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ΠΡΟΛΟΓΟ

θνπφο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε ζχγθξηζε ηνπ ειιεληθνχ
ζπλζεηηθνχ κνληέινπ ςπρνζεξαπείαο ηνπ Η.Ν. Νέζηνξν κε ην ζπλζεηηθφ κνληέιν
ησλ Prochaska & Diclemente.
Σν ζέκα απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαζψο κέζα απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ δπν
κνληέισλ βιέπνπκε ηελ κεγάιε ζπκβνιή ηεο ςπρνζεξαπείαο.
ε απηφ ην ζεκείν ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ.
Η.Ν.Νέζηνξν πνπ κνπ έδσζε ηε δπλαηφηεηα ηεο ζπγγξαθήο κηαο ηφζν ελδηαθέξνπζαο
εξγαζίαο θαη γηα ηελ αλεθηίκεηεο βνήζεηαο ηνπ ζε κέλα θαηά ηελ ζπγγξαθή ηεο
εξγαζίαο.

Ραθαέλλα Αρτονηάκη
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ΕΘΑΓΧΓΗ

Ζ εξγαζία απηή πξαγκαηεχεηαη ηελ ζχγθξηζε δπν κνληέισλ ςπρνζεξαπείαο,
ηεο ζπλζεηηθήο ςπρνζεξαπείαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ειιεληθή εθδνρή ηεο ζπλζεηηθή
ςπρνζεξαπείαο ηνπ Η. Ν. Νέζηνξν θαη ην δηαζεσξεηηθφ κνληέιν ησλ ησλ Prochaska &
Diclemente.
Σν πξψην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ ςπρνζεξαπεία θαη πεξηιακβάλεη ηξία
ππνθεθάιαηα. Σν πξψην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηνλ νξηζκφ ηεο ςπρνζεξαπείαο, ην
δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζχληνκα ζηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο ςπρνζεξαπείαο θαη
ην ηξίην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ςπρνζεξαπείαο θαη
ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο.
Σν δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ ζπλζεηηθή ςπρνζεξαπεία θαη
πεξηιακβάλεη νρηψ ππνθεθάιαηα. Σν πξψην ππνθεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνξηθή
αλαδξνκή ηνπ κνληέινπ ηεο ςπρνζεξαπείαο, απφ πνηνπο μεθίλεζε κε ηε κνξθή θαη
πσο είλαη πιένλ ζηηο κέξεο καο. Σν δεχηεξν ππνθεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ ζπλζεηηθή
ςπρνζεξαπεία φπσο εκθαλίζηεθε ζηελ Διιάδα. Σν ηξίην ππνθεθάιαην αλαθέξεηαη
ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηελ ειιεληθή εθδνρή ηεο ςπρνζεξαπείαο ηνπ Η. Ν.
Νέζηνξνπ. Σν ηέηαξην ππνθεθάιαην αλαθέξεηαη ζηηο αξρέο δεθαηέζζεξηο αξρέο ηεο
ζπλζεηηθήο ςπρνζεξαπείαο. Σν πέκπην ππνθεθάιαην αλαθέξεηαη ζηηο εθαξκνγέο ηηο
ζπλζεηηθήο ςπρνζεξαπείαο θαη ζηηο ζεξαπεπηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο. Σν έθην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζην ζε πνηνπο ηνκείο
εθαξκφδεηε ε ζπλζεηηθή ςπρνζεξαπεία. Σν έβδνκν θεθάιαην αλαθέξεηαη πσο ε
ζπλζεηηθή ςπρνζεξαπεία αληηκεησπίδεη ηα ζπκπηψκαηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο θαη ην
φγδνν αλαθέξεηαη ζηα πιενλεθηήκαηα θαη ζηα κεηνλεθηήκαηα ηεο ζπλζεηηθήο
ςπρνζεξαπείαο.
Σν ηξίην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζην δηαζεσξεηηθφ κνληέιν θαη πεξηιακβάλεη
εθηά ππνθεθάιαηα. Σν πξψην ππνθεθάιαην αλαθέξεηαη ζηα ζηάδηα αιιαγήο (stage
of change) ζπκπεξηθνξάο ηνπ δηαζεσξεηηθνχ κνληέινπ. Σν δεχηεξν ππνθεθάιαην
αλαθέξεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο αιιαγήο ζπκπεξηθνξάο. Σν ηξίην ππνθεθάιαην
αλαθέξεηαη

ζηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο αιιαγήο ηεο

ζπκπεξηθνξάο. Σν ηέηαξην ππνθεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα.
Σν πέκπην ππνθεθάιαην αλαθέξεηαη ζηνλ πεηξαζκφ. Σν έθην θεθάιαην αλαθέξεηαη
ζηα θξηηήξηα ηνπ δηαζεσξεηηθνχ κνληέινπ θαη ην ηέινο ην έβδνκν ππνθεθάιαην
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αλαθέξεηαη ζηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ
δηαζεσξεηηθνχ κνληέινπ.
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1. Η ΦΤΥΟΘΕΡΑΠΕΘΑ

1.1 ΟΡΘΜΟ ΣΗ ΦΤΥΟΘΕΡΑΠΕΘΑ

Γηα ηελ ςπρνζεξαπεία δφζεθε έλα κεγάιν πιήζνο νξηζκψλ. Ο Wolberg κεηά
ηελ αλάιπζε 39 νξηζκψλ ηεο ςπρνζεξαπείαο
ςπρνζεξαπεία είλαη

θαηέιεμε ζηνλ εμή νξηζκφ: Ζ

ε ζεξαπεία κε ςπρνινγηθά κέζα ησλ πξνβιεκάησλ

ζπλαηζζεκαηηθήο θχζεο, θαηά ηελ νπνία έλα εθπαηδεπφκελν άηνκν δεκηνπξγεί
ζθφπηκα κηα επαγγεικαηηθή ζρέζε κε ηνλ αζζελή κε ζθνπφ: α) ηελ αθαίξεζε,
κεηαηξνπή ή επηβξάδπλζε ηεο εμέιημεο ππαξρφλησλ ζπκπησκάησλ, β)ηε κεηαβνιή
δηαηαξαγκέλσλ δηαδηθαζηψλ ζπκπεξηθνξάο θαη γ) ηελ πξναγσγή ζεηηθήο αλάπηπμεο
θαη εμέιημεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο (Wolberg, 1988:3).

1.2.

ΘΣΟΡΘΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΗ ΦΤΥΟΘΕΡΑΠΕΘΑ

Ο πξψηνο πνπ έθαλε κηα ζπζηεκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ςπρνινγηθψλ
δηαηαξαρψλ ζε έλα νξγαλσκέλν κνληέιν ζεσξεηηθήο θαη θιηληθήο αληηκεηψπηζεο
ήηαλ ν Frued καδί κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ.
Ζ ςπραλάιπζε ηνπ Frued (1959) ήηαλ ε πξψηε ςπρνζεξαπεία πνπ
δεκηνπξγήζεθε θαηά ην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα θαη πξνθάιεζε κεγάιε αλαηξνπή ζηνλ
ηξφπν πνπ κέρξη ηφηε θαηαλννχζαλ θαη αληηκεηψπηδαλ ηηο ςπρηθέο δηαηαξαρέο.
Ζ ςπραλάιπζε έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ςπρνζεξαπεία. Αξρηθά

ε

ςπραλάιπζε ήηαλ κηα κέζνδνο κε ηελ νπνία πξνζπαζνχζαλ λα αληηκεησπίζνπλ
δηαηαξαρέο λεπξσηηθνχ ηχπνπ. Αθνινχζσο ε κέζνδνο ηεο ςπρνζεξαπείαο
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα

ηελ αλάπηπμε κηαο ζεσξίαο ζρεηηθά κε ηελ ςπρή ηνπ

αλζξψπνπ. Μέζα απφ αηνκηθέο ζεξαπείεο αζζελψλ πξνέθπςαλ
θαηαζθεπέο πνπ ζρεηίδνληαη

ζεσξεηηθέο

κε ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, ηελ θνηλσληθή

νξγάλσζε, ηελ ζξεζθεία θαη ηελ ηέρλε. Παξάιιεια ε ςπραλάιπζε κε ηελ
αλαγλψξηζε

ηεο επίδξαζεο ησλ αζπλείδεησλ επηζπκηψλ ζηελ θπζηνινγία ηνπ

αλζξψπηλνπ ζψκαηνο θαηέζηεζε δπλαηή ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ ζεξαπεία πνιιψλ
ςπρνζσκαηηθψλ αζζελεηψλ (Arlow, 1987).
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To κνληέιν ηεο ςπραλάιπζεο αθνινπζνχζε θπξίσο κηα αηνκνθεληξηθή
επηζηεκνινγηθή ζεψξεζε θαζψο επηθεληξσλφηαλ θπξίσο ζηηο ελδφςπρηθέο λνεξέο
δηεξγαζίεο ηνπ αηφκνπ ψζηε λα κπνξέζεη λα εμεγήζεη δηάθνξα ςπρνπαζνινγηθά
θαηλφκελα πνπ εκθαλίδνληαη ζηνπο αλζξψπνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα λα εμεγήζεη ηελ
ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ ςπρηθνχ κεραληζκνχ.
ηελ ζπλέρεηα εκθαλίζηεθε ε πκπεξηθνξηθή Φπρνζεξαπεία, ε νπνία είλαη
γλσζηή

ε ζπλεηζθνξά ηεο απέλαληη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξψπηλεο

δπζιεηηνπξγίαο. Ήδε απφ ηνλ 18ν αηψλα νη ζπκπεξηθνξηζηέο αλέπηπμαλ ηελ ζεσξία
ηνπο γηα ηελ κάζεζε (Μπνπινπγνχξεο, 1992). Σελ δεθαεηία ηνπ 1950 ε
ζπκπεξηθνξηθή ςπρνζεξαπεία θάλεη ηελ εκθάληζε ηεο πιένλ σο κηα ζπζηεκαηηθή
κέζνδν δηάγλσζεο θαη αληηκεηψπηζεο ςπρνινγηθψλ δηαηαξαρψλ θαη αξρηθά
ζεσξήζεθε σο κηα θιηληθή εθαξκνγή ηεο κνληέξλαο ζεσξίαο ηεο κάζεζεο.
Απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 έγηλε πιένλ επηηαθηηθφ ην αίηεκα γηα κηα πην
απνηειεζκαηηθή ςπρνπαζνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ λα θαιχπηεη έλα επξχηεξν
ςπρνπαζνινγηθφ θάζκα. Κάησ απφ ην ηελ εχξεζε λέσλ ςπρνπαζνινγηθψλ
πξνζεγγίζεσλ ηφζν ζην ζεσξεηηθφ φζν θαη ζην θιηληθφ επίπεδν είρε σο απνηέιεζκα
ηελ δεκηνπξγία ηεο Κνηλσληθήο Θεσξίαο ηεο Μάζεζεο. Ζ Κνηλσληθή Θεσξία ηεο
Μάζεζεο θαηαλνεί ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ σο απνηέιεζκα κηαο ζπλερνχο
ακνηβαίαο

αιιειεπίδξαζεο

κεηαμχ

ζπκπεξηθνξηθψλ

θαη

γλσζηηθψλ

θαη

πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ θαη παξάιιεια αξλείηαη φηη ε παζνινγία θαη ε
ζπκπεξηθνξά είλαη απιψο κηα απάληεζε ζε εμσηεξηθέο επηξξνέο φπσο ελζηεξλίδνληαη
θαη ππνζηεξίδνπλ νη εληζρπηηθέο ζεσξίεο. Δίλαη κηα ζεσξία κε ζεξαπεπηηθέο
πξνεθηάζεηο, ε νπνία παξφηη κπνξεί λα κελ εξκελεχεη ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά
αιιά απνηειεί κηα πξφηαζε γηα ηε γέλεζε θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο (Μπνπινπγνχξεο,
1992). Παξφιν φκσο πνπ ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο αιιειεπηδξάζεηο δηάθνξσλ
παξαγφλησλ ζηελ ςπρνινγηθή δηακφξθσζε ηνπ αηφκνπ δελ παχεη λα αλήθεη ζην
αηνκνθεληξηθφ επηζηεκνινγηθφ παξάδεηγκα.
ηελ ζπλέρεηα έθαλε ηελ εκθάληζε ηεο

Τπαξμηζηηθή Φπρνζεξαπεία θαη

έπεηηα ε Γλσζηαθή Φπρνζεξαπεία, νη νπνίεο αλήθνπλ ζην επηζηεκνινγηθφ ππφδεηγκα
ηεο αηνκνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο. Απηφ ηα ξεχκα επεξεάζηεθε θαη αιιειεπίδξαζε
κε ην ζπζηεκηθφ ηξφπν ζθέςεο, ηδηαίηεξα φηαλ νη ππαξμηζηέο αζρνιήζεθαλ
ζεξαπεπηηθά κε νηθνγέλεηεο θαη δεχγε. Έλα ηέηνηνο είδνο είλαη ε κνξθνινγηθή
ςπρνζεξαπεία Gestalt, ε νπνία εξεπλά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη
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αληηιακβάλνληαη ηελ χπαξμε ηνπο. Γεκηνπξγφο απηήο ηεο ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο
ππήξμε ν Freideric (Fritz) Perls (Simkin &Yontef, 1898).
ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ1970 κεξηθνί ζπκπεξηθνξηζηέο απνθάζηζαλ λα
εηζάγνπλ ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο θαη ηελ ζεξαπεπηηθή πξαθηηθή

