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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

    Όπως αποτυπώνεται και στο τίτλο του, σκοπός αυτού του πονήματος είναι να 

πραγματοποιηθεί  μία  συστηματική  ανασκόπηση  (sytematic review)  της 

βιβλιογραφίας σχετικά  με την αποτελεσματικότητα του παρουσιάζουν οι τεχνικές της 

Γνωστικό-συμπεριφοριστικής  θεραπείας  (Cognitive-Behavioural Therapy –  C.B.T.) 

στη  θεραπεία  μιας  συγκεκριμένης  ψυχολογικής  πάθησης:  των  Ειδικών  Φοβιών 

(Specific Phobias).  Ήδη  από  την  αναφορά  του  τίτλου  εντοπίζονται  τέσσερεις 

διαφορετικοί θεματικοί άξονες, οι οποίοι θα αποτελέσουν και το περιεχόμενο αυτής 

της εργασίας:

1. Η Γνωστική Θεραπεία (Cognitive Therapy)

2. H Συμπεριφοριστική Θεραπεία (Behavioral Therapy)

3. Η συνδυασμένη εφαρμογή τους  στη Γνωστικο-Συμπεριφοριστική Θεραπεία 

(C.B.T.)

4. Οι Ειδικές Φοβίες (Specific Phobias)

5. Η επιτυχία ή η αποτυχία που παρουσιάζει η εφαρμογή του 3 στη θεραπεία του 

4.

    Οι πρώτοι τέσσερεις άξονες αποτελούν το πρώτο μέρος της εργασίας αυτής, το 

οποίο επικεντρώνεται στη βιβλιογραφική μελέτη και στη συλλογή πληροφοριών για 

καθέναν από αυτούς. Αρχικά, θα μελετήσουμε τα τρία αναφερόμενα μοντέλα. Κάθε 

μοντέλο  στην  Ψυχολογία  αποτελείται  από κάποια  βασικά  δομικά  χαρακτηριστικά 

όπως α) η ταύτιση με κάποιες επιστημολογικές υποθέσεις, β) ένα θεωρητικό σύνολο 

θέσεων και απόψεων, γ) ένα σύνολο επιστημονικών δεδομένων, δ) μια συγκεκριμένη 

γκάμα τεχνικών, ε) συγκεκριμένες θέσεις και αξίες σε επίπεδο δεοντολογίας και στ) 

συγκεκριμένο κοινωνιολογικό, πολιτικό και ιστορικό πλαίσιο. (Fishman,  Rotgers & 

Franks,  1988;  Kuhn,  1962  βλ.  Fishman &  Franks 1995).  Σε  τέτοιους  είδους 

χαρακτηριστικά,  όπως  επίσης  και  στην  ιστορική  εξέλιξη  του  κάθε  μοντέλου,  θα 

επικεντρώσουμε  το  ενδιαφέρον  μας  στα  αντίστοιχα  κεφάλαια.  Στο  τέταρτο  και 

τελευταίο κομμάτι του πρώτου μέρους θα γίνει μία κλινική περιγραφή της πάθησης 

της  Ειδικής  Φοβίας,  παρουσιάζοντας  τον  ορισμό,  τα  συμπτώματα  και  τα 
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χαρακτηριστικά της. Ουσιαστικά, όλο το πρώτο μέρος θα μπορούσε να θεωρηθεί ως 

ένας  εκτενής  πρόλογος  του  επόμενου.  Στο  δεύτερο  μέρος  της  εργασίας  θα 

παρουσιαστεί  η  συστηματική  ανασκόπηση  των  ερευνών  που  αφορούν  την 

αποτελεσματικότητα των τεχνικών της  C.B.T. στη θεραπεία των Ειδικών Φοβιών. 

Αφού αρχικά αναφερθούμε στα προς απάντηση ερωτήματα,  στη μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε και στις έρευνες που χρησιμοποιήθηκαν, κατόπιν θα επικεντρωθούμε 

στον  τελικό  στόχο  αυτής  της  εργασίας,  που  είναι  η  παρουσίαση  των  τελικών 

συμπερασμάτων για το κατά πόσο κάθε τεχνική από αυτές που μελετήθηκαν είναι 

περισσότερο  ή  λιγότερο  αποτελεσματική  για  κάθε  Ειδική  Φοβία  από  αυτές  που 

παρουσιάστηκαν. 

     Ένα  ερώτημα  που  ίσως  προκύπτει,  αφορά  την  επιλογή  των  συγκεκριμένων 

θεματικών.  Για πιο λόγο,  δηλαδή, η  συγκεκριμένη εργασία,  από όλες τις  ψυχικές 

διαταραχές να επιλέξει  να επικεντρωθεί  στις  Ειδικές  Φοβίες  και  από όλα τα είδη 

Ψυχοθεραπείας  στη  C.B.T.   Καταρχάς,  προτού  αιτιολογηθεί  η  κάθε  επιλογή 

ξεχωριστά, είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για δύο θεματικές που 

σχετίζονται σε τόσο  μεγάλο βαθμό μεταξύ τους, που η ενασχόληση με τη μία σχεδόν 

οδηγεί στην άλλη. Η ερμηνεία των Ειδικών Φοβιών έχει σε μεγάλο βαθμό στηριχτεί 

στις  Θεωρίες  Μάθησης  του  Συμπεριφορισμού  ενώ  η  συνηθέστερη  θεραπευτική 

πρόταση περιέχει  τεχνικές  προερχόμενες  από τη  C.B.T.  Συνεπώς, είτε  το αρχικό 

ενδιαφέρον  αφορούσε  τις  Ειδικές  Φοβίες,  είτε  τις  κλινικές  εφαρμογές  της  C.B.T. 

αργά ή γρήγορα το ένα θα οδηγούσε στο άλλο.

    Πέρα, όμως, από τη μεταξύ τους έντονη σχέση, γενικότερο πλαίσιο αυτή της 

εργασίας ήταν η ενασχόληση με ένα θέμα κλινικού ενδιαφέροντος που θα αφορούσε 

την  ανθρώπινη  ψυχοπαθολογία  και  το  ρόλο  και  τις  επιλογές  της  Κλινικής 

Ψυχολογίας, απέναντι σε αυτήν. Είναι σαφές, ότι θα ήταν αδύνατον στα πλαίσια μίας 

και μόνο εργασίας να μελετηθεί ολόκληρο το εύρος της ανθρώπινης ψυχοπαθολογίας 

και ολόκληρης της γκάμας θεραπευτικών επιλογών. Οι Ειδικές Φοβίες επιλέχθηκαν 

βάσει της μεγάλης συχνότητας με την οποία απαντώνται στην καθημερινότητα και 

της  ιδιαίτερης  ποικιλομορφίας,  την  οποία  μπορεί  να  παρουσιάσουν.  Υπό  τις 

κατάλληλες συνθήκες, θεωρητικά οποιοδήποτε ερέθισμα μπορεί για κάποιο άτομο να 

μετατραπεί  σε φοβικό ερέθισμα.  Αυτή ακριβώς η διαδικασία παρουσιάζει και ένα 

έντονο ψυχολογικό ενδιαφέρον. Μέσα, δηλαδή, από ποιους μηχανισμούς,  κάποιες 

καταστάσεις  και  ερεθίσματα,  που για  τους  περισσότερους  ανθρώπους θεωρούνται 

ουδέτερα  και  μη  επικίνδυνα,  για  κάποιους  άλλους  είναι  έντονα  απειλητικά  και 
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μοιάζουν να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους και τη σωματική τους ακεραιότητα ή της 

σωματική  και  ψυχική  τους  υγεία.  Επίσης,  οι  Ειδικές  Φοβίες,  εντάσσονται  σε ένα 

«ιάσιμο»  είδος  ψυχοπαθολογίας  και  τα  συμπτώματα  μπορούν να  απαλειφθούν  σε 

σύντομο  χρονικό  διάστημα  με  τη  χρήση  συγκεκριμένων  και  αποτελεσματικών 

τεχνικών. 

    Από την άλλη πλευρά, η C.B.T. αποτελεί μία από τις σχετικά σύγχρονες μορφές 

ψυχοθεραπείας και αποτελεί τη δυναμική σύνθεση δύο πολύ σημαντικών ρευμάτων: 

Του Συμπεριφορισμού και της Γνωστικής Προσέγγισης.  Θα μπορούσαμε να πούμε, 

ότι σε επίπεδο παρέμβασης, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες συνθέσεις, καθώς 

συνδυάζει  την  παρέμβαση  σε  αυτό  που  κάνει  το  άτομο  (συμπεριφορά)  με  την 

παρέμβαση σε αυτό που σκέφτεται (γνωστικός παράγοντας), προσφέροντας έτσι μία 

ολιστική  θεώρηση  των  πραγμάτων.  Δεν  θα  πρέπει  επίσης  να  ξεχνάμε  ότι  η 

Συμπεριφοριστική  Θεραπεία  αποτέλεσε,  από  τη  στιγμή  της  εδραίωσης  της,  το 

αντίπαλο  δέος  της  Ψυχανάλυσης,  μαζί  με  την  οποία  αποτελούν  δύο  από  τα  πιο 

θεμελιώδη ψυχοθεραπευτικά ρεύματα.     
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    ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

1.1. Ορισμός 

    Σε κάθε παρουσίαση ενός θεραπευτικού μοντέλου, η πιο κοινότυπη αλλά ίσως και 

η πιο ουσιαστική αρχή, είναι  η απόπειρα ορισμού των εννοιών.  Ένας ορισμός θα 

πρέπει να αποτελεί ,ουσιαστικά, μία διατύπωση, η οποία θα καλύπτει όλο το φάσμα 

και το εύρος της προς ορισμό έννοιας. Όπως ισχύει για τις περισσότερες έννοιες στην 

ψυχολογία,  έτσι  και  για  την  Συμπεριφοριστική  Θεραπεία,  κάτι  τέτοιο  δεν  είναι 

ιδιαίτερα  εύκολο.  Ο  Erwin (1978)  παρατηρεί  ότι  συνήθως,  όταν  αποπειράται  να 

ορισθεί η Συμπεριφοριστική Θεραπεία, οι περισσότεροι ορισμοί εμπίπτουν στις εξής 

δύο γενικές κατηγορίες:

α. τους Ιδεολογικούς Ορισμούς (doctrinal definitions)

β. τους Επιστημολογικούς Ορισμούς (epistemological definitions)

Οι  Ιδεολογικοί  Ορισμοί  είναι  αυτοί,  οι  οποίοι  επιχειρούν  να  συνδέσουν  τη 

Συμπεριφοριστική Θεραπεία με τις αρχές, τα αξιώματα και τους νόμους της Θεωρίας 

της  Μάθησης.  Από την  άλλη πλευρά,  οι  Επιστημολογικοί  Ορισμοί  επιχειρούν  να 

ορίσουν  τη  Συμπεριφοριστική  Θεραπεία  μέσα  από  τη  μελέτη  διάφορων  κλινικών 

φαινομένων.  Ο  Erwin συνεχίζει,  διαπιστώνοντας  ότι  και  οι  δύο  κατηγορίες 

παρουσιάζουν μειονεκτήματα. Οι Ιδεολογικοί Ορισμοί είναι ιδιαίτερα περιοριστικοί 

και  έτσι  αποτυγχάνουν  να  καλύψουν  όλες  τις  εκφάνσεις  της  Συμπεριφοριστικής 

Θεραπείας. Στο άλλο άκρο βρίσκονται οι Επιστημολογικοί Ορισμοί, οι οποίοι πολλές 

φορές  καταλήγουν  να  είναι  ιδιαίτερα  «δεκτικοί».  Με  τον  τρόπο,  δηλαδή,  που 

διατυπώνονται,  θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν και άλλες μη-συμπεριφοριστικές 

θεραπείες. (Erwin 1978, βλ. Fishman & Franks, 1995).  

    Ίσως  ένα  σημαντικό  πρώτο  βήμα  πριν  τον  ορισμό  της  Συμπεριφοριστικής 

Θεραπείας, είναι ο ορισμός της ίδιας της έννοιας της Συμπεριφοράς. Η σημασία της 

λέξης  «συμπεριφορά»  στη  καθημερινή  πρακτική  είναι  προφανώς  κατανοητή  από 

όλους μας, είναι όμως σημαντικό να δώσουμε και ένα  Ψυχολογικό ορισμό της λέξης. 

Συμπεριφορά,  λοιπόν,  είναι  το  έκδηλο  αποτέλεσμα  διάφορων  μη  έκδηλων 

διαδικασιών.  Πιο  αναλυτικά,  συμπεριφορά  είναι  οι  παρατηρήσιμες  πράξεις  και 
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ενέργειες του ατόμου, οι οποίες προκύπτουν είτε ως αντίδραση σε ένα ερέθισμα, είτε 

ως  αποτέλεσμα  γνωστικών  διαδικασιών  (είτε  και  τα  δύο  μαζί).  Ως  εκ  τούτου,  η 

Συμπεριφοριστική  Θεραπεία  μελετάει  την  ανθρώπινη  συμπεριφορά  και  τις 

διαδικασίες  θεραπευτικής  αλλαγής  της  (Fishman and Franks,  1995).  Εάν 

σταματούσαμε  τον  ορισμό  μας  εδώ,  τότε  θα  υποπίπταμε  στο  παράπτωμα  του 

υπερβολικά «δεκτικού» ορισμού που αναφέραμε και παραπάνω. Θεωρητικά, όλα τα 

ψυχοθεραπευτικά μοντέλα μελετούν την ανθρώπινη συμπεριφορά και ενδιαφέρονται 

για την αλλαγή της. Θα πρέπει, λοιπόν, να ορίσουμε περεταίρω το πώς μελετάται η 

συμπεριφορά στη  Συμπεριφοριστική  Θεραπεία  και  ποιες  διαδικασίες  αλλαγής  την 

ενδιαφέρουν.  Όπως,  λοιπόν,  αναφέρει  ο  Παπακώστας  (1994)  «Η  μελέτη  αυτή, 

δηλαδή  η  ψυχολογική  έρευνα,  οφείλει  να  είναι  εμπειρική  και  επικεντρωμένη  σε 

ερεθίσματα και συμπεριφορές που είναι παρατηρήσιμες και μετρήσιμες. Στόχος είναι 

η πρόβλεψη και ο έλεγχος της συμπεριφοράς. Βασική αρχή της συμπεριφοριστικής 

προσέγγισης  είναι  ότι  η  συμπεριφορά,  είτε  «φυσιολογική»,  είτε  «  παθολογική», 

οφείλεται στη μάθηση και τις εμπειρίες του ατόμου. Οι αιτίες μια συμπεριφοράς, που 

δεν καθορίζονται  από κληρονομικούς  παράγοντες,  θεωρείται  ότι  βρίσκονται  εκτός 

του ατόμου και  αφορούν σε περιβαλλοντικούς  παράγοντες,  οι  οποίοι  μπορούν να 

εξεταστούν ερευνητικά.» (Παπακώστας 1994, βλ. Χριστοπούλου 2008, σελ. 99).

    Κλείνοντας  αυτή  την  ενότητα  απόπειρας  ορισμού  της  Συμπεριφοριστικής 

Θεραπείας, θα αποτελούσε μεγάλη ιστορική παράληψη να μην αναφερθούμε στην 

περιγραφή  που  δίνεται  από  τον  ίδιο  τον  θεμελιωτή  του  Συμπεριφορισμού,  τον 

Watson. Το παρακάτω απόσπασμα προέρχεται από ένα κείμενο του Watson με τίτλο 

«Η Ψυχολογία και ο τρόπος που την βλέπουν οι Συμπεριφοριστές» (οι  Fishman & 

Franks (1995)  έχουν  χαρακτηρίσει  το  κείμενο  αυτό  «μανιφέστο  του 

Συμπεριφορισμού»),  το  οποίο δημοσιεύτηκε  το  1913 στο περιοδικό  Psychological 

Review. Να σημειώσουμε, βέβαια, ότι ο Watson στο δημοσίευμα του δεν αναφέρεται 

αποκλειστικά στη Συμπεριφοριστική Θεραπεία, αλλά γενικά σε ολόκληρο το ρεύμα 

του Συμπεριφορισμού. Αναφέρει λοιπόν τα εξής:

«Η Ψυχολογία, υπό το πρίσμα των Συμπεριφοριστών, είναι ένα γνήσιο παρακλάδι 

των φυσικών επιστημών. Ο θεωρητικός της στόχος είναι η πρόβλεψη και ο έλεγχος 

της  ανθρώπινης  συμπεριφοράς.  Η  έννοια  της  «ενδοσκόπησης»  δεν  αποτελεί 

καθοριστικό  κομμάτι  της  συμπεριφοριστικής  μεθοδολογίας.  Ο  Συμπεριφοριστής, 

στην προσπάθεια του να κατανοήσει, σε ένα ενιαίο σχήμα, τον τρόπο αντίδρασης των 
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ζώων, δεν παρατηρεί καμία διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στον άνθρωπο και στα 

ζώα. Η ανθρώπινη συμπεριφορά, παρόλα τα εξευγενισμένα χαρακτηριστικά της και 

την πολυπλοκότητα της, δεν αποτελεί παρά ένα τμήμα του συνολικού πεδίου έρευνας 

του Συμπεριφοριστή.»

(Watson 1913, σελ.157 )

    Εν  τέλει,  ανεξάρτητα  από  τον  ακριβή  ορισμό  του,  ο  ίδιος  ο  όρος 

«Συμπεριφοριστική Θεραπεία» άρχισε να χρησιμοποιείται και να καθιερώνεται μέσα 

στη δεκαετία του 50, μέσα από τρεις διαφορετικές ομάδες ερευνητών. α) Από τους 

Skinner,  Solomon και  Lindsley το  1953,  αναφερόμενοι  στην  εφαρμογή  της 

συντελεστικής μάθησης στην ανάπτυξη κοινωνικών αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε 

έγκλειστους ψυχωτικούς ασθενείς. β) Από τον Lazarus το 1958, αναφερόμενος στην 

εφαρμογή  της  τεχνικής  της  «αντίστροφης  αναστολής»  (reciprocal inhibition)  του 

Wolpe (μέθοδος που αργότερα μετατράπηκε στη σημερινή τεχνική της συστηματικής 

απευαισθητοποίησης),  σε νευρωτικούς ασθενείς και γ) από την ομάδα του Εysenck 

την  Αγγλία,  αναφερόμενη  στο  νέο  ρεύμα  στην  κλινική  παρέμβαση,  το  οποίο 

εφάρμοζε  την  Θεωρεία  της  Μάθησης  στην  κατανόηση  και  τη  θεραπεία  των 

διαταραχών. (Fishman and Franks, 1995)

1.2. Θεωρητικό Περιεχόμενο

Ο Fishman το 1988, θέλοντας να συνοψίσει το θεωρητικό περιεχόμενο της 

Συμπεριφοριστικής Θεραπείας, δημιούργησε το Μοντέλο των 5 κύκλων. Σύμφωνα με 

αυτό το μοντέλο, η Συμπεριφοριστική Θεραπεία αποτελείται από 

αλληλεπικαλυπτόμενους τομείς, οι οποίοι μπορούν να παρομοιαστούν με τους εξής 

πέντε αλληλεπικαλυπτόμενους κύκλους (Σχημ. 1): 

1. Θεωρία της Μάθησης

2. Πειραματική Ψυχολογία

3. Τεχνικές

4. Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία

5. Συμπεριφοριστικός Πραγματισμός

Ο κύκλοι αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν:

α. Θεραπευτικές αρχές προερχόμενες από την Θεωρεία της Μάθησης

β. Θεραπευτικές αρχές προερχόμενες γενικά από την Πειραματική Ψυχολογία
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γ. Συγκεκριμένες θεραπευτικές τεχνικές θεσπισμένες από κλινικούς ψυχολόγους 

προσανατολισμένους στο Συμπεριφορισμό (π.χ. το contingency contracting και η 

συστηματική απευαισθητοποίηση)

δ. Ιδέες και στρατηγικές παρμένες από την γενικότερη βιβλιογραφία στην ψυχολογία, 

όπως για παράδειγμα οι αρχές ενίσχυσης της θεραπευτικής σχέσης του Rogers, τα 

μοντέλα θεραπευτικής διαδικασίας από τη Θεωρία Συστημάτων, η μέθοδος της 

βραχείας θεραπείας κ.α.

    Για  παράδειγμα,  ο  κύκλος  της  Συμπεριφοριστικής  Θεραπείας   επικαλύπτεται 

μερικώς με το κύκλο της Θεωρίας της Μάθησης, της Πειραματικής Ψυχολογίας και 

των Τεχνικών. Αυτή η σχηματική αναπαράσταση αντικατοπτρίζει το εξής γεγονός: 

Κάποιες  από  τις  ψυχοθεραπευτικές  διαδικασίες  του  Συμπεριφορισμού,  όπως  η 

Στοχοθέτηση  και  η  Βραχεία  Θεραπεία,  προέρχονται  σε  μεγάλο  βαθμό  από  τις 

παραδοσιακές συμπεριφοριστικές τεχνικές (κύκλος 3) και από τα συμπεριφοριστικά 

πειράματα (κύκλος 1 και 2). Άλλες, όπως οι Ροτζεριανές αρχές που χρησιμοποιούνται 

και  στη Συμπεριφοριστική  Ψυχοθεραπεία,  δεν εντάσσονται  ταυτόχρονα και  στους 

άλλους δυο κύκλους.  (Fishman and Franks, 1995)

Σχ. 1
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    Πέρα από το μοντέλο των πέντε κύκλων του Fishman, οι O’ Leary και Wilson 

(1987) κατασκεύασαν μία λίστα από εννέα προτάσεις, οι οποίες αποτύπωναν εν 

συντομία τις υποθέσεις και τα πιστεύω που υιοθετούσε η πλειοψηφία των 

συμπεριφοριστών. Οι εννέα αυτές προτάσεις ονομάζονται και «βασικοί πυρήνες» και 

είναι οι εξής:

1. Οι περισσότερες μη-φυσιολογικές συμπεριφορές αποκτούνται και 

διατηρούνται σύμφωνα με τις ίδιες αρχές που ισχύουν και για τις 

φυσιολογικές συμπεριφορές.

2. Οι περισσότερες μη-φυσιολογικές συμπεριφορές μπορούν να τροποποιηθούν 

με την εφαρμογή των αρχών της Κοινωνικής Μάθησης.

3. Η αξιολόγηση είναι συνεχής και επικεντρώνει στους τρέχοντες παράγοντες 

που επηρεάζουν τη συμπεριφορά. 

4. Οι άνθρωποι περιγράφονται με τον καλύτερο τρόπο, από αυτά που 

σκέφτονται, νιώθουν και πράττουν σε συγκεκριμένες περιστάσεις της ζωής.

5. Οι θεραπευτικές μέθοδοι είναι εξειδικευμένες, επαναλήψιμες και 

αντικειμενικά αξιολογούμενες.  

6. Τα αποτελέσματα της θεραπείας αξιολογούνται με βάση την αρχική 

κατάσταση, την γενίκευση τους σε πραγματικές καταστάσεις της ζωής και τη 

διάρκεια τους στο χρόνο.

7. Οι θεραπευτικές στρατηγικές προσαρμόζονται ατομικά στο εκάστοτε 

πρόβλημα για το εκάστοτε άτομο.

8. Η Συμπεριφοριστική Θεραπεία είναι ευρέως εφαρμόσιμη σε ένα πλήθος 

κλινικών διαταραχών και μαθησιακών δυσκολιών.

9. Η Συμπεριφοριστική Θεραπεία αποτελεί μία ανθρωπιστική προσέγγιση, στην 

οποία οι θεραπευτικοί στόχοι και μέθοδοι συμφωνούνται από κοινού με το 

θεραπευόμενο και δεν επιβάλλονται αυταρχικά από το θεραπευτή. 

(Fishman and Franks, 1995)

1.3. Ιστορική Εξέλιξη

    1.3.1. Πρώιμη Ιστορία
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    Ο Συμπεριφορισμός είναι ένα θεωρητικό κίνημα στη Ψυχολογία, το οποίο άρχισε 

να καθιερώνεται στην Αμερική τη δεκαετία του 50. Η πορεία όμως μέχρι εκεί είχε, 

ήδη, ξεκινήσει πολύ παλαιότερα,, από την εποχή του Διαφωτισμού και το έργο του 

Δαρβίνου. 

    Την περίοδο 1600 με 1900 η Συμπεριφοριστική Θεραπεία δεν υφίσταντο καν σαν 

ιδέα, αλλά ακόμα και ο όρος «Ψυχολογία» δεν υπήρχε τότε με το νόημα που του 

αποδίδουμε σήμερα. Παρόλα αυτά, την περίοδο εκείνη επικρατεί στη Ευρώπη το 

φιλοσοφικό κίνημα του Διαφωτισμού. Κάποιες από τις φιλοσοφικές απόψεις που θα 

αρχίσουν να διατυπώνονται τότε για τη θεώρηση που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι 

για τον κόσμο τους, μοιάζουν αρκετά παρόμοιες με τις απόψεις που θα εισάγει αιώνες 

μετά ο Συμπεριφορισμός για τη θεώρηση των πραγμάτων στην επιστήμη της 

Ψυχολογίας. Ο Διαφωτισμός ήταν ένα κίνημα σκέψης, το οποίο έδινε έμφαση στην 

αιτιολογία και στην επιστημονική διερεύνηση του φυσικού κόσμου. Οι Βρετανοί 

Εμπειριστές φιλόσοφοι διατύπωσαν τέσσερεις βασικές αρχές στη φιλοσοφία τους, οι 

οποίες παρουσιάζουν αρκετά κοινά στοιχεία με τις αρχές της Συμπεριφοριστικής 

Θεραπείας:

α. Η γνώση προέρχεται από την εμπειρία της αλληλεπίδρασης με τον κόσμο και όχι 

από τον εσωτερικό στοχασμό ή τη θεϊκή επιφοίτηση.

β. Η επιστημονικές διαδικασίες πρέπει να βασίζονται σε παρατηρήσεις παρά σε 

απόψεις, διαισθήσεις και αυθεντίες.

γ. Ο νους των παιδιών είναι «λευκή πλάκα» (tabula rasa), πάνω στην οποία 

εγγράφονται οι εμπειρίες. Κατά αυτό τον τρόπο η πνευματική ζωή των ενηλίκων 

αποτελεί μία καταγραφή και μία αποκάλυψη την πρώιμης ιστορίας του κάθε ατόμου.

δ. Η συνείδηση γίνεται κατανοητή με όρους «πνευματικής χημείας». Σε αυτήν όλες οι 

σκέψεις μπορούν να αναλυθούν σε επιμέρους απλούστερα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά 

συνενώνονται στη δημιουργία πολυπλοκότερων σκέψεων, με βάση διάφορα κριτήρια 

όπως η συνέχεια, η ομοιότητα, η αντίθεση, η ένταση, η συχνότητα και η χρονική 

εγγύτητα. 

(Kimble, 1985 βλ. Fishman and Franks, 1995) 

    Προς το τέλος αυτής της περιόδου και συγκεκριμένα στις 25 Νοεμβρίου 1859, ο 

άγγλος φυσιολόγος Κάρολος Δαρβίνος, δημοσιεύει το έργο του «Η Καταγωγή των 

Ειδών». Η βασική θέση της θεωρίας της Δαρβίνου για τη συγγένεια ανάμεσα στα 

διάφορα είδη, πέρα από την γενικότερη επιρροή που θα ασκήσει στην επιστημονική 

κοινότητα συνολικά, θα θέσει τα πρώτα θεμέλια μιας εκ των βασικών προτάσεων των 
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συμπεριφοριστών: ότι τα αποτελέσματα μελετών σε ζώα (συγκεκριμένα των μελετών 

για τις θεωρίες μάθησης) μπορούν να γενικευτούν και να ισχύσουν και στους 

ανθρώπους. (Χριστοπούλου, 2008)   

    

1.3.2. Ο   Pavlov   και η Κλασσική Εξαρτημένη Μάθηση  

    Προκειμένου, όμως, να αρχίσουμε να πλησιάζουμε στο πρόσφατο παρελθόν του 

Συμπεριφορισμού και στο πραγματικό εναρκτήριο λάκτισμα του, θα πρέπει να 

μεταβούμε από τα μέσα του 19ου αιώνα, στις αρχές του 20ου και από έναν Άγγλο 

Φυσιολόγο σε έναν Ρώσο συνάδελφο του. Στα πρώτα χρόνια του περασμένου μας 

αιώνα, ο Ivan Petrovic Pavlov πραγματοποίησε μία σειρά πειραμάτων τα οποία 

έθεσαν τα θεμέλια για τη διατύπωση της Θεωρίας της Μάθησης, του ακρογωνιαίου 

λίθου της Συμπεριφοριστικής Θεραπείας. Ο Pavlov μελέτησε την επίδραση που είχε ο 

ήχος ενός κουδουνιού στην έκκριση σιέλου των σκύλων, όταν το κουδούνι 

ακούγονταν ταυτόχρονα με την εμφάνιση του φαγητού του σκύλου. Παρατήρησε ότι 

ύστερα από επανειλημμένες, ταυτόχρονες παρουσιάσεις των δύο ερεθισμάτων 

(κουδουνίσματος και φαγητού), όταν ακούγονταν του κουδούνι χωρίς πλέον να 

εμφανίζεται το φαγητό, η σιελόρροια του σκύλου αυξάνονταν. Το κουδούνισμα, 

δηλαδή, επέφερε την ίδια αντίδραση που θα επέφερε και η εμφάνιση του φαγητού. Η 

θεωρία που διατυπώθηκε στη συνέχεια ονομάστηκε «Κλασσική Εξαρτημένη 

Μάθηση». Σύμφωνα με αυτή, ένα ουδέτερο ερέθισμα μπορεί μέσω χρονικής ταύτισης 

να συνδεθεί με ένα δεύτερο ερέθισμα (ανεξάρτητο ερέθισμα) το οποίο επιφέρει μία 

συγκεκριμένη αντίδραση (ανεξάρτητη αντίδραση). Κατά αυτό τον τρόπο το ουδέτερο 

ερέθισμα μετατρέπεται σε εξαρτημένο ερέθισμα και μπορεί  να προκαλεί από μόνο 

του αντίδραση όμοια με αυτή που προκαλούσε το ανεξάρτητο ερέθισμα (εξαρτημένη 

πλέον αντίδραση). (Hilgard, 2003).

    

1.3.3. Ο   Watson   και οι πρώτες εφαρμογές στον άνθρωπο  

    Η απήχηση της θεωρίας του  Pavlov έφτασε ως την Αμερική, όπου υιοθετήθηκε 

από τον άνθρωπο που η βιβλιογραφία έχει κάποιες φορές αποκαλέσει και «Ιδρυτή της 

Ψυχολογίας  της  Συμπεριφοράς»,  τον  John Watson (Ξηροτύρης,  1989).  Ο  Watson 

εφάρμοσε τις αρχές του  Pavlov σε ζώα, αλλά επεκτάθηκε και στον άνθρωπο με το 

περίφημο πείραμα του «Μικρού Άλμπερτ». Χρησιμοποιώντας ένα αγόρι 11 μηνών, ο 

Watson πραγματοποίησε  την  πρώτη  εργαστηριακή  εφαρμογή  της  Κλασσικής 

Εξαρτημένης  Μάθησης  στον  άνθρωπο.  Χρησιμοποιώντας  τις  αρχές  της  θεωρίας 
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αυτής  συνέδεσε  ένα  ουδέτερο  ερέθισμα  (ένα  λευκό  λούτρινο  ποντικάκι)  με  ένα 

δυσάρεστο για το μωρό ερέθισμα (τον ήχο μίας μεταλλικής ράβδου). Ως αποτέλεσμα 

το  μωρό ανέπτυξε  μία  αποστροφή και  φοβία  προς  το  ζωάκι  την  οποία  αργότερα 

γενίκευσε  και  σε  άλλα  αντικείμενα  με  παρόμοια  χαρακτηριστικά  (π.χ.  ένα  λευκό 

λούτρινο κουνελάκι) (Watson & Rayner, 1920).  To 1913 ο Watson δημοσίευσε στο 

περιοδικό  Psychological Review το  «Η  Ψυχολογία  από  τη  σκοπιά  των 

Συμπεριφοριστών». Με αυτό το κείμενο έθετε το θεωρητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 

η  -καινούργια  ακόμα  τότε-  Συμπεριφοριστική  προσέγγιση  θα  αναπτύσσονταν. 

Σύμφωνα με το Watson λοιπόν, αν η ψυχολογία σκόπευε να γίνει επιστήμη, όφειλε να 

είναι υλιστική,  μηχανιστική,  ντετερμινιστική και αντικειμενική.  Αποκλειστικός της 

στόχος  οφείλει  να  είναι  μόνο  ό,τι  μπορεί  να  μετρηθεί  και  να  παρατηρηθεί  στην 

ανθρώπινη  συμπεριφορά.  Ως  εκ  τούτου  διαδικασίες  αυτοπαρατήρησης  και  αυτό-

αναφοράς  θεωρούνται  τελείως  περιττές.  Ακόμα  και  τα  συναισθήματα,  όντας  μη 

μετρήσιμα,  δεν  λαμβάνονται  υπ’  όψη  παρά  μόνο  ως  σωματικές  αντιδράσεις  των 

αδένων και των λείων μυών (Fishman and Franks, 1995 ; Ξυροτήρης 1989). 

   

1.3.4. Ο   Thorndike   και ο Νόμος του Αποτελέσματος  

Την ίδια  χρονιά  ακριβώς,  η  Θεωρία της  Μάθησης που ξεκίνησε με  την Κλασική 

Εξαρτημένη Μάθηση, εμπλουτίζεται  με το έργο του  Thorndike.  O Thorndike στα 

πειράματά του, παρατήρησε ότι γάτες μάθαιναν πώς να δραπετεύουν από τα κλουβιά 

τους,  προκειμένου  να  κερδίσουν  την  ελευθερία  τους  αλλά  και  μικρές  ποσότητες 

φαγητού. Βασιζόμενος σε αυτές τις παρατηρήσεις διατύπωσε το λεγόμενο «Νόμο του 

Αποτελέσματος».  Σύμφωνα  με  αυτόν,  από το  σύνολο  των  συμπεριφορών  που θα 

εκδηλώσει ένα ζώο όταν βρίσκεται σε μία κατάσταση (π.χ. κλεισμένο σε κλουβί), 

αυτές  που  ακολουθούνται  από  κάτι  ευχάριστο  προς  το  ζώο  (π.χ.  φαγητό), 

παρουσιάζουν  ιδιαίτερη  σύνδεση  με  την  κατάσταση.  Εάν  δηλαδή  η  κατάσταση 

προκύψει  ξανά  θα  προκύψουν  ξανά  και  αυτές  οι  συμπεριφορές.  Αντίθετα,  οι 

συμπεριφορές  που  έχουν  ένα  δυσάρεστο  αποτέλεσμα  για  το  ζώο,  παρουσιάζουν 

ασθενή  σύνδεση  με  την  κατάσταση.  Εάν  η  κατάσταση  προκύψει  ξανά,  οι 

συμπεριφορές αυτές δεν θα ξαναπροκύψουν. 

