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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Ζ νινθιήξσζε κηαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο απνηειεί ην ηέινο ελφο κεγάινπ 

ηαμηδηνχ πνπ πεξηιακβάλεη πνιιέο ραξέο θαη ηθαλνπνηήζεηο αιιά θαη ακέηξεηεο 

δπζθνιίεο θαη πξνθιήζεηο. Δίλαη πνιινί εθείλνη πνπ κε ππνζηήξημαλ κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο θαη έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν, άκεζα ή έκκεζα, ζην ηαμίδη απηφ. Θα ήζεια 

ινηπφλ λα ηνπο επραξηζηήζσ, αλαγλσξίδνληαο ηελ πνιχηηκε ζπλεηζθνξά ηνπο. 

 Καηαξράο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηα κέιε ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο 

επηηξνπήο γηα ηηο ζπκβνπιέο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπο, φπσο επίζεο θαη ηα κέιε ηεο 

εμεηαζηηθήο επηηξνπήο γηα ηνλ ρξφλν πνπ δηέζεζαλ θαη ηηο πνιχηηκεο παξαηεξήζεηο 

ηνπο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαηξηβήο κνπ. 

Έλα πνιχ κεγάιν επραξηζηψ νθείισ ζηνλ επηβιέπνληα ηεο δηαηξηβήο κνπ, θ. 

Αλαζηάζην ηαιίθα, Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο ηνπ Παληείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, γηα ηελ θαζνδήγεζε, ηελ εκπηζηνζχλε, ηελ ελζάξξπλζε θαη ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ ζηελ πινπνίεζε ηεο δηαηξηβήο. Σνλ επραξηζηψ ηδηαίηεξα γηα ηελ 

πίζηε πνπ έδεημε ζηηο δπλαηφηεηεο κνπ, γηα ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ θαη ηελ άκεζε 

αληαπφθξηζε θάζε θνξά πνπ ρξεηαδφκνπλ ηε βνήζεηα ηνπ, γηα ηε ζηελή θαη 

νπζηαζηηθή επφπηεπζε φισλ ησλ ζηαδίσλ ηεο έξεπλαο θαη γηα ηηο γφληκεο 

παξαηεξήζεηο ηνπ. Μνπ παξείρε έλαλ ζπλδπαζκφ ζηαζεξήο θαζνδήγεζεο θαη 

ειεπζεξίαο έθθξαζεο πνπ κνπ επέηξεςε λα αλαπηπρζψ εξεπλεηηθά, επηζηεκνληθά 

αιιά θαη πξνζσπηθά. Τπήξμε γηα κέλα πεγή έκπλεπζεο θαη αηζζάλνκαη πξαγκαηηθά 

ηπρεξή γηα ηε ζπλεξγαζία καο. 

Σπρεξή αηζζάλνκαη επίζεο πνπ είρα ηελ επθαηξία λα ζπκκεηέρσ ζε κηα ηφζν 

πινχζηα, ελδηαθέξνπζα, θαη ραξνχκελε εξεπλεηηθή νκάδα, ηελ νκάδα ησλ 

ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ. Ζ νκάδα απηή ππήξμε πάληα πεγή κάζεζεο, νπζηαζηηθήο 

αληαιιαγήο γλψζεσλ θαη ηδεψλ, πεγή ελζάξξπλζεο θαη ππνζηήξημεο αιιά θαη 

αζηείξεπηεο ραξάο. Ηδηαίηεξα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Γηάλλε Αξακπαηδή πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε αθνχξαζηα φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο ηνπ εκπεηξηθνχ 

πιηθνχ, παξέρνληαο πνιχηηκε θαη εκπλεπζκέλε αλαηξνθνδφηεζε θαη πνιιέο ηδέεο. 

Μεγάιε επγλσκνζχλε αηζζάλνκαη επίζεο γηα ηελ Καηεξίλα Εχκλε, κε ηελ νπνία 

μεθηλήζακε καδί απηφ ην ηαμίδη, θαη ζπληξνθεχζακε ε κία ηελ άιιε ζε φιεο ηηο 

ζηηγκέο, ηφζν ηηο θαιέο φζν θαη ηηο δχζθνιεο. Σελ επραξηζηψ νιφςπρα γηα ηε 

δηαζεζηκφηεηα ηεο, ηε δηαξθή ζπκπαξάζηαζε, ηε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε θαη 

ελζάξξπλζε θαη ηελ πξαθηηθή ηεο ζπλεηζθνξά ζε πνιιά επίπεδα. Θέισ επίζεο λα 
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επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηνλ Αληψλε Σζηξίθν θαη ηνλ Αιέμε Υαξηζηάδε γηα ηε 

ζπκβνιή ηνπο. 

Μεγάιε επγλσκνζχλε αηζζάλνκαη γηα ηξεηο γπλαίθεο πνπ ε ζπκβνιή ηνπο 

ζηελ επαγγεικαηηθή κνπ εμέιημε θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαηξηβήο απηήο 

ππήξμε θαζνξηζηηθή. Αλ θαη έρεη θχγεη πιένλ απφ ηε δσή, έλα κεγάιν επραξηζηψ 

νθείισ ζηελ Πφιπ Ησζεθίδε, ηε γπλαίθα πνπ ππήξμε ππεχζπλε γηα ηελ ελαζρφιεζε 

κνπ κε ηελ ςπρνζεξαπεία. Δίρα ηελ ηχρε λα καζεηεχζσ γηα πνιιά ρξφληα δίπια ηεο 

απνθηψληαο κηα πνιχηηκε θιεξνλνκηά πνπ θνπβαιψ κέζα κνπ κε ηεξάζηην αίζζεκα 

επγλσκνζχλεο. Έλα κεγάιν επραξηζηψ νθείισ επίζεο ζηελ Οκφηηκε Καζεγήηξηα 

Μίθα Υαξίηνπ-Φαηνχξνπ, ε νπνία ζπλέβαιιε θαζνξηζηηθά ζηελ έλαξμε απηήο ηεο 

δηαηξηβήο θαη κε δίδαμε πνιιά κε ην παξάδεηγκα ηεο. Σέινο, ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηελ Υξπζνχια Γηαιπξάθε, ε νπνία έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ηφζν ζηελ πξνζσπηθή, φζν θαη ζηελ επαγγεικαηηθή κνπ πνξεία θαη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο δηαηξηβήο.  

Έλα ηεξάζηην επραξηζηψ αηζζάλνκαη φηη νθείισ ζηνπο αλζξψπνπο πνπ 

δέρηεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα κνπ. Υσξίο ηε ζπκβνιή ηνπο δε ζα 

κπνξνχζε λα πινπνηεζεί ε δηαηξηβή απηή. Δπραξηζηψ ζεξκά ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ 

πνπ κε εκπηζηεχηεθαλ θαη κε έθεξαλ ζε επαθή κε ηνπο πειάηεο ηνπο, αιιά θαη ηνπο 

ίδηνπο ηνπο πειάηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα κνπ θαη κνηξάζηεθαλ καδί κνπ 

πνιχηηκεο πηπρέο ηεο πξνζσπηθήο ηνπο ηζηνξίαο. Διπίδσ λα αμηνπνίεζα κε ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηηο αθεγήζεηο ηνπο.  

Μεγάιε επγλσκνζχλε ληψζσ επίζεο γηα ηνπο γνλείο κνπ, Γξεγφξε θαη Διέλε 

Λαθηψηε, νη νπνίνη κνπ παξείραλ ηε ζηαζεξή βάζε πνπ κνπ επέηξεςε λα αλνίμσ ηα 

θηεξά κνπ θαη λα πξαγκαηνπνηήζσ φλεηξα φπσο απηφ. Ζ νπζηαζηηθή ζηήξημε ηνπο γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κνπ έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν θαη ζηελ πινπνίεζε απηήο 

ηεο δηαηξηβήο. 

Σέινο, ζέισ λα επραξηζηήζσ κέζα απφ ηελ θαξδηά κνπ ηνλ ζχληξνθφ κνπ, 

Παλαγηψηε Αγαζνθιένπο, ρσξίο ηελ παξνπζία θαη ηελ ελεξγεηηθή ζπκβνιή ηνπ 

νπνίνπ δε ζα κπνξνχζε λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε δηαηξηβή. Νηψζσ ηεξάζηηα 

επγλσκνζχλε γηα ηελ αγάπε ηνπ, ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ απεξηφξηζηε ζηήξημε πνπ 

κνπ παξείρε ζε φια ηα επίπεδα. Σνλ επραξηζηψ ηδηαίηεξα γηα ηελ πξαθηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε, γηα ηελ ελζάξξπλζε ζηηο δχζθνιεο ζηηγκέο, ηελ άπεηξε 

ππνκνλή ηνπ θαη ηελ ςπρηθή ηνπ αλζεθηηθφηεηα. Σέινο, δελ έρσ ιφγηα λα ηνλ 
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επραξηζηήζσ πνπ άληεμε αγφγγπζηα φιεο ηηο ζηεξήζεηο ζηηο νπνίεο καο ππέβαιιε ε 

ζπγγξαθή απηνχ ηνπ δηδαθηνξηθνχ.  
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή κειέηεζε ηνλ ξφιν ηεο ςπρνζεξαπείαο ζηελ ελίζρπζε ηεο 

ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζεθε κηα πνηνηηθή πξνζέγγηζε 

γηα λα δηεξεπλεζνχλ νη παξάγνληεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο πνπ αλαπηχρζεθαλ ή 

εληζρχζεθαλ κέζσ ηεο ςπρνζεξαπείαο, φπσο επίζεο θαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο 

αλαπηχρζεθαλ νη παξάγνληεο απηνί. Ζ έξεπλα βαζίζηεθε ζηηο ζπλεληεχμεηο 13 

πειαηψλ ςπρνζεξαπείαο, νη νπνίνη είραλ βηψζεη θάπνηα ηξαπκαηηθή εκπεηξία ή 

αληημνφηεηα θαη είραλ θαηαθχγεη ζηελ ςπρνζεξαπεία γηα λα ηελ αληηκεησπίζνπλ. Σν 

εκπεηξηθφ πιηθφ αλαιχζεθε κε ηε κέζνδν ηεο εκπεηξηθά ζεκειησκέλεο ζεσξίαο. Ζ 

αλάιπζε ησλ αθεγήζεσλ ησλ πειαηψλ αλέδεημε έλα ζεσξεηηθφ κνληέιν ην νπνίν 

πεξηγξάθεη ηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο κέζσ ηεο ςπρνζεξαπείαο σο 

κηα δηαδηθαζία αλαθαηαζθεπήο ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο. Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη 

ηφζν γλσζηηθή, φζν θαη ζπλαηζζεκαηηθή, θαη αλαθέξεηαη ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν νη πειάηεο λνεκαηνδνηνχλ ηνλ εαπηφ, ηηο εκπεηξίεο θαη ηε δσή ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, ε αιιαγή ζηε λνεκαηνδφηεζε πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο 

ςπρνζεξαπείαο ζρεηίδεηαη κε ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο, κε ηελ ςπρηθή 

ελδπλάκσζε, κε ηελ αιιαγή ηεο νπηηθήο, κε ηελ αιιαγή ζηε ζπλαηζζεκαηηθή βίσζε, 

κε ηελ αιιαγή ζηνλ ηξφπν δξάζεο θαη, ηέινο, κε ηελ αιιαγή ζηνλ ηξφπν πνπ νη 

πειάηεο ζρεηίδνληαη κε ηνπο άιινπο. Οη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαδηθαζία 

αλαθαηαζθεπήο ηνπ λνήκαηνο είλαη ν ζεξαπεπηήο, ν ίδηνο ν πειάηεο θαη ε κεηαμχ 

ηνπο ζρέζε, ελψ βαζηθέο δηαδηθαζίεο κέζα απφ ηηο νπνίεο επηηπγράλεηαη ε αιιαγή ζηε 

λνεκαηνδφηεζε απνηεινχλ ε γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία ησλ 

εκπεηξηψλ, ε απμεκέλε επίγλσζε θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αλαθνχθηζε. Ζ παξνχζα 

έξεπλα απνηειεί κηα απφ ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο ζχλδεζεο ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο κε ην θαηλφκελν ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. Σα επξήκαηα 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε ςπρνζεξαπεία εληζρχεη ηνπο θχξηνπο πξνζηαηεπηηθνχο 

παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα θαη αλαδεηθλχνπλ ηνπο 

βαζηθνχο ζπληειεζηέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ησλ 

παξαγφλησλ απηψλ.  

Λέξειρ-κλειδιά: ςπρνζεξαπεία, ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα, αλαθαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο, 

εκπεηξηθά ζεκειησκέλε ζεσξία, νπηηθή ηνπ πειάηε, έξεπλα δηαδηθαζίαο θαη 

απνηειέζκαηνο  
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ΤΝΟΦΖ 

Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη ε κειέηε ηνπ ξφινπ πνπ παίδεη ε 

ςπρνζεξαπεία ζηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. Ζ έξεπλα 

απνηειεί κηα απφ ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο ζχλδεζεο ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο κε ην θαηλφκελν ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη απνηειεί κηα πνηνηηθή 

έξεπλα δηαδηθαζίαο θαη απνηειέζκαηνο ζηελ ςπρνζεξαπεία, ε νπνία δηελεξγείηαη απφ 

ηελ νπηηθή αηφκσλ πνπ έρνπλ βηψζεη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ή αληίμνεο θαηαζηάζεηο. 

πσο γίλεηαη ζαθέο, ην πιαίζην ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ δχν βαζηθνχο άμνλεο. Ο 

πξψηνο άμνλαο αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, ελψ ν δεχηεξνο 

άμνλαο ζρεηίδεηαη κε ηελ ςπρνζεξαπεία.  

Ζ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα είλαη κηα έλλνηα πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηαηήξεζε, ηελ 

αλάθακςε ή ηε βειηίσζε ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο κεηά απφ ηελ 

έθζεζε ηνπ αηφκνπ ζε θάπνηα αληημνφηεηα ή ηξαπκαηηθή εκπεηξία (Ryff & Singer, 

2003). Ζ ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ζηελ ςπρνινγία θαη ηελ 

ςπρηαηξηθή μεθίλεζε ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη 1970, κέζα απφ ηελ έξεπλα παηδηψλ 

πνπ δηέηξεραλ απμεκέλν θίλδπλν λα αλαπηχμνπλ ςπρηθέο δηαηαξαρέο εμαηηίαο ησλ 

ζπλζεθψλ ζηηο νπνίεο κεγάισλαλ ή ηεο γελεηηθήο ηνπο εππάζεηαο (Luthar, 2006. 

Luthar, Cicchetti, & Becker, 2000. Masten, 2007. Masten & Tellegen, 2012). 

Αξγφηεξα, νη έξεπλεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο επεθηάζεθαλ ζε άιιεο ειηθηαθέο 

νκάδεο, φπσο νη ελήιηθεο θαη ηα άηνκα πξνρσξεκέλεο ειηθίαο (Bonanno & Diminich, 

2013. Ryff & Singer, 2003), ζε δηαθνξεηηθά είδε αληημννηήησλ θαη ηξαπκαηηθψλ 

εκπεηξηψλ, θαζψο θαη ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα, φπσο ε εθπαίδεπζε (Gu & Day, 2007), 

ν ζηξαηφο (Lee, Sudom, & Zamovski, 2013), ή νη επηρεηξήζεηο (Youssef & Luthans, 

2007). 

Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ηεο έλλνηαο ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο απνηεινχλ, αθελφο ε έθζεζε ζε θάπνην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο ή 

αληημνφηεηα θαη, αθεηέξνπ, ε θαιή πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά 

απφ ηελ έθζεζε ηνπ ζην γεγνλφο απηφ (Luthar, 2006. Luthar et al., 2000. Masten & 

Reed, 2002). Ζ βηβιηνγξαθία ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο έρεη ζπκπεξηιάβεη έλα 

κεγάιν εχξνο ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ θαη αληίμνσλ ζπλζεθψλ. ηα πιαίζηα ηεο 

ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο παηδηψλ, έρνπλ εξεπλεζεί κνξθέο αληημνφηεηαο φπσο είλαη ε 

ςπρνπαζνινγία ησλ γνληψλ, ε θαθνπνίεζε, ε θηψρεηα ή ε βία ζηελ θνηλφηεηα, νη 

νπνίεο ζπλδένληαη κε αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ αλάπηπμε ή πξνζαξκνγή ησλ 
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παηδηψλ. Οη αληημνφηεηεο πνπ έρνπλ εξεπλεζεί ζηνπο ελήιηθεο αθνξνχλ πεξηζζφηεξν 

ζε νμέα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα φπσο ε απψιεηα αγαπεκέλσλ πξνζψπσλ, νη θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο ή νη ζνβαξέο αζζέλεηεο (Bonanno, Moskowitz et al., 2005. Denz-

Penhey & Murdoch, 2008. Reich, 2006). Σαπηφρξνλα πνιινί εξεπλεηέο, κειεηνχλ 

γεγνλφηα κέηξηαο έληαζεο ή ην ζηξεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο (Diehl & Hay, 2010. 

Donnellan, Conger, McAdams & Neppl, 2009), αλαγλσξίδνληαο πσο, παξφηη είλαη 

ιηγφηεξν δξακαηηθά απφ ηα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα, κπνξεί λα αζθνχλ ζεκαληηθφηεξε 

επίδξαζε ζηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ πγεία. Ζ ζεηηθή πξνζαξκνγή πεξηιακβάλεη ηφζν 

ηε δηαηήξεζε ηεο θπζηνινγηθήο αλάπηπμεο ή ιεηηνπξγηθφηεηαο, φζν θαη ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ είλαη θαιχηεξε απφ εθείλε πνπ ζα αλακελφηαλ κε βάζε ηελ 

έθζεζε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν ή ηελ αληημνφηεηα (Luthar, 2006. Windle, 2011). 

Έλαο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έρεη νξηζηεί ε ζεηηθή πξνζαξκνγή είλαη ε επάξθεηα ζηελ 

εθπιήξσζε αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ θαηάιιεισλ γηα ηελ ειηθία θαη ην θχιν ησλ 

αηφκσλ ζην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθφ θαη ηζηνξηθφ πιαίζην ζην νπνίν 

δνπλ θαη κεγαιψλνπλ (Masten, 2001. Masten & Coatsworth, 1998). Δπηπιένλ, πνιιέο 

έξεπλεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ελειίθσλ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ απνπζία 

ςπρνπαζνινγίαο σο θξηηήξην γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζεηηθήο πξνζαξκνγήο, ελψ 

ππάξρνπλ εξεπλεηέο (Ryff & Singer, 2003. Ryff, Singer, Love, & Essex, 1998) πνπ 

ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη θξηηήξηα ζεηηθήο 

έθβαζεο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε αμηνιφγεζε ηνπ επ δελ. 

Βαζηθφο ζηφρνο ησλ εξεπλψλ ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ππήξμε απφ ηελ 

αξρή ν εληνπηζκφο εθείλσλ ησλ παξαγφλησλ πνπ βνεζνχλ ηα άηνκα λα 

αληεπεμέιζνπλ απνηειεζκαηηθά ζηηο πξνθιήζεηο ηεο δσήο (Richardson, 2002). Οη 

παξάγνληεο απηνί αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία σο πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο θαη 

είλαη νη κεραληζκνί πνπ κεζνιαβνχλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηε ζεηηθή πξνζαξκνγή ηνπ 

αηφκνπ απέλαληη ζηελ αληημνφηεηα (Werner, 1995). Οη πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο 

κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε ηξεηο επξχηεξεο θαηεγνξίεο: (1) ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ίδηνπ ηνπ αηφκνπ, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε απηνεθηίκεζε ή ε ηθαλφηεηα 

ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο, (2) ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηελνχ πεξηβάιινληνο, φπσο 

είλαη νη θαιέο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαη ε χπαξμε θνηλσληθήο ζηήξημεο θαη (3) 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο είλαη, γηα 

παξάδεηγκα, ηα πςειά επίπεδα δεκφζηαο αζθάιεηαο (Luthar, Cicchetti, & Becker, 

2000). Πνιιέο έξεπλεο, αλεμάξηεηα απφ ηε κεζνδνινγία ηνπο θαη ηνλ πιεζπζκφ ή ηα 

είδε ησλ αληημννηήησλ πνπ έρνπλ εξεπλήζεη, έρνπλ θαηαιήμεη ζε κηα «ζχληνκε 
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ιίζηα» (Masten 2001, 2007) ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ 

πνπ θαίλεηαη φηη ζρεηίδνληαη κε ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα. ηελ παξνχζα δηαηξηβή 

παξνπζηάδνληαη νξηζκέλνη βαζηθνί πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο πνπ έρνπλ αλαδεηρζεί 

σο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνί απφ ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, 

νη νπνίνη ηαπηφρξνλα ζρεηίδνληαη κε ηελ ςπρνζεξαπεία θαη ηε ζεξαπεπηηθή αιιαγή. 

Μηα βαζηθή θαηεγνξία πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ αθνξά ζηηο αληηιήςεηο 

θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο (Kaplan, 2013. 

Rutter, 1987). Έλαο πςειφο βαζκφο απηνγλσζίαο, φπσο επίζεο θαη ε εθηίκεζε, ν 

ζεβαζκφο θαη ε απνδνρή ηνπ εαπηνχ είλαη παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά 

ζηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα, ηφζν ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο, φζν θαη ζηνπο 

ελήιηθεο (Beardslee, 1989. Beardslee & Podorefsky, 1988. Cicchetti & Rogosch, 

1997. Dumont & Provost, 1999. Kidd & Shahar, 2008. Wouters et al, 2013). Έλαο 

άιινο παξάγνληαο πνπ έρεη ζπζηεκαηηθά ζπλδεζεί κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα 

πξνζαξκφδνληαη θαη λα αληηκεησπίδνπλ ηελ αληημνφηεηα θαη ην ηξαχκα είλαη ν 

βαζκφο ηνπ ειέγρνπ πνπ αληηιακβάλνληαη φηη έρνπλ. Γχν απφ ηηο κνξθέο πνπ 

ιακβάλεη ε έλλνηα ηνπ αληηιακβαλφκελνπ ειέγρνπ είλαη ε εζηία ειέγρνπ θαη ηα 

αηζζήκαηα απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. Σα άηνκα πνπ έρνπλ εζσηεξηθή εζηία ειέγρνπ, 

πνπ έρνπλ δειαδή ηελ πεπνίζεζε φηη νη θαηαζηάζεηο ειέγρνληαη απφ ηηο δηθέο ηνπο 

ελέξγεηεο θαη φρη απφ ηε κνίξα, φπσο θαη ηα άηνκα πνπ έρνπλ πςειή 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη πηζηεχνπλ φηη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα πεηπραίλνπλ ηα 

απνηειέζκαηα πνπ επηζπκνχλ, έρεη θαλεί φηη αληεπεμέξρνληαη κε κεγαιχηεξε επηηπρία 

ζηηο πξνθιήζεηο θαη δείρλνπλ πςειφηεξε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα (Benight, Swift, 

Sanger, Smith & Zeppelin, 1999. Bolger & Patterson, 2001, 2003. Kilic, Dorstyn, & 

Guiver, 2013. Leontopoulou, 2006. Soet, Brack, & Dilorio, 2003. Stewart & Yuen, 

2011. Tsaousides et al., 2009. Wallston, 2007. Walter, Horsey, Palmieri, & Hobfoll, 

2010).  

Έλαο ζεκαληηθφο πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο πνπ έρεη ζρεηηζηεί κε ηελ 

ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ αηφκσλ ζηελ αληημνφηεηα είλαη ην λφεκα θαη ε 

δηαδηθαζία θαηαζθεπήο λνήκαηνο (Davis & Nolen-Hoeksema, 2001. Gillies & 

Neimeyer, 2006. Larner & Blow, 2011. Neimeyer, Burke, Mackay, & van Dyke 

Stringer, 2010. Park, 2010. Park & Folkman, 1997). Οη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο 

ελδέρεηαη λα παξαβηάζνπλ ηηο πξνεγνχκελεο πεπνηζήζεηο ησλ αηφκσλ γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπο θαη ηνλ θφζκν, δεκηνπξγψληαο έληαζε θαη δπζθνξία. Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο  
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θαηαζθεπήο λνήκαηνο, ε νπνία κπνξεί λα είλαη ηφζν ζπλαηζζεκαηηθή, φζν θαη 

γλσζηηθή, ηα άηνκα επηρεηξνχλ λα κεηψζνπλ ηελ αζπκθσλία αλάκεζα ζηηο 

πξνεγνχκελεο πεπνηζήζεηο θαη ηηο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο. Ζ επηηπρεκέλε δηαδηθαζία 

θαηαζθεπήο λνήκαηνο νδεγεί ζε κείσζε ηεο δπζθνξίαο θαη θαιχηεξε πξνζαξκνγή 

ζην ζηξεζνγφλν ή ηξαπκαηηθφ γεγνλφο (Hunt, 1998. Hunt, Schloss, Moonat, Poulos, 

& Wieland, 2007. Joseph & Linley, 2005. Park & Folkman, 1997. Thompson & 

Janigian, 1988). Ζ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε κηα ζεηξά απφ 

δηαθνξεηηθά είδε θαηαζθεπαζκέλνπ λνήκαηνο πνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε ηελ ςπρηθή 

αλζεθηηθφηεηα θαη πνπ εθηείλνληαη απφ ηελ απνδνρή (Edward, Welch, & Chater, 

2009. Park, 2010. Sturgeon & Zautra, 2010) θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ γεγνλφηνο (Davis 

et al., 1998. Holland, Currier, & Neimeyer, 2006. Keesee, Currier, & Neimeyer, 

2008), κέρξη ηελ αιιαγή ηεο ηαπηφηεηαο (Neimeyer et al., 2006), ηελ εχξεζε νθέινπο 

(Affleck & Tennen, 1996. Tennen & Affleck, 2002) θαη ηε κεηαηξαπκαηηθή αλάπηπμε 

(Davis, Wohl, & Verberg, 2007. Joseph & Linley, 2005. Tedeschi & Calhoun, 2004). 

ηαλ νη άλζξσπνη έξρνληαη αληηκέησπνη κε ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο θαη 

ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ρξεζηκνπνηνχλ κηα ζεηξά απφ ζθέςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο γηα 

λα ηηο δηαρεηξηζηνχλ, κηα ζεηξά δειαδή απφ ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο (Lazarus & 

Folkman, 1984). Οη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο πνπ έρνπλ παξαδνζηαθά ζπλδεζεί κε 

ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα απέλαληη ζην ζηξεο θαη ην ηξαχκα είλαη νη ζηξαηεγηθέο 

πνπ εζηηάδνπλ ζην πξφβιεκα, νη ζηξαηεγηθέο πξνζέγγηζεο θαη νη ελεξγεηηθέο 

ζηξαηεγηθέο (Hoge, Austin, & Pollack, 2007. Moskowitz, Folkman, & Acree, 2003. 

Southwick, Vythilingam, & Charney, 2005. Taylor & Stanton, 2007). Σα επξήκαηα 

ησλ εξεπλψλ, σζηφζν, παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο αληηθάζεηο σο πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαθφξσλ ζηξαηεγηθψλ, γεγνλφο πνπ έρεη νδεγήζεη 

νξηζκέλνπο εξεπλεηέο λα ππνζηεξίμνπλ φηη απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφηεξν είλαη ε 

επέιηθηε ρξήζε κηαο ζεηξάο ζηξαηεγηθψλ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θαηάζηαζεο 

(Bonanno & Diminich, 2013. Bonanno, Pat-Horenczyk, & Noll, 2011. Cheng, 2001. 

Folkman & Moskowitz, 2004. Galatzer-Levy, Burton, & Bonanno, 2012). Μηα 

επηπιένλ δηαδηθαζία πνπ έρεη θαλεί φηη πξνζηαηεχεη ηα άηνκα απφ ηηο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ηνπ ζηξεο θαη ησλ ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπο λα 

ξπζκίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο (Bonanno & Kaltman, 1999. Curtis & Cicchetti, 

2003. Troy & Mauss, 2011). Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε δελ αθνξά κφλν ζηελ 

ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα κεηψλνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε ψζηε λα κπνξέζνπλ 

λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά θάησ απφ αληίμνεο ζπλζήθεο, αιιά θαη ζηελ 
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ηθαλφηεηα ηνπο λα πξνθαινχλ, λα δηαηεξνχλ θαη λα εληζρχνπλ ηα ζεηηθά ηνπο 

ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο, φπσο έρνπλ δείμεη αξθεηέο έξεπλεο (Fredrickson & Joiner, 2002. 

Fredrickson, Mancuso, Branigan, & Tugade,  2000. Gloria & Steinhardt, 2014. Papa 

& Bonanno, 2008. Tugade & Fredrickson, 2007). 

Σέινο, έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ έρεη θαλεί 

ζπζηεκαηηθά φηη παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε ζεηηθή πξνζαξκνγή απέλαληη ζε έλα 

κεγάιν εχξνο αληημννηήησλ θαη ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ, ηφζν ζηα παηδηά φζν θαη 

ζηνπο ελήιηθεο, είλαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ε θνηλσληθή ζηήξημε (Afifi & 

MacMillan, 2011. Denz-Penhey & Murdoch, 2008. Gonzales, Chronister, Linville, & 

Knoble, 2012. Hogan & Schmidt, 2002. Lin, Sandler, Ayers, Wolchik, & Luecken, 

2004. Luthar, 2006. Quale & Schanke, 2010. Singer & Ryff, 1999. Woodgate, 1999). 

Ο ξφινο ησλ ζρέζεσλ θαη ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο αθνξά ζηελ πξνζηαζία ηφζν ηεο 

ςπρηθήο φζν θαη ηεο θπζηθήο πγείαο (Cohen, 1988, 2004. Uchino, 2006), αιιά θαη 

ζηελ αλάπηπμε ησλ αηφκσλ κέζα απφ ηελ αληημνφηεηα (Cadell, Regehr, Hemsworth, 

2003. Helgeson & Lopez, 2010. Hogan & Schmidt, 2002. Prati & Pietrantoni, 2009. 

Tedeschi & Calhoun, 2004). Οη εξεπλεηέο έρνπλ πξνηείλεη κηα ζεηξά απφ κνληέια πνπ 

επηρεηξνχλ λα εμεγήζνπλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο κεραληζκνχο κέζα απφ ηνπο νπνίνπο 

νη ζρέζεηο εληζρχνπλ ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα. Έηζη, ζχκθσλα κε ην πξνζηαηεπηηθφ 

κνληέιν νη ζρέζεηο ιεηηνπξγνχλ κφλν θάησ απφ ζπλζήθεο ζηξεο θαη αληημνφηεηαο, 

βνεζψληαο ηα άηνκα λα κεηαβάιινπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο απέλαληη 

ζηηο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλνπλ (Cohen & Wills, 1985). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην 

κνληέιν θχξηαο επίδξαζεο πξνηείλεη φηη νη ζρέζεηο ιεηηνπξγνχλ επεξγεηηθά γηα ηνπο 

αλζξψπνπο θάησ απφ φιεο ηηο ζπλζήθεο (Cohen & Wills, 1985. Janicki-Deverts & 

Cohen, 2011). Ζ ζεσξία ζρεζηαθήο ξχζκηζεο απνηειεί έλα κνληέιν θχξηαο επίδξαζεο 

θαη πξνηείλεη φηη νη άλζξσπνη ξπζκίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζθέςεηο θαη ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπο κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο 

(Lakey & Orehek, 2011). Σέινο, ην κνληέιν ηεο θνηλσληθήο-γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο 

ππνζηεξίδεη φηη έλα ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ πνπ δηεπθνιχλεη ηελ έθθξαζε θαη 

επηθνηλσλία, πξνσζεί ηε γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία θαη θαη‟ 

επέθηαζε ηελ πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζηελ αληημνφηεηα (Lepore, 2001. 

Lepore & Helgeson, 1998. Lepore, Silver, Wortman, & Wayment, 1996). 
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Ζ παξνχζα δηαηξηβή αζρνιείηαη κε ην θαηλφκελν ηεο αλάπηπμεο θαη 

ελίζρπζεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο κέζσ ηεο ςπρνζεξαπείαο. Ζ ςπρνζεξαπεία 

απνηειεί, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, ηνλ δεχηεξν άμνλα ηεο έξεπλαο, επνκέλσο ζηε 

ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ νξηζκέλα επξήκαηα πνηνηηθψλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ γίλεη 

απφ ηελ νπηηθή ηνπ πειάηε. 

Οη κειέηεο πνπ έρνπλ δηεξεπλήζεη ηελ εκπεηξία ησλ πειαηψλ σο πξνο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ςπρνζεξαπείαο, ηφζν γεληθά, φζν θαη κε άηνκα πνπ έρνπλ βηψζεη 

ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, έρνπλ θαηαιήμεη ζε κηα ζεηξά απφ αιιαγέο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ, πέξα απφ ηε κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηε βειηίσζε ηεο 

δηάζεζεο, αιιαγέο ζηε ζρέζε κε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο, κεγαιχηεξε 

ελφξαζε θαη θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ ηνπο, κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαη αίζζεκα 

δχλακεο, θαζψο θαη αιιαγή ζηνλ ηξφπν ζθέςεο αιιά θαη ζηνλ ηξφπν δξάζεο θαη ζηε 

ζπκπεξηθνξά (Binder, Holgersen, & Nielsen, 2010.  Edwards & Loeb, 2011. Fava et 

al., 2000. Gallagher, Tracey, & Millar, 2005. Kallivayalil, Levitan, Brown, & Harvey, 

2013. Olivera, Braun, Gomez Penedo, & Roussos, 2013. Palmstierna & Werbart, 

2013. Price, MacDonald, Adair, Koerner, & Monson, 2014. Tummala-Narra, 

Kallivayalil, Singer, & Andreini, 2012. Vega et al., 2012. Von Below, Werbart, & 

Rehnberg, 2010). Οη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρεκέλε 

ζεξαπεπηηθή έθβαζε, ζχκθσλα κε ηνπο πειάηεο, είλαη θπξίσο νη θνηλνί ζεξαπεπηηθνί 

παξάγνληεο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζηε βηβιηνγξαθία: ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε, 

παξάγνληεο ηνπ ζεξαπεπηή, παξάγνληεο ηνπ πειάηε θαη νξηζκέλεο θνηλέο 

ζεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο φπσο ε ζπδήηεζε θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή θάζαξζε, ε 

ελφξαζε, ε αιιαγή ηεο νπηηθήο, ε επίιπζε πξνβιήκαηνο θαη ε εθκάζεζε δεμηνηήησλ 

(Binder, Holgersen, & Nielsen, 2009. Castonguay et al., 2010. Cutcliffe, 2004. 

Diamond, Llewelyn, Relf & Bruce, 2012. Edwards & Loeb, 2011. Göstas, Wiberg, 

Neander, & Kjellin, 2012. MacCormack et al., 2001. McLeod, 2012. Omylinska-

Thurston & Cooper, 2014. Palmstierna & Werbart, 2013. Rayner, Thompson, & 

Walsh, 2011. Timulak, 2007. Von Below et al., 2010).  

πσο είλαη θαλεξφ, ηα επξήκαηα απφ ηε βηβιηνγξαθία ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο παξνπζηάδνπλ αμηνζεκείσηε νκνηφηεηα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ 

αλαθέξνπλ νη πειάηεο φηη επηηπγράλνπλ κέζα απφ ηελ ςπρνζεξαπεία ηνπο. Απηή ε 

ζχγθιηζε ησλ επξεκάησλ ησλ δχν πεδίσλ έξεπλαο παξέρεη ελδείμεηο φηη ε 

ςπρνζεξαπεία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο έλα πιαίζην αλάπηπμεο βαζηθψλ 

πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ θαη θαηά ζπλέπεηα σο πιαίζην αλάπηπμεο θαη ελίζρπζεο 
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ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. Χζηφζν, ζηε βηβιηνγξαθία νη έξεπλεο πνπ ζπλδένπλ ηελ 

ςπρνζεξαπεία κε ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα είλαη πεξηνξηζκέλεο. 

πγθεθξηκέλα, ζην πεδίν ηεο ςπρνζεξαπείαο δελ ππάξρνπλ πνηνηηθέο κειέηεο 

πνπ δηεξεπλνχλ ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα απφ ηε ζθνπηά ησλ πειαηψλ, ελψ νη 

έξεπλεο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ έλλνηα ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο είλαη θπξίσο 

πνζνηηθέο θαη επηθεληξψλνληαη ζε κεκνλσκέλνπο πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο 

θαζνξηζκέλνπο εθ ησλ πξνηέξσλ απφ ηνλ ίδην ηνλ εξεπλεηή. Δπηπιένλ, νη έξεπλεο 

απηέο αθνξνχλ θπξίσο ζε αμηνιφγεζε ςπρνζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί κε ηνλ ζθνπφ ηεο ελίζρπζεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, ελψ ππάξρνπλ 

θαη ιίγεο έξεπλεο πνπ αμηνινγνχλ ηελ επίδξαζε δηαθφξσλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ 

παξεκβάζεσλ ζηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα ησλ αηφκσλ. ιεο απηέο νη έξεπλεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ήδε γλσζηέο κεηαβιεηέο θαη παξάγνληεο θαη αμηνινγψληαο 

ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο, αθήλνπλ έλα θελφ σο πξνο ηελ αλαθάιπςε λέσλ πηζαλψλ 

παξαγφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ελίζρπζεο ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο κέζσ ηεο ςπρνζεξαπείαο. Οη έξεπλεο απηέο κπνξνχλ λα δψζνπλ 

πηζαλά απάληεζε ζην εξψηεκα ηνπ θαηά πφζν ε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα εληζρχεηαη 

κέζα απφ ηελ ςπρνζεξαπεία, αδπλαηνχλ σζηφζν λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο σο πξνο 

ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο πνπ αλαπηχζζνληαη, θαη 

θπξίσο, σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαπηχζζνληαη.  

Απφ ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη φηη είλαη πνιιά εθείλα πνπ κέλνπλ λα 

δηεξεπλεζνχλ ζηνλ ρψξν ηεο ςπρνζεξαπείαο σο πξνο ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ηεο 

ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη πσο ππάξρεη αλάγθε γηα ηε δηεμαγσγή πεξηζζφηεξσλ 

πνηνηηθψλ, δηεξεπλεηηθψλ κειεηψλ πνπ λα εζηηάδνπλ ζηελ αλαθάιπςε λέσλ 

κεηαβιεηψλ θαη παξαγφλησλ ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία. Οη έξεπλεο απηέο ζα επηηξέςνπλ ηε δεκηνπξγία κηαο 

βάζεο γηα ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη κε πνζνηηθέο έξεπλεο. 

Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθφ λα δηεμαρζνχλ έξεπλεο απφ ηελ νπηηθή ησλ ίδησλ ησλ 

πειαηψλ, θαη ηδηαίηεξα αηφκσλ πνπ έρνπλ βηψζεη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ή 

αληημνφηεηεο.  

Ζ παξνχζα έξεπλα ζρεδηάζηεθε ιακβάλνληαο ππφςε απηέο ηηο αλάγθεο θαη 

ζηνρεχεη λα θαιχςεη θάπνηα απφ ηα θελά πνπ εληνπίζηεθαλ ζηελ έξεπλα ηεο 

ςπρνζεξαπείαο σο πξνο ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα. Ο βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε 

δηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλάπηπμεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο κέζα ζηελ  
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ςπρνζεξαπεία. Ζ έξεπλα δηεμήρζε απφ ηε ζθνπηά αηφκσλ πνπ έρνπλ βηψζεη 

ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ή αληημνφηεηεο θαη έρνπλ απεπζπλζεί ζε θάπνηνλ 

ςπρνζεξαπεπηή ψζηε λα ηηο αληηκεησπίζνπλ. Θεσξήζεθε σο πξνυπφζεζε φηη ε 

ςπρνζεξαπεία απνηειεί έλαλ παξάγνληα ελίζρπζεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, 

δεδνκέλνπ φηη πιεξνχληαη ηα δχν βαζηθά θξηηήξηα γηα ηελ χπαξμε ηεο 

αλζεθηηθφηεηαο, δειαδή (α) νη ζπκκεηέρνληεο είραλ βηψζεη θάπνηνπ είδνπο 

ηξαπκαηηθή εκπεηξία ή αληημνφηεηα θαη, (β) ε πξνζαξκνγή ηνπο, κεηά απφ ηελ 

ςπρνζεξαπεία, ήηαλ θαιή, φπσο θξίζεθε απφ ηνπο ίδηνπο θαη απφ ηνπο 

ςπρνζεξαπεπηέο ηνπο. 

Σα ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ θαζνδήγεζαλ ηελ έξεπλα ήηαλ 

ηα εμήο: 

1. Πνηνη είλαη νη ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ή εληζρχζεθαλ κέζσ ηεο ςπρνζεξαπείαο; 

2. Με πνηνπο ηξφπνπο θαη κέζα απφ πνηεο δηαδηθαζίεο αλαπηχρζεθαλ νη 

παξάγνληεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο; 

Γηα ηε κειέηε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

επηιέρζεθε ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε, ελψ ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηεο εκπεηξηθά ζεκειησκέλεο ζεσξίαο. 

ηελ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 13 άηνκα πνπ είραλ βηψζεη 

θάπνηνπ είδνπο αληημνφηεηα ή ηξαπκαηηθή εκπεηξία θαη αλαδήηεζαλ ςπρνζεξαπεία 

εμαηηίαο ηεο. πγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ νθηψ γπλαίθεο θαη πέληε άλδξεο 

ειηθίαο 32 έσο 64 εηψλ (κέζνο φξνο ειηθίαο: 43,2 έηε). Σα είδε ηεο αληημνφηεηαο ή 

ηξαπκαηηθήο εκπεηξίαο πνπ είραλ βηψζεη νη ζπκκεηέρνληεο, πεξηιάκβαλαλ, κεηαμχ 

άιισλ, απψιεηα ζηελνχ ζπγγεληθνχ πξνζψπνπ, ρσξηζκφ, ή ζνβαξή αζζέλεηα. ηελ 

έξεπλα εθπξνζσπνχληαλ δηάθνξεο ςπρνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο, φπσο, γηα 

παξάδεηγκα, ε πξνζσπνθεληξηθή, ε ππαξμηαθή, ε νκαδηθή αλάιπζε, θαη ε γθεζηάιη. 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο θπκαηλφηαλ απφ 2-3 κήλεο έσο 10 έηε, κε κέζν φξν ηα 4,4 

έηε. 

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ παξνχζα έξεπλα έγηλε κε ηε ρξήζε ηεο 

αηνκηθήο, εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο ε νπνία πεξηιάκβαλε θαη έλα ζχληνκν 

εξσηεκαηνιφγην δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηηο ζπζηεκαηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο εκπεηξηθά ζεκειησκέλεο 

ζεσξίαο θαη είρε ζαλ ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ πεξηγξάθεη 

θαη εμεγεί ηελ αλάπηπμε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο κέζσ ηεο ςπρνζεξαπείαο. Σν 
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ζεσξεηηθφ απηφ πιαίζην πξνέθπςε επαγσγηθά απφ ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα θαη 

αλαπηχρζεθε ζηαδηαθά κέζα απφ ηελ ηαπηφρξνλε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ (Fassinger, 2005). Σν ζεσξεηηθφ κνληέιν ελίζρπζεο ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο κέζσ ηεο ςπρνζεξαπείαο πνπ πξνέθπςε, απνηειείηαη απφ κηα 

θεληξηθή θαηεγνξία, ηξεηο ππεξθείκελεο θαηεγνξίεο, θαη 13 θαηεγνξίεο πνπ 

ππάγνληαη ζηηο ππεξθείκελεο θαηεγνξίεο, θαη νη νπνίεο αλαιχνληαη πεξαηηέξσ ζε 

ππνθαηεγνξίεο.  

Ζ θεληξηθή θαηεγνξία πνπ αλαδείρζεθε απφ ηελ αλάιπζε είλαη «Ζ 

Αλαθαηαζθεπή ηνπ Πξνζσπηθνχ Ννήκαηνο». Ζ έλλνηα απηή εμεγεί ηε βαζηθή 

δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία ε ςπρνζεξαπεία βνήζεζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

εληζρχζνπλ ηελ ςπρηθή ηνπο αλζεθηηθφηεηα, θαη αλαθέξεηαη ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ 

κε ηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο αληηιακβάλνληαη θαη λνεκαηνδνηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο, 

ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη ηε δσή. 

Ζ πξψηε ππεξθείκελε θαηεγνξία ηνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ αλαθέξεηαη ζηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ψζηε λα πξνρσξήζεη ν πειάηεο ζηελ 

αλαθαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο θαη απνθαιείηαη «πλδεκηνπξγψληαο ηηο Πξνυπνζέζεηο 

ηεο Αλαθαηαζθεπήο ηνπ Ννήκαηνο». Ζ θαηεγνξία απηή αλαδεηθλχεη ηνλ ξφιν πνπ 

παίδεη ν ζεξαπεπηήο, ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε θαη ν ίδηνο ν πειάηεο ζηελ αιιαγή πνπ 

επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ ςπρνζεξαπεία. Οη ζπκκεηέρνληεο αλαγλψξηζαλ πσο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεξαπεπηή θαη ε επαγγεικαηηθή ηνπ ηθαλφηεηα, νη πνηφηεηεο ηεο 

ζηάζεο ηνπ φπσο ε απνδνρή θαη ε θαηαλφεζε θαζψο θαη νη παξεκβάζεηο ηνπ, έπαημαλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αίζζεζε αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο πνπ βίσζαλ θαη ζηελ 

αιιαγή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ αληηιακβάλνληαλ ηνλ εαπηφ ηνπο, ηηο εκπεηξίεο 

ηνπο θαη ηε δσή. Οη ζπκκεηέρνληεο βίσζαλ ηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε σο κηα ζεκαληηθή, 

πνιχηηκε θαη αιεζηλή ζρέζε, κέζα ζηελ νπνία αηζζάλνληαλ αζθάιεηα θαη 

εκπηζηνζχλε. Ζ ζηαζεξφηεηα θαη ε κεγάιε δηάξθεηα ηνπ ζεξαπεπηηθνχ πιαηζίνπ, ε 

χπαξμε νξίσλ θαη ε αλζεθηηθφηεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο ζηηο εληάζεηο θαη ζηνλ 

ρξφλν, απνηεινχλ επίζεο ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρέζεο πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθά γηα 

ηελ αιιαγή. Οη πειάηεο αλαγλψξηζαλ θαη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο δηθήο ηνπο 

ζπκκεηνρήο ζηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία, κέζα απφ ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπο λα 

παξακείλνπλ ζηε ζεξαπεία, κέζα απφ ηελ εηνηκφηεηα ηνπο λα αλνίμνπλ θαη λα 

επεμεξγαζηνχλ δχζθνια δεηήκαηα, κέζα απφ ην ζάξξνο ηνπο λα δείμνπλ εκπηζηνζχλε  
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θαη λα αλνηρηνχλ, αιιά θαη κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή δνπιεηά πνπ θαηαβάιινπλ εληφο 

θαη εθηφο ηεο ζεξαπεπηηθήο ζπλεδξίαο.  

Οη παξάγνληεο ηνπ ζεξαπεπηή, ηνπ πειάηε θαη ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο 

ζπλδηακνξθψλνπλ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ιακβάλνπλ ρψξα νη δηεξγαζίεο 

αλαθαηαζθεπήο ηνπ λνήκαηνο, νη νπνίεο απνηεινχλ θαη ηε δεχηεξε ππεξθείκελε 

θαηεγνξία ηνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ πνπ απνθαιείηαη «Αλαδεηψληαο ην Πξνζσπηθφ 

Νφεκα». Μέζα ζην αζθαιέο ζεξαπεπηηθφ πιαίζην πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί, ν πειάηεο 

αξρίδεη λα παίξλεη απφζηαζε απφ ηηο δχζθνιεο εκπεηξίεο θαη ηα νδπλεξά 

ζπλαηζζήκαηα θαη λα ηα παξαηεξεί κε κεγαιχηεξε ςπρξαηκία. Σαπηφρξνλα, αξρίδεη 

λα θαηαλνεί ην λφεκα πνπ είραλ γηα ηνλ ίδην νη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, θαη λα 

επαλαβηψλεη κε αζθάιεηα ηα νδπλεξά ζπλαηζζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο εκπεηξίεο 

απηέο. Οη δηαδηθαζίεο απηέο νδεγνχλ ηνλ πειάηε ζε κηα κεγαιχηεξε επίγλσζε ηνπ 

εαπηνχ ηνπ, ησλ εκπεηξηψλ πνπ ηνλ έρνπλ δηακνξθψζεη, ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ, θαη 

ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ. Σαπηφρξνλα, αξρίδεη λα αληηιακβάλεηαη κε ζαθήλεηα ηηο 

ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα ηνπ αιιά θαη λα απνθηά ζαθέζηεξε επίγλσζε ησλ άιισλ 

αλζξψπσλ, ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπο ή ησλ ηξφπσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ. ιεο απηέο νη 

δηεξγαζίεο δηεπθνιχλνληαη, αιιά θαη δηεπθνιχλνπλ, ηε κείσζε ηεο έληαζεο ησλ 

νδπλεξψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηελ αλαθνχθηζε πνπ ιακβάλεη ρψξα κέζα ζηελ 

ςπρνζεξαπεία. 

Οη δηεξγαζίεο απηέο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ «Αλζεθηηθή 

Αλαζπγθξφηεζε», πνπ απνηειεί θαη ηελ ηξίηε ππεξθείκελε θαηεγνξία ηνπ 

ζεσξεηηθνχ κνληέινπ ελίζρπζεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. Ζ αλζεθηηθή 

αλαζπγθξφηεζε αλαθέξεηαη ζην απνηέιεζκα ηεο αιιαγήο ζηε λνεκαηνδφηεζε θαη 

ζηηο ζπλέπεηεο ηεο. Ζ αιιαγή ζηε λνεκαηνδφηεζε ζπληειείηαη γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζε ηξία επίπεδα. Σν πξψην επίπεδν ζρεηίδεηαη κε ηελ αληίιεςε ηνπ 

εαπηνχ ηνπ πειάηε. Μέζα ζηελ ςπρνζεξαπεία νη πειάηεο γλσξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο 

θαη αξρίδνπλ λα ηνλ αληηιακβάλνληαη κε ζεηηθφηεξν ηξφπν, λα ηνλ εθηηκνχλ θαη λα 

βηψλνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα απηφλ. Αηζζάλνληαη επίζεο φηη εμειίζζνληαη ζαλ 

άηνκα θαη φηη νδεγνχληαη πξνο ηελ πξαγκάησζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Σν δεχηεξν 

επίπεδν ζην νπνίν ζπληειείηαη ε αιιαγή ζηε λνεκαηνδφηεζε αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν 

πνπ νη πειάηεο λνεκαηνδνηνχλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα αληηκεησπίδνπλ ηηο δπζθνιίεο 

θαη ζηελ ςπρηθή ηνπο ελδπλάκσζε. πγθεθξηκέλα, νη πειάηεο αξρίδνπλ λα 

αλαγλσξίδνπλ ηφζν ηε δηθή ηνπο επζχλε ζηηο θαηαζηάζεηο φζν θαη ηηο επζχλεο ησλ 

άιισλ. Ζ αλαγλψξηζε απηή ζπλνδεχεη θαη δηεπθνιχλεη έλα λέν αίζζεκα δχλακεο πνπ 
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βηψλνπλ, κηα απμεκέλε απηνπεπνίζεζε θαη εκπηζηνζχλε, θαη κηα κεγαιχηεξε 

ηθαλφηεηα λα ειέγρνπλ ηνλ εαπηφ, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζθέςεηο θαη ηηο αληηδξάζεηο 

ηνπο. Δληζρχνληαη επίζεο λα αμηνινγνχλ ηη είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο ίδηνπο θαη λα 

αθνχλ ηελ εζσηεξηθή ηνπο θσλή ζηηο επηινγέο πνπ θάλνπλ. Σν ηξίην επίπεδν αιιαγήο 

ηεο λνεκαηνδφηεζεο αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ νη πειάηεο αληηιακβάλνληαη ηε δσή, 

ηηο εκπεηξίεο ηνπο αιιά θαη ην κέιινλ. πγθεθξηκέλα, νη πειάηεο απνθηνχλ κηα 

ζεηηθφηεξε καηηά απέλαληη ζηε δσή, αλαγλσξίδνπλ ηα ζεηηθά θαη ηα νθέιε ησλ 

ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ πνπ βίσζαλ, θαη βηψλνπλ κεγαιχηεξε απνδνρή γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπο, ηηο εκπεηξίεο ηνπο, ηε δσή θαη ηνπο άιινπο. 

Ο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη πειάηεο αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ 

ηνπο, ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη ηε δσή, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ηφζν ηνπ είδνπο 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ βηψλνπλ φζν θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα βηψλνπλ. Σα 

έληνλα θαη νδπλεξά ζπλαηζζήκαηα πνπ έθεξαλ ζηελ ςπρνζεξαπεία θαηαιαγηάδνπλ, 

βηψλνπλ πεξηζζφηεξα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη θαιχηεξε δηάζεζε, ελψ απμάλεηαη ε 

ηθαλφηεηα ηνπο λα απνδέρνληαη θαη λα αληέρνπλ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ 

βηψλνπλ ζην παξφλ ηνπο. Δπηπιένλ, ε αιιαγή ζηε λνεκαηνδφηεζε έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα λα αιιάδεη θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δξνπλ νη πειάηεο. Μηα αιιαγή 

είλαη φηη καζαίλνπλ λα πξνζηαηεχνπλ πεξηζζφηεξν ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα βάδνπλ φξηα 

ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο άιινπο. Απνθηνχλ επίζεο πην ελεξγεηηθνχο θαη επέιηθηνπο 

ηξφπνπο λα αληηκεησπίδνπλ ηηο δπζθνιίεο ελψ αηζζάλνληαη φηη δηαρεηξίδνληαη 

θαιχηεξα θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Σέινο, ε αλαθαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο, 

νδεγεί θαη ζε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη πειάηεο ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

άιινπο, θάηη πνπ νδεγεί θαη ζε αιιαγή ησλ ζρέζεσλ ηνπο. Οξηζκέλεο απφ ηηο αιιαγέο 

απηέο είλαη φηη γίλνληαη πην απζεληηθνί θαη εηιηθξηλείο, εθθξάδνπλ πεξηζζφηεξν ηα 

ζπλαηζζήκαηα αιιά θαη ηηο αλάγθεο ηνπο, γίλνληαη ιηγφηεξν απζηεξνί θαη επηθξηηηθνί 

κε ηνπο άιινπο θαη γεληθά καζαίλνπλ λα δεκηνπξγνχλ θαιχηεξεο ζρέζεηο. 

Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο επηβεβαηψλνπλ θαη δηεπξχλνπλ ηε 

ζρεηηθή ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία. ε ζρέζε κε ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ηα 

επξήκαηα επηβεβαηψλνπλ θαη επεθηείλνπλ ηα επξήκαηα ησλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ 

εξεπλψλ πνπ εμεηάδνπλ ηελ νπηηθή ηνπ πειάηε θαη ηα ηνπνζεηνχλ ζην πιαίζην ηεο 

ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο έλλνηαο ηεο 

ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο δηαπηζηψλνπκε, επίζεο, φηη ζηνπο παξάγνληεο ηεο αιιαγήο 

πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κπνξνχκε λα αλαγλσξίζνπκε ηνπο  
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βαζηθφηεξνπο πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο πνπ έρνπλ αλαδεηρζεί θαη απφ ηελ έξεπλα 

ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. Αλακθίβνια, ηα επξήκαηα ππνζηεξίδνπλ φηη νη ζεηηθέο 

αιιαγέο πνπ βίσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο κέζα απφ ηελ ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία 

αληαλαθινχλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα επηζηξνθή ζην πξνγελέζηεξν επίπεδν 

ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη αλαθέξνληαη ζε κηα ζεηηθή κεηακφξθσζε, αλάπηπμε ή άλζεζε. 

ε ζρέζε κε ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο ζπλάδνπλ κε ηε ζρεηηθή ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία σο πξνο ηε ζπκβνιή ηνπ 

ζεξαπεπηή, ηνπ πειάηε θαη ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο. Σν εχξεκα αλαθνξηθά κε ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο ππνζηεξίδεη θαη δηεπξχλεη ηα επξήκαηα ηεο 

βηβιηνγξαθίαο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, φρη κφλν λα ιεηηνπξγήζνπλ πξνζηαηεπηηθά θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ηξαπκαηηθήο ή αληίμνεο θαηάζηαζεο, αιιά θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ 

ζεξαπεπηηθά, σο έλα πιαίζην αλάπηπμεο ηεο, αθφκα θαη αξθεηά ρξφληα κεηά απφ ηε 

ιήμε ηεο αληημνφηεηαο. Ζ παξνχζα έξεπλα βνεζά, ζπλ ηνηο άιινηο, λα αλαδεηρζεί 

αθφκα πεξηζζφηεξν ν ξφινο ηνπ ίδηνπ ηνπ πειάηε ζηελ αλάθακςε απφ ηηο 

ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ κέζσ ηεο ςπρνζεξαπείαο.  

Δπηπιένλ, ηα επξήκαηα παξέρνπλ πεξαηηέξσ εξεπλεηηθή ππνζηήξημε θαη 

ππνγξακκίδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δπζρεξψλ ή ηξαπκαηηθψλ 

εκπεηξηψλ γηα ηε ζεηηθή πξνζαξκνγή ζε απηέο, ηνλίδνληαο φηη ε δηαδηθαζία πνπ έρεη 

ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ πξνζαξκνγή θαη ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε κεηά απφ ηελ 

αληημνφηεηα δελ είλαη ακηγψο ζπλαηζζεκαηηθή ή γλσζηηθή, αιιά έλαο ζπλδπαζκφο 

ηνπο. 

Ζ παξνχζα κειέηε απνηειεί κηα απφ ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο ζχλδεζεο ηεο 

ςπρνζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ην θαηλφκελν ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη 

ζέηεη ηα ζεκέιηα ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλάπηπμεο ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο κέζσ ηεο ςπρνζεξαπείαο. Σν ζεσξεηηθφ κνληέιν γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο κέζσ ηεο ςπρνζεξαπείαο εκπινπηίδεη θαη δηεπξχλεη ηελ 

ςπρνζεξαπεπηηθή ζεσξία. Δπηπιένλ, ε έξεπλα εληζρχεη ηνλ ξφιν ηεο ςπρνζεξαπείαο 

φρη κφλν ζηελ αλάθακςε, αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε κεηά απφ ηε βίσζε ηξαπκαηηθψλ 

εκπεηξηψλ, ελψ δίλεη έκθαζε ζηνλ ιφγν ηνπ πειάηε, θάηη πνπ απνηειεί θαηλνηνκία 

ζηνλ ρψξν απηφ.  

πκπεξαζκαηηθά, ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

ςπρνζεξαπεία εληζρχεη ηνπο βαζηθνχο πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο πνπ έρνπλ 

ζρεηηζηεί κε ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζπκβάιιεη 
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θαζνξηζηηθά ζηελ θαιχηεξε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ αηφκσλ 

απέλαληη ζε δπζρεξείο ζπλζήθεο ή ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο. Ζ βαζηθή δηαδηθαζία κέζσ 

ηεο νπνίαο ζπληειείηαη ε ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο είλαη ε 

αλαθαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο, ε νπνία απνηειεί πξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα αιιά θαη 

νδεγεί ζηελ αλάπηπμε άιισλ πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ. Σν ζεσξεηηθφ κνληέιν 

πνπ πξνηείλεηαη ππνζηεξίδεη, επηπιένλ, φηη ηφζν ε δηαδηθαζία αλαθαηαζθεπήο ηνπ 

λνήκαηνο, φζν θαη νη ππφινηπνη πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο πνπ αλαπηχζζνληαη σο 

απνηέιεζκα ηεο αλαθαηαζθεπήο ηνπ λνήκαηνο, απνηεινχλ ζπζηαηηθά ζηνηρεία κηαο 

αλάπηπμεο θαη ζεηηθήο κεηακφξθσζεο πνπ ιακβάλεη ρψξα κέζσ ηεο 

ςπρνζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

Δηζαγσγή 

 

Ζ αληημνφηεηα, ην ζηξεο θαη ην ηξαχκα απνηεινχλ αλαπφθεπθηεο εκπεηξίεο 

ηεο δσήο. Δθηηκάηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη βηψλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπο ηνπιάρηζηνλ έλα ηξαπκαηηθφ γεγνλφο, δειαδή έλα γεγνλφο πνπ είλαη βίαην, 

απεηιεηηθφ γηα ηε δσή ή έμσ απφ ην εχξνο ηεο θπζηνινγηθήο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο 

(Ozer, Best, Lipsey, &Weiss, 2003). Δπηδεκηνινγηθέο έξεπλεο εληνπίδνπλ ην πνζνζηφ 

ησλ αηφκσλ πνπ εθηίζεηαη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα απφ 20 έσο 

28% ζε Δπξσπατθέο ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία θαη ε Διβεηία, κέρξη 80% ζηελ Ακεξηθή 

θαη ηνλ Καλαδά (Breslau, 2009).  Πέξα απφ ηα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα, σζηφζν, φινη νη 

άλζξσπνη βηψλνπλ ζεκαληηθέο δπζρέξεηεο θαη αξλεηηθά γεγνλφηα δσήο φπσο ν 

ρσξηζκφο, ε απψιεηα ηεο εξγαζίαο ή ε απψιεηα αγαπεκέλσλ πξνζψπσλ. Δπηπιένλ, 

πνιιά άηνκα δνπλ ή κεγαιψλνπλ ζε ρξφληεο ζπλζήθεο αληημνφηεηαο φπσο είλαη ε 

νηθνλνκηθή δπζρέξεηα, ε βία θαη ε θαθνπνίεζε, ε ςπρηθή αζζέλεηα κέινπο ηεο 

νηθνγέλεηαο, αιιά θαη ην θαζεκεξηλφ ζηξεο. Δκπεηξίεο φπσο απηέο, ίζσο λα κε 

ζεσξνχληαη αθξαία ηξαπκαηηθέο, κπνξεί φκσο λα είλαη ηδηαίηεξα επαρζείο γηα ην 

άηνκν θαη λα έρνπλ ζεκαληηθφ αξλεηηθφ αληίθηππν ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπ 

πγεία (Beasley, Thompson, & Davidson, 2003. Holmes & Rahe, 1967. Lazarus & 

Folkman, 1984. Weathers & Keane, 2007).  

Μηα ελδηαθέξνπζα δηαπίζησζε είλαη φηη δελ αληηδξνχλ φινη νη άλζξσπνη κε 

ηνλ ίδην ηξφπν απέλαληη ζηηο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, ηα αξλεηηθά γεγνλφηα δσήο θαη 

ηελ αληημνφηεηα (Bonanno, 2004. Bonanno, Westphal, & Mancini, 2011). Οξηζκέλνη 

βηψλνπλ νμχ ζηξεο απφ ην νπνίν θαηαθέξλνπλ λα αλαθάκςνπλ ζρεηηθά γξήγνξα, ελψ 

άιινη κπνξεί λα αλαπηχμνπλ ζνβαξά, ρξφληα ςπρνπαζνινγηθά ζπκπηψκαηα 

(Bonanno, 2004. Joseph, Linley, & Harris, 2005. Joseph, Williams, & Yule, 1997). 

Απφ ηα άηνκα πνπ εθηίζεληαη ζε ηξαπκαηηθά γεγνλφηα έρεη ππνινγηζηεί φηη κφλν έλα 

κηθξφ πνζνζηφ, ην νπνίν δελ μεπεξλάεη ην 10%, πιεξνί ηα θξηηήξηα γηα ηε δηάγλσζε 

κεηαηξαπκαηηθήο δηαηαξαρήο άγρνπο (Breslau, 2009. Ozer & Weiss, 2004). Δπίζεο, 

απφ ηα άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ απψιεηα αγαπεκέλσλ πξνζψπσλ, πεξίπνπ ην 

10-15% αλαπηχζζεη ρξφληα θαηάζιηςε ή δπζθνξία, ελψ έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο 

ελδέρεηαη λα παξνπζηάζεη πξνβιήκαηα ζηελ εξγαζηαθή θαη θνηλσληθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα ή πξνβιήκαηα πγείαο (Bonanno & Kaltman, 2001). Σα πνζνζηά 
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απηά φκσο απμάλνληαη ζεκαληηθά φηαλ ε απψιεηα είλαη βίαηε ή αθξαία (Bonanno, 

Westphal, & Mancini, 2011). 

πσο ήδε αλαθέξζεθε φκσο, ε επίδξαζε ησλ ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ δελ 

είλαη ην ίδην επηβαξπληηθή γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Πνιινί είλαη εθείλνη πνπ 

θαηαθέξλνπλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηελ αληημνφηεηα, ηηο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο θαη ηα 

αξλεηηθά γεγνλφηα δσήο, λα δηαηεξήζνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ην επ δελ ηνπο θαη 

λα ζπλερίζνπλ θαλνληθά ηε δσή ηνπο. Δθηηκάηαη φηη ην 35 κε 65% ησλ αηφκσλ 

θαηαθέξλνπλ φρη κφλν λα κελ αλαπηχμνπλ παζνινγηθά ζπκπηψκαηα θαη ςπρνινγηθέο 

δηαηαξαρέο αιιά θαη λα δηαηεξήζνπλ έλα ζηαζεξφ επίπεδν ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη 

ζεηηθήο πξνζαξκνγήο πξηλ θαη κεηά απφ κηα ηξαπκαηηθή εκπεηξία (Bonanno & 

Diminich, 2013). Ζ αλαγλψξηζε φηη ε αληημνφηεηα θαη ην ηξαχκα δελ νδεγνχλ πάληα 

ζε ςπρνινγηθά ζπκπηψκαηα θαη δηαηαξαρέο, αιιά φηη πνιιά άηνκα πνπ ηα βηψλνπλ 

επηδεηθλχνπλ ζεηηθή πξνζαξκνγή, απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο 

ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο (Rutter, 2012). Ζ έλλνηα απηή αλαθέξεηαη ζηελ 

ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα δηαηεξνχλ, λα επαλαθηνχλ ή αθφκε θαη λα βειηηψλνπλ ηε 

ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπο πγεία φηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε αληημνφηεηεο ή 

ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο (Ryff & Singer, 2003).  

Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο έξεπλαο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο έγθεηηαη ζηελ 

ηδηαίηεξε έκθαζε πνπ δίλεη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ παξαγφλησλ θαη ησλ κεραληζκψλ νη 

νπνίνη εκπιέθνληαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα αληεπεμέξρνληαη κε επηηπρία ζηηο 

αξλεηηθέο ζπλζήθεο δσήο θαη ηηο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο. Πξάγκαηη, ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηεο έξεπλαο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο έρεη επηθεληξσζεί ζηελ αλαδήηεζε 

ησλ αηνκηθψλ, νηθνγελεηαθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηε ζεηηθή πξνζαξκνγή (Richardson, 2002). Ο εληνπηζκφο απηψλ ησλ 

πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ απνηειεί δήηεκα θεληξηθήο ζπνπδαηφηεηαο θαζψο έρεη 

νδεγήζεη ζηνλ ζρεδηαζκφ παξεκβάζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ζε επάισηνπο πιεζπζκνχο.  

Ζ ςπρνζεξαπεία απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα πνπ αζρνιείηαη κε ηελ ςπρηθή 

επνχισζε, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηνπ επ δελ ησλ αλζξψπσλ. Δάλ ε αληημνφηεηα θαη ην ηξαχκα 

απνηεινχλ δπλάκεηο δηάιπζεο, ε ςπρνζεξαπεία ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη σο 

δηαδηθαζία ζχλδεζεο θαη δφκεζεο, κέζα απφ ηελ νπνία δίλεηαη ζην άηνκν ε 

δπλαηφηεηα λα αλαζπληαρζεί (πλνδηλνχ, 2007). Ζ ςπρνζεξαπεία παίδεη βαζηθφ ξφιν 

ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δπζρεξείο εκπεηξίεο 
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θαη βνεζά ηα άηνκα λα αλαθάκςνπλ απφ ηηο επηπηψζεηο ησλ εκπεηξηψλ απηψλ θαη λα 

αλαπηχμνπλ ηελ ςπρηθή ηνπο αλζεθηηθφηεηα. Θα πεξίκελε θαλείο φηη ε δηεξεχλεζε 

ηνπ ξφινπ πνπ παίδεη ε ςπρνζεξαπεία ζηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ζα 

είρε θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ, νδεγψληαο ζε πιεζψξα εξεπλψλ. 

Χζηφζν, ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή. Οη έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ηεο ςπρνζεξαπείαο λα εληζρχζεη ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα είλαη 

πεξηνξηζκέλεο. Δπηπιένλ, νη ππάξρνπζεο έξεπλεο είλαη πνζνηηθέο θαη εζηηάδνπλ ζηελ 

αμηνιφγεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ σο πξνο ηε δπλαηφηεηα ηνπο 

λα εληζρχζνπλ επηιεγκέλνπο παξάγνλεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. Χζηφζν, εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα έλα λέν θαη αραξηνγξάθεην πεδίν κειέηεο (Norte et al., 2011), 

δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε κηαο αξρηθήο δηεξεχλεζεο ησλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ θαη 

παξαγφλησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ θαιιηέξγεηα θαη ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο κέζσ ηεο ςπρνζεξαπείαο. 

Μηα ηέηνηνπ είδνπο δηεξεχλεζε είλαη ζπκβαηή κε ηελ θπξίαξρε ηάζε ηεο 

έξεπλαο ζηελ ςπρνζεξαπεία ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε νπνία δίλεη έκθαζε ζηελ 

αλαθάιπςε ζε αληίζεζε κε ηελ επαιήζεπζε ήδε δηακνξθσκέλσλ ππνζέζεσλ 

(Braakmann, 2015. Russell & Orlinsky, 1996). Πνιιέο λέεο ςπρνζεξαπεπηηθέο 

έξεπλεο βαζίδνληαη ζε θαηλνκελνινγηθά θαη θνλζηξνπθηηβηζηηθά-δηεξκελεπηηθά 

θηινζνθηθά πιαίζηα θαη πηνζεηνχλ πνηνηηθέο θαη κηθηέο πξνζεγγίζεηο ζηελ έξεπλα 

(Orlinsky, Ronnestad, & Willutzki, 2004). Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αξρίζεη επίζεο λα 

ιακβάλεηαη ππφςε φιν θαη πεξηζζφηεξν ε νπηηθή ηνπ ίδηνπ ηνπ πειάηε σο κηα έγθπξε 

θαη ρξήζηκε πεγή πιεξνθνξηψλ, ε νπνία κπνξεί λα απνθαιχςεη ζεκαληηθέο πηπρέο 

ηεο εκπεηξίαο ηνπ πνπ δελ έρνπλ εληνπηζηεί κέζα απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο νπηηθήο ηνπ 

ςπρνζεξαπεπηή, ηνπ ζεσξεηηθνχ ή ηνπ εξεπλεηή (Elliott, 2008). 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή απνζθνπεί ζε κηα λαηνπξαιηζηηθή δηεξεχλεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ζηελ ςπρνζεξαπεία, κέζα απφ 

ηελ νπηηθή ησλ πειαηψλ. Ζ έξεπλα βαζίδεηαη ζηηο αθεγήζεηο πειαηψλ νη νπνίνη είραλ 

βηψζεη θάπνηνπ είδνπο ηξαπκαηηθή εκπεηξία ή αληημνφηεηα θαη θαηέθπγαλ ζε 

ςπρνζεξαπεπηηθή βνήζεηα γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο επηπηψζεηο ηεο. Μέζα απφ ηε 

ρξήζε ηεο εκπεηξηθά ζεκειησκέλεο ζεσξίαο ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ν 

απψηεξνο ζηφρνο ηεο κειέηεο είλαη ε θαηαζθεπή ελφο ζεσξεηηθνχ κνληέινπ ηεο 

ζπκβνιήο ηεο ςπρνζεξαπείαο ζηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο.  

Ζ δηεξεχλεζε ηεο εκπεηξίαο απφ ηελ ςπρνζεξαπεία, αηφκσλ πνπ έρνπλ βηψζεη 

ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ή αληημνφηεηεο απνθηά ηδηαίηεξε ζπνπδαηφηεηα θαζψο 
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ζπκβάιιεη κε πνηθίινπο ηξφπνπο ζηελ ςπρνζεξαπεπηηθή ζεσξία, έξεπλα, πξαθηηθή 

θαη εθπαίδεπζε. πγθεθξηκέλα, ε θαηαζθεπή ελφο ζεσξεηηθνχ κνληέινπ ελίζρπζεο 

ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο κέζσ ηεο ςπρνζεξαπείαο εκπινπηίδεη ηελ 

ςπρνζεξαπεπηηθή ζεσξία θαη αλαδεηθλχεη ηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ 

εκπιέθνληαη ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Ο εληνπηζκφο ησλ παξαγφλησλ απηψλ ζπκβάιιεη 

ζηε δηεπθξίληζε ηνπ ξφινπ πνπ παίδεη ε ςπρνζεξαπεία ζηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο απέλαληη ζηηο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, ηηο αληημνφηεηεο θαη ηα 

αξλεηηθά γεγνλφηα δσήο θαη εληζρχεη ηελ αμία ηεο φρη κφλν σο πξνο ηελ αλαθνχθηζε 

ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηε ζεξαπεία ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ αιιά θαη σο πξνο ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. ε έλα εξεπλεηηθφ επίπεδν ε παξνχζα 

έξεπλα ζπκβάιιεη ζηε δηεχξπλζε ηεο εξεπλεηηθήο βάζεο πνπ αζρνιείηαη κε ηε ζρέζε 

αλάκεζα ζηελ ςπρνζεξαπεία θαη ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα. Με δεδνκέλν φηη ε 

εξεπλεηηθή απηή βάζε είλαη ηδηαίηεξα κηθξή, ν εκπινπηηζκφο ηεο κε λέεο έξεπλεο, θαη 

ηδηαίηεξα κε δηεξεπλεηηθέο κειέηεο πνπ αθνινπζνχλ κηα πνηνηηθή πξνζέγγηζε θαη 

βαζίδνληαη ζηελ νπηηθή ησλ πειαηψλ, απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία. Ζ βαζηθφηεξε 

ζπκβνιή ηεο παξνχζαο έξεπλαο, σζηφζν, ζεσξψ φηη είλαη εθείλε πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ ςπρνζεξαπεπηηθή πξαθηηθή θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ 

ζεξαπεπηψλ. Οη αθεγήζεηο ησλ ίδησλ ησλ πειαηψλ πνπ έρνπλ βηψζεη αξλεηηθά 

γεγνλφηα θαη ζπλζήθεο δσήο γηα ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηελ ςπρνζεξαπεία, 

απνθαιχπηνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ ζεσξνχλ βνεζεηηθνχο. Ζ 

ελεκέξσζε ησλ ςπρνζεξαπεπηψλ ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο απηνχο, εκπινπηίδεη 

ηελ ςπρνζεξαπεπηηθή πξαθηηθή θαη ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνληαη ζηα άηνκα πνπ έρνπλ βηψζεη δπζρέξεηεο κε ζηφρν ηελ πιεξέζηεξε 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε έξεπλα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε 

ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο ςπρνζεξαπείαο γηα άηνκα πνπ έρνπλ βηψζεη πνηθίιεο 

δπζρέξεηεο θαη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο.  

Η Οπηηθή ηεο Δξεπλήηξηαο 

 Ζ πνηνηηθή έξεπλα ζπλεπάγεηαη κηα ηδηαίηεξα πξνζσπηθή εκπινθή ηνπ 

εξεπλεηή ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Ζ εκπινθή απηή γίλεηαη θαλεξή ζε φια ηα 

ζηάδηα ηεο έξεπλαο, απφ ηνλ ηξφπν πνπ ν εξεπλεηήο δηαηππψλεη ηηο εξσηήζεηο, κέρξη 

ηνλ ηξφπν πνπ αλαιχεη ηα δεδνκέλα θαη ηηο εθθξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα 

απνδψζεη ηηο έλλνηεο πνπ αλαδεηθλχνληαη απφ ηελ αλάιπζε. Παξφιν πνπ ε 

ππνθεηκεληθφηεηα θαη νη πξνθαηαιήςεηο ηνπ εξεπλεηή επεξεάδνπλ φια ηα είδε 

έξεπλαο, ζηελ πνηνηηθή έξεπλα νη εξεπλεηέο αλαγλσξίδνπλ ηελ ππνθεηκεληθφηεηα 
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απηή θαη πξνζπαζνχλ λα ηε δηαρεηξηζηνχλ (Morrow, 2005). Μηα ζπρλή πξαθηηθή πνπ 

πηνζεηείηαη είλαη ε απνθάιπςε ησλ πεπνηζήζεσλ, ησλ ππνζέζεσλ θαη ησλ 

πξνθαηαιήςεσλ ηνπ εξεπλεηή πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ επεξεάζεη ηνλ ηξφπν πνπ έρεη 

εθηειέζεη ηελ έξεπλα (Morrow, 2005). Αθνινπζψληαο ηελ πξαθηηθή απηή, ζα 

επηρεηξήζσ ζηε ζπλέρεηα λα απνηππψζσ ηελ πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία, ηηο 

πεπνηζήζεηο, ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη ηηο ππνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνχζα 

έξεπλα θαη πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ επεξεάζεη ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ εξκελεία ηνπ 

εκπεηξηθνχ πιηθνχ. 

Σν ελδηαθέξνλ κνπ γηα ηε κειέηε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, μεθίλεζε κέζα 

απφ ηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή κνπ ζε κηα νκάδα πνπ είρε ζαλ ζηφρν λα παξάζρεη 

ςπρνινγηθή βνήζεηα ζηνπο πιεζπζκνχο πνπ είραλ βηψζεη ηηο θαηαζηξνθηθέο 

ππξθαγηέο ηεο Πεινπνλλήζνπ ην θαινθαίξη ηνπ 2007. Τπεχζπλε ηεο νκάδαο ήηαλ ε 

θαζεγήηξηα Μίθα Υαξίηνπ-Φαηνχξνπ, ε νπνία κνπ είρε αλαζέζεη λα αζρνιεζψ κε 

ηελ θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαλ. Μηα απφ ηηο βαζηθέο κεηαβιεηέο πνπ είρακε απνθαζίζεη λα 

κειεηήζνπκε ήηαλ θαη εθείλε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. Σν ζρέδην απηφ δελ 

πινπνηήζεθε γηα κηα ζεηξά απφ ιφγνπο, σζηφζν ε πξψηε επαθή πνπ είρα κε ηελ 

έλλνηα ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο κνπ θίλεζε έληνλα ην ελδηαθέξνλ θαη απνθάζηζα 

λα ηε δηαηεξήζσ σο βαζηθφ άμνλα ηεο εξγαζίαο κνπ. Μειεηψληαο ηε βηβιηνγξαθία 

γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ πνπ επηδεηθλχνπλ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα απέλαληη 

ζηηο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο θαη ηηο πνηθίιεο κνξθέο αληημνφηεηαο πνπ αληηκεησπίδνπλ, 

άξρηζα λα αλαξσηηέκαη γηα ηνλ ξφιν ηεο ςπρνζεξαπείαο ζηελ αλάπηπμε ή ηελ 

θαιιηέξγεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ.  

Βαζηθφ ξφιν ζηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνκαη ηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ, ηε 

θχζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο αιιά θαη ηελ ςπρνζεξαπεία, παίδεη ε πξνζσπηθή 

κνπ ςπρνζεξαπεπηηθή εθπαίδεπζε. Ζ πξνζέγγηζε ζηελ νπνία εθπαηδεχηεθα θαη 

εμαζθψ είλαη ε πξνζσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεπνηζήζεηο γηα ηνλ άλζξσπν, γηα ηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, θαη 

γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ είλαη αλαγθαίεο θαη επαξθείο γηα ηελ ςπρνζεξαπεπηηθή αιιαγή. 

Δπηπιένλ, ζηελ νπηηθή κνπ έρεη επηδξάζεη ζεκαληηθά θαη ε ςπρνζεξαπεπηηθή κνπ 

πξαθηηθή αιιά θαη ε εκπεηξία κνπ σο πειάηηζζα ςπρνζεξαπείαο.  

ε έλα πξψην επίπεδν, ηφζν ε πξνζσπνθεληξηθή κνπ εθπαίδεπζε φζν θαη ε 

εκπεηξία κνπ σο πειάηηζζα θαη σο ςπρνζεξαπεχηξηα, έρνπλ θαζνξίζεη ηνλ ηξφπν πνπ 

έρσ δηεμάγεη ηελ έξεπλα θαη ηε ζηάζε κνπ απέλαληη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο 
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έξεπλαο. Πξνζπάζεζα φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν λα δεκηνπξγήζσ κηα ζρέζε 

ζεβαζκνχ, απνδνρήο θαη ελζπλαηζζεηηθήο αθξφαζεο ζηηο ζπλεληεχμεηο, ελψ 

ρξεζηκνπνίεζα ηελ ςπρνζεξαπεπηηθή κνπ εκπεηξία γηα λα δηαθξίλσ θαη λα 

αληηκεησπίζσ ηελ νπνηαδήπνηε δπζθνξία κπνξνχζε λα πξνθιεζεί απφ ηελ 

αλαθίλεζε δχζθνισλ εκπεηξηψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ. Δπίζεο, ζηελ αλάιπζε ηνπ 

εκπεηξηθνχ πιηθνχ πξνζπάζεζα λα εηζέιζσ ζην ππνθεηκεληθφ πιαίζην αλαθνξάο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ψζηε ε εξκελεία ηνπ πιηθνχ απηνχ λα βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο 

αθεγήζεηο ηνπο θαη ζην δηθφ ηνπο λφεκα θαη φρη ζε δηθέο κνπ, απζαίξεηεο, ππνζέζεηο. 

Δίλαη ζαθέο πσο θάηη ηέηνην δελ είλαη πιήξσο εθηθηφ, ζεσξψ φκσο ε 

πξνζσπνθεληξηθή εθπαίδεπζε κε έρεη βνεζήζεη λα είκαη επαηζζεηνπνηεκέλε θαη λα 

αλαγλσξίδσ επθνιφηεξα πφηε κπνξεί λα ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην.  

Ζ ςπρνζεξαπεπηηθή κνπ εθπαίδεπζε θαη πξαθηηθή, έρεη επεξεάζεη θαη κε 

άιινπο ηξφπνπο ηελ έξεπλα, θπξίσο κε ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο ππνζέζεηο πνπ έρνπλ 

δηακνξθσζεί κέζα κνπ γηα ηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ, γηα ηε θχζε ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο θαη γηα ηελ ςπρνζεξαπεία. Ξεθηλψληαο ινηπφλ ηελ έξεπλα, κέζα κνπ 

ππήξρε ήδε ε πεπνίζεζε φηη ηα άηνκα κέζα απφ ηελ ςπρνζεξαπεία έξρνληαη ζε 

επαθή κε ηηο εγγελείο ηνπο δπλαηφηεηεο, κε απνηέιεζκα λα κπνξνχλ λα 

αληεπεμέξρνληαη θαιχηεξα ζηηο δπζθνιίεο θαη ηηο αληημνφηεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

Ζ πεπνίζεζε απηή βαζίδεηαη ηφζν ζηελ πξνζσπνθεληξηθή έλλνηα ηεο ηάζεο 

πξαγκάησζεο, δειαδή ηεο ηάζεο ησλ αλζξψπσλ πνπ ηνπο σζεί πξνο ηελ επηβίσζε, 

ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ εγγελψλ ηνπο δπλαηνηήησλ (Rogers, 1951), 

φζν θαη ζηε δπλαηφηεηα ηεο ςπρνζεξαπείαο λα δηεπθνιχλεη θαη λα εληζρχζεη ηελ 

ηάζε απηή φηαλ έρεη παξεκπνδηζηεί. Βαζηθή κνπ πεπνίζεζε απνηειεί επηπιένλ φηη 

ηελ θαηεχζπλζε πξνο ηελ νπνία ζα ηείλεη ην άηνκν γηα ηελ πξνζηαζία, ηελ επηβίσζε 

θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ, ζα ηελ παξέρεη απηή ε ηάζε θαη φρη θάπνην άιιν άηνκν, θαη 

ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ν ζεξαπεπηήο.  

Δπηπιένλ, ε πξνζσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαζνξίδεη ζεκαληηθά θαη ηνλ 

ηξφπν πνπ αληηιακβάλνκαη ηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία θαη αιιαγή. Ζ πξνζέγγηζε 

βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη γηα λα επέιζεη ζεξαπεπηηθή αιιαγή είλαη απαξαίηεηε ε 

χπαξμε νξηζκέλσλ ζπλζεθψλ, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ απζεληηθφηεηα, ηελ 

ελζπλαίζζεζε θαη ηελ άλεπ φξσλ απνδνρή ηνπ ζεξαπεπηή. Οη ζπλζήθεο απηέο 

ζεσξνχληαη ηφζν αλαγθαίεο φζν θαη επαξθείο γηα ηελ αιιαγή, θαη δεκηνπξγνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νηθνδφκεζε κηαο αζθαινχο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο κέζα ζηελ 
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νπνία ην άηνκν έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ πξαγκαηηθφ ηνπ εαπηφ θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

ηνπ, θαη ελδπλακψλεηαη ψζηε λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηε δσή ηνπ.  

Γλσξίδνληαο ηηο πεπνηζήζεηο κνπ απηέο, ήκνπλ πξνεηνηκαζκέλε θαη ζε δηαξθή 

επαγξχπλεζε λα εληνπίδσ πφηε ε εξκελεία κνπ βαζηδφηαλ πεξηζζφηεξν ζε απηέο θαη 

φρη ζηηο πξαγκαηηθέο αθεγήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ θξαηνχζα ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο αλαζηνραζηηθφ εκεξνιφγην, ζην νπνίν θαηέγξαθα ηηο 

εληππψζεηο, ηηο ηδέεο θαη ηηο ππνζέζεηο πνπ έθαλα. Χζηφζν, φπσο ζα θαλεί ζηα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο θαη ζηε ζπδήηεζε, νη έλλνηεο ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο, ηεο 

απνδνρήο, ηεο ελζπλαηζζεηηθήο θαηαλφεζεο, ηεο απζεληηθφηεηαο θαη ηεο κε 

θαηεπζπληηθφηεηαο βξέζεθαλ λα παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εκπεηξία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ ςπρνζεξαπεία. Δθείλν πνπ ήηαλ γηα κέλα εληππσζηαθφ ήηαλ 

πσο νη πειάηεο αλαθέξνληαλ ζηε ζεκαληηθφηεηα απηψλ ησλ πνηνηήησλ, άζρεηα απφ 

ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζεξαπεπηή ηνπο. Απηφ ηζρπξνπνίεζε κέζα κνπ ηελ πεπνίζεζε 

κνπ γηα ηε δχλακε ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο θαη ηνλ βνεζεηηθφ ξφιν ησλ 

πξνζσπνθεληξηθψλ ζπλζεθψλ. 

Κιείλνληαο ηελ ελφηεηα απηή ζα ήζεια λα επηζεκάλσ φηη ζπκπεξηέιαβα ηηο 

πηπρέο ηεο επαγγεικαηηθήο κνπ εκπεηξίαο πνπ ζεσξψ ζεκαληηθφηεξεο θαζψο θαη ηηο 

πεπνηζήζεηο πνπ είλαη πεξηζζφηεξν θπξίαξρεο. ε θακία πεξίπησζε δε ζεσξψ πσο 

είλαη δπλαηή ε πιήξεο γλψζε ησλ πεπνηζήζεσλ, ππνζέζεσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ ηνπ 

εξεπλεηή ζε ζρέζε κε ηελ έξεπλα, νχηε φηη κπνξεί λα γίλεη κηα νινθιεξσκέλε 

αλαθνξά ηνπο ζε κηα εηζαγσγή. 

Γνκή ηεο Γηαηξηβήο 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάζηεθε ην επξχηεξν πιαίζην ζην νπνίν 

ηνπνζεηείηαη ε παξνχζα έξεπλα, πεξηγξάθεθαλ νη βαζηθνί ηεο ζηφρνη θαη αλαθέξζεθε 

ε ζεκαζία ηεο γηα ηελ ςπρνζεξαπεπηηθή ζεσξία, έξεπλα θαη πξαθηηθή. Έγηλε επίζεο 

πξνζπάζεηα λα δνζεί ε νπηηθή κνπ σο εξεπλήηξηαο θαη νη εκπεηξίεο, νη ππνζέζεηο, θαη 

νη πεπνηζήζεηο πνπ θέξσ ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα έξεπλα. 

Σν δεχηεξν θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο πξαγκαηεχεηαη αθελφο ηελ έξεπλα ζηελ 

ςπρνζεξαπεία θαη αθεηέξνπ ηελ έλλνηα ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. Σν θεθάιαην 

μεθηλά κε κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ηεο έξεπλαο ζηελ ςπρνζεξαπεία, 

επηρεηξψληαο λα εληνπίζεη ηα θπξίαξρα ζέκαηα πνπ έρνπλ απαζρνιήζεη ηνπο 

εξεπλεηέο θαη ηελ εμέιημε ηνπο. Γχν ζεκαληηθέο εμειίμεηο ηεο έξεπλαο ζηελ 

ςπρνζεξαπεία, ζπγθεθξηκέλα ν εληνπηζκφο ησλ θνηλψλ ζεξαπεπηηθψλ παξαγφλησλ 

θαη ε αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ θαη ε ζπκπεξίιεςε ηεο νπηηθήο ηνπ πειάηε, 
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παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα θαζψο απνηεινχλ ην πιαίζην δηεμαγσγήο ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ επξεκάησλ ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ 

δηεμαρζεί απφ ηελ νπηηθή ηνπ πειάηε σο πξνο ηα απνηειέζκαηα ηεο ςπρνζεξαπείαο 

θαη σο πξνο ηνπο βνεζεηηθνχο παξάγνληεο ηεο ζεξαπεπηηθήο αιιαγήο. Ο ζηφρνο ηεο 

παξνπζίαζεο απηήο είλαη ν εληνπηζκφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ 

παξαγφλησλ πνπ αλαπηχζζνληαη κέζσ ηεο ςπρνζεξαπείαο. ηε ζπλέρεηα ηνπ 

θεθαιαίνπ γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηεο έλλνηαο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. Μεηά απφ 

κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ηεο έλλνηαο, παξέρνληαη νη βαζηθνί 

νξηζκνί, εμεηάδνληαη δηάθνξα ελλνηνινγηθά δεηήκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη ζηε 

βηβιηνγξαθία θαη παξνπζηάδνληαη νη έλλνηεο ηεο αληημνφηεηαο θαη ηεο ζεηηθήο 

πξνζαξκνγήο. Σε βαζηθή παξνπζίαζε ηεο έλλνηαο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη 

ησλ θχξησλ δηαζηάζεσλ ηεο, αθνινπζεί ε αλαιπηηθή αλαθνξά επηιεγκέλσλ 

πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζηε βηβιηνγξαθία. Ζ επηινγή ησλ 

παξαγφλησλ έγηλε κε θξηηήξην ην θαηά πφζν είλαη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα 

θαιιηεξγεζνχλ θαη λα ηξνπνπνηεζνχλ, θαζψο θαη λα ζπλδεζνχλ κε ηελ 

ςπρνζεξαπεπηηθή αιιαγή. ηε ζπλέρεηα ην θεθάιαην ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

αλαζθφπεζεο αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο κέζσ 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ, ςπρνζεξαπεπηηθψλ θαη κε, πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

κε ηνλ ζθνπφ ηεο ελίζρπζήο ηεο, ελψ παξνπζηάδνληαη θαη νξηζκέλεο έξεπλεο πνπ 

επηρεηξνχλ λα δηαπηζηψζνπλ θαηά πφζν ε ςπρνζεξαπεία εληζρχεη ηελ ςπρηθή 

αλζεθηηθφηεηα. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο θαζψο θαη ησλ ζηφρσλ θαη 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

Σν επφκελν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηε κέζνδν ηεο έξεπλαο θαη πεξηγξάθεη ηηο 

ιεπηνκεξείο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ. Αξρηθά παξνπζηάδνληαη νη ιφγνη 

επηινγήο κηαο πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο γεληθά θαη ηεο εκπεηξηθά ζεκειησκέλεο ζεσξίαο 

εηδηθφηεξα. Έπεηηα αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

επηινγή ηνπ δείγκαηνο, ζηε ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ζηνπο 

ειέγρνπο πνπ έγηλαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο έξεπλαο. Σν θεθάιαην 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ εμέηαζε ησλ δενληνινγηθψλ δεηεκάησλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

έξεπλα θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίζηεθαλ ζηελ πξάμε. 

Σν ηέηαξην θεθάιαην επηθεληξψλεηαη ζηε ιεπηνκεξή παξνπζίαζε ησλ 

επξεκάησλ θαζψο θαη ζηε ζχλζεζε ηνπο ζε έλα εληαίν ζεσξεηηθφ κνληέιν, πνπ 
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απνηειεί θαη ηνλ θαξπφ ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ηεο εκπεηξηθά ζεκειησκέλεο 

ζεσξίαο.  

Σν πέκπην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο ζπδεηά ηα επξήκαηα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο θαη ηα ηνπνζεηεί ζην επξχηεξν βηβιηνγξαθηθφ πιαίζην ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο θαη ηεο ςπρνζεξαπείαο. ην θεθάιαην αλαθέξνληαη επίζεο νξηζκέλνη 

ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ε παξνχζα κειέηε ζπλεηζθέξεη ζηελ ςπρνζεξαπεπηηθή 

ζεσξία, έξεπλα θαη πξαθηηθή, ελψ ζπδεηνχληαη ηφζν νη πεξηνξηζκνί φζν θαη νη 

πξνηεηλφκελεο κειινληηθέο θαηεπζχλζεηο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε 

 

Η Έξεπλα ζηελ Φπρνζεξαπεία 

Ζ έξεπλα ζηελ ςπρνζεξαπεία έρεη κηα καθξηά θαη πινχζηα ηζηνξία (Timulak, 

2008), ε νπνία έρεη ραξαθηεξηζηεί επαλεηιεκκέλα απφ «δεκηνπξγηθέο εμειίμεηο, 

εγγελείο εληάζεηο θαη αιιαγέο κνληέισλ» (Muran, Castonguay, & Strauss, 2010). 

Απψηεξνο ζηφρνο ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο έξεπλαο είλαη ε πξνάζπηζε θαη ε αλάπηπμε 

ηεο επεκεξίαο ησλ πειαηψλ (Lambert, 2011) αιιά θαη ε αλαγλψξηζε ηεο 

ςπρνζεξαπείαο σο έγθπξεο θαη απνηειεζκαηηθήο κεζφδνπ γηα ηελ επίιπζε ησλ 

ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε ησλ ςπρνινγηθψλ 

δηαηαξαρψλ (Timulak, 2008). Δπηπιένλ, ε έξεπλα ζηελ ςπρνζεξαπεία δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα εκπινπηηζηνχλ νη ςπρνζεξαπεπηηθέο ζεσξίεο θαη παξέρεη κηα βάζε γηα 

ηε ζεξαπεπηηθή πξαθηηθή (Lambert, Bergin, & Garfield, 2004). Βαζηθά εξσηήκαηα 

πνπ έρνπλ επηρεηξήζεη λα απαληήζνπλ πνιπάξηζκεο έξεπλεο ζηελ ςπρνζεξαπεία εδψ 

θαη ζρεδφλ έλαλ αηψλα, είλαη ην θαηά πφζν ε ςπρνζεξαπεία είλαη απνηειεζκαηηθή 

ζηελ ςπρηθή επνχισζε θαη ηε βειηίσζε ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ αλζξψπσλ, θαη 

θπξίσο, πνηνη είλαη εθείλνη νη παξάγνληεο θαη νη δηαδηθαζίεο κέζα απφ ηηο νπνίεο 

επηηπγράλεηαη ε ζεξαπεπηηθή αιιαγή. Σα εξσηήκαηα απηά αληαλαθιψληαη ζηα δχν 

βαζηθά είδε ηεο έξεπλαο ζηελ ςπρνζεξαπεία: ηελ έξεπλα απνηειέζκαηνο θαη ηελ 

έξεπλα δηαδηθαζίαο. 

Οη έξεπλεο απνηειέζκαηνο επηρεηξνχλ λα εληνπίζνπλ ηηο άκεζεο ή 

καθξνπξφζεζκεο αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ςπρνζεξαπεία (Hill & Lambert, 

2004), θαη εμεηάδνπλ κηα ζεηξά απφ εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο ηηο αιιαγέο, 

φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα «Δίλαη απνηειεζκαηηθή ε ςπρνζεξαπεία;», «Πφζε είλαη ε 

επίδξαζε ηεο;» ή «Πφζν δηαξθνχλ νη αιιαγέο απφ ηε ζεξαπεία;» (Cooper, 2008). Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, νη έξεπλεο δηαδηθαζίαο πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ απάληεζε ζην 

εξψηεκα «Πσο δνπιεχεη ε ςπρνζεξαπεία;» θαη εζηηάδνπλ ζε απηά πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο ζπλεδξίαο (Hill & Lambert, 2004). 

χκθσλα κε ηνπο Orlinsky et al. (2004), ε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηηο 

πξάμεηο, ηηο εκπεηξίεο θαη ηε ζρέζε ηνπ πειάηε κε ηνλ ζεξαπεπηή θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζπλεδξίαο, πεξηιακβάλεη φκσο επίζεο ηηο πξάμεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ εθηφο ζεξαπεπηηθήο ζπλεδξίαο, φηαλ νη πξάμεηο θαη νη εκπεηξίεο απηέο 

αλαθέξνληαη ξεηά ζηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε. Σέινο, ε έλσζε ηεο έξεπλαο δηαδηθαζίαο 
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κε ηελ έξεπλα απνηειέζκαηνο νδεγεί ζε έλα ηξίην είδνο έξεπλαο: ηελ έξεπλα 

δηαδηθαζίαο-απνηειέζκαηνο. Οη έξεπλεο απηέο επηρεηξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο 

δηαδηθαζίεο κέζα απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη ε αιιαγή ζηελ ςπρνζεξαπεία (Crits-

Christoph, Connolly Gibbons, & Mukherjee, 2013). 

 Οη απαξρέο ηεο έξεπλαο ζηελ ςπρνζεξαπεία αλάγνληαη ζην έξγν ησλ Breuer 

θαη Freud, Μελέηερ για ηην Υζηεπία (1895, ζην Braakmann, 2015), ην νπνίν βαζηδφηαλ 

ζε κηα ζεηξά απφ θιηληθέο πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο (Braakmann, 2015). Χζηφζν, 

πξνδξφκνπο ηεο ζχγρξνλεο έξεπλαο απνηειέζκαηνο ζηελ ςπρνζεξαπεία απνηεινχλ νη 

εξεπλεηηθέο δεκνζηεχζεηο πνπ έγηλαλ ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, απφ 

δηάθνξεο θιηληθέο νη νπνίεο ζπλδένληαλ κε ςπραλαιπηηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 

(Muran et al., 2010. Russell & Orlinsky, 1996. Strupp & Howard, 1992). ηηο 

θιηληθέο απηέο άξρηζαλ λα γίλνληαη νη πξψηεο ζπζηεκαηηθέο θαηαγξαθέο ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη λα δεκνζηεχνληαη νη πξψηεο ζηαηηζηηθέο θαηακεηξήζεηο. Χζηφζν, 

νη πξνζπάζεηεο απηέο αθνξνχζαλ ζηηο θαηαγξαθέο ησλ εληππψζεσλ ησλ ίδησλ ησλ 

ζεξαπεπηψλ γηα ηηο βειηηψζεηο ησλ αζζελψλ, ελψ παξνπζίαδαλ θαη άιια 

κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα (Braakmann, 2015). ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 

άξρηζαλ επίζεο λα θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο νη πξψηεο αμηνινγήζεηο ηεο 

αληαπφθξηζεο ζηε ζεξαπεία ησλ λέσλ πξνζεγγίζεσλ πνπ βαζίδνληαλ ζηε κάζεζε 

(Lambert et al., 2004. Muran et al., 2010).  

Σε δεθαεηία ηνπ 1940 άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη θαη νη πξψηεο έξεπλεο 

δηαδηθαζίαο ζηελ ςπρνζεξαπεία, κέζα απφ ηε δνπιεηά ηνπ Carl Rogers θαη ηεο 

νκάδαο ηνπ (Russell & Orlinsky, 1996). Ο Rogers θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ γηα πξψηε θνξά ερνγξαθήζεηο νιφθιεξσλ ζεξαπεπηηθψλ ζπλεδξηψλ 

γηα λα κπνξέζνπλ λα εληνπίζνπλ ηηο ζεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζεηηθή ζεξαπεπηηθή αιιαγή, εηζάγνληαο ηαπηφρξνλα ηελ έξεπλα δηαδηθαζίαο-

απνηειέζκαηνο (Braakmann, 2015). 

εκαληηθφ νξφζεκν ζηελ ηζηνξία ηεο έξεπλαο ηεο ςπρνζεξαπείαο απνηειεί ε 

επίζεζε ηνπ Eysenck (1952) ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο ςπρνζεξαπείαο. Ο Eysenck 

δεκνζίεπζε ην 1952 κηα αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ησλ εξεπλψλ 

απνηειέζκαηνο, θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ λα 

δείρλνπλ φηη ε ζεξαπεία είλαη απνηειεζκαηηθή. Ζ επίζεζε απηή νδήγεζε ζε κηα ζεηξά 

απφ αληαπαληήζεηο θαη ηειηθά ζε κηα «έθξεμε ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο»  
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(Strupp & Howard, 1992, ζ. 312), δίλνληαο ψζεζε ζην πεδίν ηεο έξεπλαο ζηελ 

ςπρνζεξαπεία (Muran et al., 2010). 

 Οη Russell θαη Orlinsky (1996) πεξηέγξαςαλ ηέζζεξηο θάζεηο ζηελ ηζηνξία ηεο 

έξεπλαο ζηελ ςπρνζεξαπεία. Ζ πεξίνδνο απφ ην 1927 κέρξη ην 1954, ζηελ νπνία 

εληάζζνληαη νη έξεπλεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, απνηέιεζε ηελ πξψηε θάζε, 

φπνπ κπήθαλ ηα ζεκέιηα ηφζν ηεο έξεπλαο απνηειέζκαηνο φζν θαη ηεο έξεπλαο 

δηαδηθαζίαο. Σν θχξην έξγν ηεο θάζεο απηήο ήηαλ ε «θαζηέξσζε ηεο επηζηεκνληθήο 

έξεπλαο» (Russell & Orlinsky, 1996) θαη ην κεγάιν επίηεπγκα ήηαλ πσο έδεημε φηη ε 

ςπρνζεξαπεία κπνξεί λα εξεπλεζεί κε επηζηεκνληθέο κεζφδνπο. 

 ηε δεχηεξε θάζε εξεπλψλ ζηελ ςπρνζεξαπεία, απφ ην 1955 έσο ην 1969, ην 

βαζηθφ έξγν ήηαλ ε «αλαδήηεζε επηζηεκνληθήο αθξίβεηαο» (Russell & Orlinsky, 

1996). Ζ θάζε απηή ραξαθηεξίζηεθε απφ κηα ξαγδαία αχμεζε ησλ εξεπλψλ ζηελ 

ςπρνζεξαπεία θαζψο θαη απφ ηελ επηθξάηεζε ηνπ ινγηθνχ ζεηηθηζκνχ, ζχκθσλα κε 

ηνλ νπνίν αληηθείκελν επηζηεκνληθήο κειέηεο κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ κφλν νη 

κεηξήζηκεο δηαζηάζεηο ησλ γεγνλφησλ πνπ παξαηεξνχληαλ εμσηεξηθά. ηε θάζε 

απηή αλαπηχρζεθαλ πνιππινθφηεξα εξεπλεηηθά πξσηφθνιια ζηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ιεπηνκεξέζηεξα εξσηεκαηνιφγηα θαη ηερληθέο ζπλέληεπμεο, 

θαζψο θαη πεξηζζφηεξν εμειηγκέλεο εξεπλεηηθέο κέζνδνη θαη ηερληθέο, ηφζν ζηηο 

έξεπλεο απνηειέζκαηνο φζν θαη ζηηο έξεπλεο δηαδηθαζίαο. Έλα παξάδεηγκα 

απνηεινχλ ηα ειεγρφκελα πεηξακαηηθά πξσηφθνιια πνπ απνηεινχζαλ ζηε θάζε απηή 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εξεπλψλ απνηειέζκαηνο θαη ζηα νπνία αθνινπζνχληαλ 

λέεο δηαδηθαζίεο. ηα πξσηφθνιια απηά, γηα λα απνδεηρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ παξεκβάζεσλ, ρξεζηκνπνηνχληαλ νκάδεο ειέγρνπ κε ηηο νπνίεο ζπγθξίλνληαλ νη 

νκάδεο παξέκβαζεο. Δπηπιένλ, ε πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ή ςπρνπαζνινγία ησλ 

αζζελψλ αμηνινγνχληαλ ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο παξέκβαζεο, ελψ ππήξρε θαη 

αμηνιφγεζε παξαθνινχζεζεο (follow up). ηηο έξεπλεο δηαδηθαζίαο απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, αλαπηχρζεθαλ αληηθεηκεληθέο κέζνδνη γηα ηε κέηξεζε καγλεηνθσλεκέλσλ 

ζεξαπεπηηθψλ γεγνλφησλ. Οη εξεπλεηέο εζηίαδαλ ζε ζπκπεξηθνξέο ιφγνπ πνπ 

κπνξνχζαλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε αλαινγία επηζέησλ-

ξεκάησλ ή ν ζπλνιηθφο ρξφλνο νκηιίαο. ην ηέινο ηεο δεχηεξεο θάζεο, ην πεδίν ηεο 

έξεπλαο ζηελ ςπρνζεξαπεία είρε επηηχρεη ηελ επηζηεκνληθή αμηνπηζηία πνπ 

απνδεηνχζε.   
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Ζ «επέθηαζε θαη νξγάλσζε» ήηαλ ην ζέκα ηεο ηξίηεο θάζεο εξεπλψλ, ε νπνία 

δηήξθεζε πεξίπνπ απφ ην 1970 κέρξη ην 1983 (Russell & Orlinsky, 1996). Σν πεδίν 

ηεο έξεπλαο ζηελ ςπρνζεξαπεία ζπλέρηζε λα επεθηείλεηαη κέζα απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηα λέσλ εξεπλεηψλ, ηε δεκηνπξγία λέσλ εηαηξεηψλ (φπσο γηα παξάδεηγκα 

ε ίδξπζε ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ Έξεπλα ζηελ Φπρνζεξαπεία ην 1969), ηε δεκνζίεπζε 

βηβιίσλ πνπ επηζθνπνχζαλ ηηο έξεπλεο ησλ δχν πξψησλ θάζεσλ, θαη ηελ εκθάληζε 

λέσλ επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ. Παξφιν πνπ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αλάπηπμεο 

θαηά ηελ ηξίηε θάζε αθνξνχζε ηε βειηίσζε θαη εμέιημε ησλ κεζφδσλ πνπ ήδε 

επηθξαηνχζαλ, άξρηζε ηαπηφρξνλα λα θεξδίδεη έδαθνο θαη ε θαηλνκελνινγηθή έξεπλα 

ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

εκαληηθφ επίηεπγκα απηήο ηεο πεξηφδνπ σο πξνο ηελ έξεπλα απνηειέζκαηνο 

ήηαλ ε ρξήζε ηεο λέαο ζηαηηζηηθήο ηερληθήο ηεο κεηα-αλάιπζεο, ε νπνία επέηξεςε ηε 

ζχλνςε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ εξεπλψλ απνηειέζκαηνο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο 

ζπλνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζεξαπείαο κε ηε ρξήζε ελφο πνζνηηθνχ δείθηε: 

ηνπ κεγέζνπο επίδξαζεο (Russell & Orlinsky, 1996). Ο δείθηεο απηφο είλαη έλα κέηξν 

ηνπ κεγέζνπο ηεο αιιαγήο, φπσο παξαηεξείηαη γηα παξάδεηγκα αλάκεζα ζε κηα νκάδα 

παξέκβαζεο θαη κηα νκάδα ειέγρνπ, ή ζηελ ίδηα νκάδα πξηλ θαη κεηά απφ ηε 

ζεξαπεία, θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο κεηα-αλαιχζεηο γηα πεξαηηέξσ ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε (Timulak, 2008). Σελ ηερληθή ηεο κεηα-αλάιπζεο ρξεζηκνπνίεζαλ πξψηνη 

νη Smith θαη Glass (1977), γηα λα ζπγθξίλνπλ ηα κεγέζε επίδξαζεο ζρεδφλ 400 

εξεπλψλ αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ςπρνζεξαπείαο. Σα επξήκαηα ηνπο 

έδεημαλ φηη ε ςπρνζεξαπεία είλαη απνηειεζκαηηθή θαη φηη νη δηαθνξέο ζηελ επίδξαζε 

πνπ πξνθαιείηαη απφ ηηο δηαθνξεηηθέο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο είλαη ακειεηέα. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηηο έξεπλεο δηαδηθαζίαο ππήξμαλ ηξεηο ζεκαληηθέο 

εμειίμεηο (Russell & Orlinsky, 1996). Ζ πξψηε εμέιημε αθνξνχζε ζηελ εθαξκνγή ησλ 

πεηξακαηηθψλ πξσηνθφιισλ αηνκηθήο πεξίπησζεο ζηελ έξεπλα ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ 

ζεξαπεηψλ. Σα πεηξακαηηθά απηά πξσηφθνιια επέηξεςαλ ζηνπο εξεπλεηέο λα 

εληνπίζνπλ ηνπο ζεξαπεπηηθνχο κεραληζκνχο, ειέγρνληαο ηηο εμσηεξηθέο επηδξάζεηο 

θαη δνθηκάδνληαο δηαθνξεηηθνχο ζεξαπεπηηθνχο ζπλδπαζκνχο. Ζ δεχηεξε εμέιημε 

αλαθεξφηαλ ζηελ αλαδσπχξσζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηε ζεξαπεπηηθή 

ζρέζε, ε νπνία πξνθιήζεθε απφ ηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο «εξγαζηαθήο 

ζπκκαρίαο» απφ ηνλ Bordin (1979). Ζ έλλνηα απηή επέηξεςε ηνλ ιεηηνπξγηθφ νξηζκφ 

ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο θαη ηε δηάθξηζε ηεο ζε ζπζηαηηθά πνπ νδήγεζαλ ζηε 

δεκηνπξγία θαη ρξήζε λέσλ εξσηεκαηνινγίσλ. Σέινο, ζηελ ηξίηε θάζε ησλ εξεπλψλ 
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ζηελ ςπρνζεξαπεία έγηλαλ πξνζπάζεηεο νξγάλσζεο θαη ηαμηλφκεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ πνιιψλ εξεπλψλ δηαδηθαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηε κέζνδν ηεο 

αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ. Οη ηαμηλνκήζεηο απηέο, καδί κε άιιεο πνιχπινθεο ηερληθέο 

πνπ αλαπηχρζεθαλ, δηεπθφιπλαλ ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάδεημε ησλ ζπζρεηίζεσλ 

αλάκεζα ζε δηάθνξεο πιεπξέο ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο. 

Απφ ην 1984 κέρξη θαη ζήκεξα, ε έξεπλα ζηελ ςπρνζεξαπεία δηαλχεη ηελ 

ηέηαξηε θάζε, κηα θάζε πνπ «παξαδφμσο κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο κηα θάζε 

εδξαίσζεο, ηππνπνίεζεο θαη επεμεξγαζίαο, θαη ηαπηφρξνλα σο [κηα θάζε] 

νπζηαζηηθήο θξηηηθήο, θαηλνηνκίαο θαη ακθηζβήηεζεο» (Orlinsky et al., 2004). Οη 

ζχγρξνλνη εξεπλεηέο εδξαηψλνπλ θαη επεθηείλνπλ ηηο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ 

πξνεγνχκελσλ θάζεσλ, ελψ ηαπηφρξνλα δεκηνπξγνχλ λέεο εξεπλεηηθέο κεζφδνπο ή 

ηερληθέο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη βειηηψλνπλ ηηο παιηέο (Russell & Orlinsky, 

1996). Γηα παξάδεηγκα, νη εξεπλεηέο ζε απηή ηε θάζε ρξεζηκνπνηνχλ εμειηγκέλεο 

ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο φπσο είλαη ε ηεξαξρηθή γξακκηθή κνληεινπνίεζε (Orlinsky et 

al., 2004). Δπίζεο, νη εξεπλεηέο αλαδηαηππψλνπλ ηηο κεηαβιεηέο πνπ κειεηνχλ θαη 

εμεηάδνπλ δεηήκαηα νξηζκνχ ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε έλλνηα 

ηεο θιηληθήο έλαληη ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο (Russell & Orlinsky, 1996). 

Απηφ ζεκαίλεη φηη νη παξεκβάζεηο δελ αξθεί πιένλ λα αμηνινγνχληαη κε βάζε ηε 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζηελ νκάδα παξέκβαζεο θαη ηελ 

νκάδα ειέγρνπ, αιιά θαη κε βάζε ην θαηά πφζν πξνθαινχλ θιηληθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο.  

ηε θάζε απηή επίζεο, άξρηζε λα γίλεηαη κηα ζηξνθή απφ ηελ έλλνηα ηεο 

δξαζηηθφηεηαο (efficacy), ζηελ έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο (effectiveness) ησλ 

παξεκβάζεσλ (Braakmann, 2015). Ζ δξαζηηθφηεηα κηαο παξέκβαζεο αμηνινγείηαη 

θάησ απφ απζηεξά ειεγρφκελεο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο, κε ζεξαπεπηέο πνπ 

αθνινπζνχλ απαξέγθιηηα έλα ζεξαπεπηηθφ εγρεηξίδην θαη κε ζπκκεηέρνληεο πνπ 

αλήθνπλ ζε κηα απνθιεηζηηθή δηαγλσζηηθή θαηεγνξία (Cooper, 2008). Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα απφ ηελ άιιε πιεπξά αμηνινγείηαη ζε λαηνπξαιηζηηθά πιαίζηα, 

κε πειάηεο πνπ κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ πνιιαπιέο ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο. 

Φάλεθε, σζηφζν, φηη ζηηο ειεγρφκελεο πεηξακαηηθέο δνθηκέο, πνιιέο κεηαβιεηέο πνπ 

είλαη άζρεηεο κε ηελ παξέκβαζε, φπσο γηα παξάδεηγκα ε πνηφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, δείρλνπλ λα επεξεάδνπλ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο νκάδεο παξέκβαζεο 

θαη ειέγρνπ. Σαπηφρξνλα, πνιιέο παξεκβάζεηο πνπ είραλ απνδεηρηεί δξαζηηθέο θάησ 
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απφ ειεγρφκελεο εξγαζηεξηαθέο ζπλζήθεο, απέηπραλ λα απνδείμνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο θαη ζε λαηνπξαιηζηηθά θιηληθά πιαίζηα (Russell & 

Orlinsky, 1996). Οη δηαπηζηψζεηο απηέο νδήγεζαλ ζηνλ ζθεπηηθηζκφ νξηζκέλσλ 

εξεπλεηψλ ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ησλ ηπραηνπνηεκέλσλ θιηληθψλ δνθηκψλ σο 

απνθιεηζηηθήο κεζφδνπ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ εξεπλψλ απνηειέζκαηνο, κε ζπλέπεηα 

ηε ζηξνθή πξνο ηηο ζπζηεκαηηθέο λαηνπξαιηζηηθέο έξεπλεο.  

Οη εμειίμεηο θαη νη ακθηζβεηήζεηο ηεο ηέηαξηεο θάζεο ησλ εξεπλψλ ζηελ 

ςπρνζεξαπεία δελ αθνξνχλ κφλν ζηηο έξεπλεο απνηειέζκαηνο αιιά θαη ζηηο έξεπλεο 

δηαδηθαζίαο. ηηο έξεπλεο απηέο, έρνπλ αλαπηπρζεί εμειηγκέλεο πνζνηηθέο αλαιπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ κειεηνχλ ηηο αιιαγέο θαη ηελ εμέιημε δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ ηεο 

δηαδηθαζίαο ζηνλ ρξφλν (Braakmann, 2015). Δπηπιένλ, πνιινί εξεπλεηέο άξρηζαλ λα 

δπζαξεζηνχληαη κε ηε ρξήζε δηαγλσζηηθψλ θαηεγνξηψλ γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ 

αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο έξεπλεο θαη λα εζηηάδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ςπρνινγηθέο κεηαβιεηέο ή δηαδηθαζίεο, φπσο είλαη νη γλσζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο, ε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ή ε δνκή ηεο πξνζσπηθφηεηαο (Braakmann, 

2015). 

Μηα ζεκαληηθή αιιαγή πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ηέηαξηε θάζε ησλ εξεπλψλ 

ζηελ ςπρνζεξαπεία είλαη ε ακθηζβήηεζε ηνπ θπξίαξρνπ κεηαζεηηθηζηηθνχ κνληέινπ 

πνπ έδηλε έκθαζε ζηελ επαιήζεπζε, θαη ε ζηξνθή πξνο ηελ αλαθάιπςε (Braakmann, 

2015. Russell & Orlinsky, 1996). Ζ ζηξνθή απηή απεηθνλίδεηαη ηδηαίηεξα ζηελ 

εμέιημε θαη κεγαιχηεξε απνδνρή ηεο έξεπλαο πνπ έρεη ζπληειεζηεί ηα ηειεπηαία 

ρξφληα (Orlinsky et al., 2004). Οη πνηνηηθέο έξεπλεο βαζίδνληαη θπξίσο ζε έλα 

θνλζηξνπθηηβηζηηθφ-δηεξκελεπηηθφ κνληέιν πνπ απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή αληίιεςε 

ζηνλ αθειή ξεαιηζκφ ηνπ ζεηηθηζκνχ, ν νπνίνο παξαδέρεηαη ηελ χπαξμε κηαο 

κνλαδηθήο αληηθεηκεληθήο εμσηεξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Ponterotto, 2005). Σν 

θνλζηξνπθηηβηζηηθφ-δηεξκελεπηηθφ κνληέιν ππνζέηεη φηη ε πξαγκαηηθφηεηα θαη ην 

λφεκα δελ ππάξρνπλ εμσηεξηθά αιιά θαηαζθεπάδνληαη θαη απνθαιχπηνληαη κέζα 

απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ εξεπλεηή θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ ηνπ. Σαπηφρξνλα ζηε 

θάζε απηή αλαπηχρζεθαλ λέεο πξνζεγγίζεηο ζηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζπλαηλεηηθή πνηνηηθή κέζνδνο (Hill, Thompson, & Williams, 

1997), ή εθαξκφζηεθαλ κε επηηπρία πνηνηηθέο κέζνδνη πνπ πξνέξρνληαλ απφ άιινπο 

θιάδνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε εκπεηξηθά ζεκειησκέλε ζεσξία (Glaser & Strauss, 

1967), ε νπνία, ελψ αλαπηχρζεθε ζηνλ ρψξν ηεο θνηλσληνινγίαο, θέξδηζε ζεκαληηθφ 
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έδαθνο ζηελ έξεπλα ηεο ςπρνζεξαπείαο, ηδηαίηεξα κέζα απφ ηε δνπιεηά ηνπ Rennie 

θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (Rennie, Phillips & Quartaro, 1988). 

πκπεξαζκαηηθά, κέζα απφ ηελ ηζηνξηθή απηή αλαδξνκή έγηλε θαλεξφ φηη ε 

έξεπλα ζηελ ςπρνζεξαπεία έρεη ζεκαληηθά εμειηρζεί ζηα εθαηφ πεξίπνπ ρξφληα ηεο 

δσήο ηεο. ηηο πξψηεο θάζεηο ν ζηφρνο ήηαλ ε επηζηεκνληθή ζεκειίσζε ηνπ θιάδνπ 

θαη ε αλαδήηεζε επηζηεκνληθήο αθξίβεηαο, κέζα απφ ηελ επηθξάηεζε ηνπ ινγηθνχ 

ζεηηθηζκνχ θαη ηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ εξεπλεηηθψλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ. Ζ 

επέθηαζε, βειηίσζε θαη πεξαηηέξσ εμέιημε ησλ εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ θαη 

πξσηνθφιισλ ζπλερίζηεθε θαη ζηελ ηξίηε θάζε ησλ εξεπλψλ, ελψ παξάιιεια άξρηζε 

λα θάλεη ηε ζηαδηαθή εκθάληζή ηεο θαη ε θαηλνκελνινγηθή έξεπλα. Σν είδνο απηφ ηεο 

έξεπλαο ζπλερίδεη λα αλαπηχζζεηαη θαη λα εμειίζζεηαη ζεκαληηθά ζηελ ηειεπηαία 

θάζε πνπ δηαλχνπκε ζήκεξα. Οη ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ αληαλαθινχλ απηή ηελ 

αλάπηπμε είλαη ε αιιαγή ηνπ θπξίαξρνπ επηζηεκνληθνχ παξαδείγκαηνο απφ ηνλ 

ζεηηθηζκφ ζηνλ θνλζηξνπθηηβηζκφ-δηεξκελεπηηζκφ, ε ζηξνθή απφ ηελ επαιήζεπζε 

ζηελ αλαθάιπςε θαη ηέινο, ε απμαλφκελε ρξήζε θαη βειηίσζε ησλ πνηνηηθψλ θαη 

κηθηψλ πξνζεγγίζεσλ ζηελ έξεπλα.   

Γχν ζεκαληηθέο εμειίμεηο ηεο έξεπλαο ζηελ ςπρνζεξαπεία ζηελ ηζηνξηθή ηεο 

δηαδξνκή, απνηεινχλ ε αλαθάιπςε ησλ θνηλψλ κεραληζκψλ ηεο ζεξαπεπηηθήο 

αιιαγήο, αλεμάξηεηα απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο θαη ζεσξίεο, θαζψο θαη ε φιν 

θαη κεγαιχηεξε εζηίαζε ζηελ νπηηθή ηνπ πειάηε. ηηο εμειίμεηο απηέο ζα 

αλαθεξζνχκε αλαιπηηθφηεξα ζηε ζπλέρεηα, θαζψο απνηεινχλ ην πιαίζην ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο. 

 Οη θνηλνί ζεξαπεπηηθνί παξάγνληεο. Έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο έξεπλαο 

ζηελ ςπρνζεξαπεία, ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο ηζηνξηθήο ηεο εμέιημεο, έρεη επηθεληξσζεί 

ζηα ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα δηαθνξεηηθψλ ζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ νη νπνίεο 

βαζίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο θαη δηαθνξεηηθέο ηερληθέο (Lambert, 2011. 

Lambert & Ogles, 2004). Δλψ ππάξρνπλ εξεπλεηηθά επξήκαηα πνπ δείρλνπλ φηη 

ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο νη νπνίεο έρνπλ θαιχηεξα ζεξαπεπηηθά 

απνηειέζκαηα γηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη ηερληθέο 

έθζεζεο γηα ηελ αγνξαθνβία, ηηο απιέο θνβίεο θαη ηνπο θαηαλαγθαζκνχο (Lambert, 

2011), ζε γεληθέο γξακκέο νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη δηαθνξεηηθέο 

ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο παξνπζηάδνπλ ηζνδχλακα ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα 

(Lambert, 2011. Lambert & Ogles, 2004. Imel & Wampold, 2008. Wampold, 2006). 

Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ δείμεη φηη ππάξρεη αλσηεξφηεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο 
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ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο έλαληη ησλ άιισλ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο παξνπζηάδνπλ 

κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα θαη δελ έρνπλ ζπζηεκαηηθά αλαπαξαρζεί (Imel & 

Wampold, 2008).  

Παξφιν πνπ ε ηζνδπλακία ησλ απνηειεζκάησλ δηαθνξεηηθψλ ζεξαπεπηηθψλ 

παξεκβάζεσλ κπνξεί λα απνδνζεί είηε ζε αδπλακία ησλ εξεπλεηηθψλ ζρεδίσλ λα 

εληνπίζνπλ ππαξθηέο δηαθνξέο ή ζηε ιεηηνπξγία δηαθνξεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

νδεγνχλ ζηα ίδηα απνηειέζκαηα, ε εμήγεζε πνπ έρεη ιάβεη ηε κεγαιχηεξε εξεπλεηηθή 

πξνζνρή είλαη φηη νη δηαθνξεηηθέο ζεξαπείεο είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθέο επεηδή 

εκπεξηέρνπλ κηα ζεηξά απφ θνηλνχο ζεξαπεπηηθνχο  παξάγνληεο (Lambert & Ogles, 

2004). Σν ζθεπηηθφ πίζσ απφ ηνπο θνηλνχο παξάγνληεο είλαη φηη εθφζνλ δηαθνξεηηθέο 

ςπρνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαηαιήγνπλ ζε εμίζνπ επηηπρεκέλα απνηειέζκαηα, 

ίζσο ηειηθά λα κελ είλαη ηφζν δηαθνξεηηθέο φζν θαίλνληαη αιιά λα κνηξάδνληαη 

νξηζκέλα θεληξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία επζχλνληαη γηα ηελ επηηπρία ηνπο. Σα 

θεληξηθά απηά ραξαθηεξηζηηθά είλαη νη ιεγφκελνη θνηλνί ζεξαπεπηηθνί παξάγνληεο, νη 

νπνίνη νπζηαζηηθά αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία ή ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ππάξρνπλ ζε φιεο 

ηηο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη πνπ ζεσξείηαη φηη επζχλνληαη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε (Hubble, 

Duncan, Miller, & Wampold, 2010. Imel & Wampold, 2008. Wampold, 2001). 

Ζ πξνζέγγηζε ησλ θνηλψλ ζεξαπεπηηθψλ παξαγφλησλ δελ πξνέξρεηαη κφλν 

απφ ηελ εξκελεία ησλ επξεκάησλ ησλ ζπγθξηηηθψλ εξεπλψλ απνηειέζκαηνο ζηελ 

ςπρνζεξαπεία, αιιά θαη απφ έξεπλεο πνπ επηρεηξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ είλαη βνεζεηηθνί ζηελ ςπρνζεξαπεία (Lambert & Ogles, 2004). Ζ 

αλαδήηεζε ησλ θνηλψλ παξαγφλησλ ηεο αιιαγήο είλαη έλαο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο 

εξεπλεηηθφο ρψξνο θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη γλσξίζεη κεγάιε άλζηζε. 

Χζηφζν, ε παηξφηεηα ηεο ηδέαο γηα ηελ χπαξμε ησλ θνηλψλ ζεξαπεπηηθψλ 

παξαγφλησλ αλήθεη ζηνλ Saul Rosenzweig (1936), ν νπνίνο θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη νη νκνηφηεηεο ζηα απνηειέζκαηα πνπ θαίλεηαη λα έρνπλ νη 

δηαθνξεηηθέο ζεξαπείεο νθείινληαλ κάιινλ ζε κηα ζεηξά απφ άξξεηνπο, θνηλνχο 

παξάγνληεο θαη φρη ζηνπο παξάγνληεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζθφπηκα απφ ηνπο 

ζεξαπεπηέο. Οη θνηλνί παξάγνληεο πνπ επεζήκαλε ν Rosenzweig (1936) 

πεξηιάκβαλαλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ζεξαπεπηή, ηε ζπλεπή ρξήζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπεπηηθήο ηδενινγίαο ζαλ βάζε γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ πειάηε, νξηζκέλεο άξξεηεο ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 
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εθηπιίζζνληαη κέζα ζηελ ςπρνζεξαπεία, φπσο ε θάζαξζε, θαη ηελ ελαιιαθηηθή 

δηαηχπσζε ησλ ςπρνινγηθψλ γεγνλφησλ. 

Ο Lambert (1992), επηρεηξψληαο λα ηαμηλνκήζεη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ 

δηαθφξσλ ζεξαπεπηηθψλ παξαγφλησλ ζην απνηέιεζκα ηεο ζεξαπείαο, ππνιφγηζε φηη ε 

βειηίσζε ζηε ζεξαπεία νθείιεηαη θαηά 40% ζηνλ ίδην ηνλ πειάηε θαη ζε κεηαβιεηέο 

εθηφο ζεξαπείαο, θαηά 30% ζηνπο θνηλνχο ζεξαπεπηηθνχο παξάγνληεο, θαηά 15%  

ζηελ ειπίδα θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε, ελψ κφλν ην 15% ησλ απνηειεζκάησλ 

απνδίδεηαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο ηνπ ζεξαπεπηή. Σα πνζνζηά πνπ εληφπηζε ν 

Lambert (1992) δε βαζίδνληαλ ζε απζηεξέο ζηαηηζηηθέο ηερληθέο αιιά πεξηζζφηεξν 

ζηηο εληππψζεηο ηνπ απφ ηελ εθηεηακέλε κειέηε ησλ εξεπλψλ απνηειέζκαηνο ζηελ 

ςπρνζεξαπεία (Lambert, 2013). Τπάξρνπλ σζηφζν λεφηεξεο έξεπλεο νη νπνίεο έρνπλ 

εληνπίζεη αληίζηνηρα πνζνζηά. Γηα παξάδεηγκα νη Cuijpers et al. (2012) ζε κηα κεηα-

αλάιπζε εξεπλψλ απνηειέζκαηνο ζηελ ςπρνζεξαπεία γηα ηελ θαηάζιηςε θαηέιεμαλ 

φηη ν πειάηεο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ επζπλφηαλ γηα ην 33,3% ηεο βειηίσζεο ζηα 

θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα, νη θνηλνί ζεξαπεπηηθνί παξάγνληεο εμεγνχζαλ ην 49%, 

ελψ νη ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπεπηηθέο ηερληθέο εμεγνχζαλ ην 17,1% ηεο αιιαγήο. Ο 

Wampold (2001) ζε κηα εθηεηακέλε αλαζθφπεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

ζεξαπείαο θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ςπρνζεξαπείαο 

νθείινληαη θαηά 70% ζηνπο θνηλνχο παξάγνληεο, ελψ κφλν ην 8% νθείιεηαη ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο. Σν ππφινηπν 22% ηεο βειηίσζεο ζχκθσλα κε ηνλ Wampold 

(2001) δελ εμεγείηαη θαη κπνξεί ελ κέξεη λα απνδίδεηαη ζε δηαθνξέο ησλ πειαηψλ 

κεηαμχ ηνπο, αιιά ζίγνπξα φρη ζε εηδηθά ζπζηαηηθά ηεο ζεξαπείαο. 