εθηφο απφ ηελ

ζπκπεξηθνξά θαη ηνπο γλσζηηθνχο παξάγνληεο θαη έηζη δεκηνπξγήζεθε ε γλσζηαθή
ζεξαπεία. Οη γλσζηαθνί ζεψξεζαλ φηη ε γλσζηαθή δηεξγαζία επεξεάδεηαη απφ ηηο
ζθέςεηο,

ηηο ζηάζεηο, ηηο πεπνηζήζεηο εθηφο απφ ηελ κίκεζε πξνηχπνπ, ηελ

εμαξηεκέλε κάζεζε θαη ηελ ζπληειεζηηθή εμαξηεκέλε κάζεζε (Goldenberg &
Goldenberg, 2000).
Σα ηειεπηαία ρξφληα ε γλσζηαθή ζεξαπείαο γίλεηαη επξέσο γλσζηή ηφζν απφ
ηνπο εξεπλεηέο θαη ηνπο ςπρνζεξαπεπηέο φζν θαη απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο ςπρηθή
πγείαο θαη αλαγλσξίδεηαη πιένλ σο έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ θχξηνπ ξεχκαηνο ηεο
ςπρνζεξαπείαο (Dattilio, Epstein, & Baucom,

1998). Ηδηαίηεξα νη γλσζηαθνί

ζεξαπεπηέο αζρνιήζεθαλ κε ηελ θαληαζία, ηηο λνεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα
ζρήκαηα ελφο αλζξψπνπ πηζηεχνληαο φηη απηά απνηεινχλ ζπρλνχο παξάγνληεο γηα
ηελ δηαηήξεζε θαη ηελ ζπληήξεζε ηεο δπζιεηηνπξγίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Έλαο απφ
ηνπο βαζηθνχο δεκηνπξγνχο απηνχ ηνπ ξεχκαηνο είλαη ν Albert Ellis (1979). O Albert
Ellis ήηαλ απηφο πνπ εηζήγαγε ηελ ηδέα φηη γηα ηελ δπζιεηηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά
αηηία είλαη ε κε ξεαιηζηηθή εξκελεία πνπ δίλνπλε ηα άηνκα ζηα γεγνλφηα ηεο δσήο
ηνπο ή νη παξάινγεο εξκελείεο ησλ γεγνλφησλ απηψλ.
Άιινο έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο εθπξνζψπνπο απηνχ ηνπ ξεχκαηνο ήηαλ ν
Aaron Beck (1976), ν νπνίνο εηζήγαγε ηηο έλλνηεο ησλ γλσζηαθψλ ζρεκάησλ θαη ηεο
γλσζηαθήο ζηξέβισζεο σο εξγαιεία θαηαλφεζεο ηεο δπζιεηηνπξγηθήο ζπκπεξηθνξάο.
Σν γλσζηαθφ ζρήκα νξίζηεθε σο έλα κφληκν ζχλνιν βαζηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη
ζηάζεσλ ζρεηηθά κε ηνπο αλζξψπνπο, ηηο ζρέζεηο θαη ηνλ εαπηφ ηνπο, ην νπνίν
ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα φηαλ πξνθχπηεη κηα λέα θαηάζηαζε παξφκνηα κε απηέο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ. Σν απνηέιεζκα

απηήο

ηεο

ελεξγνπνίεζεο είλαη νη γλσζηαθέο ζηξεβιψζεηο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε ιαλζαζκέλεο
εληππψζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Με ηνλ φξν γλσζηαθέο ζηξεβιψζεηο ελλννχκε ηηο
λνεηηθέο δηεξγαζίεο, νη νπνίεο δηεξκελεχνπλ ηα εξεζίζκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην
πεξηβάιινλ κε ηξφπν απφιπην ή

ππεξβνιηθφ αιιά πάληα κε πξαγκαηηθφ ε κε

ιεηηνπξγηθφ. Οη γλσζηαθνί ζεξαπεπηέο είραλ σο αληηθείκελν ηνπο ηελ αληηκεηψπηζε
δπζιεηηνπξγηψλ ιεηηνπξγηψλ κε ζθνπφ ηελ αλαδφκεζε ηνπ γλσζηαθνχ ράξηε ηνπ
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θάζε αηφκνπ. Ζ γλσζηαθή ςπρνζεξαπεία θαηαηάζζεηαη ζην αηνκνθεληξηθφ
επηζηεκνληθφ κνληέιν θαζψο αληηιακβάλεηαη ηελ ςπρνινγηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ
ςπρνπαζνινγία σο κηα ελδφςπρε δηαδηαθαζία.

1.3 ΣΑ ΕΘΔΘΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΘΣΘΚΑ ΣΗ ΦΤΥΟΘΕΡΑΠΕΘΑ ΚΑΘ Η
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΘΚΟΣΗΣΑ ΣΗ
Με ηνλ φξν εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ ςπρνζεξαπεία ελλννχκε ηα
ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία είλαη θνηλά γηα φιεο ηηο ςπρνζεξαπείεο.
Σα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ςπρνζεξαπείαο είλαη ηα εμήο εθηά:
1. Ζ ζεξαπεπηηθή ζρέζε: Ο ςπρνζεξαπεπηήο δελ είλαη έλα ηπραίν πξφζσπν
αιιά έλαο επαγγεικαηίαο , ν νπνίνο έρεη βνεζήζεη θάπνηνλ ζπγγελή καο ή
θάπνηνλ γλσζηφ καο.
2. Ζ κείσζε ηνπ άγρνπο θαη ηεο έληαζεο:
3. Ζ αιιαγή ηνπ γισζζηθνχ πιαηζίνπ
4. Ζ πεηζψ θαη ε ππνβνιή
5. Ζ ηαχηηζε κε ηνλ ζεξαπεπηή
6. Ο απηνέιεγρνο θαη ε απηνλνκία
7. Ζ πξφβα θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ πξαγκαηηθνχ πξνβιήκαηνο
Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηεο ςπρνζεξαπείαο ακθηζβεηήζεθαλ θπξίσο
απφ ηνλ Eysenck, ν νπνίνο κέζσ ηεο ακθηζβήηεζεο πνπ έζεζε δηαδξακάηηζε
θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ πξφνδν ηεο ςπρνζεξαπείαο. Οη απφςεηο

πνπ εμέθξαζε

νδήγεζε ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο ςπρνζεξαπείαο λα ζρεδηάζνπλ πνιχ πξνζεγκέλεο
κειέηεο κε ηελ δεθαεηία ηνπ 1970.
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2. ΣΟ ΤΝΘΕΣΘΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΦΤΥΟΘΕΡΑΠΕΘΑ

2.1 ΘΣΟΡΘΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΓΘΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ
ΤΝΘΕΣΘΚΟΤ ΜΟΝΣΕΛΟΤ ΦΤΥΟΘΕΡΑΠΕΘΑ

Ζ πξψηε απφπεηξα γηα ηελ ζχλζεζε ησλ κνληέισλ ςπρνζεξαπείαο
πξαγκαηνπνηήζεθε

απφ ηνλ Thomas Frence ην 1933, νπνίνο πξνζπάζεζε λα

ζπλδηάζεη ηα δπν θχξηα κνληέια ηεο επνρήο ηνπ, ηελ ςπραλάιπζε θαη ηελ ζεσξία
ηεο θιαζηθήο εμαξηεκέλεο κάζεζεο ηνπ Pavlov (Hawkins & Nestoros, 1997).
Σν 1936 ν Rosenzweig ζπκπέξαλε κέζα απφ ηελ θνηλή απνηειεζκαηηθφηεηα
πνπ παξαηήξεζε ζε δηάθνξα κνληέια ςπρνζεξαπείαο φηη απηφ νθείιεηαη ζε θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά πνπ απηέο έρνπλ θαη έηζη έζεζε ηηο βάζεηο γηα κηα ζπλζεηηθή
ςπρνζεξαπεία (Hawkins & Nestoros, 1997).
Ζ ζπλζεηηθή πνξεία ηεο ςπρνζεξαπείαο επεξεάζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ θαη
απφ ηνπο Dollard θαη Miller, νη νπνίνη ζην βηβιίν ηνπο κε ηίηιν «Πξνζσπηθφηεηα θαη
Φπρνζεξαπεία» επηρείξεζαλ λα εξκελεχζνπλ ςπραλαιπηηθνχο φξνπο ζηεξηδφκελνη
ζηελ ζεσξία ηεο κάζεζεο (Dollard & Miller, 1950). Βαζηθφο παξάγνληαο φκσο ζηελ
πνξεία ηεο ζπλζεηηθήο ςπρνζεξαπείαο ζπληέιεζε ην βηβιίν ηνπ Frank κε ηίηιν:
«Persuasion and Healing», ην νπνίν ππνζηεξίδεη φηη φια ηα κνληέια ςπρνζεξαπείαο
έρνπλ θνηλά ζεξαπεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Frank &Frank, 1991).
Σν 1996 νη Marks θαη Gelder αλαγλσξίδνπλ θνηλά ζηνηρεία αλάκεζα ζηηο
ςπρνδπλακηθέο κεζφδνπο θαη ηεο ζεξαπείαο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηνλίδνπλ φηη
παξφηη

ηηο

δηαθνξέο

ηνπο

νη

δπν

απηέο

πξνζεγγίζεηο

πεξηζζφηεξν

αιιεινζπκπιεξψλνληαη παξά ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο (Marks & Gelder, 1966).
Δπίζεο, ζηελ δηακφξθσζε ηεο ζπλζεηηθήο ςπρνζεξαπείαο κεγάιε ήηαλ θαη ε
ζπκβνιή ηνπ Judd Marmor (1969), ν νπνίνο καδί κε ηνλ Franz Alexander νδεγήζεθε
ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ςπρνζεξαπεία αλεμάξηεηα απφ ηηο κεζφδνπο πνπ απηή
ρξεζηκνπνηεί είλαη θαη κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη φηη ε ςπρνδπλακηθή ζεσξία
κνηξάδεηαη θνηλά ζεξαπεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεσξία
(Marmor, 1969).
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Παξφιν φκσο πνπ νη παξαπάλσ ζπγγξαθείο ηφληδαλ ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά
ηεο ςπρνδπλακηθήο θαη ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζρνιήο, δελ έγηλαλ απνδεθηά εθείλε ηελ
πεξίνδν θαζψο ην θχξνο θαη ε απφιπηε θπξηαξρία απηψλ ησλ δπν ζρνιψλ ήηαλ
αλακθηζβήηεηε (Bergin & Garfield, 1986).
Σν θίλεκα γηα ηελ ζχλζεζε

ησλ κνληέισλ ςπρνζεξαπείαο έγηλε επξέσο

αλαγλσξίζηκν ην 1970. Δθείλε ηελ πεξίνδν επηηαρχλζεθαλ νη πξνζπάζεηεο λα
ζπζρεεηηζζνχλ νη δηάθνξεο ζρνιέο ζεξαπείαο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ
δηαπίζησζε γηα ηελ χπαξμε θνηλψλ παξαγφλησλ κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ ζρνιψλ
(Marmor, 1980).
εκαληηθή κνξθή ζηελ εμέιημε ηνπ θηλήκαηνο

ππέξ ηεο ζχλζεζεο ησλ

κνληέισλ ςπρνζεξαπείαο ήηαλ ν Arnold Lazarus (Lazarus, 1967, 1976), ν νπνίνο
ππνζηήξημε πσο νη ζεξαπεπηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηερληθέο απφ δηάθνξεο
πξνζεγγίζεηο ζηε ζεξαπεία, ρσξίο λα είλαη αλαγθαίν λα απνδερηνχλ ηηο ζεσξεηηθέο
βάζεηο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ.
Σν 1984 πξαγκαηνπνηείηαη έλα επίζεο ζεκαληηθφ βήκα ζηελ εμέιημε ηνπ
θηλήκαηνο γηα ηε ζχλζεζε ησλ ςπρνζεξαπεηψλ κε ηελ Τπεξζεσξεηηθή πξνζέγγηζε
(Transtheoretical Approach) ησλ Prochaska θαη DiClemente. χκθσλα κε ηνλ
Prochaska (1984) είλαη δπλαηφ λα αλεβξεζνχλ ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο κεηαμχ ησλ
πξνζεγγίζεσλ, φζνλ αθνξά ζηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο, ζηα ζηάδηα ηεο αιιαγήο θαη
ζηα επίπεδα αιιαγήο (Prochaska& DiClemente, 1986).
Σέινο, επαθφινπζν ηεο ζπλερνχο εμέιημεο θαη απνδνρήο ηεο ζπλζεηηθήο
θίλεζεο, απνηέιεζε ε ίδξπζε ηεο Δηαηξείαο γηα ηε Γηεξεχλεζε ηεο πλζεηηθήο
Φπρνζεξαπείαο (Society for the Exploration of Psychotherapy Integration -SEPI), ην
1983 (Norcross & Newman, 1992), ε έθδνζε ηξηψλ ζρεηηθψλ πεξηνδηθψλ (Journal of
Psychotherapy Integration, Journal of Integrative and Eclectic Psychotherapy,
Integrative Psychiatry) θαη ε δεκνζίεπζε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ άξζξσλ θαη πιήζνπο
βηβιίσλ.
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2.2.Η ΤΝΘΕΣΘΚΗ ΦΤΥΟΘΕΡΑΠΕΘΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ζ ζπλζεηηθή ςπρνζεξαπεία εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 1990 απφ ηνλ
θαζεγεηή Η.Ν. Νέζηνξν ζην Α΄ Παλειιήλην πλέδξην Θεσξηψλ