1.3.5. Η αλλαγή στον κλινικό χώρο

    Η δεκαετία του 50 ήταν αυτή, η οποία έφερε τις τελειωτικές και μεγαλύτερες 

εξελίξεις,  οι  οποίες  οδήγησαν  στην  καθιέρωση  του  Συμπεριφορισμού  και  της 
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Συμπεριφοριστικής Θεραπείας. Το 1952 ο Eysenck δημοσιεύει ένα άρθρο σχετικά με 

τις  τότε  χρησιμοποιούμενες  μεθόδους  ψυχοθεραπείας  (στο  σύνολο  τους  μη-

συμπεριφοριστικές)  στο οποίο  υποστηρίζει  ότι  τα 2/3  των ασθενών,  μέσα σε δύο 

χρόνια, επανέρχονται πλήρως ή βελτιώνονται σημαντικά, είτε λαμβάνουν αυτές τις 

μορφές  θεραπείας  είτε  όχι.  Το  έργο  του  Eysenk άρχισε  να  επηρεάζει  τους 

συναδέλφους και του φοιτητές του στο  Maudsley Hospital στο Λονδίνο, στο οποίο 

εργαζόταν,  φέρνοντας  τις  πρώτες  αμφισβητήσεις  για  την παραδοσιακή μέχρι  τότε 

ψυχοθεραπεία και τις πρώτες συζητήσεις για τη δημιουργία ενός νέου θεραπευτικού 

μοντέλου, βασισμένο στις θεωρίες των  Hall και  Pavlov. (Glass &  Arnkoff, 1995). 

Μέχρι τότε το θεραπευτικό μοντέλο το οποίο επικρατούσε ήταν το ψυχαναλυτικό και 

η  πραγματοποίηση  της  θεραπείας  ηγούνταν  συνήθως  από  κάποιο  γιατρό.  Η 

ψυχοφαρμακολογία δεν ήταν ακόμα σε θέση να συμβάλει σημαντικά και οι μόνες 

υπηρεσίες  που  δεν  εντάσσονταν  στα  ιατρικά  πλαίσια  παρέχονταν  από  τους 

κοινωνικούς λειτουργούς. Όλα αυτά περιόριζαν την πρακτική αξία που μπορούσαν να 

έχουν  οι  ψυχολόγοι,  οι  οποίοι  άρχισαν  να  συνειδητοποιούν  ότι  ήταν  ανούσιο  να 

σπουδάζουν  4  ή  και  5  χρόνια  και  να  αποκτούν  ένα  σύνολο  γνώσεων  για  να 

διαπιστώσουν,  αργότερα,  ότι  η πρακτική  εφαρμογή τους στην κλινική  ψυχολογία, 

εξαρτάται  από   την  «καλή  θέληση»  και  τη  ψυχαναλυτική  εκπαίδευση  κάποιου 

γιατρού.  Άρχισε  να  γίνεται  σταδιακά  σαφές,  ότι  στο  χώρο  της  ψυχικής  υγείας 

επικρατούσε ένα ιατρικό μοντέλο, το οποίο αντιμετώπιζε την ψυχοπαθολογία όπως 

και τις υπόλοιπες ιατρικές νόσους, ενώ η θεραπεία παρέμενε «υπόθεση των γιατρών». 

Το μη-ιατρικό προσωπικό των ψυχολόγων μπορούσε, στην καλύτερη περίπτωση, να 

χρησιμεύσει  ως  βοηθητικό  σώμα.  Σταδιακά,  γινόταν  επίσης  εμφανές  ότι  οι 

παραδοσιακές  ψυχιατρικές  διαγνώσεις  αλλά  και  τα  τότε  ψυχομετρικά  τεστ  (που 

αποτελούσαν  το  μόνο  πρακτικό  καθήκον  των  ψυχολόγων  τότε)  παρουσίαζαν 

σημαντικά προβλήματα αξιοπιστίας, εγκυρότητας και χρησιμότητας. 

    Συνολικά λοιπόν, η δυσαρέσκεια από το ρόλο που αποδίδονταν μέχρι τότε στον 

κλινικό  ψυχολόγο,  η  μειωμένη  αποτελεσματικότητα  που  έδειχνε  να  έχει  το 

ψυχαναλυτικό μοντέλο και η απουσία βιώσιμης, εκείνη την περίοδο, εναλλακτικής 

λύσης, οδήγησαν στην αναζήτηση προς νέες κατευθύνσεις. Σύντομα έγινε σαφές ότι 

η  θεωρία  του  «ερεθίσματος  –  αντίδρασης»  και  το  έργο  του  Pavlov,  ήταν  στην 

παρούσα φάση η πιο πολλά υποσχόμενη θεωρητική προσέγγιση.  Η προσέγγιση αυτή 

έχοντας ισχυρή εμπειρική επαλήθευση, ακολουθώντας μία μεθοδολογία διατύπωσης 

και ελέγχου υποθέσεων και βασιζόμενη σε ψυχολογικές αρχές, μπορούσε κάλλιστα 
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να  οδηγήσει  στην  ανάπτυξη  αξιόλογων  στρατηγικών  θεραπείας  και  αξιολόγησης. 

(Franks, 1987 βλ. Fishman and Franks, 1995). 

   

1.3.6. Ο   Skinner   και η Συντελεστική Μάθηση  

     Ένα χρόνο αργότερα από τη δημοσίευση του  Eysenk, το 1953, ο  B.F.  Skinner 

ολοκληρώνει  το  θεωρητικό  οικοδόμημα  της  Θεωρίας  τη  Μάθησης. 

Χρησιμοποιώντας  ειδικά  διαμορφωμένα  κλουβιά  με  μηχανισμό  παροχής  τροφής 

(γνωστά και ως «κλωβοί του Skinner) μελέτησε τη συχνότητα με την οποία τα ζώα 

πατούσαν ένα ειδικό μοχλό παροχής τροφής, ανάλογα με το αν έπεφτε ή όχι τροφή 

στο κλουβί.  Σε σύγκριση με την αρχική τυχαία συχνότητα πατήματος του μοχλού 

κατά  την  εξερεύνηση  του  κλωβού  από  το  ζώο,  η  συχνότητα  αυτή  αυξάνονταν 

σταδιακά όσο κάθε πάτημα αντιστοιχούσε σε ρήψη τροφής. Η συχνότητα αυτή άρχιζε 

πάλι  να  μειώνεται  όταν  τα  πατήματα  σταματούσαν  να  ακολουθούνται  από  ρίψη 

τροφής  (Hilgard,  2003).  Οι  παρατηρήσεις  αυτές  οδήγησαν  τον  Skinner στο  να 

επεκτείνει το Νόμο του Αποτελέσματος του  Thorndike, διατυπώνοντας τη Θεωρίας 

της  Συντελεστικής  Μάθησης.  Σύμφωνα  με  αυτή  η  συχνότητα  εμφάνισης  μιας 

συμπεριφοράς  αυξάνεται  όταν  αυτή  ακολουθείται  από  θετικές  συνέπειες  (θετική 

ενίσχυση) ή όταν ακολουθείται  από απαλλαγή από αρνητικές συνέπειες  (αρνητική 

ενίσχυση.) Αντίστοιχα, η συχνότητα εμφάνισης μίας συμπεριφοράς μειώνεται όταν 

αυτή  ακολουθείται  από  αρνητικές  συνέπειες  (θετική  τιμωρία)  ή  από  αφαίρεση 

θετικών συνεπειών (αρνητική τιμωρία) (Χριστοπούλου, 2008).  Το μεγάλο επίτευγμα 

του Skinner, ήταν ότι εισήγαγε στο «οπλοστάσιο» της Συμπεριφοριστικής Θεραπείας 

τη  δυνατότητα  της  σταδιακής  διαμόρφωσης  της  συμπεριφοράς,  διαχωρίζοντας  τις 

συμπεριφορές σε επιθυμητές και μη και ανάλογα ενισχύοντας ή όχι κάθε μία από 

αυτές.  Οι εφαρμογές της Συντελεστικής Μάθησης οδήγησαν σε αυτό που σήμερα 

ονομάζουμε «Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς» (ABA). (Glass & Arnkoff, 

1995).    

1.3.7. Ο   Wolpe   και η Αντίστροφη Αναστολή  

    Παρόλο που η Θεωρία της Μάθησης έδινε στη Συμπεριφοριστική Θεραπεία ένα 

επιστημονικό  κύρος  αντικειμενικότητας,  παρουσίαζε το μειονέκτημα ότι  οι  κύριες 

εφαρμογές  της  (και  περισσότερο οι  θεωρίες  του  Pavlov)  αφορούσαν κυρίως  ζώα, 

μικρά παιδιά, άτομα με νοητική υστέρηση και ασθενείς με σοβαρή ψυχοπαθολογία 
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και πολύ εστιασμένα προβλήματα. Από εκεί και πέρα, η Ψυχανάλυση παρέμενε η 

μοναδική  «ομιλητική  θεραπεία»  η  οποία  μπορούσε  να  απευθυνθεί  σε  πιο 

εξεζητημένους  ασθενείς  που  προσέρχονταν  στο  γραφείο  του  ψυχολόγου  με  πιο 

σύνθετα προβλήματα. To 1958, ο  Wolpe έδωσε στους συμπεριφοριστές την πρώτη 

τους απάντηση, δημιουργώντας μία μορφή ψυχοθεραπείας βασισμένη σε αυτό που 

εκείνος ονόμαζε «Αντίστροφη Αναστολή» και αργότερα καθιερώθηκε ως «Τεχνική 

της Συστηματικής Απευαισθητοποίησης». Βασική ιδέα της αντίστροφης αναστολής 

του  Wolpe ήταν  να  αποσυνδέσει  τη  φαντασίωση  αγχογόνων  καταστάσεων  από 

αντιδράσεις  stress και  να τις  συνδέσει  με αντιδράσεις  χαλάρωσης.   (Fishman and 

Franks, 1995; Glass & Arnkoff, 1995).

    

1.3.8.   Ο     Bandura     και     η     Κοινωνική     Μάθηση  

    Τέλος, το 1969, ο Albert Bandura, εισάγει μία ακόμα μορφή μάθησης, εκτός από 

την  Κλασσική  Εξαρτημένη  και  τη  Συντελεστική.  Αυτό  το  οποίο  παρατήρησε  ο 

Bandura,  είναι  ότι  σε  κάποιες  περιπτώσεις  προέκυπτε  μάθηση  χωρίς  να  υπάρχει 

ενίσχυση  της  συμπεριφοράς.  (Μαλικιώση–Λοίζου,  2006).   Πραγματοποιώντας 

μελέτες  οδηγήθηκε  στη  διατύπωση  της  «Θεωρίας  της  Κοινωνικής  Μάθησης»  ή 

αλλιώς « Μάθησης μέσω Μίμησης Προτύπου». Σύμφωνα με αυτή, μία συμπεριφορά 

μπορεί να εμφανιστεί βασιζόμενη στη παρατήρηση της ίδιας συμπεριφοράς σε κάποιο 

άλλο άτομο, ειδικά όταν το άτομο αυτό είναι σημαντικό ή διαθέτει κάποιο κύρος. 

(Χριστοπούλου, 2008)

    

1.3.9 Οι 15 παράγοντες του   Krasner  

    Στο πρώτο άρθρο το οποίο ήταν αφιερωμένο αποκλειστικά στη Συμπεριφοριστική 

Θεραπεία  και  το  οποίο  δημοσιεύτηκε  το  1971  στο  περιοδικό  Annual Review of 

Psychology, o Krasner  υποστήριξε ότι υπήρχαν 15 παράγοντες μέσα στη εξέλιξη της 

επιστήμης της Ψυχολογίας, οι οποίοι συνέπεσαν στην δεκαετία 1950 – 1960 και είχαν 

ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μια καινούργιας, τότε, προσέγγισης στη θεραπεία του 

ανθρώπου και στην αλλαγή της συμπεριφοράς. Οι 15 αυτοί παράγοντες συνοψίζουν 

ουσιαστικά όλα όσα αναφέραμε εκτενώς στις προηγούμενες παραγράφους:

1. Η ύπαρξη της ιδέας και της έννοιας του Συμπεριφορισμού στην Πειραματική 

Ψυχολογία.

2. Η ανάπτυξη της Συντελεστικής Μάθησης από τους Thordike και Skinner.

3. H ανάπτυξη της Αντίστροφης Αναστολής από τον Wolpe.
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4. Η εμφάνιση της Συμπεριφοριστικής Θεραπείας στο Maudsley Hospital  του 

Ινστιτούτου Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, υπό τη διεύθυνση 

του  Eysenk.

5. Την  εφαρμογή  της  Κλασσικής  Εξαρτημένης  Μάθησης  σε  προβλήματα 

συμπεριφοράς ανθρώπων στις Η.Π.Α. από το 1920 έως το 1950.

6. Την ερμηνεία της Ψυχανάλυσης με όρους Θεωρίας της Μάθησης από τους 

Dollard και  Miller το 1950.

7. Η εφαρμογή των αρχών του Pavlov για την ερμηνεία και την αλλαγή τόσο της 

φυσιολογικής όσο και της μη-φυσιολογικής συμπεριφοράς.

8.  Οι πειραματικές μελέτες στην κοινωνική μάθηση ρόλων.

9. Οι  έρευνες  στο  τομέα  της  ψυχολογίας  του  παιδιού  της  αναπτυξιακής 

ψυχολογίας,  οι  οποίες  έδιναν  έμφαση  στη  έμμεση  μάθηση  και  στο 

σχηματισμό προτύπων.

10.  Κοινωνικά  επηρεασμένες  έρευνες  πάνω  σε  φαινόμενα  όπως  η  επιβολή 

χαρακτηριστικών  από  τον  ερευνητή  στο  άτομο,  η  προκατάληψη   του 

ερευνητή, η ύπνωση και το placebo.

11. Η εμφάνιση ενός κοινωνικού μοντέλου μάθησης βασισμένο στο περιβάλλον, 

ως εναλλακτική στο ιατρικό μοντέλο της «ασθένειας» που χρησιμοποιούνταν 

για την ερμηνεία της συμπεριφοράς.

12. Η δυσαρέσκεια με το προγενέστερο μοντέλο εξάσκησης της ψυχοθεραπείας 

το οποίο βασίζονταν σε Ψυχαναλυτικές αρχές.

13. Η ανάπτυξη της ιδέας του κλινικού ψυχολόγου, ενταγμένου στο μοντέλο του 

Επιστήμονα – Επαγγελματία.

14. Η  μετακίνηση  της  Ψυχιατρικής  από  την  εστίαση  στους  εσωτερικούς 

παράγοντες και την παθολογία του ατόμου, στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση 

και τις επιρροές από το περιβάλλον.

15.  Την εμφάνιση μίας ιδέας στα πλαίσια του Ουτοπισμού που αφορούσε στο 

σχεδιασμό  του  κοινωνικού  περιβάλλοντος,  ούτως  ώστε  να  φέρνει  στην 

επιφάνεια τα καλύτερα στοιχεία της ανθρώπινης συμπεριφοράς.  

(Fishman and Franks, 1995).

1.4. Η Θεραπεία

    Η Συμπεριφοριστική Θεραπεία έχει αναπτύξει κάποια ορισμένα χαρακτηριστικά 

στο τρόπο που διεξάγει το έργο της ψυχοθεραπείας, τα οποία τη διαφοροποιούν από 
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τις  υπόλοιπες  μορφές  θεραπείας.  Καταρχάς,  υπάρχουν  διαφορές  στο  είδος  της 

θεραπευτικής  σχέσης,  η  οποία  επιδιώκεται  ανάμεσα  στο  θεραπευτή  και  το 

θεραπευόμενο.  Στη  συμπεριφοριστική  θεραπεία,  αυτή  η  σχέση  είναι  κατά  βάση 

συνεργατική, όπου ο θεραπευτής παίζει το ρόλο του συμβούλου, ο οποίος διδάσκει 

στο θεραπευόμενο τις απαραίτητες δεξιότητες για την αλλαγή και τη βελτίωση του 

εαυτού του (Sweet, 1984). Άλλωστε, η ανάπτυξη μιας θετική σχέσης ανάμεσα στους 

δύο είναι σημαντική ώστε αυξήσει  τις προσδοκίες του θεραπευόμενου και να του 

προσδώσει  τα κίνητρα που είναι  απαραίτητα  για  να εμπλακεί  στη διαδικασία της 

αλλαγής.  Αυτό  βασίζεται  και  στις  θεωρίες  κοινωνικής  μάθησης  και  μίμησης 

προτύπου που ανέπτυξε ο Albert Bandura. (Wilson, 1980 βλ. Glass & Arnkoff, 1995). 

Για  την  ακρίβεια,  ο  περισσότερος  χρόνος  μιας  συμπεριφοριστικής  θεραπείας  δεν 

αφιερώνεται  στις  ειδικές  τεχνικές,  όπως  ίσως  θα  νόμιζε  κανείς.  Αφιερώνεται  σε 

παράγοντες όπως η ένδειξη κατανόησης, η παροχή υποστήριξης και ενθάρρυνσης και 

η  ανάπτυξη  εναλλακτικών  τρόπων  ερμηνείας  της  καθημερινής  ζωής  (Fishman & 

Lubetkin, 1983 βλ. Glass & Arnkoff, 1995).  

    Ένα  δεύτερο  χαρακτηριστικό  της  συμπεριφοριστικής  θεραπείας  είναι  η 

συμπεριφοριστική αξιολόγηση, η οποία διαφοροποιείται σημαντικά από τα υπόλοιπα 

είδη αξιολόγησης. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, το ενδιαφέρον εστιάζεται σε αυτό 

που το άτομο «κάνει» και όχι σε αυτό που «έχει». Γενικότερα, η συμπεριφοριστική 

θεραπεία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαδικασία της αξιολόγησης καθώς επιτρέπει 

την  επιλογή  της  κατάλληλης,  κάθε  φορά,  μεθόδου  παρέμβασης,  αλλά  και  τον 

εντοπισμό της προς αλλαγή συμπεριφοράς. Ειδικά ο εντοπισμός της συγκεκριμένης 

συμπεριφοράς είναι κρίσιμος παράγοντας για τη συμπεριφοριστική θεραπεία. Τρόποι 

αξιολόγησης της συμπεριφοράς είναι οι εξής:

• Παρατήρηση στο φυσικό περιβάλλον 

• Παρατήρηση κατά τη διάρκεια παιχνιδιού ρόλων

• Συνέντευξη με το άτομο

• Μέθοδοι αυτοπαρακολούθησης της συμπεριφοράς από το άτομο

• Συνεντεύξεις με σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή του ατόμου

• Ερωτηματολόγια

• Φυσιολογικές μετρήσεις (π.χ. στρες, σεξουαλική διέγερση κ.τ.λ.)
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Η αξιολόγηση εκτός του ότι προηγείται της θεραπείας, την ακολουθεί και καθόλη τη 

διάρκεια  της,  εξετάζοντας  την  αποτελεσματικότητα  των  διαδικασιών  (Glass & 

Arnkoff, 1995).  

    Τέλος,  «σήμα  κατατεθέν»  της  συμπεριφοριστικής  θεραπείας  αποτελούν  οι 

ιδιαίτερες τεχνικές τις οποίες θα παρουσιάσουμε μία, μία ξεχωριστά:

• Συστηματική  Απευαισθητοποίηση   (Systematic Desensitization):  Η  τεχνική 

αυτή αποτελεί την εξέλιξη της αντίστροφης αναστολής του Wolpe. Κεντρική 

ιδέα της τεχνικής αυτής είναι η απεξάρτηση του φοβικού ερεθίσματος από τον 

συναίσθημα του φόβου και η εξάρτηση του με το συναίσθημα της χαλάρωσης 

και  της  ηρεμίας.  Αρχικά  ο  θεραπευόμενος  εκπαιδεύεται  σε  τεχνικές 

χαλάρωσης με ασκήσεις αναπνοής και σύσφιξης και χαλάρωσης των μυών. 

Στη συνέχεια, σε συνεργασία με το θεραπευτή, κατασκευάζει μία ιεραρχική 

κλίμακα φοβικών ερεθισμάτων, από το λιγότερο φοβικό προς το περισσότερο. 

Στο  επόμενο  στάδιο  της  θεραπείας,  το  άτομο  εκτίθεται  στο  χαμηλότερο 

αρχικά  φοβικό  ερέθισμα,  εφαρμόζοντας  ταυτόχρονα  και  τις  τεχνικές 

χαλάρωσης  που  έμαθε.  Κατά  αυτό  τον  τρόπο,  και  βάσει  των  αρχών  της 

θεωρίας του Pavlov, επιχειρείται μία εξάρτηση των δύο ερεθισμάτων. Μόλις 

το  άτομο  πετύχει  την  απόσβεση  της  προηγούμενης  εξάρτησης  (φοβικό 

ερέθισμα  –  συναίσθημα  φόβου)  και  καταφέρει  να  εκτίθεται  στο  ερέθισμα 

αυτό χωρίς δυσάρεστες συνέπειες, τότε και μόνο τότε, προχωρά στο επόμενο 

ερέθισμα τις ιεραρχίας. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι ο θεραπευόμενος να 

καταφέρει  να  εξαρτήσει  την  αίσθηση  της  χαλάρωσης  και  με  το  ανώτερο 

ιεραρχικά φοβικό ερέθισμα. Σε περίπτωση που η in vivo έκθεση στο φοβικό 

ερέθισμα  δεν  είναι  δυνατή,  μπορεί  να  εφαρμοστεί  η  Συγκαλυμμένη 

Απευαισθητοποίηση, όπου  το  άτομο  δεν  εκτίθεται  πραγματικά,  αλλά 

φαντασιώνεται την έκθεση του στο ερέθισμα (Χριστοπούλου, 2008). 

• Ψυχοκατακλυσμιαία  μέθοδος  (  Flooding  ):     Θα μπορούσαμε  να  πούμε  ότι  η 

ψυχοκατακλυσμιαία μέθοδος είναι η συστηματική απευαισθητοποίηση χωρίς 

την ενδιάμεση ιεραρχική κλίμακα. Σε αυτή την τεχνική, το άτομο εκτίθεται 

απευθείας  στον  φοβικότερο  ιεραρχικά  ερέθισμα,  χωρίς  να  έχει  περάσει 

σταδιακά από ηπιότερες  μορφές.  Η μέθοδος  αυτή είναι  πολύ συντομότερη 
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χρονικά  και  έχει  φανεί  ότι  έχει  σημαντική  αποτελεσματικότητα.  Παρόλα 

αυτά, καθώς είναι ιδιαίτερα «επίπονη», οι περισσότεροι θεραπευόμενοι την 

αποφεύγουν και αρνούνται να εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία. (Houlihan, 

Schwartz, Miltenberger & Heuton, 1993). 

• Θεραπεία αποστροφής (  Aversion     Therapy  ):   Και αυτή η τεχνική βασίζεται στις 

αρχές  της  Κλασσικής  Εξαρτημένης  Μάθησης.  Στόχος,  στην  προκειμένη 

περίπτωση,  είναι  να  συνδεθεί  μία  ανεπιθύμητη  συμπεριφορά  με  μία 

δυσάρεστη εμπειρία. Αρχικά, εντοπίζεται η συμπεριφορά που επιθυμείται να 

αλλάξει και στη συνέχεια καλείται το άτομο να εκδηλώσει τη συμπεριφορά 

αυτή.  Κάθε φορά που συμβαίνει  αυτό,  το  άτομο λαμβάνει  ένα  δυσάρεστο 

ερέθισμα,  όπως  ήπιο  ηλεκτροσόκ,  ή  ναυτία  και  εμετό  προκαλούμενη  από 

φάρμακα. Η τεχνική αυτή έχει εφαρμοστή σε εξαρτημένα από ουσίες άτομα, 

τα οποία λαμβάνουν ειδική φαρμακευτική αγωγή, έτσι ώστε μετά από κάθε 

λήψη της  ουσίας  να έχουν  συμπτώματα ναυτίας  και  εμετού.  Έχει,  επίσης, 

χρησιμοποιηθεί  για  τη  θεραπεία  σεξουαλικά  αποκλίνουσων  συμπεριφορών 

(παιδοφιλία,  διάφορες  παραφιλίες  κ.τ.λ.)  όπου  το  άτομο  εκτίθονταν  σε 

ερεθιστικές  για  εκείνο  εικόνες,  ενώ  ταυτόχρονα  δεχόταν  ηλεκτροσόκ  στα 

γεννητικά  του  όργανα.  Μία  παραλλαγή  της  τεχνικής  αυτής  είναι  η 

Αποστροφική Θεραπεία Ντροπής, όπου το άτομο καλείται να εκδηλώσει την 

ανεπιθύμητη  συμπεριφορά μπροστά σε αγαπημένα και σημαντικά για αυτό 

πρόσωπα,  ενώ  εκείνα  το  σχολιάζουν  (π.χ.  άτομο  με  παρενδυσία,  να 

εμφανιστεί  ντυμένο  γυναίκα  μπροστά  στη  γυναίκα  και  το  θεραπευτή  του) 

Φυσικά, οι έντονες αντιρρήσεις σε ηθικό επίπεδο αλλά και η περιορισμένη 

αποτελεσματικότητα,  έχουν  οδηγήσει  σε  περιορισμένη  χρήση  έως  και 

εγκατάλειψη  των  τεχνικών  αυτών  (Owen,  2001  βλ.  Χριστοπούλου  2008; 

Nelissen, Muris & Merckelbach 1995).

• Μίμηση Προτύπου (  Modeling  )  :  Η μίμηση προτύπου βασίζεται στη θεωρία του 

Bandura περί  Κοινωνική  Μάθησης.  Σε  αυτή  την  τεχνική  ο  θεραπευτής 

εκδηλώνει  και  παρουσιάζει  τη  συμπεριφορά  που  θα  ήθελε  και  ο 

θεραπευόμενος να έχει. Γίνεται, έτσι, ένα πρότυπο προς μίμηση, το οποίο θα 

μιμηθεί ο θεραπευόμενος στην προσωπική του ζωή. Ο θεραπευόμενος αφού 
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παρακολουθήσει  την  συμπεριφορά,  όπως  εκδηλώνεται  από  το  θεραπευτή, 

έπειτα  προσπαθεί  να  την  επαναλάβει  και  λαμβάνει  από το  θεραπευτή  του 

ανατροφοδότηση.  (Glass &  Arnkoff,  1995)  Η  τεχνική  αυτή  μπορεί  να 

χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά στις φοβίες και την κατάθλιψη, (Masters et 

al, 1987 βλ. Glass & Arnkoff, 1995) ενώ η ευρεία εφαρμογή της αποτέλεσε το 

πρώτο άνοιγμα της συμπεριφοριστικής θεραπείας σε πιο γνωστικές επιρροές 

(Glass & Arnkoff, 1995).

• Διαδοχική  Διαμόρφωση  της  Συμπεριφοράς  (  Shaping  )  :  Η  τεχνική  αυτή 

βασίζεται στις αρχές της Συντελεστικής Μάθησης και στοχεύει στην ενίσχυση 

των  επιθυμητών  συμπεριφορών.  Αρχικά  η  τελική  επιθυμητή  συμπεριφορά 

αναλύεται σε επιμέρους «υπό-συμπεριφορές». Η εκμάθηση αυτών των υπό-

συμπεριφορών  θα  οδηγήσει  τελικά  στην  εκδήλωση  της  τελικής 

συμπεριφοράς. Κάθε φορά που το άτομο κατακτά ένα στάδιο και εκδηλώνει 

μία υπό-συμπεριφορά λαμβάνει και μία ενίσχυση.  (Sushinsky, 1970)

• Σύστημα  Ανταλλάξιμων  Αμοιβών  (  Token     Economy  ):   Το  σύστημα  αυτό 

λειτουργεί  με  τη  χρήση  μικρών  αμοιβών,  οι  οποίες  αποτελούνται  από 

μικροαντικείμενα  συμβολικής  αξίας  (αυτοκόλλητα,  κουπόνια  κ.τ.λ.).  Το 

άτομο κερδίζει  έναν τέτοιο  αντικείμενο για  κάθε  φορά που εκδηλώνει  μία 

επιθυμητή  συμπεριφορά.  Όταν συγκεντρώσει  έναν προκαθορισμένο  αριθμό 

τέτοιον  αντικειμένων,  μπορεί  να  τα  «ανταλλάξει»  με  ένα  μεγαλύτερο 

ενισχυτή,  όπως  π.χ.  ευχάριστες  ασχολίες,  αγαπημένες  δραστηριότητες  και 

προνόμια (Χριστοπούλου, 2008). Το σύστημα ανταλλάξιμων αμοιβών βρίσκει 

ευρεία εφαρμογή στα παιδιά, στα πλαίσια της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης της 

Συμπεριφοράς (ΑΒΑ). 

• Εκπαίδευση  στις  Κοινωνικές  Δεξιότητες  (  Social     Skill     Training  ):    Η  τεχνική 

αυτή  αποτελεί  ένα  συνδυασμό  της  Συντελεστικής  και  της  Κοινωνικής 

Μάθησης.  Το  άτομο  εκπαιδεύεται  από  το  θεραπευτή  του  στην  απόκτηση 

κοινωνικών δεξιοτήτων,  τρόπων δηλαδή συμπεριφοράς που θα βελτιώσουν 

την  έκφραση των συναισθημάτων,  την  επικοινωνία  και  τη διεκδίκηση των 

δικαιωμάτων  του  ατόμου.  Τέτοιες  δεξιότητες  είναι  ο  αυτοέλεγχος,  η 
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βλεμματική επαφή και η ειλικρινής και με σεβασμό προς τον άλλον έκφραση 

προσωπικών  σκέψεων  και  συναισθημάτων.  Στη  συνέχεια  τα  άτομα 

λαμβάνουν ενίσχυση για κάθε τέτοια δεξιότητα την οποία αποκτούν. Συνήθως 

η  τεχνική  εφαρμόζεται  σε  ομάδες  ατόμων,  καθώς  εκεί  η  ανατροφοδότηση 

είναι  πιο  άμεση  και  πιο  έντονη.  Η  εκπαίδευση  σε  κοινωνικές  δεξιότητες 

απευθύνεται  σε  άτομα,  τα  οποία  παρουσιάζουν  δυσκολίες  στις  κοινωνικές 

επαφές  και  αλληλεπιδράσεις  και  σε  άτομα  με  ψυχοπαθολογία,  τα  οποία 

παρουσιάζουν  μειωμένη  κοινωνική  λειτουργικότητα.  (Mueser,  1998  βλ. 

Χριστοπούλου; Glass & Arnkoff, 1995). 

• Τεχνική  Κορεσμού  του  Ερεθίσματος:     Η  τεχνική  αυτή  βασίζεται  στην 

μετατροπή ενός ευχάριστου, για το άτομο, ερεθίσματος σε δυσάρεστο. Αυτό 

επιτυγχάνεται  με  την  υπερέκθεση στο ερέθισμα,  σε  τέτοιο  βαθμό  ώστε  το 

άτομο  να  μην  αντλεί  πλέον  ευχαρίστηση  από  αυτό.   Η τεχνική  αυτή  δεν 

εφαρμόζεται συχνά, καθώς υπάρχουν αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα 

της. 

1.5. Συμπεριφοριστικά υπό-κινήματα

    Ο Συμπεριφορισμός,  γενικότερα,  συγκρινόμενος  με  άλλες  θεωρητικές  σχολές, 

αποτελεί ένα ξεχωριστό και ενιαίο θεωρητικό ρεύμα, βασιζόμενο σε κοινές αρχές, 

αξιώματα  και  εμπειρική  επαλήθευση.  Θέτοντας,  όμως,  στο  μικροσκόπιο  το 

συμπεριφορισμό  μόνο  του,  διαπιστώνουμε  ότι  και  αυτός  παρουσιάζει  κάποιες 

διαφοροποιήσεις  μέσα  στους  κόλπους  του.  Μέσα  στην  πορεία  της  εξέλιξης  τού 

Συμπεριφορισμού  αναπτύχθηκαν  και  κάποια  επιμέρους  υπό-κινήματα  με  κάποιες 

διαφορές μεταξύ τους.

    Το πρώτο τέτοιο κίνημα ονομάστηκε Εφαρμοσμένη Ανάλυση της Συμπεριφοράς 

(Applied Behavioral Analysis,  ABA) και εκπροσωπούσε την εφαρμογή των αρχών 

της Συντελεστικής Μάθησης του Skinner. Για την ΑΒΑ η συμπεριφορά καθορίζεται 

αποκλειστικά από τις συνέπειες της, χωρίς την παρέμβαση ενδιάμεσων παραγόντων 

και  φυσικά  χωρίς  τη  διαμεσολάβηση  γνωστικής  επεξεργασίας.  Γενικότερα  οι 

εσωτερικές διεργασίες δεν θεωρούνται σημαντικές, ενώ οι μελέτες γίνονται με βάση 

αυστηρούς πειραματικούς σχεδιασμούς. Αυτό στο οποίο δίνεται μεγαλύτερη έμφαση 

είναι  ο  χειρισμός  της  συμπεριφοράς,  μέσω  του  χειρισμού  των  μεταβλητών  στο 
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περιβάλλον και μέσω διαδικασιών όπως η ενίσχυση, η τιμωρία, η απόσβεση και η 

γενίκευση (Glass & Arnkoff, 1995). 

    Το  1982 οι  Wilson και  Franks περιέγραψαν  το  «Μη συμπεριφοριστικό,  Ε-Α 

μοντέλο διαμεσολάβησης». Σε αντίθεση με το ΑΒΑ αυτό το μοντέλο έκανε δεκτές 

όλες  τις  ενδεχόμενες  ενδιάμεσες  διαδικασίες  ανάμεσα  το  Ερέθισμα  και  τη 

Συμπεριφορά.  Το  μοντέλο  αυτό  βασίζονταν  κατά  κύριο  λόγω  στη  δουλειά  των 

Pavlov, Mower και Wolpe. (Glass & Arnkoff, 1995)

    Ένα άλλο κίνημα, το οποίο αργότερα συνδυαζόμενο με τη γνωστική προσέγγιση 

αποτέλεσε  την  πιο  μοντέρνα  μορφή  του συμπεριφορισμού,  είναι  το  Μοντέλο  της 

Κοινωνικής Μάθησης, βασιζόμενο στις απόψεις του  Bandura. Σύμφωνα με αυτό, η 

συμπεριφορά  καθορίζεται  από  εξωτερικά  ερεθίσματα,  εξωτερικούς  ενισχυτές  και 

εσωτερικές  γνωστικές  διεργασίες.  Γενικότερα  το  άτομο  και  το  περιβάλλον  του 

συνδέονται με μία αμφίδρομη σχέση. Η αλλαγή της συμπεριφοράς μπορεί να επέλθει 

μέσω της παρατήρησης της συμπεριφοράς άλλων στο περιβάλλον του ατόμου και της 

μίμησης της. Έτσι, το περιβάλλον ενός ατόμου βρίθει από πρότυπα συμπεριφοράς τα 

οποία το  επηρεάζουν.  Το μοντέλο  της  κοινωνικής  μάθησης  εισήγαγε,  ακόμα,  την 

έννοια της «αυτοαποτελεσματικότητας», της πεποίθησης που έχει, δηλαδή, το άτομο 

για το αν μπορεί ή όχι να ανταπεξέλθει σε μία κατάσταση.  (Glass & Arnkoff, 1995)

    Άλλο ένα από τα πιο σύγχρονα κινήματα είναι η Συμπεριφοριστική Κοινοτική 

Ψυχολογία η οποία «βγάζει το συμπεριφορισμό από το εργαστήριο και τις κλινικές» 

και επιχειρεί την εφαρμογή των αρχών του σε πιο ευρύ πλαίσιο, δίνοντας έμφαση στα 

συστήματα και την κοινότητα και σε κοινωνιολογικά, περιβαλλοντολογικά και ηθικά 

ζητήματα (Franks, 1987 βλ.  Glass &  Arnkoff, 1995). Πρόκειται ουσιαστικά για το 

πεδίο της Κοινοτικής Ψυχολογίας γενικότερα, ιδωμένο από ένα πιο συμπεριφοριστικό 

πρίσμα.   