Αξθεηνί εξεπλεηέο έρνπλ επηρεηξήζεη λα νκαδνπνηήζνπλ ηνπο θνηλνχο 

παξάγνληεο ζε θαηεγνξίεο. Απφ ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο ηαμηλφκεζεο ησλ θνηλψλ 

παξαγφλησλ είλαη εθείλε ησλ Grencavage θαη Norcross (1990), νη νπνίνη εληφπηζαλ 

89 δηαθνξεηηθνχο θνηλνχο παξάγνληεο πνπ είραλ πξνηαζεί ζε 50 δεκνζηεχζεηο. Οη 

ζπγγξαθείο νκαδνπνίεζαλ ηνπο θνηλνχο παξάγνληεο ζε πέληε θαηεγνξίεο: 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πειάηε, πνηφηεηεο ηνπ ζεξαπεπηή, δηαδηθαζίεο αιιαγήο, δνκή 

ηεο ζεξαπείαο, θαη ζεξαπεπηηθή ζρέζε. Σα ζπρλφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πειαηψλ 

αλαθέξνληαλ ζηηο ζεηηθέο πξνζδνθίεο θαη ηελ ειπίδα γηα βειηίσζε, ζην επίπεδν 

δπζθνξίαο θαη ζηελ ελεξγεηηθή αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ ηνλ πειάηε. Οη πνηφηεηεο 

ηνπ ζεξαπεπηή πνπ αλαθέξνληαλ ζπρλφηεξα ήηαλ κηα γεληθή ζεηηθή πεξηγξαθή, ε 

ηθαλφηεηά ηνπ λα θαιιηεξγεί ειπίδα θαη λα εληζρχεη ηηο πξνζδνθίεο, ε δεζηαζηά, ε 

ελζπλαίζζεζε, ην θχξνο θαη ε απνδνρή ηνπ. Ζ ηξίηε θαηεγνξία ησλ Grencavage θαη 
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Norcross (1990) αλαθεξφηαλ ζηηο νηθνπκεληθέο δηαδηθαζίεο ή αξρέο κέζα απφ ηηο 

νπνίεο ζπληειείηαη ε αιιαγή ζηελ ςπρνζεξαπεία. ηελ θαηεγνξία απηή 

ζπκπεξηιακβάλνληαλ, κεηαμχ άιισλ, έλλνηεο φπσο ε επθαηξία γηα θάζαξζε ή 

έθθξαζε, ε απφθηεζε θαη εμάζθεζε λέσλ ζπκπεξηθνξψλ, ε παξνρή κηαο 

ζεξαπεπηηθήο αηηηνιφγεζεο ή ςπρνινγηθήο εξκελείαο, ε θαιιηέξγεηα ηεο ελφξαζεο ή 

επίγλσζεο, θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή θαη δηαπξνζσπηθή κάζεζε. Ζ θαηεγνξία πνπ 

αλαθεξφηαλ ζηε δνκή ηεο ζεξαπείαο πεξηιάκβαλε παξάγνληεο φπσο ε ρξήζε 

ηερληθψλ, ε εζηίαζε ζηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ηνπ πειάηε θαη ε πηζηή ηήξεζε ηεο 

ζεσξίαο. Σέινο, νη ηξεηο ζπρλφηεξνη παξάγνληεο πνπ αλήθαλ ζηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε 

ήηαλ ε αλάπηπμε κηαο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο ή ζπκκαρίαο, ε δέζκεπζε θαη ε 

κεηαβίβαζε. Απφ φινπο απηνχο ηνπο θνηλνχο παξάγνληεο, εθείλνη πνπ είραλ ιάβεη ηε 

κεγαιχηεξε ζπλνιηθή ζπλαίλεζε απφ ηηο δεκνζηεχζεηο πνπ αλαιχζεθαλ απφ ηνπο 

Grencavage θαη Norcross (1990)  ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο ζεξαπεπηηθήο ζπκκαρίαο, ε 

επθαηξία γηα θάζαξζε, ε απφθηεζε λέσλ ζπκπεξηθνξψλ, νη ζεηηθέο πξνζδνθίεο ηνπ 

πειάηε, νη ζεηηθέο πνηφηεηεο ηνπ ζεξαπεπηή θαη ε παξνρή ελφο ζθεπηηθνχ σο 

δηαδηθαζίαο αιιαγήο. 

 Πεξηζζφηεξν πξφζθαηα νη Lambert θαη Ogles (2004) θαη ν Lambert (2013) 

νκαδνπνίεζαλ ηνπο θνηλνχο παξάγνληεο ζε ηξεηο ππεξθείκελεο θαηεγνξίεο νη νπνίεο 

αλαπαξηζηνχλ ηελ αιιεινπρία πνπ ζεσξείηαη φηη εθηπιίζζεηαη ζηελ ςπρνζεξαπεία. 

Οη παξάγνληεο απηνί αθνξνχλ ζηνλ ζεξαπεπηή, ζηνλ πειάηε θαη ζηηο ζεξαπεπηηθέο 

δηαδηθαζίεο. Ζ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη παπάγονηερ ςποζηήπιξηρ, φπσο είλαη 

γηα παξάδεηγκα ε θάζαξζε θαη ε απειεπζέξσζε ηεο έληαζεο, ε ζεηηθή ζρέζε θαη ε 

ζεξαπεπηηθή ζπκκαρία, ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηφζν ηνπ ζεξαπεπηή φζν θαη ηνπ 

πειάηε, ην αζθαιέο πεξηβάιινλ, ε εκπηζηνζχλε, θαζψο θαη πνηφηεηεο φπσο ε 

δεζηαζηά, ν ζεβαζκφο, ε ελζπλαίζζεζε, ε απνδνρή, θαη ε γλεζηφηεηα ηνπ ζεξαπεπηή. 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζε παπάγονηερ μάθηζηρ, φπσο είλαη, κεηαμχ άιισλ, 

νη ζπκβνπιέο, ε ζπλαηζζεκαηηθή επαλαβίσζε, ε αθνκνίσζε πξνβιεκαηηθψλ 

εκπεηξηψλ, ε εμεξεχλεζε ηνπ εζσηεξηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο, ε αλαηξνθνδφηεζε, ε 

ελφξαζε, ε αιιαγή ησλ πξνζδνθηψλ ζρεηηθά κε ηελ αηνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

ε αιιαγή ησλ αληηιήςεσλ γηα ηνλ εαπηφ. Σέινο, ε ηξίηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη 

παπάγονηερ δπάζηρ φπσο είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ θφβσλ, ε ελζάξξπλζε γηα 

πεηξακαηηζκφ κε λέεο ζπκπεξηθνξέο, νη εκπεηξίεο επηηπρίαο θαη ε ζπκπεξηθνξηθή/ 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε. Ζ δηαδνρηθή απηή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θνηλψλ 

παξαγφλησλ ππνζέηεη φηη νη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνζηήξημε θαη ηε 
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ζεηηθή ζρέζε κε ηνλ πειάηε πξνεγνχληαη ησλ αιιαγψλ πνπ γίλνληαη ζηηο αληηιήςεηο 

θαη ηα ζπλαηζζήκαηα νη νπνίεο αθνινπζνχληαη απφ ηελ ελζάξξπλζε ηνπ πειάηε γηα 

αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά (Lambert, 2013).  

Σα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη ε αληίιεςε φηη νη θνηλνί παξάγνληεο 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ην επξχηεξν ζεξαπεπηηθφ πιαίζην ζην νπνίν 

εθηπιίζζνληαη, θαη φηη δε κπνξνχλ λα ππάξμνπλ ρσξίο ηνπο εηδηθνχο παξάγνληεο ηεο 

θάζε ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο. Ζ αλαγλψξηζε απηή έρεη νδεγήζεη ζε ζπλζεηηθά 

κνληέια πνπ εληάζζνπλ ηνπο θνηλνχο ζεξαπεπηηθνχο παξάγνληεο ζην γεληθφηεξν 

πιαίζην ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο (McAleavey & Castonguay, 2015. Wampold, 

2010). Παξαδείγκαηα ηέηνησλ κνληέισλ απνηεινχλ ην πιαηζηαθφ κνληέιν, ην Γεληθφ 

Μνληέιν ηεο Φπρνζεξαπείαο θαη νη αξρέο ηεο αιιαγήο, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη 

ζπλνπηηθά ζηε ζπλέρεηα.  

Σν πλαιζιακό μονηέλο (contextual model)  πξνηάζεθε αξρηθά απφ ηνπο Frank 

θαη Frank (1991, φπσο αλαθέξεηαη ζην Wampold, 2010) θαη αλαπηχρζεθε πεξαηηέξσ 

απφ ηνλ Wampold  θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (Imel & Wampold, 2008. Wampold, 

2001, 2007). Σν κνληέιν απηφ δίλεη έκθαζε ζηνπο παξάγνληεο ηνπ πιαηζίνπ ηεο 

ςπρνζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη απνηειεί έλα κεηακνληέιν ή κηα κεηαζεσξία γηα 

ηελ ςπρνζεξαπεία πνπ ηνπνζεηείηαη ζε έλα πςειφηεξν επίπεδν αθαίξεζεο απφ φηη νη 

ζπγθεθξηκέλεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο (Wampold, 2001). Γελ πξφθεηηαη δειαδή γηα 

έλα ζπγθεθξηκέλν κνληέιν κε ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο θαη ηερληθέο, αιιά γηα κηα 

γεληθή θαηαλφεζε θαη εμήγεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ε ςπρνζεξαπεία. 

Σν πιαηζηαθφ κνληέιν αληηπαξαηίζεηαη ζην ηαηξηθφ κνληέιν γηα ηελ ςπρνζεξαπεία ην 

νπνίν ππνζηεξίδεη φηη ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο πνπ επηθέξνπλ ηε ζεξαπεία 

ζπγθεθξηκέλσλ δηαηαξαρψλ, φπσο ζηελ ηαηξηθή ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

θαξκαθεπηηθέο νπζίεο ή ζπζηαηηθά γηα ζπγθεθξηκέλεο παζήζεηο. Αληίζεηα, ην 

πιαηζηαθφ κνληέιν, πξνεξρφκελν απφ ηελ ηδέα ησλ θνηλψλ παξαγφλησλ, ππνζέηεη φηη 

ν ελεξγφο παξάγνληαο πνπ επηθέξεη ηελ αιιαγή είλαη ην ίδην ην ζεξαπεπηηθφ πιαίζην 

πνπ δεκηνπξγείηαη θαη φρη ηα ζπγθεθξηκέλα ζπζηαηηθά (Imel & Wampold, 2008). Οη 

θνηλνί παξάγνληεο παξέρνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ κέζα ζην πιαίζην απηφ. 

Παξαδείγκαηα θνηλψλ παξαγφλησλ πνπ ππάξρνπλ ζε φιεο ηηο ζεξαπεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη πξνθαινχλ ηε ζεξαπεπηηθή αιιαγή απνηεινχλ δηάθνξεο πιεπξέο 

ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ «(α) κηα ζπλαηζζεκαηηθά 

θνξηηζκέλε, εκπηζηεπηηθή ζρέζε, (β) κηα απνδεθηή εμήγεζε γηα ηελ ςπρνινγηθή 

δπζθνξία, θαη (γ) κηα ζεξαπεία πνπ είλαη ζπκβαηή κε ηελ εμήγεζε» (Imel & 
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Wampold, 2008, ζ.259). Σν πιαηζηαθφ κνληέιν ηεο ςπρνζεξαπείαο αλαγλσξίδεη ηελ 

αιιειεμαξηψκελε, ξεπζηή θαη δπλακηθή θχζε ησλ θνηλψλ παξαγφλησλ πνπ θαζηζηά 

ηελ ςπρνζεξαπεία κηα ακνηβαία δηαδηθαζία ε νπνία εμαξηάηαη απφ ην πξφζσπν ηνπ 

πειάηε θαη ηνπ ζεξαπεπηή, ηε κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε θαη ηε δνκή ηεο ζεξαπείαο 

(Hubble et al., 2010. Wampold, 2010).  

Σν Γενικό Μονηέλο ηηρ Χςσοθεπαπείαρ πξνηάζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1984 

απφ ηνπο Orlinsky θαη Howard (Orlinsky, 2009) σο έλα κεηαζεσξεηηθφ κνληέιν γηα 

ηελ νξγάλσζε θαη ζχλζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλψλ δηαδηθαζίαο-

απνηειέζκαηνο ζηελ ςπρνζεξαπεία. πσο θαη ην πιαηζηαθφ κνληέιν, ην Γεληθφ 

Μνληέιν ηεο Φπρνζεξαπείαο δελ απνηειεί κηα ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε 

αιιά κηα κεηαζεσξία ηεο ςπρνζεξαπείαο, πνπ ζπλζέηεη θαη πεξηγξάθεη ηηο δηαζηάζεηο 

ηεο ςπρνζεξαπείαο πνπ έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν έξεπλαο (Orlinsky, 2009). Σν 

Γεληθφ Μνληέιν ηεο Φπρνζεξαπείαο πεξηιακβάλεη έμη ςπρνζεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο 

πνπ έρνπλ κειεηεζεί απφ ηηο έξεπλεο ζηελ ςπρνζεξαπεία: ην ζεξαπεπηηθφ ζπκβφιαην, 

ηηο ζεξαπεπηηθέο ιεηηνπξγίεο, ηνλ ζεξαπεπηηθφ δεζκφ, ηε ζρέζε κε ηνλ εαπηφ, ηηο 

ελδνζπλεδξηαθέο επηδξάζεηο θαη ηα ρξνληθά κνηίβα (Orlinsky et al., 2004). Σν 

ζεξαπεπηηθφ ζπκβφιαην απνηειεί ηελ νξγαλσηηθή πιεπξά ηεο ζεξαπείαο, ελψ νη 

ζεξαπεπηηθέο ιεηηνπξγίεο αθνξνχλ ζηελ ηερληθή ή δηαδηθαζηηθή δηάζηαζε πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηα ζεξαπεπηηθά έξγα. Ο ζεξαπεπηηθφο δεζκφο αλαθέξεηαη ζηε 

δηαπξνζσπηθή φςε ηεο ζεξαπείαο, ελψ ε ζρέζε κε ηνλ εαπηφ απνηειεί ηελ 

ελδνπξνζσπηθή δηάζηαζε θαη αθνξά ζηελ εκπεηξία ηνπ εαπηνχ πνπ έρεη ν θάζε 

ζπκκεηέρνληαο ζηελ ςπρνζεξαπεία ζε ζρέζε κε ην ξφιν ηνπ σο πειάηεο ή 

ζεξαπεπηήο θαη πεξηιακβάλεη έλλνηεο φπσο ε απηεπίγλσζε, ε απηνξξχζκηζε θαη ε 

απηνεθηίκεζε. Οη ελδνζπλεδξηαθέο επηδξάζεηο ζρεηίδνληαη κε ηηο «άκεζεο ζεηηθέο ή 

αξλεηηθέο επηδξάζεηο πνπ έρνπλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο νη αιιειεπηδξάζεηο ηνπο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο ζπλεδξίαο» (Orlinsky et al., 2004, ζ. 318) θαη 

απνηεινχλ ηελ θιηληθή πιεπξά ηεο ζεξαπείαο. Σέινο, ην ρξνληθά κνηίβα αλαθέξνληαη 

ζηε δηαδνρηθή δηάζηαζε ηεο ςπρνζεξαπείαο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε δηαδνρή 

ησλ γεγνλφησλ ζηελ εμέιημε ηεο ζπλεδξίαο ή ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ζεξαπεπηηθψλ ζηαδίσλ. χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ, νη έμη απηέο 

δηαδηθαζίεο απνηεινχλ θνηλνχο παξάγνληεο ζε φιεο ηηο ςπρνζεξαπείεο, ν ηξφπνο 

φκσο κε ηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη ή πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε 

πξνζέγγηζε κπνξεί λα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθφο (McAleavey & Castonguay, 2015).  
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Έλα άιιν ελλνηνινγηθφ πιαίζην θαηαλφεζεο ηεο ςπρνζεξαπείαο κέζα απφ 

ηνπο θνηλνχο παξάγνληεο παξέρεη ε έλλνηα ησλ απσών ηηρ αλλαγήρ πνπ πξνηάζεθαλ 

γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Goldfried ην 1980 (McAleavey & Castonguay, 2015). Ο 

Goldfried (1980) δηέθξηλε ηξία επίπεδα αθαίξεζεο ζηελ ςπρνζεξαπεία: ην πξψην, 

ρακειφηεξν επίπεδν αθαίξεζεο, αθνξά ζηηο ςπρνζεξαπεπηηθέο ηερληθέο ή θιηληθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζπλεδξία, ην δεχηεξν επίπεδν πεξηιακβάλεη 

ηηο θιηληθέο ζηξαηεγηθέο, ελψ ην πςειφηεξν, πεξηζζφηεξν αθαηξεηηθφ επίπεδν, 

αλαθέξεηαη ζην ζεσξεηηθφ θαη θηινζνθηθφ πιαίζην πνπ εμεγεί ηελ αλζξψπηλε 

ιεηηνπξγία θαη αιιαγή. χκθσλα κε ηνλ Goldfried (1980), ε ζχλζεζε ηεο 

ςπρνζεξαπείαο δελ είλαη εθηθηφ λα γίλεη ζην ζεσξεηηθφ επίπεδν, φπνπ ππάξρνπλ 

κεγάιεο θηινζνθηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο πξνζεγγίζεηο, νχηε ζην ηερληθφ επίπεδν, 

φπνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ νκνηφηεηεο, νη νπνίεο φκσο δελ είλαη θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο. Οη θιηληθέο ζηξαηεγηθέο ή αξρέο ηεο αιιαγήο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

ιεηηνπξγψληαο σο «θιηληθέο επξεηηθέο κέζνδνη πνπ θαζνδεγνχλ ζησπεξά ηηο 

πξνζπάζεηεο καο ζηελ πνξεία ηεο ζεξαπείαο» (Goldfried, 1980, ζ. 994), κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ έλα νπζηαζηηθφ ζεκείν ζχγθιηζεο. Ο Goldfried (1980), δίλεη δχν 

ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα ζηξαηεγηθψλ πνπ κπνξεί λα είλαη θνηλέο ζε φιεο ηηο 

ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο: ε παξνρή λέσλ, δηνξζσηηθψλ εκπεηξηψλ θαη ε 

αλαηξνθνδφηεζε.  

Μηα παξάιιειε, αλεμάξηεηε, πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ησλ θνηλψλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο αιιαγήο αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο έρεη 

θάλεη θαη ν Prochaska (1979, φπσο αλαθέξεηαη ζην Prochaska & Norcross, 2009). 

Αλαδεηψληαο ην θαιχηεξν πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη θάζε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ν 

Prochaska δηεμήγαγε ην 1979 (φπσο αλαθέξεηαη ζην Prochaska & Norcross, 2009) κηα 

ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ 18 θχξησλ ζεξαπεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, πξνηείλνληαο ην 

ππεξζεσξεηηθφ κνληέιν (transtheoretical model) ηεο αιιαγήο. Σν ππεξζεσξεηηθφ 

κνληέιν απνηειεί έλα ζπλζεηηθφ κνληέιν ςπρνζεξαπείαο θαη αιιαγήο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ παίξλεη ζηνηρεία απφ φιεο ηηο βαζηθέο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο 

θαη βαζίδεηαη ζε ηξεηο θεληξηθέο δηαζηάζεηο – ηηο δηαδηθαζίεο, ηα ζηάδηα θαη ηα 

επίπεδα ηεο αιιαγήο. πγθεθξηκέλα, νη δηαδηθαζίεο ηεο αιιαγήο είλαη «νη θαλεξέο ή 

ζπγθαιπκκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη νη άλζξσπνη ψζηε λα 

αιιάμνπλ ην ζπλαίζζεκα, ηε ζθέςε, ηε ζπκπεξηθνξά ή ηηο ζρέζεηο ζρεηηθά κε 

ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα ή κνηίβα δσήο» (Prochaska & Norcross, 2009, ζ. 489). Οη 

10 δηαδηθαζίεο αιιαγήο πνπ έρνπλ ιάβεη ηε κεγαιχηεξε εξεπλεηηθή ππνζηήξημε είλαη 
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ε αχμεζε ηεο ζπλείδεζεο, ε θάζαξζε, ε επαλαμηνιφγεζε ηνπ εαπηνχ, ε 

επαλαμηνιφγεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ε απειεπζέξσζε ηνπ εαπηνχ, ε θνηλσληθή 

απειεπζέξσζε, ε αληελεξγφο εμάξηεζε, ν έιεγρνο εξεζίζκαηνο, ε δηαρείξηζε 

απξνφπηνπ, θαη ε βνεζεηηθή ζρέζε. 

πκπεξαζκαηηθά, ε ηζνδπλακία ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ςπρνζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ νδήγεζε ηνπο εξεπλεηέο ζηελ αλαδήηεζε ησλ 

θνηλψλ παξαγφλησλ, δειαδή ησλ βαζηθψλ κεραληζκψλ πνπ ππάξρνπλ θαη  

ιεηηνπξγνχλ ζε φιεο ηηο ζεξαπείεο (Imel & Wampold, 2008). ηε βηβιηνγξαθία ηεο 

ςπρνζεξαπείαο έρεη εληνπηζηεί έλαο κεγάινο αξηζκφο θνηλψλ ζεξαπεπηηθψλ 

παξαγφλησλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε, παξάγνληεο ηνπ ζεξαπεπηή, 

παξάγνληεο ηνπ πειάηε θαη δηαδηθαζίεο ηεο αιιαγήο. Σαπηφρξνλα έρνπλ δηαηππσζεί 

ζπλζεηηθά κνληέια πνπ εληάζζνπλ ηνπο θνηλνχο παξάγνληεο ζην γεληθφηεξν πιαίζην 

ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Ζ πξνζέγγηζε ησλ θνηλψλ παξαγφλησλ έρεη αλαδείμεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

ξφινπ ηνπ πειάηε ζηελ ςπρνζεξαπεπηηθή αιιαγή. πσο είδακε, ε ζπκβνιή ηνπ 

πειάηε εμεγεί απφ ην 33% έσο ην 40% ηεο βειηίσζεο απφ ηε ζεξαπεία. πλεπψο, ε 

αλαδήηεζε ηεο νπηηθήο ησλ πειαηψλ γηα ηνπο κεραληζκνχο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

αιιαγή απνθηά ηδηαίηεξε βαξχηεηα, ελψ είλαη πεξηζζφηεξν ζπκβαηή κε ην λέν 

θνλζηξνπθηηβηζηηθφ-δηεξκελεπηηθφ επηζηεκνινγηθφ πιαίζην θαη ηελ απμαλφκελε 

έκθαζε ηεο έξεπλαο ζηελ αλαθάιπςε. Σαπηφρξνλα, ε αλαδήηεζε ηεο νπηηθήο ηνπ 

πειάηε δηεπθνιχλεηαη απφ ηελ αλάπηπμε ησλ πνηνηηθψλ εξεπλεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ.  

ηε ζπλέρεηα ηεο ελφηεηαο παξνπζηάδεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο νπηηθήο ησλ 

πειαηψλ γηα ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηελ ςπρνζεξαπεία, θαζψο θαη ηα επξήκαηα ησλ 

εξεπλψλ ηφζν ζε ζρέζε κε ηα είδε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ νη ίδηνη ζεσξνχλ φηη 

επηηπγράλνπλ φζν θαη ζε ζρέζε κε ηνπο ζεξαπεπηηθνχο παξάγνληεο πνπ θξίλνπλ φηη 

ζπληέιεζαλ ζηα απνηειέζκαηα απηά.  

Η νπηηθή ηνπ πειάηε. Ζ νπηηθή ηνπ πειάηε γηα ηελ εκπεηξία ηνπ απφ ηελ 

ςπρνζεξαπεία είρε ιάβεη ειάρηζηε εξεπλεηηθή πξνζνρή κέρξη πξφζθαηα (Hodgetts & 

Wright, 2007. Macran, Ross, Hardy, & Shapiro, 1999. Rennie, 1994). χκθσλα κε 

ηνλ Rennie (1994), απηφ νθείιεηαη ζε ελζηάζεηο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηνλ 

ζπκπεξηθνξηζκφ, ηνλ ζεηηθηζκφ θαη ηελ ςπραλάιπζε αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζν 

κπνξεί λα εκπηζηεπηεί θαλείο ηε ζπλεηδεηή εκπεηξία ηνπ πειάηε. Έηζη, ζην παξειζφλ 

επηθξαηνχζαλ αληηιήςεηο πνπ ππνηηκνχζαλ ηελ νπηηθή ηνπ πειάηε, ππνζηεξίδνληαο 

γηα παξάδεηγκα φηη νη πειάηεο δε κπνξνχλ λα δψζνπλ κηα ελήκεξε, ιεπηνκεξή θαη 
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αληηθεηκεληθή αλαθνξά γηα ηελ εκπεηξία ηνπο επεηδή έρνπλ δηαηαξαγκέλε ςπρηθή 

πγεία, φηη κπνξεί λα κελ έρνπλ επίγλσζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε ζεξαπεία ήηαλ 

βνεζεηηθή, φηη δηαζηξεβιψλνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη φηη ζηεξνχληαη επηδεμηφηεηαο 

θαη εκπεηξίαο ψζηε λα θάλνπλ πεξίπινθεο δηαθξίζεηο (Hodgetts & Wright, 2007. 

Macran  et al., 1999). Δπηπιένλ, νη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ελδηαθέξνληαλ λα 

εμεηάζνπλ ηνλ ξφιν πνπ παίδνπλ νη ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο θαη παξεκβάζεηο ησλ 

ζεξαπεπηψλ θαη φρη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ε εκπεηξία ησλ πειαηψλ (Macran et al., 

1999). Ζ κεησκέλε εξεπλεηηθή πξνζνρή ζηελ εκπεηξία ησλ πειαηψλ είλαη πηζαλφ 

επίζεο λα νθείιεηαη ζηε γεληθφηεξε παξαγλψξηζε ηνπ ξφινπ ηνπ πειάηε ζηελ 

ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία (Bohart, 2000). Γηα παξάδεηγκα, ηα πεξηζζφηεξα βηβιία 

γηα ηελ ςπρνζεξαπεία ηνλίδνπλ ην ξφιν ηνπ ζεξαπεπηή θαη αγλννχλ εθείλνλ ηνπ 

πειάηε (Bohart & Tallman, 1999), ελψ ζηα πεξηζζφηεξα ςπρνζεξαπεπηηθά κνληέια ν 

πειάηεο απεηθνλίδεηαη σο «παζνινγηθφο θαη δπζιεηηνπξγηθφο» (Bohart, 2000, ζ. 129).  

Ζ πεξηνξηζκέλε έκθαζε ζηνλ ξφιν ηνπ πειάηε ζηελ ςπρνζεξαπεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη ζηελ αλαθνξά ησλ εκπεηξηψλ ηνπ απφ απηήλ έρεη αιιάμεη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ηφζν ιφγσ ησλ επξεκάησλ ησλ εξεπλψλ ζηελ ςπρνζεξαπεία φζν 

θαη ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ησλ πνηνηηθψλ εξεπλεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ (Elliott, 2008). 

πσο είδακε παξαπάλσ, ε πξνζέγγηζε ησλ θνηλψλ παξαγφλησλ ζηελ έξεπλα ηεο 

ςπρνζεξαπείαο έρεη αλαδείμεη ηνλ πειάηε σο έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θνηλνχο 

παξάγνληεο (Hubble et al., 2010.  Lambert, 1992). Μάιηζηα, ηφζν ν Bohart (2000) 

φζν θαη νη Bohart θαη Tallman  (Bohart & Tallman, 1999. Tallman & Bohart, 1999) 

ππνζηεξίδνπλ φηη ν πειάηεο είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο θνηλφο παξάγνληαο πνπ παίδεη 

ελεξγφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο. Οη Duncan θαη Miller (2000) πξνηείλνπλ 

φρη κφλν «λα επαλαηνπνζεηεζεί ν πειάηεο σο ν πξσηαγσληζηήο ζην δξάκα ηεο 

ζεξαπείαο» (ζ. 169) αιιά θαη νη ζεξαπεπηέο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαη λα 

βαζίδνπλ ηε ζεξαπεπηηθή δνπιεηά ηνπο ζηε ζεσξία ηεο αιιαγήο πνπ έρεη 

δηακνξθψζεη ν ίδηνο ν πειάηεο, δειαδή ζηηο αληηιήςεηο ηνπ ηφζν γηα ηε δεκηνπξγία 

φζν θαη γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Δπνκέλσο, ε εζηίαζε ζηελ εκπεηξία ηνπ 

πειάηε θαη ζηηο πιεπξέο ηεο ςπρνζεξαπείαο πνπ ζεσξεί βνεζεηηθέο γηα ηελ αιιαγή 

θαζίζηαηαη απαξαίηεηε (Macran et al., 1999). Ζ αλαγλψξηζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ 

ξφινπ ηνπ πειάηε ζηε ζεξαπεία ζεκαίλεη φηη «πξέπεη λα αλαθαιχςνπκε απφ ηνπο 

πειάηεο πνηεο είλαη νη ζπλζήθεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα δηεπθνιπλζνχλ ψζηε λα 

εκπιαθνχλ ελεξγά ζηε ζεξαπεία ηνπο» (Macran et al., 1999, ζ. 328), θαζψο, ρσξίο ηε 
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δηθή ηνπο νπηηθή, δε κπνξεί λα ππάξρεη πιήξεο θαηαλφεζε ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο 

αιιαγήο. 

Ζ νπηηθή ηνπ πειάηε αμηνινγείηαη ζε πνιιά επίπεδα, πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ 

παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζηε ζεξαπεία θαη ηε ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ απνηειέζκαηνο, κέρξη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ αλάπηπμε ησλ 

θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ εξεπλεηηθνχ 

εξσηήκαηνο θαη ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Macran et al., 1999). Παξαδνζηαθά, 

ηφζν ζηηο έξεπλεο απνηειέζκαηνο φζν θαη ζηηο έξεπλεο δηαδηθαζίαο 

ρξεζηκνπνηνχληαλ θπξίσο πνζνηηθά εξεπλεηηθά πξσηφθνιια γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο 

αιιαγήο. Χζηφζν, νη πνζνηηθέο έξεπλεο δε κπνξνχλ λα δψζνπλ ηελ πιήξε εηθφλα 

(Klein & Elliott, 2006). Σα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο πνζνηηθέο 

έξεπλεο αληαλαθινχλ πιεπξέο ηεο εκπεηξίαο ησλ πειαηψλ νη νπνίεο έρνπλ 

«θηιηξαξηζηεί απφ ηηο πξνθαηεηιεκκέλεο ηδέεο ησλ εξεπλεηψλ» (Binder, Holgersen, 

& Nielsen, 2010, ζ. 286) σο πξνο ην ηη ζεσξνχλ ζεκαληηθφ. Δπηπιένλ, ε έκθαζε ζηελ 

πνζνηηθή κέηξεζε παξαβιέπεη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο αιιαγήο, αγλνψληαο ηε 

βησκέλε εκπεηξία θαη ην λφεκα πνπ δίλνπλ νη ίδηνη νη πειάηεο ζηελ εκπεηξία ηνπο 

(Gallegos, 2005). Σα παξαπάλσ θαζηζηνχλ ζαθέο πσο ε αλαδήηεζε ηεο νπηηθήο ηνπ 

πειάηε δε κπνξεί λα αλαθέξεηαη απιψο ζηε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ ζρεηηθά 

κε ηελ εκπεηξία ηνπ, αιιά ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη αλνηρηή δηεξεχλεζε ηνπ ηη εθείλνο 

ζεσξεί ζεκαληηθφ ζηε ζεξαπεία (Macran et al., 1999). 

Ζ εμέιημε θαη δηάδνζε ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο ηα ηειεπηαία ρξφληα, δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα παξακείλεη θαλείο «θνληχηεξα ζηα πξαγκαηηθά θαηλφκελα θαη ζηε 

βησκέλε εκπεηξία ηεο ζεξαπείαο» (McLeod, 2013, ζ. 49), θαη παξέρεη ηελ επθαηξία λα 

αθνπζηεί ε θσλή ηνπ πειάηε θαη λα θσηηζηεί ην λφεκα πνπ έρνπλ δηάθνξεο πιεπξέο 

ηεο ζεξαπείαο γη‟ απηφλ. Ζ πνηνηηθή έξεπλα είλαη ηδηαίηεξα ζπκβαηή κε ηελ 

αλαδήηεζε ηεο νπηηθήο ηνπ πειάηε θαη απνηειεί έλα ελδπλακσηηθφ εξγαιείν γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο αιιαγήο (Elliott, 2010. Hill, Chui, & Baumann, 

2013). Ζ πνηνηηθή έξεπλα βαζίδεηαη θπξίσο ζε εκη-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, νη νπνίεο 

επηηξέπνπλ ζηνπο πειάηεο λα μεδηπιψζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο θαη λα εθθξάζνπλ 

ειεχζεξα ηε γλψκε ηνπο γηα ηελ ςπρνζεξαπεία θαη ηελ αιιαγή. Οη πειάηεο κπνξεί λα 

εθθξάζνπλ απφςεηο, ηδέεο θαη πηπρέο ηεο εκπεηξίαο ηνπο πνπ νη εξεπλεηέο δελ έρνπλ 

ζθεθηεί, θάηη πνπ απνθιείνπλ ηα δνκεκέλα εξσηεκαηνιφγηα απνηειέζκαηνο 

(Roussos, 2013). Δπηπιένλ, ε πνηνηηθή έξεπλα είλαη θαηάιιειε γηα ηε δηεξεχλεζε 
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πνιχπινθσλ θαηλνκέλσλ επεηδή δελ έρεη πεξηνξηζκφ σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο πνπ 

κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ (Hill et al., 2013). 

Ζ πνηνηηθή πξνζέγγηζε ζεσξείηαη επηπιένλ θαηάιιειε ηφζν γηα ηηο έξεπλεο 

δηαδηθαζίαο (Mörtl & Gelo, 2015) φζν θαη γηα ηηο έξεπλεο απνηειέζκαηνο ζηελ 

ςπρνζεξαπεία (Rodgers & Elliott, 2015), ελψ αλαγλσξίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν φηη 

ε νπηηθή ηνπ πειάηε πξνζθέξεη κνλαδηθή θαη πνιχηηκε γλψζε γηα ην απνηέιεζκα θαη 

γηα ηε δηαδηθαζία ηεο ςπρνζεξαπείαο (Klein & Elliott, 2006. Levitt, Butler, & Hill, 

2006. Manthei, 2007). ηηο έξεπλεο δηαδηθαζίαο, ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε παξέρεη είηε 

κηα καθξναλαιπηηθή καηηά ζρεηηθά κε ηε γεληθή ππνθεηκεληθή εκπεηξία ησλ πειαηψλ 

απφ ηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία, ή εζηηάδεη κηθξναλαιπηηθά ζε ζπγθεθξηκέλα 

θαηλφκελα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε ζεξαπεπηηθή ψξα (Mörtl & Gelo, 2015). Ζ 

θαηαγξαθή θαη αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ πειαηψλ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή 

γηα ηε δηαδηθαζία ηεο ςπρνζεξαπείαο, θαζψο παξέρεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

ςπρνζεξαπεπηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ είλαη βνεζεηηθφηεξεο ζηελ επίηεπμε ηεο αιιαγήο 

(Elliott, 2008. Olivera, Braun, Gomez Penedo, & Roussos, 2013). Δπηπιένλ, ε 

δηεξεχλεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ πειαηψλ ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηε 

ζεξαπεία θαη ηνπο βνεζεηηθνχο παξάγνληεο ζπλεηζθέξεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηφζν 

ησλ θνηλψλ φζν θαη ησλ εηδηθψλ παξαγφλησλ πνπ είλαη θαη αλαγθαίνη αιιά θαη 

επαξθείο γηα ηε ζεξαπεπηηθή αιιαγή (Clarke, Rees, & Hardy, 2004. Hodgetts & 

Wright, 2007). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηηο έξεπλεο απνηειέζκαηνο ε πνηνηηθή πξνζέεγηζε 

παξέρεη λέεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο εκπεηξίεο ησλ πειαηψλ απφ ηε ζεξαπεία ηνπο, ηφζν 

ζε δεηήκαηα νξηζκνχ  φζν θαη πεξηγξαθήο ηνπ απνηειέζκαηνο, ξίρλνληαο, γηα 

παξάδεηγκα, θσο ζηηο απφςεηο ησλ πειαηψλ γηα ην ηη έρεη αιιάμεη απφ ηε ζεξαπεία, 

γηα ην ηη ζεκαίλεη απνηέιεζκα ή γηα ηα είδε απνηειεζκάησλ πνπ ππάξρνπλ (Rodgers 

& Elliott, 2015). Ζ νπηηθή ηνπ πειάηε κπνξεί λα απνθαιχςεη ηνκείο αιιαγήο πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα ήδε ππάξρνληα εξσηεκαηνιφγηα απνηειέζκαηνο (Elliott, 2008). 

χκθσλα κε ηνλ McLeod (2013) νη πνηνηηθέο έξεπλεο απνηειέζκαηνο απφ ηελ νπηηθή 

ηνπ πειάηε έρνπλ δείμεη φηη νη πειάηεο κπνξνχλ λα δψζνπλ κηα πεξηζζφηεξν 

δηαθνξνπνηεκέλε θαη θξηηηθή εθηίκεζε ηνπ απνηειέζκαηνο απφ εθείλε πνπ παξέρνπλ 

ηα επξήκαηα ησλ πνζνηηθψλ εξεπλψλ. Μηα άιιε ζεκαληηθή δηάζηαζε είλαη ε 

απνθάιπςε εθείλσλ ησλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ ζεκαζία θαη αμία γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο 

πειάηεο. Ο Kazdin (1999) ηνλίδεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπκπεξίιεςεο ηεο νπηηθήο 

ηνπ πειάηε ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο ςπρνζεξαπείαο, ψζηε λα κπνξέζεη λα 
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πξνζδηνξηζηεί θαηά πφζν ηα απνηειέζκαηα αληαλαθινχλ κηα θιηληθά ζεκαληηθή 

αιιαγή, ελψ νη Connolly θαη Strupp (1996) ππνζηεξίδνπλ φηη ε αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο ςπρνζεξαπείαο ρξεηάδεηαη λα πεξηιακβάλεη ηηο αιιαγέο πνπ 

έρνπλ αμία γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο πειάηεο, ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηελ θνηλσλία.  

Οη πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηηο αλαθνξέο ησλ πειαηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηελ ςπρνζεξαπεία είλαη ζεκαληηθέο γηαηί κπνξεί λα 

βνεζήζνπλ ηνπο ζεξαπεπηέο λα εκβαζχλνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπο γηα ζπγθεθξηκέλνπο 

πειάηεο θαη λα εληζρχζνπλ ηηο θιηληθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπο (Elliott, 2008. Elliott & James, 1989). Δπηπιένλ, ε γλψζε ηεο εκπεηξίαο ησλ 

πειαηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εθεχξεζε, ηελ επηινγή θαη ηελ ηξνπνπνίεζε 

παξεκβάζεσλ κε απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο (Elliott & 

James, 1989). Ζ δηεξεχλεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ πειάηε παξέρεη ζηνλ ζεξαπεπηή κηα 

δηαθνξεηηθή νπηηθή γηα ηηο παξεκβάζεηο ηνπ θαη ηνλ ηξφπν πνπ ηηο ρξεζηκνπνηεί 

(Quinn ,1996). Δπνκέλσο, ε αλαηξνθνδφηεζε ηνπ θξίλεηαη θαζνξηζηηθή γηα ηε 

δηακφξθσζε ζεξαπεπηηθψλ πξαθηηθψλ θαη παξεκβάζεσλ, θαζψο παξέρεη πνιχηηκεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ είλαη βνεζεηηθέο ζηε 

ζεξαπεία θαη ζπκβάιιεη κε νπζηαζηηθφ ηξφπν ζηε ζπδήηεζε γηα ηνλ ξφιν ησλ θνηλψλ 

θαη εηδηθψλ παξαγφλησλ ζηελ ςπρνζεξαπεία (Bohart, 2000. Elliott, 2008). Οη 

πειάηεο, εθφζνλ δελ έρνπλ πξνζήισζε ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεπηηθή 

πξνζέγγηζε, κπνξνχλ λα δψζνπλ κηα εηθφλα γηα ηνπο βνεζεηηθνχο παξάγνληεο ζηε 

ζεξαπεία, ε νπνία δελ είλαη επεξεαζκέλε απφ ζεσξεηηθέο πξνθαηαιήςεηο (Murphy, 

Cramer, & Lillie, 1984). Ζ νπηηθή ηνπ πειάηε ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ςπρνζεξαπείαο 

κπνξεί επηπξφζζεηα λα πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα απμήζνπλ ηελ απνδνρή θαη ηε 

ζπκκφξθσζε ηνπ ζηε ζεξαπεία. χκθσλα κε ηνπο Levitt et al. (2006), ε αληίιεςε 

ησλ πειαηψλ γηα ηελ αιιαγή «νδεγεί ηηο ζεξαπείεο καο, ελεκεξψλεη ηηο ζεσξίεο καο, 

θαη ζε ηειεπηαία αλάιπζε ζηεξίδεη ην επάγγεικά καο δεκηνπξγψληαο ζπλερή δήηεζε 

γηα ηηο ππεξεζίεο καο» (ζ. 314). Ζ γλψκε ηνπο επνκέλσο γηα ηηο αιιαγέο πνπ νη ίδηνη 

ζεσξνχλ ζεκαληηθέο θαη γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ 

έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία εθφζνλ εθείλνη απνηεινχλ ην επίθεληξν νιφθιεξνπ ηνπ 

ςπρνζεξαπεπηηθνχ εγρεηξήκαηνο.  

ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ ηα επξήκαηα εξεπλψλ πνπ εμεηάδνπλ ηελ 

νπηηθή ηνπ πειάηε ζρεηηθά κε δχν πηπρέο ηεο εκπεηξίαο ηνπ: ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ςπρνζεξαπείαο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπληέιεζαλ ζε απηά. Γεδνκέλνπ φηη ε 

παξνχζα δηαηξηβή εζηηάδεη ζηελ αλαδήηεζε ηνπ ξφινπ ηεο ςπρνζεξαπείαο ζηελ 
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αλάθακςε απφ ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο, ηδηαίηεξε κλεία ζα γίλεη ζε έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηηο εκπεηξίεο 

πειαηψλ νη νπνίνη απεπζχλζεθαλ γηα ζεξαπεία ιφγσ θάπνηαο αληημνφηεηαο ή 

ηξαπκαηηθήο εκπεηξίαο.  

Απνηειέζκαηα ηεο ςπρνζεξαπείαο από ηελ νπηηθή ηνπ πειάηε. Μηα απφ ηηο 

βαζηθέο θξηηηθέο πνπ έρεη αζθεζεί ζηελ πνζνηηθή έξεπλα ζηελ ςπρνζεξαπεία, είλαη ν 

ηξφπνο αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζεξαπείαο σο κείσζε ησλ 

ζπκπησκάησλ (Connolly & Strupp, 1996. McLeod, 2013. Valkonnen, Hänninen, & 

Lindfors, 2011). πγθεθξηκέλα, νη πεξηζζφηεξεο πνζνηηθέο έξεπλεο απνηειέζκαηνο 

ρξεζηκνπνηνχλ σο θξηηήξηα γηα ηελ έθβαζε ηεο ςπρνζεξαπείαο εξσηεκαηνιφγηα 

αμηνιφγεζεο ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηεο ςπρνινγηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο πξηλ θαη κεηά 

ην ηέινο ηεο ςπρνζεξαπείαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη αιιαγέο πνπ αλαθέξνπλ νη 

ίδηνη νη πειάηεο απφ ηελ ςπρνζεξαπεία ηνπο δελ πεξηνξίδνληαη ζηε κείσζε ησλ 

ζπκπησκάησλ, αιιά πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά απφ άιια απνηειέζκαηα πνπ ζεσξνχλ 

ζεκαληηθά. Γηα παξάδεηγκα, νη Connolly θαη Strupp (1996) ζηελ έξεπλα ηνπο 

δήηεζαλ απφ 80 αζζελείο λα πεξηγξάςνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ βίσζαλ 

κεηά απφ 25 ζπλεδξίεο ςπρνδπλακηθήο ςπρνζεξαπείαο. Οη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ 

90 δηαθξηηέο αιιαγέο νη νπνίεο νκαδνπνηήζεθαλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: ηε 

βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ, ηελ απμεκέλε θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ, ηελ εληζρπκέλε 

απηνπεπνίζεζε, θαη ηνλ κεγαιχηεξν απηνπξνζδηνξηζκφ. Οη Connolly θαη Strupp 

(1996) ηνλίδνπλ πσο ε έκθαζε ζηελ απηνεηθφλα είλαη αμηνζεκείσηε, θαζψο «ηξεηο 

απφ ηνπο ηέζζεξηο ηνκείο απνηειέζκαηνο πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ απφ απηφ ην δείγκα 

ζρεηίδνληαη κε ην πσο ληψζεη ν/ε αζζελήο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ/ηεο». (ζ.38). Οη Levitt et 

al. (2006) βξήθαλ ζηε δηθή ηνπο έξεπλα φηη νη πειάηεο ζπάληα ζεσξνχλ ηελ αιιαγή 

ζηα ζπκπηψκαηα σο ζεκαληηθφ απνηέιεζκα ζηελ ςπρνζεξαπεία ηνπο. Αληίζεηα, ζηελ 

έξεπλα ηνπο νη πειάηεο ηείλνπλ λα αλαθέξνπλ πεξηζζφηεξν ζπλνιηθέο αιιαγέο φπσο 

ε θαηαλφεζε θαη ε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη κε ηνπο άιινπο. ηε 

ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ νη ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ νη ίδηνη νη πειάηεο 

αλαθέξνπλ φηη επηηπγράλνπλ ζηελ ςπρνζεξαπεία ηνπο. 

Αλλαγή ζηην αςηοεικόνα. ε έλαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ εξεπλψλ, νη 

ζπκκεηέρνληεο εληνπίδνπλ σο βαζηθέο αιιαγέο ηελ αιιαγή ηεο απηνεηθφλαο θαη ηε 

βειηίσζε ηεο ζρέζεο κε ηνλ εαπηφ (Binder et al., 2010. Clarke et al., 2004. Connolly 

& Strupp, 1996. Edwards & Loeb, 2011. Elliott & James, 1989. Klein & Elliott, 2006. 

Murray, 2002. Olivera et al., 2013. Palmstierna & Werbart, 2013). Γηα παξάδεηγκα, νη 
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Elliott θαη James (1989) ζε κηα αλαζθφπεζε ησλ πξψησλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηηο 

εκπεηξίεο ησλ πειαηψλ απφ ηελ ςπρνζεξαπεία ηνπο, βξήθαλ φηη ε ηππηθφηεξε αιιαγή 

πνπ ζεσξνχζαλ νη πειάηεο φηη επηηχγραλαλ απφ ηελ ςπρνζεξαπεία ήηαλ ε απμεκέλε 

απηνεθηίκεζε. Οη Binder et al. (2010), επηρεηξψληαο λα δηεπθξηλίζνπλ ηη ζεκαίλεη 

θαιφ απνηέιεζκα απφ ηελ νπηηθή ηνπ πειάηε, δηεξεχλεζαλ ηηο εκπεηξίεο 10 πειαηψλ 

πνπ είραλ νινθιεξψζεη επηηπρεκέλα ηελ ςπρνζεξαπεία ηνπο. Οη πειάηεο αλέθεξαλ 

ηέζζεξηο θαηεγνξίεο αιιαγψλ: (1) ηε δεκηνπξγία θαιχηεξσλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

άιινπο, (2) κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ ή αιιαγή ζηα κνηίβα ζπκπεξηθνξάο πνπ 

νδεγνχζαλ ζε νδχλε, (3) θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ θαη ελφξαζε, θαη (4) 

απνδνρή θαη εθηίκεζε ηνπ εαπηνχ. πσο γίλεηαη θαλεξφ, ε ηέηαξηε θαηεγνξία 

αλαθέξεηαη ζηελ αιιαγή ηεο ζηάζεο απέλαληη ζηνλ εαπηφ. Ζ αιιαγή απηή 

ζπκπεξηιάκβαλε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηε κείσζε ηεο θξηηηθήο απέλαληη ζηνλ εαπηφ 

ηνπο, κηα κεγαιχηεξε απνδνρή ηνπ εαπηνχ, έλα αίζζεκα ζπκπφληαο θαη αγάπεο γηα 

ηνλ εαπηφ φπσο επίζεο θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ εαπηνχ, ηφζν κε ηα δπλαηά φζν θαη κε 

αδχλαηα ζεκεία ηνπ. ε άιιεο έξεπλεο νη πειάηεο έρνπλ αλαθέξεη φηη ε αιιαγή ηεο 

ζρέζεο κε ηνλ εαπηφ ηνπο πεξηιακβάλεη κεγαιχηεξε άλεζε κε ηνλ εαπηφ θαη αίζζεκα 

απηνπεπνίζεζεο (Clarke et al., 2004), κείσζε ησλ απηνθαηαζηξνθηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ θαη αχμεζε ηεο απηνθξνληίδαο (Edwards & Loeb, 2011), ηε 

ζπκθηιίσζε κε ηνλ εαπηφ, κε ηνπο πξνεγνχκελνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ 

δπζθνιηψλ θαη κε ην παξειζφλ (Palmstierna & Werbart, 2013), φπσο επίζεο θαη έλα 

αίζζεκα εζσηεξηθήο γαιήλεο (Murray, 2002).  

Ζ αιιαγή ζηε ζρέζε κε ηνλ εαπηφ, κε ηελ έλλνηα ηεο απμεκέλεο 

απηνπεπνίζεζεο, ηεο απνδνρήο ηνπ εαπηνχ θαη ηεο απηνθξνληίδαο αλαθέξεηαη επίζεο 

θαη απφ πειάηεο πνπ έρνπλ αλαδεηήζεη ςπρνζεξαπεία γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο φπσο ην πέλζνο θαη ε 

απψιεηα (Gallagher, Tracey, & Millar, 2005. Hill et al., 2000), ε παηδηθή ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζε (Phillips & Daniluk, 2004), ή ε κεηαηξαπκαηηθή δηαηαξαρή άγρνπο 

(Price, MacDonald, Adair, Koerner, & Monson, 2014). 

Καηανόηζη και ενόπαζη. Ζ αιιαγή ζηελ απηνεηθφλα ζπλήζσο αθνινπζεί θαη 

ζρεηίδεηαη κε κηα άιιε ζεκαληηθή αιιαγή πνπ αλαθέξνπλ νη πειάηεο, ηε κεγαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ θαη ηελ ελφξαζε (Binder et al., 2010. Connolly & Strupp, 

1996. Fava et al., 2000. Jinks, 1999. Klein & Elliott, 2006. Liliengren & Werbart, 

2005. Palmstierna & Werbart, 2013. Von Below, Werbart, & Rehnberg, 2010). Γηα 

παξάδεηγκα, νη Liliengren θαη Werbart (2005) δηεξεχλεζαλ ηνπο ζεξαπεπηηθνχο ή 
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παξεκπνδηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο ςπραλαιπηηθήο ςπρνζεξαπείαο κέζα απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ εκπεηξηψλ 22 λέσλ ελήιηθσλ αζζελψλ. Βξήθαλ φηη νη ε ζπδήηεζε γηα 

ηνλ εαπηφ, ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε θαζψο θαη ε δηεξεχλεζε καδί κε ηνλ ζεξαπεπηή, 

απνηεινχζαλ ζεξαπεπηηθνχο παξάγνληεο πνπ νδεγνχζαλ ζε λέεο ζρεζηαθέο εκπεηξίεο 

θαη ζηελ επέθηαζε ηεο απηεπίγλσζεο. πγθεθξηκέλα, ε επέθηαζε ηεο απηεπίγλσζεο 

πεξηιάκβαλε ηελ εκπεηξία ηνπ λα «μεθαζαξίδνπλ» ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα ή εκπεηξίεο 

πνπ πξνεγνπκέλσο ήηαλ αζαθή, ην λα «αλαθαιχπηνπλ κνηίβα» ζηελ πξνζσπηθφηεηα 

ηνπο θαη ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο ηζηνξία, ην λα καζαίλνπλ «λένπο ηξφπνπο ζθέςεο» 

θαη ηέινο, λα απνθηνχλ κηα λέα νπηηθή γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπο. 

Δπηπιένλ, ζηελ έξεπλα ησλ Palmstierna θαη Werbart (2013), ε νπνία δηεξεχλεζε ηηο 

εκπεηξίεο 11 λέσλ ελειίθσλ πνπ είραλ αθνινπζήζεη ςπραλαιπηηθή ςπρνζεξαπεία, νη 

ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ πσο έλα ζεκαληηθφ απνηέιεζκα πνπ είραλ επηηχρεη ήηαλ ν 

ζηνραζκφο θαη ε απφθηεζε ελφξαζεο. Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιάκβαλε ηελ ηθαλφηεηα 

απηψλ ησλ λέσλ λα ζθέθηνληαη ζε βάζνο ηηο δπζθνιίεο ηνπο, ηηο αιιαγέο ηνπο αιιά 

θαη ηνπο λένπο ηξφπνπο δξάζεο. Πεξηιάκβαλε επίζεο ηε λέα ηθαλφηεηα ησλ αζζελψλ 

λα αληηιακβάλνληαη ηε δσή κε έλα πεξηζζφηεξν δηαθνξνπνηεκέλν θαη ξεαιηζηηθφ 

ηξφπν, θαη λα εθαξκφδνπλ ηελ ελφξαζε πνπ είραλ απνθηήζεη απφ ηελ ςπρνζεξαπεία 

ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. 

Ζ απμεκέλε θαηαλφεζε θαη ε ελφξαζε, έρεη αλαθεξζεί επίζεο θαη απφ άηνκα 

πνπ έρνπλ βηψζεη απψιεηεο (Gallagher et al., 2005. Hill et al., 2000) ή άηνκα πνπ 

έρνπλ ππνζηεί δηάθνξεο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο (Kallivayalil, Levitan, Brown, & 

Harvey, 2013). πγθεθξηκέλα, νη Kallivayalil et al. (2013), αλέιπζαλ ηηο ζπλεληεχμεηο 

αηφκσλ πνπ είραλ βηψζεη πνηθίιεο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο θαη βξίζθνληαλ ζε έλα 

πξνρσξεκέλν ζηάδην ζηελ ςπρνζεξαπεία ηνπο, κε ζθνπφ λα εληνπίζνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλάξξσζεο απφ ηα ηξαχκαηα απηά. Ζ αλάιπζε θαηέιεμε ζε δχν 

ζεκαληηθά ζέκαηα: ηε κεγαιχηεξε ζπλνρή ζηελ ηζηνξία θαη ηελ αλάπηπμε 

παξαηεξεηηθήο/ ζηνραζηηθήο ζηάζεο/ κεγαιχηεξεο αλαιπηηθήο πνηφηεηαο. 

πγθεθξηκέλα, ην δεχηεξν ζέκα αληαλαθινχζε ηε ζηνραζηηθή θαη παξαηεξεηηθή 

ζηάζε πνπ είραλ αλαπηχμεη απέλαληη ζηελ ηζηνξία ηνπο  νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα, κέζα απφ ηελ ςπρνζεξαπεία. Απηή ε ζηάζε ηνπο επέηξεπε λα κπνξνχλ λα 

πεξηγξάςνπλ ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο, αιιά θαη ηε δηθή ηνπο πξνεγνχκελε 

ζπκπεξηθνξά, κε κεγαιχηεξε αλαιπηηθή ηθαλφηεηα. Δίραλ αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα 

λα εληνπίδνπλ κνηίβα ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαη λα έρνπλ κηα πεξηζζφηεξν 

πνιχπιεπξε θαηαλφεζε ησλ άιισλ θαη ησλ δπλακηθψλ πνπ είραλ αλαπηπρζεί ζηηο 
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νηθνγέλεηεο ηνπο. Σέινο, νη ζπκκεηέρνληεο είραλ απνθηήζεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

παίξλνπλ απφζηαζε θαη λα παξαηεξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο, ηνπο άιινπο θαη ηα γεγνλφηα. 

Αίζθημα δύναμηρ και ελέγσος. Μηα άιιε ζεκαληηθή αιιαγή πνπ αλαθέξνπλ νη 

πειάηεο απφ ηελ ςπρνζεξαπεία ηνπο είλαη κηα απμεκέλε αίζζεζε δχλακεο θαη 

ειέγρνπ (Elliott & James, 1989. Jinks, 1999. Murray, 2002. Olivera et al. 2013. 

Palmstierna & Werbart, 2013). ηελ έξεπλα ησλ Olivera et al. (2013) κε 17 πειάηεο 

πνπ είραλ νινθιεξψζεη ςπρνζεξαπεία απφ δχν εβδνκάδεο έσο έμη ρξφληα πξηλ απφ 

ηελ έξεπλα, πνιινί ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ πσο κεηά ηε ζεξαπεία ηνπο αηζζάλνληαλ 

φηη είλαη πεξηζζφηεξν απηφλνκνη θαη αλεμάξηεηνη,  θαη φηη εληζρχζεθε ε ηθαλφηεηα 

ηνπο λα αληηκεησπίδνπλ πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. ε άιιεο έξεπλεο, νη πειάηεο 

αλαθέξνπλ φηη κεηά ηελ ςπρνζεξαπεία απνθηνχλ αίζζεζε δχλακεο θαη 

απηνπξνζδηνξηζκνχ (Murray, 2002), φπσο επίζεο φηη αηζζάλνληαη πσο έρνπλ ηνλ 

έιεγρν ησλ θαηαζηάζεσλ, πσο κπνξνχλ λα πάξνπλ απνθάζεηο θαη πσο έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο (Jinks, 1999). ηελ έξεπλα ησλ 

Palmstierna θαη Werbart (2013) πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, νη λένη ελήιηθεο πνπ 

είραλ αθνινπζήζεη ςπραλαιπηηθή ςπρνζεξαπεία αλέθεξαλ φηη ε ζεξαπεία ηνπο είρε 

βνεζήζεη λα δηαρεηξηζηνχλ δπζθνιίεο ζηελ εξγαζία ή ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο, 

ελψ είραλ επίζεο απνθηήζεη κεγαιχηεξε πεπνίζεζε ζηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα 

δηαρεηξηζηνχλ κειινληηθέο δπζθνιίεο.  

Ζ αίζζεζε δχλακεο θαη ειέγρνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζην πιαίζην ηνπ 

πέλζνπο θαη ηνπ ηξαχκαηνο θαη πξάγκαηη είλαη κηα ζεκαληηθή αιιαγή πνπ αλαθέξεηαη 

κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο απφ ηνπο πειάηεο. Γηα παξάδεηγκα, νη Hill et al. (2000) 

δηεξεχλεζαλ ηελ εκπεηξία 14 αηφκσλ πνπ αθνινχζεζαλ κηα ζχληνκε δνκεκέλε 

ζεξαπεία επεηδή είραλ ππνζηεί πξφζθαηε απψιεηα θαη βίσλαλ ζεκαληηθή ςπρνινγηθή 

δπζθνξία. Οη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ φηη κεηά ηε ζεξαπεία αηζζάλνληαλ φηη ήηαλ 

ηθαλφηεξνη λα αληηκεησπίζνπλ ηελ απψιεηα θαη είραλ κεγαιχηεξε αίζζεζε ειέγρνπ. 

Μηα άιιε δηάζηαζε είλαη ε ηθαλφηεηα ειέγρνπ ηνπ ηξαπκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ 

εκπεηξηψλ. ηελ έξεπλα ησλ Kallivayalil et al. (2013) πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, γηα 

παξάδεηγκα, νη ζπκκεηέρνληεο κεηά απφ νθηψ κήλεο ζεξαπείαο κπνξνχζαλ λα 

αθεγνχληαη ηηο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ζπλνπηηθά, κε ιηγφηεξεο ηξαπκαηηθέο 

ιεπηνκέξεηεο, θαιχηεξε ηθαλφηεηα αλάθιεζεο θαη κεγαιχηεξε ζπλνρή, δείρλνληαο 

φηη είραλ απνθηήζεη έιεγρν πάλσ ζηηο ηξαπκαηηθέο αλακλήζεηο ηνπο. 

Αλλαγή ζηα ζςμπηώμαηα. Ζ αιιαγή ησλ ζπκπησκάησλ, παξφιν πνπ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ζχκθσλα κε ηνπο πειάηεο δελ απνηειεί ην θπξίαξρν απνηέιεζκα 
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ηεο ζεξαπείαο, αλαθέξεηαη ζπρλά απφ απηνχο (Elliott & James, 1989. Fava et al., 

2000. Olivera et al. 2013). H κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ αθνξά θπξίσο ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ή δηάθνξα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα θαη ελνριήζεηο (Binder et al., 2010. 

Carey et al., 2007). Γηα παξάδεηγκα, νη Binder et al. (2010), ζηελ έξεπλα ηνπο ζρεηηθά 

κε ην ηη ζεκαίλεη θαιφ απνηέιεζκα γηα 10 πειάηεο πνπ είραλ νινθιεξψζεη 

επηηπρεκέλα ηελ ςπρνζεξαπεία ηνπο, ζηελ θαηεγνξία «κείσζε ζπκπησκάησλ» 

νκαδνπνίεζαλ ηηο αιιαγέο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία θαη ζε κνηίβα 

ζπκπεξηθνξάο πνπ πξνθαινχζαλ δπζθνξία. Οη αιιαγέο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

εκπεηξία πεξηιάκβαλαλ αθελφο ιηγφηεξα αξλεηηθά θαη πεξηζζφηεξα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, θαη αθεηέξνπ κηα απμεκέλε ηθαλφηεηα λα δηαρεηξίδνληαη 

απνηειεζκαηηθφηεξα ηα δχζθνια ζπλαηζζήκαηα φηαλ απηά εκθαλίδνληαλ.  

Ζ κείσζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ε αχμεζε ησλ ζεηηθψλ είλαη κηα 

αιιαγή πνπ πεξηγξάθεηαη ζε πνιιέο έξεπλεο αιιά δελ αλαθέξεηαη πάληα ξεηά σο 

κείσζε ζπκπησκάησλ (Klein & Elliott, 2006. Murray, 2002. Von Below et al., 2010). 

Γηα παξάδεηγκα νη Carey et al. (2007) εληφπηζαλ ζηελ έξεπλα ηνπο κε 27 αζζελείο ζην 

ηέινο ηεο ζεξαπείαο ηνπ, φηη ε αιιαγή γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζπλέβε ζε ηξεηο 

ηνκείο: ζηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζθέςεηο θαη ηηο πξάμεηο. Ζ αιιαγή ζηα ζπλαηζζήκαηα 

πνπ αλέθεξαλ νη ζπκκεηέρνληεο πεξηιάκβαλε ηε δηαθνπή ζπκπησκάησλ φπσο νη 

πνλνθέθαινη, νη θξίζεηο παληθνχ, ε θαηάζιηςε, νη ελνρέο, ν ζπκφο, θαη ε 

επηζεηηθφηεηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηε ζπλαηζζεκαηηθή αιιαγή πεξηιακβαλφηαλ 

επίζεο ε αχμεζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ φπσο ε αλνρή, ε ραιάξσζε, ε εξεκία, θαη 

ε ραξά. Οη Von Below et al. (2010), ζηελ έξεπλα ηνπο κε 17 λένπο ελήιηθεο πνπ είραλ 

αλαδεηήζεη ςπρνζεξαπεία γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θαηάζιηςε, ηαμηλφκεζαλ ηε 

κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ ζηελ θαηεγνξία «ληψζνληαο θαιχηεξα». Ζ θαηεγνξία απηή 

πεξηιάκβαλε ηηο αλαθνξέο ησλ πειαηψλ γηα ηε κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο, ηεο έληαζεο ή 

ηεο δηάξθεηαο ζπκπησκάησλ φπσο νη έκκνλεο ζθέςεηο, ην αίζζεκα απφγλσζεο, ε 

απνπζία λνήκαηνο, νη ακθηβνιίεο, ε αβεβαηφηεηα θαη ην άγρνο. Δπηπιένλ, ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία εληάρζεθαλ ζεηηθέο αιιαγέο φπσο ε απμεκέλε ραξά ηεο δσήο, ε 

πεξίζθεςε θαη ε ζηαζεξφηεηα, ν θαιχηεξνο χπλνο θαζψο θαη ε κεγαιχηεξε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ πσο κεηά ηελ 

ςπρνζεξαπεία δελ αηζζάλνληαλ πιένλ θαηαζιηκκέλνη.  

Ζ κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, φπσο θαη ε 

θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπο, είλαη αιιαγέο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί θαη απφ άηνκα πνπ 

έρνπλ βηψζεη απψιεηεο (Hill et al., 2000), θαζψο θαη αζζέλεηεο φπσο ν θαξθίλνο 
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(Omylinska-Thurston & Cooper, 2014). Γηα παξάδεηγκα, ζηελ έξεπλα ησλ Hill et al., 

2000, νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ φηη κεηά ηελ παξέκβαζε κπνξνχζαλ λα εληνπίζνπλ 

θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ελψ γηα θάπνηνπο είραλ κεησζεί ηα 

ζπλαηζζήκαηα άγρνπο θαη θαηάζιηςεο. Δπίζεο, νη Omylinska-Thurston θαη Cooper 

(2014), νη νπνίνη δηεξεχλεζαλ ηηο βνεζεηηθέο πιεπξέο ηεο ςπρνζεξαπείαο γηα νρηψ 

αζζελείο πνπ έπαζραλ απφ πξσηνγελείο θαξθίλνπο, βξήθαλ φηη έλα απφ ηα ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα ήηαλ ε κείσζε ηεο δπζθνξίαο. Οη αζζελείο αλέθεξαλ φηη κεηά ηε 

ζεξαπεία κπνξνχζαλ λα δηαρεηξηζηνχλ θαιχηεξα ηηο ζηελάρσξεο ζθέςεηο, λα 

εληνπίδνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ζπλαηζζήκαηα φπσο ν ζπκφο ή ην άγρνο, λα κελ 

αλεζπρνχλ γηα αζήκαληα πξάγκαηα, ή λα θαζεζπράδνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο.  

Μηα άιιε αιιαγή ζε ζρέζε κε ηα ζπλαηζζήκαηα αλαθέξζεθε απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ησλ Price et al. (2014), νη νπνίνη είραλ θάλεη ζεξαπεία 

γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηε κεηαηξαπκαηηθή δηαηαξαρή 

άγρνπο. πγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ φηη κεηά απφ ηελ παξέκβαζε 

είραλ κεησζεί νη ελνρέο, ελψ κπνξνχζαλ λα βηψλνπλ θαη λα εθθξάδνπλ ζπρλφηεξα 

ηφζν αξλεηηθά φζν θαη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. 

Αλλαγέρ ζηον ηπόπο ζκέτηρ και ηην οπηική. Δθηφο απφ ηηο αιιαγέο ζηα 

ζπλαηζζήκαηα, νη πειάηεο αλαθέξνπλ επίζεο ζπρλά αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη 

ζηελ νπηηθή ηνπο (Carey et al., 2007. Liliengren & Werbart, 2005. Olivera et al., 

2013. Von Below et al., 2010). Γηα παξάδεηγκα, ζηελ έξεπλα ησλ Von Below et al. 

(2010), νη λένη ελήιηθεο πνπ είραλ αλαδεηήζεη ςπρνζεξαπεία γηα λα αληηκεησπίζνπλ 

ηελ θαηάζιηςε, αλέθεξαλ φηη κεηά ηε ζεξαπεία έβιεπαλ ηε δσή δηαθνξεηηθά, κε 

απνηέιεζκα λα ελεξγνχλ θαη δηαθνξεηηθά. Οη λένη απηνί είραλ απνθηήζεη κηα λέα, 

πεξηζζφηεξν αλάιαθξε ζηάζε απέλαληη ζηε δσή. Μπνξνχζαλ λα αληηιακβάλνληαη ηα 

πξνβιήκαηα ηνπο δηαθνξεηηθά, λα κελ ηα γπξνθέξλνπλ ζπλέρεηα ζην κπαιφ ηνπο, 

αθφκε θαη λα γεινχλ κε απηά. Μπνξνχζαλ επίζεο λα δνπλ πεξηζζφηεξν ζην παξφλ, 

λα εζηηάδνπλ ζηηο ζεηηθέο φςεηο ηεο δσήο θαη λα βηψλνπλ εκπηζηνζχλε γηα ην ηη ζα 

θέξεη ην κέιινλ. Μηα άιιε ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο αιιαγήο ζηάζεο πνπ αλέθεξαλ 

νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ε κεγαιχηεξε απνδνρή ηφζν γηα ηνλ εαπηφ ηνπο φζν θαη γηα 

ηνπο άιινπο.  

ην πιαίζην ηεο απψιεηαο, ηεο αζζέλεηαο θαη ησλ ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ, ε 

αιιαγή ηεο νπηηθήο επίζεο αλαθέξεηαη ζπρλά απφ ηνπο πειάηεο. Γηα παξάδεηγκα, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ησλ Price et al. (2014), ε νπνία αλαθέξζεθε παξαπάλσ, 

αλέθεξαλ πσο ελψ πξηλ απφ ηε ζεξαπεία γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο νη ηξαπκαηηθέο 
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εκπεηξίεο είραλ επεξεάζεη ηε ζηάζε ηνπο αξλεηηθά, κεηά ηε ζεξαπεία δήισλαλ φηη 

είρε αιιάμεη ε νπηηθή ηνπο θαη φηη βίσλαλ πεξηζζφηεξα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη 

κεγαιχηεξν επ δελ. Οη Vega et al. (2012) αλαδήηεζαλ ηηο δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν 

βίσζεο ηεο αζζέλεηαο θαη ηεο ζεξαπείαο γηα 28 θαηαζιηπηηθνχο νγθνινγηθνχο 

αζζελείο πνπ είραλ ιάβεη είηε ςπρνζεξαπεία ζε ζπλδπαζκφ κε αληηθαηαζιηπηηθή 

θαξκαθεπηηθή αγσγή ή κφλν αληηθαηαζιηπηηθή θαξκαθεπηηθή αγσγή. Ζ πνηνηηθή 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έδεημε φηη νη αζζελείο πνπ είραλ αθνινπζήζεη ηνλ 

ζπλδπαζκφ ςπρνζεξαπείαο θαη αληηθαηαζιηπηηθψλ θαξκάθσλ, ζε αληίζεζε κε ηελ 

νκάδα πνπ είρε πάξεη κφλν αληηθαηαζιηπηηθά, κπνξνχζαλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ 

εκπεηξία ηνπ θαξθίλνπ θαη λα ηελ ελζσκαηψζνπλ ζηε δσή ηνπο. Ζ ζηάζε ηνπο 

απέλαληη ζηελ αζζέλεηα ήηαλ δηαθνξεηηθή, θαζψο είραλ βξεη λφεκα ζε απηήλ. Σελ 

αληηκεηψπηδαλ σο κηα κεηακνξθσηηθή εκπεηξία ε νπνία είρε αιιάμεη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηνπο. Οη αζζελείο απηνί κπνξνχζαλ λα ζπλδέζνπλ ηηο εκπεηξίεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ζσκαηηθήο δπζθνξίαο, θαη λα απνδερηνχλ ηφζν ηελ παξνχζα 

θαηάζηαζε φζν θαη ηηο αιιαγέο πνπ είρε πξνθαιέζεη ζηε δσή ηνπο. Απηφ είρε ζαλ 

απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηνχλ ελεξγεηηθνχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο θαη λα παίξλνπλ 

πεξηζζφηεξν ελεξγφ ξφιν ζηε ζεξαπεία ηνπο.  

Αλλαγέρ ζηη ζςμπεπιθοπά και ζηον ηπόπο δπάζηρ. Ζ αιιαγή ζηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ζηηο ζθέςεηο πνιιέο θνξέο νδεγεί ή ζπλνδεχεηαη απφ αιιαγέο ζηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ζηνλ ηξφπν δξάζεο (Binder et al, 2010. Carey et al., 2007. Edwards 

& Loeb, 2011. Jinks, 1999. Klein & Elliott, 2006. Olivera et al., 2013. Palmstierna & 

Werbart, 2013. Von Below et al., 2010). Γηα παξάδεηγκα, ζηελ έξεπλα ησλ Edwards 

θαη Loeb (2011), νη νπνίνη δηεξεχλεζαλ ηηο εκπεηξίεο ρξεζηψλ νπζηψλ ρακεινχ 

εηζνδήκαηνο, νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ πσο κέζα απφ ηε ζπκβνπιεπηηθή είραλ 

απνθηήζεη κηα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο. Απηφ νθεηιφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ ζην φηη 

είραλ αξρίζεη λα αλαιακβάλνπλ δξάζε. Γηα παξάδεηγκα, δελ άθελαλ επθαηξίεο λα 

πάλε ρακέλεο, έπαηξλαλ απνθάζεηο, αζθνχληαλ θαη έβαδαλ δνκή ζηε δσή ηνπο. Μηα 

ζεκαληηθή αιιαγή αθνξνχζε ηδηαίηεξα ζηε ζρέζε ηνπο κε ηηο νπζίεο, θαζψο αξθεηνί 

ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ πσο είραλ ζηακαηήζεη ή κεηψζεη ηε ρξήζε ή είραλ αξρίζεη 

λα αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε γηα ηε ρξήζε. ε άιιεο έξεπλεο νη πειάηεο δειψλνπλ 

φηη κεηά ηε ζεξαπεία δελ απνθεχγνπλ πιένλ ηηο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο αιιά ηηο 

αληηκεησπίδνπλ, αιιάδνληαο γηα παξάδεηγκα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο (Binder et al., 2010. Carey et al., 2007). Γηα παξάδεηγκα, 

ζηελ έξεπλα ηνπ Jinks (1999), ν νπνίνο δηεξεχλεζε ηελ εκπεηξία ηεζζάξσλ πειαηψλ 
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απφ ηε καθξνρξφληα ζπκβνπιεπηηθή ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ, νη ζπκκεηέρνληεο 

αλέθεξαλ φηη είραλ απνθηήζεη ην θνπξάγην λα αληηκεησπίδνπλ ηνπο άιινπο θαη λα 

δεηνχλ απηφ πνπ ζέινπλ. Δπίζεο αλέθεξαλ πσο κεηά ηελ ςπρνζεξαπεία δελ 

αθήλνληαλ λα θαηαθιπζηνχλ απφ ηα ζπλαηζζήκαηα αιιά αλαιάκβαλαλ δξάζε, ελψ 

βαζίδνληαλ πεξηζζφηεξν ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνλ θξφληηδαλ πεξηζζφηεξν. Ο 

εξεπλεηήο θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ζπκκεηέρνληεο είραλ απνθηήζεη έλαλ 

«πεξηζζφηεξν επξεκαηηθφ, εκπξφζεην θαη δηεθδηθεηηθφ ηξφπν χπαξμεο» (Jinks, 1999, 

ζ. 65-66). Σέινο, κηα άιιε αιιαγή πνπ αλαθέξζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

έξεπλα ησλ Palmstierna θαη Werbart (2013), ήηαλ φηη ε ζεξαπεία ηνπο είρε βνεζήζεη 

λα αληηκεησπίδνπλ ηηο εληάζεηο, ηφζν ζηε δνπιεηά ή ηελ εθπαίδεπζε φζν θαη ζηηο 

ζηελέο ζρέζεηο, θαη φηη αηζζάλνληαλ φηη κπνξνχζαλ λα δηαρεηξίδνληαη ηηο δπζθνιίεο 

ηνπο κε λένπο θαη θαιχηεξνπο ηξφπνπο.  

Γιαπποζυπικέρ αλλαγέρ. Ζ αιιαγή ζηνλ ηξφπν πνπ ζρεηίδεηαη θαλείο θαη ζηηο 

ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο άιινπο, είλαη κηα αιιαγή πνπ επίζεο αλαθέξεηαη ζπρλά απφ ηνπο 

πειάηεο (Binder et al., 2010. Edwards & Loeb, 2011. Elliott & James, 1989. Klein & 

Elliott, 2006. Liliengren & Werbart, 2005. Murray, 2002. Olivera et al., 2013). Γηα 

παξάδεηγκα, φπσο είδακε παξαπάλσ, ε δεκηνπξγία θαιχηεξσλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

άιινπο ήηαλ κηα απφ ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο αιιαγέο πνπ αλέθεξαλ νη ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ έξεπλα ησλ Binder et al. (2010), ζρεηηθά κε ην ηη ζεσξνχλ θαιφ απνηέιεζκα απφ 

ηελ ςπρνζεξαπεία. πγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ φηη είραλ απνθηήζεη 

κεγαιχηεξν αίζζεκα αζθάιεηαο ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε ηνπο άιινπο, ελψ ήηαλ 

πεξηζζφηεξν επηιεθηηθνί ζε ζρέζε κε ηνπο θίινπο ή ηνπο ζπληξφθνπο ηνπο. 

Οξηζκέλνη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πσο είραλ απνκαθξπλζεί απφ αλζξψπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο δελ είραλ ηθαλνπνηεηηθέο ζρέζεηο, ελψ άιιεο ζρέζεηο είραλ γίλεη βαζχηεξεο 

θαη νη ίδηνη ήηαλ απζεληηθφηεξνη ζε απηέο. Άιιεο αιιαγέο πνπ αλαθέξζεθαλ ήηαλ ε 

απμεκέλε απηνπεπνίζεζε, ε δηεθδηθεηηθφηεηα, ε επαηζζεζία θαη ε ελζπλαίζζεζε 

πξνο ηνπο άιινπο. ηελ έξεπλα ηνπ Murray (2002), ν νπνίνο δηεξεχλεζε ην 

θαηλφκελν ηεο αιιαγήο ζηελ εκπεηξία ηνπ εαπηνχ γηα επηά άηνκα πνπ είραλ θάλεη 

ςπρνζεξαπεία, ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έδεημε φηη ε ππέξβαζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ 

εαπηνχ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο νδεγνχζε ζε κηα ζεηξά απφ παξάπιεπξεο αιιαγέο πνπ 

πεξηιάκβαλαλ ηελ απμεκέλε ηθαλφηεηα λα ζρεηίδνληαη κε ηνπο άιινπο. πγθεθξηκέλα 

νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ πεξηζζφηεξν ζηελέο θαη ηθαλνπνηεηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο 

άιινπο, ζηηο νπνίεο ζρεηίδνληαλ απζεληηθφηεξα θαη γλεζηφηεξα, ελψ είραλ 

ξεαιηζηηθφηεξεο πξνζδνθίεο απφ ηνπο άιινπο.  Γηα ηνπο ρξήζηεο νπζηψλ ρακεινχ 
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εηζνδήκαηνο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ησλ Edwards θαη Loeb (2011), ε αιιαγή 

ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο αθνξνχζε ζηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ. Οη αιιαγέο απηέο πεξηιάκβαλαλ ηε κείσζε ηεο 

επηζεηηθφηεηαο θαη ηνλ κεγαιχηεξν ζεβαζκφ πξνο ηνπο άιινπο, φπσο επίζεο θαη ηελ 

ηθαλφηεηα λα δεηνχλ βνήζεηα.  

ην πιαίζην ηνπ ηξαχκαηνο θαη ηεο αληημνφηεηαο, νη Tummala-Narra, 

Kallivayalil, Singer, θαη Andreini (2012), δηεξεχλεζαλ ηηο ζρεζηαθέο εκπεηξίεο 

αηφκσλ πνπ είραλ βηψζεη πνηθίιεο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο θαη βξίζθνληαλ ζε 

ςπρνζεξαπεία. Ζ αλάιπζε ησλ αθεγήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ έδεημε φηη γεληθά νη 

ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ ζεηηθέο αιιαγέο ζηηο ζρέζεηο ηνπο νη νπνίεο αλαθέξνληαλ ζε 

ηξεηο ηνκείο: (1) ηελ επαλεμέηαζε δεηεκάησλ αζθάιεηαο, (2) ηε δεκηνπξγία λέσλ 

ηξφπσλ λα ζρεηίδνληαη θαη (3) ηελ αιιαγή ηεο αίζζεζεο ηνπ εαπηνχ. πγθεθξηκέλα, ε 

δεκηνπξγία λέσλ ηξφπσλ λα ζρεηίδνληαη κε ηνπο άιινπο αθνξνχζε ζε αιιαγέο φπσο 

ε κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα ειέγρνπ ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζηηο ζρέζεηο θαη 

θαιχηεξε επηθνηλσλία. Οη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ επίζεο φηη είραλ απνθηήζεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα βάδνπλ πγηέζηεξα φξηα, παίξλνληαο γηα παξάδεηγκα απφζηαζε απφ 

θαθέο ζρέζεηο, ή αθνχγνληαο πεξηζζφηεξν ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο. Δπηπιένλ, νη 

ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη είραλ αλάγθε γηα ζεηηθφηεξεο ζρέζεηο κε ηελ νηθνγέλεηα 

θαη ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο, γηα κεγαιχηεξε ακνηβαηφηεηα θαη εκπηζηνζχλε, γηα 

κείσζε ηεο απνκφλσζεο θαη γηα ην άλνηγκα ζε πγηείο ζρέζεηο. 

Βνεζεηηθέο πιεπξέο ηεο ςπρνζεξαπείαο από ηελ νπηηθή ηνπ πειάηε. Σν 

εξψηεκα ηνπ πνηνη είλαη νη παξάγνληεο ή νη δηαδηθαζίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ 

ςπρνζεξαπεπηηθή αιιαγή, είλαη έλα εξψηεκα πνπ επηρεηξνχλ λα απαληήζνπλ νη 

έξεπλεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αιιαγήο (change process research – CPR) (Elliott, 2010). 

Δλψ ε έξεπλα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αιιαγήο απνηειείηαη απφ δηάθνξα είδε έξεπλαο, 

έλα απφ ηα ζπρλφηεξα θαη δεκνθηιέζηεξα είδε ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ν πνηνηηθφο 

εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο ησλ βνεζεηηθψλ παξαγφλησλ. ην εξεπλεηηθφ απηφ 

πξσηφθνιιν νη πειάηεο θαινχληαη λα απαληήζνπλ ηη βξήθαλ βνεζεηηθφ, ρξήζηκν, ή 

ζεκαληηθφ ζηε ζεξαπεία ηνπο ή πνπ απνδίδνπλ ηηο αιιαγέο πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ 

ςπρνζεξαπεία ηνπο, είηε ζπλνιηθά ή κεηά απφ κηα ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξία (Elliott, 

2010). Τπάξρνπλ πιένλ αξθεηέο έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηελ νπηηθή ηνπ πειάηε 

ζρεηηθά κε ηηο βνεζεηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο ζεξαπείαο, νη νπνίεο έρνπλ δείμεη πσο νη 

πειάηεο αλαθέξνληαη θπξίσο ζηνπο θνηλνχο ζεξαπεπηηθνχο παξάγνληεο σο 

πεξηζζφηεξν βνεζεηηθνχο. Ζ παιαηφηεξε αλαζθφπεζε ησλ Elliott θαη James (1989), 
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πνπ πξναλαθέξζεθε, επηθεληξψζεθε ζηνπο βνεζεηηθνχο παξάγνληεο πνπ 

αλαθέξνληαλ ζπρλφηεξα ζηηο 13 έξεπλεο βνεζεηηθψλ πιεπξψλ ηεο ζεξαπείαο πνπ 

πεξηιήθζεθαλ. Οη ζπγγξαθείο ρψξηζαλ ηνπο βνεζεηηθνχο παξάγνληεο πνπ 

αλαθέξνληαλ ζπρλφηεξα ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, ηηο πιεπξέο επίιπζεο έξγνπ/ 

πξνβιήκαηνο θαη ηηο ζρεζηαθέο/ ζπλαηζζεκαηηθέο πιεπξέο. Οη ζρεζηαθέο/ 

ζπλαηζζεκαηηθέο πιεπξέο πνπ αλέθεξαλ νη πειάηεο ζηηο έξεπλεο απηέο αθνξνχζαλ 

ζηα δηεπθνιπληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεξαπεπηή, ζηελ αλαθνχθηζε ηνπ πειάηε, 

ζηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε θαη ζηελ απφθηεζε ειπίδαο. Οη πιεπξέο επίιπζεο έξγνπ/ 

πξνβιήκαηνο πεξηιάκβαλαλ πέληε ππνθαηεγνξίεο, κε ζεκαληηθφηεξεο ηελ θαηαλφεζε 

ηνπ εαπηνχ θαη ηελ ελζάξξπλζε ηνπ ζεξαπεπηή γηα ζηαδηαθή πξαθηηθή.  

ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο θαη 

δηαδηθαζίεο πνπ νη ίδηνη νη πειάηεο αλαθέξνπλ φηη ήηαλ βνεζεηηθνί ζηελ 

ςπρνζεξαπεία ηνπο θαη ζπληέιεζαλ ζηηο αιιαγέο. 

Η θεπαπεςηική ζσέζη. Ζ ζρέζε κε ηνλ ζεξαπεπηή απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο βνεζεηηθνχο παξάγνληεο πνπ αλαθέξνπλ νη πειάηεο (Carey et al., 

2007. Edwards & Loeb, 2011. Elliott & James, 1989. Jinks, 1999. Levitt et al., 2006. 

Liliengren & Werbart, 2005). Ζ ζεξαπεπηηθή ζρέζε αλαδείρζεθε, γηα παξάδεηγκα, σο 

ε εθηελέζηεξε θαηεγνξία ζηελ έξεπλα ησλ Levitt et al. (2006), νη νπνίνη δηεξεχλεζαλ 

ηηο απφςεηο 26 αηφκσλ πνπ είραλ νινθιεξψζεη ηελ ςπρνζεξαπεία ηνπο ζρεηηθά κε 

ηνπο παξάγνληεο πνπ βξήθαλ βνεζεηηθνχο. Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιάκβαλε ηηο 

ζθέςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ην λφεκα, ηελ πνηφηεηα θαη ηε δνκή ηεο 

ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο θαζψο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα γηα ηνλ ζεξαπεπηή ηνπο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ φηη ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ ζεξαπεπηή ήηαλ βαζηθφ θνκκάηη 

ηεο ζεξαπείαο ηνπο θαη φηη ε θαηαλφεζε, ε ακεξνιεςία θαη ε αμηνπηζηία ήηαλ βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνπ ηε δηαθνξνπνηνχζαλ απφ ηηο ππφινηπεο ζρέζεηο ζηε δσή 

ηνπο. Ζ εκπηζηνζχλε θαη ε αζθάιεηα απνηεινχζαλ επίζεο βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο ζρέζεο απηήο. Ζ εκπηζηνζχλε αλαπηπζζφηαλ ηδηαίηεξα φηαλ βίσλαλ ηε θξνληίδα, 

ηελ πίζηε ηνπ ζεξαπεπηή θαη ηνλ ζεβαζκφ γηα ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο ξπζκφ. Ζ ζαθήο 

δνκή θαη ε ζπλέπεηα ηνπ ζεξαπεπηηθνχ πιαηζίνπ, κε ηα ζεξαπεπηηθά φξηα, ηελ 

ερεκχζεηα, θαη ηελ ηαθηηθφηεηα ησλ ζπλεδξηψλ ήηαλ απηφ πνπ ζπληεινχζε ζην 

αίζζεκα αζθάιεηαο. 

  Μηα άιιε δηάζηαζε ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο αλαδείρζεθε ζηελ έξεπλα ησλ 

Rayner, Thompson, θαη Walsh (2011), νη νπνίνη δηεξεχλεζαλ ηελ εκπεηξία 15 αηφκσλ 

πνπ είραλ ιάβεη γλσζηηθή αλαιπηηθή ζεξαπεία. Σν θεληξηθφ ελλνηνινγηθφ πιαίζην 
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πνπ πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε ήηαλ ε δηαδηθαζία ηνπ «θάλνληαο καδί» κε ηνλ 

ζεξαπεπηή. Σν πιαίζην απηφ αληαλαθινχζε ηελ ηζρπξή αίζζεζε ηνπ εξγαζηαθνχ 

δεζκνχ αλάκεζα ζηνλ πειάηε θαη ηνλ ζεξαπεπηή. Οη ζπκκεηέρνληεο αηζζάλνληαλ φηη 

εξγάδνληαλ ελεξγεηηθά καδί κε ηνλ ζεξαπεπηή ηνπο, ν νπνίνο ηνπο παξείρε 

ππνζηήξημε, θαη έδηλαλ έκθαζε ζε πνηφηεηεο ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο φπσο ην 

αίζζεκα φηη ήηαλ πνιχηηκνη, ε αζθάιεηα θαη ε εκπηζηνζχλε πξνο ηνλ ζεξαπεπηή, ην 

αίζζεκα ειεπζεξίαο λα εμεξεπλήζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη ε άδεηα λα εθθξάζνπλ 

ζπλαηζζήκαηα. Οη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ επίζεο φηη ρξεζηκνπνηνχζαλ απηή ηε 

ζρέζε σο κνληέιν γηα ηηο ππφινηπεο ζρέζεηο.  

«Μηα αζθαιήο ζρέζε πνπ πξνάγεη ηελ αλάπηπμε», ήηαλ επίζεο ε θεληξηθή 

θαηεγνξία πνπ αλαδείρζεθε ζηελ έξεπλα ησλ Palmstierna θαη Werbart (2013) κε 11 

λεαξνχο ελήιηθεο πνπ είραλ νινθιεξψζεη επηηπρεκέλα ςπραλαιπηηθή ςπρνζεξαπεία. 

Καη ζε απηή ηελ έξεπλα νη ζπκκεηέρνληεο αλέδεημαλ ηε ζεκαληηθφηεηα κηαο θαιήο 

ζρέζεο κε ηνλ ζεξαπεπηή. Οη ζπκκεηέρνληεο αηζζάλνληαλ φηη ηαίξηαδαλ κε ηνλ 

ζεξαπεπηή ηνπο θαη βίσλαλ ηξπθεξά ζπλαηζζήκαηα γηα απηφλ. Δπίζεο, ζηελ έξεπλα 

αλαδείρζεθε ν ξφινο πνπ έπαηδε γηα ην αίζζεκα αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο αθελφο 

ε ζηαζεξφηεηα θαη ε ζπλέρεηα ηνπ ζεξαπεπηηθνχ πιαηζίνπ, θαη αθεηέξνπ, ε ζηάζε 

ηνπ ζεξαπεπηή πνπ δηαθξηλφηαλ απφ ελδηαθέξνλ, θαηαλφεζε, θξνληίδα αιιά θαη 

επαγγεικαηηζκφ. Άιια ζηνηρεία ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ 

ηηο ζπλεληεχμεηο πειαηψλ είλαη ε δηάξθεηα ηεο ζρέζεο κε ηνλ ζεξαπεπηή (Binder, 

Holgersen, & Nielsen, 2009), ε «πξνζσπηθή επαθή» (Timulak, 2007), ε αίζζεζε 

δειαδή φηη ν ζεξαπεπηήο είλαη έλα πξαγκαηηθφ πξφζσπν φρη έλαο απφκαθξνο γηαηξφο, 

φπσο επίζεο θαη ε δηνξζσηηθή ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία πνπ παξέρεη ν ζεξαπεπηήο 

κέζα απφ ηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε (Murray, 2002). 

Ζ ζεξαπεπηηθή ζρέζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν 

πειάηεο έρεη βηψζεη θάπνηα ηξαπκαηηθή εκπεηξία, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην 

πέλζνο (Cutcliffe, 2004. Diamond, Llewelyn, Relf & Bruce, 2012), ε παηδηθή 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε (Draucker & Petrovic, 1997), θαη νη ζσκαηηθέο αζζέλεηεο 

(MacCormack et al., 2001. McLeod, 2012. Omylinska-Thurston & Cooper, 2014). 

ηελ έξεπλα ησλ MacCormack et al. (2001) κε 14 άηνκα πνπ έπαζραλ απφ 

κεηαζηαηηθφ θαξθίλν θαη είραλ αθνινπζήζεη δχν δηαθνξεηηθέο κνξθέο αηνκηθήο 

ςπρνζεξαπείαο (γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία ή ζεξαπεία ραιάξσζεο),  νη 

εξεπλεηέο εληφπηζαλ φηη ην βνεζεηηθφηεξν ζηνηρείν ηεο ζεξαπείαο γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε. ηε ζρέζε απηή αηζζάλνληαλ ειεχζεξνη 



 
Ζ έξεπλα ζηελ ςπρνζεξαπεία 

39 

 

λα εθθξάζνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη ζθέςεηο, θπξίσο επεηδή ν ζεξαπεπηήο δελ αλήθε 

ζηνλ θχθιν ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ θίισλ. Ο ηξφπνο χπαξμεο ηνπ ζεξαπεπηή ήηαλ 

γηα ηα άηνκα απηά ζεκαληηθφηεξνο απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ, θαη ηνπο παξείρε έλαλ 

αζθαιή ρψξν λα δηεξεπλήζνπλ ηελ εκπεηξία ηνπ θαξθίλνπ. 

Φαπακηηπιζηικά ηος θεπαπεςηή. Έλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε 

δεκηνπξγία ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο είλαη ε ζηάζε ηνπ ζεξαπεπηή. ηηο πεξηζζφηεξεο 

έξεπλεο νη πειάηεο εζηηάδνπλ ζε κηα ζεηξά απφ ηδηφηεηεο ηεο ζηάζεο ηνπ ζεξαπεπηή 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ απνδνρή, ηελ πξνζεθηηθή αθξφαζε θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ. 

ηελ έξεπλα ησλ Liliengren θαη Werbart (2005), νη ζπκκεηέρνληεο ζεψξεζαλ 

ζεκαληηθή ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζεξαπεπηή λα δεκηνπξγεί κηα «εηδηθή ζπλαηζζεκαηηθή 

αηκφζθαηξα», ε νπνία ραξαθηεξηδφηαλ απφ απνδνρή, ζεβαζκφ, θαη ππνζηήξημε. Οη 

ζπκκεηέρνληεο αηζζάλνληαλ φηη ν ζεξαπεπηήο ηνπο έβιεπε θαη ηνπο άθνπγε, ηνπο 

έπαηξλε ζηα ζνβαξά θαη ηνπο επέηξεπε λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. Δπίζεο, 

ζηελ έξεπλα ησλ Palmstierna θαη Werbart (2013) πνπ πξναλαθέξζεθε, νη 

ζπκκεηέρνληεο αλέδεημαλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζεξαπεπηή, ηελ αληαπφθξηζε ηνπ ζηηο 

αλάγθεο ηνπ πειάηε, αιιά θαη ηελ νπδεηεξφηεηα θαη ηε κε απνθάιπςε ηεο γλψκεο 

ηνπ, σο βαζηθά ζηνηρεία πνπ εθηηκνχζαλ ζηνλ ηξφπν δνπιεηάο ηνπ ζεξαπεπηή. 

Παξάιιεια, εθηηκνχζαλ θαη ηελ ελεξγεηηθφηεξε πξνζπάζεηα ηνπ ζεξαπεπηή λα ηνπο 

βνεζήζεη λα αλνηρηνχλ θαη λα θαηαιάβνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, λα αλαγλσξίζνπλ ηε δηθή 

ηνπο γλψκε θαη λα δνπλ ηα πξάγκαηα κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Μηα άιιε ηδηφηεηα πνπ 

εληνπίδεηαη απφ ηνπο πειάηεο είλαη ε ελζπλαίζζεζε θαη ε ηθαλφηεηα πξνζεθηηθήο 

αθξφαζεο. Ζ ηθαλφηεηα απηή, καδί κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζεξαπεπηή λα πξνζαξκφδεη 

ηηο παξεκβάζεηο ηνπ ζηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε, αλαδείρζεθαλ σο βαζηθά ζηνηρεία πνπ 

ελέπλεαλ εκπηζηνζχλε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ησλ Göstas, Wiberg, 

Neander, θαη Kjellin (2012). Δπηπιένλ, νη ηθαλφηεηεο απηέο ζεσξνχληαλ ζεκαληηθέο 

ηφζν απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ θάλεη ςπρνδπλακηθή φζν θαη απφ εθείλνπο 

πνπ είραλ θάλεη γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία. Άιια δηεπθνιπληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηάζεο ηνπ ζεξαπεπηή πνπ έρνπλ αλαθεξζεί απφ ηνπο πειάηεο 

είλαη ε θξνληίδα, ε εηιηθξίλεηα, ε γλεζηφηεηα θαη ε πξνζνρή (Levitt et al., 2006).   

Δθηφο απφ ηε ζηάζε ηνπ ζεξαπεπηή, βνεζεηηθά έρνπλ βξεζεί επίζεο 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θαζψο θαη ν 

επαγγεικαηηζκφο ηνπ (Gallegos, 2005. Göstas et al., 2012). Γηα παξάδεηγκα νη Binder 

et al. (2009) βξήθαλ φηη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεξαπεπηή πνπ ήηαλ 

ζεκαληηθά γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ηνπο ήηαλ ε ζνθία, ε δεζηαζηά, θαη ε 
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ηθαλφηεηα ηνπ. Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο νη ζπκκεηέρνληεο 

πεξηέγξαθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ζεξαπεπηή κέζα ζην 

πιαίζην ηνπ  επαγγεικαηηθνχ ηνπ ξφινπ, θαζψο ζεσξνχζαλ βαζηθφ λα έρεη ν 

ζεξαπεπηήο επαγγεικαηηθή ζηάζε θαη λα δείρλεη ηθαλφηεηα ζηε ρξήζε 

ζπγθεθξηκέλσλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ. Καη ζηελ έξεπλα ησλ Göstas et al. (2012), ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ζεξαπεπηή εθηηκνχληαλ ζην πιαίζην ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ηνπ ξφινπ, ελψ νη γλψζεηο θαη νη ηθαλφηεηεο ζεσξνχληαλ ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθέο θαη δεκηνπξγνχζαλ αίζζεκα εκπηζηνζχλεο.  

ε νξηζκέλεο έξεπλεο νη πειάηεο αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 

παξεκβάζεηο, ηηο ηερληθέο θαη ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ζεξαπεπηήο (Carey et 

al. 2007. Levitt et al., 2006. Manthei, 2007. Murray, 2002. Olivera et al., 2013. 

Paulson, Truscott, & Stuart, 1999). Γηα παξάδεηγκα, ζηελ έξεπλα ησλ Levitt et al. 

(2006) νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ κηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθέο ζεξαπεπηηθέο 

παξεκβάζεηο πνπ ήηαλ βνεζεηηθέο. Γεληθέο παξεκβάζεηο φπσο νη εξσηήζεηο, ε 

παξάθξαζε, ε αληαλάθιαζε, ν εληνπηζκφο κνηίβσλ, ε εθπαίδεπζε ζηελ θαηαλφεζε 

ηνπ εαπηνχ, ε παξνρή λέαο νπηηθήο, ή ε δηεξεχλεζε ηνπ λνήκαηνο πνπ έρνπλ νη 

εκπεηξίεο γηα ηνλ πειάηε, βνεζνχζαλ ηνπο πειάηεο λα εμεηάζνπλ ηα ζπλαηζζεκαηηθά, 

γλσζηηθά, ζρεζηαθά θαη εθθξαζηηθά ηνπο κνηίβα, θαη λα απνθηήζνπλ ελφξαζε θαη 

θαηαλφεζε γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Δθηφο απφ ηηο γεληθέο απηέο παξεκβάζεηο, πνπ δε 

ζπλδένληαη κε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε, νη ζπκκεηέρνληεο 

αλέθεξαλ θαη ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο φπσο νη εξγαζίεο γηα ην ζπίηη, νη θαιιηηερληθέο 

ή γξαπηέο εξγαζίεο, ην παίμηκν ξφισλ, ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο ή ηα 

ςπρνινγηθά ηεζη, νη νπνίεο ηνπο βνεζνχζαλ λα εθθξαζηνχλ θαη λα απνθηήζνπλ λέεο 

ελνξάζεηο. ηελ έξεπλα ησλ Carey et al. (2007), νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ πσο νη 

ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ν ζεξαπεπηήο, φπσο νη ηερληθέο 

ραιάξσζεο, ηα εκεξνιφγηα, ή νη εξγαζίεο γηα ην ζπίηη, ηνπο βνεζνχζαλ λα 

αηζζαλζνχλ φηη απνθηνχλ ηνλ έιεγρν ζηελ θαηάζηαζε ηνπο. ηελ έξεπλα ηνπ Manthei 

(2007), ν νπνίνο αμηνιφγεζε ηηο εκπεηξίεο 20 πειαηψλ απφ ηε ζπκβνπιεπηηθή πνπ 

είραλ ιάβεη, νη ζπκκεηέρνληεο βξήθαλ βνεζεηηθέο ηηο εμεγήζεηο ή ηηο εξκελείεο, νη 

νπνίεο ηνπο έδεηρλαλ έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν λα αληηιακβάλνληαη ηελ θαηάζηαζή 

ηνπο, φπσο επίζεο θαη ην φηη ν ζεξαπεπηήο ηνπο αληηκεηψπηδε σο ηθαλνχο θαη 

έμππλνπο. Σέινο, ε «εθπαίδεπζε ζηελ ελδνζθφπεζε» απφ ηνλ ζεξαπεπηή ήηαλ κηα 

βαζηθή δηαδηθαζία πνπ βνεζνχζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ηνπ Murray 

(2002) λα ππεξβνχλ ηνπο παιηνχο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο έβιεπαλ θαη 
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αληηκεηψπηδαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο θαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ πξαγκαηηθφ ηνπο 

εαπηφ. Οη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ πσο νη ζεξαπεπηέο ηνπο, ηνπο κάζαηλαλ λα 

επηθεληξψλνληαη ζηνλ εζσηεξηθφ ηνπο θφζκν, λα εμεηάδνπλ ηνλ εαπηφ θαη ηε δσή 

ηνπο θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. 

ην πιαίζην ηεο αληημνφηεηαο θαη ηνπ ηξαχκαηνο, ππάξρνπλ δηάθνξεο 

βνεζεηηθέο πιεπξέο ηφζν ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ζεξαπεπηή, φζν θαη ηεο ζηάζεο 

θαη ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηνπο πειάηεο. ηελ έξεπλα ησλ 

MacCormack et al. (2001) κε αζζελείο πνπ έπαζραλ απφ κεηαζηαηηθφ θαξθίλν, νη 

ζπκκεηέρνληεο αλαγλψξηζαλ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηα επαγγεικαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεξαπεπηή σο βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ζεξαπείαο ηνπο. Θεσξνχζαλ 

φηη ήηαλ ζεκαληηθφ λα ζρεηηζηεί ν ζεξαπεπηήο καδί ηνπο ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, 

ρσξίο ηαπηφρξνλα λα ράζεη ηνλ επαγγεικαηηζκφ ή ηνλ ξφιν ηνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο 

αλέθεξαλ ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε δεζηαζηά, ε εληηκφηεηα, ε γλεζηφηεηα, ε ππνκνλή, 

ε ζεηηθφηεηα, θαζψο επίζεο θαη ε ηθαλφηεηα λα δείρλεη ηαπηφρξνλα ζπκπφληα θαη 

ελδηαθέξνλ, αιιά θαη ζπλαηζζεκαηηθή δχλακε. ηελ έξεπλα ησλ Omylinska-Thurston  

θαη Cooper (2014) νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ πσο ήηαλ ζεκαληηθφ λα αηζζάλνληαη 

φηη είλαη εχθνιν λα πξνζεγγίζνπλ θαη λα κηιήζνπλ ζηνλ ζεξαπεπηή, θαη φηη ν 

ζεξαπεπηήο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ρηίζεη κηα ζεξαπεπηηθή ζπκκαρία. Ζ κε θξηηηθή 

ηνπ ζηάζε ηνπο βνεζνχζε λα αλνηρηνχλ, ελψ ήηαλ ζεκαληηθφ, φπσο θαη ζηελ έξεπλα 

ησλ MacCormack et al. (2001), λα αηζζάλνληαη φηη ζρεηίδνληαη καδί ηνπ σο πξφζσπα 

θαη φρη σο έλα πεξηζηαηηθφ θαξθίλνπ. Βαζηθέο ζεξαπεπηηθέο δεμηφηεηεο ηνπ 

ζεξαπεπηή πνπ έβξηζθαλ ηδηαίηεξα βνεζεηηθέο ήηαλ ε ελζάξξπλζε θαη ε 

θαζεζχραζε. Άιιεο βνεζεηηθέο ελέξγεηεο ήηαλ ε αθξφαζε, νη εξσηήζεηο, ε 

αληαλάθιαζε θαη ε παξαηήξεζε. Μηα ζεκαληηθή δηάζηαζε ήηαλ ε γλψζε πνπ είρε ν 

ζεξαπεπηήο γηα δηάθνξα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνλ θαξθίλν, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο ή ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο 

πξνζαξκνγήο κεηά απφ ηε δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ. Απηφ βνεζνχζε 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αηζζάλνληαη φηη απηά πνπ βηψλνπλ θαη πεξλνχλ είλαη κέξνο 

απηήο ηεο δηαδηθαζίαο θαη φρη θάηη αθχζηθν. Οη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ επίζεο θαη 

άιιεο παξεκβάζεηο θαη ηερληθέο πνπ ήηαλ ηδηαίηεξα βνεζεηηθέο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

ε επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ε εθκάζεζε ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνλ θαξθίλν θαη ηελ επηζηξνθή ζηηο θαζεκεξηλέο 

δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο επίζεο θαη ηερληθέο γλσζηηθνχ-ζπκπεξηθνξηθνχ ηχπνπ, φπσο 
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ν εληνπηζκφο θαη ε ακθηζβήηεζε ησλ δπζάξεζησλ ζθέςεσλ θαη ησλ 

δπζιεηηνπξγηθψλ ηξφπσλ ζθέςεο. 

Οη Simonsen θαη Cooper (2015) δηεξεχλεζαλ ηηο βνεζεηηθέο πιεπξέο ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο πέλζνπο. Ζ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ κε επηά άηνκα πνπ είραλ 

ζπκκεηάζρεη γηα ζπκβνπιεπηηθή πέλζνπο ζε έλαλ εζεινληηθφ νξγαληζκφ ζηε θσηία, 

θαηέιεμε ζε πέληε βνεζεηηθέο πιεπξέο πνπ αθνξνχζαλ ζηνλ ζεξαπεπηή. Ζ πξψηε 

αθνξνχζε ζηελ «αλεμαξηεζία ηνπ ζπκβνχινπ», δειαδή ζην γεγνλφο φηη ν ζχκβνπινο 

ήηαλ έλα άηνκν εθηφο ηεο νηθνγέλεηαο, θάηη πνπ δηεπθφιπλε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

κηινχλ ειεχζεξα. Ζ δεχηεξε βνεζεηηθή πιεπξά αθνξνχζε ζηελ «εμεηδηθεπκέλε 

αθξφαζε», πνπ πεξηιάκβαλε ηελ πξνζνρή ζε απηφ πνπ έιεγε ν πειάηεο, ηνλ δεζηφ 

θαη επγεληθφ ηξφπν ηνπ ζπκβνχινπ πνπ ηνπο έθαλε λα ληψζνπλ άλεηα, ηελ ηθαλφηεηα 

θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ ζπκβνχινπ, θαζψο θαη ηελ απζεληηθφηεηα ηνπ 

ζπκβνχινπ. Ζ ηξίηε βνεζεηηθή πιεπξά ηεο ζπκβνπιεπηηθήο πέλζνπο είρε λα θάλεη κε 

ηε κε θαηεπζπληηθφηεηα ηνπ ζπκβνχινπ, ν νπνίνο επέηξεπε ζηνπο πειάηεο λα κηινχλ 

ειεχζεξα γηα απηά πνπ ηνπο απαζρνινχζαλ, αθφκε θαη αλ δελ αθνξνχζαλ ζην 

πέλζνο, θαη λα θαζνδεγνχλ νη ίδηνη ηε δηαδηθαζία. Μηα αθφκε βνεζεηηθή δηαδηθαζία 

ήηαλ ε ακθηζβήηεζε ηνπ κε βνεζεηηθνχ ηξφπνπ ζθέςεο απφ ηνλ ζεξαπεπηή, θάηη πνπ 

βνεζνχζε ηνπο πειάηεο λα δηεπξχλνπλ ηελ πξννπηηθή ηνπο θαη λα αληηκεησπίζνπλ 

ζπλαηζζήκαηα ελνρήο θαη ζπκνχ. Ζ ηειεπηαία βνεζεηηθή δηαδηθαζία ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο πέλζνπο ήηαλ ε νκαινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ πέλζνπο ηφζν 

κέζα απφ ηελ ςπρνεθπαίδεπζε φζν θαη κέζα απφ ηελ απηναπνθάιπςε ηνπ ζεξαπεπηή 

ζε ζρέζε κε δηθέο ηνπο εκπεηξίεο απψιεηαο.  

Η ζςμβολή ηος πελάηη. ε αξθεηέο έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ηελ νπηηθή ησλ 

πειαηψλ γηα ηνπο βνεζεηηθνχο παξάγνληεο ηεο ςπρνζεξαπείαο, νη ζπκκεηέρνληεο 

αλαθέξνληαη ζηνλ δηθφ ηνπο ξφιν σο βαζηθφ παξάγνληα αιιαγήο (Carey et al., 2007. 

Edwards & Loeb, 2011. Göstas et al., 2012. Levitt et al., 2006. Manthei, 2007. 

Timulak, 2007). Μηα δηάζηαζε ηνπ ξφινπ απηνχ είλαη ε έλλνηα ηνπ θηλήηξνπ θαη ηεο 

εηνηκφηεηαο γηα ζεξαπεία. ηελ έξεπλα ησλ Carey et al. (2007) γηα ηελ ςπρνινγηθή 

αιιαγή θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπληειείηαη, νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ 

φηη ε θηλεηνπνίεζε θαη ε εηνηκφηεηα ηνπο λα αιιάμνπλ ήηαλ βαζηθφο παξάγνληαο πνπ 

ζπλέβαιιε ζηελ αιιαγή. Παξάγνληεο πνπ βνήζεζαλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

θηλεηνπνηεζνχλ ήηαλ ην ζπλαίζζεκα φηη έρνπλ πηάζεη πάην, ε ληξνπή γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηνπο ή ε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε απνθπγή ησλ πξνβιεκάησλ δε ζα ηνπο 

βνεζνχζε λα ηα ιχζνπλ. ηελ ίδηα έξεπλα νη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξζεθαλ επίζεο ζε 
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δηάθνξα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο ή ησλ εκπεηξηψλ ηνπο πνπ κπνξνχζαλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ είηε δηεπθνιπληηθά ή λα εκπνδίζνπλ ηελ αιιαγή. Παξαδείγκαηα 

απνηεινχζαλ ν ηχπνο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, νη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ζηελ παηδηθή 

ειηθία, ή ην άγρνο γηα ην ηη ζα ζθεθηνχλ νη άιινη. Κάπνηνη αλαθέξζεθαλ επίζεο ζηελ 

αληίζηαζή ηνπο λα αιιάμνπλ. 

Μηα άιιε δηάζηαζε ησλ παξαγφλησλ ηνπ πειάηε αθνξά ζηε δνπιεηά πνπ 

ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ νη ίδηνη νη πειάηεο ψζηε λα επηηεπρζεί ε αιιαγή (Edwards & 

Loeb, 2011. Göstas et al., 2012. Manthei, 2007). Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ησλ 

Edwards θαη Loeb (2011) αλέθεξαλ πσο έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ 

ζπληέιεζε ζηελ αιιαγή ήηαλ ε ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία, 

κηα δηαδηθαζία πνπ ηε βίσλαλ πνιιέο θνξέο σο δχζθνιε ή απαηηεηηθή. Ζ ελεξγή 

ζπκκεηνρή ηνπο αθνξνχζε θπξίσο ζηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο γηα ηε ζεξαπεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη πεξηιάκβαλε δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε ζπλέρηζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

δεηεκάησλ, ε πξνζπάζεηα δηαθνπήο ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ ή ε απφθαζε ζρεηηθά κε 

ην ηη ζα ζπδεηεζεί ζηηο ζπλεδξίεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ έξεπλα ησλ Levitt et 

al. (2006), ε ελεξγή ζπκκεηνρή πνπ αλέθεξαλ νη ζπκκεηέρνληεο είρε λα θάλεη κε ηε 

δνπιεηά πνπ έθαλαλ αλάκεζα ζηηο ζπλεδξίεο, θπξίσο κε ηε δηαηήξεζε ηεο ζηάζεο 

ελδνζθφπεζεο, κε ην δηάβαζκα βηβιίσλ, κε ηελ επεμεξγαζία ησλ ζπδεηήζεσλ κε ηνλ 

ζεξαπεπηή ή κε ηηο δηαξθείο εξσηήζεηο πνπ απεχζπλαλ ζηνλ εαπηφ ηνπο.  

Οη έξεπλεο πνπ εληνπίδνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ίδηνπ ηνπ πειάηε ζην 

ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα είλαη πνιχ ιηγφηεξεο απφ εθείλεο πνπ εληνπίδνπλ ηνλ ξφιν 

ηνπ ζεξαπεπηή, ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο ή άιισλ δηαδηθαζηψλ. ην πιαίζην ηεο 

αληημνφηεηαο θαη ησλ ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ, ηδηαίηεξα, νη έξεπλεο ζηηο νπνίεο νη 

ζπκκεηέρνληεο αλαθέξνπλ ηε δηθή ηνπο ζπκκεηνρή σο ζεκαληηθή γηα ηελ αιιαγή, 

είλαη ζπάληεο. Δμαίξεζε απνηειεί ε έξεπλα ησλ Omylinska-Thurston θαη Cooper 

(2014), ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο εληφπηζαλ ηε δηθή ηνπο θηλεηνπνίεζε θαη 

ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή σο ζεκαληηθφ παξάγνληα αιιαγήο. πγθεθξηκέλα νη 

ζπκκεηέρνληεο αλαγλψξηζαλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο πιήξνπο εκπινθήο ηνπο ζηε 

ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία, ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ ή 

ζπλαηζζεκάησλ θαζψο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ ζεξαπεπηηθψλ πιάλσλ. 

Θεπαπεςηικέρ διαδικαζίερ. Δθηφο απφ ηνλ ξφιν ηνπ ζεξαπεπηή, ηνπ ίδηνπ ηνπ 

πειάηε θαη ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο, νη πειάηεο εληνπίδνπλ κηα ζεηξά απφ 

δηαδηθαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο ψξαο θαη 

ζπληεινχλ θαηά ηελ άπνςε ηνπο ζην ζεηηθφ απνηέιεζκα θαη ηελ αιιαγή. Μηα βαζηθή 
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δηαδηθαζία είλαη ε ίδηα ε νκηιία, ε αλνηρηή ζπδήηεζε ησλ πξνβιεκάησλ, ησλ 

ζθέςεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ πειαηψλ (Carey et al., 2007. Liliengren & 

Werbart, 2005. Olivera et al., 2013. Paulson et al., 1999. Von Below et al., 2010). Ζ 

θαηεγνξία «κηιψληαο γηα ηνλ εαπηφ», ήηαλ γηα παξάδεηγκα έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο 

ζεξαπεπηηθνχο παξάγνληεο ζηελ έξεπλα ησλ Liliengren θαη Werbart (2005) κε λένπο 

ελήιηθεο πνπ είραλ νινθιεξψζεη επηηπρεκέλα ςπραλαιπηηθή ςπρνζεξαπεία. 

πγθεθξηκέλα, νη εξεπλεηέο εληφπηζαλ πσο νη ζπκκεηέρνληεο έβξηζθαλ πνιχ 

βνεζεηηθή ηε ζπδήηεζε θαη ηελ έθθξαζε, ελψ αλαθέξνληαλ ζε δχν ηξφπνπο 

ζπδήηεζεο ζρεηηθά κε ηνλ εαπηφ ηνπο. Ο πξψηνο αθνξνχζε ζηελ έθθξαζε ησλ 

ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ, κηα έθθξαζε πνπ πεξηιάκβαλε επίζεο ηνλ ζηνραζκφ 

πάλσ ζε απηφ πνπ είρε εθθξαζηεί θαη νδεγνχζε ζε έλα αίζζεκα αλαθνχθηζεο θαη 

ζηελ ηθαλφηεηα λα νλνκαηίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. Ο δεχηεξνο ηξφπνο 

ζπδήηεζεο αθνξνχζε ζηελ «αθήγεζε ηζηνξηψλ», θαη είρε λα θάλεη κε ηε ιεπηνκεξή 

εμέηαζε, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ αλαζεψξεζε ηεο πξνζσπηθήο ηζηνξίαο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Κάηη αληίζηνηρν αλαδείρζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα 

ησλ Carey et al. (2007), νη νπνίνη αλέθεξαλ πσο ε ζπδήηεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο 

αλαθνχθηδε απφ ηε ζπλερή έληαζε πνπ βίσλαλ επεηδή ηα είραλ δηαξθψο ζην λνπ ηνπο 

ρσξίο λα ηα εθθξάδνπλ. 

Μηα άιιε βαζηθή ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία πνπ ζπληειεί ζηελ αιιαγή αθνξά 

ζηελ ελφξαζε, ηελ απηεπίγλσζε θαη ηελ θαηαλφεζε πνπ απνθηνχλ νη πειάηεο κέζα 

απφ ηελ ςπρνζεξαπεία (Carey et al., 2007. Castonguay et al., 2010. Clarke, et al. 

2004. Gallegos, 2005. Nilsson, Svensson, Sandell, & Clinton, 2007. Paulson et al., 

1999. Rayner et al., 2011. Timulak, 2007. Von Below et al., 2010). Γηα παξάδεηγκα, 

ζηελ έξεπλα ησλ Castonguay et al. (2010) ζρεηηθά κε ηα βνεζεηηθά θαη κε γεγνλφηα 

ζηελ ςπρνζεξαπεία, νη θαηεγνξίεο «επίγλσζε ηνπ εαπηνχ» θαη «δηαζαθήληζε 

πξνβιήκαηνο» απνηεινχζαλ δχν απφ ηηο ηξεηο ζπρλφηεξεο θαηεγνξίεο βνεζεηηθψλ 

γεγνλφησλ πνπ αλέθεξαλ νη ζπκκεηέρνληεο. Ζ επίγλσζε ηνπ εαπηνχ πεξηιάκβαλε ηε 

ζαθή επίγλσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ ζπκπεξηθνξψλ ή ησλ αληηιήςεσλ πνπ είρε 

ν πειάηεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ελψ ε δηαζαθήληζε ηνπ πξνβιήκαηνο αθνξνχζε ζηελ 

επίγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ θαη ηνπ ηη ήζειε λα αιιάμεη. Άιιεο δηαζηάζεηο απηήο 

ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αλαθέξνληαη απφ ζπκκεηέρνληεο ζε άιιεο έξεπλεο αθνξνχλ ζηε 

κεγαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ θαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ βαζηθψλ πεπνηζήζεσλ 

γηα ηνλ εαπηφ (Clarke et al., 2004), ηελ ελφξαζε ζρεηηθά κε ηελ ςπρνθνηλσληθή 

ηζηνξία ηνπο θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο 
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(Gallegos, 2005), αιιά θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ γεληθφηεξσλ ζπλδέζεσλ θαη κνηίβσλ 

θαη ηελ αίζζεζε φηη θηάλεη θαλείο ζηε «ξίδα ησλ πξαγκάησλ» (Nilsson et al., 2007).  

Μηα ζπλαθήο δηαδηθαζία είλαη ε αιιαγή ηεο νπηηθήο πνπ δηαηεξνχλ νη 

πειάηεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηε δσή ηνπο (Binder et al., 2009. Paulson et al., 1999). 

Γηα παξάδεηγκα, ζηελ έξεπλα ησλ Binder et al. (2009) νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ 

πσο ε δηφξζσζε ησλ πεπνηζήζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο θαη ε 

δεκηνπξγία λένπ λνήκαηνο ήηαλ βαζηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζπληέιεζαλ ζηελ αιιαγή.  

Ζ δηεξεχλεζε θαη ε βίσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ε ζπλαθήο 

ζπλαηζζεκαηηθή αλαθνχθηζε είλαη άιιε κηα ζεκαληηθή δηαδηθαζία πνπ 

αλαγλσξίδεηαη απφ ηνπο πειάηεο σο βνεζεηηθή γηα ηελ αιιαγή (Murray, 2002. 

Paulson et al., 1999. Rayner et al. 2011. Timulak, 2007). ηελ έξεπλα ηνπ ν Murray 

(2002), ν νπνίνο δηεξεχλεζε ηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο ζηελ αίζζεζε ηνπ εαπηνχ, 

βξήθε φηη κία απφ ηηο εκπεηξίεο πνπ ηε δηεπθφιπλαλ ήηαλ ε δηαδηθαζία ηεο 

επαλαβίσζεο ησλ νδπλεξψλ ζπλαηζζεκάησλ. Ζ δηαδηθαζία απηή νδεγνχζε ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή «θάζαξζε», ε νπνία είηε γηλφηαλ ηαπηφρξνλα ή πξνεγνχηαλ ηεο 

αιιαγήο ζηελ αίζζεζε ηνπ εαπηνχ. Ζ επαλαβίσζε ή ε έθθξαζε ησλ δχζθνισλ 

ζπλαηζζεκάησλ έρεη αλαθεξζεί επίζεο φηη νδεγεί ζε κεγαιχηεξε θαηαλφεζε θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή αλαθνχθηζε (Rayner et al., 2011). Δπηπιένλ, ζηελ έξεπλα ησλ 

Nilsson et al. (2007) νη νπνίνη ζπλέθξηλαλ ηηο εκπεηξίεο πειαηψλ απφ δχν κνξθέο 

ςπρνζεξαπείαο, ηε γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηθή ή ηελ ςπρνδπλακηθή ζεξαπεία, νη 

ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ αθνινπζήζεη γλσζηηθή ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία θαη ήηαλ 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ απηήλ, αλέθεξαλ πσο έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

παξάγνληεο πνπ βνήζεζαλ ζηελ αιιαγή ήηαλ ε έθζεζε θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ 

πξαγκάησλ πνπ ηνπο ήηαλ δπζάξεζηα θαη ηνπο θφβηδαλ.  

Άιιεο βαζηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνπλ νη πειάηεο ζηηο έξεπλεο πνπ 

αλαδεηνχλ ηε γλψκε ηνπο γηα ηελ ςπρνζεξαπεπηηθή αιιαγή, είλαη ε επίιπζε 

πξνβιήκαηνο, ε ελδπλάκσζε θαη νη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά. Οη πειάηεο 

αλαγλσξίδνπλ πσο ε δξάζε θαη φρη απιψο ε ζπδήηεζε, είλαη βαζηθφο παξάγνληαο 

αιιαγήο (Rayner et al., 2011). Δπηπιένλ, αλαθέξνπλ πσο εθαξκφδνπλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπο ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ελνξάζεηο πνπ έρνπλ απνθηήζεη ζηε 

ζεξαπεία (Clarke et al., 2004). Μέζα απφ ηε ζεξαπεία νη πειάηεο κπνξεί λα 

εληνπίζνπλ ηνλ ηξφπν λα ιχζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα ή λα επηηχρνπλ  έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ζηφρν (Castonguay et al., 2010. Timulak, 2007), λα κάζνπλ λένπο 

ηξφπνπο, δεμηφηεηεο ή ζηξαηεγηθέο ψζηε λα δηαρεηξίδνληαη ηα πξνβιήκαηα ηνπο αιιά 
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θαη λα κάζνπλ λα βαζίδνληαη ζηνλ εαπηφ ηνπο φηαλ πξνθχπηνπλ κειινληηθά 

πξνβιήκαηα (Manthei, 2007).  

Παξφκνηεο δηαδηθαζίεο αλαθέξνπλ επίζεο νη ζπκκεηέρνληεο ζε έξεπλεο πνπ 

δηεξεπλνχλ ηελ νπηηθή πειαηψλ πνπ έρνπλ βηψζεη δηάθνξεο αληημνφηεηεο ή 

ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, ζρεηηθά κε ην ηη ήηαλ βνεζεηηθφ ζηελ ςπρνζεξαπεία ηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα ζηελ έξεπλα ησλ Omylinska-Thurston θαη Cooper (2014), νη 

ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ πσο βξήθαλ βνεζεηηθφ ην λα κηινχλ θαη λα εθθξάδνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο. Δπίζεο, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ησλ Diamond et al. 

(2012) ζρεηηθά κε ηηο βνεζεηηθέο πιεπξέο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο πνπ 

έιαβαλ γηα ην πέλζνο, αλέθεξαλ φηη ε ελφξαζε θαη ε αιιαγή ηεο νπηηθήο, ε ζπδήηεζε 

θαη ην κνίξαζκα, ε εζηίαζε ζηα δχζθνια ζπλαηζζήκαηα θαη ε δηεξεχλεζε ησλ 

ελαιιαθηηθψλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ψζηε λα ππεξβνχλ ηηο δπζθνιίεο ή λα πάξνπλ 

απνθάζεηο, ήηαλ κεξηθέο απφ ηηο βνεζεηηθέο δηαδηθαζίεο ζηελ ππνζηήξημε πνπ 

έιαβαλ. Σέινο, ε δηεπθφιπλζε κηαο θαζαξηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο απειεπζέξσζεο, 

αλαγλσξίζηεθε σο κηα ζεκαληηθή δηαδηθαζία πνπ ζπληέιεζε ζηε δεκηνπξγία ειπίδαο 

γηα άηνκα πνπ είραλ ιάβεη ζπκβνπιεπηηθή πέλζνπο (Cutcliffe, 2004). 

Σύλνςε εξεπλεηηθώλ επξεκάησλ από ηελ νπηηθή ηνπ πειάηε. 

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, νη έξεπλεο πνπ έρνπλ αλαδεηήζεη ηελ νπηηθή ησλ πειαηψλ 

γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο ςπρνζεξαπείαο, ηφζν γεληθά, φζν θαη κε άηνκα πνπ έρνπλ 

βηψζεη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, έρνπλ θαηαιήμεη ζε κηα ζεηξά απφ αιιαγέο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ, πέξα απφ ηε κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηε βειηίσζε ηεο 

δηάζεζεο, αιιαγέο ζηε ζρέζε κε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο. Οη πειάηεο 

αλαθέξνπλ πως κεηά απφ ηελ ςπρνζεξαπεία απνθηνχλ κεγαιχηεξε ελφξαζε θαη 

θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ ηνπο. Ο ηξφπνο πνπ αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο αιιάδεη, 

ελψ παξάιιεια απνθηνχλ κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαη αίζζεκα δχλακεο, 

ληψζνληαο φηη είλαη ηθαλφηεξνη λα αληηκεησπίζνπλ θαη λα ειέγμνπλ ηηο θαηαζηάζεηο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηηο έξεπλεο απηέο αλαθέξνπλ επίζεο αιιαγή ζηνλ ηξφπν ζθέςεο 

αιιά θαη ζηνλ ηξφπν δξάζεο θαη ζηε ζπκπεξηθνξά, θαη ηέινο, αιιαγέο ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο.  

Οη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρεκέλε ζεξαπεπηηθή 

έθβαζε, ζχκθσλα κε ηνπο πειάηεο, είλαη θπξίσο νη θνηλνί παξάγνληεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα: ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε, παξάγνληεο ηνπ 

ζεξαπεπηή, παξάγνληεο ηνπ πειάηε θαη νξηζκέλεο θνηλέο ζεξαπεπηηθέο δηαδηθαζίεο. 

ε ζρέζε κε ηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε, ε ζηαζεξφηεηα θαη ε δηάξθεηα, ν εξγαζηαθφο 
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δεζκφο αιιά θαη ηα ζπλαηζζήκαηα αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο πνπ δεκηνπξγνχληαη 

αλαδεηθλχνληαη σο βαζηθέο κεηαβιεηέο. Χο πξνο ηνλ ζεξαπεπηή, νη πειάηεο δίλνπλ 

έκθαζε ηφζν ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θαη ηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπ ηθαλφηεηα, φζν θαη ζε κηα ζηάζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηδηφηεηεο φπσο είλαη 

γηα παξάδεηγκα ε απνδνρή, ε θαηαλφεζε, ν ζεβαζκφο, ε ελζπλαίζζεζε, ε θξνληίδα 

θαη ε γλεζηφηεηα. Έκθαζε δίλνπλ επίζεο θαη ζε ζεξαπεπηηθέο ηερληθέο θαη 

παξεκβάζεηο ηνπ ζεξαπεπηή νη νπνίεο δηεπθνιχλνπλ ηελ ελφξαζε θαη ηελ θαηαλφεζε 

θαη εθπαηδεχνπλ ηνλ πειάηε ζηελ ελδνζθφπεζε. Οη πειάηεο αλαγλσξίδνπλ επίζεο ηνλ 

δηθφ ηνπο ξφιν, είηε κε ηε κνξθή ηνπ θηλήηξνπ θαη ηεο εηνηκφηεηαο ή κε ηε κνξθή 

ηεο ελεξγήο ζπκκεηνρήο, ζηελ επίηεπμε ηεο αιιαγήο. Σέινο, νη βνεζεηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξεηαη φηη ζπκβάιινπλ ζηε ζεξαπεπηηθή αιιαγή είλαη, κεηαμχ 

άιισλ, ε ζπδήηεζε θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή θάζαξζε, ε ελφξαζε θαη ε αιιαγή ηεο 

νπηηθήο, αιιά θαη ε επίιπζε πξνβιήκαηνο θαη ε εθκάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

δεμηνηήησλ. 

 ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ ζα γίλεη ε παξνπζίαζε ηεο έλλνηαο ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο, ε νπνία απνηειεί ην δεχηεξν ελλνηνινγηθφ πιαίζην ζην νπνίν 

εληάζζεηαη ε παξνχζα δηαηξηβή.  

Η Έλλνηα ηεο Φπρηθήο Αλζεθηηθόηεηαο 

Ζ αθεηεξία ηεο έλλνηαο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, κηαο έλλνηαο πνπ 

αλαθέξεηαη ζηε ζεηηθή ςπρνθνηλσληθή πξνζαξκνγή ησλ αηφκσλ απέλαληη ζηελ 

αληημνφηεηα θαη ην ηξαχκα, ήηαλ ε αλαγλψξηζε φηη νη αληηδξάζεηο ησλ αλζξψπσλ 

ζηηο αληημνφηεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πνηθίιινπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη φηη αθφκε 

θαη απέλαληη ζηα πην ζνβαξά θαη δχζθνια γεγνλφηα ηεο δσήο, έλα κεγάιν πνζνζηφ 

ησλ αηφκσλ ζα θαηαθέξεη λα ζπλερίζεη θαλνληθά ηε δσή ηνπ ρσξίο λα αλαπηχμεη 

πξνβιήκαηα ή ςπρνπαζνινγία (Rutter, 2012).  

 Ηζηνξηθά, ην επίθεληξν ηεο ςπρνινγηθήο έξεπλαο θαη πξαθηηθήο ήηαλ θπξίσο ε 

κειέηε θαη ζεξαπεία ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. Σν κνληέιν ηεο αζζέλεηαο ήηαλ ην 

παξάδεηγκα (Kuhn, 1962) πνπ θπξηάξρεζε ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα θαη πνπ επηθξαηεί 

ζε ζεκαληηθφ βαζκφ αθφκε θαη ζήκεξα (Reich, Zautra, & Hall, 2010). Σν κνληέιν 

απηφ δίλεη έκθαζε ζηε κειέηε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ θαη ηεο αηηηνινγίαο ηνπο, ζηε 

κειέηε ησλ επηπηψζεσλ πνπ έρεη ην ζηξεο θαη ε αληημνφηεηα ζηελ αλάπηπμε 

ςπρνπαζνινγίαο, φπσο επίζεο θαη ζηε ζεξαπεία ηεο αζζέλεηαο. Ζ έξεπλα ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο ζεκαηνδφηεζε ηελ αιιαγή ηνπ παξαδείγκαηνο απφ ην κνληέιν ηεο 

αζζέλεηαο ζην κνληέιν ηεο αλζεθηηθφηεηαο (Reich et al., 2010). Ζ κεηαθίλεζε απηή 
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πξνέθπςε απφ ηηο παξαηεξήζεηο ησλ πξψησλ εξεπλεηψλ ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο 

φηη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ παηδηψλ πνπ αληηκεηψπηδε ζνβαξέο αληημνφηεηεο, θαη πνπ 

αλακελφηαλ λα αλαπηχμεη ςπρνπαζνινγία θαη πξνβιήκαηα, αλαπηπζζφηαλ θαη 

ιεηηνπξγνχζε θπζηνινγηθά (Wright, Masten, & Narayan, 2013). Σν κνληέιν ηεο 

αζζέλεηαο δε κπνξνχζε λα εμεγήζεη ηηο παξαηεξήζεηο απηέο. Αληίζεηα, ην κνληέιν 

ηεο αλζεθηηθφηεηαο, αλαγλσξίδεη φηη νη πγηείο αληηδξάζεηο, αθφκε θαη ε ςπρνινγηθή 

αλάπηπμε, απέλαληη ζηηο αληημνφηεηεο θαη ηηο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο κπνξεί λα 

απνηεινχλ ηνλ θαλφλα θαη φρη ηελ εμαίξεζε (Reich et al., 2010). Ζ ςπρηθή 

αλζεθηηθφηεηα, κε βάζε ην κνληέιν απηφ, αλαγλσξίδεηαη σο κηα απηφλνκε έλλνηα πνπ 

ρξεηάδεηαη λα κειεηεζεί αλεμάξηεηα απφ ηελ αζζέλεηα θαη πνπ ζηξέθεη ην επίθεληξν 

ηεο έξεπλαο ζηε κειέηε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ αηφκσλ θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ηα 

βνεζνχλ λα αληεπεμέιζνπλ θαη λα αλαπηπρζνχλ κέζα απφ ηελ αληημνφηεηα 

(Richardson, 2002).  