και ηετνικών

υστοθεραπείας πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα θαη ζηελ ζπλέρεηα αλαπηχρζεθε
ζην βηβιίν πλζεηηθή Φπρνζεξαπεία (Νέζηνξνο & Βαιιηαλάηνπ, 1990/1996)
(Νέζηνξνο, 2012:81). ηφρνο ηεο ειιεληθήο εθδνρήο ηεο ζπλζεηηθήο ςπρνζεξαπείαο
είλαη ε δηεπθφιπλζε

ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο αιιαγήο γεληθά θαη ε δπλαηφηεηα

εθαξκνγήο ηεο ζε έλα κεγάιν εχξνο θιηληθά πεξηπηψζεσλ εηδηθφηεξα (Νέζηνξνο,
2012:86).
Σν 1993 ν Η. Ν. Νέζηνξνο ζην ζχγγξακκα ηνπ κε ηίηιν «ηνλ Κφζκν ηεο
Φχρσζεο» παξνπζηάζηεθε ε αληηκεηψπηζε ησλ ςπρψζεσλ ελψ ε πξψηε πεξηγξαθή
ηνπ κνληέινπ έγηλε ζηελ αγγιηθή γιψζζα έγηλε ην 1997 θαη ζηα επφκελα ρξφληα ε
αγγιηθή εθδνρή ηεο ζπλζεηηθήο ςπρνζεξαπείαο παξνπζηάζηεθε ζε αγγιηθά άξζξα θαη
βηβιία φπσο ην New Approaches to Integration in Psychotherapy. Δπίζεο, νη
πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηνπ κνληέινπ ηνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ
ζπγγξάκκαηνο κε ηίηιν «χγρξνλεο Φπρνζεξαπείεο ζηελ Διιάδα: Απφ ηε ζεσξία
ζηελ εθαξκνγή» (Νέζηνξαο, Εγαληδνχξε & Λακπξφπνπινο, 1999).
Σφζν ε ζεσξία, νη αξρέο ηνπ θαη ε κεζνδνινγία ηνπ ζπλζεηηθνχ κνληέινπ
έρνπλ παξνπζηαζηεί ζε πνιιά ζπλέδξηα ελψ έρεη δεκνζηεπηεί ηφζν ζηα ειιεληθά φζν
θαη ζηα αγγιηθά. Ζ εμέιημε ηνπ πλζεηηθνχ κνληέινπ ςπρνζεξαπείαο ζπλερίδεηαη
κέρξη θαη ηψξα θαζψο επεξεάδεηαη ηφζν ηελ θιηληθή εκπεηξία ηνπ ηδξπηή ηνπ Η .Ν.
Νέζηνξνπ, ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη απφ ηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα
πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην Δξγαζηήξην Κιηληθήο θαη Κνηλσληθήο Φπρνινγίαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (Νέζηνξνο, Εγαηδνχξε & Λακπξφπνπινο, 1999).
Ο Ησάλλεο Ν. Νέζηνξνο γελλήζεθε ζηελ Κχπξν. Απνθνίηεζε απφ ηελ Ηαηξηθή
ρνιή Αζελψλ ην 1971 θαη εηδηθεχηεθε ζηελ ςπρηαηξηθή ζην Παλεπηζηήκην McGill
θαη απέθηεζε Diploma in Psychiatry. To 1980 απέθηεζε δηδαθηνξηθφ δίπισκα θαη
δίδαμε σο επίθνπξνο θαζεγεηήο θιηληθήο ςπρηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ McGill θαη
αλέιαβε ρξέε δηεπζπληή ηνπ πξνγξάκκαηνο εξεπλψλ
Douglas Hospital Research

γηα ηελ ζρηδνθξέλεηα ηνπ

Centre (1980-1982). To 1985 απέθηεζε δίπισκα

ςπρνζεξαπείαο ηεο International Academy of Professional Psychotherapy. ην
δηάζηεκα 1984-1988 δηεηέιεζε Γηεπζπληήο Δξεπλψλ ηνπ Κέληξνπ Φπρηθήο Τγηεηλήο
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Αζελψλ. Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1987-1988 δηδάζθεη ζην Σκήκα Φπρνινγίαο ηεο
ρνιήο Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη απφ ην 1988 σο
Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Κιηληθήο Φπρνινγίαο θαη ην 1999 σο θαζεγεηήο.
Γηεηέιεζε πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο θαζψο θαη δηεπζπληήο ηνπ πξψηνπ
νξγαλσκέλνπ ζηελ Διιάδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηελ

Κιηληθή Φπρνινγία. Απφ ην 2005 είλαη ν επηζηεκνληθφο δηεπζπληήο ηνπ
Σερλνβιαζηνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο «χγρξνλα Ακθηαξάεηα» θαη 2008 είλαη
ππεχζπλνο ηνπ ΔΗΗΡ γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζηελ ζπλζεηηθή
ςπρνζεξαπεία ζηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν.

2.3 ΟΘ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΑΝ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΘΚΗ
ΕΚΔΟΥΗ ΣΗ ΤΝΘΕΣΘΚΗ ΦΤΥΟΘΕΡΑΠΕΘΑ ΣΟΤ Θ.Ν. ΝΕΣΟΡΟ

Οη παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο επεξεάζηεθε ε ειιεληθή εθδνρή ηεο
ζπλζεηηθήο ςπρνζεξαπείαο ηνπ Η.Ν.Νέζηνξν είλαη ηφζν απφ ηελ αξραία ειιεληθή
ζθέςε φζν θαη παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε ηνπ. πγθεθξηκέλα νη παξάγνληεο πνπ ην
επεξέαζαλ είλαη νη εμήο (Νέζηνξνο, 2012: 84-85):



Ζ εθπαίδεπζε ηνπ Η.Ν.Νέζηνξν ζηελ ςπρνζεξαπεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
McGill ηνπ Καλαδά, ε νπνία πξνσζνχζε κηα πξφδξνκν ηεο ζπλζεηηθήο
πξνζέγγηζεο δίλνληαο εκπεηξίεο θαη επνπηεία ζηηο ζπκπεξηθνξηζηηθέο θαη
ςπραλαιπηηθέο, αλζξσπηζηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηζηηθέο πξνζεγγίζεηο κέζα ζε
έλα ζχζηεκα, ην νπνίν

απνδερφηαλ νπνηνδήπνηε ζπλδπαζκφ ησλ

πξνεγνχκελσλ κε ηελ κνξθή αηνκηθή, νηθνγελεηαθήο ή νκαδηθήο ζεξαπείαο
βξαρείαο ή καθξνπξφζεζκεο .


Ζ πνιππνιηηηζκηθή αηκφζθαηξά ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο

ζηελ

Φπρηαηξηθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ McGill, ε νπνία βνεζνχζε ζηελ πνιχπιεπξε
πξνζέγγηζε ησλ πξνβιεκάησλ.
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Ζ εθπαίδεπζε θαη ε εξεπλεηηθή εκπεηξία ηνπ Η. Ν. Νέζηνξν πάλσ ζηηο
λεπξνεπηζηήκεο κε βαζηθφ επφπηε ηνπ ηνλ Kresimer Krnjevic, πνπ νδήγεζε
ζηελ δεκηνπξγία ελφο λεπξνθπζηνινγηθνχ κνληέινπ γηα ην άγρνο.



Ζ πξνζσπηθή ηνπ ςπρνζεξαπεία κε ηε Lela C. Korenberg.



Ζ εξεπλεηηθή εκπεηξία θαη ε ζπλεξγαζία ηνπ ζπγγξαθέα κε δηαθεθξηκέλνπο
ςπρνθαξκαθνιφγνπο,

ε

νπνία

νδήγεζε

ζηελ

απνκάθξπλζε

ησλ

πξνθαηαιήςεσλ πνπ κέρξη ηφηε ππήξραλ γηα ηα θάξκαθα.


Ζ δηάιεμε ηνπ Judd Marmor ζρεηηθά κε ηελ δπλαηφηεηα ζχλζεζεο ησλ
ςπρνζεξαπεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1975.



Ζ θιαζζηθή παηδεία πνπ έιαβε ζην Παγθχπξην Γπκλάζην θαη ηδηαίηεξα κέζσ
ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ ζηελ ζπκβνιή ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ζηελ
ςπρνινγία θαη ζηελ ςπρνζεξαπεία.



Σέινο, ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηελ δηακφξθσζε ηνπ ζπλζεηηθνχ κνληέινπ
έπαημαλ νη ζπδεηήζεηο κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ςπρνζεξαπεπηέο ζην Κέληξν
Φπρηθήο Τγείαο ην 1987 θαζψο θαη κε ηνπο πξνπηπρηαθνχο θαη
κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Κξήηεο αιιά θαη άιισλ επξσπατθψλ παλεπηζηεκίσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε
πξνγξάκκαηα φπσο ην Erasmus θαη ην Socrates.

2.4 ΑΡΥΕ ΣΗ ΘΕΧΡΘΑ ΣΗ ΤΝΘΕΣΘΚΗ ΦΤΥΟΘΕΡΑΠΕΘΑ
Οη αξρέο ηεο ζεσξίαο ηεο ζπλζεηηθήο ςπρνζεξαπείαο φπσο παξνπζηάζηεθαλ
γηα πξψηε θνξά ην 1990 είλαη ηφζν ζεσξεηηθήο φζν θαη ηερληθήο θχζεο θαη είλαη νη
εμήο 14 (Νέζηνξνο, 2012:62-77).
1. Δίλαη αλαγθαίν λα ππάξμεη ζχλζεζε δηάθνξσλ κνληέισλ πνπ εμεγνχλ ηελ
αλζξψπηλε θχζε, ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηελ ςπρνπαζνινγία θαη ηελ
ςπρνζεξαπεία θαη γη’ απηφ ηνλ ιφγν νλνκάδεη θαη ζπλζεηηθή ςπρνινγία.

χκθσλα κε ην ζπλζεηηθφ κνληέιν θξίλεηαη απαξαίηεην ε πνιππιoθφηεηα ηεο
αλζξψπηλεο θχζεο λα αληηκεησπηζηεί πνιππαξαγνληηθά θαη επνκέλσο φρη κφλν απφ
κηα κνλφπιεπξε ζθνπηά,αιιά απφ ηε ζχλζεζε πνιιψλ πξνζεγγίζεσλ:
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Ζ αλζξσπηζηηθή - ππαξμηζηηθή ζρνιή, δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ειεπζεξία
βνχιεζεο ηνπ αηφκνπ. Βαζηθέο έλλνηεο ηνπ κνληέινπ απηνχ απνηεινχλ: ε χπαξμε
κέζα ζηνλ θφζκν, ε ειεπζεξία, ε ππεπζπλφηεηα θαη ε απηφ-ππέξβαζε (Καιατηδάθε
& Νέζηνξνο, 2002). Ζ ζεξαπεία απηή ππνζηεξίδεη φηη ε ζεηηθή πιεπξά ηνπ αηφκνπ
επηδεηεί ηελ απηνπξαγκάησζε θαη ε ζεκαληηθφηεξε έλλνηα-θιεηδί ζηε δνκή ηεο
ζεσξίαο είλαη ε έλλνηα ηνπ εαπηνχ.Ζ θεληξηθή ηδέα ηεο πξνζέγγηζεο απηήο είλαη ν
άλζξσπνο λα αλαπηχμεη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη λα είλαη δεκηνπξγηθφο φζν
πεξηζζφηεξν γίλεηαη(Pervin,2001).
Οη

βαζηθέο αξρέο ηεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο είλαη νη εμήο: α)Ο ηξφπνο

ζθέςεο επεξεάδεη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά. β) Ο ηξφπνο ζθέςεο κπνξεί
λα ειεγρζεί θαη λα ηξνπνπνηεζεί.γ)Οη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ζθέςεο κπνξνχλ λα
επηθέξνπλ ηηο επηζπκεηέο αιιαγέο ζην ζπλαίζζεκα θαη ζηε ζπκπεξηθνξά. Tν
πκπεξηθνξηζηηθφ κνληέιν ςπρνζεξαπείαο ππνζηεξίδεη φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν
ζθεθηφκαζηε είλαη ππεχζπλνο γηα ηε βίσζε πνιχ έληνλσλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ
φηαλ αληηκεησπίδνπκε δχζθνιεο θαη δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο ζηε δσή καο..Σν θχξην
αληηθείκελν ηεο κειέηεο ηεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεσξίαο αλαθέξεηαη ζην ξφιν ηεο
κάζεζεο θαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε κάζεζε επηδξά ζηελ αλζξψπηλε
ζπκπεξηθνξά(Γεσξγαληά,2003).
ηελ ςπρνδπλακηθή πξνζέγγηζε ηα θχξηα ζηνηρεία πνπ ηελ απαξηίδνπλ είλαη ε
ηερληθή ηεο κεηαβίβαζεο θαη ηειηθά ε επίιπζε ηεο κεηαβίβαζεο (resolution of
transference).Ζ επίιπζε ηεο κεηαβίβαζεο απνηειεί ηελ ηειηθή θάζε ηεο ζεξαπείαο Ο
ζηφρνο ηνπ αλαιπηή είλαη ε επίιπζε ηεο κε ζπλεηδεηήο λεπξσηηθήο πξνζήισζεο
πξνζθφιιεζεο/ εμάξηεζεο) ηνπ αζζελνχο ζην πξφζσπν ηνπ αλαιπηή (Γεσξγαληά,
2003). Ζ έλλνηα ηεο αληίζηαζεο ζηελ αιιαγή πξνέξρεηαη απφ ηε ςπραλαιπηηθή
ζεσξία. ρεηίδεηαη κε ηηο αζπλείδεηεο ζπγθξνχζεηο θαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ
ζεξαπεπφκελνπ