    Η  βιβλιογραφία,  σε  κάποια  σημεία  της,  εντάσσει  στην  κατηγορία  των  υπό-

κινημάτων  του  συμπεριφορισμού  και  το  Γνωστικό-Συμπεριφορισμό.  Στα  πλαίσια 

αυτής  της  εργασίας  όμως,  ο  Γνωστικό-Συμπεριφορισμός  θα  παρουσιαστεί 

ανεξάρτητα  σε  άλλο  κεφάλαιο,  ως  ένα  καινούργιο  μοντέλο  προερχόμενο  από  τη 

σύνθεση Γνωστικής και Συμπεριφοριστικής Θεωρίας. 

1.6. Κριτική και οφέλη του Συμπεριφορισμού
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    Αναπόφευκτα, όπως κάθε τι καινούργιο, ο Συμπεριφορισμός δέχτηκε στην εποχή 

του ένα κύμα κριτικής και αμφισβήτησης, το οποίο ως ένα βαθμό αποτελούνταν από 

ορθές και σωστές παρατηρήσεις, οι οποίες οδήγησαν στην εξέλιξη και βελτίωση του 

μοντέλου. Το βασικό «κατηγορητήριο» ενάντια στο συμπεριφορισμό, περιελάμβανε 

το  χαρακτηρισμό  του  ως  απάνθρωπο,  σκληρό  και  ανήθικο.  Για  ένα  διάστημα  η 

επικρατούσα άποψη για το αντικείμενο του συμπεριφορισμού ήταν ότι επρόκειτο για 

μία  μέθοδος  εφαρμοσμένη  κυρίως  σε  κλινικές  και  φυλακές,  η  οποία  συχνά 

ταυτίζονταν με διαδικασίες «ψυχοχειρουργικής» και «πλύσης εγκεφάλου». Η ταινία 

του  Stanley Kubrick «Το  κουρδιστό  πορτοκάλι»  (1971)  αποτελεί  μία  γλαφυρή 

αποτύπωση του πως αντιμετωπίζονταν ο συμπεριφορισμός εκείνη την περίοδο (Glass 

&  Arnkoff,  1995).  Επίσης  κατηγορήθηκε  έντονα  από  τα  υπόλοιπα  θεωρητικά 

ρεύματα  ότι  παρέβλεπε  πολύ  σημαντικούς  παράγοντες  της  ανθρώπινης 

συμπεριφοράς,  όπως οι σκέψεις,  τα συναισθήματα και διάφορες άλλες εσωτερικές 

διαδικασίες. Η επιμονή του συμπεριφορισμού στο παρατηρήσιμο και το μετρήσιμο, 

θεωρήθηκε ότι υποβιβάζει την πολυπλοκότητα του ανθρώπου και ότι αντιμετωπίζει 

την ψυχολογία, γενικότερα, ως μια στυγνά «εργαστηριακή» επιστήμη.  Η αντίδραση 

απέναντι στις συμπεριφοριστικές μεθόδους κορυφώθηκε όταν το 1974 η Διεύθυνση 

Ενίσχυσης  Δημόσιας  Τάξης  αποφάσισε  να  διακόψει  τη  χρηματοδότηση 

προγραμμάτων μετατροπής της συμπεριφοράς στις φυλακές. Η κίνηση αυτή οδήγησε 

την  Αμερικανική  Ψυχολογική  Εταιρία  να  συγκαλέσει  μία  επιτροπή,  η  οποία  θα 

εξέταζε τα ηθικά ζητήματα που προέκυπταν από τις συμπεριφοριστικές πρακτικές και 

θα  εισηγούνταν  της  δημιουργία  κανόνων  δεοντολογίας  για  την  άσκηση  της 

Συμπεριφοριστικής Θεραπείας. Παρόλα αυτά, η επιτροπή αποφάνθηκε ότι δεν υπήρχε 

ανάγκη γα την έκδοση ειδικών κανόνων για τη συμπεριφοριστική θεραπεία, καθώς 

παρουσίαζε τα ηθικά διλήμματα που παρουσιάζουν όλες οι μορφές ψυχοθεραπείας 

(Stolz, 1997 βλ, Glass & Arnkoff, 1995) . Ένας άλλος ευαίσθητος τομέας στον οποίο 

η  συμπεριφοριστική  θεραπεία  πρωτοστάτησε,  αποκομίζοντας  κυρίως  αρνητικές 

συνέπειες,  ήταν  το  πεδίο  της  ομοφυλοφιλίας.  Στον  συγκεκριμένο  τομέα  είχαν 

πραγματοποιηθεί  μία  σειρά  από  παρεμβάσεις,  συμπεριλαμβανομένου  και  της 

τεχνικής της «Επαναφοράς του Οργασμού» (Orgasmic Reconditioning).  Η τεχνική 

αυτή περιελάμβανε τη σταδιακή μεταστροφή των φαντασιώσεων κατά τη διάρκεια 

του αυνανισμού, από εικόνες ατόμων του ίδιου φύλλου σε εικόνες ατόμων του άλλου 

φύλλου. Τέτοιες τεχνικές, αλλά και άλλες σκληρότερες (βλ. Αποστροφική Θεραπεία) 

οδήγησαν σε αντιδράσεις τόσο μέσα από την gay κοινότητα όσο και έξω από αυτή. 
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Θεωρήθηκε  ότι  η  προσπάθεια  αλλαγής  του  σεξουαλικού  προσανατολισμού  είναι 

αφενός  αναποτελεσματική  και  αφετέρου  ηθικά  λανθασμένη,  καθώς  ενίσχυε  την 

αντίληψη  ότι  η  ομοφυλοφιλία  είναι  μία  μορφή παθολογίας,  κάτι  λανθασμένο  και 

ανεπιθύμητο. 

   Φυσικά, οι πρακτικές του συμπεριφορισμού δεν προέρχονταν, ούτε αποσκοπούσαν 

σε πρακτικές βασανιστηρίων και πλύσης εγκεφάλου. Το ατόπημα, όμως, στο οποίο, 

πράγματι, υπέπεσαν οι πρώτοι συμπεριφοριστές ήταν ότι από υπερβάλλοντα ζήλο να 

αποδείξουν ότι  εκπροσωπούσαν κάτι καινούργιο και διαφορετικό,  έδιναν ιδιαίτερη 

έμφαση  στην  αντικειμενικότητα,  την  τεχνολογία  και  τις  τεχνικές,  παραβλέποντας 

ανθρώπινους παράγοντες της θεραπευτική σχέσης (Glass & Arnkoff, 1995).  

    Από  την  άλλη  πλευρά,  δεν  μπορούμε  να  παραβλέψουμε  και  τα  οφέλη  του 

συμπεριφορισμού. Από την έναρξη του, μέχρι την καθιέρωση και την επέκταση του, 

άλλαξε το χάρτη στην επιστήμη της ψυχολογίας εισάγοντας ένας τελείως νέο τρόπο 

αντίληψης  των  πραγμάτων.  Τόσο  στην  έρευνα  όσο  και  στην  κλινική  πρακτική, 

εισήγαγε  τις  έννοιες  της  αντικειμενικότητας,  της  μέτρησης,  της  επιστημονικής 

παρατήρησης,  της  εργαστηριακής  επαλήθευσης  και  της  αξιολόγησης.  Γενικότερα 

συνέβαλε προς τη δημιουργία μιας πιο «επιστημονικής» πρακτικής και την ανάπτυξη 

τάσεων  που  ακόμα  και  επιστήμονες  χωρίς  καμία  συμπεριφοριστική  εκπαίδευση 

ενέτασσαν στην μεθοδολογία τους. Το πραγματικά ενδιαφέρον και σημαντικό, είναι 

ότι η επιρροή του συμπεριφορισμού δεν συνίστατο τόσο στην αυτούσια επιβολή και 

αποδοχή του,  όσο στην ένταξη συμπεριφοριστικών  αρχών μέσα στα πλαίσια των 

παλιών παραδοσιακών θεραπειών (Glass & Arnkoff, 1995).   
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 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

2.1. Ορισμός

    Θα  μπορούσαμε,  πριν  ορίσουμε  την  έννοια  της  Γνωστικής  Θεραπείας,  να 

ξεκινήσουμε πιο ανορθόδοξα και να επιχειρήσουμε να ορίσουμε την ίδια την έννοια 

του ορισμού. Ορισμός είναι αλλιώς ο καθορισμός ή ο προσδιορισμός των ουσιωδών 

χαρακτηριστικών μιας έννοιας (Τεγόπουλος & Φυτράκης, 1993). Στόχος μας λοιπόν 

σε  αυτή  την  ενότητα  είναι  να  καθορίσουμε  τα  ουσιώδη  χαρακτηριστικά  της 

γνωστικής θεραπείας. Να διατυπώσουμε δηλαδή μία πρόταση, η οποία να εμπεριέχει 

όλους του παράγοντες που αποτελούν την έννοια «Γνωστική Θεραπεία». 

    Στο προηγούμενο κεφάλαιο,  πριν ορίσουμε την έννοια της Συμπεριφοριστικής 

Θεραπείας, εξηγήσαμε πρώτα την έννοια της Συμπεριφοράς. Στην ίδια λογική, πριν 

προχωρήσουμε στην ερμηνεία της γνωστικής θεραπείας, θα ήταν αρκετά σημαντικό 

να δούμε τον ορισμό των γνωστικών διαδικασιών. Οι γνωστικές διαδικασίες είναι το 

σύνολο των επιμέρους φαινομένων που σχετίζονται με τη γνώση και την υπηρετούν. 

Τέτοια φαινόμενα είναι οι αισθητηριακές εμπειρίες, η αντίληψη, η νόηση, η μνήμη, οι 

σκέψεις, η κρίση, οι υποθέσεις και η επίλυση προβλημάτων. (Παπαδόπουλος, 2005). 

Με άλλα λόγια, οι γνωστικές διαδικασίες είναι αυτές που επιτρέπουν στον άνθρωπο 

να πραγματοποιεί τις παρακάτω ενέργειες σχετικά με τα αισθητηριακά ερεθίσματα: 

α) να τα μεταβάλλει, β) να τα επεξεργάζεται, γ) να τα αποθηκεύει, δ) να τα ανακαλεί 

και δ) να τα χρησιμοποιεί μετά και αφότου έχει σταματήσει να υπάρχει ο αντίστοιχος 

ερεθισμός (Παπαδόπουλος, 2005). 

    Αρχικά,  λοιπόν,  διαπιστώνουμε  ότι  η  γνωστική  θεραπεία  είναι  αυτή  η οποία 

επικεντρώνει και ασχολείται με τις γνωστικές διαδικασίες και με τον τρόπο που αυτές 

επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Όπως αναφέρουν και οι  Hollon και  Beck 

(1986)«γνωστική  θεραπεία  είναι  η  προσέγγιση  εκείνη,  η  οποία  επιχειρεί  να 

θεραπεύσει  τις  διαταραχές  ενός  ατόμου,  τροποποιώντας  τις  γνωστικές  διαδικασίες 
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του ατόμου και απαλείφοντας τους δυσλειτουργικούς τρόπους σκέψης» (Arnkoff & 

Glass,  1995).  Πέρα  από  αυτό,  όμως,  για  να  συγκεντρώσουμε  όλα  τα  «ουσιώδη 

χαρακτηριστικά», όπως είπαμε και πριν, της γνωστικής θεραπείας, πρέπει να δούμε 

και τον τρόπο, με τον οποίο η θεραπεία αυτή συνδέει τις γνωστικές διεργασίες με την 

ανθρώπινη  συμπεριφορά και  με  πιο τρόπο επιχειρεί  την  αλλαγή της.  Η γνωστική 

θεραπεία  βασίζεται  στην  υπόθεση  ότι  η  σκέψη  παίζει  σημαντικό  ρόλο  στην 

αιτιολογία και διατήρηση διαφορετικών διαταραχών (Capafons, 1997). Αυτό πηγάζει 

από  το  γεγονός  ότι  ανάμεσα  στο  οποιοδήποτε  ερέθισμα  και  την  οποιαδήποτε 

αντίδραση μεσολαβεί η λεγόμενη «γνωστική εκτίμηση». Σύμφωνα με αυτή, το άτομο 

αξιολογεί το ερέθισμα με βάση προηγούμενες εμπειρίες, πεποιθήσεις, αναμνήσεις και 

προσδοκίες. Κατά αυτό τον τρόπο, το ίδιο ερέθισμα αποκτάει διαφορετικό νόημα για 

το κάθε άτομο και επιφέρει διαφορετικές αντιδράσεις. Όταν αυτές οι προσδοκίες, οι 

πεποιθήσεις και γενικά οι σκέψεις του ατόμου παίρνουν ακραία μορφή, επιφέρουν 

και  ακραίες  αντιδράσεις,  δημιουργώντας  έτσι  τις  διάφορες  διαταραχές  της 

συμπεριφοράς.  Συνεπώς,  οι  ψυχολογικές  διαταραχές  δεν  δημιουργούνται  από  τα 

ερεθίσματα του περιβάλλοντος  αλλά από την ερμηνεία  που το άτομο αποδίδει  σε 

αυτά,  όταν  βασίζεται  σε  υπερβολικούς  και  παράλογους  τρόπους  σκέψης 

(Χριστοπούλου, 2008).   Συνολικά,  λοιπόν,  η Γνωστική Προσέγγιση μελετάει  τους 

τρόπους με τους οποίους το άτομο σκέφτεται και αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του, 

παρεμβαίνει  όταν  οι  τρόποι  αυτοί  γίνονται  παράλογοι  και  δυσλειτουργικοί  και 

στοχεύει στην τροποποίηση τους και αντικατάσταση τους από άλλους πιο λογικούς 

και λειτουργικούς τρόπους. 

2.2. Θεωρητικό Περιεχόμενο

    Οι  Dobson και  Block (1998) και οι  Kendall και  Bemis (1983) μελετώντας τις 

ποικίλες  διαφορετικές  μορφές  γνωστικής  θεραπείας,  κατέληξαν  σε  τέσσερα κοινά 

χαρακτηριστικά που διαθέτουν όλες μεταξύ τους. Τα τέσσερα αυτά χαρακτηριστικά 

θεωρούνται πυρηνικά χαρακτηριστικά της γνωστικής θεραπείας και είναι τα εξής:

1. Ο θεραπευτής και ο θεραπευόμενος συνάπτουν μία συνεργατική σχέση.

2. Οι  διαταραχές  στην  ανθρώπινη  συμπεριφορά  αποτελούν,  τουλάχιστον  εν 

μέρει,  την  έκδηλη  μορφή  διαταραχών  που  υπάρχουν  στις  γνωστικές 

διαδικασίες του ατόμου.
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3. Οι  πρόκληση  των  επιθυμητών  αλλαγών  στη  συμπεριφορά  του  ατόμου 

επιτυγχάνεται από την πρόκληση αλλαγών στα λανθασμένα μοτίβα σκέψης.

4. Η  θεραπεία  στοχεύει  σε  εστιασμένα  προβλήματα,  έχει  εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα και διαθέτει χρονικά όρια.

    (Arnkoff & Glass, 1995)

    Η  γνωστική  θεραπεία  έχει,  επίσης,  δεχθεί  διαφόρων  ειδών  επιμέρους 

κατηγοριοποιήσεις και ταξινομήσεις. Μία από αυτές ανήκει στους  Feixas και  Miro 

(1993)  οι  οποίοι  βασιζόμενοι  στο  έργο  των  Mahoney και  Gabriel χώρισαν  τη 

γνωστική θεραπεία σε δύο επιμέρους άξονες:

1. Τον Λογικιστικό Άξονα (Rationalist Pespective), ο οποίος θέτει τους γνωστικούς 

παράγοντες σε ανώτερο επίπεδο απ’ ότι τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά. Για 

τον άξονα αυτό, οι γνωστικοί παράγοντες είναι ισχυρότεροι αιτιολογικοί παράγοντες 

των ψυχικών  διαταραχών από ότι  τα  συναισθήματα και  η  συμπεριφορά.  Έτσι,  οι 

λανθασμένες, παράλογες και διαταραγμένες σκέψεις είναι αυτές που υπάρχουν στη 

βάση μιας ψυχοπαθολογίας.

2.  Τον  Κονστρουκτιβιστικό  Άξονα  (Constructivist Perspective),  ο  οποίος 

αντιμετωπίζει τις γνωστικές διαδικασίες, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά μέσα 

από  μία  ολιστικότερη  σκοπιά.  Στον  άξονα  αυτό,  και  οι  τρεις  αυτοί  παράγοντες 

αποτελούν φαινόμενα ενός ενιαίου συστήματος διαδικασιών.   

    Ανάλογα με τον άξονα τον οποίο ασπάζονται οι γνωσιακοί θεραπευτές, υιοθετούν 

και  διαφορετικούς  ρόλους  μέσα  στη  θεραπεία.  Οι  λογικιστικοί  θεραπευτές 

λειτουργούν  περισσότερο  ως  εκπαιδευτές  που  μέσα  από  μια  ψυχοεκπαιδευτική 

θεραπεία,  θα  διδάξουν  στους  θεραπευόμενούς  τους  πώς  να  αποκτήσουν  τις 

κατάλληλες δεξιότητες, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που 

τους απασχολούν και να εντοπίσουν τους δυσλειτουργικούς τρόπους σκέψης τους. 

Από  την  άλλη  πλευρά,  οι  Κονστρουκτιβιστές  θεραπευτές  υιοθετούν  το  ρόλο  του 

διευκολυντή,  ο  οποίος  θα βοηθήσει  το θεραπευόμενο  να προβεί  σε μία  συνολική 

αναδόμηση ολόκληρου του γνωστικού συστήματος (Capafons, 1997).

    Μία δεύτερη σημαντική κατηγοριοποίηση έγινε από τους  Mahoney και  Arnkoff 

(1978),  οι  οποίοι  ομαδοποίησαν  τις  διαφορετικές  γνωστικές  θεραπείες  σε  τρεις 

μεγάλες ομάδες: Α) Τις Θεραπείες Γνωστικής Αναδόμησης, στις οποίες εντάσσονται 

η Λογικό-θυμική Θεραπεία (Rational Emotive Therapy), η Γνωσιακή Θεραπεία του 

Beck και η Εκπαίδευση στην αυτό-καθοδήγηση (Self-instructional Training),  B) τα 

Προγράμματα  Επίλυσης  Προβλημάτων  (Problem Solving Programms),  τα  οποία 
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περιλαμβάνουν εκμάθηση μεθόδων προσέγγισης των προσωπικών προβλημάτων και 

Γ)  Τα  Προγράμματα  Δεξιοτήτων  Αντιμετώπισης  (Coping Skills Approaches),  τα 

οποία περιλαμβάνουν μεθόδους διαχείρισης του στρες. Τόσο στην έρευνα όσο και 

στην  πρακτική  εφαρμογή,  οι  Θεραπείες  Γνωστικής  Αναδόμησης  έχει  φανεί  ότι 

υπερέχουν έναντι τον άλλον δύο (Arnkoff & Glass, 1995). 

2.3. Ιστορική Εξέλιξη

    

2.3.1. Πρώιμη Ιστορία

    Όπως και η Συμπεριφοριστική Θεραπεία, έτσι και η Γνωστική, εμφανίζει κάποιες 

θεωρητικές ρίζες σε καιρούς πολύ παλαιότερους από την πρώτη επίσημη εμφάνιση 

της. Ο Διαφωτισμός, αλλά και αρχαιότερα ακόμα φιλοσοφικά κινήματα, έθεσαν και 

σε αυτή την περίπτωση τις πρώτες βάσεις για ένα τρόπο σκέψης για τον κόσμο, που 

αργότερα υιοθέτησε και η Γνωστική Θεραπεία. Στο 55 μ.Χ. συναντάμε τον στωικό 

φιλόσοφο Επίκτητο από την Φρυγία. Ο Επίκτητος εξέφραζε την ιδέα ότι οι άνθρωποι 

δεν επηρεάζονται πραγματικά από τα ίδια τα πράγματα, αλλά από τον τρόπο με τον 

οποίο  τα εκλαμβάνουν.  Στη βάση αυτής  της  ιδέας  κινήθηκαν  και  πολύ από τους 

μεγάλους φιλόσοφους του διαφωτισμού όπως ο Popper, ο Reichenbach, o Kant και ο 

Russel. (Arnkoff & Glass, 1995) 

   

2.3.2. Η Λογικό-θυμική Θεραπεία του   Ellis  

     Όσον αφορά τη σύγχρονη Γνωστική Θεραπεία, τα πρώτα βήματα γίνονται στα 

μέσα τις δεκαετίας του 50, με το έργο του Robert Ellis και την ανάπτυξη της Λογικο-

θυμικής θεραπείας (Rational–Emotive Therapy,  RET). Η δημιουργία της θεραπείας 

αυτής βασίστηκε στις παρατηρήσεις του Ellis, ότι από τη στιγμή που κάποιο άτομο 

ξεκινούσε  να  εμπλακεί  στη  διαδικασία  της  ψυχοθεραπείας,  ένιωθε  αυτομάτως 

καλύτερα, χωρίς να επέρχονται και ανάλογες ουσιαστικές αλλαγές στη συμπεριφορά 

του.  Αυτό,  σε συνδυασμό με το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του  Ellis για τη φιλοσοφία 

γενικότερα,  τον  οδήγησε  στο  να  πιστεύει  ότι  κάποιοι  φιλοσοφικοί  παράγοντες 

παίζουν  μεγαλύτερο  ρόλο  στη  δημιουργία  προβλημάτων  στα  άτομα,  απ’  ότι 

ψυχαναλυτικοί  και  ψυχοδυναμικοί  παράγοντες.  Ξεκίνησε,  έτσι,  να  αναζητά  πιο 

εναλλακτικές  μορφές  θεραπείας,  πειραματιζόμενος  με  συμπεριφοριστικού  και 

γνωστικού τύπου παρεμβάσεις. Από τους πειραματισμούς του αυτούς, απομόνωσε τα 
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χαρακτηριστικά που θεωρούσε πιο αποτελεσματικά και τα ενοποίησε σε αυτό που 

ονομάστηκε Λογικό-θυμική θεραπεία (Arnkoff & Glass, 1995; Capafons, 1997).  

    Η βασική θέση της RET είναι ότι οι λανθασμένες απόψεις τον ατόμων για το πώς 

τα  πράγματα  πρέπει  και  οφείλουν  να  είναι,  τους  οδηγούν  σε  μία  ψυχολογική 

δυσφορία.  Ως  λανθασμένες  σκέψεις  περιγράφονται  αυτές  που  δεν  προάγουν  τη 

λειτουργικότητα, τη προσαρμοστικότητα, την επιβίωση και γενικότερα το ευ ζην του 

ατόμου. Αυτό παρουσιάζεται, περισσότερο σχηματικά, στο  ABC αξίωμα της  RET. 

Στο ABC, ανάμεσα στο ερέθισμα (A, Activating event) και τις συνέπειες αυτού του 

ερεθίσματος (C,  consequences) μεσολαβούν πάντα οι ιδέες και οι πεποιθήσεις του 

ατόμου (B, beliefs).  Ως εκ τούτου, οι βασική στόχοι της RET είναι:

1. Να εμφυσήσει στο άτομο μία διαφορετική και λειτουργικότερη φιλοσοφία σκέψης, 

σχετικά με τον εαυτό του, τον κόσμο και τους άλλους.

2. Να του δείξει πως μπορεί να αξιοποιεί τα ίδια του τα λάθη

3.  Να του εξηγήσει  ότι  στόχος  είναι  η  διόρθωση των λαθών και  όχι  η συνολική 

απαξίωση του εαυτού λόγω αυτών.

(Arnkoff & Glass, 1995; Capafons, 1997)

    

2.3.3. Ο   Kelly   και οι Νοητικές Κατασκευές  

    Σχεδόν την ίδια περίοδο, το 1955, ο George Kelly εισάγει έναν κεντρικό, για τη 

γνωστική θεραπεία, όρο, αυτόν της «νοητικής κατασκευής». Οι νοητικές κατασκευές 

αποτελούν  τρόπους  ερμηνείας  του  κόσμου.  Τα  άτομα  ομαδοποιούν  γεγονότα  και 

καταστάσεις  βάσει  ομοιοτήτων  και  αντιθέσεων  μέσα  σε  αυτά  τα  σχήματα.  Τα 

σχήματα αυτά, μετέπειτα χρησιμεύουν ως «οδηγοί συμπεριφοράς», ανάλογα με την 

δεδομένη κατάσταση (Lawrence & Oliver, 2001).

    

2.3.4. Η Γνωστική Θεραπεία του   Beck  

    Αργότερα,  το  1967,  ο  Aaron Beck θα  δημιουργήσει  και  θα  καθιερώσει  την 

Γνωστική Θεραπεία του Beck. (Cognitive Therapy, CT). Η θεωρία αυτή ξεκίνησε από 

μελέτες  του  Beck σχετικά  με  την  κατάθλιψη.  Αρχικά  ο  Beck υιοθετούσε  την 

ψυχαναλυτική  άποψη  ότι  τα  άτομα  με  κατάθλιψη  διαθέτουν  μία  ανάγκη  να 

υποφέρουν. Αργότερα και μέσα από τις μελέτες του, διαπίστωσε ότι η άποψη αυτή 

όχι μόνο δεν ίσχυε, αλλά η πραγματικότητα βρισκόταν στο αντίθετο άκρο. Τα άτομα 

αυτά αγωνίζονταν να κερδίσουν την αναγνώριση των γύρων τους. Σύμφωνα με τον 

Beck, η κατάσταση στην οποία περιέρχονται τα άτομα με κατάθλιψη οφείλεται σε 

31



βασικά  γνωστικά  λάθη  που  κάνουν  τα  άτομα  αυτά.  Συγκεκριμένα,  διαθέτουν 

διαστρεβλωμένες προς το χειρότερο αντιλήψεις για τρεις παράγοντες: α. τον εαυτό 

τους, β. τον κόσμο γύρω τους και γ. το μέλλον. Οι τρεις αυτοί παράγοντες αποτελούν 

και τη λεγόμενη «Γνωστική Τριάδα της Κατάθλιψης». (Beck, Rush, Shaw & Emery, 

1979 βλ. Arnkoff & Glass, 1995). 

    Επεκτείνοντας αυτή την ιδέα και σε άλλες διαταραχές, ο Beck κατέληξε τελικά στη 

βασική ιδέα της  CT, ότι  οι  ψυχολογικές  διαταραχές οφείλονται  σε συγκεκριμένες 

λανθασμένες  σκέψεις,  τις  οποίες  και  ονόμαζε  «Γνωσιακές  Παραποιήσεις».  Οι 

παραποιήσεις αυτές είναι οι εξής:

1. Μεγέθυνση  –  Σμίκρυνση:   Αναφέρεται  στην  τάση  των  ατόμων  να 

απομονώνουν  τα  αρνητικά  γεγονότα  της  ζωής  τους  και  να  τα  θεωρούν 

σημαντικότερα (μεγέθυνση) σε σύγκριση με τα θετικά γεγονότα στα οποία 

αποδίδουν μικρότερη αξία (σμίκρυνση). 

2. Υπεργενίκευση:     Αναφέρεται  στην  τάση  των  ατόμων  να  εξάγουν 

συμπεράσματα  βασισμένη  σε  επιμέρους  στοιχεία  και  μεμονωμένες 

καταστάσεις. 

3. Επιλεκτική Αφαίρεση:    Η τάση των ατόμων να αγνοούν τα θετικά στοιχεία 

μιας κατάστασης και να επικεντρώνουν αποκλειστικά στα αρνητικά.

4. Απαξίωση  του  θετικού:    Η  τάση  των  ατόμων  να  μειώνουν  την  αξία  των 

θετικών χαρακτηριστικών.

5. Διπολική Σκέψη:    Η τάση των ατόμων να αντιλαμβάνονται τα πράγματα με 

απόλυτες και αντίθετες έννοιες, χωρίς ενδιάμεσες διακυμάνσεις. Τα πράγματα 

δηλαδή είναι πάντα «άσπρο/μαύρο».

6. Καταστροφοποίηση:   Η  τάση  των  ατόμων  να  διαβλέπουν  καταστροφικές 

συνέπειες  στο  μέλλον,  χωρίς  όμως  αντικειμενικά  υπαρκτά  στοιχεία  στο 

παρόν. 

7. Διάβασμα Σκέψης:   Η τάση των ατόμων να θεωρούν ότι ξέρουν τι σκέφτονται 

οι  άλλοι  για  αυτούς,  καταλήγοντας  συνήθως  σε  αρνητικά  συμπεράσματα, 

χωρίς, όμως, επαρκή στοιχεία.

8. Χρήση  Συναισθηματικής  Λογικής:   Η  τάση  των  ατόμων  να  ταυτίζουν  το 

συναίσθημα  τους  με  την  εξωτερική  πραγματικότητα.  Όταν,  δηλαδή, 

αισθάνονται άσχημα, θεωρούν και ότι όλα γύρω τους είναι άσχημα. 
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9. Χρήση Ετικέτας:   Η τάση των ατόμων να ομαδοποιούν άτομα και καταστάσεις 

(συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού τους) κάτω από γενικούς και συνήθως 

αρνητικούς χαρακτηρισμούς.

10. Προσωπικοποίηση:   Η  τάση  των  ατόμων  να  θεωρούν  ότι  οι  αρνητικές 

αντιδράσεις  και  συμπεριφορές  αφορούν  εκείνα  προσωπικά,  χωρίς  να 

υπάρχουν σαφής ενδείξεις για αυτό. 

11. Παρωπίδες:   Η  τάση  των  ατόμων  να  βλέπουν  τα  πράγματα  μέσα  από  μία 

άκαμπτη  και  απόλυτη  προσωπική  λογική  και  να  αντιδρούν  όταν  αυτή  η 

λογική δεν ακολουθείται και από τους άλλους. 

Το γενικό χαρακτηριστικό αυτών των παραποιήσεων είναι ότι τίθενται σε λειτουργία 

αυτόματα,  χωρίς  το άτομο να συνειδητοποιεί  απαραίτητα την ύπαρξη τους  (Beck 

1999  βλ.  Χριστοπούλου,  2008).    Βασικός  τρόπος  λειτουργίας  της  CT είναι  ο 

εντοπισμός  και  η  αντικατάσταση  τέτοιων  αυτόματων  παραποιήσεων.  Ο  Beck 

επιστράτευε σε μεγάλο βαθμό και την Μαιευτική Μέθοδο του Σωκράτη, όπου οι ίδιοι 

οι θεραπευόμενοι οδηγούνταν, μέσα από τις απαντήσεις τους, στον εντοπισμό και την 

απομάκρυνση των δυσλειτουργικών σκέψεων (Arnkoff & Glass, 1995).  

    

2.3.5. Τεχνικές Επίλυσης Προβλημάτων

    Και οι δύο παραπάνω θεραπείες ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία των θεραπειών 

γνωστικής  αναδόμησης.  Το  1971,  με  τους  D’Zurilla και  Goldfriend,  κάνει  την 

εμφάνιση της και μια διαφορετική κατηγορία, οι Τεχνικές Επίλυσης Προβλημάτων 

(Problem Solving,  PS).  H PS απομακρύνεται  από  τους  εσωτερικούς  παράγοντες 

στους οποίους επικέντρωναν οι προηγούμενες θεραπείες και εστιάζει σε εξωτερικά 

γεγονότα, τα οποία χρήζουν αντιμετώπισης από το άτομο. Ως «πρόβλημα» ορίζεται 

μια κατάσταση στη ζωή, η οποία απαιτεί μία λύση, αλλά στη δεδομένη στιγμή μια 

τέτοια λύση δεν υπάρχει διαθέσιμη. Συνεπώς, στην PS τα άτομα εκπαιδεύονται στο 

πώς να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις γενικότερα. Τα βήματα για την επίλυση 

ενός  προβλήματος,  σύμφωνα  με  τη  θεωρία,  είναι  τα  εξής:  α)  Καθορισμός  του 

πλαισίου, β) εντοπισμός του προβλήματος, γ) δημιουργία εναλλακτικών λύσεων και 

δ)αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας κάθε λύσης.  

    

2.3.6. Το έργο του   Maichenbaum  

    Το 1977, μέσα στην ίδια χρονιά αναπτύσσονται από το ίδιο πρόσωπο άλλες δύο 

θεωρίες, οι οποίες εντάσσονται μάλιστα σε διαφορετικές κατηγορίες. Πρόκειται για 
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τον  Donald Maichenbaum ο  οποίος  πρωτοστάτησε  τόσο στην  Εκπαίδευση Αυτό-

Καθοδήγησης (Self-Instructional Training,  SIT) (θεραπείες γνωστικής αναδόμησης), 

όσο και στον Εμβολιασμό στο στρες (Stress Inoculation Training.  STIT) (θεραπείες 

δεξιοτήτων αντιμετώπισης).  H SIT βασίζεται στο φαινόμενο της αυτό-καθοδήγησης 

που  εμφανίζεται  στα  μικρά  παιδιά  και  περιγράφεται  από  την  Αναπτυξιακή 

Ψυχολογία. Η SIT εφαρμόζει την ίδια αρχή και στους θεραπευόμενους, μαθαίνοντας 

τους  να  κατευθύνουν  και  να  αλλάζουν  τη  συμπεριφορά  τους  χρησιμοποιώντας 

οδηγίες, τις οποίες οι ίδιοι επαναλαμβάνουν από μέσα τους στον εαυτό τους (Arnkoff 

& Glass, 1995).   Έχει χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε ενήλικες σε περιπτώσεις 

κοινωνικού άγχους και άγχους έκθεσης στο κοινό (Hollon & Beck, 1986 ).  Από την 

άλλη πλευρά η STIT στοχεύει στον «εμβολιασμό» των ατόμων στο στρες και στην 

επιτυχή  αντιμετώπιση  στρεσογόνων  καταστάσεων.  Τα  άτομα  εκπαιδεύονται  να 

αναγνωρίζουν τις καταστάσεις αυτές,  να χρησιμοποιούν μία γκάμα γνωστικών και 

συμπεριφοριστικών τεχνικών και να υιοθετούν και να εφαρμόζουν τις τεχνικές αυτές 

στην καθημερινή τους ζωή. 

2.4. Τεχνικές

Ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο διακρίνει το ένα είδος θεραπείας από το άλλο, είναι 

οι ιδιαίτερες τεχνικές που η κάθε θεραπεία χρησιμοποιεί και οι οποίες βασίζονται στις 

θεωρητικές  αρχές  της  θεραπείας.  Στην  παράγραφο  αυτή  θα  παρουσιάσουμε  τις 

βασικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται ευρύτερα στη γνωστική θεραπεία.

• Γνωστική Αναδόμηση:   Αποτελεί την αποδόμηση ενός κεντρικού προβλήματος 

σε πολλά μικρότερα και  ευκολότερα αντιμετωπίσιμα.  Περιλαμβάνει  επίσης 

τον εντοπισμό των γνωστικών λαθών σχετικά με τα προβλήματα αυτά, καθώς 

επίσης και την υιοθέτηση μιας άλλης οπτικής των πραγμάτων.

• Αμφισβήτηση  των  Σκέψεων:   Το  άτομο  καλείται  να  εκφράσει  το  πλέον 

χειρότερο σενάριο σχετικά με την κατάσταση που βιώνει,  έπειτα το πλέον 

καλύτερο και στη συνέχεια εξετάζεται η ρεαλιστικότητα αυτών των σεναρίων. 