 Ζ έλλνηα ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο απνηειεί κηα εμαηξεηηθά επξεία θαη 

πνιπζχλζεηε έλλνηα, ε νπνία έρεη γίλεη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σν 

γεγνλφο απηφ αληαλαθιάηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ επηζηεκνληθψλ θαη κε δεκνζηεχζεσλ 

πνπ έρνπλ γίλεη, ζην εχξνο ησλ πιαηζίσλ ζηα νπνία έρεη εξεπλεζεί θαη ζηελ πνηθηιία 

ησλ πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ θαη ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ πνπ έρνπλ εμεηαζηεί. 

Δλδεηθηηθά ηα πιαίζηα κέζα ζηα νπνία εξεπλάηαη ε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα, πέξα απφ 

ηνπο ηνκείο ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο ςπρηαηξηθήο, πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηνλ 

ηνκέα ηεο νηθνγέλεηαο (Walsh, 1996), ηεο εθπαίδεπζεο (Gu & Day, 2007), ηεο 

θνηλφηεηαο (Norris, Stevens, Pfefferbaum, Wyche, & Pfefferbaum, 2008), ηνπ 

ζηξαηνχ (Lee, Sudom & Zamovski, 2013), ησλ αζιεηηθψλ επηδφζεσλ (Galli & 

Vealey, 2008) θαη ησλ επηρεηξήζεσλ (Youssef & Luthans, 2007).  

 ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο γέλεζεο θαη 

εμέιημεο ηεο έλλνηαο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. 

 Ιζηνξηθή αλαδξνκή. Ζ ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο 

ζηελ ςπρνινγία θαη ηελ ςπρηαηξηθή έθαλε ηελ εκθάληζε ηεο ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 

θαη 1970, κέζα απφ ηελ έξεπλα παηδηψλ πνπ δηέηξεραλ απμεκέλν θίλδπλν λα 

αλαπηχμνπλ ςπρηθέο δηαηαξαρέο εμαηηίαο ησλ ζπλζεθψλ ζηηο νπνίεο κεγάισλαλ ή ηεο 

γελεηηθήο ηνπο εππάζεηαο (Luthar, 2006. Luthar, Cicchetti, & Becker, 2000. Masten, 

2007. Masten & Tellegen, 2012). Ο ζηφρνο ησλ πξψησλ εξεπλεηψλ ήηαλ ε 

θαηαλφεζε, πξφιεςε θαη ζεξαπεία ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ φπσο ε ζρηδνθξέλεηα ή 

ν απηηζκφο θαζψο θαη ν εληνπηζκφο ησλ επηπηψζεσλ ησλ ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ 
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ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Οη εξεπλεηέο απηνί παξαηήξεζαλ φηη ππήξρε κεγάιε 

αλνκνηνγέλεηα ζηηο αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ απέλαληη ζηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ 

πνπ αληηκεηψπηδαλ, θαη φηη κεξηθά απφ απηά αληηζηέθνληαλ ζηνπο παξάγνληεο απηνχο 

θαη δελ αλέπηπζζαλ ςπρηθέο δηαηαξαρέο, αιιά αληίζεηα παξνπζίαδαλ κηα θαιή 

πξνζαξκνγή (Rutter, 2006, 2012). Απηή ε παξαηήξεζε είρε ζαλ απνηέιεζκα λα 

αξρίζεη ε ζπζηεκαηηθή αλαδήηεζε εθείλσλ ησλ παξαγφλησλ πνπ δξνχζαλ 

πξνζηαηεπηηθά θαη δηαθνξνπνηνχζαλ ηα παηδηά πνπ παξνπζίαδαλ πγηή πξνζαξκνγή 

απφ εθείλα πνπ δελ είραλ θαη ηφζν θαιή πξνζαξκνγή. 

 Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο πξσηνπφξνπο εξεπλεηέο πνπ εληφπηζαλ θαη 

αζρνιήζεθαλ κε ηελ έλλνηα ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ήηαλ ν Norman Garmezy 

(Rutter, 2012), ν νπνίνο κειεηψληαο παηδηά γνληψλ κε ζρηδνθξέλεηα, δηαπίζησζε φηη 

κεξηθά απφ απηά δελ αλέπηπζζαλ ςπρνπαζνινγία, φπσο ζα αλακελφηαλ, αιιά 

αλαπηχζζνληαλ απξφζκελα θαιά. Ζ ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηνπ Garmezy ήηαλ φηη 

αζρνιήζεθε κε ηελ έλλνηα ηεο επάπκειαρ ζην πιαίζην ηεο αληημνφηεηαο θαη 

αλαγλψξηζε ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο εμέηαζεο ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνζηάηεπαλ απηά 

ηα παηδηά απφ ηελ ςπρνπαζνινγία θαη ηα βνεζνχζαλ λα έρνπλ κηα θαιή αλαπηπμηαθή 

πνξεία (Luthar, 2006. Masten & Powell, 2003).  

 Μηα δηαρξνληθή έξεπλα πνπ απνηειεί νξφζεκν ζηε κειέηε ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο (Luthar, 2006) είλαη απηή ηνπ Kauai (Werner, 1993, 1995. Werner & 

Smith, 2001). Ζ έξεπλα απηή αθνινχζεζε ηελ πνξεία 698 παηδηψλ πνπ γελλήζεθαλ ην 

1955 ζην λεζί Kauai ηεο Υαβάεο απφ ηελ πξνγελλεηηθή πεξίνδν κέρξη ηε κέζε 

ειηθία. Ζ έξεπλα αζρνιήζεθε κε ηελ επίδξαζε κηαο πνηθηιίαο βηνινγηθψλ θαη 

ςπρνθνηλσληθψλ παξαγφλησλ επηθηλδπλφηεηαο, ζηξεζνγφλσλ γεγνλφησλ δσήο θαη 

πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ ζηελ αλάπηπμε ηνπο. Πεξίπνπ ην 30% ησλ παηδηψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα αληηκεηψπηδαλ ηέζζεξηο ή πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο 

επηθηλδπλφηεηαο φπσο ε θηψρεηα, νη επηπινθέο θαηά ηε γέλλα, ε ςπρνπαζνινγία ησλ 

γνληψλ θαη νη νηθνγελεηαθέο ζπγθξνχζεηο. Αθφκε θαη κε απηνχο ηνπο παξάγνληεο 

επηθηλδπλφηεηαο φκσο, δηαπηζηψζεθε φηη ην έλα ηξίην ησλ παηδηψλ αλαπηχρζεθαλ 

θπζηνινγηθά θαη έγηλαλ ηθαλνί ελήιηθεο. 

Οη έξεπλεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ζηελ αλαπηπμηαθή ςπρνινγία έρνπλ 

αθνινπζήζεη ηέζζεξα ζηάδηα ή «θχκαηα» (Masten, 2007. Masten & Wright, 2010. 

Wright et al., 2013). Οη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ πξψηνπ θχκαηνο 

επηθεληξψζεθαλ ζε ζέκαηα νξηζκνχ θαη κέηξεζεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη 
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θπξίσο ζηνλ εληνπηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ θαιή πξνζαξκνγή 

ζε πνηθίιεο ζπλζήθεο θηλδχλνπ ή αληημνφηεηαο.   

 ηηο έξεπλεο ηνπ δεχηεξνπ θχκαηνο, νη εξεπλεηέο έζηξεςαλ ηελ πξνζνρή θαη 

ην ελδηαθέξνλ ηνπο απφ ηνπο πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ κέζα απφ ηηο νπνίεο νη πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο ζπκβάιινπλ ζηε 

ζεηηθή πξνζαξκνγή ή ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ (Luthar, 2006. Luthar et al., 

2000). ηηο έξεπλεο απηέο αλαγλσξίζηεθε ε πνιππινθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

αλζεθηηθφηεηαο θαη νη πξνζπάζεηεο επηθεληξψζεθαλ ζηελ «θαηαλφεζε ησλ 

πνιχπινθσλ ζπζηεκηθψλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηφζν ηα παζνινγηθά 

φζν θαη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα, δίλνληαο έκθαζε ζηελ αλζεθηηθφηεηα σο έλα 

θαηλφκελν πνπ πεγάδεη απφ πνιιέο δηαδηθαζίεο» (Wright et al., 2013, ζει. 22).  

 Απφ ηελ αξρή, νη εξεπλεηέο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο αλαγλψξηζαλ ηε 

ζεκαληηθφηεηα πνπ είρε ε ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ θαη 

δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ παξεκβάζεσλ θαη πνιηηηθψλ πνπ ζηφρεπαλ ζηε 

δεκηνπξγία ή ηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ζε πιεζπζκνχο πνπ 

βξίζθνληαλ ζε απμεκέλν θίλδπλν λα αλαπηχμνπλ πξνβιήκαηα θαη ςπρηθέο δηαηαξαρέο 

(Masten & Wright, 2010. Wright et al., 2013). ηηο έξεπλεο ηνπ ηξίηνπ θχκαηνο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα επξήκαηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο έξεπλεο ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο θαζψο επίζεο θαη κνληέια θαη κέζνδνη απφ ηελ επηζηήκε ηεο 

πξφιεςεο θαη εθαξκφζηεθαλ ζε παξεκβάζεηο πνπ θαζνδεγνχληαη απφ ηε ζεσξία ηεο 

αλζεθηηθφηεηαο θαη πξνζπαζνχλ λα πξνάγνπλ ηελ επάξθεηα θαη ηελ πγεία. 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε εμέιημε ηεο επηζηήκεο θαη νη λέεο κέζνδνη έξεπλαο θαη 

ζηαηηζηηθήο έρνπλ δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα εξεπλεζνχλ δηαδηθαζίεο θαη παξάγνληεο 

ησλ νπνίσλ ε κειέηε ήηαλ αλέθηθηε κέρξη πξηλ ιίγα ρξφληα. Δπηπιένλ, ζηηο έξεπλεο 

ηνπ ηέηαξηνπ θχκαηνο αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ 

αλάκεζα ζε πνιιαπιά επίπεδα αλάιπζεο. Έηζη, κειεηνχληαη νη αιιειεπηδξάζεηο 

δηαδηθαζηψλ πνπ μεθηλνχλ απφ ην επίπεδν ησλ γνληδίσλ θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

εγθεθάινπ κέρξη ην επίπεδν ησλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ 

(Masten, 2007). Μειεηάηαη επίζεο φιν θαη πεξηζζφηεξν ν ξφινο πνπ παίδνπλ 

βηνινγηθνί παξάγνληεο ζηελ θαιή πξνζαξκνγή θαη ιεηηνπξγία ζε ζπλζήθεο 

αληημνφηεηαο (Curtis & Cicchetti, 2003), ελψ πνιιέο λέεο έξεπλεο πεξηιακβάλνπλ ηε 

κειέηε γελεηηθψλ, επηγελεηηθψλ, αλαπηπμηαθψλ, ςπρνθνηλσληθψλ θαη λεπξνρεκηθψλ 

παξαγφλησλ πνπ ζεσξείηαη φηη ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο αλζεθηηθφηεηαο (Wu 
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et al., 2013) θαη ππφζρνληαη λα «κεηακνξθψζνπλ ηελ επηζηήκε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

αλζεθηηθφηεηαο» (Wright et al., 2013, ζει. 31). 

 Ζ ζεκαληηθή πιεηνλφηεηα ησλ εξεπλψλ ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο αθνξά ζε 

παηδηά θαη εθήβνπο, αθνχ ε κειέηε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ππήξμε θαηά θχξην ιφγν 

αξκνδηφηεηα ηεο αλαπηπμηαθήο ςπρνπαζνινγίαο. Αληίζεηα, ε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα 

ζηελ ελήιηθε δσή θαη ηελ ηξίηε ειηθία έρεη ιάβεη πνιχ κηθξφηεξν εξεπλεηηθφ 

ελδηαθέξνλ (Ong, Bergeman, & Boker, 2009. Ryff, Singer, Love, & Essex, 1998).  

 Αξρηθά, ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα ζηνπο ελήιηθεο 

μεθίλεζε κέζα απφ ηηο επαλαμηνινγήζεηο ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο πξψηεο 

έξεπλεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, νη νπνίεο έγηλαλ ζε δηάθνξεο θάζεηο ηεο 

ελήιηθεο δσήο ηνπο, απφ ηελ αλαδπφκελε ελειηθίσζε (Masten et al., 2004) κέρξη ηε 

κέζε ειηθία (Werner & Smith, 2001).  ηηο επαλαμηνινγήζεηο απηέο, νη εξεπλεηέο 

πξνζπάζεζαλ λα θαηαλνήζνπλ πνηεο είλαη νη καθξνπξφζεζκεο επηδξάζεηο ηεο 

αληημνφηεηαο ηεο παηδηθήο ειηθίαο ζηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία ησλ ελήιηθσλ 

πιένλ αηφκσλ, ελψ ηαπηφρξνλα αλαδήηεζαλ ηνπο κεραληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο νη 

πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο νδεγνχλ ζε κηα επηηπρεκέλε πξνζαξκνγή ζηελ ελήιηθε 

δσή (Werner, 1993, 2004). ηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο έξεπλεο θάλεθε φηη 

ππάξρεη ζπλέρεηα ζηελ αλζεθηηθφηεηα, δειαδή φηη ηα άηνκα πνπ ήηαλ αλζεθηηθά ζηελ 

παηδηθή ειηθία εμαθνινπζνχζαλ λα είλαη αλζεθηηθά θαη ζηα επφκελα ζηάδηα ηεο δσήο 

ηνπο (Masten et al., 2004. Werner, 1993. Werner & Smith, 2001). Σαπηφρξνλα κε 

απηή ηε ζηαζεξφηεηα ηεο αλζεθηηθφηεηαο φκσο, θάλεθε φηη νξηζκέλα γεγνλφηα θαη 

ζπλζήθεο ηεο ελήιηθεο δσήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζπλερηδφκελε παλεπηζηεκηαθή 

εθπαίδεπζε, νη εθπαηδεπηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο πνπ απνθηήζεθαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο, ή ν γάκνο κε έλαλ ζηαζεξφ 

ζχληξνθν, κπνξνχλ λα αλνίμνπλ επθαηξίεο θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ζεκεία θακπήο, 

βνεζψληαο ηα άηνκα λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν αλζεθηηθά (Rutter, 2006. Werner & 

Smith, 2001). 

 Μηα απφ ηηο πξψηεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηε κειέηε ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο ζηνπο ελήιηθεο έγηλε ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο ζηελ πξνζσπηθφηεηα, 

κέζα απφ ηελ έλλνηα ηεο τςσικήρ εςπυζηίαρ, ηελ νπνία εηζήγαγε ε Suzanne Kobasa 

ην 1979, σο κηα ζπζηνηρία ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζσπηθφηεηαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ απνηεινχλ ηελ έλλνηα ηεο ςπρηθήο επξσζηίαο θαη ζεσξείηαη φηη ιεηηνπξγνχλ 

πξνζηαηεπηηθά απέλαληη ζην ζηξεο είλαη ηξία: ε δέζκεπζε, ν έιεγρνο θαη ε πξφθιεζε 

(Maddi, 2002). Ζ δέζκεπζε αθνξά ζηελ ηάζε λα εκπιέθεηαη θαλείο κε ηνπο 
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αλζξψπνπο θαη ηα πξάγκαηα θαη λα κελ απνζηαζηνπνηείηαη κπξνζηά ζηηο πξνθιήζεηο 

ηεο δσήο, ελψ ν έιεγρνο ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα πνπ αζθεί θαλείο γηα λα 

επεξεάζεη ηηο θαηαζηάζεηο ζε αληίζεζε κε ην λα κέλεη παζεηηθφο. Ζ πξφθιεζε 

αληαλαθιά ηελ αλαγλψξηζε φηη ε δσή είλαη γεκάηε ζηξεζνγφλεο εκπεηξίεο, θαη 

ζρεηίδεηαη κε ηελ επηζπκία ηνπ αηφκνπ λα κελ απνθεχγεη ηελ αβεβαηφηεηα θαη ηηο 

απεηιέο αιιά λα καζαίλεη δηαξθψο απφ ηελ εκπεηξία ηνπ, είηε απηή είλαη ζεηηθή είηε 

αξλεηηθή. Ζ έλλνηα ηεο ςπρηθήο επξσζηίαο πξνέθπςε κέζα απφ κηα δσδεθαεηή, 

δηαρξνληθή έξεπλα ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ ηεο ηειεθσληθήο εηαηξείαο Illinois Bell 

Telephone (IBT) ηνπ ηθάγνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο νη ηειεθσληθέο 

ππεξεζίεο κεηαηξάπεθαλ απφ κνλνπψιην ζε αληαγσληζηηθφ θιάδν, γεγνλφο πνπ είρε 

ζαλ απνηέιεζκα λα πξνθιεζεί ζεκαληηθή αλαηαξαρή ζηελ εηαηξεία (Maddi, 2002). Ζ 

Kobasa (1979), ε νπνία κειέηεζε ηελ επίδξαζε ησλ αιιαγψλ απηψλ ζηελ ςπρηθή θαη 

ζσκαηηθή πγεία ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο, βξήθε φηη εθείλν πνπ 

δηαθνξνπνηνχζε ηα άηνκα πνπ αλέπηπμαλ ιηγφηεξα ζπκπηψκαηα ςπρηθήο θαη 

ζσκαηηθήο πγείαο παξφηη βίσλαλ έληνλν ζηξεο, απφ ηα άηνκα πνπ αλέπηπμαλ 

πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα ήηαλ ν πςειφο βαζκφο ςπρηθήο επξσζηίαο. ηαδηαθά, ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ςπρηθήο επξσζηίαο ζεσξήζεθε σο έλαο παξάγνληαο πνπ 

δηεπθνιχλεη θαη ζπκβάιιεη ζηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα απέλαληη ζην ζηξεο (Maddi, 

2013), απέλαληη ζηηο απαηηήζεηο θαη πηέζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο (Maddi, 2005), 

θαζψο θαη απέλαληη ζηελ απψιεηα θαη ην ηξαχκα (Bonanno, 2004).  

 Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηε κειέηε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ζηνπο ελήιηθεο 

είλαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ George Bonanno, ν νπνίνο, βαζηδφκελνο ζην πξσηνπνξηαθφ 

έξγν ησλ αλαπηπμηαθψλ ςπρνιφγσλ πάλσ ζηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα ησλ παηδηψλ 

θαη εθήβσλ, ην επέθηεηλε ζηνπο ελήιηθεο. πγθεθξηκέλα ν Bonanno (2004), 

αλαζθνπψληαο ηε βηβιηνγξαθία πάλσ ζηελ απψιεηα θαη ηα βίαηα ή απεηιεηηθά γηα ηε 

δσή γεγνλφηα, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ αηφκσλ πνπ 

εθηίζεηαη ζε απηά δελ αλαπηχζζεη ρξφληα ςπρνπαζνινγηθά ζπκπηψκαηα αιιά 

δηαηεξεί πγηή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη παξακέλεη αλζεθηηθή. ε κηα ζεηξά εξεπλψλ πνπ 

δηεμήγαγε καδί κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, έδεημε φηη ε πνξεία ηεο πγηνχο πξνζαξκνγήο 

θαη ηεο αλζεθηηθφηεηαο είλαη ε ζπρλφηεξε ζε άηνκα πνπ έρνπλ εθηεζεί ζε πνηθίια 

γεγνλφηα πνπ πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ζεκαληηθέο απψιεηεο (Bonanno, 

Moskowitz, Papa, & Folkman, 2005. Bonanno, Wortman, et al., 2002), ηηο 

ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ 2001 (Bonanno, Galea, Bucciarelli, & 

Vlahov, 2006), ηξαχκα ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ (Bonanno, Kennedy, Galatzer-Levy, 
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Lude, & Elfström, 2012), απψιεηα ηεο εξγαζίαο (Galatzer-Levy, Bonanno, & 

Mancini, 2010), θαη δηαδχγην (Mancini, Bonanno, & Clark, 2011).  

 Ζ έλλνηα ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο έρεη επίζεο επεθηαζεί θαη κειεηεζεί ζε 

κεηαγελέζηεξα ζηάδηα ηεο δσήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε κέζε θαη ηελ ηξίηε ειηθία 

(Greve & Staudinger, 2006. Ryff et al., 1998. Ryff & Singer, 2003. Staudinger, 

Marsiske, θαη Baltes, 1995). Ζ ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή πεξίνδνο είλαη πνιιά 

ππνζρφκελε γηα ηελ εμέηαζε ησλ κεραληζκψλ ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, 

δεδνκέλνπ φηη ραξαθηεξίδεηαη απφ απμαλφκελεο ζσκαηηθέο, θνηλσληθέο θαη 

ςπρνινγηθέο πξνθιήζεηο (Ryff et al., 1998). Παξφια απηά έρεη θαλεί φηη ε ςπρηθή 

αλζεθηηθφηεηα είλαη ν θαλφλαο θαη φρη ε εμαίξεζε θαη φηη απνηειεί θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα θαη ηεο ηξίηεο ειηθίαο (Greve & Staudinger, 2006. 

Staudinger, Marsiske, θαη Baltes, 1995). 

 πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, ε έλλνηα ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο μεθίλεζε λα 

κειεηάηαη ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 θαη 1970 ζηα πιαίζηα ηεο αλαπηπμηαθήο 

ςπρνπαζνινγίαο. Δξεπλεηέο φπσο ν Norman Garmezy θαη ε Emmy Werner 

εξεχλεζαλ παηδηά πνπ κεγάισλαλ ζε εμαηξεηηθά αληίμνεο ζπλζήθεο θαη δηαπίζησζαλ 

φηη, παξάιιεια κε ηα πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο θαη αλάπηπμεο, έλα ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ ησλ παηδηψλ απηψλ αλαπηπζζφηαλ θαη ιεηηνπξγνχζε θπζηνινγηθά. Οη 

έξεπλεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο επηρείξεζαλ αξρηθά λα εληνπίζνπλ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα άηνκα απφ ηηο επηδξάζεηο ηεο αληημνφηεηαο, ελψ 

ζηε ζπλέρεηα νη πξνζπάζεηεο επηθεληξψζεθαλ ζηε κειέηε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηα αλζεθηηθά απνηειέζκαηα θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ζε πιεζπζκνχο πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα νη επηζηεκνληθέο εμειίμεηο έρνπλ επηηξέςεη ηελ αλάιπζε ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ πνιιαπιψλ ζπζηεκάησλ. Ζ κειέηε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο 

ζηνπο ελήιηθεο είρε πνιιαπιέο αθεηεξίεο, μεθηλψληαο αθελφο απφ ηηο 

επαλαμηνινγήζεηο ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο πξψηεο έξεπλεο θαηά ηελ 

ελειηθίσζε ηνπο θαη αθεηέξνπ απφ ην πιαίζην ηεο έλλνηαο ηεο ςπρηθήο επξσζηίαο. 

Σειεπηαία, ε έλλνηα ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο έρεη αξρίζεη λα εξεπλάηαη ζε ζρέζε 

κε ηηο απμαλφκελεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα  άηνκα κέζεο θαη ηξίηεο 

ειηθίαο.  

ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ νξηζκέλνη βαζηθνί νξηζκνί θαζψο θαη νη 

κνξθέο πνπ κπνξεί λα ιάβεη ε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα. Θα ζπδεηεζεί επίζεο ε 

δηάζηαζε αλάκεζα ζηε ζεψξεζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο σο ραξαθηεξηζηηθνχ 
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πξνζσπηθφηεηαο ή σο δηαδηθαζίαο, ελψ ζα παξνπζηαζηνχλ θαη νξηζκέλεο βαζηθέο 

θξηηηθέο πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ έλλνηα. 

 Οξηζκνί θαη κνξθέο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο. Ο αγγιηθφο φξνο γηα ηελ 

έλλνηα ηεο αλζεθηηθφηεηαο, resilience, πξνέξρεηαη απφ ην ιαηηληθφ ξήκα resilire, πνπ 

ζεκαίλεη αλαπεδψ ή αλαθάκπησ (Masten & Gewirtz, 2006). Παξφιν πνπ ε έλλνηα 

ηεο αλάθακςεο είλαη κηα ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, φπσο ζα 

δνχκε παξαθάησ, σζηφζν, δελ είλαη ε κνλαδηθή. Ζ έλλνηα ηεο αλζεθηηθφηεηαο έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ πνιινχο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο φπσο είλαη ε νηθνινγία, ε 

κηθξνβηνινγία, ε επεμεξγαζία πιηθψλ, ε κεραληθή, νη επηρεηξήζεηο θαη ε νηθνλνκηθή 

επηζηήκε (Earvolino-Ramirez, 2007). ην πιαίζην ηεο νηθνινγίαο, γηα παξάδεηγκα, ε 

αλζεθηηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ λα απνξξνθνχλ ηπρφλ 

δηαηαξάμεηο θαη αλαδηνξγαλψζεηο θαη λα δηαηεξνχλ ηελ πξνεγνχκελε θαηάζηαζή 

ηνπο (Masten & Obradovic, 2008), ελψ ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ηε κεραληθή ε 

αλζεθηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ έλλνηα ηεο ειαζηηθφηεηαο, δειαδή ηεο ηθαλφηεηαο 

ελφο αληηθεηκέλνπ λα επαλαθηά ηελ αξρηθή ηνπ κνξθή, κεηά απφ ηελ άζθεζε πίεζεο 

ζε απηφ (Masten & Gewirtz, 2006).  

 Οη νξηζκνί ηεο αλζεθηηθφηεηαο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνυπνζέηνπλ αθελφο 

θάπνηα πίεζε ή δηαηάξαμε ελφο ζπζηήκαηνο ή αληηθεηκέλνπ θαη αθεηέξνπ ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ή αληηθεηκέλνπ απηνχ λα επαλέξρεηαη ζηελ πξφηεξε ηνπ 

θαηάζηαζε, ρσξίο λα θαηαζηξέθεηαη. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά απνηεινχλ ζε γεληθέο 

γξακκέο ηνπο δχν βαζηθνχο άμνλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη θαη νη νξηζκνί 

ηεο αλζεθηηθφηεηαο ζηα πιαίζηα ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ φπσο ε ςπρνινγία, ε 

ςπρηαηξηθή θαη ε αλαπηπμηαθή ςπρνπαζνινγία, ρσξίο σζηφζν λα ιείπνπλ θαη θάπνηεο 

νπζηαζηηθέο δηαθνξέο.  

 ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο ε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα έρεη νξηζηεί κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο απφ ηνπο εξεπλεηέο. Οη πξψηνη νξηζκνί ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηελ 

αληηκεηψπηδαλ σο αληίζηαζε ζην ζηξεο (Garmezy, Masten, & Tellegen, 1984), ελψ νη 

επφκελνη έδσζαλ πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηε δηαδηθαζία θαη ηε δπλακηθή θχζε ηεο 

αλζεθηηθφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα νη Luthar θαη Cicchetti (2000) νξίδνπλ ηελ 

αλζεθηηθφηεηα σο «κηα δπλακηθή δηαδηθαζία φπνπ ηα άηνκα επηδεηθλχνπλ ζεηηθή 

πξνζαξκνγή παξά ηελ χπαξμε εκπεηξηψλ ζεκαληηθήο αληημνφηεηαο ή ηξαχκαηνο» (ζ. 

858). Έλαο απφ ηνπο νξηζκνχο πνπ έρεη ηχρεη επξείαο απνδνρήο απφ πνιινχο 

εξεπλεηέο θαη ζεσξεηηθνχο, θαη αλαθέξεηαη ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία, είλαη εθείλνο 

ησλ Masten, Best, θαη Garmezy (1990), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε αλζεθηηθφηεηα είλαη 
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«ε δηαδηθαζία, ε ηθαλφηεηα, ή ην απνηέιεζκα ηεο επηηπρνχο πξνζαξκνγήο παξά ηελ 

χπαξμε δχζθνισλ ή απεηιεηηθψλ ζπλζεθψλ» (ζ. 426). Πξφζθαηα ε Masten (2011) 

φξηζε ηελ αλζεθηηθφηεηα σο ηελ «ηθαλφηεηα ελφο δπλακηθνχ ζπζηήκαηνο λα αληέρεη ή 

λα αλαθάκπηεη απφ ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο πνπ απεηινχλ ηε ζηαζεξφηεηα, ηε 

βησζηκφηεηα ή ηελ αλάπηπμή ηνπ» (ζ. 494). Ο νξηζκφο απηφο είλαη αξθεηά επξχο 

ψζηε λα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πνιιά επίπεδα αλάιπζεο (απφ ην κνξηαθφ έσο ην 

παγθφζκην) θαη πνηθίινπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο (απφ ηελ νηθνινγηθή επηζηήκε 

έσο ηηο ππνινγηζηηθέο επηζηήκεο) (Masten, 2007).  

 Οη παξαπάλσ νξηζκνί πξνέξρνληαη απφ ηνλ ρψξν ηεο αλαπηπμηαθήο 

ςπρνπαζνινγίαο θαη ηε κειέηε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ζηα παηδηά. Πνιινί είλαη νη 

εξεπλεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηνχο ηνπο νξηζκνχο θαη ζηηο έξεπλεο κε ελήιηθνπο 

πιεζπζκνχο, αθνχ αληηθαηνπηξίδνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο. Οη Ryff θαη Singer (2003), σζηφζν, νη νπνίνη αζρνινχληαη κε ηελ 

ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα ζηελ ελήιηθε δσή θαη ηελ ηξίηε ειηθία, ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

πεξηζζφηεξνη νξηζκνί εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ απνπζία ηεο αζζέλεηαο θαη ζηελ 

απνθπγή ηεο ςπρνπαζνινγίαο θαη ηεο αξλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Πξνηείλνπλ έλαλ 

νξηζκφ φπνπ ε αλζεθηηθφηεηα είλαη ην απνηέιεζκα «ηεο δηαηήξεζεο, αλάθακςεο ή 

βειηίσζεο ζηελ ςπρηθή ή ζσκαηηθή πγεία κεηά απφ θάπνηα δνθηκαζία» (Ryff & 

Singer, 2003, ζ. 20). Δθηφο απφ ηελ έκθαζε πνπ δίλνπλ ζηελ παξνπζία ηνπ επ δελ θαη 

ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο, πεξηιακβάλνπλ ζηνλ νξηζκφ ηνπο θαη ηελ έλλνηα ηεο 

ζσκαηηθήο πγείαο, ηνλίδνληαο πφζν ζεκαληηθή είλαη ε παξνπζία ηεο, καδί κε ηελ 

ςπρηθή πγεία, θαηά ηελ ελήιηθε δσή θαη ηελ ηξίηε ειηθία.   

 Μνξθέο ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο. ηηο έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζηξεο, 

ηελ αληημνφηεηα θαη ην ηξαχκα ηέζζεξηο γεληθέο θαηεγνξίεο θαηλνκέλσλ έρνπλ 

ζπλδεζεί κε ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα, νη νπνίεο αληαλαθινχλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο 

κνξθέο κε ηηο νπνίεο εθδειψλεηαη: ηελ ανηίζηαζη, ηελ ανάκαμτη, ηελ ομαλοποίηζη 

θαη ηε μεηαμόπθυζη (Masten & Wright, 2010).  

Σν θαηλφκελν ηεο ανηίζηαζηρ αλαθέξεηαη ζε κηα ζρεηηθά ζηαζεξή, ζεηηθή 

πξνζαξκνγή θαη ιεηηνπξγηθφηεηα παξά ηελ χπαξμε ζεκαληηθήο αληημνφηεηαο ή ηελ 

έθζεζε ζε θάπνην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο (Masten & Wright, 2010). Ζ ανάκαμτη απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, αλαθέξεηαη ζηα θαηλφκελα φπνπ ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ αηφκσλ 

κεηψλεηαη ή δπζρεξαίλεη ιφγσ ηεο έθζεζεο ζην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο ή ηελ 

αληημνφηεηα, ζηε ζπλέρεηα φκσο επηζηξέθεη ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα.   
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 Ο Bonanno (2004, 2005) ζεσξεί φηη ε αλάθακςε δελ απνηειεί κνξθή ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο. χκθσλα κε ηε ζεψξεζε ηνπ, ε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα ζρεηίδεηαη 

κφλν κε ηελ ηθαλφηεηα λα δηαηεξεί θαλείο κηα ζηαζεξή ηζνξξνπία ή κε ηελ 

επαλαθνξά ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα κέζα ζε έλα ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Ο νξηζκφο ηνπ γηα ηελ αλζεθηηθφηεηα φκσο ζρεηίδεηαη κε 

κεκνλσκέλα, δςνηηικά ηπαςμαηικά γεγονόηα, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ν ζάλαηνο 

ελφο ζηελνχ ζπγγελή ή κηα βίαηε ή απεηιεηηθή γηα ηε δσή θαηάζηαζε πνπ ζπληειείηαη 

ζε θπζηνινγηθέο θαηά ηα άιια ζπλζήθεο. Οη Bonanno θαη Diminich (2013) 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο έλλνηεο ηεο αναδςόμενηρ ανθεκηικόηηηαρ θαη ηεο ανθεκηικόηηηαρ 

ελάσιζηηρ επίδπαζηρ (minimal-impact resilience) γηα λα θάλνπλ δηάθξηζε αλάκεζα 

ζηελ αλζεθηηθφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε θαηαζηάζεηο ρξφληαο αληημνφηεηαο θαη εθείλε 

πνπ ζρεηίδεηαη κε νμέα γεγνλφηα. Ζ πξψηε έλλνηα αλαθέξεηαη ζηελ αλζεθηηθφηεηα 

φπσο έρεη κειεηεζεί θπξίσο ζηα πιαίζηα ηεο αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο, φπνπ ε 

πιεηνλφηεηα ησλ ζπλζεθψλ πνπ έρνπλ εξεπλεζεί αθνξά ζε θαηαζηάζεηο ρξφληαο 

αληημνφηεηαο φπσο ε θηψρεηα, ε θαθνπνίεζε ή ε ςπρνπαζνινγία ησλ γνληψλ. ε 

απηφ ην πιαίζην ε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αλάθακςε, 

δεδνκέλνπ φηη ε πξνζαξκνγή ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπλζήθεο είλαη πάληα ζρεηηθή, θαη 

κπνξεί λα ρξεηαζηεί ρξφλν ή ηελ αιιαγή ησλ ζπλζεθψλ γηα λα κπνξέζεη λα εμειηρζεί 

θπζηνινγηθά. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε αλζεθηηθφηεηα ειάρηζηεο επίδξαζεο αθνξά ζε 

κεκνλσκέλεο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα ζε έλα θαηά ηα άιια 

θπζηνινγηθφ πεξηβάιινλ, ρσξίο ζεκαληηθέο αληημνφηεηεο. Οη εκπεηξίεο απηέο έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλε αξρή θαη ηέινο, απαηηνχλ πην εζηηαζκέλεο πξνζπάζεηεο ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπο θαη δελ έρνπλ δηαξθή επίδξαζε ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα. ε απηφ ην 

πιαίζην, ε αλζεθηηθφηεηα ειάρηζηεο επίδξαζεο αλαθέξεηαη ζε κηα ζρεηηθά ζηαζεξή 

πνξεία πγηνχο ιεηηνπξγηθφηεηαο πξηλ θαη κεηά απφ ηελ έθζεζε ζην ηξαπκαηηθφ 

γεγνλφο. 

 Ζ ηξίηε κνξθή αλζεθηηθφηεηαο έρεη παξαηεξεζεί ζηνλ ρψξν ηεο αλαπηπμηαθήο 

επηζηήκεο, θαη αθνξά ζηελ έλλνηα ηεο ομαλοποίηζηρ (Masten & Wright, 2010). Ζ 

κνξθή απηή εθθξάδεηαη κε ηελ επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο πνπ ζπληειείηαη ζε παηδηά 

πνπ μεθηλνχλ ηε δσή ηνπο ζε έλα δχζθνιν θαη ζηεξεκέλν πεξηβάιινλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα έλα νξθαλνηξνθείν, ηα νπνία αξγφηεξα κεηαθέξνληαη ζε έλα πγηέζηεξν 

πεξηβάιινλ. 

 Σν ηέηαξην θαηλφκελν ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, δειαδή ε μεηαμόπθυζη 

(Masten & Wright, 2010), αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε ή ηε βειηίσζε ηεο πγείαο ή ηεο 
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ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη κεηά απφ κηα ηξαπκαηηθή εκπεηξία. Απηή ε 

δηάζηαζε εκπεξηέρεηαη ζηνλ νξηζκφ ησλ Ryff θαη Singer (2003) πνπ αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ. Άιινη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε έλλνηα ηεο αλάπηπμεο ή ηεο 

βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο κεηά απφ έλα ηξαπκαηηθφ γεγνλφο ζα έπξεπε λα 

δηαρσξηζηεί απφ ηελ έλλνηα ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο σο έλα δηαθξηηφ θαηλφκελν 

(Greve & Staudinger, 2006. Papadopoulos, 2007. Tedeschi & Calhoun, 2004). Ο 

Carver (1998) γηα παξάδεηγκα, πξφηεηλε φηη ε ρξήζε ηεο έλλνηαο ηεο αλζεθηηθφηεηαο 

ζα έπξεπε λα δειψλεη κφλν ηελ επηζηξνθή ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο, θαη 

ρξεζηκνπνίεζε ηελ έλλνηα ηεο ακμαιόηηηαρ, εςημεπίαρ ή ανάπηςξηρ (thriving) γηα λα 

αλαθεξζεί ζην πςειφηεξν επίπεδν ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηελ αλάπηπμε πνπ ιακβάλεη 

ρψξα σο απνηέιεζκα ηεο έθζεζεο ζε ζπλζήθεο αληημνφηεηαο. Ζ αθκαηφηεηα κεηά απφ 

έλα ηξαπκαηηθφ γεγνλφο κπνξεί λα νδεγήζεη ην άηνκν ζε έλα αλψηεξν επίπεδν 

ιεηηνπξγηθφηεηαο, θαη λα πξνθαιέζεη αχμεζε ησλ γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ, ηεο 

απηνπεπνίζεζεο ή άιισλ πφξσλ. Μπνξεί αθφκε λα νδεγήζεη ζε ρακειφηεξε 

εππάζεηα ζε έλα επφκελν ηξαπκαηηθφ γεγνλφο ή ζε ηαρχηεξε αλάθακςε απφ απηφ.    

 Ζ έλλνηα ηεο κεηακφξθσζεο έρεη ιάβεη κεγάιε έθηαζε ζηε βηβιηνγξαθία 

ζρεηηθά κε ην ηξαχκα, ελψ πνιινί είλαη νη φξνη πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

απνδψζνπλ απηφ ην θαηλφκελν (Linley & Joseph, 2004). Ο φξνο πνπ θαίλεηαη λα έρεη 

επηθξαηήζεη είλαη εθείλνο ηεο μεηαηπαςμαηικήρ ανάπηςξηρ (post-traumatic growth), 

ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνίεζαλ νη Tedeschi θαη Calhoun (2004) γηα λα δειψζνπλ ηε 

ζεηηθή αιιαγή πνπ ζπληειείηαη σο απνηέιεζκα ηεο έθζεζεο ζε θάπνην ηξαχκα, θξίζε 

ή έληνλα ζηξεζνγφλν γεγνλφο. Ζ κεηαηξαπκαηηθή αλάπηπμε κπνξεί λα εθδεισζεί κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο πνπ πεξηιακβάλνπλ κηα κεγαιχηεξε εθηίκεζε γηα ηε δσή θαη 

αιιαγή πξνηεξαηνηήησλ, πην νπζηαζηηθέο θαη δεζηέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, 

απμεκέλν αίζζεκα πξνζσπηθήο δχλακεο, αλαγλψξηζε λέσλ δπλαηνηήησλ γηα ηε δσή, 

φπσο θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε (Tedeschi & Calhoun, 1996). Οη Linley θαη Joseph 

(2004) ζε κηα αλαζθφπεζε εξεπλψλ πάλσ ζηε ζεηηθή αιιαγή κεηά απφ ηξαχκα ή 

αληημνφηεηα, βξήθαλ φηη ε ζπρλφηεηα απηήο ηεο ζεηηθήο αιιαγήο θπκαηλφηαλ απφ 3% 

γηα άηνκα πνπ πελζνχζαλ κέρξη 98% γηα γπλαίθεο κε θαξθίλν ηνπ ζηήζνπο. Βξήθαλ 

επηπιένλ φηη ηα άηνκα πνπ αλέθεξαλ θαη δηαηήξεζαλ απηή ηελ αλάπηπμε ζηνλ ρξφλν, 

βίσλαλ ζηε ζπλέρεηα ρακειφηεξα επίπεδα δπζθνξίαο. Ζ έλλνηα ηεο κεηαηξαπκαηηθήο 

αλάπηπμεο ζα παξνπζηαζηεί αλαιπηηθφηεξα ζε επφκελε ελφηεηα. 

 Χαξαθηεξηζηηθό πξνζσπηθόηεηαο ή δηαδηθαζία; Μηα βαζηθή δηάζηαζε πνπ 

ζπλαληάηαη ζηε βηβιηνγξαθία ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο αθνξά ζην θαηά πφζν 
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αληαλαθιά έλα ζηαζεξφ ραξαθηεξηζηηθφ πξνζσπηθφηεηαο ή, αληίζεηα, κηα δπλακηθή 

δηαδηθαζία (Luthar et al., 2000. Mancini & Bonanno, 2010. Windle, 2011). χκθσλα 

κε ηνπο Luthar et al. (2000), ε δηάζηαζε απηή κπνξεί λα νθείιεηαη θαηά έλα κεγάιν 

κέξνο ζηε ζπλαθή έλλνηα ηεο ανθεκηικόηηηαρ ηος εγώ (ego-resiliency), ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία. Ζ αλζεθηηθφηεηα ηνπ εγψ απνηειεί 

έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ ην νπνίν αληαλαθιά ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ λα κεηαβάιιεη ην επίπεδν ειέγρνπ ησλ παξνξκήζεσλ θαη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο (Block & Kremen, 

1996. Letzring, Block & Funder, 2005). Πξφθεηηαη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε θαη θαιά 

νξηνζεηεκέλε έλλνηα πνπ βαζίδεηαη ζηελ ςπρνδπλακηθή ζεσξία θαη αλαθέξεηαη ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ εγώ θαη θπξίσο ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα κεηαβάιιεη ηνλ έιεγρν 

ηνπ εγψ, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θαηάζηαζεο, κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο 

ηζνξξνπίαο ηνπ ζπζηήκαηνο (Block & Kremen, 1996). Ζ έλλνηα ηεο αλζεθηηθφηεηαο 

ηνπ εγψ δε ζα έπξεπε λα ζπγρέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, θαζψο 

απνηεινχλ δηαθξηηέο έλλνηεο γηα δχν θπξίσο ιφγνπο. Ο πξψηνο αθνξά ζην γεγνλφο 

φηη, ζε αληίζεζε κε ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ εγψ πνπ απνηειεί κηα ζπγθεθξηκέλε 

έλλνηα, ε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα είλαη πεξηζζφηεξν πεξηγξαθηθή θαη κπνξεί λα ιάβεη 

πνηθίιεο έλλνηεο, κνξθέο θαη δηαζηάζεηο. Ο δεχηεξνο ιφγνο ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο 

φηη ε ρξήζε ηεο έλλνηαο ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηνπ εγψ δελ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε 

αληημνφηεηαο, θάηη πνπ είλαη απαξαίηεην πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα αλαθεξζεί 

θαλείο ζηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα.  

 Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ ελδέρεηαη λα νδήγεζε ζε απηή ηε ζχγρπζε είλαη 

ν ραξαθηεξηζκφο νξηζκέλσλ παηδηψλ σο αλζεθηηθψλ απφ εξεπλεηέο πνπ κπνξεί 

σζηφζν λα ζεσξνχζαλ ηελ αλζεθηηθφηεηα σο δηαδηθαζία (Luthar et al., 2000). Ο 

ραξαθηεξηζκφο «αλζεθηηθφο» ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δελ αληαλαθιά έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ πξνζσπηθφηεηαο, αιιά αλαθέξεηαη ζηελ ηαπηφρξνλε χπαξμε ηεο 

αληημνφηεηαο θαη ηεο θαιήο πξνζαξκνγήο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ζπλαγσγή ηεο 

αλζεθηηθφηεηαο.  

 Γεληθά, ε ρξήζε αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζσπηθφηεηαο ζηνπο νξηζκνχο 

ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο έρεη απνηειέζεη ην επίθεληξν θπξίσο ηεο βηβιηνγξαθίαο 

ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ελειίθσλ (Luthar & Brown, 2007). Μηα βαζηθή έλλνηα 

πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ηε βηβιηνγξαθία απηή είλαη εθείλε ηεο ςπρηθήο επξσζηίαο, ε 

νπνία αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Άιινη εξεπλεηέο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ησλ 

ελειίθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ φξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζσπηθφηεηαο είλαη νη 



 
Ζ έλλνηα ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο 

59 

 

Connor θαη Davidson (2003), νη νπνίνη νξίδνπλ ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα σο έλα 

ζχλνιν αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ βνεζνχλ ην άηνκν λα ππεξβεί ηελ 

αληημνφηεηα, φπσο επίζεο θαη νη Wagnild θαη Young (1993), νη νπνίνη ηε ζεσξνχλ σο 

«έλα ραξαθηεξηζηηθφ πξνζσπηθφηεηαο πνπ κεηξηάδεη ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ 

ζηξεο θαη πξνάγεη ηελ πξνζαξκνγή» (ζ. 165). Οξηζκέλνη εξεπλεηέο επηρείξεζαλ 

επίζεο λα εληνπίζνπλ ηηο δηαζηάζεηο ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα θαη βξήθαλ, γηα παξάδεηγκα, φηη ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ 

εμσζηξέθεηα θαη ηελ επζπλεηδεζία θαη αξλεηηθά κε ηνλ λεπξσηηζκφ (Campbell-Sills, 

Cohan, & Stein, 2006).  

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, πνιινί είλαη νη ζεσξεηηθνί θαη νη εξεπλεηέο νη νπνίνη 

δηαθσλνχλ κε ηελ ηαχηηζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο κε αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζσπηθφηεηαο. Ζ ζεψξεζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο σο ραξαθηεξηζηηθφ 

πξνζσπηθφηεηαο πεξηθιείεη ηνλ θίλδπλν λα παζνινγηθνπνηεζνχλ ηα άηνκα πνπ 

ζεσξείηαη φηη δε δηαζέηνπλ απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ (Mancini & Bonanno, 2010). 

Δπίζεο, φπσο είδακε παξαπάλσ, ε έλλνηα ηεο αλζεθηηθφηεηαο είλαη πνιπδηάζηαηε θαη 

εκπεξηέρεη πνιιά ραξαθηεξηζηηθά θαη δηαδηθαζίεο (Bonanno, 2004. Masten & 

Obradovic, 2006). Οη Masten θαη Wright (2010), γηα παξάδεηγκα, ηνλίδνπλ φηη ε 

αλζεθηηθφηεηα, παξφιν πνπ κπνξεί λα εκπιέθεη παξάγνληεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη 

αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, εμαξηάηαη ηαπηφρξνλα θαη απφ παξάγνληεο ηνπ ζηελνχ θαη 

επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο ηνπ αηφκνπ, φπσο είλαη νη ζηελέο ζρέζεηο θαη ε θνηλσληθή 

ζηήξημε, φπσο επίζεο θαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αηνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε 

ηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. Δπηπιένλ, ν Rutter (2007) ππνζηεξίδεη φηη νη 

κεραληζκνί πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ αλζεθηηθφηεηα κπνξεί λα ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν 

κε ηηο ενέπγειερ ηνπ αηφκνπ ή κε ηηο γλσζηηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο, φπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο πνπ ρξεζηκνπνηεί, θαη φρη κε 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ.  

 Απηέο νη απφςεηο εληζρχνληαη απφ ηελ αλαγλψξηζε πνπ έγηλε θαηά ηε  

δεχηεξε γεληά ησλ εξεπλψλ ηεο αλζεθηηθφηεηαο, φηη ε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα δελ 

αληαλαθιά έλα ζηαζεξφ ή απφιπην θαη γεληθεπκέλν θαηλφκελν, φπσο ζα πξνυπέζεηε 

κηα ζεψξεζε πξνζσπηθφηεηαο, αιιά φηη έρεη δηαθπκάλζεηο ζην ρξφλν θαη ζηνπο 

ηνκείο πξνζαξκνγήο (Luthar, 2006. Wright et al., 2013). Έηζη, έλα άηνκν κπνξεί λα 

παξνπζηάζεη αλζεθηηθφηεηα ζε θάπνηα ζηηγκή ηεο δσήο ηνπ αιιά φρη ζε θάπνηα άιιε, 

λα είλαη αλζεθηηθφ απέλαληη ζε θάπνηεο απφ ηηο αληημνφηεηεο πνπ αληηκεησπίδεη θαη 

φρη απέλαληη ζε άιιεο, θαη λα εκθαλίδεη αλζεθηηθφηεηα ζε νξηζκέλνπο κφλν ηνκείο 
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ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Πνιιέο θνξέο ην λα θαηαθέξεη θαλείο λα ιεηηνπξγήζεη 

απνηειεζκαηηθά κεηά ηελ έθζεζε ζε θάπνηα αληημνφηεηα κπνξεί λα εμαξηεζεί απφ 

εκπεηξίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα αξθεηά κεηά απφ ηελ έθζεζε ζε απηφ (Rutter, 2007). 

Γηαρξνληθέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ζεκεία θακπήο φπσο ε εθπαίδεπζε, κηα ζηαζεξή 

εξγαζία ή έλαο θαιφο γάκνο ζηελ ελειηθίσζε κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ 

αλάθακςε ησλ αηφκσλ απφ ζπλζήθεο αληημνφηεηαο ηεο παηδηθήο ηνπο ειηθίαο (Rutter, 

2006. Werner, 1993. Werner & Smith, 2001). Δπεξεαζκέλνη απφ ηα επξήκαηα απηά 

αξθεηνί εξεπλεηέο ζεσξνχλ φηη ε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζε 

«απηνδηνξζσηηθέο» ηάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο (Cicchetti & 

Garmezy, 1993) γηα λα νδεγήζνπλ ηα άηνκα ζηε θπζηνινγηθή πξνζαξκνγή θάησ απφ 

«φιεο εθηφο απφ ηηο πην επίκνλεο αληίμνεο ζπλζήθεο» (Werner, 1990, ζ. 128). 

 Κξηηηθή ζηελ έλλνηα ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο. Ο ιεηηνπξγηθφο νξηζκφο 

ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, φπσο θαη ησλ ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ, 

παξνπζηάδεη κεγάιεο απνθιίζεηο ζηε βηβιηνγξαθία, γεγνλφο πνπ  έρεη απνηειέζεη 

αληηθείκελν επξείαο θξηηηθήο (Kaplan, 1999. Luthar et al., 2000). Μηα απφ απηέο ηηο 

απνθιίζεηο ζρεηίδεηαη κε ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο αλζεθηηθφηεηαο πνπ αλαθέξζεθαλ 

πην πάλσ, νη νπνίεο δπζρεξαίλνπλ έλαλ εληαίν ιεηηνπξγηθφ νξηζκφ. Άιιεο δηαθνξέο 

ζρεηίδνληαη κε ην φηη νη εξεπλεηέο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο έρνπλ κειεηήζεη 

δηαθνξεηηθά είδε αληημννηήησλ θαη ηξαπκάησλ, έρνπλ νξίζεη κε δηαθνξεηηθά 

θξηηήξηα ηηο έλλνηεο ηεο ζεηηθήο πξνζαξκνγήο, ησλ πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ ή 

ησλ παξαγφλησλ εππάζεηαο θαη έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο 

αλάιπζεο (Luthar et al., 2000).  

 Αληηθάζεηο θαη δηαθνξνπνηήζεηο απηνχ ηνπ είδνπο δπζρεξαίλνπλ ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ζχγθξηζε ησλ επξεκάησλ θαη απνθιείνπλ ηε κεηα-αλάιπζε 

(Davydov, Stewart, Ritchie & Chaudieu, 2010), ελψ έρνπλ νδεγήζεη θάπνηνπο αθφκε 

θαη λα ακθηζβεηνχλ ηε ρξεζηκφηεηα ηεο έλλνηαο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο (Tarter 

& Vanyukov, 1999) θαη άιινπο λα πξνηείλνπλ φηη εμππεξέηεζε ην ζθνπφ ηεο θαη φηη 

είλαη ψξα λα απνζπξζεί (Kaplan, 1999). Άιινη ζεσξεηηθνί θάλνπλ πνηθίιεο 

πξνηάζεηο γηα λα αληηκεησπίζνπλ απηέο ηηο απνθιίζεηο, παξνηξχλνληαο, γηα 

παξάδεηγκα, ηνπο εξεπλεηέο λα εμεγνχλ κε ζαθήλεηα ηηο επηινγέο πνπ θάλνπλ ζηνλ 

νξηζκφ ελλνηψλ φπσο ε αληημνφηεηα ή ε ζεηηθή πξνζαξκνγή ή λα είλαη ζπγθεθξηκέλνη 

ζηε ζπδήηεζε ησλ αλζεθηηθψλ απνηειεζκάησλ (Luthar et al., 2000). 

 Παξά ηελ έιιεηςε νκνθσλίαο σο πξνο ηνλ νξηζκφ ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο θαη ησλ ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ φκσο, έρεη ππνζηεξηρζεί 
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πσο δελ ππάξρεη δηαθσλία σο πξνο ηελ νπζία θαη ην βαζηθφ λφεκα, δειαδή φηη ε 

αλζεθηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζην πιαίζην ζεκαληηθήο 

αληημνφηεηαο (Greve & Staudinger, 2006), νχηε σο πξνο ην πνηα άηνκα ζα 

ραξαθηεξίδνληαλ αλζεθηηθά κε βάζε φινπο ζρεδφλ ηνπο νξηζκνχο (Masten & Reed, 

2002). Οη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη κέηξεζεο, αλ ππάξρεη βαζηθή ζπκθσλία ζηνλ 

νπζηαζηηθφ νξηζκφ, ζα κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ζηελ απνζαθήληζε ηνπ φξνπ 

(Greve & Staudinger, 2006). Δπίζεο, παξά ηηο δηαθνξέο ζηνλ ιεηηνπξγηθφ νξηζκφ ηεο 

αλζεθηηθφηεηαο, είλαη εληππσζηαθφ φηη ηα επξήκαηα πνιιψλ θαη πνηθίιισλ εξεπλψλ 

ζπγθιίλνπλ ζηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο (Masten & Reed, 2002). 

 πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, ε έλλνηα ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο έρεη ιάβεη κηα 

ζεηξά απφ δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο πνπ θπκαίλνληαη απφ ηελ αληίζηαζε ζην ζηξεο 

κέρξη ηε ζεηηθή αλάπηπμε πνπ κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κεηά απφ ηελ έθζεζε ζε θάπνηα 

αληημνφηεηα ή ηξαχκα. Δπηπιένλ, νη έλλνηεο ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηνπ εγψ θαη ηεο 

ςπρηθήο επξσζηίαο νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηεο εληχπσζεο φηη ε ςπρηθή 

αλζεθηηθφηεηα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξνη 

εξεπλεηέο ζεσξνχλ ιαλζαζκέλε απηή ηελ ππφζεζε, ππνζηεξίδνληαο φηη ε ςπρηθή 

αλζεθηηθφηεηα αλαθέξεηαη θπξίσο ζε κηα δηαδηθαζία ε νπνία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

κεηαβιεζεί αλάινγα κε ηε ρξνληθή ζηηγκή, ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαη ηηο 

εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ. Ζ έλλνηα ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ηέινο έρεη γίλεη 

αληηθείκελν έληνλεο θξηηηθήο γηα ηελ πιεζψξα ησλ ελλνηψλ θαη θξηηεξίσλ πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο έξεπλεο.  

ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ νη δχν βαζηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ είλαη 

αλαγθαίεο γηα ηε ρξήζε ηεο έλλνηαο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, δειαδή ε έλλνηα 

ηεο αληημνφηεηαο θαη ηεο ζεηηθήο πξνζαξκνγήο, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα νξηζηνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ νη δηαζηάζεηο απηέο. 

 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο. Παξά ηελ έιιεηςε 

νκνθσλίαο, νη πεξηζζφηεξνη νξηζκνί αληηκεησπίδνπλ ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα σο 

κηα έλλνηα πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηαπηφρξνλε χπαξμε δχν βαζηθψλ πξνυπνζέζεσλ: ηελ 

αληημνφηεηα ή ην ηξαχκα θαη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα (Luthar, 2006. Luthar et al., 

2000. Masten & Reed, 2002). Γηα λα κπνξέζεη επνκέλσο λα ρξεζηκνπνηεζεί ε έλλνηα 

ηεο αλζεθηηθφηεηαο ζα πξέπεη πξψηα λα έρεη ππάξμεη θάπνηα απεηιή ζηελ αλάπηπμε ή 

ηελ πξνζαξκνγή ελφο αηφκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα έρεη ππάξμεη ηθαλνπνηεηηθή 

πξνζαξκνγή ή αλάπηπμε, παξά ηελ χπαξμε απηήο ηεο απεηιήο. 
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 Η έλλνηα ηεο αληημνόηεηαο. Ζ πξψηε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ρξήζε 

ηεο έλλνηαο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο είλαη ε έθζεζε ζε θάπνην ηξαπκαηηθφ 

γεγνλφο ή αληημνφηεηα, αιιηψο αλαθέξεηαη θαλείο απιψο ζε θαιή πξνζαξκνγή ή 

επηηπρία (Masten & Tellegen, 2012). ηε βηβιηνγξαθία ηεο αλζεθηηθφηεηαο έρεη 

εξεπλεζεί έλα κεγάιν εχξνο αληημννηήησλ θαη ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ, ηφζν ζηα 

πιαίζηα ηεο παηδηθήο, εθεβηθήο θαη λεαληθήο αλζεθηηθφηεηαο, φζν θαη ζηα πιαίζηα 

ηεο αλζεθηηθφηεηαο ελειίθσλ θαη αηφκσλ πξνρσξεκέλεο ειηθίαο. 

Ζ έλλνηα ηεο αληημνφηεηαο ή ηνπ θηλδχλνπ αθνξά «ζηηο αξλεηηθέο ζπλζήθεο 

δσήο πνπ είλαη γλσζηφ φηη ζρεηίδνληαη ζηαηηζηηθά κε δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο» 

(Luthar & Cicchetti, 2000, ζει. 858) ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Οη πξψηεο έξεπλεο ηεο 

ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο κειέηεζαλ ηελ αλάπηπμε παηδηψλ πνπ κεγάισλαλ κέζα ζε 

εμαηξεηηθά αληίμνεο ζπλζήθεο φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε ςπρνπαζνινγία ησλ 

γνληψλ, ε θηψρεηα, ε βία ζηελ θνηλφηεηα ή ε παηδηθή θαθνπνίεζε. Οη πξνεγνχκελεο 

έξεπλεο ηεο αλαπηπμηαθήο ςπρνπαζνινγίαο είραλ απνδείμεη φηη ε χπαξμε απηψλ ησλ 

ζπλζεθψλ ζπλδεφηαλ κε πξνβιήκαηα ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο 

πξνζαξκνγήο γηα ηα παηδηά. Γηα παξάδεηγκα, ε ςπρηθή αζζέλεηα ησλ γνληψλ έρεη 

ζρεηηζηεί κε πςειφηεξα επίπεδα ςπρηθήο αζζέλεηαο, δπζθνιίεο ζην ζρνιείν θαη 

πξνβιήκαηα ζηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ (Seifer, 2003), ελψ ε παηδηθή 

θαθνπνίεζε έρεη θαλεί φηη επηδξά εμαηξεηηθά αξλεηηθά ζηελ ςπρνινγηθή θαη 

λεπξνβηνινγηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ (Cicchetti & Toth, 2005), κε απνηέιεζκα ηελ 

αλάπηπμε πξνβιεκάησλ φπσο ε θαηάζιηςε, ε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ή νη 

δπζθνιίεο ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο (Bolger & Patterson, 2003).  

Δθηφο απφ ηελ εμέηαζε κεκνλσκέλσλ ζηξεζνγφλσλ ζπλζεθψλ φπσο ε 

ςπρνπαζνινγία ησλ γνληψλ ή ε θηψρεηα, πνιινί εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ 

πνιιαπινχο δείθηεο επηθηλδπλφηεηαο, επεηδή έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο εξεπλψλ 

έδεημε φηη φζν πεξηζζφηεξνη είλαη νη παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο πνπ ππάξρνπλ ζηε 

δσή ελφο παηδηνχ ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε πηζαλφηεηα λα παξνπζηάζεη δπζθνιίεο 

θαη πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ (Vanderbilt-Adriance & 

Shaw, 2008). Ζ αμηνιφγεζε ησλ αζξνηζηηθψλ θηλδχλσλ έρεη αθνινπζήζεη δχν 

επξχηεξεο πξνζεγγίζεηο (Luthar & Cushing, 1999. Masten & Reed, 2002).  Ζ πξψηε, 

θαη αξθεηά θνηλή πξνζέγγηζε, είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηεί ςπρνκεηξηθά εξγαιεία 

πνιιαπιψλ εξσηεκάησλ πνπ αζξνίδνπλ ην ζχλνιν ησλ αξλεηηθψλ γεγνλφησλ ζηε 

δσή ελφο παηδηνχ. Πνιιέο απφ ηηο έξεπλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηελ πξνζέγγηζε 

ρξεζηκνπνηνχλ θιίκαθεο αξλεηηθψλ γεγνλφησλ δσήο, νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ 
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εξσηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα δσήο πνπ ζεσξνχληαη 

ζηξεζνγφλα γηα ηα πεξηζζφηεξα άηνκα θαη αμηνινγνχλ ην άζξνηζκα ηέηνησλ 

γεγνλφησλ ζηε δσή ελφο αηφκνπ. Απηή ηελ πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνίεζαλ, γηα 

παξάδεηγκα, νη Masten et al. (1999) ζηε δηαρξνληθή ηνπο έξεπλα, ζηελ νπνία 

αθνινχζεζαλ ηελ εμέιημε 205 θπζηνινγηθψλ παηδηψλ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ γηα 10 

ρξφληα. Ζ έξεπλα κειέηεζε ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα ησλ παηδηψλ ζηε 

κεηαγελέζηεξε εθεβεία ζε ζρέζε κε ηε δηαρξνληθή αληημνφηεηα, ηελ πξνεγνχκελε 

επάξθεηα θαη ηνπο ςπρνθνηλσληθνχο πφξνπο πνπ δηέζεηαλ. Γηα λα αμηνινγήζνπλ ηελ 

αληημνφηεηα ρξεζηκνπνίεζαλ κηα ζεηξά απφ δνκεκέλα εξσηεκαηνιφγηα γεγνλφησλ 

δσήο θαη ιίζηεο πνπ αμηνινγνχζαλ ηφζν ηα ζηξεζνγφλα γεγνλφηα πνπ είραλ βηψζεη νη 

ζπκκεηέρνληεο ηνπο πξνεγνχκελνπο 12 κήλεο φζν θαη ηηο ζεκαληηθέο ζηξεζνγφλεο 

θαη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο πνπ είραλ βηψζεη ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο, μεθηλψληαο 

απφ ηε γέλλεζή ηνπο. 

Ο δεχηεξνο ηξφπνο κέζα απφ ηνλ νπνίν έρεη πξνζεγγηζηεί ε κέηξεζε ηεο 

αζξνηζηηθήο αληημνφηεηαο πξνέθπςε σο απνηέιεζκα ηεο αλαγλψξηζεο φηη πνιιέο 

θνξέο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δηάθνξεο κνξθέο αληημνφηεηαο ζπλππάξρνπλ θαη δξνπλ 

ζσξεπηηθά ζηε δσή ελφο αηφκνπ (Luthar, 2006. Masten, 2001). Γηα παξάδεηγκα 

πνιιέο θνξέο βηνινγηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο δξνπλ ζπλδπαζηηθά, 

απμάλνληαο ην επίπεδν ηνπ ζπλνιηθνχ θηλδχλνπ ζηνλ νπνίν εθηίζεηαη έλα παηδί. Οη 

εξεπλεηέο πνπ αθνινπζνχλ απηή ηελ πξνζέγγηζε αζξνίδνπλ ηαπηφρξνλα πνιιαπινχο 

θνηλσληθνδεκνγξαθηθνχο θαη νηθνγελεηαθνχο δείθηεο γηα λα αμηνινγήζνπλ ηε 

ζπλνιηθή αληημνφηεηα πνπ βηψλεηαη (Luthar & Cushing, 1999). Παξάδεηγκα έξεπλαο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί απηή ηελ πξνζέγγηζε απνηειεί ε δηαρξνληθή έξεπλα ησλ Werner 

θαη Smith (1982, 1992, 2001), ζηελ νπνία ζπλεμεηάζηεθαλ ηαπηφρξνλα πνιινί 

παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο πνπ ηείλνπλ λα ζπλππάξρνπλ θαη πεξηιάκβαλαλ ηε 

θηψρεηα, ην πεξηγελλεηηθφ ζηξεο, ηε ρξφληα δηαθσλία ζηελ νηθνγέλεηα, ηνλ 

αιθννιηζκφ θαη ηελ ςπρηθή αζζέλεηα ησλ γνληψλ. 

Μηα δηάθξηζε πνπ γίλεηαη σο πξνο ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ είλαη ε 

ρξνληφηεηα ή κε ηεο αληημνφηεηαο. Σα αξλεηηθά γεγνλφηα δσήο πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ρξνληφηεηα δηαθέξνπλ απφ ηα νμέα ζηξεζνγφλα γεγνλφηα επεηδή έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πξνζαξκνγή (Masten, Neeman, & Adenas, 1994). 

πρλά ν βαζκφο ηεο θαθήο πξνζαξκνγήο είλαη αλάινγνο κε ηνλ βαζκφ ηεο έθζεζεο 

θαη ηελ έληαζε ηεο αληημνφηεηαο πνπ αληηκεησπίδεη θαλείο (Masten & Wright, 2010). 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε έθζεζε ζε ρξφλην θαη δηαπξνζσπηθφ ζηξεο, φπσο είλαη γηα 
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παξάδεηγκα ε θαθνπνίεζε, έρεη ζνβαξφηεξεο επηπηψζεηο πάλσ ζε παηδηά θαη 

εθήβνπο, απφ φηη νμέα θαη κε δηαπξνζσπηθά ηξαχκαηα φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, νη 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο (Cook et al., 2005). 

 Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνπο Bonanno θαη Diminich (2013), ε νμεία ή 

δηαρξνληθή θχζε ηεο αληημνφηεηαο είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ, φπσο είδακε, 

δηαθξίλεη ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα ησλ παηδηψλ απφ εθείλε ησλ ελειίθσλ. Έηζη, ελψ 

νη έξεπλεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο παηδηψλ έρνπλ επηθεληξσζεί θπξίσο ζε 

κνξθέο αληημνφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ρξνληφηεηα, φπσο ε ςπρηθή αζζέλεηα 

ησλ γνληψλ, ε θηψρεηα ή ε βία ζηελ θνηλφηεηα, νη έξεπλεο ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο ζηνπο ελήιηθεο εζηηάδνπλ ζε νμέα γεγνλφηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε 

κηα θαηά ηα άιια θπζηνινγηθή πνξεία δσήο. Πξάγκαηη, ε βηβιηνγξαθία ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο ελειίθσλ έρεη αζρνιεζεί θπξίσο κε έλα κεγάιν εχξνο ηέηνησλ νμέσλ 

γεγνλφησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ απψιεηεο αγαπεκέλσλ πξνζψπσλ 

(Bonanno, Moskowitz et al., 2005), ηξαχκαηα πνιέκνπ (Casella & Motta, 1990), 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο (Reich, 2006), ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο (Bonanno, Galea, 

Bucciarelli, & Vlahov, 2007) θαη ζνβαξέο αζζέλεηεο (Denz-Penhey & Murdoch, 

2008). χκθσλα κε ηνπο Bonanno θαη Diminich (2013) ηα γεγνλφηα απηά, ελψ ζηελ 

θαζνκηινπκέλε απνθαινχληαη ηξαπκαηηθά, ζα έπξεπε λα ραξαθηεξίδνληαη σο 

δςνηηικά ηπαςμαηικά γεγονόηα, επεηδή δελ θαηαιήγνπλ πάληα ζε ηξαπκαηηθέο 

αληηδξάζεηο γηα εθείλνπο πνπ ηα βηψλνπλ, αιιά ζε κηα πνηθηιία αληηδξάζεσλ πνπ 

εθηείλνληαη απφ ηε ρξφληα ςπρνπαζνινγία κέρξη ηελ πγηή πξνζαξκνγή.  

 Δθηφο απφ ηα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα φπσο απηά πνπ κφιηο αλαθέξζεθαλ, ε 

βηβιηνγξαθία ηεο αλζεθηηθφηεηαο ελειίθσλ έρεη επεθηαζεί ζε κνξθέο αληημνφηεηαο 

πνπ πεξηιακβάλνπλ είηε ζηξεζνγφλα γεγνλφηα κηθξφηεξεο έληαζεο ή ελνριήζεηο θαη 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. 

χκθσλα κε ηνπο Lazarus θαη Folkman (1984), νη θαζεκεξηλέο ελνριήζεηο φπσο ε 

αλάιεςε πνιιψλ επζπλψλ ή νη θαπγάδεο κε ηνλ/ηε ζχληξνθν, παξφηη είλαη ιηγφηεξν 

δξακαηηθέο απφ ηα κεγάια ηξαπκαηηθά γεγνλφηα, κπνξεί λα αζθνχλ ζεκαληηθφηεξε 

επίδξαζε ζηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ πγεία. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ γεγνλφησλ πνπ 

έρνπλ εξεπλεζεί απνηεινχλ ε νηθνλνκηθή δπζρέξεηα (Donnellan, Conger, McAdams 

& Neppl, 2009), ην θαζεκεξηλφ ζηξεο (Diehl & Hay, 2010) ή ην ζηξεο πνπ 

ζπλεπάγνληαη νξηζκέλα επαγγέικαηα φπσο νη λνζειεπηέο (Jackson, Firtko, & 

Edenborough, 2007), νη ςπρνζεξαπεπηέο (Clark, 2009) ή νη δάζθαινη (Gu & Day, 

2007).  
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 ζν ηα άηνκα πξνρσξνχλ πξνο ηε κέζε θαη ηξίηε ειηθία, λέεο κνξθέο 

αληημνφηεηαο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο πξνζηίζεληαη ζηε δσή ηνπο. 

Έηζη, ηα άηνκα πξνρσξεκέλεο ειηθίαο πθίζηαληαη πνιιαπιέο απψιεηεο  πνπ κπνξεί 

λα ιακβάλνπλ ρψξα ηαπηφρξνλα ή πνιχ θνληά κεηαμχ ηνπο θαη βηψλνπλ ζε 

ζπρλφηεξν βαζκφ γεγνλφηα πνπ ζε λεφηεξεο ειηθίεο ζεσξνχληαη ζπάληα θαη 

αζπλήζηζηα (Staudinger, Marsiske, & Baltes, 1993). Γηα παξάδεηγκα, ηα άηνκα 

πξνρσξεκέλεο ειηθίαο αλαγθάδνληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο ζαλάηνπο ηνπ 

ζπληξφθνπ, ησλ ζπγγελψλ θαη ησλ θίισλ ηνπο, ηελ εμαζζέληζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπο 

πγείαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο, ή ηελ απψιεηα ηεο θνηλσληθήο ηνπο ζέζεο ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φηη νη λεφηεξνη ελήιηθεο. 

 Σέινο, θαη ζηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα ελειίθσλ θαη αηφκσλ πξνρσξεκέλεο 

ειηθίαο νη εξεπλεηέο πξνρσξνχλ πέξα απφ ηελ εμέηαζε ησλ κεκνλσκέλσλ 

ζηξεζνγφλσλ γεγνλφησλ θαη κειεηνχλ επηπιένλ ηελ έλλνηα ηεο αζξνηζηηθήο 

αληημνφηεηαο (Ryff & Singer, 2003). Ζ έλλνηα απηή απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα 

ηνπο ελήιηθεο θαη ηα άηνκα πξνρσξεκέλεο ειηθίαο θαζψο φζν κεγαιψλεη θαλείο, 

ηφζν πεξηζζφηεξεο κνξθέο αληημνφηεηαο κπνξεί λα ζπλαληήζεη ζε δηάθνξα ζηάδηα 

ηεο δσήο ηνπ, νη νπνίεο αζξνίδνληαη θαη αζθνχλ ζσξεπηηθή επίδξαζε ζηελ ηθαλφηεηά 

ηνπ λα αληηκεησπίδεη ηηο λέεο πξνθιήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, νη Bonanno et al. (2007), 

ζηελ έξεπλα ηνπο γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνέβιεςαλ ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα 

αηφκσλ πνπ βίσζαλ ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ 2001, κεηαμχ 

άιισλ αμηνιφγεζαλ θαη ηελ έθζεζε ζε πξνεγνχκελα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα, ζε 

πξφζθαηνπο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο ή ζε ηξαπκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο πνπ ήηαλ ζε εμέιημε. Σα επξήκαηά ηνπο έδεημαλ φηη 

πξάγκαηη ε αζξνηζηηθή αληημνφηεηα ζρεηηδφηαλ κε κεησκέλε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα.  

 πκπεξαζκαηηθά, ε βηβιηνγξαθία ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο έρεη 

ζπκπεξηιάβεη έλα κεγάιν εχξνο ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ θαη αληίμνσλ ζπλζεθψλ. ηα 

πιαίζηα ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο παηδηψλ, έρνπλ εξεπλεζεί κνξθέο αληημνφηεηαο 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε ςπρνπαζνινγία ησλ γνληψλ, ε θαθνπνίεζε, ε θηψρεηα ή ε βία 

ζηελ θνηλφηεηα, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ αλάπηπμε ή 

πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ. Δλψ νη πεξηζζφηεξεο αληημνφηεηεο ηεο παηδηθήο ειηθίαο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ρξνληφηεηα, νη αληημνφηεηεο πνπ ζπλαληνχλ νη ελήιηθεο 

αθνξνχλ πεξηζζφηεξν ζε νμέα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα φπσο ε απψιεηα αγαπεκέλσλ 

πξνζψπσλ, νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο ή νη ζνβαξέο αζζέλεηεο. Σαπηφρξνλα πνιινί 

εξεπλεηέο εμεηάδνπλ γεγνλφηα κέηξηαο έληαζεο ή ην ζηξεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Σα 
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άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο αληηκεησπίδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξεο αληημνφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο φπσο είλαη νη απψιεηεο αγαπεκέλσλ 

πξνζψπσλ, ή ε εμαζζέληζε ηεο ζσκαηηθήο πγείαο. Σέινο, ε έλλνηα ηεο αζξνηζηηθήο 

αληημνφηεηαο, ηεο ζπζζψξεπζεο δειαδή ησλ δπζθνιηψλ είηε ζε κηα δεδνκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή ή κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ είλαη κηα έλλνηα πνπ επίζεο εμεηάδεηαη 

ηφζν ζηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα παηδηψλ φζν θαη ελειίθσλ θαη αηφκσλ 

πξνρσξεκέλεο ειηθίαο.  

 Η έλλνηα ηεο ζεηηθήο πξνζαξκνγήο. Ζ δεχηεξε πξνυπφζεζε πνπ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηε ρξήζε ηεο έλλνηαο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο αθνξά ζηελ 

πνηφηεηα ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ αηφκνπ είηε θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά απφ ηελ έθζεζε 

ηνπ ζηελ αληημνφηεηα. Ζ ζεηηθή πξνζαξκνγή πεξηιακβάλεη ηφζν ηε δηαηήξεζε ηεο 

θπζηνινγηθήο αλάπηπμεο ή ιεηηνπξγηθφηεηαο, φζν θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ είλαη 

θαιχηεξε απφ εθείλε πνπ ζα αλακελφηαλ κε βάζε ηελ έθζεζε ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

θίλδπλν ή ηελ αληημνφηεηα (Luthar, 2006. Windle, 2011). ηε βηβιηνγξαθία ηεο 

ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ε έλλνηα ηεο ζεηηθήο πξνζαξκνγήο έρεη νξηζηεί κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο θαη νη εξεπλεηέο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη κηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθά θξηηήξηα 

γηα λα ηελ αμηνινγήζνπλ (Luthar et al., 2000) πνπ εθηείλνληαη απφ ηελ απνπζία ηεο 

ςπρνπαζνινγίαο ή αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξάο, κέρξη ηελ παξνπζία ζεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ φπσο είλαη ηα αθαδεκατθά επηηεχγκαηα ή ε ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή 

(Masten & Reed, 2002. Vanderbilt-Adriance & Shaw, 2008).  

ηελ αλαπηπμηαθή ςπρνινγία ε ζεηηθή πξνζαξκνγή έρεη νξηζηεί κε βάζε ηελ 

επάξθεηα ζηελ εθπιήξσζε αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ θαηάιιεισλ γηα ηελ ειηθία θαη ην 

θχιν ησλ αηφκσλ ζην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθφ θαη ηζηνξηθφ πιαίζην ζην 

νπνίν δνπλ θαη κεγαιψλνπλ (Masten, 2001.  Masten & Coatsworth, 1998). Οη ζηφρνη 

απηνί απνθαινχληαη αναπηςξιακά καθήκονηα θαη αλαθέξνληαη ζηα πξφηππα 

ζπκπεξηθνξάο πνπ αλακέλεηαη λα αθνινπζήζνπλ ηα άηνκα θαζψο κεγαιψλνπλ. 

Οξηζκέλα αλαπηπμηαθά θαζήθνληα είλαη παγθφζκηα θαη ζπλαληηνχληαη ζε φιεο ηηο 

θνηλσλίεο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε εθκάζεζε ηεο γιψζζαο, ελψ θάπνηα άιια 

αληαλαθινχλ ηηο αμίεο θαη ηηο πξνζδνθίεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο ή ηζηνξηθήο 

επνρήο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη ζρνιηθέο επηδφζεηο, πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα 

πνιιέο θνηλσλίεο αιιά φρη γηα φιεο (Masten & Coatsworth, 1998). Οη αλαπηπμηαθνί 

ζηφρνη αιιάδνπλ κε ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο θαη δελ αθνξνχλ κφλν ζηα παηδηά αιιά 

θαη ζηνπο ελήιηθεο θαη ζηα άηνκα πξνρσξεκέλεο ειηθίαο. Έηζη, ελψ γηα παξάδεηγκα 

γηα ηα παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο θξηηήξηα επάξθεηαο απνηεινχλ νη θαιέο επηδφζεηο ζην 
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ζρνιείν θαη νη θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο, γηα ηνπο ελήιηθεο ηα θξηηήξηα ζα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ επηηπρία ζηηο ξνκαληηθέο ζρέζεηο θαη ηελ εξγαζία (Masten & 

Wright, 2010).  

Πνιιέο έξεπλεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο παηδηψλ θαη εθήβσλ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επάξθεηα ζηα αλαπηπμηαθά θαζήθνληα γηα λα νξίζνπλ ηε ζεηηθή 

πξνζαξκνγή. Παξάδεηγκα ηέηνηαο έξεπλαο απνηειεί εθείλε ησλ Masten et al. (1999), 

πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ζηελ νπνία αμηνινγήζεθε ε ζεηηθή πξνζαξκνγή ησλ 205 

παηδηψλ ζε ηξεηο ηνκείο: ηα αθαδεκατθά επηηεχγκαηα, ηελ θαιή ζπκπεξηθνξά (ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ αληηθνηλσληθή) θαη ηηο θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο. Οη 

εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ πνιιαπιά θξηηήξηα θαη πεγέο πιεξνθνξηψλ γηα λα 

αμηνινγήζνπλ απηνχο ηνπο ηνκείο. Οη κέζνδνη αμηνιφγεζεο ηεο επάξθεηαο 

πεξηιάκβαλαλ κεηαμχ άιισλ ζπλεληεχμεηο κε ηνπο γνλείο θαη κε ην ίδην ην παηδί, 

πιεξνθνξίεο απφ ηα αξρεία ηνπ ζρνιείνπ, αηνκηθά ηεζη επηηεπγκάησλ, αμηνινγήζεηο 

απφ ηνπο δαζθάινπο θαη ηνπο ζπλνκήιηθνπο, θαζψο θαη αμηνινγήζεηο απφ ηνπο 

ζπλεληεπθηέο.  

Κξηηήξηα φπσο ε επάξθεηα ζηελ εθπιήξσζε ησλ αλαπηπμηαθψλ θαζεθφλησλ 

απνηεινχλ δείθηεο εμσηεξηθήο ή ζπκπεξηθνξηθήο πξνζαξκνγήο.  Σν δήηεκα ηνπ θαηά 

πφζν ε ζεηηθή πξνζαξκνγή ζα πξέπεη λα θξίλεηαη κε βάζε κφλν εμσηεξηθά θξηηήξηα, 

ή αλ αληίζεηα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εζσηεξηθά θξηηήξηα ή θαη ηα δχν έρεη 

απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα ηνπο εξεπλεηέο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο παηδηψλ (Luthar 

& Zigler, 1991. Masten & Reed, 2002). Oη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ηεο παηδηθήο θαη 

εθεβηθήο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ζπκθσλνχλ φηη ε χπαξμε ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο 

θξίλεηαη θπξίσο απφ πξφηππα εμσηεξηθήο πξνζαξκνγήο (Masten & Reed, 2002), 

επεηδή έλα άηνκν πνπ δελ θαηαθέξλεη λα είλαη ιεηηνπξγηθφ ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο ηεο 

δσήο ηνπ, δε κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη δείρλεη αλζεθηηθφηεηα ή ζεηηθή πξνζαξκνγή, 

φζν επηπρηζκέλν θαη αλ δειψλεη ην ίδην φηη είλαη (Masten & Wright, 2010). Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, έξεπλεο έδεημαλ φηη παηδηά πνπ ραξαθηεξίδνληαλ αλζεθηηθά κε βάζε 

εμσηεξηθά θξηηήξηα ιεηηνπξγίαο, φπσο νη ζρνιηθέο επηδφζεηο, παξνπζίαδαλ επίπεδα 

εζσηεξηθήο δπζθνξίαο, δειαδή ζπκπηψκαηα άγρνπο θαη θαηάζιηςεο, πνπ ήηαλ 

παξφκνηα κε εθείλα πνπ εκθάληδαλ ηα παηδηά πνπ βίσλαλ ην ίδην επίπεδν 

αληημνφηεηαο αιιά δε ραξαθηεξίδνληαλ αλζεθηηθά, θαη πςειφηεξα επίπεδα 

εζσηεξηθήο δπζθνξίαο απφ φηη παηδηά πνπ βίσλαλ ρακειφηεξα επίπεδα αληημνφηεηαο 

(Luthar, 1991). Απηή ε δηαπίζησζε νδήγεζε πνιινχο εξεπλεηέο λα πξνηείλνπλ ηελ 

ηαπηφρξνλε ρξήζε θξηηεξίσλ θαιήο εζσηεξηθήο πξνζαξκνγήο, γηα ηε δηαπίζησζε ηεο 
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χπαξμεο ςπρηθήο πγείαο θαη ςπρνινγηθνχ επ δελ, παξάιιεια κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ζεηηθήο εμσηεξηθήο πξνζαξκνγήο (Luthar & Brown, 2007. Masten & Reed, 2002). 

Απηή ηελ πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνίεζαλ γηα παξάδεηγκα νη Motti-Stefanidi, Asendorpf,  

θαη Masten (2012), ζηε δηαρξνληθή ηνπο έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ ςπρηθή 

αλζεθηηθφηεηα κεηαλαζηψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ εθήβσλ πνπ θνηηνχζαλ ζε 

ειιεληθά δεκφζηα ζρνιεία. Οη εξεπλεηέο γηα λα αμηνινγήζνπλ ηελ πξνζαξκνγή 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηφζν θξηηήξηα επηηπρίαο ζε αλαπηπμηαθά θαζήθνληα φζν θαη 

θξηηήξηα εζσηεξηθήο πξνζαξκνγήο. πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνίεζαλ πνιιαπιέο 

κεζφδνπο θαη πεγέο πιεξνθνξηψλ γηα λα αμηνινγήζνπλ ηελ πξνζαξκνγή ζε ηέζζεξα 

επίπεδα: ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο, ηε ζπκπεξηθνξά, ηελ απνδνρή ησλ ζπλνκειίθσλ θαη 

ην ςπρνινγηθφ επ δελ. 

Ζ ρξήζε εμσηεξηθψλ ή εζσηεξηθψλ θξηηεξίσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζεηηθήο 

πξνζαξκνγήο φπσο επίζεο θαη ε πεγή ηεο πιεξνθφξεζεο θαη αμηνιφγεζεο απνηεινχλ 

βαζηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ζεηηθήο πξνζαξκνγήο ησλ παηδηψλ 

θαη ησλ ελειίθσλ (Luthar & Brown, 2007). Έηζη, φπσο είδακε παξαπάλσ, ηα παηδηά 

θαη νη έθεβνη αμηνινγνχληαη θπξίσο σο πξνο ηελ έθδειε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο ελψ ε αμηνιφγεζε γίλεηαη φρη κφλν απφ ην ίδην ην παηδί αιιά θαη 

απφ άιια πξφζσπα, γηα παξάδεηγκα ηνπο δαζθάινπο, ηνπο γνλείο ή ηνπο 

ζπλνκήιηθνπο ηνπ παηδηνχ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζεηηθή πξνζαξκνγή ησλ 

ελειίθσλ αμηνινγείηαη απφ ηνπο ίδηνπο, ζπλήζσο κε θιίκαθεο απηναλαθνξάο, νη 

νπνίεο κεηξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηελ εζσηεξηθή ηνπο πξνζαξκνγή, δειαδή ηα επίπεδα 

ηεο δπζθνξίαο ή ηεο επηπρίαο πνπ βηψλνπλ. Τπάξρνπλ, σζηφζν, εξεπλεηέο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ φηη θαη ε ζεηηθή πξνζαξκνγή ζηνπο ελήιηθεο ρξεηάδεηαη λα 

αμηνινγείηαη θαη απφ άιια άηνκα θαη φρη κφλν απφ ηνπο ίδηνπο (Luthar & Brown, 

2007). Απηή ηελ πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνίεζαλ γηα παξάδεηγκα νη Bonanno, 

Moskowitz, et al. (2005), νη νπνίνη κειέηεζαλ ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα γνληψλ πνπ 

είραλ ράζεη ην παηδί ηνπο, ζπδχγσλ πνπ είραλ ράζεη ηνλ/ηε ζχδπγν ηνπο θαη 

θξνληηζηψλ ρξφληα άξξσζησλ ζπληξφθσλ κεηά απφ ηνλ ζάλαην ηνπο. Γηα λα 

αμηνινγήζνπλ ηελ πξνζαξκνγή ησλ αηφκσλ απηψλ απέλαληη ζηελ απψιεηα 

ρξεζηκνπνίεζαλ, παξάιιεια κε ηηο θιίκαθεο απηναλαθνξάο, αμηνινγήζεηο απφ ηνπο 

ζπλεληεπθηέο πνπ δηεμήγαγαλ δνκεκέλεο θιηληθέο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, φπσο επίζεο θαη αμηνινγήζεηο απφ θίινπο ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη 

νπνίνη ζπκπιήξσζαλ θιίκαθεο πνπ εθηηκνχζαλ ην επίπεδν πξνζαξκνγήο αιιά θαη ηα 
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ζεηηθά θαη αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπκκεηέρνληα, ζε ζχγθξηζε κε ην κέζν 

άηνκν ηνπ ίδηνπ θχινπ θαη ειηθίαο. 

Έλα δήηεκα πνπ έρεη απαζρνιήζεη ηνπο εξεπλεηέο ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο αθνξά ζην θαηά πφζν είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία ελφο ζεηηθνχ 

απνηειέζκαηνο ή αξθεί ε απνπζία ελφο αξλεηηθνχ απνηειέζκαηνο γηα λα θξηζεί ε 

χπαξμε αλζεθηηθφηεηαο (Bonanno & Diminich, 2013. Vanderbilt-Adriance & Shaw, 

2008). ε πνιιέο πεξηπηψζεηο απηφ εμαξηάηαη απφ ηε ζνβαξφηεηα ηεο αληημνφηεηαο 

πνπ εμεηάδεηαη. Έηζη, αλ έλαο παξάγνληαο επηθηλδπλφηεηαο είλαη αθξαίνο θαη έληνλνο, 

κπνξεί ε απνπζία ςπρνπαζνινγίαο ή θαθήο πξνζαξκνγήο λα είλαη επαξθέο θξηηήξην. 

Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ππάξρνπλ ζνβαξέο αληημνφηεηεο φπσο ν πφιεκνο, ε απνπζία 

ςπρνπαζνινγίαο είλαη θαηαιιειφηεξν θξηηήξην απφ φηη ε θαιή ζρνιηθή επίδνζε 

(Luthar & Cushing, 1999). Γηα άιιεο κνξθέο αληημνφηεηαο, φπσο είλαη ην δηαδχγην 

ησλ γνληψλ, ίζσο ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξα ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα λα θξηζεί ε 

αλζεθηηθφηεηα (Luthar & Zelazo, 2003). Οη εξεπλεηέο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο 

ζηα παηδηά έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ε 

ελλνηνινγηθή ζπκβαηφηεηα ησλ δεηθηψλ αμηνιφγεζεο ηεο ζεηηθήο πξνζαξκνγήο κε ηε 

θχζε ηεο αληημνφηεηαο πνπ κειεηάηαη, ηφζν σο πξνο ηνπο ηνκείο ιεηηνπξγίαο πνπ 

αμηνινγνχληαη φζν θαη σο πξνο ηελ απζηεξφηεηα ησλ θξηηεξίσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη (Luthar, 2006. Luthar et al., 2000). Γηα παξάδεηγκα, γηα παηδηά πνπ 

κεγαιψλνπλ κε γνλείο πνπ πάζρνπλ απφ θαηάζιηςε, ε απνπζία θαηάζιηςεο ζηα ίδηα 

ηα παηδηά απνηειεί βαζηθφ θξηηήξην ζεηηθήο πξνζαξκνγήο (Luthar, 2006). 

Πνιιέο έξεπλεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ελειίθσλ θαη αηφκσλ 

πξνρσξεκέλεο ειηθίαο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ απνπζία ςπρνπαζνινγίαο θαη αξλεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ σο θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζεηηθήο πξνζαξκνγήο. Δίλαη 

ζχλεζεο ζηηο έξεπλεο απηέο λα ρξεζηκνπνηνχληαη θιίκαθεο πνπ αμηνινγνχλ 

ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο, άγρνπο ή κεηαηξαπκαηηθήο δηαηαξαρήο. Γηα παξάδεηγκα, νη 

Hjemdal, Friborg, Stiles, Rosenvinge, θαη Martinussen (2006) φξηζαλ ηε ζεηηθή 

πξνζαξκνγή απέλαληη ζηα ζηξεζνγφλα γεγνλφηα δσήο πνπ βίσζαλ ςπρηθά πγηείο 

θνηηεηέο σο ηελ απνπζία ςπρνπαζνινγηθψλ ζπκπησκάησλ. Γηα λα αμηνινγήζνπλ ηε 

ζεηηθή πξνζαξκνγή ησλ θνηηεηψλ απηψλ ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ θιίκαθα Hopkins 

Symptom Checklist-25 (Derogatis, Lipman, Rickels, Uhlenhuth, & Covi, 1974), ε 

νπνία εθηηκά ηελ παξνπζία ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο, άγρνπο θαη ζσκαηνπνίεζεο. 

Άιινη εξεπλεηέο (Ryff & Singer, 2003. Ryff et al., 1998) ππνζηεξίδνπλ φηη ν νξηζκφο 

ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο σο  απνπζία ςπρνπαζνινγίαο δε ιακβάλεη ππφςε ηελ 
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ηθαλφηεηα πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη λα αλαπηχζζνληαη θαη λα αλζίδνπλ κέζα απφ ηελ 

αληημνφηεηα. Γηα λα νξίζνπλ ηελ αλζεθηηθφηεηα ρξεζηκνπνηνχλ θξηηήξηα ζεηηθήο 

έθβαζεο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε θιίκαθα ηνπ ςπρνινγηθνχ επ δελ (Ryff 1995. 

Ryff  & Keyes, 1995), ε νπνία αμηνινγεί ηηο έμη δηαζηάζεηο ηεο απηνλνκίαο,  ηεο 

πεξηβαιινληηθήο ηθαλφηεηαο, ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο, ηνπ ζθνπνχ ζηε δσή, ησλ 

ζεηηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο άιινπο θαη ηεο απηναπνδνρήο. Σαπηφρξνλα πεξηιακβάλνπλ 

ζηελ έλλνηα ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζεηηθήο ζσκαηηθήο πγείαο, ηεο 

παξνπζίαο δειαδή ζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο ε αεξφβηα ηθαλφηεηα θαη νη θαιέο 

ζπκπεξηθνξέο ζε ζρέζε κε ηελ πγεία.  

Έλα άιιν δήηεκα πνπ έρεη πξνθχςεη ζε ζρέζε κε ηνλ νξηζκφ ηεο ζεηηθήο 

έθβαζεο, αθνξά ζην θαηά πφζν απαηηείηαη θπζηνινγηθή ιεηηνπξγηθφηεηα ή, αληίζεηα, 

ππεξνρή γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. Πνιινί εξεπλεηέο 

εζηηάδνπλ ζηε θπζηνινγηθή πξνζαξκνγή επεηδή θπξίσο ηνπο ελδηαθέξεη λα 

θαηαλνήζνπλ πσο ηα άηνκα δηαηεξνχλ ή επαλαθηνχλ ηε θπζηνινγηθή ηνπο 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη απνθεχγνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα φηαλ αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα θαη αληημνφηεηεο (Bonanno & Diminich, 2013. Masten & Reed, 2002). 

Ο Rutter (1990) ηνλίδεη φηη νη εξεπλεηέο ηεο αλζεθηηθφηεηαο δε ζα πξέπεη λα 

εζηηάδνπλ ζε αζπλήζηζηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ή ζε εμαηξεηηθή ιεηηνπξγία, νχηε λα 

δηαηεξνχλ ηελ πξνζδνθία φηη ε πξνζηαζία απφ ην ζηξεο θαη ηελ αληημνφηεηα ζα 

έπξεπε λα βαζίδεηαη ζε ζεηηθέο εκπεηξίεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νξηζκέλνη εξεπλεηέο 

ηεο αλζεθηηθφηεηαο ζηνπο ελήιηθεο εκπεξηέρνπλ ζηνπο νξηζκνχο ηνπο ηελ έλλνηα ηεο 

βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο άλζηζεο, αιιά ηε ζεσξνχλ σο κηα απφ ηηο πηζαλέο 

εθβάζεηο ηεο αλζεθηηθφηεηαο, παξάιιεια κε ηε δηαηήξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ 

αλάθακςε (Ryff & Singer, 2003).  

πκπεξαζκαηηθά, ε ζεηηθή πξνζαξκνγή αλαθέξεηαη ζηε δηαηήξεζε ηεο 

θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ή ηελ αλάπηπμε ησλ αηφκσλ φηαλ έξρνληαη αληηκέησπα κε 

ηελ αληημνφηεηα. ηηο έξεπλεο ηεο αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο γηα λα αμηνινγεζεί ε 

πξνζαξκνγή ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο θξηηήξηα επάξθεηαο ζε αλαπηπμηαθνχο 

ζηφρνπο φπσο νη θαιέο επηδφζεηο ζην ζρνιείν, νη θηιηθέο ζρέζεηο θαη ε ζπκπεξηθνξά 

πνπ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο. Σέηνηνη ζηφρνη απνηεινχλ δείθηεο 

εμσηεξηθήο πξνζαξκνγήο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά, ελψ ππάξρνπλ εξεπλεηέο πνπ 

ηνλίδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο δεηθηψλ εζσηεξηθψλ πξνζαξκνγήο φπσο 

ηα ζπκπηψκαηα άγρνπο ή θαηάζιηςεο. ηηο έξεπλεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο 

ελειίθσλ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο δείθηεο εζσηεξηθήο πξνζαξκνγήο, φπσο είλαη γηα 
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παξάδεηγκα νη θιίκαθεο πνπ κεηξνχλ ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο ή κεηαηξαπκαηηθήο 

δηαηαξαρήο άγρνπο. Δπηπιένλ, ε αμηνιφγεζε ζηνπο ελήιηθεο γίλεηαη θπξίσο κέζα απφ 

εξσηεκαηνιφγηα απηναλαθνξάο ελψ ζηα παηδηά, εθηφο απφ εξσηεκαηνιφγηα πνπ 

ζπκπιεξψλνπλ ηα ίδηα, ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο αμηνινγήζεηο απφ ηνπο γνλείο, ηνπο 

δαζθάινπο ή ηνπο θίινπο ηνπο. Έλα δήηεκα πνπ έρεη απαζρνιήζεη ηνπο εξεπλεηέο 

είλαη θαηά πφζν αξθεί ε απνπζία αξλεηηθνχ απνηειέζκαηνο γηα λα θξηζεί ε ζεηηθή 

πξνζαξκνγή ή αλ απαηηείηαη επίζεο ε παξνπζία ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Σέινο, έλα 

ζπλαθέο δήηεκα είλαη θαηά πφζν απαηηείηαη θπζηνινγηθή ιεηηνπξγηθφηεηα ή ππεξνρή 

γηα λα θξηζεί ε ζεηηθή πξνζαξκνγή. Καη ζηα δχν δεηήκαηα νη απφςεηο ησλ εξεπλεηψλ 

πνηθίινπλ. 

ηελ επφκελε ελφηεηα ζα γίλεη παξνπζίαζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ 

πνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα. Μεηά απφ κηα ζχληνκε εηζαγσγή 

ζηελ έλλνηα θαη ηα είδε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ, ε ελφηεηα ζα επηθεληξσζεί 

ζηελ παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ παξαγφλησλ πνπ έρνπλ αλαδεηρζεί απφ ηηο έξεπλεο 

ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. Πνιιά απφ απηά πνπ γλσξίδνπκε γηα ηελ ςπρηθή 

αλζεθηηθφηεηα πξνέξρνληαη απφ ηηο έξεπλεο ηεο αλαπηπμηαθήο επηζηήκεο ζε παηδηά 

πνπ αληηκεησπίδνπλ πνηθίιεο αληίμνεο ζπλζήθεο δσήο. Οη έξεπλεο απηέο παξέρνπλ ηε 

βάζε γηα ηελ εμέηαζε ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνάγνπλ ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα θαη 

ζε άιιεο ειηθηαθέο νκάδεο, θαη απηφο είλαη ν βαζηθφο ιφγνο πνπ, παξάιιεια κε ηηο 

έξεπλεο ζηνπο ελήιηθεο, ζα παξνπζηαζηνχλ εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη απφ ηελ έξεπλα 

παηδηψλ θαη εθήβσλ. Έλαο επηπιένλ ιφγνο γηα ηελ παξάζεζε ησλ ζρεηηθψλ 

εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ ηφζν ζηα παηδηά φζν θαη ζηνπο ελήιηθεο ζρεηίδεηαη κε ηε 

δηαπίζησζε φηη απηέο νη γξακκέο έξεπλαο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο 

κεηαμχ ηνπο. 

Πξνζηαηεπηηθνί Παξάγνληεο  

Oη εξεπλεηέο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο επηδίσμαλ απφ ηελ αξρή λα 

αλαθαιχςνπλ γηαηί θάπνηνη ηα θαηαθέξλνπλ θαιχηεξα απέλαληη ζηηο αληημνφηεηεο 

ηεο δσήο θαη πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (Richardson, 2002). Βαζηθφο ζηφρνο 

ηεο έξεπλαο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ππήξμε πάληα ν εληνπηζκφο εθείλσλ ησλ 

παξαγφλησλ πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα άηνκα απφ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο 

αληημνφηεηαο θαη ηα βνεζνχλ λα αληεπεμέιζνπλ απνηειεζκαηηθά ζηηο πξνθιήζεηο ηεο 

δσήο. Οη πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο νξίδνληαη σο νη «κεραληζκνί πνπ κεηξηάδνπλ 

(βειηηψλνπλ) ηελ αληίδξαζε ελφο αηφκνπ ζε κηα ζηξεζνγφλν θαηάζηαζε ή ρξφληα 

αληημνφηεηα, έηζη ψζηε ε πξνζαξκνγή ηνπ λα είλαη πην επηηπρεκέλε απφ φηη αλ
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έιεηπαλ» (Werner, 1995, ζ. 81). Δίλαη δειαδή εθείλνη νη παξάγνληεο πνπ κεζνιαβνχλ 

θαη δηεπθνιχλνπλ ηε ζεηηθή πξνζαξκνγή ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζηελ αληημνφηεηα.  

Πνιιέο έξεπλεο, αλεμάξηεηα απφ ηε κεζνδνινγία ηνπο θαη ηνλ πιεζπζκφ ή ηα 

είδε ησλ αληημννηήησλ πνπ έρνπλ εξεπλήζεη, έρνπλ θαηαιήμεη ζε κηα «ζχληνκε 

ιίζηα» (Masten 2001, 2007) ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ 

πνπ θαίλεηαη φηη ζρεηίδνληαη κε ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα. Οη εξεπλεηέο ηεο 

αλαπηπμηαθήο επηζηήκεο θαηέιεμαλ ζε κηα νκαδνπνίεζε απηψλ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: (1) ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηδηνχ, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ ηηο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, ηελ ηδηνζπγθξαζία θαη 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε αηζηνδνμία ή ην ρηνχκνξ, (2) ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνγέλεηαο, 

φπσο είλαη ε πνηφηεηα ηεο αλαηξνθήο θαη ην θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ επίπεδν, θαη (3) 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο είλαη ηα 

απνηειεζκαηηθά ζρνιεία ή ηα πςειά επίπεδα δεκφζηαο αζθάιεηαο (Luthar et al., 

2000. Werner, 1995). Οη έξεπλεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ελειίθσλ έρνπλ 

εληνπίζεη ηνπο ίδηνπο ή παξφκνηνπο παξάγνληεο, πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κε αηνκηθά 

φζν θαη κε ζρεζηαθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά. Οη Ryff θαη Singer (2003), 

σζηφζν, επηζεκαίλνπλ φηη ε βηβιηνγξαθία ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ελειίθσλ θαη 

αηφκσλ πξνρσξεκέλεο ειηθίαο έρεη δψζεη έκθαζε θπξίσο ζε αηνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη παξάγνληεο φπσο είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο, νη 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο θαη ε πλεπκαηηθφηεηα θαη φρη ζε πεξηβαιινληηθνχο θαη 

θνηλσληθνχο παξάγνληεο. Δμαίξεζε απνηειεί ε έλλνηα ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο. 

Χζηφζν, ε θνηλσληθή ζηήξημε αλαθέξεηαη θαηά θχξην ιφγν ζην άκεζν θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ θαη φρη  ζην επίπεδν ηεο θνηλφηεηαο ή ηνπ επξχηεξνπ 

πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ (Ryff & Singer, 2003).  

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε εμέιημε ηεο επηζηήκεο έρεη επηηξέςεη ηελ εμέηαζε 

βηνινγηθψλ κεραληζκψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο (Charney, 

2004. Curtis & Cicchetti, 2003). Έηζη, ελψ ζην παξειζφλ ην επίθεληξν πνιιψλ 

εξεπλψλ ήηαλ νη επηδξάζεηο πνπ είρε ην ζηξεο θαη ε αληημνφηεηα ζηνλ εγθέθαιν θαη 

ην ζψκα, φιν θαη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο επηρεηξνχλ λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηηο λεπξνβηνινγηθέο αληηδξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αλζεθηηθφηεηα απέλαληη ζην ζηξεο, ηηο πξνζηαηεπηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ κεηξηάδνπλ 

ηελ επίδξαζε ηεο αληημνφηεηαο ζηα λεπξνβηνινγηθά ζπζηήκαηα θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν δξνπλ.  
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Σφζν νη έξεπλεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ζηα παηδηά φζν θαη εθείλεο 

ζηνπο ελήιηθεο, έρνπλ δείμεη φηη ε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε έλαλ 

ζπλδπαζκφ απφ αηνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο θαη φρη κε 

θάπνηνλ κεκνλσκέλν, θπξίαξρν παξάγνληα (Bonanno & Diminich, 2013. Mancini & 

Bonanno, 2010). Ο θάζε παξάγνληαο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζε έλα βαζκφ ζην 

απνηέιεζκα ελψ ε επίδξαζή ηνπ κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη απφ άιινπο παξάγνληεο. 

Μηα ζπλαθήο δηαπίζησζε είλαη φηη νη πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο πνιιέο θνξέο 

ηείλνπλ λα ζπγθεληξψλνληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ αζξνηζηηθά, έλα θαηλφκελν πνπ έρεη 

νλνκαζηεί ζηε βηβιηνγξαθία σο ζςζζώπεςζη παπαγόνηυν, πποζηαηεςηικέρ αλςζίδερ 

(Waller, 2001) ή καπαβάνια πόπυν (Hobfoll, 2002). Γηα παξάδεηγκα, ηα άηνκα πνπ 

έρνπλ πςειή απηνεθηίκεζε, είλαη πνιχ πηζαλφ λα έρνπλ θαη πςειή αίζζεζε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαζψο θαη κεγαιχηεξν δίθηπν θνηλσληθήο ζηήξημεο.  

ηε ζπλέρεηα ηεο ελφηεηαο απηήο ζα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά νη 

ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ έρνπλ αλαδεηρζεί απφ ηηο έξεπλεο ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο. Ζ αλαζθφπεζε απηή δε ζα επηθεληξσζεί ζε βηνινγηθνχο παξάγνληεο, 

ζε δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ φπσο ε ειηθία θαη ην θχιν, ζε 

ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, ή ζε ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ζην 

επξχηεξν πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην. Αληίζεηα, επίθεληξν ηεο ελφηεηαο ζα 

απνηειέζνπλ νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ έρνπλ αλαδεηρζεί σο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνί 

απφ ηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη πνπ, φπσο έρεη θαλεί 

απφ ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ ςπρνζεξαπεία, ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ςπρνζεξαπεία θαη ηε ζεξαπεπηηθή αιιαγή.  

 Απηνγλσζία θαη ζεηηθή απηνεηθόλα. Οη ζεηηθέο αληηιήςεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ έρνπλ νη άλζξσπνη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ 

ηνπο πξνζηαηεχνπλ απφ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο αληημνφηεηαο θαη ζπλδένληαη 

ζηελά κε ηελ έλλνηα ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο (Kaplan, 2013. Rutter, 1987). Οη 

πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εαπηφ πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ 

άιισλ ηελ απηνγλσζία (Beardslee, 1989. Beardslee & Podorefsky, 1988), ηελ 

απζεληηθφηεηα (Harter, 2002),  ηελ απηνεθηίκεζε (Cicchetti & Rogosch, 1997. 

Dumont & Provost, 1999. Kidd & Shahar, 2008. Wouters et al., 2013), θαη ηηο 

απηνεληζρπηηθέο πξνθαηαιήςεηο (Bonanno, 2004. Mancini & Bonanno, 2009, 2010).  

 Απηνγλσζία θαη απζεληηθόηεηα. Ο Beardslee (1989) θαη νη Beardslee θαη 

Podorefsky (1988) βξήθαλ φηη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 

θαιή πξνζαξκνγή απέλαληη ζηελ αληημνφηεηα είλαη έλαο πςειφο βαζκφο 
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απηνγλσζίαο πνπ επηηξέπεη ζην άηνκν λα αληηιακβάλεηαη ηηο δπζθνιίεο πνπ έρεη λα 

αληηκεησπίζεη, λα εθηηκά ξεαιηζηηθά ηελ ηθαλφηεηά ηνπ γηα δξάζε αιιά θαη ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο δξάζεο απηήο, θαζψο επίζεο θαη λα δξα κε ηξφπν ζπκβαηφ κε ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ απηή. πγθεθξηκέλα, νη  Beardslee θαη Podorefsky (1988) έδεημαλ 

ζηελ έξεπλα ηνπο φηη νη αλζεθηηθνί έθεβνη θαη λεαξνί ελήιηθεο πνπ είραλ γνλείο κε 

ζνβαξή ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή είραλ βαζηά επίγλσζε ηεο αζζέλεηαο ησλ γνληψλ 

ηνπο θαη ησλ επηπηψζεψλ ηεο ζηε δσή ησλ γνληψλ ηνπο θαη ηε δηθή ηνπο. Οη έθεβνη 

απηνί κπνξνχζαλ λα αληηιακβάλνληαη ηηο αιιαγέο ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ γνληψλ ηνπο, λα δηαθξίλνπλ ηε δηθή ηνπο εκπεηξία απφ ηελ αζζέλεηα 

ησλ γνληψλ ηνπο, λα κελ αηζζάλνληαη ππεχζπλνη γηα απηή φπσο επίζεο θαη λα 

ζθέθηνληαη θαη λα δξνπλ απηφλνκα. Οη ηθαλφηεηεο απηέο ήηαλ θαζνξηζηηθέο ψζηε λα 

αληεπεμέιζνπλ απνηειεζκαηηθά ζην πιαίζην ηεο αζζέλεηαο ησλ γνληψλ ηνπο. 

 Μηα κεγαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ ή ε αλαγλψξηζε λέσλ πξαγκάησλ γηα 

ηνλ εαπηφ απνηεινχλ βαζηθέο δηαδηθαζίεο κέζα απφ ηηο νπνίεο νη άλζξσπνη κπνξνχλ 

λα βξνπλ λέν λφεκα ζηε δσή ηνπο. Οη δηαδηθαζίεο απηέο αλαδείρζεθαλ απφ ηελ 

έξεπλα ησλ King et al. (2003) ζε άηνκα κε ρξφληεο αλαπεξίεο. Οη εξεπλεηέο 

επηρείξεζαλ λα εληνπίζνπλ ηνπο πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ 

αλαδείρζεθαλ ζε ζεκαληηθά ζεκεία θακπήο ζηε δσή ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηνπο 

βνήζεζαλ λα εληζρχζνπλ ηελ ςπρηθή ηνπο αλζεθηηθφηεηα. χκθσλα κε ηνπο 

εξεπλεηέο, ηα ζεκεία θακπήο, πνπ αλαθέξνληαη ζε ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ζεκαληηθέο 

εκπεηξίεο ή ζπλεηδεηνπνηήζεηο, κπνξνχλ λα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζεη 

θαλείο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη  πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο θαη δηαδηθαζίεο αζθνχλ 

ηελ πξνζηαηεπηηθή ηνπο ιεηηνπξγία. Οη εξεπλεηέο εληφπηζαλ ηξεηο δηαδηθαζίεο κέζα 

απφ ηηο νπνίεο ηα ζεκεία θακπήο είραλ βνεζήζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αιιάμνπλ ηε 

δσή ηνπο θαη λα βξνπλ λέν λφεκα ή ζθνπφ. Οη δηαδηθαζίεο απηέο αθνξνχζαλ ζηελ 

«ππέξβαζε», ζηελ «θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ», θαη ζηελ «πξνζαξκνγή». πγθεθξηκέλα, 

ε θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ αλαθεξφηαλ ζηελ αλαγλψξηζε λέσλ πξαγκάησλ γηα ηνλ 

εαπηφ, ε νπνία είρε βνεζήζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα θαηαιάβνπλ πεξαζκέλα 

γεγνλφηα θαη λα ελεξγήζνπλ κε ηξφπνπο πνπ είραλ αιιάμεη νπζηαζηηθά ηε δσή ηνπο. 

 Μηα άιιε, ζπλαθήο έλλνηα πνπ έρεη ζρεηηζηεί κε ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα 

είλαη εθείλε ηεο αςθενηικόηηηαρ ηνπ εαπηνχ. Ζ έλλνηα απηή πεξηιακβάλεη δχν επίπεδα 

(Harter, 2002). Σν πξψην επίπεδν αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα λα γλσξίδεη θαλείο ηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη λα αλαγλσξίδεη αηνκηθέο εκπεηξίεο φπσο νη ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα, 

νη αλάγθεο ή νη πεπνηζήζεηο ηνπ. Σν δεχηεξν επίπεδν ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα λα 
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δξα θαλείο ζε ζπκθσλία κε ηνλ αιεζηλφ εαπηφ ηνπ θαη λα εθθξάδεηαη κε ηξφπνπο 

ζπλεπείο κε ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Ζ απζεληηθφηεηα ηνπ εαπηνχ έρεη 

ζρεηηζηεί κε κεγαιχηεξε απηνεθηίκεζε, πεξηζζφηεξα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη 

κεγαιχηεξε ειπίδα γηα ην κέιινλ ζηνπο εθήβνπο, παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα (Harter, 2002). Οη Ryan, LaGuardia, θαη Rawsthorne (2005) 

εμέηαζαλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο έλλνηεο ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ εαπηνχ θαη ηεο 

απζεληηθφηεηαο ησλ πιεπξψλ ηνπ εαπηνχ κε ην επ δελ. χκθσλα κε ηελ έλλνηα ηεο 

πνιππινθφηεηαο ηνπ εαπηνχ, ε απηνεηθφλα απνηειείηαη απφ δηάθνξεο πιεπξέο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε δηαθνξεηηθνχο ξφινπο, ζρέζεηο, πιαίζηα ή δξαζηεξηφηεηεο. Οη 

απζεληηθέο πιεπξέο ηνπ εαπηνχ νξίδνληαη σο εθείλεο νη πιεπξέο ηνπ εαπηνχ πνπ 

«εγθξίλνληαη πιήξσο απφ ηνλ εαπηφ, πνπ εθηεινχληαη εζειεκέλα, θαη πνπ έρνπλ 

λφεκα γηα ην άηνκν» (ζ. 433). Ζ έλλνηα απηή πξνέξρεηαη απφ ηε ζεσξία ηεο 

απηνδηάζεζεο (Ryan & Deci, 2000) ζχκθσλα κε ηελ νπνία φηαλ νη άλζξσπνη 

ελεξγνχλ κε βάζε ηα εγγελή ηνπο ελδηαθέξνληα θαη αμίεο, εληζρχεηαη ε θηλεηνπνίεζε 

θαη ην επ δελ ηνπο. Ζ έξεπλά ησλ Ryan et al. (2005) έδεημε φηη ελψ ε πνιππινθφηεηα 

ηνπ εαπηνχ δε ζρεηηδφηαλ κε ην επ δελ, ε απζεληηθφηεηα ησλ πιεπξψλ ηνπ εαπηνχ φρη 

κφλν ζρεηηδφηαλ κε κεγαιχηεξν επ δελ αιιά θαη ιεηηνπξγνχζε πξνζηαηεπηηθά 

απέλαληη ζηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ ζηξεο θαη ζρεηηδφηαλ κε ιηγφηεξα 

θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα, ιηγφηεξα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα θαη αληηιακβαλφκελν 

ζηξεο.  

Θεηηθή απηνεηθόλα. Ζ απηνεηθφλα αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αληηιακβάλεηαη θάπνηνο ηνλ εαπηφ ηνπ. Ζ ζεηηθή απηνεηθφλα ζρεηίδεηαη κε έλλνηεο 

φπσο είλαη ε απηνεθηίκεζε, ν απηνζεβαζκφο θαη ε απηναπνδνρή, νη νπνίεο 

απνηεινχλ βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα. Ήδε 

απφ ηηο πξψηεο έξεπλεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ζηα παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο 

αλαδείρζεθε ε ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο πςειήο απηνεθηίκεζεο ζηε ζεηηθή έθβαζε 

κηαο ζεηξάο αξλεηηθψλ ζπλζεθψλ δσήο φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε θαθνπνίεζε 

(Cicchetti & Rogosch, 1997), ηα πνιιαπιά ζηξεζνγφλα γεγνλφηα δσήο (Cowen et al., 

1997. Garmezy et al., 1984), θαη ε θηψρεηα (Buckner, Mezzacappa, & Beardslee, 

2003). ηηο έξεπλεο απηέο θάλεθε φηη ε πςειή απηνεθηίκεζε ήηαλ έλαο απφ ηνπο 

βαζηθνχο πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο πνπ δηέζεηαλ ηα παηδηά θαη νη έθεβνη πνπ 

έδεηρλαλ αλζεθηηθφηεηα απέλαληη ζηηο αληημνφηεηεο, ε νπνία ηα δηαθνξνπνηνχζε απφ 

εθείλα πνπ δελ είραλ θαιή πξνζαξκνγή.  
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Ζ ζεηηθή απηνεηθφλα δελ απνηειεί πξνζηαηεπηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ κφλν γηα ηα 

παηδηά θαη ηνπο εθήβνπο, αιιά γηα φιν ην εχξνο ηεο αλζξψπηλεο αλάπηπμεο (Heller, 

Larrieu, D‟Imperio & Boris, 1999). Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο νη ζεηηθέο 

ζηάζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα απέλαληη ζηνλ εαπηφ πξνζηαηεχνπλ ηα άηνκα απφ ηηο 

αξλεηηθέο επηδξάζεηο δηάθνξσλ ζηξεζνγφλσλ γεγνλφησλ φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα 

ε εκπεηξία ηνπ λα είζαη άζηεγνο (Kidd & Shahar, 2008), ε έθβαζε κηαο εγθπκνζχλεο 

(Hobfoll & Leiberman, 1987), ν πφιεκνο (Hobfoll &London, 1986), ε θαθνπνίεζε 

ζηελ παηδηθή ειηθία (Valentine & Feinauer, 1993), ε εκπεηξία ηνπ λα γεξλάο κε 

HIV/AIDS (Emlet, Tozay, & Raveis, 2011), θαη ε ιήςε θνηλνηηθήο θξνληίδαο ζηελ 

πξνρσξεκέλε ειηθία (Janssen, Van Regenmortel & Abma, 2011). Γηα παξάδεηγκα, 

ζηελ έξεπλα ησλ Kidd θαη Shahar (2008) κε άζηεγνπο λένπο 14-24 εηψλ, ε 

απηνεθηίκεζε βξέζεθε σο ν θχξηνο πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο απέλαληη ζηε 

κνλαμηά, ηνλ απηνθηνληθφ ηδεαζκφ, θαη ηα ζπλαηζζήκαηα φηη θάπνηνο είλαη 

παγηδεπκέλνο. 

Ζ πίζηε ζηελ πξνζσπηθή αμία ήηαλ έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ βνήζεζε 

ελήιηθεο γπλαίθεο νη νπνίεο είραλ θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά σο παηδηά λα αλαθάκςνπλ 

απφ ηελ θαθνπνίεζε θαη λα απνθηήζνπλ κηα ηθαλνπνηεηηθή δσή σο ελήιηθεο 

(Valentine & Feinauer, 1993). χκθσλα κε ηηο καξηπξίεο ησλ γπλαηθψλ απηψλ, ε 

πίζηε ζηνλ εαπηφ ηνπο ήηαλ απαξαίηεηε ψζηε λα κπνξέζνπλ λα θάλνπλ ηα βήκαηα 

πνπ ρξεηάδνληαλ γηα λα αλεμαξηεηνπνηεζνχλ, λα απνθαηαζηαζνχλ επαγγεικαηηθά θαη 

λα δεκηνπξγήζνπλ θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. ε κηα άιιε έξεπλα κε γπλαίθεο 

πνπ είραλ θαθνπνηεζεί ζεμνπαιηθά σο παηδηά (Bogar & Hulse-Killacky, 2006), νη 

ζπκκεηέρνπζεο αλέθεξαλ φηη βίσλαλ ζην παξειζφλ ζπλαηζζήκαηα ληξνπήο θαη 

ρακειήο απηνεθηίκεζεο πνπ πξνέθππηαλ απφ ηηο εκπεηξίεο ηεο θαθνπνίεζεο, ππήξμε 

φκσο θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή ηνπο πνπ είραλ πάξεη ηε ζπλεηδεηή απφθαζε λα 

αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεηψπηδαλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ 

απηνζεβαζκφ. Σν εχξεκα απηφ εληζρχεη ηε δηαπίζησζε φηη ε απηνεθηίκεζε θαη ε 

ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ εαπηφ ζεσξείηαη φηη πξνζηαηεχνπλ ηα άηνκα απφ ηα 

αξλεηηθά κελχκαηα πνπ εηζπξάηηνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ζε έλα θαθνπνηεηηθφ 

πεξηβάιινλ (Cicchetti, Rogosch, & Holt, 1993). 

Τπάξρνπλ αξθεηνί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη εξεπλεηέο ππνζέηνπλ φηη ε 

απηνεθηίκεζε θαη νη ζπλαθείο ζηάζεηο απέλαληη ζηνλ εαπηφ βνεζνχλ ηα άηνκα λα 

πξνζηαηεπηνχλ απφ ηα απεηιεηηθά γεγνλφηα. Κάπνηεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα 

άηνκα κε πςειή απηνεθηίκεζε αληηδξνχλ ζηα ζηξεζνγφλα γεγνλφηα κε πεξηζζφηεξν 
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απηνπξνζηαηεπηηθνχο ηξφπνπο απφ φηη εθείλα πνπ έρνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε. Γηα 

παξάδεηγκα ε πςειή απηνεθηίκεζε πξνζηαηεχεη ηα άηνκα απφ ηελ ηάζε λα 

απνδίδνπλ αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ εαπηφ ηνπο ζαλ απνηέιεζκα ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ βηψλνπλ θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ηα βνεζάεη λα αληηζηέθνληαη ζην 

ζηξεο (Hobfoll & Leiberman, 1987. Hobfoll & London, 1986). Άιιεο έξεπλεο έρνπλ 

δείμεη φηη ηα άηνκα κε πςειή απηνεθηίκεζε ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα ελεξγεηηθέο 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο πνπ εζηηάδνπλ ζην πξφβιεκα, ελψ ηα άηνκα κε 

ρακειή απηνεθηίκεζε ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν παζεηηθέο-απνθεπθηηθέο 

ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο πνπ εζηηάδνπλ ζηα ζπλαηζζήκαηα (Thoits, 1995). Δπηπιένλ, 

πνιιέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε ρακειή απηνεθηίκεζε απνηειεί ζεκαληηθφ 

παξάγνληα επηθηλδπλφηεηαο γηα ηελ αλάπηπμε θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ (Orth, 

Robins, Trzesniewski, Maes, & Schmitt, 2009. Sowislo & Orth, 2013. Wouters et al., 

2013). Μηα δηαρξνληθή έξεπλα ηεο πνξείαο ηεο απηνεθηίκεζεο ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

θαη ηεο επίδξαζήο ηεο ζε δηάθνξεο πιεπξέο ηεο δσήο φπσο ε ηθαλνπνίεζε απφ ηηο 

ζρέζεηο θαη ηελ εξγαζία, ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ε θαηάζιηςε θαη ε 

ζσκαηηθή πγεία, έδεημε φηη ε απηνεθηίκεζε απνηειεί πξνβιεπηηθφ παξάγνληα θαη φρη 

ζπλέπεηα ησλ δηαζηάζεσλ απηψλ (Orth, Robins, & Widaman, 2012). πγθεθξηκέλα νη 

αλαιχζεηο έδεημαλ φηη ε απηνεθηίκεζε αζθνχζε επηδξάζεηο δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο 

ζηελ θαηάζιηςε, ην ζπλαίζζεκα, θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζρέζεηο θαη ηελ 

εξγαζία.  

Ζ απηνεθηίκεζε έρεη επίζεο κειεηεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αηζηνδνμία θαη 

ηνλ αληηιακβαλφκελν έιεγρν, σο κηα ηξηάδα ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πξνζαξκνγή απέλαληη ζηηο ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο. Ο ζπλδπαζκφο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ηεο γλσζηηθήο πξνζαξκνγήο (Taylor 

& Brown, 1988) θαη έρεη εξεπλεζεί, γηα παξάδεηγκα, ζε ζρέζε κε ηε ζεηηθή 

πξνζαξκνγή ζην θνιέγην (Aspinwall & Taylor, 1992), κε ηελ εκπεηξία ηεο έθηξσζεο 

(Cozzarrelli, 1993. Major, Richards, Cooper, Cozzarelli, & Zubek, 1998), θαη κε ηελ 

απνδνρή αιιαγψλ ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο (Wanberg & Banas, 2000). ε 

γεληθέο γξακκέο, ζηηο έξεπλεο απηέο ε απηνεθηίκεζε, ε αηζηνδνμία θαη νη πεπνηζήζεηο 

ειέγρνπ αληηκεησπίδνληαη σο θεληξηθνί πφξνη πνπ ζπλαπαξηίδνπλ ηελ αλζεθηηθή 

πξνζσπηθφηεηα, θαη πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ επλντθή γλσζηηθή εθηίκεζε ησλ 

εκπεηξηψλ, ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο, κε 

απνηέιεζκα ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή απέλαληη ζηα ζηξεζνγφλα γεγνλφηα δσήο.  
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Χζηφζν, ε ζεσξία ηεο γλσζηηθήο πξνζαξκνγήο ππνζηεξίδεη φηη νη ζεηηθέο 

αληηιήςεηο ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ επλντθή επίδξαζε ζηελ ςπρηθή ηνπο πγεία, δε 

βαζίδνληαη απαξαίηεηα ζηελ πξαγκαηηθή εηθφλα πνπ έρνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ηνλ 

θφζκν θαη ην κέιινλ, αιιά φηη, αληηζέησο, απνηεινχλ απηαπάηεο (Taylor & Brown, 

1988). Οη Taylor θαη Brown (1988) ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη θπζηνινγηθφ γηα ηνπο 

αλζξψπνπο λα δηαηεξνχλ αλεδαθηθά ζεηηθέο εηθφλεο ηνπ εαπηνχ ηνπο, απηαπάηεο 

ειέγρνπ θαη εμσπξαγκαηηθή αηζηνδνμία, επεηδή ηνπο βνεζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα θαη λα δηαηεξνχλ ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία. Δπηπιένλ, νη απηαπάηεο 

απηέο γίλνληαη αθφκε πην απαξαίηεηεο ζην πιαίζην πξνζσπηθψλ ηξαγσδηψλ φπσο ν 

θαξθίλνο, ψζηε ηα άηνκα λα αλαθάκςνπλ απφ απηέο (Taylor, 1983). Ο Bonanno θαη 

νη ζπλεξγάηεο ηνπ (Bonanno, 2004. Mancini & Bonanno, 2009, 2010) ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ παξεκθεξή έλλνηα  ηεο αςηοενίζσςζηρ ή ησλ αςηοενιζσςηικών πποκαηαλήτευν, ε 

νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ ηάζε ησλ αηφκσλ λα αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο κε 

εμσπξαγκαηηθά επλντθφ ηξφπν. 

Ζ απηνελίζρπζε έρεη ζρεηηζηεί κε πςειφηεξε απηνεθηίκεζε αιιά θαη κε 

πςειφηεξν λαξθηζζηζκφ θαη αξλεηηθέο εληππψζεηο ζηνπο άιινπο (Bonanno, 2004). 

Παξφια απηά, νη απηνεληζρπηηθέο πξνθαηαιήςεηο έρνπλ ζρεηηζηεί κε θαιχηεξε 

ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή απέλαληη ζε ηξαπκαηηθά γεγνλφηα ζηνπο ελήιηθεο. 

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ γεγνλφησλ απνηεινχλ ε ηξαπκαηηθή απψιεηα ηνπ ζπδχγνπ ή ε 

εκπεηξία ηνπ εκθχιηνπ πνιέκνπ ζηε Βνζλία (Bonanno, Field, Kovacevic, & Kaltman, 

2002), ε εκπεηξία ησλ ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ ηεο 11
εο 

επηεκβξίνπ 2001 

(Bonanno, Rennicke, & Dekel, 2005), ν θαξθίλνο, ή ε κφιπλζε απφ ηνλ ηφ HIV 

(Taylor & Armor, 1996). ηελ έξεπλα ησλ Bonanno, Rennicke θαη Dekel (2005) 

βξέζεθε φηη ε απηνελίζρπζε ζρεηηδφηαλ κε αλζεθηηθή έθβαζε αιιά θαη κε θαιχηεξε 

πξνζαξκνγή πξηλ ηελ 11
ε
 επηεκβξίνπ, φπσο είρε αμηνινγεζεί απφ θίινπο θαη 

ζπγγελείο. Δπηπιένλ, κεηά ηελ έθζεζή ηνπο ζηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, ηα άηνκα 

κε πςειή βαζκνινγία ζηελ απηνελίζρπζε, θαηάθεξαλ λα επαλέιζνπλ γξήγνξα ζηνλ 

ζπλεζηζκέλν ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο, βίσλαλ πεξηζζφηεξα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη 

αληηιακβάλνληαλ ιηγφηεξνπο θνηλσληθνχο πεξηνξηζκνχο φηαλ επηρεηξνχζαλ λα 

κνηξαζηνχλ ηηο δχζθνιεο εκπεηξίεο ηνπο κε ηνπο άιινπο.  

 Αληηιακβαλόκελνο έιεγρνο. Έλαο παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά 

ζηελ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα πξνζαξκφδνληαη θαη λα αληηκεησπίδνπλ ηελ 

αληημνφηεηα θαη ην ηξαχκα είλαη εθείλνο ηνπ ανηιλαμβανόμενος ελέγσος. Ζ έλλνηα 

απηή αλαθέξεηαη ζηελ θξίζε ηνπ αηφκνπ σο πξνο ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ειέγρεη ηνλ 



 
Πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο 

79 

 

εαπηφ ηνπ θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη λα επηθέξεη επηζπκεηά απνηειέζκαηα 

(Thompson, 2002). Ο αληηιακβαλφκελνο έιεγρνο είλαη ζεκαληηθφο φρη κφλν γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ θαη ησλ ηξαπκάησλ ηεο δσήο αιιά θαη γεληθφηεξα γηα 

ην ςπρνινγηθφ επ δελ, επεηδή ζρεηίδεηαη κε ηε βίσζε πεξηζζφηεξσλ ζεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ, κε ηελ ελεξγή επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηε δξάζε, αιιά θαη κε ηε 

κείσζε ηνπ άγρνπο θαη ησλ ζσκαηηθψλ ζπκπησκάησλ πνπ πξνθαιεί ην ζηξεο. Σφζν 

ζηελ ςπρνινγία γεληθφηεξα, φζν θαη ζηε βηβιηνγξαθία ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο 

εηδηθφηεξα, ε έλλνηα ηνπ αληηιακβαλφκελνπ ειέγρνπ έρεη ιάβεη κηα ζεηξά απφ κνξθέο 

πνπ πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ εζσηεξηθή εζηία ειέγρνπ, ηνλ 

αληηιακβαλφκελν πξνζσπηθφ έιεγρν, θαη ηελ αληηιακβαλφκελε ηθαλφηεηα, 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ή αίζζεζε καεζηξίαο (Wallston, 2007). ηε ζπλέρεηα ζα 

αλαθεξζνχκε ζηηο δχν έλλνηεο πνπ έρνπλ εξεπλεζεί εθηελέζηεξα θαη έρνπλ ζρεηηζηεί 

κε ηελ αλζεθηηθφηεηα απέλαληη ζε κηα ζεηξά απφ αληημνφηεηεο, ηξαπκαηηθά γεγνλφηα 

θαη θαζεκεξηλέο δπζθνιίεο, δειαδή ζηηο έλλνηεο ηεο εζυηεπικήρ εζηίαρ ελέγσος θαη 

ηεο αςηοαποηελεζμαηικόηηηαρ.  