λα

αληηκεησπίδεη

ζπλαηζζεκαηηθά

ηελ

αιιαγή,

ψζηε

λα

πξνζαξκφδεηαη ζε κηα λέα θαηάζηαζε. Έηζη, ν ζεξαπεπφκελνο έρεη ηελ ηάζε λα
αληηζηέθεηαη ζηελ αιιαγή θαη ακθηηαιαληεχεηαη κεηαμχ παιηψλ θαη λέσλ πξνηχπσλ
ιεηηνπξγηθφηεηαο εμαηηίαο ηνπ θφβνπ ηνπ φηη νη λέεο ζπκπεξηθνξέο ζα αληηηαρζνχλ
ζηελ αθεξαηφηεηα θαη ηε ζπλνρή ηνπ σο άηνκν. Απαξαίηεην είλαη ν ρξφλνο θαη ε
θαηαλφεζε λα ππάξρεη απφ ηελ πιεπξά ηνπ ςπρνζεξαπεπηή, γηα λα θαηαλνήζεη ν
ζεξαπεπφκελνο ηε ιεηηνπξγία ηεο αληίζηαζεο θαη λα αηζζαλζεί αξθεηά αζθαιήο,
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ψζηε λα πηνζεηήζεη κηα λέα ζπκπεξηθνξά (Nestoros, Lampropoulos & Vallianatou,
1997, Νέζηνξνο, Εγαληδνχξε & Λακπξφπνπινο, 1999).
Αθφκε, ζχκθσλα κε ην ζπλζεηηθφ κνληέιν ε απνηειεζκαηηθφηεξε
αληηκεηψπηζε ησλ ςπρηθψλ αζζελεηψλ είλαη ε ςπρνζεξαπεία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
θαξκαθνζεξαπεία (ελνπνίεζε πξνζεγγίζεσλ, αιιά θαη εθαξκνγή ηεο βηνινγηθήο
ζπληζηψζαο)

2. Σν επίπεδν ησλ γλψζεσλ ζηηο επηζηήκεο ηεο ζπκπεξηθνξάο επηηξέπεη ζηηο
κέξεο καο ηελ ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ
ςπρνινγηθψλ δηαηαξαρψλ.
Μέζα απφ ηελ επηζηεκνληθή αλαδηάξζξσζε θαη εμέιημε ηεο επηζηήκεο, ην
ζπλζεηηθφ κνληέιν θαζίζηαηαη ηθαλφ λα αληηκεησπίζεη κε πνηθίινπο ηξφπνπο
παξέκβαζεο ηηο δπζιεηηνπξγηθέο ζθέςεηο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ αηφκσλ κε
ςπρηθέο λφζνπο. ‘Παξαιχεη’ κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνλ θαχιν θχθιν πνπ δεκηνπξγείηαη
θαη αλαζηέιιεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αξλεηηθή αλαηξνθνδφηεζε ηεο ακθίδξνκεο
ζρέζεο ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ. Άιισζηε ,θχξηα ζεκαζία ζηε
πλζεηηθή ςπρνζεξαπεία είλαη ε δεκηνπξγία ζεηηθήο απηνεθπιεξνχκελεο πξνθεηείαο
(Νέζηνξνο, Εγαληδνχξε & Λακπξφπνπινο, 1999).

3. Ζ δηεξεχλεζε ηεο θπζηθή ηζηνξίαο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ζεξαπεπφκελνπ
αηφκνπ θαη ε έκθαζε ζηελ παηδηθή ηνπ ειηθία θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο
γνλείο ηνπ θαη άιια ζεκαληηθά πξφζσπα.

4. Ο ζεξαπεπφκελνο είλαη απαξαίηεην λα εθπαηδεπηεί ψζηε λα κπνξεί λα
αλαγλσξίδεη ηφζν ηηο ζθέςεηο ηνπ φζν θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θαζψο θαη
ηελ κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε.
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ην ζεκείν απηφ δηαθαίλεηαη ν θαχινο θχθινο πνπ δεκηνπξγείηαη
κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ. Ζ εθπαίδεπζε
ηνπ ζεξαπεπφκελνπ έγθεηηαη θπξίσο ζηελ γλσζηαθή-ζπκπεξηθνξηζηηθή
πξνζέγγηζε, νη αξρέο ηεο νπνίαο έρνπλ σο θχξην ζηφρν ηελ γλσζηαθή
αλαδφκεζε.
5. Σν άηνκν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ επεηδή είλαη ηθαλφ λα
απνθηήζεη ηνλ έιεγρν ηνπ εαπηνχ ηνπ.
Ζ αξρή απηή βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε. Ζ
ςπρνζεξαπεία πνπ είλαη επηθεληξσκέλε ζηνλ πειάηε, βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ν
άλζξσπνο πάληα ηείλεη πξνο ηελ απην-πξαγκάησζε (self-actualization).Σν άηνκν απφ
ηε θχζε ηνπ ηείλεη λα αλαπηχμεη φιεο ηνπ ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο κε έλα
ηξφπν

ν

νπνίνο

ρξεζηκεχεη

ζηε

δηαηήξεζε

ή

ζηελ

πξναγσγή

ηνπ

αηφκνπ»(Γεσξγαληά, 2003).

6.

Ο ηειηθφ ζηφρνο ηεο ςπρνζεξαπείαο είλαη ε θαηάθηεζε ηεο ςπρηθήο γαιήλεο
θαη ηεο επράξηζηεο δηάζεζεο πνπ έρεη ν άλζξσπνο φηαλ απαιιαγεί απφ θάζε
ελφριεζε πνπ πξνθαιεί ζπκφ, θφβν θαη ιχπε.
Ο

ζεξαπεπφκελνο

ηειηθά

πξέπεη

λα

δερζεί(θαη

λα

απνδερηεί)

ηα

πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα, θαη λα κπνξέζεη λα ‘δηακνξθψζεη’ μαλά ηελ δηθή ηνπ
πξαγκαηηθφηεηα, απηή ηε θνξά ρσξίο θφβν, άγρνο ή ζπκφ. χκθσλε είλαη ε θξάζε
’Σφικεζα λα θνηηάμσ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαη εθείλε δελ κε ηξφκαμε…’(Νέζηνξνο,
2012).
7. Σν γλσζηηθφ πιαίζην κε βάζε ην νπνίν εξκελεχεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ
ζεξαπεπφκελνπ πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξν αηζηφδνμν απφ απηφ πνπ έρεη ν
ίδηνο πξηλ ηελ ςπρνζεξαπεία.
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Ζ ςπρνζεξαπεία απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία κηαο πεξηζζφηεξν αηζηφδνμεο
ζηάζεο θαη αληίιεςεο ηεο δσήο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζεξαπεπφκελνπ, πξνθεηκέλνπ λα
είλαη ιεηηνπξγηθφο απέλαληη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα.
8. Ζ αληίζηαζε ζηελ αιιαγή.

χκθσλα κε ηελ ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε, κφλν ζηελ Φπραλάιπζε ν
ζεξαπεπηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ εξκελεία ηεο κεηαβίβαζεο έηζη ψζηε λα
μεπεξαζηεί ε αληίζηαζε ζηελ αιιαγή (resistance) θαη λα έξζεη ζην ζπλεηδεηφ ην
πεξηερφκελν ηνπ αζπλεηδήηνπ.

9. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ ζπλζεηηθνχ κνληέινπ ςπρνζεξαπείαο είλαη ηθαλφ λα
αληηκεησπίζεη ηφζν ςπρσζηθά θαη λεπξσηηθά άηνκα θαζψο θαη άηνκα, ηα
νπνία δελ έρνπλ ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα.
Σν ζπλζεηηθφ κνληέιν πηνζεηεί ηελ άπνςε φηη ν ςπρνζεξαπεπηήο
επεμεξγάδεηαη θαη αιιειεπηδξά κφλν κε ην πγηέο θνκκάηη ηνπ αζζελνχο θαζψο
ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ζπλζεηηθνχ κνληέινπ ςπρνζεξαπείαο, δελ είλαη 100%
δηαηαξαγκέλα ηα άηνκα κε ςπρηθέο λφζνπο.

10. Ζ ππνζηήξημε ηνπ αηφκνπ θαζψο ε ςπρνζεξαπεία απνηειεί κηα ππνζηεξηθηηθή
ζεξαπεία

πνπ

ζθνπφο

ηεο

είλαη

ε

ειάηησζε

ηνπ

άγρνπο

ηνπ

ςπρνζεξαπεπφκελνπ.
Ζ ππνζηεξηθηηθή ρξνηά ηηο ςπρνζεξαπείαο έγθεηηαη ηφζν ζηηο ζεξαπεπηηθέο
κεζφδνπο θαη ηερληθέο αιιά ηδηαίηεξα θαη ζηελ άλεπ φξσλ απνδνρή θαη εηιηθξηλή
ελζπλαίζζεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ ςπρνζεξαπεπηή.
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11. Ζ κεηαβίβαζε ζηελ ςπρνζεξαπεία είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη ζθέςεηο πνπ
γελληνχληαη ζηνλ ςπρνζεξαπεπφκελν απφ ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο ζεκαληηθνχο
άιινπο ηεο παηδηθή ηνπ ειηθίαο κέζα απφ εξεζίζκαηα πνπ ηνπ πξνθαιεί ν
ςπρνζεξαπεπηήο.
O ζηφρνο ηεο κεηαβίβαζεο απαηηεί ηελ εθηεηακέλε έξεπλα ησλ αληηζηάζεσλ,
κεραληζκψλ άκπλαο, παιηλδξνκηθψλ λεπξσηηθψλ κεηαβηβάζεσλ, θαη ηεο ςπρηθήο
γέλεζεο ησλ ζπκπησκάησλ.(Γεσξγαληά, 2003)

12. Σν άηνκν είλαη θνηλσληθφ νλ θαη γη’ απηφ ηνλ ιφγν ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ε
ζεξαπεία ηνπ δελ θαζνξίδνληαη κφλν απφ ηελ ζπκπησκαηνινγία αιιά θαη απφ
έλα κεγάιν εχξνο παξαγφλησλ κε ηνπο νπνίνπο αζρνιείηαη ε θνηλσληθή
ςπρνινγία.

13. Ζ παξαηήξεζε φηη πνιιέο θνξέο γηα λα πεηχρεη θάηη δελ αξθεί λα
πξνζπαζήζνπκε κηα θνξά ή δπν αιιά εθαηφ θνξέο θαη ελίνηε ρξεηάδνληαη 100
θνξέο θαη 1 ή 1000 θαη 1 ψζηε λα κπνξέζεη λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο ηνπ.

14. Γηα λα είλαη επηηπρήο κηα ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία απαηηνχληαη εηδηθέο
ζπλζήθεο, νη νπνίεο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε αλάινγν ζεβαζκφ φπσο
δίλεηαη θαη ζηα πεηξάκαηα ειεθηξνθπζηνινγίαο.

Οη θπξηφηεξεο αληίζηνηρεο ‘εηδηθέο ζπλζήθεο΄ κε ηα πεηξάκαηα, νη νπνίεο
πξέπεη λα επηθξαηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο ζπλεδξίαο είλαη: Ζ
απνδνρή, ε ελζπλαίζζεζε, ε ελζάξξπλζε ζεηηθή αλαηξνθνδφηεζε ζε έλα ήπην θιίκα
θαζνδήγεζεο θαη ππνζηήξημεο.
ψκθσλα κε έλα ελλνηνινγηθφ νξηζκφ ηνπ φξνπ «ελζπλαίζζεηε
θαηαλφεζε» είλαη: «ςπρηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία έλα άηνκν πξνζπαζεί λα
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αλαγλσξίζεη δειψζεηο, κνξθέο ζπκπεξηθνξάο ή ζπλαηζζήκαηα ελφο άιινπ αηφκνπ
θαη κάιηζηα απφ ηελ νπηηθή πνπ βξίζθεηαη ην άιιν άηνκν». Απηφ απαηηεί «έλα πνιχ
θαιφ κάηη θαη απηί» θαζψο θαη λα κπεη θαλείο ζηε ζέζε ηνπ άιινπ (Παπαδφπνπινο,
2005).