• Ανάδειξη Γνωστικής Ασυμφωνίας:   Με τη βοήθεια του θεραπευτή, το άτομο 

αντιλαμβάνεται τις διαφορές που εντοπίζονται ανάμεσα στις πεποιθήσεις του 

και στα αντικειμενικά γεγονότα γύρω του.

• Διακοπή  της  Σκέψης:   Το  άτομο  εκπαιδεύεται  στο  πώς  να  διακόπτει  τις 

παράλογες και μη λειτουργικές σκέψεις.

34



• Εκπαίδευση  στην  επίλυση  προβλημάτων:   Το  άτομο  αποκτά  τις  δεξιότητες 

εκείνες  που  θα  του  επιτρέψουν  να  αντιμετωπίζει  τα  προβλήματα  που 

προκύπτουν στην καθημερινή του ζωή.

• Παιχνίδια ρόλων:   Το άτομο, στα πλαίσια της θεραπείας, υποδύεται τον εαυτό 

του  με  διαφορετικά  κάθε  φορά  χαρακτηριστικά,  ή  αναπαράγει  με  το 

θεραπευτή του προβληματικές καταστάσεις 

• Ημερολόγιο  δυσλειτουργικών σκέψεων:   Το άτομο διατηρεί  ένα ημερολόγιο, 

στο  οποίο  καθημερινά  καταγράφει  τρεις  βασικούς  παράγοντες:  τις 

καταστάσεις που έζησε, τα συναισθήματα που του δημιουργήθηκαν και τις 

αυτόματες σκέψεις που παρήχθησαν.

• Τεχνική των Τριών Ερωτήσεων:   Στη τεχνική  αυτή,  οι  σκέψεις  του ατόμου 

αντικρούονται από τον θεραπευτή, ο οποίος καλεί το άτομο να απαντήσει στις 

εξής  τρεις  βασικές  ερωτήσεις:  α)  Ποια  στοιχεία  υπάρχουν  υπέρ  και  κατά 

αυτής  της  πεποίθησης,  β)  Ποιες  εναλλακτικές  μορφές  ερμηνείας  του 

γεγονότος υπάρχουν και γ) Ποιες θα είναι οι συνέπειες στην περίπτωση που 

αυτή η πεποίθηση ισχύει.

• Κάθετο Βέλος:   Πρόκειται για μία ακολουθία ερωτήσεων η οποία ξεκινάει από 

μία πεποίθηση του ατόμου. Κάθε απάντηση του ατόμου για τις συνέπειες που 

θα επέλθουν εάν αυτή η πεποίθηση ισχύει, γεννά μία καινούργια ερώτηση. Η 

ακολουθία συνεχίζεται έως ότου καταλήξει σε ένα αποτέλεσμα που μπορεί να 

φανεί  χρήσιμο  στη  θεραπεία.  Πχ.  Νιώθω  άσχημα  επειδή  απέτυχα  στις 

εξετάσεις – Γιατί είναι κακό που απέτυχες στις εξετάσεις; - Επειδή οι άλλοι θα 

νομίζουν ότι δεν έχω ικανότητες – Γιατί είναι σημαντικό για σένα οι άλλοι να 

σε θεωρούν ικανό; και πάει λέγοντας. 

(Χριστοπούλου 2008; Capafons 1997)

2.5. Κριτική της Γνωστικής Θεραπείας

    Σύμφωνα  με  τους  επικριτές  της  Γνωστικής  Θεραπείας,  το  μοντέλο  αυτό 

παρουσιάζει δύο σημαντικούς περιορισμούς στην εφαρμογή της θεραπείας. Πρώτον 

είναι  μία  μορφή θεραπείας  που δεν μπορεί  να  εφαρμοστεί  εύκολα  σε άτομα που 

πάσχουν  από  σοβαρές  ψυχικές  διαταραχές  και  παρουσιάζουν  παραισθήσεις  και 

παραλήρημα. Σε αυτά τα άτομα η εφαρμογή των αρχών της γνωστικής αναδόμησης, 

της επανεξέτασης των σκέψεων και  της  ανάπτυξης  εναλλακτικών τρόπων σκέψης 
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είναι πολύ δύσκολη να εφαρμοστεί. Δεύτερον, οι επικριτές της Γνωστικής Θεραπείας, 

υπενθυμίζουν ότι πρόκειται για ένα θεραπευτικό μοντέλο που δίνει μεγάλη έμφαση 

στα προσωπικά κίνητρα, την αυτοβοήθεια και την δουλειά του ατόμου με τον εαυτό 

του έξω από τα πλαίσια της θεραπείας. Οι παράγοντες αυτοί δεν είναι πάντα προσιτοί 

σε όλους  τους  ασθενείς.  Αυτός  ο τρόπος  θεραπείας  μπορεί  να δουλέψει  καλά με 

άτομα που έχουν μία πιο συγκεκριμένη εικόνα και αίσθηση των προβλημάτων τους.

Ατομα τα οποία εκφράζουν πιο γενικόλογες  απόψεις  για το πρόβλημα τους,  ίσως 

δυσκολευτούν  να  εμπλακούν  σε  μία  γνωστική  θεραπεία.  Επίσης,  η  Γνωστική 

Θεραπεία  απαιτεί  πολλές  φορές  την  ύπαρξη  κινήτρων  για  αυτοβοήθεια.  Τέτοιου 

είδους κίνητρα αναπτύσσονται,  όμως, συχνότερα κατά τη διάρκεια της θεραπείας, 

παρά προϋπάρχουν αυτής (Moorey, 1996).

    Στα πλαίσια της κριτικής της Γνωστική Θεραπεία, στόχος έχει γίνει συχνά και η 

Λογικό-Θυμική θεραπεία του Ellis. Άλλωστε η θεραπεία αυτή αποτελεί ένα βασικό 

εκπρόσωπο της οικογένειας των γνωστικών θεραπειών και μία από τις πρώτες που 

αναπτύχθηκαν. Ο  Prochaska (1984) παραθέτει μία σύνοψη των επικρίσεων αυτών. 

Είναι  εμφανές  ότι  κάθε  θεωρητικό  μοντέλο  επιστρατεύει  ένα  δικό  του  σύνολο 

επιχειρημάτων κατά της Λογικό-Θυμικής θεραπείας. Από πλευράς Συμπεριφοριστών 

υπάρχει  μία  πολύ  έντονη  αμφισβήτηση  για  την  εμπειρική  επαλήθευση  των  όσων 

υποστηρίζει  η  θεραπεία  αυτή.  Επικαλούνται  το  γεγονός,  ότι  δεν  έχει  υπάρξει 

ερευνητική  απόδειξη  της  υπόθεσης,  ότι  οι  διαταραχές  στη  συμπεριφορά  του 

ανθρώπου οφείλονται στο τρόπο που το άτομο εκλαμβάνει αυτά τα γεγονότα και όχι 

στα ίδια τα γεγονότα. Επισημαίνουν μάλιστα, ότι από την πληθώρα των άρθρων που 

υπήρχαν  δημοσιευμένα  σχετικά  με  τη  θεραπεία  του  Ellis,  σχεδόν  κανένα  δεν 

αποτελούσε  μια  επιστημονικά  και  μεθοδολογικά  ορθή  εξακρίβωση  της 

αποτελεσματικότητας  της.  Πολύ  χαρακτηριστικό  της  άποψης  που  διέθεταν  οι 

Συμπεριφοριστές για την επιστημονικότητα της Λογικο-Θυμικής Προσέγγισης ήταν 

το  γεγονός  ότι  χαρακτήριζαν  το  ίδιο  τον  Ellis περισσότερο  φιλόσοφο,  παρά 

επιστήμονα.  Από  την  άλλη  πλευρά,  οι  Ψυχαναλυτές  καταφέρονται  ενάντια  της 

θεραπεία  του  Ellis,  ως  υπερβολικά  επιθετική  και  σκληρή  προς  τον  ασθενή. 

Χαρακτηριστικά, αναφέρουν ότι είναι σαν ο θεραπευτής να προσπαθεί να πάρει τη 

θέση  ενός  πρωτόγονου  και  πατερναλιστικού  υπερ-εγώ,  το  οποίο  θα  επιβάλει  στο 

άτομο παράλογες απαιτήσεις. Θεωρούν ότι ο σκοπός της Λογικό-θυμικής θεραπείας 

δεν είναι να θεραπεύσει το άτομο, αλλά να το μετατρέψει σε κάποιον που θα έχει 

αποδεχθεί  τη  φιλοσοφία  ζωής  που  προσπαθεί  να  του  επιβάλει  ο  θεραπευτής.  Η 
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επιβολή αυτή επιχειρείται με το να διαμελίζεται η αρχική κοσμοθεωρία του ατόμου 

και  κάθε  του  εξήγηση  για  τα  προβλήματα  του  να  χαρακτηρίζεται  ως  ανόητη. 

Σύμφωνα, όμως, με τους Ψυχαναλυτές, αυτός ο τρόπος έχει ως μόνο αποτέλεσμα να 

μπερδεύει και να αγχώνει ακόμα περισσότερο το άτομο. (Prochaska, 1984).

    Οι  παραπάνω  επικρίσεις,  ίσως  να  είναι  ως  ένα  βαθμό  υπερβολικές  και  να 

αποτυπώνουν περισσότερο την πόλωση του πρώτου καιρού ανάπτυξης αυτών των 

μοντέλων, όπου ο ανταγωνισμός μεταξύ των παλαιότερων σχολών με τις νεότερες 

ήταν πιο έντονος. Σε κάθε περίπτωση πάντως, υπάρχουν και θετικές απόψεις για την 

Γνωστική  Θεραπεία.  Πέρα  από  την  αποτελεσματικότητα  της  ως  θεραπεία,  της 

αποδίδονται  και  τα  εξής  τρία  βασικά  χαρακτηριστικά:  Πρώτον,  θεωρείται  η 

προσέγγιση  της  οποίας  η  αποτελεσματικότητα  έχει  αξιολογηθεί,  σε  επίπεδο 

ερευνητικών  εργασιών,  περισσότερο  από  κάθε  άλλη  μορφή  ψυχοθεραπείας. 

Δεύτερον,   αποτελεί  μία  προσέγγιση,  η  οποία  διατηρεί  έναν  ανοιχτό  διάλογο  με 

διαφορετικούς τομείς όπως η κοινωνική ψυχολογία και οι νευροεπιστήμες. Είναι μία 

προσέγγιση  που  συνεχώς  διευρύνει  τους  τομείς  εφαρμογής  της,  εξελίσσοντας  τις 

τεχνικές  της  ώστε  να  είναι  εφαρμόσιμη  σε  κάθε  νέα  κατηγορία  θεραπευόμενων. 

Τρίτον, αντιμετωπίζεται ως η προσέγγιση η οποία πρωτοστάτησε και άνοιξε το δρόμο 

για τη σύνθεση και το συνδυασμό των ψυχοθεραπευτικών μοντέλων. Όπως άλλωστε 

χαρακτηριστικά  αναφέρεται,  η  γνωστική  θεραπεία  είναι  από  μόνη  της  ένας 

συνδυαστικός παράγοντας,  καθώς κάθε επιτυχημένη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, 

ανεξαρτήτου μοντέλου, υποκρύπτει την αλλαγή σε γνωστικό επίπεδο. (Allen,  N.B., 

1998). 
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  ΓΝΩΣΙΑΚΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

3.1. Ορισμός     
Στα προηγούμενα κεφάλαια περιγράψαμε και ορίσαμε τη Συμπεριφοριστική και τη 

Γνωστική  θεραπεία.  Συνδυάζοντας  τις  πληροφορίες  που  παρουσιάστηκαν  εκεί, 

καταλήγουμε  ακριβώς  στο  περιεχόμενο  αυτού  του  κεφαλαίου,  στο  Γνωστικό-

Συμπεριφοριστικό Μοντέλο (Cognitive –  Behavioral Treatment,  CBT). Το μοντέλο 

αυτό, όπως είναι εμφανές και από την ονομασία του, αποτελεί τον κοινό παράγοντα 

που προκύπτει από την ένωση της γνωστικής και της συμπεριφοριστικής θεραπείας. 

Είναι ένας συνδυασμός της θεωρίας, των αρχών, των αξιών και των τεχνικών που 

διαθέτει η κάθε μία προσέγγιση ξεχωριστά.  Αν θέλαμε δηλαδή να διατυπώσουμε ένα 

σύντομο ορισμό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για το μοντέλο εκείνο, το 

οποίο  εστιάζει  ταυτόχρονα στη σκέψη και  τη συμπεριφορά του ατόμου.  Είναι  το 

μοντέλο το οποίο εξετάζει αφενός τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύονται τα γεγονότα, 

αφετέρου τις διάφορες μορφές συμπεριφοράς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 

αυτές  εμφανίζονται  και  τέλος  επιχειρεί  τη  σύνδεση  ανάμεσα  σε  αυτά  τα  δύο. 

(Φαράντου, 2006). Η σύνδεση αυτή αφορά στο γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο 

σκεφτόμαστε  και  αντιλαμβανόμαστε  τα  γεγονότα  (γνωστικός  παράγοντας)  είναι 

αποτέλεσμα  μάθησης  από  προηγούμενες  εμπειρίες  του  ατόμου  και  από  την 

αλληλεπίδραση του με την οικογένεια, την κοινωνία και το γενικότερο περιβάλλον 

του. Επεκτείνοντας αυτή την ακολουθία γεγονότων, προκύπτει και το θεραπευτικό 

πλάνο της γνωστικής-συμπεριφοριστική θεραπείας. Εισάγοντας μια νέα διαδικασία 

μάθησης,  ο  τρόπος  σκέψης  μπορεί  να  γίνει  περισσότερο  λειτουργικός  και  η 

δυσπροσαρμοστική  συμπεριφορά  του  ατόμου  να  αλλάξει.   Ουσιαστικά  οι  τρεις 

βασικές αρχές της γνωστικής-συμπεριφοριστικής θεραπείας φαίνεται να είναι:
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1. Ο τρόπος σκέψης επηρεάζει τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά.

2. Ο τρόπος σκέψης μπορεί να ελεγχθεί και να αλλάξει.

3. Οι αλλαγές στον τρόπο σκέψης μπορούν να επιφέρουν τις επιθυμητές αλλαγές 

στα συναισθήματα και τη συμπεριφορά.

(Καλαντζή-Αζίζη, 2006) 

Οι  Sage,  Sowden,  Chortlon και  Edeleanu (2008)  δίνουν  ένα  πολύ  ωραίο  και 

παραστατικό  παράδειγμα  όλης  αυτής  της  αλληλεπίδρασης  εξωτερικού  και 

εσωτερικού περιβάλλοντος και σκέψεων και συμπεριφορών, στην οποία επικεντρώνει 

η  CBT: «Όταν βάζω το χέρι μου κοντά στη φωτιά, το εξωτερικό περιβάλλον, λόγω 

της έντονης ζέστης, προκαλεί  τους αισθητηριακούς υποδοχής του σώματος μου να 

αποστείλουν  μηνύματα  πόνου.  Από  εκείνο  το  σημείο  και  μετά  μία  σειρά  από 

αντιδράσεις  και  αλληλεπιδράσεις  λαμβάνουν  χώρα  στο  εσωτερικό  περιβάλλον.  Η 

αίσθηση  του  πόνου,  λόγω της  ζέστης,  προκαλεί  συναισθήματα  δυσαρέσκειας  και 

σκέψεις  αποφυγής  ενός  επικείμενου  κινδύνου.  Αλλά  η  πιο  σημαντική  και  άμεση 

αντίδραση  λαμβάνει  χώρα  σε  επίπεδο  συμπεριφοράς  και  έχει  να  κάνει  με  την 

γρήγορη  απόσυρση  του  χεριού  από  τη  πηγή  της  ζέστης.  Από  τη  στιγμή  που  η 

συμπεριφορά  αυτή  εκδηλωθεί  ακολουθεί  και  άλλη  μία  σημαντική  ακολουθία 

γεγονότων.  Ανακουφίζομαι  από  τον  πόνο,  και  το  καυτό  αντικείμενο 

κατηγοριοποιείται από τη σκέψη μου ως κάτι επικίνδυνο που πρέπει να αποφεύγεται. 

Επιπλέον επισυνάπτεται σε αυτό ένα αρνητικό συναισθηματικό φορτίο. Έτσι, σε αυτό 

το  παράδειγμα,  ένα  φυσιολογικό  ερέθισμα  προκάλεσε  την  εκδήλωση  μίας 

συμπεριφοράς, και κάποιων σκέψεων και συναισθημάτων. Αυτά τα τέσσερα στοιχεία 

(ερέθισμα, συμπεριφορά, σκέψεις, συναισθήματα) μπορούν να αλληλεπιδρούν και να 

αλληλοεπηρεάζονται μεταξύ τους με πολλούς τρόπους» (Sage, Sowden, Chortlon και 

Edeleanu, 2008, p. 3-4)  

3.2. Η Θεραπεία

Όπως κάθε ξεχωριστό μοντέλο ψυχοθεραπείας, έτσι και η CBT διαθέτει τα δικά της 

ξεχωριστά χαρακτηριστικά,  τα οποία αποτελούν συνδυασμό των χαρακτηριστικών 

της  γνωστικής  και  της  συμπεριφοριστικής  θεραπείας.  Μία  σύνοψη  των 

χαρακτηριστικών αυτών είναι η ακόλουθη:
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i. Ο θεραπευτής σε πρώτο στάδιο επιχειρεί να ανιχνεύσει τον τρόπο που το άτομο 

δομεί  τον εσωτερικό  του κόσμο και  τα λάθη που πραγματοποιεί  σε επίπεδο 

σκέψεων.

ii. Η  θεραπεία  είναι  βραχυπρόθεσμη  και   στοχεύει  στο  σήμερα  και  στο 

συγκεκριμένο πρόβλημα που το άτομο αντιμετωπίζει. Στοιχεία από το παρελθόν 

του ατόμου εισάγονται στη θεραπεία μόνο ως βοηθητικοί παράγοντες για την 

κατανόηση της παρούσας κατάστασης.

iii.  Στόχος  της θεραπείας είναι  ο εντοπισμός  των δυσλειτουργικών σκέψεων,  η 

αλλαγή τους και η εκμάθηση νέων μορφών συμπεριφοράς.

iv. Η έννοιας της αυθεντίας δεν χαρακτηρίζει τον θεραπευτή της  CBT. Αποτελεί 

μεν τον ειδικό με τις εξειδικευμένες γνώσεις, αλλά ταυτόχρονα θέτει τις γνώσεις 

αυτές  στην  υπηρεσία  του  θεραπευόμενου  και  σε  συνεργασία  μαζί  του, 

καθορίζουν τους στόχους και τις μεθόδους της θεραπείας.

v. Οι  εργασίες  για  το  σπίτι  αποτελούν  ιδιαίτερο  χαρακτηριστικό  της  CBT. 

Αποτελούν την μέθοδο, μέσω της οποίας τα όσα μαθαίνει ο θεραπευτής στις 

συνεδρίες,  τίθενται  σε  εφαρμογή  έξω  από  αυτές  και  αξιολογείται  η 

αποτελεσματικότητα τους.

vi.  Η πορεία και τα αποτελέσματα της θεραπείας αξιολογούνται συνεχώς σε κάθε 

στάδιο.

vii. Ιδιαίτερη σημασία έχει το πώς σκέφτεται, νιώθει και συμπεριφέρεται το άτομο 

έξω από το πλαίσιο των συνεδριών. 

(Καλαντζή-Αζίζη, 2006)

    Πέρα από τα παραπάνω γενικότερα χαρακτηριστικά, η CBT διαθέτει και αυτή τη 

δική της γκάμα μεθόδων, οι οποίες αποτελούν ένα συγκερασμό των γνωστικών και 

συμπεριφοριστικών  θεραπειών.  Οι  Sage,  Sowden,  Chortlon και  Edeleanu (2008), 

έχοντας  πραγματοποιήσει  μία  αναλυτική  συστηματική  καταγραφή  των  μεθόδων 

αυτών τις παραθέτουν ως εξής:

1. Παρακολούθηση  Συμπεριφοράς.   Αποσκοπεί  στην  ενημερότητα  του  ατόμου 

αλλά και των άλλων σχετικά με το πώς δρα το άτομο. Κατά αυτό τον τρόπο 

δημιουργείται ένα «κανάλι» ανατροφοδότησης που βοηθά την διαδικασία της 

αλλαγής αλλά και τη διατήρηση της. 

2. Διεκδικητικές Δεξιότητες.   Η εκπαίδευση σε τέτοιες δεξιότητες επιτρέπει στο 

άτομο  να  αντιμετωπίζει  τις  καταστάσεις  με  έναν  ανοιχτό,  ειλικρινή  και 

δυναμικό τρόπο.

40



3. Αξιολόγηση  ψυχολογικής  δυσφορίας.   Η  διαδικασία  αυτή  συμβάλει  σε  δύο 

στόχους. Αφενός στον ακριβή εντοπισμό των προβλημάτων που αντιμετωπίζει 

το άτομο και στην επιστράτευση των αντίστοιχων μεθόδων αντιμετώπισης. 

Αφετέρου  στην  δημιουργία  ενός  μέτρου  σύγκρισης,  βάσει  του  οποίου  θα 

αξιολογείται η πορεία της θεραπείας. 

4. Στρατηγικές  Προσοχής.   Αποσκοπούν  στην  μετατόπιση  της  προσοχής  του 

ατόμου, ώστε να μειώνουν το στρες από την συνεχή εστίαση στο πρόβλημα 

και να βελτιώνουν τη δημιουργική συνθετική σκέψη. 

5. Βασικές  συμβουλευτικές  δεξιότητες.   Η  χρήση  τους  έχει  ως  αποτέλεσμα  τη 

δημιουργία ενός μη κριτικού κλίματος εμπιστοσύνης, όπου το άτομο μπορεί 

να εκφράσει με τον καλύτερο τρόπο τις σκέψεις και τα συναισθήματα του. 

Απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη προσωπικών στόχων και η δέσμευση με 

αυτούς. 

6. Συμπεριφοριστικές  Τεχνικές   Πρόκειται  για  το  σύνολο  των  μεθόδων  που 

υπακούν στις αρχές της μάθησης και γενικά της συμπεριφοριστικής θεραπείας 

και περιγράφηκαν αναλυτικά στο 1ο κεφάλαιο. Απώτερος στόχος όλων αυτών, 

είναι η τροποποίηση της συμπεριφοράς, αντικαθιστώντας τις μη επιθυμητές 

συμπεριφορές με επιθυμητές. 

7. Συμπεριφοριστικοί  Πειραματισμοί.    Εντάσσονται  στο γενικότερο πλαίσιο της 

Συμπεριφοριστικής Αξιολόγησης. Πρόκειται για μεθόδους που αποσκοπούν α. 

στον έλεγχο των σκέψεων, των συναισθημάτων και των πεποιθήσεων, β. στην 

αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  και  γ.  στη  κατάρτιση  του  θεραπευτικού 

πλάνου. 

8. Συμπεριφοριστική  Πρόβα.   Εγκαθιδρύει  καινούργια  μοτίβα  συμπεριφοράς 

μέσω  εξάσκησης  και  πρακτικής  εφαρμογής.  Η  εξάσκηση  σε  ένα  είδος 

συμπεριφοράς κάνει την εκμάθηση του πιο αποτελεσματική και ενισχύει την 

αυτοπεποίθηση του ατόμου. 

9. Πιστευτές εναλλακτικές σκέψεις.   Η ανάπτυξη εναλλακτικών, λειτουργικότερων 

σκέψεων είναι βασικό στοιχείο της CT και της CBT. Όμως οι προτεινόμενες 

αυτές εναλλακτικές σκέψεις δεν θα είναι αποτελεσματικές, εάν είναι τελείως 

ασύμβατες  με  τον  γενικότερο  τρόπο  σκέψης  του  ατόμου.  Εφαρμόζονται, 

λοιπόν, μέθοδοι, οι οποίοι παράγουν σκέψεις που να είναι αποδεκτές από το 

άτομο και να συμβάλουν ουσιαστικά στη γνωστική αναδόμηση. 
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10. Έλεγχος  Αναπνοής.   Αποτρέπει  την  υπεροξυγόνωση  και  κατ’  επέκταση  την 

αίσθηση  άγχους,  πανικού  και  απώλειας  ελέγχου.  Η  υπεροξυγόνωση  αυτή 

μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της αυτοπροκαλούμενης από το άτομο 

δύσπνοιας, ή των γρήγορων και μικρών αναπνοών. 

11.  Αμφισβήτηση  μη  βοηθητικών  σκέψεων. Συμβάλει  στην  ανάπτυξη  μίας 

διαφορετικής οπτικής και μίας διαφορετικής νοοτροπίας, τα οποία συμβάλουν 

στην επίτευξη της αλλαγής.  

12. Γνωστικές  Τεχνικές.   Πρόκειται  για  το  σύνολο  των  τεχνικών  που 

χρησιμοποιούνται στη Γνωστική Θεραπεία και υπακούν στις γνωστικές αρχές. 

Αποσκοπούν στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται 

τις καταστάσεις. 

13. Στρατηγικές  ενθάρρυνσης της  αποδοχής.   Πρόκειται  για  μεθόδους,  οι  οποίες 

μετακινούν την στάση του ατόμου από την άρνηση στην αποδοχή. 

14. Αποτελεσματικές  επικοινωνιακές  δεξιότητες.   Επιτρέπουν την μετάδοση προς 

του άλλους, σκέψεων, απόψεων, προτάσεων και ιδεών με ειλικρινή, ξεκάθαρο 

και κατανοητό τρόπο. 

15. Έκφραση  συναισθημάτων.   Επιτρέπει  την  ασφαλή  έκφραση  των 

συναισθημάτων, την αναγνώριση τους, την κατανόηση τους και τη μείωση της 

έντασης  τους  (στα  αρνητικά  συναισθήματα)  δίνοντας  τους  μία  δίοδο 

έκφρασης. 

16. Βαθμιαίες  Δραστηριότητες.   Αφορά  στην  πραγματοποίηση  των 

δραστηριοτήτων που απαιτούνται από τη θεραπεία σε διακριτές διαβαθμίσεις. 

Αυτό  συμβάλει  αποτελεσματικά  στη  ανάπτυξη  της  αυτοπεποίθησης  του 

ατόμου, κάνοντας εμφανέστερη την επιτυχία του βήμα-βήμα. 

17. Επίγνωση.   Η εκπαίδευση στην επίγνωση αφορά μία διαφορετική προσέγγιση 

στην  γνωστικό  χειρισμό  των  καταστάσεων.  Δεν  αποσκοπεί  απλώς  στο  να 

εκπαιδεύσει το άτομο να παρακολουθεί τις σκέψεις του και να εντοπίζει τις 

μη-βοηθητικές  και  μη  λειτουργικές.  Αποσκοπεί  στο  αποκτήσει  το  άτομο 

επίγνωση, ότι οι σκέψεις αποτελούν, απλώς, παράγωγα του μυαλού μας και 

δεν  χαρακτηρίζουν  πάντα  την  πραγματικότητα  ή  τον  εαυτό  μας.  Αυτή  η 

διαδικασία  είναι  ιδιαίτερα  απελευθερωτική  και  ωθεί  τα  άτομα  να 

αντιμετωπίσουν τις αρνητικές και μη λειτουργικές σκέψεις, περισσότερο με 

μία εξερευνητική διάθεση και λιγότερο με φόβο ή με αποφυγή.  
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18. Ρύθμιση.   Η ρύθμιση μειώνει τον κίνδυνο αυτό-επαγόμενης κόπωσης ή πόνου, 

χρησιμοποιώντας την αυτό-καθοδήγηση και αναγνωρίζοντας τα σημάδια που 

δίνει το σώμα. 

19. Επίλυση  Προβλημάτων.   Η  επίλυση  προβλημάτων  αφορά  την  επίλυση  μίας 

δύσκολης κατάστασης ή οποία προκαλεί δυσφορία στο άτομο. Η λύση πρέπει 

να είναι δυνατή από το άτομο, και τα ωφέλει της πράξης να υπερβαίνουν το 

κόστος  της.  Η εκπαίδευση  στην  επίλυση προβλημάτων  μαθαίνει  το  άτομο 

πότε και με ποιο τρόπο να εμπλέκεται αποτελεσματικά σε αυτή τη διαδικασία. 

20. Ψυχοεκαπίδευση.   Η ψυχοεκπαίδευση παρέχει στο άτομο πληροφορίες για τις 

ψυχολογικές  διεργασίες  και  τις  ψυχολογικές  αντιδράσεις,  σύμφωνα  με  τη 

θεωρία.  Αυτό  αποσκοπεί  στο  να  αποκτήσει  το  άτομο  μία  αίσθηση 

μεγαλύτερου ελέγχου απέναντι σε αυτό που του συμβαίνει, όπως επίσης να 

κατανοήσει καλύτερα και τη λογική που υπάρχει πίσω από τη θεραπεία στην 

οποία έχει εμπλακεί.

21. Τελέσφορος Σχεδιασμός.   Παρέχει μία δομή, ένα σύστημα και μία κατεύθυνση 

για τις δραστηριότητες που εκτελούνται στα πλαίσια της θεραπείας. Βοηθάει 

στην ανάπτυξη κινήτρων από την πλευρά του ατόμου, και στην απλοποίηση 

των διαδικασιών λήψης αποφάσεων. 

22. Ασκήσεις Χαλάρωσης.   Είναι ασκήσεις αναπνοής και χαλάρωσης των μυών, οι 

οποίες προάγουν την αίσθηση του ελέγχου και της ηρεμίας. 

23. Μαιευτική Μέθοδος.    Βασίζεται στη διαλεκτική μέθοδο που χρησιμοποιούσε ο 

αρχαίος Έλληνας Φιλόσοφος Σωκράτης, και αποσκοπεί στην ανακάλυψη των 

νοημάτων από το ίδιο το άτομο, μέσα από την καθοδήγηση του θεραπευτή. Ο 

θεραπευτής προβάλει μία σειρά από ερωτήματα, στα οποία το άτομο καλείται 

να απαντήσει, φτάνοντας έτσι μόνο του στις απαντήσεις που αναζητά. 

24. Έλεγχος ερεθισμάτων.    Παρέχει ένα περιβάλλον στο οποίο οι διασπαστικές και 

μη παραγωγικές επιρροές διατηρούνται στο ελάχιστο.

3.3. Κριτική της Γνωσιακής – Συμπεριφοριστικής Θεραπείας 

    Το  μοντέλο  της  γνωστικής-συμπεριφοριστικής  θεραπείας  έχει  δεχθεί  έντονη 

κριτική από άλλες σχολές στο χώρο της ψυχοθεραπείας, όπως η ψυχοδυναμική σχολή 

και  το  κοινωνικό  μοντέλο.  Οι  Ψυχαναλυτές,  συγκεκριμένα,  δείχνουν  ιδιαίτερα 

ενοχλημένοι από τον κεντρικό ρόλο που αποδίδουν οι γνωστικοσυμπεριφοριστές  στη 
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συμπεριφορά και στα συμπτώματα. Στη ψυχοδυναμική θεωρία η συμπεριφορά είναι 

το τελικό προϊόν μιας σειράς από σύνθετες διαδικασίες, που εμπλέκουν το συνειδητό 

και το ασυνείδητο. Γενικότερα οι ψυχαναλυτές θεωρούν την εξήγηση της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς  βάσει  των  αρχών  της  μάθησης  εξαιρετικά  ημιτελή.  Όπως 

χαρακτηριστικά  αναφέρουν  οι  Tyrer και  Steinberg (2005)  (σελ.  90)  «  Ο 

συμπεριφορισμός  συνδεόμενος  και  με  τις  κατάλληλες  γνωστικές  διεργασίες,  είναι 

απλά  μη  επαρκής  για  να  εξηγήσει  τη  καλλιτεχνική  διάνοια  του  Beethoven,  του 

Shakespeare,  του  Leonardo da Vinci και  του  Michelangelo.  Είναι  αστείο  να 

παριστάνουμε ότι η δουλειά τους είναι απλώς το τελικό αποτέλεσμα εξαρτημένων και 

μη εξαρτημένων αντανακλαστικών ή θετικής και αρνητικής ενίσχυσης. Με αυτό το 

σκεπτικό όλοι θα μπορούσαμε να επιτύχουμε τα ίδια πράγματα.» Ένα άλλο σημείο, 

για το οποίο οι ψυχαναλυτές ασκούν κριτική, έχει να κάνει με την υποκατάσταση των 

συμπτωμάτων. Ο Freud στη θεωρία του υποστηρίζει ότι τα συμπτώματα προέρχονται 

από  τη  μη  υγιή  έκφραση  των  δυνάμεων  της  λίμπιντο.  Επειδή  οι  δυνάμεις  αυτές 

καταπιέζονται  από  το  εγώ  και  το  υπερεγώ,  μετατρέπονται  σε  ψυχιατρικά 

συμπτώματα,  τα  οποία  μπορούν  και  ανακύπτουν  στην  επιφάνεια.  Με  το  να 

επικεντρώνουν  οι  γνωστικοσυμπεριφοριστές  στον  εντοπισμό  και  τη  θεραπεία 

αποκλειστικά  των  συμπτωμάτων,  αφήνουν  ανεπηρέαστη  την  πραγματική  πηγή 

γένεσης τους. Λογικό επακόλουθο αυτού θα είναι νέα συμπτώματα να εμφανίζονται 

διαρκώς στη θέση των παλαιότερων. Για το φαινόμενο αυτό χρησιμοποιείται συχνά 

και η παρομοίωση της Λερναίας Ύδρας από την ελληνική μυθολογία. Στη θέση κάθε 

κεφαλιού που κόβονταν από το λαιμό της Λερναίας Ύδρας εμφανίζονταν δύο νέα. 

Κατά παρόμοιο τρόπο, στη θέση κάθε συμπτώματος που θεραπεύεται θα εμφανίζεται 

και ένα νέο. (Tyrer και Steinberg 2005)   

    Οι υποστηρικτές  της γνωστικής-συμπεριφοριστικής προσέγγισης από τη μεριά 

τους, αμύνονται αυτών των κριτικών δίνοντας τις δικές τους απαντήσεις. Σχετικά με 

την ανεπαρκή εξήγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, απαντούν ότι η θεωρία τους 

δεν επιχείρησε ποτέ να αποτελέσει περιγραφή της ανθρώπινης ύπαρξης. Στόχος των 

αρχών  της  CBT είναι  να  περιγράψει  τον  τρόπο  απόκτησης  και  διατήρησης  της 

αποκλίνουσας συμπεριφοράς.  Η μη αποκλίνουσα,  λειτουργική  και  προσαρμοστική 

συμπεριφορά είναι σαφώς πολύ πιο περίπλοκη και ποικιλόμορφη διαδικασία. Επίσης, 

όσον  αφορά  την  υποκατάσταση  των  συμπτωμάτων,  διαχρονικές  έρευνες  για  τη 

συμπεριφοριστική  θεραπεία  δεν  έχουν  διαπιστώσει  τη  υποκατάσταση  των 

συμπτωμάτων μετά το πέρας της θεραπείας. (Emmelkamp &  Kuipers, 1979). Ακόμα 
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και  στις  περιπτώσεις  υποτροπής,  τα  συμπτώματα  είναι  της  ίδιας  φύσης  όπως  τα 

αρχικά. Η υποκατάσταση των συμπτωμάτων είναι περισσότερο ένας μύθος, που δεν 

θα  πρέπει  να  αποτρέπει  τις  εστιασμένες  στα  συμπτώματα  θεραπείες.  (Tyrer και 

Steinberg 2005).