Εζσηεξηθή εζηία ειέγρνπ. Ζ εζσηεξηθή εζηία ειέγρνπ (Rotter, 1966) 

αλαθέξεηαη ζηελ πεπνίζεζε ησλ αηφκσλ φηη ηα απνηειέζκαηα (ή ηα γεγνλφηα) 

ειέγρνληαη απφ ηηο δηθέο ηνπο ελέξγεηεο ή απφ ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (Wallston, 2007). 

Αληίζεηα, ε πεπνίζεζε ησλ αηφκσλ φηη ηα απνηειέζκαηα θαζνξίδνληαη είηε απφ ηηο 

ελέξγεηεο άιισλ αηφκσλ ή απφ ηπραία γεγνλφηα θαη ηε κνίξα, ραξαθηεξίδεη κηα 

εμσηεξηθή εζηία ειέγρνπ.  Αξθεηέο είλαη νη έξεπλεο πνπ έρνπλ δείμεη φηη ε εζσηεξηθή 

εζηία ειέγρνπ απνηειεί πξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα απέλαληη ζηηο αληημνφηεηεο θαη ηηο 

ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ηεο δσήο ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο (Luthar & Zigler, 

1991). Γηα παξάδεηγκα, ε εζσηεξηθή εζηία ειέγρνπ έρεη βξεζεί σο πξνζηαηεπηηθφο 

παξάγνληαο απέλαληη ζε πνιιαπιά ζηξεζνγφλα γεγνλφηα δσήο (Werner, 1990), ζηελ 

παξακέιεζε θαη ηελ θαθνπνίεζε (Bolger & Patterson, 2001, 2003. Moran & 

Eckenrode, 1992. Valentine & Feinauer, 1993), ζηε γεληθφηεξε πξνζαξκνγή εθήβσλ 

(Grossman et al., 1992) θαη πξσηνεηψλ θνηηεηψλ παλεπηζηεκίνπ (Leontopoulou, 

2006), θαη απέλαληη ζηε ζσκαηηθή αζζέλεηα (Stewart & Yuen, 2011), κεηαμχ άιισλ.  

πγθεθξηκέλα, ε εζσηεξηθή εζηία ειέγρνπ έρεη βξεζεί φηη απνηειεί 

πξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα πνπ κεηξηάδεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ θαθνπνίεζε θαη ηελ 

θαθή πξνζαξκνγή (Heller et al., 1999). Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε έξεπλα ησλ Bolger 

θαη Patterson (2001), νη νπνίνη κειέηεζαλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο αληηιήςεηο ειέγρνπ 

θαη ηα  πξνβιήκαηα εζσηεξίθεπζεο, δειαδή ζπκπηψκαηα άγρνπο, θαηάζιηςεο, 
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θνηλσληθήο απφζπξζεο φπσο επίζεο θαη ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα, ζε 59 θαθνπνηεκέλα 

παηδηά δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Τπέζεζαλ φηη ηα θαθνπνηεκέλα παηδηά πνπ πίζηεπαλ φηη 

κπνξνχζαλ λα ειέγμνπλ ηα πξάγκαηα πνπ ηνπο ζπλέβαηλαλ ζα είραλ ιηγφηεξα 

πξνβιήκαηα εζσηεξίθεπζεο, ελψ ηα παηδηά κε ρακειά επίπεδα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ζα βίσλαλ κεησκέλε θηλεηνπνίεζε θαη απμεκέλα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο θαη 

άγρνπο. Σα επξήκαηα έδεημαλ φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο πξάγκαηη αιιειεπηδξνχζε κε 

ηελ θαθνπνίεζε θαη πξνέβιεπε ηα πξνβιήκαηα εζσηεξίθεπζεο, κε κεγαιχηεξν 

εζσηεξηθφ έιεγρν λα ζρεηίδεηαη κε ιηγφηεξα ζπκπηψκαηα εζσηεξίθεπζεο, 

ππνζηεξίδνληαο έηζη ηνλ πξνζηαηεπηηθφ ξφιν ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.  

 Ζ εζσηεξηθή εζηία ειέγρνπ είλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ έρνπλ 

ζρεηηζηεί επίζεο κε ηελ απνπζία ζπκπησκάησλ κεηαηξαπκαηηθήο δηαηαξαρήο άγρνπο 

(Agaibi & Wilson, 2005. Hoge, Austin, & Pollack, 2007). Γηα παξάδεηγκα, ε 

εζσηεξηθή εζηία ειέγρνπ κεηξήζεθε, αλάκεζα ζε άιινπο παξάγνληεο, ζε 103 

γπλαίθεο πξηλ απφ ηνλ ηνθεηφ (Soet, Brack, & Dilorio, 2003). Σν 34 ηνηο εθαηφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ βίσζε ηνλ ηνθεηφ σο ηξαπκαηηθή εκπεηξία, αλαπηχζζνληαο είηε 

πιήξε ή κεξηθά ζπκπηψκαηα κεηαηξαπκαηηθήο δηαηαξαρήο άγρνπο. Ζ εζσηεξηθή 

εζηία ειέγρνπ, κεηαμχ άιισλ παξαγφλησλ, βξέζεθε φηη απνηεινχζε ζεκαληηθφ 

πξνγλσζηηθφ παξάγνληα ηεο αλάπηπμεο κεηαηξαπκαηηθήο δηαηαξαρήο άγρνπο κεηά ηε 

γέλλα. Έηζη, νη γπλαίθεο πνπ είραλ αλαθέξεη πςειφηεξε εζσηεξηθή εζηία ειέγρνπ 

πξηλ απφ ηνλ ηνθεηφ, είραλ ιηγφηεξα ή θαζφινπ ζπκπηψκαηα κεηαηξαπκαηηθήο 

δηαηαξαρήο άγρνπο ηέζζεξηο εβδνκάδεο κεηά απφ ηνλ ηνθεηφ. Ζ εζσηεξηθή εζηία 

ειέγρνπ έρεη ζρεηηζηεί κε ηελ απνπζία ή κε ιηγφηεξα ζπκπηψκαηα κεηαηξαπκαηηθήο 

δηαηαξαρήο άγρνπο θαη ζε άιινπο πιεζπζκνχο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε βεηεξάλνπο 

ηνπ πνιέκνπ ηνπ Βηεηλάκ (Casella & Motta, 1990), θαζψο θαη ζε παηδηά πνπ βίσζαλ 

βία ή ηελ απψιεηα ηνπ ζπηηηνχ ηνπο, κεηά απφ καδηθέο ζηξαηησηηθέο επηζέζεηο 

(Kuterovac-Jagodić, 2003).  

Δθηφο απφ ηα κεησκέλα ζπκπηψκαηα κεηαηξαπκαηηθήο δηαηαξαρήο άγρνπο, ε 

εζσηεξηθή εζηία ειέγρνπ έρεη ζρεηηζηεί θαη κε ιηγφηεξα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζην 

πιαίζην ηνπ θαζεκεξηλνχ ζηξεο (Diehl & Hay, 2010. Ong, Bergeman & Bisconti, 

2005). πγθεθξηκέλα, νη Diehl θαη Hay (2010) εμέηαζαλ ζηελ έξεπλά ηνπο ηε ζρέζε 

αλάκεζα ζην θαζεκεξηλφ ζηξεο θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαζψο θαη ην ξφιν 

πνπ έπαηδε ν αληηιακβαλφκελνο εζσηεξηθφο έιεγρνο ζηε ζρέζε απηή. Οη εξεπλεηέο 

ιάκβαλαλ θαζεκεξηλά αμηνινγήζεηο κέζσ ηειεθσληθψλ ζπλεληεχμεσλ θαη 

εκεξνινγίσλ απφ 239 άηνκα γηα 30 ζπλερφκελεο εκέξεο. Σα επξήκαηά ηνπο 
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ππνζηήξημαλ ηνλ πξνζηαηεπηηθφ ξφιν ησλ αληηιήςεσλ ειέγρνπ απέλαληη ζην 

θαζεκεξηλφ ζηξεο. πγθεθξηκέλα, ηηο εκέξεο πνπ νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ 

κεγαιχηεξν εζσηεξηθφ έιεγρν, αλέθεξαλ επίζεο ιηγφηεξα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. 

Βξέζεθε επίζεο φηη ππήξραλ ζεκαληηθέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ αληηιήςεσλ ειέγρνπ 

θαη ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζην θαζεκεξηλφ ζηξεο θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. 

Γειαδή, ηηο εκέξεο πνπ νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ κεγαιχηεξν εζσηεξηθφ έιεγρν, ε 

ζρέζε αλάκεζα ζην ζηξεο θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα κεηξηαδφηαλ.  

Παξάιιεια κε ηηο έξεπλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ παίδεη 

ε εζσηεξηθή εζηία ειέγρνπ ζηελ πξνζηαζία απφ πνιιά είδε αληημννηήησλ θαη 

ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ, ππάξρεη θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ εξεπλψλ πνπ δελ εληνπίδεη 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ εζσηεξηθή εζηία ειέγρνπ θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα. Γηα 

παξάδεηγκα, νη Kilpatrick θαη Williams (1998) βξήθαλ φηη ε εζσηεξηθή εζηία ειέγρνπ 

δε ζρεηηδφηαλ κε ηε ζνβαξφηεηα ησλ επηπέδσλ κεηαηξαπκαηηθήο δηαηαξαρήο άγρνπο 

ζε παηδηά πνπ ήηαλ κάξηπξεο νηθηαθήο βίαο. Δπίζεο, νη Stewart θαη Yuen (2011), ζηελ 

αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ δηεμήγαγαλ ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ 

πξνβιέπνπλ ή πξνσζνχλ ηελ αλζεθηηθφηεηα ζην πιαίζην ηεο ζσκαηηθήο αζζέλεηαο, 

βξήθαλ φηη ππήξρε δηάζηαζε ζηηο έξεπλεο σο πξνο ηελ εζηία ειέγρνπ, κε θάπνηεο, 

αιιά φρη φιεο, λα βξίζθνπλ φηη αζθεί πξνζηαηεπηηθφ ξφιν. Έρεη ππνζηεξηρζεί φηη  

απηή ε δηάζηαζε κπνξεί λα νθείιεηαη ζην φηη ε έλλνηα ηεο εζηίαο ειέγρνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ πεπνίζεζε γηα ην θαηά πφζν ην άηνκν ειέγρεη ηηο θαηαζηάζεηο θαη δε ζρεηίδεηαη 

απαξαίηεηα κε ηνλ πξαγκαηηθφ έιεγρν πνπ έρεη ζε απηέο (Condly, 2006). Έηζη, ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ε αζζέλεηα είλαη ειεγρφκελε θαη φρη ηφζν ζνβαξή, ε εζηία ειέγρνπ 

κπνξεί λα παίδεη ζεκαληηθφηεξν ξφιν απφ φηη ζε αζζέλεηεο κε αβέβαηε εμέιημε, φπνπ 

κπνξεί λα ππάξρεη εμάξηεζε απφ ηνπο άιινπο ιφγσ κεησκέλεο ζσκαηηθήο 

ηθαλφηεηαο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε κε ξεαιηζηηθή εθηίκεζε σο πξνο ηνλ έιεγρν 

πνπ έρεη θαλείο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνγνήηεπζε, ελψ ε θνηλσληθή ζηήξημε 

κπνξεί λα απνηειεί ζεκαληηθφηεξν πξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα.  

 Απηναπνηειεζκαηηθόηεηα. Ζ έλλνηα ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο 

πξνέξρεηαη απφ ηελ θνηλσληθή γλσζηηθή ζεσξία θαη αλαθέξεηαη ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ 

αηφκσλ ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ειέγμνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπο, λα 

εθηειέζνπλ δχζθνια ή λέα έξγα θαη λα αληηκεησπίζνπλ απαηηεηηθέο ή αληίμνεο 

ζπλζήθεο (Bandura, 1997). Αλαθέξεηαη επίζεο ζηηο πεπνηζήζεηο πνπ έρνπλ ηα άηνκα 

σο πξνο ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα εθηειέζνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε δξάζε πνπ είλαη 

απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ έλα επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Οη 
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απηναμηνινγήζεηο ησλ αηφκσλ ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα δξνπλ απνηεινχλ 

βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, θαη ζεκαληηθφ πξνζηαηεπηηθφ 

παξάγνληα απέλαληη ζηελ αληημνφηεηα θαη ην ηξαχκα (Benight & Cieslak, 2011. 

Rutter, 1987). Ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηνπ ζηξεο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο 

αληηκεηψπηζήο ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε έλλνηα ηεο «απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο 

αληηκεηψπηζεο», ηεο αληίιεςεο δειαδή ηνπ αηφκνπ σο πξνο ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα 

δηαρεηξηζηεί ηα ηξαχκαηα ή ηα ζηξεζνγφλα γεγνλφηα (Benight & Cieslak, 2011). Οη 

αληηιήςεηο γηα ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αληηκεηψπηζεο παίδνπλ θεληξηθφ 

ξφιν ζηελ αλζεθηηθφηεηα, αθνχ ηα άηνκα πνπ πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα ππεξβνχλ 

ηηο θαηαζηάζεηο, αλαιακβάλνπλ ελεξγφ ξφιν ζηελ αλάθακςή ηνπο απφ ηηο 

ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, αληί λα αθήλνληαη παζεηηθά ζε απηέο.  

Οη πεπνηζήζεηο γηα ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ξπζκίδνπλ ηελ αλζξψπηλε 

ιεηηνπξγία επεξεάδνληαο ην επίπεδν θηλεηνπνίεζεο, ηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο, ην 

ζπλαίζζεκα θαη ηε δξάζε (Bandura, 1989). Έηζη, ηα άηνκα κε πςειή 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζθέθηνληαη κε ηξφπνπο πνπ εληζρχνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, 

επηιέγνπλ πςειφηεξνπο ζηφρνπο, θαηαβάιινπλ πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο θαη 

επηκέλνπλ πεξηζζφηεξν απφ φηη εθείλα κε ρακειή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα. Δπίζεο, 

ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα επεξεάδεη ην επίπεδν ηνπ ζηξεο θαη ηεο θαηάζιηςεο πνπ 

βηψλνπλ ηα άηνκα ζε απεηιεηηθέο θαηαζηάζεηο. Σα άηνκα κε πςειή 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα εκπηζηεχνληαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο απέλαληη ζηηο δπζθνιίεο, 

αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα ζαλ πξνθιήζεηο θαη φρη ζαλ απεηιέο, θαη επηκέλνπλ 

απέλαληη ζηηο δπζθνιίεο (Bandura, 1997). 

Ζ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα έρεη βξεζεί σο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα ηφζν ζηα παηδηά θαη εθήβνπο (Rutter, 1987. 

Werner, 1995) φζν θαη ζηνπο ελήιηθεο (Benight & Cieslak, 2011) απέλαληη ζε κηα 

πνηθηιία απφ αληημνφηεηεο ή ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο. Γηα παξάδεηγκα, νη Μφηηε-

ηεθαλίδε θαη ζπλεξγάηεο (2005) ζηελ έξεπλα ηνπο γηα ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα 

κεηαλαζηψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ εθήβσλ πνπ θνηηνχζαλ ζε δεκφζηα ειιεληθά 

ζρνιεία, βξήθαλ φηη έλαο βαζηθφο αηνκηθφο παξάγνληαο πνπ δηέθξηλε ηνπο ςπρηθά 

αλζεθηηθνχο εθήβνπο απφ εθείλνπο πνπ ήηαλ ςπρηθά επάισηνη, ήηαλ νη πξνζδνθίεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ είραλ. Δπηπιένλ, ε δηαρξνληθή έξεπλα ησλ Werner θαη 

Smith (2001), έδεημε φηη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα απνηεινχζε ζεκαληηθφ 

πξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα πνπ νδεγνχζε ζε θαιή πξνζαξκνγή ζε φιεο ηηο ειηθίεο, 
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θαη φηη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ ειηθία ησλ 18 εηψλ ζρεηηδφηαλ, καδί κε 

άιινπο παξάγνληεο, κε ηελ θαιή πξνζαξκνγή ζηελ ειηθία ησλ 40 εηψλ. 

ηνπο ελήιηθεο ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα έρεη ζρεηηζηεί κε ζεηηθή έθβαζε 

θαη κεησκέλα ζπκπηψκαηα απέλαληη ζε έλα κεγάιν εχξνο αληημννηήησλ θαη 

ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ. Γηα παξάδεηγκα, έρεη ζρεηηζηεί κε ιηγφηεξα ζπκπηψκαηα 

κεηαηξαπκαηηθήο δηαηαξαρήο άγρνπο ζε γπλαίθεο κεηά ηε γέλλα (Soet et al., 2003), ζε 

γπλαίθεο πνπ έρνπλ ππνζηεί παηδηθή θαθνπνίεζε (Walter, Horsey, Palmieri, & 

Hobfoll, 2010), φπσο επίζεο θαη κε ρακειφηεξε δπζθνξία απέλαληη ζηηο απψιεηεο 

πνπ πξνθαινχληαη απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο (Benight, Swift, Sanger, Smith & 

Zeppelin, 1999) . Δπηπιένλ, ε αίζζεζε απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο έρεη ζρεηηζηεί κε 

θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζε γπλαίθεο κε βιάβε ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο (Kilic, 

Dorstyn, & Guiver, 2013), ζε αζζελείο κε ηξαπκαηηθή εγθεθαιηθή βιάβε (Tsaousides 

et al., 2009) φπσο επίζεο θαη κεηά απφ έθηξσζε (Cozzarelli, 1993). ε κηα ζρεηηθά 

πξφζθαηε αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, νη Luszczynska, Benight θαη Cieslak 

(2009) εμέηαζαλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη κηα ζεηξά απφ 

ςπρνινγηθά θαη ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα απέλαληη ζε έλα επξχ θάζκα ζπιινγηθψλ 

ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ πνπ πεξηιάκβαλε, κεηαμχ άιισλ, θπζηθέο θαηαζηξνθέο, 

ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ή ηελ εκπεηξία ηεο κάρεο. Ζ αλαζθφπεζε είθνζη νθηψ 

εξεπλψλ κε 8.011 ζπλνιηθνχο ζπκκεηέρνληεο, ελήιηθεο θαη εθήβνπο, έδεημε φηη 

ππήξρε ηζρπξή ζρέζε αλάκεζα ζηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ ςπρηθή πγεία. 

πγθεθξηκέλα, ηα απνηειέζκαηα ηφζν ησλ ζπγρξνληθψλ φζν θαη ησλ δηαρξνληθψλ 

εξεπλψλ πνπ εμεηάζηεθαλ ζηελ αλαζθφπεζε έδεημαλ φηη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα 

ζρεηηδφηαλ κε κηθξφηεξε ζνβαξφηεηα ζπκπησκάησλ κεηαηξαπκαηηθήο δηαηαξαρήο 

άγρνπο, κε ρακειφηεξα επίπεδα δπζθνξίαο, θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ θαη άγρνπο 

θαη κε πςειφηεξα επίπεδα ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Δπίζεο, ε αλαζθφπεζε έδεημε φηη 

νη ηζρπξέο πεπνηζήζεηο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζρεηίδνληαλ κε θαιχηεξε 

ζσκαηηθή πγεία, φπσο απηή αμηνινγνχληαλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, θαη 

θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζηελ αζζέλεηα. Οη εξεπλεηέο θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 

ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα «απνηειεί ηζρπξφ πξνγλσζηηθφ παξάγνληα ηεο 

κεηαηξαπκαηηθήο αλάθακςεο αλάκεζα ζε επηδψληεο ζπιινγηθνχ ηξαχκαηνο» 

(Luszczynska et al., 2009, ζ. 51). 

Άιιεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη νη πεπνηζήζεηο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο 

ζρεηίδνληαη κε δείθηεο θαιήο πξνζαξκνγήο απέλαληη ζηελ αληημνφηεηα. Γηα 

παξάδεηγκα, έρεη θαλεί φηη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα παξνπζηάδεη ηζρπξή ζεηηθή 
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ζρέζε κε ηελ αηζηνδνμία, ηελ απηνξξχζκηζε θαη ηελ απηνεθηίκεζε, παξάγνληεο πνπ 

ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ αλζεθηηθφηεηα (Luszczynska, Gutiérrez-Doña, & 

Schwarzer, 2005). Δπηπιένλ, ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα επεξεάδεη ηελ επηινγή ηεο 

ζηξαηεγηθήο αληηκεηψπηζεο απέλαληη ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο (Bandura, 1997). Γηα 

παξάδεηγκα, ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα έρεη ζρεηηζηεί κε ζπρλφηεξε ρξήζε 

ελεξγεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ζε αζζελείο κε γαζηξεληεξηθή λφζν, φπσο 

επίζεο θαη κε ζπρλφηεξε ρξήζε ελεξγεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο, 

ζρεδηαζκνχ, ζεηηθήο αλαδφκεζεο, ρηνχκνξ θαη καρεηηθνχ πλεχκαηνο ζε αζζελείο κε 

θαξθίλν (Luszczynska, Scholz, & Schwarzer, 2005). 

Νόεκα θαη θαηαζθεπή λνήκαηνο.  Σειεπηαία, έλαο κεγάινο αξηζκφο 

εξεπλεηψλ έρεη αλαγλσξίζεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ λνήκαηνο θαη ηεο δηαδηθαζίαο 

θαηαζθεπήο λνήκαηνο ζηελ πξνζαξκνγή ησλ αηφκσλ απέλαληη ζηηο αληημνφηεηεο θαη 

ηηο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο (Davis & Nolen-Hoeksema, 2001. Gillies & Neimeyer, 

2006. Larner & Blow, 2011. Neimeyer, Burke, Mackay, & van Dyke Stringer, 2010. 

Park, 2010. Park & Folkman, 1997). Πξσηνπφξνο ζηε κειέηε ηνπ λνήκαηνο ζην 

πιαίζην ηεο αληημνφηεηαο ππήξμε ν Victor Frankl (Baumeister & Vohs, 2002), ν 

νπνίνο επεζήκαλε ην ζεκαληηθφ ξφιν πνπ παίδεη ε βούληζη για νόημα, σο βαζηθφ 

θίλεηξν ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ (Frankl, 1969). Ο Frankl, κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηεο 

παξακνλήο ηνπ ζε ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γεπηέξνπ 

Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ, δηαπίζησζε φηη ηα άηνκα πνπ θαηάθεξλαλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

αίζζεζε λνήκαηνο ζηελ εκπεηξία ηνπο θαη έβξηζθαλ ζθνπφ ζηε δσή ηνπο ήηαλ 

πηζαλφηεξν λα επηβηψζνπλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ ην ζηξεο πνπ πξνθαινχζαλ νη 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηα ζηξαηφπεδα.  

ηε  κεηαγελέζηεξε βηβιηνγξαθία, ε έλλνηα, ν ιεηηνπξγηθφο νξηζκφο, θαη νη 

δηαζηάζεηο ηνπ λνήκαηνο παξνπζηάδνπλ κεγάιν εχξνο. Αλαγλσξίδνληαο απηφλ ηνλ 

πεξηνξηζκφ, νη Park θαη Folkman (1997) επηρείξεζαλ λα ελζσκαηψζνπλ ηνπο 

δηάθνξνπο νξηζκνχο θαη δηαζηάζεηο ζε έλα ζπλζεηηθφ κνληέιν θαηαζθεπήο λνήκαηνο, 

ην νπνίν πεξηγξάθεη ηνλ ξφιν ηνπ λνήκαηνο ζηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο ηα άηνκα 

αμηνινγνχλ θαη αληηκεησπίδνπλ ηα ζηξεζνγφλα γεγνλφηα. Σν κνληέιν απηφ 

επεμεξγάζηεθαλ θαη αλέπηπμαλ ζηε ζπλέρεηα νη Park θαη Ai (2006) θαη ε Park (2010).  

χκθσλα κε ην κνληέιν ησλ Park θαη Folkman (1997), ππάξρνπλ δχν 

επξχηεξα επίπεδα λνήκαηνο. Σν πξψην επίπεδν αλαθέξεηαη ζην καθολικό νόημα ην 

νπνίν είλαη πεξηζζφηεξν αθαηξεηηθφ θαη γεληθεπκέλν θαη πεξηιακβάλεη ηηο 

πεπνηζήζεηο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα ππνθεηκεληθά ζπλαηζζήκαηα ησλ αηφκσλ (Park & 
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Ai, 2006). Οη πεπνηζήζεηο ησλ αηφκσλ πεξηιακβάλνπλ ηα πηζηεχσ ηνπο γηα ηνλ 

θφζκν, φπσο γηα παξάδεηγκα πφζν θαιφο, δίθαηνο ή πξνβιέςηκνο είλαη, ηηο 

πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, δειαδή θαηά πφζν πηζηεχνπλ φηη αμίδνπλ θαη 

είλαη θαινί, ηθαλνί θαη εζηθνί, θαζψο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο 

κέζα ζηνλ θφζκν, νη νπνίεο ζπλδπάδνπλ ηηο πεπνηζήζεηο γηα ηνλ εαπηφ θαη ηνλ θφζκν, 

θαη θαζνξίδνπλ, γηα παξάδεηγκα, ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο γηα ην θαηά πφζν αμίδνπλ λα 

ηνπο ζπκβνχλ θαιά πξάγκαηα (Park & Folkman, 1997). Σν θαζνιηθφ λφεκα 

πεξηιακβάλεη επίζεο ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηα άηνκα, δειαδή ηα γεγνλφηα, ή ηα 

απνηειέζκαηα πνπ επηζπκνχλ λα ηνπο ζπκβνχλ (Park, 2010). Σέινο, ηα ππνθεηκεληθά 

ζπλαηζζήκαηα λνήκαηνο ησλ αηφκσλ αθνξνχλ ζηελ αίζζεζε χπαξμεο λνήκαηνο ή 

ζθνπνχ ζηε δσή (Park & Ai, 2006). 

Σν δεχηεξν επίπεδν λνήκαηνο αλαθέξεηαη ζην νόημα ηηρ καηάζηαζηρ θαη 

δειψλεη έλα πην ζπγθεθξηκέλν ηχπν λνήκαηνο πνπ αθνξά ζην λφεκα ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ γεγνλφηνο (Park, 2010). Σν λφεκα ηεο θαηάζηαζεο, ζην 

αλαζεσξεκέλν κνληέιν ηεο Park (2010), αλαθέξεηαη ζε κηα ζπλνιηθή δηαδηθαζία πνπ 

μεθηλά απφ έλα δπλεηηθά ηξαπκαηηθφ γεγνλφο θαη ηελ πξσηαξρηθή εθηίκεζε ηνπ 

λνήκαηνο ηνπ γεγνλφηνο, ζπλερίδεη κε ηελ θαηαζθεπή λνήκαηνο, θαη θαηαιήγεη ζην 

θαηαζθεπαζκέλν λφεκα θαη ζηελ πξνζαξκνγή ζην γεγνλφο. Ζ αξρηθή εθηίκεζε ηνπ 

λνήκαηνο αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε πνπ θάλεη ην άηνκν γηα ην γεγνλφο, θαη 

πεξηιακβάλεη δηαζηάζεηο φπσο ην θαηά πφζν είλαη απεηιεηηθφ, γηαηί ζπλέβε ή πνηα 

είλαη ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ γηα ην ίδην ην άηνκν. Ζ αμηνιφγεζε απηή θαηαιήγεη είηε 

ζε ζπκθσλία ή, αληίζεηα, ζε αζπκθσλία κε ην θαζνιηθφ ζχζηεκα πεπνηζήζεσλ θαη 

ζηφρσλ ηνπ αηφκνπ.  

Σν κνληέιν ππνζέηεη φηη ε ζπκθσλία αλάκεζα ζην λφεκα ηεο θαηάζηαζεο θαη 

ην θαζνιηθφ λφεκα ζα νδεγήζεη ζε επηηπρή πξνζαξκνγή θαη ην άηνκν δε ζα ρξεηαζηεί 

λα θαηαθχγεη ζε θάπνηα πξνζπάζεηα θαηαζθεπήο λνήκαηνο. Τπάξρνπλ θάπνηα 

έκκεζα εξεπλεηηθά επξήκαηα πνπ κπνξεί λα ππνζηεξίμνπλ απηή ηελ ππφζεζε. Οη 

Davis, Wortman, Lehman, θαη Silver (2000), βξήθαλ ζηελ έξεπλα ηνπο φηη έλα 

πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ βίσζαλ θάπνηα ζεκαληηθή απψιεηα δελ αλαδεηνχζε ελεξγά 

λφεκα ζηελ απψιεηα απηή, ελψ θάλεθε ηαπηφρξνλα φηη είρε ζρεηηθά θαιή 

πξνζαξκνγή.  Οη Bonanno, Wortman et al. (2002) παξέρνπλ ηελ εμήγεζε φηη απηφ 

πηζαλά γίλεηαη επεηδή απηά ηα άηνκα δηαηεξνχλ θαζνιηθέο πεπνηζήζεηο γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπο θαη ηνλ θφζκν νη νπνίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εληάμνπλ ηελ απψιεηα, ψζηε ην 

άηνκν λα κε ρξεηαζηεί λα θαηαθχγεη ζε ελεξγεηηθέο πξνζπάζεηεο θαηαζθεπήο 
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λνήκαηνο. Με άιια ιφγηα, ππνζηεξίδνπλ φηη δε δεκηνπξγείηαη αζπκθσλία αλάκεζα 

ζην θαζνιηθφ λφεκα θαη ην λφεκα ηεο θαηάζηαζεο. Οη ίδηνη βξήθαλ ζηε δηθή ηνπο 

έξεπλα κε άηνκα πνπ είραλ ράζεη ηνλ/ ηε ζχδπγφ ηνπο, φηη ηα άηνκα πνπ πίζηεπαλ ζε 

έλαλ δίθαην θφζκν θαη απνδέρνληαλ ηελ έλλνηα ηνπ ζαλάηνπ πξηλ απφ ηελ απψιεηα 

ηνπ/ηεο ζπδχγνπ ηνπο, έδεηρλαλ αλζεθηηθφηεηα 6 θαη 18 κήλεο κεηά απφ ηελ απψιεηα. 

Ζ αζπκθσλία αλάκεζα ζην λφεκα ηεο θαηάζηαζεο θαη ην θαζνιηθφ λφεκα, 

απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζεσξείηαη φηη νδεγεί ζε δπζθνξία επεηδή ην άηνκν, εμαηηίαο 

ηνπ ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο, βηψλεη απψιεηα ηεο αίζζεζεο ειέγρνπ, ηεο 

πξνβιεςηκφηεηαο ή ηεο δπλαηφηεηαο θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ (Park & Ai, 2006). Οη 

πξνεγνχκελεο πεπνηζήζεηο δελ εμεγνχλ απηφ πνπ ζπλέβε, ελψ ζηφρνη πνπ ήηαλ 

ζεκαληηθνί γηα ην άηνκν δε κπνξνχλ πιένλ λα επηηεπρζνχλ. ζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

παξαβίαζε ησλ θαζνιηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη ζηφρσλ ηνπ αηφκνπ, ηφζν κεγαιχηεξε 

ζεσξείηαη πσο είλαη θαη ε δπζθνξία πνπ βηψλεη. χκθσλα κε ην κνληέιν ησλ Park θαη 

Folkman (1997), φηαλ ππάξρεη ηέηνηνπ είδνπο αζπκβαηφηεηα αλάκεζα ζην θαζνιηθφ 

λφεκα θαη ην λφεκα ηεο θαηάζηαζεο, νη άλζξσπνη πξνζπαζνχλ λα ηε κεηψζνπλ κέζσ 

ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο λνήκαηνο. ηαλ απηή ε δηαδηθαζία είλαη επηηπρήο, 

δειαδή ην άηνκν θαηαιήμεη ζε θάπνηα αιιαγή πνπ κεηψλεη ηελ αζπκθσλία αλάκεζα 

ζην λφεκα ηεο θαηάζηαζεο θαη ην θαζνιηθφ λφεκα, ηφηε ην κνληέιν ππνζέηεη φηη ην 

άηνκν θαηαιήγεη ζε θαιχηεξε πξνζαξκνγή απέλαληη ζην αληίμνν ή ηξαπκαηηθφ 

γεγνλφο.  

Παξαθάησ ζα εμεηάζνπκε ηελ έλλνηα θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο θαηαζθεπήο 

λνήκαηνο ζην πιαίζην ησλ ζηξεζνγφλσλ γεγνλφησλ, ηα είδε θαηαζθεπαζκέλνπ 

λνήκαηνο ζηα νπνία θαηαιήγνπλ ηα άηνκα, θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ πξνζαξκνγή. 

Καηαζθεπή λνήκαηνο. Ζ θαηαζθεπή λνήκαηνο αλαθέξεηαη, φπσο είδακε, ζηε 

δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα άηνκα κεηψλνπλ ηελ αζπκθσλία αλάκεζα ζην λφεκα ηεο 

θαηάζηαζεο θαη ζην πξνυπάξρνλ θαζνιηθφ λφεκα (Park & Folkman, 1997). Σα άηνκα 

κπνξνχλ λα βξνπλ λφεκα θαη λα κεηψζνπλ ηελ αζπκθσλία κέζα απφ δχν ηξφπνπο 

(Joseph & Linley, 2005. Park & Folkman, 1997. Thompson & Janigian, 1988). Ο 

πξψηνο αθνξά ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ πνπ αληηιακβάλνληαη ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο, 

ψζηε λα κπνξέζεη λα εληαρζεί ζηηο πξνυπάξρνπζεο πεπνηζήζεηο θαη ζηφρνπο, κηα 

δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη σο αθομοίυζη. ηελ νπζία, κε απηφ ηνλ ηξφπν ην άηνκν 

απνδίδεη λφεκα ζην γεγνλφο κε έλαλ ηξφπν πνπ δελ παξαβηάδεη ηηο πξνεγνχκελεο 

πεπνηζήζεηο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζπρλά ηα άηνκα θαηεγνξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο γηα 

θάπνην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο πνπ ηνπο ζπλέβε θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν δελ 
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παξαβηάδνληαη νη πεπνηζήζεηο ηνπο πεξί δηθαηνζχλεο ηνπ θφζκνπ (Joseph & Linley, 

2005). Ζ δηαδηθαζία ηεο αθνκνίσζεο ζπλεπάγεηαη φηη ην άηνκν παξακέλεη ίδην θαη 

δελ αιιάδεη κέζα απφ ηελ επαθή ηνπ κε ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο ή ηελ απψιεηα 

(Neimeyer et al., 2010). Ο δεχηεξνο ηξφπνο θαηαζθεπήο λνήκαηνο αθνξά ζηελ 

αιιαγή ησλ θαζνιηθψλ πεπνηζήζεσλ θαη ζηφρσλ έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

εληάμνπλ ην λφεκα ηεο θαηάζηαζεο, κηα δηαδηθαζία πνπ απνθαιείηαη ζηε 

βηβιηνγξαθία ζςμμόπθυζη. Ζ ζπκκφξθσζε ζπλεπάγεηαη ηελ αλαδηνξγάλσζε, 

εκβάζπλζε ή επέθηαζε ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ αηφκσλ, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

ρσξέζνπλ ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα (Neimeyer et al., 2010).  

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ζα επηηεπρζεί επηηπρήο ζχλζεζε ηνπ λνήκαηνο ηεο 

θαηάζηαζεο θαη ηνπ θαζνιηθνχ λνήκαηνο, ζα θαζνξίζεη θαη ηελ ςπρνινγηθή 

πξνζαξκνγή (Thompson & Janigian, 1988). Ζ επηηπρήο ζχλζεζε ζπλεπάγεηαη θαη 

θαιχηεξε πξνζαξκνγή, φπσο γίλεηαη γηα παξάδεηγκα ζην πιαίζην ηνπ πέλζνπο. ηαλ 

ηα άηνκα θαηαθέξλνπλ λα νινθιεξψζνπλ κε επηηπρία ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

αθνκνίσζεο ή ηεο ζπκκφξθσζεο κεηά απφ κηα απψιεηα ζπλήζσο έρνπλ θαλνληθέο 

αληηδξάζεηο πέλζνπο, ελψ ηα άηνκα πνπ δελ θαηαθέξλνπλ λα νινθιεξψζνπλ απηέο ηηο 

δηαδηθαζίεο, κπνξεί λα έρνπλ αληηδξάζεηο πεξηπεπιεγκέλνπ πέλζνπο (Neimeyer et al., 

2010). Δλψ, ηφζν ε δηαδηθαζία ηεο αθνκνίσζεο φζν θαη ε δηαδηθαζία ηεο 

ζπκκφξθσζεο νδεγνχλ ζε θαιχηεξε πξνζαξκνγή, κφλν ε δηαδηθαζία ηεο 

ζπκκφξθσζεο νδεγεί ηα άηνκα φρη απιψο ζε πξνζαξκνγή αιιά θαη ζε αλάπηπμε 

κέζα απφ ην ηξαχκα (Joseph & Linley, 2005). 

Μηα ζεκαληηθή δηάθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο λνήκαηνο αθνξά ζην 

θαηά πφζν πξφθεηηαη γηα κηα γλσζηηθή ή ζπλαηζζεκαηηθή δηαδηθαζία, δειαδή ζην 

θαηά πφζν αθνξά ζηελ επεμεξγαζία ησλ πεπνηζήζεσλ ή άιισλ πιεξνθνξηψλ, ή, 

αληίζεηα, ζηε βίσζε θαη επεμεξγαζία ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Park, 2010). Οη έλλνηεο 

ηεο γλσζηηθήο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο έρνπλ ιάβεη ζεκαληηθή 

εξεπλεηηθή πξνζνρή ζην πιαίζην ηνπ ζηξεο θαη ηνπ ηξαχκαηνο θαη παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα.  

Σςναιζθημαηική επεξεπγαζία. Ζ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο 

αλαθέξζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Lang (1977, φπσο αλαθέξεηαη ζην Foa, 

Huppert, & Cahill, 2006), ζηα πιαίζηα ηεο ζπκπεξηθνξηθήο ζεξαπείαο γηα ηε κείσζε 

ηνπ θφβνπ, ν νπνίνο φκσο δελ ηελ αλέπηπμε πεξαηηέξσ.  Δθείλνο πνπ αζρνιήζεθε 

πεξηζζφηεξν κε απηή ηελ έλλνηα ήηαλ ν Rachman (1980), επίζεο απφ ηε 

ζπκπεξηθνξηθή παξάδνζε. Ο Rachman (1980) επηρείξεζε κέζσ ηεο έλλνηαο ηεο 
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ζπλαηζζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο λα παξνπζηάζεη κηα ζπλζεηηθή εμήγεζε γηα 

δηαθνξεηηθά θαηλφκελα φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη εκκνλέο, ε επηζηξνθή ηνπ 

θφβνπ, κε θπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο πέλζνπο, ή νη εθηάιηεο. ξηζε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία  σο ηελ «δηαδηθαζία φπνπ νη ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηαηαξαρέο απνξξνθψληαη θαη κεηψλνληαη ζηνλ βαζκφ πνπ άιιεο εκπεηξίεο θαη ε 

ζπκπεξηθνξά κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ ρσξίο ελνριήζεηο» (Rachman, 1980, ζ. 51). 

Με βάζε απηφ ηνλ νξηζκφ, ηα θαηλφκελα πνπ αλαθέξζεθαλ κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ 

σο απνηπρεκέλεο ή αλεπαξθείο πξνζπάζεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο. 

Αληίζεηα, κηα έλδεημε επηηπρνχο θαη απνηειεζκαηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο 

ζα ήηαλ ε αλακέηξεζε κε έλα δπζάξεζην εξέζηζκα ή γεγνλφο ρσξίο ηε βίσζε 

δπζθνξίαο.  

Ο Rachman (1980) πξνζδηφξηζε επίζεο ηφζν ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνσζνχλ 

ηελ απνηειεζκαηηθή επεμεξγαζία ησλ δπζάξεζησλ γεγνλφησλ, φζν θαη ηνπο 

παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ δπζθνιίεο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία. 

Οκαδνπνίεζε ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ δπζθνιίεο, ή πνπ αληίζεηα 

δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία, ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: (α) 

παξάγνληεο ηεο θαηάζηαζεο, (β) παξάγνληεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, (γ) 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξεζίζκαηνο, θαη (δ) παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δξαζηεξηφηεηα. Σν 2001 πξφζζεζε επίζεο γλσζηηθνχο παξάγνληεο. Έηζη, παξάγνληεο 

ηεο θαηάζηαζεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία απνηεινχλ ε 

θνχξαζε, ε αζζέλεηα, ή ε πςειή δηέγεξζε, ελψ ε ραιάξσζε, ή ε απνπζία θηλδχλνπ, 

απνηεινχλ παξάγνληεο ηεο θαηάζηαζεο πνπ ηε δηεπθνιχλνπλ. ηνπο 

παξεκπνδηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ν Rachman (2001) ζπκπεξηέιαβε 

ηνλ λεπξσηηζκφ θαη ηελ αθξαία εζσζηξέθεηα, ελψ ζηνπο δηεπθνιπληηθνχο παξάγνληεο 

πξνζσπηθφηεηαο αλέθεξε ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ επξεία ηθαλφηεηα θαη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα. Χο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξεζίζκαηνο, ν 

Rachman (2001) ππνζηήξημε πσο ηα εξεζίζκαηα πνπ είλαη μαθληθά, έληνλα ή 

απξφβιεπηα παξεκπνδίδνπλ ηελ επεμεξγαζία, ελψ εθείλα πνπ είλαη βαζκηαία, ήπηα ή 

πξνβιέςηκα, ηελ πξνσζνχλ. Γλσζηηθνί παξάγνληεο φπσο νη αξλεηηθέο εθηηκήζεηο ηνπ 

γεγνλφηνο, νη θαηαζηξνθηθέο παξεξκελείεο, θαη νη γλσζηηθέο πξνθαηαιήςεηο είλαη 

παξάγνληεο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία, ελψ ην αηζηφδνμν 

ζηπι, νη επλντθέο εθηηκήζεηο θαη ε κε απνθπγή είλαη παξάγνληεο πνπ ηε βνεζνχλ. 

Σέινο, ζηηο κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα θαη παξεκπνδίδνπλ ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία ν Rachman (1980) πεξηέιαβε ηελ ππεξθφξησζε 
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ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ, ή ηελ αλάγθε λα θαηαζηείιεη θαλείο ηελ έθθξαζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο.  

Οη Foa θαη Kozak (1986) επέθηεηλαλ ηελ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

επεμεξγαζίαο θαη δεκηνχξγεζαλ έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα λα εμεγήζνπλ ηα 

θαηλφκελα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο, ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηεο ζεξαπείαο 

ηνπ άγρνπο θαη ησλ δηαηαξαρψλ ηνπ. Γηέθξηλαλ αλάκεζα ζε θπζηνινγηθέο θνβηθέο 

δνκέο, νη νπνίεο είλαη πξνζαξκνζηηθέο θαη κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ην άηνκν λα 

πξνζηαηεπηεί απφ έλαλ πξαγκαηηθφ θίλδπλν, θαη ζε παζνινγηθέο θνβηθέο δνκέο νη 

νπνίεο πεξηέρνπλ ιαλζαζκέλεο ζπλδέζεηο αλάκεζα ζην εξέζηζκα, ηελ αληίδξαζε θαη 

ην λφεκα, νδεγψληαο έηζη ην άηνκν λα απνθεχγεη, γηα παξάδεηγκα, αζθαιείο 

θαηαζηάζεηο ή εξεζίζκαηα. ξηζαλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία σο ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο θνβηθήο δνκήο, ζηελ νπνία νη παζνινγηθέο ζπλδέζεηο αλάκεζα ζε 

εξεζίζκαηα, αληηδξάζεηο θαη λφεκα αληηθαζίζηαληαη απφ κε παζνινγηθέο ζπλδέζεηο. 

Τπνζηήξημαλ επίζεο φηη γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία είλαη 

απαξαίηεηεο δχν ζπλζήθεο: (α) λα ελεξγνπνηεζεί κε θάπνην ηξφπν ε θνβηθή δνκή, θαη 

(β) λα παξνπζηαζηνχλ ηαπηφρξνλα λέεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο δηαςεχδνπλ ηα 

παζνινγηθά ζηνηρεία ηεο θνβηθήο δνκήο. Γειαδή είλαη απαξαίηεην λα βηψζεη θαλείο 

ην άγρνο ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην αληηκεησπίζεη κε λέεο πιεξνθνξίεο ψζηε λα 

απαιιαγεί απφ απηφ (Hunt, 1998). 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία ζεσξείηαη γεληθφηεξα σο βαζηθή ζεξαπεπηηθή 

δηαδηθαζία (Greenberg & Pascual Leone, 2006), θαη έρεη εξεπλεζεί ηδηαίηεξα ζην 

πιαίζην ηεο βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο ζηελ ςπρνζεξαπεία. Οη Greenberg θαη Pascual 

Leone (2006) ππνζηεξίδνπλ φηη ελψ έρεη γίλεη ζαθέο φηη νη ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηεξγαζίεο είλαη βαζηθέο γηα ηελ θαιή ζεξαπεία, ην ηη απνηειεί θαιή επεμεξγαζία 

είλαη θάηη πνπ δελ έρεη αθφκε απνζαθεληζηεί. Οη ίδηνη πξνηείλνπλ ηέζζεξηο 

δηαδηθαζίεο ζπλαηζζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο: (α) ηελ επίγλσζε θαη δηέγεξζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο, (β) ηελ ελίζρπζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο, (γ) ηνλ 

αλαζηνραζκφ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη (δ) ηε κεηακφξθσζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Ο 

Greenberg (2008) ζπκπιεξψλεη επίζεο θαη ηελ έθθξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο σο 

βαζηθή ζπλαηζζεκαηηθή δηεξγαζία.  

Δξεπλεηηθά επξήκαηα έρνπλ δείμεη φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία 

ζπλδέεηαη καθξνπξφζεζκα κε θαιχηεξε δηάζεζε θαη κε κείσζε ησλ θαηαζιηπηηθψλ 

ζπκπησκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ε Hunt (1998) εμέηαζε ζηελ έξεπλα ηεο ηνλ ξφιν πνπ 

παίδεη ε ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία ζηελ πξνζαξκνγή απέλαληη ζε έλα 
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θαηαζιηπηηθφ γεγνλφο, ππνβάιινληαο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε θάπνηα ήπηα 

θαηαζιηπηηθή εκπεηξία, θαη δεηψληαο ηνπο λα γξάςνπλ έλα θείκελν εζηηάδνληαο ζην 

δπζθνξηθφ, αξλεηηθφ ηνπο ζπλαίζζεκα. Σα επξήκαηα έδεημαλ μεθάζαξα ηελ ππεξνρή 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο ζηε βειηίσζε ηεο δπζθνξηθήο δηάζεζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ έλαληη ηεο απφζπαζεο ή ηεο θαζαξά λνεηηθήο γλσζηηθήο αλαδφκεζεο 

(Hunt, 1998). Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ησλ γξαπηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ έδεημε φηη 

ηα νθέιε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ εμνηθείσζε 

πνπ ζπληειείηαη απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δνκήο πνπ πξνθαιεί ηε 

δπζθνξία.    

Δπίζεο νη Pos, Greenberg, θαη Warwar, (2009) κειέηεζαλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

επεμεξγαζία θαη ηε ζπκκαρία ζε 3 θάζεηο ηεο ζεξαπείαο, δειαδή ζηελ αξρή, ζηε 

θάζε εξγαζίαο θαη ζηνλ ηεξκαηηζκφ, γηα 74 πειάηεο πνπ αθνινχζεζαλ ζχληνκε 

βησκαηηθή ζεξαπεία γηα ηελ θαηάζιηςε. Σα επξήκαηά ηνπο έδεημαλ, κεηαμχ άιισλ, 

φηη ε ηθαλφηεηα γηα ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία βειηηψζεθε κε ηε ζεξαπεία θαη φηη 

ε ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία θαηά ηε θάζε εξγαζίαο ηεο ζεξαπείαο πξνέβιεπε 

κείσζε ηφζν ησλ θαηαζιηπηηθψλ φζν θαη ησλ γεληθψλ ζπκπησκάησλ φπσο θαη 

βειηησκέλε απηνεθηίκεζε.  

Γνυζηική επεξεπγαζία. Ζ γλσζηηθή επεμεξγαζία ζρεηίδεηαη κε ηηο δηαδηθαζίεο 

ηεο αθνκνίσζεο ή ηεο ζπκκφξθσζεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, εληνπίδεηαη φκσο 

θπξίσο ζηηο γλσζηηθέο πιεπξέο ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ (Park, 2010). πγθεθξηκέλα, 

ηα κνληέια γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο ηνπ ηξαχκαηνο πξνηείλνπλ φηη ηα άηνκα 

δηαζέηνπλ γλσζηηθά ζρήκαηα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο γηα 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο, ηηο ηξέρνπζεο πεπνηζήζεηο ηνπο, θαζψο θαη πξνζδνθίεο 

ζρεηηθά κε ηα κειινληηθά γεγνλφηα (Greenberg, 1995). Οη ζηξεζνγφλεο εκπεηξίεο, 

φπσο είδακε θαη παξαπάλσ, έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηα ζρήκαηα απηά, κε 

απνηέιεζκα ην άηνκν λα ρξεηάδεηαη είηε λα αιιάμεη ην λφεκα ηεο εκπεηξίαο ή λα 

αιιάμεη ηα γλσζηηθά ηνπ ζρήκαηα ψζηε λα κπνξέζεη λα πξνζαξκνζηεί ςπρνινγηθά 

ζε απηήλ.  

Μηα κνξθή πνπ έρεη ιάβεη ε γλσζηηθή επεμεξγαζία ζηε βηβιηνγξαθία, είλαη ν 

«παξεκβαηηθφο κεξπθαζκφο», ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηηο «επαλαιακβαλφκελεο 

ζπγθξίζεηο ηνπ ηξαπκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ κε ηα πξνυπάξρνληα γλσζηηθά ζρήκαηα» 

(Greenberg, 1995, ζ. 1262). Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ «κεξπθαζκφο» παξνπζηάδεη 

αζπλέπεηα ζηε βηβιηνγξαθία (Calhoun, Cann, Tedeschi, & McMillan, 2000). Γηα 

παξάδεηγκα, ε έλλνηα ηνπ κεξπθαζκνχ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα λα δειψζεη ηηο 
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παζεηηθέο, επαλαιακβαλφκελεο ζθέςεηο ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηα αξλεηηθά ηνπο 

ζπλαηζζήκαηα, ηελ επηθέληξσζε ηνπο ζηα δπζθνξηθά ζπκπηψκαηα θαη ηηο αλεζπρίεο 

ηνπο αλαθνξηθά κε ην λφεκα ηεο δπζθνξίαο ηνπο (Nolen-Hoeksema, 2000). Σν είδνο 

απηφ κεξπθαζκνχ έρεη ζρεηηζηεί ζπζηεκαηηθά ζηε βηβιηνγξαθία κε πεξηζζφηεξα 

θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα (Nolen-Hoeksema, Wisco, & Lyubomirsky, 2008). ην 

πιαίζην ηνπ ηξαχκαηνο, σζηφζν, ε έλλνηα ηνπ κεξπθαζκνχ αλαθέξεηαη ζε 

επαλαιακβαλφκελεο ζθέςεηο ζρεηηθά κε ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη 

κε ηηο πξνζπάζεηεο ησλ αηφκσλ λα ην θαηαλνήζνπλ θαη λα ην επηιχζνπλ (Calhoun et 

al., 2000). Απηφ ην είδνο κεξπθαζκνχ έρεη ζρεηηζηεί κε θαιχηεξε πξνζαξκνγή θαη 

κεηαηξαπκαηηθή αλάπηπμε (Calhoun et al., 2000. Greenberg, 1995. Linley & Joseph, 

2004), αιιά φρη πάληα (Bonanno, Moskowitz et al., 2005. Greenberg, 1995). 

Τπνζηεξίδεηαη φηη ε δηάζηαζε απηή κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία 

δηαθνξεηηθψλ εηδψλ κεξπθαζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, νη Treynor, Gonzalez θαη Nolen-

Hoeksema (2003) έθαλαλ δηάθξηζε αλάκεζα ζηνλ μελαγσολικό μηπςκαζμό (brooding) 

θαη ηνλ ζηοσαζηικό ζςλλογιζμό (reflective pondering). Ο κειαγρνιηθφο κεξπθαζκφο 

ζρεηίδεηαη θπξίσο κε «κηα παζεηηθή ζχγθξηζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο κε θάπνην 

άπηαζην ηδαληθφ» (Treynor et al., 2003, ζ. 256), ελψ ν ζπιινγηζκφο κε κηα «ζθφπηκε 

ζηξνθή εζσηεξηθά πξνθεηκέλνπ λα εκπιαθεί θαλείο ζε γλσζηηθή επίιπζε 

πξνβιήκαηνο ψζηε λα κεηξηάζεη ηα θαηαζιηπηηθά ηνπ ζπκπηψκαηα» (ζ. 256). Οη 

Treynor et al. (2003) βξήθαλ φηη ν ζηνραζηηθφο ζπιινγηζκφο, παξφιν πνπ ζρεηηδφηαλ 

ηε δεδνκέλε ζηηγκή κε κεγαιχηεξε θαηάζιηςε, καθξνπξφζεζκα ζρεηηδφηαλ κε 

ρακειφηεξα επίπεδα θαηάζιηςεο. Ο κειαγρνιηθφο κεξπθαζκφο απφ ηελ άιιε πιεπξά 

ζρεηηδφηαλ κε κεγαιχηεξε θαηάζιηςε θαη ζηηο δχν ρξνληθέο πεξηφδνπο. Δπηπιένλ, νη 

Stockton, Hunt θαη Joseph (2011), βξήθαλ ζηελ έξεπλά ηνπο φηη ε επαλαβίσζε ηνπ 

ηξαχκαηνο θαη ν κειαγρνιηθφο κεξπθαζκφο δε ζπλδένληαλ κε ηε κεηαηξαπκαηηθή 

αλάπηπμε, ελψ ν ζηνραζκφο θαη ν ζθφπηκνο κεξπθαζκφο ζρεηίδνληαλ ζεηηθά κε 

απηήλ.  

Οη Williams, Davis θαη Millsap (2002) δηαπίζησζαλ φηη ε γλσζηηθή 

επεμεξγαζία πξνζδηνξίδεηαη θαιχηεξα σο έλα ζχλνιν μερσξηζηψλ παξαγφλησλ παξά 

σο έλα κεκνλσκέλν θαηλφκελν. Με ην ζθνπφ ηεο επίηεπμεο κηαο ζπζηεκαηηθήο, 

αμηφπηζηεο θαη έγθπξεο κέηξεζεο ηεο γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο, αλέπηπμαλ κηα 

θιίκαθα γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο, ηελ Cognitive Processing of Trauma Scale 

(CPOTS). Ζ θιίκαθα απνηειείηαη απφ πέληε παξάγνληεο ή ζπζηαηηθά, ηξία απφ ηα 

νπνία αληαλαθινχλ βειηησκέλε γλσζηηθή επεμεξγαζία, ελψ ηα ππφινηπα δείρλνπλ 
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γεληθά κηα έιιεηςε γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο. Οη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

θαιχηεξε γλσζηηθή επεμεξγαζία είλαη ε ζεηηθή γλσζηηθή αλαδφκεζε, ε επλντθή 

ζχγθξηζε θαη ε επίιπζε/ απνδνρή, ελψ νη παξάγνληεο ηεο κεηάλνηαο θαη ηεο άξλεζεο 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ απνπζία ή ηελ θαθή γλσζηηθή επεμεξγαζία. Χζηφζν, νη 

Williams et al. (2002) αλαγλσξίδνπλ φηη ε γλσζηηθή επεμεξγαζία δελ απεπζχλεηαη 

κφλν ζην γλσζηηθφ επίπεδν αιιά θαη ζην ζπλαηζζεκαηηθφ, θαη φηη γηα λα είλαη 

επηηπρεκέλε, ην άηνκν ρξεηάδεηαη λα βξεη έλα λφεκα ζηελ ηξαπκαηηθή εκπεηξία πνπ 

λα είλαη απνδεθηφ ηφζν γλσζηηθά φζν θαη ζπλαηζζεκαηηθά.  

Ζ παξαπάλσ δηαπίζησζε ζπλάδεη κε ηελ πξαθηηθή πνπ αθνινπζνχλ αξθεηνί 

εξεπλεηέο λα ρξεζηκνπνηνχλ έλαλ νξηζκφ ηεο γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο πνπ 

πεξηιακβάλεη ηνλ ζηνραζκφ φρη κφλν ησλ ζθέςεσλ αιιά θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε έλα ζηξεζνγφλν γεγνλφο (Bower, Kemeny, Taylor, & Fahey, 1998. 

Creswell et al., 2007). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλαγλσξίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν φηη 

είλαη απαξαίηεην ε ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία λα πεξηιακβάλεη ηφζν ηε βίσζε ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο θαη ηελ εζηίαζε ζηε ζσκαηηθή βησκέλε εκπεηξία φζν θαη ηελ 

θαηαζθεπή λένπ λνήκαηνο κέζα απφ ηε γλσζηηθή επεμεξγαζία ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

(Greenberg, 2008. Samoilov & Goldfried, 2000). Δπίζεο, ν ίδηνο ν Rachman, ζε έλα 

άξζξν ηνπ πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2001 κε ζθνπφ λα αλαζεσξήζεη θαη λα 

επηθαηξνπνηήζεη ηελ έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο, αιιά θαη λα ηελ 

πξνζαξκφζεη ζηε κεηαηξαπκαηηθή δηαηαξαρή άγρνπο, αλαγλψξηζε φηη ην αξρηθφ 

κνληέιν είρε παξαβιέςεη ηνπο γλσζηηθνχο παξάγνληεο θαη φηη ε αλαζεσξεκέλε 

έλλνηα ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο «ζα έπξεπε κάιινλ λα κεηνλνκαζηεί ζε 

γλσζηηθή-ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία» (ζ. 164).  

Απφ ηα παξαπάλσ κπνξεί θαλείο εχθνια λα ζπκπεξάλεη πσο ε δηαδηθαζία πνπ 

θαίλεηαη λα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ πξνζαξκνγή απέλαληη ζηελ αληημνφηεηα 

θαη ην ηξαχκα, δελ είλαη ε κεκνλσκέλε επεμεξγαζία ησλ ζθέςεσλ ή ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, αιιά ν ζπλδπαζκφο γλσζηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο. 

Πνιιέο έξεπλεο, ηδηαίηεξα ζην πεδίν ηεο εθθξαζηηθήο γξαθήο, δείρλνπλ πσο φηαλ ηα 

άηνκα γξάθνπλ ηφζν γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο φζν θαη γηα ην λφεκα πνπ έρνπλ νη 

ζηξεζνγφλεο εκπεηξίεο, απνθηνχλ ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή 

ηνπο πγεία (Pennebaker, 1997). Γηα παξάδεηγκα, νη Hunt, Schloss, Moonat, Poulos, 

θαη Wieland (2007) κειέηεζαλ πεηξακαηηθά ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

επεμεξγαζία θαη ηε γλσζηηθή αλαδφκεζε, ζε άηνκα πνπ βξίζθνληαλ ζε θίλδπλν γηα 

θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα εμαηηίαο ηεο αζζέλεηαο, ηνπ ηξαπκαηηζκνχ ή ηνπ ζαλάηνπ 
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ηνπ θαηνηθίδηνπ δψνπ ηνπο. Σα επξήκαηά ηνπο έδεημαλ φηη ν ζπλδπαζκφο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο κε ηε γλσζηηθή αλαδφκεζε ήηαλ ε 

απνηειεζκαηηθφηεξε παξέκβαζε γηα ηε κείσζε ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ, κε 

ηε ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία λα αθνινπζεί. Ζ γλσζηηθή αλαδφκεζε απφ κφλε ηεο 

θάλεθε λα απμάλεη ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ, νδεγψληαο 

ηνπο εξεπλεηέο λα ππνζέζνπλ φηη είλαη απαξαίηεην λα βηψλεη θαλείο ηα αξλεηηθά ηνπ 

ζπλαηζζήκαηα ψζηε λα κεησζεί ε θαηάζιηςε ηνπ καθξνπξφζεζκα.   

ε παξφκνην ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη θαη ν Teasdale (1999), ν νπνίνο πξφηεηλε 

φηη νη άλζξσπνη ζε γεληθέο γξακκέο ρξεζηκνπνηνχλ ηξεηο ηξφπνπο γηα λα 

επεμεξγαζηνχλ ζπλαηζζεκαηηθφ πιηθφ. Οη ηξφπνη απηνί είλαη ε ελζπλείδεηε βίσζε/ 

χπαξμε, ε πιήξεο απνξξφθεζε θαη ηαχηηζε κε ην ζπλαίζζεκα ή ε απνζπαζκέλε θαη 

απξφζσπε ζθέςε ζρεηηθά κε ηνλ εαπηφ ή ην ζπλαίζζεκα. Απφ ηνπο ηξφπνπο απηνχο, 

ε ελζπλείδεηε βίσζε  είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε. Ζ δηαδηθαζία απηή αληαλαθιάηαη 

ζε κηα «ζπλζεηηθή γλσζηηθή-ζπλαηζζεκαηηθή εζσηεξηθή εμεξεχλεζε, ζηε ρξήζε ησλ 

παξφλησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη „βησκέλσλ αηζζήζεσλ‟ σο νδεγφ γηα ηελ επίιπζε θαη 

ηε ιχζε πξνβιήκαηνο θαη ζηε κε-αμηνινγεηηθή επίγλσζε ηεο παξνχζαο 

ππνθεηκεληθήο εκπεηξίαο ηνπ εαπηνχ» (ζ. S68).  

Καηαζθεπαζκέλν λόεκα. Σν απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο 

λνήκαηνο έρεη ραξαθηεξηζηεί σο θαηαζθεπαζκέλν λφεκα (Park & Folkman, 1997). 

ηε βηβιηνγξαθία ηνπ ζηξεο, ηνπ ηξαχκαηνο θαη ηεο απψιεηαο ην θαηαζθεπαζκέλν 

λφεκα έρεη ιάβεη πνηθίινπο νξηζκνχο θαη κνξθέο. ηε ζπλέρεηα ηεο ελφηεηαο απηήο 

ζα παξνπζηαζηνχλ νη κνξθέο θαηαζθεπαζκέλνπ λνήκαηνο πνπ ζεσξνχληαη 

θεληξηθφηεξεο θαη έρνπλ ιάβεη ηε κεγαιχηεξε εξεπλεηηθή πξνζνρή. Οη κνξθέο απηέο 

είλαη ε θαηαλφεζε, ε εχξεζε νθέινπο, ε αιιαγή ηαπηφηεηαο, ε κεηαηξαπκαηηθή 

αλάπηπμε θαη ε απνδνρή.    

Καηανόηζη και εύπεζη οθέλοςρ. Οη Davis et al. (1998) ππνζηήξημαλ φηη νη δχν 

ζπρλφηεξεο κνξθέο πνπ ιακβάλεη ην λφεκα ζηε βηβιηνγξαθία ηεο απψιεηαο είλαη ε 

θαηαλφεζε θαη ε εχξεζε νθέινπο. Ζ έλλνηα ηεο θαηαλφεζεο αλαθέξεηαη ζηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ «λα αλαπηχμεη κηα ζρεηηθά επλντθή εμήγεζε γηα ηελ απψιεηα, 

ή λα βγάιεη λφεκα ζε απηήλ εληφο ησλ ππαξρφλησλ ζεκειησδψλ ζρεκάησλ ή 

θνζκνζεσξηψλ ηνπ» (Davis et al., 1998, ζ. 561). Παξαδείγκαηα ηέηνησλ εμεγήζεσλ 

απνηεινχλ ε αλάιεςε επζχλεο γηα ην ζπκβάλ ή ε απφδνζε ηνπ ζηε Θεία ζέιεζε. Ζ 

έλλνηα ηεο εχξεζεο νθέινπο αλαθέξεηαη ζηελ αμία πνπ απνθηά ε απψιεηα γηα ηε δσή 

ελφο αηφκνπ, ζηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο δειαδή πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ απηήλ. 
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Με απηή ηελ έλλνηα, ε εχξεζε νθέινπο παξνπζηάδεη νκνηφηεηα κε ηελ έλλνηα ηεο 

κεηαηξαπκαηηθήο αλάπηπμεο. 

Σφζν ε έλλνηα ηεο θαηαλφεζεο φζν θαη εθείλε ηεο εχξεζεο νθέινπο έρνπλ 

εξεπλεζεί εθηεηακέλα ζηε βηβιηνγξαθία ηεο απψιεηαο. Ζ δηαρξνληθή έξεπλα ησλ 

Davis et al. (1998) κε 205 άηνκα πνπ αληηκεηψπηδαλ ηελ απψιεηα ελφο κέινπο ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπο, βξήθε φηη ηφζν ε θαηαλφεζε ηεο απψιεηαο φζν θαη ε εχξεζε 

νθέινπο ζηελ εκπεηξία ζπλδένληαλ κε ρακειφηεξα επίπεδα δπζθνξίαο 6 θαη 13 κήλεο 

κεηά ηελ απψιεηα. Δθείλνη φκσο πνπ εχξηζθαλ λφεκα ζηελ απψιεηα αξγφηεξα δε 

βίσλαλ ηελ αλαθνχθηζε απφ ηε δπζθνξία πνπ βίσλαλ εθείλνη πνπ είραλ βγάιεη λφεκα 

λσξίηεξα. Σν αληίζεην ζπλέβαηλε ζε εθείλνπο πνπ εχξηζθαλ θάπνην φθεινο αξγφηεξα, 

ησλ νπνίσλ ε νδχλε κεησλφηαλ σο απνηέιεζκα ηεο εχξεζεο νθέινπο. Οη εξεπλεηέο 

ζπκπέξαλαλ φηη νη δχν απηνί δηαθνξεηηθνί ηξφπνη εξκελείαο ηνπ λνήκαηνο είραλ 

δηαθνξεηηθή θαη αλεμάξηεηε ζρέζε κε ηελ ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή ζηελ απψιεηα. Ζ 

εχξεζε λνήκαηνο ζηελ απψιεηα παξνπζίαζε ηζρπξφηεξε ζπζρέηηζε κε ηελ 

πξνζαξκνγή ζηνπο πξψηνπο 6 κήλεο κεηά ηελ απψιεηα, ελψ ε εχξεζε νθέινπο 

ζρεηηδφηαλ ηζρπξφηεξα κε ηελ πξνζαξκνγή 13 θαη 18 κήλεο κεηά απφ ηελ απψιεηα. 

Δπίζεο ε εχξεζε ζεηηθψλ ζηελ εκπεηξία θαηλφηαλ φηη επεξέαδε πεξηζζφηεξν ηελ 

πξνζαξκνγή απφ φηη ε αιιαγή ζηελ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα λνεκαηνδνηήζνπλ ηελ 

απψιεηα. Νεφηεξεο έξεπλεο επηρείξεζαλ λα αλαπαξάγνπλ θαη λα επεθηείλνπλ ηα 

επξήκαηά ηνπο, βξήθαλ φκσο φηη ελψ ηφζν ε θαηαλφεζε ηεο απψιεηαο φζν θαη ε 

εχξεζε νθέινπο ζπλδένληαη κε ιηγφηεξεο πεξηπινθέο ζην πέλζνο, ε θαηαλφεζε 

απνηειεί ηζρπξφηεξν πξνβιεπηηθφ παξάγνληα ηεο πξνζαξκνγήο κεηά ηελ απψιεηα ζε 

ζρέζε κε ηελ εχξεζε νθέινπο (Holland, Currier, & Neimeyer, 2006. Keesee, Currier, 

& Neimeyer, 2008). 

Πνηνη είλαη φκσο νη ζπγθεθξηκέλνη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο θαηαλνεί θαλείο 

ηελ απψιεηα ή εληνπίδεη θάπνην φθεινο ζε απηήλ; Απηφ πξνζπάζεζαλ λα απαληήζνπλ 

νη Lichtenthal, Currier, Neimeyer, θαη Keesee (2010) ζηελ έξεπλα ηνπο κε 156 γνλείο 

πνπ είραλ ράζεη ην παηδί ηνπο. Οη εξεπλεηέο επηρείξεζαλ λα εληνπίζνπλ ζπγθεθξηκέλα 

ζέκαηα θαηαλφεζεο θαη εχξεζεο νθέινπο θαη λα ηα ζπλδέζνπλ κε ηε ζνβαξφηεηα 

ησλ ζπκπησκάησλ πέλζνπο. Σν 45% ηνπ δείγκαηνο δε κπνξνχζε λα λνεκαηνδνηήζεη 

ηελ απψιεηα ελψ ην 21% δε κπνξνχζε λα βξεη νθέιε απφ ηελ εκπεηξία ηεο απψιεηαο. 

Απηνί νη γνλείο είραλ ζνβαξφηεξα ζπκπηψκαηα πέλζνπο ζε ζχγθξηζε κε εθείλνπο πνπ 

είραλ λνεκαηνδνηήζεη ηελ απψιεηα ή είραλ βξεη θάπνην φθεινο ζε απηήλ. πλνιηθά, 

ε αλάιπζε ησλ ζεκάησλ αλέδεημε 32 δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο εχξεζεο λνήκαηνο, 14 
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απφ ηνπο νπνίνπο αθνξνχζαλ ζηελ θαηαλφεζε θαη 18 ηελ εχξεζε νθέινπο. Σν 

ζπρλφηεξν ζέκα θαηαλφεζεο αθνξνχζε ζηελ πίζηε φηη ν ζάλαηνο ηνπ παηδηνχ ήηαλ 

ζέιεκα Θενχ. Άιια ζέκαηα πνπ αλέθεξαλ νη γνλείο ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλφεζε ηεο 

απψιεηαο ζρεηίδνληαλ κε ηηο πεπνηζήζεηο γηα ηελ χπαξμε δσήο κεηά ην ζάλαην, κε 

πεπνηζήζεηο γηα ηε ζπληνκία ηεο αλζξψπηλεο δσήο, κε ηελ απφδνζε ηνπ ζαλάηνπ ζηε 

κνίξα ή ζε ηαηξηθέο/ βηνινγηθέο εμεγήζεηο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην ζπρλφηεξν ζέκα 

εχξεζεο νθέινπο αθνξνχζε ζηελ επηζπκία ησλ γνληψλ λα βνεζήζνπλ άιινπο 

αλζξψπνπο πνπ είραλ βηψζεη θάπνηα απψιεηα. Άιια ζέκαηα εχξεζεο νθέινπο ήηαλ, 

κεηαμχ άιισλ, ε απμεκέλε ζπκπφληα, ελζπλαίζζεζε θαη επαηζζεζία πνπ βίσλαλ, ε 

κεγαιχηεξε εθηίκεζε ηεο δσήο, νη βειηησκέλεο ζρέζεηο, ε απμεκέλε πλεπκαηηθφηεηα, 

ε πξνζσπηθή βειηίσζε ή αλάπηπμε, ην αίζζεκα φηη είλαη δπλαηφηεξνη θαη φηη 

κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ δχζθνιεο θαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ε αιιαγή 

πξνηεξαηνηήησλ.  

Ζ εχξεζε νθέινπο είλαη κηα έλλνηα πνπ έρεη εξεπλεζεί γεληθφηεξα θαη ζε 

ζρέζε κε άιινπ είδνπο αληημνφηεηεο θαη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο. Οη Affleck θαη 

Tennen (1996) έθαλαλ κηα αλαζθφπεζε ηεο έλλνηαο ηεο εχξεζεο νθέινπο ζην πιαίζην 

ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ πγείαο, φπσο γηα παξάδεηγκα θαξδηαθέο πξνζβνιέο, 

θαξθίλν ηνπ ζηήζνπο, ηξαπκαηηζκνχο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ή ρξφληεο 

ξεπκαηνεηδείο παζήζεηο. Βξήθαλ φηη ζε φιεο απηέο ηηο παζήζεηο ππάξρνπλ θάπνηα 

θνηλά ζέκαηα εχξεζεο νθέινπο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ κε 

θίινπο θαη ζπγγελείο, ηε ζεηηθή αιιαγή ηεο πξνζσπηθφηεηαο, θαη ηελ αιιαγή ζηνπο 

ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλαζθφπεζεο ηνπο έδεημαλ φηη 

ε εχξεζε νθειψλ φπσο απηά πνπ αλαθέξζεθαλ ζρεηηδφηαλ κε θαιχηεξε πξνζαξκνγή 

θαη πξνέβιεπε ην ζπλαηζζεκαηηθφ επ δελ. Οη εξεπλεηέο εληφπηζαλ επίζεο θάπνηεο 

αξρηθέο ελδείμεηο φηη ε εχξεζε νθέινπο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε καθξνπξφζεζκα 

πιενλεθηήκαηα ζηελ πγεία. ε κηα κεηαγελέζηεξε αλαζθφπεζε πεξηζζφηεξσλ 

εξεπλψλ, πνπ πεξηιάκβαλαλ ηφζν ζπγρξνληθέο φζν θαη δηαρξνληθέο έξεπλεο κηαο 

κεγαιχηεξεο πνηθηιίαο ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ, νη ίδηνη εξεπλεηέο (Tennen & 

Affleck, 2002) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα άηνκα πνπ είραλ βξεη θάπνηα 

νθέιε ζηελ εκπεηξία ηνπο, παξνπζίαδαλ πεξηζζφηεξα καθξνπξφζεζκα νθέιε ζηελ 

πγεία ηνπο, κεησκέλε λνζεξφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα φπσο επίζεο θαη ιηγφηεξε 

θαζεκεξηλή δπζιεηηνπξγία. Ζ αλαζθφπεζε απηή πεξηιάκβαλε, εθηφο απφ ηηο ζνβαξέο 

θαηαζηάζεηο πγείαο,  εκπεηξίεο φπσο ε επηβίσζε απφ ππξθαγηά, ε απψιεηα, ή νη 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο.  
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Αλλαγή ηαςηόηηηαρ. Ζ έλλνηα ηεο αλλαγήρ ηαςηόηηηαρ κεηά απφ θάπνηα 

απψιεηα ή ηξαπκαηηθφ γεγνλφο ζρεηίδεηαη κε ηε γεληθφηεξε αλαθαηαζθεπή ηνπ 

λνήκαηνο πνπ πξνθχπηεη θαη πνπ αλαπφθεπθηα ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ αλαθαηαζθεπή 

ηνπ εαπηνχ (Gillies & Neimeyer, 2006). Οη Neimeyer et al. (2010) εμεηάδνπλ ηελ 

έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο θνλζηξνπθηηβηζηηθήο ζεσξίαο, σο έλα 

«αθεγεκαηηθφ επίηεπγκα, θαζψο ε αίζζεζε ηνπ εαπηνχ καο θαζηεξψλεηαη κέζα απφ 

ηηο ηζηνξίεο πνπ θαηαζθεπάδνπκε γηα ηνλ εαπηφ καο θαη κνηξαδφκαζηε κε ηνπο 

άιινπο» (Neimeyer et al., 2010, ζ.74 ). ε απηφ ην πιαίζην, ε απψιεηα ελφο 

αγαπεκέλνπ αηφκνπ κπνξεί λα επεξεάζεη βαζηά ηελ ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ (Schultz, 

2006), λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηε ζπλνρή ηεο αθήγεζεο ηνπ εαπηνχ 

(Neimeyer et al., 2010), θαη λα πξνθαιέζεη κηα ζεκαληηθή αλαδηνξγάλσζε ζηελ 

αίζζεζε ηνπ εαπηνχ, είηε ζεηηθή είηε αξλεηηθή (Neimeyer, Baldwin, & Gillies, 2006). 

Δπνκέλσο, ε αλαθαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο κπξνζηά ζηελ απψιεηα, πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη κηα βαζηά αλαζεψξεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ νξίδεη θαλείο ηνλ εαπηφ ηνπ, 

είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Neimeyer (1999) ε βαζηθή δηεξγαζία ηνπ πέλζνπο. 

Ζ έλλνηα ηεο κεηαηξαπκαηηθήο αλάπηπμεο (Tedeschi & Calhoun, 2004) κπνξεί 

λα ξίμεη πεξηζζφηεξν θσο ζηε κνξθή πνπ παίξλεη ε ζεηηθή αλαθαηαζθεπή ηεο 

ηαπηφηεηαο. Ζ κεηαηξαπκαηηθή αλάπηπμε, φπσο είδακε, ζρεηίδεηαη κε ηε γεληθφηεξε 

ζεηηθή αιιαγή πνπ πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ αληηκεηψπηζε αληίμνσλ θαη ηξαπκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ (Tedeschi & Calhoun, 2004). Ζ γεληθφηεξε απηή ζεηηθή κεηακφξθσζε 

πνπ ζπληειείηαη εκπεξηέρεη ηελ αιιαγκέλε αίζζεζε εαπηνχ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζε 

πεπνηζήζεηο φπσο είλαη ε αίζζεζε φηη κπνξεί θαλείο λα ζηεξηρηεί ζηνλ εαπηφ ηνπ, 

θαζψο θαη ε γλψζε φηη κπνξεί λα ρεηξηζηεί ηηο δπζθνιίεο θαη φηη είλαη δπλαηφηεξνο 

απφ φηη πίζηεπε (Tedeschi & Calhoun, 1996).  

Ζ ζεηηθή αιιαγή ηεο ηαπηφηεηαο έρεη βξεζεί φηη ζρεηίδεηαη κε θαιχηεξε 

πξνζαξκνγή ζην πέλζνο. πγθεθξηκέλα νη Neimeyer et al. (2006) δηεμήγαγαλ κηα 

έξεπλα κε 506 λένπο ελήιηθεο κέζα ζηα δχν πξψηα ρξφληα απφ ηελ απψιεηα ελφο 

αγαπεκέλνπ ηνπο πξνζψπνπ, γηα λα εληνπίζνπλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ 

ζπλερηδφκελν δεζκφ, ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο θαη ηα ζπκπηψκαηα 

πεξηπεπιεγκέλνπ πέλζνπο. Ζ αλαθαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο αθνξνχζε ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο απψιεηαο, ζηελ εχξεζε νθέινπο θαη ζηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο 

ηαπηφηεηαο. Καη νη ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο αλαθαηαζθεπήο ηεο απψιεηαο ζρεηίδνληαλ κε 

θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζηελ απψιεηα θαη ιηγφηεξα ζπκπηψκαηα πεξηπεπιεγκέλνπ 

πέλζνπο. πγθεθξηκέλα, ε ζεηηθή αιιαγή ηεο ηαπηφηεηαο καδί κε ηελ εχξεζε νθέινπο 
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ζρεηίδνληαλ κε ζεκαληηθά ιηγφηεξν πφλν απνρσξηζκνχ θαη ηξαπκαηηθφ ζηξεο, θαη 

ιεηηνπξγνχζαλ σο πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο απέλαληη ζηα ηξαπκαηηθά 

ζπκπηψκαηα. 

 Μεηαηπαςμαηική ανάπηςξη. πσο είδακε θαη παξαπάλσ, κηα άιιε κνξθή 

θαηαζθεπαζκέλνπ λνήκαηνο ζρεηίδεηαη κε ηηο θεηικέρ αλλαγέρ πνπ ζπληεινχληαη φηαλ 

ηα άηνκα έξρνληαη αληηκέησπα κε ηξαπκαηηθέο ή αληίμνεο εκπεηξίεο. Οη ζεηηθέο απηέο 

αιιαγέο έρνπλ ιάβεη δηάθνξεο έλλνηεο, φπσο άνθηζη (flourishing) (Ryff & Singer, 

1998), ανάπηςξη πος ζςνδέεηαι με ηο ζηπερ (stress-related growth) (Park, Cohen, & 

Murch, 1996), ανάπηςξη μέζα από ηην ανηιξοόηηηα (Joseph & Linley, 2005), ή 

μεηαηπαςμαηική ανάπηςξη  (Tedeschi & Calhoun, 2004), ε νπνία θαη έρεη επηθξαηήζεη. 

Οη Tedeschi θαη Calhoun (2004) νξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο κεηαηξαπκαηηθήο αλάπηπμεο 

σο ηε «ζεηηθή ςπρνινγηθή αιιαγή πνπ βηψλεηαη ζαλ απνηέιεζκα ηεο πάιεο κε 

εμαηξεηηθά δχζθνιεο ζπλζήθεο δσήο» (ζ. 1), φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, νη απψιεηεο, 

νη ρξφληεο αζζέλεηεο, ηα αηπρήκαηα, νη ζεμνπαιηθέο επηζέζεηο ή θαθνπνίεζε, ε κάρε 

θαη ε νκεξία κεηαμχ άιισλ. Δπηπιένλ, παξαιιειίδνπλ ηε κεηαηξαπκαηηθή αλάπηπμε 

κε ηελ εκπεηξία ελφο «ςπρνινγηθνχ ζεηζκνχ», ν νπνίνο απεηιεί ή θαηαζηξέθεη ηηο 

πξνεγνχκελεο πεπνηζήζεηο ηνπ αηφκνπ, ηδηαίηεξα ηηο πεπνηζήζεηο γηα ηελ θαινζχλε, 

ηελ πξνβιεςηκφηεηα θαη ειεγμηκφηεηα ηνπ θφζκνπ, ην αίζζεκα αζθάιεηαο φπσο 

επίζεο θαη ηελ αίζζεζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ κέιινληνο ηνπ αηφκνπ. πσο θαη 

ζηελ πεξίπησζε ελφο πξαγκαηηθνχ ζεηζκνχ, φπνπ ηα άηνκα αξρίδνπλ λα μαλαρηίδνπλ 

ηα θηίξηα πνπ θαηαζηξάθεθαλ, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ςπρνινγηθνχ ζεηζκνχ, 

ηα άηνκα θαηαθεχγνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο γλσζηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

επεμεξγαζίαο θαη αλαθαηαζθεπάδνπλ ην λφεκα πνπ πιένλ ελζσκαηψλεη ηελ 

ηξαπκαηηθή εκπεηξία θαη είλαη αλζεθηηθφηεξν ζηηο λέεο πξνθιήζεηο (Joseph & Linley, 

2005. Tedeschi & Calhoun, 2004). 

 Οη Davis, Wohl θαη Verberg (2007), ζηελ έξεπλα ηνπο κε 52 ελήιηθεο πνπ 

είραλ ράζεη θάπνην αγαπεκέλν πξφζσπν ζε κηα ηξαπκαηηθή έθξεμε νξπρείνπ 8 

ρξφληα λσξίηεξα, πξνζπάζεζαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο 

ζπληειείηαη ε κεηαηξαπκαηηθή αλάπηπμε. Γηαπίζησζαλ φηη ηα άηνκα πνπ είραλ βηψζεη 

κεηαηξαπκαηηθή αλάπηπμε ήηαλ εθείλα πνπ είραλ εξκελεχζεη ηελ εκπεηξία σο απεηιή 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, θαη έλησζαλ φηη είραλ ράζεη έλα βαζηθφ κέξνο ηεο δσήο ηνπο ή 

θάηη ζπκβνιηθφ, φπσο ε πίζηε. Χζηφζν, δελ είραλ βηψζεη ηελ απεηιή ή ηελ 

θαηαζηξνθή ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπο γηα ηνλ θφζκν γεληθά, φπσο πξνβιέπεη ην 

κνληέιν ησλ Tedeschi θαη Calhoun (2004). Σα άηνκα απηά είραλ βξεη λφεκα ζηελ 
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απψιεηα θαη ε αλάπηπμε ηνπο επηθεληξσλφηαλ ζηελ αχμεζε ηεο απηνγλσζίαο θαη ηεο 

αίζζεζεο πξνζσπηθήο δχλακεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα άηνκα πνπ δελ είραλ 

θαηαθέξεη λα εληνπίζνπλ θάπνην λφεκα ζηελ απψιεηα, δελ θαηάθεξαλ λα βηψζνπλ 

πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ε θηινζνθία ηεο δσήο ηνπο είρε αιιάμεη πξνο ην ρεηξφηεξν.

 Οη Tedeschi θαη Calhoun (1996) αλέπηπμαλ ηνλ Καηάινγν Μεηαηξαπκαηηθήο 

Αλάπηπμεο (Posttraumatic Growth Inventory), γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο δηαζηάζεηο 

ηεο αλάπηπμεο πνπ ζπληειείηαη κεηά απφ ηηο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο. Ζ θιίκαθα πνπ 

δεκηνπξγήζεθε απνηειείηαη απφ πέληε παξάγνληεο νη νπνίνη πξνζδηνξίδνπλ ηνπο 

βαζηθνχο ηνκείο ηεο κεηαηξαπκαηηθήο αλάπηπμεο. Ο πξψηνο παξάγνληαο ζρεηίδεηαη 

κε κηα κεγαιχηεξε εθηίκεζε ηεο δσήο θαη κε αιιαγή ησλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ βάδεη 

θαλείο (Tedeschi & Calhoun, 2004). Ο δεχηεξνο παξάγνληαο αθνξά ζηε βειηίσζε 

ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο άιινπο, νη νπνίεο γίλνληαη πεξηζζφηεξν βαζηέο θαη ζηελέο. 

Σαπηφρξνλα, ηα άηνκα κπνξεί λα απνκαθξπλζνχλ απφ δχζθνιεο ή αξλεηηθέο ζρέζεηο. 

Ζ ηξίηε δηάζηαζε ηεο κεηαηξαπκαηηθήο αλάπηπμεο είλαη ε απμεκέλε αίζζεζε 

πξνζσπηθήο δχλακεο, θαη ε πεπνίζεζε ησλ αηφκσλ φηη αθνχ ηα έβγαιαλ πέξα κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία, κπνξνχλ λα ηα βγάινπλ πέξα θαη κε άιιεο δχζθνιεο 

εκπεηξίεο ζηε δσή ηνπο. Ο ηέηαξηνο παξάγνληαο αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ησλ λέσλ 

δπλαηνηήησλ πνπ αλνίγνληαη κεηά απφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ηξαπκαηηθήο εκπεηξίαο, 

ελψ ε ππαξμηαθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε απνηεινχλ ηνλ ηειεπηαίν παξάγνληα πνπ 

εκπεξηέρεηαη ζηελ έλλνηα ηεο κεηαηξαπκαηηθήο αλάπηπμεο.  

Οη Joseph θαη Linley (2005), πξνζπαζψληαο λα πξνζδηνξίζνπλ ηε δνκή ηεο 

έλλνηαο ηεο κεηαηξαπκαηηθήο αλάπηπμεο, ζπλέθξηλαλ ηξεηο θιίκαθεο αλάπηπμεο, ζηηο 

νπνίεο πεξηιακβαλφηαλ θαη ν Καηάινγνο Μεηαηξαπκαηηθήο Αλάπηπμεο, θαη 

θαηέιεμαλ φηη φιεο νη ππνθιίκαθεο θφξησλαλ ζε έλαλ κνλαδηθφ παξάγνληα, 

ππνδεηθλχνληαο φηη ίζσο ε αλάπηπμε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα εληαίν θαηλφκελν. 

Σαπηφρξνλα, ηα απνηειέζκαηα ηνπο έδεημαλ φηη ε αλάπηπμε κπνξεί επίζεο λα 

εκπεξηέρεη ηξία ζπζηαηηθά δεχηεξεο ηάμεο, δειαδή ηελ αιιαγή ζηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο, ηελ απηναληίιεςε θαη ηε θηινζνθία δσήο. 

 Ζ ζρέζε ηεο κεηαηξαπκαηηθήο αλάπηπμεο κε ηελ πξνζαξκνγή είλαη αξθεηά 

αληηθαηηθή κε θάπνηεο έξεπλεο λα ππνζηεξίδνπλ φηη πςειά επίπεδα αλάπηπμεο 

ζρεηίδνληαη κε ρακειφηεξα επίπεδα δπζθνξίαο, ελψ άιιεο αλαθέξνπλ ηελ απνπζία 

ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηηο δχν έλλνηεο (Tedeschi & Calhoun, 2004). Απηφ έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε ηηο έξεπλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ην θαηαζθεπαζκέλν λφεκα ζρεηίδεηαη 

κε θαιχηεξε πξνζαξκνγή, δεδνκέλνπ φηη ε κεηαηξαπκαηηθή αλάπηπμε ζεσξείηαη σο 
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κηα κνξθή θαηαζθεπαζκέλνπ λνήκαηνο. Οη Tedeschi θαη Calhoun (2004) 

ππνζηεξίδνπλ φηη απηή ε αληίθαζε ππάξρεη επεηδή ε κεηαηξαπκαηηθή αλάπηπμε θαη ε 

δπζθνξία ή αληίζεηα ην επ δελ, είλαη μερσξηζηέο δηαζηάζεηο θαη δελ απνθιείνπλ ε κία 

ηελ άιιε. Παξάιιεια, νη Linley θαη Joseph (2004), ζηελ αλαζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο πάλσ ζηελ έλλνηα ηεο ζεηηθήο κεηαηξαπκαηηθήο αιιαγήο, δηαπίζησζαλ 

φηη ε αλάπηπμε θαη ε δπζθνξία δελ απνηεινχλ ηα δχν άθξα ηνπ ίδηνπ ζπλερνχο, φηη ε 

αλαθνχθηζε ηεο δπζθνξίαο δελ νδεγεί ζε αλάπηπμε, θαη φηη ε εκπεηξία ηεο αλάπηπμεο 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαιχηεξε πξνζαξκνγή θαη κείσζε ηεο δπζθνξίαο. 

 Αποδοσή. Ζ απνδνρή απνηειεί ζπρλά έλα είδνο θαηαζθεπαζκέλνπ λνήκαηνο 

(Park, 2010), πνπ νξηζκέλνη εξεπλεηέο ζεσξνχλ σο έλα είδνο εχξεζεο νθέινπο 

(Bower & Segerstrom, 2004. Kim, Schulz, & Carver, 2007). Ζ απνδνρή ζρεηίδεηαη κε 

ηελ πξνζπκία λα βηψζεη θαλείο ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ φπσο 

πξνθχπηνπλ ζηε ζηηγκή, ρσξίο λα πξνζπαζεί λα ηα αιιάμεη ή λα ηα απνθχγεη 

(Follette, Palm & Hall, 2004). Ζ απνδνρή, πέξα απφ ηηο ππνθεηκεληθέο εκπεηξίεο φπσο 

ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη ζθέςεηο, αθνξά θαη ζηα εμσηεξηθά γεγνλφηα, θαζψο θαη ζηελ 

πξνζπάζεηα λα κελ αμηνινγήζεη θαλείο απηά ηα γεγνλφηα, είηε ζεηηθά ή αξλεηηθά 

(Thompson, Arnkoff, & Glass, 2011). Οη Thompson et al. (2011) αλαζθφπεζαλ ηε 

ζεσξεηηθή θαη εξεπλεηηθή βηβιηνγξαθία πνπ ππνζηεξίδεη φηη νη έλλνηεο ηεο 

ελζπλεηδεηφηεηαο (mindfulness) θαη ηεο απνδνρήο απνηεινχλ βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο 

ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. Δληφπηζαλ αξθεηέο έξεπλεο πνπ δείρλνπλ φηη ππάξρεη ζρέζε 

αλάκεζα ζηελ απνδνρή θαη ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή κεηά απφ θάπνην ηξαχκα. Ζ 

απνδνρή έρεη ζρεηηζηεί επίζεο κε κεγαιχηεξε ςπρνινγηθή επειημία, κηα έλλνηα πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα θαη ηελ ςπρηθή πγεία γεληθφηεξα (Kashdan 

& Rottenberg, 2010). 

 Ζ απνδνρή έρεη κειεηεζεί ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ησλ ρξφλησλ αζζελεηψλ. Γηα 

παξάδεηγκα, νη Sturgeon θαη Zautra (2010) αληηκεησπίδνπλ ηελ απνδνρή ηνπ πφλνπ 

σο έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, ε νπνία βνεζάεη 

ηα άηνκα πνπ βηψλνπλ ρξφλην πφλν λα κελ επηθεληξψλνληαη ζε απηφλ, αθνχ δελ 

αιιάδεη, θαη λα εζηηάδνπλ ζε άιινπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ. 

χκθσλα κε ηνπο Evers et al. (2001), φηαλ αληηκεησπίδεη θαλείο κηα ρξφληα αζζέλεηα, 

κπνξεί λα απνδψζεη ηξία είδε λνήκαηνο ζε απηήλ: (1) λα ηνλίζεη ην αξλεηηθφ λφεκα, 

δίλνληαο έκθαζε ζηηο αξλεηηθέο πιεπξέο ηεο αζζέλεηαο, (2) λα κεηψζεη ην αξλεηηθφ 

λφεκα ηεο αζζέλεηαο, κέζα απφ ηελ απνδνρή ή (3) λα πξνζζέζεη ζεηηθφ λφεκα ζε 

απηήλ κέζα απφ ηελ αληίιεςε ησλ ζεηηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ κπνξεί λα έρεη. ηελ 
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έξεπλα ηνπο βξήθαλ φηη ε απνδνρή, ηελ νπνία φξηζαλ σο «ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

αλάγθεο λα πξνζαξκνζηεί θαλείο ζε κηα ρξφληα αζζέλεηα, ελψ αληηιακβάλεηαη ηελ 

ηθαλφηεηα λα αλερηεί ηελ απξφβιεπηε, αλεμέιεγθηε θχζε ηεο αζζέλεηαο θαη λα 

ρεηξηζηεί ηηο αξλεηηθέο ηεο ζπλέπεηεο» (Evers et al., 2001, ζ. 1027), ζρεηηδφηαλ κε 

ζεηηθέο αιιαγέο ζηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή πγεία, φπσο ήηαλ ε κείσζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο αζζέλεηαο, ηα παξάπνλα γηα ζσκαηηθνχο πφλνπο θαη ε αξλεηηθή 

δηάζεζε.  

Οη Edward, Welch θαη Chater (2009) ζηελ έξεπλα ηνπο κε άηνκα πνπ είραλ 

βηψζεη ςπρηθή αζζέλεηα, βξήθαλ φηη κεηαμχ άιισλ, ε απνδνρή απνηεινχζε βαζηθφ 

παξάγνληα πνπ ζπλέβαιιε ζηελ ςπρηθή ηνπο αλζεθηηθφηεηα. ινη νη ζπκκεηέρνληεο 

αλέθεξαλ φηη ε απνδνρή ηνπ εαπηνχ, ησλ άιισλ θαη ηεο θαηάζηαζεο απνηεινχζε 

βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο αλζεθηηθφηεηαο ε νπνία ηνπο έδηλε ηε δπλαηφηεηα λα 

δνπλ ηηο ζπλζήθεο ηεο δσήο ηνπο θαη ηελ αζζέλεηα ηνπο θάησ απφ έλα δηαθνξεηηθφ 

θσο θαη λα απνθχγνπλ ηελ αξλεηηθφηεηα. 

Νόεκα θαη πξνζαξκνγή. ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα εμεηάζηεθαλ 

ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο θαηαζθεπαζκέλνπ λνήκαηνο ελψ παξαηέζεθαλ έξεπλεο γηα ηε 

ζρέζε απηψλ ησλ κνξθψλ λνήκαηνο κε ηελ πξνζαξκνγή. ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα 

εμεηαζηεί ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ εχξεζε λνήκαηνο θαη ηελ πξνζαξκνγή γεληθά. 

χκθσλα κε ην κνληέιν ησλ Park θαη Folkman (1997) θαη ηεο Park (2010), φηαλ ε 

δηαδηθαζία θαηαζθεπήο λνήκαηνο είλαη επηηπρεκέλε θαη νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο 

αζπλέπεηαο αλάκεζα ζην θαζνιηθφ λφεκα θαη ην λφεκα ηεο θαηάζηαζεο, ηφηε ζα 

ππάξρεη θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζην ζηξεζνγφλν ή ηξαπκαηηθφ γεγνλφο. Αληίζεηα, ε 

ίδηα ε πξνζπάζεηα θαηαζθεπήο λνήκαηνο ζεσξείηαη φηη ζα ζπλδέεηαη κε κεγαιχηεξε 

δπζθνξία κέρξη λα νδεγήζεη ζε θάπνην απνηέιεζκα, θαη φηη ζα κεηψλεηαη θαζψο ζα 

δεκηνπξγείηαη λέν λφεκα (Park, 2010). Πνιινί εξεπλεηέο δηαθξίλνπλ αλάκεζα ζηηο 

δχν φςεηο ηνπ λνήκαηνο, δειαδή ζην λφεκα σο δηαδηθαζία θαη ζην λφεκα σο 

απνηέιεζκα, φζνλ αθνξά ζηελ πξνζαξκνγή ησλ αηφκσλ ζην ζηξεο θαη ηελ 

αληημνφηεηα (Bonanno, Wortman, & Nesse, 2004. Gillies, Neimeyer, & Milman, 

2014. Steger, Frazier, Oishi, & Kaler, 2006). ε γεληθέο γξακκέο νη πξνζπάζεηεο 

θαηαζθεπήο λνήκαηνο έρνπλ ζρεηηζηεί ζε πνιιέο έξεπλεο κε ρεηξφηεξε πξνζαξκνγή 

(Park, 2010). Απηφ κπνξεί λα γίλεηαη επεηδή ε αλαδήηεζε λνήκαηνο απφ κφλε ηεο, 

φηαλ γίλεηαη κε επηκνλή, κπνξεί λα αληηθαηνπηξίδεη κηα ζπλερή ελαζρφιεζε κε ηελ 

ηξαπκαηηθή εκπεηξία (Davis et al., 1998). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φηαλ νη έξεπλεο 

εμεηάδνπλ δηαρξνληθά ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο πξνζπάζεηεο θαηαζθεπήο λνήκαηνο θαη 
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ην θαηαζθεπαζκέλν λφεκα, ηα απνηειέζκαηα κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθά. Γηα 

παξάδεηγκα νη Park, Edmondson, Fenster θαη Blank (2008), βξήθαλ φηη νη 

πξνζπάζεηεο θαηαζθεπήο λνήκαηνο ζπλδένληαλ κε θαιχηεξε πξνζαξκνγή, κέζσ ηεο 

επηηπρεκέλεο δεκηνπξγίαο λνήκαηνο, ζε 172 ελήιηθεο πνπ είραλ επηβηψζεη απφ 

θαξθίλν. 

ζνλ αθνξά ζηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ εχξεζε λνήκαηνο θαη ηελ πξνζαξκνγή, 

ππάξρνπλ αξθεηέο έξεπλεο πνπ ζπλδένπλ ηελ αδπλακία εχξεζεο λνήκαηνο κεηά απφ 

θάπνην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο κε θαθή ςπρνινγηθή πξνζαξκνγή, γηα παξάδεηγκα, κε 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, θαη ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο, άγρνπο, ή κεηαηξαπκαηηθήο 

δηαηαξαρήο άγρνπο, ελψ ηελ εχξεζε λνήκαηνο κε θαιχηεξε πξνζαξκνγή θαη 

κεησκέλα ζπκπηψκαηα άγρνπο, θαηάζιηςεο θαη κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο (Bonanno, 

Wortman, & Nesse, 2004. Davis et al., 1998. Updegraff, Silver, & Holman, 2008. Wu 

et al., 2008). Γηα παξάδεηγκα, νη Updegraff et al. (2008) εμέηαζαλ ηνπο πξνβιεπηηθνχο 

παξάγνληεο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο αλαδήηεζεο θαη εχξεζεο λνήκαηνο ζε Ακεξηθαλνχο 

ελήιηθεο κεηά απφ ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ 2001. Σα 

επξήκαηά ηνπο έδεημαλ πσο ηα άηνκα πνπ αλαδεηνχζαλ λφεκα ακέζσο κεηά ηηο 

επηζέζεηο ήηαλ πηζαλφ λα αλαθέξνπλ πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα κεηαηξαπκαηηθνχ 

άγρνπο ζηα επφκελα δχν ρξφληα. Αληίζεηα, ηα άηνκα πνπ θαηάθεξλαλ λα βξνπλ 

θάπνηα εμήγεζε γηα ηα γεγνλφηα αλέθεξαλ ρακειφηεξα ζπκπηψκαηα 

κεηαηξαπκαηηθνχ άγρνπο. 

ηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο. Οη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο (coping) 

αλαθέξνληαη ζηηο ζθέςεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη άλζξσπνη γηα 

λα δηαρεηξηζηνχλ θαηαζηάζεηο πνπ αμηνινγνχλ σο ζηξεζνγφλεο, θαζψο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο πξνθαινχλ (Lazarus & Folkman, 1984). ηε βηβιηνγξαθία 

έρεη εληνπηζηεί έλαο κεγάινο αξηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο. 

Μηα αλαζθφπεζε ησλ πνηθίισλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί, 

θαηέιεμε ζηε δεκηνπξγία κηαο ιίζηαο 400 ζηξαηεγηθψλ (Skinner, Edge, Altman, & 

Sherwood, 2003). Δθηφο απφ ηηο κεκνλσκέλεο απηέο ζηξαηεγηθέο, έρνπλ γίλεη 

πξνζπάζεηεο νκαδνπνίεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ζε θαηεγνξίεο. Απφ ηηο πξψηεο θαη πην 

γλσζηέο ηαμηλνκήζεηο ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ήηαλ εθείλε πνπ πξνηάζεθε 

απφ ηνπο Folkman θαη Lazarus (1980), ε νπνία πεξηιακβάλεη δχν θαηεγνξίεο: ηηο 

ζηξαηεγηθέο πνπ εζηηάδνπλ ζην πξφβιεκα θαη εθείλεο πνπ εζηηάδνπλ ζην 

ζπλαίζζεκα. Οη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο πνπ εζηηάδνπλ ζην πξφβιεκα έρνπλ ζαλ 

ζηφρν ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ δεκηνπξγεί ην ζηξεο θαη πεξηιακβάλνπλ 
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γηα παξάδεηγκα ηελ εμέηαζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, ηε δξάζε, ή ηελ εθκάζεζε λέσλ 

δεμηνηήησλ θαη δηαδηθαζηψλ. Οη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο πνπ εζηηάδνπλ ζην 

ζπλαίζζεκα έρνπλ ζαλ ζηφρν ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ πξνθαιεί ην 

πξφβιεκα θαη πεξηιακβάλνπλ γηα παξάδεηγκα ηελ απνθπγή, ηελ απνζηαζηνπνίεζε, 

ηελ επηιεθηηθή πξνζνρή, ή ηελ εχξεζε ζεηηθψλ ζηα αξλεηηθά γεγνλφηα.  

Μηα άιιε δεκνθηιήο θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο είλαη 

εθείλε ησλ Roth θαη Cohen (1986), νη νπνίνη δηέθξηλαλ αλάκεζα ζηελ απνθπγή θαη 

ηελ πξνζέγγηζε σο δχν βαζηθνχο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο. πλαθήο 

νκαδνπνίεζε είλαη εθείλε αλάκεζα ζηελ ελεξγεηηθή θαη ηελ παζεηηθή αληηκεηψπηζε 

(Snow-Turek, Norris, & Tan, 1996). Παξαδείγκαηα ελεξγεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαζψο 

θαη ζηξαηεγηθψλ πξνζέγγηζεο απνηεινχλ ε επίιπζε πξνβιήκαηνο, ε αλαδήηεζε 

θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη ε επηδίσμε ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο (Taylor & 

Stanton, 2007). Απφ ηελ άιιε πιεπξά,  ε απνθπγή πεξηιακβάλεη ζπκπεξηθνξέο φπσο 

ε άξλεζε, ε απνζηαζηνπνίεζε, ε απνζχλδεζε, ή ε απνκφλσζε απφ ηνπο άιινπο. ην 

πιαίζην ηνπ ρξφληνπ πφλνπ, γηα παξάδεηγκα, ε ελεξγεηηθή αληηκεηψπηζε ζρεηίδεηαη κε 

ηελ πξνζπάζεηα ηνπ αηφκνπ λα ειέγμεη ηνλ πφλν ηνπ θαη λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί 

παξά ηνλ πφλν, ελψ ε παζεηηθή αληηκεηψπηζε ζπλεπάγεηαη ην λα αθήλεη ηνλ έιεγρν 

ηνπ πφλνπ ηνπ ζηνπο άιινπο ή λα επηηξέπεη λα επεξεάδνληαη άιιεο πιεπξέο ηεο δσήο 

ηνπ απφ ηνλ πφλν (Snow-Turek et al., 1996).  

Οπζηαζηηθά, νη δηαθνξεηηθέο νκαδνπνηήζεηο δελ πεξηιακβάλνπλ δηαθνξεηηθέο 

ζηξαηεγηθέο πξνζέγγηζεο, αιιά κάιινλ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ ίδησλ 

ζηξαηεγηθψλ. Έηζη, ε επίιπζε πξνβιήκαηνο ζεσξείηαη ζηξαηεγηθή πνπ εζηηάδεη ζην 

πξφβιεκα, ελεξγεηηθή ζηξαηεγηθή θαη ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζεο, ελψ ε άξλεζε 

απνηειεί κηα παζεηηθή ζηξαηεγηθή απνθπγήο πνπ εζηηάδεη ζην ζπλαίζζεκα. χκθσλα 

κε ηνπο Sturgeon θαη Zautra (2010) ε δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηελ ελεξγεηηθή θαη 

ηελ παζεηηθή ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο κπνξεί λα κελ είλαη θαηάιιειε, επεηδή ζηηο 

ελεξγεηηθέο ζηξαηεγηθέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη ζηξαηεγηθέο πνπ δελ είλαη 

πξνζαξκνζηηθέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε αλαδήηεζε ππνζηήξημεο απφ απξφζπκα 

άηνκα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νξηζκέλεο παζεηηθέο ζηξαηεγηθέο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ν δηαινγηζκφο, κπνξεί λα είλαη πξνζαξκνζηηθέο, αληίζεηα κε απηφ πνπ 

ππνδειψλεη ε θαηάηαμε ηνπο ζε απηή ηελ θαηεγνξία. Γηα ηνπο εξεπλεηέο απηνχο, 

έλαο θαιχηεξνο φξνο είλαη απηφο ηεο πξνζέγγηζεο πνπ είλαη αληίζεηνο κε ηε 

δπζπξνζαξκνζηηθή έλλνηα ηεο απνθπγήο. 
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Παξαδνζηαθά νη ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ ζρεηηζηεί ζεηηθά κε ηελ ςπρηθή 

αλζεθηηθφηεηα είλαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ εζηηάδνπλ ζην πξφβιεκα, νη ζηξαηεγηθέο 

πξνζέγγηζεο θαη νη ελεξγεηηθέο ζηξαηεγηθέο (Southwick, Vythilingam, & Charney, 

2005). Οη ζηξαηεγηθέο πξνζέγγηζεο ζπζρεηίδνληαη ζε αξθεηέο έξεπλεο κε θαιχηεξε 

ςπρνινγηθή θαη ζσκαηηθή πγεία απέλαληη ζε ζηξεζνγφλεο ζπλζήθεο (Taylor & 

Stanton, 2007). Ζ ρξήζε ζηξαηεγηθψλ πξνζέγγηζεο γηα παξάδεηγκα, βξέζεθε φηη 

ζρεηηδφηαλ κε βειηίσζε ζηε δσηηθφηεηα θαη κε κεησκέλα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα 

ζε γπλαίθεο κεηά απφ ζεξαπεία γηα θαξθίλν ηνπ ζηήζνπο (Kraemer, Stanton, 

Meyerowitz, Rowland, & Ganz, 2011).   

Μηα κνξθή πξνζέγγηζεο είλαη εθείλε πνπ εζηηάδεη ζηελ επεμεξγαζία θαη 

έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Οη Stanton, Kirk, Cameron θαη Danoff-Burg (2000) 

δηαπίζησζαλ φηη νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο πνπ εζηηάδνπλ ζην ζπλαίζζεκα 

πεξηιακβάλνπλ ηφζν ζπκπεξηθνξέο απνθπγήο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, πνπ κπνξεί λα 

ζεσξνχληαη ςπρνπαζνινγηθέο θαη δπζπξνζαξκνζηηθέο, φζν θαη ζπκπεξηθνξέο 

πξνζέγγηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, πνπ ζρεηίδνληαη κε θαιχηεξε πξνζαξκνγή. Οη 

ζπκπεξηθνξέο πξνζέγγηζεο πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαγλψξηζε, θαηαλφεζε θαη έθθξαζε 

ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη έρνπλ ζρεηηζηεί κε θαιχηεξε πξνζαξκνγή απέλαληη ζε 

δηάθνξνπο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο φπσο είλαη ε ππνγνληκφηεηα, ν θαξθίλνο ηνπ 

ζηήζνπο θαη ν ρξφληνο πφλνο (Austenfeld & Stanton, 2004). Ζ αληηκεηψπηζε κέζσ 

ζπλαηζζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο έρεη εξεπλεζεί θαη ζηα παηδηά. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα 

έξεπλα κε παηδηά 7-13 εηψλ πνπ είραλ ράζεη έλαλ γνληφ πξηλ απφ 6 κήλεο, βξέζεθε φηη 

ε κεγαιχηεξε ρξήζε ηεο εθθξαζηηθήο αληηκεηψπηζεο θαη ε κηθξφηεξε ρξήζε 

απνθεπθηηθήο αληηκεηψπηζεο ραξαθηήξηδε ηα παηδηά πνπ είραλ θαιή ςπρνθνηλσληθή 

πξνζαξκνγή ζηελ απψιεηα ζε αληίζεζε κε ηα παηδηά πνπ δελ είραλ πξνζαξκνζηεί 

(Howell, Shapiro, Layne, & Kaplow, 2015). Σα παηδηά απηά είραλ επίζεο κεγαιχηεξε 

εκπηζηνζχλε ζηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ ην γεγνλφο. Αληίζεηα, ηα παηδηά 

πνπ είραλ αλαπηχμεη ςπρνπαζνινγία, ρξεζηκνπνηνχζαλ πεξηζζφηεξν ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηψπηζεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ απνθπγή ή ηελ θαηαζηνιή ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. 

Οη ζηξαηεγηθέο πνπ εζηηάδνπλ ζην πξφβιεκα θαη ε αλαδήηεζε θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο έρεη θαλεί επίζεο φηη είλαη πεξηζζφηεξν βνεζεηηθέο ζην πιαίζην ηνπ 

πέλζνπο ηφζν ζε ελήιηθεο (Moskowitz, Folkman, & Acree, 2003), φζν θαη ζε 

εθήβνπο (Heinzer, 1995). Έρνπλ ζρεηηζηεί επίζεο κε ιηγφηεξα ζπκπηψκαηα 

κεηαηξαπκαηηθήο δηαηαξαρήο άγρνπο (Hoge et al., 2007). Δπηπιένλ, ε ελεξγεηηθή 
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αληηκεηψπηζε έρεη βξεζεί φηη ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ αλζεθηηθφηεηα απέλαληη ζηνλ 

ρξφλην πφλν. πγθεθξηκέλα, ε ελεξγεηηθή αληηκεηψπηζε έρεη ζρεηηζηεί κε κεησκέλε 

ςπρνινγηθή δπζθνξία (Snow-Turek et al., 1996), κεγαιχηεξε θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε θαη ιηγφηεξα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο (Sturgeon & Zautra, 2010).  

Παξφια ηα ζεηηθά επξήκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, είλαη 

ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ππάξρνπλ έξεπλεο ζηηο νπνίεο νη ελεξγεηηθέο 

ζηξαηεγηθέο πξνζέγγηζεο ζρεηίδνληαη θαη κε αξλεηηθά απνηειέζκαηα ελψ ζε άιιεο 

δελ παξνπζηάδνπλ θακία ζπζρέηηζε κε ηελ πξνζαξκνγή  (Folkman & Moskowitz, 

2004). Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απηφ εμαξηάηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ζηξεζνγφλνπ θαηάζηαζεο. Τπάξρνπλ έξεπλεο, γηα παξάδεηγκα, νη νπνίεο έρνπλ δείμεη 

φηη νξηζκέλεο κνξθέο αλαδήηεζεο ππνζηήξημεο ελδέρεηαη λα ζπλδένληαη κε 

κεγαιχηεξε ζπκπησκαηνινγία ζην πιαίζην ηεο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. 

Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζην γεγνλφο φηη ηα άηνκα ηελ αλαδεηνχλ ηελ πεξίνδν 

πνπ βηψλνπλ πεξηζζφηεξν ζηξεο ή ζην φηη ιακβάλνπλ αξλεηηθέο αληηδξάζεηο φηαλ 

απνθαιχπηνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο (Wright, Crawford & Sebastian, 2007). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ζηξαηεγηθέο πνπ εζηηάδνπλ ζην ζπλαίζζεκα θαη 

θπξίσο ζηελ απνθπγή, έρνπλ επξεία θαη πεξηζζφηεξν ζπζηεκαηηθή εξεπλεηηθή 

ππνζηήξημε φηη απνηεινχλ δπζπξνζαξκνζηηθέο ζηξαηεγηθέο  (Hoge et al. 2007. 

Marriott, Hamilton-Giachritsis, & Harrop, 2014. Moskowitz et al., 2003. Taylor & 

Stanton, 2007. Wright, Fopma-Loy, & Fischer, 2005). Γηα παξάδεηγκα, νη 

απνθεπθηηθέο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο έρνπλ ζρεηηζηεί κε απμεκέλα ζπκπηψκαηα 

κεηαηξαπκαηηθήο δηαηαξαρήο άγρνπο ζε πιεζπζκνχο πνπ έρνπλ βηψζεη ηξαπκαηηθέο 

εκπεηξίεο (Hoge et al., 2007). ε κηα έξεπλα κε 60 ελήιηθεο γπλαίθεο πνπ είραλ βηψζεη 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε σο παηδηά, βξέζεθε φηη ε ρξήζε απνθεπθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

αληηκεηψπηζεο ζρεηηδφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ κε πεξηζζφηεξα θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηψκαηα θαη κε ρεηξφηεξε επίιπζε δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ 

θαθνπνίεζε (Wright et al., 2007). 

ε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ επξήκαηα, κηα ζεηξά απφ έξεπλεο δείρλεη ηνλ 

επεξγεηηθφ ξφιν ηεο θαηαζηαιηηθήο ζηξαηεγηθήο αληηκεηψπηζεο (repressive coping), 

ζην πιαίζην ηνπ πέλζνπο θαη ηεο αληημνφηεηαο. Ζ θαηαζηαιηηθή αληηκεηψπηζε 

ζρεηίδεηαη κε ηελ απψζεζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ 

«ηελ ηαπηφρξνλε απνθπγή απεηιεηηθψλ ή αξλεηηθψλ εξεζηζκάησλ θαη ηελ απμεκέλε 

θπζηνινγηθή δηέγεξζε ζε απάληεζε απηψλ ησλ εξεζηζκάησλ» (Mancini & Bonanno, 

2009, ζ. 1811). Δλψ ε θαηαζηαιηηθή αληηκεηψπηζε παξαδνζηαθά έρεη ζρεηηζηεί κε 
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ρεηξφηεξε πξνζαξκνγή θαη κε καθξνπξφζεζκα πξνβιήκαηα πγείαο, αξθεηέο έξεπλεο 

ηε ζπζρεηίδνπλ κε θαιχηεξε πξνζαξκνγή (Mancini & Bonanno, 2010). Γηα 

παξάδεηγκα, νη Coifman, Bonanno, Ray, θαη Gross (2007) εμέηαζαλ ηε ρξήζε ηεο 

θαηαζηαιηηθήο αληηκεηψπηζεο θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ αλζεθηηθφηεηα ζε άηνκα πνπ 

είραλ ππνζηεί ηελ απψιεηα είηε ηνπ ζπδχγνπ ή ηνπ παηδηνχ ηνπο, θαη ζε 54 

παληξεκέλα άηνκα πνπ δε βίσλαλ θάπνηα απψιεηα. Σα επξήκαηα ηνπο έδεημαλ  φηη ε 

θαηαζηαιηηθή αληηκεηψπηζε πξνέβιεπε ιηγφηεξα ζπκπηψκαηα θαηάζιηςεο, άγρνπο 

θαη κεηαηξαπκαηηθήο δηαηαξαρήο άγρνπο, ιηγφηεξα παξάπνλα γηα ζσκαηηθή δπζθνξία 

θαη ιηγφηεξα πξνβιήκαηα πγείαο. Ζ θαηαζηαιηηθή αληηκεηψπηζε ζρεηηδφηαλ επίζεο 

κε αμηνινγήζεηο θαιχηεξεο πξνζαξκνγήο απφ ζηελνχο θίινπο, ηφζν ζηα άηνκα πνπ 

πελζνχζαλ φζν θαη ζε εθείλα πνπ δελ είραλ ππνζηεί απψιεηα. Ηδηαίηεξα φκσο γηα 

εθείλνπο πνπ πελζνχζαλ, ε θαηαζηαιηηθή αληηκεηψπηζε πξνέβιεπε θαιχηεξε 

καθξνπξφζεζκε πξνζαξκνγή. Δπηπιένλ, ε θαηαζηαιηηθή αληηκεηψπηζε έρεη ζρεηηζηεί 

κε θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζην πιαίζην ηφζν νμέσλ φζν θαη ρξφλησλ αζζελεηψλ, φπσο, 

γηα παξάδεηγκα, κε ιηγφηεξα ζπκπηψκαηα νμείαο θαη κεηαηξαπκαηηθήο δηαηαξαρήο 

άγρνπο κεηά απφ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, ηφζν άκεζα φζν θαη καθξνπξφζεζκα 

(Ginzburg, Solomon, & Bleich, 2002) θαη κε ιηγφηεξν πφλν θαη ιηγφηεξα επίπεδα 

θαηάζιηςεο ζε αζζελείο κε θαξθίλν ησλ πλεπκφλσλ (Prasertsri, Holden, Keefe, & 

Wilkie, 2011). 

Γηαηί φκσο ππάξρεη απηή ε δηάζηαζε ζηε βηβιηνγξαθία; Οη Mancini θαη 

Bonanno (2009, 2010) παξέρνπλ κηα εμήγεζε γηα ηνλ επεξγεηηθφ ξφιν ηεο 

θαηαζηαιηηθήο αληηκεηψπηζεο, κέζα απφ ηε ρξήζε γλσζηηθψλ πφξσλ. πγθεθξηκέλα, 

πξνηείλνπλ φηη ε θαηαζηαιηηθή αληηκεηψπηζε αθνξά θπξίσο ζε απηφκαηεο 

ζπκπεξηθνξέο ηηο νπνίεο δε ζπλεηδεηνπνηεί ην άηνκν, θαη επνκέλσο δηαθέξνπλ απφ ηηο 

ζθφπηκεο ζπκπεξηθνξέο απνθπγήο πνπ απαηηνχλ ζεκαληηθνχο γλσζηηθνχο πφξνπο. 

Δθφζνλ ε εκπεηξία ηνπο δελ είλαη ηδηαίηεξα απεηιεηηθή, κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ζπλεηδεηά ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο πνπ εζηηάδνπλ ζην 

πξφβιεκα, θαη φρη παζεηηθέο θαη απνθεπθηηθέο ζηξαηεγηθέο. Δπνκέλσο, ζχκθσλα κε 

ηελ εξκελεία απηή, δηαπηζηψλνπκε φηη ε θαηαζηαιηηθή αληηκεηψπηζε δηαθέξεη απφ 

ηελ απνθεπθηηθή θαη απηφο πηζαλφλ είλαη ν ιφγνο πνπ ζρεηίδεηαη κε θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα απέλαληη ζηελ αληημνφηεηα. 

Σα επξήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ή κε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο είλαη αξθεηά αληηθαηηθά, νδεγψληαο 

νξηζκέλνπο εξεπλεηέο ζηελ αλαγλψξηζε φηη απηφ πνπ είλαη ίζσο ζεκαληηθφηεξν, είλαη 
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ε ηθαλφηεηα επέιηθηεο ρξήζεο κηαο πνηθηιίαο ζηξαηεγηθψλ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο 

ηεο θαηάζηαζεο, κηα έλλνηα πνπ απνθαιείηαη εςελιξία ηηρ ανηιμεηώπιζηρ (coping 

flexibility)  (Bonanno & Diminich, 2013. Cheng, 2001. Folkman & Moskowitz, 

2004). Ήδε, νη Lazarus θαη Folkman απφ ην 1984 είραλ ππνζηεξίμεη φηη δελ ππάξρνπλ 

εγγελψο θαιέο ή θαθέο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο αιιά φηη νη πεξηζζφηεξεο 

ζηξαηεγηθέο κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθέο ζε κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε θαη φρη ζε 

κηα άιιε, ή αθφκε θαη ζηελ ίδηα θαηάζηαζε ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο. 

Δξεπλεηηθά επξήκαηα έρνπλ δείμεη φηη ε επειημία ηεο αληηκεηψπηζεο ζπλδέεηαη κε 

θαιχηεξε πξνζαξκνγή θαη ραξαθηεξίδεη ηα άηνκα πνπ αληαπνθξίλνληαη 

απνηειεζκαηηθά απέλαληη ζε δηάθνξεο αληημνφηεηεο (Bonanno, Pat-Horenczyk, & 

Noll, 2011. Galatzer-Levy, Burton, & Bonanno, 2012). Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα 

έξεπλα κε λένπο Έιιελεο θνηηεηέο βξέζεθε φηη νη αλζεθηηθφηεξνη λένη 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηφζν ελεξγεηηθέο φζν θαη απνθεπθηηθέο ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηψπηζεο (Leontopoulou, 2006). Μάιηζηα νη θνηηεηέο κε θαιχηεξε πξνζαξκνγή 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηξαηεγηθέο απνθπγήο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο 

ζπλνκήιηθνπο ηνπο πνπ δελ είραλ θαιή πξνζαξκνγή, δείρλνληαο φηη νη αλζεθηηθνί 

λένη δηέζεηαλ κεγαιχηεξε πνηθηιία ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο απφ ηελ νπνία 

αληινχζαλ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θαηάζηαζεο. 

 πλαηζζεκαηηθή ξύζκηζε. Ζ ηθαλφηεηα ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο απνηειεί 

ζεκαληηθφ πξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα 

(Bonanno & Kaltman, 1999. Curtis & Cicchetti, 2003. Troy & Mauss, 2011). Ζ 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε πεξηιακβάλεηαη ζηε γεληθφηεξε έλλνηα ηεο απηνξξχζκηζεο, 

ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηε ξχζκηζε δηαδηθαζηψλ φπσο είλαη ε πξνζνρή, ε δξάζε, νη 

ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα, νη παξνξκήζεηο, θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηάζηαζεο 

(Masten & Obradovic, 2008). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε 

αλαθέξεηαη «ζηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο ηα άηνκα επεξεάδνπλ ην πνηα 

ζπλαηζζήκαηα έρνπλ, ην πφηε ζα ηα έρνπλ, θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν βηψλνπλ θαη 

εθθξάδνπλ απηά ηα ζπλαηζζήκαηα» (Gross, 1998). Έλαο νξηζκφο πνπ αλαθέξεηαη 

ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία είλαη εθείλνο ηνπ Thompson (1994), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν 

ε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε «απνηειείηαη απφ ηηο εμσγελείο θαη εγγελείο δηαδηθαζίεο 

πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε, αμηνιφγεζε, θαη ηξνπνπνίεζε ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ, ηδηαίηεξα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ έληαζε θαη ζηνλ ρξφλν, ψζηε λα επηηχρεη θαλείο ηνπο ζηφρνπο ηνπ» (ζ. 27-28). 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ απηφ, ε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε αθνξά ηφζν ζηε 
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δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δηέγεξζεο φζν θαη ηελ παξεκπφδηζε ή 

κείσζε ηεο, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θαηάζηαζεο. πσο ζα δνχκε θαη 

παξαθάησ, έλαο ζεκαληηθφο ηνκέαο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο είλαη εθείλνο ηεο 

αχμεζεο βίσζεο ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Δπίζεο, ν νξηζκφο απηφο επηζεκαίλεη 

φηη ε ξχζκηζε κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ην ίδην ην άηνκν, ή απφ εμσηεξηθέο επηξξνέο 

θαη ην θνηλσληθφ ηνπ πιαίζην, θαη φηη επεξεάδεηαη απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ αηφκνπ ή 

ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ γηα θάζε δεδνκέλε πεξίπησζε (Thompson, 1994). Άιινη 

νξηζκνί ηνλίδνπλ επίζεο φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε κπνξεί λα είλαη ηφζν 

ζπλεηδεηή φζν θαη αζπλείδεηε, θαη φηη νη δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ξχζκηζεο δελ είλαη νχηε εγγελψο θαιέο νχηε θαθέο (Gross, 2002).  

 Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ ςπρηθή πγεία, δεδνκέλνπ 

φηη πνιιέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο έρνπλ λα θάλνπλ κε ειιείκκαηα θαη δπζθνιίεο ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε (Berking & Wupperman, 2012. Gross & Muñoz, 1995). Ο 

Berking (2007, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Berking et al., 2008) πξφηεηλε έλα κνληέιν 

θαιήο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε ελλέα 

δεμηνηήησλ. Οη δεμηφηεηεο απηέο είλαη (α) ε ζπλεηδεηή επεμεξγαζία/ επίγλσζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, (β) ε αλαγλψξηζε θαη νλνκαζία ησλ ζπλαηζζεκάησλ, (γ) ε αθξηβήο 

εξκελεία ησλ ζσκαηηθψλ αηζζήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα, (δ) ε 

αληίιεςε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εξεζηζκάησλ, (ε) ε ππνζηήξημε ηνπ εαπηνχ ζε 

δχζθνιεο ζπλαηζζεκαηηθά θαηαζηάζεηο, (ζη) ε ελεξγή ηξνπνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ, (δ) ε απνδνρή ησλ ζπλαηζζεκάησλ, (ε) ε αλνρή ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη (ζ) ε αληηκεηψπηζε ζπλαηζζεκαηηθά δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ 

ψζηε λα επηηχρεη θαλείο ζεκαληηθνχο ζηφρνπο. Οη Berking et al. (2008) ζηελ έξεπλά 

ηνπο κε έλα δείγκα 289 αζζελψλ ςπρηθήο πγείαο πνπ λνζειεχνληαλ, επηρείξεζαλ λα 

αμηνινγήζνπλ απηέο ηηο δεμηφηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο θαη λα δνπλ πσο 

δηαθέξνπλ αλάκεζα ζε θιηληθφ θαη κε θιηληθφ πιεζπζκφ, φπσο επίζεο πξηλ θαη κεηά 

απφ ςπρνζεξαπεία. Σα επξήκαηά ηνπο επηβεβαηψλνπλ ηελ ππφζεζε φηη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ ςπρηθή πγεία θαη φηη νη αζζελείο 

αλέθεξαλ ιηγφηεξεο δεμηφηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο απφ ην κε θιηληθφ δείγκα. 

Οη βαζηθέο δεμηφηεηεο πνπ βξέζεθε φηη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηελ ςπρηθή 

πγεία είλαη ε απνδνρή θαη ε αλνρή ησλ δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκάησλ, φπσο θαη ε 

ηθαλφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπο.  

Γχν ζπρλέο ζηξαηεγηθέο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο πνπ έρνπλ εξεπλεζεί 

είλαη ε γλσζηηθή επαλεθηίκεζε θαη ε θαηαζηνιή (Gross, 2002. Gross & John, 2003). 
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Ζ γλσζηηθή επαλεθηίκεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ πνπ αληηιακβάλεηαη 

θαλείο ηελ θαηάζηαζε έηζη ψζηε λα κεηψζεη ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηεο αληίθηππν, ελψ 

ε θαηαζηνιή ζρεηίδεηαη κε ηελ παξεκπφδηζε ηεο έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 

Γεληθά, επεηδή ε γλσζηηθή επαλεθηίκεζε σο ζηξαηεγηθή ρξεζηκνπνηείηαη λσξίο ζηε 

δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, κπνξεί λα επεξεάζεη φρη κφλν ηελ 

έθθξαζε αιιά θαη ηε βίσζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη επνκέλσο είλαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθή απφ ηελ θαηαζηνιή (Gross, 2002). Γηα παξάδεηγκα, νη Gross θαη 

John (2003) ζε κηα ζεηξά πέληε εξεπλψλ ζηηο νπνίεο ζπλέθξηλαλ ηε γλσζηηθή 

επαλεθηίκεζε θαη ηελ θαηαζηνιή, βξήθαλ φηη ηα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

γλσζηηθή επαλεθηίκεζε έρνπλ πην αηζηφδνμε ζηάζε θαη πξνζπαζνχλ πην ελεξγεηηθά 

λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηηο θαηαζηάζεηο. αλ απνηέιεζκα απηήο 

ηνπο ηεο πξνζπάζεηαο, βηψλνπλ θαη εθθξάδνπλ πεξηζζφηεξα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη 

ιηγφηεξα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα απφ εθείλνπο πνπ δελ ηε ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν 

ζπρλά. Απηφ νδεγεί πεξαηηέξσ ηα άηνκα πνπ επαλεθηηκνχλ ηηο θαηαζηάζεηο λα 

κνηξαζηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο κε ηνπο άιινπο θαη θαηά ζπλέπεηα λα 

απνιακβάλνπλ ζηελφηεξεο ζρέζεηο. Σέινο, ηα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηεκαηηθά 

ηε γλσζηηθή επαλεθηίκεζε έρνπλ ιηγφηεξα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα, θαη 

κεγαιχηεξε απηνεθηίκεζε, ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή θαη άιιεο κνξθέο επ δελ. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, ηα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλφηεξα ηελ θαηαζηνιή σο 

ζηξαηεγηθή ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο βηψλνπλ ιηγφηεξα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη 

πεξηζζφηεξα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, απνθεχγνπλ ηηο ζηελέο ζρέζεηο θαη έρνπλ 

ρακειφηεξα επίπεδα απηνεθηίκεζεο θαη ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσή, φπσο επίζεο θαη 

πεξηζζφηεξα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα.   