2.5. ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΤΝΘΕΣΘΚΗ ΦΤΥΟΘΕΡΑΠΕΘΑΘΕΡΑΠΕΤΣΘΚΕ ΣΡΑΣΗΓΘΚΕ

Μεηά απφ είθνζη ρξφληα θαη άλσ πνπ ε ζπλζεηηθή ςπρνζεξαπεία έρεη
δηαηππσζεί ζεσξεηηθά θαη κε ηελ κεηέπεηηα δνκεκέλε κεζνδνινγηθή έξεπλα πνπ ηελ
δηαθαηέρεη απνηειείηαη απφ 16 αξρέο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηηο θχξηεο ζεξαπεπηηθέο
ζηξαηεγηθέο ηνπ κνληέινπ.
Ζ πξψηε αξρή είλαη θπξίσο ηδεαιηζηηθή θαη θηινζνθηθήο θαζψο ζχκθσλα κε
εαπηή ν ςπρνζεξαπεπηήο δελ πξέπεη λα ζεσξεί θάηη σο αδχλαην απφ ηελ ζηηγκή πνπ
δε ην έρεη εμεηάζεη θαη εμεξεπλήζεη. Γε κπνξεί θάπνηνο λα πξνδηθάδεη φηη θάπνηνο δελ
κπνξεί λα ζεξαπεπηεί ή έζησ λα βειηησζεί.
Ζ δεχηεξε αξρή αθνξά ηα ηελ ζχλδεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζεσξηψλ ζρεηηθά.
πγθεθξηκέλα ε ζχλζεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζεσξηψλ

πεξί αλζξψπηλεο θχζεο

πξνζσπηθφηεηαο, ςπρνπαζνινγίαο θαη ςπρνζεξαπείαο είλαη εθηθηή επεηδή απηέο νη
ζεσξίεο δελ είλαη αληηθξνπφκελεο κεηαμχ ηνπο, εηδηθά εθφζνλ νη επηκέξνπο πιεπξέο
ηνπο ζπλδπαζηνχλ κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν.
Ζ ηξίηε αξρή είλαη ε αηζηνδνμία ηνπ ζεξαπεπηή γηα ην απνηέιεζκα θαη ηελ
επηθνηλσλία ηνπ κελχκαηνο

ψζηε λα κπνξέζνπλ

νη πξνζδνθίεο επηηπρίαο ηεο

ζεξαπείαο.
Ζ ηέηαξηε αξρή είλαη ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ
ζεξαπεπφκελνπ-ζεξαπεπηή. Σν βάξνο πνπ δίλεη ε ειιεληθή ζπλζεηηθή είλαη θπξίσο ν
ζεξαπεπφκελνο λα απμήζεη ηνλ έιεγρνο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο
2012:98).
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ηνπ (Νέζηνξνο,

Ζ πέκπηε αξρή αλαθέξεηαη ζηελ κείσζε ηνπ άγρνπο ηνπ ζεξαπεπφκελνπ θαη
ηελ παξνρή ζπλαηζζεκαηηθήο ππνζηήξημεο. Ζ ζπλζεηηθή ςπρνζεξαπεία κέζσ ησλ
ππνζηεξηθηηθψλ θαη δηεξεπλεηηθψλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζθνπεχεη ηελ
αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ

ζεξαπεπφκελνπ κέζσ ηεο βειηίσζεο ησλ

πξνζαξκνζηηθψλ κεραληζκψλ (Νέζηνξνο, 2012:98).
Ζ έθηε αξρή ζρεηίδεηαη κε ηηο παξειζνχζεο εκπεηξίεο. Οη εκπεηξίεο πνπ
απνθηάκε θαηά ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
ςπρνπαζνινγίαο θαζψο θαη ηελ αληαπφθξηζε ζηε ζεξαπεία. Απηφο είλαη βαζηθφο
παξάγνληαο γηα λα ιακβάλεηαη ππφςε ην ηζηνξηθφ ηνπ αηφκνπ.
Ζ έβδνκή αξρή αθνξά ηελ αληίζηαζε ηνπ ζεξαπεπφκελνπ θαη ν θφβνο ηεο
αιιαγήο θαζψο θαη νη νκνηνζηαηηθνί κεραληζκνί ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ
απνηεινχλ θπζηθά θαηλφκελα.
Ζ φγδνε αξρή ζρεηίδεηαη κε ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ζεξαπεπφκελνπ έηζη ψζηε λα
κπνξεί λα εληνπίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ θαη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα
λα θαηαλνεί ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ.
Ζ έλαηε αξρή είλαη ε αιιαγή ηνπ γλσζηηθνχ πιαηζίνπ θαη παξνρή ηνπ
ζεξαπεπφκελνπ κηαο αηζηφδνμεο ινγηθήο εμήγεζεο/επηρεηξεκαηνινγίαο. Ζ αλάπηπμε
ελφο πην αηζηφδνμνπ ηξφπνπ ζθέςεο ηνπ ζεξαπεπφκελνπ θαζψο θαη ηεο πην ελεξγήο
ζπκκεηνρήο ζηελ ζεξαπεία (Νέζηνξνο, 2012:102).
Ζ δέθαηε αξρή αθνξά ηνλ ζηφρν ηεο ςπρνζεξαπείαο, ν νπνίνο είλαη

ε

απφθηεζε ηφζν ζεηηθήο δηάζεζεο φζν θαη λνεηηθήο ηζνξξνπίαο θαζψο κέζα απφ
έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έρεη δηαπηζησζεί φηη φηαλ κεηψλεηαη ην άγρνο
ππάξρεη βειηίσζε ησλ γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ ηνπ ζεξαπεπφκελνπ κε απνηέιεζκα ηελ
πην ελεξγή ηνπ δξάζε ζηελ ςπρνζεξαπεπηηθή ηνπ δηαδηθαζία.
Ζ εληεθάηε αξρή ζεσξεί φηη ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ απηνθπξηαξρία ηνπ
θάζε αηφκνπ ππεχζπλν είλαη ην ίδην ην άηνκν. Μέζσ ηελ ειιεληθήο ζπλζεηηθήο
ςπρνζεξαπείαο γίλεηαη πξνζπάζεηα ην ίδην ην άηνκν λα κπνξέζεη λα θπξηαξρήζεη
πάλσ ζηα πξνβιήκαηα ηνπ γηα λα κπνξέζεη λα ηα επηιχζεη έηζη ψζηε ν
ζεξαπεπφκελνο λα απνδψζεη ηηο αιιαγέο πνπ ηνπ ζπκβαίλνπλ φρη ζηνλ ζεξαπεπηή ηνπ
αιιά ζηνλ ίδην (Νέζηνξνο, 2012:103).
Ζ δσδέθαηε αξρή αλαθέξεηαη ζηελ δηαηήξεζε ησλ θνηλσληθψλ παξακέηξσλ
ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ζεξαπεπφκελνπ ππφ έιεγρν ζηελ ζεξαπεία ησλ ςπρηθψλ
δηαηαξαρψλ.
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Ζ δέθαηε ηξίηε αξρή είλαη φηη ε ζπλζεηηθή ςπρνζεξαπεία κπνξεί λα
εθαξκνζηεί φρη κφλν ζε δηαηαξαγκέλα άηνκα άιια θαη ζε πγηή ςπρηθά άηνκα.
Ζ δέθαηε ηέηαξηε αξρή είλαη φηη ε ςπρνζεξαπεία είλαη
δηαδηθαζία

κηα πεξίπινθιε

πνπ απαηηεί ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαη πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ

ζεξαπεπηηθνχ πιαηζίνπ γηα λα είλαη επηηπρήο. Ζ ζεξαπεία απνθηάεη θαιχηεξε έθβαζε
εθφζνλ ν εξεπλεηήο είλαη πιήξσο ελήκεξνο γηα ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη ηηο
εμειίμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην εξεπλεηηθφ ηνπ πεδίν ψζηε λα ηα ελζσκαηψλεη
ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ πξαθηηθή. Ζ ςπρνζεξαπεία απαηηεί
πξνεηνηκαζία θαη εθηέιεζε ψζηε λα

ηελ θαηάιιειε

κπνξέζνπλ λα επηηεπρζνχλ ηα θαιχηεξα

απνηειέζκαηα.
Ζ δέθαηε πέκπηε αξρή ζρεηίδεηαη κε ηελ επηκνλή ηνπ ζεξαπεπηή ζηελ
εθαξκνγή ηεο ζεξαπείαο γηα ηελ επίηεπμε θαη ηελ δηαηήξεζεο ηεο βειηίσζεο ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ θπξίσο ζε ζεξαπεπφκελνπο πνπ είλαη ζνβαξά
δηαηαξαγκέλνη θαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα φπσο ηελ πεξίπησζε ησλ
ζρηδνθξελψλ.
Σέινο, ε δέθαηε έθηε αξρή είλαη φηη ε ζπλζεηηθή ςπρνζεξαπεία έρεη δερζεί
επηδξάζεηο απφ ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ.
Ζ δέθαηε αξρή αθνξά ηνλ ζηφρν ηεο ςπρνζεξαπείαο, ν νπνίνο είλαη

ε

απφθηεζε ηφζν ζεηηθήο δηάζεζεο φζν θαη λνεηηθήο ηζνξξνπίαο θαζψο κέζα απφ
έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έρεη δηαπηζησζεί φηη φηαλ κεηψλεηαη ην άγρνο
ππάξρεη βειηίσζε ησλ γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ ηνπ ζεξαπεπφκελνπ κε απνηέιεζκα ηελ
πην ελεξγή ηνπ δξάζε ζηελ ςπρνζεξαπεπηηθή ηνπ δηαδηθαζία.
Ζ εληεθάηε αξρή ζεσξεί φηη ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ απηνθπξηαξρία ηνπ
θάζε αηφκνπ ππεχζπλν είλαη ην ίδην ην άηνκν. Μέζσ ηελ ειιεληθήο ζπλζεηηθήο
ςπρνζεξαπείαο γίλεηαη πξνζπάζεηα ην ίδην ην άηνκν λα κπνξέζεη λα θπξηαξρήζεη
πάλσ ζηα πξνβιήκαηα ηνπ γηα λα κπνξέζεη λα ηα επηιχζεη έηζη ψζηε ν
ζεξαπεπφκελνο λα απνδψζεη ηηο αιιαγέο πνπ ηνπ ζπκβαίλνπλ φρη ζηνλ ζεξαπεπηή ηνπ
αιιά ζηνλ ίδην (Νέζηνξνο, 2012:103).
Ζ δσδέθαηε αξρή αλαθέξεηαη ζηελ δηαηήξεζε ησλ θνηλσληθψλ παξακέηξσλ
ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ζεξαπεπφκελνπ ππφ έιεγρν ζηελ ζεξαπεία ησλ ςπρηθψλ
δηαηαξαρψλ.
Ζ δέθαηε ηξίηε αξρή είλαη φηη ε ζπλζεηηθή ςπρνζεξαπεία κπνξεί λα
εθαξκνζηεί φρη κφλν ζε δηαηαξαγκέλα άηνκα άιια θαη ζε πγηή ςπρηθά άηνκα.
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Ζ δέθαηε ηέηαξηε αξρή είλαη φηη ε ςπρνζεξαπεία είλαη
δηαδηθαζία

κηα πεξίπινθε

πνπ απαηηεί ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαη πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ

ζεξαπεπηηθνχ πιαηζίνπ γηα λα είλαη επηηπρήο. Ζ ζεξαπεία απνθηάεη θαιχηεξε έθβαζε
εθφζνλ ν εξεπλεηήο είλαη πιήξσο ελήκεξνο γηα ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη ηηο
εμειίμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην εξεπλεηηθφ ηνπ πεδίν ψζηε λα ηα ελζσκαηψλεη
ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ πξαθηηθή. Ζ ςπρνζεξαπεία απαηηεί
πξνεηνηκαζία θαη εθηέιεζε ψζηε λα

ηελ θαηάιιειε

κπνξέζνπλ λα επηηεπρζνχλ ηα θαιχηεξα

απνηειέζκαηα.
Ζ δέθαηε πέκπηε αξρή ζρεηίδεηαη κε ηελ επηκνλή ηνπ ζεξαπεπηή ζηελ
εθαξκνγή ηεο ζεξαπείαο γηα ηελ επίηεπμε θαη ηελ δηαηήξεζεο ηεο βειηίσζεο ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ θπξίσο ζε ζεξαπεπφκελνπο πνπ είλαη ζνβαξά
δηαηαξαγκέλνη θαη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα φπσο ηελ πεξίπησζε ησλ
ζρηδνθξελψλ.
Σέινο, ε δέθαηε έθηε αξρή είλαη φηη ε ζπλζεηηθή ςπρνζεξαπεία έρεη δερζεί
επηδξάζεηο απφ ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ.