    Οι υποστηρικτές του Κοινωνικού Μοντέλου έχουν επίσης τη δικιά τους κριτική να 

ασκήσουν  πάνω  στις  μεθόδους  της  CBT.  Ενώ  αρχικά  αναγνωρίζουν  την 

αποτελεσματικότητα  τους,  είναι  ιδιαίτερα  ανήσυχοι  για  τους  σκοπούς  για  τους 

οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Η εξάρτηση των ερεθισμάτων και ο γνωστικός 

έλεγχος, πέρα από την απομάκρυνση των δυσάρεστων συμπτωμάτων, μπορεί να είναι 

εξίσου αποτελεσματικά και στο χειρισμό του ατόμου και τη χειραγώγηση του.  Οι 

φόβοι  περί  «πλύσης  εγκεφάλου»  πηγάζουν  κυρίως  από  την  προϊστορία  του 

συμπεριφοριστικού μοντέλου με την ομοφυλοφιλία, όταν αυτό είχε χρησιμοποιηθεί 

ευρύτατα για τη «θεραπεία» της ομοφυλοφιλίας και είχε συμβάλει στην συμπερίληψη 

της  ως  ψυχολογική  διαταραχή.  Η  απάντηση  των  γνωστικοσυμπεριφοριστών  σε 

αυτούς τους ενδοιασμούς είναι ότι η πιθανή αρνητική χρήση μιας κατά τα άλλα πολύ 

αποτελεσματικής θεραπείας, δεν θα πρέπει να αποτρέπει την εφαρμογή της. Και οι 

ίδιοι συμφωνούν, ότι τα άτομα που προσέρχονται σε θεραπεία θα πρέπει να έρχονται 

με  τη  θέληση  τους  και  όχι  υποχρεούμενα  από  τρίτους.  Άλλωστε  σε  μία  τέτοια 

περίπτωση, όπου δεν υπάρχει προσωπική θέληση, το πιθανότερο είναι ότι η θεραπεία 

απλώς θα αποτύχει. (Tyrer και Steinberg 2005).    
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΦΟΒΙΕΣ

4.1. Ορισμός και χαρακτηριστικά

    Ο αγγλικός όρος «phobia» προέρχεται από την Ελληνική λέξη Φόβος. Σύμφωνα με 

την Αρχαία Ελληνική Μυθολογία ο Φόβος ήταν μια τρομακτική θεότητα, γιος του 

Θεού Άρη, του Θεού του πολέμου (Nietzel,  Speltz,  McCauley&  Bernastein, 1998). 

Ως «Ειδική  Φοβία» περιγράφεται  η  κατάσταση εκείνη,  κατά  την  οποία  το άτομο 

αντλεί  υπερβολικό  άγχος  και  ανησυχία  από κάποιο  αντικείμενο  ή κατάσταση,  τα 

οποία  στην πραγματικότητα  δεν  εγκυμονούν  κάποιο  τόσο σοβαρό ή  τόσο πιθανό 

κίνδυνο. Οι αντιδράσεις αυτές μπορούν να προκύψουν, είτε λόγω της έκθεσης, είτε 

λόγω της πιθανότητας έκθεσης στο φοβικό αντικείμενο. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 

των ειδικών φοβιών είναι ότι τα άτομα τα οποία πάσχουν από αυτές αναγνωρίζουν ότι 

ο φόβος τους είναι υπερβολικός και παράλογος (Χριστοπούλου, 2008). Παρόλα αυτά, 

πολλοί  άνθρωποι  μπορεί  να έχουν κάποιους  έντονους  φόβους  και  να αποφεύγουν 

κάποιες  καταστάσεις  περισσότερο  από  ότι  κάποιες  άλλες.  Αυτό  δεν  σημαίνει 

απαραίτητα ότι μιλάμε για ειδικές φοβίες. Για να χαρακτηρίσουμε ένα φόβο ως ειδική 

φοβία,  θα  πρέπει  κάθε  φορά  να  προκύπτουν  έντονες  αντιδράσεις  άγχους  και 

ψυχολογικής  δυσφορίας  και  ο  φόβος  αυτός  να  παρεμβαίνει  σημαντικά  στην 

προσωπική  και  επαγγελματική  ζωή  του  ατόμου,  παρεμποδίζοντας  ισχυρά  την 

λειτουργικότητα του (Χριστοπούλου, 2008;  Nietzel,  Speltz,  McCauley& Bernastein, 

1998 ).

    Οι φοβίες διαχωρίζονται σε κάποιες επιμέρους ξεχωριστές κατηγορίες, τις οποίες 

θα  δούμε  αναλυτικά  παρακάτω.  Στο  γενικό  πληθυσμό,  πάντως,  φαίνεται  να 
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εμφανίζονται  συχνότερα  φοβίες  που  έχουν  να  κάνουν  με  ζώα  και  με  διάφορες 

καταστάσεις (π.χ. ύψη). Γενικότερα, όπως προκύπτει από επιδημιολογικές έρευνες, οι 

ειδικές  φοβίες  εμφανίζονται  στο  4-8%  του  γενικού  πληθυσμού,   με  συχνότητα 

εμφάνισης διπλάσια στις γυναίκες από ότι στους άντρες (Χριστοπούλου, 2008). Αυτό 

το δεδομένο έχει, βέβαια, πολλές φορές χαρακτηριστεί πλασματικό, με το επιχείρημα 

ότι λόγω κοινωνικών νορμών, οι περισσότεροι άντρες αποφεύγουν να παραδέχονται 

και να εκφράζουν τις φοβίες τους (Barlow & Durand, 2000). Εκτός από το φύλλο και 

πολιτισμικά  χαρακτηριστικά  έχει  δειχθεί  ότι  επιφέρουν  διαφορές  στο  θέμα  των 

ειδικών  φοβιών.  Διαφορετικές  πολιτισμικές  παραδόσεις  επιφέρουν  ακόμα  και  τη 

γένεση διαφορετικών φοβιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Pa-leng (φοβία για το 

κρύο) που εντοπίζεται σχεδόν αποκλειστικά στον κινεζικό πολιτισμό και αφορά το 

φόβο απώλειας από το σώμα του στοιχείου του yang, μίας έννοιας παρμένης από την 

κινεζική φιλοσοφία και παράδοση(Nietzel,  Speltz, McCauley& Bernastein, 1998). Η 

έναρξη μίας φοβίας εντοπίζεται τις περισσότερες φορές στην παιδική και την εφηβική 

ηλικία,  χωρίς  αυτό  να  αποκλείει  παντελώς  της  πιθανότητα  εμφάνισης  της  και  σε 

μεγαλύτερες  ηλικίες.  (Boyd et al,  1990  βλ.  Χριστοπούλου,  2008).  Επίσης,  έχει 

παρατηρηθεί ότι η πιθανότητα ανάπτυξης μίας φοβίας αυξάνεται σε μέλη της ίδια 

οικογένειας και σε συγγενείς πρώτου βαθμού (Χριστοπούλου, 2008) . 

4.2. Είδη Ειδικών Φοβιών

    Οι ειδικές φοβίες μπορούν θεωρητικά να αφορούν οποιαδήποτε κατάσταση και 

οποιοδήποτε  αντικείμενο.  Παρόλα  αυτά,  κάποια  είδη  ερεθισμάτων  φαίνεται  να 

απατώνται  περισσότερο  ως  φοβικά  ερεθίσματα.  Ανάλογα,  λοιπόν,  με  το  φοβικό 

ερέθισμα, οι ειδικές φοβίες κατηγοριοποιούνται σε πέντε ευρύτερες κατηγορίες:

1.  Φοβία  για Αίμα – Ένεση – Τραύμα:   Στην περίπτωση αυτή τα άτομα βιώνουν 

έντονα συμπτώματα φόβου στη θεά αίματος ή τραύματος,  ή στην περίπτωση που 

κάποιος δέχεται ένεση μπροστά τους, ή υπάρχει το ενδεχόμενο τα ίδια να δεχθούν μία 

ένεση.  Το  ιδιαίτερο  χαρακτηριστικό  που  παρουσιάζει  αυτή  η  φοβία  είναι  ότι  σε 

βιολογικό  επίπεδο δεν  προκαλεί  τη  συνήθη διέγερση του συμπαθητικού  νευρικού 

συστήματος,  το  οποίο  επιφέρει  τα  συνήθη  φοβικά  συμπτώματα  (ταχυκαρδία, 

εφίδρωση,  αύξηση  της  αρτηριακής  πίεσης  κ.τ.λ.).  Αντιθέτως,  όταν  άτομα  αυτά 

έρχονται  αντιμέτωπα  με  τα  φοβικά  τους  ερεθίσματα  παρουσιάζεται  μία  έντονη 

ενεργοποίηση του  παρασυμπαθητικού  συστήματος,  το  οποίο  επιφέρει  τα  αντίθετα 

ακριβώς αποτελέσματα (μείωση των καρδιακών παλμών κα της πίεσης). Για αυτό το 
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λόγο και η φοβία για αίμα – ένεση – τραύμα είναι η μόνη που επιφέρει σταθερά τη 

λιποθυμία  ως  αντίδραση  στην  έκθεση.  Η φοβία  αυτή,  συνήθως,  εκδηλώνεται  για 

πρώτη  φορά  κοντά  στην  ηλικία  των  9  χρόνων  και  παρουσιάζει  τη  μεγαλύτερη 

κληρονομική τάση σε σύγκριση με τα υπόλοιπα είδη. Αυτό οφείλετε πιθανότατα στο 

γεγονός, ότι τα άτομα κληρονομούν ένα είδος έντονης νευροφυτικής αντίδρασης στο 

αίμα  ή  στο  τραύμα  (Antony,  Brown &  Barlow,  1997a;  Ost,  1989  βλ.  Barlow & 

Durand, 2000;  Barlow & Durand, 2000).

2.  Καταστασιακή  Φοβία:  Αφορά  των  φόβο,  ο  οποίος  οφείλεται  στην  έκθεση  σε 

κάποια συγκεκριμένη κατάσταση. Παραδείγματα τέτοιων φοβιών είναι η παραμονή 

σε κλειστούς  χώρους (κλειστοφοβία),  η  επιβίβαση σε αεροπλάνο,  η επιβίβαση σε 

μέσα  μεταφοράς  κ.τ.λ.  Οι  καταστασιακές  φοβίες  εκδηλώνονται  συνήθως  στην 

πρώιμη ενήλικη ζωή, από την ηλικία των 20 έως και  την ηλικία των 30 χρόνων. 

Επίσης,  και  αυτές  παρουσιάζουν  μία  τάση  κληρονομικότητας.  Έχει  βρεθεί  ότι 

περίπου το 30% των συγγενών πρώτου βαθμού παρουσιάζουν την ίδια φοβία (Barlow 

& Durand, 2000).

3. Φοβία για το Φυσικό Περιβάλλον:  Σε αυτή την περίπτωση τα φοβικά ερεθίσματα 

είναι φαινόμενα ή χαρακτηριστικά που μπορούν εντοπιστούν στο φυσικό περιβάλλον. 

Παραδείγματα τέτοιων φοβιών είναι ο φόβος για τις καταιγίδες, τα ύψη, το νερό κ.τ.λ. 

Τέτοιου  είδους  φόβοι  είναι  αρκετά  έντονοι  στα  μωρά και  τα  μικρά  παιδιά,  αλλά 

συνήθως εξαφανίζονται με την ωρίμανση. Στην περίπτωση που επιμείνουν μπορούμε, 

πλέον, να μιλάμε για την περίπτωση φοβίας για το φυσικό περιβάλλον. Γενικότερα 

πάντως, η συνήθης ηλικία αιχμής αυτών των φόβων είναι τα 7 χρόνια (Barlow & 

Durand, 2000; Nietzel, Speltz, McCauley & Bernstein, 1998).

4. Ζωοφοβία:     Πρόκειται για τις φοβίες απέναντι σε έντομα ή ζώα. Η ζωοφοβία δεν θα 

πρέπει να συγχέεται με τη  απλή αποστροφή προς κάποια έντομα η ζώα, καθώς σε 

αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε έντονες αποφευκτικές συμπεριφορές, οι οποίες να 

παρεμβαίνουν στη ζωή και τη λειτουργικότητα του ατόμου(Barlow & Durand, 2000). 

Η συνήθης  ηλικία  εμφάνισης  αυτών των φοβιών είναι  ανάμεσα στα  4 και  τα  10 

χρόνια, ενώ η εμφάνιση τους μετά και την πρώιμη εφηβεία είναι αρκετά σπάνια (Ost, 

1987)  Μάλιστα,  ακόμα και  χωρίς  να  δεχτούν  θεραπεία,  οι  ζωοφοβίες  τείνουν  να 

μειώνονται με την αύξηση της ηλικίας, σε βαθμό που κοντά στα 60 με 70 χρόνια 
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σχεδόν εξαφανίζονται (Agras, Oliveau & Chapin, 1972 βλ. Nietzel, Speltz, McCauley 

& Bernstein, 1998). 

5. Άλλες Φοβίες:  Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται όλα τα υπόλοιπα ήδη φοβιών, 

τα οποία δεν μπορούν να ταξινομηθούν στις παραπάνω κατηγορίες. Όπως είπαμε και 

στην αρχή, θεωρητικά οποιοδήποτε ερέθισμα μπορεί να αποτελεί για κάποια άτομα 

φοβικό ερέθισμα. Κάποιες από τι πιο κοινές «άλλες φοβίες» είναι ο φόβος ασθένειας, 

ο φόβος πνιγμού και ο φόβος του κενού. Στο φόβο ασθένειας, τα άτομα ανησυχούν 

σε υπερβολικό βαθμό μήπως κολλήσουν κάποια μεταδοτική ασθένεια. Αυτή η φοβία 

έχει διαδοθεί περισσότερο μετά από την εποχή της εμφάνισης της επιδημίας του Aids. 

Επίσης, στο φόβο πνιγμού τα άτομα φοβούνται ότι θα πνιγούν εάν επιχειρήσουν να 

καταπιούν κάποιο χάπι ή κάποια στερεή τροφή (Barlow & Durand, 2000). Τέλος, στο 

φόβο του κενού, τα άτομα φοβούνται ότι θα πέσουν εάν απομακρυνθούν από τους 

τοίχους  ή  από  κάποιο  σημείο  στήριξης  (Χριστοπούλου,  2008).  Στη  βιβλιογραφία 

έχουν παρατηρηθεί και κάποιες άλλες φοβίες στις οποίες αξίζει να γίνει μια αναφορά, 

λόγω της σπανιότητας τους, αλλά και των ιδιαίτερων ερεθισμάτων τα οποία αφορούν. 

Συγκεκριμένα, έχουν υπάρξει αναφορές για τη «γονατοφοβία» (φόβος για τα γόνατα), 

την «πελαδοφοβία» (φόβος για τα άτομα τα οποία είναι φαλακρά), την «λινοφοβία» 

(φόβος  για  κομμάτια  σπάγκου),  ακόμα  και  για  ένα  είδος  φοβίας  του  ονομάζεται 

«φραγκοφοβία»  και  αφορά  στη  φοβία  για  τη  Γαλλία  και  τη  Γαλλική  κουλτούρα 

(Hansell & Dramour, 2005 βλ. Χριστοπούλου, 2008 ). 

4.3. Κλινικά χαρακτηριστικά των Ειδικών Φοβιών

    Όπως όλα τα είδη ψυχοπαθολογίας, έτσι και οι ειδικές φοβίες διαθέτουν κάποια 

συγκεκριμένα  κλινικά  χαρακτηριστικά,  όπως  συμπτώματα,  διαγνωστικά  κριτήρια, 

αίτια και θεραπευτικές επιλογές.

4.3.1. Συμπτώματα

    Τα συμπτώματα των ειδικών φοβιών εκδηλώνονται σε 3 επίπεδα. Σε σωματικό 

επίπεδο, σε επίπεδο συμπεριφοράς και σε επίπεδο σκέψεων. Σε σωματικό επίπεδο     η 

έκθεση στο φοβικό ερέθισμα προκαλεί  ταχυκαρδία,  εφίδρωση, τρέμουλο,  γρήγορη 

αναπνοή,  μυϊκές  συσπάσεις,  αδυναμία,  ναυτία,  ζάλη  και  αίσθημα  πανικού.  Μόνο 
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στην  περίπτωση  της  φοβίας  για  αίμα  –  ένεση  –  τραύμα  τα  συμπτώματα 

διαφοροποιούνται και εμφανίζεται μείωση των παλμών της καρδιάς, κρύος ιδρώτας 

και  λιποθυμία.  Σε  επίπεδο  συμπεριφοράς το  άτομο  αποφεύγει  συστηματικά  τις 

καταστάσεις  κατά  τις  οποίες  ενδέχεται  να  έρθει  αντιμέτωπο  με  το  φοβικό  του 

ερέθισμα. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί η αντίδραση κυμαίνεται από έντονη τάση 

φυγής έως «πάγωμα». Τέλος, σε  επίπεδο σκέψεων, η έκθεση στο φοβικό ερέθισμα 

προκαλεί  αυτόματες  σκέψεις  απειλής,  οι  οποίες  είναι  τρομακτικές  και 

διαστρεβλώνουν την πραγματική κατάσταση (Μαυροειδή, Παυλάτου, Μολδοβάνος, 

2006).

4.3.2. Διαγνωστικά Κριτήρια

    Σύμφωνα με το επίσημο Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο DSM – IV – TR, 

τα  κριτήρια  ώστε  ένας  ειδικός  ψυχικής  υγείας  να  προχωρήσει  στη  διάγνωση της 

Ειδικής Φοβίας, φαίνονται στο σχήμα 1.
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ΣΧΗΜΑ 1
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4.3.3. Αίτια

    Ένας  ενδιαφέρων  τρόπος  να  εξετάσουμε  τα  αίτια  που  παρουσιάζονται  στη 

βιβλιογραφία, είναι να τα διαχωρίσουμε ανάλογα με το θεωρητικό υπόβαθρο από το 

οποίο προέρχονται:

Ψυχαναλυτική Βάση: Ερμηνεύοντας τις ειδικές φοβίες από τη σκοπιά της Φροϋδικής 

Θεραπείας, οι φοβίες αυτές αποτελούν την μετουσίωση κάποιων άλλων βαθύτερων 

φόβων. Κατά των  Freud, όταν ασυνείδητες σεξουαλικές παρορμήσεις απειλούν να 

αναδυθούν στο συνειδητό επίπεδο, το Εγώ μεταφέρει το άγχος που προκύπτει από 

αυτές  σε  άλλα,  συμβολικά,  ερεθίσματα,  τα  οποία  μπορούν  να  εκλογικευθούν  ως 

πραγματικά επικίνδυνα. Για παράδειγμα, τα φίδια έχουν ένα μακρύ φαλλικό σχήμα. 

Είναι  πιθανό  λοιπόν  να  αποτελούν  ένα  συμβολισμό  για  το  πέος.  Ο  πραγματικός 

φόβος, λοιπόν, ενδεχομένως να αφορούσε το πέος ή τον ευνουχισμό και το Εγώ να 

τον μετέτρεψε σε φόβο για τα φίδια. (Nietzel, Speltz, McCauley & Bernstein, 1998)

Γνωστικοί  και  Συμπεριφοριστικοί  Παράγοντες:  Εάν εξετάσουμε το θέμα στη βάση 

συμπεριφοριστικών  και  γνωστικών  παραγόντων,  προκύπτουν  κάποιες  άλλες 

ερμηνείες  για  τη δημιουργία  των φοβιών.  Κατά το  γνωστικό  –  συμπεριφοριστικό 
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μοντέλο, υπάρχουν 4 τρόποι να αναπτύξει το άτομο μία φοβία. Αρχικά μέσω μίας 

άμεσης  τραυματικής  εμπειρίας, η  οποία  επέφερε  μία  πραγματική  απειλητική 

κατάσταση και  έφερε  το  άτομο σε κατάσταση έντονου άγχους  και  φόβου.  Μέσω 

κλασσικής  εξαρτημένης  μάθησης,  το  άτομο μπορεί  να συνδέσει  το  ερέθισμα  που 

υπήρχε στην τραυματική του εμπειρία με το συναίσθημα του άγχους και του φόβου 

και να αναπτύξει κάποια φοβία για αυτό.  Ένας άλλος τρόπος είναι μέσω της βίωσης 

λανθασμένης  αίσθησης  απειλής (κρίσης  πανικού)  σε  μία  δεδομένη  στιγμή  και 

κατάσταση. Και πάλι μέσω κλασσικής εξαρτημένης μάθησης, η δεδομένη κατάσταση 

και η πιθανότητα προσβολής από μία κρίση πανικού μπορεί να συνδεθούν και να 

οδηγήσουν στην ανάπτυξη μίας φοβίας. Υπάρχουν,  όμως και περιπτώσεις, όπου η 

φοβία μπορεί να αναπτυχθεί, χωρίς το άτομο να έχει το ίδιο κάποια άμεση εμπειρία. 

Ένας τέτοιος τρόπος είναι μέσω παρατήρησης κάποιου άλλου.  Έχει φανεί ότι το να 

παρατηρεί το άτομο κάποιον άλλο να βιώνει ένα τραυματικό γεγονός ή να εμφανίζει 

φοβική συμπεριφορά απέναντι σε κάποιο ερέθισμα, είναι αρκετό για να δημιουργήσει 

μία  φοβία.  Τέλος  υπάρχει  και  το  ενδεχόμενο  ανάπτυξης  μίας  φοβίας  μετά  από 

πληροφόρηση. Η  έκθεση  ενός  ατόμου  σε  τραυματικές  εξιστορήσεις  ή  σε  συνεχή 

προειδοποίηση για ένα κίνδυνο, αρκεί κάποιες φορές για να αναπτύξει το άτομο μία 

φοβία (Barlow & Durand, 2000). 

Βιολογικοί Παράγοντες:  Έρευνες σε διζυγωτικούς διδύμους έχουν δείξει μια ισχυρή 

συνύπαρξη παρόμοιων φοβιών σε σύγκριση με έρευνες σε μονοζυγωτικούς διδύμους 

(Kendler, Neale, Kessler, Heath & Eaves, 1992).  Τα δεδομένα αυτά οδήγησαν στην 

υπόθεση  ότι  υπάρχει  κάποιος  βιολογικός  παράγοντας  που  ευνοεί  την  ανάπτυξη 

φοβιών. Πολλές προτάσεις πραγματοποιήθηκαν σχετικά με αυτό τον παράγοντα και 

είχαν  ως  κοινή  βάση  την  ενεργοποίηση  έντονης  φυσιολογικής  αντίδρασης  του 

οργανισμού  σε  συγκεκριμένα  ερεθίσματα.  Ένας  νευροδιαβιβαστής,  ο  οποίος  έχει 

ενοχοποιηθεί  για  την  ανάπτυξη  των  φοβιών  είναι  το  γάμμα  αμινοβουτιρικό  οξύ 

(G.AB.A.).  Το  GABA αναστέλλει  τη  δράση των  μετασυναπτικών  υποδοχέων,  με 

αποτέλεσμα η διατάραξη των επιπέδων του σε χαμηλότερα,  από το  φυσιολογικό, 

επίπεδα  να  οδηγεί  τους  νευρώνες  σε  μία  εντονότερη  και  πιο  αυθόρμητη 

εκπυρσοκρότηση. Αρκετή προσοχή έχει δοθεί επίσης και στην Αμυγδαλή, η οποία 

σχετίζεται με φοβικές αντιδράσεις, προκαλώντας την έκκριση αδρεναλίνης μέσω των 

επινεφριδίων.  Μία  τάση αυτού  του  συστήματος  να  υπέρ-αντιδρά  στα  ερεθίσματα 

μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη των φοβιών (Merckelbach, deJong, Muris & van 

den  Hout,  1996).  Παρόλα  αυτά,  τα  παραπάνω  δεν  υποδεικνύουν  ότι  η  ύπαρξη 
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τέτοιων  τάσεων  φυσιολογικής  υπέρ-διέγερσης  καθορίζουν  αμετάκλητα  και  την 

εμφάνιση φοβιών. Θα λέγαμε ότι δημιουργούν περισσότερο μία προδιάθεση, η οποία 

εάν συνδυαστεί με περιβαλλοντικούς παράγοντες μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη 

μίας φοβίας (Nietzel, Speltz, McCauley & Bernstein, 1998).

Θεωρία  Προδιάθεσης:  Η  θεωρία  αυτή  πατάει  ως  ένα  βαθμό  πάνω  σε  δεδομένα 

βιολογικών παραγόντων και υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι είμαστε προδιαθετημένοι 

να  αναπτύσσουμε  φοβίες  απέναντι  σε  κάποια  συγκεκριμένα  ερεθίσματα.  Την 

προδιάθεση  αυτή  την  έχουμε  εμμέσως  κληρονομήσει  από  τους  προϊστορικούς 

προγόνους μας και αφορά σε καταστάσεις, οι οποίες τότε ήταν ιδιαίτερα απειλητικές 

για τον άνθρωπο (άγρια ζώα, φίδια, ύψη κ.τ.λ.). Το να φοβούνται οι άνθρωποι, τότε, 

αυτές τις καταστάσεις εξυπηρετούσε τον σκοπό της επιβίωσης. Κατά αυτό τον τρόπο, 

μέσω της εξέλιξης, κάποια κατάλοιπα αυτών των φόβων έχουν παραμείνει  και ως 

σήμερα στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Σύμφωνα με τη θεωρία, ερεθίσματα για τα 

οποία  ο  άνθρωπος  δεν  έχει  αναπτύξει  ακόμα  μία  εξελικτική  προδιάθεση 

(ηλεκτρισμός,  μικροκύματα,  κ.τ.λ.)  δεν  απαντώνται  τόσο  συχνά  στις  φοβίες  που 

αναπτύσσουν οι άνθρωποι (Nietzel, Speltz, McCauley & Bernstein, 1998).  

4.3.4. Θεραπεία των Φοβιών

     Η ειδική φοβία θεωρείται γενικότερα μία από τις πιο εύκολα ιάσιμες ψυχικές 

διαταραχές. Περίπου το 90% των περιπτώσεων έχει φανεί ότι ανταποκρίνεται θετικά 

στη θεραπεία (Bandura,  Blanchard &  Ritter, 1969).  Οι θεραπευτικές επιλογές που 

υπάρχουν  ποικίλουν  και  διαφέρουν  ανάλογα  με  την  θεωρητική  προσέγγιση  που 

ακολουθεί ο κάθε θεραπευτής. Εκείνες οι οποίες φαίνεται να έχουν την μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα, πάντως, είναι αυτές που βασίζονται στις διαδικασίες μάθησης 

(Rachman,  1990  βλ.  Nietzel,  Speltz,  McCauley &  Bernstein,  1998).   Ορισμένες 

τέτοιες τεχνικές επηρεασμένες από την θεωρία της μάθησης είναι οι εξής:

Συστηματική  απευαισθητοποίηση: Πρόκειται  για  την  πρώτη  αποτελεσματική 

θεραπεία  που  εφαρμόστηκε  και  η  οποία  εισήχθη  από  το  Joseph Wolpe.  Η 

θεραπευτική  διαδικασία  βασίζεται  σε  δύο  παράγοντες.  Στην  εκμάθηση  στο 

θεραπευόμενο τεχνικών χαλάρωσης και ελέγχου των μυών του και στην θέσπιση μίας 

ιεραρχίας  φοβικών  ερεθισμάτων  από  το  λιγότερο  προς  περισσότερο  απειλητικό. 

Αρχικός  στόχος  της  θεραπείας  είναι  το  άτομο  να  χαλαρώνει  και  να  μπορεί  να 

φαντασιώνεται  το  πρώτο  κατά  σειρά  ερέθισμα,  παραμένοντας  χαλαρό  και  μη 
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στρεσαρισμένο.  Μόλις  το  επιτύχει  αυτό,  προχωράει  στο  επόμενο  ερέθισμα  της 

κλίμακας.  Τελικό  στόχος  είναι  ο  θεραπευόμενος  να  μπορεί  να  φαντασιώνεται  το 

πλέον απειλητικό ερέθισμα της ιεραρχίας και ταυτόχρονα να διατηρεί τον έλεγχο και 

να παραμένει χαλαρωμένος(Nietzel,  Speltz,  McCauley & Bernstein, 1998). Έρευνες 

έχουνε δείξει ότι η χαλάρωση που επιτυγχάνεται μπορεί να γενικευθεί και σε in vivo 

καταστάσεις που θα προκύψουν στην πραγματική ζωή (Rachman & Wilson, 1980 βλ. 

Nietzel,  Speltz,  McCauley & Bernstein, 1998). Η συστηματική απευαισθητοποίηση, 

παρόλο  που  είναι  πολύ  αποτελεσματική  είναι  αρκετά  χρονοβόρα  και  σχετικά 

περιορισμένη σε εργαστηριακό περιβάλλον(Nietzel,  Speltz,  McCauley &  Bernstein, 

1998).

Έκθεση:  Η τεχνικές  της  έκθεσης  βασίζουν  το  θεραπευτικό  τους  αποτέλεσμα  στο 

φαινόμενο  της  απόσβεσης.  Εάν  πάρουμε  ως  αρχικό  δεδομένο  ότι  οι  φοβίες 

αποκτούνται  μέσω Κλασσικής Εξαρτημένης  Μάθησης,  τότε  η  προφανής θεραπεία 

είναι  να  επέλθει  απόσβεση  της  εξάρτησης.  Με  άλλα  λόγια,  να  παρουσιαστεί 

επανειλημμένος το φοβικό ερέθισμα χωρίς να ακολουθείται από αντιδράσεις άγχους 

και  φόβου.  Ένας  τρόπος  εφαρμογής  της  έκθεσης  είναι  η  Βαθμιαία  Έκθεση.  Η 

βαθμιαία έκθεση ακολουθεί  την αρχή της ιεράρχησης των ερεθισμάτων,  όπως και 

στην  συστηματική  απευαισθητοποίηση,  με  μία  βασική  διαφορά.  Στην  βαθμιαία 

έκθεση  τα  άτομα  εκτίθενται  πραγματικά  στο  ερέθισμα,  δεν  το  φαντασιώνονται 

απλώς.  Μία  άλλη εφαρμογή της  έκθεσης,  περισσότερο άμεση και  έντονη  είναι  η 

Ψυχοκατακλυσμιαία Μέθοδος. Σε αυτή την περίπτωση, δεν τίθεται καμία ιεραρχία 

και το άτομο εκτίθεται απευθείας στο πιο απειλητικό και έντονο ερέθισμα. Η τεχνική 

αυτή επιφέρει  αρχικά μία αύξηση του άγχους  και  του φόβου,  αλλά στη συνέχεια 

παρατηρείται  μία  ραγδαία  πτώση  αυτών  των  αντιδράσεων.  Η  πρόοδος  της 

τεχνολογίας και η ανάπτυξη της εικονικής πραγματικότητας έχει φέρει μία νέα πτυχή 

στις  μεθόδους  έκθεσης.  Μέσω εικονικής  πραγματικότητας  τα  άτομα  μπορούν  να 

εκτίθενται  σε  πολύ  ζωντανές  αλλά  και  απόλυτα  ασφαλείς  αναπαραστάσεις  του 

φοβικού ερεθίσματος(Nietzel, Speltz, McCauley & Bernstein, 1998). 

Χρήση  Προτύπου:  Στο  βαθμό  που  κάποιοι  φόβοι  μπορούν  να  αποκτηθούν 

παρατηρώντας κάποιον άλλο να βιώνει ένα τραυματικό γεγονός, οι φόβοι μπορούν 

επίσης να εξαλειφθούν μέσω της παρατήρησης. Ο Albert Bandura ήταν ο πρώτος που 

μελέτησε εκτενώς την επίδραση που μπορεί να έχει στο άτομο η παρατήρηση ενός 

άλλου  ατόμου  να  αλληλεπιδρά  με  το  φοβικό  ερέθισμα.  Η  απουσία  φοβικών 

αντιδράσεων από την πλευρά του ατόμου – πρότυπο μεταφέρει ουσιαστικά και στο 
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άτομο – θεραπευόμενο το μήνυμα ότι το ερέθισμα δεν κρύβει στην πραγματικότητα 

κάποιο ρεαλιστικό κίνδυνο. Μία διαφοροποιημένη μορφή της χρήσης προτύπου είναι 

η Συμμετοχική Χρήση Προτύπου. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα συνδυασμό της 

χρήσης προτύπου και της  in vivo έκθεσης.  Αρχικά ο θεραπευτής μετατρέπεται σε 

πρότυπο επιδεικνύοντας μη φοβική συμπεριφορά απέναντι στο ερέθισμα. Αφού το 

άτομο γίνει μάρτυρας αυτής της επίδειξης και αισθανθεί σχετικά πιο άνετα απέναντι 

στο ερέθισμα, τότε με τη  βοήθεια του θεραπευτή προσπαθεί βαθμιδόν να επαναλάβει 

και αυτό τη συμπεριφορά που επέδειξε ο θεραπευτής (Nietzel,  Speltz,  McCauley & 

Bernstein, 1998).

    Το γεγονός ότι  όλες οι  παραπάνω τεχνικές  παρουσιάζουν υψηλή θεραπευτική 

αποτελεσματικότητα,  παρά  τις  διαφορετικές  διαδικασίες  που  επιστρατεύουν, 

υποδηλώνει  ότι  υπάρχει  ένας  κοινός  παράγοντας  ανάμεσα  τους.  Ο  Bandura 

διατύπωσε  την  άποψη  ότι  ο  κοινός  αυτός  παράγοντας  είναι  η 

αυτοαποτελεσματικότητα.  Όλες  οι  παραπάνω τεχνικές,  σύμφωνα με  τον  Bandura, 

ενισχύουν  την  αίσθηση  αυτοαποτελεσματικότητας  του  ατόμου.  Αυτός  είναι  ο 

καταλυτικός  παράγοντας  που  ωθεί  το  άτομο  να  ασκήσει  έλεγχο  πάνω  στις 

αντιδράσεις του και να ξεπεράσει του φόβους του (Bandura, 1986).  