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε ζρεηίδεηαη κε πνιινχο ηξφπνπο κε ηελ ςπρηθή 

αλζεθηηθφηεηα. Οη Berking, Orth, Wupperman, Meier, θαη Caspar (2008) επηρείξεζαλ 

λα δηαζαθελίζνπλ θαηά πφζν ε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε δηεπθνιχλεη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή πξνζαξκνγή ή απιά είλαη ζχκπησκα θαθήο ζπλαηζζεκαηηθήο 

πξνζαξκνγήο. Γηα ην ζθνπφ απηφ δηεμήγαγαλ δχν έξεπλεο κε 446 θαη 635 άηνκα 

γεληθνχ πιεζπζκνχ αληίζηνηρα, εμεηάδνληαο δηαρξνληθά ηε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε 

θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή πξνζαξκνγή ζε έλα δηάζηεκα δχν εβδνκάδσλ. Ζ αλάιπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ έδεημε φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε πξνέβιεπε ηελ 

πξνζαξκνγή θαη φρη ην αληίζεην. πγθεθξηκέλα ε θαιή ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε 

πξνέβιεπε απμεκέλα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη κεησκέλα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη 
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άγρνο, αθφκε θαη κεηά ηνλ έιεγρν ηεο επίδξαζεο ηεο πξνγελέζηεξεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο πξνζαξκνγήο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ δείρλνπλ πην ζπγθεθξηκέλα ηε 

ζρέζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο κε ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα. Γηα παξάδεηγκα 

νη Troy, Wilhelm, Shallcross θαη Mauss (2010) εμέηαζαλ θαηά πφζν ε γλσζηηθή 

επαλεθηίκεζε, σο δηαδηθαζία γλσζηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο, κπνξεί λα 

ζεσξεζεί πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο απέλαληη ζηελ θαηάζιηςε κεηά απφ 

ζηξεζνγφλα γεγνλφηα δσήο. Γηα ην ζθνπφ απηφ εξεχλεζαλ ηελ ηθαλφηεηα ρξήζεο ηεο 

γλσζηηθήο επαλεθηίκεζεο ζε έλα δείγκα 78 γπλαηθψλ γεληθνχ πιεζπζκνχ πνπ είραλ 

βηψζεη θάπνην ζηξεζνγφλν γεγνλφο κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο. Σα 

απνηειέζκαηα ηνπο έδεημαλ φηη γηα ηηο γπλαίθεο πνπ βίσλαλ πςειά επίπεδα ζηξεο ζηε 

δσή ηνπο, εθείλεο πνπ έδεηρλαλ κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα ζηε ρξήζε γλσζηηθήο 

επαλεθηίκεζεο είραλ ιηγφηεξα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα απφ φηη εθείλεο πνπ είραλ 

ρακειφηεξε ηθαλφηεηα. Απηφ δελ ίζρπε ζηελ πεξίπησζε ρακεινχ ζηξεο, 

ππνγξακκίδνληαο φηη ε ηθαλφηεηα απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζην πιαίζην 

κεγαιχηεξεο αληημνφηεηαο. 

Οη ηθαλφηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο έρνπλ επίζεο ζρεηηζηεί κε ηελ 

αλάθακςε απφ ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο δσήο, ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηεο παηδηθήο 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο. Γηα παξάδεηγκα, κηα απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ βνήζεζε 

γπλαίθεο νη νπνίεο είραλ ππνζηεί ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ζηελ παηδηθή ηνπο ειηθία 

λα αλαθάκςνπλ απφ απηή θαη λα ζπλερίζνπλ ηε δσή ηνπο ήηαλ ε ηθαλφηεηά ηνπο λα 

παίξλνπλ ηε θπζηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο ελέξγεηα απφ ηελ θαθνπνίεζε θαη λα 

ηελ θαηεπζχλνπλ ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη επηδηψμεηο φπσο γηα παξάδεηγκα 

εθπαηδεπηηθέο εκπεηξίεο, ζπνξ, ή επαγγεικαηηθά ελδηαθέξνληα (Bogar & Hulse-

Killacky, 2006). Ζ επηθέληξσζε ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο ζε άιιεο 

εκπεηξίεο ηηο βνήζεζε λα ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά, λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο δσήο ηνπο θαη λα κεηψζνπλ ηελ επίδξαζε πνπ είρε πάλσ ηνπο ε 

θαθνπνηεηηθή εκπεηξία. Αληίζηνηρα, ζηελ έξεπλα ησλ Millar θαη Stermac (2000) νη 

ζπκκεηέρνπζεο πνπ είραλ βηψζεη παηδηθή θαθνπνίεζε θαη αλάξξσλαλ απφ ηε ρξήζε 

νπζηψλ, αλέθεξαλ πσο νη δηαδηθαζίεο πνπ ηηο βνήζεζαλ λα αλαθάκςνπλ απφ απηέο ηηο 

εκπεηξίεο ήηαλ νη ζηξαηεγηθέο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο, ε αλάπηπμε κηαο λέαο 

απηνεηθφλαο θαη ε δεκηνπξγία πγηέζηεξσλ ζρέζεσλ. πγθεθξηκέλα, ε ηθαλφηεηα 

ζπλαηζζεκαηηθήο δηαρείξηζεο αθνξνχζε θπξίσο ζηα νδπλεξά θαη ζπγθερπκέλα 

ζπλαηζζήκαηα θαη απνηεινχληαλ απφ ηέζζεξα ζηάδηα. ε έλα πξψην ζηάδην ήηαλ 
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ζεκαληηθή ε αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ε νπνία έδηλε ζηηο ζπκκεηέρνπζεο κηα 

αίζζεζε ελδπλάκσζεο θαη ζχλδεζεο κε ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο θφζκν. Σν δεχηεξν 

ζηάδην αθνξνχζε ζηελ εχξεζε λνήκαηνο ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

αηηίαο πνπ βίσλαλ ηα ζπγθεθξηκέλα ζπλαηζζήκαηα. Σν ηξίην ζηάδην ζρεηηδφηαλ κε 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νδπλεξψλ ζπλαηζζεκάησλ, ηδηαίηεξα κέζα απφ ηελ αλνηρηή 

έθθξαζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ ηνπο πφλνπ, ελψ ην ηειεπηαίν ζηάδην αθνξνχζε ζηελ 

θαιιηέξγεηα ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. 

 πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε δελ αθνξά κφλν 

ζηε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία, δηαηήξεζε θαη 

ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Ζ θαιιηέξγεηα ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο απέλαληη ζηελ αληημνφηεηα θαη ην ζηξεο (Tugade & Fredrickson, 

2007), δεδνκέλνπ φηη ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα έρεη θαλεί φηη ζπκβάιινπλ ζηελ 

ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα κε πνιινχο ηξφπνπο. Γηα παξάδεηγκα, έρεη βξεζεί φηη ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα βνεζνχλ ζηελ ηαρχηεξε θαξδηναγγεηαθή αλάθακςε κεηά απφ ηελ 

έθζεζε ζε θάπνην ζηξεζνγφλν γεγνλφο (Fredrickson, Mancuso, Branigan, & Tugade,  

2000), αιιά θαη ζηε καθξνπξφζεζκε πξνζαξκνγή (Papa & Bonanno, 2008), φηη 

εληζρχνπλ ηηο πξνζαξκνζηηθέο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο ελψ 

ειαρηζηνπνηνχλ ηηο δπζπξνζαξκνζηηθέο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο (Gloria & 

Steinhardt, 2014), φηη πξνσζνχλ δηεπξπκέλεο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηελ εχξεζε πνιιψλ πηζαλψλ ιχζεσλ ζηα πξνβιήκαηα (Fredrickson & 

Joiner, 2002) θαη φηη δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζαξκνγή ζην ζηξεο απμάλνληαο ηελ 

ςπρνινγηθή απφζηαζε απφ ηε δπζθνξία θαη εληζρχνληαο ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο 

(Keltner & Bonanno, 1997), κεηαμχ άιισλ. Έρεη βξεζεί επίζεο φηη ηα αλζεθηηθά 

άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα λα αλαθάκςνπλ απφ ζηξεζνγφλεο 

εκπεηξίεο (Tugade & Fredrickson, 2004).  

Οη Tugade θαη Fredrickson (2007) απαξηζκνχλ κηα ζεηξά κνξθψλ 

ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο πνπ απνβιέπνπλ είηε ζηε δεκηνπξγία, ή ζηε δηαηήξεζε 

θαη ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ. Μηα γλσζηηθή κνξθή 

ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο πνπ απνβιέπεη ζηε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηνπ ζεηηθνχ 

ζπλαηζζήκαηνο είλαη ην απνιακβάλεηλ (savoring), ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηε ζθφπηκε 

επηθέληξσζε ζηηο επράξηζηεο εκπεηξίεο. Οη Quoidbach, Berry, Hansenne, θαη 

Mikolajczak (2010) επηρείξεζαλ λα εμεηάζνπλ ηελ επίδξαζε ηεζζάξσλ βαζηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ απνιακβάλεηλ ζηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε 
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δσή. Σα επξήκαηα ηνπο έδεημαλ πσο φηαλ ηα άηνκα βίσλαλ ζεηηθά γεγνλφηα, 

επηθέληξσλαλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζην παξφλ θαη θαηέθεπγαλ ζε ζεηηθφ κεξπθαζκφ, 

βίσλαλ πεξηζζφηεξα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ελψ φηαλ κηινχζαλ ζηνπο άιινπο γηα ηηο 

ζεηηθέο ηνπο εκπεηξίεο απμαλφηαλ ε ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ ηε δσή. 

Οη Tugade θαη Fredrickson (2007) αλαθέξνπλ θαη κηα ζεηξά απφ άιιεο 

ζηξαηεγηθέο πνπ απμάλνπλ ή εληζρχνπλ ηηο ζεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο, φπσο, 

γηα παξάδεηγκα, ην ρακφγειν φηαλ θαλείο αηζζάλεηαη ζιηκκέλνο ή αλαζηαησκέλνο, ηε 

ζπλεηδεηή επηθέληξσζε ζηηο επινγίεο πνπ έρεη θάπνηνο ζηε δσή ηνπ ψζηε λα 

εληζρχζεη ζπλαηζζήκαηα επγλσκνζχλεο, φπσο θαη ηελ εχξεζε ζεηηθνχ λνήκαηνο ζηα 

αξλεηηθά γεγνλφηα. Ζ ρξήζε ηεο γλσζηηθήο επαλεθηίκεζεο είλαη άιιε κηα 

ζηξαηεγηθή πνπ έρεη ζρεηηζηεί, φρη κφλν κε ηε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, αιιά θαη κε ηελ αχμεζε ηεο βίσζεο 

ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζην πιαίζην ηεο αληημνφηεηαο (Troy & Mauss, 2011). Ζ 

ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλεηαη θαλείο ηηο εκπεηξίεο ηνπ απφ κηα επξχηεξε νπηηθή, 

αλαγλσξίδνληαο ηηο ραξέο καδί κε ηηο ιχπεο θαη λα εληνπίδεη θάηη ζεηηθφ αθφκε θαη 

απέλαληη ζε θαηλνκεληθά δπζβάζηαρηα γεγνλφηα, είλαη κηα ηθαλφηεηα πνπ ξπζκίδεη 

ηηο αθξαίεο αληηδξάζεηο ζηελ αληημνφηεηα θαη απνηειεί κία απφ ηηο πέληε βαζηθέο 

δηαζηάζεηο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Wagnild θαη 

Young (1990), ζε γπλαίθεο πνπ είραλ πξνζαξκνζηεί κε επηηπρία ζε κηα πξφζθαηε 

ζεκαληηθή απψιεηα. 

Παξφιν πνπ νη έξεπλεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ δείρλνπλ γηα 

παξάδεηγκα φηη ε γλσζηηθή επαλεθηίκεζε είλαη κηα απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή θαη 

φηη ε θαηαζηνιή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο είλαη αλαπνηειεζκαηηθή θαη δελ 

νδεγεί ζε θαιή πξνζαξκνγή, άιιεο έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε πγηήο πξνζαξκνγή 

ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ επέιηθηε επηινγή ησλ ζηξαηεγηθψλ ξχζκηζεο αλάινγα 

κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θαηάζηαζεο (Bonanno & Burton, 2013. Kashdan & Rottenberg, 

2010. Troy & Mauss, 2011). Γηα παξάδεηγκα, νη Troy θαη Mauss (2011) 

αλαζθνπψληαο ηε βηβιηνγξαθία γηα ηε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ έιεγρν ηεο πξνζνρήο θαη 

ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηφζν ε επηθέληξσζε ηεο 

πξνζνρήο ζηα αξλεηηθά εξεζίζκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ν κεξπθαζκφο, φζν θαη ε 

απφζπαζε ηεο πξνζνρήο απφ ηα αξλεηηθά εξεζίζκαηα, αλ θαη αληίζεηεο ζηξαηεγηθέο 

ειέγρνπ ηεο πξνζνρήο, νδεγνχλ θαη νη δχν ζε αξλεηηθά απνηειέζκαηα, φπσο είλαη ε 

θαηάζιηςε. Αληίζεηα, ε επηιεθηηθή πξνζνρή ησλ ζεηηθψλ ή νπδέηεξσλ εξεζηζκάησλ 

θαη ε απνκάθξπλζε ηεο πξνζνρήο απφ ηα άζρεηα αξλεηηθά εξεζίζκαηα, δειαδή ε 
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επέιηθηε ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζνρήο θάλεθε φηη ζπλδέεηαη κε θαιχηεξε πξνζαξκνγή 

ζην πιαίζην ηνπ ζηξεο. 

Ο Bonanno θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (Bonanno, Papa, Lalande, Westphal, & 

Coifman, 2004. Gupta & Bonanno, 2011. Westphal, Seivert, & Bonanno, 2010) ζε 

κηα ζεηξά απφ έξεπλεο επηθεληξψζεθαλ ζηελ έλλνηα ηεο εκθπαζηικήρ εςελιξίαρ, 

δειαδή ηεο επέιηθηεο επηινγήο αλάκεζα ζηελ αχμεζε ή ηελ θαηαζηνιή ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο θαη ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα. πγθεθξηκέλα, νη 

Bonanno, Papa et al. (2004), δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα κε θνηηεηέο ζηε Νέα Τφξθε, 

κεηά απφ ηηο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ, ζηελ νπνία κειέηεζαλ 

ηελ ηθαλφηεηά ησλ θνηηεηψλ λα απμήζνπλ ή λα θαηαζηείινπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

έθθξαζε ή λα ζπκπεξηθεξζνχλ θπζηνινγηθά ζε κηα ζεηξά απφ δνθηκαζίεο. 

Γηαπίζησζαλ φηη ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηα δχν πξψηα ρξφληα ηνπ θνιιεγίνπ 

πξνβιεπφηαλ απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα πξνζαξκφδνπλ κε επειημία ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε. πγθεθξηκέλα, εθείλνη πνπ είραλ κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα 

ζηελ αχμεζε ή θαηαζηνιή ηεο έθθξαζεο, αλέθεξαλ κεησκέλε δπζθνξία ζην ηέινο 

ηνπ δεχηεξνπ έηνπο. Δπηπιένλ, νη Gupta θαη Bonanno (2011), ζε κηα παξφκνηα έξεπλα 

κε άηνκα πνπ είραλ ράζεη ηνλ/ηε ζχδπγν ηνπο θαη έλα δείγκα ειέγρνπ παληξεκέλσλ 

ελειίθσλ, έδεημαλ φηη ηα άηνκα πνπ ππέθεξαλ απφ πεξηπεπιεγκέλν πέλζνο, είραλ 

δπζθνιίεο ζηελ εθθξαζηηθή επειημία, δειαδή δε κπνξνχζαλ λα απμήζνπλ ή λα 

κεηψζνπλ επέιηθηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο έθθξαζε φηαλ ηνπο δίλνληαλ νδεγίεο, ζε 

αληίζεζε κε ηα άηνκα πνπ βίσλαλ θπζηνινγηθφ πέλζνο θαη ηα άηνκα ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ.  

Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη θνηλσληθή ζηήξημε. Έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζηε 

βηβιηνγξαθία ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο είλαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ε 

θνηλσληθή ζηήξημε. Ήδε απφ ηηο πξψηεο έξεπλεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ζηα 

παηδηά, νη εξεπλεηέο εληφπηζαλ ηνλ βαζηθφ ξφιν πνπ παίδνπλ νη ζεηηθέο ζρέζεηο κε 

ηνπο πξσηαξρηθνχο θξνληηζηέο ή κε ππνζηεξηθηηθνχο παππνχδεο θαη αδέξθηα, ηα 

ζρεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνγέλεηαο φπσο ε νηθνγελεηαθή ζηαζεξφηεηα, ε 

ζπλνρή θαη ε δεζηαζηά, αιιά θαη ηα εμσηεξηθά ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο φπσο νη 

ζηελνί θίινη, νη ππνζηεξηθηηθνί δάζθαινη θαη νη κέληνξεο, ζηε ζεηηθή πξνζαξκνγή 

ησλ παηδηψλ θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα απέλαληη ζε κηα πνηθηιία αληημννηήησλ θαη 

ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ (Luthar & Zigler, 1991. Masten & Coatsworth, 1998. Werner, 

1990. Wyman et al., 1992). Σα επξήκαηα απηά νδήγεζαλ ηε Suniya Luthar, κηα απφ 
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ηηο ζεκαληηθφηεξεο εξεπλήηξηεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ζηα παηδηά θαη ηνπο 

λένπο, λα ζπκπεξάλεη φηη «Ζ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα βαζίδεηαη νπζηαζηηθά ζηηο 

ζρέζεηο» (Luthar, 2006, ζ. 780). Ζ θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη νη ζεηηθέο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο έρνπλ ζρεηηζηεί κε ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα ζε φιεο ηηο 

ειηθίεο θαη απέλαληη ζε έλα κεγάιν εχξνο αληημννηήησλ θαη ζηξεζνγφλσλ εκπεηξηψλ 

πνπ πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ζνβαξφ ζσκαηηθφ ηξαπκαηηζκφ (Quale & 

Schanke, 2010), ζνβαξέο αζζέλεηεο (Denz-Penhey & Murdoch, 2008. Woodgate, 

1999), ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο (Bonanno, et a. 2007), βία θαη θαθνπνίεζε ζηελ 

παηδηθή ειηθία (Afifi & MacMillan, 2011. Gonzales, Chronister, Linville, & Knoble, 

2012), καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Miller, 2002), νηθνλνκηθή αληημνφηεηα (Singer & Ryff, 

1999), ή απψιεηεο (Hogan & Schmidt, 2002. Lin, Sandler, Ayers, Wolchik, & 

Luecken, 2004). 

 Ζ θνηλσληθή ππνζηήξημε έρεη ζρεηηζηεί κε ηελ πξνζηαζία ηφζν ηεο ςπρηθήο 

φζν θαη ηεο θπζηθήο πγείαο θαη ηεο ζλεζηκφηεηαο (Cohen, 1988, 2004. Uchino, 

2006). Γηα παξάδεηγκα, ε θνηλσληθή ππνζηήξημε έρεη ζπζρεηηζηεί ζπζηεκαηηθά κε 

ρακειφηεξα επίπεδα λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο απφ αζζέλεηεο ηνπ 

θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο επίζεο θαη απφ θαξθίλν θαη κνιπζκαηηθέο 

αζζέλεηεο, ελψ ππάξρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο γηα ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ θνηλσληθή 

ππνζηήξημε θαη ηελ θαιχηεξε αλνζνινγηθή ιεηηνπξγία (Uchino, 2006). ην πεδίν ηεο 

ςπρηθήο πγείαο ε θνηλσληθή ππνζηήξημε έρεη ζρεηηζηεί κε ρακειφηεξα επίπεδα 

κεηαηξαπκαηηθήο δηαηαξαρήο άγρνπο, θαηάζιηςεο θαη ζηξεο (Bonanno et al., 2007. 

Denny, Clark, Fleming, Wall, 2004), θαζψο θαη κε ηελ αλάξξσζε απφ ηε 

κεηαηξαπκαηηθή δηαηαξαρή άγρνπο (Koenen, Stellman, Stellman, & Sommer, 2003), 

ελψ ε απνπζία ηεο κε πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα απηψλ ησλ δηαηαξαρψλ (Southwick 

et al., 2005). Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα κεηα-αλάιπζε 77 εξεπλψλ πνπ εμέηαζε ηελ 

επίδξαζε 14 δηαθξηηψλ παξαγφλησλ ζηελ αλάπηπμε κεηαηξαπκαηηθήο δηαηαξαρήο 

άγρνπο ζε δηαθνξεηηθνχο πιεζπζκνχο θαη γηα δηαθνξεηηθά είδε ηξαπκάησλ, ε 

απνπζία θνηλσληθήο ππνζηήξημεο καδί κε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ ηξαχκαηνο θαη ην 

επηπξφζζεην ζηξεο, αζθνχζαλ ηζρπξφηεξε επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο δηαηαξαρήο 

απηήο απφ φηη παξάγνληεο πνπ πξνεγνχληαλ ηνπ ηξαχκαηνο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

γεληθή αληημνφηεηα θαηά ηελ παηδηθή ειηθία θαη ην ςπρηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηεο 

νηθνγέλεηαο (Brewin, Andrews, & Valentine, 2000).  

Ζ παξνπζία θνηλσληθήο ππνζηήξημεο βνεζάεη ηα άηνκα φρη κφλν λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο θαη λα κελ αλαπηχμνπλ ςπρνπαζνινγία 



 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΖ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 

114 

 

αιιά θαη λα αλαπηπρζνχλ κέζα απφ απηέο (Cadell, Regehr, Hemsworth, 2003. 

Helgeson & Lopez, 2010. Hogan & Schmidt, 2002. Prati & Pietrantoni, 2009. 

Tedeschi & Calhoun, 2004). Γηα παξάδεηγκα, νη Cadell et al. (2003) εξεχλεζαλ 174 

θξνληηζηέο αηφκσλ κε HIV/AIDS πνπ είραλ πεζάλεη απφ έλα κήλα έσο 18 ρξφληα 

πξηλ, γηα λα αλαδεηήζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε κεηά απφ 

ηελ εκπεηξία ηνπ πέλζνπο. Ζ θνηλσληθή ππνζηήξημε βξέζεθε φηη είρε κηα ζεκαληηθή, 

ζεηηθή, άκεζε επίδξαζε ζηε κεηαηξαπκαηηθή αλάπηπμε, δειαδή φζν πεξηζζφηεξε 

θνηλσληθή ππνζηήξημε είρε έλα άηνκν ηφζν κεγαιχηεξε αλάπηπμε βίσλε κεηά απφ 

ηελ απψιεηα. Οη Tedeschi θαη Calhoun (2004) ππνζηεξίδνπλ φηη νη ζρέζεηο ηνπ 

αηφκνπ κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ ζεκαληηθά ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαηξαπκαηηθήο 

αλάπηπμεο «κέζσ ηεο παξνρήο λέσλ ζρεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε, θαη 

ηεο ελζπλαηζζεηηθήο απνδνρήο ησλ απνθαιχςεσλ γηα ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο θαη γηα 

ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε» (ζ. 12). 

 Ζ θνηλσληθή ζηήξημε είλαη κηα επξεία θαη πνιπδηάζηαηε έλλνηα πνπ κπνξεί λα 

ιάβεη πνηθίιεο κνξθέο.  Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο έξεπλεο 

δηαθνξεηηθά εξγαιεία αμηνιφγεζεο ηεο, ηα νπνία αληαλαθινχλ δηαθνξεηηθέο 

δηαζηάζεηο ηεο. ε γεληθέο γξακκέο, νη θνηλσληθέο κεηαβιεηέο απνηεινχληαη απφ δχν 

δηαζηάζεηο: ηε δνκηθή θαη ηε ιεηηνπξγηθή (Wills & Ainette, 2007). Ζ δομική διάζηαζη 

αλαθέξεηαη ζηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ελφο αηφκνπ θαη αληαλαθιάηαη γηα 

παξάδεηγκα ζηε δνκή θαη ηελ πνζφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ηνπ ζρέζεσλ, ζηνπο 

δηαθνξεηηθνχο θνηλσληθνχο ξφινπο πνπ αλαιακβάλεη θαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο κε άιια άηνκα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε λειηοςπγική διάζηαζη, 

αλαθέξεηαη ζηελ πνηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ηνπ αηφκνπ θαη ηηο ιεηηνπξγίεο 

πνπ απηέο επηηεινχλ (Schwarzer & Knoll, 2007).  

Οη ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχλ νη ζρέζεηο ζπρλά νκαδνπνηνχληαη ζε θαηεγνξίεο 

βνεζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ νη νπνίεο εμππεξεηνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε ππνζηεξηθηηθή 

ιεηηνπξγία γηα ηνλ δέθηε. Γηα παξάδεηγκα, νη Wills θαη Shinar (2000), παξαζέηνπλ 

πέληε δηαθνξεηηθέο κνξθέο ππνζηεξηθηηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ παξέρνπλ νη ζρέζεηο. Ζ 

πξψηε κνξθή αθνξά ζηε ζςναιζθημαηική ςποζηήπιξη θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ έθθξαζε 

θαη ζπδήηεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαζψο θαη κε ηελ παξνρή ζπλαηζζεκαηηθήο 

θξνληίδαο θαη απνδνρήο. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε αλαθέξεηαη επίζεο ζε 

δηάθνξεο έξεπλεο σο εθθξαζηηθή ππνζηήξημε, εθηφλσζε, ζηελή ππνζηήξημε ή 

ππνζηήξημε απηνεθηίκεζεο, επεηδή εληζρχεη ηελ απηνεθηίκεζε ηνπ αηφκνπ πνπ ηε 

ιακβάλεη κέζα απφ ηελ απνδνρή ηνπ θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηνπ (Cohen & 
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Wills, 1985). Μηα δεχηεξε κνξθή ππνζηήξημεο είλαη ε ζςνηελεζηική, πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ παξνρή πξαθηηθήο βνήζεηαο ε νπνία κπνξεί λα αθνξά ζε ρξήκαηα, πιηθά 

αγαζά ή ππεξεζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε βνήζεηα ζηε 

θξνληίδα ησλ παηδηψλ (Wills & Shinar, 2000). Ζ πληποθοπιακή ζηήπιξη αθνξά ζηελ 

παξνρή ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ ή ζπκβνπιψλ πνπ κπνξεί λα βνεζήζνπλ ην άηνκν λα 

αληηκεησπίζεη θαιχηεξα ηελ θαηάζηαζε, ελψ ε ζςνηποθική ςποζηήπιξη αλαθέξεηαη 

ζηελ παξνρή παξέαο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη θαλείο ζε δηάθνξεο θνηλσληθέο θαη 

ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σέινο, ε αναηποθοδόηηζη/ επικύπυζη ζρεηίδεηαη κε 

ηελ παξνρή εληζρπηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ή 

θπζηνινγηθφηεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ ή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ γηα ηελ 

πεξίζηαζε. πσο είλαη θαλεξφ, νη θαιέο ζηελέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κπνξνχλ λα 

επηηειέζνπλ πνιιέο ή αθφκε θαη φιεο ηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο. 

Ζ ιεηηνπξγηθή ππνζηήξημε δηαθξίλεηαη πεξαηηέξσ ζηελ ανηιλαμβανόμενη 

(perceived) ςποζηήπιξη, δειαδή ζηηο αληηιήςεηο πνπ έρεη θάπνηνο ζρεηηθά κε ηε 

δηαζεζηκφηεηα ππνζηήξημεο απφ ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ, θαη ηε λαμβανόμενη 

(received) ή εκηελεζμένη/ ππαγμαηοποιημένη (enacted) ςποζηήπιξη, δειαδή ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ππνζηεξηθηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ έρεη ιάβεη ην άηνκν ζηελ πξάμε 

(Barrera, 1986. Haber, Cohen, Lucas, & Baltes, 2007. Norris & Kaniasty, 1996). Έρεη 

θαλεί πσο νη δχν απηέο δηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο δε ζρεηίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο θαη πσο έρνπλ δηαθνξεηηθέο επηδξάζεηο ζηε θπζηθή θαη ςπρηθή πγεία 

κεηά απφ ζηξεο ή ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο (Wills & Shinar, 2000). ε γεληθέο γξακκέο, 

ε αληηιακβαλφκελε ππνζηήξημε έρεη εξεπλεζεί πεξηζζφηεξν, πηζαλά ιφγσ ηεο 

έκθαζεο ηεο ςπρνινγίαο ζηηο γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο αιιά θαη επεηδή παξνπζηάδεη 

ζπζηεκαηηθφηεξα απνηειέζκαηα (Norris & Kaniasty, 1996).  Έηζη, ε 

αληηιακβαλφκελε ππνζηήξημε ζεσξείηαη φηη πξνζηαηεχεη ηα άηνκα απφ ην ζηξεο θαη 

έρεη ζρεηηζηεί κε θαιχηεξε θπζηθή θαη ςπρηθή πγεία θαη κεγαιχηεξε ςπρηθή 

αλζεθηηθφηεηα (Haber et al., 2007. Janicki-Deverts & Cohen, 2011). Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, εξεπλεηηθά επξήκαηα άιινηε δε δείρλνπλ θακία επίδξαζε ηεο ιακβαλφκελεο 

ππνζηήξημεο ζην επ δελ θαη άιινηε ζπλδένπλ ηε ιακβαλφκελε ππνζηήξημε κε 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, θαηάζιηςε θαη πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο (Lepore, Glaser, 

& Roberts, 2008. Nurullah, 2012. Norris & Kaniasty, 1996).  

 Δπηρεηξψληαο λα εμεγήζνπλ απηά ηα αλαπάληερα επξήκαηα, νη Norris θαη 

Kaniasty (1996) ππνζηήξημαλ φηη ην κεηνλέθηεκα ηεο ιακβαλφκελεο ππνζηήξημεο 

έλαληη ηεο αληηιακβαλφκελεο είλαη αθξηβψο ην γεγνλφο φηη έρεη πξνζθεξζεί θαη 
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ιεθζεί. Απηφ απνηειεί έλδεημε φηη ην άηνκν βηψλεη ζεκαληηθή αληημνφηεηα ή ζηξεο, 

επεηδή ε ππνζηήξημε ζπλήζσο παξέρεηαη ζε εθείλνλ πνπ ηελ έρεη κεγαιχηεξε αλάγθε. 

Δπηπιένλ, ην είδνο ηεο ππνζηήξημεο πνπ παξέρεηαη κπνξεί λα κελ είλαη θαηάιιειν 

γηα ηελ πεξίζηαζε ή ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξέρεηαη λα είλαη ιαλζαζκέλνο. Μηα 

άιιε πηζαλή εμήγεζε είλαη φηη ε ιακβαλφκελε ππνζηήξημε ππνλνκεχεη ηελ 

απηνεθηίκεζε θαη γη‟ απηφ κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε απμεκέλε δπζθνξία (Lepore et al., 

2008. Norris & Kaniasty, 1996). Οη Uchino, Carlisle, Birmingham θαη Vaughn (2011) 

ππνζηήξημαλ φηη γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε παξερφκελε ππνζηήξημε ρξεηάδεηαη 

λα ιακβάλνληαη ππφςε ηξεηο παξάγνληεο: (1) παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην 

είδνο ηεο ζηξεζνγφλνπ εκπεηξίαο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε θαηαιιειφηεηά ηνπ 

είδνπο ηεο παξερφκελεο ππνζηήξημεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζηξεζνγφλν εκπεηξία, (2) 

παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ δέθηε, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε επηζπκία ηνπ 

λα ιάβεη ηελ ππνζηήξημε θαη (3) παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πάξνρν ηεο 

ππνζηήξημεο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε πνηφηεηα ηεο ζρέζεο.  

ε ππνζηήξημε ησλ παξαπάλσ ηζρπξηζκψλ, κηα πξφζθαηε αλαζθφπεζε 

εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηε ιακβαλφκελε ππνζηήξημε (Nurullah, 2012), έζεζε ζε 

ακθηζβήηεζε ηελ θαηεμνρήλ αξλεηηθή επίδξαζε ηεο ιακβαλφκελεο ππνζηήξημεο 

παξνπζηάδνληαο έξεπλεο πνπ έδεηρλαλ είηε κεηθηέο επηδξάζεηο ή αθφκε θαη ζεηηθέο 

επηδξάζεηο ηεο ιακβαλφκελεο θνηλσληθήο ζηήξημεο ζηελ ςπρηθή πγεία θαη ην επ δελ. 

χκθσλα κε ηνλ εξεπλεηή ηα απνηειέζκαηα ηεο ιακβαλφκελεο ζηήξημεο ζρεηίδνληαη 

κε κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην πιαίζην ηεο θαηάζηαζεο, ηα 

θίλεηξα εθείλνπ πνπ παξέρεη ηε βνήζεηα, ην θαηά πφζν ε ππνζηήξημε είλαη ακνηβαία 

ή φρη, ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ είδνπο ηεο ππνζηήξημεο κε ηνλ ζηξεζνγφλν παξάγνληα 

πνπ βηψλεηαη, φπσο επίζεο θαη ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην ζην νπνίν παξέρεηαη ε 

ππνζηήξημε.  

 Γηαηί φκσο νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ θαη ε θνηλσληθή ζηήξημε 

είλαη ηφζν ζεκαληηθέο γηα ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα; Ζ Hartling (2008) ππνζηεξίδεη 

φηη ηα πεξηζζφηεξα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ ζρεηηζηεί κε ηελ ςπρηθή 

αλζεθηηθφηεηα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαιιηεξγνχληαη θαη 

αλαπηχζζνληαη κέζα απφ ηηο ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ, ηδηαίηεξα κέζα απφ ζρέζεηο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ακνηβαία ελζπλαίζζεζε θαη ελδπλάκσζε. πγθεθξηκέλα, 

πξνηείλεη φηη ε λνεηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ, ε απηνεθηίκεζε ή ην αίζζεκα αμίαο 

πνπ βηψλεη, ε εζσηεξηθή εζηία ειέγρνπ, ην αίζζεκα ηεο ηθαλφηεηαο, θαη ε δπλαηφηεηα 

γηα ζχλδεζε κε ηνπο άιινπο είλαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα απφ ηηο 
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ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ. Ηδηαίηεξα ε έλλνηα ηεο ζχλδεζεο αληαλαθιά ηελ ακθίδξνκε, 

δηπιήο θαηεχζπλζεο, θχζε ησλ ζρέζεσλ ζε αληίζεζε κε ηε κνξθή ζρέζεο πνπ 

ππνδειψλεη ε έλλνηα θνηλσληθή ππνζηήξημε, σο ελφο πξάγκαηνο πνπ ιακβάλεη θαλείο 

απφ ηνπο άιινπο (Hartling, 2008).  

Πξάγκαηη, ππάξρνπλ εξεπλεηηθά επξήκαηα φηη δελ είλαη απιψο ε απμεκέλε 

δηαζεζηκφηεηα ηεο ππνζηήξημεο, αιιά ε ελεξγή εκπινθή θαη ε ζεηηθή αληαπφθξηζε 

ζηνπο άιινπο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα ηφζν ζηνπο ελήιηθεο φζν 

θαη ζηα παηδηά (Hoge et al., 2007). Γηα παξάδεηγκα, νη Theron θαη Engelbrecht 

(2012), ζηελ έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ κε αλζεθηηθνχο εθήβνπο ζηε Νφηην Αθξηθή, νη 

νπνίνη είραλ εθηεζεί ζε κηα πνηθηιία ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ, αλέδεημαλ ηνλ ξφιν 

πνπ είραλ παίμεη νη δάζθαινη ζηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο ηνπο αλζεθηηθφηεηαο. ηελ 

έξεπλα απηή θάλεθε φηη πξάγκαηη ν ξφινο ησλ δαζθάισλ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο 

θαη επηηεινχζε πνηθίιεο ιεηηνπξγίεο, θάλεθε φκσο επίζεο πφζν ζεκαληηθή ήηαλ ε 

ζπκβνιή ησλ ίδησλ ησλ εθήβσλ ζηε ζρέζε απηή θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηνπο 

βνεζνχζαλ νη δάζθαινη. πγθεθξηκέλα, ε ζπκβνιή ησλ εθήβσλ είρε λα θάλεη ηφζν 

κε ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιίαο απφ ηνπο ίδηνπο φζν θαη κε ηελ ακνηβαηφηεηα. Οη 

έθεβνη έπαηξλαλ ηελ πξσηνβνπιία λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο δαζθάινπο θαη λα δεηήζνπλ 

βνήζεηα, ελψ ηνπο έδεηρλαλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεηάδνληαλ λα ηνπο βνεζήζνπλ. 

Δπηπιένλ, ε ακνηβαηφηεηα ζρεηηδφηαλ κε ηελ αληαπφθξηζε ησλ εθήβσλ ζηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ δαζθάισλ λα ηνπο πξνζεγγίζνπλ θαη λα ηνπο βνεζήζνπλ. Οη λένη 

αληαπνθξίλνληαλ κε ην λα αλαγλσξίδνπλ ηηο πξνηάζεηο ησλ δαζθάισλ, λα απαληνχλ 

κε ζεηηθφ ηξφπν, αιιά θαη λα θαηαθέξλνπλ λα ηνπο εκπηζηεπηνχλ γηα λα ηνπο 

κηιήζνπλ γηα ηηο δπζθνιίεο ηνπο.  

Μεραληζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο. Σφζν ζηε βηβιηνγξαθία 

ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο φζν θαη ζηε βηβιηνγξαθία ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο 

έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξα κνληέια πνπ επηρεηξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο κεραληζκνχο κέζα απφ ηνπο νπνίνπο νη θνηλσληθέο ζρέζεηο κπνξνχλ 

λα πξνζηαηεχζνπλ ηε θπζηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ αηφκσλ θαη λα εληζρχζνπλ ηελ 

ςπρηθή ηνπο αλζεθηηθφηεηα. Γχν απφ ηα πξψηα κνληέια πξνηάζεθαλ απφ ηνπο Cohen 

θαη Wills (1985). χκθσλα κε ην πξψην κνληέιν ε θνηλσληθή ζηήξημε ιεηηνπξγεί 

κφλν θάησ απφ ζπλζήθεο ζηξεο θαη αληημνφηεηαο, πξνθπιάζζνληαο ηα άηνκα απφ ηηο 

αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ ζηξεο θαη απνθαιείηαη πποζηαηεςηικό μονηέλο. χκθσλα κε 

ηνπο Cohen θαη Wills (1985) ην πξνζηαηεπηηθφ κνληέιν παξαηεξείηαη φηαλ 

αμηνινγείηαη ε αληηιακβαλφκελε δηαζεζηκφηεηα ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο. Ζ 
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θνηλσληθή ζηήξημε επηδξά κε βάζε ην κνληέιν απηφ κε δχν ηξφπνπο: είηε 

κεηαβάιινληαο ηελ εθηίκεζε ηνπ ζηξεζνγφλνπ παξάγνληα απφ ην άηνκν ή 

κεηαβάιινληαο ηε θπζηνινγηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζπκπεξηθνξηθή αληίδξαζε ηνπ 

αηφκνπ ζηνλ ζηξεζνγφλν παξάγνληα (Cohen & Wills, 1985). ηελ πξψηε πεξίπησζε, 

ε αληίιεςε χπαξμεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο βνεζάεη ην άηνκν λα αηζζάλεηαη 

ιηγφηεξν αβνήζεην θαη ηθαλφηεξν λα αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζηαζε, κε απνηέιεζκα 

λα ηελ αμηνινγεί σο ιηγφηεξν απεηιεηηθή.  ηε δεχηεξε πεξίπησζε, νη άιινη κπνξεί 

λα βνεζήζνπλ ην άηνκν λα κεηαβάιιεη ηελ επίδξαζε ηεο αγρνγφλνπ θαηάζηαζεο 

πάλσ ηνπ, παξέρνληαο γηα παξάδεηγκα κηα ιχζε ή κηα ελαιιαθηηθή εξκελεία ζην 

πξφβιεκα ή ελζαξξχλνληαο πγηείο ζπκπεξηθνξέο, φπσο ην θαγεηφ ή ν χπλνο.  

Σν δεχηεξν κνληέιν πξνηείλεη φηη νη θνηλσληθνί πφξνη ιεηηνπξγνχλ επεξγεηηθά 

γηα ην άηνκν, είηε βξίζθεηαη θάησ απφ ζπλζήθεο ζηξεο είηε φρη, θαη απνθαιείηαη 

μονηέλο κύπιαρ επίδπαζηρ (Cohen & Wills, 1985). Οη θχξηεο επηδξάζεηο αλάκεζα ζηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηε θπζηθή θαη ςπρηθή πγεία πξνθχπηνπλ φηαλ αμηνινγείηαη ε 

θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ αηφκσλ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ αλζξψπσλ ζε θνηλσληθά 

δίθηπα ζπλεπάγεηαη ηε δηαηήξεζε ζηαζεξψλ θνηλσληθψλ ξφισλ κέζα απφ ηνπο 

νπνίνπο έρνπλ ηελ επθαηξία λα δήζνπλ ζεηηθέο εκπεηξίεο θαη λα απνθχγνπλ 

αξλεηηθέο. Γηα παξάδεηγκα, κέζα απφ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο κπνξεί λα 

αλαγλσξίδεηαη ε αμία ελφο αηφκνπ, λα ηνπ δεκηνπξγείηαη ην αίζζεκα ηεο 

ζηαζεξφηεηαο θαη λα πξνθαινχληαη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. ιεο απηέο νη ιεηηνπξγίεο 

έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο, ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηεο 

αίζζεζεο ειέγρνπ ηνπ πεξηβάιινληνο (Janicki-Deverts & Cohen, 2011). Ζ ζπκκεηνρή 

ζε έλα θνηλσληθφ δίθηπν κπνξεί επίζεο λα εληζρχεη ηε ζσκαηηθή αλζεθηηθφηεηα ησλ 

αηφκσλ κέζα απφ ζπκπεξηθνξηθνχο θαη θπζηνινγηθνχο κεραληζκνχο (Janicki-Deverts 

& Cohen, 2011). Οη πξψηνη αθνξνχλ ζηηο ζπκπεξηθνξέο πγείαο ζηηο νπνίεο 

θαηαθεχγνπλ ηα άηνκα επεηδή ελζαξξχλνληαη απφ ην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ ελψ 

νη θπζηνινγηθνί κεραληζκνί αλαθέξνληαη ζηε κεησκέλε αληηδξαζηηθφηεηα ηνπ 

θαξδηαγγεηαθνχ, αλνζνπνηεηηθνχ θαη λεπξνελδνθξηληθνχ ζπζηήκαηνο ζην ζηξεο. 

 Οη Lakey θαη Orehek (2011), ππνζηεξίδνπλ φηη ην πξνζηαηεπηηθφ κνληέιν δελ 

εμεγεί ηθαλνπνηεηηθά ηηο θχξηεο επηδξάζεηο αλάκεζα ζηελ αληηιακβαλφκελε 

ππνζηήξημε θαη ηελ ςπρηθή πγεία πνπ έρνπλ αλαδεηρζεί απφ ηηο έξεπλεο θαη 

πξνηείλνπλ ηε δηθή ηνπο ζεσξία, πνπ απνθαινχλ θευπία ζσεζιακήρ πύθμιζηρ 

(relational regulation theory), γηα λα παξέρνπλ κηα ζπκπιεξσκαηηθή εμήγεζε. 

χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, «νη θχξηεο επηδξάζεηο ζπληεινχληαη φηαλ νη άλζξσπνη 
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ξπζκίδνπλ ην ζπλαίζζεκα, ηε ζθέςε θαη ηε δξάζε ηνπο κέζα απφ θαζεκεξηλέο αιιά 

ζπλαηζζεκαηηθά ζεκαληηθέο ζπδεηήζεηο θαη θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο, παξά κέζα απφ 

ηηο ζπδεηήζεηο γηα ην πσο λα αληηκεησπίζνπλ ην ζηξεο» (Lakey & Orehek, 2011, ζ. 

482). Ζ ζεσξία απηή δίλεη έκθαζε ζηε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ ζθέςεσλ 

θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αλζξψπσλ κεηαμχ ηνπο. Ζ 

ζεσξία ζρεζηαθήο ξχζκηζεο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ αιιειεπίδξαζε κε άιια 

άηνκα, αιιά ζεσξεί φηη νη άλζξσπνη ξπζκίδνληαη θαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζή 

ηνπο κε δξαζηεξηφηεηεο, ζπκβνιηθά άηνκα, δψα ή αληηθείκελα. Ο θαζέλαο έρεη ηηο 

δηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο σο πξνο ηα άηνκα, ηηο δξαζηεξηφηεηεο ή ηα αληηθείκελα πνπ 

πξνηηκά γηα λα ξπζκίζεη ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζθέςεηο θαη ηηο δξάζεηο ηνπ.  Ζ 

επηηπρεκέλε ππνζηήξημε ζεκαίλεη φηη ην ζπλαίζζεκα θαη ε ζθέςε ηνπ αηφκνπ έρνπλ 

ξπζκηζηεί απνηειεζκαηηθά απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ κε ην άιιν άηνκν, 

δξαζηεξηφηεηα ή αληηθείκελν. Δπηπιένλ, ε ζρεζηαθή ξχζκηζε ζεσξείηαη κηα δπλακηθή 

δξαζηεξηφηεηα, δειαδή ηα άηνκα κεηαβάιινπλ ηηο ζπδεηήζεηο, ηα άηνκα ή ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα ξπζκίζνπλ ην ζπλαίζζεκά ηνπο κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ζρεζηαθήο ξχζκηζεο, φζν κεγαιχηεξε πνηθηιία ππάξρεη ζηηο 

ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ, ηφζν πηζαλφηεξν είλαη λα ξπζκηζηεί απνηειεζκαηηθά (Lakey & 

Orehek, 2011). 

Μηα παξφκνηα πξφηαζε γηα ηνλ ξπζκηζηηθφ ξφιν ησλ ζρέζεσλ έθαλαλ θαη νη 

Wills θαη Bantum (2012), επηρεηξψληαο λα εμεγήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε 

θνηλσληθή ζηήξημε αζθεί πξνθπιαθηηθφ ξφιν απέλαληη ζην ζηξεο θαη πξνσζεί ηελ 

ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα. Οη εξεπλεηέο απηνί ππνζηήξημαλ φηη ν πξνζηαηεπηηθφο ξφινο 

ησλ θνηλσληθψλ κεηαβιεηψλ έγθεηηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα επεξεάδνπλ ηηο 

δηαδηθαζίεο απηνξξχζκηζεο ησλ αηφκσλ. πγθεθξηκέλα, νη Wills θαη Bantum (2012) 

πξνηείλνπλ φηη ε θνηλσληθή ππνζηήξημε εληζρχεη ηνλ απηνέιεγρν, δειαδή ηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ λα ξπζκίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θαη λα πξνγξακκαηίδεη, λα 

ζρεδηάδεη θαη λα επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

πξνζηαηεπηηθά απέλαληη ζην ζηξεο θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα. Οη 

δηαπξνζσπηθέο ζπγθξνχζεηο απφ ηελ άιιε πιεπξά, νδεγνχλ, ζχκθσλα κε ηνπο 

εξεπλεηέο, ζε θαθή ζπλαηζζεκαηηθή θαη ζπκπεξηθνξηθή ξχζκηζε ε νπνία 

ζπλεπάγεηαη απμεκέλε εππάζεηα απέλαληη ζηνπο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο. Αλάινγα 

κε ηελ ειηθία ηνπ αηφκνπ νη θνηλσληθέο ζρέζεηο ζπκβάιινπλ ζηηο ηθαλφηεηεο 

απηνειέγρνπ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο (Wills & Bantum, 2012). Γηα παξάδεηγκα, ηα 

κηθξά παηδηά καζαίλνπλ λα ειέγρνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο είηε 
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αθνινπζψληαο ην πξφηππν ησλ γνληψλ ηνπο ή κέζσ άκεζεο θαζνδήγεζεο απφ 

απηνχο. ηνπο ελήιηθεο απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη νπνίνη έρνπλ ήδε απνθηήζεη 

δεμηφηεηεο απηνξξχζκηζεο, νη θνηλσληθέο ζρέζεηο κπνξεί λα δηεπθνιχλνπλ, λα 

ελζαξξχλνπλ ή λα παξαθηλνχλ ηε ρξήζε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ, κέζα απφ δηάθνξνπο 

ηξφπνπο. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα βνεζνχλ ην άηνκν λα πηνζεηεί ελεξγεηηθέο 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο απέλαληη ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη, λα 

πξνηείλνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα, ή λα ην βνεζνχλ λα βξεη ζεηηθφ 

λφεκα ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο.  

Έλα άιιν κνληέιν πνπ επηρεηξεί λα εμεγήζεη ην ξφιν ησλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ ζηε κεηαηξαπκαηηθή πξνζαξκνγή, είλαη ην μονηέλο κοινυνικήρ-γνυζηικήρ 

επεξεπγαζίαρ ηνπ Lepore θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (Lepore, 2001. Lepore & Helgeson, 

1998. Lepore, Silver, Wortman, & Wayment, 1996). χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ 

κεηαβιεηέο ηνπ θνηλσληθνχ δηθηχνπ φπσο ε θνηλσληθή ππνζηήξημε θαη νη πεξηνξηζκνί 

πνπ επηβάιιεη ην πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ ζηελ απνθάιπςε θαη ζπδήηεζε ησλ 

δχζθνισλ ή ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ, κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηελ επηηπρία ή αληίζεηα 

ηελ απνηπρία ηεο γλσζηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί θαλείο απνηειεζκαηηθά ζηελ 

αληημνφηεηα. ε απηφ ην πιαίζην, έλα ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ πνπ δηεπθνιχλεη ηελ 

επηθνηλσλία ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζθέςεσλ ζρεηηθά κε ηηο δχζθνιεο εκπεηξίεο πνπ 

βηψλεη θαλείο, δηεπθνιχλεη ηε γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο επεμεξγαζία 

(Lepore, 2001). Μέζα απφ ην κνίξαζκα θαη ηε ζεηηθή αληαπφθξηζε ησλ άιισλ, ηα 

άηνκα κπνξνχλ λα επαλαθηήζνπλ ή λα εληζρχζνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο, λα 

απνθηήζνπλ κηα δηαθνξεηηθή, ζεηηθφηεξε νπηηθή γηα ηελ εκπεηξία, ή λα βνεζεζνχλ λα 

ηελ απνδερηνχλ. Ζ επηθνηλσλία ησλ δχζθνισλ εκπεηξηψλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

πνπ απνξξένπλ απφ απηέο ζε έλα ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην, δηεπθνιχλεη επίζεο ηε 

κείσζε ηεο δηέγεξζεο θαη ηελ αχμεζε ηνπ αηζζήκαηνο ειέγρνπ ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη θνηλσληθνί πεξηνξηζκνί 

ζηεξνχλ ηα παξαπάλσ νθέιε απφ ην άηνκν, εκπνδίδνπλ ηε γλσζηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία ηεο εκπεηξίαο θαη νδεγνχλ ζε ρεηξφηεξε ςπρνινγηθή 

πξνζαξκνγή θαη πεξηζζφηεξα ςπρνινγηθά ζπκπηψκαηα (Lepore, 2001). Οη 

θνηλσληθνί πεξηνξηζκνί αλαγθάδνπλ ην άηνκν λα θαηαζηείιεη ηελ έθθξαζε ησλ 

δχζθνισλ εκπεηξηψλ θαη κπνξεί λα νθείινληαη ζηελ έιιεηςε αλζξψπσλ ζηνπο 

νπνίνπο κπνξεί θαλείο λα ζηξαθεί γηα ππνζηήξημε θαη κνίξαζκα, ζε αθαηάιιεια 
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ζρφιηα πνπ δείρλνπλ έιιεηςε επαηζζεζίαο ή ηέινο, ζηηο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο πνπ 

κπνξεί λα έρνπλ ηα άηνκα ηνπ πεξηβάιινληνο (Lepore et al., 1996). 

Τπάξρνπλ επίζεο αξθεηά κνληέια πνπ εμεγνχλ ηνλ ξφιν ηεο θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο ζηηο ζεηηθέο αιιαγέο θαη ηελ αλάπηπμε πνπ ζπληειείηαη κεηά απφ 

δχζθνιεο ή ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο (Helgeson & Lopez, 2010. Lepore & Kernan, 

2009. Tedeschi & Calhoun, 2004). Γηα παξάδεηγκα, νη Tedeschi θαη Calhoun (2004) 

ηνλίδνπλ ηνλ ξφιν πνπ παίδνπλ νη ππνζηεξηθηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζηε 

κεηαηξαπκαηηθή αλάπηπμε κέζα απφ ηελ ακνηβαία ππνζηήξημε αηφκσλ πνπ έρνπλ 

δήζεη ηηο ίδηεο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο θαη ηελ απηναπνθάιπςε. ηαλ ηα άηνκα 

κνηξάδνληαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο ζην πιαίζην ππνζηεξηθηηθψλ ζρέζεσλ, δηεπθνιχλεηαη 

ε δπλαηφηεηα γηα έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη γηα γλσζηηθή επεμεξγαζία ησλ 

εκπεηξηψλ απηψλ. Δπηπιένλ, νη ππνζηεξηθηηθνί άιινη, ηδηαίηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα 

άηνκα πνπ έρνπλ βηψζεη ηηο ίδηεο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, κπνξεί λα παξέρνπλ λένπο 

ηξφπνπο θαηαλφεζεο ηεο ηξαπκαηηθήο εκπεηξίαο. Οη Tedeschi θαη Calhoun (2004) 

ηνλίδνπλ επίζεο ηε δπλαηφηεηα ηεο έκκεζεο κεηαηξαπκαηηθήο αλάπηπμεο πνπ κπνξεί 

λα ζπληειεζηεί φηαλ ηα άηνκα έξρνληαη ζε επαθή κε ηε κεηαηξαπκαηηθή αλάπηπμε 

ησλ άιισλ.  

Οη Lepore θαη Kernan (2009), επίζεο, επέθηεηλαλ ην γλσζηηθφ-θνηλσληθφ 

κνληέιν ψζηε λα ζπκπεξηιάβνπλ ηηο ζεηηθέο αιιαγέο, ηελ εχξεζε νθέινπο θαη ηελ 

πξνζσπηθή αλάπηπμε πνπ κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κεηά απφ κηα δχζθνιε εκπεηξία 

φπσο ν θαξθίλνο. Πξνηείλνπλ φηη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ 

ηηο ζεηηθέο αιιαγέο ηφζν κε άκεζνπο φζν θαη κε έκκεζνπο ηξφπνπο. Οη έκκεζεο 

επηδξάζεηο είλαη απηέο πνπ αλαθέξζεθαλ ηφζν ζην θνηλσληθφ-γλσζηηθφ κνληέιν φζν 

θαη ζηε ζεσξία ηεο κεηαηξαπκαηηθήο αλάπηπμεο ησλ Tedeschi θαη Calhoun (2004), 

θαη αθνξνχλ ζηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ νη ππνζηεξηθηηθέο ζρέζεηο ζηε δηεπθφιπλζε 

ηεο αλαθαηαζθεπήο ηνπ λνήκαηνο κέζσ ηεο γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ εκπεηξηψλ. 

πγθεθξηκέλα, νη Lepore θαη Kernan (2009) ππνζηεξίδνπλ φηη κέζα απφ ηε 

δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο αθνκνίσζεο θαη ζπκκφξθσζεο, νη ζπδεηήζεηο κε 

ππνζηεξηθηηθά άηνκα κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ εχξεζε νθειψλ θαη ηελ 

πξνζσπηθή αλάπηπμε. Γηα παξάδεηγκα, νη άιινη κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζηε ζεηηθή 

επαλεθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο, λα εληνπίζνπλ ηα ζεηηθά, ή λα βνεζήζνπλ ην άηνκν 

λα απνδερηεί ηελ θαηάζηαζε. Οη άκεζνη ηξφπνη πξνθχπηνπλ απφ ηελ ελζσκάησζε 

ησλ αηφκσλ ζε έλα θνηλσληθφ δίθηπν φπνπ αηζζάλνληαη φηη αλήθνπλ, κε απνηέιεζκα 

λα ληψζνπλ φηη νη άιινη ηνπο εθηηκνχλ θαη φηη εθπιεξψλνπλ ξφινπο πνπ δίλνπλ 
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λφεκα θαη ζθνπφ ζηε δσή ηνπο. Έηζη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα βηψλνπλ ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα θαη εκπεηξίεο, ελψ εληζρχεηαη θαη ε απηνεθηίκεζε ηνπο.  

ύλνςε. ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθά νη 

θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζρεηηζηεί ζπζηεκαηηθά κε ηελ πξνζηαζία θαη ηε 

ζεηηθή πξνζαξκνγή απέλαληη ζην ηξαχκα θαη ηελ αληημνφηεηα. πσο είδακε, κηα 

βαζηθή θαηεγνξία παξαγφλησλ αθνξά ζηηο αληηιήςεηο θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

έρνπλ νη άλζξσπνη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Έλαο πςειφο βαζκφο απηνγλσζίαο φπσο 

επίζεο θαη ε εθηίκεζε, ν ζεβαζκφο θαη ε απνδνρή ηνπ εαπηνχ είλαη παξάγνληεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα ηφζν ζηα παηδηά θαη ηνπο 

εθήβνπο φζν θαη ζηνπο ελήιηθεο. Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ έρεη ζπζηεκαηηθά 

ζπζρεηηζηεί κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα πξνζαξκφδνληαη θαη λα αληηκεησπίδνπλ 

ηελ αληημνφηεηα θαη ην ηξαχκα είλαη ν βαζκφο ηνπ ειέγρνπ πνπ αληηιακβάλνληαη φηη 

έρνπλ. Ζ έλλνηα ηνπ ειέγρνπ παίξλεη δχν δηαζηάζεηο: ηελ εζηία ειέγρνπ θαη ηα 

αηζζήκαηα απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. Σα άηνκα πνπ έρνπλ εζσηεξηθή εζηία ειέγρνπ, 

πνπ έρνπλ δειαδή ηελ πεπνίζεζε φηη νη θαηαζηάζεηο ειέγρνληαη απφ ηηο δηθέο ηνπο 

ελέξγεηεο θαη φρη απφ ηε κνίξα, φπσο θαη ηα άηνκα πνπ έρνπλ πςειή 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, θαη πηζηεχνπλ φηη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα πεηπραίλνπλ ηα 

απνηειέζκαηα πνπ επηζπκνχλ, έρεη θαλεί φηη αληεπεμέξρνληαη κε κεγαιχηεξε επηηπρία 

ζηηο πξνθιήζεηο θαη δείρλνπλ πςειφηεξε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα. 

Έλαο ζεκαληηθφο πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο πνπ έρεη ζρεηηζηεί κε ηελ 

ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ αηφκσλ ζηελ αληημνφηεηα είλαη ην λφεκα θαη ε 

δηαδηθαζία θαηαζθεπήο λνήκαηνο. Οη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο κπνξεί λα παξαβηάζνπλ 

ηηο πξνεγνχκελεο πεπνηζήζεηο ησλ αλζξψπσλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνλ θφζκν, 

δεκηνπξγψληαο έληαζε θαη δπζθνξία. Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο λνήκαηνο, 

πνπ κπνξεί λα είλαη ηφζν ζπλαηζζεκαηηθή φζν θαη γλσζηηθή, ηα άηνκα επηρεηξνχλ λα 

κεηψζνπλ ηελ αζπκθσλία αλάκεζα ζηηο πξνεγνχκελεο πεπνηζήζεηο θαη ηηο 

ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο. Ζ επηηπρεκέλε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο λνήκαηνο νδεγεί ζε 

κείσζε ηεο δπζθνξίαο θαη θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζην ζηξεζνγφλν ή ηξαπκαηηθφ 

γεγνλφο. Ζ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε κηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθά είδε 

θαηαζθεπαζκέλνπ λνήκαηνο πνπ έρνπλ ζρεηηζηεί κε ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα θαη 

πνπ εθηείλνληαη απφ ηελ απνδνρή θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ γεγνλφηνο, κέρξη ηελ 

αιιαγή ηεο ηαπηφηεηαο, ηελ εχξεζε νθέινπο θαη ηε κεηαηξαπκαηηθή αλάπηπμε. 

ηαλ νη άλζξσπνη έξρνληαη αληηκέησπνη κε ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο θαη 

ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ρξεζηκνπνηνχλ κηα ζεηξά απφ ζθέςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο γηα 
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λα ηηο δηαρεηξηζηνχλ, κηα ζεηξά δειαδή απφ ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο. Οη 

ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο πνπ έρνπλ παξαδνζηαθά ζπζρεηηζηεί κε ηελ ςπρηθή 

αλζεθηηθφηεηα απέλαληη ζην ζηξεο θαη ην ηξαχκα είλαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ εζηηάδνπλ 

ζην πξφβιεκα, νη ζηξαηεγηθέο πξνζέγγηζεο θαη νη ελεξγεηηθέο ζηξαηεγηθέο. Σα 

επξήκαηα ησλ εξεπλψλ, σζηφζν, παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο αληηθάζεηο σο πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαθφξσλ ζηξαηεγηθψλ, γεγνλφο πνπ έρεη νδεγήζεη 

νξηζκέλνπο εξεπλεηέο λα ππνζηεξίμνπλ φηη απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ είλαη ε 

επέιηθηε ρξήζε κηαο ζεηξάο ζηξαηεγηθψλ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θαηάζηαζεο. 

Μηα επηπιένλ δηαδηθαζία πνπ έρεη θαλεί φηη πξνζηαηεχεη ηα άηνκα απφ ηηο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ηνπ ζηξεο θαη ησλ ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ είλαη ε απνηειεζκαηηθή 

ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε δελ αθνξά κφλν ζηελ 

ηθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα κεηψλνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά θάησ απφ αληίμνεο ζπλζήθεο, αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπο λα πξνθαινχλ, λα δηαηεξνχλ θαη λα εληζρχνπλ ηα ζεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα, ηα 

νπνία ζπκβάιινπλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο ζηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα. 

Σέινο, έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ έρεη θαλεί 

ζπζηεκαηηθά φηη παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε ζεηηθή πξνζαξκνγή απέλαληη ζε έλα 

κεγάιν εχξνο αληημννηήησλ θαη ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ ηφζν ζηα παηδηά φζν θαη 

ζηνπο ελήιηθεο, είλαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ε θνηλσληθή ζηήξημε. Ο ξφινο 

ησλ ζρέζεσλ θαη ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο αθνξά ζηελ πξνζηαζία ηφζν ηεο ςπρηθήο 

φζν θαη ηεο θπζηθήο πγείαο, αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ αηφκσλ κέζα απφ ηελ 

αληημνφηεηα. Οη εξεπλεηέο έρνπλ πξνηείλεη κηα ζεηξά απφ κνληέια πνπ επηρεηξνχλ λα 

εμεγήζνπλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο κεραληζκνχο κέζα απφ ηνπο νπνίνπο νη ζρέζεηο 

εληζρχνπλ ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα. Έηζη, ζχκθσλα κε ην πξνζηαηεπηηθφ κνληέιν 

νη ζρέζεηο ιεηηνπξγνχλ κφλν θάησ απφ ζπλζήθεο ζηξεο θαη αληημνφηεηαο βνεζψληαο 

ηα άηνκα λα κεηαβάιινπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο απέλαληη ζηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ βηψλνπλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην κνληέιν θχξηαο επίδξαζεο 

πξνηείλεη φηη νη ζρέζεηο ιεηηνπξγνχλ επεξγεηηθά γηα ηνπο αλζξψπνπο θάησ απφ φιεο 

ηηο ζπλζήθεο. Ζ ζεσξία ζρεζηαθήο ξχζκηζεο απνηειεί έλα κνληέιν θχξηαο επίδξαζεο 

θαη πξνηείλεη φηη νη άλζξσπνη ξπζκίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζθέςεηο θαη ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπο κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο. 

Σέινο, ην κνληέιν ηεο θνηλσληθήο-γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο ππνζηεξίδεη φηη έλα 

ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ πνπ δηεπθνιχλεη ηελ έθθξαζε θαη επηθνηλσλία, πξνσζεί 
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ηε γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ πξνζαξκνγή 

απέλαληη ζηελ αληημνφηεηα. 

Οη πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο ζεσξνχληαη βαζηθνί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. ηελ επφκελε ελφηεηα ζα ζπδεηεζεί ε έλλνηα ηεο 

αλάπηπμεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη ησλ παξεκβάζεσλ πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ ελίζρπζε ηεο. Ηδηαίηεξα ζα ζπδεηεζεί ε 

αλάπηπμε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ζην πιαίζην ηεο ςπρνζεξαπείαο.  

Η Αλάπηπμε ηεο Φπρηθήο Αλζεθηηθόηεηαο 

Έλαο ζεκαληηθφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο απφ πνιχ 

λσξίο ήηαλ ε αμηνπνίεζε ησλ επξεκάησλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο 

αηφκσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πνηθίιεο αληημνφηεηεο ή ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο θαη 

παξνπζηάδνπλ θίλδπλν λα αλαπηχμνπλ ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα (Wright et al., 2013). 

Ο ζηφρνο απηφο βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα δελ απνηειεί 

έλα ζηαζεξφ ραξαθηεξηζηηθφ αιιά, αληίζεηα, κηα δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα 

θαιιηεξγεζεί θαη λα αλαπηπρζεί (Newman, 2005. Rolf & Johnson, 1999). Γηα ην 

ζθνπφ ηεο αλάπηπμεο θαη ελίζρπζεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο έρνπλ ζρεδηαζηεί 

θαη πινπνηεζεί κηα ζεηξά απφ παξεκβάζεηο θαη πξνγξάκκαηα, πνπ απεπζχλνληαη ηφζν 

ζε παηδηά θαη εθήβνπο φζν θαη ζε ελήιηθεο. 

Σα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί κε βάζε ηελ έλλνηα ηεο 

ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο έρνπλ ζαλ θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο φηη, πέξα απφ ηελ 

θαθή πξνζαξκνγή, εμεηάδνπλ θαη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα, ελψ ηνλίδνπλ φρη κφλν ηα 

ειιείκκαηα αιιά θαη ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα δπλαηά ζεκεία ησλ αηφκσλ (Luthar & 

Cicchetti, 2000. Masten, 2011). Σα πξνγξάκκαηα απηά βαζίδνληαη θαηά θχξην ιφγν 

ζηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηε ζεηηθή πξνζαξκνγή θαη ηελ αλάπηπμε (Wright et al., 2013). Σα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ ηηο παξεκβάζεηο ελίζρπζεο ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο, φζν δηαθνξεηηθέο θαη αλ είλαη κεηαμχ ηνπο, είλαη ε επηδίσμε ζεηηθψλ 

ζηφρσλ θαη απνηειεζκάησλ, ε ρξήζε κνληέισλ αιιαγήο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ 

ζεηηθνχο πφξνπο, εθφδηα θαη πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο, ε αμηνιφγεζε ησλ 

ζεηηθψλ δηαζηάζεσλ ηεο πξνζαξκνγήο, θαη ε ρξήζε πνιιαπιψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ 

βαζίδνληαη ζηα κνληέια ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο (Masten & Powell, 2003. 

Masten & Wright, 2010). Δπηπιένλ, νη παξεκβάζεηο απηέο ηνλίδνπλ ηνλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ηφζν ηεο πξφιεςεο, φζν θαη ηεο αλαγλψξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ήδε 
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ππαξρφλησλ ηθαλνηήησλ ησλ αηφκσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηνπο 

(Luthar & Cicchetti, 2000). 

χκθσλα κε ηνπο Masten, Cutuli, Herbers, θαη Reed (2009), ε έξεπλα ηεο 

ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ππνδεηθλχεη ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ζηξαηεγηθψλ πνπ 

ρξεηάδεηαη λα δηέπνπλ ηηο παξεκβάζεηο: (α) ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ εζηηάδνπλ ζηνπο 

θηλδχλνπο, (β) ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ εζηηάδνπλ ζηα εθφδηα θαη, (γ) ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ 

εζηηάδνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο. ην πιαίζην ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ησλ παηδηψλ θαη 

ησλ εθήβσλ νη ζηξαηεγηθέο πνπ εζηηάδνπλ ζηνπο θηλδχλνπο αθνξνχλ ζηε κείσζε ησλ 

θηλδχλσλ ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη έλα παηδί θαη πεξηιακβάλνπλ γηα παξάδεηγκα ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ζεξαπεία ηεο θαηάζιηςεο ζε κεηέξεο λενγέλλεησλ ή ηε κείσζε ηεο 

βίαο θαη εγθιεκαηηθφηεηαο ζηε γεηηνληά. Οη ζηξαηεγηθέο πνπ εζηηάδνπλ ζηα εθφδηα 

έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ, ηελ θαιχηεξε πξφζβαζε ή ηε βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ησλ πφξσλ. Παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε παξνρή νηθνδηδάζθαινπ ή 

παξακάλαο ή ε εθπαίδεπζε ησλ γνληψλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη ηηο 

απνηειεζκαηηθέο γνληθέο πξαθηηθέο. Σέινο, νη ζηξαηεγηθέο πνπ εζηηάδνπλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ βαζηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ πξνζηαηεπηηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ. Έηζη, νη παξεκβάζεηο 

κπνξνχλ λα ζηνρεχνπλ ζηελ νηθνδφκεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ή ηελ 

ελζάξξπλζε θηιηθψλ ζρέζεσλ κε θηινθνηλσληθνχο ζπλνκήιηθνπο. Οη ίδηεο αξρέο 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαη ζε πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζε ελήιηθεο. Γηα 

παξάδεηγκα, νη Luthans, Vogelgesang, θαη Lester (2006) βαζίδνληαη ζε απηέο ηηο 

ζηξαηεγηθέο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο ζηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο. 

Παξεκβάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθόηεηαο. Πνιιά είλαη 

ηα πξνγξάκκαηα θαη νη παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε 

ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη ηελ πξνάζπηζε ηεο ςπρηθήο πγείαο απέλαληη ζην 

ζηξεο, ηηο αληημνφηεηεο θαη ηηο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο. Παξφιν πνπ νη παξεκβάζεηο 

πνπ έρνπλ ιάβεη ζπζηεκαηηθή εξεπλεηηθή ππνζηήξημε σο πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο είλαη αθφκε ιίγεο, ηα πξψηα απνηειέζκαηα είλαη 

ελζαξξπληηθά (Masten & Wright, 2010. Southwick, Pietrzak, & White, 2011). Γηα 

παξάδεηγκα, νη Macedo et al. (2014) δηεμήγαγαλ κηα ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ζε κε θιηληθφ πιεζπζκφ 

ελειίθσλ. ηελ αλαζθφπεζε ζπκπεξηιήθζεζαλ ζπλνιηθά 13 έξεπλεο, απφ ηηο νπνίεο 

νη επηά ήηαλ ηπραηνπνηεκέλεο ειεγρφκελεο κειέηεο, νη πέληε ήηαλ κε ηπραηνπνηεκέλεο
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ειεγρφκελεο κειέηεο θαη ε κία ήηαλ κειέηε αλνηρηνχ ηχπνπ. Οη έξεπλεο απηέο 

ρξεζηκνπνηνχζαλ δηαθνξεηηθνχο ιεηηνπξγηθνχο νξηζκνχο γηα ηελ έλλνηα ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο, κε απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη δηαθνξεηηθά εξγαιεία 

κέηξεζεο ηεο. Έηζη, θάπνηεο ρξεζηκνπνηνχζαλ θιίκαθεο κέηξεζεο ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο, θάπνηεο άιιεο εζηίαδαλ ζηελ έλλνηα ηεο ςπρηθήο επξσζηίαο, ελψ 

άιιεο αμηνινγνχζαλ έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα, φπσο ε 

εζσηεξηθή εζηία ειέγρνπ θαη ε απηνεθηίκεζε. Οη εξεπλεηέο βξήθαλ φηη, παξφια ηα 

κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ ζπκπεξηέιαβαλ, ηελ εηεξνγέλεηα θαη ηνλ 

ειιηπή ιεηηνπξγηθφ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο αλζεθηηθφηεηαο, ηα πεξηζζφηεξα 

πξνγξάκκαηα ήηαλ απνηειεζκαηηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. ε 

κηα δεχηεξε ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε θαη κεηα-αλάιπζε 25 ηπραηνπνηεκέλσλ 

εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ελειίθσλ, βξέζεθε φηη 

ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα είραλ κηθξή πξνο κέηξηα 

επίδξαζε ζηε βειηίσζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο θαη ηεο ςπρηθήο πγείαο (Leppin et al., 

2014). Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ έξεπλεο, 

ζηηο νπνίεο ζα γίλεηαη θαιχηεξνο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο 

θαη ζα αμηνινγνχληαη εηδηθά ζρεδηαζκέλεο παξεκβάζεηο.  

Οη παξεκβάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε ή ηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο  

αλζεθηηθφηεηαο είλαη δπλαηφλ λα εθαξκφδνληαη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα επίπεδα. Γηα 

παξάδεηγκα, κηα παξέκβαζε κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζε αηνκηθφ επίπεδν, ζην επίπεδν 

ηεο νηθνγέλεηαο, ζην επίπεδν νξγαληζκψλ φπσο είλαη ν ρψξνο εξγαζίαο ή ην ζρνιείν, 

ζην επίπεδν ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο ή ζε έλαλ ζπλδπαζκφ ηνπο (Southwick et al., 

2011). Έηζη, πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο είλαη 

ινγηθφ λα εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ ησλ γνλέσλ, νη νπνίνη 

κέζσ ησλ βειηησκέλσλ γνληθψλ πξαθηηθψλ ηνπο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο 

ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ησλ παηδηψλ ηνπο. Πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζε 

παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο εθαξκφδνληαη πνιχ ζπρλά ζην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ ή ηεο 

επξχηεξεο θνηλφηεηαο. Πνιιά πξνγξάκκαηα επίζεο απεπζχλνληαη ηαπηφρξνλα ζε 

πνιιά επίπεδα, πεξηιακβάλνληαο, γηα παξάδεηγκα, ηνπο γνλείο, ην ζρνιείν θαη ηελ 

θνηλφηεηα.  

Έλα παξάδεηγκα κηαο ηέηνηαο πνιπεπίπεδεο παξέκβαζεο απνηειεί ε 

Γηαρξνληθή Μειέηε ηνπ ηθάγνπ (Chicago Longitudinal Study), ε νπνία αμηνινγεί 

δηαρξνληθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Κέληξνπ Παηδηνχ-Γνλέα (Child-

Parent Center – CPC – Program) (Reynolds & Ou, 2003). Ζ κειέηε απηή 
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παξαθνινχζεζε ηελ εμέιημε ησλ 989 παηδηψλ ρακεινχ εηζνδήκαηνο πνπ εληάρζεθαλ 

ζην πξφγξακκα θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία, ζε ζχγθξηζε κε ηελ εμέιημε 550 

παηδηψλ αληίζηνηρνπ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ πνπ αθνινχζεζαλ ην ηππηθφ 

πξφγξακκα ηνπ λεπηαγσγείνπ. Σν CPC είλαη έλα πξφγξακκα πξψηκεο παξέκβαζεο 

πνπ απεπζχλεηαη ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο κέρξη ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη παξέρεη ηαπηφρξνλα εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο θαη 

νηθνγελεηαθή ζηήξημε. Σν πξφγξακκα απηφ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά δνκεκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο αθαδεκατθήο θαη 

θνηλσληθήο επηηπρίαο ησλ παηδηψλ, φπσο επίζεο θαη έλα πνιχπιεπξν πξφγξακκα πνπ 

απεπζχλεηαη ζηνπο γνλείο, ηφζν γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε, φζν θαη γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ δεζκψλ ηνπο κε ην ζρνιείν. Ζ παξέκβαζε πεξηιακβάλεη επίζεο έλα 

νινθιεξσκέλν ζρνιηθφ πξφγξακκα ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηε 

κεηάβαζε ησλ παηδηψλ ζην δεκνηηθφ. Σα επξήκαηα έδεημαλ φηη ηα παηδηά πνπ 

ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα είραλ θαιχηεξεο ζρνιηθέο επηδφζεηο θαη κεησκέλε 

παξαβαηηθφηεηα, ελψ ε ςπρηθή ηνπο αλζεθηηθφηεηα είρε γεληθφηεξα εληζρπζεί 

(Reynolds & Ou, 2003). Σα απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο πνπ 

κπνξεί λα έρεη κηα ηέηνηνπ είδνπο πξψηκε παξέκβαζε, ε νπνία ιεηηνχξγεζε σο 

πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο γηα ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ. Δπηπιένλ, νη 

πξνζηαηεπηηθέο επηδξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ιεηηνχξγεζαλ θαη ζηελ εθεβηθή 

ειηθία. Έηζη, ηα παηδηά πνπ είραλ ζπκκεηάζρεη ζην πξφγξακκα είραλ πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα ηειεηψζνπλ ην ζρνιείν, θαη λα νινθιεξψζνπλ πεξηζζφηεξα ρξφληα 

εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηα παηδηά πνπ δε ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα. 

Οη παξεκβάζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζε ελήιηθεο κπνξεί λα ιάβνπλ πνηθίιεο 

κνξθέο, φπσο είλαη ηα πξνγξάκκαηα ςπρνεθπαίδεπζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε δηάθνξα 

πιαίζηα, φπσο ην πιαίζην ηνπ παλεπηζηεκίνπ (Steinhardt & Dolbier, 2008), ην πιαίζην 

ηνπ ζηξαηνχ (Cornum, Matthews, & Seligman, 2011) ή ην πιαίζην ηνπ λνζνθνκείνπ 

(Loprinzi, Prasad, Schroeder, & Sood, 2011). Πνιιέο παξεκβάζεηο ιακβάλνπλ επίζεο 

ηε κνξθή πξνγξακκάησλ αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο ζηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο (Millear, 

Liossis, Shochet, Biggs, & Donald, 2008), ή πξνγξακκάησλ ζην πιαίζην ηεο 

θνηλφηεηαο, ζε πεξηπηψζεηο καδηθψλ θαηαζηξνθψλ (Kaminsky, McCabe, Langlieb, & 

Everly, 2006). Σειεπηαία έρνπλ αξρίζεη λα εθαξκφδνληαη θαη δηαδηθηπαθά 

πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο θαη εθπαίδεπζεο ζηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα 

(Rose et al., 2013) ή ζηελ αλάπηπμε ζεηηθνχ ςπρνινγηθνχ θεθαιαίνπ, κηαο έλλνηαο 

πνπ εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο καδί κε ηηο έλλνηεο ηεο 
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ειπίδαο, ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο αηζηνδνμίαο (Luthans, Avey, & 

Patera, 2008). 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ παξεκβάζεσλ απηψλ είλαη ε αλάπηπμε θαη 

ελίζρπζε βαζηθψλ πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ πνπ έρνπλ ζρεηηζηεί κε ηελ ςπρηθή 

αλζεθηηθφηεηα απέλαληη ζην ζηξεο θαη ηελ αληημνφηεηα, φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, 

νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο, νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ε απφδνζε 

λνήκαηνο ζηα γεγνλφηα. Γηα παξάδεηγκα, ην πξφγξακκα Master Resilience Training 

(MRT) (Reivich, Seligman, & McBride, 2011), ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ 

επξχηεξνπ πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ηνπ Ακεξηθαληθνχ 

ζηξαηνχ (Casey, 2011. Cornum et al., 2011), είλαη έλα 10ήκεξν πξφγξακκα πνπ 

δηδάζθεη δεμηφηεηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ζηνπο ππαμησκαηηθνχο, νη νπνίνη 

δηδάζθνπλ ζηε ζπλέρεηα απηέο ηηο δεμηφηεηεο ζηνπο ζηξαηηψηεο ηνπο. πλνιηθά ην 

πξφγξακκα απνηειείηαη απφ ηξεηο ζπληζηψζεο πνπ είλαη ε πξνεηνηκαζία, ε δηαηήξεζε 

θαη ε ελίζρπζε (Reivich et al., 2011). Οη βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο ζηηο νπνίεο εθπαηδεχνληαη νη ππαμησκαηηθνί είλαη ε απηεπίγλσζε, ε 

απηνξξχζκηζε, ε αηζηνδνμία, ε γλσζηηθή επειημία, νη δπλάκεηο ηνπ ραξαθηήξα, θαη νη 

δεμηφηεηεο νηθνδφκεζεο θαιψλ ζρέζεσλ. Γηα λα εληζρχζνπλ απηέο ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

αλζεθηηθφηεηαο, νη ππαμησκαηηθνί καζαίλνπλ κηα ζεηξά απφ δεμηφηεηεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηε γλσζηηθή-ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία θαη ηε ζεηηθή ςπρνινγία, 

φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε αλαγλψξηζε ζθέςεσλ θαη βαζηά ξηδσκέλσλ 

πεπνηζήζεσλ, ε επίιπζε πξνβιήκαηνο, ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ θαηαζηξνθηθψλ 

ζθέςεσλ θαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο επγλσκνζχλεο. Ζ αμηνιφγεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο έδεημε φηη νη ππαμησκαηηθνί πνπ είραλ παξαθνινπζήζεη ην 

πξφγξακκα απηφ είραλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο θαη 

ηεο ςπρηθήο ηνπο πγείαο, απφ φηη ηα άηνκα πνπ δελ είραλ ζπκκεηάζρεη, θαη φηη ε 

εθπαίδεπζε ήηαλ απνηειεζκαηηθφηεξε γηα ηνπο λεφηεξνπο ππαμησκαηηθνχο (18-24 

εηψλ) απφ φηη γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο (Lester, Harms, Herian, Krasikova, & Beal, 

2011).  

Φπρνζεξαπεία θαη ςπρηθή αλζεθηηθόηεηα. ηε βηβιηνγξαθία, νη έξεπλεο 

πνπ ζπλδένπλ ηελ ςπρνζεξαπεία κε ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα είλαη πεξηνξηζκέλεο. 

χκθσλα κε ηνπο Norte et al. (2011) «ν ξφινο ησλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα ζηελ ςπρνζεξαπεία απνηειεί αραξηνγξάθεην πεδίν 

κειέηεο» (ζ. 45). Οη ππάξρνπζεο έξεπλεο αθνξνχλ ζε δχν επξχηεξεο θαηεγνξίεο. Ζ 

πξψηε θαηεγνξία ζρεηίδεηαη κε έξεπλεο αμηνιφγεζεο ςπρνζεξαπεπηηθψλ 
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παξεκβάζεσλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί ζπγθεθξηκέλα κε ην ζθνπφ ηεο ελίζρπζεο ηεο 

ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, ελψ ε δεχηεξε θαηεγνξία εξεπλψλ, ε νπνία είλαη θαη ε 

ζπαληφηεξε, πεξηιακβάλεη έξεπλεο πνπ αμηνινγνχλ ζπγθεθξηκέλεο ςπρνζεξαπεπηηθέο 

παξεκβάζεηο σο πξνο ηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ησλ αηφκσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο. 

 Αξθεηέο είλαη νη ςπρνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηε ζεσξία 

ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο 

αλζεθηηθφηεηαο ηφζν ησλ παηδηψλ φζν θαη ησλ ελειίθσλ. Χζηφζν, εθείλεο πνπ έρνπλ 

αμηνινγεζεί εξεπλεηηθά σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο, είλαη ιίγεο.  

Δλδεηθηηθά, δχν παξεκβάζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζηα παηδηά θαη ηνπο γνλείο 

ηνπο θαη έρνπλ εξεπλεζεί εθηεηακέλα σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο είλαη ε 

Φπρνζεξαπεία Παηδηνχ-Γνλέα (Cicchetti, Rogosch, & Toth, 2000. Cicchetti, Toth & 

Rogosch, 1999.  Lieberman, 1992. Lieberman, Ippen, & Van Horn, 2006), πνπ 

ζρεδηάζηεθε γηα νηθνγέλεηεο ζηηο νπνίεο ππάξρεη γνληθή θαηάζιηςε θαη ε Οκαδηθή 

ρεζηαθή Φπρνζεξαπεία γηα Μεηέξεο (Relational Psychotherapy Mothers‟ Group – 

RPMG) ηεο Luthar θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο (Luthar & Suchman, 2000. Luthar, 

Suchman, & Altomare, 2007), ε νπνία απεπζχλεηαη ζε κεηέξεο πνπ είλαη ρξήζηξηεο 

νπζηψλ. πγθεθξηκέλα, ε Φπρνζεξαπεία Παηδηνχ-Γνλέα βαζίδεηαη ζηε ζεσξία ηεο 

πξνζθφιιεζεο θαη έρεη ζαλ θχξην ζηφρν ηελ αλάπηπμε αζθαινχο πξνζθφιιεζεο ηνπ 

παηδηνχ, κέζα απφ ηε βειηίσζε ηεο ζρέζεο ηεο κεηέξαο κε ην παηδί ηεο. Ζ 

ςπρνζεξαπεία απηή απεπζχλεηαη ζε γπλαίθεο πνπ βίσζαλ έλα κείδνλ θαηαζιηπηηθφ 

επεηζφδην κεηά απφ ηε γέλλεζε ηνπ παηδηνχ ηνπο (Cicchetti, Toth & Rogosch, 1999). 

Ο ζεξαπεπηήο ζπλαληά ηε κεηέξα καδί κε ην παηδί ηεο θαη επηρεηξεί λα βειηηψζεη ηε 

ζρέζε ηνπο κέζα απφ ηελ παξνρή δηνξζσηηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ. ηελ 

ςπρνζεξαπεία απηή παξέρεηαη έλα πεξηβάιινλ πνπ δηαθαηέρεηαη απφ ελζπλαίζζεζε, 

ζεβαζκφ, θαη απνδνρή, κέζα ζην νπνίν ηφζν ε κεηέξα φζν θαη ην παηδί απνθηνχλ 

λέεο ζρεζηαθέο εκπεηξίεο θαη ζεηηθφηεξεο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη ησλ 

ζρέζεσλ κε ηνπο άιινπο. Ο ζεξαπεπηήο δε γίλεηαη δηδαθηηθφο, νχηε επηρεηξεί λα 

ηξνπνπνηήζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο κεηέξαο. Αληίζεηα, πξνζπαζεί, κέζα απφ 

ελζπλαηζζεηηθά ζρφιηα, λα βνεζήζεη ηε κεηέξα λα αληηιεθζεί ηε ζπκπεξηθνξά ηεο 

απέλαληη ζην παηδί ηεο σο απφξξνηα ησλ δηθψλ ηεο εκπεηξηψλ σο παηδί.  

Διεγρφκελεο πεηξακαηηθέο δνθηκέο έρνπλ δείμεη φηη ε  Φπρνζεξαπεία Παηδηνχ-

Γνλέα κπνξεί απνηειεζκαηηθά λα ζπκβάιιεη ζηε ζεηηθή πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ θαη 

ζηελ ςπρηθή ηνπο αλζεθηηθφηεηα (Luthar & Cicchetti, 2000). πγθεθξηκέλα, βξέζεθε 
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φηη ε Φπρνζεξαπεία Παηδηνχ-Γνλέα αχμεζε ηα πνζνζηά αζθαινχο πξνζθφιιεζεο γηα 

ηα παηδηά ησλ κεηέξσλ κε θαηάζιηςε πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξέκβαζε (Cicchetti, 

Toth & Rogosch, 1999), θαη φηη βνήζεζε ζηε δηαηήξεζε ηεο θπζηνινγηθήο γλσζηηθήο 

αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ (Cicchetti, Rogosch, & Toth, 2000). Δπηπιένλ, νη Lieberman 

et al. (2006), ζε έξεπλα παξαθνινχζεζεο, βξήθαλ φηη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο 

Φπρνζεξαπείαο Παηδηνχ-Γνλέα σο πξνο ηε βειηίσζε ηφζν ησλ πξνβιεκάησλ 

ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ, φζν θαη ησλ ζπκπησκάησλ ησλ κεηέξσλ δηαηεξνχληαλ 

έμη κήλεο κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο. 

 Γηα ηνπο ελήιηθεο, έρνπλ πξνηαζεί πνηθίιεο ςπρνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο 

πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο ηνπο αλζεθηηθφηεηαο. Παξαδείγκαηα 

απνηεινχλ, κεηαμχ άιισλ, ην κνληέιν Δθθξαζηηθψλ Θεξαπεηψλ ησλ Pearson θαη 

Wilson (2008), ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί δεκηνπξγηθά θαιιηηερληθά εξγαιεία φπσο ην 

ζέαηξν, ε δσγξαθηθή, ε κνπζηθή θαη ε ινγνηερλία, ε χληνκε Οηθνγελεηαθή 

Θεξαπεία Δζηηαζκέλε ζηελ Φπρηθή Αλζεθηηθφηεηα, πνπ βαζίδεηαη ζηελ Αληιεξηαλή 

πξνζέγγηζε (Nicoll, 2011), ε Γλσζηηθή-πκπεξηθνξηθή Θεξαπεία πνπ βαζίδεηαη ζηηο 

δπλάκεηο (Padesky & Mooney, 2012), ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ θαηαζθεπή ελφο 

αηνκηθνχ κνληέινπ αλζεθηηθφηεηαο, θαη ε Θεξαπεία Δπ Εελ (Fava, 1999. Fava, 

Rafanelli, Cazzaro, Conti, & Grandi, 1998. Fava & Tomba, 2009). Μηα άιιε κνξθή 

ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί κε ην ζθνπφ ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

ζηξεο θαη ζεσξείηαη σο παξέκβαζε ελίζρπζεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, είλαη ε 

εθπαίδεπζε ζηνλ εκβνιηαζκφ θαηά ηνπ ζηξεο (Meichenbaum & Deffenbacher, 1988). 

Απφ ηηο ςπρνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ην ζθνπφ ηεο 

ελίζρπζεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ησλ ελειίθσλ, νη κφλεο παξεκβάζεηο πνπ 

έρνπλ ιάβεη εξεπλεηηθή ππνζηήξημε σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο είλαη ε 

ζεξαπεία επ δελ, θαη ε εθπαίδεπζε ζηνλ εκβνιηαζκφ θαηά ηνπ ζηξεο, νη νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηε ζπλέρεηα.  

 Ζ ζεξαπεία επ δελ απνηειεί κηα βξαρππξφζεζκε δνκεκέλε ςπρνζεξαπεία πνπ 

έρεη ζαλ ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ επ δελ θαη ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο (Fava, 1999. 

Fava & Tomba, 2009). Ζ παξέκβαζε πξνέθπςε απφ ηελ αλαγλψξηζε φηη αθφκε θαη 

κεηά απφ ηελ επηηπρεκέλε ζεξαπεία ηφζν αγρσδψλ δηαηαξαρψλ, φζν θαη δηαηαξαρψλ 

ηεο δηάζεζεο, εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ηξία ζεκαληηθά πξνβιήκαηα: (α) κπνξεί λα 

παξακέλνπλ ππνιεηκκαηηθά ζπκπηψκαηα φπσο ε αλεδνλία ή ε κεησκέλε 

ιεηηνπξγηθφηεηα, (β) ππάξρεη κεησκέλν ςπρνινγηθφ επ δελ, θαη (γ) ππάξρεη πςειφο 

βαζκφο ππνηξνπψλ (Fava & Tomba, 2009). Οη δηαπηζηψζεηο απηέο νδήγεζαλ ζηε 
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ζπλεηδεηνπνίεζε φηη, ζηηο ςπρνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο, ρξεηάδεηαη λα δίλεηαη 

έκθαζε φρη κφλν ζηε κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ, αιιά θαη ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα 

φπσο ην επ δελ θαη ε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα. Έηζη, δεκηνπξγήζεθε ε ζεξαπεία επ δελ 

ε νπνία βαζίδεηαη ζην κνληέιν ηεο Carol Ryff γηα ην ςπρνινγηθφ επ δελ (1989), κηα 

έλλνηα πνπ απνηειείηαη απφ έμη δηαζηάζεηο: (1) ηελ αίζζεζε θπξηαξρίαο θαη 

ηθαλφηεηαο ζηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, (2) ην αίζζεκα πξνζσπηθήο 

αλάπηπμεο, (3) ην αίζζεκα ζθνπνχ θαη λνήκαηνο ζηε δσή, (4) ηελ απηνλνκία, (5) ηελ 

απνδνρή ηνπ εαπηνχ, θαη (6) ηηο ζεηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο. Ζ ζεξαπεία επ δελ 

ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ησλ αηφκσλ ζηηο έμη απηέο δηαζηάζεηο κέζα απφ ηελ 

απηνπαξαηήξεζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ζεξαπεπηή-ζεξαπεπφκελνπ (Fava, 1999). 

Αξρηθά ηα άηνκα ελζαξξχλνληαη λα εληνπίδνπλ θαζεκεξηλά ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη 

εκπεηξίεο ελψ ζηηο ηειεπηαίεο ζπλεδξίεο ν ζεξαπεπηήο εθπαηδεχεη ην άηνκν ζηηο έμη 

δηαζηάζεηο ηνπ επ δελ θαη παξέρεη νδεγίεο θαη ππνζηήξημε ψζηε λα ηηο θαιιηεξγήζεη. 

Οη παξεκβάζεηο ηεο ζεξαπείαο επ δελ πξνέξρνληαη απφ ηε γλσζηηθή-ζπκπεξηθνξηθή 

πξνζέγγηζε θαη πεξηιακβάλνπλ, γηα παξάδεηγκα, ηε γλσζηηθή αλαδφκεζε, ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ εθπαίδεπζε ζηε δηεθδηθεηηθφηεηα θαη ηελ 

επίιπζε πξνβιήκαηνο (Fava & Tomba, 2009). 

 Ζ ζεξαπεία επ δελ έρεη ειεγρζεί ζε κηα ζεηξά απφ έξεπλεο κε ζεηηθά 

απνηειέζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, έρεη βξεζεί φηη ε ζεξαπεία επ δελ ζρεηίζηεθε κε 

ζεκαληηθή κείσζε ησλ ππνιεηκκαηηθψλ ζπκπησκάησλ θαη αχμεζε ηνπ ςπρνινγηθνχ 

επ δελ ζηε ζεξαπεία ζπλαηζζεκαηηθήο δηαηαξαρήο (Fava , Rafanelli, Cazzaro, Conti, 

& Grandi, 1998). Δπίζεο, ζε κηα άιιε έξεπλα ζηελ νπνία ε ζεξαπεία επ δελ 

απνηεινχζε ηκήκα κηαο γλσζηηθν-ζπκπεξηθνξηθήο παξέκβαζεο πνπ εθαξκφζηεθε ζε 

ππνηξνπηάδνπζα θαηάζιηςε, βξέζεθε φηη ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα πνπ έιαβε 

θιηληθή δηαρείξηζε ηεο θαηάζιηςεο, ε νκάδα πνπ πήξε κέξνο ζηελ παξέκβαζε 

παξνπζίαδε ζεκαληηθά ρακειφηεξα επίπεδα ππνιεηκκαηηθψλ ζπκπησκάησλ θαη 

ρακειφηεξν πνζνζηφ ππνηξνπήο δχν ρξφληα κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ζεξαπείαο (Fava, Rafanelli, Grandi, Conti, & Belluardo, 1998). Ζ ζεξαπεία επ δελ 

έρεη επίζεο εθαξκνζηεί ζηελ πεξίπησζε ηεο γεληθεπκέλεο δηαηαξαρήο άγρνπο, κε 

ζεηηθά απνηειέζκαηα σο πξνο ηε κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ 

ςπρνινγηθνχ επ δελ (Fava et al., 2005). Παξφιν πνπ ε ζεξαπεία επ δελ δελ έρεη 

εξεπλεζεί ζε ειεγρφκελεο πεηξακαηηθέο δνθηκέο γηα ηε κεηαηξαπκαηηθή δηαηαξαρή 

άγρνπο, ζε δχν κειέηεο πεξίπησζεο (Belaise, Fava, & Marks, 2005) βξέζεθε φηη νη 

αζζελείο έδεημαλ βειηίσζε, ρσξίο λα ζπδεηεζεί θαλ ε ηξαπκαηηθή εκπεηξία κέζα ζηηο 
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ζπλεδξίεο. Δπίζεο παξεκβάζεηο ζεξαπείαο επ δελ έγηλαλ θαη ζε παηδηά, ζην ζρνιηθφ 

ηνπο πιαίζην, φπνπ επίζεο ππήξμε βειηίσζε ησλ ζπκπησκάησλ άγρνπο, θαηάζιηςεο, 

ζσκαηνπνίεζεο θαη ερζξφηεηαο-επεξεζηζηφηεηαο, θαη ελίζρπζε ηνπ ςπρνινγηθνχ επ 

δελ (Ruini, Belaise, Brombin, Caffo, & Fava, 2006. Ruini et al., 2009). 

 Ζ εθπαίδεπζε ζηνλ εκβνιηαζκφ θαηά ηνπ ζηξεο ζηνρεχεη ζηε κείσζε ηνπ 

ζηξεο κέζα απφ ηελ αλάπηπμε γλσζηηθψλ θαη ραιαξσηηθψλ δεμηνηήησλ 

(Meichenbaum & Deffenbacher, 1988). Απνηειεί κηα κνξθή γλσζηηθήο 

ζπκπεξηθνξηθήο παξέκβαζεο πνπ ζηνρεχεη ηφζν ζηελ πξφιεςε φζν θαη ζηε ζεξαπεία 

θαη ζπλίζηαηαη απφ ηξεηο αιιεινεπηθαιππηφκελεο θάζεηο: ηελ ελλνηνινγηθή θαη 

εθπαηδεπηηθή θάζε, ηε θάζε απφθηεζεο θαη εδξαίσζεο δεμηνηήησλ θαη ηε θάζε 

εθαξκνγήο. ηελ πξψηε θάζε δεκηνπξγείηαη κηα ζπλεξγαηηθή ζεξαπεπηηθή ζπκκαρία 

αλάκεζα ζηνλ ζεξαπεπηή θαη ηνλ πειάηε, ελψ ηαπηφρξνλα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

θαηαλνήζεη ν πειάηεο ηε θχζε ηνπ άγρνπο θαη ηηο επηδξάζεηο ηνπ φπσο επίζεο θαη λα 

εληνπίζεη ελδείμεηο δχλακεο θαη αλζεθηηθφηεηαο (Southwick et al., 2011). ηε 

δεχηεξε θάζε ηα άηνκα εθπαηδεχνληαη ζε λέεο δεμηφηεηεο αληηκεηψπηζεο φπσο είλαη, 

γηα παξάδεηγκα, ε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ, ν ζρεδηαζκφο, ε γλσζηηθή 

αλαδφκεζε, ε εθπαίδεπζε ζηε ραιάξσζε, ε επίιπζε πξνβιήκαηνο θαη ε 

δηεθδηθεηηθφηεηα, ελψ ε ηξίηε θάζε επηθεληξψλεηαη ζηε κεηαθνξά θαη ηελ εθαξκνγή 

ησλ δεμηνηήησλ αληηκεηψπηζεο ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν, κέζα απφ εξγαζίεο γηα ην 

ζπίηη θαη ζπκπεξηθνξηθά πεηξάκαηα (Meichenbaum & Deffenbacher, 1988). 

 Ζ εθπαίδεπζε ζηνλ εκβνιηαζκφ θαηά ηνπ ζηξεο, ή παξαιιαγέο ηεο, έρεη 

εξεπλεζεί ζε πεξηπηψζεηο κεηαηξαπκαηηθήο δηαηαξαρήο άγρνπο κεηά απφ βηαζκφ 

(Foa, Rothbaum, Riggs, & Murdock, 1991. Foa et al., 1999), αιιά θαη ζε Ηζξαειηλνχο 

πνιίηεο πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ζπλερέο ζηξεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ πφιεκν 

(Farchi & Gidron, 2010). ηελ πεξίπησζε ηεο κεηαηξαπκαηηθήο δηαηαξαρήο άγρνπο 

κεηά απφ βηαζκφ, ε Foa θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο (1991) έδεημαλ φηη ε εθπαίδεπζε ζηνλ 

εκβνιηαζκφ θαηά ηνπ ζηξεο ήηαλ απνηειεζκαηηθή ζηε κείσζε ηνπ άγρνπο, ηεο 

θαηάζιηςεο θαη ησλ ζπκπησκάησλ κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο. Δπηπιένλ νη Foa et al. 

(1999) έδεημαλ φηη νη βειηηψζεηο ζηα ζπκπηψκαηα κεηαηξαπκαηηθήο δηαηαξαρήο 

άγρνπο θαη θαηάζιηςεο δηαηεξνχληαλ 3, 6 θαη 12 κήλεο κεηά απφ ηελ παξέκβαζε. Οη 

Farchi θαη Gidron (2010), ζηελ έξεπλα ηνπο κε Ηζξαειηλνχο πνιίηεο πνπ δνχζαλ ζηελ 

πνιεκηθή δψλε ηεο Sderot, ζπλέθξηλαλ ηηο επηδξάζεηο πνπ είραλ δχν ζπλεδξίεο 

εθπαίδεπζεο ζηνλ εκβνιηαζκφ θαηά ηνπ ζηξεο κε δχν ζπλεδξίεο ππνζηεξηθηηθήο 

έθθξαζεο ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ. Οη εξεπλεηέο αμηνιφγεζαλ ηελ ςπρηθή 
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αλζεθηηθφηεηα κέζα απφ αμηνινγήζεηο ηνπ αηζζήκαηνο αβνεζεηφηεηαο, ηεο 

απαηζηνδνμίαο, ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηνπ άγρνπο. Παξφιν πνπ δε 

βξήθαλ επίδξαζε θακίαο απφ ηηο δχν παξεκβάζεηο ζηηο κεηαβιεηέο απηέο, θάλεθε φηη 

ε παξέκβαζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηνλ εκβνιηαζκφ θαηά ηνπ ζηξεο κείσλε ην αίζζεκα 

αβνεζεηφηεηαο ζηνπο άληξεο, ελψ ε εθθξαζηηθή παξέκβαζε κείσλε ην αίζζεκα 

αβνεζεηφηεηαο ζηηο γπλαίθεο. 

 Δθηφο απφ ηηο ςπρνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ην 

ζθνπφ ηεο ελίζρπζεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, εληνπίζακε κφλν ηέζζεξηο έξεπλεο 

πνπ αμηνινγνχλ ηελ επίδξαζε ηεο ςπρνζεξαπείαο ζηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα ησλ 

αηφκσλ (Dodding, Nasel, Murphy, Howell, 2008. Maxan, Kinley, Williams, & 

Reyno, 2013. Norte et al., 2011. Wesner, Gomes, Detzel, Guimarães & Heldt, 2014). 

Οη ηξεηο απφ απηέο ηηο έξεπλεο αλαθέξνληαη ζε νκαδηθέο παξεκβάζεηο, ελψ ε έξεπλα 

ησλ Norte et al. (2011) αθνξά ζε κειέηε πεξίπησζεο.  

πγθεθξηκέλα, νη Norte et al. (2011) εξεχλεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο γλσζηηθήο 

ζπκπεξηθνξηθήο ζεξαπείαο ζε λεπξνβηνινγηθνχο δείθηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο γηα 

έλα άηνκν κε κεηαηξαπκαηηθή δηαηαξαρή άγρνπο. Οη εξεπλεηέο αμηνιφγεζαλ 

βηνινγηθνχο (γηα παξάδεηγκα θαξδηαθφ θαη αλαπλεπζηηθφ ξπζκφ), 

λεπξνελδνθξηληθνχο (γηα παξάδεηγκα θνξηηδφιε) θαη ςπρνκεηξηθνχο δείθηεο (γηα 

παξάδεηγκα αλζεθηηθφηεηα, ζπκπηψκαηα κεηαηξαπκαηηθήο δηαηαξαρήο, θαηάζιηςεο 

θαη άγρνπο, θαη θνηλσληθή ζηήξημε) πξηλ θαη κεηά απφ 4 κήλεο ζεξαπείαο. Σα 

επξήκαηα έδεημαλ φηη φρη κφλν κεηψζεθαλ ηα αξλεηηθά ζπκπηψκαηα ηεο 

κεηαηξαπκαηηθήο δηαηαξαρήο, ηεο θαηάζιηςεο θαη ηνπ άγρνπο θαη νη αξλεηηθέο 

βηνινγηθέο θαη λεπξνελδνθξηληθέο ελδείμεηο, αιιά θαη απμήζεθαλ ηφζν ε ςπρηθή 

αλζεθηηθφηεηα φζν θαη νη λεπξνβηνινγηθνί θαη ςπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απηήλ φπσο ν ηφλνο ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνχ λεχξνπ θαη ε θνηλσληθή 

ππνζηήξημε. Οη εξεπλεηέο ππνζηήξημαλ φηη ε αμηνιφγεζε ζεηηθψλ δεηθηψλ 

απνηειέζκαηνο φπσο ε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα κπνξεί λα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε 

αξλεηηθνχο δείθηεο φπσο ε κείσζε ησλ ςπρνπαζνινγηθψλ ζπκπησκάησλ. 

Οη Dodding et al (2008) αμηνιφγεζαλ έλα πξφγξακκα νκαδηθήο ζεξαπείαο γηα 

άηνκα κε άγρνο ή/θαη θαηάζιηςε, ζην νπνίν ζπκκεηείρε θαη έλαο ζεκαληηθφο άιινο 

ηεο επηινγήο ηνπο. Οη εξεπλεηέο έιεγμαλ ηηο επηδξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ 

ζηελ θαηάζιηςε, ην άγρνο, ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ έδεημαλ φηη ζην ηέινο ηεο παξέκβαζεο ην άγρνο θαη ε 

θαηάζιηςε είραλ κεησζεί, ελψ ε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα είρε απμεζεί, απηφ ίζρπε φκσο 
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κφλν φκσο γηα ηα άηνκα πνπ είραλ άγρνο ή/θαη θαηάζιηςε, αιιά φρη θαη γηα ηνπο 

ζεκαληηθνχο άιινπο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξέκβαζε. 

Οη Wesner et al. (2015) αμηνιφγεζαλ ηελ επίδξαζε νκαδηθψλ αλακλεζηηθψλ 

ζπλεδξηψλ ζηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο, ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα θαη ηελ 

πνηφηεηα δσήο γηα 20 αζζελείο νη νπνίνη είραλ νινθιεξψζεη έλα πξφγξακκα θιαζηθήο 

γλσζηηθήο-ζπκπεξηθνξηθήο νκαδηθήο ζεξαπείαο γηα δηαηαξαρή παληθνχ. ηηο 

αλακλεζηηθέο ζπλεδξίεο νη ζπκκεηέρνληεο επαλαιάκβαλαλ ηελ ςπρνεθπαίδεπζε γηα 

ηε δηαηαξαρή παληθνχ, εθπαηδεχνληαλ ζε ηερληθέο αληηκεηψπηζεο φπσο ε επίιπζε 

πξνβιήκαηνο θαζψο θαη ζε δεμηφηεηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο φπσο ε αηηηψδεο 

αλάιπζε, ε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε, ν έιεγρνο ησλ παξνξκήζεσλ, ε αηζηνδνμία, ε 

ελζπλαίζζεζε θαη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα. ηελ ηειεπηαία ζπλεδξία νη 

ζπκκεηέρνληεο ελζαξξχλνληαλ λα εληνπίζνπλ ηνπο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο πνπ 

βίσλαλ θαη ηελ επίδξαζε πνπ είραλ πάλσ ηνπο. Οη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο έδεημαλ φηη 

ηφζν γηα ηνπο αζζελείο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηηο αλακλεζηηθέο ζπλεδξίεο, φζν θαη 

γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ, κεηψζεθαλ ζεκαληηθά ηα ζπκπηψκαηα δηαηαξαρήο παληθνχ, 

άγρνπο θαη θαηάζιηςεο. Γηα ηελ νκάδα πνπ ζπκκεηείρε ζηηο αλακλεζηηθέο ζπλεδξίεο 

θάλεθε επηπιένλ κηα βειηίσζε ζηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Οη ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηψπηζεο θαη νη ππφινηπνη ηνκείο ηεο πνηφηεηαο δσήο δελ έδεημαλ θακία αιιαγή 

κεηά απφ ηηο ζπλεδξίεο, ελψ ε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα έδεημε κηα αχμεζε κεηά απφ 12 

κήλεο, ε νπνία φκσο δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.  

Οη Maxan et al. (2013) κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε κηαο δπλακηθήο-ζρεζηαθήο, εληαηηθήο 

νκαδηθήο ςπρνζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο ζηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα αηφκσλ πνπ 

έπαζραλ απφ πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο. Ζ παξέκβαζε απνηειεί έλα εληαηηθφ, 

δνκεκέλν πξφγξακκα εκέξαο έμη εβδνκάδσλ πνπ απεπζχλεηαη ζε άηνκα κε ζνβαξή 

ςπρνπαζνινγία, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ ςπρνδπλακηθή πξνζέγγηζε, πεξηιακβάλεη 

φκσο θαη ηερληθέο γλσζηηθνχ-ζπκπεξηθνξηθνχ ηχπνπ. Οη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη 

κέζσ ηεο εζηίαζεο ζηελ θαιχηεξε επεμεξγαζία ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη 

ζηε βειηίσζε ηεο δηαπξνζσπηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο, ε παξέκβαζε ζηνρεχεη ηειηθά 

ζηελ αχμεζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. Σα επξήκαηα ηνπο έδεημαλ φηη, παξφιν 

πνπ νη αζζελείο απηνί εμαθνινπζνχζαλ λα έρνπλ ρακειφηεξα επίπεδα ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο απφ ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ, ε δηαθνξά ζηελ ςπρηθή ηνπο 

αλζεθηηθφηεηα πξηλ θαη κεηά απφ ηελ παξέκβαζε ήηαλ ζεκαληηθή, ελψ δηαηεξνχζαλ 

ηα νθέιε θαη ζηελ αμηνιφγεζε παξαθνινχζεζεο έμη εβδνκάδεο κεηά απφ ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ςπρνζεξαπείαο. Οη εξεπλεηέο βξήθαλ επηπιένλ φηη ε αχμεζε ηνπ 
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επηπέδνπ ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο δελ εμεγνχηαλ απφ ηελ αιιαγή ζηα επίπεδα ηεο 

ςπρνπαζνινγίαο, αιιά φηη ζρεηηδφηαλ κε βειηηψζεηο ζηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηα 

θαη ηε δηαπξνζσπηθή ιεηηνπξγία. πκπέξαλαλ φηη ε αλάπηπμε ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο κέζα απφ ςπρνζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο είλαη έλαο εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφο ζηφρνο θαζψο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε πξνζηαηεπηηθψλ 

παξαγφλησλ απέλαληη «ζηελ επαλεκθάληζε ηεο ςπρνπαζνινγίαο θαη κπνξεί λα 

κεηξηάζεη ηελ εκθάληζε θαη/ ή ηε ζνβαξφηεηα ησλ κειινληηθψλ ςπρηαηξηθψλ 

δηαηαξαρψλ» (Maxan et al., 2013, ζ. 7).  

πκπεξάζκαηα ηεο Βηβιηνγξαθηθήο Αλαζθόπεζεο 

Ζ έλλνηα ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο απνηειεί έλα πεδίν έξεπλαο ην νπνίν 

αλαπηχζζεηαη δηαξθψο θαη δηεπξχλεηαη ζε φιν θαη πεξηζζφηεξα πιαίζηα, φπσο είλαη 

θαη απηφ ηεο ςπρνζεξαπείαο. Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο κειέηεο 

ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο είλαη ν εληνπηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

κεραληζκψλ πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα άηνκα απφ πνηθίιεο αληημνφηεηεο θαη ηξαπκαηηθέο 

εκπεηξίεο, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα δεκηνπξγεζνχλ παξεκβάζεηο πνπ ζα ζηνρεχνπλ 

ζηελ θαιιηέξγεηα απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θαη επνκέλσο, ζηελ αλάπηπμε θαη 

ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο (Wright et al., 2013).  

 Οη έξεπλεο έρνπλ θαηαιήμεη ζε κηα «ζχληνκε ιίζηα» (Masten 2001, 2007)  

παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κε αηνκηθά φζν θαη κε ζρεζηαθά θαη θνηλσληθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη νη νπνίνη έρεη θαλεί φηη πξνζηαηεχνπλ ηα άηνκα απφ ηηο 

επηπηψζεηο πνηθίισλ ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ θαη ζπλζεθψλ αληημνφηεηαο. Κεληξηθή 

αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο 

(Afifi & MacMillan, 2011. Bonanno et al., 2007. Cadell et al., 2003. Denny et al., 

2004. Denz-Penhey & Murdoch, 2008. Gonzales et al., 2012. Hogan & Schmidt, 

2002. Lin et al., 2004. Luthar, 2006. Luthar & Zigler, 1991. Masten & Coatsworth, 

1998. Miller, 2002. Quale & Schanke, 2010. Singer & Ryff, 1999. Werner, 1990. 

Wyman et al., 1992). Οη ζρέζεηο πνπ έρνπλ ή δεκηνπξγνχλ ηα άηνκα θαίλεηαη φηη 

επηηεινχλ κηα ζεηξά απφ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ηα βνεζνχλ λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν 

πνπ αληηιακβάλνληαη ηηο ζηξεζνγφλεο εκπεηξίεο αιιά θαη λα αληηδξάζνπλ κε 

ιεηηνπξγηθφηεξνπο ηξφπνπο ζε απηέο (Cohen & Wills, 1985. Lepore, 2001. Lepore & 

Helgeson, 1998. Lepore et al., 1996. Wills & Shinar, 2000). Δπηπιένλ, πνιινί άιινη 

παξάγνληεο πνπ έρεη θαλεί φηη πξνζηαηεχνπλ ηα άηνκα απφ ηελ επίδξαζε ησλ 

αληημννηήησλ, είλαη παξάγνληεο πνπ είηε αλαπηχζζνληαη ή δηεπθνιχλνληαη απφ ηηο 

ζρέζεηο ησλ αηφκσλ (Hartling, 2008. Lakey & Orehek, 2011. Wills & Bantum, 2012).  
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Έλαο απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο αθνξά ζηε ζρέζε πνπ έρεη ην άηνκν κε ηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη θπξίσο ζηηο αληηιήςεηο πνπ έρεη γηα απηφλ. Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ 

δείμεη πσο έλα θαιφ επίπεδν απηνγλσζίαο, ε απμεκέλε απηνεθηίκεζε, ν 

απηνζεβαζκφο θαη ε πίζηε ζηελ πξνζσπηθή αμία πξνζηαηεχνπλ απνηειεζκαηηθά ηα 

άηνκα απφ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο εμαηξεηηθά δχζθνισλ ζπλζεθψλ φπσο είλαη, 

κεηαμχ άιισλ, ε ςπρηθή αζζέλεηα ησλ γνληψλ (Beardslee, 1989. Beardslee & 

Podorefsky, 1988), ρξφληεο αλαπεξίεο (King et al., 2003), ε απνπζία ζηέγεο (Kidd & 

Shahar, 2008), ν πφιεκνο (Hobfoll &London, 1986), ή ε θαθνπνίεζε ζηελ παηδηθή 

ειηθία (Valentine & Feinauer, 1993) . Δθηφο απφ ηηο αληηιήςεηο ησλ αηφκσλ γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπο, ε πίζηε ηνπο ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα ηνπο λα ειέγρνπλ ηα ίδηα ηηο 

ζπλζήθεο ηεο δσήο ηνπο, δειαδή ε εζσηεξηθή εζηία ειέγρνπ απνηειεί βαζηθφ 

πξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα απέλαληη ζηελ αληημνφηεηα θαη ην ηξαχκα (Agaibi & 

Wilson, 2005. Bolger & Patterson, 2001, 2003. Grossman et al., 1992. Hoge et al., 

2007. Leontopoulou, 2006. Stewart & Yuen, 2011). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο 

πεπνηζήζεηο ηνπο σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα δηαρεηξίδνληαη ηηο ηξαπκαηηθέο 

εκπεηξίεο θαη ηηο δπζρέξεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ, δειαδή νη αληηιήςεηο γηα ηελ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο (Benight & Cieslak, 2011. Luszczynska et al., 2009. 

Μφηηε-ηεθαλίδε et al., 2005. Soet et al., 2003. Walter et al., 2010. Werner & Smith, 

2001). 

 Έλαο ζεκαληηθφο πξνζηαηεπηηθφο κεραληζκφο αθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ ηα 

άηνκα εξκελεχνπλ θαη λνεκαηνδνηνχλ ηηο δπζρεξείο ή ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο πνπ 

βηψλνπλ. ηαλ έλα άηνκν θαηαθέξεη λα επεμεξγαζηεί ηφζν γλσζηηθά φζν θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά κηα ηξαπκαηηθή εκπεηξία θαη θαηαιήμεη ζε θάπνηα κνξθή 

θαηαζθεπαζκέλνπ λνήκαηνο, ηφηε έρεη βξεζεί φηη έρεη θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζε 

απηήλ (Hunt, 1998. Hunt et al., 2007. Joseph & Linley, 2005. Park, 2010. Park & 

Folkman, 1997. Pennebaker, 1997. Thompson & Janigian, 1988). Οη κνξθέο 

θαηαζθεπαζκέλνπ λνήκαηνο πνπ έρνπλ ζρεηηζηεί κε θαιχηεξε πξνζαξκνγή αθνξνχλ 

θπξίσο ζηελ θαηαλφεζε ηεο εκπεηξίαο (Davis et al., 1998), ζηελ εχξεζε νθέινπο ζε 

απηήλ (Affleck & Tennen, 1996. Tennen & Affleck, 2002), ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ 

ηξφπνπ πνπ νξίδεη θαλείο ηνλ εαπηφ ηνπ (Gillies & Neimeyer, 2006), ζηελ απνδνρή 

(Park, 2010. Thompson & Arnkoff, 2011) θαη ζηε κεηαηξαπκαηηθή αλάπηπμε (Joseph 

& Linley, 2005. Tedeschi & Calhoun, 2004).  

 Έλαο αθφκε πξνζηαηεπηηθφο κεραληζκφο ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ην 

άηνκν δηαρεηξίδεηαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηξαπκαηηθή εκπεηξία 
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ή ηελ αληημνφηεηα. Ζ ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο, ηφζν 

κε ηελ έλλνηα ηεο απνδνρήο, αλνρήο θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ (Berking et al., 2008) , φζν θαη κε ηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγίαο, 

δηαηήξεζεο θαη ελίζρπζεο ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (Tugade & Fredrickson, 

2007) ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα (Bonanno & Kaltman, 1999. 

Curtis & Cicchetti, 2003. Troy & Mauss, 2011). Σέινο, ην είδνο ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη άλζξσπνη γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο ζηξεζνγφλεο 

εκπεηξίεο, δειαδή νη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, έρεη δηαθνξηθή 

επίδξαζε ζηελ ςπρηθή ηνπο αλζεθηηθφηεηα. πγθεθξηκέλα, έρεη βξεζεί φηη νη 

ελεξγεηηθέο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο, εθείλεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ πξνζέγγηζε ηεο 

ζηξεζνγφλνπ εκπεηξίαο θαη εζηηάδνπλ ζην πξφβιεκα, ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ 

ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα (Kraemer et al., 2011. Snow-Turek et al., 1996. Southwick et 

al., 2005. Sturgeon & Zautra, 2010. Taylor & Stanton, 2007). Με θαιχηεξε 

πξνζαξκνγή έρεη επίζεο ζρεηηζηεί θαη ε επειημία ζηε ρξήζε ησλ δηαθφξσλ 

ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο (Bonanno et al., 2011. Galatzer-Levy et al., 2012. 

Leontopoulou, 2006). 

 Σα επξήκαηα απηά απφ ηε βηβιηνγξαθία ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο 

παξνπζηάδνπλ αμηνζεκείσηε νκνηφηεηα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ αλαθέξνπλ νη 

πειάηεο φηη επηηπγράλνπλ κέζα απφ ηελ ςπρνζεξαπεία. πγθεθξηκέλα, ζηηο έξεπλεο 

πνπ έρνπλ γίλεη ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία ησλ πειαηψλ απφ ηελ ςπρνζεξαπεία, ηα 

επξήκαηα δείρλνπλ φηη νη πειάηεο γλσξίδνπλ θαη θαηαλννχλ πεξηζζφηεξν ηνλ εαπηφ 

ηνπο, εληζρχεηαη ε απηνεθηίκεζε θαη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο, ληψζνπλ φηη 

έρνπλ δχλακε θαη κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο θαη ην 

πεξηβάιινλ ηνπο, αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν ηθαλνί λα δηαρεηξηζηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηνπο, βηψλνπλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη δξάζεο ελψ βειηηψλνληαη νη 

δηαπξνζσπηθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαη αιιάδνπλ νη ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο άιινπο (Binder 

et al., 2010. Carey et al., 2007. Clarke et al., 2004. Connolly & Strupp, 1996. Edwards 

& Loeb, 2011. Elliott & James, 1989. Fava et al., 2000. Jinks, 1999. Klein & Elliott, 

2006. Liliengren & Werbart, 2005. Murray, 2002. Olivera et al., 2013. Palmstierna & 

Werbart, 2013. Von Below et al., 2010). Ζ ζχγθιηζε απηή ησλ επξεκάησλ ησλ δχν 

πεδίσλ έξεπλαο παξέρεη ελδείμεηο φηη ε ςπρνζεξαπεία κπνξεί λα ιεηηνπξγεί σο έλα 

πιαίζην αλάπηπμεο βαζηθψλ πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ θαη θαηά ζπλέπεηα σο 

πιαίζην αλάπηπμεο θαη ελίζρπζεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. Χζηφζν, γηα λα 

δηαπηζησζεί απηφ είλαη απαξαίηεην λα δηελεξγεζνχλ πεξηζζφηεξεο έξεπλεο θαη θπξίσο 
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έξεπλεο νη νπνίεο ζα εμεηάδνπλ ηελ επίδξαζε ηεο ςπρνζεξαπείαο ζε άηνκα πνπ έρνπλ 

ήδε βηψζεη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ή πνηθίιεο κνξθέο αληημνφηεηαο. 

ην πεδίν ηεο έξεπλαο ηεο ςπρνζεξαπείαο ζε ζρέζε κε ην ηξαχκα θαη ηελ 

αληημνφηεηα ππάξρνπλ πνιχ ιίγεο έξεπλεο πνπ έρνπλ εζηηάζεη ζηελ νπηηθή ηνπ 

πειάηε. Οη έξεπλεο απηέο έρνπλ επηθεληξσζεί θπξίσο ζε ζπγθεθξηκέλεο ηξαπκαηηθέο 

εκπεηξίεο ή αληημνφηεηεο φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε απψιεηα θαη ην πέλζνο 

(Simonsen & Cooper, 2015), νη ζσκαηηθέο αζζέλεηεο φπσο ν θαξθίλνο (MacCormack 

et al., 2001), θαη ηα πνιιαπιά ηξαχκαηα (Kallivayalil et al., 2001). Δπηπιένλ, αξθεηέο 

απφ ηηο έξεπλεο απηέο κειεηνχλ ηελ επίδξαζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεξαπεπηηθψλ 

παξεκβάζεσλ φπσο είλαη ε ζπκβνπιεπηηθή πέλζνπο (Cutcliffe, 2004. Gallagher et al., 

2005), ε ζχληνκε δνκεκέλε ζεξαπεία (Hill et al., 2000), ή ε ζεξαπεία γλσζηηθήο 

επεμεξγαζίαο (Price et al., 2014). Δλψ ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ απηψλ ζπγθιίλνπλ 

κε ηα επξήκαηα ηεο γεληθφηεξεο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο ησλ πειαηψλ 

απφ ηελ ςπρνζεξαπεία ηνπο, ν κηθξφο αξηζκφο ηνπο δε δηεπθνιχλεη ηελ εμαγσγή 

αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ. Δπηπιένλ, ε εζηίαζε ησλ εξεπλψλ απηψλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο αθελφο θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεξαπεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο, αθεηέξνπ, εκπνδίδεη ηνλ εληνπηζκφ επξχηεξσλ ζεξαπεπηηθψλ 

παξαγφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη πεξηνξίδεη ην πεδίν εθαξκνγψλ ησλ επξεκάησλ 

ηνπο. 

Έλα επηπιένλ δήηεκα είλαη φηη νη έξεπλεο πνπ αλαθέξζεθαλ σο ηψξα δελ έρνπλ 

εληαρζεί ζην πιαίζην ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. ην πεδίν ηεο ςπρνζεξαπείαο δελ 

ππάξρνπλ πνηνηηθέο κειέηεο πνπ δηεξεπλνχλ ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα απφ ηε 

ζθνπηά ησλ πειαηψλ, ελψ νη έξεπλεο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ έλλνηα ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο είλαη ειάρηζηεο, θπξίσο πνζνηηθέο θαη επηθεληξψλνληαη ζηελ 

αμηνιφγεζε κεκνλσκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ, θαζνξηζκέλσλ εθ ησλ 

πξνηέξσλ απφ ηνλ ίδην ηνλ εξεπλεηή. Δπηπιένλ, νη έξεπλεο απηέο αθνξνχλ θπξίσο ζε 

αμηνιφγεζε ςπρνζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ηνλ ζθνπφ ηεο 

ελίζρπζεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, ελψ ππάξρνπλ θαη ιίγεο έξεπλεο πνπ 

αμηνινγνχλ ηελ επίδξαζε δηαθφξσλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηελ ςπρηθή 

αλζεθηηθφηεηα ησλ αηφκσλ. ιεο απηέο νη έξεπλεο, ρξεζηκνπνηψληαο ήδε γλσζηέο 

κεηαβιεηέο θαη αμηνινγψληαο ζπγθεθξηκέλνπο πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο, 

αθήλνπλ έλα θελφ σο πξνο ηελ αλαθάιπςε λέσλ παξαγφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ 

ελδέρεηαη λα εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ελίζρπζεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο 

κέζσ ηεο ςπρνζεξαπείαο. Οη έξεπλεο απηέο κπνξνχλ λα δψζνπλ πηζαλά απάληεζε 
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ζην εξψηεκα ηνπ θαηά πφζν ε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα εληζρχεηαη κέζα απφ ηελ 

ςπρνζεξαπεία, αδπλαηνχλ σζηφζν λα παξάζρνπλ πιεξνθνξίεο σο πξνο ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο πνπ αλαπηχζζνληαη, θαη 

θπξίσο, σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαπηχζζνληαη. Ζ δηεξεχλεζε ηνπ 

ηειεπηαίνπ δεηήκαηνο εηδηθφηεξα, δειαδή ηνπ ηξφπνπ αλάπηπμεο ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο κέζσ ηεο ςπρνζεξαπείαο, παξνπζηάδεη ζεκαληηθφ θελφ ζηε 

βηβιηνγξαθία. Γηα ην ζθνπφ απηφ απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο πνηνηηθέο έξεπλεο, νη 

νπνίεο ζα εμεηάδνπλ ζπγθεθξηκέλα ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο θαη ελίζρπζεο ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο κέζσ ηεο ςπρνζεξαπείαο θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εκπιέθνληαη 

ζηελ αλάπηπμε απηή. 

Η Παξνύζα Έξεπλα: ηόρνη θαη Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

Απφ ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη φηη είλαη πνιιά εθείλα πνπ κέλνπλ λα 

δηεξεπλεζνχλ ζηνλ ρψξν ηεο ςπρνζεξαπείαο σο πξνο ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ηεο 

ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη πσο ππάξρεη αλάγθε γηα ηε δηεμαγσγή πεξηζζφηεξσλ 

πνηνηηθψλ, δηεξεπλεηηθψλ κειεηψλ νη νπνίεο ζα εζηηάδνπλ ζηελ αλαθάιπςε λέσλ 

κεηαβιεηψλ θαη παξαγφλησλ ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία. Οη έξεπλεο απηέο ζα επηηξέςνπλ ηε δεκηνπξγία κηαο 

βάζεο γηα ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη κε πνζνηηθέο έξεπλεο. 

Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθφ λα δηεμαρζνχλ έξεπλεο απφ ηελ νπηηθή ησλ ίδησλ ησλ 

πειαηψλ. Δίδακε φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αξρίζεη γεληθφηεξα λα αλαγλσξίδεηαη 

φιν θαη πεξηζζφηεξν ε ζεκαζία ηεο νπηηθήο ηνπ πειάηε. Ηδηαίηεξα, ε δηεξεχλεζε ηεο 

εκπεηξίαο αηφκσλ πνπ έρνπλ βηψζεη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ή αληημνφηεηεο κπνξεί λα 

απνθαιχςεη ζεκαληηθέο πηπρέο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλάπηπμεο ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο ζηελ ςπρνζεξαπεία, νη νπνίεο δελ έρνπλ εληνπηζηεί κέζα απφ ηελ 

πηνζέηεζε ηεο νπηηθήο ηνπ ςπρνζεξαπεπηή, ηνπ ζεσξεηηθνχ ή ηνπ εξεπλεηή. Οη 

αθεγήζεηο ησλ πειαηψλ κπνξνχλ λα καο δψζνπλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο 

παξάγνληεο πνπ εθείλνη ζεσξνχλ βνεζεηηθνχο, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε λα 

βειηηψζνπκε ηηο ςπρνζεξαπεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπκε πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχςνπκε κε θαιχηεξνπο ηξφπνπο ηηο αλάγθεο ηνπο.  

Δπηπιένλ, φπσο είδακε θαη απφ ηε ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο έξεπλαο 

ζηελ ςπρνζεξαπεία, ν εληνπηζκφο ησλ θνηλψλ παξαγφλησλ πνπ ζπληεινχλ ζηε 

ζεξαπεπηηθή αιιαγή απνηειεί ζεκαληηθή ηάζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζηελ έξεπλα ηεο 

ςπρνζεξαπείαο. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ε δηεξεχλεζε ησλ κεραληζκψλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο γηα
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δηαθνξεηηθά είδε αληημνφηεηαο θαη ζε δηαθνξεηηθέο ζεξαπεπηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ζπκβάιιεη ζηνλ εληνπηζκφ επξχηεξσλ, θνηλψλ παξαγφλησλ θαη 

δηαδηθαζηψλ θαη δηεπξχλεη ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ επξεκάησλ.  

Ζ παξνχζα έξεπλα ζρεδηάζηεθε ιακβάλνληαο ππφςε απηέο ηηο αλάγθεο θαη 

έρεη ζαλ ζηφρν λα θαιχςεη θάπνηα απφ ηα θελά πνπ εληνπίζηεθαλ ζηελ έξεπλα ηεο 

ςπρνζεξαπείαο σο πξνο ηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. Ο βαζηθφο ζηφρνο 

είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλάπηπμεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο κέζσ 

ηεο ςπρνζεξαπείαο απφ ηε ζθνπηά αηφκσλ πνπ έρνπλ βηψζεη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ή 

αληημνφηεηεο θαη έρνπλ απεπζπλζεί ζε θάπνηνλ ςπρνζεξαπεπηή ψζηε λα ηηο 

αληηκεησπίζνπλ. Ζ έξεπλα μεθίλεζε κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ςπρνζεξαπεία απνηειεί 

έλαλ παξάγνληα ελίζρπζεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, δεδνκέλνπ φηη πιεξνχληαη 

ηα δχν βαζηθά θξηηήξηα γηα ηελ χπαξμε ηεο αλζεθηηθφηεηαο, δειαδή (α) νη 

ζπκκεηέρνληεο είραλ βηψζεη θάπνηνπ είδνπο ηξαπκαηηθή εκπεηξία ή αληημνφηεηα θαη 

(β) ε πξνζαξκνγή ηνπο, κεηά απφ ηελ ςπρνζεξαπεία, ήηαλ θαιή φπσο θξίζεθε απφ 

ηνπο ίδηνπο θαη απφ ηνπο ςπρνζεξαπεπηέο ηνπο. 