2.6.ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΗ ΤΝΘΕΣΘΚΗ ΦΤΥΟΘΕΡΑΠΕΘΑ
Ζ ζπλζεηηθή ςπρνζεξαπεία έρεη σο απψηεξν ζθνπφ ηεο ην ζεξαπεπφκελν
άηνκν λα απνθηήζεη ηφζν ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε φζν θαη λνεηηθή επεμία θαη
ηζνξξνπία.
Γηα λα κπνξέζεη ε ζπλζεηηθή ςπρνζεξαπεία λα επηηχρεη απηφλ ηνλ ζηφρν
πξνζπαζεί κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο λα κεηψζεη ηνλ θφβν, ην άγρνο, ην ζπκφ θαη φια
ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ δηαηήξεζε ηεο
ςπρνινγηθήο δηαηαξαρήο (Hawkinhs & Nestoros, 1997).
Μέζα απφ δηάθνξεο ηερληθέο πνπ πξνηείλεη ε ζπλζεηηθή ςπρνζεξαπεία δίλεηε
ηδηαίηεξε βαξχηεηα ην άηνκν κέζα ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ζπλεζεηψλ
δσήο λα ελζαξξχλεη ηελ ινγηθή ηνπ ζθέςε, λα απμήζεη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ θαη λα
θαζνξίζεη ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο θαη αμίεο πνπ λα ζέβνληαη θαη λα εθηηκνχλ ηελ
ειεπζεξία θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ αηφκνπ.
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Γηα ηελ επηινγή ελφο αηφκνπ γηα ηελ ζεξαπεία ηνπ κε ην ζπλζεηηθφ κνληέιν
ππάξρνπλ θάπνηα θξηηήξηα. Καηαξρήλ βαζηθφ θξηηήξην είλαη λα ππάξρεη ε ζέιεζε
απφ ην ίδην ην άηνκν γηα λα ζεξαπεπηεί. Μέζα απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί έρεη γίλεη θαλεξφ φηη ηα άηνκα πνπ θαηαιακβάλνληαη απφ
κεγαιχηεξε δηάζεζε γηα ηελ βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπο είλαη απηά πνπ ηειηθά
κπνξνχλ λα πεηχρνπλ θαιχηεξν ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα απφ ηα άηνκα, ηα νπνία
δελ δίλνπλ ηδηαίηεξε δηάζεζε ζην λα κπνξέζνπλ λα ζεξαπεπηνχλ, δειαδή λα
πξνζπαζήζνπλ λα βειηηψζνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπο.
Δπίζεο, έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο

ςπρνζεξαπείαο είλαη φηη δελ

αληηκεησπίδεη ηνλ ζεξαπεπφκελν σο έλαλ «άξξσζην», ν νπνίνο δελ κπνξεί αλ ειέγμεη
ηα ςπρνινγηθά ηνπ πξνβιήκαηα. Αληίζεηα, βιέπεη ηνλ ζεξαπεπφκελν θαη ηνπ ηνλίδεη
ζπλερψο φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ πγηή- θπζηνινγηθφ άλζξσπν φπσο θαη νη ππφινηπνη
θαη ν νπνίνη θάησ απφ εηδηθέο ςπρνπηεζηηθέο ζπλζήθεο θαη αξλεηηθέο θαηαζηάζεηο
ηεο δσήο αληηδξάεη κε ηνλ ίδην ηξφπν ή θαη αθφκα ρεηξφηεξα απφ απηφλ.
Σέινο, ε ζπλζεηηθή ςπρνζεξαπεία αληηκεησπίδεη κε έλαλ ηειείσο δηαθνξεηηθφ
ηξφπν ηελ ςπρνπαζνινγία ζε ζρέζε κε ηα παξαδνζηαθά κνληέιν ςπρνπαζνινγίαο, ην
ζπκπεξηθνξηζηηθφ, ην ζπζηεκηθφ θαη ην αλζξσπηζηηθφ-ππαξμηαθφ. Θεσξεί φηη ην
παζνινγηθφ ζχκπησκα ζεσξείηαη κηα ζπκπεξηθνξά ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην άηνκν
ζεσξεί φηη πξφθεηηαη λα ηνπ θάλεη θαιφ θαη γη’ απηφ ην ιφγν ηελ επηδηψθεη.

2.7.

ΣΟ

ΤΝΘΕΣΘΚΟ

ΜΟΝΣΕΛΟ

ΦΤΥΟΘΕΡΑΠΕΘΑ

ΣΗΝ

ΑΝΣΘΜΕΣΧΠΘΗ ΥΘΖΟΦΡΕΝΘΚΧΝ ΤΜΠΣΧΜΑΣΧΝ
Σν ζπλζεηηθφ κνληέιν ςπρνζεξαπείαο θαζψο ιακβάλεη ππφςε ηνπ
βηνινγηθνχο, θνηλσληθνχο, νηθνγελεηαθνχο θαη νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο ζεσξψληαο
φηη ε εξκελεία ησλ θαηλνκέλσλ ζηελ θιηληθή πξαθηηθή θαη ηελ ςπρνζεξαπεία
πξνέξρνληαη απφ πνιιά δηαθνξεηηθά, αιιά ζρεηηδφκελα πεδία (Νέζηνξνο, 2000).
Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα ηα ζρηδνθξεληθά ζπκπηψκαηα θαηαλννχληαη σο
απνηέιεζκα πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ γη’ απηφ ην ιφγν θαη ν
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ςπρνζεξαπεπηήο πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα ζπλζέηεη ηνπο παξάγνληεο απηνχο θαη λα
βειηηψλεη ηα ζπκπηψκαηα, παξεκβαίλνληαο ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα επίπεδα.

2.8. ΣΑ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΕΘΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΣΗ
ΤΝΘΕΣΘΚΗ ΦΤΥΟΘΕΡΑΠΕΘΑ

Ζ ζπλζεηηθή ςπρνζεξαπεία

έρεη θπξίσο πιενλεθηήκαηα φζνλ αθνξά ηνλ

ηξφπν ζεξαπείαο πνπ αζθεί.
Αξρηθά έλα απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο είλαη φηη ιακβάλεη ππφςε ηεο
φρη κφλν ηνπο

ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο αιιά έλα

πιήζνο παξαγφλησλ φπσο

νηθνγελεηαθνί, βηνινγηθνί θνηλσληθνί θαη νηθνλνκηθνί (Νέζηνξνο, 2000).
Δπίζεο, εμαηηίαο ηεο ζχλζεζεο ηεο απφ δηάθνξεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο
(ςπρνδπλακηθέο, ζπκπεξηθνξηζηηθέο θαη αλζξσπηζηηθέο) θαζψο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε
ζεξαπεπηηθέο κεζφδνπο (θαξκαθεπηηθή) νδεγεί ζηελ εμνηθείσζε θαη ηελ εθπαίδεπζε
ηνπ ςπρνζεξαπεπηή κε φιεο ηηο ζεξαπεπηηθέο ζρνιέο κε απνηέιεζκα λα είλαη ηθαλφο
λα ζπλζέηεη

ζεσξίεο θαη ηερληθέο αλάινγα

κε ηελ πεξίπησζε ηνπ θάζε

ζεξαπεπφκελνπ. Ζ ζπλζεηηθή ελνπνίεζε ησλ πξνζεγγίζεσλ θαιχπηεη φιν ην θάζκα
ησλ αλαγθψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ζεξαπεία ηνπ ζεξαπεπφκελνπ θαη ηελ
θαζηζηά πην απνηειεζκαηηθή απφ άιιεο κνξθέο ςπρνζεξαπείαο.
Έλα αθφκα πιενλέθηεκα ηεο είλαη φηη ε ζπλζεηηθή Φπρνζεξαπεία δίλεη
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εμαηνκίθεπζε ηεο ζεξαπεπηηθήο πξαθηηθήο ζχκθσλα κε ηηο
πξνζσπηθέο αλάγθεο θάζε αλζξψπνπ πνπ δεηάεη βνήζεηα. Ύςηζηε πξνηεξαηφηεηα ηεο
δνπιεηάο ηνπ είλαη ε δηακφξθσζε ελφο πεξηβάιινληνο πνπ λα πεξηέρεη θαη ζηεξίδεη κε
ζεβαζκφ θαη αιεζηλή απνδνρή ηφζα ηα αηηήκαηα φζν θαη ηηο αλάγθεο ηνπ
ζεξαπεπφκελνπ.
Αθφκα ε ζπλζεηηθή ςπρνζεξαπεία δίλεη έκθαζε ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ
ζεξαπεπηή γηα δέζκεπζε ζηελ δηαδηθαζία πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη ςπρνζεξαπείαο
θαζψο θαη ζηελ επηζηεκνληθή ηνπ επηκφξθσζε θαη σξίκαλζε ζην ρψξν ηεο
ςπρνζεξαπεπηηθήο γλψζεο κέζσ ηεο ζπλερφκελεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη
επνπηείαο.
Δπίζεο, ην ζπλζεηηθφ κνληέιν ςπρνζεξαπείαο ζεσξείηαη σο ην πιένλ
απνηειεζκαηηθφ γηα ηελ ζεξαπεία ηεο ζρηδνθξέλεηαο ρσξίο ηελ ρξήζε θαξκάθσλ
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(Νέζηνξνο, 2002). Σν πιενλέθηεκα ηνπ ζπλζεηηθνχ κνληέινπ φζνλ αθνξά ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο είλαη φηη δελ ζεσξεί φηη ηα άηνκα είλαη 100%
δηαηαξαγκέλα θαη φηη έρνπλ έλα ινγηθφ θνκκάηη κε ηνλ ςπρνζεξαπεπηή ην νπνίν
ππνδειψλεη

ηελ

ηδηαίηεξε

ζεκαζία

πνπ

δίλεη

ζηελ

αλζξψπηλε

αληηκεηψπηζε(Νέζηνξνο, 2002).
Άιιν έλα πιενλέθηεκα απηνχ ηνπ κνληέινπ είλαη φηη δελ ππάξρεη θίλδπλνο
κεηαβηβαζηηθήο ςχρσζεο ζε ςπρσζηθνχο αζζελείο θαζψο ε ζπλζεηηθή ςπρνζεξαπεία
απνθεχγεη ηελ θαιιηέξγεηα κεηαβηβαζηηθήο λεχξσζεο πνπ απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν
ηεο θιαζηθήο ςπραλάιπζεο.
Αθφκα ζηα ζεηηθά ηεο ζπλζεηηθήο ςπρνζεξαπείαο ηνπνζεηείηαη θαη φηη είλαη
κηα ππνζηεξηθηηθή ζεξαπεία θαζψο επηδηψθεη ηελ ειάηησζε ηνπ άγρνπο ηνπ
ςπρνζεξαπεπφκελνπ (Νέζηνξνο & Βαιιαληηάλνπ, 1990/1996).
Δπίζεο, έλα ζεηηθφ ζηνηρείν ηεο είλαη φηη κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηφζν
θπζηνινγηθά φζν θαη ςπρσζηθά θαη λεπξσηηθά άηνκα. Απεπζχλεηαη ζε φιεο ηηο
κνξθέο ςπρνπαζνινγίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ςπρψζεσλ)
ηε ζπλζεηηθή Φπρνζεξαπεία δίλεηαη έκθαζε, κεηαμχ άιισλ, ζην ζπλδπαζκφ
ηεο ςπρνζεξαπείαο κε ηε θαξκαθνζεξαπεία. Άιισζηε, ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν
πηνζεηεί ηελ άπνςε φηη ε γελίθεπζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ςπρνζεξαπείαο κπνξεί λα
απμήζεη θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαξκαθνζεξαπείαο, θαη, αληηζηξφθσο, ε
παξάιιειε θαξκαθνζεξαπεία κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
ςπρνζεξαπείαο. (Νέζηνξνο, 2002)
Σέινο, φζνλ αθνξά απφ πιεπξάο κεζνδνινγία ηεο ζηεξίδεηαη ζε απζηεξά
δνκεκέλεο επηζηεκνληθέο έξεπλεο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά σο κεηνλέθηεκα κπνξεί λα ζεσξεζεί ε ρξήζε κεγάινπ
εχξνο κεζφδσλ θαη ηερληθψλ ,πνπ πξνυπνζέηνπλ θαη απαηηνχλ έλα άξηζην ζεσξεηηθφ
ππφβαζξν κέζσ ηνπ νπνίνπ ε ζεσξία λα εθινγηθεχεη ηελ πξάμε. Γηα λα κπνξέζεη λα
είλαη επηζηεκνληθή ε δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηεί σ ςπρνζεξαπεπηήο ζα πξέπεη λα
έρεη πιήξε επίγλσζε γηα ην ηη πξέπεη λα θάλεη θαζψο θαη γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ
κπνξεί λα αληηκεησπίζεη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ςπρνζεξαπείαο.
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3. ΣΟ ΔΘΑ-ΘΕΧΡΗΣΘΚΟ (TRANSTHEORETICAL MODEL)
ΜΟΝΣΕΛΟ
Σελ

δεθαεηία ηνπ 1970 ν Dr. Prochaska, ζπνχδαδε γηα λα γίλεη

ςπρνζεξαπεπηήο. ε εθείλε ηελ πεξίνδν ηεο δσήο ηνπ έραζε ηνλ παηέξα ηνπ εμαηηίαο
ηνπ αιθννιηζκνχ θαη ηεο θαηάζιηςεο ρσξίο ν ίδηνο λα κπνξέζεη λα ηνλ βνεζήζεη
ψζηε λα απνθχγεη ηνλ ζάλαην. Οη ζπλζήθεο γηα ην ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπ θαη πσο
ηνλ νδήγεζαλ λα εκπιαθεί πην ελεξγά ζην ζέκα ηεο ςπρνζεξαπείαο, νδεγψληαο ηνλ
ηειηθά ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ κνληέινπ.
Ο Dr. Prochaska αλαθέξεη ζην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν «Systems of
Psychotherapy: A Transtheoretical Analysis», εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ πιήζνπο ζεσξηψλ
πνπ ζρεηίδνηαλ κε ηε ςπρνζεξαπεία δπζθνιεπφηαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ηνπο .
(Prochaska, 1979 cited in Prochaska, DiClemente, Velicer & Rossi, 1993).
Ο Dr. Prochaska πξνζπάζεζε λα θάλεη κηα πξψηε ζπγθξηηηθήο παξνπζίαζεο
18 θχξησλ ζεσξηψλ ςπρνζεξαπείαο θαη ζπκπεξηθνξηζηηθήο αιιαγήο, φπσο ηελ
αχμεζε ηεο ζπλεηδεηφηεηαο απφ ηελ «Φξνυδηθή» ζρνιή ηεο ζθέςεο, ηελ δηαρείξηζε
ηνπ απξνφπηνπ απφ ηελ «θηλεξηαλή» παξάδνζε, αιιά θαη ηηο βνεζεηηθέο ζρέζεηο
φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζεσξία ηνπ «Ρφηδεξο». πγθεθξηκέλα αλαθέξεη ν
Dr Prochaska (1979) cited in φηη :«ο λόγος ποσ η ζσνθεηική ανάλσζη ηφν θεφριών
περιορίζηηκε ζε μόλις 18 θεφρίες είναι γιαηί οι σπόλοιπες δεν έτοσν θεμελιώζει
ιζτσρές θεφρίες προζφπικόηηηας και παθολογίας» (Prochaska, Norcross &
DiClemente, 1994) .
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ηνπ πάλσ ζε απηέο ηηο 18 ζεσξίεο ζρεηηθά
κε ηηο θνηλέο παξαδνρέο αιιαγήο, δηαπίζησζε 10 δηαδηθαζίεο αιιαγήο (10 processes
of change) νη νπνίεο ζεσξήζεθαλ φηη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηφζν ζην επίπεδν
εκπεηξίαο ηνπ αηφκνπ, φζν θαη ζην επίπεδν πεξηβάιινληνο, κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή
ηεο αιιαγήο ηνπ αηφκνπ.
Σν απνηέιεζκα απφ ηελ ζχγθξηζε απηψλ ησλ ζεσξηψλ νδήγεζε ηνλ Dr.
Prochaska

ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ

κνληέινπ ςπρνζεξαπείαο, ελφο Γηα-

ζεσξεηηθνχ κνληέινπ (transtheoretical model).
Σν 1982 ν Dr. DiClemente ζπλεξγάζηεθε γηα πξψηε θνξά κε ηνλ Dr.
Prochaska ζε κία έξεπλα ζην «Texas Research Institute of Mental Sciences», ζηελ
νπνία πξνζπάζεζαλ λα ζπγθξίλνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο αιιαγήο αηφκσλ πνπ
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πξνζπαζνχζαλ κφλνη ηνπο λα θφςνπλ ην θάπληζκα θαη κε ηηο ζπκπεξηθνξέο αιιαγήο
αηφκσλ πνπ είραλ εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα (Treasure et al. 1999 cited in Marshall &
Biddle, 2001). Οη ζπκκεηέρνληεο βξέζεθαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο
δηαδηθαζίεο αιιαγήο ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο
ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίεο νη εξεπλεηέο θαηέγξαςαλ φηη ηα άηνκα
πεξλνχλ απφ 6 ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα αιιαγήο (6 stages of change) θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο πξνζπάζεηαο ηνπο γηα αιιαγή ηεο πξνβιεκαηηθήο ηνπο ζπκπεξηθνξάο.
Μέζα απφ ηελ ζπλεξγαζία ησλ Prochaska and DiClemente αλαπηχρζεθε ην
δηα-ζεσξεηηθφ κνληέιν (transtheoretical model - ΣΣΜ) αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ,
ην νπνίν απνηειεί κία απφ ηηο πην δεκνθηιείο ζεσξίεο πνπ πξνζπαζνχλ λα
πεξηγξάςνπλ θαη λα εμεγήζνπλ απηήλ ηελ δηαδηθαζία αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο
(Prochaska, DiClemente, Velicer & Rossi,1993). Αξρηθά ην δηαζσξεηηθφ κνληέιν
αλαηχρζεθε γηα ηελ ηξνπνπνίεζεζε εζηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ φπσο ην θάπληζκα ζηελ
ζπλέρεηα φκσο εθαξκφζηεθε θαη ζε άιιεο ζπκπεξηθνξέο φπσο ε άζθεζε θαη ε
δηαηξνθή.
Ζ ηδέα πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ην δηνζεσξεηηθφ κνληέιν είλαη φηη ηα
άηνκα αιιάδνπλ κηα ζπκπεξηθνξά θαη έηζη δηέξρνληαη απφ ζεηξά ζηαδίσλ, ηα νπνία
απνθαινχληαη ζηάδηα αιιαγήο ζπκπεξηθνξάο.20
Σν Γηα-ζεσξεηηθφ κνληέιν είλαη έλα κνληέιν εθ πξνζέζεσο αιιαγήο ζηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ, ην νπνίν εζηηάδεη ζηηο ηθαλφηεηεο ιήςεο απνθάζεσλ απφ
κέξνπο ηνπ αηφκνπ θαη φρη ζε ηπρφλ βηνινγηθέο ή θνηλσληθέο επηξξνέο ζηελ
ζπκπεξηθνξά, φπσο πξνβάινπλ άιιεο ζεσξίεο (Velicer, Prochaska, Fava, Norman &
Redding, 1998 ζην Carlson, Taenzer, Koopmans & Cassebeer, 2003).
Δπίζεο, ην Γηα-ζεσξεηηθφ κνληέιν απαξηίδεηαη απφ δηάθνξα δνκηθά ζηνηρεία
θαη νη δνκηθέο αξρέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα ζηάδηα αιιαγήο, ηηο δηαδηθαζίεο
αιιαγήο, ηα ζηνηρεία απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαζψο θαη ηελ
δηαδηθαζία ηζνξξνπίαο πνπ ζα πξέπεη λα πθίζηαηαη ζηηο θαηαζηάζεηο ιήςεο
απνθάζεσλ (Patten, Vollman & Thurston, 2000; Prochaska & Velicer, 1997; Velicer
et al., 1998 ζην Carlson, Taenzer, Koopmans & Cassebeer,
ζπλζεηηθά κέξε ηνπ δηαζεσξεηηθνχ κνληέινπ πεξηιακβάλνπλ:
1. Σα ζηάδηα αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο
2. Σηο δηαδηθαζίεο αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο
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2003). Σα θχξηα

3. Σα πιενλεθηήκαηα

θαη

ηα

κεηνλεθηήκαηα

ηεο

αιιαγήο

ηεο

ζπκπεξηθνξάο
4. Σελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα
5. Σνλ πεηξαζκφ.

3.1 ΣΑ ΣΑΔΘΑ ΑΛΛΑΓΗ (STAGE OF CHANGE) ΣΗ ΤΜΠΕΡΘΦΟΡΑ
ΣΟΤ ΔΘΑΘΕΧΡΗΣΘΚΟΤ ΜΟΝΣΕΛΟΤ

Ζ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο δελ πξαγκαηνπνηείηαη απεπζείαο θαη γη’ απηφ ην
ιφγν ηα ζηάδηα αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο απνηεινχλ έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα
ηκήκαηα ηνπ δηαζεσξεηηθνχ

κνληέινπ θαζψο αληηπξνζσπεχνπλ

ηελ ρξνληθή

δηάζηαζε γηα ηελ επίηεπμε ηεο αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο (Παπατσάλλνπ,
Μπεκπέηζνο, Καθεηδήο & άγθνβηηο, 2006).
Ζ άπνςε φηη ε αιιαγή είλαη κηα δηαδηθαζία, ε νπνία ζπκβαίλεη κε ην πέξαζκα
ηνπ ρξφλνπ είλαη έλα ζηνηρείν, ην νπνίν δελ ρξίδεηαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο απφ ηηο
ππφινηπεο ζεσξίεο αιιαγήο ζπκπεξηθνξάο θαη γη’ απηφ ην ιφγν ην δηαζεσξεηηθφ
κνληέιν ζεσξείηαη κνλαδηθφ (Prochaska & Velicer, 1997).
Ζ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ζεσξείηαη σο κε ζηαζεξή θαηάζηαζε αιιά
παξάιιεια θαη δπλακηθή θαηάζηαζε πνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εμειίζζεηαη
ρξνληθά αλάκεζα ζηα ζηάδηα (Marshall & Biddle, 2001).
Σα ζηάδηα αιιαγήο ζπκπεξηθνξάο (stage of change) είλαη ηα εμήο έμη
(Prochaska & DiClemente, 1983):
1. Σν ζηάδην ηεο πξνζέσζεο, πξηλ ηελ ζθέςε (precontemplation)
2. Σν ζηάδην ηεο ζεσξίαο, ηεο ζθέςεο (contemplation)
3. Σν ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο (preparation)
4. Σν ζηάδην ηεο δξάζεο (action)
5. Σν ζηάδην ηεο δηαηήξεζεο (maintenance)
6. Σν ζηάδην ηνπ ηεξκαηηζκνχ (termination)
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Αλαιπηηθφηεξα ζην πξψην ζηάδην πξηλ ηελ ζθέςε, ηεο πξνζέσζεο, ηα άηνκα
δελ αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε γηα αιιαγή θαη δελ ζθέθηνληαη ζνβαξά λα αιιάμνπλ
κηα ζπκπεξηθνξά γηα ηνπο επφκελνπο έμη κήλεο (Prochaska &Velicher, 1997). Σα
άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε απηφ ην ζηάδην αγλννχλ ηα πξνβιήκαηα ηνπο θαη έρνπλ ηελ
ηάζε λα πξνζπαζνχλ λα απνθεχγνπλ λα ηα ζθέθηνληαη, λα ηα ζπδεηνχλ αθφκα θαη λα
ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηηο πςεινχ θηλδχλνπ ζπκπεξηθνξέο πνπ εθδειψλνπλ
(Prochaska et all 1992).
πγθεθξηκέλα νη Proschaska et al (1992) αλαθέξνπλ φηη ην θχξην
ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αηφκσλ απηφ ζε απηφ ην ζηάδην είλαη ε αδπλακία θαη ε
αληίζηαζε γηα λα θαηαιάβνπλ θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα αιιάμνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε
ζπκπεξηθνξά.
Καηά ην ζηάδην ηεο ζθέςεο ηα άηνκα αληηιακβάλνληαη ηελ χπαξμε ηνπ
πξνβιήκαηνο θαη ζθέθηνληαη ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα πξνβνχλ ζε κηα αιιαγή
ηεο ζπκπεξηθνξάο ρσξίο λα έρνπλ δεζκεπηεί φηη ζα ιάβνπλ δξάζε κέζα ζηνπο
επφκελνπο 6 κήλεο (Prochaska & Velicer, 1997). Σα άηνκα απηά ζε απηφ ην ζηάδην
είλαη πην αλνηρηά ζρεηηθά κε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπο
ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην πξηλ ηελ ζθέςε.
ην ζηάδην απηφ ηα άηνκα αξηζκνχλ ηηο ζεηηθέο θαη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο
πνπ ζα πξνθχςνπλ θάησ απφ κηα ελδερφκελε αιιαγή θαη έηζη λα ιάβεη ηελ απφθαζε
αλ ζα ζπλερίζεη ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά ή φρη. Ζ πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία
έλα άηνκν βξίζθεηαη ζε κηα κνξθή θαζήισζεο ζην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην νλνκάδεηαη
«ρξφληα πξνζήισζε ή ζπκπεξηθνξηζηηθή» (Prochaska & Velicer, 1997).
Καηά ην ηξίην ζηάδην, ηεο πξνεηνηκαζίαο γίλεηαη ζπλδπαζκφο ηεο ηάζεο θαη
ηε ζπκπεξηθνξάο. Σα άηνκα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζην ζηάδην απηφ ζθέθηνληαη λα
αιιάμνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο κέζα ζην επφκελν κήλα (Prochaska & Velicer,
1997). Σα άηνκα κπνξνχλ λα πεξάζνπλ ζην επφκελν ζηάδην φηαλ έρνπλ επηιέμεη έλα
ζρέδην δξάζεο, ην νπνίν ζεσξνχλ φηη ζα ηνπο βνεζήζεη ζηελ επίιπζε ηνπ
πξνβιήκαηνο ηνπ.
ην ηέηαξην ζηάδην, ηεο δξάζεο ηα άηνκα πξαγκαηνπνηνχλ αιιαγέο ζηελ
ζπκπεξηθνξά ηνπο, ζην πεξηβάιινλ θαη ζηηο εκπεηξίεο ηνπο κε ζθνπφ λα μεπεξάζνπλ
ηα πξνβιήκαηα ηνπο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζηάδην πξνυπνζέηεη κηα ζεκαληηθή απφ
κέξνπο ηνπ αηφκνπ φζνλ αθνξά ζην ρξφλν θαη ζηελ ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα απνδνζεί
γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ αιιαγήο. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζε απηφ ην ζηάδην γίλεηαη
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ζηελ ζπκπεξηθνξά θαζψο ιακβάλεη κεγαιχηεξεο απνδνρήο θαη αλαγλψξηζεο απφ ηα
ππφινηπα ζηάδηα. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ ζπκπεξηθνξά, ε νπνία έρεη
πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηά πξφζθαηα θαζψο ππάξρεη ν θίλδπλνο ππνηξνπήο. Αλ φκσο
ηα άηνκα θαηαθέξνπλ θαη δηαηεξήζνπλ ηηο αιιαγέο ηφηε

πεξλνχλ ζην επφκελν

ζηάδην, ην νπνίν είλαη ην ζηάδην ηεο δηαηήξεζεο.
Σν ζηάδην ηεο δηαηήξεζεο εζηηάδεη ζηελ απνθπγή ηεο ππνηξνπήο θάπνηνπ
πνπ έρεη ήδε

πξαγκαηνπνηήζεη αιιαγέο ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ. Σα άηνκα πνπ