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΤΗΣ CBT ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΦΟΒΙΩΝ
Μια Συστηματική Ανασκόπηση

5.1. Εισαγωγή

    Η ειδική φοβία θεωρείται  γενικότερα μία από τις  πιο εύκολα ιάσιμες ψυχικές 

διαταραχές. Περίπου το 90% των περιπτώσεων έχει φανεί ότι ανταποκρίνεται θετικά 

στη θεραπεία (Bandura, Blanchard & Ritter, 1969). Η θεραπεία αυτή μπορεί να γίνει 

με τη χρήση διάφορων τεχνικών.  Αποτελεσματικότερες φαίνεται  να είναι αυτές οι 

οποίες προέρχονται από τη γνωστική-συμπεριφοριστική προσέγγιση και ειδικότερα 

αυτές  οι  οποίες  βασίζονται  στην Έκθεση (Choy,  Fyer &  Lipsitz,  2007).   Με την 

πάροδο  των  χρόνων,  οι  θεραπείες  έκθεσης  έχουν  αυξηθεί  σε  ποικιλία  και  έχουν 

εκσυγχρονιστεί σημαντικά με τη χρήση της τεχνολογίας. Τα τελευταία χρόνια έχει 
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αρχίσει να εφαρμόζεται η Έκθεση μέσω Εικονικής Πραγματικότητας, ενώ σε ακόμα 

πιο σύγχρονο επίπεδο έχει  αναπτυχθεί  και η Ενισχυμένη Έκθεση μέσω Εικονικής 

Πραγματικότητας.  Η  διαφορά  ανάμεσα  στις  δύο,  έγκειται  στο  ποσοστό  χρήσης 

ψηφιακών  αναπαραστάσεων  του  περιβάλλοντος.  Στη  περίπτωση  της  Εικονικής 

Πραγματικότητας,  όλο  το  περιβάλλον  αναπαρίσταται  ψηφιακά.  Αντίθετα,  στην 

Ενισχυμένη  Εικονική  Πραγματικότητα  ψηφιακές  αναπαραστάσεις  δημιουργούνται 

μέσα στο ίδιο το φυσικό περιβάλλον.  Με άλλα λόγια, η εικονική πραγματικότητα 

αντικαθιστά πλήρως την πραγματικότητα, ενώ η ενισχυμένη εκδοχή της, απλώς την 

εμπλουτίζει (Azuma, Baillot, Behringer, Feiner, Julier & MacIntyre, 2001 βλ. Botella, 

Breton-Lopez,  Quero,  Banos,  Garcia –  Palacios,  2010  i.p.).  Το  σημαντικό 

πλεονέκτημα, πάντως, της ενισχυμένης εικονικής πραγματικότητας είναι ότι αυξάνει 

την  αίσθηση  συμμετοχής  του  ατόμου  στο  βίωμα,  το  οποίο  φαίνεται  ακόμα  πιο 

αληθινό και πραγματικό(Botella, Juan, Banos, Alcaniz, Guillen & Rey, 2005) . Στην 

Εικόνα  1  φαίνεται  το  παράδειγμα  μιας  Ενισχυμένης  Έκθεσης  μέσω  Εικονικής 

Πραγματικότητας για την θεραπεία της φοβίας για τις κατσαρίδες. Η ανάπτυξη της 

Έκθεση  μέσω  Εικονική  Πραγματικότητας,  μπορεί  να  συμβάλει  σημαντικά  στην 

δημιουργία  μίας  εναλλακτικής  έκθεσης  σε  ερεθίσματα  που  η  in  vivo  έκθεση 

παρουσιάζει έντονες πρακτικές δυσκολίες (πτήση, καταιγίδες κ.τ.λ.) (Gros & Antony, 

2006)

     Η απόπειρα ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας κάποιον τεχνικών με διάφορες 

προσθήκες,  έχει  επεκταθεί  και  εκτός  της  εικονικής  πραγματικότητας  και  στην 

κλασσική πρότυπη in vivo έκθεση. Οι  Schmid-Leuz,  Elsesser,  Lohrmann,  Johren & 

Sarotry (2007) επιχείρησαν να αναμείξουν τη διαδικασία της έκθεσης με γνωστικούς 

παράγοντες.  Δοκίμασαν  αν  η  εστίαση  της  σκέψης  στο  φοβικό  ερέθισμα  ή  η 

απασχόληση της μακριά από αυτό, ταυτόχρονα με την διαδικασία της έκθεσης, θα 

μπορούσε να αυξήσει το θεραπευτικό αποτέλεσμα της έκθεσης. Επίσης οι  Wolitzky 

και  Telch (2009),  προσπάθησαν  να  ενισχύσουν  τα  αποτελέσματα  της  έκθεσης, 

εισάγοντας  ταυτόχρονα  και  πράξεις  αντίθετες  προς  τη  φυσιολογική  φοβική 

συμπεριφορά.  Εξέτασαν, για  παράδειγμα,  την ενισχυτική επίδραση που μπορεί  να 

έχει στη θεραπεία της ακροφοβίας, το τρέξιμο προς την άκρη ενός μπαλκονιού και το 

σταμάτημα λίγο πριν από αυτό, σε σύγκριση με την απλή παραμονή στην άκρη του 

μπαλκονιού.  Ακόμη οι  Schmidt,  Richey,  Funk και  Mitchell (2010) συνδύασαν την 

έκθεση  με  ορμονικούς  παράγοντες.  Στην  έρευνα  τους  εξέτασαν  κατά  πόσο  η 
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πρόκληση έκκρισης κορτιζόλης μπορούσε να αυξήσει το θεραπευτικό αποτέλεσμα 

της in vivo έκθεσης. 

    Μπορεί βέβαια η έκθεση να αναφέρεται ως η πιο αποτελεσματική μέθοδος και να 

απαντάται στην πλειονότητα των ερευνητικών εργασιών, αλλά υπάρχουν και κάποια 

αρνητικά  χαρακτηριστικά  που τη  συνοδεύουν.  Το βασικότερο  από αυτά  είναι  ότι 

παρουσιάζει  χαμηλή  αποδοχή  από  πλευράς  θεραπευόμενων  και  υψηλά  επίπεδα 

εγκατάλειψης της θεραπείας  (Pull,  2008).   Οι  Choy et al (2007)  αναφέρουν στην 

ανασκόπηση τους, ότι εντοπίζουν ποσοστό εγκατάλειψης της θεραπείας έως και 45% 

σε  κάποιες  έρευνες.  Αυτός  είναι  και  ο  βασικός  λόγος  ανάπτυξης  των  μεθόδων 

εικονικής  πραγματικότητας,  στη  προσπάθεια  να  καταστεί  η  έκθεση  περισσότερο 

αποδεκτή. 

    Άλλες  τεχνικές,  που  μπορεί  να  συναντήσει  κανείς,  είναι  η  συστηματική 

απευαισθητοποίηση,  η  γνωστική  αναδόμηση,  η  χρήση  προτύπου,  οι  τεχνικές 

χαλάρωσης, η ψυχοκατακλισμιαία μέθοδος και η μυϊκή ένταση (βλ. κεφάλαιο 4). Οι 

τεχνικές χαλάρωσης, η χρήση προτύπου και η μυϊκή χαλάρωση δεν εντοπίζονται στη 

βιβλιογραφία τόσο ως αυτόνομες θεραπευτικές τεχνικές όσο σε συνδυασμό με άλλες 

πιο βασικές μεθόδους.  

    Μία τελευταία τεχνική που εντοπίζεται στη βιβλιογραφία είναι Θεραπεία μίας 

Συνεδρίας (One Session Treatment, O.S.T.). Ο λόγος που αναφέρεται χωριστά από τις 

υπόλοιπες είναι επειδή δεν αποτελεί ακριβώς ένα ξεχωριστό είδος θεραπείας, όσο ένα 

θεραπευτικό πλαίσιο εφαρμογής που συνδυάζει διάφορες τεχνικές και παράγοντες. Η 

O.S.T. αναπτύχθηκε και περιγράφηκε πρώτη φορά από τον Lars-Goran Οst στα τέλη 

της  δεκαετίας  του  80.  Εμπεριέχει  ένα  συνδυασμό αποτελεσματικών  τεχνικών  στο 

πλαίσιο μία βραχείας και «εύπεπτης» θεραπείας. H O.S.T. διαρκεί για μία συνεδρία, 

η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3 ώρες. Σε επίπεδο παρέμβασης, έχει ως βάση 

της  την  in vivo έκθεση,  ενώ  περιλαμβάνει,  επίσης,  την  συνεργασία  ανάμεσα  σε 

θεραπευτή και θεραπευόμενο, την ενεργό συμμετοχή του θεραπευτή σε διαδικασίες 

χρήσης μοντέλου, τη γνωστική αναδόμηση και την πραγματοποίηση συμπεριφορικών 

πειραμάτων.  Κατά  αυτό  τον  τρόπο  η  O.S.T.,  σε  αντίθεση  με  την  εφαρμογή 

μεμονωμένων  τεχνικών,  δρα  σε  όλα  τα  επίπεδα  αντίδρασης  στο  άγχος:  το 

φυσιολογικό,  το συμπεριφορικό και το γνωστικό (Zlomke &  Davis III,  2008).  Το 

μοντέλο της  O.S.T. εντοπίζεται σε πληθώρα ερευνών, οι οποίες επικεντρώνουν στη 

μελέτη των τεχνικών έκθεσης. 
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    Η  πληθώρα  αυτή  των  διαφορετικών  τεχνικών  αλλά  και  των  διαφορετικών 

εκφάνσεων μιας τεχνικής, δημιουργεί την ανάγκη μίας συνολικής ανασκόπησης της 

εφαρμογής  τους  αλλά  και  της  αποτελεσματικότητας  που  παρουσιάζουν.  Ο 

διαχωρισμός τους σε επίπεδο θεραπευτικού αποτελέσματος,  θα βοηθήσει και στην 

αποφόρτιση  της  κλινικής  πράξης  από  τεχνικές  που  παρουσιάζουν  μειωμένη 

αποτελεσματικότητα,  ή  που  μπορούν  να  αντικατασταθούν  από  άλλες  πιο 

αποτελεσματικές. Σε αυτή την ανασκόπηση, γίνεται μια προσπάθεια εξακρίβωσης του 

θεραπευτικού αποτελέσματος που παρουσιάζουν οι διάφορες τεχνικές της γνωστικό-

συμπεριφοριστικής  προσέγγισης  και  ένας  εντοπισμός  των  πιο  αποτελεσματικών 

επιλογών αλλά και των σύγχρονων τάσεων της βιβλιογραφίας. Τελικός σκοπός της 

ανασκόπησης  είναι  να  εξεταστεί  η  αποτελεσματικότητα  που  παρουσιάζουν  οι 

τεχνικές  της  Γνωστικό-συμπεριφοριστικής  Θεραπείας,  στη  θεραπεία  των  Ειδικών 

Φοβιών.     

5.2. Μέθοδος

5.2.1.Συλλογή των Άρθρων

    Για την πραγματοποίηση αυτής της ανασκόπησης χρησιμοποιήθηκαν επιστημονικά 

άρθρα  δημοσιευμένα  σε  επιστημονικά  περιοδικά  του  χώρου  της  Ψυχολογίας,  τα 

οποία είχαν δημοσιευτεί μέσα στην τελευταία τετραετία. Η Συλλογή τους έγινε μέσω 

της Ηλεκτρονική Βάσης Δεδομένων  Scopus από την ιστοσελίδα  www  .  scopus  .  com  . 

Κατά την αναζήτηση στο Scopus, τα λήμματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν “specific 

phobias”,  “phobia”,  “phobia treatment”,  “treatment efficacy”,  “cbt techniques”, 

“exposure”, “modeling”, “systematic desensitization” και “flooding”.  Η αναζήτηση 

αυτή  έδωσε μία  πληθώρα αποτελεσμάτων,  μέσα  από τα  οποία  έγινε  μία  διαλογή 

βάσει  κάποιων  κριτηρίων  συμπερίληψης.  Τα  κριτήρια,  σύμφωνα  με  τα  οποία  τα 

άρθρα συμπεριλήφθησαν στην παρούσα ανασκόπηση, ήταν τα εξής:

- Τα άρθρα να έχουν δημοσιευθεί από το 2006 και μετά.

-  Να μελετούν κάποια θεραπευτική τεχνική των ειδικών φοβιών είτε μεμονωμένα 

είτε σε σύγκριση με κάποια άλλη τεχνική.

- Η μελέτη ή η σύγκριση αυτή να αποσκοπεί στον έλεγχο της αποτελεσματικότητας 

της τεχνικής.

-  Οι  τεχνικές  που  πραγματεύονται  τα  άρθρα  να  προέρχονται  από  το  πλαίσιο  της 

Γνωστικό-Συμπεριφοριστικής Προσέγγισης. 
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-  Τα  άρθρα  να  εστιάζουν  στις  Ειδικές  Φοβίες,  είτε  συνολικά  είτε  σε  κάποιο 

συγκεκριμένο  ερέθισμα  (π.χ.  φοβία  για  τις  κατσαρίδες.)  Άρθρα  τα  οποία 

αναφέρονταν  στις  Αγχώδεις  Διαταραχές  Γενικότερα  απερρίφθησαν  από  την 

Ανασκόπηση. Παρόλο που οι Ειδικές Φοβίες υπάγονται στις Αγχώδεις Διαταραχές, 

παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές από άλλες διαταραχές της ίδια κατηγορίας, όπως 

για παράδειγμα την Γενικευμένη Αγχώδη Διαταραχή. Για το λόγο αυτό, η απόδειξη 

της  αποτελεσματικότητας  μιας  τεχνικής  στη  θεραπεία  των  Αγχωδών  Διαταραχών 

γενικά, δεν θα μπορούσε να καλύψει επαρκώς το σκοπό αυτής της Ανασκόπησης, η 

οποία εστιάζει στις Ειδικές Φοβίες.

- Επίσης, απερρίφθησαν άρθρα τα οποία πραγματεύονταν την Κοινωνική Φοβία, ή 

την Αγοραφοβία. Παρόλο που αποτελούν και αυτές κάποιες «φοβίες», το DSM-IV τις 

διαχωρίζει ως κλινικές οντότητες από τις Ειδικές Φοβίες. Για την Κοινωνική Φοβία, 

όπως και για την Αγοραφοβία, ορίζει διαφορετικά διαγνωστικά κριτήρια, ξεχωριστά 

από τα  αντίστοιχα  κριτήρια  για  τις  Ειδικές  Φοβίες.  Επίσης,  την  Αγοραφοβία  την 

αναφέρει και ως συμπληρωματικό παράγοντα της Διαταραχής Πανικού (Διαταραχή 

Πανικού με ή χωρίς Αγοραφοβία) (DSM – IV – TR, 2000). 

    

5.2.2. Περιγραφή και Κατηγοριοποίηση των Άρθρων

    Με βάση τα κριτήρια αυτά, από το σύνολο των αποτελεσμάτων που έδωσε η βάση 

δεδομένων  χρησιμοποιήθηκαν  23  άρθρα.  Η  πλειοψηφία  αυτών  (13  στον  αριθμό) 

αποτελούσε  ερευνητικές  εργασίες  με  τυχαίο  δείγμα  και  ξεχωριστές  πειραματικές 

συνθήκες  τυχαίας  συμπερίληψης  (randomized study).  Τρία  (3)  από  τα  άρθρα 

αφορούσαν μελέτες  περίπτωσης (case study),  τέσσερα (4)  ήταν ανασκοπήσεις  της 

βιβλιογραφίας  (review)  και  δύο  (2)  ήταν  μετά-αναλύσεις  (meta-analysis).  Όπως 

καθορίστηκε  και  από  τα  κριτήρια  συμπερίληψης  όλα  τα  άρθρα  αναφέρονταν  σε 

κάποια  γνωστικό-συμπεριφοριστική  τεχνική  και  όλα  εστίαζαν  σε  κάποια  ειδική 

φοβία. Συγκεκριμένα έντεκα (11) αναφέρονταν στην Κλασσική Έκθεση in vivo, τρία 

(3)  στην  Ενισχυμένη  Έκθεση  in vivo,  δύο  (2)  στην  Έκθεση  σε  Εικονική 

Πραγματικότητα, τρία (3) στην Ενισχυμένη Έκθεση σε Εικονική Πραγματικότητα, 

δύο  (2)  στη  Γνωστική  Αναδόμηση,  δύο  (2)  στην  Χρήση  Προτύπου,  ένα  (1)  σε 

Τεχνικές Χαλάρωσης και ένα (1) στην Ψυχοκατακλισμιαία Μέθοδο. Αρκετά από τα 

άρθρα αναφέρονται σε πάνω από μία τεχνικές ταυτόχρονα, ενώ σε πολλά από αυτά 
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επιχειρείται  και  σύγκριση  ανάμεσα  τους.  Όσον  αφορά  στις  ειδικές  φοβίες  με  τις 

οποίες  ασχολούνται  τα  άρθρα,  οχτώ  (8)  πραγματεύονται  ζωοφοβίες,  τρία  (3) 

καταστασιακές φοβίες, ένα (1) φοβία ένεσης – τραύματος – αίματος, ένα (1) φοβίες 

σχετικές με το φυσικό περιβάλλον και πέντε (5) άλλες φοβίες. Συγκεκριμένα, στις 

άλλες  φοβίες  αναφέρονται  περιπτώσεις  ατόμων  που  παρουσίαζαν  φοβία  για  τις 

ζαλάδες και τους ιλίγγους, τον οδοντίατρο, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το 

άγγιγμα  του  ποδιού  τους  κατά  της  διάρκεια  φυσιοθεραπείας.  Και  σε  αυτή  την 

περίπτωση  υπήρχαν  άρθρα  που  περιελάμβαναν  στη  μελέτη  τους  πάνω  από  ένα 

φοβικό ερέθισμα ή πάνω από ένα είδη φοβίας. 

   Τα παραπάνω στοιχεία δεν αφορούν τις ανασκοπήσεις και τις μετά – αναλύσεις, 

καθώς αυτά τα άρθρα περιλαμβάνουν στοιχεία από πολλά άλλα ερευνητικά άρθρα. 

Γενικότερα, πάντως, και στις ανασκοπήσεις και τις μετά- αναλύσεις, συναντάμε τις 

ίδιες  τεχνικές  και  τα ίδια  είδη φοβιών που αναφέρονται  και  παραπάνω.  Τα μόνα 

επιπλέον που βρίσκουμε, αφορούν τις τεχνικές και έχουν να κάνουν με την Εσωγενή 

Έκθεση (Interoceptive Exposure) και την Μυϊκή Ένταση (Applied Muscle Tension). 

    Ένα ακόμα χαρακτηριστικό των άρθρων ήταν η εφαρμογή ή όχι των αρχών της 

Θεραπείας Μιας Συνεδρίας (One Session Treatment, O.S.T.), όπως αυτή θεσπίστηκε 

από  τον  Οst.  Το  στοιχείο  αυτό  αναφέρεται  ξεχωριστά  από  την  απαρίθμηση  των 

τεχνικών που συναντάμε, καθώς δεν αποτελεί τόσο μία επιπλέον τεχνική, όσο έναν 

τρόπο εφαρμογής των διαθέσιμων τεχνικών και κατά βάση αυτών που βασίζονται 

στην έκθεση. Από τα ερευνητικά άρθρα και τις μελέτες περίπτωσης, έξι συνολικά (6) 

εφάρμοζαν την O.S.T. Μάλιστα, σε κάποια από αυτά γίνονταν και σύγκριση ανάμεσα 

στην  O.S.T.  και  σε  θεραπείες  που  επεκτείνονταν  σε  περισσότερες  συνεδρίες.  Να 

διευκρινίσουμε εδώ, ότι στα πλαίσια του πειραματικού σχεδιασμού κάποιων άρθρων, 

η θεραπεία ασκούνταν μεν σε χρονική διάρκεια μιας συνεδρίας, αλλά γενικότερα δεν 

εφάρμοζαν τις αρχές της  O.S.T. οι οποίες είναι συγκεκριμένες. Τα άρθρα αυτά δεν 

συμπεριλαμβάνονται στα παραπάνω έξι. (6). 

    Τέλος  να  αναφέρουμε  ότι  όλα  τα  άρθρα  έδιναν  αποτελέσματα  ποσοτικού 

χαρακτήρα, πλην ενός το οποίο εκτός από ποσοτικού, έδινε και κάποια αποτελέσματα 

ποιοτικού  χαρακτήρα.  Επίσης,  το  δείγμα  των  ερευνών  προέρχονταν  από  τρεις 

βασικούς πληθυσμούς:

- Φοιτητικό Πληθυσμό.

- Πληθυσμό από Κλινικές και Θεραπευτικά Κέντρα.

- Άτομα από κάθε κατηγορία που ανταποκρίνονταν σε αγγελίες και ανακοινώσεις.
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Εννέα (9) συνολικά άρθρα από τα ερευνητικά και τις μελέτες περίπτωσης έδιναν και 

follow-up δεδομένα.  Οι  μετρήσεις  των  άρθρων  προέρχονταν  από  τρεις  βασικούς 

τρόπους αξιολόγησης:

-  Ερωτηματολόγια  και  Κλίμακες  σχετικές  με  το  προς  μελέτη  αντικείμενο  (π.χ. 

Κλίμακα Οδοντιατρικού Άγχους)

- Κλινική Συνέντευξη

-  Τεστ  Συμπεριφορικής  Αξιολόγησης  (Behavioral Assessment Test,  B.A.T.) 

Πρόκειται για μία ιεραρχούμενη κλίμακα δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές 

αφορούν συνθήκες έκθεσης στο φοβικό ερέθισμα που προοδευτικά γίνονται όλο και 

πιο  δύσκολες  για  το  άτομο.  Η  διαφορά  του  ποσοστού  των  δραστηριοτήτων  που 

καταφέρνει να εκτελέσει το άτομο, πριν και μετά τη θεραπεία, αποτελεί μία ένδειξη 

του θεραπευτικού αποτελέσματος. 

Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται στο σύνολο των άρθρων που χρησιμοποιήθηκαν και τα 

βασικά τους χαρακτηριστικά. 

Άρθρο Τύπος 

Άρθρου

Ειδική Φοβία Τεχνική Ο.S.T.*

Rothbaum, 

Anderson, 

Zimand, 

Hodges, Lang 

&  Wilson, 

2006

Ερευνητικό Πτήσης Ε.Π.** + 

Έκθεση i.v.***

  

Garcia-

Palacios, 

Ερευνητικό Ζώων  + 

Καταστασικές 

Ε.Π. +

Έκθεση i.v.
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Botella, 

Hoffman  & 

Fabregat, 

2007

+  Φυσικού 

Περιβάλλοντος 

Schmid-Leuz, 

Elsesser, 

Lohrmann, 

Joehren  & 

Sartory, 2007

Ερευνητικό Οδοντιάτρου Ενισχυμένη Έκθεση 

i.v.

Brosnan  & 

Thorpe, 2006

Ερευνητικό Τεχνολογίας Έκθεση i.v.

Haukebø, 

Skaret,  Oest, 

Raadal,  Berg, 

Sundberg  & 

Kvale, (2008)

Ερευνητικό Οδοντιάτρου Έκθεση i.v.

       Χ

Holmberg, 

Karlberg, 

Harlacher, 

Rivano-

Fischer  & 

Magnusson, 

2006

Ερευνητικό Στατικού 

Ιλίγγου 

Γνωστική Θεραπεία 

+  Τεχνικές 

Χαλάρωσης  + 

Έκθεση in vivo

Botella, 

Breton-

Lopez, 

Quero, Banos 

&  Garcia-

Palacios, 

2010 i.p.

Ερευνητικό Κατσαρίδας Ενισχυμένη Ε.Π.

      

      Χ

Buchanan  & 

Houlihan, 

Μελέτη 

Περίπτωσης

Σκουλήκια Έκθεση i.v.
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2008

Schienle, 

Schaefer, 

Hermann, 

Rohrmann  & 

Vaitl, 2007

Ερευνητικό Αράχνες Έκθεση i.v.

      

       Χ

Carmen Juan, 

Alcaniz, 

Calatrava, 

Zaragoza, 

Banos  & 

Botella, 2007

Ερευνητικό Κατσαρίδες Ενισχυμένη Ε.Π.

Hunt, 

Bylsma, 

Brock, 

Fenton, 

Goldberg, 

Miller,  Tran 

&  Urgelles, 

2006

Ερευνητικό Φίδια Γνωστική Θεραπεία 

+ Έκθεση i.v.

Wolitzky  & 

Telch, 2009

Ερευνητικό Ακροφοβία Έκθεση  i.v.  + 

Ενισχυμένη Έκθεση 

i.v.
Schmidt, 

Richey,  Funk 

&  Mitchell, 

2010

Ερευνητικό Αράχνες Ενισχυμένη Έκθεση 

i.v.

Vika,  Skaret, 

Raadal,  Ost 

&  Kvale, 

2009

Ερευνητικό Ενδοστοματικ

ή Ένεση

Έκθεση i.v.  

       Χ
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Botella,  Juan, 

Banos, 

Alcaniz, 

Guillen  & 

Rey, 2006

Μελέτη 

Περίπτωσης

Κατσαρίδες Ενισχυμένη Ε.Π.       

       Χ

Davis  III, 

Kurtz, 

Gardner  & 

Carman, 

2007

Μελέτη 

Περίπτωσης

Νερό + Ύψος Έκθεση  i.v.  + 

Χρήση Προτύπου

 

      Χ

Kneebone  & 

Al-Daftary, 

2010

Μελέτη 

Περίπτωσης

Άγγιγμα 

ποδιού 

Ψυχοκατακλισμιαία 

Έκθεση

Wolitzky-

Taylor, 

Horowitz, 

Powers  & 

Telch, 2008

Μετά-

ανάλυση 

Ειδικές Φοβίες Τεχνικές  Έκθεσης 

+Τεχνικές  μη-

έκθεσης

Choy, Fyer & 

Lipsitz, 2007 Ανασκόπηση Ειδικές Φοβίες

Συστηματική 

Απευαισθητοποίηση 

+  Έκθεση  i.v.  + 

Εσωτερικογενής 

Έκθεση  +  Ε.Π.+ 

Μυϊκή  Ένταση  + 

Γνωστική Θεραπεία
Pull, 2008 Ανασκόπηση Αράχνες  + 

Ένεση-

Τραύμα-Αίμα 

+  Πυρετός  + 

Πονοκέφαλο

Έκθεση  i.v.  + 

Γνωστική Θεραπεία 

+ Ε.Π.

Zlomke  & Ανασκόπηση Αράχνες, Έκθεση  i.v.  +          

65



Davis  III, 

2008

Ένεση, 

Κλειστοφοβία, 

Πτήση, 

Χρήση Προτύπου         Χ

Gros  & 

Antony, 2006

Ανασκόπηση Ειδικές Φοβίες Τεχνικές Έκθεσης + 

Γνωστική Θεραπεία 

+  Ε.Π.  +  Μυϊκή 

Ένταση

Parsons & 

Rizzo, 2007

Μετά-

ανάλυση

Αράχνες  + 

Ακροφοβία  + 

Πτήσης

Ε.Π.

Πιν.  1:  Άρθρα  που  συμπεριελήφθησαν  στην  Ανασκόπηση  και  τα  βασικά  τους 

χαρακτηριστικά

* One Session Treatment ** Εικονική Πραγματικότητα *** In vivo

5.3. Ευρήματα

    Είναι, εμφανές ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα άρθρα αφορούν τεχνικές 

που βασίζονται στην έκθεση, ενώ πολλές από αυτές εστιάζουν και στην κλασσική 

πρότυπη  in vivo έκθεση.  Το  στοιχείο  αυτό  επιβεβαιώνει  αυτό  που  συστηματικά 

αναφέρεται στην βιβλιογραφία και θίγεται και σε αυτήν την ανασκόπηση: Το ότι οι 

τεχνικές έκθεσης αποτελούν την θεραπεία επιλογής στη σύγχρονη αντιμετώπιση των 

ειδικών  φοβιών.   Παρόλα  αυτά,  παρακάτω  θα  εξετάσουμε  αναλυτικά  όλες  τις 

τεχνικές που εμφανίζονται στα άρθρα που μελετήθηκαν. 

5.3.1. Έκθεση   in     vivo  

    Πρόκειται  για  την  τεχνική  που  απαντάται  συχνότερα  στην  ερευνητική 

βιβλιογραφία,  όταν πρόκειται  για τη θεραπεία των Ειδικών Φοβιών και  αυτή που 

δίνει συνήθως το μεγαλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Οι  Choy et al (2007) στην 

ανασκόπηση  τους  επισημαίνουν  ότι  η   in vivo έκθεση  δίνει  σταθερά  καλύτερα 

θεραπευτικά  αποτελέσματα  από  τις  ομάδες  ελέγχου.  Αυτό  έχει  φανεί  ακόμα  πιο 

συγκεκριμένα σε έρευνες  που αφορούν τις  ζωοφοβίες,  τη φοβία για  το νερό,  την 
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υψοφοβία, την φοβία για την οδήγηση, για τα αεροπλάνα και για την κλειστοφοβία 

Στην  περίπτωση  μάλιστα  της  ζωοφοβίας,  της  υψοφοβίας,  της  κλειστοφοβίας  και 

κάποιων  καταστασιακών  φοβιών,  η  βελτίωση  μετά  από  τη  θεραπεία  φαίνεται  να 

διαρκεί και ακόμα και να αυξάνει στη πορεία του χρόνου. Από αυτό το συμπέρασμα 

φαίνεται να εξαιρείται η φοβία για αίμα-ένεση-τραύμα. Βρήκαν ότι σε μία έρευνα 

σχετική με αυτή τη φοβία, μόνο το 50% των συμμετεχόντων βρέθηκε, μετά από 1 

χρόνο,  να  παρουσιάζει  κλινικά  σημαντική  βελτίωση  σε  σύγκριση  με  την  προ-

θεραπείας κατάσταση τους. Ακόμη, οι Choy et al επισημαίνουν ότι σε αρκετές από τις 

έρευνες όπου είχε χρησιμοποιηθεί η in vivo έκθεση, το 80%-90% των συμμετεχόντων 

ήταν σε θέση να εκτελεί την τελική δοκιμασία του ΒΑΤ, μετά τη θεραπεία. 

    Οι Wolitzy-Taylor, Horowitz, Powers & Telch (2008) πραγματοποίησαν μια μετά-

ανάλυση  για  τις  ψυχολογικές  θεραπείες  των  ειδικών  φοβιών.  Αναφορικά  με  την 

Έκθεση, εντοπίζουν στατιστικά σημαντική βελτίωση τόσο μετά τη θεραπεία όσο και 

στο follow-up. Τα αποτελέσματα αυτά ήταν σταθερά ανάμεσα στους διαφορετικούς 

παράγοντες  μέτρησης,  με  τη  βασική  επίδραση  να  εντοπίζεται  σε  συμπεριφορικές 

μετρήσεις  και  στις  μετρήσεις  από  τα  ερωτηματολόγια.   Τα  φαινόμενα  αυτά 

διατηρούνται και στις follow up μετρήσεις, αν και κάπως πιο μετριασμένα.

    Οι  Skaret,  Raadal,  Ost,  και  Kvale (2009)  εξέτασαν  στην  έρευνα  τους  την 

αποτελεσματικότητα  της  έκθεσης  σε  άτομα  με  φοβία  για  αίμα-τραύμα-ένεση. 

Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες της έρευνας παρουσίαζαν φοβία για ενδοστοματικές 

ενέσεις κατά τη διάρκεια οδοντιατρικής περίθαλψης. Οι Skaret et al διαχώρισαν τους 

συμμετέχοντες  σε  ομάδες  μίας  και  πέντε  συνεδριών  με  βασική  θεραπευτική 

παρέμβαση την έκθεση. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας έγινε 

σε επίπεδο BAT και ερωτηματολογίων αυτό-αναφοράς. Αναφορικά με το BAT και οι 

δύο ομάδες παρουσίασαν αύξηση των δοκιμασιών που εκτελούσαν. Κατά τη διάρκεια 

των δοκιμασιών παρουσίασαν  μείωση της ανώτατης τιμής άγχους και των αρνητικών 

σκέψεων, καθώς και αύξηση των θετικών σκέψεων. Η βελτίωση αυτή επιβεβαιώθηκε 

και στις δύο ομάδες και από τα ερωτηματολόγια-αυτοαναφοράς.  Τα αποτελέσματα 

και του ΒΑΤ και των ερωτηματολογίων διατηρήθηκαν σε follow-up ενός έτους. Κατά 

τη διάρκεια  του έτους  αυτού,  το 89% των συμμετεχόντων έλαβαν ενδοστοματική 

ένεση κατά τη διάρκεια οδοντιατρικής περίθαλψης στη προσωπική τους ζωή. 

    Δύο  έρευνες  εξέτασαν  την  εφαρμογή  της  in vivo έκθεσης  στη  θεραπεία 

καταστασιακών  φοβιών  και  συγκεκριμένα  φοβίας  πτήσης  (Rothbaum,  Anderson, 

Zimand, Hodges, Lang & Wilson, 2006) και ακροφοβίας (Wolitzky, Telch, 2009).  Οι 
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Rothbaum et al,  αξιολόγησαν  την  έκθεση  σε  σταθμευμένο  αεροπλάνο  και  σε 

περιβάλλον αεροδρομίου μετρώντας της βούληση για πραγματοποίηση πτήσης,  τα 

επίπεδα άγχους, την αυτό-αναφερόμενη βελτίωση και την συνολική ικανοποίηση από 

τη θεραπεία. Η διαφορά ανάμεσα στη συνθήκη έκθεσης και στην ομάδα ελέγχου ήταν 

στατιστικά σημαντική για όλες τις μετρήσεις. Τα αποτελέσματα αυτά διατηρήθηκαν 

και σε follow-up 6 και 12 μηνών. Οι Wolitzy et al χρησιμοποίησαν την έκθεση για τη 

θεραπεία της ακροφοβίας και αξιολόγησαν τα αποτελέσματα τους σε επίπεδο BAT, 

ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς και καρδιακών παλμών. Η ομάδα έκθεσης φάνηκε 

να διαφέρει στατιστικά σημαντικά από την ομάδα ελέγχου, μόνο στα αποτελέσματα 

των  ερωτηματολογίων  αυτό-αναφοράς.  Στο  ΒΑΤ  η  διαφορά  τους  άγγιξε  τη 

στατιστική σημαντικότητα, χωρίς να μπορεί να χαρακτηριστεί ως τέτοια. Η επίδραση 

που φάνηκε να  υπάρχει  στα ερωτηματολόγια  αυτό-αναφοράς διατηρήθηκε και  σε 

follow-up ενός μήνα.  Οι δύο έρευνες φαίνεται να συμφωνούν μόνο στην βελτίωση 

των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων αυτό-αναφοράς.  

    Δύο  έρευνες  μελέτησαν  την  in vivo έκθεση  στη  θεραπεία  ζωοφοβίας  και 

συγκεκριμένα στα σκουλήκια (Buchanan &  Houlihan, 2008) και στα φίδια (Hunt, 

Bylsma,  Brock,  Fenon,  Goldberg,  Miller,  Tran & Urgelles, 2006). Οι  Buchanan και 

Houlihan πραγματοποίησαν  μία  μελέτη  περίπτωσης  σε  μία  γυναίκα  20  ετών 

φοιτήτρια πανεπιστημίου, η οποία έπασχε από φοβία για τα σκουλήκια. Στη γυναίκα 

αυτή εφαρμόστηκε η θεραπεία μέσω  in vivo έκθεσης, και για την αξιολόγηση του 

αποτελέσματος χρησιμοποιήθηκε ένα BAT και το ερωτηματολόγιο STAI (State-Trait 

Anxiety Inventory).  Μετά  τη  θεραπεία,  η  συμμετέχουσα  ήταν  σε  θέση  να 

ολοκληρώσει το BAT, ενώ το STAI παρουσίασε σημαντική βελτίωση. Συγκεκριμένα, 

το σκορ της μειώθηκε μετά της θεραπεία κατά 50%. Τα οφέλη της θεραπείας φάνηκε 

να  διατηρούνται  και  σε  follow-up ενός,  πέντε  και  οχτώ  μηνών.  Οι  Hunt et al, 

μελετώντας τη θεραπεία της φοβίας για τα φίδια, χρησιμοποίησαν σε μία πειραματική 

τους  συνθήκη  την  in vivo έκθεση.  Αξιολόγησαν  την  επίδραση  της  θεραπείας 

χρησιμοποιώντας BAT, ένα ερωτηματολόγιο για τη φοβία στα φίδια (SNAQ) και ένα 

ερωτηματολόγιο για το πόσο βοηθητική φάνηκε η θεραπεία στους συμμετέχοντες. 