Ζ έξεπλα απνζθνπεί ζηελ θαηαζθεπή ελφο θαζνιηθνχ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ 

ην νπνίν ζα εμεγεί ηε ζεηηθή πξνζαξκνγή πνπ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ 

ςπρνζεξαπεία απέλαληη ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο αληημνφηεηαο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

ζεσξήζεθε ζεκαληηθφ λα ζπκπεξηιεθζνχλ δηαθνξεηηθνχ είδνπο ηξαπκαηηθέο 

εκπεηξίεο ή αληημνφηεηεο, νη νπνίεο επηπιένλ πνηθίιινπλ σο πξνο ηνλ βαζκφ ή ηελ 

έληαζή ηνπο. Δπηπξφζζεηα, ε έξεπλα ζρεδηάζηεθε κε ζηφρν λα πξνζδηνξηζηνχλ νη 

θνηλνί ζεξαπεπηηθνί παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο, θαη επνκέλσο, θξίζεθε απαξαίηεην λα ζπκπεξηιεθζνχλ δηαθνξεηηθέο 

ςπρνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

Σα ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ θαζνδήγεζαλ ηελ έξεπλα ήηαλ 

ηα εμήο: 

1. Πνηνη είλαη νη ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ή εληζρχζεθαλ κέζσ ηεο ςπρνζεξαπείαο; 

2. Με πνηνπο ηξφπνπο θαη κέζα απφ πνηεο δηαδηθαζίεο αλαπηχρζεθαλ νη 

παξάγνληεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο; 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

Μέζνδνο 

 

Ο ζθνπφο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη ε πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. Αξρηθά 

παξαηίζεληαη νη ιφγνη επηινγήο ηεο πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο γεληθά θαη ηεο εκπεηξηθά 

ζεκειησκέλεο ζεσξίαο (grounded theory) εηδηθφηεξα. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη νη 

δηαδηθαζίεο ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνινπζήζεθαλ θαη 

νδήγεζαλ ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο κέζα 

απφ ηελ ςπρνζεξαπεία. Σέινο, εμεηάδνληαη δεηήκαηα πνηφηεηαο ηεο έξεπλαο θαζψο 

θαη δενληνινγηθά δεηήκαηα. 

Η Δπηινγή ηεο Δξεπλεηηθήο Πξνζέγγηζεο 

Δπηινγή ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο. Μηα βαζηθή επηινγή κε ηελ νπνία έξρεηαη 

αληηκέησπνο έλαο εξεπλεηήο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλάο ηνπ, είλαη ε επηινγή 

ηεο πξνζέγγηζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ε επηινγή αλάκεζα ζηελ πνηνηηθή ή ηελ πνζνηηθή 

έξεπλα. Σα δχν είδε έξεπλαο έρνπλ δηαθνξεηηθφ θηινζνθηθφ ππφβαζξν, 

δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο θαζψο θαη δηαθνξεηηθά κέζα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

απηψλ (ηαιίθαο, 2005). Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθά είδε εξεπλεηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο εθαξκνγήο απηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ 

(Creswell, 2009).  

 Ζ πξνζέγγηζε πνπ επηιέρζεθε γηα ηε κειέηε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε πνηνηηθή.Έλαο βαζηθφο ιφγνο πνπ νδήγεζε ζηε 

ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία είλαη ην είδνο θαη ε θχζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ 

θαη ν επξχηεξνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο. χκθσλα κε ηνπο Barker, Pistrang θαη Elliott 

(2002) ην είδνο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο είλαη απηφ πνπ ζα θαζνξίζεη ηελ 

πξνζέγγηζε ηεο έξεπλαο, θαζψο νη δχν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο είλαη θαηάιιειεο 

γηα ηε κειέηε δηαθνξεηηθψλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. ηελ πνηνηηθή έξεπλα, ν 

εξεπλεηήο δε δεκηνπξγεί ππνζέζεηο, νχηε ρεηξίδεηαη ηηο κεηαβιεηέο ηνπ ψζηε λα 

ειέγμεη απηέο ηηο ππνζέζεηο. Αληίζεηα αθνινπζεί κηα λαηνπξαιηζηηθή κεζνδνινγία, 

δειαδή κειεηά ηα θαηλφκελα φπσο εμειίζζνληαη κε θπζηθφ ηξφπν (ηαιίθαο, 2005).  

Απηφο ήηαλ θαη ν ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, δειαδή ε πεξηγξαθή θαη εμήγεζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλάπηπμεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο φπσο πξαγκαηνπνηείηαη 

θπζηθά κέζα ζηελ ςπρνζεξαπεία. πσο είλαη θαλεξφ, ε πνηνηηθή έξεπλα ζπλάδεη 

πεξηζζφηεξν κε ηνλ γεληθφηεξν εξεπλεηηθφ ζηφρν θαη ηα ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά 
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εξσηήκαηα πνπ είλαη δηεξεπλεηηθά ζηε θχζε ηνπο θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα 

πνζνηηθνπνηεζνχλ ψζηε λα κειεηεζνχλ κέζσ κηαο πνζνηηθήο εξεπλεηηθήο 

πξνζέγγηζεο.  

Έλαο δεχηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επηιέρζεθε ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε είλαη 

φηη ε αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο κέζσ ηεο ςπρνζεξαπείαο 

είλαη κηα πεξηνρή πνπ έρεη εξεπλεζεί ειάρηζηα, θαη επνκέλσο δελ έρνπλ θαζνξηζηεί 

θαη πεξηγξαθεί νη βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ. ηαλ έλα θαηλφκελν δελ έρεη 

εξεπλεζεί, ηδηαίηεξα κε έλα ζπγθεθξηκέλν δείγκα αηφκσλ, θαη φηαλ νη ζεκαληηθέο 

κεηαβιεηέο ηνπ θαηλνκέλνπ δελ είλαη γλσζηέο, ηφηε ε πνηνηηθή έξεπλα είλαη 

θαηαιιειφηεξε (Creswell, 2009). Αθφκε φκσο θαη φηαλ νη βαζηθέο κεηαβιεηέο θαη 

δηαζηάζεηο ελφο θαηλνκέλνπ είλαη γλσζηέο, ε πνηνηηθή έξεπλα κπνξεί λα δψζεη βάζνο 

θαη εχξνο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ (Heppner, Wampold, & Kivlighan, 

2008). Δπηπιένλ, κηα πνηνηηθή πξνζέγγηζε είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε φρη κφλν γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ ελφο θαηλνκέλνπ, αιιά θαη 

γηα ηελ παξαγσγή ή ηελ αλάπηπμε ζεσξηψλ γηα ηελ εμήγεζε ησλ θαηλνκέλσλ 

(Morrow, 2007). Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ φηαλ δελ ππάξρνπλ ηέηνηεο ζεσξίεο 

ή φηαλ νη ζεσξίεο πνπ ππάξρνπλ δελ αλαδεηθλχνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ππφ 

εμέηαζε θαηλνκέλνπ.  

Απηφ νδεγεί ζηνλ επφκελν ιφγν πηνζέηεζεο ελφο πνηνηηθνχ ζρεδηαζκνχ, 

δειαδή ζηε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη γηα ηε κειέηε ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο 

αλζξψπηλεο εκπεηξίαο (ηαιίθαο, 2005). Κξίζεθε φηη ην θαηλφκελν ηεο αλάπηπμεο ηεο 

ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο κέζσ ηεο ςπρνζεξαπείαο, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο 

νπνίαο επηηεχρζεθε, είλαη έλα πνιχπινθν θαηλφκελν κε πνιιέο πιεπξέο πνπ δε ζα 

ήηαλ δπλαηφλ λα αλαδεηρζνχλ κέζα απφ έλαλ πνζνηηθφ ζρεδηαζκφ. Ζ πνηνηηθή 

πξνζέγγηζε είλαη θαηαιιειφηεξε γηα ηε κειέηε απηήο ηεο πνιππινθφηεηαο, επεηδή 

επηβάιιεη ιηγφηεξνπο πεξηνξηζκνχο ζηα δεδνκέλα θαη απνθεχγεη ηηο απινπζηεχζεηο 

πνπ πηνζεηεί ε πνζνηηθή πξνζέγγηζε γηα ην ζθνπφ ηεο κέηξεζεο (Barker et al., 2002). 

Ζ δηεξεπλεηηθή θαη αλνηρηή θχζε ησλ εξσηεκάησλ ζηελ πνηνηηθή έξεπλα, 

δηεπθνιχλεη ηε κειέηε ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηελ πξνζέγγηζε ησλ θαηλνκέλσλ απφ 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο. Δπηπιένλ, κηα πνηνηηθή πξνζέγγηζε επηηξέπεη ηε κειέηε 

ησλ πνιχπινθσλ θαηλνκέλσλ ζε βάζνο θαη κε ιεπηνκέξεηα (Morrow, 2007) 

Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη φηη εζηηάδεη ζην 

λφεκα πνπ δίλνπλ ηα ίδηα ηα άηνκα ζην ππφ εμέηαζε θαηλφκελν αληί λα επηβάιιεη 

ηνπο νξηζκνχο θαη ηηο κεηαβιεηέο πνπ θαζνξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ν εξεπλεηήο 
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(Barker et al., 2002). Οη εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

πνηνηηθέο ζπλεληεχμεηο επηηξέπνπλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα απαληήζνπλ κε ηνλ δηθφ 

ηνπο ηξφπν θαη κε ηα δηθά ηνπο ιφγηα. Απηφ δηεπθνιχλεη ηφζν ηελ αλάπηπμε ζεσξίαο, 

φζν θαη ηε κειέηε ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ επεηδή κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζηελ αλαθάιπςε λέσλ, αλαπάληερσλ επξεκάησλ. Ο εξεπλεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα, 

κέζα απφ ηνλ ιφγν ησλ ζπκκεηερφλησλ, λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε λνήκαηα πνπ δε 

ζα κπνξνχζε λα παξαηεξήζεη ή λα ζπιιέμεη κε άιιεο ηερληθέο (Morrow, 2007). 

Έλαο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ιφγνο πηνζέηεζεο ελφο πνηνηηθνχ εξεπλεηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ζηελ παξνχζα έξεπλα, είλαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπ γηα ηε κειέηε 

δηαδηθαζηψλ (Morrow, 2007). Ζ αλαθάιπςε ησλ δηαδηθαζηψλ κέζα απφ ηηο νπνίεο 

μεδηπιψλεηαη ε αλζεθηηθφηεηα είλαη έλαο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ζηφρνο ζην πιαίζην 

ηεο έξεπλαο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο (Luthar et al., 2000. Luthar, Sawyer, & 

Brown, 2006. Rutter, 2006). Οη εξεπλεηέο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, παξάιιεια 

κε ηνλ εληνπηζκφ ησλ πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ, ηφληζαλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

εχξεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ κέζα απφ ηηο νπνίεο νη πξνζηαηεπηηθνί 

παξάγνληεο αζθνχλ ηελ πξνζηαηεπηηθή ηνπο ιεηηνπξγία θαη πξνσζνχλ ηελ 

αλζεθηηθφηεηα (Luthar et al., 2006).  Ζ πνηνηηθή έξεπλα κπνξεί λα θαλεί ηδηαίηεξα 

βνεζεηηθή ζε απηή ηελ πεξίπησζε, θαζψο ε ζηελή επαθή ηνπ εξεπλεηή κε ηα 

δεδνκέλα ηνπ κπνξεί λα ηνλ νδεγήζεη ζηελ αλαθάιπςε κνηίβσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ 

ζε άιιε πεξίπησζε κπνξεί λα πεξλνχζαλ απαξαηήξεηα (Ungar, 2003). Δπηπιένλ, 

ζχκθσλα κε ηνλ Rutter (2006), νη πνηνηηθέο έξεπλεο κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηεο γηα 

ηελ παξαγσγή ππνζέζεσλ ζρεηηθά κε ηνπο γλσζηηθνχο θαη ζπλαηζζεκαηηθνχο 

κεραληζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα άηνκα γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην ζηξεο ή ηελ 

αληημνφηεηα. ε ζπκθσλία κε ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο, θξίζεθε φηη ήηαλ ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ λα αλαδεηεζνχλ κέζα απφ ηελ παξνχζα έξεπλα νη δηαδηθαζίεο πνπ 

ζπληεινχληαη κέζα ζηελ ςπρνζεξαπεία θαη νδεγνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο.  

 Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη κηα πνηνηηθή πξνζέγγηζε είλαη 

κνλαδηθά ζπκβαηή κε ηελ πξαθηηθή θαη ηηο αμίεο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο 

ςπρνζεξαπείαο, νη νπνίεο ηνλίδνπλ κεηαμχ άιισλ «ηνλ ελεξγφ ξφιν ηνπ αηφκνπ, ηηο 

ζπλεξγαηηθέο θαη δηαινγηθέο κνξθέο θαηαζθεπήο λνήκαηνο, ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο, ηνλ ξφιν ηεο γιψζζαο ζηελ θαηαζθεπή ησλ πξαγκαηηθνηήησλ, ηελ 

ηθαλφηεηα γηα αλαζηνραζηηθή παξαηήξεζε ηνπ εαπηνχ, ηελ εγθπξφηεηα ηεο ηεξήο 

εκπεηξίαο» (McLeod, 2001, ζ. 8). Δπηπιένλ ν Rennie (1994b) πξνηείλεη φηη ε πνηνηηθή 
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έξεπλα κπνξεί «λα θιείζεη ην ράζκα αλάκεζα ζηελ έξεπλα θαη ηελ πξαθηηθή ζηε 

ζπκβνπιεπηηθή ςπρνινγία» (ζ.235), ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ιφγσ ηεο πηνζέηεζεο 

ηεο πξνζέγγηζεο ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ζηελ έξεπλα. Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεη φηη ε 

πνηνηηθή έξεπλα θαη ε ζπκβνπιεπηηθή ςπρνινγία κνηξάδνληαη ηελ έκθαζε ζηελ 

ππνθεηκεληθφηεηα, ζηελ θαηαλφεζε, ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ζηελ 

νιηζηηθφηεηα. Οη πξνηάζεηο απηέο απνηέιεζαλ επηπξφζζεηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο ν πνηνηηθφο εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο θξίζεθε θαηάιιεινο γηα ηελ παξνχζα 

έξεπλα. 

Δπηινγή ηεο εκπεηξηθά ζεκειησκέλεο ζεσξίαο. Ζ επφκελε επηινγή κε ηελ 

νπνία έξρεηαη αληηκέησπνο ν εξεπλεηήο είλαη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ηεο πνηνηηθήο 

πξνζέγγηζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ έξεπλα ηνπ. Ζ πνηνηηθή έξεπλα απνηειείηαη 

απφ έλα φιν θαη κεγαιχηεξν εχξνο ζηξαηεγηθψλ έξεπλαο, νη νπνίεο παξέρνπλ ηελ 

θαηεχζπλζε πνπ ζα αθνινπζήζνπλ νη δηαδηθαζίεο ηεο έξεπλαο (Creswell, 2009). Γηα 

παξάδεηγκα ν Creswell (2007) αλαθέξεη 10 θαηεγνξίεο πνηνηηθψλ ζρεδηαζκψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο λνζειεπηηθήο, 

ηεο θνηλσληνινγίαο, ηεο ςπρνινγίαο, ηεο αλζξσπνινγίαο θαη ηνλ επξχηεξν ρψξν ησλ 

θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Παξαδείγκαηα πνηνηηθψλ ζηξαηεγηθψλ έξεπλαο απνηεινχλ ε  

εζλνγξαθία, ε εκπεηξηθά ζεκειησκέλε ζεσξία,  ε κειέηε πεξίπησζεο, ε 

θαηλνκελνινγία, θαη ε αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε (Creswell, 2009). Ζ κειέηε 

πεξίπησζεο θαη ε εκπεηξηθά ζεκειησκέλε ζεσξία ζεσξνχληαη νη δχν επηθξαηέζηεξεο 

πνηνηηθέο ζηξαηεγηθέο ζηελ έξεπλα ζηε ζπκβνπιεπηηθή, ελψ ζπρλή είλαη θαη ε ρξήζε 

ηεο θαηλνκελνινγίαο (Creswell, Hanson, Plano, & Morales, 2007).  

Γηα ηελ παξνχζα έξεπλα επηιέρζεθε ε εκπεηξηθά ζεκειησκέλε ζεσξία. Ζ 

εκπεηξηθά ζεκειησκέλε ζεσξία είλαη κηα ζηξαηεγηθή πνηνηηθήο έξεπλαο πνπ 

αλαπηχρζεθε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 απφ δχν θνηλσληνιφγνπο, ηνπο Barney 

Glaser θαη Anselm Strauss. Οη Glaser θαη Strauss  ήηαλ δπζαξεζηεκέλνη κε ηελ 

πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζνχζε ε θνηλσληνινγηθή έξεπλα ηεο επνρήο ηνπο, ε νπνία 

βαζηδφηαλ ζηε ζηαηηζηηθή επαιήζεπζε ππνζέζεσλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ ππάξρνπζεο 

ζεσξίεο. Ο ηξφπνο πνπ πξνέθππηαλ απηέο νη ζεσξίεο ήηαλ ε ινγηθή παξαγσγή 

(logical deduction) κέζα απφ a priori παξαδνρέο (Bryant & Charmaz, 2007).  Οη 

Glaser θαη Strauss έδσζαλ έκθαζε ζηελ αλάπηπμε λέσλ ζεσξηψλ πνπ ζα πξνέθππηαλ 

επαγσγηθά απφ ηα δεδνκέλα θαη φρη απφ πξνυπάξρνληα ζεσξεηηθά πιαίζηα, ελψ 

ηφληζαλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο απνπζίαο πξνθαηεηιεκκέλσλ ηδεψλ, ηηο νπνίεο ν 

εξεπλεηήο επηρεηξεί λα απνδείμεη ή λα δηαςεχζεη. Ζ ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ησλ 
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Glaser θαη Strauss  ήηαλ φηη παξείραλ κηα βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ζπζηεκαηηθφηεηαο 

ζηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη φηη έδεημαλ πσο ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε έξεπλεο αληίζηνηρεο ζπνπδαηφηεηαο κε ηηο πνζνηηθέο 

(Bryant & Charmaz, 2007). Απηφ ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

εμέιημε ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, ε νπνία αληηκεησπηδφηαλ εθείλε ηελ επνρή σο 

ιηγφηεξν επηζηεκνληθή ζε ζχγθξηζε κε ηελ πνζνηηθή. 

Ζ ζπλεξγαζία ησλ Glaser θαη Strauss  νδήγεζε ζηε δεκνζίεπζε ηνπ πξψηνπ 

εγρεηξηδίνπ αλαιπηηθήο παξνπζίαζεο ηεο κεζφδνπ, Η Ανακάλςτη ηηρ Δμπειπικά 

Θεμελιυμένηρ Θευπίαρ (Glaser & Strauss, 1967/ 2006). ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990, σζηφζν,  νη Glaser θαη Strauss άξρηζαλ λα δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπο θαη 

λα πξνηείλνπλ δηαθνξεηηθέο εθδνρέο θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ 

(Fassinger, 2005). ε γεληθέο γξακκέο ζεσξείηαη πσο ν Glaser έρεη κείλεη πην θνληά 

ζηελ αξρηθή ζεσξία, θαη έηζη ε δηθή ηνπ εθδνρή ραξαθηεξίδεηαη σο θιαζηθή (Holton, 

2007) ή παξαδνζηαθή (Mills, Bonner, & Francis, 2006) εκπεηξηθά ζεκειησκέλε 

ζεσξία. Αληίζεηα, ε εθδνρή ηνπ Strauss, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα ζπλεξγάζηεθε κε ηελ 

Juliet Corbin γηα ηε ζπγγξαθή ησλ επφκελσλ κεζνδνινγηθψλ θεηκέλσλ, έρεη 

ραξαθηεξηζηεί σο εμειηγκέλε (Mills et al., 2006). Ζ βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν 

εξεπλεηψλ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο 

απφ ηα δεδνκέλα. Έηζη, νη Strauss θαη Corbin αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο 

θαη πιαίζηα, ελψ ν Glaser δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηε δεκηνπξγηθή αλαιπηηθή 

δηαδηθαζία θαη ζηελ αλάδπζε ηεο ζεσξίαο απφ ηα δεδνκέλα (Fassinger, 2005).  

ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ, ε εκπεηξηθά ζεκειησκέλε ζεσξία θέξδηζε 

ζπζηεκαηηθά έδαθνο ζε έλα κεγάιν εχξνο επηζηεκνληθψλ θιάδσλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ ηελ εθπαίδεπζε, ηε λνζειεπηηθή, ηηο νηθνλνκηθέο 

επηζηήκεο, θαζψο θαη δηάθνξνπο θιάδνπο ηεο ςπρνινγίαο φπσο ε θνηλσληθή, 

θεκηληζηηθή, νξγαλσηηθή θαη πεξηβαιινληηθή ςπρνινγία (Fassinger, 2005). Μάιηζηα, 

ζεσξείηαη φηη απνηειεί ηε ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελε πνηνηηθή ζηξαηεγηθή (Barker 

et al., 2002. Bryant & Charmaz, 2007). ηελ πξάμε, πέξα απφ ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

δεκηνπξγψλ ηεο, ε εκπεηξηθά ζεκειησκέλε ζεσξία έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη 

εθαξκνζηεί κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο απφ ηνπο εξεπλεηέο (Bryant & Charmaz, 

2007).  ηνλ ρψξν ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο έξεπλαο ζηελ ςπρνζεξαπεία, ζεκαληηθή 

είλαη ε ζπλεηζθνξά ηνπ Rennie θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ ηφζν ζηελ ελλνηνινγηθή 

αλάπηπμε φζν θαη ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ (Rennie, 1998, 2000. Rennie 

et al., 1988). Μηα ζρεηηθά πξφζθαηε εμέιημε είλαη ε θνλζηξνπθηηβηζηηθή εκπεηξηθά 
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ζεκειησκέλε ζεσξία, θχξηα εθπξφζσπνο ηεο νπνίαο ζεσξείηαη ε Charmaz (2006). 

χκθσλα κε ηνλ Ponterotto (2005), νη πξνζεγγίζεηο ηεο Charmaz θαη ηνπ Rennie 

είλαη νη δεκνθηιέζηεξεο, ηδηαίηεξα ζηνλ ρψξν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ςπρνινγίαο.  

 Ζ εκπεηξηθά ζεκειησκέλε ζεσξία έρεη ζρεηηζηεί κε κηα ζεηξά απφ 

δηαθνξεηηθέο θαη «θαηλνκεληθά αληηηηζέκελεο» θηινζνθηθέο απφςεηο (Heppner et al., 

2008, ζ. 263). Οη ξίδεο ηεο κεζφδνπ αλάγνληαη ζηελ θνηλσληνινγηθή ζρνιή ηνπ 

ηθάγνπ θαη ηε ζεσξία ηεο ζπκβνιηθήο δηάδξαζεο, κηαο πξνζέγγηζεο πνπ ππνζηεξίδεη 

φηη ην λφεκα, ε αληίιεςε θαη ν νξηζκφο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαηαζθεπάδνληαη κέζα 

απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο (Kendall, 1999). Χζηφζν, ηφζν ην αξρηθφ 

φζν θαη ηα κεηαγελέζηεξα θείκελα ησλ Glaser θαη Strauss, βαζίδνληαη ζε κηα 

ζεηηθηζηηθή επηζηεκνινγηθή βάζε, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη 

εληαία θαη «κπνξεί λα αλαθαιπθζεί, λα εμεξεπλεζεί θαη λα θαηαλνεζεί» (Bryant & 

Charmaz 2007, ζ. 34). χγρξνλνη εξεπλεηέο έρνπλ επηθξίλεη έληνλα ηελ εκπεηξηθά 

ζεκειησκέλε ζεσξία ηφζν γηα ην ζεηηθηζηηθφ ηεο ππφβαζξν, φζν θαη γηα αθειή 

επαγσγηζκφ. Οη Bryant θαη Charmaz (2007), επηρεηξψληαο λα αληηκεησπίζνπλ ηέηνηνπ 

είδνπο θξηηηθέο, ηνλίδνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα επαλαηνπνζέηεζεο ηεο εκπεηξηθά 

ζεκειησκέλεο ζεσξίαο ζην πιαίζην ησλ ζχγρξνλσλ θηινζνθηθψλ θαη 

επηζηεκνινγηθψλ πξνηάζεσλ θαη παξαδνρψλ, νη νπνίεο έρνπλ νδεγήζεη ζε κηα 

κεγαιχηεξε απνδνρή ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηεο ανξηζηίαο ηεο γλψζεο. Τπνζηεξίδνπλ 

πσο κηα επαλαηνπνζεηεκέλε εκπεηξηθά ζεκειησκέλε ζεσξία βξίζθεη κηα κέζε ιχζε 

αλάκεζα ζηνλ ξεαιηζκφ θαη ηνλ κεηακνληεξληζκφ, θαη «επηρεηξεί λα αλαγλσξίζεη ηε 

κεξηθή γλψζε, ηηο πνιιαπιέο απφςεηο, ηηο δηαθνξεηηθέο ηνπνζεηήζεηο, ηηο 

αβεβαηφηεηεο, θαη ηηο παξαιιαγέο ηφζν ζηελ εκπεηξία φζν θαη ζηε ζεσξεηηθή ηεο 

απφδνζε» (2007, ζ.51).  

Οη πξνηάζεηο απηέο απερνχλ κηα λέα θνλζηξνπθηηβηζηηθή εθδνρή ηεο 

εκπεηξηθά ζεκειησκέλεο ζεσξίαο, ζηελ νπνία αλαγλσξίδεηαη φηη δελ ππάξρεη κηα 

αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ πεξηκέλεη λα αλαθαιπθζεί, αιιά φηη ε 

πξαγκαηηθφηεηα θαηαζθεπάδεηαη απφ ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ, επνκέλσο 

θαη απφ ηνλ εξεπλεηή (Charmaz, 2006). Ζ θνλζηξνπθηηβηζηηθή νπηηθή δίλεη έκθαζε 

ζηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνλ εξεπλεηή θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο, κέζα απφ ηελ 

νπνία παξάγνληαη ηα λνήκαηα πνπ παξαηεξεί θαη νξίδεη ν εξεπλεηήο (Ponterotto, 

2005). Δπηπιένλ, αλαγλσξίδεηαη φηη ν εξεπλεηήο θέξεη ζην πεδίν πνπ εξεπλά ηε 

γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ηνπ. Ζ θνλζηξνπθηηβηζηηθή ηνπνζέηεζε είλαη θαηά βάζε 

εξκελεπηηθή θαη αλαγλσξίδεη φηη νη ζεσξίεο πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ απηή ηελ 
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αιιειεπίδξαζε δελ απνηεινχλ κηα αθξηβή αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο αιιά 

κηα εξκελεία ηεο (Charmaz, 2006). Σν ίδην ππνζηεξίδεη θαη ν Rennie (2000), ν 

νπνίνο, ρσξίο λα ηνπνζεηεί ηνλ εαπηφ ηνπ ζηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή πιεπξά, πξνηείλεη 

φηη ε εκπεηξηθά ζεκειησκέλε ζεσξία «αλάγεηαη ζε κηα έλσζε εξκελεπηηθήο θαη 

κεζφδνπ, ή ζε κηα κεζνδηθή εξκελεπηηθή» (ζ. 482). Οξηζκέλνη εξεπλεηέο έρνπλ 

εληνπίζεη φηη, ζε αληίζεζε κε ηνλ Glaser πνπ έκεηλε πηζηφο ζηε ζεηηθηζηηθή ζέζε φηη 

ππάξρεη κηα εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ πεξηκέλεη λα αλαθαιπθζεί απφ ηνλ 

εξεπλεηή, νη Strauss θαη Corbin έρνπλ αλαγλσξίζεη ηελ αλαιπηηθή δηαδηθαζία σο 

εξκελεπηηθή (Rennie, 2000) θαη φηη ην έξγν ηνπο πεξηέρεη ηνπνζεηήζεηο πνπ 

θπκαίλνληαη αλάκεζα ζηνλ κεηαζεηηθηζκφ θαη ηνλ θνλζηξνπθηηβηζκφ (Mills et al., 

2006). 

Τπάξρνπλ αξθεηνί ιφγνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηεο εκπεηξηθά 

ζεκειησκέλεο ζεσξίαο γηα ηελ παξνχζα έξεπλα. Καηαξράο, πνιινί απφ ηνπο ιφγνπο 

πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ γηα ηελ επηινγή ηεο πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο γεληθά, 

ηζρχνπλ θαη γηα ηελ επηινγή ηεο εκπεηξηθά ζεκειησκέλεο ζεσξίαο εηδηθφηεξα. Γηα 

παξάδεηγκα, ε εκπεηξηθά ζεκειησκέλε ζεσξία ζεσξείηαη θαηάιιειε γηα ηε 

δηεξεχλεζε θαηλνκέλσλ πνπ έρνπλ εξεπλεζεί ειάρηζηα, φπσο επίζεο θαη γηα ηε 

κειέηε ηεο πνιππινθφηεηαο ελφο θαηλνκέλνπ (Birks & Mills, 2011). Ζ εκπεηξηθά 

ζεκειησκέλε ζεσξία είλαη έλα είδνο πνηνηηθήο αλάιπζεο πνπ θξίλεηαη ηδηαίηεξα 

θαηάιιειε γηα ηελ έξεπλα απνηειέζκαηνο ζηελ ςπρνζεξαπεία, επεηδή δίλεη κηα 

πινχζηα θαη πνιπεπίπεδε πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αιιάδνπλ νη πειάηεο 

ζηελ ςπρνζεξαπεία. Μηα ηέηνηα πεξηγξαθή είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε κε λέεο κνξθέο 

ςπρνζεξαπείαο, ή κε γλσζηέο κνξθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζε λένπο πιεζπζκνχο 

(Rodgers & Elliott, 2015). Έλαο αθφκε ζεκαληηθφο ιφγνο είλαη φηη επηηξέπεη ηε 

δηεξεχλεζε ηεο ππνθεηκεληθήο εκπεηξίαο ησλ πειαηψλ θαη ηελ αλάπηπμε λέαο 

θαηαλφεζεο γηα απηήλ, ρσξίο λα επηβάιιεη κηα πξνυπάξρνπζα ζεσξία ε νπνία 

βαζίδεηαη ζηελ νπηηθή ηνπ ζεξαπεπηή (Rennie et al., 1988). Οη θχξηνη φκσο ιφγνη 

επηινγήο ηεο κεζφδνπ απηήο ζρεηίδνληαη κε νξηζκέλα κνλαδηθά βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο εκπεηξηθά ζεκειησκέλεο ζεσξίαο, πνπ ηε δηαθνξνπνηνχλ απφ 

άιιεο πνηνηηθέο κεζφδνπο. Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο κεζφδνπ, πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ επηινγή ηεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη ε ζπζηεκαηηθφηεηα 

ζηε ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ε παξαγσγή κηαο γεληθήο εμήγεζεο ή 

ζεσξίαο ηνπ ππφ εμέηαζε θαηλνκέλνπ, θαη ηέινο, ε έκθαζή ηεο ζηελ αλαθάιπςε ησλ 
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θνηλψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα θαηλφκελν. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα. 

ε ζχγθξηζε κε άιιεο πνηνηηθέο ζηξαηεγηθέο έξεπλαο, ε εκπεηξηθά 

ζεκειησκέλε ζεσξία δηαθξίλεηαη απφ κηα ζεηξά ζπζηεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηε 

ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, νη νπνίεο νδεγνχλ ζηελ θαηαζθεπή κηαο 

ζεσξίαο πνπ «ζεκειηψλεηαη» ζε απηά (Charmaz, 2006). Οη ζπζηεκαηηθέο απηέο 

δηαδηθαζίεο έρνπλ θάλεη ηε κέζνδν ηδηαίηεξα ειθπζηηθή γηα εξεπλεηέο απφ πνιινχο 

επηζηεκνληθνχο θιάδνπο, ηεο πξνζδίδνπλ αμηνπηζηία θαη ηελ θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα 

ρξήζηκε αιιά θαη θαζεζπραζηηθή γηα εξεπλεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πνηνηηθέο 

κεζφδνπο γηα πξψηε θνξά (Henwood & Pidgeon, 2003). Δπηπιένλ, νη ζπζηεκαηηθέο 

δηαδηθαζίεο ηεο κεζφδνπ επηηξέπνπλ ζηνλ εξεπλεηή λα εληνπίδεη κνηίβα κέζα ζε 

πνιχπινθα δεδνκέλα, φπσο είλαη νη αθεγήζεηο ησλ πειαηψλ γηα ηελ ςπρνζεξαπεία 

ηνπο (Levitt et al., 2006). Έθξηλα πσο ε ζπζηεκαηηθφηεηα ηεο εκπεηξηθά 

ζεκειησκέλεο ζεσξίαο είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνπ είλαη ηδηαίηεξα βνεζεηηθφ γηα 

έλαλ εξεπλεηή ψζηε λα κε ραζεί κέζα ζηελ πιεζψξα θαη πνιππινθφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ θαη λα κπνξέζεη λα εληνπίζεη ζέκαηα πνπ ελδέρεηαη λα κελ 

αλαδεηθλχνληαλ κέζα απφ ιηγφηεξν ζπζηεκαηηθέο, πεξηζζφηεξν αθαηξεηηθέο 

δηαδηθαζίεο, άιισλ πνηνηηθψλ ζηξαηεγηθψλ έξεπλαο. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ, ελψ 

είλαη αλαγθαίν θξηηήξην δελ είλαη σζηφζν θαη επαξθέο θαηά ηελ άπνςε κνπ, επεηδή 

κπνξεί θαλείο λα εθαξκφζεη αξθεηέο απφ ηηο ζπζηεκαηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο εκπεηξηθά 

ζεκειησκέλεο ζεσξίαο θαη ζε άιιεο πνηνηηθέο κεζφδνπο, ψζηε λα θαηαιήμεη ζηελ 

θαηαλφεζε θαη πεξηγξαθή ελφο θαηλνκέλνπ. Απηφ νδεγεί ζηνλ δεχηεξν ζεκαληηθφ 

ιφγν επηινγήο ηεο κεζφδνπ, πνπ είλαη ε παξαγσγή ελφο ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ην 

ππφ κειέηε θαηλφκελν. 

χκθσλα κε ηνπο Corbin θαη Strauss (2008), νη ζηφρνη ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο 

γεληθά κπνξεί λα είλαη ε πεξηγξαθή ελφο θαηλνκέλνπ, ε ελλνηνινγηθή ηαμηλφκεζε ησλ 

δεδνκέλσλ ζε θαηεγνξίεο ή ε αλάπηπμε ελφο ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ εμεγεί θαη 

πξνβιέπεη έλα θαηλφκελν. Ο ζηφρνο ηεο εκπεηξηθά ζεκειησκέλεο ζεσξίαο είλαη λα 

πξνρσξήζεη πέξα απφ ηελ πεξηγξαθή ή ηελ ελλνηνινγηθή ηαμηλφκεζε ησλ δεδνκέλσλ 

θαη λα θαηαιήμεη ζηελ αλάπηπμε κηαο ζεσξίαο ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ εξεπλάηαη 

(Strauss & Corbin, 1998). Ο ίδηνο ν φξνο «εκπεηξηθά ζεκειησκέλε ζεσξία», δελ 

αλαθέξεηαη κφλν ζηε κέζνδν αιιά θαη ζην πξντφλ ηεο ρξήζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κεζφδνπ, δειαδή ζηε ζεσξία πνπ πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα (Bryant & Charmaz, 

2007). Ζ ζεσξία, ζχκθσλα κε ηνπο Corbin θαη Strauss (2008), αλαθέξεηαη ζε έλα 
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γεληθφ πιαίζην πνπ απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά ελλνηψλ ή θαηεγνξηψλ νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη εμεγνχλ έλα θαηλφκελν. Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

ήηαλ λα πξνρσξήζεη πέξα απφ ηελ απιή πεξηγξαθή ή ηελ ηαμηλφκεζε ησλ αιιαγψλ 

πνπ πξνέθπςαλ κέζα απφ ηελ ςπρνζεξαπεία, θαη λα θαηαιήμεη ζηε δεκηνπξγία ελφο 

ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ κπνξεί λα εμεγήζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηηεχρζεθαλ 

νη αιιαγέο. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν θξίζεθε πσο ε εκπεηξηθά ζεκειησκέλε ζεσξία ήηαλ ε 

θαηαιιειφηεξε πνηνηηθή ζηξαηεγηθή. 

Σν ηξίην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εκπεηξηθά ζεκειησκέλεο ζεσξίαο πνπ 

ηελ θαζηζηά ηδηαίηεξα θαηάιιειε γηα ηελ παξνχζα έξεπλα, είλαη ε έλλνηα ηεο 

δηαδηθαζίαο (Birks & Mills, 2011). χκθσλα κε ηνπο Corbin θαη Strauss (2008), ε 

δηαδηθαζία είλαη «κηα ζπλερήο ξνή δξάζεο/ αιιειεπίδξαζεο/ ζπλαηζζεκάησλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη σο αληίδξαζε ζε γεγνλφηα, πξνβιήκαηα, ή σο κέξνο ηεο 

επίηεπμεο ελφο ζηφρνπ» (ζ. 247), είλαη δειαδή νη ελέξγεηεο ή νη αιιειεπηδξάζεηο ζηηο 

νπνίεο πξνβαίλεη θαλείο ή ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλεη φηαλ πξνζπαζεί λα επηηχρεη 

έλαλ ζηφρν ή λα αληηκεησπίζεη έλα πξφβιεκα. Ζ δηαδηθαζία κπνξεί λα απνηειεί ηελ 

θεληξηθή θαηεγνξία κηαο εκπεηξηθά ζεκειησκέλεο ζεσξίαο ή λα παίδεη ιηγφηεξν 

ζεκαληηθφ ξφιν, είλαη φκσο πάληα βαζηθή ζηελ αλάιπζε (Strauss & Corbin, 1998). 

πσο είδακε παξαπάλσ, ε έλλνηα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηφζν ζην 

πιαίζην ηεο έξεπλαο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, φζν θαη ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο 

ζηε ζπκβνπιεπηηθή θαη ηελ ςπρνζεξαπεία. Θεψξεζα πσο ε εκπεηξηθά ζεκειησκέλε 

ζεσξία, κε ηελ έκθαζή ηεο ζηελ αλάδεημε δηαδηθαζηψλ, είλαη ηδηαίηεξα θαηάιιειε 

γηα ηελ παξνχζα έξεπλα, εθφζνλ έλαο βαζηθφο ζηφρνο είλαη ν εληνπηζκφο ησλ 

δηαδηθαζηψλ κέζα απφ ηηο νπνίεο αλαδχεηαη ε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα ζην πιαίζην ηεο 

ςπρνζεξαπείαο. 

πσο ήδε αλαθέξζεθε, ε εκπεηξηθά ζεκειησκέλε ζεσξία έρεη εθαξκνζηεί κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο απφ ηνπο εξεπλεηέο θαη έρεη βαζηζηεί ζε κηα ζεηξά απφ 

επηζηεκνινγηθέο ηνπνζεηήζεηο πνπ θπκαίλνληαη απφ ηνλ ζεηηθηζκφ έσο ηνλ 

θνλζηξνπθηηβηζκφ. ηελ παξνχζα έξεπλα κεζνδνινγηθά αθνινχζεζα ην γεληθφ 

πιαίζην ησλ Strauss θαη Corbin (1998), κε κεξηθέο ηξνπνπνηήζεηο πνπ βαζίδνληαη 

ζηνπο Rennie et al. (1988), Fassinger (2005) θαη Charmaz (2006). Ο ιφγνο πνπ 

επέιεμα λα αμηνπνηήζσ ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο κεζφδνπ απφ ηνπο παξαπάλσ εξεπλεηέο 

ήηαλ ε εθηεηακέλε κειέηε ησλ κεζνδνινγηθψλ θεηκέλσλ, ε νπνία κε νδήγεζε λα 

αληιήζσ απφ απηά ηα ζηνηρεία πνπ ζεσξνχζα ζεκαληηθφηεξα θαη κε έιθπαλ 

πεξηζζφηεξν. Μειεηψληαο επίζεο ηηο θξηηηθέο γηα ηηο δηαδηθαζίεο ησλ Strauss θαη 
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Corbin (1998), πείζηεθα απφ νξηζκέλα επηρεηξήκαηα θαη απνθάζηζα λα θξαηήζσ ηα 

ζηνηρεία πνπ ήηαλ πεξηζζφηεξν απνδεθηά. Αθνινχζεζα ηελ πξνηξνπή ηφζν ησλ 

Glaser θαη Strauss (1967/ 2006) φζν θαη ηεο Charmaz (2006), νη νπνίνη πξνηείλνπλ 

ζηνπο εξεπλεηέο λα είλαη επέιηθηνη θαη λα αληηκεησπίδνπλ ηηο θαηεπζπληήξηεο αξρέο 

σο «γεληθέο αξρέο θαη επξεηηθνχο κεραληζκνχο παξά ζαλ ηππνπνηεκέλνπο θαλφλεο» 

(Charmaz, 2006, ζ. 2). ιεο νη κεζνδνινγηθέο επηινγέο ζα ζπδεηεζνχλ ζηα 

αληίζηνηρα ππνθεθάιαηα, ζεσξψ φκσο ζεκαληηθφ λα αλαθέξσ πσο νη βαζηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εξεπλεηέο είλαη παξφκνηεο θαη πσο νη 

ηξνπνπνηήζεηο αθνξνχλ πεξηζζφηεξν ζε κηθξέο παξαιιαγέο ησλ βαζηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη φρη ζε δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Χο πξνο ηελ πξνζσπηθή κνπ νληνινγηθή θαη επηζηεκνινγηθή ηνπνζέηεζε ζα 

ηνπνζεηνχζα ηνλ εαπηφ κνπ αλάκεζα ζηε κεηαζεηηθηζηηθή θαη ηελ εξκελεπηηθή-

θνλζηξνπθηηβηζηηθή πξνζέγγηζε (Ponterotto, 2005). ηελ ηνπνζέηεζε κνπ απηή 

πηνζεηψ κηα ζρεηηθηζηηθή ζέζε ε νπνία απνξξίπηεη ηελ χπαξμε κηαο αληηθεηκεληθήο, 

εμσηεξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, θαη ελζηεξλίδεηαη πνιιαπιέο, ππνθεηκεληθέο, εμίζνπ 

έγθπξεο πξαγκαηηθφηεηεο. Θεσξψ, φπσο θαη ε Corbin (Corbin & Strauss, 2008), φηη 

ππάξρνπλ εμσηεξηθά γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ, αλαγλσξίδσ φκσο ηαπηφρξνλα φηη ε 

έξεπλα αθνξά θπξίσο ζην λφεκα θαη ζηελ εξκελεία πνπ δίλνπλ ηα άηνκα ζηα 

γεγνλφηα απηά, θαη απηφ πεξηιακβάλεη θαη εκέλα σο εξεπλήηξηα. Αλαγλσξίδσ πσο ε 

δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο, απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή κέρξη 

ηε ζπδήηεζε πνπ γίλεηαη αλάκεζα ζηνλ εξεπλεηή θαη ην άηνκν πνπ ζπκκεηέρεη είλαη 

κηα δηαδηθαζία θαηαζθεπήο θαη ζπλ-θαηαζθεπήο, ε νπνία επεξεάδεηαη απφ ηηο 

απφςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο γλψζεηο, θαη ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ησλ αηφκσλ 

πνπ κεηέρνπλ. Χζηφζν, ηείλσ πεξηζζφηεξν ζηνλ εξκελεπηηζκφ (interpretivism) απφ 

φηη ζηνλ θνλζηξνπθηηβηζκφ, θαζψο ζχκθσλα κε ηηο Williams θαη Morrow (2009) ν 

θνλζηξνπθηηβηζκφο ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξε εκπινθή θαη απνξξφθεζε ηνπ εξεπλεηή 

απφ ηελ εκπεηξία ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ φηη ν εξκελεπηηζκφο. Δπηπιένλ, 

αλαγλσξίδσ φηη νιφθιεξε ε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ηεο 

ζεσξίαο, επεξεάδεηαη απφ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, ηηο γεληθφηεξεο γλψζεηο θαη ηηο 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπ εξεπλεηή, φηη απνηειεί κηα εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ, θαη 

φηη έλαο δηαθνξεηηθφο εξεπλεηήο, κε δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν, ζα θαηέιεγε ζε κηα 

δηαθνξεηηθή ζεσξία. Χζηφζν, φπσο ηνλίδνπλ θαη νη Rennie et al., (1988) ε ζεκειίσζε 

ηεο ζεσξίαο πνπ πξνθχπηεη ζηα εκπεηξηθά δεδνκέλα δηαζθαιίδεη φηη νη δηαθνξεηηθέο 
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ζεσξίεο πνπ κπνξεί λα παξαρζνχλ απφ απηά, είλαη απνηέιεζκα ηεο έκθαζεο ζε 

δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ηνπο θαη δελ επεξεάδεη ηελ αμηνπηζηία ηεο ζεσξίαο. 

Γείγκα 

 Δπηινγή ηνπ δείγκαηνο. Ζ κέζνδνο επηινγήο ηνπ δείγκαηνο πνπ ραξαθηεξίδεη 

ηελ εκπεηξηθά ζεκειησκέλε ζεσξία είλαη ε θευπηηική δειγμαηολητία, δειαδή,  

ε δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηελ παξαγσγή ζεσξίαο, ζηελ νπνία ν 

αλαιπηήο ηαπηφρξνλα ζπιιέγεη, θσδηθνπνηεί θαη αλαιχεη ηα δεδνκέλα ηνπ θαη 

απνθαζίδεη πνηα δεδνκέλα ζα ζπιιέμεη ζηε ζπλέρεηα θαη πνπ ζα ηα βξεη, ψζηε 

λα αλαπηχμεη ηε ζεσξία ηνπ θαζψο απηή αλαδχεηαη (Glaser & Strauss, 1967/ 

2006, ζ. 45).  

πσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεσξεηηθήο 

δεηγκαηνιεςίαο είλαη φηη ε ζπιινγή θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζπληειείηαη 

ηαπηφρξνλα, θαη φηη ε επηινγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζα ζπιιερζνχλ ζηε ζπλέρεηα 

θαζνξίδεηαη απφ ηηο έλλνηεο ή ηηο θαηεγνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε. 

Γειαδή, ζηε ζεσξεηηθή δεηγκαηνιεςία ν εξεπλεηήο δε ζηνρεχεη ζε ζπγθεθξηκέλα 

άηνκα αιιά ζε έλλνηεο, αλαδεηψληαο εθείλα ηα άηνκα, ηηο θαηαζηάζεηο ή ηα 

πεξηζηαηηθά ζηα νπνία κπνξεί λα βξεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο έλλνηεο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ αλάιπζε θαη ηηο νπνίεο ζέιεη λα αλαπηχμεη πεξαηηέξσ.  Με δεδνκέλν φηη ε 

εκπεηξηθά ζεκειησκέλε ζεσξία βαζίδεηαη ζηνλ εληνπηζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη ηε 

ζπζρέηηζε ησλ ελλνηψλ κεηαμχ ηνπο (Strauss & Corbin, 1998), ν ζθνπφο ηεο 

ζεσξεηηθήο δεηγκαηνιεςίαο είλαη ε αλάπηπμε «ησλ ελλνηψλ σο πξνο ηηο ηδηφηεηεο θαη 

ηηο δηαζηάζεηο ηνπο, ε απνθάιπςε παξαιιαγψλ θαη ν εληνπηζκφο ζρέζεσλ αλάκεζα 

ζηηο έλλνηεο» (Corbin & Strauss, 2008, ζ. 143).  

πσο είλαη θαλεξφ, ε ζεσξεηηθή δεηγκαηνιεςία είλαη κηα κέζνδνο πνπ δε 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο θαζψο θαζνδεγείηαη απφ ηηο 

έλλνηεο θαη ηηο θαηεγνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ αξρηθψλ 

δεδνκέλσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ αξρή κηαο έξεπλαο είλαη ζεκαληηθφ λα 

θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα ψζηε λα πεξηιακβάλεηαη έλα κεγάιν εχξνο δείγκαηνο, 

πξνθεηκέλνπ λα παξαρζνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο (Strauss & 

Corbin, 1998). χκθσλα κε ηελ Charmaz (2006), ε ρξήζε ηεο ζεσξεηηθήο 

δεηγκαηνιεςίαο πνιχ λσξίο ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα 

ζεηξά απφ πξνβιήκαηα φπσο είλαη ε πξφσξε νινθιήξσζε ησλ θαηεγνξηψλ, νη 

θνηλφηππεο ή πιενλάδνπζεο θαηεγνξίεο, ε ππεξβνιηθή ζηήξημε ζε εκθαλείο δειψζεηο 

ή νη αφξηζηεο θαηεγνξίεο. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο έξεπλαο 
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πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηεο ζθφπηκεο δεηγκαηνιεςίαο, θαη ζηε ζπλέρεηα, φηαλ 

ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο αλαδπφκελεο 

ζεσξίαο, λα αθνινπζείηαη ε ζεσξεηηθή δεηγκαηνιεςία (Fassinger, 2005). 

Ζ ζεσξεηηθή δεηγκαηνιεςία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο (Strauss & Corbin, 1998). Έλαο ηξφπνο ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαδήηεζε εθείλσλ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ή πεξηζηαηηθψλ πνπ ν εξεπλεηήο ζεσξεί φηη κπνξνχλ λα δψζνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο. Έλαο άιινο ηξφπνο είλαη ε επηζηξνθή ζε 

πξνεγνχκελνπο ζπκκεηέρνληεο γηα αλαδήηεζε πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ θαη 

επεμεγήζεσλ ζρεηηθά κε έλλνηεο ή θαηεγνξίεο (Fassinger, 2005). Έλαο πξαθηηθφηεξνο 

ηξφπνο είλαη ε ρξήζε ελφο δείγκαηνο επθνιίαο, θαζψο ν εξεπλεηήο δελ έρεη πάληα ηε 

δπλαηφηεηα λα θάλεη επηινγέο σο πξνο ην δείγκα ηνπ, νπφηε ρξεηάδεηαη λα αξθεζηεί 

ζην δείγκα πνπ κπνξεί λα εληνπίζεη. χκθσλα κε ηνπο Strauss θαη Corbin (1998) 

απηφ δε ζεκαίλεη φηη δε κπνξνχλ λα γίλνπλ ζπγθξίζεηο ησλ ελλνηψλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ αλάιπζε, εθφζνλ νη θαηαζηάζεηο θαη ηα άηνκα δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο έηζη 

θη αιιηψο. Δμάιινπ, νη ίδηνη ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ φηη ν εξεπλεηήο πνιιέο θνξέο 

δε κπνξεί λα γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ πνηα άηνκα κπνξνχλ λα δψζνπλ πινχζηεο 

πιεξνθνξίεο γηα κηα θαηεγνξία ή ηηο δηαζηάζεηο ηεο, επνκέλσο «ζα έπξεπε λα 

αμηνπνηήζεη ζην έπαθξν απηφ πνπ είλαη δηαζέζηκν» (ζ. 210). Μηα άιιε κνξθή πνπ 

παίξλεη ε ζεσξεηηθή δεηγκαηνιεςία είλαη ε επηζηξνθή ζηα πξνεγνχκελα δεδνκέλα 

θαη ε αλαδήηεζε ελλνηψλ πνπ ν εξεπλεηήο είρε αξρηθά παξαβιέςεη ψζηε λα ειέγμεη 

ηε ζεσξία πνπ πξνθχπηεη (Fassinger, 2005). Μάιηζηα ζπκβαίλεη ζπρλά ν εξεπλεηήο 

αξρηθά λα κελ αληηιακβάλεηαη ηε ζεκαζία ή αθφκε θαη ην λφεκα ελφο ηκήκαηνο κηαο 

ζπλέληεπμεο, θαη αξγφηεξα, φηαλ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ αλάιπζε θαη έρεη εκπιαθεί 

πεξηζζφηεξν κε ηηο έλλνηεο, λα επηζηξέθεη ζην ηκήκα απηφ θαη λα ην θσδηθνπνηεί κε 

βάζε ηε λέα, δηεπξπκέλε ηνπ αληίιεςε (Strauss & Corbin, 1998). Σέινο, έλαο αθφκε 

ηξφπνο ζεσξεηηθήο δεηγκαηνιεςίαο ζρεηίδεηαη κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ κέζνπ 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Απηφ ζεκαίλεη, γηα παξάδεηγκα, φηη κπνξεί ν εξεπλεηήο λα 

ηξνπνπνηεί ηε ζπλέληεπμε, αιιάδνληαο ηηο εξσηήζεηο ή εηζάγνληαο λέεο εξσηήζεηο 

θαζψο πξνρσξά ε έξεπλα, έηζη ψζηε λα απνθηήζεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

έλλνηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε, θαη λα ειέγμεη ππνζέζεηο ή λα επηθπξψζεη 

ζεσξεηηθέο έλλνηεο (Draucker, Martsolf, Ross & Rusk, 2007). 

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζηελ εκπεηξηθά ζεκειησκέλε ζεσξία 

νινθιεξψλεηαη φηαλ επέξρεηαη ν θευπηηικόρ κοπεζμόρ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ 

έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ αλάιπζε θαη ζπγθεθξηκέλα φηαλ:  
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α) δε θαίλεηαη λα πξνθχπηνπλ λέα ή ζρεηηθά δεδνκέλα αλαθνξηθά κε κηα 

θαηεγνξία, β) ε θαηεγνξία είλαη θαιά αλαπηπγκέλε σο πξνο ηηο ηδηφηεηεο θαη 

ηηο δηαζηάζεηο ηεο επηδεηθλχνληαο παξαιιαγέο, θαη γ) νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο 

θαηεγνξίεο είλαη θαιά εδξαησκέλεο θαη επηθπξσκέλεο (Strauss & Corbin, 

1998, ζ. 212).  

ηελ πξάμε βέβαηα δελ επηηπγράλεηαη πνηέ πιήξεο θνξεζκφο ησλ δεδνκέλσλ, αιιά ν 

εξεπλεηήο κπνξεί λα ζηακαηήζεη ηε ζπιινγή λέσλ δεδνκέλσλ φηαλ ζεσξεί φηη νη 

θαηεγνξίεο έρνπλ επαξθέο βάζνο θαη εχξνο θαη νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο έρνπλ γίλεη 

ζαθείο (Corbin & Strauss, 2008) ή φηαλ έρεη αλαπηχμεη κηα πεξηεθηηθή θαη πεηζηηθή 

ζεσξία (Morse, 1995). 

ηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν κέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο: ε 

ζθφπηκε θαη ε ζεσξεηηθή. Ζ αξρηθή επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ έγηλε κέζσ ηεο 

ζθφπηκεο δεηγκαηνιεςίαο, θαηά ηελ νπνία επηιέρζεθαλ άηνκα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

δψζνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο 

(Patton, 2002). ηε ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία ηα άηνκα επηιέγνληαη επεηδή «ν 

εξεπλεηήο θξίλεη φηη είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα ή ηα ζρεηηθφηεξα κε ην ζέκα πνπ 

δηεξεπλά» (ηαιίθαο, 2005, ζ. 247). Ζ επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ έγηλε κε βάζε ηελ 

νκνηφηεηα θαη ηνλ βαζκφ εθπξνζψπεζεο ηνπ ππφ εμέηαζε θαηλνκέλνπ, ψζηε λα 

αλαδείμνπλ ηηο βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ (Rennie et al., 1988). Υξεζηκνπνηψληαο σο 

βάζε ηηο δχν βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο πνπ δφζεθαλ ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, δειαδή αθελφο ηελ έθζεζε ζε θάπνηα ηξαπκαηηθή εκπεηξία ή 

αληημνφηεηα θαη αθεηέξνπ ηε ζεηηθή πξνζαξκνγή ζε απηήλ, επέιεμα άηνκα πνπ είραλ 

βηψζεη θάπνηα αληημνφηεηα ε νπνία ηνπο νδήγεζε ζηελ αλαδήηεζε ςπρνζεξαπείαο. 

εκαληηθή πξνυπφζεζε γηα λα ηθαλνπνηεζεί ην δεχηεξν θξηηήξην, δειαδή ε ζεηηθή 

πξνζαξκνγή, ήηαλ ε θαιή έθβαζε ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο, φπσο είρε θξηζεί 

απφ ηα ίδηα ηα άηνκα θαη απφ ηνπο ζεξαπεπηέο ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα, αθνινχζεζα ηε δηαδηθαζία ηεο ζεσξεηηθήο δεηγκαηνιεςίαο κε 

κηα ζεηξά απφ ηξφπνπο. Έλαο ηξφπνο ήηαλ ε ζπλερήο πξνζαξκνγή ησλ εξσηήζεσλ 

ηεο ζπλέληεπμεο, αξρηθά αθαηξψληαο εξσηήζεηο πνπ θάλεθε φηη έδηλαλ δεδνκέλα πνπ 

δελ ήηαλ ζρεηηθά κε ην ππφ εμέηαζε θαηλφκελν θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζζέηνληαο 

εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ζεκαληηθέο έλλνηεο πνπ αλαδχνληαλ απφ ηελ ηαπηφρξνλε 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπλέληεπμε θαη ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ ζα δνζνχλ ζην αληίζηνηρν ππνθεθάιαην. Έλαο δεχηεξνο 

ηξφπνο ήηαλ ε ζπκπεξίιεςε αηφκσλ πνπ είραλ βηψζεη δηαθνξεηηθνχ είδνπο 
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ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ή αληημνφηεηεο, ψζηε λα επηηχρσ ηελ πνηθηιία πνπ ήηαλ 

απαξαίηεηε γηα ηε ζχγθξηζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ θαη ηελ αλάδεημε 

ησλ δηαθνξεηηθψλ ηδηνηήησλ θαη δηαζηάζεσλ ησλ θαηεγνξηψλ φπσο θαη ησλ κεηαμχ 

ηνπο ζρέζεσλ. Γηα ηνλ ίδην ιφγν, πξνζπάζεζα λα ζπκπεξηιάβσ ζην δείγκα κνπ άηνκα 

πνπ είραλ αθνινπζήζεη ςπρνζεξαπεία κε δηαθνξεηηθέο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

ηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο αλάιπζεο ε επηινγή ησλ δχν ηειεπηαίσλ ζπλεληεχμεσλ 

έγηλε γηα επηβεβαίσζε ηεο ζεσξίαο πνπ πξνέθπςε. Δπίζεο, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάιπζεο, αλέηξερα μαλά ζε φιεο ηηο πξνεγνχκελεο ζπλεληεχμεηο γηα ηδηφηεηεο θαη 

δηαζηάζεηο θαηεγνξηψλ πνπ πξνέθππηαλ ζηα κεηαγελέζηεξα ζηάδηα ηεο αλάιπζεο.  

Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ζεσξήζεθε επαξθέο φηαλ νη λέεο ζπλεληεχμεηο δελ 

έδηλαλ λέεο θαηεγνξίεο, ηδηφηεηεο ή δηαζηάζεηο θαηεγνξηψλ, φηαλ δειαδή επηηεχρζεθε 

έλαο ζρεηηθφο ζεσξεηηθφο θνξεζκφο ησλ δεδνκέλσλ.  Υξεζηκνπνηψ ηελ έθθξαζε 

«ζρεηηθφο» επεηδή πάληα θάζε λέα ζπλέληεπμε κπνξεί λα πξνζέδηδε θάπνηεο λέεο 

πιεξνθνξίεο. Έθξηλα σζηφζν φηη νη πιεξνθνξίεο απηέο δελ ήηαλ νπζηαζηηθέο ψζηε 

λα πξνζζέζνπλ πεξηζζφηεξν βάζνο ή εχξνο, ή λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηε ζεσξία πνπ 

πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε. Ο θνξεζκφο επηηεχρζεθε κεηά απφ ηελ 11
ε
 ζπλέληεπμε. 

Γχν επηπιένλ ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην ηέινο ηεο αλαιπηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη ζηε θάζε ηεο ζπγγξαθήο ησλ επξεκάησλ, ψζηε λα επηβεβαησζνχλ νη 

θαηεγνξίεο θαη ε ζεσξία πνπ πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε. 

πκκεηέρνληεο. ηελ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 13 άηνκα πνπ 

είραλ βηψζεη θάπνηνπ είδνπο αληημνφηεηα ή ηξαπκαηηθή εκπεηξία θαη αλαδήηεζαλ 

ςπρνζεξαπεία εμαηηίαο ηεο. πγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ νθηψ γπλαίθεο θαη 

πέληε άλδξεο ειηθίαο 32 έσο 64 εηψλ (κέζνο φξνο ειηθίαο: 43,2 έηε). Δπηά 

ζπκκεηέρνληεο ήηαλ άγακνη, ηξεηο έγγακνη, δχν δηαδεπγκέλνη θαη κηα ρήξα. Χο πξνο 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάζηαζε, ηέζζεξα άηνκα ήηαλ ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, 

ηξία άηνκα δεκφζηνη ππάιιεινη, έλα άηνκν ήηαλ ηδησηηθφο ππάιιεινο, ελψ έλα άηνκν 

δήισζε επάγγεικα νηθηαθά θαη δχν άηνκα δήισζαλ άλεξγνη ηε ζηηγκή ηεο 

ζπλέληεπμεο.  

Χο πξνο ην είδνο ηεο αληημνφηεηαο ή ηξαπκαηηθήο εκπεηξίαο πνπ είραλ βηψζεη 

νη ζπκκεηέρνληεο, νθηψ άηνκα είραλ βηψζεη ηελ απψιεηα θάπνηνπ ζηελνχ ζπγγεληθνχ 

πξνζψπνπ. πγθεθξηκέλα, δχν άηνκα είραλ ράζεη θάπνην γνληφ θαηά ηελ παηδηθή ή/ 

θαη εθεβηθή ειηθία, δχν άηνκα είραλ ράζεη θάπνην γνληφ ιφγσ κεγάιεο ειηθίαο ή 

αζζέλεηαο, δχν άηνκα είραλ ράζεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ζπγγελείο κέζσ απηνθηνλίαο 

(ζπγθεθξηκέλα κία ζπκκεηέρνπζα είρε ράζεη ηε κεηέξα ηεο ελψ κία άιιε είρε ράζεη 
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ην ζχδπγν θαη ην έλα ηεο παηδί), ελψ δχν άηνκα είραλ ράζεη θάπνην κέινο ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπο  απφ ππεξβνιηθή δφζε λαξθσηηθψλ (ζπγθεθξηκέλα ν έλαο 

ζπκκεηέρνληαο ην γην ηνπ θαη κηα ζπκκεηέρνπζα ηελ αδειθή ηεο). Σέζζεξα άηνκα 

είραλ βηψζεη θάπνην ρσξηζκφ ή ηξαπκαηηθφ δηαδχγην πνπ ηνπο νδήγεζε ζηε ζεξαπεία. 

Οη ππφινηπεο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ήηαλ ν θαξθίλνο, ε εμάξηεζε κέινπο ηεο 

νηθνγέλεηαο απφ νπζίεο, ε ςπρηθή αζζέλεηα κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, θαη ηέινο ην 

δηαδχγην ησλ γνληψλ θαη νη δπζθνιίεο ζηελ εξγαζία. Σξεηο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

αλέθεξαλ πεξηζζφηεξεο απφ κία ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ή αληημνφηεηεο πνπ ηνπο 

νδήγεζαλ ζηελ αλαδήηεζε ςπρνζεξαπείαο.  

Χο πξνο ηελ εθπξνζψπεζε ζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, νη πεξηζζφηεξνη 

ζπκκεηέρνληεο είραλ αθνινπζήζεη πξνζσπνθεληξηθή ςπρνζεξαπεία, ελψ νη 

ππφινηπνη είραλ αθνινπζήζεη κηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. 

πγθεθξηκέλα, ελλέα απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο είραλ αθνινπζήζεη πξνζσπνθεληξηθή 

ςπρνζεξαπεία, δχν άηνκα ππαξμηαθή, ελψ ζηελ έξεπλα εθπξνζσπνχληαλ επίζεο ε 

νκαδηθή αλάιπζε, ε ιαθαληθή ςπραλαιπηηθή ςπρνζεξαπεία, ε ζπζηεκηθή 

ςπρνζεξαπεία, ε αληιεξηαλή πξνζέγγηζε θαη ε γθεζηάιη. Σξία άηνκα είραλ 

ζπκκεηάζρεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ζεξαπεπηηθέο ζρέζεηο δηαθνξεηηθήο 

πξνζέγγηζεο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο θπκαηλφηαλ απφ 2-3 κήλεο έσο 10 έηε, κε κέζν φξν 

ηα 4,4 έηε. Απφ ηνπο 13 ζπκκεηέρνληεο νη ελλέα είραλ νινθιεξψζεη ηε ζεξαπεπηηθή  

δηαδηθαζία ηε ζηηγκή ηεο ζπλέληεπμεο, ελψ νη ηέζζεξηο ζπλέρηδαλ. Χζηφζν, εθείλνη 

πνπ ζπλέρηδαλ, είραλ αξαηψζεη ηε ζπρλφηεηα ησλ ζπλεδξηψλ θαη ζεσξνχζαλ, ηφζν νη 

ίδηνη, φζν θαη νη ζεξαπεπηέο ηνπο πσο είραλ νινθιεξψζεη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο 

ζεξαπεπηηθήο εξγαζίαο, ελψ ζπλέρηδαλ ηε ζεξαπεία γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο θαη φρη 

ιφγσ ηεο ηξαπκαηηθήο εκπεηξίαο πνπ είραλ βηψζεη. Ο ρξφλνο πνπ κεζνιαβνχζε απφ 

ηελ νινθιήξσζε ηεο ζεξαπείαο κέρξη ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο γηα ηνπο ελλέα 

ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ νινθιεξψζεη ηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία, θπκαηλφηαλ απφ 4 

κήλεο έσο 12 έηε, κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο λα έρνπλ νινθιεξψζεη ηε ζεξαπεία απφ 1 

έσο 3 έηε πξηλ απφ ηε ζπλέληεπμε. ηνλ πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, ην είδνο ηεο ηξαπκαηηθήο εκπεηξίαο, ην είδνο θαη ε 

δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο θαζψο θαη ην ςεπδψλπκν πνπ δφζεθε ζε θάζε ζπκκεηέρνληα. 
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Πίλαθαο 1 

Φαπακηηπιζηικά Σςμμεηεσόνηυν, Δίδορ Τπαςμαηικήρ Δμπειπίαρ, Δίδορ και Γιάπκεια 

Θεπαπείαρ 

Φεπδψλπκν Ζιηθία Οηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε 

Σξαπκαηηθή 

εκπεηξία 

Θεξαπεπηηθή 

πξνζέγγηζε 

πλνιηθή 

δηάξθεηα 

ζεξαπείαο 

Αγάπε 47 Άγακε Υσξηζκφο, 

θαξθίλνο, απψιεηα 

κεηέξαο 

Πξνζσπνθεληξηθή 3 έηε 

Βαζηιηθή 

 

50 Γηαδεπγκέλε Γηαδχγην Πξνζσπνθεληξηθή 4,5 έηε 

Γεσξγία 

 

40 Άγακε Υσξηζκφο Πξνζσπνθεληξηθή 6 έηε 

ηέιηνο 

 

63 Έγγακνο Θάλαηνο παηδηνχ 

απφ λαξθσηηθά 

Οκαδηθή αλάιπζε 1 έηνο 

Μαλψιεο 38 Έγγακνο Θάλαηνο παηέξα 

απφ θαξθίλν 

Πξνζσπνθεληξηθή 2-3 κήλεο 

Γηνλχζεο 32 Άγακνο Θάλαηνο γνληψλ 

ζε παηδηθή θαη 

εθεβηθή ειηθία 

Πξνζσπνθεληξηθή 4 έηε 

Εσή 44 Γηαδεπγκέλε Θάλαηνο γνληνχ ζε 

παηδηθή ειηθία 

1) Λαθαληθή, 2,3) 

Τπαξμηαθή 

10 έηε 

Ζιέθηξα 32 Άγακε Γηαδχγην γνληψλ/ 

δπζθνιίεο ζηελ 

εξγαζία 

Τπαξμηαθή 2 έηε 

Θενδνζία 32 Άγακε Θάλαηνο αδειθήο 

απφ λαξθσηηθά 

Πξνζσπνθεληξηθή 8 έηε 

Ζιίαο 39 Άγακνο Δμάξηεζε 

αδειθνχ απφ 

νπζίεο 

1) πζηεκηθή, 2) 

Πξνζσπνθεληξηθή 

8 έηε 

Ησάλλα 

 

47 Έγγακε Απηνθηνλία γνληνχ Πξνζσπνθεληξηθή 4 έηε 

Μάξζα 64 Υήξα Φπρηθή αζζέλεηα 

θαη απηνθηνλία 

ζπδχγνπ θαη 

παηδηνχ 

Αληιεξηαλή/ 

Πξνζσπνθεληξηθή 

3 έηε 

Νηθεθφξνο 

 

34 Άγακνο Υσξηζκφο Γθεζηάιη 3 έηε 
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Σξόπνο πιινγήο ησλ Γεδνκέλσλ  

Ο εξεπλεηήο πνπ επηιέγεη ηελ εκπεηξηθά ζεκειησκέλε ζεσξία έρεη ζηε 

δηάζεζε ηνπ έλα κεγάιν εχξνο εηδψλ δεδνκέλσλ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη. 

Παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη ζπλεληεχμεηο, νη νκάδεο εζηίαζεο (focus groups), νη 

ζεκεηψζεηο πεδίνπ ή ηα ππνκλήκαηα, πεξηνδηθά, εκεξνιφγηα, θείκελα ινγνηερλίαο, 

επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία, αθφκε θαη θσηνγξαθίεο, βίληεν, ή έξγα ηέρλεο, γηα λα 

αλαθέξνπκε κεξηθά απφ απηά (Birks & Mills, 2011). πλήζσο φκσο ηα δεδνκέλα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απνηεινχλ θάπνην είδνο αθήγεζεο, είηε απνκαγλεηνθσλεκέλσλ 

ζπλεληεχμεσλ, ή ζεκεηψζεσλ απφ παξαηεξήζεηο (Fassinger, 2005). Γηα έλαλ κεγάιν 

αξηζκφ εξεπλψλ, βαζηθφ ηξφπν ζπιινγήο δεδνκέλσλ απνηειεί ε ζπλέληεπμε (Birks & 

Mills, 2011). Με ηελ εληαηηθή ζπλέληεπμε ν εξεπλεηήο κπνξεί λα εμεξεπλήζεη ζε 

βάζνο ηελ εκπεηξία ηνπ ζπκκεηέρνληα ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν πνπ εξεπλά 

(Charmaz, 2006). πλεπψο, δελ είλαη ηπραίν φηη απνηειεί κηα απφ ηηο ζπρλφηεξεο 

κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζηελ πνηνηηθή έξεπλα.  

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ παξνχζα έξεπλα έγηλε κε ηε ρξήζε ηεο 

αηνκηθήο, εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. Ζ δνκή ηεο ζπλέληεπμεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε, θαζνξίζηεθε απφ ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη ηνπο επξχηεξνπο 

εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο. χκθσλα κε ηνπο Strauss θαη Corbin (1998), νη αξρηθέο 

εξσηήζεηο κηαο ζπλέληεπμεο κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ ζε έλλνηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηε βηβιηνγξαθία ή ηελ εκπεηξία, νη έλλνηεο απηέο φκσο πξέπεη λα ζεσξνχληαη 

πξνζσξηλέο θαη λα παξαρσξνχλ ηε ζέζε ηνπο ζηηο έλλνηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα 

δεδνκέλα. Με βάζε ην ζθεπηηθφ απηφ αλαπηχρζεθε έλαο αξρηθφο νδεγφο 

ζπλέληεπμεο, ν νπνίνο βαζίζηεθε ζηε βηβιηνγξαθία ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη 

ζηνπο παξάγνληεο πνπ έρνπλ θαλεί φηη ζρεηίδνληαη κε απηήλ. Δπηπιένλ, νη εξσηήζεηο 

ζρεηίδνληαλ κε ηνλ ξφιν ηεο ςπρνζεξαπείαο ζηελ αλάθακςε απφ ηηο ηξαπκαηηθέο 

εκπεηξίεο, κε ηηο αιιαγέο πνπ πξνέθππηαλ κέζα απφ απηήλ, θαη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν πξνέθππηαλ νη αιιαγέο.   

 ε γεληθέο γξακκέο νη ζπλεληεχμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εξεπλεηέο ζηελ 

εκπεηξηθά ζεκειησκέλε ζεσξία παξνπζηάδνπλ αξθεηή επειημία, αθελφο 

πεξηιακβάλνληαο αλνηθηέο εξσηήζεηο ψζηε νη ζπκκεηέρνληεο λα κηιήζνπλ κε ηα δηθά 

ηνπο ιφγηα γηα ηελ εκπεηξία ηνπο, θαη αθεηέξνπ, δηαηεξψληαο θάπνηα δνκή ζηνλ 

ηξφπν πνπ γίλνληαη νη εξσηήζεηο (Fassinger, 2005). Οη αλνηθηέο εξσηήζεηο δίλνπλ ηελ 

επθαηξία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα κηιήζνπλ γηα πιεπξέο ή δηαζηάζεηο ηεο εκπεηξίαο 

ηνπο πνπ ν εξεπλεηήο δελ είρε ζπκπεξηιάβεη ζηελ αξρηθή ηνπ ζπλέληεπμε (Strauss & 
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Corbin, 1998). Με βάζε ηηο επηζεκάλζεηο απηέο ηεο βηβιηνγξαθίαο, ν νδεγφο ηεο 

ζπλέληεπμεο ζρεδηάζηεθε ψζηε λα πεξηιακβάλεη αλνηθηέο, επξείεο εξσηήζεηο 

ζρεηηθέο κε ηελ εκπεηξία ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηφζν σο πξνο ηελ ηξαπκαηηθή εκπεηξία 

θαη ηελ επίδξαζή ηεο, φζν θαη σο πξνο ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηε ζεξαπεία. 

Σαπηφρξνλα, ππήξραλ θαη πεξηζζφηεξν ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο πνπ 

επηθεληξψλνληαλ ζε ζεκαληηθέο έλλνηεο απφ ηε βηβιηνγξαθία ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο, κε ζθνπφ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο εξεζίζκαηα γηα ηε ζπδήηεζε 

ζεκάησλ πνπ ίζσο νη ζπκκεηέρνληεο δελ είραλ αξρηθά ζθεθηεί λα αλαθέξνπλ. 

Ο νδεγφο ηεο ζπλέληεπμεο μεθηλνχζε κε έλα ζχληνκν εξσηεκαηνιφγην 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηείρε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ειηθία θαη ην 

επάγγεικα ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην πιαίζην ηεο ζεξαπείαο (ηδησηηθφ ή δεκφζην), ηε 

ζπρλφηεηα ησλ ζπλεδξηψλ, ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

κεζνιάβεζε απφ ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο θαη ηέινο ην εξψηεκα θαηά πφζν ην άηνκν 

πνπ ζπκκεηείρε είρε κία κφλν ζεξαπεπηηθή εκπεηξία ή πεξηζζφηεξεο. 

Ζ ζπλέληεπμε μεθηλνχζε κε κηα εξψηεζε πνπ θαινχζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

πνπλ ιίγα ιφγηα γηα ηε δσή ηνπο, θαη ε νπνία είρε ζαλ ζθνπφ ηελ νκαιή εηζαγσγή θαη 

ηε δεκηνπξγία επαθήο. Οη επφκελεο εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ζηηο δχζθνιεο εκπεηξίεο 

πνπ είραλ βηψζεη,ζ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη εκπεηξίεο απηέο είραλ επεξεάζεη ηε δσή 

θαη ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαζψο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα 

λα αληηκεησπίζνπλ ηηο δπζθνιίεο θαη ην ζηξεο. ηε ζπλέρεηα, γηλφηαλ κηα αλνηθηή, 

γεληθή εξψηεζε γηα ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηε ζεξαπεία θαη ηηο ηπρφλ αιιαγέο πνπ 

είραλ ζπληειεζηεί σο απνηέιεζκα ηεο ζεξαπείαο. Οη επφκελεο εξσηήζεηο αθνξνχζαλ 

ζε ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο πνπ είραλ πξνθχςεη απφ ηε ζεξαπεία, νη νπνίεο απνηεινχλ 

ηαπηφρξνλα βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα, φπσο 

είλαη, γηα παξάδεηγκα, ν ηξφπνο λνεκαηνδφηεζεο ησλ δχζθνισλ εκπεηξηψλ, ν ηξφπνο 

δηαρείξηζεο ηνπ ζηξεο θαη ησλ δπζθνιηψλ, ηα ζπλαηζζήκαηα γηα ηνλ εαπηφ θαη νη 

ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο. ηε ζπλέρεηα νη εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ζηηο βνεζεηηθέο 

πιεπξέο ηεο ζεξαπείαο θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχζαλ φηη 

ε ζεξαπεία είρε ζπκβάιιεη ζηηο αιιαγέο. Ζ ηειεπηαία εξψηεζε θαινχζε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε γηα ηελ έξεπλα θαη λα ζρνιηάζνπλ 

νηηδήπνηε δελ είραλ ηελ επθαηξία λα αλαθέξνπλ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή. 

ηελ εκπεηξηθά ζεκειησκέλε ζεσξία, ν νδεγφο ηεο ζπλέληεπμεο κπνξεί λα 

ηξνπνπνηείηαη δηαξθψο κε θάζε λέα ζπλέληεπμε πεξηιακβάλνληαο λέεο εξσηήζεηο γηα  

ηηο έλλνηεο πνπ πξνθχπηνπλ θαζψο αλαιχνληαη νη πξνεγνχκελεο ζπλεληεχμεηο ή 
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αθαηξψληαο εξσηήζεηο γηα έλλνηεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί επαξθψο ή πνπ δε θαίλεηαη 

λα έρνπλ αλαιπηηθή ρξεζηκφηεηα. ζν πξνρσξνχλ επίζεο νη ζπλεληεχμεηο θαη ε 

αλάιπζε, νη εξσηήζεηο κπνξνχλ λα είλαη φιν θαη πην εζηηαζκέλεο, απνζθνπψληαο ζηε 

ζπγθέληξσζε ζπγθεθξηκέλσλ δεδνκέλσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο πνπ 

πξνθχπηεη (Charmaz, 2006). Έηζη, ν νδεγφο ηεο ζπλέληεπμεο γηα ηελ παξνχζα έξεπλα 

ηξνπνπνηήζεθε αξθεηέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαπηφρξνλεο ζπιινγήο θαη 

αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. Ζ πξψηε αιιαγή έγηλε κεηά απφ ηελ αλάιπζε ηεο ηξίηεο 

ζπλέληεπμεο, φηαλ δηαπηζηψζεθε φηη νη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ είρε 

επεξεαζηεί ε δσή θαη ε θαζεκεξηλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ ηξαπκαηηθή 

εκπεηξία θαη κε ηηο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ, νδεγνχζαλ ζε 

αλψθεια παξαηεηακέλεο ζπλεληεχμεηο θαη παξήγαγαλ πιηθφ πνπ δε ζα 

ρξεζηκνπνηνχηαλ ζηελ αλάιπζε, θαζψο θάλεθε φηη δε ζρεηίδνληαλ άκεζα κε ην 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα. Έηζη, ε πξψηε αιιαγή αθνξνχζε ζηελ αθαίξεζε ησλ 

εξσηήζεσλ απηψλ απφ ηηο επφκελεο ζπλεληεχμεηο. ηε ζπλέρεηα, άξρηζα λα πξνζζέησ 

ζηνλ νδεγφ ηεο ζπλέληεπμεο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζε έλλνηεο πνπ πξνέθππηαλ 

απφ ηελ αλάιπζε. Γηα παξάδεηγκα, άξρηζα λα πξνζζέησ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα 

βνεζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεξαπεπηή, ηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο, θαζψο θαη  ηελ έλλνηα ηεο απνδνρήο. Ζ ηειεπηαία κνξθή ηνπ 

νδεγνχ ηεο ζπλέληεπμεο θαζνξίζηεθε πεξηζζφηεξν κε βάζε ηηο έλλνηεο πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε θαη απνζθνπνχζε ζηελ επηβεβαίσζε ηεο ζεσξίαο. Γηα 

παξάδεηγκα, νη εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ζηνλ ξφιν ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπκκεηέρνληα ζηελ 

αιιαγή, ζηνλ ξφιν ηνπ ζεξαπεπηή θαη ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο, φπσο θαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ ζπλέβαηλαλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο ψξαο. Σφζν ε αξρηθή 

κνξθή φζν θαη νη δχν επφκελεο εθδνρέο ηνπ νδεγνχ ζπλέληεπμεο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ παξαηίζεληαη ζην 

παξάξηεκα Η.  

 Ζ αξρηθή κνξθή ηνπ νδεγνχ ηεο ζπλέληεπμεο δνθηκάζηεθε πηινηηθά κε έλα 

άηνκν ηνπ επξχηεξνπ θηιηθνχ πεξηβάιινληνο. ε γεληθέο γξακκέο νη εξσηήζεηο δε 

θάλεθε λα παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ή πξνβιήκαηα θαη έηζη δηαηεξήζεθαλ φιεο εθηφο 

απφ κία πνπ δελ ήηαλ θαηαλνεηή θαη δελ νδεγνχζε ζε αθεγήζεηο ρξήζηκεο γηα ην 

ζέκα θαη ηελ αλάιπζε. Ζ πηινηηθή ζπλέληεπμε θάλεθε ρξήζηκε ζηελ αιιαγή ηεο 

ζεηξάο κε ηελ νπνία γίλνληαλ νη εξσηήζεηο, θαζψο κέζα απφ ηε ξνή ηεο ζπδήηεζεο 

αλαδχζεθε κηα θπζηθφηεξε αιιεινπρία. Χζηφζν, ζηελ πξάμε ε ζπδήηεζε 

θαζνδεγνχηαλ πεξηζζφηεξν απφ ηα ζέκαηα πνπ έζηγαλ νη ίδηνη νη ζπκκεηέρνληεο θαη 
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φρη απφ ηε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ. Κξίζεθε πσο ηα δεδνκέλα ηεο πηινηηθήο 

ζπλέληεπμεο ήηαλ θαηάιιεια λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ έξεπλα θη έηζη απνηέιεζε 

κέξνο ηνπ ηειηθνχ δείγκαηνο πνπ αλαιχζεθε. 

Γηαδηθαζία πιινγήο ησλ Γεδνκέλσλ  

Ο ηξφπνο εχξεζεο ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ έγηλε κέζσ ησλ 

ζεξαπεπηψλ ηνπο (10 άηνκα). Σα ππφινηπα ηξία άηνκα πξνζθέξζεθαλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ φηαλ ελεκεξψζεθαλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, είηε κέζσ ελφο 

καζήκαηνο γηα ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα πνπ δηεμήγαγα ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο 

«Δηζαγσγή ζηε ζεηηθή ςπρνινγία» ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην, ή κέζσ αλεπίζεκσλ 

ζπδεηήζεσλ γηα ηελ έξεπλα.  

Ζ πξνζέγγηζε ησλ ςπρνζεξαπεπηψλ έγηλε αξρηθά κε ηελ ελεκέξσζε ελφο 

κηθξνχ αξηζκνχ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαλ ζηνλ ζηελφ επαγγεικαηηθφ θαη θηιηθφ κνπ 

θχθιν, είηε ηειεθσληθά ή θαηά πξφζσπν. ηε ζπλέρεηα, πξνζέγγηζα ην εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ ελφο εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο κε ην νπνίν ζπλεξγάδνκαη, πνπ απνηειείηαη 

απνθιεηζηηθά απφ πξνζσπνθεληξηθνχο ςπρνζεξαπεπηέο.  πγθεθξηκέλα, πξνρψξεζα 

ζε κηα αλαθνίλσζε ηεο έξεπλαο κνπ ζηε ζπλάληεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ηνπ ηδξχκαηνο πξνζθαιψληαο ηα κέιε λα ζπκκεηάζρνπλ. ηηο πξψηεο απηέο 

πξνζθιήζεηο αληαπνθξίζεθαλ επηά ςπρνζεξαπεπηέο. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

ζεσξεηηθήο δεηγκαηνιεςίαο έγηλε πξνζπάζεηα λα πξνζεγγηζηνχλ ζεξαπεπηέο άιισλ 

πξνζεγγίζεσλ κέζσ ηνπ επξχηεξνπ επαγγεικαηηθνχ θαη αθαδεκατθνχ κνπ δηθηχνπ  

θαη έηζη άιινη ηξεηο ςπρνζεξαπεπηέο ππαξμηαθήο θαη γθεζηάιη πξνζέγγηζεο δέρηεθαλ 

λα ιάβνπλ κέξνο ζηελ έξεπλα.  

Οη ζεξαπεπηέο πνπ δέρηεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα επηθνηλψλεζαλ 

κε παιηνχο ή ηξέρνληεο πειάηεο ηνπο πνπ βξίζθνληαλ θνληά ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

ζεξαπείαο ηνπο, θαη ηνπο ελεκέξσζαλ γηα ηελ έξεπλα κνπ. Οη πειάηεο είραλ ηελ 

επηινγή είηε λα επηθνηλσλήζνπλ εθείλνη καδί κνπ ή λα δερηνχλ λα δψζεη ν 

ζεξαπεπηήο ηνπο ηα ζηνηρεία ηνπο ζε εκέλα, ψζηε λα επηθνηλσλήζσ εγψ καδί ηνπο. 

ηαλ θάπνηνο πειάηεο δερφηαλ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ έξεπλα κνπ, γηλφηαλ κηα πξψηε 

ηειεθσληθή επηθνηλσλία ζηελ νπνία ελεκεξσλφηαλ πεξηζζφηεξν γηα ηελ έξεπλα, 

γηλφηαλ επηβεβαίσζε  φηη πιεξνχζε ηα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο θαη θαζνξηδφηαλ ν 

ρξφλνο θαη ν ηφπνο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο. Ζ επηινγή ηνπ ρξφλνπ ηεο 

ζπλέληεπμεο γηλφηαλ απφ θνηλνχ, ελψ ε επηινγή ηνπ ρψξνπ γηλφηαλ απνθιεηζηηθά απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο.  



 
Μέζνδνο 

161 

 

Οη ζπλεληεχμεηο έιαβαλ ρψξα ζε κηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθά πιαίζηα. 

πγθεθξηκέλα έμη άηνκα πξνηίκεζαλ λα γίλεη ε ζπλέληεπμε ζε δηθφ ηνπο ρψξν, είηε 

ζην ζπίηη ηνπο (πέληε άηνκα) ή ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο ρψξν (έλα άηνκν). Σέζζεξηο 

ζπκκεηέρνληεο πξνηίκεζαλ λα έξζνπλ ζην δηθφ κνπ γξαθείν, κία ζπκκεηέρνπζα 

επέιεμε ην γξαθείν ηνπ ζεξαπεπηή ηεο, έλαο ζπκκεηέρνληαο επέιεμε ην Πάληεην 

Παλεπηζηήκην, θαη ηέινο κία ζπκκεηέρνπζα πξνηίκεζε λα γίλεη ε ζπλέληεπμε ζε 

εμσηεξηθφ ρψξν θαη ζπγθεθξηκέλα ζε κηα θαθεηέξηα ηνπ θέληξνπ. 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ ζπλεληεχμεσλ γηλφηαλ κηα ζπδήηεζε αλαθνξηθά κε 

ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ηνλ ξφιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηήλ, θαη δεηνχζα απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ηε ρξήζε καγλεηνθψλνπ. Δπίζεο, 

δεηνχζα απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δηαβάζνπλ θαη λα ππνγξάςνπλ έλα έληππν 

ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο. ην έληππν απηφ πεξηιακβαλφηαλ κηα ζχληνκε πεξηγξαθή 

ηεο έξεπλαο θαη ηνπ ζθνπνχ ηεο, αλαθέξνληαλ ηα πηζαλά νθέιε θαη νη θίλδπλνη απφ 

ηε ζπκκεηνρή ζε απηήλ θαη δεισλφηαλ πσο ε ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα ήηαλ 

εζεινληηθή, πσο νη ζπκκεηέρνληεο ζα κπνξνχζαλ λα απνζπξζνχλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή 

ρσξίο θπξψζεηο, πσο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα έδηλαλ ζα ήηαλ εκπηζηεπηηθέο θαη πσο ζα 

δηαηεξνχληαλ ε αλσλπκία ηνπο. Σν έληππν ηεο ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο ππνγξαθφηαλ 

απφ ην άηνκν πνπ έδηλε ηε ζπλέληεπμε θαη απφ εκέλα ζε δχν αληίηππα, απφ ηα νπνία 

έλα θξαηνχζα εγψ γηα ην αξρείν κνπ θαη έλα ν ζπκκεηέρσλ. Σν έληππν ελήκεξεο 

ζπγθαηάζεζεο παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα ΗΗ. 

Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε επράξηζην θαη θηιηθφ θιίκα, θαη 

αξθεηνί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζεψξεζαλ φηη απνηέιεζε κηα επθαηξία λα 

επεμεξγαζηνχλ ζπλνιηθά ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηε ζεξαπεία. Αξθεηνί επίζεο 

έθηαζαλ ζε θάπνηνπ είδνπο ελφξαζε γηα ηε ζεξαπεία ή ηε ζεξαπεπηηθή ηνπο ζρέζε 

θαη κε επραξίζηεζαλ γηα ηελ επθαηξία απηή. Παξφιν πνπ ε ζπλέληεπμε αθνξνχζε ζηε 

ζπδήηεζε νδπλεξψλ εκπεηξηψλ, θαλείο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δε θάλεθε λα βηψλεη, 

νχηε αλέθεξε, θάπνηα αξλεηηθή αληίδξαζε. Αληίζεηα, θάλεθε πσο ε επεμεξγαζία ησλ 

εκπεηξηψλ απηψλ ζηε ζεξαπεία είρε απνδψζεη θαξπνχο θαη νη ζπκκεηέρνληεο 

κπνξνχζαλ λα ζπδεηνχλ γη‟ απηέο, λα βηψλνπλ ηπρφλ δπζάξεζηα ή νδπλεξά 

ζπλαηζζήκαηα αιιά λα κπνξνχλ λα ηα αληέμνπλ θαη λα ηα ππεξβνχλ θαζψο ζπλέρηδε 

ε ζπλέληεπμε κε άιιεο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ θπξίσο ζηε ζεξαπεία θαη ζηηο 

αιιαγέο. 

Ο ρξφλνο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ δηήξθεζε απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013 

κέρξη θαη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015. Ζ δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ θπκαηλφηαλ απφ 
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κηζή κέρξη δχν ψξεο, κε ηηο πεξηζζφηεξεο λα δηαξθνχλ πεξίπνπ κία κε κηάκηζε ψξα. 

ιεο νη ζπλεληεχμεηο καγλεηνθσλήζεθαλ κε ςεθηαθφ καγλεηφθσλν θαη 

κεηαθέξζεθαλ σο ςεθηαθά αξρεία ζηνλ ππνινγηζηή ηεο εξεπλήηξηαο, ν νπνίνο 

πξνζηαηεχεηαη απφ θσδηθφ. Ζ απνκαγλεηνθψλεζε έγηλε απφ ηελ ίδηα ηελ εξεπλήηξηα. 

Γηα λα δηαηεξεζεί ε αλσλπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ηελ απνκαγλεηνθψλεζε 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θσδηθνί θαη ηξνπνπνηήζεθαλ νη πιεξνθνξίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα πξνδψζνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπο. ε φια ηα έληππα αληίγξαθα ησλ 

απνκαγλεηνθσλεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ δελ ππάξρνπλ νλφκαηα ή άιια ζηνηρεία πνπ 

κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ ηαπηφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σα ππνγεγξακκέλα 

έληππα ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο βξίζθνληαη ζε θάθειν απνζεθεπκέλν ζε αζθαιέο 

κέξνο, μερσξηζηά απφ ηα ππφινηπα αξρεία ηεο έξεπλαο. Σα ςεθηαθά αξρεία ζα 

δηαγξαθνχλ πέληε ρξφληα κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο.  

Γηαδηθαζία Αλάιπζεο ησλ Γεδνκέλσλ 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηηο ζπζηεκαηηθέο 

δηαδηθαζίεο ηεο εκπεηξηθά ζεκειησκέλεο ζεσξίαο θαη είρε ζαλ ζηφρν ηε δεκηνπξγία 

ελφο ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ πεξηγξάθεη θαη εμεγεί ηελ αλάπηπμε ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο κέζσ ηεο ςπρνζεξαπείαο. Σν ζεσξεηηθφ πιαίζην πξνέθπςε 

επαγσγηθά απφ ηα δεδνκέλα, ηα νπνία βαζίδνληαλ ζηηο εκπεηξίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

θαη αλαπηχρζεθε ζηαδηαθά κέζα απφ ηελ ηαπηφρξνλε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ (Fassinger, 2005). ηελ εκπεηξηθά ζεκειησκέλε ζεσξία ε θαηαζθεπή ηεο 

ζεσξίαο πξνθχπηεη κέζα απφ ηε ζηαδηαθή κεηαηξνπή ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ ζε 

ζεσξεηηθέο έλλνηεο θαη θαηεγνξίεο, νη νπνίεο γίλνληαη φιν θαη πην αθαηξεηηθέο θαζψο 

πξνρσξά ε αλάιπζε. Ζ βαζηθή δηαδηθαζία αλάιπζεο ηεο εκπεηξηθά ζεκειησκέλεο 

ζεσξίαο, κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη ε κεηαηξνπή ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ ζε 

ζεσξεηηθέο έλλνηεο, νλνκάδεηαη θσδηθνπνίεζε (Strauss & Corbin, 1998). Τπάξρνπλ 

ηξία ζηάδηα θαηά ηα νπνία εμειίζζεηαη ε θσδηθνπνίεζε ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ, 

ην αξρηθφ, ην ελδηάκεζν θαη ην πξνεγκέλν, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε ρακεινχ, 

κεζαίνπ θαη πςεινχ επηπέδνπ ελλνηνινγηθή αλάπηπμε, ελψ δηαθνξεηηθνί ζεσξεηηθνί 

ηεο εκπεηξηθά ζεκειησκέλεο ζεσξίαο ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο νξνινγίεο γηα ηα 

ζηάδηα απηά (Birks & Mills, 2011). ηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 

δηαδηθαζίεο θσδηθνπνίεζεο ησλ Strauss θαη Corbin (1998) νη νπνίνη δηαθξίλνπλ ηελ 

θσδηθνπνίεζε ζηα ζηάδηα ηεο ανοικηήρ (open), ηεο καηά άξονα (axial) θαη ηεο 

επιλεκηικήρ (selective) θσδηθνπνίεζεο (Strauss & Corbin, 1998). Παξφιν πνπ ηα 

ζηάδηα παξνπζηάδνληαη σο δηαθξηηά θαη δηαδνρηθά, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη 
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ζηελ πξάμε ν εξεπλεηήο θηλείηαη δηαξθψο αλάκεζα ζηα ζηάδηα, επηζηξέθνληαο 

πνιιέο θνξέο ζε πξνεγνχκελα ζηάδηα θαζψο ζπιιέγεη θαη αλαιχεη ηα δεδνκέλα ηνπ. 

ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά ηα ζηάδηα πνπ αθνινχζεζα θαηά 

ηε δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη παξαγσγήο ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ. 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλέπεηαο ηεο αλάιπζεο, ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο 

θσδηθνπνίεζεο ρξεζηκνπνίεζα δηάθνξεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ απφ ηξίηνπο (δχν 

ζπλαδέιθνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο θαη ηνλ επφπηε θαζεγεηή). Οη δηαδηθαζίεο 

απηέο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηελ ελφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ έιεγρν ηεο 

πνηφηεηαο ηεο έξεπλαο. Γχν επηπιένλ βαζηθέο δηαδηθαζίεο πνπ απνηεινχλ νπζηψδε 

θαη θεληξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλάιπζεο ζηελ εκπεηξηθά ζεκειησκέλε ζεσξία  

είλαη ε ζπλερήο ζπγθξηηηθή κέζνδνο θαη ε ζπγγξαθή ππνκλεκάησλ, καδί κε ηε ρξήζε 

δηαγξακκάησλ (Birks & Mills, 2011). Πξηλ απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηαδίσλ 

αλάιπζεο θξίλσ ζθφπηκν λα αλαθεξζψ ζηηο δηαδηθαζίεο απηέο θαζψο θαη ζηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν εθαξκφζηεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα.  

 πλερήο ζπγθξηηηθή κέζνδνο. Ζ ζπλερήο ζπγθξηηηθή κέζνδνο απνηειεί 

βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο εκπεηξηθά ζεκειησκέλεο ζεσξίαο θαη 

αλαθέξεηαη ζηε δηαξθή ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ κε ζηφρν ηελ παξαγσγή φιν θαη πην 

αθαηξεηηθψλ λνεκαηηθψλ θαηεγνξηψλ (Fassinger, 2005). Υξεζηκνπνίεζα ηε 

δηαδηθαζία ηεο ζπλερνχο ζπγθξηηηθήο κεζφδνπ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο αλάιπζεο ησλ 

δεδνκέλσλ. Αξρηθά ζπλέθξηλα δεδνκέλα κε άιια δεδνκέλα, είηε απφ ηελ ίδηα ή απφ 

δηαθνξεηηθέο ζπλεληεχμεηο, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζπλέθξηλα δεδνκέλα κε ηηο θαηεγνξίεο 

πνπ πξνέθππηαλ, θαζψο θαη ηηο θαηεγνξίεο κεηαμχ ηνπο (Charmaz, 2006). Ζ δηαξθήο 

απηή ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ νδήγεζε ζηνλ εληνπηζκφ νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ, νη 

νπνίεο δηεπθφιπλαλ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε θαηεγνξίεο (Corbin & Strauss, 

2008). ηε ζπλέρεηα, ε ζχγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηηο θαηεγνξίεο, θαζψο θαη ησλ 

θαηεγνξηψλ κεηαμχ ηνπο, νδήγεζε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ 

δηαζηάζεσλ απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ, κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή ζεσξίαο 

απφ ηα δεδνκέλα.  

πγγξαθή ππνκλεκάησλ θαη ρξήζε δηαγξακκάησλ. Απφ ηελ αξρή, θαη ζε 

φιε ηε δηαδηθαζία ηεο ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο 

ζεσξίαο, ν εξεπλεηήο θαιείηαη λα ζπγγξάθεη ππνκλήκαηα, ηα νπνία πεξηέρνπλ ηηο 

«ηδέεο, ππνζέζεηο, πξναηζζήκαηα, αβεβαηφηεηεο, ελνξάζεηο, ζπλαηζζήκαηα θαη 

επηινγέο πνπ θάλεη» (Fassinger, 2005, ζ. 163). Ζ ζπγγξαθή ππνκλεκάησλ απνηειεί 

βαζηθφ θαη αλαπφζπαζην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεζφδνπ ηεο εκπεηξηθά ζεκειησκέλεο 
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ζεσξίαο θαη απνηππψλεη ζπζηεκαηηθά ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ν εξεπλεηήο θαηά 

ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ηε δηακφξθσζε ηεο ζεσξίαο. Σα ππνκλήκαηα, 

ζχκθσλα κε ηνπο Strauss θαη Corbin (1998), κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο θσδηθνπνίεζεο, δειαδή ηνπο θσδηθνχο θαη ηηο θαηεγνξίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ θσδηθνπνίεζε, ηηο ζεσξεηηθέο ηδέεο θαη ζθέςεηο ηνπ εξεπλεηή 

φπσο θαη θαηεπζχλζεηο θαη ππελζπκίζεηο σο πξνο ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Σα 

ππνκλήκαηα εμειίζζνληαη θαη γίλνληαη ζπλζεηφηεξα φζν πξνρσξά ε αλάιπζε, ελψ ηα 

λέα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε αλαζεψξεζε ησλ 

πξνεγνχκελσλ ππνκλεκάησλ. Μηα βαζηθή ρξεζηκφηεηα ησλ ππνκλεκάησλ είλαη φηη 

επηβάιινπλ ζηνλ εξεπλεηή λα αξρίζεη λα ζηνράδεηαη κε ζεσξεηηθνχο φξνπο γηα ηα 

δεδνκέλα ηνπ.  

 Σα δηαγξάκκαηα απνηεινχλ άιιν έλα βαζηθφ εξγαιείν αλάιπζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηε κέζνδν ηεο εκπεηξηθά ζεκειησκέλεο ζεσξίαο. Ο ξφινο ηνπο είλαη 

λα απνδψζνπλ ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο θαηεγνξίεο (Strauss & Corbin, 1998). πσο 

θαη ηα ππνκλήκαηα, έηζη θαη ηα δηαγξάκκαηα βνεζνχλ ηνλ εξεπλεηή λα ζηνράδεηαη 

γηα ηα δεδνκέλα ηνπ, ελψ εμειίζζνληαη θαη γίλνληαη ζπλζεηφηεξα κε ηελ εμέιημε ηεο 

θσδηθνπνίεζεο. Σα πξψηα δηαγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ νξγάλσζε 

ησλ θσδηθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλνηθηή θσδηθνπνίεζε κπνξεί λα είλαη 

πνιχπινθα θαη αζαθή. ζν φκσο εμειίζζεηαη ε θσδηθνπνίεζε θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ θαηεγνξηψλ αξρίζνπλ λα γίλνληαη ζαθείο, ηφζν πην απιά θαη ζαθή γίλνληαη 

(Birks & Mills, 2011). 

 ε φιε ηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο ρξεζηκνπνίεζα ηφζν ηα ππνκλήκαηα φζν 

θαη ηα δηαγξάκκαηα κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη νκαδνπνίεζε ησλ 

δεδνκέλσλ κνπ, ηελ ελλνηνινγηθή ζχλζεζε θαη ηε ζηαδηαθή θαηαζθεπή ηνπ 

ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ. Ξεθίλεζα λα γξάθσ ππνκλήκαηα θαη λα θηηάρλσ δηαγξάκκαηα, 

ακέζσο κφιηο άξρηζα ηελ αλάιπζε ησλ πξψησλ ζπλεληεχμεσλ. ε γεληθέο γξακκέο 

βξήθα ηα δηαγξάκκαηα πην ρξήζηκα ζηελ αξρή, επεηδή κε βνεζνχζαλ λα νξγαλψζσ 

ηελ πιεζψξα ησλ θσδηθψλ πνπ πξνέθππηαλ απφ ηελ αλνηθηή θσδηθνπνίεζε. Γηα ηα 

πξψηα δηαγξάκκαηα ρξεζηκνπνίεζα θπξίσο ηα πξνγξάκκαηα word θαη excel, ζηα 

νπνία νκαδνπνηνχζα ηνπο θσδηθνχο θαη ηηο θαηεγνξίεο πνπ πξνέθππηαλ απφ ηελ 

αλάιπζε. Αξγφηεξα, φηαλ είραλ αξρίζεη λα δηακνξθψλνληαη νη βαζηθέο θαηεγνξίεο, 

έθηηαρλα ρεηξφγξαθεο ζρεκαηηθέο απεηθνλίζεηο ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ 

θαηεγνξηψλ θαη ησλ ππνθαηεγνξηψλ ηνπο. Σα δηαγξάκκαηα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκα 

ηφζν ζηε θάζε ηεο θαηά άμνλα φζν θαη ζηε θάζε ηεο επηιεθηηθήο θσδηθνπνίεζεο, 
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θαη κε βνήζεζαλ ζηελ ηειηθή δηακφξθσζε ηεο ζεσξίαο ε νπνία απεηθνλίδεηαη ζην 

ζρήκα 1 ζην επφκελν θεθάιαην.  

Σαπηφρξνλα έγξαθα απφ ηελ αξρή απιά θαη ζχληνκα ππνκλήκαηα πνπ 

πεξηείραλ ηηο πξψηεο ζθέςεηο, ηδέεο θαη απνξίεο ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα θαη ηελ 

αλάιπζή ηνπο.  ζν πξνρσξνχζε ε αλάιπζε ηα ππνκλήκαηα γίλνληαλ πην ζεσξεηηθά. 

Σα ηειεπηαία ππνκλήκαηα πεξηείραλ πξνζπάζεηεο πεξηγξαθήο ηνπ ζεσξεηηθνχ 

πιαηζίνπ πνπ αλαπηχρζεθε, ηφζν γεληθά, φζν θαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο ζπκκεηέρνληεο, 

έηζη ψζηε λα δηαπηζηψζσ θαηά πφζν ε ζεσξία ήηαλ αθαηξεηηθή θαη κπνξνχζε λα 

εθαξκνζηεί ζε αηνκηθέο πεξηπηψζεηο. ε γεληθέο γξακκέο ηα ππνκλήκαηα κε 

βνεζνχζαλ λα δηεπθξηλίδσ ηκήκαηα ηεο αλάιπζεο πνπ κνπ ήηαλ αζαθή, λα εμειίζζσ 

ηε ζθέςε κνπ ζε ζρέζε κε ηηο θαηεγνξίεο πνπ πξνέθππηαλ θαη ηηο κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεηο, θαη ηειηθά λα ζπλζέζσ ηηο έλλνηεο κεηαμχ ηνπο ζε έλα εληαίν ζεσξεηηθφ 

πιαίζην. 

Αλνηθηή θσδηθνπνίεζε. Ζ αλνηθηή θσδηθνπνίεζε απνηειεί ην αξρηθφ ζηάδην 

αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, θαηά ην νπνίν γίλεηαη κηα πξψηε απφπεηξα εξκελείαο ησλ 

δεδνκέλσλ κέζσ ηεο αλαγσγήο ηνπο ζε έλλνηεο (Strauss & Corbin, 1998). Πξφθεηηαη 

γηα κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία, φπνπ ν εξεπλεηήο ηεκαρίδεη ηα δεδνκέλα ηνπ θαη 

δίλεη ζε θάζε ηκήκα έλα δνθηκαζηηθφ φλνκα ην νπνίν αληηθαηνπηξίδεη ηελ έλλνηα πνπ 

ζεσξεί ν εξεπλεηήο φηη αληηπξνζσπεχεη ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα δεδνκέλσλ. Σν 

κέγεζνο ηνπ ηκήκαηνο κπνξεί λα πνηθίιεη απφ κηα ιέμε έσο κηα παξάγξαθν ή αθφκε 

θαη λα απνηειεί κία ή πεξηζζφηεξεο ζειίδεο δεδνκέλσλ (Fassinger, 2005). Σφζν νη 

Strauss θαη Corbin (1998), φζν θαη ε Charmaz (2006), θξίλνπλ πσο ε γξακκή-πξνο-

γξακκή εμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ, κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε επεηδή κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ αλάδεημε ελλνηψλ πνπ δηαθνξεηηθά ελδέρεηαη λα είραλ ραζεί, θαζψο 

θαη ζηελ παξαγσγή πνιιψλ θαηεγνξηψλ γξήγνξα, θάηη πνπ είλαη βαζηθφ ζηελ αξρή 

κηαο έξεπλαο. Οη Rennie et al. (1988) πξφηεηλαλ ηνλ ηεκαρηζκφ ησλ δεδνκέλσλ ζε 

νοημαηικέρ μονάδερ, ζε ηκήκαηα θεηκέλνπ δειαδή πνπ πεξηέρνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε 

έλλνηα. Σν φλνκα πνπ δίλεηαη ζε θάζε ηκήκα δεδνκέλσλ θαη πξνζδηνξίδεη ηελ έλλνηα 

απνθαιείηαη ζπλήζσο κυδικόρ θαη κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ηνλ αλαιπηή, ή απφ ηα 

ίδηα ηα ιφγηα ησλ ζπκκεηερφλησλ. ηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ν ιφγνο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ηφηε ν θσδηθφο νλνκάδεηαη in vivo (Strauss & Corbin, 1988). 

 Σν επφκελν ζηάδην ζηελ αλνηθηή θσδηθνπνίεζε αθνξά ζηελ νκαδνπνίεζε 

ησλ ελλνηψλ ζε καηηγοπίερ, δειαδή ζε ζχλνια ζρεηηθψλ κεηαμχ ηνπο θσδηθψλ, νη 

νπνίεο είλαη πεξηζζφηεξν αθαηξεηηθέο (Strauss & Corbin, 1988). Απηφ επηηπγράλεηαη 
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κέζα απφ ηε ζπλερή ζχγθξηζε ησλ ελλνηψλ κεηαμχ ηνπο, ε νπνία φπσο είδακε θαη 

παξαπάλσ νδεγεί ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ελλνηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηα κεηαμχ 

ηνπο, ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε κηα θνηλή θαηεγνξία. Καζψο λέα δεδνκέλα 

ζπγθεληξψλνληαη θαη εμεηάδνληαη ζηελ πνξεία ηεο αλάιπζεο, ηφζν νη θσδηθνί πνπ 

απνδίδνληαη ζηηο έλλνηεο φζν θαη νη ίδηεο νη θαηεγνξίεο πθίζηαληαη δηαξθψο 

ηξνπνπνηήζεηο ψζηε λα ελζσκαηψζνπλ ηηο λέεο πιεξνθνξίεο (Fassinger, 2005). 

Δπίζεο, νη θαηεγνξίεο δηεπθξηλίδνληαη πεξαηηέξσ θαη εμεηδηθεχνληαη κέζσ ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ δηαζηάζεσλ ηνπο (Strauss & Corbin, 1998). Οη 

ιδιόηηηερ αλαθέξνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο θαηεγνξίαο, δειαδή ζηα γλσξίζκαηα 

πνπ ηελ νξίδνπλ θαη ηεο δίλνπλ λφεκα (Strauss & Corbin, 1998). Οη ηδηφηεηεο 

πξνζδηνξίδνληαη πεξαηηέξσ σο πξνο ηηο διαζηάζειρ ηνπο, δειαδή σο πξνο ηηο 

δηαθπκάλζεηο πνπ ιακβάλνπλ.  

 Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία απνηεινχληαλ απνθιεηζηηθά απφ 

απνκαγλεηνθσλεκέλεο ζπλεληεχμεηο, αθνινχζεζα ηε δηαδηθαζία ηεο ηαπηφρξνλεο 

ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, φπσο πξνηείλεηαη απφ ηελ εκπεηξηθά 

ζεκειησκέλε ζεσξία. Ξεθηλψληαο ηελ αλνηθηή θσδηθνπνίεζε γξακκή-πξνο-γξακκή, 

ζπλεηδεηνπνίεζα φηη πξνέθππηε έλαο κεγάινο αξηζκφο απφ θσδηθνχο νη νπνίνη δε 

ζρεηίδνληαλ άκεζα κε ηα ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά κνπ εξσηήκαηα. πσο αλέθεξα 

θαη παξαπάλσ, νη πξψηνη νδεγνί ηεο ζπλέληεπμεο πεξηείραλ εξσηήζεηο πνπ 

αλαθέξνληαλ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο βίσλαλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

θαη ηελ ηξαπκαηηθή ηνπο εκπεηξία πξηλ απφ ηε ζεξαπεία. Οη εξσηήζεηο απηέο 

νδεγνχζαλ ζε κηα πιεζψξα δεδνκέλσλ πνπ δε ζρεηίδνληαλ κε ην ππφ κειέηε 

θαηλφκελν ηεο αλάπηπμεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο κέζσ ηεο ςπρνζεξαπείαο. Ζ 

ζπλεηδεηνπνίεζε απηή κε νδήγεζε ζε έλαλ δεχηεξν θχθιν αλνηθηήο θσδηθνπνίεζεο 

ησλ πξψησλ ζπλεληεχμεσλ, απηή ηε θνξά εζηηάδνληαο απνθιεηζηηθά ζηα ηκήκαηα 

ησλ ζπλεληεχμεσλ ηα νπνία ζρεηίδνληαλ άκεζα κε ηα εξεπλεηηθά κνπ εξσηήκαηα. Οη 

πξψηνη θσδηθνί ήηαλ αξθεηά πεξηγξαθηθνί θαη θνληά ζηηο εθθξάζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, θάηη πνπ πξνηείλεηαη απφ αξθεηνχο εξεπλεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ εκπεηξηθά ζεκειησκέλε ζεσξία ζηελ έξεπλα ζηελ ςπρνζεξαπεία (Dourdouma & 

Mörtl, 2012. Levitt et al., 2006. Rennie et al. 1988).  

Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηελ αλνηθηή θσδηθνπνίεζε δεκηνπξγήζεθαλ νη εμήο 

θσδηθνί: «Ο ζεξαπεπηήο κε απνδέρηεθε ζηε ρεηξφηεξε θάζε ηεο δσήο κνπ» 

(πλέληεπμε Α, απφζπαζκα 190), «Έλησζα φηη ε ζεξαπεχηξηα κε αθνχεη θαη κε 

απνδέρεηαη» (πλέληεπμε Β, απφζπαζκα 244), «Ζ απνδνρή ηεο ζεξαπεχηξηαο κε 
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βνήζεζε λ‟ απνδερηψ θη εγψ ηνλ εαπηφ κνπ» (πλέληεπμε Ζ, απφζπαζκα 268). Οη 

θσδηθνί απηνί, καδί κε άιινπο πνπ απέδηδαλ ηελ ίδηα έλλνηα, νκαδνπνηήζεθαλ ζηελ 

θαηεγνξία «Απνδνρή ζεξαπεπηή». 

Ζ αλνηθηή θσδηθνπνίεζε θαηέιεμε ζηελ παξαγσγή 216 θσδηθψλ, νη νπνίνη, 

κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλερνχο ζχγθξηζεο, νξγαλψζεθαλ κε βάζε ηηο 

νκνηφηεηέο ηνπο ζε 78 αξρηθέο θαηεγνξίεο. Οη θαηεγνξίεο απηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

γηα ηελ αλάιπζε ησλ επφκελσλ ζπλεληεχμεσλ, ελψ νη λένη θσδηθνί πνπ πξνέθππηαλ 

θαη δελ ηαίξηαδαλ κε ηελ ππάξρνπζα θαηεγνξηνπνίεζε, νκαδνπνηνχληαλ ζε λέεο 

θαηεγνξίεο. ηαλ πξνέθππηαλ λέεο θαηεγνξίεο, νη πξνεγνχκελεο ζπλεληεχμεηο 

επαλεμεηάδνληαλ γηα λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν πεξηιάκβαλαλ θσδηθνχο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζηηο λέεο απηέο θαηεγνξίεο. Μέζσ απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο πνιινί θσδηθνί πνπ δελ είρα θαηαθέξεη πξνεγνπκέλσο λα εληάμσ ζε 

θαηεγνξίεο, έγηλαλ πεξηζζφηεξν ζαθείο. Οη 11 πξψηεο ζπλεληεχμεηο θαηέιεμαλ ζε έλα 

ζχλνιν 134 αξρηθψλ θαηεγνξηψλ.  

 Οη αξρηθέο θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαλ απφ ρακειή αθαίξεζε, θαη νη 

πεξηζζφηεξεο απνηέιεζαλ ηηο ππνθαηεγνξίεο θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ θαηεγνξηψλ ηεο 

ηειηθήο ζεσξίαο. Οη πξψηεο θαηεγνξίεο κεγαιχηεξεο αθαίξεζεο πξνέθπςαλ κεηά θαη 

απφ ηελ αλάιπζε ηεο 6
εο

 ζπλέληεπμεο, φηαλ είρα απνθηήζεη κεγαιχηεξε εμνηθείσζε 

κε ηα δεδνκέλα κνπ θαη είρα αξρίζεη λα ζθέθηνκαη γη‟ απηά κε πεξηζζφηεξν 

ζεσξεηηθνχο φξνπο. Γηα παξάδεηγκα, κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο κεγαιχηεξεο αθαίξεζεο 

πνπ δεκηνπξγήζεθε ήηαλ ε θαηεγνξία «Θεξαπεπηηθή ζηάζε». ηελ θαηεγνξία απηή 

νκαδνπνηήζεθαλ νη αξρηθέο θαηεγνξίεο «Απνδνρή ζεξαπεπηή», «Δλζπλαίζζεζε 

ζεξαπεπηή», «Με θαηεπζπληηθφηεηα», «Απζεληηθφηεηα ζεξαπεπηή» θαη «Πίζηε θαη 

ππνζηήξημε». Ζ ζχγθξηζε ησλ θαηεγνξηψλ κεηαμχ ηνπο ζπλερηδφηαλ ζε φιε ηε 

δηαδηθαζία, νδεγψληαο θάζε θνξά ζε λέα αθαηξεηηθά ζπζηήκαηα θαηεγνξηψλ. Ο 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θαηεγνξηψλ ζην ηέινο ηεο αλάιπζεο ησλ 11 πξψησλ 

ζπλεληεχμεσλ αλήιζε ζηηο 28.  

Οη ηειηθέο θαηεγνξίεο πνπ πεξηιήθζεθαλ ζηε ζεσξία γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο κέζσ ηεο ςπρνζεξαπείαο δηακνξθψζεθαλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο θαηά άμνλα θσδηθνπνίεζεο, ηδηαίηεξα κεηά απφ ηνλ έιεγρν ηεο 

δηαδηθαζίαο. πσο ήδε αλαθέξζεθε, ζηελ ελφηεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ηεο 

έξεπλαο ζα παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ειέγρζεθαλ ηφζν νη 

αξρηθνί θσδηθνί φζν θαη νη 28 θαηεγνξίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλνηθηή 

θσδηθνπνίεζε. 
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Αμνληθή θσδηθνπνίεζε. Πξφθεηηαη γηα ην επφκελν ζηάδην ζηε δηαδηθαζία 

ηεο θσδηθνπνίεζεο, θαηά ην νπνίν πξνζδηνξίδνληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

θαηεγνξηψλ (Strauss & Corbin, 1998). Δλψ ζηελ αλνηθηή θσδηθνπνίεζε ηα δεδνκέλα 

ηεκαρίδνληαη θαη κεηαηξέπνληαη ζε κηα πιεζψξα θσδηθψλ, ζηελ θαηά άμνλα 

θσδηθνπνίεζε ν εξεπλεηήο επαλαζπλαξκνινγεί ηα δεδνκέλα ηνπ κέζα απφ ηελ 

νκαδνπνίεζε ησλ ελλνηψλ ζε έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ θχξησλ θαηεγνξηψλ, ζηηο 

νπνίεο εληάζζνληαη νη ππφινηπεο έλλνηεο σο ππνθαηεγνξίεο (Fassinger, 2005). 

χκθσλα κε ηνπο Strauss θαη Corbin (1998), ε θαηεγνξία απνηειεί κηα έλλνηα πνπ 

αληηπξνζσπεχεη έλα θαηλφκελν, ελψ νη ππνθαηεγνξίεο δίλνπλ πιεξνθνξίεο πνπ 

εμεγνχλ γηα παξάδεηγκα πφηε, πνπ, γηαηί, κε πνην ηξφπν θαη κε πνηεο ζπλέπεηεο κπνξεί 

λα ιάβεη ρψξα ην θαηλφκελν απηφ. Δπηπιένλ, ελψ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ηδηνηήησλ θαη 

δηαζηάζεσλ ησλ θαηεγνξηψλ έρεη ήδε μεθηλήζεη απφ ηελ αλνηθηή θσδηθνπνίεζε, ζε 

απηφ ην ζηάδην απνθηά πεξηζζφηεξε ζεκαζία θαη ζπζηεκαηηθφηεηα (Fassinger, 

2005). Ζ ζπζρέηηζε ησλ θαηεγνξηψλ κεηαμχ ηνπο, φπσο θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 

ηδηνηήησλ, ησλ δηαζηάζεσλ θαη ησλ ππνθαηεγνξηψλ ηνπο, δελ απνηεινχλ έλα 

δηαθξηηφ, επφκελν ζηάδην αιιά ιακβάλνπλ ρψξα ήδε απφ ηελ αλνηθηή θσδηθνπνίεζε 

θαζψο ν εξεπλεηήο εληνπίδεη ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο θαηεγνξίεο θαηά ηελ 

θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ. 

 Αλαγλσξίδνληαο φηη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο έλλνηεο δελ είλαη πάληα ζαθείο ή 

εκθαλείο, νη Strauss θαη Corbin (1998) έρνπλ πξνηείλεη ηε ρξήζε ελφο νξγαλσηηθνχ 

ζρεδίνπ, πνπ νλνκάδνπλ παπάδειγμα, γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ εξεπλεηή λα δηαθξίλεη 

θαη λα δηεπζεηήζεη απηέο ηηο ζρέζεηο. Σα βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ 

παξαδείγκαηνο είλαη νη ζςνθήκερ, νη δπάζειρ/αλληλεπιδπάζειρ θαη νη ζςνέπειερ. Οη 

ζπλζήθεο αλαθέξνληαη ζηηο θαηαζηάζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα ηα 

θαηλφκελα. Οη δξάζεηο/ αιιειεπηδξάζεηο είλαη νη «ζηξαηεγηθέο ή ζπλεζηζκέλεο 

απνθξίζεηο αηφκσλ ή νκάδσλ ζε δεηήκαηα, πξνβιήκαηα, ζπκβάληα ή γεγνλφηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο» (Strauss & Corbin, 1998, ζ. 128), ελψ νη 

ζπλέπεηεο αθνξνχλ ζηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ δξάζεσλ/αιιειεπηδξάζεσλ. Σν 

παξάδεηγκα θσδηθνπνίεζεο ησλ Strauss θαη Corbin (1998) έρεη απνηειέζεη 

αληηθείκελν έληνλεο θξηηηθήο ηφζν απφ ηνλ Glaser, φζν θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο, νη 

νπνίνη ζεσξνχλ φηη επηβάιιεη ζηα δεδνκέλα κηα πξνθαζνξηζκέλε νξγαλσηηθή δνκή 

νδεγψληαο έηζη ζε κηα πξνθαηεηιεκκέλε ζεσξία (Fassinger, 2005). Χζηφζν, αθφκε 

θαη εξεπλεηέο πνπ αθνινπζνχλ ην παξάδεηγκα θσδηθνπνίεζεο ησλ Strauss θαη 
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Corbin, ην αμηνπνηνχλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο 

κε απαζρφιεζε ηδηαίηεξα ην δίιεκκα απηφ, θαη παξαθάησ εμεγψ πσο ην έιπζα. 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αλνηθηήο θσδηθνπνίεζεο, επηρείξεζα λα 

νξγαλψζσ ηηο 28 θαηεγνξίεο ζε έλα ηεξαξρηθφ ζχζηεκα πνπ απνηεινχηαλ απφ ηηο 

θχξηεο θαηεγνξίεο θαη ηηο ππνθαηεγνξίεο ηνπο. Απφ ηελ αξρή, είρα επηιέμεη λα κελ 

αθνινπζήζσ ην παξάδεηγκα θσδηθνπνίεζεο ησλ Strauss θαη Corbin (1998), επεηδή 

ζεσξνχζα, κε βάζε θαη ηηο θξηηηθέο, φηη ζα επέβαιιε κηα αλαγθαζηηθή δνκή ζηα 

δεδνκέλα κνπ, ελψ ν ζηφρνο κνπ ήηαλ λα δεκηνπξγήζσ έλα ζχζηεκα θαηεγνξηψλ πνπ 

ζα πξνέθππηε απφ ηα ίδηα ηα δεδνκέλα θαη ηε δηθή κνπ εξκελεία γη‟ απηά. Χζηφζν, 

ήδε απφ ηελ αλνηθηή θσδηθνπνίεζε, είρε αξρίζεη λα δηαθαίλεηαη κηα 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηαίξηαδε κε ην παξάδεηγκα ησλ Strauss θαη 

Corbin (1998) θαη πεξηιάκβαλε ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ιάκβαλε ρψξα ε 

ζεηηθή αιιαγή ζηελ ςπρνζεξαπεία, ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζπληεινχληαλ ζηελ 

ςπρνζεξαπεία θαη ηα απνηειέζκαηα, δειαδή ηηο αιιαγέο πνπ πξνέθππηαλ. 

Πηζηεχνληαο φηη είκαη επεξεαζκέλε απφ ην παξάδεηγκα ησλ Strauss θαη Corbin 

(1998), ην νπνίν δελ ήζεια λα αθνινπζήζσ, πξνζπαζνχζα λα αγλνήζσ ηελ 

ηαμηλφκεζε απηή πνπ πξνέθππηε, θαη λα εληνπίζσ άιινπ είδνπο ζπζρέηηζε θαη 

νξγάλσζε ησλ θαηεγνξηψλ. ε απηφ ην ζεκείν ήηαλ θαζνξηζηηθή ε ζπκβνιή ηνπ 

ζπλαδέιθνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα, ν νπνίνο έιεγμε ηηο 28 θαηεγνξίεο θαη θαηέιεμε 

ζην ίδην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ησλ θαηεγνξηψλ πνπ πεξηιάκβαλε ηηο ζπλζήθεο, ηε 

δηαδηθαζία ηεο ζεξαπείαο, θαη ηηο ζεξαπεπηηθέο αιιαγέο. Σν γεγνλφο φηη ν ειεγθηήο 

δε γλψξηδε ηε κέζνδν ηεο εκπεηξηθά ζεκειησκέλεο ζεσξίαο, νχηε θπζηθά ην 

παξάδεηγκα θσδηθνπνίεζεο ησλ  Strauss θαη Corbin (1998), κε βνήζεζε λα βεβαησζψ 

φηη ε θαηεγνξηνπνίεζε πξνέθππηε απφ ηα ίδηα ηα δεδνκέλα θαη φρη απφ κηα 

πξνθαηεηιεκκέλε ηδέα ε νπνία είρε πξνθχςεη απφ ηε κειέηε ηεο δηαδηθαζίαο 

θσδηθνπνίεζεο ησλ Strauss θαη Corbin (1998). Με απηφλ ηνλ ηξφπν θαηέιεμα ζην 

ηεξαξρηθφ ζχζηεκα θαηεγνξηψλ πνπ απνηέιεζε θαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο 

αλάπηπμεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο κέζσ ηεο ςπρνζεξαπείαο, θαη ην νπνίν ζα 

παξνπζηαζηεί αλαιπηηθά ζην επφκελν θεθάιαην. ην ηέινο ηεο θαηά άμνλα 

θσδηθνπνίεζεο, νη 28 θαηεγνξίεο νκαδνπνηήζεθαλ ζε 3 ππεξθείκελεο θαηεγνξίεο 

θάησ απφ ηηο νπνίεο ππάγνληαη 13 θαηεγνξίεο πςειήο αθαίξεζεο, νη νπνίεο 

απνηεινχλ ηνλ ζθειεηφ ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ. 

 Δπηιεθηηθή θσδηθνπνίεζε. Ζ επηιεθηηθή θσδηθνπνίεζε απνηειεί ην 

ηειεπηαίν ζηάδην ηεο αλάιπζεο, θαη αλαθέξεηαη «ζηε δηαδηθαζία ηεο νινθιήξσζεο 
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θαη βειηηζηνπνίεζεο ηεο ζεσξίαο» (Strauss & Corbin, 1998, ζ. 143), δειαδή ζηελ 

ελνπνίεζε ησλ θαηεγνξηψλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

αμνληθήο θσδηθνπνίεζεο θαη ζηε ζπκπιήξσζε ησλ θελψλ. Ζ ελνπνίεζε πξνθχπηεη 

κέζα απφ ηελ επηινγή ηεο κενηπικήρ θαηεγνξίαο ηεο ζεσξίαο, ηεο θαηεγνξίαο δειαδή 

πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνδψζεη ζπλνπηηθά ην θεληξηθφ ζέκα ηεο έξεπλαο θαη λα 

εληάμεη ην ζχζηεκα ησλ θαηεγνξηψλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη ηηο κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεηο ζε έλα «επεμεγεκαηηθφ ζχλνιν» (Strauss & Corbin, 1998, ζ. 146). χκθσλα 

κε ηνπο Strauss θαη Corbin (1998) ε θεληξηθή θαηεγνξία πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε φιεο 

ηηο άιιεο θαηεγνξίεο, λα εκθαλίδεηαη ζπρλά ζηα δεδνκέλα, λα απνξξέεη κε ινγηθφ 

ηξφπν απφ απηά αληί λα επηβάιιεηαη θαη λα δηαηππψλεηαη φζν ην δπλαηφλ πην 

αθαηξεηηθά. Μεηά απφ ηελ ελνπνίεζε θαη νξγάλσζε ησλ θαηεγνξηψλ θάησ απφ κηα 

θεληξηθή θαηεγνξία, ν εξεπλεηήο πξνρσξά ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ζεσξίαο. Απηφ 

γίλεηαη κέζα απφ κηα ζεηξά απφ δηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ ηελ 

εμέηαζε ηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο θαη ηεο ινγηθήο αλάπηπμεο ηεο ζεσξίαο, ηε 

ζπκπιήξσζε ησλ θαηεγνξηψλ σο πξνο ηδηφηεηεο θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπο, φπνπ απηφ 

θξίλεηαη απαξαίηεην, ηελ αθαίξεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δελ ηαηξηάδνπλ κε ηε ζεσξία, 

θαη ηελ επηθχξσζε ηεο ζεσξίαο κέζα απφ ηελ αληηπαξαβνιή ηεο κε ηα εκπεηξηθά 

δεδνκέλα (Strauss & Corbin, 1998). 

 Ζ δηαδηθαζία εχξεζεο ηεο θεληξηθήο θαηεγνξίαο ήηαλ έλα ηδηαίηεξα δχζθνιν 

ζηάδην ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο. ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο, ηδηαίηεξα 

κεηά απφ ηε δηακφξθσζε ησλ πξψησλ αθαηξεηηθψλ θαηεγνξηψλ, δηαπίζησλα 

δηαδηθαζίεο πνπ θαίλνληαλ θεληξηθέο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηηο θαηέγξαθα ζηα 

ππνκλήκαηα σο πηζαλέο ππνςήθηεο γηα ηελ θεληξηθή θαηεγνξία. ηαλ είρε 

νινθιεξσζεί ε αμνληθή θσδηθνπνίεζε θαη είρε πξνθχςεη ην ζεσξεηηθφ κνληέιν κε 

ηηο ηξεηο ππεξθείκελεο θαηεγνξίεο, άξρηζα λα ζπγθεληξψλσ φιεο ηηο ζεκεηψζεηο πνπ 

αθνξνχζαλ ζηελ θεληξηθή θαηεγνξία. Γηαπίζησζα φηη νη ζπρλφηεξεο ππνςήθηεο 

θεληξηθέο θαηεγνξίεο αθνξνχζαλ είηε ζηελ αιιαγή ηνπ λνήκαηνο πνπ ζπλέβαηλε ζηε 

ζεξαπεία, ή ζηελ αιιαγή ζηε ζρέζε κε ηνλ εαπηφ. Καηέιεμα ζηελ θεληξηθή 

θαηεγνξία πνπ αθνξνχζε ζηελ αιιαγή ηνπ λνήκαηνο επεηδή έθξηλα φηη ήηαλ 

πεξηζζφηεξν αθαηξεηηθή θαη κπνξνχζε λα ελζσκαηψζεη ηελ αιιαγή ζηε ζρέζε κε 

ηνλ εαπηφ. Ζ θεληξηθή θαηεγνξία θαη ε ζρέζε ηεο κε ηηο ηξεηο ππεξθείκελεο 

θαηεγνξίεο θαη ηηο θαηεγνξίεο πνπ ηηο απνηεινχλ ζα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ζην 

επφκελν θεθάιαην. 
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 Σαπηφρξνλα κε ηελ αλαδήηεζε ηεο θεληξηθήο θαηεγνξίαο, επηρείξεζα λα 

πξνζδηνξίζσ θαηά πφζν ην ζεσξεηηθφ κνληέιν πνπ πξνέθπςε αληηζηνηρνχζε ζηηο 

πεξηζζφηεξεο αηνκηθέο πεξηπηψζεηο ζπκκεηερφλησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ δεκηνχξγεζα 

έλα ζρεδηάγξακκα πνπ πεξηείρε ηηο ππεξθείκελεο θαηεγνξίεο θαη ηηο θαηεγνξίεο πνπ 

ηηο ζπλαπαξηίδνπλ, θάησ απφ ην νπνίν πξνζπάζεζα λα εληάμσ ηα δεδνκέλα απφ θάζε 

ζπκκεηέρνληα. Σέινο, γηα λα επηβεβαηψζσ ηε ζεσξία, δηεμήγαγα ηηο δχν ηειεπηαίεο 

ζπλεληεχμεηο, νη νπνίεο πεξηείραλ θπξίσο εξσηήζεηο γηα ηηο θαηεγνξίεο θαη ηηο ζρέζεηο 

ηνπο κε ηηο ππνθαηεγνξίεο. Οη ζπλεληεχμεηο απηέο κε βνήζεζαλ λα δηαπηζηψζσ φηη 

δελ αλαδεηθλχνληαλ λέεο θαηεγνξίεο ή λέεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ θαη λα 

επηβεβαηψζσ ην ζεσξεηηθφ κνληέιν πνπ είρα δηακνξθψζεη. 