βξίζθνληαη ζε απηφ ην ζηάδην, έρνπλ επηηχρεη ηελ επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά γηα
ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο θαη είλαη πεπεηζκέλα φηη ζα ζπλερίζνπλ ηηο αιιαγέο. Οη
αιιαγέο ηηο ζπκπεξηθνξάο απνηεινχλ πιένλ κέξνο ηεο ζπλήζεηαο, ελψ ν θίλδπλνο
ππνηξνπήο ειαρηζηνπνηείηαη παξφια απηά φκσο ην ζηάδην ηεο δηαηήξεζεο
εμαθνινπζεί λα ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο.
Σειεπηαίν ζηάδην είλαη ηνπ ηεξκαηηζκνχ. ηελ πεξίπησζε απηή, ην άηνκν πνπ
έρεη επηηχρεη ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη κεδεληθή πηζαλφηαηα λα επηζηξέςεη
ηηο ζπλήζεηεο ηνπ παξειζφληνο ελψ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο
εκθαλίδεηαη ζην κέγηζην βαζκφ (100%). Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ θαηαιήγνπλ ζε
απηφ ην ζηάδην είλαη πνιχ κηθξφο π.ρ ν αιθννιηζκφο. Ζ πιεηνςεθία δελ κπνξεί λα
θαηαθέξεη λα βξεζεί ζην ζηάδην ηνπ ηεξκαηηζκνχ. Μέζα απφ εξεπλεηηθά δεδνκέλα
έρεη απνδεηρζεί φηη απηφ ην ζηάδην δελ έρεη ζρέζε κε ηνλ ρψξν ηεο άζθεζεο αιιά κε
άιιεο ζπκπεξηθνξέο φπσο θάπληζκα, θαηαλάισζε αιθνφι, δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο
θηι. (Courneya & Bobic, 2000).
Σα ζηάδηα αιιαγήο απεηθνλίδνληαη ζην εμήο ζρήκα:
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Σα ζηάδηα αιιαγήο ζπρλά κεηξηνχληαη κε έλα αιγφξηζκν 4 ή 5 ςεθίσλ θαηά
ην νπνίν νη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ, δειαδή ΝΑΗ ή ΟΥΗ
(Prochaska et al. 1994). Σα εξσηήκαηα πεξηιακβάλνπλ έλα επξχ θάζκα δεηεκάησλ
φπσο ηηο κειινληηθέο πξνζδνθίεο, ηηο παξειζνχζεο πξνζπάζεηεο αιιαγήο θαζψο θαη
ηελ παξνχζα ζπκπεξηθνξά (Litell & Girvin, 2002).
Οη απαληήζεηο είλαη απηέο, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ αλ έλα άηνκν πιεξνί ή φρη ηα
θξηηήξηα γηα λα είλαη ζε έλα απφ ηα ζηάδηα ηεο αιιαγήο .
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3.2 ΔΘΑΔΘΚΑΘΕ ΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΜΠΕΡΘΦΟΡΑ

Οη δηαδηθαζίεο ηεο αιιαγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο απνηεινχλ ην δεχηεξν
ζπλζεηηθφ κέξνο ηνπο δηαζεσξεηηθνχ κνληέινπ θαη εκπεξηέρνπλ φιεο ηηο θαλεξέο
αιιά θαη θξπθέο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα άηνκα γηα λα κπνξέζνπλ λα
ζεκεηψζνπλ πξφνδν

θαηά ηελ δηέιεπζε ηνπο απφ ην έλα ζηάδην αιιαγήο

ζπκπεξηθνξάο ζην άιιν. Μέζα απφ δηάθνξεο κειέηεο έρεη γίλεη θαλεξφ φηη θάπνηεο
δηαδηθαζίεο απνδεηθλχνληαη πην σθέιηκεο ζε ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα.
Οη δηαδηθαζίεο φπσο είλαη ε δεκηνπξγία ζπλείδεζεο, ε πξνζσπηθή
επαλαμηνιφγεζε, ε επαλαμηνιφγεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ε θνηλσληθή απειεπζέξσζε
θαη ε εθηφλσζε ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πξψηα ζηάδηα αιιαγήο ζπκπεξηθνξάο δειαδή,
πξηλ ηελ ζθέςε θαη ηελ πξνεηνηκαζία.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά δηαδηθαζίεο φπσο νη βνεζεηηθέο ζρέζεηο, ε δηαρείξηζε
ησλ απξνφπησλ, ν έιεγρνο ησλ εξεζηζκάησλ, ε πξνζσπηθή απειεπζέξσζε θαη ε
ππνθαηάζηαζε εθαξκφδνληαη ηα επφκελα ζηάδηα.

3.3. ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΚΑΘ ΜΕΘΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΤΜΠΕΡΘΦΟΡΑ

Ζ απφθαζε ησλ αηφκσλ γηα ηελ κεηάβαζε απφ ην έλα ζηάδην αιιαγήο
ζπκπεξηθνξάο ζην επφκελν ζηάδην ζηεξίδεηαη ζηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα
κεηνλεθηήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ επηζπκεηή αιιαγή. Υαξαθηεξηζηηθά ηα
πιενλεθηήκαηα κέζσ ηεο πηνζέηεζεο κηαο πγηνχο ζπκπεξηθνξάο είλαη ιίγα ζηα πξψηα
ζηάδηα αιιαγήο θαη απμάλνληαη θαηά ηελ κεηάπησζε απφ ην έλα ζηάδην ζην επφκελν
ελψ ζπκβαίλεη ην αληίζεην κε ηα κεηνλεθηήκαηα, ηα νπνία είλαη απμεκέλα ζηα πξψηα
ζηάδηα ηεο αιιαγήο ζπκπεξηθνξάο θαη κεησκέλα ζηα επφκελα ζηάδηα.
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3.4. ΑΤΣΟΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΘΚΟΣΗΣΑ
Ζ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα απνηειεί ην ηέηαξην ζπλζεηηθφ κέξνο ηνπ
δηαζεσξεηηθνχ κνληέινπ. Δίλαη κηα εζσηεξηθή θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ηα άηνκα
ληψζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα θέξνπλ εηο πέξαο ζπγθεθξηκέλνπο επηζπκεηνχο ζηφρνπο ή
λα εθδειψζνπλ νξηζκέλε ζπκπεξηθνξά. πγθεθξηκέλα ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα
νξίδεηαη σο ε

πίζηε ελφο αηφκνπ ζηελ ηθαλφηεηα λα πξαγκαηνπνηεί θάπνηνπο

ζηφρνπο (Bandura, 1997).
Ζ έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο πξνζδνθίαο.
Δίλαη ην πηζαλφηεξν θάπνηνο λα έρεη ην ζηνηρείν ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο φηαλ
γλσξίδεη φηη πξνζδνθεί έλα απνηέιεζκα. Παξφια απηά φκσο ηα άηνκα κπνξνχλ κελ
λα εκθαλίζνπλ ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά αλ θαη κπνξεί λα δηαζέηνπλ ην
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαζψο κπνξεί λα ζεσξνχλ φηη ηα
απνηειέζκαηα κεηά ηελ εθδήισζε ηεο ζπκπεξηθνξάο δελ είλαη σθέιηκα γηα ηα ίδηα.
Σα άηνκα κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα κέζα απφ
ηέζζεξηο βαζηθέο νδνχο πνπ είλαη νη εμήο:


Μέζσ ηεο πξνζσπηθήο επίηεπμεο θάπνηνπ ζηφρνπ.



Μέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο άιισλ αηφκσλ γηα ηελ επίηεπμε θάπνηνπ
ζηφρνπ.



Μέζσ ηεο θηλεηνπνίεζεο-πξνηξνπήο απφ ηξίηνπο γηα ηελ επίηεπμε
θάπνηνπ ζηφρνπ.



Μέζσ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πξνζσπηθήο δηέξγεζεο γηα ηελ επίηεπμε
θάπνηνπ ζηφρνπ.
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3.5 ΠΕΘΡΑΜΟ
Ο πεηξαζκφο απνηειεί ην πέκπην ζπλζεηηθφ κέξνο ηνπ δηαζεσξεηηθνχ
κνληέινπ θαη δειψλεη ηελ ειθπζηηθή θαηάζηαζε θάησ απφ ηελ νπνία κπνξεί λα
ππνπέζνπλ ηα άηνκα πξνζπαζψληαο λα αιιάμνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ηελ
πηνζέηεζε πγηεηλφηεξσλ ζπλεζεηψλ.
Ο πεηξαζκφο κεηψλεηαη απφ θαηά ηελ κεηάβαζε απφ ην έλα ζηάδην αιιαγήο
ζην επφκελν ζηάδην. Ο πεηξαζκφο εληνπίδεηαη αθφκα θαη ζην ζηάδην ηεο δηαηήξεζεο
θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ ππνηξνπή.
Μέζσ ηνπ δηαζεσξεηηθνχ κνληέινπ δίλεηαη ε δπλαηνηεηα ζηνπο εηδηθνχο ηεο
αγσγήο πγείαο λα θαηαλνήζνπλ φηη δελ έρνπλ φια ηα άηνκα ηελ ίδηα εηνηκφηεηα ψζηε
λα κπνξέζνπλ λα πεηχρνπλ κηα αιιαγή. Σα άηνκα θαηαθέξλνπλ λα πξννδεχζνπλ
κέζα απφ ηελ κεηάβαζε ηνπο απφ ην έλα ζηάδην ζην επφκελν ψζηε λα κπνξέζνπλ λα
θηάζνπλ ζην ζηάδην ηεο δξάζεο (McKenzie & Smeltzer, 2001).
Σέινο, ε αμία ηνπ είλαη ζεκαληηθή θαζψο βξίζθεη εθαξκνγή θαη
απνηειεζκαηηθή αιιαγή ηεο δηαηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο φπσο πξνθχπηεη κέζα απφ
έξεπλεο (Shepherd, 2002).

3.6.ΚΡΘΣΗΡΘΑ ΣΟΤ ΔΘΑΘΕΧΡΗΣΘΚΟΤ ΜΟΝΣΕΛΟΤ

χκθσλα κε ηνλ Weinstein θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο ππάξρνπλ θάπνηα
θξηηήξηα πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε ρξήζε ηνπ δηαζεσξεηηθνχ
κνληέινπ.
Βαζηθφ θξηηήξην είλαη ε αλάγθε χπαξμεο κηαο αθξηβήο κεζφδνπ γηα ηελ
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αηφκσλ ζην θαηάιιειν ζηάδην. Έλα δεχηεξν θξηηήξην είλαη φηη
ε πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ πξέπεη λα κεηαθηλνχληαη απφ ην έλα ζηάδην αιιαγήο ζην
επφκελν κε ηελ ζεηξά πνπ απηά έρνπλ δηαηππσζεί. Σξίην θξηηήξην είλαη φηη νη
δηαθνξεηηθνί παξάγνληεο πξέπεη λα είλαη ζεκαληηθνί γηα ηελ κεηαθίλεζε αλάκεζα ζε
δηαθνξεηηθά ζηάδηα. (Weinstein, Rothman & Sutton, 1998: 292-293).
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3.7. ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΚΑΘ ΜΕΘΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΟΤ ΔΘΑΘΕΧΡΗΣΘΚΟΤ ΜΟΝΣΕΛΟΤ

Έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ δηαζεσξεηηθνχ κνληέινπ αιιαγήο ηεο
ζπκπεξηθνξάο είλαη φηη πξνζθέξεη ζεκαληηθά δεδνκέλα γηα ην «πφηε», ηνπ «γηαηί»
θαη ηνπ «πσο» κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηηο αλζπγηεηλέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ αλζξψπνπ.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά κεηνλέθηεκα ηνπ δηαζεσξεηηθνχ κνληέινπ είλαη ζπρλά
ηα φξηα απφ ην έλα ζηάδην ζην επφκελν είλαη δπζδηάθξηηα πνιιέο θνξέο ελψ ηα
ρξνληθά φξηα έρνπλ ηεζεί απζαίξεηα. Έλα άιιν κεηνλέθηεκα είλαη φηη ν νξηζκφο ηνπ
ζηαδίνπ ηεο πξνεηνηκαζίαο θάλεη αλαθνξά ζηελ παξνπζία αλεπηηπρψλ πξνζπαζεηψλ
αιιαγήο ζπκπεξηθνξάο ζην παξειζφλ. Δπίζεο, δελ θαζνξίδεη ζε πνην ζηάδην αλήθεη
θάπνηνο πνπ πξνζπαζεί λα αιιάμεη κηα ζπκπεξηθνξά γηα πξψηε θνξά. Σέινο, πνιιέο
θνξέο ε κεηαθίλεζε αλάκεζα ζηα ζηάδηα δελ αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλε ζεηξά θαη ην
κνληέιν βξίζθεηαη έηζη θάησ απφ ακθηζβήηεζε (Weinstein, Rothman & Sutton,
1998). Χο κεηνλέθηεκα επίζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί ην γεγνλφο φηη ην δηαζεσξεηηθφ
κνληέιν εθαξκφδεηαη ζε πεξηνξηζκέλν εχξνο αηφκσλ(θαπλίδνληεο,άηνκα κε
δηαηξνθηθά πξνβιήκαηα θ.ι) θαη

φρη ζε αζζελείο κε ζνβαξέο ςπρηθέο

αζζέλεηεο(φπσο ζπκβαίλεη κε ην ζπλζεηηθφ κνληέιν ηνπ I.N.Nέζηνξν).
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