Αναφορικά  με  το  BAT η  ομάδα  έκθεσης,  ξεπερνούσε  σε  στατιστικά  σημαντικό 

βαθμό την ομάδα ελέγχου. Στη περίπτωση του SNAQ προέκυψε το εξής ενδιαφέρων 

αποτέλεσμα.  Οι  συμμετέχοντες  που  αρχικά  αξιολογήθηκαν  ως  μετρίως  φοβικοί 

φαίνεται να επωφελήθηκαν περισσότερο από την θεραπεία έκθεσης σε σύγκριση με 

αυτούς  οι  οποίοι  αρχικά  αξιολογήθηκαν  ως  υπερβολικά  φοβικοί.  Σε  λογική 
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ακολουθία  με  αυτό  το  εύρημα  είναι  και  το  αποτέλεσμα  για  την  αξιολόγηση  της 

θεραπείας από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Τα άτομα που σκόραραν υψηλότερα 

στα  επίπεδα  φόβου  θεώρησαν  την   in vivo έκθεση  σημαντικά  πιο  δύσκολη  σαν 

θεραπεία, από τα άτομα με μέτριο σκορ. 

    Και  οι  δύο έρευνες  επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα  της  έκθεσης στις 

ζωοφοβίες  ενώ προστίθεται  και  μία ενδιαφέρουσα παρατήρηση για ενδό-ομαδικές 

διαφορές που παρατηρούνται στα φοβικά άτομα, με βάση τα επίπεδα του φόβου. 

    Δύο έρευνες εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε άλλες φοβίες και μάλιστα στη φοβία 

για τον οδοντίατρο (Haukebo,  Skaret,  Ost,  Raadal,  Berg,  Sundberg &  Kvale, 2008) 

και στην φοβία για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Brosnan & Thorpe, 2006). Οι 

Haukebo et al πραγματοποίησαν μελέτη θεραπείας της φοβίας για τον οδοντίατρο, 

διαχωρίζοντας  τους  συμμετέχοντες  σε  πειραματικές  συνθήκες  μίας  και  πέντε 

συνεδριών. Και οι δύο συνθήκες είχαν ως βασική θεραπευτική τεχνική την  in vivo 

έκθεση. Αξιολόγησαν την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης σε επίπεδο BAT και 

εργαλείων  αυτό-αναφοράς.  Αναφορικά  με  το  BAT και  οι  δύο  ομάδες  έκθεσης 

παρουσίασαν σημαντική βελτίωση μετά τη θεραπεία κάτι το οποίο διατηρήθηκε και 

στο follow up. Σε επίπεδο θετικών και αρνητικών σκέψεων κατά το BAT και οι δύο 

ομάδες  παρουσίασαν  σημαντική  αύξηση  των  θετικών  σκέψεων  και  σημαντική 

μείωση  των  αρνητικών.  Η  βελτίωση  των  θετικών  σκέψεων  παρέμεινε  στα  ίδια 

επίπεδα κατά το follow-up. Αντίθετα η μείωση των αρνητικών σκέψεων συνεχίστηκε 

με  το πέρασμα του χρόνου.  Τα επίπεδα του άγχους κατά την εκτέλεση του  BAT 

παρουσίασαν σημαντική μείωση τόσο στις δύο θεραπευτικές ομάδες, όσο και στην 

ομάδα ελέγχου.  Η μείωση ήταν σημαντικά  μεγαλύτερη στις  θεραπευτικές  ομάδες. 

Κατά το follow-up τα επίπεδα άγχους έδειξαν να μειώνονται ακόμα παραπάνω. Τέλος 

στα  εργαλεία  αυτό-αναφοράς  οι  δύο  θεραπευτικές  ομάδες  επέδειξαν  σημαντικά 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από ότι η ομάδα ελέγχου. 

    Οι  Brosnan και  Thorpe,  πραγματοποίησαν  μία  έρευνα  εφαρμογής  ενός 

προγράμματος  in vivo έκθεσης  σε  άτομα  με  φοβία  για  τους  ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές.  Καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος έκθεσης, ζητήθηκε από τους 

συμμετέχοντες  να  διατηρούν  ένα  ημερολόγιο,  στο  οποίο  βαθμολογούσαν  τους 

παράγοντες  άγχος,  στρατηγικές  αντιμετώπισης,  αίσθηση  βλάβης  και  αηδία.  Η 

εφαρμογή  της  θεραπείας  έδωσε  σημαντική  βελτίωση  σε  επίπεδο  στρατηγικών 

αντιμετώπισης (coping) και αίσθησης βλάβης (harm). Η διαφορά στο άγχος πριν και 

μετά τη θεραπεία έφτασε πολύ κοντά στη στατιστική σημαντικότητα, ενώ η αίσθηση 
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της αηδίας δεν βελτιώθηκε.  H συγκεκριμένη έρευνα παραθέτει και κάποια ποιοτικά 

αποτελέσματα.  Μετά  το  τέλος  της  έρευνας,  ζητήθηκε  από  τα  άτομα  να  κάνουν 

κάποιες  δηλώσεις  σχετικά  με  το  θεραπευτικό  πρόγραμμα.  Οι  απαντήσεις  τους 

έδειξαν, ότι εξέλαβαν τη θεραπεία ως λειτουργική σε επίπεδο:

- Αντιμετώπισης (Με βοήθησε να αντιμετωπίσω τους φόβους μου, Μείωσε το άγχος 

μου, Παραδέχτηκα το άγχος μου, Ξεφορτώθηκα αυτό το ενοχλητικό άγχος κ.τ.λ.)

- Γνώσης (Έμαθα πολλά για το άγχος, Απέκτησα κάποιες σημαντικές δεξιότητες με 

τους υπολογιστές κ.τ.λ.)

-Αυτοπεποίθησης (Τώρα νιώθω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και πιο ικανός, Νιώθω 

ενδυναμωμένος, Το επίπεδο αυτοπεποίθησης μου αυξήθηκε σημαντικά κ.τ.λ.). 

    Οι δύο αυτές έρευνες δείχνουν ότι η  in vivo έκθεση μπορεί να έχει πολύ θετικά 

αποτελέσματα  στη  συμπεριφορά  απέναντι  στο  φοβικό  αντικείμενο,  ενώ  κάποιοι 

επιμέρους παράγοντες (π.χ.  coping skills) επηρεάζονται περισσότερο από ότι άλλοι. 

Τα ποιοτικά δεδομένα αποκαλύπτουν ότι και οι ίδιο οι συμμετέχοντες αισθάνονται 

ωφελημένοι από τη θεραπεία. 

    Οι  Davis III,  Kurtza,  Gardner και  Carman (2007) πραγματοποίησαν μία μελέτη 

περίπτωσης στην οποία εφάρμοσαν την έκθεση για τη θεραπεία της υψοφοβίας και 

της φοβίας για το νερό. Η ιδιαιτερότητα που υπάρχει σε αυτή την έρευνα, είναι ότι 

έγινε  σε  ένα  7χρονο  αγόρι  με  σημαντικά  συμπεριφορικά  προβλήματα  και 

αναπτυξιακές  διαταραχές.  Αξιολόγησαν  τα  αποτελέσματα  της  παρέμβασης  με  τη 

χρήση  ΒΑΤ  και  ενός  ψυχομετρικού  εργαλείου  αυτό-αναφοράς  το  Fear survey 

schedule for children-revised (FSSC-R).  Επίσης  βαθμολόγησαν  την  ένταση  της 

κατάστασης του, σε μια κλίμακα από το 0-8 (Clinician Severity Rating,  CSR).  To 

αγόρι έλαβε αρχικά θεραπεία για την φοβία για το νερό και δύο βδομάδες αργότερα 

για την υψοφοβία. Μετά τη θεραπεία για το νερό, δεν παρουσιάστηκε καμία διαφορά 

στο FSSR. Υπήρξε όμως σημαντική μείωση του CSR. Μετά και τη θεραπεία για την 

υψοφοβία, ακολούθησε μια γενική επαναξιολόγηση και για τις δύο φοβίες. Για καμία 

από τις δύο δεν πληρούνταν πλέον τα κριτήρια διάγνωσης της φοβίας. Το CSR για το 

νερό είχε πέσει στο 0 ενώ για το ύψος είχε μειωθεί στο 3. Το συνολικό σκορ του 

FSSC, ενώ στην πρώτη θεραπεία είχε μείνει αμετάβλητο, τώρα μειώθηκε κατά μισή 

τυπική απόκλιση, σε σύγκριση με άλλα παιδιά της ηλικίας του. Στο ΒΑΤ, μετά τη 

θεραπεία για το νερό, το αγόρι ήταν σε θέση να εκτελεί το 100% των δοκιμασιών. 

Κατά  τη  διάρκεια  των  δοκιμασιών  παρατηρήθηκε  μία  αύξηση  στη  συμπεριφορές 

αναζήτησης υποστήριξης και στις δηλώσεις δυσαρέσκειας (negative vocalizations). 

70



Οι ουδέτερης φύσης δηλώσεις μειώθηκαν. Ένα περίεργο εύρημα αφορά το ΒΑΤ για 

το  ύψος.  Κατά  τη  διάρκεια  της  θεραπείας  για  το  νερό,  παρουσιάστηκαν  κάποιες 

επιπτώσεις αυτής της θεραπείας στο ΒΑΤ που είχε να κάνει με το ύψος. Αφού έλαβε 

θεραπεία για το νερό και πριν λάβει τη αντίστοιχη θεραπεία για το ύψος, η εκτέλεση 

των δοκιμασιών του ΒΑΤ για το ύψος έπεσε στο 0% των δοκιμασιών (από 70% στο 

baseline).  Επίσης,  κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  των  δοκιμασιών,   μειώθηκαν  οι 

συμπεριφορές αναζήτησης υποστήριξης και οι δηλώσεις τόσο δυσαρέσκειας όσο και 

ευχαρίστησης.  Αντίθετα  αυξήθηκαν  οι  δηλώσεις  ουδέτερης  φύσεως.  Όταν  έλαβε 

θεραπεία και για το ύψος τα δεδομένα άλλαξαν και πάλι.  Το αγόρι μπορούσε πλέον 

να  εκτελέσει  το  100%  των  δοκιμασιών  του  αντίστοιχου  ΒΑΤ,  αύξησε  τις 

συμπεριφορές αναζήτησης υποστήριξης και τις δηλώσεις ευχαρίστησης, ενώ μείωσε 

τις ουδέτερες και δυσάρεστες δηλώσεις. Στο ΒΑΤ για το νερό (μετά και τη θεραπεία 

για  την  υψοφοβία)  η  αλλαγή  που  σημειώθηκε  ήταν  ότι  εξαφανίστηκαν  οι 

συμπεριφορές αναζήτησης υποστήριξης. Παρότι τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας 

παρουσιάζουν μία πολυπλοκότητα στις επιμέρους μετρήσεις, ως γενικό αποτέλεσμα 

αποδεικνύουν μία βελτίωση της κατάστασης του αγοριού μετά και από τη θεραπεία 

έκθεσης. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας δίνουν μια πρώτη ένδειξη ότι η έκθεση 

μπορεί να είναι αποτελεσματική και με πιο ιδιαίτερους πληθυσμούς, όπως τα παιδιά 

με αναπτυξιακές διαταραχές.

    Μία ακόμα έρευνα που παρουσιάζει κάτι ξεχωριστό σε σύγκριση με τις υπόλοιπες, 

είναι  αυτή  των  Schienle,  Schafer,  Hermann,  Rohrmann και  Vaitl (2007).   Οι 

ερευνητές,  εκτός  από  την  αποτελεσματικότητα  της  έκθεσης  στην  αραχνοφοβία, 

ανίχνευσαν  και  τις  αλλαγές  στις  εγκεφαλικές  λειτουργίες  που  συνοδεύουν  τη 

βελτίωση  του  συμμετέχοντα.  Αρχικά  για  να  αξιολογήσουν  τα  αποτελέσματα  της 

έκθεσης  χρησιμοποίησαν  BAT και  ένα  ερωτηματολόγιο  συμπτωμάτων.  Στο 

ερωτηματολόγιο  παρατηρήθηκε  σημαντική  μείωση  των  συμπτωμάτων  μετά  τη 

θεραπεία,  ενώ  στο  ΒΑΤ  οι  συμμετέχοντες  μπορούσαν  να  εκτελούν  όλες  τις 

δοκιμασίες,  μέχρι και την πρώτη στην ιεραρχία.  Με τη χρήση  fMRI οι ερευνητές 

διαπίστωσαν ότι οι αλλαγές αυτές στη συμπεριφορά συνοδεύονται και με αλλαγές 

στην  εγκεφαλική  λειτουργία  των  ατόμων.  Μετά  τη  θεραπεία  οι  συμμετέχοντες 

παρουσίασαν αυξημένη δραστηριότητα στον κογχικό-μετωπιαίο φλοιό. Η μείωση των 

σωματικών συμπτωμάτων του άγχους ταυτίστηκε με μείωση της δραστηριότητας της 

αμυγδαλής και της νήσου του  Reil. Τα αποτελέσματα αυτά δίνουν ένα μεγαλύτερο 

κύρος στη θεραπεία έκθεσης, καθώς δείχνουν ότι είναι ικανή να επιφέρει αλλαγές, όχι 
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μόνο σε επίπεδο συμπεριφοράς, αλλά και σε επίπεδο νευροβιολογίας του εγκεφάλου. 

Καθώς  είναι  γνωστό  ότι  οι  φοβίες  διαθέτουν  και  ένα  νευροβιολογικό  υπόβαθρο, 

φαίνεται ότι η έκθεση είναι μια θεραπεία που επιδρά και σε αυτό το επίπεδο. 

    Τέλος, όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, η in vivo έκθεση έχει ως μεγαλύτερο 

μειονέκτημα  της  την  μειωμένη  αποδοχή  από  τα  άτομα.  Οι  παραπάνω  έρευνες 

στρέφονται συνολικά προς την ύπαρξη υψηλής αποτελεσματικότητας σε ερευνητικό 

επίπεδο.  Στην  κλινική  πρακτική,  όμως,  η  αποτελεσματικότητα  αυτή  μπορεί  να 

αποδειχθεί  μη-βοηθητική  εάν  τα  ίδια  τα  άτομα αρνούνται  την  εμπλοκή  τους  στη 

θεραπεία.  Οι  Garcia-Palacios,  Botella,  Hoffman και  Fabrega (2007) 

πραγματοποίησαν μία έρευνα για την αποδοχή κάποιων θεραπευτικών τεχνικών από 

ομάδες ατόμων που έπασχαν από ζωοφοβίες, καταστασιακές φοβίες και φοβίες για το 

φυσικό  περιβάλλον.  Τα  αποτελέσματα  έδειξαν  ότι  τα  άτομα  ήταν  σημαντικά  πιο 

πρόθυμα να συμμετάσχουν σε άλλη θεραπεία (έκθεση σε εικονική πραγματικότητα), 

ενώ το ποσοστό των ατόμων που αρνήθηκε πλήρως να συμμετάσχει στην  in vivo 

έκθεση ήταν σημαντικά υψηλότερο από την έκθεση σε εικονική πραγματικότητα. Τα 

αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν την αντίθεση που παρατηρείται  ανάμεσα στην 

αποτελεσματικότητα και την αποδοχή αυτής της τεχνικής. 

5.3.2 Ενισχυμένη Έκθεση   in     vivo  .   

    Η τεχνική αυτή αποτελεί μία διαφορετική εκδοχή της in vivo έκθεσης. Τα άρθρα τα 

οποία  αναφέρονται  σε  ενισχυμένη  έκθεση  (augmented exposure),  εξετάζουν 

ουσιαστικά την εφαρμογή της  in vivo έκθεσης ταυτόχρονα με άλλες μεθόδους και 

παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της.

    Τρία ερευνητικά άρθρα αυτής της ανασκόπησης χρησιμοποιούν την ενισχυμένη 

έκθεση. Οι τύποι φοβίας στις οποίες την εφαρμόζουν είναι η αραχνοφοβία (Scmidt, 

Richley, Funk & Mitchel, 2010), η ακροφοβία (Wolitzky & Telch, 2009) και η φοβία 

για τον οδοντίατρο (Schmid-Leuz, Elsesser, Lohrmann, Johren, Sartory, 2007). 

    Οι  Wolitzky και  Telch (2009)  στην  έρευνα  τους,  εισάγουν  μία  πειραματική 

συνθήκη  στην  οποία  τα  άτομα  τα  οποία  πάσχουν  από  ακροφοβία,  λαμβάνουν 

θεραπεία μέσω ενισχυμένης έκθεσης. Ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούν αυτή 

την ενίσχυση είναι  με το να εμπλουτίσουν τη διαδικασία της έκθεσης με πράξεις 

αντίθετες  προς  την  φοβική  συμπεριφορά.  Οι  πράξεις  αυτές,  όπως  επίσης  και  η 

έκθεση,  ακολουθούν  μία  βαθμιαία  πορεία  από  το  ευκολότερο  στο  δυσκολότερο. 

Παραδείγματος χάριν, η συνθήκη της απλής in vivo έκθεσης περιλαμβάνει απλώς την 
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παρουσία του ατόμου στην άκρη μιας σκάλας σε όλο και μεγαλύτερο ύψος. Αντίθετα, 

η εμπλουτισμένη έκθεση περιλαμβάνει δοκιμασίες, όπως  το να στέκονται τα άτομα 

κοντά στο κάγκελο και να κοιτούν από κάτω, με τα χέρια σταυρωμένα πίσω από τη 

πλάτη μέχρι και να τρέχουν προς το κάγκελο με τα χέρια πίσω από την πλάτη και τα 

μάτια  κλειστά.  Στις  μετρήσεις  τους  χρησιμοποίησαν  ένα  BAT,  εργαλεία  αυτό-

αναφοράς  και  μέτρηση  καρδιακών  παλμών.  Τόσο  στα  επίπεδα  φόβου  κατά  την 

εκτέλεση του BAT, όσο και στα εργαλεία αυτό-αναφοράς η ομάδα της ενισχυμένης 

έκθεσης παρουσίασε στατιστικά σημαντικότερη βελτίωση σε σχέση με την ομάδα 

ελέγχου.  Στη  μέτρηση  των  καρδιακών  παλμών  δεν  παρουσιάστηκαν  σημαντικές 

διαφορές. Τα αποτελέσματα αυτά διατηρήθηκαν και στο follow-up ενός μήνα, χωρίς, 

όμως, να σημειωθεί κάποια περαιτέρω βελτίωση. 

    Οι Schmidt-Leuz, Elsesser, Lohrmann, Johren και Sartory (2007) χρησιμοποίησαν 

την ενισχυμένη έκθεση για τη θεραπεία της φοβίας για τον οδοντίατρο. Σε αυτή την 

έρευνα, η ενίσχυση επιχειρείται μέσω γνωστικών παραγόντων. Συγκεκριμένα, ενώ τα 

άτομα  εκτίθενται   σε  εικόνες,  ήχους  και  εργαλεία  σχετικά  με  την  οδοντιατρική 

θεραπεία, η μία ομάδα συμμετεχόντων προσπαθεί να επικεντρώσει την προσοχή της 

στα ερεθίσματα, ενώ ή άλλη προσπαθεί να αποσπάσει τη σκέψη της από αυτά. Ο 

χειρισμός αυτής της μεταβλητής γίνεται με το να δοθεί από τους ερευνητές η οδηγία, 

ότι η θεραπεία είναι πιο αποτελεσματική όταν τα άτομα εντείνουν την προσοχή τους 

στα ερεθίσματα ή ότι είναι πιο αποτελεσματική όταν τη διασπούν (ανάλογα με την 

πειραματική συνθήκη).  Οι μετρήσεις  των ερευνητών αφορούσαν τα αποτελέσματα 

των ερωτηματολογίων αυτό-αναφοράς, το επίπεδο φόβου κατά την παρουσίαση των 

εικόνων  και  των  εργαλείων,  τους  παλμούς  της  καρδιάς  και  την  εκδήλωση 

αποφευκτικής  συμπεριφοράς.  Και  οι  δύο  ομάδες  παρουσίασαν  βελτίωση  της 

κατάστασης τους  μετά τη θεραπεία.  Παρόλα αυτά, μεταξύ τους δεν παρουσίασαν 

ιδιαίτερες  διαφορές.  Η  ομάδα  επικέντρωσης  παρουσίασε  απλώς  μεγαλύτερη 

βελτίωση στις δυσλειτουργικές σκέψεις μετά τη θεραπεία και μεγαλύτερη μείωση στο 

ερωτηματολόγιο  κατάστασης  άγχους  (STAI)  στο  follow-up.  Μάλιστα  τα 

αποτελέσματα  ήταν  αντίθετα  με  τις  προσδοκίες  των  ερευνητών  που  ανέμεναν 

μεγαλύτερες βελτιώσεις  στην ομάδα απόσπασης. Και οι δύο ομάδες αποδείχθηκαν 

ομοίως  αποτελεσματικές  σε  επίπεδο  αποφευκτικής  συμπεριφοράς  και  καρδιακών 

παλμών. 

    Τέλος  οι  Schmidt,  Richey,  Funk &  Mitchell επιχείρησαν  να  ενισχύσουν  την 

αποτελεσματικότητα  της  in vivo έκθεσης,  χρησιμοποιώντας  την  ορμόνη  της 
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κορτιζόλης. Στη βάση του εγχειρήματος βρίσκεται η άποψη, ότι οι ορμόνες του στρες 

ενισχύουν τη μνήμη και η μνήμη με τη σειρά της ενισχύει τη μάθηση. Η θεραπεία της 

έκθεσης βασίζει το θεραπευτικό της αποτέλεσμα σε διαδικασίες μάθησης (βλ. κεφ. 

4). Κατά αυτό τον τρόπο οι ορμόνες του στρες, όπως η κορτιζόλη, θα μπορούσαν να 

ενισχύουν  την  αποτελεσματικότητα  της  έκθεσης.  Στη  συγκεκριμένη  έρευνα,  η 

έκκριση  της  ορμόνης  επιχειρήθηκε  με  την  εισαγωγή  ενός  στρέσσορα  και 

συγκεκριμένα  του  νερού  χαμηλής  θερμοκρασίας.  Οι  συμμετέχοντες,  οι  οποίοι 

έπασχαν από αραχνοφοβία, λάμβαναν αρχικά θεραπεία in vivo έκθεσης. Στη συνέχεια 

εκτίθονταν είτε στη συνθήκη του παγωμένου νερού, είτε στη συνθήκη του ζεστού 

νερού.  Τέλος,  επαναλάμβαναν  την  ιεραρχία  δοκιμασιών  που  είχαν  κάνει  και  στη 

συνεδρία  της  in vivo έκθεσης.  Οι  ερευνητές  αξιολόγησαν  τα  αποτελέσματα 

ερωτηματολογίων  αυτοαναφοράς,  το χρόνο ολοκλήρωσης της  δεύτερης  συνεδρίας 

έκθεσης  και  τους  καρδιακούς  παλμούς.  Σε  καμία  από  αυτές  τις  μετρήσεις,  δεν 

βρέθηκε  η  συνθήκη  της  θερμοκρασίας  του  νερού  να  επηρεάζει  σημαντικά  τα 

αποτελέσματα. Με, άλλα λόγια, η έκθεση στο στρεσογόνο ερέθισμα του παγωμένου 

νερού δεν επηρέασε καθόλου τα αποτελέσματα της αρχικής in vivo έκθεσης.

    Οι  τρεις  αυτές  έρευνες  παρέχουν  μία  σχετική  υποστήριξη  στις  προσπάθειες 

ενίσχυσης της  in vivo έκθεσης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η έκθεση μπορεί να 

δώσει ακόμα μεγαλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα όταν συνδυάζεται με κάποιους 

παράγοντες,  χωρίς  όμως  αυτό  να  μπορεί  να  γενικευθεί  σε  όλους  τους  πιθανούς 

παράγοντες  που  υπάρχουν.  Φαίνεται  ότι  είναι  μια  προσπάθεια,  που  υπό  κάποιες 

συνθήκες αποδεικνύετε επιτυχής, ενώ υπό κάποιες άλλες όχι.  

5.3.3 Έκθεση Εικονικής Πραγματικότητας (Ε.Π.)

    Η Έκθεση σε Εικονική Πραγματικότητα είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού των 

κλασσικών  ψυχολογικών  αρχών  της  έκθεσης,  με  τη  σύγχρονη  τεχνολογία.  Στην 

εικονική πραγματικότητα,  με τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή,  το 

περιβάλλον  αναπαρίσταται  ψηφιακά,  αντιγράφοντας  το  φυσικό  περιβάλλον.  Η 

εικονική πραγματικότητα έχει αποδειχθεί ως η σημαντικότερη εναλλακτική επιλογή 

της  in vivo έκθεσης,  καθώς  φαίνεται  να  διατηρεί  τα  πλεονεκτήματα  της, 

βελτιώνοντας, παράλληλα και τα μειονεκτήματα. Με την εικονική πραγματικότητα 

καθίσταται δυνατή η έκθεση σε κάθε είδους ερέθισμα και μειώνεται ο αποτρεπτικός, 

για το άτομο, χαρακτήρας της απευθείας ζωντανής έκθεσης στο φοβικό ερέθισμα. Θα 

μπορούσε  να  πει  κανείς  ότι  η  Εικονική  Πραγματικότητα  μπορεί  να  γίνει  αρκετά 
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«πραγματικότητα» για να επιφέρει το επιθυμητό θεραπευτικό αποτέλεσμα και αρκετά 

«εικονική» για να μειώσει το ποσοστό απόρριψης από τους συμμετέχοντες.

    Οι Parsons και Rizzo (2008) πραγματοποίησαν μία μετά-ανάλυση ειδικά για την 

εφαρμογή της Ε.Π. στη θεραπεία των Ειδικών Φοβιών. Μελέτησαν την επίδραση της 

Ε.Π.  σε  διάφορους  παράγοντες  από  το  χώρο  των  αγχωδών  διαταραχών.  Μεταξύ 

άλλων  μελέτησαν  την  επίδραση  αυτής  της  τεχνικής  στην  αραχνοφοβία,  την 

ακροφοβία, την φοβία πτήσης και συνολικά στο άγχος. Από τα αποτελέσματα τους 

προέκυψε ότι η Ε.Π. παρουσίαζε στατιστικά σημαντική επίδραση σε όλους αυτούς 

τους παράγοντες. Συγκεκριμένα, φάνηκε ότι είναι σε θέση να μειώσει σε σημαντικό 

βαθμό το άγχος και τα φοβικά συμπτώματα. 

    Οι  Choy et al (2007),  στην ανασκόπηση τους  ταυτίζονται  με  την  παραπάνω 

ανάλυση  εκτός  μίας  εξαίρεσης.  Και  οι  Choy et al εντοπίζουν  υψηλότερη 

αποτελεσματικότητα στην μείωση του άγχους και την αποφευτική συμπεριφορά, σε 

σύγκριση με τις ομάδες ελέγχου. Παρόλα αυτά, αναφέρουν και ένα αποτέλεσμα, κατά 

το οποίο τα αρχικά οφέλη της Ε.Π. φαίνεται να εξασθενούν με το χρόνο και στην 

πορεία  του  χρόνου  να  εξισώνονται  με  τα  αποτελέσματα  που  δίνουν  οι  ομάδες 

ελέγχου. Αυτό το αποτέλεσμα έρχεται, βέβαια, σε αντίθεση με δεδομένα από έρευνες 

που  αφορούν  κατά  βάση  τη  φοβία  πτήσης,  οι  οποίες  αναφέρουν  διατήρηση  των 

αποτελεσμάτων και κατά τα follow-ups. Μία άλλη φοβία στην οποία η Ε.Π. φαίνεται 

να δίνει πολύ καλά αποτελέσματα, είναι η υψοφοβία. 

    Τέλος,  οι  Gros και  Antony (2006),  σε  μία  ακόμα  ανασκόπηση,  έρχονται  να 

ενισχύσουν και αυτή με τη σειρά τους τα ευρήματα των Choy et al. Και σε αυτή την 

ανασκόπηση η Ε.Π. φαίνεται ανώτερη της ομάδας ελέγχου στη υψοφοβία, αλλά και 

στην φοβία για οδήγηση. Αλλά και σε μια γενικότερη εκτίμηση, ανεξάρτητα από την 

συγκεκριμένη κάθε φορά φοβία, οι  Gros και Antony φτάνουν στη διαπίστωση ότι η 

Ε.Π. μπορεί να θεωρηθεί ως μία σημαντικά αποτελεσματική μέθοδος στη θεραπεία 

των ειδικών φοβιών. 

    Συνολικά,  από αυτές τις έρευνες παρέχεται μια ισχυρή υποστήριξη στην Ε.Π. 

Επιπλέον,  αφήνεται  να  διαφανεί  το  ενδεχόμενο  ύπαρξης  κάποιων  φοβιών  που 

ανταποκρίνονται ακόμα καλύτερα. Μία παρατήρηση που θα μπορούσε να γίνει πάνω 

στην  υψοφοβία,  την  φοβία  πτήσης  και  τη  φοβία  για  οδήγηση (όπου  φαίνεται  να 

υπάρχει μια πολύ καλή ανταπόκριση στην Ε.Π.) είναι ότι πρόκειται για φοβίες που 

παρουσιάζουν πιο έντονες πρακτικές δυσκολίες για in vivo έκθεση από ότι άλλες. 
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    Μία έρευνα σε αυτή την ανασκόπηση εξετάζει την εφαρμογή της Ε.Π.(Rothbaum, 

Anderson,  Zimand,  Hodges,  Lang,  Wilson,  2006)  .  Σε  ακολουθία  με  τα  όσα 

αναφέρουν και  οι  παραπάνω ανασκοπήσεις,  εφαρμόζουν την  τεχνική  αυτή  για  τη 

θεραπεία της φοβίας πτήσης. Τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν με βάση μετρήσεις 

από ερωτηματολόγια  αυτοαναφοράς,  συμμετοχή  σε πτήσεις  μετά τη θεραπεία  και 

στην  αναφερόμενη  ικανοποίηση  από  τη  θεραπεία.  Στα  ερωτηματολόγια  αυτό-

αναφοράς η Ε.Π. επέφερε βελτίωση σημαντικά διαφορετική από την ομάδα ελέγχου. 

Οι  συμμετέχοντες  δήλωσαν  όλοι  υψηλά  ικανοποίηση  από  τη  θεραπεία.  Τα 

αποτελέσματα αυτά διατηρήθηκαν και σε follow-up 6 και 12 μηνών.

    Παραπάνω, στην in vivo έκθεση είδαμε την έρευνα των Garcia – Palacios et al, η 

οποία  μελετούσε  την  αποδοχή  από  τους  συμμετέχοντες  της  in vivo έκθεσης.  Η 

δεύτερη τεχνική  που ενέτασσαν οι  ερευνητές  στη μελέτη τους ήταν η Ε.Π. Όπως 

αναφέρθηκε  και  προηγουμένως,  η  έρευνα  αυτή  δεν  εστιάζει  συγκεκριμένα  στην 

αποτελεσματικότητα  των τεχνικών.  Παρά ταύτα,  η  αποδοχή της  θεραπεία  από τα 

άτομα είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει καθοριστικά τη κλινική εφαρμογή της 

τεχνικής. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι συμμετέχοντες προτίμησαν 

με σημαντική διαφορά την Ε.Π., ενώ μόνο ένα ποσοστό της τάξης του 3% αρνήθηκε 

να δεχθούν Ε.Π. 

5.3.4 Ενισχυμένη Έκθεση Εικονικής Πραγματικότητας (Ενισχυμένη Ε.Π.)

    Η ενισχυμένη έκθεση εικονικής πραγματικότητας είναι μια διαφορετική εκδοχή της 

έκθεσης  εικονικής  πραγματικότητας,  όπου  ψηφιακές  αναπαραστάσεις  του,  προς 

έκθεση,  ερεθίσματος  προβάλλονται  πάνω στο  φυσικό  περιβάλλον,  χωρίς  αυτό  να 

αναπαράγεται ψηφιακά (βλ. Εισαγωγή). Στην εικόνα 1 φαίνεται ένα παράδειγμα της 

χρήσης της Ενισχυμένης Ε.Π. για τη θεραπεία της φοβίας για κατσαρίδες.
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Το  σημαντικότερο  χαρακτηριστικό  της  ενισχυμένης  Ε.Π.  είναι  η  αύξηση  της 

αίσθησης του «αληθινού» στο βίωμα. 

    Οι Botella, Breton-Lopez, Quero, Banos και Garcia-Palacios (2010) μελέτησαν την 

εφαρμογή της ενισχυμένης Ε.Π. στην θεραπεία κατσαριδοφοβίας. Οι μετρήσεις τους 

αφορούσαν  την  αντίδραση  των  συμμετεχόντων,  κατά  τη  διάρκεια  συγκεκριμένων 

συμπεριφορών στόχων, ένα BAT  και ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς. Αναφορικά με 

τις αντιδράσεις (φόβος, άγχος κ.τ.λ.) κατά τη διάρκεια συμπεριφορών στόχων, όλες οι 

τιμές μειώθηκαν σημαντικά και τα αποτελέσματα αυτά διατηρήθηκαν σε ένα follow-

up 3,  6  και  12  μηνών.  Σχετικά  με  το  ΒΑΤ,  μετά  τη  θεραπεία  οι  συμμετέχοντες 

μπορούσαν  να  ολοκληρώσουν  μέχρι  και  την  τελευταία  δοκιμασία  του.  Κατά  τη 

διάρκεια  της  εκτέλεσης  του  ΒΑΤ  ο  φόβος,  η  αποφευκτική  συμπεριφορά  και  οι 

αρνητικές σκέψεις βελτιώθηκαν σημαντικά μετά τη θεραπεία. Τα αποτελέσματα από 

το ΒΑΤ επίσης διατηρήθηκαν στο  follow-up. Σημαντικές βελτιώσεις, με διατήρηση 

κατά το follow-up, παρουσίασαν και τα ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς. 

    Οι Juan, Alcanz, Calatrava, Zaragoza, Banos και Botella (2007), χρησιμοποίησαν 

δύο διαφορετικά είδη ενισχυμένης Ε.Π. για τη θεραπεία της κατσαριδοφοβίας και της 

αραχνοφοβίας.  Η  διαφορά  ανάμεσα  στις  δύο  ενισχυμένες  Ε.Π.  αφορούσε 

χαρακτηριστικά  τεχνικής  φύσεως.  Οι  συμμετέχοντες  διαχωρίστηκαν,  πέρα από το 

ζώο  της  φοβίας,  σε  μετρίως  φοβικούς  και  πολύ  φοβικούς.  Τα  αποτελέσματα 

αξιολογήθηκαν με βάση τη μέτρηση του άγχους, κατά την συνεδρία της έκθεσης. Και 

στις  δύο  φοβίες  και  στις  δύο  ομάδες,  οι  δύο  ενισχυμένες  Ε.Π.  έδωσαν  το  ίδιο 

αποτέλεσμα, με τα ποσοστά του άγχους να κορυφώνονται τη στιγμή της εμφάνισης 

του  ψηφιακού  ζώου  και  να  μειώνονται  μέχρι  το  τέλος  της  συνεδρίας.  Οι  δύο 

ενισχυμένες Ε.Π. διέφεραν μόνο στο ότι η μία παρουσίαζε μεγαλύτερη τιμή κορυφής 

στο άγχος, από ότι ή άλλη. 