Έιεγρνο Πνηόηεηαο ηεο Έξεπλαο 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ πνηνηηθή 

έξεπλα έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν εθηεηακέλεο ζπδήηεζεο κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ 

(Σζηψιεο, 2014). Δλψ ζηελ πνζνηηθή έξεπλα ππάξρνπλ ηα θαζηεξσκέλα θξηηήξηα ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο, ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο εγθπξφηεηαο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηνλ έιεγρν ησλ εξεπλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζηελ πνηνηηθή έξεπλα δελ ππάξρεη έλα 

αληίζηνηρν, γεληθά απνδεθηφ, ζχλνιν θξηηεξίσλ. Αληίζεηα, ππάξρεη κηα πιεζψξα 

απφςεσλ σο πξνο ην πνηα είλαη ηα θαηαιιειφηεξα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πνηφηεηαο κηαο έξεπλαο. Γηα παξάδεηγκα, ζπδήηεζε ππάξρεη γηα ην θαηά πφζν ε 

πνζνηηθή θαη ε πνηνηηθή έξεπλα ζα έπξεπε λα αμηνινγνχληαη κε βάζε ηα ίδηα 

θξηηήξηα πνηφηεηαο (Spencer & Ritchie, 2012). Απφ ηε κηα πιεπξά, ππάξρεη ε άπνςε 

φηη ηα θξηηήξηα ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο δελ είλαη ζπκβαηά κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο 

ζθνπνχο θαη ην δηαθνξεηηθφ θηινζνθηθφ θαη επηζηεκνινγηθφ ππφβαζξν ηεο πνηνηηθήο 

έξεπλαο. Τπάξρνπλ φκσο θαη εξεπλεηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη νη έλλνηεο ηεο 

εγθπξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, αιιά κε δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο θαη ηξφπνπο 

εθαξκνγήο (Spencer & Ritchie, 2012). Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη ε πνηνηηθή έξεπλα 

απνηειεί έλα επξχ πεδίν πνπ πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, 

νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θηινζνθηθέο θαη επηζηεκνινγηθέο βάζεηο, 

πεξηπιέθεη ην δήηεκα αθφκε πεξηζζφηεξν, θαζψο πνιιά θξηηήξηα πνηφηεηαο 

πξνθχπηνπλ απφ, θαη είλαη πεξηζζφηεξν ζπκβαηά, κε ηηο δηαθνξεηηθέο απηέο 

πξνζεγγίζεηο. Χζηφζν, νη Spencer θαη Ritchie (2012) ππνζηεξίδνπλ φηη είλαη δπλαηφλ 

λα εληνπηζηνχλ νξηζκέλεο θαζνιηθέο αξρέο, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα ζηεξηρηεί ε έλλνηα 

ηεο πνηφηεηαο κηαο πνηνηηθήο έξεπλαο, θαη ζπγθεθξηκέλα πξνηείλνπλ ηηο έλλνηεο ηεο 
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ζςνειζθοπάρ ηεο έξεπλαο ζηε ζεσξία, ηεο πιζηόηηηαρ (credibility) ηεο θαη ηεο 

αςζηηπόηηηαρ ηεο δηεμαγσγήο ηεο. Ζ Morrow (2005) θαη νη Williams θαη Morrow 

(2009), αλαθέξνληαη ζηελ έλλνηα ηεο αξιοπιζηίαρ
1
 ή εμπιζηεςζιμόηηηαρ 

(trustworthiness) σο θαζνιηθήο αξρήο, ελψ πξνζδηνξίδνπλ κηα ζεηξά απφ θξηηήξηα γηα 

ηελ επίηεπμή ηεο. 

 ηνλ ρψξν ηεο έξεπλαο ζηελ ςπρνινγία, ηε ζπκβνπιεπηηθή θαη ηελ 

ςπρνζεξαπεία, αξθεηνί εξεπλεηέο έρνπλ επηρεηξήζεη λα παξνπζηάζνπλ νκάδεο 

απαξαίηεησλ, θαζνιηθψλ θξηηεξίσλ ηα νπνία ππεξβαίλνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

κεζνδνινγηθέο θαη επηζηεκνινγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη νκαδνπνηνχλ ζε έλα πην 

αθαηξεηηθφ επίπεδν ηελ νπζία ησλ δηαθνξεηηθψλ θξηηεξίσλ ειέγρνπ πνηφηεηαο 

(Elliott, Fischer & Rennie, 1999. Morrow, 2005. Spencer & Ritchie, 2012. Williams 

& Morrow, 2009). Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο επέιεμα λα ρξεζηκνπνηήζσ ηα θξηηήξηα αμηνπηζηίαο πνπ πξνηείλνπλ νη 

Williams θαη Morrow (2009). Αλαζεσξψληαο ηα θξηηήξηα αμηνπηζηίαο πνπ είρε 

πξνηείλεη ε Morrow ην 2005, νη Williams θαη Morrow (2009) θαηέιεμαλ ζε ηξεηο 

κείδνλεο θαηεγνξίεο αμηνπηζηίαο πνπ θξίλνπλ απαξαίηεηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε φισλ 

ησλ πνηνηηθψλ εξεπλψλ, αλεμαξηήησο θηινζνθηθνχ θαη επηζηεκνινγηθνχ ππφβαζξνπ, 

θαη ζπγθεθξηκέλεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο. Σα θξηηήξηα απηά είλαη ε 

αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ, ε ηζνξξνπία αλάκεζα ζην λφεκα θαη ηελ εξκελεία θαη ε 

ζαθήο επηθνηλσλία ησλ επξεκάησλ. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη έλλνηεο 

απηέο, φπσο επίζεο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα ζε 

ζρέζε κε ηα θξηηήξηα απηά. 

 Αθεξαηόηεηα ησλ δεδνκέλσλ. Ζ έλλνηα ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ 

«αλαθέξεηαη ζηελ επάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη θεξεγγπφηεηα (dependability) ησλ 

δεδνκέλσλ» (Williams & Morrow, 2009, ζ. 578). ηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα 

επηβεβαηψζνπλ ηελ αθεξαηφηεηα ησλ δεδνκέλσλ απνηεινχλ ε ρξήζε κηαο ζαθψο 

δηαηππσκέλεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο, ε ιεπηνκεξήο αλαθνξά ησλ δηαδηθαζηψλ 

πνπ αθνινπζήζεθαλ, ε παξνρή ζηνηρείσλ γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ε παξνπζίαζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ σο πξνο ηελ 

αληαπφθξηζε ησλ εξκελεηψλ ζηα δεδνκέλα. ηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. πγθεθξηκέλα, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ηφζν γηα ηε 

                                                           
1
 Ο φξνο αμηνπηζηία ρξεζηκνπνηείηαη ζην παξφλ θείκελν γηα λα απνδψζεη ηνλ φξν trustworthiness πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πνηνηηθή έξεπλα, θαη δε ζα έπξεπε λα ζπγρέεηαη κε ηε κεηάθξαζε ηνπ φξνπ 

reliability πνπ αθνξά ζηελ πνζνηηθή έξεπλα.  
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δηαδηθαζία ηεο ζπιινγήο φζν θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ, επηιέρζεθε ε 

ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο εκπεηξηθά ζεκειησκέλεο ζεσξίαο. ιεο 

νη δηαδηθαζίεο ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ζπδεηήζεθαλ αλαιπηηθά ζην 

παξφλ θεθάιαην, ελψ νη νδεγνί ηεο ζπλέληεπμεο θαζψο θαη ην έληππν ηεο ελήκεξεο 

ζπγθαηάζεζεο παξαηίζεληαη ζηα παξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ. Ζ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο 

θαη επάξθεηαο ησλ δεδνκέλσλ επηρεηξήζεθε κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζεσξεηηθήο 

δεηγκαηνιεςίαο θαη ηνπ ζεσξεηηθνχ θνξεζκνχ. Σέινο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

αληαπφθξηζεο ησλ εξκελεηψλ ζηα εκπεηξηθά δεδνκέλα, ζην θεθάιαην ησλ επξεκάησλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη εθηεηακέλα απνζπάζκαηα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, ηα νπνία 

επεμεγνχλ ηηο ζεσξεηηθέο θαηεγνξίεο. 

 Ιζνξξνπία λνήκαηνο θαη εξκελείαο. Ζ ηζνξξνπία αλάκεζα «ζε απηφ πνπ 

ιέλε νη ζπκκεηέρνληεο θαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη εξεπλεηέο εξκελεχνπλ 

ην λφεκα ησλ ιέμεσλ»  (Williams & Morrow, 2009, ζ. 579), είλαη έλα βαζηθφ δήηεκα 

πνπ ζηεξίδεηαη ηφζν ζηελ ππνθεηκεληθφηεηα φζν θαη ηελ αλαζηνραζηηθφηεηα. Δίλαη 

ζεκαληηθφ έλαο εξεπλεηήο πνπ δηεμάγεη πνηνηηθή έξεπλα λα αλαγλσξίδεη ηελ 

αλαπφθεπθηε ππνθεηκεληθφηεηα πνπ εκπιέθεηαη ζε θάζε έξεπλα, απφ ηνλ ηξφπν πνπ 

ηίζεηαη ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα κέρξη ηελ εξκελεία ησλ επξεκάησλ. Δίλαη επίζεο 

ζεκαληηθφ λα πξνζπαζεί λα αλαγλσξίδεη ηη πξνέξρεηαη απφ ηνλ ίδην θαη ηη πξνέξρεηαη 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπ κέζα απφ ηελ 

αλαζηνραζηηθφηεηα. Τπάξρνπλ πνιιέο κέζνδνη γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηζνξξνπίαο 

απηήο, πνπ πεξηιακβάλνπλ γηα παξάδεηγκα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ ηνπ 

εξεπλεηή «ζε παξέλζεζε» (bracketing), ηε ρξήζε αλαζηνραζηηθνχ εκεξνινγίνπ, ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα ηεο αληηπξνζψπεπζεο 

ηεο εκπεηξίαο ηνπο, φπσο θαη ηε ρξήζε εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ή ειεγθηψλ. Γηα λα 

επηηχρσ ηελ ηζνξξνπία αλάκεζα ζην λφεκα θαη ηελ εξκελεία, ρξεζηκνπνίεζα δχν 

δηαδηθαζίεο. Ζ πξψηε αθνξά ζηε ρξήζε ηεο αλαζηνραζηηθφηεηαο. πγθεθξηκέλα, γηα 

ην ζθνπφ απηφ παξέζεζα ζηελ εηζαγσγή ηελ ππνθεηκεληθή κνπ νπηηθή θαη ηηο πηζαλέο 

αληηιήςεηο, ππνζέζεηο θαη πξνθαηαιήςεηο πνπ κπνξεί λα επεξέαζαλ ηελ εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία ή ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμα, ελψ παξάιιεια έθαλα ρξήζε 

ηνπ πξψηνπ πξνζψπνπ ζηε ζπδήηεζε ηφζν ησλ κεζνδνινγηθψλ επηινγψλ φζν θαη ησλ 

πξνζσπηθψλ κνπ εξκελεηψλ. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνίεζα ζε φιε ηε δηαδηθαζία ηεο 

αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ αλαιπηηθά ππνκλήκαηα, ζηα νπνία θαηέγξαθα ηηο ηδέεο πνπ 

πξνέθππηαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Ζ δεχηεξε δηαδηθαζία αθνξά ζηε 

ρξήζε ειεγθηψλ ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο αλαιπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ ζπγγξαθή 
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ππνκλεκάησλ έρεη ήδε ζπδεηεζεί παξαπάλσ, επνκέλσο ζηε ζπλέρεηα ζα επηθεληξσζψ 

ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ειεγθηψλ.  

 Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλέπεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ρξεζηκνπνίεζα κηα ζεηξά 

δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ απφ ηξίηνπο, ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο έξεπλαο. Ζ πξψηε 

δηαδηθαζία ειέγρνπ ζρεηηδφηαλ κε ηελ αλνηθηή θσδηθνπνίεζε ησλ πξψησλ 

ζπλεληεχμεσλ. πγθεθξηκέλα, δήηεζα απφ κηα ζπλάδειθν ππνςήθηα δηδάθηνξα, λα 

δηαβάζεη θαη λα θσδηθνπνηήζεη θη εθείλε ηηο δχν πξψηεο ζπλεληεχμεηο. Ο ζηφρνο κνπ 

ήηαλ αθελφο λα εληνπίζσ ηπρφλ ζεκεία ηεο ζπλέληεπμεο πνπ κπνξεί λα κνπ είραλ 

δηαθχγεη θαηά ηελ θσδηθνπνίεζε θαη αθεηέξνπ λα δηαπηζηψζσ, κέζα απφ ηηο 

νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο, θαηά πφζν ε θσδηθνπνίεζε κνπ ήηαλ θνληά ζηα 

δεδνκέλα. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ειέγρνπ ήηαλ ηδηαίηεξα απνδνηηθή, θαζψο νη 

ζπδεηήζεηο κε ηε ζπλάδειθν ήηαλ εθείλεο πνπ κε βνήζεζαλ λα αλαγλσξίζσ φηη ην 

πξσηφθνιιν ηεο ζπλέληεπμεο πεξηιάκβαλε εξσηήκαηα πνπ δελ παξείραλ δεδνκέλα 

ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηεο ελίζρπζεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο κέζσ ηεο 

ςπρνζεξαπείαο. Δπίζεο, νη ζπδεηήζεηο ησλ κεηαμχ καο δηαθνξψλ ζηελ θσδηθνπνίεζε 

ζεσξψ φηη φμπλαλ ηελ ηθαλφηεηα κνπ λα ζθέθηνκαη κε ζεσξεηηθνχο φξνπο γηα ηα 

δεδνκέλα θαη κε βνήζεζαλ λα ζπγθεθξηκελνπνηήζσ θαη λα δηαζαθήζσ έλλνηεο πνπ 

κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή κνπ ήηαλ αφξηζηεο. Χζηφζν, νη κεηαμχ καο δηαθνξέο ήηαλ 

πνιχ ιίγεο θαη αθνξνχζαλ πεξηζζφηεξν ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία εζηίαζεο θαη φρη ζε 

νπζηαζηηθέο δηαθνξέο ζηελ εξκελεία. Δπηπιένλ, κέζα απφ ηε ζπδήηεζε θαηαιήγακε 

ζε ζπκθσλία σο πξνο ην λφεκα θαη ηνπο θσδηθνχο πνπ ην απέδηδαλ θαιχηεξα. 

 Ζ δεχηεξε δηαδηθαζία ειέγρνπ αθνξνχζε ζηνλ έιεγρν ησλ 28 θαηεγνξηψλ πνπ 

πξνέθπςαλ ζην ηέινο ηεο αλνηθηήο θσδηθνπνίεζεο απφ ηηο 11 πξψηεο ζπλεληεχμεηο. 

Γηα ηε δηαδηθαζία απηή δήηεζα επίζεο ηε βνήζεηα ελφο ζπλαδέιθνπ ππνςήθηνπ 

δηδάθηνξα, ν νπνίνο είρε ειάρηζηεο γλψζεηο, ηφζν ζε ζρέζε κε ηε κεζνδνινγία ηεο 

εκπεηξηθά ζεκειησκέλεο ζεσξίαο, φζν θαη ζε ζρέζε κε ηελ ςπρνζεξαπεία θαη ηελ 

ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα. Έθξηλα φηη ε αμηνιφγεζε ησλ θαηεγνξηψλ απφ θάπνηνλ πνπ 

δελ είρε ζεσξεηηθέο γλψζεηο, εκπεηξία θαη εμνηθείσζε κε ηνλ ρψξν ηεο 

ςπρνζεξαπείαο ζα έδηλε κηα δηαθνξεηηθή, πην θξέζθηα νπηηθή, θαη ζα κε βνεζνχζε λα 

εληνπίζσ πηζαλέο πξνθαηαιήςεηο πνπ νθείινληαη ηφζν ζηε γλψζε θαη εκπεηξία κνπ 

απφ ηνλ ρψξν ηεο ςπρνζεξαπείαο γεληθά, φζν θαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 

ςπρνζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηελ νπνία ρξεζηκνπνηψ εηδηθφηεξα. 

 Έδσζα ζηνλ ειεγθηή λα δηαβάζεη ηα απνζπάζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ 

αθνξνχζαλ ζε θάζε κία απφ ηηο 28 θαηεγνξίεο θαη ηνπ δήηεζα λα ζεκεηψζεη ην φλνκα 
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ή ηα νλφκαηα πνπ έθξηλε θαηάιιεια γηα θάζε θαηεγνξία, καδί κε νπνηαδήπνηε 

ζρφιηα. ηε ζπλέρεηα ζπδεηνχζακε θάζε θαηεγνξία μερσξηζηά, θαη ηα νλφκαηα πνπ 

είρε δψζεη ν θαζέλαο. Ζ καηηά ηνπ ειεγθηή, απαιιαγκέλε απφ ηελ θαζηεξσκέλε 

νξνινγία ηεο ςπρνζεξαπείαο, ήηαλ ηδηαίηεξα δηαθσηηζηηθή ζε πνιιά ζεκεία. Τπήξρε 

ζεκαληηθή νκνθσλία σο πξνο ηελ έλλνηα ηεο θάζε θαηεγνξίαο, ε νπνία 

αληηθαηνπηξηδφηαλ ζηα θνηλά ή παξφκνηα νλφκαηα πνπ είρακε δψζεη ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο, αιιά θπξίσο ζην λφεκα ησλ θαηεγνξηψλ. Οη ζπδεηήζεηο ησλ θαηεγνξηψλ κε 

ηνλ ειεγθηή ήηαλ πνιχ βνεζεηηθέο, θαζψο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πηνζέηεζα δηθέο 

ηνπ εθθξάζεηο πνπ έθξηλα φηη ήηαλ θαιχηεξεο γηα ηελ απφδνζε ηνπ λνήκαηνο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ήηαλ ε βνήζεηα ηνπ ειεγθηή σο πξνο 

ηελ αμνληθή θσδηθνπνίεζε, ε νπνία ζπδεηήζεθε αλαιπηηθά ζην αληίζηνηρν 

ππνθεθάιαην. 

Ζ ηξίηε δηαδηθαζία ειέγρνπ αθνξνχζε ζηνλ έιεγρν ησλ θαηεγνξηψλ θαη ηεο 

ζεσξίαο πνπ πξνέθππηε απφ ηνλ επφπηε ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο, ν νπνίνο 

παξαθνινπζνχζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζία θσδηθνπνίεζεο. Ζ δηθή ηνπ ζπκβνιή 

ήηαλ ηδηαίηεξα θαζνξηζηηθή, ηφζν θαηά ηελ αμνληθή, φζν θαη θαηά ηελ επηιεθηηθή 

θσδηθνπνίεζε. πγθεθξηκέλα, ν επφπηεο θαζεγεηήο εμέηαζε ηηο 28 θαηεγνξίεο πνπ 

είραλ πξνθχςεη απφ ηελ αλνηθηή θσδηθνπνίεζε θαζψο θαη φιεο ηηο πξνζπάζεηεο 

ζχλδεζεο ησλ θαηεγνξηψλ κεηαμχ ηνπο. ηε ζπλέρεηα αληαιιάζζακε απφςεηο θαη 

ηδέεο σο πξνο ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ θαη ησλ ππνθαηεγνξηψλ ηνπο. Οη 

ζπδεηήζεηο απηέο ήηαλ ηδηαίηεξα βνεζεηηθέο θαζψο κέζσ ησλ εξσηήζεσλ θαη ησλ 

ζρνιίσλ ηνπ επφπηε κνπ δηαζαθελίδνληαλ έλλνηεο θαη ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ 

θαηεγνξηψλ, θαη πξνέθππηαλ λέεο ηδέεο.  

 Δπηθνηλσλία θαη εθαξκνγή ησλ επξεκάησλ. Σν ηειεπηαίν θξηηήξην ησλ 

Williams θαη Morrow (2009) αλαθέξεηαη ζηε ζαθή επηθνηλσλία ησλ επξεκάησλ θαη 

ζηε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ πξαθηηθή, ε νπνία ζεσξείηαη «απνιχησο απαξαίηεηε» (ζ. 

580), θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο κοινυνικήρ εγκςπόηηηαρ (social validity, Wolf, 

1978 φπσο αλαθέξεηαη ζην Williams & Morrow, 2009). Ζ θνηλσληθή εγθπξφηεηα 

αθνξά ζηελ θνηλσληθή ζπνπδαηφηεηα κηαο παξέκβαζεο θαη ζηελ αμία πνπ έρεη γηα ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε. χκθσλα κε ηηο Williams θαη Morrow (2009), κηα πνηνηηθή 

έξεπλα ζηελ ςπρνζεξαπεία ζα πξέπεη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ ςπρνζεξαπεπηηθή 

πξαθηηθή βειηηψλνληαο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, βνεζψληαο ζηνλ δηάινγν 

ζεκαληηθψλ δεηεκάησλ, θαη ζπκβάιινληαο ζηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη 

θνηλσληθή αιιαγή. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ην θξηηήξην αμηνπηζηίαο νη Williams θαη 
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Morrow (2009) πξνηείλνπλ νη εξκελείεο ηνπ εξεπλεηή λα είλαη εχθνια θαηαλνεηέο 

γηα ηνλ αλαγλψζηε θαη λα ππνζηεξίδνληαη απφ απνζπάζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ κε 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Πξνηείλνπλ επίζεο ν εξεπλεηήο λα αλαθέξεη ηα ζπγθεθξηκέλα 

πιαίζηα κέζα ζηα νπνία ιακβάλνπλ ρψξα νη εκπεηξίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δπηπιένλ, 

ν εξεπλεηήο παξνηξχλεηαη λα ζπδεηά ηα επξήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ ππάξρνπζα 

βηβιηνγξαθία ηεο έξεπλαο ζηελ ςπρνζεξαπεία. 

 Θεσξψ πσο ην θξηηήξην ηεο επηθνηλσλίαο ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

θνηλσληθήο ηνπο εγθπξφηεηαο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γηα ηνλ ρψξν ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο θαη ςπρνζεξαπείαο. ε ζρέζε κε ην θξηηήξην απηφ, εθηφο απφ ηε 

ρξήζε απνζπαζκάησλ ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ αλαθέξζεθε ήδε, ζην ηειεπηαίν 

θεθάιαην ζα ζπδεηεζνχλ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηελ 

ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, ηφζν ζηνλ ρψξν ηεο ςπρνζεξαπείαο, φζν θαη ζηνλ ρψξν 

ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. Δπηπιένλ, ζην ίδην θεθάιαην ζα γίλεη εθηεηακέλε 

ζπδήηεζε ηεο ζπκβνιήο ηεο έξεπλαο ζηελ ςπρνζεξαπεπηηθή ζεσξία, έξεπλα θαη 

πξαθηηθή. 

Γενληνινγία ηεο Έξεπλαο  

Ζ δενληνινγία κηαο έξεπλαο αθνξά ζε νιφθιεξε ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

θαη ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο έξεπλαο φζν θαη κε ηε 

δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ε δενληνινγία πάληνηε 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο (McLeod, 2003). Σα 

δενληνινγηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έξεπλα αθνξνχλ ζε δχν επξχηεξνπο 

ηνκείο: ηελ αθαδεκατθή εξγαζία θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο (Heppner et al., 2008). Σα 

δενληνινγηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αθαδεκατθή εξγαζία ζρεηίδνληαη κε 

ηελ αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, κε ηελ 

αθξίβεηα θαη θαιή ρξήζε ηεο αλαθνξάο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη 

κε ηελ απνθπγή ηεο ινγνθινπήο. ηελ παξνχζα έξεπλα πξνζπάζεζα λα αθνινπζήζσ 

κε ζπλέπεηα φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηα παξαπάλσ δενληνινγηθά 

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αθαδεκατθή εξγαζία. ηε ζπλέρεηα ηνπ 

ππνθεθαιαίνπ απηνχ ζα αζρνιεζψ θπξίσο κε ηα δενληνινγηθά δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο. 

Σα δενληνινγηθά ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηεμαγσγή κηαο έξεπλαο 

ζηελ ςπρνζεξαπεία παξνπζηάδνπλ πνιιά θνηλά κε απηά πνπ πξνθχπηνπλ ζηε 

ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία (McLeod, 2003). ηελ θαξδηά ηεο εζηθήο θαη δενληνινγίαο 

πνπ δηέπεη ηελ έξεπλα βξίζθεηαη ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ, ηεο αμηνπξέπεηαο θαη 
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ηεο επεκεξίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ (Barker et al., 2002). Δίλαη ζεκαληηθφ ν εξεπλεηήο 

λα ζπκάηαη πάληνηε φηη «νη άλζξσπνη είλαη ζεκαληηθφηεξνη απφ ηα δεδνκέλα» (Barker 

et al., 2002, ζ. 194). Σα ζεκαληηθφηεξα δενληνινγηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ελήκεξε ζπγθαηάζεζε, ηελ απνθπγή βιάβεο, θαη 

ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηνπ απφξξεηνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ (Barker et 

al., 2002). ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηεί ν ηξφπνο εθαξκνγήο ησλ δενληνινγηθψλ 

αξρψλ ζε ζρέζε κε ηα δεηήκαηα απηά ζηελ παξνχζα έξεπλα.  

 Δλήκεξε ζπγθαηάζεζε. Ζ ελήκεξε ζπγθαηάζεζε αθνξά ζηε δηαδηθαζία 

θαηά ηελ νπνία έλα άηνκν επηιέγεη ειεχζεξα λα ζπκκεηάζρεη ζε κηα έξεπλα, αθνχ 

έρεη πιήξσο ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε απηήλ (Barker et al., 2002). Ο εξεπλεηήο 

ρξεηάδεηαη λα παξάζρεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο, ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ, θαζψο θαη 

νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία ε νπνία ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ απφθαζε ηνπ 

αηφκνπ λα ιάβεη κέξνο ζηελ έξεπλα. Δπίζεο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην άηνκν λα 

αηζζαλζεί φηη δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα ιάβεη κέξνο ζηελ έξεπλα θαη λα επηιέμεη 

ειεχζεξα αλ ζα ζπκκεηάζρεη ή φρη. 

Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε ειεχζεξε θαη ελεκεξσκέλε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα 

έξεπλα, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλέληεπμεο έδηλα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο έλα 

ιεπηνκεξέο έληππν ελήκεξεο ζπγθαηάζεζεο, ην νπνίν πεξηιάκβαλε ηηο βαζηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα. πγθεθξηκέλα, ην έληππν πεξηιάκβαλε 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, ηα 

πηζαλά νθέιε θαη θηλδχλνπο απφ ηε ζπκκεηνρή ζε απηήλ, φπσο επίζεο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ επξφθεηην λα αθνινπζεζνχλ γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ απφξξεηνπ θαη 

ηεο αλσλπκίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ. ην έληππν απηφ δεισλφηαλ φηη ε ζπκκεηνρή 

είλαη εζεινληηθή θαη φηη ην άηνκν κπνξεί λα αξλεζεί λα απαληήζεη ζε θάπνηεο 

εξσηήζεηο ή λα απνζπξζεί απφ ηελ έξεπλα νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Γίλνληαλ επίζεο ηα 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο εξεπλήηξηαο ζε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ είρε 

νπνηαδήπνηε εξψηεζε ή απνξία ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα.  

 Απνθπγή βιάβεο. Ο εξεπλεηήο έρεη ηελ επζχλε λα εληνπίζεη θαη λα εμαιείςεη 

φιεο ηηο εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ νπνηαδήπνηε 

βιάβε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο ηνπ (Heppner et al., 2008). Χζηφζν ζηελ 

πξάμε απηφ πνιιέο θνξέο κπνξεί λα είλαη δχζθνιν θαζψο δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη 

αληηδξνχλ δηαθνξεηηθά ζηελ ίδηα θαηάζηαζε, κε απνηέιεζκα κηα δηαδηθαζία πνπ γηα 

θάπνηνλ είλαη επράξηζηε, ζε θάπνηνλ άιιν ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη 
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ζπλαηζζήκαηα ληξνπήο, ακεραλίαο, αθφκε θαη ςπρνινγηθήο νδχλεο. Ηδηαίηεξα ζε κηα 

πνηνηηθή έξεπλα ζηελ νπνία ν εξεπλεηήο δηεμάγεη ζε βάζνο ζπλεληεχμεηο ψζηε λα 

ιάβεη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο ησλ αηφκσλ, νη 

ζπκκεηέρνληεο κνηξάδνληαη επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα αλαθηλήζνπλ 

δπζθνξία ή άιια δχζθνια ζπλαηζζήκαηα (McLeod, 2003) ή αλακλήζεηο. Ο θίλδπλνο 

απηφο ήηαλ ηδηαίηεξα έληνλνο ζηελ παξνχζα έξεπλα, θαζψο νη ζπκκεηέρνληεο 

θαινχληαλ λα ζπδεηήζνπλ γηα δχζθνιεο ή ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο πνπ είραλ βηψζεη. 

Γηα λα ειαρηζηνπνηήζσ ηνλ θίλδπλν απηφ έιαβα κηα ζεηξά απφ κέηξα. Καηαξράο, 

φπσο αλέθεξα παξαπάλσ, νη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψζεθαλ φηη ζα κπνξνχζαλ λα κελ 

απαληήζνπλ ζε θάπνηα εξψηεζε αλ δελ ην επηζπκνχλ, φπσο θαη φηη ζα κπνξνχζαλ λα 

απνζπξζνχλ απφ ηελ έξεπλα νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Δπίζεο, ήκνπλ πξφζπκε θαη έηνηκε 

λα ζηακαηήζσ ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο αλ αληηιακβαλφκνπλ φηη ην άηνκν 

αλαζηαησλφηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο. Ήκνπλ ζε επαγξχπλεζε γηα ηπρφλ ελδείμεηο 

αλαζηάησζεο ή δπζθνξίαο, θαη ήκνπλ έηνηκε λα ρξεζηκνπνηήζσ ηηο 

ςπρνζεξαπεπηηθέο κνπ δεμηφηεηεο ηφζν γηα λα εληνπίζσ ηελ παξνπζία δπζθνξίαο 

φζν θαη γηα λα δηεπθνιχλσ ην αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη λα 

ηνπο βνεζήζσ λα αληηκεησπίζνπλ ηα δχζθνια ζπλαηζζήκαηα. Δπίζεο, θξφληηζα νη 

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηηο ηξαπκαηηθέο ή αληίμνεο εκπεηξίεο λα βξίζθνληαη ζηελ 

αξρή ηεο ζπλέληεπμεο, έηζη ψζηε ε ζπλέληεπμε λα νινθιεξψλεηαη κέζα ζε έλα ζεηηθφ 

θιίκα, κε ηηο ηειεπηαίεο εξσηήζεηο λα αθνξνχλ ζηηο ζεηηθέο αιιαγέο απφ ηε ζεξαπεία. 

ηελ πξάμε θάλεθε φηη νη ζπκκεηέρνληεο είραλ ηελ ηθαλφηεηα λα δηαρεηξηζηνχλ ηα 

δχζθνια ζπλαηζζήκαηα πνπ αλέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, θαη 

κάιηζηα απηφ απνηειεί θαη έλδεημε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζεξαπεπηηθήο 

δνπιεηάο πνπ είραλ θάλεη θαη ηεο απμεκέλεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο πνπ είραλ 

αλαπηχμεη. 

 Πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη απόξξεην. Ζ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο 

δσήο «αλαθέξεηαη ζην δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ λα κελ παξέρεη πιεξνθνξίεο ζηνλ 

εξεπλεηή, ελψ ην απφξξεην αλαθέξεηαη ζην δηθαίσκα ηνπ αηφκνπ (θαη ηελ 

αληίζηνηρε ππνρξέσζε ηνπ εξεπλεηή) λα παξαθξαηήζεη πιεξνθνξίεο απφ ηξίηα κέξε» 

(Barker et al., 2002, ζ.193). Ζ πξνζηαζία ηνπ απφξξεηνπ ζεσξείηαη βαζηθή 

ππνρξέσζε ζην επάγγεικα ηνπ ςπρνιφγνπ θαη ςπρνζεξαπεπηή, ελψ ε δηαηήξεζε ηεο 

αλσλπκίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ απνηειεί θαζηεξσκέλε πξαθηηθή ζηελ έξεπλα ζηελ 

ςπρνζεξαπεία (Heppner et al., 2008). Ζ πξνζηαζία ηνπ απφξξεηνπ θαη ηεο 

ηαπηφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη βαζηθή γηα ηε δεκηνπξγία αηζζήκαηνο 
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αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο, θαη κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, 

απμάλνληαο ηελ πηζαλφηεηα ην άηνκν λα αλνηρηεί πεξηζζφηεξν θαη λα δψζεη 

εληηκφηεξεο απαληήζεηο.  

Σν απφξξεην ζηελ παξνχζα έξεπλα δηαζθαιίζηεθε κέζα απφ ηε δηαηήξεζε 

ηεο αλσλπκίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηε ρξήζε θσδηθψλ θαη ςεπδψλπκσλ, ηφζν ζην 

θείκελν ησλ απνκαγλεηνθσλεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ, φζν θαη ζε θάζε εξεπλεηηθή 

αλαθνξά. Οη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψζεθαλ φηη ζε νπνηαδήπνηε αλαθνξά ή 

δεκνζίεπζε ηεο έξεπλαο κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζνχλ απνζπάζκαηα απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο, αιιά φηη ηα ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνθαιχςνπλ ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπο ή ηελ ηαπηφηεηα άιισλ αηφκσλ πνπ αλαθέξνληαη απφ απηνχο, ζα 

ηξνπνπνηεζνχλ ή ζα αθαηξεζνχλ. Δλεκεξψζεθαλ επίζεο φηη ηα πξνζσπηθά ηνπο 

ζηνηρεία δε ζα αλαθέξνληαη ζε θαλέλα ζεκείν ηεο έξεπλαο θαη φηη ηα αξρεία ηεο 

έξεπλαο ζα δηαηεξεζνχλ ζε ηδησηηθφ, αζθαιή ρψξν. Σα ςεθηαθά αξρεία ησλ 

ζπλεληεχμεσλ ηεξνχληαη ζε ζθιεξφ δίζθν θιεηδσκέλα θαη θσδηθνπνηεκέλα, ελψ ζα 

δηαγξαθνχλ πέληε ρξφληα κεηά απφ ην ηέινο ηεο έξεπλαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

Δπξήκαηα 

 

Ζ αλάιπζε ηνπ εκπεηξηθνχ πιηθνχ αλέδεημε έλα ζεσξεηηθφ κνληέιν ελίζρπζεο 

ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο κέζσ ηεο ςπρνζεξαπείαο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ κηα 

θεληξηθή θαηεγνξία, ηξεηο ππεξθείκελεο θαηεγνξίεο, θαη 13 θαηεγνξίεο πνπ 

ππάγνληαη ζηηο ππεξθείκελεο θαηεγνξίεο, θαη νη νπνίεο αλαιχνληαη πεξαηηέξσ ζε 

ππνθαηεγνξίεο. Ζ θεληξηθή θαηεγνξία πνπ αλαδείρζεθε απφ ηελ αλάιπζε είλαη «Ζ 

Αλαθαηαζθεπή ηνπ Πξνζσπηθνχ Ννήκαηνο». Ζ πξψηε ππεξθείκελε θαηεγνξία 

αλαθέξεηαη ζηηο πξνυπνζέζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηαδηθαζία 

αλαθαηαζθεπήο ηνπ λνήκαηνο θαη απνθαιείηαη «πλδεκηνπξγψληαο ηηο Πξνυπνζέζεηο 

ηεο Αλαθαηαζθεπήο ηνπ Ννήκαηνο». Ζ δεχηεξε ππεξθείκελε θαηεγνξία 

πεξηιακβάλεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο θαη 

απνθαιείηαη «Αλαδεηψληαο ην Πξνζσπηθφ Νφεκα». Ζ ηξίηε ππεξθείκελε θαηεγνξία 

είλαη ε «Αλζεθηηθή Αλαζπγθξφηεζε» θαη αλαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηαδηθαζίαο αλαθαηαζθεπήο ηνπ λνήκαηνο.  Σν κνληέιν απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 1.  

ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηαζηεί αξρηθά ε θεληξηθή θαηεγνξία θαη ε 

ζρέζε ηεο κε ηηο ηξεηο ππεξθείκελεο θαηεγνξίεο. ηε ζπλέρεηα ζα αλαπηπρζνχλ 

αλαιπηηθά νη ηξεηο ππεξθείκελεο θαηεγνξίεο, νη θαηεγνξίεο πνπ ππάγνληαη θάησ απφ 

απηέο θαη νη ππνθαηεγνξίεο ηνπο. ε θάζε πεξηγξαθή παξαηίζεληαη απνζπάζκαηα απφ 

ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηα νπνία έρνπλ σο ζηφρν λα ππνζηεξίμνπλ, λα 

δηεπθξηλίζνπλ θαη λα επεμεγήζνπλ ηηο έλλνηεο πνπ παξνπζηάδνληαη. Σα νλφκαηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηγξαθέο ησλ θαηεγνξηψλ είλαη ςεπδψλπκα, 

ελψ έρεη ηξνπνπνηεζεί ή αθαηξεζεί θάζε πιεξνθνξία πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνδψζεη 

ηελ ηαπηφηεηα ηνπο. 

Η Αλαθαηαζθεπή ηνπ Πξνζσπηθνύ Ννήκαηνο  

ε κηα εκπεηξηθά ζεκειησκέλε ζεσξία ε θεληξηθή θαηεγνξία είλαη εθείλε πνπ 

ζπλδέεη ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο θαη ηηο ελνπνηεί θάησ απφ έλα ζεσξεηηθφ πιαίζην. 

Ζ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ αλέδεημε ηελ «Αλαθαηαζθεπή ηνπ 

Πξνζσπηθνχ Ννήκαηνο» σο ηελ θεληξηθή θαηεγνξία ηνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ 

ελίζρπζεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο κέζσ ηεο ςπρνζεξαπείαο. Ζ έλλνηα απηή 

εμεγεί ηε βαζηθή δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία ε ςπρνζεξαπεία βνήζεζε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα εληζρχζνπλ ηελ ςπρηθή ηνπο αλζεθηηθφηεηα, θαη αλαθέξεηαη ζηελ  

 



 

 

 

 

ρήκα 1. Σν Μνληέιν Δλίζρπζεο ηεο Φπρηθήο Αλζεθηηθφηεηαο Μέζσ ηεο Φπρνζεξαπείαο 

 

 

 

                            

 

πλδεκηνπξγώληαο ηηο Πξνϋπνζέζεηο                                    Αλαδεηώληαο ην Πξνζσπηθό Νόεκα                                           Αλζεθηηθή                

ηεο Αλαθαηαζθεπήο ηνπ Ννήκαηνο                                                                                                                                            Αλαζπγθξόηεζε 

 

Γλσζηηθή θαη 
ζπλαηζζεκαηηθή 

επεμεξγαζία 

Απνθηψληαο 
επίγλσζε 

Βηψλνληαο 
αλαθνχθηζε 

Απνζηαζηνπνίεζε 
θαη επηθέληξσζε 

Ο ζεξαπεπηήο 

Η ζεξαπεπηηθή ζρέζε 

Ο πειάηεο 

Κεληξηθή θαηεγνξία: Η Αλαθαηαζθεπή ηνπ Πξνζσπηθνύ Ννήκαηνο 

1. Απζεληηθή 

απηνεθηίκεζε 

2. Φπρηθή 

ελδπλάκσζε 

3. Αιιάδνληαο ην 

λόεκα 

4. Αιιαγή ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή 

βίσζε 

5. Αιιαγή ηνπ 

ηξόπνπ δξάζεο 

6. Αιιάδνληαο ηνλ 

ηξόπν ηνπ 

ζρεηίδεζζαη 
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αιιαγή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο αληηιακβάλνληαη θαη 

λνεκαηνδνηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο, ηηο εκπεηξίεο ηνπο, θαη ηε δσή. Ζ αιιαγή ηνπ 

λνήκαηνο είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ έρεη ηφζν γλσζηηθέο, φζν θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηαζηάζεηο, θαη ζρεηίδεηαη κε δηάθνξεο πιεπξέο ηνπ εαπηνχ θαη ηεο δσήο ησλ 

πειαηψλ. Σαπηφρξνλα, ελψ κπνξεί λα ζπληειείηαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη λα 

αθνξά ζε δηαθνξεηηθέο πιεπξέο γηα θάζε άηνκν, ε δηαδηθαζία απηή είλαη θνηλή γηα 

φινπο. Κνηλέο είλαη επίζεο νη πξνυπνζέζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο ιακβάλεη ρψξα, νη 

δηαδηθαζίεο πνπ ζπλεπάγεηαη, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο γηα ηνπο πειάηεο.  

Ζ πξψηε ππεξθείκελε θαηεγνξία ηνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ αλαθέξεηαη ζηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ψζηε λα πξνρσξήζεη ν πειάηεο ζηελ 

αλαθαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο. Ζ θαηεγνξία απηή αλαδεηθλχεη ηνλ ξφιν πνπ παίδεη ν 

ζεξαπεπηήο, ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε θαη ν ίδηνο ν πειάηεο ζηελ αιιαγή πνπ 

επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ ςπρνζεξαπεία. Οη ζπκκεηέρνληεο αλαγλψξηζαλ πσο ηα 

αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεξαπεπηή θαη ε επαγγεικαηηθή ηνπ ηθαλφηεηα, 

νξηζκέλεο πνηφηεηεο ηεο ζηάζεο ηνπ φπσο ε απνδνρή θαη ε θαηαλφεζε, φπσο θαη νη 

παξεκβάζεηο ηνπ, έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αίζζεζε αζθάιεηαο θαη 

εκπηζηνζχλεο πνπ βίσζαλ θαη ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ 

αληηιακβάλνληαλ ηνλ εαπηφ ηνπο, ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη ηε δσή. Οη ζπκκεηέρνληεο 

βίσζαλ ηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε σο κηα ζεκαληηθή, πνιχηηκε θαη αιεζηλή ζρέζε.  

Αηζζάλνληαλ επίζεο φηη ππήξρε ζπκβαηφηεηα θαη ρεκεία αλάκεζα ζηνπο ίδηνπο θαη 

ζηνλ ζεξαπεπηή ηνπο. Ζ ζηαζεξφηεηα θαη ε κεγάιε δηάξθεηα ηνπ ζεξαπεπηηθνχ 

πιαηζίνπ, ε χπαξμε νξίσλ θαη ε αλζεθηηθφηεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο ζηηο 

εληάζεηο θαη ζηνλ ρξφλν, απνηεινχλ επίζεο ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρέζεο πνπ 

ζεσξνχληαη ζεκαληηθά γηα ηελ αιιαγή. Οη πειάηεο αλαγλψξηζαλ θαη ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο δηθήο ηνπο ζπκκεηνρήο ζηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία 

εθθξαδφηαλ κέζα απφ ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπο λα παξακείλνπλ ζηε ζεξαπεία, κέζα 

απφ ηελ εηνηκφηεηα ηνπο λα επεμεξγαζηνχλ δχζθνια δεηήκαηα, κέζα απφ ην ζάξξνο 

ηνπο λα δείμνπλ εκπηζηνζχλε θαη λα αλνηρηνχλ, αιιά θαη κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή 

δνπιεηά πνπ θαηαβάιινπλ, εληφο θαη εθηφο ηεο ζεξαπεπηηθήο ζπλεδξίαο.  

Οη παξάγνληεο ηνπ ζεξαπεπηή, ηνπ πειάηε θαη ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο 

ζπλδηακνξθψλνπλ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ιακβάλνπλ ρψξα νη δηεξγαζίεο 

αλαθαηαζθεπήο ηνπ λνήκαηνο. Μέζα ζην αζθαιέο ζεξαπεπηηθφ πιαίζην πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί, ν πειάηεο αξρίδεη λα ιακβάλεη απφζηαζε απφ ηηο δχζθνιεο εκπεηξίεο 

θαη ηα νδπλεξά ζπλαηζζήκαηα θαη λα ηα παξαηεξεί κε κεγαιχηεξε ςπρξαηκία. 
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Σαπηφρξνλα, αξρίδεη λα θαηαλνεί ην λφεκα πνπ είραλ γηα ηνλ ίδην νη ηξαπκαηηθέο 

εκπεηξίεο, θαη λα επαλαβηψλεη κε αζθάιεηα ηα νδπλεξά ζπλαηζζήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηηο εκπεηξίεο απηέο. Οη δηαδηθαζίεο απηέο νδεγνχλ ηνλ πειάηε ζε κηα 

κεγαιχηεξε επίγλσζε ηνπ εαπηνχ ηνπ, ησλ εκπεηξηψλ πνπ ηνλ έρνπλ δηακνξθψζεη, 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ, θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ. Σαπηφρξνλα, αξρίδεη λα 

αληηιακβάλεηαη κε ζαθήλεηα ηηο ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα ηνπ αιιά θαη λα απνθηά 

κεγαιχηεξε επίγλσζε ησλ άιισλ, θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ή ησλ ηξφπσλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ. ιεο απηέο νη δηεξγαζίεο δηεπθνιχλνληαη, αιιά θαη δηεπθνιχλνπλ ηε 

κείσζε ηεο έληαζεο ησλ νδπλεξψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηελ αλαθνχθηζε πνπ 

ιακβάλεη ρψξα κέζα ζηελ ςπρνζεξαπεία. 

Οη δηεξγαζίεο απηέο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ «αλζεθηηθή αλαζπγθξφηεζε», 

δειαδή ηελ αιιαγή ζηε λνεκαηνδφηεζε θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο. ε έλα πξψην επίπεδν 

αιιάδεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη πειάηεο αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο. Μέζα 

απφ ηελ ςπρνζεξαπεία νη πειάηεο γλσξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη αξρίδνπλ λα ηνλ 

αληηιακβάλνληαη κε ζεηηθφηεξν ηξφπν, λα ηνλ εθηηκνχλ θαη λα βηψλνπλ ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα γηα απηφλ. Αηζζάλνληαη επίζεο φηη εμειίζζνληαη ζαλ άηνκα θαη φηη 

νδεγνχληαη πξνο ηελ πξαγκάησζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. ε έλα δεχηεξν επίπεδν 

αιιάδεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη πειάηεο λνεκαηνδνηνχλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα 

αληηκεησπίδνπλ ηηο δπζθνιίεο θαη ελδπλακψλνληαη ςπρηθά. Οη πειάηεο κέζα απφ ηελ 

ςπρνζεξαπεία αξρίδνπλ λα αλαγλσξίδνπλ, ηφζν ηε δηθή ηνπο επζχλε ζηηο 

θαηαζηάζεηο, φζν θαη ηηο επζχλεο ησλ άιισλ. Ζ αλαγλψξηζε απηή ζπλνδεχεη θαη 

δηεπθνιχλεη έλα λέν αίζζεκα δχλακεο πνπ βηψλνπλ, κηα απμεκέλε απηνπεπνίζεζε 

θαη εκπηζηνζχλε, θαη κηα κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα λα ειέγρνπλ ηνλ εαπηφ, ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζθέςεηο θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπο. Δληζρχνληαη επίζεο λα 

αμηνινγνχλ ηη είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο ίδηνπο θαη λα αθνχλ ηελ εζσηεξηθή ηνπο θσλή 

ζηηο επηινγέο πνπ θάλνπλ. Μηα αθφκε δηάζηαζε ηεο αιιαγήο ζηε λνεκαηνδφηεζε 

αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ νη πειάηεο αληηιακβάλνληαη ηε δσή, ηηο εκπεηξίεο ηνπο, 

αιιά θαη ην κέιινλ. πγθεθξηκέλα, νη πειάηεο απνθηνχλ κηα ζεηηθφηεξε καηηά 

απέλαληη ζηε δσή, αλαγλσξίδνπλ ηα ζεηηθά θαη ηα νθέιε ησλ ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ 

πνπ βίσζαλ, θαη βηψλνπλ κεγαιχηεξε απνδνρή γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ηηο εκπεηξίεο ηνπο, 

ηε δσή θαη ηνπο άιινπο. 

Ο δηαθνξεηηθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη πειάηεο αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ 

ηνπο, ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη ηε δσή, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ηφζν ηνπ είδνπο 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ βηψλνπλ φζν θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα βηψλνπλ. Σα 
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έληνλα θαη νδπλεξά ζπλαηζζήκαηα πνπ έθεξαλ ζηελ ςπρνζεξαπεία θαηεπλάδνληαη, 

βηψλνπλ πεξηζζφηεξα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη θαιχηεξε δηάζεζε, ελψ εληζρχεηαη ε 

ηθαλφηεηα ηνπο λα απνδέρνληαη θαη λα αληέρνπλ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ 

βηψλνπλ ζην παξφλ ηνπο. Δπηπιένλ, ε αιιαγή ζηε λνεκαηνδφηεζε έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα λα αιιάδεη θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δξνπλ νη πειάηεο. Μηα αιιαγή 

είλαη φηη καζαίλνπλ λα πξνζηαηεχνπλ πεξηζζφηεξν ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα βάδνπλ φξηα 

ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο άιινπο. Απνθηνχλ επίζεο πην ελεξγεηηθνχο θαη επέιηθηνπο 

ηξφπνπο λα αληηκεησπίδνπλ ηηο δπζθνιίεο, ελψ αηζζάλνληαη φηη δηαρεηξίδνληαη 

θαιχηεξα θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Σέινο, ε αλαθαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο, 

νδεγεί θαη ζε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ πνπ νη πειάηεο ζρεηίδνληαη κε ηνπο άιινπο, θάηη 

πνπ νδεγεί θαη ζε αιιαγή ησλ ζρέζεσλ ηνπο. Μεξηθέο απφ ηηο αιιαγέο απηέο είλαη φηη 

γίλνληαη απζεληηθφηεξνη θαη πην εηιηθξηλείο, εθθξάδνπλ πεξηζζφηεξν ηα 

ζπλαηζζήκαηα αιιά θαη ηηο αλάγθεο ηνπο, γίλνληαη ιηγφηεξν απζηεξνί θαη επηθξηηηθνί 

πξνο ηνπο άιινπο θαη γεληθά καζαίλνπλ λα δεκηνπξγνχλ θαιχηεξεο ζρέζεηο. 

 ηηο επφκελεο ελφηεηεο ζα γίλεη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ 

ζεσξεηηθνχ κνληέινπ ελίζρπζεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο κέζσ ηεο 

ςπρνζεξαπείαο. 

πλδεκηνπξγώληαο ηηο Πξνϋπνζέζεηο ηεο Αλαθαηαζθεπήο ηνπ Ννήκαηνο 

Ζ πξψηε ππεξθείκελε θαηεγνξία πνπ αλαδείρζεθε απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ αλαθέξεηαη ζηηο ζπλζήθεο πνπ ήηαλ απαξαίηεηεο ψζηε λα εκπιαθνχλ 

νη ζπκκεηέρνληεο ζηηο δηεξγαζίεο ηεο αλαθαηαζθεπήο ηνπ λνήκαηνο θαη λα νδεγεζνχλ 

ζηα ζεηηθά ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο ηνπο 

αλζεθηηθφηεηαο. Οη ζπκκεηέρνληεο, φηαλ ξσηήζεθαλ πνπ απνδίδνπλ ηηο αιιαγέο πνπ 

επηηεχρζεθαλ κέζα απφ ηελ ςπρνζεξαπεία, αλαγλψξηζαλ ηξεηο παξάγνληεο: ηνλ 

ζεξαπεπηή, ηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε θαη ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπο. 

 Ο ζεξαπεπηήο. Απζφξκεηα νη πειάηεο κίιεζαλ κε ζαπκαζκφ θαη δεζηαζηά 

γηα ηνλ ζεξαπεπηή ηνπο θαη αλέθεξαλ πσο ν ξφινο ηνπ ζηηο ζεηηθέο αιιαγέο πνπ 

βίσζαλ κέζα ζηε ζεξαπεία ήηαλ θαζνξηζηηθφο. Ζ νκαδνπνίεζε ησλ αθεγήζεσλ πνπ 

αθνξνχζαλ ζηνλ ζεξαπεπηή θαη ζηνλ ξφιν ηνπ θαηέιεμε ζε ηξεηο δηαθξηηέο 

ππνθαηεγνξίεο: (α) ην πξφζσπν ηνπ ζεξαπεπηή, (β) ηε ζηάζε ηνπ ζεξαπεπηή θαη (γ) 

ηηο παξεκβάζεηο ηνπ ζεξαπεπηή. 

Τν πξόζσπν ηνπ ζεξαπεπηή. Ζ ππνθαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηα αηνκηθά 

θαη επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεξαπεπηή πνπ νη ζπκκεηέρνληεο εθηηκνχλ 

θαη ζεσξνχλ φηη έπαημαλ ζεκαληηθφ βνεζεηηθφ ξφιν ζηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία. 
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Υαξαθηεξηζηηθά φπσο ε εληηκφηεηα, ε ζηγνπξηά θαη ε δεζηαζηά ζεσξνχληαη βαζηθά 

θαη βνεζνχλ ηνπο πειάηεο, αξρηθά λα παξακείλνπλ ζηε ζεξαπεία, αιιά θαη λα 

αηζζαλζνχλ εκπηζηνζχλε θαη αζθάιεηα ψζηε λα εκπιαθνχλ ζηε ζεξαπεπηηθή 

δηαδηθαζία. Σα βνεζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεξαπεπηή πνπ αλαθέξνληαη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο παξφιν πνπ κπνξεί λα είλαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θνηλά, 

ηαπηφρξνλα παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο γηα ηνλ θάζε πειάηε. Ζ δηαθνξεηηθφηεηα απηή 

αληηθαηνπηξίδεη ηφζν ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθφηεηεο, φζν θαη ηηο δηαθνξεηηθέο 

αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Γείρλεη επίζεο φηη ην πην ζεκαληηθφ είλαη λα ππάξρεη 

ζπκβαηφηεηα αλάκεζα ζηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζεξαπεπηή. 

Έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ αλαθέξζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

είλαη ε δχλακε θαη ε ζηγνπξηά πνπ δείρλεη ν ζεξαπεπηήο. Γηα παξάδεηγκα, ε Βαζηιηθή 

ιέεη γηα ηε ζεξαπεχηξηά ηεο: 

…ήηαλ θη εθείλε ζίγνπξε ξε παηδί κνπ, ήηαλ έλαο άλζξσπνο ζίγνπξνο. Καη 

ζην ξφιν ηεο ήηαλ ζίγνπξε, θαη ζαλ άλζξσπνο είλαη ζίγνπξνο. Γειαδή δελ 

είρα έλαλ άλζξσπν πνπ θνβφηαλ ηα παηήκαηά ηνπ. Καη κνπ „θαλε πνιχ θαιφ 

απηφ. Δίρα κηα γπλαίθα απέλαληί κνπ, ε νπνία ζηεθφηαλε βξε παηδί κνπ. Μ‟ 

φια ηεο ηα γιπθά, αιιά ζηεθφηαλε θηφιαο. Γειαδή δνπιεχαλε φιεο νη 

ζπλζήθεο, έηζη; Αιιά κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλζξψπνπ πνπ γηα 

κέλα ήηαλ πνιχ βνεζεηηθά.  

Μαδί φκσο κε ηε δχλακε, αξθεηνί ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη είλαη 

απαξαίηεηεο ε δεζηαζηά θαη ε γιπθχηεηα, ε ηαπεηλφηεηα θαη ε αλζξσπηά ηνπ 

ζεξαπεπηή. Γηα ηνλ Ηάζνλα γηα παξάδεηγκα, ν δπλακηζκφο ηεο ζεξαπεχηξηάο ηνπ ήηαλ 

ζηελ αξρή έλα αξλεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ επεηδή δε ζπλνδεπφηαλ απφ ηελ αληίζηνηρε 

δεζηαζηά θαη γιπθχηεηα, αιιά έπαηξλε ηε κνξθή θφληξαο θαη αληαγσληζκνχ. Παξφια 

απηά, ζην ηέινο ηεο ζεξαπείαο ηνπ αλαγλσξίδεη ηε ζπκβνιή ηεο θαη ην πφζν ηελ 

εκπηζηεχεηαη πιένλ. Ζ Θενδνζία δίλεη κηα πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ζεξαπεπηή πνπ ζεσξεί ζεκαληηθά γηα ηε ζεξαπεία: 

Δλλνψ απηφ, λα είλαη έλαο άλζξσπνο δεζηφο, θηιηθφο, ρακνγειαζηφο, λα 

ππάξρεη επηθνηλσλία, λα κελ έρεηο λα θάλεηο αο πνχκε κε έλα μπιάγγνπξν, κε 

έλαλ άλζξσπν πνπ δε ρακνγειάεη, δελ αηζζάλεηαη ηίπνηα, δε γειάεη, δελ θιαίεη 

καδί ζνπ. Γειαδή είλαη πνιχ ηδηαίηεξε δνπιεηά ν ζεξαπεπηήο. Γελ είλαη 

κεραληθφο, δελ είλαη ειεθηξνιφγνο. Πξψηα είλαη ε πξνζσπηθφηεηα. Δίλαη έλαο 

άλζξσπνο λα έρεη επαηζζεζίεο, λα έρεη ςπρή, λα έρεη θαξδηά, λα έρεη 
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ρακφγειν, λα ληψζεη, λα ληψζεηο φηη ληψζεη, λα ζνπ ην δίλεη πίζσ φηη ληψζεη. 

Απηφ είλαη ην λνχκεξν έλα. 

Παξαθάησ, ε Θενδνζία εμεγεί πφζν ζεκαληηθά είλαη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ψζηε 

λα κπνξέζεη ν πειάηεο λα κηιήζεη αλνηρηά ζηνλ ζεξαπεπηή, ρσξίο λα θνβάηαη φηη ζα 

ηνλ θξίλεη. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά απνηεινχλ, επνκέλσο, βαζηθφ παξάγνληα πνπ 

ζπληειεί ζηε δεκηνπξγία κηαο θαιήο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο. Δμεγεί επηπιένλ πφζν 

ζεκαληηθή είλαη θαη ε ηαπεηλφηεηα ηνπ ζεξαπεπηή, ην λα κελ πηνζεηεί έλαλ ξφιν 

απζεληίαο, ψζηε λα κελ αηζζάλνληαη άβνια άηνκα πνπ κπνξεί λα αλήθνπλ ζε 

δηαθνξεηηθέο ή επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο: 

Μπνξείο λα έρεηο λα θάλεηο κε έλαλ άλζξσπν πνπ πεξλάεη δχζθνια, λα έρεη 

πέλζνο, κπνξεί λα έρεηο λα θάλεηο κε έλαλ άλζξσπν πνπ είλαη ζε κηα επάισηε 

θνηλσληθή νκάδα, λα είλαη έλαο ηζηγγάλνο, έλαο απνθπιαθηζκέλνο. Αλ ηνλ 

θνηηάο εζχ ζα λα είζαη ν πνηνο λα ζνπ πσ, αο πνχκε ν Γξ. Σάδε. Θα παο ζην 

επίπεδν ηνπ αλζξψπνπ. Θα παο καδί ηνπ. Αλ ν άιινο δελ ην πάξεη απηφ, αλ 

αηζζαλζεί ηελ παξακηθξή θξηηηθή, δελ ππάξρεη ζρέζε. Αλ ηνλ ζεσξείο θάηη 

δηαθνξεηηθφ απφ ζέλα, δελ ππάξρεη ζρέζε. Αλ ζεσξείο φηη είλαη κηα άιιε 

ξάηζα ή θάηη θαηψηεξν, δελ ππάξρεη ζρέζε. 

Πέξα απφ ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεξαπεπηή, εκπηζηνζχλε ζε 

απηφλ θαη ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγεί ε αίζζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο δελ αλαθέξνπλ ζπγθεθξηκέλα επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

αιιά εζηηάδνπλ ζηελ αίζζεζε πνπ ηνπο δεκηνπξγείηαη φηη ν ζεξαπεπηήο «μέξεη» θαη 

φηη έρεη «ηελ ηθαλφηεηα λα κε κάζεη λα δνπιεχσ θαη λα ςάρλσ ηνλ εαπηφ κνπ» 

(ηέιηνο). Ο Νηθεθφξνο εζηηάδεη θπξίσο ζηελ επθπΐα ηεο ζεξαπεχηξηαο ηνπ αιιά θαη 

ζηελ ηθαλφηεηα ηεο λα ζπλδπάδεη ηηο γλψζεηο κε ηελ επθπΐα ηεο ψζηε λα κπνξέζεη λα 

ηνλ θαηαλνήζεη:    

Καη επεηδή ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ, θαη ησλ ςπρνιφγσλ θαη ησλ 

ςπρηάηξσλ δε κπνξνχλ λα θάλνπλ απηή ηε δνπιεηά, ζεσξψ φηη ζα…δε ζα 

κπνξνχζα λα ζπλερίζσ, γηαηί ε [φλνκα ζεξαπεχηξηαο] έπηαλε πξάγκαηα θαη κε 

εληππσζίαδε θαη ζπλέρηζα, γηαηί έπηαλε πξάγκαηα ζηνλ αέξα απφ ηελ επθπΐα 

ηεο θαη απφ ηελ… θαη ηηο γλψζεηο ηεο βέβαηα, αιιά κπνξνχζε φια απηά λα ηα 

ζπλδπάζεη. 

Η ζηάζε ηνπ ζεξαπεπηή. Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ 

ζπκβάιιεη ζηε ζεξαπεπηηθή αιιαγή, ζχκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, είλαη ε ζηάζε 

ηνπ ζεξαπεπηή απέλαληί ηνπο, δειαδή ν ηξφπνο πνπ ηνπο αληηκεησπίδεη θαη ηνπο 
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ζπκπεξηθέξεηαη. Οη ζπκκεηέρνληεο αηζζάλνληαη φηη ν ζεξαπεπηήο ηνπο αληηκεησπίδεη 

κε έλαλ ηδηαίηεξα ζεηηθφ ηξφπν, ν νπνίνο εκπεξηέρεη βαζχ ζεβαζκφ θαη απνδνρή. 

Αηζζάλνληαη επίζεο φηη ηνπο λνηάδεηαη, φηη ηνπο αθνχεη πξνζεθηηθά ρσξίο λα ηνπο 

θξίλεη ή λα δίλεη ζπκβνπιέο, ελψ ηαπηφρξνλα ηνπο ππνζηεξίδεη θαη ηνπο ελζαξξχλεη 

λα θάλνπλ αιιαγέο ζηε δσή ηνπο, δείρλνληαο πίζηε θαη εκπηζηνζχλε ζηηο ηθαλφηεηεο 

ηνπο. Οη πνηφηεηεο απηέο δίλνπλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηελ αίζζεζε φηη ν ζεξαπεπηήο 

ηνπο, ηνπο αγαπάεη θαη φηη είλαη μερσξηζηνί γη‟ απηφλ. Ο ηξφπνο πνπ αληηκεησπίδεη ν 

ζεξαπεπηήο ηνλ πειάηε εκπλέεη ζπλαηζζήκαηα αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο θαη 

βνεζά λα δεκηνπξγεζεί κηα βαζηά ζπλαηζζεκαηηθή επαθή κεηαμχ ηνπο. Σαπηφρξνλα, 

βνεζά ηνλ πειάηε λα κάζεη λα αληηκεησπίδεη θαη λα ζπκπεξηθέξεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ 

κε ηνλ ίδην ζεηηθφ ηξφπν. Οη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξζεθαλ ζπγθεθξηκέλα ζε νξηζκέλεο 

βαζηθέο ηδηφηεηεο ηεο ζηάζεο ηνπ ζεξαπεπηή νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα.   

 Αποδοσή. Ζ απνδνρή ηνπ πειάηε απφ ηνλ ζεξαπεπηή αλαθέξζεθε απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο σο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα βνεζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. ε έλα 

πξψην επίπεδν, νη πειάηεο έθξηλαλ φηη ε απνδνρή ήηαλ πάξα πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ 

νηθνδφκεζε θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο. Σφζν γηα ηε Εσή, φζν 

θαη γηα ηελ Ησάλλα, γηα παξάδεηγκα, ε απνδνρή ηνπ ζεξαπεπηή ηνπο, ε νπνία 

ζπλνδεπφηαλ θαη απφ ηελ αίζζεζε φηη ηηο ζέβεηαη θαη ηηο αγαπά, ηνπο δεκηνχξγεζε 

αηζζήκαηα εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο, θαη έθεξε δέζηκν θαη νηθεηφηεηα ζηε 

ζεξαπεπηηθή ζρέζε. Δηδηθά ε Ησάλλα, ζεσξεί πσο ε απνδνρή ήηαλ θαζνξηζηηθή ζην 

φηη θαηάθεξε λα είλαη εηιηθξηλήο θαη λα κηιήζεη ζηε ζεξαπεχηξηα ηεο αλνηρηά γηα φια 

φζα ηελ απαζρνινχλ θαη λα ηεο απνθαιχςεη πιεπξέο ηεο πνπ ηε δπζθνιεχνπλ:  

Α – Τπήξραλ θη άιια πξάγκαηα πνπ ην δηεπθφιπλαλ, αηζζάλεζαη; 

Η – Πνπ λα δηεπθφιπλαλ αο πνχκε ην λα είκαη εγψ πην εηιηθξηλήο; Γελ μέξσ. 

Γειαδή λνκίδσ φηη απηφ ηα πεξηιακβάλεη φια. Γηαηί ε αίζζεζε ηεο αζθάιεηαο 

είλαη κέζα ζ‟ απηφ. Μέζα ζηελ απνδνρή. Ζ αίζζεζε αο πνχκε ηεο νηθεηφηεηαο 

είλαη πάιη κέζα ζ‟ απηφ. Γε ζα ην „ιεγα κε θάηη άιιν… 

Ζ απνδνρή, επίζεο, ιεηηνπξγεί πνιχ αλαθνπθηζηηθά, απελνρνπνεηηθά θαη 

απειεπζεξσηηθά επεηδή νη ζπκκεηέρνληεο αηζζάλνληαη φηη ππάξρεη θάπνηνο πνπ δελ 

ηνπο θξίλεη θαη πνπ αληηκεησπίδεη θαη κεθιχηεξν θαη ηξπθεξφηεξν ηξφπν ηνπο ίδηνπο, 

ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ή ηηο επηινγέο ηνπο. Καη απηφ, φπσο ιέεη θαη ν Ηάζνλαο 

παξαθάησ, είλαη ζεξαπεπηηθφ απφ κφλν ηνπ: 

Καη μεθηλάσ ινηπφλ θαη ιέσ θάηη ζηελ [φλνκα ζεξαπεχηξηαο] γηα ηε κεηέξα 

κνπ θαη είκαη έηζη… θαη κνπ ιέεη «Απ‟ φηη θαηαιαβαίλσ πξέπεη λα έρεηο πνιχ 
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ζεκαληηθφ ιφγν γηα λα „ζαη ηφζν ζπκσκέλνο». Καη ήηαλε ιεο θαη κνπ πήξαλε 

φια ηα βάξε, λνκίδσ φηη ήηαλε απφ κφλν ηνπ ζεξαπεπηηθφ φιν απηφ ην 

πξάγκα, ην φηη απνδέρηεθε φηη […] Κη απηφ λνκίδσ φηη ήηαλε έλα ζεκείν 

θακπήο, δελ ήμεξα ηφηε ηη είλαη απνδνρή ηη δελ είλαη απνδνρή, αιιά ήηαλε 

πάξα πνιχ αλαθνπθηζηηθφ. 

Μηα αθφκε ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο απνδνρήο ηνπ ζεξαπεπηή, είλαη φηη 

ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά ζην λα κπνξέζεη ν πειάηεο λα απνδερηεί θαη ν ίδηνο ηνλ εαπηφ 

ηνπ θαη λα αλαθηήζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο. Απηφ 

είλαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ πεξίπησζε ηεο Αγάπεο, ε νπνία είρε απνδπλακσζεί 

απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ είρε πεξάζεη, είρε ράζεη ηελ ειπίδα θαη ην λφεκα, θαη 

αηζζαλφηαλ πσο δε κπνξνχζε λα ζπλερίζεη ζηε δσή ηεο. Ζ απνδνρή πνπ ηεο έδεημε ν 

ζεξαπεπηήο ηε βνήζεζε λα μαλαβξεί ηελ ειπίδα, λα απνδερηεί ηνλ εαπηφ ηεο θαη λα 

πξνρσξήζεη ζηε δσή ηεο:  

Καηά ζπλέπεηα ν ςπρνζεξαπεπηήο ηη έθαλε; Με απνδέρηεθε αθξηβψο φπσο 

ήκνπλα, ηελ αθξηβψο θαθηά ζηηγκή ηεο δσήο κνπ, απηφ ην πξάγκα πνπ είρα 

θαηαληήζεη ηέινο πάλησλ, θη αθφκα αθφκα κε απνδέρηεθε κ‟ απηφ, έηζη φπσο 

ήκνπλα. Καη κνπ έδεημε φηη, φηη… κνπ έδεημε φηη κπνξψ λα αλαγλσξίζσ θαη 

πάιη ηνλ εαπηφ κνπ. Μνπ έδεημε φηη κπνξψ λα αγαπήζσ θαη πάιη ηνλ εαπηφ 

κνπ θαη ηνπο άιινπο αλζξψπνπο θαη λα αλαθηήζσ ηελ εκπηζηνζχλε κνπ ζε 

κέλα θαη ζε θείλνπο. Καη λα πξνρσξήζσ ζηε δσή κνπ. 

Δνζςναιζθηηική καηανόηζη. Ζ ελζπλαηζζεηηθή θαηαλφεζε απνηειεί άιιε κηα 

ζεκαληηθή ηδηφηεηα ηεο ζηάζεο ηνπ ζεξαπεπηή πνπ αλαδείρζεθε απφ ηηο αθεγήζεηο. 

Δθηφο απφ κηα ζπκκεηέρνπζα, ε νπνία εθπαηδεπφηαλ ζηελ ςπρνζεξαπεία θαη γλψξηδε 

ηελ έλλνηα ηεο ελζπλαίζζεζεο, νη ππφινηπνη ζπκκεηέρνληεο δε ρξεζηκνπνίεζαλ απηή 

ηε ιέμε, νη αθεγήζεηο ηνπο φκσο παξαπέκπνπλ αθξηβψο ζε απηήλ. Οη ζπκκεηέρνληεο 

αλαθέξζεθαλ ζηελ αίζζεζε ηνπο φηη ν ζεξαπεπηήο είλαη θάπνηνο πνπ ηνπο αθνχεη 

πξνζεθηηθά θαη θαηαιαβαίλεη απφιπηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία, φπσο ηε 

βηψλνπλ νη ίδηνη. Γηα παξάδεηγκα, ε Ζιέθηξα αλαθέξεη φηη αηζζαλφηαλ πνιχ 

βνεζεηηθφ ην γεγνλφο φηη κεηαθέξεη «θάηη ζε έλαλ άλζξσπν ν νπνίνο ην θαηαιαβαίλεη 

100%». Καη ε Ησάλλα αλαθέξεη πσο έλησζε φηη ε ζεξαπεχηξηα ηεο ηελ θαηαιαβαίλεη 

βησκαηηθά, παξφιν πνπ δε γλψξηδε αλ είρε δήζεη αληίζηνηρεο θαηαζηάζεηο: «Καη κε 

κηα αίζζεζε φηη, κηα αίζζεζε εκπηζηνζχλεο φηη ην κνηξάδνκαη απηφ κε θάπνηνλ πνπ 

θαηαιαβαίλεη. Πνπ δελ μέξσ θη αλ είρε πνηέ ηέηνηα αλάινγα βηψκαηα, δελ μέξσ „γσ 

ηη, αιιά κε θάπνην ηξφπν κε θαηαιαβαίλεη». 
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Μηα βαζηθή δηάζηαζε ηεο ελζπλαηζζεηηθήο θαηαλφεζεο, είλαη ε αίζζεζε φηη ν 

ζεξαπεπηήο δίλεη φιε ηνπ ηελ πξνζνρή ζηνλ πειάηε θαη ηνλ αθνχεη πξνζεθηηθά. Σν 

αίζζεκα απηφ είλαη πξσηφγλσξν γηα ηελ Ζιέθηξα, θαζψο δελ ην έρεη βηψζεη πνηέ απφ 

θαλέλα άηνκν ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο. Αηζζάλεηαη φηη ε θαηαλφεζε ηεο ζεξαπεχηξηαο 

ηεο, ηεο δεκηνπξγεί ηδηαίηεξα ζπλαηζζήκαηα αζθάιεηαο, δεζίκαηνο θαη νηθεηφηεηαο:  

Έλησζα ηξνκεξή αζθάιεηα. ηη κε αθνχεη, φηη…, απηφ θαη κφλν δειαδή ήηαλ 

αξθεηφ. Γε ρξεηαδφκνπλ θάηη άιιν, δελ πεξίκελα λ‟ αθνχζσ θάηη, θάπνηα 

ζπκβνπιή, θαη κφλν πνπ ππήξρε θάπνηνο εθεί λα αθνχζεη, ήηαλ απηφ πνπ 

ρξεηαδφκνπλ. Γελ ην είρα απηφ ην θνκκάηη απφ θαλέλαλ. Οχηε απφ ηελ 

νηθνγέλεηα, νχηε απφ ηνπο θίινπο, ήηαλ δηαθνξεηηθφ. 

Κάηη αληίζηνηρν ηζρχεη θαη γηα ηε Θενδνζία, ε νπνία αλαθέξεη πσο ε πην θπξίαξρε 

αλάκλεζε απφ ηε ζεξαπεία ηεο ήηαλ φηη ε ζεξαπεχηξηα ηεο έθιαηγε καδί ηεο. 

Αθεγείηαη πσο ηελ έθαλε λα αηζζάλεηαη ην γεγνλφο απηφ: «Δ, εληάμεη, ήηαλ πνιχ, 

αηζζαλφκνπλα φηη θάπνηνο άλζξσπνο κε θαηαιαβαίλεη, ήηαλ πνιχ, έηζη κε έθεξε 

θνληά ηεο αο πνχκε». 

 Ζ Ζιέθηξα αλαθέξεη κηα αθφκε δηάζηαζε ηεο ελζπλαηζζεηηθήο θαηαλφεζεο, 

ηελ αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη κηα εκπεηξία γηα ηνλ πειάηε. Αθεγείηαη πσο ε 

δηάζηαζε απηή ηεο ελζπλαηζζεηηθήο θαηαλφεζεο ηε βνεζνχζε λα αλαθνπθηζηεί 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη λα αληηιεθζεί δηαθνξεηηθά ηνλ εαπηφ ηεο, σο δπλαηφηεξν, αθνχ 

είρε αληηκεησπίζεη απηή ηε δχζθνιε εκπεηξία: 

Αο πνχκε ην λα αθνχσ λα κνπ ιέεη φηη «βέβαηα απηφ ην νπνίν κνπ πεξηγξάθεηο 

είλαη πάξα πνιχ ζθιεξφ». Δγψ εθείλε ηε ζηηγκή έλησζα αλαθνχθηζε. ηη 

θάπνηνο κνπ είπε φηη απηφ ην νπνίν έθεξα ήηαλε ζθιεξφ θαη δχζθνιν. Καη 

απηφκαηα έπαηξλα δχλακε γηαηί ην είρα αληηκεησπίζεη εγψ. ηαλ είρα πάεη 

ζηε ζεξαπεία είρε πξνεγεζεί. Δίρε αληηκεησπηζηεί, κε φπνηνλ ηξφπν. Δίρα πάεη 

εθεί ζε θαιή θαηάζηαζε, άξα ην φηη κνπ ην αλαγλψξηδε ήηαλ ζεκαληηθφ. Απηφ 

ήηαλε ηερληθή, ε ελζπλαίζζεζε. Σν λα θάλεη έλα ζρφιην, φηη «λα, βεβαίσο, 

είλαη πνιχ δχζθνιν» ή «απνξψ πσο ηα θαηάθεξεο». 

πσο θαη ε απνδνρή, ε ελζπλαηζζεηηθή θαηαλφεζε ηνπ ζεξαπεπηή είλαη πνιχ 

βνεζεηηθή ψζηε λα κπνξέζεη ν πειάηεο λα αληηκεησπίζεη ηνπο θφβνπο θαη ηηο 

αλεζπρίεο ηνπ, λα θαηαθέξεη λα παξακείλεη ζηε ζρέζε, θαη λα αλνηρηεί φιν θαη 

πεξηζζφηεξν. Απηφ θαίλεηαη κε ζαθήλεηα ζηα ιφγηα ηεο Ησάλλαο: 

Σν πξσηαξρηθφ, ζηελ αξρή-αξρή, γηαηί ακέζσο έλησζα φηη εδψ έρσ έλαλ 

άλζξσπν πνπ κε θαηαιαβαίλεη. Πνπ δελ μέξσ πσο, πάλησο κε θαηαιαβαίλεη. 
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Κάηη, θάηη, απηφ κνπ έβγαηλε πνιχ θαζαξά. Οπφηε ην εκπηζηεχηεθα απηφ 

αξθεηά ζηελ αξρή, παξά ηηο αλεζπρίεο κνπ αο πνχκε θαη παξά ηνπο θφβνπο 

κνπ θαη φια απηά, έιεγα, ηφζν θαζαξφ πνπ είλαη απηφ ην πξάγκα! Γε κπνξείο 

λα κελ ην δεηο! Καη είπα φηη αθνχ είλαη έηζη, άζε λα δνχκε, ηη ζα πεη απηή ε 

γπλαίθα ξε παηδί κνπ, ηη έρεη λα ζνπ πεη. Καη πξνρψξαγε…  

Μη καηεςθςνηικόηηηα. Μηα αθφκε ηδηφηεηα ηεο ζηάζεο ηνπ ζεξαπεπηή αθνξά 

ζηε κε θαηεχζπλζε ηνπ πειάηε. Ζ κε θαηεπζπληηθφηεηα ηνπ ζεξαπεπηή έρεη ζαλ 

βάζε ηελ πξνζεθηηθή ηνπ αθξφαζε, παίξλεη φκσο δηαθνξεηηθέο κνξθέο γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. Γηα παξάδεηγκα, ε Αγάπε εζηηάδεη ηε κε θαηεπζπληηθφηεηα ηνπ 

ζεξαπεπηή ηεο ζην γεγνλφο φηη δελ ηεο έδηλε ζπκβνπιέο σο πξνο ην ηη λα θάλεη, αιιά 

ηελ άθνπγε πξνζεθηηθά, θαη απηφ ηε βνεζνχζε λα πξνρσξήζεη παξαθάησ θαη λα 

εληνπίδεη κφλε ηηο ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηά ηεο: 

Αθξηβψο. Υσξίο λα είλαη θαζφινπ θαηεπζπληηθφ φιν απηφ. Πνηέ δελ ήηαλ. 

Πνηέ δελ είρα κηα θαηεχζπλζε, κε απηή ηελ έλλνηα, «θάλε απηφ ή θάλε 

εθείλν». Ναη, φρη, ηέηνηνπ είδνπο θαηεχζπλζε δειαδή, ην ηη ζα θάλεηο, ην 

„βξηζθα κφλε κνπ […] Ήηαλ εθεί θαη άθνπγε φιν απηφ, θαη φηη ην άθνπγε φιν 

απηφ εκέλα κε απειεπζέξσλε θαη κε πξνρψξαγε. Καζψο επίζεο έθηαζα ζ‟ έλα 

ζεκείν, ζηε ζεξαπεία πάλσ, λα κηιάσ κε ην ζεξαπεπηή θαη λα βιέπσ κπξνζηά 

κνπ κηα νζφλε, ε νπνία είρε ηηο ιχζεηο ζε φια κνπ ηα πξνβιήκαηα 

Γηα ηνλ Νηθεθφξν, ε κε θαηεπζπληηθφηεηα ηεο ζεξαπεχηξηαο ηνπ, ζρεηηδφηαλ 

κε ην φηη ηνπ άθελε ηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν λα ζπδεηήζεη ηα ζέκαηα πνπ ήζειε ν 

ίδηνο λα ζπδεηήζεη, ρσξίο λα ηνλ πηέδεη λα εζηηάζεη αιινχ. Απηφ απνηεινχζε βαζηθφ 

βνεζεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηε ζεξαπεία ηνπ, θαη ζπλέβαιιε ζην λα κπνξέζεη λα 

εκπηζηεπηεί πεξηζζφηεξν ηε ζεξαπεχηξηα ηνπ θαη λα ζπδεηήζεη αξγφηεξα καδί ηεο ηα 

ζέκαηα πνπ ηνλ δπζθφιεπαλ. 

Σν άιιν ήηαλ φηη κε άθεζε γηα έλα πνιχ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα λα πάσ 

ηελ θνπβέληα ζηα ζέκαηα πνπ εγψ ήζεια θαη κφλν. Μελ αλνίγνληαο άιια 

ζέκαηα θαη κνπ άθεζε πνιχ ρψξν θαη ρξφλν ζε απηφ. Υσξίο λα κε πηέδεη. Καη 

φηαλ ήξζε κεηά ε ζηηγκή αλνίμακε θη άιια ζέκαηα ηα νπνία δελ ήζεια εγψ 

εμαξρήο λ‟ αλνίμσ. 

Πίζηη και ςποζηήπιξη. εκαληηθέο βνεζεηηθέο πιεπξέο ηεο ζηάζεο ηνπ 

ζεξαπεπηή απνηεινχλ επίζεο ε πίζηε ηνπ ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πειάηε καδί κε ηελ 

ππνζηήξημε θαη ηελ ελζάξξπλζε πνπ παξέρεη ζηνλ πειάηε ψζηε λα θάλεη πξάγκαηα 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα πξνρσξήζεη ζηε δσή ηνπ. Ζ πίζηε θαη ε ππνζηήξημε ηνπ 
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ζεξαπεπηή ήηαλ πνιχ ζεκαληηθέο επεηδή βνήζεζαλ ηνπο πειάηεο λα πηζηέςνπλ θαη νη 

ίδηνη ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζηηο δπλάκεηο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε Αγάπε έλησζε πσο ν 

ζεξαπεπηήο ηεο πίζηεπε ζε απηήλ θαη ζηελ ηθαλφηεηα ηεο λα αληηκεησπίζεη ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ βίσλε. Ζ πίζηε ηνπ ζεξαπεπηή ηε βνεζνχζε λα πηζηέςεη θη ε ίδηα 

ζηνλ εαπηφ ηεο θαη ζηελ ηθαλφηεηα ηεο λα αληεπεμέιζεη, θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ ηε 

βνεζνχζε λα αληηιακβάλεηαη κε ζαθήλεηα ηη ρξεηάδεηαη λα θάλεη ζε θάζε πεξίπησζε.  

Καη κε ηνλ ηξφπν απηφ έλησζα θη εγψ ην ίδην γηα ηνλ εαπηφ κνπ. Ίζσο κε απηή 

ηελ έλλνηα είλαη απηφ πνπ έβιεπα εγψ μεθάζαξα φηαλ ήκνπλ κε ηνλ 

ζεξαπεπηή. Έβιεπα μεθάζαξα ηη πξέπεη λα θάλσ, γηαηί ήμεξα φηη κπνξψ λα ην 

θάλσ, γηαηί κνπ ην „δηλε θη εθείλνο λα ην μέ… 

Ζ Ζιέθηξα αλαδεηθλχεη κηα βαζηθή δηάζηαζε ηεο πίζηεο ηνπ ζεξαπεπηή, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα βαζίδεηαη απηή ε πίζηε ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηα ππαξθηά δπλαηά ζεκεία ηνπ ζεξαπεπφκελνπ. Σα ιφγηα ηεο 

δείρλνπλ πσο αθξηβψο απηή ε βάζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πείζεη ηνλ πειάηε λα 

πηζηέςεη θη ν ίδηνο ζηνλ εαπηφ ηνπ: 

Γείρλεη φηη πηζηεχεη ζηηο δπλαηφηεηέο κνπ θαη δελ είλαη ςέκα, έρεη βάζε απηφ. 

Γηαηί θη εγψ μέξσ κέζα κνπ φηη απηά είλαη αλαδπφκελα θαη ππάξρνπλ θαη φηη, 

«αθνχ λα, θαηάθεξεο θη απηφ θη εθείλν, άξα». Τπάξρεη βάζε, δελ είλαη φηη 

θάπνηνο ζε ζηεξίδεη θαη ζε ζηεξίδεη κφλν θαη κφλν γηαηί πξέπεη λα ην θάλεη. 

Έρεη βάζε απηφ, παηάεη θάπνπ. Οπφηε αθνχ θάπνηνο πηζηεχεη ζε ζέλα, εζχ 

γηαηί λα ληψζεηο θάηη ιηγφηεξν απφ απηφ πνπ είζαη; Έβιεπα φηη απηέο νη 

δπλαηφηεηεο πνπ αλνίγνληαλ ζηε ζεξαπεία, είραλε πξννπηηθή, κπνξνχζα θάηη 

λα ηηο θάλσ. Άξα ηη ζεκαζία είρε, γηαηί λα ήκνπλα θάηη άιιν, αθνχ είκαη απηή 

θαη ηα „ρσ θαηαθέξεη πεξίθεκα. Καη κε δπζθνιίεο. Απηέο πνπ εγψ 

θνπβαινχζα. 

Αςθενηικόηηηα. Μία αθφκε ηδηφηεηα ηεο ζηάζεο ηνπ ζεξαπεπηή πνπ 

ζεσξήζεθε ζεκαληηθή απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζρεηίδεηαη κε ηελ απζεληηθφηεηα ηνπ 

ζηε ζρέζε. Ζ απζεληηθφηεηα ηνπ ζεξαπεπηή βνεζά ηνλ πειάηε λα ηνλ εκπηζηεπηεί, 

ελψ κπνξεί λα ιάβεη δηαθνξεηηθέο κνξθέο. Μηα πξψηε κνξθή πνπ ιακβάλεη 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζεξαπεπηή λα επηθνηλσλεί αλνηρηά εθείλα πνπ ζέιεη 

λα πεη, αθφκε θη αλ δελ αξέζνπλ ζηνλ πειάηε. Γηα παξάδεηγκα, ε Βαζηιηθή αλαθέξεη 

γηα ηε ζεξαπεχηξηα ηεο: 
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Ήμεξα φηη, εληάμεη, φηη είλαη λα κνπ ην πεη, ζα κνπ ην πεη. Γε ζα κνπ ρατδέςεη 

η‟ απηηά, ζα η‟ αθνχζσ. Σψξα αλ εθείλε ηελ ψξα κε ηζίησλε, εληάμεη, ήμεξα 

φηη ζα πάσ κεηά θαη ζα δνχκε ηη ζα θάλνπκε. 

Μηα άιιε δηάζηαζε πνπ ιακβάλεη ε απζεληηθφηεηα ηνπ ζεξαπεπηή αθνξά ζηε 

ζπλέπεηα αλάκεζα ζε απηά πνπ ιέεη ν ζεξαπεπηήο θαη ζε απηά πνπ αηζζάλεηαη. Απηή 

ε δηάζηαζε αλαδεηθλχεηαη απφ ηελ αθήγεζε ηεο Ησάλλαο: 

Γειαδή απηφ ήηαλε πνπ κε εμέπιεηηε πάξα πνιχ, γηα πνιχ κεγάιν δηάζηεκα, 

πσο γίλεηαη λα, πξαγκαηηθά λα ην ιέεη θαη λα ην ελλνεί απηφ ην πξάγκα. Ήηαλ 

ηέηνηα ε…, ε δπζπηζηία κνπ αο πνχκε, αθνχ εγψ ε ίδηα άιια έδεηρλα θη άιια 

έλησζα, δε κπνξνχζα λα δερηψ φηη εθείλε, απηφ πνπ κνπ έδεηρλε, απηφ ήηαλ. 

Άξα έιεγα «δε κπνξεί, θάπνηα ζηηγκή ζα ηελ πηάζσ θαη ζα κνπ ηελ πεη» αο 

πνχκε, ή.., λαη. Καη φζν πέξλαγε ν θαηξφο θαη έβιεπα ηε ζηαζεξφηεηα, ηφζν 

ζηγά-ζηγά άξρηζα λα πείζνκαη φηη κπνξεί θαη λα „λαη έηζη ηα πξάγκαηα. Καη ζ‟ 

έλα βαζκφ ήζεια λα ην κηκεζψ απηφ ην πξάγκα. Κη έιεγα «λα απηφ είλαη έλα 

σξαίν πξάγκα». 

Ζ απζεληηθφηεηα ηνπ ζεξαπεπηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή φηαλ 

δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ πειάηε. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, 

φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην απφζπαζκα ηνπ Νηθεθφξνπ, ε ηθαλφηεηα ηνπ ζεξαπεπηή λα 

ζπδεηήζεη κε εηιηθξίλεηα απηά πνπ αηζζάλεηαη θαη ζθέθηεηαη, είλαη θαζνξηζηηθή ψζηε 

λα κπνξέζνπλ λα μεπεξαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα θαη λα πξνρσξήζεη ε ζεξαπεία.  

Σν νπνίν ην ζπδεηήζακε, εγψ ηεο ην είπα, ηεο ιέσ φηη θάπνηα ζηηγκή ην φηη 

«βαξηέκαη άιιν γηαηί ζε πεγαίλσ εγψ εθεί πνπ ζέισ θαη δελ πεγαίλεηο» θαη 

κνπ είπε θη εθείλε φηη, «πξαγκαηηθά» κνπ ιέεη, «δε κπνξψ λα ζνπ επηβιεζψ». 

Καη είρακε έλα ζέκα εθεί πέξα, ζην αλ κπνξεί λα κνπ επηβιεζεί ή φρη θαη 

πφζν κπνξεί θαη κνπ είπε φηη δελ ηεο είρε μαλαζπκβεί θαη βέβαηα επεηδή ήηαλ 

απνιχησο εηιηθξηλήο θαη έμππλε, κπνξέζακε θαη ην μεπεξάζακε. Καη έρνπκε 

κηα πάξα πνιχ εηιηθξηλή ζρέζε. 

Οη παξεκβάζεηο ηνπ ζεξαπεπηή. Οη ζπκκεηέρνληεο δελ αλαθέξζεθαλ κφλν 

ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε ζεηηθή ζηάζε ηνπ ζεξαπεπηή απέλαληη ηνπο, αιιά ηνπ 

απέδσζαλ θαη έλαλ ελεξγεηηθφηεξν ξφιν. Ο ξφινο απηφο ζρεηίδεηαη κε κηα ζεηξά απφ 

παξεκβάζεηο πνπ ζπλέβαιιαλ ελεξγά ζηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο θαη ηε 

ζεξαπεπηηθή αιιαγή. Οη παξεκβάζεηο ηνπ ζεξαπεπηή νκαδνπνηήζεθαλ κε βάζε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο ζε ηξεηο ππνθαηεγνξίεο. Ζ πξψηε ππνθαηεγνξία ζρεηίδεηαη κε ηηο 

παξεκβάζεηο εθείλεο πνπ θέξλνπλ ηνλ πειάηε ζε επαθή κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ 
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βνεζνχλ λα απνθηήζεη κεγαιχηεξε απηεπίγλσζε, ε δεχηεξε πεξηιακβάλεη ηηο 

ελέξγεηεο ηνπ ζεξαπεπηή πνπ βνεζνχλ ηνλ πειάηε λα απνθηήζεη κηα δηαθνξεηηθή 

νπηηθή ελψ ε ηξίηε ππνθαηεγνξία αθνξά ζηηο παξεκβάζεηο πνπ σζνχλ ηνλ πειάηε ζε 

δξάζε. 

 Γιεςκολύνονηαρ ηην αςηεπίγνυζη. ε απηή ηελ ππνθαηεγνξία πεξηιακβάλεηαη 

κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο ηνπ ζεξαπεπηή φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, νη εξσηήζεηο, νη 

παξαηεξήζεηο, ή νη εηθφλεο θαη νη κεηαθνξέο νη νπνίεο βνήζεζαλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

λα αληηιεθζνχλ ζπλαηζζήκαηα, ζθέςεηο, πξνβιεκαηηζκνχο, ζπκπεξηθνξέο θαη 

ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο γηα ηα νπνία δελ είραλ επίγλσζε κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή. Οη 

παξεκβάζεηο ηνπ ζεξαπεπηή ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ήηαλ θαζνξηζηηθέο ψζηε λα 

κπνξέζεη ν πειάηεο λα αληηιεθζεί ηπθιά ζεκεία πνπ κφλνο ηνπ δε ζα κπνξνχζε λα 

εληνπίζεη.  

 Μηα παξέκβαζε ηνπ ζεξαπεπηή πνπ βνεζάεη ηνλ πειάηε λα έξζεη ζε επαθή 

θαη λα γλσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ είλαη ε ανηανάκλαζη ή ηο καθπέθηιζμα. Γηα ηε 

Γεσξγία, γηα παξάδεηγκα, ε αληαλάθιαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο απφ ηε ζεξαπεχηξηα 

ηεο, ηε βνεζνχζε λα αλαγλσξίζεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο: «Με βνήζεζε πνιχ ζην 

θαζξέθηηζκα, πξάγκαηα δειαδή πνπ εγψ έιεγα σο γεγνλφηα θαη ρξεηάζηεθε λα 

βιέπσ ην ζπλαίζζεκα θαζξεθηηζκέλν ζηε [φλνκα ζεξαπεχηξηαο], γηα λα κπνξέζσ λα 

θηάζσ λα ην αγγίμσ…». Ζ Ζιέθηξα αλαθέξεη πσο, φηαλ ε ζεξαπεχηξηα ηεο 

θαζξέθηηδε ηηο θηλήζεηο ηεο, ηελ έβαδε ζε δηαδηθαζία λα ζθεθηεί γηαηί ην έθαλε απηφ 

θαη ηη κπνξεί λα ζήκαηλε:  

Ζ – […] Ή πνιιέο θνξέο ηελ άθνπγα λα ιέεη «ε είδα ηψξα φηη 

κεηαθηλήζεθεο απ‟ ηελ θαξέθια ζνπ ή κάδεςεο ηα ρέξηα ζνπ»… Δθ ησλ 

πζηέξσλ θαηάιαβα φηη κε ξσηνχζε γηαηί θη απηφ ήηαλ κηα ηερληθή… 

Α – Δζένα ζε βοηθούζε αςηό; 

Ζ – Με βνεζνχζε γηαηί ιέσ «σρ ηψξα, πσο ην είδε απηφ; Ναη, φλησο, 

καδεχηεθα, γηαηί; Άξα κε δπζθφιεςε». Καηαιάβαηλα ιίγν θαιχηεξα, κνπ 

θαζξέθηηδε ηη γηλφηαλε, εγψ δελ είρα εηθφλα. Γειαδή κπνξεί λα έθαλα έηζη, 

κπνξεί λα θαζφκνπλα ιίγν πην πίζσ, κ‟ έθεξλε ζ‟ επαθή. 

Έλαο άιινο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν ζεξαπεπηήο θέξλεη ηνλ πειάηε ζε επαθή κε 

ηνλ εαπηφ ηνπ είλαη νη επυηήζειρ. Γηα ηνλ Γηνλχζε, νη εξσηήζεηο ηεο ζεξαπεχηξηαο 

ηνπ ζε ζρέζε κε ην πσο εθείλνο έβιεπε ηα πξάγκαηα, ηνλ βνεζνχζαλ λα 

αληηιακβάλεηαη πνιιέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ιεηηνπξγνχζε, πνπ ηνπ ήηαλ άγλσζηεο κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή. 
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Γ – Ζ [φλνκα ζεξαπεχηξηαο] ινηπφλ, κε πνιχ πξνζεθηηθέο εξσηήζεηο, 

εζηηάδνληαο ζε πξάγκαηα, κ‟ έθαλε λα βιέπσ. Γειαδή πνηέ δελ έρσ 

πξνεηνηκάζεη ζπλεδξία καο. Πνηέ δελ έρσ πάεη πξνεηνηκαζκέλνο γηα ην ηη ζα 

πσ. πσο θη εδψ, δελ είρα πξνεηνηκάζεη ηη ζα ζνπ πσ, είπα ζα πσ φηη κνπ 

βγαίλεη. ηη ζθέθηνκαη, έηζη; Απηφ ινηπφλ ε [φλνκα ζεξαπεχηξηαο] κνπ ην 

θαιιηέξγεζε, κε βνήζεζε λα ην θαιιηεξγήζσ, θαη εζηηάδνληαο ζε 

πξαγκαηάθηα πνπ…δειαδή ξσηψληαο κε «πσο ην βιέπεηο απηφ, πσο ην 

βιέπεηο ην άιιν» θαη κε ζσζηέο εξσηήζεηο, άξρηζα λα βιέπσ πξάγκαηα γηα 

ηνλ εαπηφ κνπ. Βιέπνληαο απηά ηα πξάγκαηα, […] λα ηα δνπιεχσ. 

Α – Όπυρ; 

Γ – πσο. Σν φηη δελ πξνζηάηεπα ηνλ εαπηφ κνπ. Καηαπηεδφκνπλα, 

θαηαπηεδφκνπλα, θαηαπηεδφκνπλα, ηα θξάηαγα κέζα κνπ, απηφ πνπ ζνπ „ιεγα. 

Μέζα απφ ηηο παξαηεξήζεηο ηεο [φλνκα ζεξαπεχηξηαο], άξρηζα λα ην βιέπσ 

απηφ θαη λα κ‟ ελνριεί, λα κε κ‟ αξέζεη απηφ πνπ έθαλα. 

Ζ άποτη ηνπ ζεξαπεπηή ζρεηηθά κε απηά πνπ αληηιακβάλεηαη γηα ηνλ πειάηε, 

κπνξεί επίζεο λα ιεηηνπξγήζεη βνεζεηηθά, δηεπθνιχλνληαο ηελ απηεπίγλσζε. Απηφ 

ηζρχεη γηα ηνλ Νηθεθφξν, ν νπνίνο αλαθέξεη πσο δεηνχζε απφ ηε ζεξαπεχηξηα ηνπ λα 

ηνπ ιέεη ηη βιέπεη ζ‟ εθείλνλ ψζηε λα κπνξέζεη λα δεη αληηθεηκεληθφηεξα ηνλ εαπηφ 

ηνπ. Ζ εηθφλα απηή, αθφκε θη φηαλ ήηαλ ιάζνο, δελ έπαπε λα είλαη βνεζεηηθή θαη λα 

ηνπ επηηξέπεη λα αληηιακβάλεηαη ηα ιάζνο κελχκαηα πνπ κπνξεί ν ίδηνο λα έδηλε: 

Γελ ηελ εκπηζηεπφκνπλα πάληα, έθαλε αξθεηά ιάζε ζηελ εθηίκεζή ηεο ζηελ 

αξρή, ηνλ πξψην θαηξφ. Απιά θαη ηε ιάζνο εηθφλα πνπ κνπ „δηλε, ηελ 

εθηηκνχζα. Γηαηί θαηαιάβαηλα φηη κπνξεί λα έδηλα θαη κηα ιάζνο εηθφλα ζε 

θάηη. Με ελδηέθεξε λα δσ πσο κε βιέπεη. Άζρεηα αλ έρεη ιάζνο ή δίθην. Με 

ηνλ θαηξφ βέβαηα πέθηεη πνιχ θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γηαηί πιένλ κε 

μέξεη. Αιιά θαη ζηελ αξρή ε ιάζνο εθηίκεζε πνπ έθαλε θαη κε έβιεπε, είρε 

ζεκαζία. Γηφηη πξνθαλψο έδηλα εγψ ιάζνο κελχκαηα. Αθνχ ήηαλ έλαο 

θαινπξναίξεηνο δέθηεο, έδηλα εγψ ιάζνο κελχκαηα. Κη έηζη πξνζπαζνχζα, λα 

θαηαιάβσ γηαηί δε θηάλεη ην κήλπκα ζηελ [φλνκα ζεξαπεχηξηαο]. Απφ ηε 

δηεξγαζία. 

Ζ επιζήμανζη ηυν ανηιθάζευν αλάκεζα ζε απηφ πνπ ιέεη θαη ζε απηφ πνπ 

πξάηηεη ν πειάηεο είλαη άιινο έλαο ηξφπνο πνπ ηνλ βνεζάεη λα γλσξίζεη ηνλ εαπηφ 

ηνπ. Γηα ηε Εσή, ε επηζήκαλζε ηνπ ζεξαπεπηή ζρεηηθά κε ηελ αληίθαζε αλάκεζα 

ζηελ αθξηβή αληίιεςε ηεο γηα έλαλ άληξα θαη ηηο πξνζδνθίεο ηεο απφ εθείλνλ, νη 
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νπνίεο έξρνληαλ ζε αληίζεζε κε απηή ηελ αληίιεςε, ηε βνήζεζε λα δεη ηη έθαλε θαη 

λα αιιάμεη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο:  

Δθεί πέξα ινηπφλ ήηαλε θαζνξηζηηθφο ν ςπρνζεξαπεπηήο, ν νπνίνο ζηελ νπζία 

επαλέιαβε απηφ πνπ εγψ είπα. «Γειαδή», κνπ ιέεη, «κνπ κεηαθέξεηο κηα 

εηθφλα θάπνηνπ, ν νπνίνο δε ζέιεη λα δεζκεπηεί, κνπ ηε κεηαθέξεηο εζχ, γηαηί 

εζχ ηελ έρεηο θαηαλνήζεη, έρεηο πάξεη θαη ηα εχζεκα απ‟ απηφλ φηη ηνλ 

ςπρνιφγεζεο ζσζηά, θαη παξφια απηά ειπίδεηο ζε θάηη αληίζεην ή 

δηαθνξεηηθφ. Πσο γίλεηαη;» Οπφηε επηζεκάλζεηο… 

Έλαο ηξφπνο πνπ βνεζάεη ηνλ πειάηε λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηνλ εαπηφ ηνπ 

θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπ, είλαη ε τςσοεκπαίδεςζη. Γηα ηε Θενδνζία, ε νπνία είρε ράζεη 

ηελ αδειθή ηεο ζε κηθξή ειηθία, νη γλψζεηο πνπ ηεο κεηέθεξε ε ζεξαπεχηξηά ηεο σο 

πξνο ηε δηαδηθαζία ηνπ πέλζνπο θαη ηνπ ηη ζεκαίλεη ε απψιεηα ελφο λένπ αλζξψπνπ, 

ηε βνήζεζε λα αλαγλσξίδεη θαη λα αληηκεησπίδεη θαιχηεξα ηηο αληηδξάζεηο ηεο.  

Μεηά αο πνχκε κε εθπαίδεπζε ζην λα μέξσ φηη θάζε θνξά πνπ ζα είκαη ζε κηα 

θάζε αιιαγήο ζα δεηάσ ηελ αδεξθή κνπ. Γειαδή λα είκαη πξνεηνηκαζκέλε 

γη‟ απηφ, δειαδή κε πξνεηνίκαζε ζην πσο ληψζσ θαη γηαηί ληψζσ έηζη. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα μέξεηο γηαηί ληψζεηο έηζη, απφ ην λα κελ μέξεηο θαζφινπ. 

Γειαδή, π.ρ. ζπκβαίλεη θάηη αο πνχκε θη είκαη πάξα πνιχ ηαξαγκέλε αο πνχκε 

θη έρεη ζθάζεη, πσο λα ζην πσ, ην λα κελ μέξσ απφ πνχ έρεη πξνέιζεη φιν 

απηφ θαη ην λα μέξσ, έρεη κεγάιε, έρεη ηεξάζηηα δηαθνξά. Γηαηί ζηε κηα 

πεξίπησζε έρεηο πάζεη έλα παληθφ, ελψ ζηελ άιιε θαηαιαβαίλεηο ηνλ εαπηφ 

ζνπ, απηφ είλαη ην πην ζεκαληηθφ. Γειαδή δελ αιιάδεη απηφκαηα απηφ πνπ 

ληψζεηο, αιιά θαηαιαβαίλεηο απφ πνχ έρεη πξνέιζεη. Καη κε εθπαίδεπζε εθείλε 

λα θαηαιαβαίλσ απφ πνχ έρεη έξζεη φιν απηφ. 

Οη επμηνείερ ηνπ ζεξαπεπηή απνηεινχλ έλαλ αθφκε ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί 

ν πειάηεο λα έξζεη ζε επαθή κε απηφ πνπ βηψλεη ή λα αληηιεθζεί κε ζαθήλεηα ηηο 

θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο βξίζθεηαη. πγθεθξηκέλα, ν Ηάζνλαο, ν νπνίνο 

παξαθνινπζνχζε κηα νκάδα γηα αδέιθηα ρξεζηψλ ζε έλα νξγαλσκέλν πιαίζην 

απεμάξηεζεο, απνθαιχπηεη πσο κηα εξκελεία ηεο ζεξαπεχηξηαο απνηέιεζε ζεκείν 

θακπήο ψζηε λα ζηακαηήζεη λα επηθεληξψλεηαη ζην πξφβιεκα θαη ηνλ αδειθφ ηνπ 

θαη λα αξρίζεη λα ζηξέθεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα αληηιακβάλεηαη ηη ζπκβαίλεη ζηνλ 

ίδην: 

Θπκάκαη κηα θξάζε, αιιά δελ μέξσ αλ ήηαλ απηή ε θξάζε ε θακπή, αιιά 

απηή ε θξάζε κνπ έρεη θαξθσζεί, απηή ε θξάζε, θαη είρε πεη ινηπφλ ε 
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ζεξαπεχηξηα θαη λνκίδσ ην είρε πεη ζε κέλα θηφιαο, αλ δελ θάλσ ιάζνο, φηη αλ 

δελ έρεη λφεκα ε δηθηά ζνπ ε δσή, βξίζθεηο λφεκα ζηηο δσέο ησλ άιισλ. Κη 

απηφ πφλεζε πνιχ θαη ζπλεηδεηνπνίεζα εθείλε ηε ζηηγκή φηη φλησο, 

αζρνινχκαη κε ηνλ αδεξθφ κνπ, εζχ ηη έρεηο λα πεηο γηα ηε δσή ζνπ; Έρεηο λα 

πεηο θάηη…γηα ζέλα; Ήηαλ έλα ζεκείν θακπήο. 

Σέινο, κηα ζπλαθήο πξνο ηελ εξκελεία παξέκβαζε, αθνξά ζηελ πξνζπάζεηα 

ηνπ ζεξαπεπηή λα βνεζήζεη ηνλ πειάηε λα πάξεη απφζηαζε απφ απηφ πνπ 

εθηπιίζζεηαη ζηε δσή ηνπ, κεηαθέξνληαο ην ζαλ εηθφλα. Απηφ κπνξεί λα βνεζήζεη 

ηνλ πειάηε λα αληηιεθζεί  ηηο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλεη κε κεγαιχηεξε δηαχγεηα. Απηφ 

έγηλε ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ηάζνλα, φπσο θαίλεηαη απφ ην παξαθάησ απφζπαζκα: 

Έλα άιιν είλαη απηφ ην πξάγκα, ην φηη αθξηβψο ιφγσ ηεο ζπζηεκηθήο 

πξνζέγγηζεο, ζε βγάδνπλ ιίγν απέμσ, ζνπ ξίρλνπλ κηα καηηά ζηελ νηθνγέλεηα 

θαη βιέπεηο θη εζχ ιίγν… Έβιεπα πσο αθξηβψο απηφ ήηαλ κηα κάδα, δελ 

ππήξρε θαζέλαο ζαλ ρσξηζηφο, ν [φλνκα αδειθνχ] σο ρσξηζηφο, ε κεηέξα ηνπ 

σο ρσξηζηφο, ν αδεξθφο ηνπ σο ρσξηζηφο, ήκαζηαλ έλα πξάγκα πνπ είρακε 

κπεξδεπηεί εθεί πέξα, θη ν θαζέλαο κέζσ ησλ ηξηγψλσλ πξνζπαζνχζε λα 

θξαηήζεη ηηο ηζνξξνπίεο θαη ηηο, ηε δηθηά ηνπ νκνηφζηαζε φπσο ιέεη ε … 

Γίνονηαρ μια διαθοπεηική  οπηική. ε απηή ηελ ππνθαηεγνξία εληάζζνληαη νη 

παξεκβάζεηο ηνπ ζεξαπεπηή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαθνξεηηθή ηνπ ηνπνζέηεζε 

απέλαληη ζηηο θαηαζηάζεηο, θαη πνπ νδεγνχλ ζηε δηεχξπλζε ηεο νπηηθήο ηνπ πειάηε. 

Γηα παξάδεηγκα, ε αποδπαμαηοποίηζη απφ ηνλ ζεξαπεπηή αλαθέξζεθε σο κηα 

ζεκαληηθή δηαδηθαζία πνπ βνεζάεη ηνλ πειάηε λα ειαρηζηνπνηεί ηε θφξηηζε ησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ βηψλεη, λα ηηο αληηιακβάλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο ηνπο δηαζηάζεηο 

θαη λα ληψζεη ιηγφηεξεο ελνρέο. Ο Μαλψιεο πεξηγξάθεη πσο ην βίσλε απηφ: 

Μ – Δίρε απηφ ην βαζηθφ θαιφ αο πνχκε, φηη ζνπ, πσο λα ην πσ, ζνπ 

απνδξακαηνπνηνχζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο. Σν έρεη απηφ, δειαδή ήηαλ θνβεξφ 

απηφ ην πξάγκα… Δ, θαη ηη έγηλε αο πνχκε, εληάμεη. Γελ είλαη θαη ηίπνηα. 

Γειαδή, λαη. Άκα ζε ελνριεί… 

Α – Σα να ηος ‘παιπνε όλη ηην ένηαζη, ηη θόπηιζη πος είσε και ηο…  

Μ – Ναη, λαη, φιν ην βάξνο, θαη φηη ζην κπαιφ ζνπ ην έρεηο θάλεη ηεξάζηην, 

πνπ δελ είλαη θαη ηφζν ηξαγηθφ, ζηγά. 

Ζ Ζιέθηξα αλαθέξεη πσο κηα εικόνα πνπ ηεο κεηέθεξε ε ζεξαπεχηξηά ηεο, ηε 

βνήζεζε λα απελνρνπνηεζεί θαη λα αληηιεθζεί φηη πξνζπαζψληαο λα βνεζήζεη ηνπο 

γνλείο ηεο, θαη ηδηαίηεξα ηε κεηέξα ηεο, λα αληηκεησπίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο 
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απφ ην δηαδχγην, είρε αλαιάβεη βάξε πνπ δελ ήηαλ δηθά ηεο. Ζ εηθφλα πνπ αλαθέξεη 

παξαθάησ είλαη εθείλε πνπ ηε βνήζεζε λα απαιιαγεί απφ ηηο ελνρέο πνπ ηελ είραλ 

θαηαθιχζεη:  

Ζ εηθφλα απηή. ηη θαλείο δε κπνξεί λα καο θνξηψζεη πξάγκαηα πνπ δελ είλαη 

ηα δηθά καο. Καη ε εηθφλα ηνπ κσξνχ λα θιαίεη ζηελ αγθαιηά ηνπ, ε κακά λα 

θιαίεη ζηελ αγθαιηά ηνπ κσξνχ, ηνπ κηθξνχ παηδηνχ θαη λα ιέεη «πσ-πσ, είκαη 

πάξα πνιχ ζηελνρσξεκέλε ζήκεξα γηαηί έγηλε απηφ». Πνιχ βαξηά εηθφλα. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ Γηνλχζε, ε ζεξαπεχηξηα ηνπ ηνλ βνεζνχζε λα γίλεηαη φιν 

θαη πην επέιηθηνο δείρλνληάο ηνπ, κε έλαλ κε παξεκβαηηθφ ηξφπν, φηη κπνξεί λα 

ππάξρνπλ θη άιιεο δπλαηφηεηεο πνπ δελ είρε αλαγλσξίζεη σο εθείλε ηε ζηηγκή. πσο 

αλαθέξεη θαη ν ίδηνο ζην παξαθάησ απφζπαζκα, απηφ ην βίσλε ζαλ δηεχξπλζε ησλ 

νξηδφλησλ ηνπ. 

ρη αθξηβψο απνδνρή, δειαδή πξνζπαζνχζε λα κνπ δείμεη φηη μέξεηο κήπσο 

είζαη θη άιια πξάγκαηα πνπ αθφκα δελ ηα „ρεηο δεη, κήπσο δελ έρεηο πηάζεη…; 

Μνπ έδηλε δπλαηφηεηεο λα δσ θη άιια πξάγκαηα. Μνπ άλνηγε ηνπο νξίδνληέο 

κνπ αλ ζεο, έηζη; Απηφ δειαδή ην εηζέπξαμα, θαη ήηαλε πνιχ φκνξθν γηαηί 

έγηλε αβίαζηα.   

Μηα αθφκε παξέκβαζε ηνπ ζεξαπεπηή πνπ αλαθέξζεθε αθνξά ζηελ 

επιζήμανζη ηυν θεηικών ζηοισείυν ηνπ πειάηε. Απηφ βνεζάεη ηνλ πειάηε λα αιιάμεη 

ηελ εηθφλα πνπ έρεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα ζπκπεξηιάβεη ζε απηήλ ηα επηηεχγκαηα 

θαη ηηο επηηπρίεο ηνπ. Σνπ δίλεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα αλαγλσξίζεη θαη λα 

απνδερηεί πεξηζζφηεξεο πιεπξέο ηνπ εαπηνχ ηνπ, ηηο νπνίεο αληηιακβαλφηαλ κε 

αξλεηηθφ ηξφπν κέρξη λα εκπιαθεί ζηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία. Ζ δηεχξπλζε ηεο 

απηνεηθφλαο ηνπ κπνξεί επίζεο λα ελδπλακψζεη ηνλ πειάηε θαη λα ηνλ νδεγήζεη λα 

αλαιάβεη δξάζε θαη λα θάλεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε δσή ηνπ, φπσο αλαθέξεη ζηε 

ζπλέρεηα ε Θενδνζία: 

Κνίηαμε λα δεηο, ζε βνεζάεη ν άιινο άλζξσπνο λα δεηο θάπνηα πξάγκαηα πνπ 

κφλε ζνπ δελ ηα βιέπεηο. Γειαδή ζνπ ηνλίδεη θάπνηα πξάγκαηα ηα νπνία δελ 

ηα βιέπεηο, δελ ηα δίλεηο εζχ πίζσ ζηνλ εαπηφ ζνπ. νπ δείρλεη φηη έρεηο 

δπλάκεηο. νπ ην δείρλεη, ζνπ ην δίλεη πίζσ ζαλ θαζξέθηεο. Κη έηζη ην 

βιέπεηο. Καη δνθηκάδεηο κεηά. Καη είλαη θη εθεί ν άιινο άλζξσπνο λα ζε 

βνεζήζεη κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζα ζνπ βγνπλ ζηελ πνξεία αο πνχκε. Γηαηί 

ζα ζνπ βγνχλε πάιη, δε ζα πηζηεχεηο ζηνλ εαπηφ ζνπ, πάιη ζα πεξάζεηο 
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δχζθνια, πάιη ζέιεηο κηα ζηήξημε. Αιιά ζε βνεζάεη λα δεηο φηη έρεηο δπλάκεηο 

θαη φηη κπνξείο λα θάλεηο απηφ πνπ ζθέθηεζαη.  

Ψθώνηαρ ηον πελάηη ζε δπάζη. Σν ηειεπηαίν είδνο παξεκβάζεσλ ηνπ 

ζεξαπεπηή είλαη εθείλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη ελζαξξχλνπλ ηνλ πειάηε ψζηε λα 

αλαιάβεη δξάζε. Παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε ακθηζβήηεζε ησλ εκπνδίσλ πνπ 

ηνπνζεηεί ν πειάηεο ψζηε λα απνθχγεη ηε δξάζε, θαη ε παξφηξπλζή ηνπ λα 

θηλεηνπνηεζεί. Απηφ αλαθέξεηαη ηδηαίηεξα απφ ηε Θενδνζία, γηα ηελ νπνία ε δηαξθήο 

ππνζηήξημε απφ ηε ζεξαπεχηξηα ηεο ήηαλ πνιχ βνεζεηηθή: 

Δληάμεη, εγψ ζπκάκαη, κε έζπξσρλε ιηγάθη λα θάλσ απηφ πνπ ήζεια. Γειαδή 

εγψ έβαδα ζπλέρεηα εκπφδηα, α, ιέσ ζα ρσξίζσ θαη ζα κείλσ κφλε κνπ, ή ζα 

κείλσ κφλε κνπ γηα πάληα, ή ζα πάσ γηα δνπιεηά θαη δε ζα κε πάξεη θαλείο. Δ, 

θαη ηη έγηλε; Θα ζε πάξεη ν επφκελνο. ρη, δε ζα κε πάξεη θαλείο. Γηαηί ην ιεο 

απηφ; Δ, θαη θάπνηα πξάγκαηα… Θπκήζνπ ηφηε πνπ έθαλεο εθείλν θαη πέηπρε! 

ηαλ ζνπ δίλεη ν άιινο θάπνηα πξάγκαηα έηζη πίζσ ζαλ θαζξέθηεο, ζε 

βνεζάεη… 

 Σύλνςε. πσο είδακε, ε ζπκβνιή ηνπ ζεξαπεπηή ζηε δηαδηθαζία ηεο 

αλαθαηαζθεπήο ηνπ λνήκαηνο θαη ηε ζεξαπεπηηθή αιιαγή δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο 

παξακέηξνπο. Ζ πξψηε παξάκεηξνο ζρεηίδεηαη κε αηνκηθά θαη επαγγεικαηηθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε επθπΐα, ε εληηκφηεηα θαη ε δέζκεπζε, καδί κε έλα 

ζπλδπαζκφ ζηγνπξηάο απφ ηε κηα πιεπξά θαη δεζηαζηάο θαη θηιηθφηεηαο απφ ηελ 

άιιε. Ζ δεχηεξε παξάκεηξνο ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζεξαπεπηή ζηε ζεξαπεπηηθή 

δηαδηθαζία αλαθέξεηαη ζηε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηνλ πειάηε. Οη ηδηφηεηεο ηεο ζηάζεο 

ηνπ ζεξαπεπηή πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο σο εμαηξεηηθά βνεζεηηθέο 

ζηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία είλαη ε απνδνρή θαη ε ελζπλαηζζεηηθή θαηαλφεζε, ε κε 

θαηεπζπληηθφηεηα, ε πίζηε ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πειάηε θαη ε ππνζηήξημε λα 

πξνρσξήζεη θαζψο θαη ε απζεληηθφηεηα ηνπ ζηε ζρέζε. Σέινο, νη ζπκκεηέρνληεο 

αλαγλψξηζαλ ηε ζεκαληηθφηεηα ελφο ελεξγεηηθνχ ξφινπ ηνπ ζεξαπεπηή, ν νπνίνο 

εθθξάδεηαη κέζα απφ ηηο παξεκβάζεηο ηνπ.  Παξεκβάζεηο φπσο ην θαζξέθηηζκα, νη 

εξσηήζεηο, ε ςπρνεθπαίδεπζε, νη εξκελείεο, ή ε εζηίαζε ζηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ 

πειάηε, ηνλ βνεζνχλ λα γλσξίζεη θαιχηεξα ηνλ εαπηφ ηνπ, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο 

αληηδξάζεηο ηνπ, λα αιιάμεη ηελ νπηηθή ηνπ θαη λα πξνρσξήζεη ζε δξάζε.  

Οη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζεξαπεπηή, ζπκβάιινπλ ζηε 

ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία θαη έθβαζε κε πνηθίινπο ηξφπνπο. ε έλα πξψην επίπεδν, ηα 

ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ε ζηάζε ηνπ ζεξαπεπηή απέλαληη ζηνλ πειάηε, ζπληεινχλ 
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ζηε δεκηνπξγία ζπλαηζζεκάησλ εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο, θαη βνεζνχλ ηνλ 

πειάηε λα αηζζαλζεί βαζηά ζπλαηζζεκαηηθή επαθή, δέζηκν θαη νηθεηφηεηα κε ηνλ 

ζεξαπεπηή. Με απηφ ηνλ ηξφπν νηθνδνκείηαη κηα θαιή ζεξαπεπηηθή ζρέζε θαη ν 

πειάηεο δηεπθνιχλεηαη λα παξακείλεη ζηε ζεξαπεία.  Δπηπιένλ, ηφζν ε ζηάζε φζν θαη 

νη παξεκβάζεηο ηνπ ζεξαπεπηή ππνβνεζνχλ ηελ επεμεξγαζία ησλ εκπεηξηψλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ απφ ηνλ πειάηε θαη ηνλ ππνζηεξίδνπλ ψζηε λα εκπιαθεί ζηηο 

δηεξγαζίεο αλαθαηαζθεπήο ηνπ λνήκαηνο. Απφ ηηο αθεγήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

δηαθαίλεηαη επίζεο έληνλα πσο ν ζεξαπεπηήο ιεηηνπξγεί σο κνληέιν, επηδεηθλχνληαο 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηάζεηο πνπ νη πειάηεο πηνζεηνχλ ζηε ζπλέρεηα ζηε ζρέζε κε ηνλ 

εαπηφ ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη πειάηεο καζαίλνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ηνλ εαπηφ 

ηνπο κε ζεηηθφηεξν ηξφπν, λα πηζηεχνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη λα 

πξνρσξνχλ ζηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο. 

 Η ζεξαπεπηηθή ζρέζε. ρεδφλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξζεθαλ ζηελ 

θαιή ζρέζε πνπ δεκηνπξγήζεθε αλάκεζα ζε απηνχο θαη ηνλ ζεξαπεπηή ηνπο, φπσο 

θαη ζηε ζεκαληηθφηεηα ηεο γηα ηηο αιιαγέο πνπ έιαβαλ ρψξα ζηε ζεξαπεία ηνπο. Οη 

πειάηεο αλέθεξαλ πσο, κέζα απφ ηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ ζεξαπεπηή, θαηάθεξαλ λα 

απνθηήζνπλ θαιχηεξε ζρέζε κε ηνλ εαπηφ ηνπο αιιά θαη κε ηνπο άιινπο, λα βηψζνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθή αλαθνχθηζε θαη ειπίδα φηη ηα πξάγκαηα ζα θηηάμνπλ, θαη λα 

απνθηήζνπλ κηα λέα νπηηθή απέλαληη ζηηο θαηαζηάζεηο θαη ηε δσή. Γηα ηελ Αγάπε, 

γηα παξάδεηγκα, ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε ήηαλ ην θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν πνπ ηεο έδσζε 

ηελ ειπίδα φηη κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηε δσή ηεο, αθφκε θαη κεηά απφ ηηο δπζθνιίεο 

πνπ είρε βηψζεη, θαη ηε βνήζεζε λα μαλαβξεί ηελ εκπηζηνζχλε ηεο ζηνλ εαπηφ ηεο θαη 

ηνπο άιινπο. πγθεθξηκέλα, ζηελ εξψηεζε «Ση ήηαλ απηφ πνπ βνήζεζε ζηηο αιιαγέο 

πνπ έγηλαλ ζηε ζεξαπεία», αλέθεξε: «Δγψ ινηπφλ κε ηνλ ςπρνζεξαπεπηή μέξσ πσο 

έρηηζα κηα ζρέζε πνπ ζα κε βνεζνχζε λα πξνρσξήζσ παξαπέξα». Καη παξαθάησ: 

«Υηίζηεθε κηα ζρέζε κεηαμχ καο, ε νπνία κνπ έιεγε φηη αμίδεη ηνλ θφπν λα 

πξνζπαζήζεηο ζηε δσή ζνπ πάιη». 

 Ζ ζεξαπεπηηθή ζρέζε πνπ δεκηνπξγείηαη αλάκεζα ζηνλ ζεξαπεπηή θαη ηνλ 

πειάηε παξέρεη ην πιαίζην, ην πεξηβάιινλ, ηνλ ρψξν κέζα ζηνλ νπνίν, ηφζν ν 

ζεξαπεπηήο, φζν θαη ν πειάηεο, ιακβάλνπλ έλαλ ελεξγεηηθφηεξν ξφιν. Ζ πνηφηεηα 

ηεο ζρέζεο ζα θαζνξίζεη αθελφο ην θαηά πφζν ν πειάηεο ζα εκπιαθεί ζηηο δηεξγαζίεο 

ηεο αλαθαηαζθεπήο ηνπ λνήκαηνο, θαη αθεηέξνπ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ζα δερηεί ηηο 

παξεκβάζεηο ηνπ ζεξαπεπηή. Ζ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ έδεημε πσο κηα θαιή 

ζεξαπεπηηθή ζρέζε ζπλδεκηνπξγείηαη κέζα απφ ηε ζπκβνιή ηφζν ηνπ ζεξαπεπηή φζν 
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θαη ηνπ πειάηε. Απφ ηε κηα πιεπξά, ν πειάηεο επηιέγεη ελεξγεηηθά ηνλ ζεξαπεπηή 

ηνπ θαζψο θαη ην θαηά πφζν ζα δείμεη εκπηζηνζχλε θαη ζα αθεζεί ζηε ζρέζε απηή.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ ζεξαπεπηή θαη ε ζεηηθή ηνπ ζηάζε 

εληζρχνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ζην πξφζσπφ ηνπ θαη δεκηνπξγνχλ ζπλαηζζήκαηα 

αζθάιεηαο θαη νηθεηφηεηαο. Απηά ηα ζπλαηζζήκαηα δηεπθνιχλνπλ ην άλνηγκα ηνπ 

πειάηε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ δχζθνισλ ζπλαηζζεκάησλ θαη εκπεηξηψλ, 

εληζρχνληαο έηζη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ αζθάιεηα πνπ 

βηψλεηαη κέζα ζηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε. Γεκηνπξγείηαη έηζη έλαο ζεηηθφο βξφρνο 

αλάδξαζεο, φπνπ ε κηα δηαδηθαζία αλαηξνθνδνηεί θαη δηεπθνιχλεη ηελ άιιε. 

 Ζ θαηεγνξία ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο απνηειείηαη απφ δχν επηκέξνπο 

ππνθαηεγνξίεο: ηε βίσζε ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. ηε 

ζπλέρεηα ζα πεξηγξαθνχλ νη ππνθαηεγνξίεο απηέο. 

 Η βίσζε ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο. Ζ ππνθαηεγνξία απηή αλαθέξεηαη ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν βηψλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε, φπσο επίζεο 

θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο γηα απηήλ θαη γηα ηνλ ζεξαπεπηή ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο 

βηψλνπλ ηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε σο κηα ζεκαληηθή θαη πνιχηηκε ζρέζε, κέζα ζηελ 

νπνία αηζζάλνληαη εκπηζηνζχλε θαη αζθάιεηα. Αληηιακβάλνληαη φηη ππάξρεη 

ζπκβαηφηεηα αλάκεζα ζε εθείλνπο θαη ηνλ ζεξαπεπηή ηνπο, θαη αηζζάλνληαη φηη 

πξφθεηηαη γηα κηα αιεζηλή, πξνζσπηθή ζρέζε θαη φρη γηα κηα ζρέζε ακηγψο 

επαγγεικαηηθή. 

 Βιώνονηαρ μια ζημανηική ζσέζη με ηο θεπαπεςηή. Οη πεξηζζφηεξνη 

ζπκκεηέρνληεο, φηαλ αλαθέξζεθαλ ζηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηνλ ζεξαπεπηή, 

ρξεζηκνπνίεζαλ εθθξάζεηο φπσο «πνιχ θαιή», «ζεκαληηθή», «πνιχηηκε». Γήισζαλ 

πσο βηψλνπλ ηνλ ζεξαπεπηή σο έλαλ ζεκαληηθφ άλζξσπν ζηε δσή ηνπο, κε ηνλ νπνίν 

έρνπλ δηακνξθψζεη έλαλ ηδηαίηεξν ζπλαηζζεκαηηθφ δεζκφ. ε απηφ ην πιαίζην ν 

ζεξαπεπηήο γίλεηαη πξφζσπν αλαθνξάο, γίλεηαη εθείλνο ζηνλ νπνίν πξνζηξέρνπλ 

φηαλ γίλεηαη θάηη αξλεηηθφ, είλαη εθείλνο πνπ κπνξεί λα ηνπο θαηαιάβεη θαη λα ηνπο 

αλαθνπθίζεη. Ζ Βαζηιηθή αλαθέξεη πφζν ζεκαληηθή ήηαλ ε ζεξαπεχηξηά ηεο θαη πσο 

έλησζε φηη ήηαλ ε κφλε πνπ κπνξνχζε λα θαηαιάβεη απηφ πνπ ηεο ζπλέβαηλε: 

Ήηαλε ε γσληά κνπ καδί ηεο, πνπ είρα απηή ηε κία ψξα, είρα απηή ηε κία ψξα 

δηθή κνπ λα πσ, λα πσ φηη ήζεια λα πσ. ηη ήηαλε γηα κέλα πην, πην θαπηφ, 

ηελ θάζε θνξά πνπ πήγαηλα. […] Γε ζα ην μεράζσ! Πήγα ηξέρνληαο κεηά ην 

γξαθείν, αιιά ζπκάκαη ην πσο έλησζα, ηξέρνληαο λα πάσ λα ηεο ηα πσ! ε 

πνηνλ λα ηα πσ; Μφλν ζ‟ εθείλε κπνξνχζα λα ηα πσ απηά θαη λα ηα 
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θαηαιάβεη. Έηζη; ε πνηνλ λα ην πεηο απηφ ηψξα; Μφλν ζηε [φλνκα 

ζεξαπεχηξηαο] κπνξνχζα λα πάσ λα ηεο ηα πσ θαη λα ηα θαηαιάβεη. Θπκάκαη 

δελ έβιεπα ηελ ψξα λα ζρνιάζσ απ‟ ην γξαθείν, λα ηξέμσ λα πάσ λα ηεο ηα 

πσ. 

Ο Γηνλχζεο επηρεηξεί ζην παξαθάησ απφζπαζκα λα εμεγήζεη ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο ζεξαπεχηξηάο ηνπ παξνκνηάδνληάο ηελ αξρηθά κε κηα θίιε, ζηε 

ζπλέρεηα φκσο απνξξίπηεη απηή ηελ παξνκνίσζε θαη ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν 

«ζπλνδνηπφξνο»: 

Γειαδή, ζνπ είπα φηη ε [φλνκα ζεξαπεχηξηαο] είλαη ζεκαληηθφο άιινο γηα 

κέλα. Γηαηί είλαη ζεκαληηθφο άιινο γηα κέλα. Γηαηί θαηά θάπνην ηξφπν, δελ 

είλαη ζσζηή ε ιέμε, είλαη θαηά θάπνην ηξφπν ε θίιε κνπ φρη κε ηελ έλλνηα ηεο 

θηιίαο, δελ είκαζηε θίινη. Γελ είκαζηε θίινη. Ζ πην ζσζηή ιέμε ζα είλαη απηή 

πνπ, δελ μέξσ αλ είλαη θιηζέ, εγψ ηε ρξεζηκνπνηψ πάλησο, κνπ βγήθε 

απζφξκεηα θάπνηα ζηηγκή θη ε [φλνκα ζεξαπεχηξηαο] ην απνιακβάλεη θη 

εθείλε νπφηε ην ιέκε, είλαη ζπλνδνηπφξνο. Γελ ππάξρεη δειαδή, δελ είλαη 

θίιε, είλαη ζπλνδνηπφξνο, είκαζηε καδί ζ‟ απηφ. 