    Οι  Botella,  Juan,  Banos,  Alcaniz,  Guillen και  Rey (2006) πραγματοποίησαν μία 

μελέτη  περίπτωσης  μίας  26χρονης  γυναίκας  με  κατσαριδοφοβία.  Οι  ερευνητές 

αξιολόγησαν την εφαρμογή της ενισχυμένης Ε.Π. με βάση την επίδοση στο BAT, τις 

αντιδράσεις  κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  του  ΒΑΤ,  τις  απαντήσεις  σε 
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ερωτηματολόγια  αυτοαναφοράς,  την  αξιολόγηση  της  θεραπείας  από  την  ίδια  τη 

συμμετέχουσα και την έκφραση του βαθμού προτίμησης αυτής της θεραπείας έναντι 

μιας συνεδρίας  in vivo έκθεσης. Μετά τη θεραπεία, η συμμετέχουσα μπορούσε να 

ολοκληρώσει  όλες  τις  διαδικασίες  του  ΒΑΤ,  ενώ  ο  φόβος,  η  αποφυγή  και  οι 

παράλογες  πεποιθήσεις,  κατά  τη  διάρκεια  αυτής  της  διαδικασίας,  μειώθηκαν 

σημαντικά. Τα αποτελέσματα αυτά διατηρήθηκαν και σε  follow-up ενός μήνα. Τα 

ερωτηματολόγια  αυτοαναφοράς  βελτιώθηκαν  σημαντικά  μετά  την  θεραπεία.   Η 

συμμετέχουσα αξιολόγησε το πρόγραμμα ως πολύ θετικό και βοηθητικό ενώ δήλωσε 

σαφή προτίμηση υπέρ της ενισχυμένης Ε.Π.

    Οι  παραπάνω  έρευνες  υποστηρίζουν  έντονα  την  αποτελεσματικότητα  της 

ενισχυμένης  Ε.Π.  Παρατηρείται  ότι  και  οι  τρεις  έρευνες  που  δίνουν  θετικά 

αποτελέσματα, αφορούν ζωοφοβίες εντόμων και μικρών ζώων. Ίσως αυτό να είναι 

μια ένδειξη ότι η ενισχυμένη Ε.Π. ταιριάζει περισσότερο ως θεραπευτική επιλογή σε 

τέτοιου είδους φοβίες.

5.3.5. Γνωστική Αναδόμηση  

    Η  Γνωστική  Αναδόμηση  εντάσσεται  στη  γνωσιακή  θεραπεία  και  αφορά  την 

αλλαγή του τρόπου σκέψης του ατόμου,  των παράλογων πεποιθήσεων του για  το 

φοβικό ερέθισμα και των καταστροφικών σκέψεων για τα επακόλουθα της έκθεσης 

στο ερέθισμα αυτό. 

    Οι  Gros και  Antony (2006), στην ανασκόπηση τους εξέτασαν την επίδραση που 

μπορεί  να  έχει  στην  in vivo έκθεση,  ο  συνδυασμός  με  τη  γνωστική  θεραπεία. 

Καταλήγουν στο συμπέρασμα, ότι o συνδυασμός της in vivo έκθεσης με τη γνωστική 

θεραπεία δεν παρουσιάζει κανένα επιπλέον θεραπευτικό αποτέλεσμα σε σύγκριση με 

την εφαρμογή της in vivo έκθεσης μόνη της. 

    Οι Choy et al (2007), στη δική τους ανασκόπηση, θεωρούν ότι υπάρχουν κάποια 

στοιχεία που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα της γνωστικής θεραπείας για τη 

θεραπεία της κλειστοφοβίας, είτε εφαρμοσμένη μόνη της, είτε σε συνδυασμό με την 

in vivo έκθεση. Κατά αυτό τον τρόπο, η γνωστική θεραπεία μπορεί να αποτελεί μία 

καλή  εναλλακτική  της  in vivo έκθεσης  για  την  κλειστοφοβία.  Ως  αποκλειστική 

θεραπεία,  μπορεί  να είναι  επίσης  αποτελεσματική  στη φοβία  για  πτήση και  στην 

φοβία  για  τον  οδοντίατρο.  Στην  περίπτωση,  όμως,  της  φοβίας  για  πτήση  ή  της 

ζωοφοβίας,  ο  συνδυασμός της  με  την  in vivo έκθεση δεν φαίνεται  να προσφέρει 

ιδιαίτερα αποτελέσματα.
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    Οι  δύο ανασκοπήσεις  δίνουν την εικόνα ότι  η γνωστική θεραπεία μπορεί,  σε 

κάποιες περιπτώσεις, να σταθεί ως αποκλειστική θεραπεία, αλλά στις περισσότερες 

περιπτώσεις  ο  συνδυασμός  της  με  την  in vivo έκθεση  δεν  προσφέρει  κάποιο 

αποτέλεσμα. 

    Οι  Hunt et al. (2006), σε μία από τις πειραματικές τους συνθήκες, εξέτασαν την 

εφαρμογή  της  γνωστικής  αναδόμησης  στη  θεραπεία  της  φοβία  για  τα  φίδια. 

Αξιολόγησαν  την  επίδραση  της  θεραπείας  χρησιμοποιώντας  BAT,  ένα 

ερωτηματολόγιο  για  τη φοβία στα φίδια (SNAQ) και  ένα ερωτηματολόγιο  για  το 

πόσο βοηθητική φάνηκε η θεραπεία στους συμμετέχοντες. Η γνωστική αναδόμηση 

φάνηκε να έχει σημαντικά μεγαλύτερη επίδραση στο BAT σε σύγκριση με την ομάδα 

ελέγχου. Από το SNAQ προέκυψε ότι τα άτομα που επωφελήθηκαν περισσότερο από 

τη  γνωστική  αναδόμηση  ήταν   αυτά  που  βαθμολογήθηκαν  ως  πολύ  φοβικά,  σε 

αντίθεση  με  τα  μετρίως  φοβικά.  Κατά  λογική  ακολουθία  τα  πολύ  φοβικά  άτομα 

βρήκαν την γνωστική αναδόμηση εύκολη και αποδοτική, ενώ τα μετρίως φοβικά τη 

χαρακτήρισαν περισσότερο «απωθητική».

5.3.6.Ψυχοκατακλισμιαία Μέθοδος

    Πρόκειται  για  μία  από τις  πιο  επιθετικές  μεθόδους,  όπου το  άτομο εκτίθεται 

απευθείας στο φοβικό του ερέθισμα, στον εντονότερό του βαθμό. Γενικότερα, είναι 

μια μέθοδος που δεν χρησιμοποιείται συχνά. Απόδειξη αυτού, ότι βρέθηκε μόνο μία 

μελέτη  περίπτωσης,  στη  γενικότερη  βιβλιογραφία,  που  να  αξιολογεί  αυτή  την 

τεχνική.

    Οι Kneebone και Al-Daftary (2006), πραγματοποίησαν μία μελέτη περίπτωσης με 

μία 32χρονη γυναίκα που έπασχε από σύνδρομο Down. Η γυναίκα αυτή παρουσίαζε 

φοβία  στο  να  της  αγγίζει  τα  πόδια  ο  φυσιοθεραπευτής  της.  Οι  ερευνητές 

πραγματοποίησαν  μία  ψυχοκατακλισμιαία  παρέμβαση,  πραγματοποιώντας  μία 

συνεδρία,  όπου  η  συμμετέχουσα  εκτίθονταν  σε  έντονη  ενασχόληση  του 

φυσιοθεραπευτή  με  τα  πόδια  της.  Η  αποτελεσματικότητα  της  παρέμβασης 

αξιολογήθηκε στη βάση του χρόνου που περνούσε κατά τη φυσιοθεραπεία, έως ότου 

η συμμετέχουσα εκδηλώσει  έντονη δυσαρέσκεια.  Πριν από τη θεραπεία ο χρόνος 

αυτός δεν ξεπερνούσε τα 10 δευτερόλεπτα. Μετά τη θεραπεία, ο φυσιοθεραπευτής 

ήταν  σε  θέση  να  ολοκληρώνει  την  εξέταση  του  (περίπου  45  λεπτά)  χωρίς  η 

συμμετέχουσα να εκδηλώνει στο διάστημα αυτό κάποια αντίδραση δυσαρέσκειας. Τα 

αποτελέσματα αυτά διατηρήθηκαν και σε μεταγενέστερα follow-ups.    
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5.3.7.Θεραπεία Μίας Συνεδρίας (  One     Session     Treatment  ,   O  .  S  .  T  .)  

    Η O.S.T. είναι ένα μοντέλο εφαρμογής παρέμβασης στις ειδικές φοβίες, το οποίο 

συνδυάζει  σε  μια  βραχεία  θεραπεία  μίας  συνεδρίας,  διάφορες  αποτελεσματικές 

τεχνικές και παράγοντες (βλ. εισαγωγή). Η  O.S.T. δεν είναι τόσο μία διαφορετική 

τεχνική όσο ένας τρόπος εφαρμογής. Η τεχνική στην οποία βασίζεται κατά κύριο 

λόγω είναι η έκθεση. 

    Οι Zlomke και Davis III (2008) πραγματοποίησαν μία ανασκόπηση ειδικά για την 

O.S.T.  Σχετικά  με  την  εφαρμογή της  στους  ενήλικες,  διαπίστωσαν ότι  οδηγεί  σε 

σημαντική  μείωση  στο  άγχος  κατά  την  εκτέλεση  των  BAT και  στα  σκορ  στον 

παράγοντα του φόβου στα ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς. Γενικότερα, η εξέταση 

του μεγέθους επίδρασης αποκαλύπτει μία σημαντικά μεγάλη επίδραση από το προ-

θεραπευτικό  στο  μετά-θεραπευτικό  στάδιο.  Αυτό,  πρακτικά,  σημαίνει  ότι 

παρουσιάζεται  σημαντική  βελτίωση σε  όλους  του παράγοντες  που συνθέτουν  την 

φοβική αντίδραση. Οι ερευνητές, όμως, μελέτησαν και την επίδραση της O.S.T. στα 

παιδιά. Και στα παιδιά παρατηρούνται τα ίδια θετικά αποτελέσματα, με αύξηση των 

επιτυχώς  ολοκληρωμένων  διαδικασιών  στα  BAT,  μείωση  του  άγχους  κατά  τις 

δοκιμασίες  και  του  σκορ του  φόβου  στα  ερωτηματολόγια.  Τέλος,  οι  Zlomke και 

Davis αναφέρουν ότι όταν συγκρίνεται η αποτελεσματικότητα της  O.S.T. με άλλες 

θεραπείες που διαρκούν περισσότερο από μία συνεδρία, οι τελευταίες δεν φαίνεται να 

υπερτερούν σε θεραπευτικό αποτέλεσμα.  Προκύπτει  λοιπόν, έτσι,  το συμπέρασμα, 

ότι  η  χρονική  διάρκεια  της  θεραπείας  δεν  επηρεάζει  απαραίτητα  την 

αποτελεσματικότητα της. 

    Έξι από τις έρευνες που συμπεριελήφθησαν σε αυτή την ανασκόπηση ακολουθούν 

στον  πειραματικό  τους  σχεδιασμό  τις  αρχές  της  Ost.  Οι  Schienle et al (2007) 

χρησιμοποίησαν την O.S.T. σε θεραπεία έκθεσης για την αραχνοφοβία. Αντιστοίχως 

έπραξαν οι  Vika et al (2009) για την φοβία ενδοστοματικής ένεσης, οι  Davis et al 

(2007), για την υψοφοβία και τη φοβία του νερού, και οι Haukebo et al (2008) για τη 

φοβία  για  τον  οδοντίατρο.  Όλες  αυτές  οι  έρευνες  αναφέρονται  αναλυτικά  στην 

παράγραφο για την  in vivo έκθεση και  δίνουν θετικά  αποτελέσματα ως προς  την 

αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων τους.

    Οι  Botella et al (2006) και οι  Botella et al (2010) προσάρμοσαν την ενισχυμένη 

Ε.Π. στις αρχές τις O.S.T. και την εφάρμοσαν για τη θεραπεία της κατσαριδοφοβίας. 

Αντίστοιχα και αυτές οι έρευνες περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο για την 
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ενισχυμένη  Ε.Π.  Τα  αποτελέσματα  τους  επιβεβαιώνουν  την  ύπαρξη 

αποτελεσματικότητας στις θεραπευτικές παρεμβάσεις που πραγματοποιούν.

    Οι έρευνες φαίνεται να συμφωνούν με τα συμπεράσματα της ανασκόπησης των 

Zlomke et al. Συνολικά και τα δύο μαζί, παρέχουν ισχυρή υποστήριξη ότι η  O.S.T. 

αποτελεί  ένα  αποτελεσματικό  πλαίσιο  εφαρμογής  των  τεχνικών  της  CBT για  τη 

θεραπεία των φοβιών. 

5.4 Συζήτηση

    Σκοπός  αυτής  της  ανασκόπησης  ήταν  να  ανιχνεύσει  τις 

Γνωστκοσυμπεριφοριστικές Τεχνικές που εφαρμόζονται για τη θεραπεία των φοβιών 

και να οδηγηθεί σε ένα συνολικό συμπέρασμα για την αποτελεσματικότητα που αυτές 

παρουσιάζουν. Το συμπέρασμα το οποίο προκύπτει από τις έρευνες που μελετήθηκαν 

είναι ότι η CBT περιλαμβάνει τεχνικές με υψηλή αποτελεσματικότητα και σημαντικό 

θεραπευτικό  αποτέλεσμα.  Αποδεικνύεται  ότι  οι  ειδικές  φοβίες  μπορούν  να 

θεραπευτούν με  τη χρήση τέτοιων  θεραπευτικών  τεχνικών.  Οι  Holberg,  Karlberg, 

Harlacher,  Rivano-Fischer &  Magnunson (2006), πραγματοποίησαν μία ερευνητική 

μελέτη η οποία συμφωνεί με τα παραπάνω συμπέρασμα. Οι Holberg et al, εφάρμοσαν 

μια ολιστική γνωστικο-συμπεριφοριστική προσέγγιση (γνωστική θεραπεία,  μαζί με 

τεχνικές  χαλάρωσης,  έκθεση  κ.τ.λ.)  για  τη  θεραπεία  της  φοβίας  του  ιλίγγου.  Η 

παρέμβαση  τους  αποδείχθηκε  επιτυχής  και  οδήγησε  σε  σημαντική  βελτίωση  των 

συμμετεχόντων.

    Κάτι ακόμα, το οποίο γίνεται εμφανές είναι ότι οι θεραπείες που βασίζονται στην 

έκθεση αποτελούν την πιο αξιόπιστη επιλογή για τη θεραπεία των ειδικών φοβιών.  Η 

σχεδόν καθολική αποδοχή τους από την επιστημονική κοινότητα, γίνεται εμφανής σε 

δύο σημεία: α) όλες οι μελέτες που αφορούν τις θεραπείες έκθεσης εντοπίζουν υψηλή 

αποτελεσματικότητα,  β)  η  συντριπτική  πλειοψηφία  των ερευνών  που αφορούν τη 

θεραπεία των ειδικών φοβιών χρησιμοποιούν στον πειραματικό τους σχεδιασμό τις 

θεραπείες  έκθεσης.  Πρόκειται,  δηλαδή,  για  την  πιο  πολύ-μελετημένη  κατηγορία 

τεχνικών. Τα συμπεράσματα αυτά επιβεβαιώνονται και από τα πορίσματα στα οποία 

καταλήγουν και άλλες ανασκοπήσεις και μετά-αναλύσεις της βιβλιογραφίας. Οι Gros 

et al (2006) καταλήγουν στο συμπέρασμα, ότι στο κομμάτι της θεραπείας, οι τεχνικές 

έκθεσης  αποτελούν  την  πρωταρχική  επιλογή.  Επίσης,  οι  Choy et al (2007), 

αναφέρουν  ότι η  in vivo έκθεση είναι η πιο αποτελεσματική επιλογή, αγγίζοντας 

ποσοστά  ανταπόκρισης  80  με  90%.  Ακόμη,  οι  Wolitzky-Taylor et al (2008), 
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καταλήγουν  στο  συμπέρασμα,  ότι  τα  οφέλη των  ατόμων  που  δέχονται  γνωστικο-

συμπεριφοριστική  θεραπεία  είναι  σημαντικά  μεγαλύτερα  από  αυτά  όσων  δεν 

λαμβάνουν κάποια θεραπεία. Επισημαίνουν μάλιστα, ότι το θεραπευτικό αποτέλεσμα 

της CBT για τις φοβίες, είναι μεγαλύτερο από το θεραπευτικό αποτέλεσμα που δίνουν 

έρευνες σχετικές με την κατάθλιψη ή τη Γ.Α.Δ.

    Από τη συνολική επισκόπηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών, προκύπτει 

επίσης και το ερώτημα για το ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα 

αυτή. Οι Wolitzky-Taylor et al (2008) αναφέρουν ότι μόνο η συνολική διάρκεια της 

θεραπείας  επηρεάζει  το  θεραπευτικό  της  αποτέλεσμα.  Μεγαλύτερης  διάρκειας 

θεραπείας αποδίδουν σε υψηλότερα επίπεδα. Έκπληξη προκάλεσε και στους ίδιους 

τους  ερευνητές  το  εύρημα,  ότι  ο  τύπος  της  φοβίας  δεν  παίζει  ρόλο  στην 

αποτελεσματικότητα  της  θεραπείας.  Για  τους  Wolitzky-Taylor,  δηλαδή,  δεν 

προκύπτουν κάποια, περισσότερο αποτελεσματικά, ζευγάρια ανάμεσα σε τύπο φοβίας 

και θεραπευτική τεχνική. Οι Choy et al (2007), από την άλλη, εκφράζουν μία τελείως 

διαφορετική άποψη.  Στα συμπεράσματα της δικής τους ανασκόπησης προκύπτουν 

κάποιες  αντιστοιχίες,  όπως  για  παράδειγμα  ότι  η  Ε.Π.  μπορεί  να  είναι  εξίσου 

αποτελεσματική με την in vivo έκθεση στη θεραπεία της υψοφοβίας και της φοβίας 

πτήσης,  η  εσωτερικογενής  έκθεση  μπορεί  να  είναι  αποτελεσματική  με  την 

κλειστοφοβία, η μυϊκή ένταση με την φοβία αίματος-ένεσης-τραύματος, η γνωστική 

θεραπεία με την φοβία για τον οδοντίατρο και την κλειστοφοβία και η συστηματική 

απευαισθητοποίηση  με  τη  μείωση  των  συμπτωμάτων  του  άγχους.  Σε  αντίθεση, 

επίσης, με τους Wolitzky-Taylor et al (2008), έρχεται και η ανασκόπηση των Zlomke 

και  Davis III (2008) για την  O.S.T. Σύμφωνα  με αυτή η  O.S.T., η οποία λαμβάνει 

χώρα  σε  μία  μόνο  συνεδρία  τριών  ορών,  παρουσιάζει  υψηλό  θεραπευτικό 

αποτέλεσμα.  Επίσης,  στην  ίδια  ανασκόπηση  αναφέρεται  ότι  όταν  η  O.S.T. 

συγκρίθηκε  με  παρεμβάσεις  μεγαλύτερης  διάρκειας,  αποδείχθηκαν  το  ίδιο 

αποτελεσματικές. 

    Στην  παρούσα  ανασκόπηση,  κάποιες  τεχνικές  φάνηκε  πραγματικά  να 

χρησιμοποιούνται  σε  μεγαλύτερο  βαθμό  με  κάποιες  συγκεκριμένες  φοβίες.  Για 

παράδειγμα, είδαμε ότι, στην παρούσα ανασκόπηση, οι έρευνες για την ενισχυμένη 

Ε.Π. αφορούσαν κατά κύριο λόγο την κατσαριδοφοβία, ενώ για την Ε.Π. την φοβία 

για  πτήση.  Επίσης,  η  διάρκεια  της  θεραπείας  δεν  φάνηκε  να  επηρεάζει  τα 

αποτελέσματα  στις  έρευνες  που  μελετήθηκαν.  Έρευνες  που  ενέτασσαν  στο 
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πειραματικό τους σχεδιασμό ομάδα μίας αλλά και ομάδα πέντε συνεδριών, έδιναν 

παρόμοια αποτελέσματα θεραπευτικής επίδρασης και για τις δύο ομάδες.  

    Οι  έρευνες  που  συμπεριελήφθησαν  σε  αυτή  την  ανασκόπηση  διέθεταν  όλες 

κάποιους περιορισμούς, όπως αυτοί αναφέρονταν στη Συζήτηση των άρθρων αυτών. 

Οι περιορισμοί  αυτοί  αφορούσαν κατά κύριο λόγω το μικρό αριθμό δείγματος  σε 

κάποιες  έρευνες,  την  έλλειψη  ομάδας  ελέγχου  σε  κάποιες  άλλες  και  θέματα 

πειραματικού σχεδιασμού στις περισσότερες. Τα θέματα πειραματικού σχεδιασμού 

είχαν  να  κάνουν  με  χειρισμό  των  μεταβλητών  και  τρόπους  μέτρησης  των 

αποτελεσμάτων.  Στο  επίπεδο  την  παρούσας  ανασκόπησης,  θα  μπορούσαν  να 

αναφερθούν οι εξής περιορισμοί: 

• Πρώτων,  η  ποιότητα  των  ερευνών  επηρεάζει  και  την  ποιότητα  της 

ανασκόπησης,  στην  οποία  συμπεριλαμβάνονται.  Οι  έρευνες  που 

συμπεριελήφθησαν σε αυτή την ανασκόπηση δεν παρουσίαζαν ίδια επίπεδα 

ποιότητας,  με  κάποιες  έρευνες  να  διαθέτουν  πλούσιους  πειραματικούς 

σχεδιασμούς  και  άλλες  να  καταφεύγουν  σε  πιο  ελλιπής  χειρισμούς.  Για 

παράδειγμα, οι Kneebone και Al-Daftary (2006), στη μελέτη περίπτωσης τους 

για  τη  φοβία  αγγίγματος  ποδιού  σε  γυναίκα  με  σύνδρομο  Down, 

παρουσιάζουν  σημαντικές  τέτοιες  ελλείψεις.  Η  συμμετέχουσα  δεν 

αξιολογήθηκε βάσει κάποιου κλινικού εργαλείου για το αν πληρεί κατά DSM-

IV-R τα διαγνωστικά κριτήρια της φοβίας. Η διάγνωση της βασίστηκε, απλώς, 

στην απουσία σωματικής αιτιολογίας για τη δυσανεξία της στο άγγιγμα του 

ποδιού της. Την ίδια παράληψη, σε επίπεδο κλινικής αξιολόγησης, (πλήρωση 

των κατά DSM κριτηρίων) έχουν διαπράξει και οι Holmberg et.al. (2006) και 

Hunt et.al. (2006). Στην πρώτη έρευνα δεν έχει  εφαρμοστεί κανενός είδους 

κλινική  αξιολόγηση.  Στη  δεύτερη,  οι  ερευνητές  βασίστηκαν  σε  δεδομένα 

συμπεριφορικών μετρήσεων (ικανότητα ή όχι του ατόμου να αγγίξει και να 

σηκώσει  ένα  φίδι)  προκειμένου  να  εξασφαλίσουν  ότι  το  δείγμα  τους 

παρουσίαζε  ειδική  φοβία  στα  φίδια.  Η  ανικανότητα  εκτέλεσης,  όμως,  της 

πράξης αυτής καταδεικνύει απλώς μία αποφευκτική συμπεριφορά, την οποία 

και  μη  φοβικά  άτομα  θα  μπορούσαν  να  επιδείξουν,  είτε  στα  πλαίσια  της 

αυτοπροστασίας,  είτε  ως  αντίδραση  αηδίας.  Κάτι  τέτοιο  δεν  αποτελεί, 

οπωσδήποτε,  δείγμα  φοβικής  συμπεριφοράς.  Ένα  επιπλέον  μεθοδολογικό 

μειονέκτημα που εντοπίζεται στους Holmberg et. al. (2006) είναι η μη-χρήση 

ΒΑΤ  στη  αξιολόγηση  της  αποτελεσματικότητας  της  παρέμβασης.  Η 
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αξιολόγηση  τους  βασίζεται  σε  εργαλεία  αυτό-αναφοράς.  Η  ύπαρξη  BAT 

ισχυροποιεί την αξιοπιστία των μετρήσεων, καθώς αποδεικνύει με έμπρακτο 

και παρατηρήσιμο τρόπο την επιτυχία ή την αποτυχία της παρέμβασης. Τα 

δεδομένα από τα ερωτηματολόγια αυτό-αναφοράς είναι πιο επιρρεπή σε άλλες 

μεταβλητές, όπως για παράδειγμα προσωπικές προσδοκίες του συμμετέχοντα, 

επιθυμία ικανοποίησης του θεραπευτή από πλευράς του συμμετέχοντα κ.α. 

Με άλλα λόγια,  τα ερωτηματολόγια αυτό-αναφοράς δεν μετράνε  αυτό που 

«είναι» πραγματικά ο συμμετέχοντας, αλλά αυτό που «πιστεύει ότι είναι». Το 

φαινόμενο αυτό εξαλείφεται στα ΒΑΤ. Απουσία  BAT συναντάμε και στους 

Schmid-Leuz et.al.  (2007).  Σε  αυτή  την  έρευνα  υπάρχει,  τουλάχιστον, 

μέτρηση  του  αριθμού  επισκέψεων  στο  οδοντίατρο  κατά  το  follow-up.  Οι 

μετρήσεις αυτές δίνουν ένα πιο πρακτικό χαρακτήρα στα αποτελέσματα, αλλά 

και  πάλι  αφορούν  μόνο  το  follow-up.  Άλλη  μία  έρευνα  που  παρουσιάζει 

μεθοδολογικές ατέλειες είναι αυτή των  Brosnan και  Thorpe (2006), σχετικά 

με τη φοβία ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η παρέμβαση τους έχει ως βάση την 

in vivo έκθεση. Οι συμμετέχοντες εκτίθονταν σε δραστηριότητες, που οι ίδιοι 

είχαν ιεραρχήσει, από τις λιγότερο έως τις περισσότερο φοβικές. Η εκτέλεση 

κάθε  δραστηριότητας  γίνονταν  από τον  κάθε  συμμετέχοντα  μόνο του,  στα 

πλαίσια  της  προσωπικής  του  ζωής,  χωρίς  εποπτεία  και  χωρίς  αυτό  να 

λαμβάνει χώρα σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον. Το γεγονός αυτό δημιουργεί 

αμφιβολίες  για  την  ποιότητα,  αλλά  και  το  σωστό  τρόπο  διεξαγωγής  της 

έκθεσης. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες συμπλήρωναν ένα ημερολόγιο, στο 

οποίο  βαθμολογούσαν  τους  παράγοντες  anxiety,  coping,  harm και  disgust. 

Αυτές ήταν και οι μοναδικές μετρήσεις βάσει των οποίων αξιολογήθηκαν τα 

αποτελέσματα.  Οι  ερευνητές  δεν  χρησιμοποίησαν  κάποιο  BAT,  ούτε 

εισήγαγαν στη μεθοδολογία τους κάποιο από τα ευρέως –σε άλλες έρευνες- 

χρησιμοποιούμενα  ερωτηματολόγια  άγχους  ή  φόβου  (SUD,  STAI κ.τ.λ.). 

Τέλος, θα μπορούσε να γίνει και μία παρατήρηση σχετικά με τις έρευνες των 

Hukebo et.al. (2008) και Vika, et al. (2009). Η πρώτη αφορά τη φοβία για τον 

οδοντίατρο γενικά,  ενώ η δεύτερη  τη φοβία  για  την ενδοστοματική  ένεση 

στον  οδοντίατρο.  Και  οι  δύο  έρευνες  παρουσιάζουν  μία  μεθοδολογική 

ατέλεια. Η παρέμβαση δεν εφαρμόζεται από κάποιο κλινικό ψυχολόγο, αλλά 

από  οδοντίατρο  ειδικευμένο  στη  CBT.  Παρόλη  την  ειδίκευση  των 

οδοντιάτρων,  η  απουσία κλινικού  ψυχολόγου από την  παρέμβαση ίσως να 
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δημιουργεί κάποιες αμφιβολίες για το σωστό τρόπο εφαρμογής της. Βέβαια, 

όσον αφορά την έρευνα των Vika et al. (2009), η in vivo θεραπεία προέβλεπε 

την  πραγματοποίηση  ενδοστοματικών  ενέσεων.  Η  διαδικασία  αυτή  θα 

μπορούσε  να  γίνει  μόνο  από  κάποιον  οδοντίατρο  και  όχι  από  κλινικό 

ψυχολόγο. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, όμως, θα μπορούσε να υπάρχει 

μία εποπτεία από κλινικό ψυχολόγο. 

• Δεύτερον, δεν υπάρχει μία ισόποση εκπροσώπηση των τεχνικών. Για κάποιες 

τεχνικές,  όπως  η  in vivo έκθεση,  συλλέχθηκαν  πληροφορίες  από  αρκετές 

διαφορετικές έρευνες, για κάποιες άλλες, όπως η ψυχοκατακλισμιαία έκθεση, 

μόνο  από  μία  έρευνα,  ενώ  κάποιες  άλλες,  όπως  η  συστηματική 

απευαισθητοποίηση  δεν  αναφέρονται  καθόλου.  Θα  μπορούσαμε,  όμως,  να 

πούμε, ότι το δεδομένο αυτό αποτυπώνει και την τάση της βιβλιογραφίας. Η 

έκθεση είναι, ίσως, λογικό να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο όγκο ερευνητικής 

μελέτης,  όντας  η  καθολικότερα  αποδεκτή  θεραπευτική  επιλογή.  Αντίθετα, 

τεχνικές με πολύ πιο περιορισμένη χρήση, όπως η ψυχοκατακλισμιαία έκθεση 

και  η  απευαισθητοποίηση,  εντοπίζονται  σε  πολύ  μικρότερο  βαθμό  στη 

βιβλιογραφία. Ακόμα, κάποιες άλλες τεχνικές, όπως η χρήση μοντέλου και οι 

ασκήσεις  χαλάρωσης,  δεν  χρησιμοποιούνται  ως  αυτόνομες  θεραπευτικές 

επιλογές. Συνήθως εφαρμόζονται παράλληλα με την έκθεση, είτε στα πλαίσια 

της  O.S.T.,  είτε  στα  πλαίσια  προετοιμασίας  του  συμμετέχοντα.  Η  χρήση 

προτύπου χρησιμοποιείται συχνά σε θεραπείες έκθεσης σε κάποιο στάδιο της 

ιεραρχίας ερεθισμάτων. 

• Τρίτον, παρότι μελετήθηκε η αποτελεσματικότητα της κάθε τεχνικής χωριστά, 

δεν παρέχονται πολλά στοιχεία για συγκρίσεις μεταξύ των τεχνικών. 

   Στα πλαίσια αυτής της ανασκόπησης μελετήθηκαν και δύο άρθρα που αφορούσαν 

συμμετέχοντες από ειδικό πληθυσμό.  Το ένα αφορούσε μία γυναίκα με σύνδρομο 

Down και  το  άλλο  ένα  αγόρι  με  αναπτυξιακές  διαταραχές.  Και  στις  δύο  αυτές 

έρευνες, η παρέμβαση με CΒΤ τεχνικές αποδείχθηκε αποτελεσματική. Παρόλα αυτά, 

το γεγονός ότι πρόκειται για δύο μόνο άρθρα και μάλιστα μελέτες περίπτωσης, δεν 

μας επιτρέπει να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για την εφαρμογή των τεχνικών 

αυτών σε άτομα που πάσχουν από κάποια φοβία, αλλά ταυτόχρονα πάσχουν και από 

άλλες  διαταραχές,  όπως  αναπτυξιακές  και  νοητικές.  Θα  ήταν  ενδιαφέρον,  στο 

μέλλον,  να πραγματοποιηθεί  μια ανασκόπηση για τις έρευνες που εφαρμόζουν τις 

85



τεχνικές αυτές σε πιο ειδικούς πληθυσμούς. Ένα τέτοιο παράδειγμα θα μπορούσε να 

είναι  η  εφαρμογή  των  τεχνικών  αυτών  σε  άτομα  με  αυτισμό  που  παρουσιάζουν 

κάποιες φοβίες. Άλλωστε η γνωστικοσυμπεριφοριστική προσέγγιση και ειδικότερα η 

εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς, έχει ήδη αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική 

στη  εκπαίδευση  και  διαχείριση  τέτοιων  ατόμων.  Η  συνολική  εξέταση  τέτοιων 

ερευνών θα δώσει τη δυνατότητα να εξάγουμε ένα ακόμα πιο γενικό συμπέρασμα για 

την αποτελεσματικότητα των τεχνικών και για το κατά πόσο αυτή γενικεύεται και σε 

άτομα με συνυπάρχουσες διαταραχές. 

    Άλλη  μία  πρόταση  για  μελλοντικές  ανασκοπήσεις  είναι  η  σύγκριση  της 

αποτελεσματικότητας μεταξύ των επιμέρους τεχνικών της  CBT. Στα πλαίσια αυτής 

της ανασκόπησης μελετήθηκε η επίδραση των τεχνικών αυτών, σε σύγκριση με τις 

ομάδες ελέγχου, οι οποίες δεν λάμβαναν θεραπεία. Η σύγκριση αυτή έδειξε, ότι οι 

ομάδες  που λάμβαναν  CBT βελτιώνονταν  σε  σημαντικά  μεγαλύτερο  επίπεδο από 

αυτές που δεν λάμβανα καμία θεραπεία. Θα ήταν ενδιαφέρον να πραγματοποιηθεί μία 

ανασκόπηση,  η  οποία  να συγκρίνει  την  αποτελεσματικότητα  των τεχνικών  αυτών 

μεταξύ τους. Σκοπός μιας τέτοιας εργασίας θα ήταν να εντοπιστεί η τεχνική με τη 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες. Μια τέτοια σύγκριση 

θα είχε ιδιαίτερη σημασία για τεχνικές, όπου η μία παρουσιάζεται ως εναλλακτική 

εκδοχή της άλλης (π.χ. in vivo έκθεση και Ε.Π.). 

    Σε ένα πιο προχωρημένο επίπεδο, η σύγκριση θα μπορούσε να αφορά και τεχνικές 

που προέρχονται από διαφορετικές θεωρητικές κατευθύνσεις. Αν και η  CBT χαίρει 

καθολικής  αποδοχής  σε  αυτό  τον  τομέα,  θα  ήταν  ενδιαφέρουσα  μία  σύγκριση 

ανάμεσα σε  CBT τεχνικές  και  άλλου  είδους  θεραπείες,  όπως  η  Υπνοθεραπεία,  η 

Φαρμακοθεραπεία κ.α.

    Τέλος,  σημαντικό  μελλοντικό  στόχο  για  τις  ανασκοπήσεις  θα  μπορούσε  να 

αποτελέσει  η  αντιστοίχιση  ανάμεσα σε  τεχνικές  της  CBT και  τύπους  φοβίας.  Το 

ερώτημα,  το  οποίο  είναι  αρκετά  έντονο  στη  βιβλιογραφία,  είναι  αυτό  το  οποίο 

εστιάζει στο αν ο τύπος φοβίας επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της τεχνικής και 

αν κάποιοι τύποι παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανταπόκριση στη θεραπεία με κάποιες 

συγκεκριμένες τεχνικές. Οι απαντήσεις που έχουν δοθεί έως τώρα είναι πιο γενικές 

και  ως  ένα  βαθμό  αντικρουόμενες.  Θα  ήταν,  λοιπόν,  ιδιαίτερα  σημαντική  μία 

ανασκόπηση που να συγκεντρώνει τα αποτελέσματα των θεραπευτικών παρεμβάσεων 

για  κάθε  τύπο  φοβίας  και  να  εξάγει  κάποια  συμπεράσματα,  για  το  ποια  τεχνική 

φαίνεται περισσότερο αποτελεσματική.  
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