Βιώνονηαρ εμπιζηοζύνη και αζθάλεια ζηη θεπαπεςηική ζσέζη. ρεδφλ φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ πσο κέζα ζηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε βίσζαλ αζθάιεηα θαη 

εκπηζηνζχλε θαη απηφ ζπλέβαιιε θαζνξηζηηθά ζηε ζεξαπεπηηθή αιιαγή. πσο 

είδακε παξαπάλσ, ηα ζπλαηζζήκαηα απηά δεκηνπξγνχληαη, ηφζν απφ ηα ζεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεξαπεπηή φπσο ε δεζηαζηά, ε ηξπθεξφηεηα θαη ε επαγγεικαηηθή 

ηνπ ηθαλφηεηα, φζν θαη απφ πνηφηεηεο ηεο ζηάζεο ηνπ απέλαληη ζηνλ πειάηε φπσο ε 

απνδνρή, ε απζεληηθφηεηα θαη ε ελζπλαηζζεηηθή ηνπ θαηαλφεζε. Σα ζπλαηζζήκαηα 

ηεο εκπηζηνζχλεο ζηνλ ζεξαπεπηή θαη ηεο αζθάιεηαο κέζα ζηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε 

βνήζεζαλ ηνπο πειάηεο λα κπνξέζνπλ λα αλνηρηνχλ, λα κηιήζνπλ ειεχζεξα θαη ρσξίο 

αλαζηνιέο θαη λα απνθαιχςνπλ δχζθνια ζπλαηζζήκαηα θαη εκπεηξίεο. Απηφ ην 

πεξηγξάθεη κε ζαθήλεηα ην απφζπαζκα απφ ηε ζπλέληεπμε ηνπ ηέιηνπ, ν νπνίνο 

απνθαιχπηεη πσο ε ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε ηεο ζεξαπεχηξηαο ηνπ ήηαλ 

θαζνξηζηηθή ζην λα αηζζαλζεί φηη κπνξεί λα ηεο πεη ηα πάληα: 

Αθνχκπεζα πάλσ ηεο ςπρηθά. Γειαδή έλησζα φηη είλαη έλαο άλζξσπνο πνπ 

κπνξψ λα πσ ην νηηδήπνηε, κα ην νηηδήπνηε νηηδήπνηε, θαη λα έρεη 

αληαπφθξηζε, δειαδή ην πφζεο θνξέο δάθξπζε γηα κέλα δε ιέγεηαη αο πνχκε. 

Δ απηφ μέξεηο δεκηνπξγείηαη ε επαθή ακέζσο, ε ζπλαηζζεκαηηθή, έηζη; Καη κε 
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έπεηζε φηη κπνξψ λα πσ ζ‟ εθείλε λα βγάισ λα αλνίμσ ην βάζνο ηεο ςπρήο 

κνπ. 

Γηα θάπνηνπο, ε εκπηζηνζχλε θαη ε αζθάιεηα βηψλνληαη άκεζα, απφ ηελ 

πξψηε ζηηγκή πνπ ζπλαληνχλ ηνλ ζεξαπεπηή θαη εηζπξάηηνπλ ηε δεζηαζηά θαη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ αληαπφθξηζε. Απηφ ζπλέβε, γηα παξάδεηγκα, ζηε Γεσξγία ε 

νπνία παξαδέρεηαη φηη: «… απφ ηελ αξρή έλησζα πνιχ εκπηζηνζχλε θαη αζθάιεηα. 

Ήηαλ πάληα πάξα πνιχ πξνζεθηηθή, πνιχ ηξπθεξή, πνιχ ππνζηεξηθηηθή». Γηα 

άιινπο, φπσο γηα ηελ Ησάλλα, ε εκπηζηνζχλε αλαπηχρζεθε ζηαδηαθά, κέζα απφ ηε 

ζηαζεξφηεηα ηεο ζηάζεο ηνπ ζεξαπεπηή. Ζ νηθνδφκεζε απηήο ηεο εκπηζηνζχλεο 

επέηξεςε ζηελ Ησάλλα λα απνθαιχςεη ζηε ζεξαπεχηξηα ηεο κηα πεξίεξγε εκπεηξία 

πνπ βίσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο: 

Μεηά, άιιε πνιχ ραξαθηεξηζηηθή ζηηγκή ήηαλε φηαλ είδα ην παηδί κπξνζηά 

κνπ αο πνχκε. Πνπ είπα «Δ, δε κπνξεί ηψξα ην „ραζα ηειείσο, δελ ππάξρεη 

πεξίπησζε! Καη πσο λα ηεο ην πσ απηφ ηψξα εδψ! Θα κε ζηείιεη ζηνλ 

ςπρίαηξν θαηεπζείαλ! Γελ ππάξρεη!» κσο ηφηε είρε ήδε νηθνδνκεζεί απηφ 

πνπ ιέκε, ην πξνεγνχκελν, δειαδή είρα, είρα πηζηέςεη φηη απηφ πνπ κνπ ιέεη 

είλαη αιήζεηα θη φηη κπνξψ λα ηελ εκπηζηεπηψ αθφκα θαη γηα πξάγκαηα, λα, 

απίζαλα, ζαλ απηφ ηψξα, φηη βιέπσ κπξνζηά κνπ έλα παηδί θαη κάιηζηα έρσ 

θαη αλνηρηή επηθνηλσλία καδί ηνπ θαη δελ μέξσ ηη. 

Μηα δηαθνξεηηθή δηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζρεηίδεηαη κε ηελ αίζζεζε ηεο 

ηθαλφηεηαο ηνπ ζεξαπεπηή, ε νπνία κπνξεί λα ιάβεη θαη ηε κνξθή ηνπ ζαπκαζκνχ. 

Παξάδεηγκα απνηειεί ε πεξίπησζε ηνπ Ηάζνλα, ν νπνίνο είρε κηα έληνλα αξλεηηθή 

ζρέζε κε ηε δεχηεξε ζεξαπεχηξηά ηνπ ζηελ παξέκβαζε, επεηδή εθείλε ήηαλ ηδηαίηεξα 

ζθιεξή θαη ππήξρε θφληξα κεηαμχ ηνπο. Σν γεγνλφο φηη παξέκεηλε ζηε ζεξαπεία γηα 

άιινπο ιφγνπο, ηνλ βνήζεζε λα αλαπηχμεη ζηγά ζηγά εκπηζηνζχλε ζε απηήλ. ην 

ηέινο ηεο ζεξαπείαο, ε ζηάζε ηνπ πξνο απηήλ είρε αιιάμεη ξηδηθά. ην παξαθάησ 

απφζπαζκα απνθαιχπηεη πφζν έθηαζε λα ηελ εκπηζηεχεηαη ηειηθά: 

Ναη, λαη. ηελ αξρή ήηαλε πξαγκαηηθά κίζνπο, ήζεια λα ηελ πιαθψζσ, αλ 

κπνξνχζα… Γε κπνξνχζα λα θχγσ γηαηί ήηαλ ην πιαίζην, αλ ήηαλ αηνκηθφ ζα 

είρα θχγεη ηξέρνληαο. Να πιήξσλα θαη λα δερφκνπλα απηά ηα πξάγκαηα… 

Αιιά νπζηαζηηθά ήηαλ θη ν πξψηνο άλζξσπνο πνπ κ‟ έβαιε απφ θάησ. Καη 

έηζη κπφξεζα θαη έβαια θαη θάπνηα άιια πξάγκαηα […] ηαλ νινθιήξσζα 

θαη θάλακε ηνλ απνινγηζκφ ηεο είρα πεη φηη, θαη ηεο ιέσ «ζην ιέσ εγψ απηφ, 

μέξεηο πνηνο είκαη, αλ πήγαηλα πνηέ ζε πφιεκν, εζέλα ζα ήζεια λα είρα 
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κπξνζηά», ηεο ιέσ. Οπφηε είρα απνδερηεί απηφ ην νπνίν γηλφηαλ θαη 

πξαγκαηηθά κε είρε βνεζήζεη πάξα πνιχ ε [φλνκα ζεξαπεχηξηαο]. 

Σςμβαηόηηηα. Μηα βαζηθή πηπρή ηεο βίσζεο ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο, απνηειεί ε αίζζεζε ηνπο φηη ηαηξηάδνπλ κε ηνλ ζεξαπεπηή ηνπο 

θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ δνπιεχεη. Οξηζκέλνη ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνηνχλ ηε ιέμε 

σημεία γηα λα εθθξάζνπλ απηή ηε ζπκβαηφηεηα, ηελ νπνία ζεσξνχλ ζεκειηψδε γηα 

ηελ νηθνδφκεζε κηαο θαιήο ζρέζεο. Παξάδεηγκα απνηειεί ε Βαζηιηθή, ε νπνία 

αλαθέξεη:  

Γηαηί δελ, θαη ν ζπγθεθξηκέλνο άλζξσπνο, πνπ βέβαηα κνπ πήγαηλε, κνπ 

ηαίξηαδε. Τπήξρε ρεκεία. Μνπ ηαίξηαδε. Γειαδή ζσζηά ην είρα δεη, κνπ ην 

είρε πεη θη ε [φλνκα εθπαηδεχηξηαο] ζπκάκαη, «Ννκίδσ φηη ε [φλνκα 

ζεξαπεχηξηαο] ζνπ πάεη, ζνπ ηαηξηάδεη». Μνπ πήγαηλε ε [φλνκα 

ζεξαπεχηξηαο], λαη, φλησο, κνπ πήγαηλε. Δίρε φια ηα ζηνηρεία ζην ζπλδπαζκφ 

πνπ κνπ θάλαλε πνιχ εκέλα.  

Μηα άιιε κνξθή πνπ ιακβάλεη ε ζπκβαηφηεηα αλάκεζα ζηνλ ζεξαπεπηή θαη 

ηνλ πειάηε, είλαη ην αίζζεκα ηεο νκνηφηεηαο κε ηνλ ζεξαπεπηή. Απηφ ην αίζζεκα 

ζεσξείηαη ζεκαληηθφ ψζηε λα αηζζαλζεί ν πειάηεο αζθάιεηα θαη άλεζε, θαη λα 

δεκηνπξγεζεί θαιή επαθή κεηαμχ ηνπο. Απηφ θαίλεηαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξίπησζε 

ηεο Ζιέθηξαο: 

Α – Πσο ήηαλ ε ζρέζε ζαο, δειαδή ηη ήηαλ βνεζεηηθφ ζηε ζρέζε ζαο; 

Ζ – ηη, θαιά, ηψξα έηπρε απηφ, κάιινλ δελ έηπρε αθξηβψο γηαηί φηαλ εκέλα 

κε παξέπεκςε κηα ζπλάδειθνο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεξαπεχηξηα ήμεξε απφ πξηλ 

φηη ζα έρνπκε θαιή επαθή. Πνπ φλησο, έηζη θαη ζπλέβε. Ζ ζρέζε ινηπφλ είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ην λα μέξεηο, αθφκα θη αλ δε κπνξείο απηφ λα ην 

εθθξάζεηο αλνηρηά γηαηί είλαη άιιε ε ζρέζε, φηη εθπέκπεηο ζην ίδην κήθνο 

θχκαηνο θη φηη ππάξρεη κηα θνηλή πνξεία θαη θαηαιαβαίλεηε ηα ίδηα 

πξάγκαηα… 

Α – Ήηαλ ζεκαληηθφ απηφ γηα ζέλα… 

Ζ – Ναη, εγψ θαηαιάβαηλα φηη απηνχ ηνπ είδνπο ε επαθή ππάξρεη. Καη κε 

βνεζνχζε πνιχ γηαηί ήμεξα φηη κεηαθέξσ θάηη ζ‟ έλαλ άλζξσπν ν νπνίνο ην 

θαηαιαβαίλεη 100%. Γε δηαθέξακε, πέξα απφ ηε δηαθνξά ηεο ειηθίαο. 

Δθηφο απφ ηε ρεκεία θαη ηελ νκνηφηεηα πνπ αηζζάλνληαη νη ζπκκεηέρνληεο φηη 

ππάξρεη  κε ηνλ ζεξαπεπηή ηνπο, νξηζκέλνη αλαθέξνπλ πφζν ζεκαληηθή είλαη θαη ε 

ζπκβαηφηεηα αλάκεζα ζηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο θαη ηνλ ηξφπν δνπιεηάο 
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ηνπ ζεξαπεπηή. Ο Γηνλχζεο, γηα παξάδεηγκα, αλαθέξεη πσο ε κέζνδνο ηεο 

ζεξαπεχηξηαο ηνπ ήηαλ θαζνξηζηηθή ψζηε λα παξακείλεη ζηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία: 

«Κη απηφ κ‟ αξέζεη, κε ηξαβάεη, δελ είλαη ηπραίν φηη θνιιήζακε δειαδή, θαη κε ηε 

κέζνδν φηη θφιιεζα. Μνπ ηαίξηαδε θαη ε κέζνδνο. Δγψ δελ ήκνπλ άλζξσπνο πνπ ζα 

δερφκνπλα απζεληίεο θη φια απηά, ζα ηα γθξέκηδα φια». Αξθεηνί ζπκκεηέρνληεο 

αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπο κε άιινπο ζεξαπεπηέο, φπνπ ε 

απνπζία απηήο ηεο ζπκβαηφηεηαο νδήγεζε ζηε δηαθνπή ή ζηνλ πξφσξν ηεξκαηηζκφ 

ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο. Απηφ ζπλέβε, γηα παξάδεηγκα, ζην Νηθεθφξν, ν νπνίνο είρε 

κηα πξνεγνχκελε ζεξαπεπηηθή εκπεηξία θαηά ηελ νπνία ε ζεξαπεχηξηα δε ζπκκεηείρε 

ζην βαζκφ πνπ ν ίδηνο ήζειε θαη ρξεηαδφηαλ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα δηαθφςεη 

ηε ζρέζε: 

Κάηη ην ζηαηηθφ εκέλα δε κε εμππεξεηεί. Γειαδή λα ηα ιέσ λα ηα ιέσ ζ‟ έλα 

ληνπβάξη, απηφ δε κ‟ εμππεξεηεί απηφ ην πξάγκα. Κη απηφο ήηαλ θη ν ιφγνο 

πνπ ζηακάηεζα ηε ζεξαπεία ην 2005. Ήηαλε κηα πην κνλνκεξήο δηαδηθαζία, 

κίιαγα εγψ θαη είρα έλα θνχλεκα θεθαιηνχ απφ ηελ άιιε ην νπνίν δε κνπ 

έιεγε θάηη, δε κε βνεζνχζε. 

Μια αληθινή ζσέζη. Μηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο πνπ 

αλαθέξζεθε, είλαη πσο νη ζπκκεηέρνληεο βίσλαλ ηε ζρέζε κε ην ζεξαπεπηή ηνπο σο 

κηα βαζηά πξνζσπηθή, αιεζηλή ζρέζε, θαη φρη σο κηα ηππηθή ζρέζε αλάκεζα ζε έλαλ 

επαγγεικαηία θαη ηνλ πειάηε ηνπ. Έλησζαλ φηη ε ζηάζε ηνπ ζεξαπεπηή, ε απνδνρή, ε 

θαηαλφεζε, ν ζεβαζκφο δελ απνηεινχζαλ ηερληθέο, αιιά ήηαλ απζεληηθά, θάηη πνπ 

είρε κεγάιε αμία γηα εθείλνπο. Πνιινί ζπκκεηέρνληεο κπνξεί λα κελ ην αλέθεξαλ 

ξεηά, είλαη σζηφζν εκθαλέο απφ ηηο αθεγήζεηο ηνπο φηη ζεσξνχζαλ δεδνκέλν φηη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζεξαπεπηή ηνπο ήηαλ αιεζηλά. Σαπηφρξνλα, ππάξρνπλ θαη 

ζπκκεηέρνληεο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ζε απηή ηε δηάζηαζε ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο, 

φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε Ζιέθηξα: 

Ννκίδσ φηη δελ έρεη ζεκαζία ηη ιέγεηαη ηφζν, πνιιέο θνξέο κπνξεί θάηη λα ην 

μέρλαγα, πνπ λα ήηαλ ζεκαληηθφ, φζν ν ηξφπνο πνπ κηιάεη ν έλαο ζηνλ άιιν, 

θαη ν ζεβαζκφο θαη ην πσο ζε αθνχεη, θαη πνπ είλαη εθεί, πνπ δείρλεη 

ελζπλαίζζεζε, φηη κπαίλεη δειαδή ζηε ζέζε ζνπ, πνπ είλαη αλνηρηφο. ιε 

απηή ε ζρέζε, πνπ ρηίδεηαη ζε απηά ηα ζηνηρεία, θαη πνπ είλαη αιεζηλή, γηαηί 

ζα κπνξνχζε απηά λα είλαη απιά ηερληθέο. Αιιά είλαη νπζηαζηηθφ απηφ θαη 

είλαη αιεζηλφ, γηαηί θάλεηο απηφ ην πξάγκα, ην θάλεηο γηαηί πξαγκαηηθά ην 



 
Δπξήκαηα 

205 

 

αγαπάο, εγψ ην εηζέπξαμα. Καη κνπ ήηαλ αξθεηφ. Γελ ήηαλ ηερληθέο δειαδή 

κφλν, ήηαλε πξαγκαηηθή νπζία απφ πίζσ. 

Ζ Ησάλλα, αλαθέξεηαη ζηελ αγάπε πνπ αηζζάλεηαη πσο εηζέπξαμε απφ ηε 

ζεξαπεχηξηά ηεο θαη ζην ζπλαίζζεκα πσο ε αγάπε απηή ππεξέβαηλε ηελ 

επαγγεικαηηθή ζρέζε, θαη δελ ηεο δηλφηαλ κφλν θαη κφλν επεηδή πιήξσλε: 

ρη, φρη, ζα „ιεγα φηη θη εθείλε, παξφηη κνπ ην „δηλε απηφ απιφρεξα, ζα έβιεπε 

θαη θάπνηα ζηξαβά ξε παηδί κνπ. Αιιά εθεί, φζν είκαζηε, δε κ‟ άθεζε λα ην 

δσ, δελ μέξσ, δελ μέξσ αλ πξαγκαηηθά βιέπεη, πνιχ ελδηαθέξνλ ζα ήηαλ λα ην 

κάζσ, αιιά, αιιά, ηνπιάρηζηνλ γηα έλα πνιχ κεγάιν δηάζηεκα εγψ ην είρα 

απηφ απφιπηε αλάγθε, ρσξίο λα ην μέξσ, αιιά θαίλεηαη φηη ην είρα απφιπηε 

αλάγθε ην λα ππάξμεη θάπνηνο λα κ‟ αγαπάεη έηζη. Καη μέξεηο απηφ, πσο λα 

ζνπ πσ, μεπεξλάεη ην…, ηε ζρέζε ηελ επαγγεικαηηθή ξε παηδί κνπ. Γε ζεσξψ 

δειαδή φηη κνπ δφζεθε απηφ επεηδή εγψ πήγαηλα εθεί θαη πιήξσλα. Ννκίδσ 

φηη θάηη άιιν ήηαλε. 

Τα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο. Ζ δεχηεξε παξάκεηξνο ηεο 

ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο αθνξά ζηα βνεζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνδίδνπλ ζε απηήλ 

νη ζπκκεηέρνληεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζρεηίδνληαη κε ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηε 

ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο, κε ηα φξηα ηεο ζρέζεο θαζψο θαη κε ηελ 

αλζεθηηθφηεηα ηεο ζρέζεο, ηφζν απέλαληη ζηηο δπζθνιίεο, φζν θαη ζηνλ ρξφλν πνπ 

πεξλά.  

 Σηαθεπό και διαπκέρ πλαίζιο. Έλα απφ ηα βαζηθά βνεζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ απνδίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε είλαη ε ζηαζεξφηεηα ηεο, ε 

νπνία δεκηνπξγεί έλα βαζηθφ αίζζεκα αζθάιεηαο. Γηα παξάδεηγκα, ε Βαζηιηθή 

αλαθέξεη πφζν ζεκαληηθή ήηαλ ε ζηαζεξφηεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο, επεηδή 

αληηζηάζκηδε ηηο μαθληθέο απψιεηεο αλζξψπσλ πνπ είρε βηψζεη ζην παξειζφλ: 

Παξφια απηά, παξφια απηά, ήηαλε έλαο ζεκαληηθφο άλζξσπνο ν νπνίνο, ην 

ιέσ θαη ην μαλαιέσ γηαηί είλαη φλησο πνιχ δπλαηφ, δηφηη ήμεξα φηη κηα θνξά 

ηε βδνκάδα πνπ είρα επηιέμεη λα πεγαίλσ, γηα ρξφληα, φια ηα ρξφληα, απηή ηε 

ζπρλφηεηα είρα, δε ζπκάκαη λα ην αξαίσζα, δειαδή κφλν αλ κνπ ζπλέβαηλαλ 

ή είρα ζέκαηα πνπ κ‟ εκπφδηδαλ δελ πήγαηλα, εεε, κηα θνξά ηε βδνκάδα. Ήηαλ 

έλαο ζηαζεξφο άλζξσπνο. Ηδίσο κεηά ην πφζν είρα θινληζηεί κε ηηο απψιεηεο, 

αλ ζθεθηείο πφζν είρα θινληζηεί απφ μαθληθέο απψιεηεο ζεκαληηθψλ 

αλζξψπσλ ζηε δσή κνπ, απηφ ήηαλ πάξα πνιχ έλα ζηνηρείν θαηαξράο… 
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Παξάιιεια κε ηε ζηαζεξφηεηα, ζεκαληηθφ βνεζεηηθφ ζηνηρείν ηεο 

ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο απνηειεί θαη ε κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα. Πνιινί 

ζπκκεηέρνληεο αλαθέξνπλ πσο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε ςπρνζεξαπεία θαη λα 

νδεγήζεη ζε νπζηαζηηθέο αιιαγέο απαηηείηαη έλα αξθεηά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ο 

Ηάζνλαο, γηα παξάδεηγκα, αλαθέξεη φηη ζηα πιαίζηα ηεο νκαδηθήο ζεξαπείαο ζηελ 

παξέκβαζε, ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ρξεηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ έλαο ρξφλνο ψζηε λα 

αληηιεθζεί θαλείο βαζηθά πξάγκαηα γηα ηελ νκάδα θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

πγθεθξηκέλα αλαθέξεη: «Κη έρσ δεη θηφιαο επίζεο φηη ζηνλ έλα ρξφλν είλαη απηφο 

πνπ ρξεηάδεζαη, νη πεξηζζφηεξνη ηνπιάρηζηνλ, λα κπνπλ ιίγν ζηα ίζηα ηνπο, λα 

θαηαιάβνπλ ηη είλαη ε νκάδα, πσο ιεηηνπξγεί…». Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Μαλψιεο, 

ν νπνίνο κπήθε ζε κηα ζχληνκε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία γηα λα αληηκεησπίζεη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ απψιεηα ηνπ παηέξα ηνπ, αλαγλσξίδεη πσο αλ είρε 

παξακείλεη πεξηζζφηεξν ζηελ ςπρνζεξαπεία, ίζσο είρε θαηαθέξεη λα αληηκεησπίζεη 

θαιχηεξα ηα νδπλεξά ζπλαηζζήκαηα ηνπ. 

Α – Άιιαμε θάηη άιιν, ζηνλ ηξφπν πνπ έηζη αληηκεηψπηδεο ηνλ πφλν ή ηε 

ζιίςε, κεηά ηε ζεξαπεία; Δμαηηίαο ηεο ζεξαπείαο; 

Μ – ρη. Δλδερνκέλσο αλ είρα θάηζεη πεξηζζφηεξν ή αλ είρα θάλεη 

πεξηζζφηεξν ζεξαπεία λα γηλφηαλ απηφ. Γελ μέξσ, φρη, δελ αηζζάλνκαη φηη 

άιιαμε. 

Όπια. Παξφιν πνπ νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ πσο βηψλνπλ ηε ζεξαπεπηηθή 

ζρέζε σο κηα ζρέζε πνιχ βαζηά θαη πξνζσπηθή, ηαπηφρξνλα αλαγλσξίδνπλ πσο είλαη 

κηα ζρέζε πνπ έρεη φξηα. Σα φξηα απηά, σζηφζν, δελ ηα εθιακβάλνπλ σο θάηη 

αξλεηηθφ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο έρνπλ επίγλσζε ησλ νξίσλ, ρσξίο λα αηζζάλνληαη 

φηη απνηεινχλ εκπφδην. Γηα ηε Βαζηιηθή, ηα φξηα είλαη ζαθή αιιά δελ εκπνδίδνπλ ζε 

θακία πεξίπησζε ην ζπλαίζζεκα φηη ε ζεξαπεχηξηά ηεο είλαη ζεκαληηθή θαη είλαη εθεί 

γη‟ απηήλ: 

Λνηπφλ, είρε, ινηπφλ ε [φλνκα ζεξαπεχηξηαο] ήηαλ γηα κέλα, φπσο ζνπ είπα 

έγηλε πνιχ γξήγνξα έλαο ζεκαληηθφο άλζξσπνο ζηε δσή κνπ. Γηαηί; Γηαηί 

ήηαλ, έλησζα φηη ήηαλ εθεί, παξφιν πνπ ήηαλ ζαθέο φηη, δειαδή ην πιαίζην 

ηεο ζρέζεο ήηαλ ζαθέζηαην, έηζη; Γελ ππήξρε θακηά παξαλφεζε ζ‟ απηφ ζέισ 

λα πσ. 

Αθφκε πεξηζζφηεξν, ππάξρνπλ ζπκκεηέρνληεο πνπ αηζζάλνληαη φηη έρνπλ 

αλάγθε λα ππάξρνπλ ηα φξηα απηά. Γηα παξάδεηγκα, ε Εσή εθθξάδεη ηελ αλάγθε ηεο 
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λα είλαη ζαθείο νη ξφινη αλάκεζα ζε εθείλε θαη ηνλ ζεξαπεπηή ηεο, ρσξίο απηφ λα 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ αγάπε θαη ηελ απνδνρή πνπ εηζπξάηηεη απφ εθείλνλ: 

Ννκίδσ ε απνδνρή κνπ απ‟ ηνλ άιινλ, λαη, θη έλα ζεηηθφ ζπλαίζζεκα, φηη κ‟ 

αγαπάλε, μέξεηο. Παξφιν πνπ πάληα ήζεια απνζηάζεηο, δειαδή ζπκάκαη φηη ν 

[φλνκα ζεξαπεπηή], ηψξα πνπ γλσξηδφκαζηε πηα πνιιά ρξφληα, μέξεηο, θάηη 

είπε γηα ην facebook θαη ιέσ «εγψ δε ζα θάλσ θαζφινπ θίιν ηνλ [φλνκα 

ζεξαπεπηή] κέρξη φηαλ ηειεηψζνπκε ηε ζεξαπεία» γηαηί κνπ αξέζεη λα έρσ, κ‟ 

αξέζεη λα ππάξρνπλε ξφινη, δειαδή λα έρσ θη έλα κπζηήξην γη‟ απηνχο θαη λα 

ηνπο ζαπκάδσ θαη πεξηζζφηεξν, δε ζέισ λα είκαη… 

Ανθεκηικόηηηα ηηρ θεπαπεςηικήρ ζσέζηρ. Έλα αθφκε βνεζεηηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο πνπ αλαγλσξίζηεθε απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, απνηειεί ε αλζεθηηθφηεηα ηεο ζηηο δπζθνιίεο, ηηο παξαλνήζεηο ή ηηο 

ζπγθξνχζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. Γηα παξάδεηγκα, ε Βαζηιηθή αλαθέξεη πσο 

ζχκσλε πνιιέο θνξέο κε απηά πνπ ηεο έιεγε ε ζεξαπεχηξηά ηεο, ζηε ζπλέρεηα φκσο 

επεμεξγάδνληαλ εθείλν πνπ είρε δηακεηθζεί κεηαμχ ηνπο θαη έβξηζθαλ μαλά ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο επαθή: 

Σψξα αλ εθείλε ηελ ψξα κε ηζίησλε, εληάμεη, ήμεξα φηη ζα πάσ κεηά θαη ζα 

δνχκε ηη ζα θάλνπκε. Αιιά ππήξραλ θαη θνξέο πνπ κε ηζίησλε, δειαδή εθείλε 

ηε θνξά πνπ κνπ „πε «Δγψ δελ πξφθεηηαη λα ζ‟ αθήζσ λα ην θάλεηο απηφ», α, 

ιέσ, δελ είκαζηε θαιά ηψξα! Θα κνπ πεη θαη ηη ζα θάλσ! Χξαία! Άληε, ηεο 

ιέσ, ηψξα! Μνπ ιέεη «Απηφ πνπ ζνπ ιέσ!» Μνπ „ρε αγξηέςεη, αιιά σξαία. 

Δίρα λεπξηάζεη. Δ, κεηά μαλαβξήθε, ην επεμε…, ζέισ λα πσ, είρε φια, είρε ηα 

πάληα… 

Δπηπιένλ, ε Ησάλλα αλαθέξεη πσο ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο  

αζθάιεηαο ήηαλ ζηαζεξά ζηε ζρέζε, φρη κφλν ηηο θνξέο πνπ ε ζεξαπεχηξηά ηεο 

ζπληνληδφηαλ καδί ηεο θαη ηελ αθνινπζνχζε ζην βίσκα ηεο, αιιά θαη φηαλ απνπζίαδε 

απηφο ν ζπληνληζκφο. Ζ ζρέζε δειαδή δελ θινληδφηαλ ζε εθείλεο ηηο ζηηγκέο, φπσο 

αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: 

Ναη, ζέισ λα πσ φηη δελ ήηαλ πάληα, ηελ έλησζα φηη βιέπνπκε ην ίδην πξάγκα 

θαη «Α, σξαία, εληάμεη». Τπήξραλ θαη θάζεηο, φπσο απηή, πνπ δε κπνξνχζακε 

λα δνχκε ην ίδην πξάγκα, αιιά παξφια απηά, δε κείσζε απηφ ηελ επαθή ή ηελ 

αζθάιεηα πνπ έλησζα καδί ηεο ή ηελ αίζζεζε φηη είλαη δίπια κνπ. ρη, απιψο 

ήηαλ φηη δε βιέπνπκε ην ίδην πξάγκα. Δ, θαη έιεγα «Καιά δελ πεηξάδεη, άζηε 

λα βιέπεη απηή απηφ, δελ ππάξρεη απηφ αιιά ηέινο πάλησλ, άζηε λα ην 
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βιέπεη!» Κάπσο έηζη. Γηαηί ζέισ λα πσ δελ ήηαλ πάληα, δελ ήηαλ πάληα φηη 

βιέπνπκε ηα ίδηα θαη… ρη, δελ είλαη απηφ. 

Μηα άιιε πηπρή ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο ζρεηίδεηαη κε 

ηελ αίζζεζε πνιιψλ ζπκκεηερφλησλ φηη απνηειεί κηα ζρέζε πνπ αληέρεη ζην ρξφλν, 

αθφκε θαη κεηά ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο. Γηα παξάδεηγκα, ηφζν ε Αγάπε φζν θαη ε 

Βαζηιηθή αλαθέξνπλ φηη πνιιέο θνξέο ληψζνπλ ηελ αλάγθε λα κηιήζνπλ ζηνπο 

ζεξαπεπηέο ηνπο φηαλ θάηη ηηο απαζρνιεί, παξφιν πνπ έρεη πεξάζεη κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ο Γηνλχζεο εθθξάδεη 

κε ζαθήλεηα ηε δηάζηαζε ηεο αληνρήο ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο ζην ρξφλν θαη 

αλαθέξεη ηελ πεπνίζεζή ηνπ φηη κηα ζρέζε φπσο ε ζεξαπεπηηθή κπνξεί λα αιιάδεη 

κνξθή αιιά δελ ηειεηψλεη πνηέ: 

Γε ζα κπνξνχζα λα ηεο πσ, [φλνκα ζεξαπεχηξηαο] κνπ μέξεηο, εληάμεη, ηα είδα 

απηά ζ‟ επραξηζηψ, ηειεηψζακε. Γελ ηειεηψλνπλ έηζη νη ζρέζεηο. Πξψηα απ‟ 

φια νη ζρέζεηο δελ ηειεηψλνπλ, δειαδή ηέηνηεο ζρέζεηο ζεσξψ φηη δελ 

ηειεηψλνπλ πνηέ. Τπάξρνπλε. Μπνξεί λα ηειεηψλνπλ κ‟ έλαλ άιιν ηξφπν θαη 

λα αιιάδνπλ, θαη λα απνθηνχλ έλα άιιν λφεκα, κηα άιιε κνξθή. 

Σύλνςε. Οη ζπκκεηέρνληεο αλέδεημαλ ηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε σο ζεκαληηθφ 

βνεζεηηθφ παξάγνληα πνπ ζπλέβαιιε ζηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηε ζεηηθή 

αιιαγή. Οη βνεζεηηθέο παξάκεηξνη ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο νκαδνπνηήζεθαλ ζε δχν 

ππνθαηεγνξίεο: (α) ηε βίσζε ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο θαη, (β) ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο. πγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ πσο βηψλνπλ ηε 

ζεξαπεπηηθή ζρέζε σο κηα πνιχηηκε θαη ζεκαληηθή ζρέζε κέζα ζηελ νπνία 

αηζζάλνληαη εκπηζηνζχλε θαη αζθάιεηα λα επηθνηλσλήζνπλ αλνηρηά θαη λα 

επεμεξγαζηνχλ ηηο εκπεηξίεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. Αηζζάλνληαη, επίζεο, πσο 

ππάξρεη ζπκβαηφηεηα θαη ρεκεία αλάκεζα ζε εθείλνπο θαη ηνλ ζεξαπεπηή ηνπο, ελψ 

ζεσξνχλ φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δνπιεχεη ν ζεξαπεπηήο ηνπο, ηνπο ηαηξηάδεη. 

Δπηπιένλ, ζεκαληηθή πηπρή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν βηψλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ηε 

ζεξαπεπηηθή ζρέζε απνηειεί θαη ε αίζζεζε φηη πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ αιεζηλή θαη 

πξνζσπηθή ζρέζε. Σα βνεζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο πνπ 

αλαδείρζεθαλ απφ ηηο αθεγήζεηο, αθνξνχλ θπξίσο ζηε ζηαζεξφηεηα θαη ζηε κεγάιε 

ρξνληθή δηάξθεηα, ζηελ χπαξμε ζαθψλ νξίσλ θαη ξφισλ, θαη ηέινο ζηελ 

αλζεθηηθφηεηα ηεο ζρέζεο απέλαληη ζηηο δπζθνιίεο θαη ηηο ζπγθξνχζεηο, αιιά θαη 

απέλαληη ζηνλ ρξφλν πνπ πεξλά κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζεξαπεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. 
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Η ζπκβνιή ηνπ πειάηε. Δθηφο απφ ηε ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ ζηνλ 

ζεξαπεπηή θαη ηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε, νη ζπκκεηέρνληεο αλαγλσξίδνπλ επίζεο φηη θαη 

νη ίδηνη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζεξαπεπηηθή αιιαγή θαη ηελ αλάθακςή ηνπο 

απφ ηηο αληημνφηεηεο. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ αθεγήζεσλ ηνπο  δηαθάλεθε πσο 

νη ίδηνη νη πειάηεο ζπκβάιινπλ ζηε ζεξαπεπηηθή αιιαγή κε δχν ηξφπνπο. Ο πξψηνο 

ηξφπνο ζρεηίδεηαη κε ηε γεληθφηεξε θηλεηνπνίεζε ηνπο λα εληαρζνχλ θαη λα 

παξακείλνπλ ζηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία, ελψ ν δεχηεξνο αλαθέξεηαη ζηηο 

ελεξγεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινπλ νη ίδηνη, εληφο θαη εθηφο ηεο ζεξαπεπηηθήο 

ψξαο. 

 Κηλεηνπνίεζε θαη εηνηκόηεηα. Σν ηζρπξφ θίλεηξν ηνπ πειάηε λα αλαδεηήζεη, 

θαηαξράο, αιιά θπξίσο λα παξακείλεη ζε κηα ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία, αλαδείρζεθε 

σο κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο ζπκβνιήο ηνπ πειάηε. χκθσλα κε ηε Θενδνζία, 

κέζα ζηε ζεξαπεία έξρεηαη θαλείο ζε επαθή κε δχζθνια ζπλαηζζήκαηα, ελψ 

ζπλεηδεηνπνηεί πνιιά πξάγκαηα ζρεηηθά κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη κε ην ηη δελ πεγαίλεη 

θαιά. Δάλ δελ ππάξρεη ηζρπξφ θίλεηξν, ηφηε ν πειάηεο κπνξεί λα ζηακαηήζεη πξφσξα 

ηε ζεξαπεία: 

Αλ παο, αλ δελ ππάξρεη θίλεηξν, δπζηπρψο ζα ζηξίςεηο. Γπζηπρψο, θαιψο ή 

θαθψο, θη εγψ έηζη θαη απφ απηφ πνπ βιέπσ απφ ηνλ εαπηφ κνπ, θαη απφ απηφ 

πνπ βιέπσ απφ ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, φηη είλαη ην κεγάιν, φρη ην κεγάιν 

κεηνλέθηεκα, δελ είλαη ηφζν ηεο ζεξαπείαο είλαη φηη…δπζηπρψο άκα δελ έρεηο 

πξφβιεκα δε ζα ηελ αλαδεηήζεηο. Καη άκα δελ ηελ αλαδεηήζεηο δε ζα πάξεηο 

απηά πνπ έρεη λα ζνπ δψζεη. Ζ ζεξαπεία ζέιεη δπζηπρψο έλα θίλεηξν. Θέιεη 

έλα ιφγν λα παο λα ην θάλεηο. Καη ζπλήζσο ζα έρεηο θάεη ην θεθάιη ζνπ γηα 

λα παο λα θάλεηο ζεξαπεία. Άκα δελ ππάξρεη θίλεηξν, δειαδή δε ζα παο 

ζεξαπεία γηα λα πηεηο θαθέ. Πξέπεη λα ππάξρεη θάπνην θίλεηξν. Κάηη ζα έρεηο 

δεη, θάηη ζα έρεηο αληηκεησπίζεη, θάπνπ έρεηο δπζθνιία, θάπνπ βιέπεηο φηη δε 

κπνξείο; Καη πξέπεη ιηγάθη λα παξαδερηείο ζηνλ εαπηφ ζνπ φηη, πξέπεη λα 

θηάζεηο ζην ζεκείν λα ην παξαδερηείο φκσο, «δε κπνξψ κφλνο κνπ»… 

 Σν θίλεηξν γηα ηελ παξακνλή ζηε ζεξαπεία κπνξεί λα ιάβεη πνιιέο θνξέο ηε 

κνξθή ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία. πσο είδακε, ε ζηάζε ηνπ 

ζεξαπεπηή θαη ε θαιή ζεξαπεπηηθή ζρέζε πξνθαινχλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηνλ 

πειάηε, δηεπθνιχλνληαο ηελ παξακνλή ηνπ ζηε ζρέζε. Μηα άιιε πηπρή ηεο 

ηθαλνπνίεζεο απφ ηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία ζρεηίδεηαη κε ηελ επραξίζηεζε πνπ 

αληιεί ν πειάηεο απφ ηηο λέεο αλαθαιχςεηο πνπ θάλεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, φζν 
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δχζθνιεο ή νδπλεξέο θη αλ είλαη απηέο. Απηφ ηζρχεη, γηα παξάδεηγκα, γηα ηνλ Ηάζνλα 

ν νπνίνο γνεηεπφηαλ ηφζν απφ ηε δηαδηθαζία πνπ ήζειε λα ηελ νδεγήζεη ζε φζν 

κεγαιχηεξν βάζνο κπνξνχζε, αθφκε θη φηαλ εθείλα πνπ ζπλεηδεηνπνηνχζε γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ ήηαλ ηδηαίηεξα νδπλεξά. Αλαθέξεη πσο απηή ηνπ ε ηάζε ηνλ βνήζεζε λα 

αμηνπνηήζεη ζην έπαθξν κηα νκαδηθή παξέκβαζε πνπ ήηαλ εζηηαζκέλε ζηελ 

εμάξηεζε θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηεο γηα λα επεμεξγαζηεί πξνζσπηθά ηνπ ζέκαηα ζε 

βαζχηεξν επίπεδν.  

Κάηη πνπ αλαθάιππηα γηα κέλα, παξφιν πνπ πνλνχζε κε νδεγνχζε φιν θαη πην 

βαζηά απηφ ην πξάγκα, θαη κάιηζηα πνιινί κνπ έρνπλε πεη, φρη, ην πηζηεχσ θη 

εγψ γηα ηνλ εαπηφ κνπ φηη, παξφιν πνπ απηέο νη νκάδεο δελ είλαη νκάδεο πνπ 

νπζηαζηηθά δνπιεχεηο ζέκαηά ζνπ, αιιά νπζηαζηηθά πξνζπαζνχλ λα ζνπ 

δείμνπλ θάπνηα πξάγκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε θαη πσο λα ρεηξηζηείο κηα 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεζαη κέζα. Δγψ δνχιεςα αξθεηά πην βαζηά, γηαηί 

αθξηβψο κνπ άξεζε ηφζν πνιχ ε φιε δηαδηθαζία, πνπ βνπηνχζα. Βνπηνχζα 

πνιχ κέζα ζ‟ απηφ. 

εκαληηθή είλαη επίζεο ε εηνηκφηεηα ηνπ πειάηε λα αλαγλσξίζεη θαη λα 

αληηκεησπίζεη ζπλαηζζήκαηα θαη θαηαζηάζεηο. Γηα ηε Εσή, ε εηνηκφηεηα απηή 

ζεκαίλεη σξηκφηεηα θαηαλφεζεο. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη «Ννκίδσ φηη ην πην, λνκίδσ 

φηη απηφ πνπ έρεη ελδηαθέξνλ είλαη φηη φηαλ δελ είζαη ψξηκνο λα θαηαλνήζεηο θάηη, φηη 

θαη λα ζνπ ιέλε νη άιινη, δελ είλαη, δελ πεξλάεη». Ο Γηνλχζεο αλαθέξεη πσο άξγεζε 

λα κηιήζεη ζηε ζεξαπεία γηα ηε ζρέζε ηνπ κε ηε ζχληξνθφ ηνπ επεηδή δελ ήηαλ 

έηνηκνο λα ηελ επεμεξγαζηεί. ην απφζπαζκα επεμεγεί ηη ζεκαίλεη απηή ε 

εηνηκφηεηα: 

Ζ εηνηκφηεηα ηη ζεκαίλεη; εκαίλεη φηη ζην εδψ θαη ηψξα λα κπνξψ λα θέξσ 

απηά ηα νπνία αηζζάλνκαη ή ζθέθηνκαη, λα ηα θάλσ ιέμεηο θαη λα ζηα 

θνηλσλήζσ θαη λα ηα δνχκε καδί. Σν λα „καη έηνηκνο ην λα ηα δηαρεηξηζηψ. 

Γειαδή κέρξη ηφηε δελ ήκνπλα έηνηκνο λα ηα δηαρεηξηζηψ, δελ ήκνπλα έηνηκνο 

λα αληηκεησπίζσ ην ζεξίν πνπ νλνκάδεηαη ζρέζε. 

Ο πειάηεο δελ είλαη πάληα απφ ηελ αξρή έηνηκνο λα θαηαλνήζεη θαη λα αληηκεησπίζεη 

ζπλαηζζήκαηα θαη θαηαζηάζεηο. Ζ ίδηα ε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία φκσο, θαη ε 

επεμεξγαζία ησλ δεηεκάησλ πνπ ζπληειείηαη κέζα ζε απηήλ, δηεπθνιχλεη θαη 

εληζρχεη δηαξθψο ηελ εηνηκφηεηα. Πνιιέο θνξέο ε επεμεξγαζία θαη ε ηαθηνπνίεζε 

νξηζκέλσλ δεηεκάησλ, επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγεζεί ν ρψξνο αιιά θαη ε εηνηκφηεηα 

γηα ηελ επεμεξγαζία άιισλ δεηεκάησλ. Γηα ηνλ Γηνλχζε, γηα παξάδεηγκα, ε 
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εηνηκφηεηα λα αλαθέξεη θαη λα επεμεξγαζηεί ην ζέκα ηεο ζρέζεο ηνπ δεκηνπξγήζεθε 

αθνχ είρε δνπιέςεη ζεξαπεπηηθά ηελ απψιεηα ησλ δηθψλ ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηα 

πξνβιήκαηα πνπ είραλ πξνθχςεη απφ ηελ απψιεηα απηή. 

 Ελεξγεηηθόο ξόινο. Ο δεχηεξνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπκβάιιεη ν πειάηεο 

ζηε ζεξαπεπηηθή αιιαγή ζρεηίδεηαη κε ηνλ ελεξγεηηθφ ηνπ ξφιν ζε δηάθνξα ζηάδηα 

ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Καηαξράο, νη πειάηεο αλαδεηνχλ πνιχ ελεξγά έλαλ ζεξαπεπηή πνπ ηνπο 

αξέζεη, ηνπο ηαηξηάδεη θαη ηνπο θάλεη λα ληψζνπλ θαιά. Αμηνινγνχλ ηνλ ζεξαπεπηή 

θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο πξνθαιεί θαη απνθαζίδνπλ αλ ζα παξακείλνπλ ζηε 

ζεξαπεία ή αλ ζα δηαθφςνπλ. Αξθεηνί είλαη νη ζπκκεηέρνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζε 

πξνεγνχκελεο απφπεηξεο ηνπο λα μεθηλήζνπλ ζεξαπεία, νη νπνίεο δελ επνδψζεθαλ 

επεηδή δελ αηζζάλνληαλ θαιά κε ηνλ ζεξαπεπηή. Ζ Βαζηιηθή αλαθέξεη, κε ηδηαίηεξα 

έληνλν ηξφπν, δχν πξνεγνχκελεο πξνζπάζεηεο πνπ έθαλε λα αλαδεηήζεη βνήζεηα θαη 

πεξηγξάθεη πφζν αξλεηηθέο ήηαλ απηέο, κε απνηέιεζκα λα ηηο δηαθφςεη: 

Καη ηφηε λαη, κέζα ζ‟ φια αλαδήηεζα θαη βνήζεηα. Μνπ ζχζηεζαλ έλαλ 

ςπρίαηξν, ν νπνίνο απιά ήηαλε, ηψξα πηα ηδίσο, ηφηε απιά έλησζα φηη δε ζέισ 

λα μαλαπάσ. Σψξα, κε ηε γλψζε πνπ έρσ, μέξσ θαη γηαηί, ήηαλε επηεηθψο 

απαξάδεθηνο, δειαδή επραξίζησο λα ηνπ „ξηρλα έλα ρέξη μχιν ηψξα, 

επραξίζησο. Γειαδή ζα πήγαηλα επίζθεςε γηα λα ηνλ βξίζσ θαη λα ηνλ 

κπνπθιίζσ. πλέρηζα λα αλαδεηψ βέβαηα γηαηί απηφ, κνπ ζχζηεζαλ κηα 

ςπρνιφγν. Πήγα ζ‟ απηήλ θάπνηεο θνξέο φπσο ζνπ είπα, ηψξα πάξα πνιχ 

θαιά μέξσ φηη επίζεο ηη δελ θφιιεζε, ην ζπκάκαη ζαλ ηψξα. Ήηαλε ζαπκάζηα, 

ήηαλε ζα λα θνξνχζε κάζθα πάληα, αλέθθξαζηε ήηαλ, φηη θαη λα κνπ έιεγε 

ήηαλ αλέθθξαζηε θαη βεβαίσο ήηαλ θαη ζαθψο αμηνινγεηηθή θη επηθξηηηθή, 

έηζη; 

Ζ εκπηζηνζχλε ηνπ πειάηε ζηνλ ζεξαπεπηή θαη ηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία 

απνηειεί κηα άιιε παξάκεηξν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ξφινπ. Δίδακε ζηελ πξνεγνχκελε 

ελφηεηα φηη ε εκπηζηνζχλε θαη ε αζθάιεηα είλαη δχν ηδηαίηεξα βνεζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα πνπ εκπλέεη ν ζεξαπεπηήο θαη ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε. ε απηή ηελ 

ππνθαηεγνξία αλαδεηθλχεηαη πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ ίδηνπ ηνπ πειάηε, 

ηφζν ζην λα βηψζεη, φζν θαη ζην λα αμηνπνηήζεη έκπξαθηα ηελ εκπηζηνζχλε απηή. 

Αθφκε θη αλ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ αξρή κηα βαζηθή εκπηζηνζχλε, νξηζκέλεο θνξέο ν 

πειάηεο δπζθνιεχεηαη λα αλαθέξεη θαη λα επεμεξγαζηεί ζέκαηα πνπ θνβάηαη φηη 

ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ αξλεηηθή εηθφλα ηνπ ζεξαπεπηή γηα ηνλ ίδην. 
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Ζ απφθαζε λα ηα ζπδεηήζεη, αθφκε θαη αλ ε ζεξαπεία έρεη πξνρσξήζεη αξθεηά, 

απνδεηθλχεηαη ζεκαληηθή ηφζν γηα ην ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα φζν θαη γηα ηελ ίδηα 

ηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε, θαη εληζρχεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ πειάηε. Ζ Ησάλλα 

πεξηγξάθεη παξαθάησ ηε δπζθνιία ηεο λα απνθαιχςεη ζηε ζεξαπεχηξηα ηεο ηελ 

εμσζπδπγηθή ηεο ζρέζε, θαη πφζν πνιχ ρξεηαδφηαλ λα βαζχλεη ε εκπηζηνζχλε ψζηε 

λα κηιήζεη γηα απηήλ: 

Δ, κεηά, φηαλ ηεο είπα γηα ηνλ [φλνκα εξσηηθνχ ζπληξφθνπ]. Ήηαλ επίζεο έλα 

θνκβηθφ ζεκείν γηα κέλα, γηαηί εθεί ήηαλ πηα ε απφιπηε εκπηζηνζχλε. ια ηα 

άιια ήηαλ ηνπ παξειζφληνο, ήηαλ πξάγκαηα πνπ, εληάμεη, δελ, δελ είρα 

επζχλε, εγψ γη‟ απηά! Γελ εμαξηηφληνπζαλ απ‟ ην ηη θάλσ εγψ θαη πνηα είκαη 

θαη πσο είκαη. Δλψ ε ζρέζε κνπ απηή ήηαλ επηινγή κνπ ζ‟ έλα κεγάιν βαζκφ, 

ήηαλε ηνπ παξφληνο, κε έδεηρλε κ‟ έλα ηξφπν πνπ εγψ ζεσξνχζα θάπσο αο 

πνχκε αδχλαην λα ηνλ πσ ζ‟ έλαλ άλζξσπν πνπ δε κε μέξεη θαη δελ, φρη πνπ δε 

κε μέξεη, δελ μέξσ, δελ ην „ιεγα θαη ζε θαλέλαλ, εθηφο απφ ηε [φλνκα θίιεο] 

αο πνχκε δελ ην ήμεξε θαη θαλείο. Οπφηε, απηφ ήηαλε ε ζηηγκή πνπ…, ην 

κεγάιν άλνηγκα αο πνχκε. Παξφηη ήηαλ κφλν ζε εθείλε, ην λα κπνξέζσ λα ην 

πσ, θαη λα κηιήζσ γη‟ απηφ θαη γηα φια ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ππάξρνπλε θαη 

ηηο δπζθνιίεο θαη, θαη φιε απηή ηε ζχγθξνπζε πνπ έρσ κέζα κνπ θαη…, φια 

φζα έγηλαλ ηέινο πάλησλ, ήηαλ πνιχ κεγάιν πξάγκα γηα κέλα. Μνπ πήξε 

πάξα πνιχ θαηξφ γηα λα ην θάλσ, θαη φρη κφλν πάξα πνιχ θαηξφ, πάξα πνιιή 

ελέξγεηα, ζθέςε. Γηαηί, γηαηί ηφηε είρα πεη ζηνλ εαπηφ κνπ φηη «Κνίηαμε, ε 

[φλνκα ζεξαπεχηξηαο] ζ‟ έρεη εκπηζηεπηεί, πνιχ, ζ‟ αγαπάεη, ζε ληψζεη, πσο ζα 

ηεο πεη θάηη πνπ ζε ξίρλεη απ‟ απηφ ην βάζξν αο πνχκε; Καη πνπ ζε θάλεη λα 

θαίλεζαη ςεχηηθε;» Ή ηνπιάρηζηνλ έηζη ην „βιεπα ην πξάγκα. Οπφηε ην φηη 

κπφξεζα λα ην πσ απηφ ήηαλε κέγα ζαχκα! Κη φηη κπνξψ αθφκα λα κηιάσ γη‟ 

απηφ, κε φια φζα κεζνιάβεζαλ… Ναη.  

Σφζν απφ ηα ιφγηα ηεο Ησάλλαο, φζν θαη απφ ηα ιφγηα ηεο Γεσξγίαο πνπ 

παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα, δηαθαίλεηαη φηη δελ είλαη κφλν ε εκπηζηνζχλε ζηνλ 

ζεξαπεπηή πνπ βνεζάεη ηνλ πειάηε λα απνθαιχςεη ηα δεηήκαηα πνπ ηνλ απαζρνινχλ, 

αιιά φηη είλαη απαξαίηεηα θαη ην ζάξξνο θαη ε απνθαζηζηηθφηεηα λα μεπεξάζεη ηνπο 

θφβνπο ηνπ θαη λα ηνικήζεη λα αλνηρηεί. Ζ Γεσξγία αλαθέξεηαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ζην ζάξξνο ηεο λα εθηεζεί: 

Θεσξψ φηη θη εγψ είρα ζπκβνιή ζ‟ απηφ, δειαδή ην „ρσ παξαηεξήζεη φηη 

ζηνπο ζεξαπεπηέο γεληθά αθήλνκαη, δείρλσ εκπηζηνζχλε… Θεσξψ φηη έρσ 
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κηα θαιή ζρέζε κε ηελ έθζεζε, πνπ κ‟ έρεη βνεζήζεη ζ‟ απηά ηα θνκκάηηα. Να 

κπαίλσ αο πνχκε γξήγνξα ζην… Ννκίδσ φηη κ‟ εμηηάξεη θαη ιίγν ζ‟ έλα 

βαζκφ. […] Οπφηε, λαη θαη ην δηθφ κνπ θνκκάηη ην φηη αο πνχκε κ‟ αξέζεη ε 

έθζεζε, είρα ην ζάξξνο λα εθηεζψ, ήζεια, είρα πξαγκαηηθά ιαρηάξα λα ην 

δνπιέςσ, λα θάλσ θάηη, φρη απιψο λα πεγαίλσ. Καη αλάγθε επηθνηλσλίαο. 

Ζ πξνζπάζεηα πνπ ν ίδηνο ν πειάηεο θαηαβάιιεη γηα λα αιιάμεη απνηειεί 

άιιε κηα παξάκεηξν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ξφινπ θαη αλαθέξεηαη ζηηο δηαζέζεηο θαη ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπ κέζα ζην ζεξαπεπηηθφ πιαίζην.  Οη πειάηεο αλαγλσξίδνπλ φηη ε 

ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία είλαη πνιιέο θνξέο δχζθνιε θαη επίπνλε, θαη απαηηεί θφπν 

απφ απηνχο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε δέζκεπζε ηνπο ζηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία, 

ε πξνζπκία ηνπο λα δνπιέςνπλ κε ηνλ εαπηφ ηνπο, θαη ε ελεξγεηηθή δνπιεηά πνπ 

θαηαβάιινπλ δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν. Ζ Αγάπε αλαθέξεηαη ζηηο πηπρέο ηεο 

δηθήο ηεο ελεξγεηηθήο ζπκβνιήο ζηε ζεξαπεία ηεο. 

Ξεθηλψληαο φκσο, ήζεια λα ζπλερίζσ λα θάλσ ζεξαπεία, γη‟ απηφ θαη ήκνπλα 

ηππηθή, γη‟ απηφ θαη πήγαηλα ζ‟ φια ηα ξαληεβνχ κνπ, γη‟ απηφ θαη δνχιεπα, 

γηαηί απνθάζηζα λα δνπιέςσ. Απηφ. Καηά ζπλέπεηα, έλαο άλζξσπνο πνπ είλαη 

απνθαζηζκέλνο λα βνεζήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, ε, λα πξνρσξήζεη γηα λα αιιάμεη 

ηα πξάγκαηα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, λα ηα πάεη πξνο ην θαιχηεξν, νθείιεη λα 

δνπιέςεη. Κη είλαη ζέκα δνπιεηάο. Κη εληάμεη. Γε ζέιεη θφβν απηφ ην πξάγκα. 

Απιά ζέιεη λα „ρεηο ηε ζέιεζε λα δνπιέςεηο. Με ζέλα. Να απνδερηείο ηνλ 

εαπηφ ζνπ, ηέηνηα πξάγκαηα, λα ηνλ αγαπήζεηο, λα ηνλ πξνσζήζεηο, λα ηνλ 

πξνρσξήζεηο, λα… Γηα ζέλα φια.  

Μηα δηάζηαζε ηεο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιιεη ν ίδηνο ν πειάηεο ψζηε λα 

αιιάμεη θαη λα πξνρσξήζεη, είλαη ε δεθηηθφηεηα ηνπ ζηηο παξεκβάζεηο ηνπ ζεξαπεπηή 

θαη ε επεμεξγαζία ηνπο. Παξάδεηγκα απνηειεί ν Νηθεθφξνο, ν νπνίνο αλαθέξεη πφζν 

δεθηηθφο ήηαλ θαη πφζν άκεζα αμηνπνηνχζε εθείλα πνπ ηνπ έιεγε ε ζεξαπεχηξηα ηνπ.  

ρη, εγψ λνκίδσ φηη άθνπγα πνιχ, λνκίδσ φηη απηά πνπ κνπ έιεγε ηα 

αθνκνίσλα γξήγνξα, απηφ κφλν. ηη ηα „πηαλα, δε ρξεηαδφηαλε λα κνπ πεη 

εθαηφ θνξέο ην ίδην πξάγκα… Πήγαηλα παξαθάησ πνιχ γξήγνξα. Σν 

θαηαιάβαηλα. Σν ελζσκάησλα πνιχ γξήγνξα ζηε δηαδηθαζία. Απηφ. 

Ζ επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ πνπ αλαδχεηαη ζηε ζεξαπεπηηθή ζπλεδξία δε 

ιακβάλεη ρψξα κφλν κέζα ζηε ζεξαπεπηηθή ψξα, αιιά θαη ελδηάκεζα ζηηο ζπλεδξίεο. 

Απηή είλαη άιιε κηα πηπρή ηνπ ελεξγεηηθνχ ξφινπ ηνπ πειάηε. Οη ζπκκεηέρνληεο 

αλέθεξαλ πσο αλάκεζα ζηηο ζπλεδξίεο ζπιινγίδνληαλ εθείλα πνπ είραλ ζπδεηήζεη κε 
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ηνλ ζεξαπεπηή ηνπο, ηα επεμεξγάδνληαλ αθφκε πεξηζζφηεξν θαη ηα εμέιηζζαλ. Ο 

ηέιηνο απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα θαη αλαθέξεη επηπιένλ πσο δελ 

επεμεξγαδφηαλ κφλν εθείλα πνπ είραλ δηαδξακαηηζηεί κέζα ζηε ζεξαπεπηηθή 

ζπλεδξία, αιιά έςαρλε θαη ζρεηηθφ βηβιηνγξαθηθφ πιηθφ ψζηε λα ην πξνρσξήζεη 

αθφκε πεξηζζφηεξν. 

Σν απνδίδσ ζηελ ηθαλφηεηά ηεο λα κε κάζεη λα δνπιεχσ κε ηνλ εαπηφ κνπ, λα 

ςάρλσ ηνλ εαπηφ κνπ, ίζσο, θαη ζε θνκκάηη δηθφ κνπ πνπ δνχιεπα κε ηνλ 

εαπηφ κνπ. Γειαδή δελ έβγαηλα έμσ, δελ ηειείσλα θη έιεγα «νπθ, ην ηειείσζα 

θη απηφ, ηελ άιιε Σεηάξηε» αο πνχκε. ιε ηελ εβδνκάδα, ηδίσο φηη έιεγε 

εθείλε, αιιά φηη έιεγα θη εγψ ην δνχιεπα. Σν επεμεξγαδφκνπλα. Γελ πέξλαγε 

έηζη. Γελ έβγαηλα θαη ηειείσλε. Γελ ην „βιεπα αο πνχκε ζαλ έλα κάζεκα πνπ 

δελ ην ζέισ, θαη ην πεηάσ, ην αθήλσ. Σν δνχιεπα κέζα κνπ φιε ηε βδνκάδα, 

έηζη; Καη απηά πνπ ζηγφληνπζαλ θη απηά, έςαρλα λα βξσ βηβιηνγξαθία θιπ, λα 

αλνίμσ ηνλ Φξφηλη, λα βξσ ην θαηάιιειν θεθάιαην, θιπ, λα ην ςάμσ, λα ην 

δσ…  

Σύλνςε. Οη ζπκκεηέρνληεο απέδσζαλ ζεκαληηθφ βνεζεηηθφ ξφιν γηα ηε 

ζεηηθή ζεξαπεπηηθή έθβαζε, φρη κφλν ζηνλ ζεξαπεπηή θαη ηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε, 

αιιά θαη ζηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ. Ζ ζπκβνιή ηνπ πειάηε θάλεθε πσο δηαθξίλεηαη 

πεξαηηέξσ ζε δχν παξακέηξνπο. Ζ πξψηε, αθνξά ζηελ χπαξμε ελφο ηζρπξνχ 

θηλήηξνπ πνπ βνεζά ηνλ πειάηε λα παξακείλεη ζε κηα δχζθνιε θαη επίπνλε 

ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία θαζψο θαη ζηελ εηνηκφηεηα ηνπ λα αλαγλσξίζεη θαη λα 

αληηκεησπίζεη ζπλαηζζήκαηα θαη θαηαζηάζεηο. Ζ δεχηεξε παξάκεηξνο ηεο ζπκβνιήο 

ηνπ πειάηε αλαθέξεηαη ζηελ ελεξγεηηθή πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη ζε δηάθνξα 

ζεκεία ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ πξνζπάζεηα απηή κπνξεί λα ιάβεη δηάθνξεο 

κνξθέο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε αλαδήηεζε θαη επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 

ζεξαπεπηή, ε εκπηζηνζχλε θαη ην ζάξξνο λα εθζέζεη επάισηα ζπλαηζζήκαηα θαη 

εκπεηξίεο, ε ηππηθφηεηα θαη ε δέζκεπζε ζηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία, αιιά θαη ε 

επεμεξγαζία ησλ δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαη ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ ζεξαπεπηή, 

ηφζν εληφο ηεο ζεξαπεπηηθήο ψξαο, φζν θαη ελδηάκεζα ζηηο ζπλεδξίεο. 

Αλαδεηώληαο ην Πξνζσπηθό Νόεκα 

Ζ δεχηεξε ππεξθείκελε θαηεγνξία πνπ αλαδείρζεθε απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ ζρεηίδεηαη κε ηηο βαζηθέο δηεξγαζίεο αλαθαηαζθεπήο ηνπ λνήκαηνο. Οη 

δηεξγαζίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ απφζηαζε πνπ ιακβάλεη ν πειάηεο απφ ηα 

νδπλεξά ζπλαηζζήκαηα θαη εκπεηξίεο θαη ηελ παξαηήξεζή ηνπο, ηε γλσζηηθή θαη 
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ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ απηψλ, θαζψο 

θαη ηε ζαθέζηεξε αληίιεςε ησλ ζθέςεσλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ αληηδξάζεσλ, 

ηεο ζπκπεξηθνξάο, θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ ζρεηίδεηαη. Οη δηεξγαζίεο απηέο, αθελφο 

δηεπθνιχλνληαη απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή αλαθνχθηζε πνπ βηψλεη ν πειάηεο κέζα ζηελ 

αζθαιή ζεξαπεπηηθή ζρέζε ελψ, αθεηέξνπ, νδεγνχλ ζηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο έληαζεο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη δηεξγαζίεο 

απηέο. 

Απνζηαζηνπνίεζε θαη επηθέληξσζε. Μηα βαζηθή δηεξγαζία ζηελ νπνία 

εκπιέθεηαη ν πειάηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςπρνζεξαπείαο είλαη ε επηθέληξσζε ζηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη ηα βηψκαηα ηνπ θαη ε παξαηήξεζε ηνπο απφ κηα αζθαιή απφζηαζε. Ζ 

επηθέληξσζε απηή βνεζάεη ηνλ πειάηε λα εμεηάδεη θαη λα επεμεξγάδεηαη ηα δεηήκαηα 

πνπ ηνλ απαζρνινχλ. Ζ Ζιέθηξα πεξηγξάθεη απηή ηε δηαδηθαζία:  

α λα ηα βιέπεηο θάησ απφ ην θαθφ θάπνηα πξαγκαηάθηα, πνπ έρεηο απηά ηα 

45 ιεπηά, ηελ πνιπηέιεηα λα ην θάλεηο θαη κεηά λα ην πάξεηο καδί θαη λα ην 

ζθεθηείο, θαη κέζα ζηε κέξα θαη κέζα ζηε βδνκάδα κέρξη λα έξζεη ε επφκελε 

ζπλεδξία… 

Ζ Βαζηιηθή, επηρεηξψληαο λα θαηαλνήζεη ηη είλαη απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηε 

ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία απφ κηα ζπδήηεζε κε θίινπο, θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα 

πσο ελψ κε ηνπο θίινπο ζπδεηά θαλείο πνιιά πξάγκαηα θαη δελ εζηηάδεη ζε θάηη 

ζπγθεθξηκέλν, ε ζεξαπεία είλαη κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνία επηθεληξψλεηαη θαλείο 

κφλν ζε απηφ πνπ ηνλ απαζρνιεί:  

α λα „λαη… ζα λα κπαίλσ εθεί ζε κηα, ζε κηα κνλαδηθή δηαδηθαζία, πνπ έρεη 

θαη κηα ζπλέρεηα αο πνχκε. α λα θάλσ θαη κ‟ έλα ηξφπν, πσο λα ζνπ πσ, ζα 

λα επηθεληξψλσ, ζε θάηη πνπ κ‟ απαζρνιεί. […] Δλψ εθεί ζα πάσ εζηηαζκέλα, 

ηνπιάρηζηνλ θάπσο έηζη, δελ μέξσ αλ ζθεθηψ θαη θάηη άιιν. Απηφ έηζη ζε 

πξψηε απηή, λνκίδσ απηφ θάλεη ηε δηαθνξά, φηη ζα πάσ εζηηαζκέλα. Θα πάσ, 

«Έια λα δνχκε ξε παηδί κνπ απηφ πνπ κ‟ απαζρνιεί. Απηφ πνπ κε δπζθνιεχεη. 

Έια λα ην δνχκε καδί». Ξέξεηο, θάπσο έηζη, πάκε λα ην, έια λα ην 

δνπιέςνπκε καδί. 

Οη δηεξγαζίεο ηεο επηθέληξσζεο θαη ηεο παξαηήξεζεο δηεπθνιχλνληαη θαηά 

θχξην ιφγν απφ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ δεκηνπξγείηαη κέζα ζην 

ζεξαπεπηηθφ πιαίζην. Ζ θαιή ζεξαπεπηηθή ζρέζε θαη ε ζεηηθή ζηάζε ηνπ ζεξαπεπηή 

απέλαληη ζηνλ πειάηε δεκηνπξγνχλ έλα ζεηηθφ θιίκα απαιιαγκέλν απφ νπνηαδήπνηε 

αίζζεζε απεηιήο ή θξηηηθήο, κέζα ζην νπνίν ηα έληνλα ζπλαηζζήκαηα θαηεπλάδνληαη. 
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Με απηφ ηνλ ηξφπν δίλεηαη ζηνλ πειάηε ε δπλαηφηεηα λα παξαηεξήζεη ςχρξαηκα ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηα βηψκαηα ηνπ, θαη λα κπνξέζεη λα ηα θαηαλνήζεη. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε Εσή, ε νπνία πεξηγξάθεη πσο ε ζεξαπεπηηθή 

ζρέζε απνηειεί γηα απηήλ έλα θαηαθχγην πνπ ηεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα θάλεη κηα 

ζηάζε, λα πάξεη απφζηαζε απφ ηε ξνή ηεο δσήο θαη λα παξαηεξεί ηη θάλεη:  

Ε – Γειαδή παξφιν πνπ μέξσ λα δηαρεηξίδνκαη κφλε κνπ ηα πξάγκαηα, απηή ε 

ζρέζε κε βνεζάεη λα κε ληψζσ κφλε κνπ. Ήηαλ πάληα κηα άκπλα. Γειαδή 

φηαλ ζπλέβαηλε θάηη, φηη δελ πεηξάδεη, ζα ην πσ θαη ζα ην, αθφκα θη αλ ήηαλε 

έλα δηθφ κνπ ιάζνο, έηζη; ρη πάληα πιήγσκα απ‟ ηνπο άιινπο. ηη ζα ην πσ 

θη απηφ ζα ην κεηξηάζεη θαη ζα ην… 

Α – Μηα αλαθνχθηζε δειαδή… πνπ βξίζθεηο ζηε ζρέζε. 

Ε – Μπξάβν, αλαθνχθηζε. Σε βξίζθσ, λαη. Ναη, λαη, νπφηε απηφ ελλννχζα 

ζηάζεηο, έηζη έλα μαπφζηακα, θαη πνπ ζνπ επηηξέπεη θαη λα παξαηεξείο… 

ηελ ςπρνζεξαπεία νη πειάηεο δελ επηθεληξψλνληαη κφλν ζηα δεηήκαηα πνπ 

ηνπο απαζρνινχλ θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ έρνπλ βηψζεη, αιιά έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

εζηηάζνπλ ζηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ. Γηα ηνλ Ηάζνλα, απηφ είλαη θάηη πνπ έγηλε γηα 

πξψηε θνξά ζηε δσή ηνπ, θαζψο πάληα ζεσξνχζε φηη ην πξφβιεκα ην είραλ νη άιινη 

θαη φρη ν ίδηνο. ηελ παξέκβαζε φκσο έκαζε λα βάδεη ζην επίθεληξν ηνλ εαπηφ ηνπ 

θαη λα ζπλεηδεηνπνηεί ηα δηθά ηνπ θίλεηξα θαη αλάγθεο: 

Γελ αζρνιείζαη νπζηαζηηθά κε ηνλ εαπηφ ζνπ γηαηί ιεο «θαιά είκαη εγψ, δελ 

έρσ εγψ ην πξφβιεκα, άιινο έρεη ην πξφβιεκα» θαη πάληα αθήλεηο ηνλ εαπηφ 

ζνπ απέμσ. Άξα γηα πξψηε θνξά έβαια ηνλ εαπηφ κνπ ζην επίθεληξν. Καη 

ιέσ ζην επίθεληξν ηνπ εαπηνχ κνπ, δελ ελλνψ, γηαηί πάληα ήκνπλ ην αθεληηθφ 

ηνπ ζπηηηνχ θαη σο παηέξαο θαη ν ξφινο. Αιιά αθξηβψο κε έβαια αο πνχκε ζ‟ 

απηφ ην θνκκάηη ζην κηθξνζθφπην. πσο καο έιεγαλ ζηελ παξέκβαζε «ηη 

θεξδίδεηο εζχ απφ απηφ ην πξάγκα», εγψ ην έρσ δηνξζψζεη ηψξα κε ηελ 

πξνζσπνθεληξηθή, «ηη αλάγθε θαιχπηεηο», ιέσ γηα είλαη ιίγν πην… 

Γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία. εκαληηθή πηπρή ηεο 

ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο απνηειεί ε αλαδήηεζε ηνπ λνήκαηνο πνπ έρνπλ νη αληίμνεο 

ή ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο γηα ηνλ ίδην ηνλ πειάηε, φπσο επίζεο θαη ε αλαγλψξηζε θαη 

επεμεξγαζία ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ απηέο. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ δηαθάλεθε πσο ε αλαδήηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο απνηειεί κηα 

δηαδηθαζία πνπ ζπληειείηαη ηαπηφρξνλα ζε γλσζηηθφ θαη ζε ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν. 

Με άιια ιφγηα, ζηελ ςπρνζεξαπεία νη πειάηεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα αθεγεζνχλ ηηο 
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εκπεηξίεο ηνπο, λα θαηαλνήζνπλ ηη ζεκαίλνπλ απηέο νη εκπεηξίεο γηα ηνπο ίδηνπο θαη 

λα κπνξέζνπλ λα επαλαβηψζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο πξνθάιεζαλ, κέζα ζε έλα 

αζθαιέο πιαίζην.  

Αξθεηνί ζπκκεηέρνληεο αλαθέξζεθαλ ζε δχζθνιεο εκπεηξίεο ή θαηαζηάζεηο 

ηνπ παξειζφληνο πνπ δελ είραλ αλαγλσξίζεη πφζν νδπλεξέο ήηαλ γηα ηνπο ίδηνπο. Ζ 

δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ε ςπρνζεξαπεία λα εζηηάζεη θαλείο ζηνλ εαπηφ ηνπ, 

δηεπθνιχλεη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ λνήκαηνο ησλ εκπεηξηψλ απηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απνηειεί ν ηέιηνο, ν νπνίνο ελψ είρε αλαγλσξίζεη ηε δηαθνξεηηθή 

κεηαρείξηζε πνπ είρε απφ ηε κεηέξα ηνπ ζε ζρέζε κε ηνλ αδειθφ ηνπ, δελ είρε 

ζπλεηδεηνπνηήζεη πφζν ηξαπκαηηθή ήηαλ γηα ηνλ ίδην: 

…Σν αηνκηθφ κε βνήζεζε ζην λα αξρίζσ λα δνπιεχσ κε ηνλ εαπηφ κνπ θαη λα 

δσ ηνλ εαπηφ κνπ. Να κπσ ζηνλ εαπηφ κνπ. Γειαδή φια απηά ηα πξάγκαηα 

πνπ ιέκε ηψξα, δελ ηα ήμεξα, έηζη; Μπνξεί λα κε ηξαπκάηηδε ε ζπκπεξηθνξά 

ηεο κεηέξαο κνπ αο πνχκε, αιιά δελ ην γλψξηδα, έιεγα, κα θνίηα λα δεηο αο 

πνχκε, θάλεη κηα κπξηδφια ζηνλ αδεξθφ κνπ θη εγψ ηξψσ παηάηεο μέξσ „γσ. 

Κάηη ηέηνην. Μέρξη εθεί, αιιά δελ ήμεξα, δελ είρα ςάμεη πνηέ ην βάζνο θιπ, 

λα δσ ηη δηαδηθαζία… 

Με παξφκνην ηξφπν, πξηλ νδεγεζνχλ ζηελ ςπρνζεξαπεία, νη ζπκκεηέρνληεο 

είηε δελ είραλ αλαγλσξίζεη ζπλεηδεηά πνιιά απφ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο είραλ 

πξνθαιέζεη νη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, ή απέθεπγαλ λα ηα βηψζνπλ.  Μέζα ζηελ 

ςπρνζεξαπεία φκσο, ηα ζπλαηζζήκαηα απηά αλαγλσξίδνληαη θαη βηψλνληαη έηζη ψζηε 

λα κπνξέζεη ν πειάηεο λα ηα επεμεξγαζηεί θαη λα πξνρσξήζεη. Γηα παξάδεηγκα, ε 

Ησάλλα ζηελ ςπρνζεξαπεία ήξζε ζε επαθή θαη επεμεξγάζηεθε ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ 

ζπκνχ θαη ηεο νξγήο πνπ είρε απέλαληη ζηελ απηνθηνλία ηεο κεηέξαο ηεο, 

ζπλαηζζήκαηα πνπ πξηλ ηε ζεξαπεία δελ είρε θαλ ζπλεηδεηνπνηήζεη επεηδή δελ ηα 

ζεσξνχζε επηηξεπηά: 

Σν άιιν λα, ζνπ ιέσ αο πνχκε φηη ηα δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα απέλαληη 

ζην ζάλαην ηεο κεηέξαο κνπ, ήηαλ επίζεο κηα απνθάιπςε γηα κέλα. Γειαδή, 

ελψ βαζηά κέζα κνχ ήμεξα ηελ νξγή κνπ θαη ην ζπκφ κνπ, δε κπνξνχζα λα 

ην…, λα ην εθθξάζσ, νχηε λα ην απνδερηψ φηη είρα δηθαίσκα, θπξίσο απηφ, 

φηη είρα δηθαίσκα λα ληψζσ έηζη θη φηη απηφ ήηαλε θαη ην αλακελφκελν ζ‟ 

απηή ηελ πεξίπησζε. 

ηελ ίδηα δηαδηθαζία αλαθέξεηαη θαη ε Θενδνζία, ε νπνία ζην παξειζφλ απέθεπγε λα 

βηψζεη ην πέλζνο θαη ηνλ πφλν γηα ηνλ ζάλαην ηεο αδειθήο ηεο. Ζ ζεξαπεία ήηαλ γη‟ 
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απηή δχζθνιε θαζψο ζε απηήλ «ζθαιίδεηο θάπνηα πξάγκαηα πνπ πνλάλε». 

πλεηδεηνπνίεζε, φκσο, πσο κέζα απφ απηή ηε βίσζε ησλ νδπλεξψλ ζπλαηζζεκάησλ 

θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο, ήξζε ζε επαθή κε ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηεο θαη έλησζε πην 

δσληαλή θαη δπλαηή:   

Πσο γίλεηαη απηφ; Γελ μέξσ, έηζη έξρεζαη ζε επαθή κε απηφ πνπ είζαη. Κιαηο, 

πνλάο, γειάο, έρεηο άιιεο δπλάκεηο. ηαλ ηα ζάβεηο ηα πξάγκαηα… Δκέλα κνπ 

ήηαλ έηζη, πέξαζα κηα θάζε πνπ ην έθαλα απηφ, είρα ράζεη ηειείσο ηνλ εαπηφ 

κνπ, δειαδή δε κπνξνχζα νχηε λα θιάςσ, θαη κεηά δε κπνξνχζα νχηε λα 

γειάζσ, είρα παγψζεη, ήκνπλ έηζη έλα πξάγκα παγσκέλν. Πξέπεη έηζη λα 

έξζεηο ζ‟ επαθή κε απηά πνπ έρεηο κέζα ζνπ. Να ηα θιάςεηο, λα ηα θιάςεηο, 

λα ηα θιάςεηο, λα ηα μαλαθιάςεηο. Καη κεηά ζα γειάζεηο. Αιιά απηφ είλαη, 

δειαδή, απηφ είλαη ε δσή, κηα θιαηο, κηα γειάο. Σα ζπλαηζζήκαηά ζνπ ζε 

θάλνπλ δπλαηφ. Απηφ είζαη. Σα ζπλαηζζήκαηά ζνπ είζαη. ζν ηα απνθεχγεηο 

ζθνηψλεζαη. Πξέπεη λα παο θνληά ηνπο, λα ηα αγθαιηάζεηο, λα πεηο είλαη δηθά 

κνπ, απηφ είκαη θαη κ‟ απηά ζα πάσ παξαθάησ. 

Έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γλσζηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

επεμεξγαζίαο ησλ εκπεηξηψλ, είλαη φηη πνιιέο θνξέο ρξεηάδεηαη λα ζπληειεζηεί μαλά 

θαη μαλά, κέρξη λα κπνξέζεη λα νινθιεξσζεί. Ο Ηάζνλαο παξνκνηάδεη ηε ζεξαπεπηηθή 

δηαδηθαζία κε ηελ επίιπζε ελφο πάδι, φπνπ ρξεηάδεηαη λα θνηηάμεηο πνιιέο θνξέο ηα 

θνκκάηηα ηνπ, έσο φηνπ ηα ηνπνζεηήζεηο φια ζηε ζέζε ηνπο.  

Δγψ ζεσξψ ηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία σο, πσο ην ιέλε, σο έλα πάδι, ην ιέλε 

πάξα πνιχ ζπρλά, αιιά επεηδή ιχλσ θαη πάδι δειαδή, ελλνψ ηέηνην, παίξλεηο 

έλα θνκκάηη θαη ην θνηηάο ηξεηο θνξέο θαη λνκίδεηο φηη δελ θάλεη φηη… Καη ην 

αθήλεηο ζηελ άθξε γηαηί πνηέ ηειηθά δε κπνξείο λα βξεηο πνπ ζην δηάνιν πάεη 

απηφ ην θνκκάηη. Καη παίξλεηο θαη θνκκάηηα άιια θη απηά, θαη ηη γίλεηαη, κεηά 

θάπνηα ζηηγκή απηφ πνπ ιεο λνκίδεηο έλα θιηθ γίλεηαη, ιεο «απηφ κπαίλεη 

εθεί». Κη απηφ είλαη γηαηί ην έρεηο δεη ρίιηεο θνξέο φκσο, ην „ρεηο θνηηάμεη, ην 

„ρεηο αθήζεη, ην „ρεηο θνηηάμεη, ην „ρεηο αθήζεη, ην „ρεηο θνηηάμεη, ην „ρεηο 

αθήζεη θαη ην κπαιφ θαηαγξάθεη ηελ παξακηθξή ιεπηνκέξεηα, ηελ παξακηθξή 

ακπρή πνπ δελ ηηο έρεηο πάξεη κε ηελ πξψηε καηηά, κε ηε δεχηεξε καηηά, κε 

ηελ ηξίηε καηηά θαη θάπσο έηζη λνκίδσ φηη γίλεηαη θαη ζηε ζεξαπεία. 

Σνπιάρηζηνλ ζηε δηθηά κνπ, έηζη φπσο ην αληηιακβάλνκαη εγψ. 

Απνθηώληαο επίγλσζε. Οη ζπκκεηέρνληεο αλαδήηεζαλ ςπρνζεξαπεπηηθή 

βνήζεηα εμαηηίαο ησλ ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ ή αληημννηήησλ πνπ είραλ βηψζεη. 
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Ήζειαλ λα κηιήζνπλ γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο απηέο, λα ηηο θαηαλνήζνπλ θαη λα 

αλαθνπθηζηνχλ απφ ηα νδπλεξά ζπλαηζζήκαηα. ηελ ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία 

φκσο, νη πειάηεο δελ επεμεξγάζηεθαλ κφλν ηηο εκπεηξίεο απηέο αιιά ήξζαλ ζε επαθή 

θαη άξρηζαλ λα γλσξίδνπλ ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο αληηιήςεηο, 

ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπο. Ζ Ζιέθηξα πεξηγξάθεη απηή ηε δηαδηθαζία 

σο «κεησπηθή ζχγθξνπζε κε ηνλ εαπηφ» θαη σο «μχπλεκα». Ο Νηθεθφξνο 

αηζζάλζεθε φηη κέζα απφ ηελ ςπρνζεξαπεία γλψξηζε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη θαηάιαβε «ηη 

είλαη αθξηβψο απηφ πνπ ζέισ, πνπ κνπ ιείπεη, θιπ θιπ θαη γηαηί είρα θνιιήζεη θαη 

αηζζαλφκνπλ έλα αδηέμνδν, νπζηαζηηθά απηφ». Ο Γηνλχζεο αθεγείηαη ζηε ζπλέρεηα 

πσο ε ζεξαπεία ηνλ βνήζεζε λα αλαγλσξίζεη πιεπξέο ηνπ εαπηνχ ηνπ πνπ δελ ήμεξε 

θαλ φηη ππάξρνπλ, θαη πσο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ηηο αλαγλψξηζε κπφξεζε λα ηηο 

δηαρεηξηζηεί θαη λα πξνρσξήζεη: 

Γειαδή φια απηά γηα ηα ζεξία, γηα ηα, πάλζεξεο, γη‟ απηά πνπ ζνπ ιέσ, δελ 

ήμεξα φηη ππήξραλε εθεί πέξα κέζα. Γελ ήμεξα φηη ππήξρε έληνλε 

ζεμνπαιηθφηεηα. Τπήξρε, αιιά δελ ήμεξα φηη ππήξρε. Γελ ην είρα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ππάξρεη. Τπήξρε αιιά ήηαλε αλεμεξεχλεηε, λα ην πσ 

έηζη απιά. Αηζζάλνκαη φηη κέζα απφ ηηο ζπλεδξίεο εμεξεχλεζα πνιιά 

θνκκάηηα ηνπ εαπηνχ κνπ, πνπ άιια ηα ήμεξα, άιια δελ ηα ήμεξα, θη φια 

απηά, είηε ηαθηνπνηήζεθαλ, είηε εμειίρηεθαλ, είηε πξνρψξεζαλ, δειαδή απηφ 

είλαη ην ζπκπέξαζκά κνπ ηειηθά απφ ηε ζρέζε κνπ κε ηε [φλνκα 

ζεξαπεχηξηαο]. ηη είδα πνιιά πνπ δε θαληαδφκνπλ θαλ φηη ππάξρνπλε θη φηη 

απηά κπφξεζα ή λα ηα δηαρεηξηζηψ ή λα ηα απνδερηψ θη φηη απηφ έρεη κηα 

εμέιημε θη φηη ππάξρνπλ θη άιια πξάγκαηα λα δσ. 

Μηα άιιε πηπρή ηεο απηεπίγλσζεο πνπ δηεπθνιχλεηαη κέζα απφ ηελ 

ςπρνζεξαπεία ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο ηνπ πειάηε.  Οη 

ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ πσο ε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία ηνπο βνήζεζε λα 

απνθηήζνπλ ζαθή αληίιεςε ησλ εκπεηξηψλ πνπ ηνπο είραλ δηακνξθψζεη, ησλ 

ζρέζεσλ πνπ ηνπο είραλ επεξεάζεη, θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν φια απηά είραλ 

θαζνξίζεη ηηο επηινγέο, ηηο αληηδξάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο. ην παξαθάησ 

απφζπαζκα ε Βαζηιηθή πεξηγξάθεη αλαιπηηθά απηή ηε δηαδηθαζία:  

…φηαλ ιέσ φηη βξέζεθα αληηκέησπε κε κέλα, βξέζεθα κε ην πσο είκαη εγψ, 

ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγψ θαη άξρηζα λα αλαθαιχπησ θαη λα θσηίδνληαη έηζη 

αο πνχκε ηα πξάγκαηα, λα ζπλεηδεηνπνηψ θαη ηελ πνξεία κνπ, έηζη, θη απ‟ ηελ 

παηδηθή κνπ ειηθία, ηνπο γνλείο, ηελ νηθνγέλεηα, ηηο ζρέζεηο κνπ καδί ηνπο, κε 



 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΖ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 

220 

 

ηελ αδεξθή κνπ. Γειαδή φια άξρηζαλ λα θσηίδνληαη θαη λα παίξλνπλ έλα 

λφεκα, λα δίλσ εγψ έλα λφεκα. Μέρξη ηφηε ήηαλ, κπνξεί λα ππήξραλ θάπνηα 

ζνιά πξάγκαηα, αιιά ηψξα πηα αλαγλψξηδα πξάγκαηα θαη έδηλα λφεκα. Καη 

ήηαλε κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία γηα κέλα, ηε ζηηγκή πνπ θσηηδφληνπζαλ 

φια απηά, ήηαλε, πσο λα ζνπ πσ, κε βνεζνχζε λα θαηαιάβσ θηφιαο. Γειαδή 

έγηλε ζαθήο ε πνξεία κνπ, ην πσο έθηαζα ζην φηη έθηαζα, ζηηο επηινγέο πνπ 

έθαλα ζηε δσή κνπ, κε φηη είρε λα θάλεη απηφ, ζηνλ ηξφπν πνπ 

ζπκπεξηθεξφκνπλα, ζην πσο αληηδξνχζα, ζηνλ ηξφπν πνπ ζρεηηδφκνπλα. 

Τπήξραλ πάξα πνιιά, είλαη πνιιά γη‟ απηφ δελ αλαθέξνκαη. 

Ζ αλαγλψξηζε ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο θαη ησλ εκπεηξηψλ πνπ ηνπο έρνπλ 

δηακνξθψζεη, πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αλαγλψξηζε ηεο επίδξαζεο θαη άιισλ 

νδπλεξψλ ή ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ. Ζ Ησάλλα, γηα παξάδεηγκα, πξηλ απφ ηε 

ζεξαπεία ζχγθξηλε ηηο δηθέο ηεο εκπεηξίεο κε άιιεο, δπζθνιφηεξεο εκπεηξίεο, κε 

απνηέιεζκα λα ππνβαζκίδεη ηελ επίδξαζή ηνπο πάλσ ηεο. Μέζα απφ ηελ 

ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία φκσο, αλαγλψξηζε ηα δηθά ηεο ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ 

θαθνπνίεζε πνπ ε ίδηα βίσζε ζηελ εθεβεία ηεο: 

Η – Ναη, αθξηβψο. Καη επηπιένλ, απφ θεη, απφ θεη θαη κεηά, είδα θη άιια 

θνκκάηηα ηνπ εαπηνχ κνπ. Κνκκάηηα πνπ…  

Α – Γειαδή; 

Η – Πνπ δελ…, πνπ ηα είρα παξαβιέςεη, ή πνπ έκπαηλαλ αο πνχκε ζην πίζσ 

κέξνο… Αο πνχκε ην θνκκάηη ηεο έθεβεο πνπ πέξαζε πνιχ δχζθνια 

πξάγκαηα, πνπ επίζεο έιεγα φηη «Δ, θαιά, δελ είλαη θαη ηφζν ηξνκεξά απηά 

πνπ κνπ ζπλέβεζαλ. Οη άιινη ηξψλε μχιν, νη άιινη θαθνπνηνχληαη 

ζεμνπαιηθά, δελ μέξσ „γσ ηη». Καη δε κπνξνχζα λα αλαγλσξίζσ εθεί φηη ζ‟ 

απηφ ην ζηάδην ηεο δσήο κνπ εγψ βίσζα θαθνπνίεζε, κ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν πνπ 

ηελ έδεζα. 

Μηα άιιε παξάκεηξνο ηεο απηεπίγλσζεο ζρεηίδεηαη κε ηε ζαθέζηεξε 

αληίιεςε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αληηδξνχλ θαη ζπκπεξηθέξνληαη νη ζπκκεηέρνληεο 

θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο άιινπο. Ζ αληίιεςε απηή αθνξά, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ζε αξλεηηθνχο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο ή ζπκπεξηθνξέο πνπ 

δελ είλαη βνεζεηηθέο γηα ηνλ εαπηφ. Γηα παξάδεηγκα, ε Γεσξγία ζπλεηδεηνπνίεζε φηη 

έθξπβε πάληα ηηο πην επάισηεο πιεπξέο ηεο θάησ απφ κηα εηθφλα ραξάο ή ηθαλφηεηαο, 

θαη ν Γηνλχζεο πσο δελ είρε βάιεη φξηα ζηε ζρέζε ηνπ θαη θαηαπίεδε ηα ζέισ ηνπ γηα 

λα θάλεη απηά πνπ ήζειε ε ζχληξνθνο ηνπ. Ζ Θενδνζία απνθαιχπηεη πφζν νδπλεξέο 



 
Δπξήκαηα 

221 

 

είλαη απηέο νη ζπλεηδεηνπνηήζεηο, επεηδή ζηε ζεξαπεία ηειηθά ζπλεηδεηνπνηείο ηη δε 

δνπιεχεη:  

Γειαδή ε ζεξαπεία, επεηδή έρεη ζηελ αξρή θάπνηεο δπζθνιίεο, έρεη θιάκαηα, 

έρεη θάπνην πφλν, ζε θέξλεη έηζη αληηκέησπν κε ηα ζπλαηζζήκαηά ζνπ, κε ην 

πνηνο είζαη, πσο είζαη κέζα ζηηο ζρέζεηο ζνπ, ηειηθά ηη δε δνπιεχεη ζ‟ απηφ 

πνπ είζαη, γηαηί δε δνπιεχνπλ πξάγκαηα ζ‟ απηφ πνπ είζαη. ίγνπξν ζα είλαη 

απηφ. 

Ζ απηεπίγλσζε πνπ αλαπηχζζεηαη κέζα ζηελ ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία, 

φπσο θαη νη λέεο ζπλεηδεηνπνηήζεηο, αιιάδνπλ ξηδηθά ηελ εηθφλα πνπ είρε ν πειάηεο 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ θφζκν θαη κεηακνξθψλνπλ ηελ ππνθεηκεληθή ηνπ αληίιεςε. 

Γηα ηνλ Ηάζνλα, ε ςπρνζεξαπεία είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ ακθηζβήηεζε φζσλ ήμεξε 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηε δσή ηνπ, θαη απηή ήηαλ κηα ζπγθινληζηηθή εκπεηξία: 

[…] φιν απηφ ην πξάγκα, ην νπνίν, πίζηεπα φηη είρα κηα δσή ε νπνία απηή 

ήηαλ ε δσή ε νπνία μέξσ ηη είλαη θαη ηη δελ είλαη θαη ηη κνπ γίλεηαη θαη ηη δε 

κνπ γίλεηαη, θη φηαλ άξρηζα λα δηαπηζηψλσ φηη δελ μέξσ ηίπνηα απφ φια απηά 

θη φηη δελ μέξσ ηίπνηα ην ηη κνπ γίλεηαη θαη πφζα ζέκαηα κνπ βγήθαλ ζηελ 

επηθάλεηα, εθεί ζπγθινλίζηεθα.  

Δπηπιένλ, ε λέα επίγλσζε πνπ απνθηνχλ νη ζπκκεηέρνληεο έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα 

αληηιακβάλνληαη κε ζαθήλεηα ηηο ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα ηνπο. Απηφ βηψλεη, γηα 

παξάδεηγκα, ε Αγάπε, ε νπνία κέζα απφ ηε ζεξαπεία ζπλεηδεηνπνίεζε πφζν δχζθνια 

έθαλε ηα πξάγκαηα ε ίδηα, αλαγλψξηζε ηα εκπφδηα πνπ έβαδε ζηνλ εαπηφ ηεο, αιιά 

θαη ηελ έιιεηςε θηλεηνπνίεζεο λα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε. 

Σαπηφρξνλα, φκσο, έβιεπε μεθάζαξα θαη ηηο ιχζεηο ζε απηά ηα πξνβιήκαηα: 

Σελ ψξα πνπ κηινχζα θη έιεγα έλα ζέκα, έλα ζέκα, έλα πξφβιεκα, πνπ 

αληηκεηψπηδα ηφηε, ή παιηφηεξα ή θάπσο, πνπ κ‟ απαζρνινχζε. Έβιεπα θαη ηε 

ιχζε απέλαληί κνπ ζαλ… Δίρα κηα νζφλε θη έβιεπα ηε ιχζε. Καη ην έιεγα. 

Έιεγα φηη βιέπσ φηη απηφ πνπ πξέπεη λα θάλσ είλαη απηφ. Καη ην μέξσ. Απιά 

κε δπζθνιεχεη ιίγν λα ην θάλσ, γηαηί βαξηέκαη, γηαηί δε ζέισ λα αζρνιεζψ 

ηφζν πνιχ κ‟ απηφ, γηαηί ζέιεη δχλακε γηα λα ην θάλεηο απηφ, ζέιεη μέξσ „γσ 

λα αθήζεηο ζηελ άθξε θάπνηα πξάγκαηα, λα δνπιέςεηο κε θάπνηα άιια 

πξάγκαηα ή ην έλα ή ην άιιν. Γειαδή ζέιεη έλαλ θφπν, θη εγψ δελ ήκνπλ 

ζίγνπξε φηη ζέισ λα κπσ ζ‟ απηφλ ηνλ θφπν. Αιιά ήμεξα ηη πξέπεη λα θάλσ. 
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Σέινο, κηα αθφκε πηπρή ηεο επίγλσζεο πνπ απνθηνχλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

ςπρνζεξαπεία ζρεηίδεηαη κε ηε ζαθέζηεξε αληίιεςε ησλ άιισλ. Δθηφο απφ ηα δηθά 

ηνπο ζπλαηζζήκαηα, ηνπο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο θαη ζπκπεξηθνξάο, θαη ηηο εκπεηξίεο 

πνπ ηνπο έρνπλ δηακνξθψζεη, νη ζπκκεηέρνληεο άξρηζαλ λα αληηιακβάλνληαη κε 

κεγαιχηεξε δηαχγεηα ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηνπο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο ησλ άιισλ 

αλζξψπσλ γχξσ ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη απηφ ηνπ Γηνλχζε, ν νπνίνο 

πεξηγξάθεη πσο ζπλεηδεηνπνίεζε ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχζαλ νη ζείνη ηνπ πνπ ηνλ 

κεγάισζαλ κεηά απφ ηνλ ζάλαην ησλ γνληψλ ηνπ. 

Γειαδή, παξάδεηγκα ηψξα…. Μέζα ζηηο ζπλεδξίεο ζπλεηδεηνπνίεζα, έληνλα, 

γηα ηνπο ζείνπο κνπ πνπ δε ζνπ έρσ κηιήζεη, φηη, απνδέρηεθα αλ ζεο κέζα ζηηο 

ζπλεδξίεο, φηη ε αγάπε ηνπο ήηαλε σο έλα ζεκείν. ηη έρεη φξην. ηη κ‟ 

αγαπάλε σο αληςηφ ηνπο, δε κπνξνχλ λα κε δνχλε θάηη παξαπάλσ. Δγψ ήζεια 

θάηη παξαπάλσ. Έρσ αλάγθε γηα θάηη παξαπάλσ, θαη ην „ρσ αλάγθε. Απηφ 

πάληα ζα „λαη έλα παξάπνλν, έηζη; Μέζα ζηε ζπλεδξία, ζε ζπγθεθξηκέλε 

δειαδή ζπλεδξία, κνπ „ξζε έηζη, φρη έηζη, ήηαλ ε δνπιεηά, αιιά είλαη απηφ πνπ 

πνιιέο θνξέο θνπβεληηάδακε κε ηε [φλνκα ζεξαπεχηξηαο], ν ηξφπνο πνπ 

γίλεηαη κνηάδεη θάπσο καγηθφο, γίλεηαη κ‟ έλα καγηθφ ηξφπν. Βγήθε ινηπφλ 

κέζα ζηε ζπλεδξία, γηα λα κε ράζσ ηνλ εηξκφ απηφ, φηη μέξεηο; Μάιινλ 

κήπσο κ‟ απνδέρνληαη, κάιινλ κ‟ απνδέρνληαη σο αληςηφ, γη‟ απηφ δε κπνξεί 

λα πάεη παξαπέξα ε αγάπε ηνπο, λα θάλνπλ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα γηα κέλα. 

Βηώλνληαο αλαθνύθηζε. Οη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ πσο πξηλ μεθηλήζνπλ 

ςπρνζεξαπεία βίσλαλ έληνλα δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο 

αληίμνεο εκπεηξίεο πνπ είραλ δήζεη, αιιά θαη κε ηηο γεληθφηεξεο ζπλζήθεο ηεο δσήο 

ηνπο. Ο πφλνο, ν ζπκφο, νη ελνρέο ήηαλ κεξηθά απφ ηα ζπρλφηεξα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

αλαθέξζεθαλ. Ζ αθήγεζε θαη επεμεξγαζία ησλ ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ θαη ησλ 

δχζθνισλ ζπλζεθψλ ηεο δσήο ηνπο, κέζα ζην αζθαιέο θιίκα ηεο ζεξαπεπηηθήο 

ζρέζεο, είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ απνθφξηηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηε κείσζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο έληαζεο. Πνιιέο θνξέο, θαη κφλν ε αλαγλψξηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε θαηαζηάζεσλ ελδέρεηαη λα ζπκβάιινπλ ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή αλαθνχθηζε. Απηφ ζπλέβε ζηελ Ησάλλα, ε νπνία, φηαλ θαηάθεξε λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο γηα ηνλ ζάλαην ηεο κεηέξαο ηεο, δε 

ρξεηαδφηαλ πιένλ λα θαηαβάιιεη πξνζπάζεηα γηα λα ηα ζπγθξαηεί θαη απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα λα ραιαξψζεη θαη λα γίλεη πην ήπηα κε ηνλ εαπηφ ηεο: 



 
Δπξήκαηα 

223 

 

Πνπ φηαλ φκσο γίλεηαη ζπλεηδεηή, γίλνληαη απηά ηα ζπλαηζζήκαηα ζπλεηδεηά, 

ζα λα καιαθψλεη ξε παηδί κνπ ην πξάγκα κε ηνλ εαπηφ ζνπ. Πην ζθιεξή 

ήκνπλα πξηλ αο πνχκε κε ηνλ εαπηφ κνπ, πην… Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί 

απηή ε θαηάζηαζε, δελ επέηξεπα ηίπνηα, νχηε ζθέςε νχηε ηίπνηα. Καη φηαλ 

κπφξεζα λα δερηψ φηη «δελ πεηξάδεη ξε παηδί κνπ, έρσ δηθαίσκα λα έρσ ζπκφ 

γη‟ απηφ ην πξάγκα», θάπσο θαηαιάγηαζε απηή ε αίζζεζε. Κη απηφ ήηαλ 

αλαθνπθηζηηθφ. Έπαςα λα πξέπεη λα πξνζπαζψ ζπλερψο γηα θάηη… 

Πνιιέο θνξέο, νη ίδηεο νη ζπλεηδεηνπνηήζεηο πνπ γίλνληαη κέζα ζηελ 

ςπρνζεξαπεία πξνθαινχλ ζηνλ πειάηε έληνλα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ζηξεο. Ζ 

ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία είλαη κηα δηαδηθαζία δχζθνιε θαη επίπνλε, κέζα ζηελ 

νπνία νη πειάηεο έξρνληαη ζε επαθή θαη ζπλεηδεηνπνηνχλ νδπλεξά ζπλαηζζήκαηα θαη 

θαηαζηάζεηο. Σα ζπλαηζζήκαηα απηά φκσο θαηεπλάδνληαη ζηε ζπλέρεηα, φηαλ νη 

ζπλεηδεηνπνηήζεηο αξρίζνπλ λα παίξλνπλ ζαθέζηεξε κνξθή. Απηφ ζπλέβε ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Ηάζνλα, ν νπνίνο βίσλε ζπρλά ζηξεο κε θάζε λέα ζπλεηδεηνπνίεζε. 

ζν ζαθέζηεξε γηλφηαλ φκσο ε ζπλεηδεηνπνίεζε, ηφζν ην ζηξεο απηφ κεησλφηαλ: 

[…] φηαλ άξρηζα λα θαηαιαβαίλσ ην ηη γίλεηαη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, κέζα ζε 

φιν απηφ, πσο είκαη θη εγψ, εθεί ππήξρε αξθεηά έληνλν ζηξεο, ην νπνίν δε 

ζπκάκαη λα ην δηαρεηξίζηεθα κε θάπνην ηξφπν, απιψο ζπκάκαη φηη φζν πην 

πνιχ μεθαζάξηδαλ, ηφζν απηφ κ‟ έλαλ ηξφπν κεησλφηαλε αληί λα απμάλεηαη. 

Δλψ ζηελ αξρή ήηαλ ην πξψην ζνθ φηη ηη ήηαλ απηφ ηψξα θαη ηη θάλσ εγψ, 

πσο ην παζαίλσ εγψ απηφ ην πξάγκα, ελλνψ ην φηη θεξδίδσ εμνπζία, ην φηη 

έρσ απηφ ην ξφιν, ην φηη «είζαη ν άληξαο ηεο κεηέξαο ζνπ» πνπ κνπ είραλε 

πεη, κεηά φζν έβιεπα θαη μεθαζάξηδε ε εηθφλα, απηφ ην ζηξεο κεησλφηαλε. Απ‟ 

ηε δηαδηθαζία, ρσξίο λα θάλσ εγψ θάηη. 

Ζ αλαθνχθηζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ δελ πξνθαιείηαη κφλν κέζα 

απφ ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο, αιιά θαη κέζα απφ ηελ αλαγλψξηζε 

ησλ ζεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ επηηεπγκάησλ ησλ πειαηψλ. Απηφ ηνπο βνεζάεη λα 

αηζζάλνληαη θαιχηεξα κε ηνλ εαπηφ ηνπο, θαη κεηξηάδεη δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα 

φπσο νη ελνρέο ή ην ζηξεο. Ζ Εσή, γηα παξάδεηγκα, αθελφο κέζα απφ ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ππεξβνιηθήο ηεο αληίδξαζεο ζε θάπνηεο θαηαζηάζεηο, θαη 

αθεηέξνπ, κέζα απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ επηηεπγκάησλ ηεο, θαηάθεξε λα κεηψζεη ην 

γεληθφηεξν ζηξεο πνπ αηζζαλφηαλ. 

Ε – Ννκίδσ έκκεζα, γηαηί έκκεζα; Με βνήζεζε κε ην φηη ηειηθά, θαηαθέξλσ 

πξάγκαηα, ή νινθιεξψλσ πξάγκαηα, άξα δε ρξεηάδεηαη ηφζν πνιχ ζηξεο. 
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Αθξηβψο εθεί πέξα έρσ πην θαζαξή ηελ εηθφλα, φηη, νξίζηε, θάλσ πξάγκαηα, 

θαη νινθιεξψλσ πξάγκαηα θαη… 

Α – Μηα κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ζε ζέλα δειαδή; 

Ε – Ναη. Ναη. Ναη, απηφ. Καη επεηδή θαη ην ζηξεο είλαη έλαο απηνβαζαληζκφο 

γηαηί δελ ηα θαηαθέξλεηο πεξηζζφηεξν, απηφ, νπφηε ζην γεληθφηεξν πιαίζην 

ηνπ κεηξηαζκνχ ηνπ απηνβαζαληζκνχ, έηζη, κε βνήζεζε λα κελ έρσ θαη ζηξεο. 

Γειαδή λα βιέπσ πην θαζαξά ηελ επηπιένλ πξνζπάζεηα ή κάιινλ φρη, ηελ 

ππεξβνιηθή ζπκπεξηθνξά πνπ κπνξεί λα έρσ ζε κεξηθά πξάγκαηα πνπ δε 

βνεζάεη ζε ηίπνηα. ρη φηη πήξα εηδηθέο ζπκβνπιέο γηα ην ζηξεο, αιιά ζην 

γεληθφηεξν πιαίζην λα κελ ππεξβάιισ θαη λα έρσ απηφ πνπ είπεο, πην πνιιή 

εκπηζηνζχλε ζ‟ απηά πνπ θάλσ θαη ζε κέλα. 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή απνθφξηηζε πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηελ ςπρνζεξαπεία έρεη 

ζεκαληηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηνπο πειάηεο. Ζ κεγάιε θαη δηαξθήο έληαζε πνπ 

βίσλαλ εμαηηίαο ησλ ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ ή ησλ δπζρεξεηψλ πνπ είραλ δήζεη ηνπο 

εκπφδηδε λα ραίξνληαη ην παξφλ ή λα πξνρσξνχλ ζηε δσή ηνπο. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή 

εξεκία πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ αλαγλψξηζε θαη επεμεξγαζία ησλ δχζθνισλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ κέζα ζηε ζεξαπεία, ηνπο επηηξέπεη λα 

αζρνιεζνχλ κε ην παξφλ ηνπο θαη λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηα 

δεηήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ. Ο Γηνλχζεο πεξηγξάθεη εχγισηηα πσο ε εξεκία πνπ 

δεκηνπξγήζεθε κεηά απφ ηελ αλάιπζε ησλ ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ ηνπ επέηξεςε λα 

κπνξεί λα εζηηάζεη ζηα δεηήκαηα ηνπ παξφληνο:  

Σν ζεκαληηθφ ηεο ζεξαπείαο είλαη φηη φιεο απηέο νη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, ην 

φηη δε κπνξνχζα λα ην θνπβεληηάζσ, ην φηη αηζζαλφκνπλα πεξίεξγνο ζην 

ζρνιείν, δειαδή φια κνπ απηά ηα θνκκάηηα, βιέπνληαο ηα, αλαιχνληαο ηα ζηε 

[φλνκα ζεξαπεχηξηαο], κέζα ζηηο ζπλεδξίεο, μεζχκαλαλ θαηά θάπνην ηξφπν. 

Σαθηνπνηήζεθαλ, δειαδή δελ είραλ, έπαςαλ λα έρνπλε ηελ έληαζε πνπ είραλε. 

Δθφζνλ ινηπφλ έραζε ηελ έληαζε, κπήθε, αξρεηνζεηήζεθε, κπήθε εθεί, 

ππάξρεη, μέξσ φηη νπνηαδήπνηε ζηηγκή κπνξψ λα ην αγγίμσ, αιιά δελ έρεη ηελ 

έληαζε. Δθφζνλ δελ ππάξρεη έληαζε, δεκηνπξγεί εξεκία. Δθφζνλ δεκηνπξγεί 

εξεκία, κπνξψ λα εζηηάζσ ζην ηη κνπ ζπκβαίλεη ζην εδψ θαη ηψξα. 

πσο θάλεθε απφ ην απφζπαζκα ηεο ζπλέληεπμεο ηνπ Γηνλχζε, ε κείσζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο έληαζεο βνεζά ηνπο πειάηεο λα βάινπλ ζε ηάμε ηα ζπλαηζζήκαηα 

θαη ηηο ζθέςεηο ηνπο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ 

θαιχηεξα ηηο πξνθιήζεηο θαη λα αηζζάλνληαη δπλαηφηεξνη. Ζ Αγάπε πεξηγξάθεη, γηα 
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παξάδεηγκα, πσο ε κείσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έληαζεο κέζα απφ ηελ αθήγεζε ησλ 

δχζθνισλ εκπεηξηψλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο γη‟ απηέο, ηεο επέηξεςε λα κπνξεί 

λα κηιάεη γηα απηέο, ρσξίο λα θνβάηαη ηελ έθζεζε: 

ΑΓ – […] Οπφηε έηζη αθνχ κίιεζα γηα έλα πάξα πνιχ κεγάιν δηάζηεκα κε 

ηνλ [φλνκα ζεξαπεπηή], γηα άιια πξάγκαηα θαη κεηά γη‟ απηά […] θαηάθεξα, 

ελψ βξίζθνκαη ζε κηα νκάδα λα κηιάσ ηφζν… 

Α – Αλνηρηά;  

ΑΓ – Αλνηρηά. Γηα κέλα, γηαηί ήμεξα φηη θάλνληαο απηφ, πξψηα απ‟ φια δελ 

έλησζα πηα έηζη. Δίρα θαηαζηαιάμεη ζηηο απφςεηο κνπ θαη ζην ηη ληψζσ πιένλ 

γηα φιν απηφ. κσο, ήκνπλ έηνηκε λα κηιήζσ γη‟ απηφ πιήξσο θαη…ζα 

κπνξνχζα λα κηιήζσ ζ‟ έλα αθξναηήξην γη‟ απηφ. Ξεθάζαξα, αο πνχκε. Θα 

κπνξνχζα λα γξάςσ έλα βηβιίν, γη‟ απηφ. Καηά ζπλέπεηα δελ είρα πξφβιεκα 

πιένλ λα εθηεζψ. 

ύλνςε. Μέζα ζην αζθαιέο ζεξαπεπηηθφ πιαίζην πνπ ζπλδηακνξθψλεηαη απφ 

ηνλ ζεξαπεπηή, ηνλ πειάηε θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε, νη ζπκκεηέρνληεο εκπιέθνληαη 

ζε κηα δηαδηθαζία απηνπαξαηήξεζεο θαη εμεξεχλεζεο ησλ εκπεηξηψλ, ησλ ζθέςεσλ 

θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο.  Δπεμεξγάδνληαη ηηο ηξαπκαηηθέο ή αληίμνεο εκπεηξίεο 

πνπ έρνπλ βηψζεη θαη αλαδεηνχλ ην λφεκα θαη ηελ επίδξαζε πνπ είραλ απηέο πάλσ 

ηνπο. Ζ παξαηήξεζε θαη ε  επεμεξγαζία, σζηφζν, δελ αθνξά κφλν ζηηο δχζθνιεο 

εκπεηξίεο, αιιά θαη ζηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο αλάγθεο, ηηο 

ζπκπεξηθνξέο, θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ ιεηηνπξγνχλ. Οη δηαδηθαζίεο απηέο, νη νπνίεο 

ζπληεινχληαη ηφζν ζε έλα γλσζηηθφ φζν θαη ζε έλα ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν, έρνπλ 

ζαλ απνηέιεζκα ηελ απφθηεζε κεγαιχηεξεο επίγλσζεο ζε ζρέζε κε ηνλ εαπηφ, ηηο 

εκπεηξίεο αιιά θαη ηνπο άιινπο. Ζ επεμεξγαζία ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη εκπεηξηψλ 

δηεπθνιχλεηαη, αιιά θαη νδεγεί ζε κηα κείσζε ηεο έληαζεο ησλ νδπλεξψλ 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ θέξνπλ νη πειάηεο ζηελ ςπρνζεξαπεία. Γειαδή, νη ζπλζήθεο 

αζθάιεηαο, απνδνρήο θαη θαηαλφεζεο πνπ θπξηαξρνχλ κέζα ζηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε 

δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή αλαθνχθηζε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο βνεζά ηνλ 

πειάηε λα πάξεη απφζηαζε, λα παξαηεξήζεη θαη λα επεμεξγαζηεί ηηο εκπεηξίεο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε επεμεξγαζία θαη ε επαλαβίσζε ησλ 

αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ νδεγεί ζηελ απνθφξηηζε ηνπο θαη δηεπθνιχλεη πεξαηηέξσ 

ηελ παξαηήξεζε θαη επεμεξγαζία. 
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Αλζεθηηθή Αλαζπγθξόηεζε 

Οη πξνεγνχκελεο ππεξθείκελεο θαηεγνξίεο ηνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ ηεο 

ελίζρπζεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο κέζσ ηεο ςπρνζεξαπείαο, αθνξνχζαλ ζηνπο 

παξάγνληεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ήηαλ απαξαίηεηεο γηα ηε δηαδηθαζία 

αλαθαηαζθεπήο ηνπ λνήκαηνο. Ζ ηειεπηαία ππεξθείκελε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζην 

απνηέιεζκα ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ, δειαδή ζην αλαθαηαζθεπαζκέλν λφεκα θαη ηηο 

παξακέηξνπο ηνπ. πσο είδακε, ζηελ ςπρνζεξαπεία δεκηνπξγήζεθε έλα αζθαιέο 

πιαίζην κέζα ζην νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο ήξζαλ ζε επαθή κε ηνλ εαπηφ ηνπο, 

αλαγλψξηζαλ εκπεηξίεο θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο ήηαλ άγλσζηα κέρξη ηφηε, 

επεμεξγάζηεθαλ γλσζηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ηηο εκπεηξίεο ηνπο, θαη 

απνθνξηίζηεθαλ ζπλαηζζεκαηηθά. Οη δηεξγαζίεο απηέο είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

αλαζπγθξφηεζε ηνπ λνήκαηνο, ηε κεηαβνιή δειαδή ησλ πεπνηζήζεσλ, ησλ ζηφρσλ 

θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ εαπηφ ηνπο, ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη ηε 

δσή θαη ηελ εθ λένπ νξγάλσζε ηνπο ζε έλα ιεηηνπξγηθφηεξν θαη αλζεθηηθφηεξν 

ζχζηεκα. χκθσλα κε ηνλ Richardson (2002), ε αλζεθηηθή αλαζπγθξφηεζε 

«αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία αλαζχλζεζεο ή αληηκεηψπηζεο πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

ηελ αλάπηπμε, ηε γλψζε, ηελ απηνθαηαλφεζε, θαη ηελ απμεκέλε ηζρχ ησλ αλζεθηηθψλ 

ηδηνηήησλ» (ζ. 310). Ζ αλζεθηηθή αλαζπγθξφηεζε πξνθχπηεη κέζα απφ κηα 

δηαδηθαζία ελδνζθφπεζεο θαηά ηελ νπνία ην άηνκν εληνπίδεη, απνθηά πξφζβαζε θαη 

ελδπλακψλεη ηνπο πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο πνπ δηαζέηεη, κεηά απφ ηελ έθζεζε 

ηνπ ζε έλα ηξαπκαηηθφ γεγνλφο ή κηα αληίμνε θαηάζηαζε (Richardson, 2002).  

Ζ αλαζπγθξφηεζε ηνπ λνήκαηνο ζπληειείηαη, ζχκθσλα κε ηηο αθεγήζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ζε ηξία επίπεδα: (α) ζηελ αληίιεςε ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο ηνπο, (β) ζηνλ ηξφπν πνπ λνεκαηνδνηνχλ ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπο λα αληηκεησπίδνπλ ηηο δπζθνιίεο θαη ζηελ ςπρηθή ηνπο ελδπλάκσζε, θαη (γ) 

ζηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Οη αιιαγέο απηέο ζηε 

λνεκαηνδφηεζε έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο: (α) ζηε ζπλαηζζεκαηηθή βίσζε, (β) 

ζηε ζπκπεξηθνξά, θαη (γ) ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο. ηε ζπλέρεηα ζα 

παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά νη παξάκεηξνη ηεο αλαζπγθξφηεζεο ηνπ λνήκαηνο, θαη νη 

επηπηψζεηο ηνπο. 

Απζεληηθή απηνεθηίκεζε. Σν πξψην επίπεδν αλαζπγθξφηεζεο ηνπ λνήκαηνο 

ζρεηίδεηαη κε ηηο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη πειάηεο αληηιακβάλνληαη θαη 

αληηκεησπίδνπλ ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ. Οη Mikulincer θαη Shaver (2008) 

ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ έλλνηα ηεο απζεληηθήο απηνεθηίκεζεο γηα λα δειψζνπλ ηελ 
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«απζεληηθή, βάζηκε εκπηζηνζχλε ζηελ αμία, επάξθεηα θαη ηθαλφηεηα» (ζ. 516) πνπ 

έρεη θάπνηνο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Ο ηίηινο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο επηιέρζεθε 

αθξηβψο επεηδή νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ φηη ε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηνλ εαπηφ 

ηνπο άιιαμε κε έλαλ ζεηηθφ ηξφπν θαη φηη απηή ε αιιαγή πξνέθπςε κέζα απφ ηελ 

επαθή θαη γλσξηκία κε ηνλ εζσηεξηθφ ηνπο θφζκν θαη ηνλ πξαγκαηηθφ ηνπο εαπηφ θαη 

φρη κέζα απφ ηερλεηνχο ηξφπνπο ελίζρπζεο ηεο απηνπεπνίζεζεο. Ζ αλάιπζε ησλ 

αθεγήζεσλ αλέδεημε ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο απζεληηθήο απηνεθηίκεζεο: ηε γλσξηκία κε 

ηνλ εαπηφ, ηα ζπλαηζζήκαηα αγάπεο θαη εθηίκεζεο γηα ηνλ εαπηφ θαη ηελ 

πξαγκάησζε ηνπ εαπηνχ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. 

Γλσξίδνληαο ηνλ εαπηό. πσο είδακε ζηελ θαηεγνξία ηεο αλαδήηεζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ λνήκαηνο, νη ζπκκεηέρνληεο ήξζαλ ζε επαθή κε ηνλ εαπηφ ηνπο, κε ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο, κε ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπο. 

Απηή ε δηαδηθαζία είρε ζαλ απνηέιεζκα λα γλσξίζνπλ ζε βάζνο ηνλ εαπηφ ηνπο. 

Μεηά απφ ηελ ςπρνζεξαπεία έρνπλ απνθηήζεη ηελ ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλνληαη 

επθνιφηεξα, κεηαμχ άιισλ, ηηο ππνθεηκεληθέο ηνπο εκπεηξίεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εαπηνχ ηνπο, ηηο θαηαζηάζεηο πνπ ηνπο δπζθνιεχνπλ ή ηνπο δηεπθνιχλνπλ, θαη ηηο 

αληηδξάζεηο ηνπο. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνία νη πειάηεο εθπαηδεχνληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςπρνζεξαπείαο θαη ηελ νπνία εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνπλ 

αθφκε θαη κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζεξαπείαο. Με άιια ιφγηα, νη 

ζπκκεηέρνληεο βηψλνπλ ηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία σο κηα δηαδηθαζία κάζεζεο θαηά 

ηελ νπνία ν ζεξαπεπηήο, κε ηε ζηάζε, ηηο παξεκβάζεηο θαη ηηο εξσηήζεηο ηνπ, ηνπο 

εθπαηδεχεη λα εζηηάδνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζηνλ ππνθεηκεληθφ ηξφπν αληίιεςεο 

ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ βηψλνπλ, κε απνηέιεζκα λα κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα 

εκπιαθνχλ θαη κφλνη ηνπο ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Απηφ απνηππψλεηαη κε 

ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν ζην απφζπαζκα απφ ηε ζπλέληεπμε ηνπ Γηνλχζε: 

Γειαδή, είλαη ν άιινο άλζξσπνο, ν ζπλνδνηπφξνο κνπ, ν νπνίνο πνξεπφκαζηε 

θη ν νπνίνο θαηά θάπνην ηξφπν κε βνεζάεη λα εζηηάζσ ζε ιεπηνκέξεηεο ζηε 

δσή κνπ πνπ πηζαλψο, ζηηο αξρέο εηδηθά, δε ζα ην „ρα θάλεη. Γειαδή ηψξα έρσ 

εθπαηδεπηεί θαη κπνξψ λα δσ θαη πξάγκαηα κφλνο κνπ. Δίλαη πξνθαλέο, 

δειαδή είλαη πνιχ πξνθαλέο φηη κπνξψ λα θαηαιάβσ πξάγκαηα γηα ηνλ εαπηφ 

κνπ, αιιά, λα άιιν έλα θνκκάηη ζεκαληηθφ ηεο ζπλεδξίαο, κε βνήζεζε ζην 

λα, δειαδή ήηαλε φιν κηα δηαδηθαζία σξίκαλζεο. Γειαδή ζην λα κπνξέζσ 

φιν απηφ, ε εκπεηξία πνπ παίξλσ απφ θεη λα κνπ ρξεζηκεχζεη ζην εδψ θαη ην 
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ηψξα ην δηθφ κνπ, λα κπνξψ λα πνξεπηψ κφλνο κνπ, δειαδή λα ην θάλσ απηφ 

ην πξάγκα, έηζη; Να κε ρξεηάδνκαη… 

Ζ ηθαλφηεηα επθνιφηεξεο επαθήο κε ηνλ εαπηφ αληαλαθιά κηα εληειψο 

δηαθνξεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ εαπηφ, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη θαηαξράο έλαλ 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν λα αθνπγθξάδεηαη θαλείο ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηηο ππνθεηκεληθέο ηνπ 

εκπεηξίεο. Απηφ αθνξά, γηα παξάδεηγκα, ζηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

αλαγλσξίδεη θαη αληηκεησπίδεη θαλείο ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ. Σα ιφγηα ηεο Βαζηιηθήο 

εθθξάδνπλ ηδηαίηεξα εχγισηηα ηε λέα ηεο ζηάζε απέλαληη ζηα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα, θαη δείρλνπλ κε ζαθήλεηα φηη ε επεμεξγαζία πνπ έρεη ιάβεη ρψξα 

ζηελ ςπρνζεξαπεία ηελ έρεη βνεζήζεη λα αηζζάλεηαη φηη ηα ζπλαηζζήκαηα απηά δελ 

ηελ θαζνξίδνπλ. Απηφ, κε ηε ζεηξά ηνπ, δηεπθνιχλεη ηηο δηαδηθαζίεο αλαγλψξηζεο θαη 

απνδνρήο ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ εαπηνχ: 

Αιιά, φρη, βγαίλνπλ, ππάξρεη θη ν θφβνο, ππάξρνπλ θαη ακθηβνιίεο, ππάξρνπλ 

φια κέζα, ππάξρνπλ δηάθνξα πξάγκαηα, αιιά έρεη αιιάμεη απηφ πνπ ζνπ 

είπα, φηη δε κε θαζνξίδνπλ πηα θη φηη κε, φηαλ βγαίλεη απηφ, θάζνκαη λα ην 

αθνχζσ, ην ηη είλαη, φηη κε ηαξάδεη, φηη κε αγρψλεη, κε ζηελνρσξεί, φηη κε 

θνβίδεη, θάζνκαη κε κέλα, εγψ λα ηα‟ αθνχζσ θαη… θη εθεί πνπ παιηφηεξα 

θάηη ζα ην „θαλα, ελλνείηαη, ηψξα ηνπ δίλσ ην ρψξν, ηνπ δίλσ ην ρψξν θαη ην 

ρξφλν, θαη ιέσ «Δληάμεη, απηφ είλαη ηψξα, εληάμεη, θαιψο είλαη, έρεη ην ιφγν 

ηνπ πνπ είλαη» θαη πξνζπαζψ λα κ‟ αγθαιηάζσ ζ‟ απηφ, δειαδή κε 

ππνζηεξίδσ ζ‟ απηφ πνιχ, θαη κε αθνχσ πνιχ θαη κε ππνζηεξίδσ θαη κνπ έρσ 

εκπηζηνζχλε πην πνιχ. 

πκπιεξσκαηηθά, ε Γεσξγία αλαθέξεη πσο, κεηά ηε ζεξαπεία, ηεο είλαη επθνιφηεξν 

λα αληηιακβάλεηαη θαη λα αλαγλσξίδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο επεηδή δελ έρεη πιένλ 

ηελ αλάγθε λα ηα θαιχπηεη:  

Θιίςε πξηλ λνκίδσ φηη ζε επηθαλεηαθφ επίπεδν δελ ππήξρε. Τπήξρε πάξα 

πνιιή αιιά ήηαλ πνιχ θαιά θξπκκέλε κέζα. Τπήξρε πνιχο ζπκφο κε θφβν 

απφ πίζσ. Σψξα απηά ππάξρνπλ αιιά ληψζσ φηη είλαη πην εχθνια 

αλαγλσξίζηκα θη φηη δελ ηα ζθεπάδσ αο πνχκε κε θάηη. 

Δθηφο απφ ηα ζπλαηζζήκαηα, νη πειάηεο καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ 

επθνιφηεξα θαη ηνπο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο θαη αληίδξαζεο, ηφζν ηνπο ζεηηθνχο, φζν 

θαη ηνπο αξλεηηθνχο θαη κε ιεηηνπξγηθνχο. Ζ Εσή, γηα παξάδεηγκα, αλέθεξε πσο ε 

ζεξαπεία ηε βνήζεζε λα αλαγλσξίδεη ηηο επηηπρίεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο. 

Άιινη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξνπλ πσο αλαγλσξίδνπλ ηνπο αξλεηηθνχο ηξφπνπο 



 
Δπξήκαηα 

229 

 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπκπεξηθνξάο, ηηο ππεξβνιηθέο αληηδξάζεηο ή ηα εκπφδηα πνπ 

ηνπνζεηνχλ ψζηε λα κελ πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο ή ηηο δηθαηνινγίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα απνθεχγνπλ θαηαζηάζεηο. Απηφ ην αλαθέξεη, γηα παξάδεηγκα, ν 

Ηάζνλαο, ν νπνίνο έρεη κάζεη λα αληηιακβάλεηαη πνιχ εχθνια πφηε εκπιέθεηαη ζε 

πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα απνθεχγεη θαηαζηάζεηο:  

Γελ έρσ πάςεη λα είκαη δξαζηήξηνο, αιιά, δειαδή, κνλίκσο θάλσ ρίιηα 

πξάγκαηα, δελ έρσ ζηακαηήζεη πνηέ λα θάλσ ρίιηα πξάγκαηα. Ζ δηαθνξά 

είλαη, θη απηφ ην θαηαιαβαίλσ, θάπνηε έθαλα ρίιηα πξάγκαηα γηα λα 

απνθεχγσ ηελ πξαγκαηηθφηεηά κνπ, ηψξα δελ ηα θάλσ ηα ρίιηα πξάγκαηα γηα 

λα απνθεχγσ ηελ πξαγκαηηθφηεηά κνπ. Κάλσ γηαηί γνπζηάξσ λα ηα θάλσ. 

Καη πιένλ απηή ε δηαθνξά είλαη πνιχ μεθάζαξε κέζα κνπ, θη είλαη θαη πνιχ 

μεθάζαξε θηφιαο φηαλ ην θάλσ γηα λα απνθχγσ θαηαζηάζεηο, φηη απηφ δε 

ζέισ λα ην δσ ξε παηδί κνπ, δε ζέισ λα ην αγγίμσ θαη ζα παίμσ πνδφζθαηξν 

μέξσ γσ… 

Μηα ζπλαθήο δηάζηαζε ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ αληίθηππνπ ησλ 

ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ ζηηο λέεο εκπεηξίεο πνπ βηψλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο. Ζ 

ςπρνζεξαπεία έρεη βνεζήζεη ηνπο πειάηεο λα αλαγλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

νη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο πνπ έρνπλ βηψζεη ελδέρεηαη λα επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ 

βηψλνπλ λέεο δχζθνιεο εκπεηξίεο, κε απνηέιεζκα λα κπνξνχλ λα αληηιακβάλνληαη 

θαιχηεξα θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπο ζε απηέο. Ζ Θενδνζία, γηα παξάδεηγκα, αλαθέξεη 

πσο ε ςπρνεθπαίδεπζε πνπ είρε ιάβεη απφ ηε ζεξαπεχηξηά ηεο ζρεηηθά κε ηνλ ζάλαην 

ηεο αδειθήο ηεο θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ην πέλζνο ηεο κπνξεί λα ηελ επεξεάδεη ζην 

κέιινλ, φηαλ αληηκεησπίδεη άιιεο θξίζεηο, ηε βνήζεζε λα αλαγλσξίδεη ηηο ησξηλέο ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο: 

Απφ ηε κηα θαίλεηαη απηφ ηξνκαρηηθφ λα ζνπ πεη θάπνηνο, «μέξεηο απηφ ην 

πέλζνο πνπ έρεηο, δε ζα ζνπ πεξάζεη πνηέ». Αιιά απφ ηελ άιιε είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ λα μέξσ γηαηί αο πνχκε πεξλάεη κηα ζρέζε κνπ θξίζε, ή απηή ηελ 

πεξίνδν ηψξα ε γηαγηά κνπ είλαη άξξσζηε θαη εγψ είκαη πνιχ ηαξαγκέλε. Να 

μέξσ φηη είλαη θαη απφ απηφ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ην μέξσ απηφ. 

Αγαπώληαο ηνλ εαπηό. Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ ςπρνζεξαπεία είλαη ε αιιαγή ηεο ζηάζεο θαη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ησλ πειαηψλ απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ 

πσο, κεηά απφ ηελ ςπρνζεξαπεία, αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο κε ζεηηθφηεξν 

ηξφπν, βηψλνπλ ιηγφηεξα αξλεηηθά θαη πεξηζζφηεξα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πξνο 
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απηφλ, ελψ ηνλ αληηκεησπίδνπλ κε κεγαιχηεξε ηξπθεξφηεηα, θαηαλφεζε θαη αγάπε. 

ε έλα πξψην επίπεδν, ινηπφλ, ε αξλεηηθή ζηάζε πνπ είραλ απέλαληη ζηνλ εαπηφ 

ηνπο, αθφκε θαη αλ δελ εμαθαληζηεί εληειψο, κεηψλεηαη ζεκαληηθά. Γελ είλαη πιένλ 

ηφζν επηθξηηηθνί θαη απζηεξνί απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπο, αιιά αθφκε θαη αλ είλαη, ην 

αληηιακβάλνληαη επθνιφηεξα θαη απηφ ηνπο βνεζάεη λα ην αιιάμνπλ. Απηφ αθξηβψο 

πεξηγξάθεη  ε Γεσξγία: 

Γεληθά λνκίδσ δελ είκαη ηφζν απζηεξή θαη ηφζν επηθξηηηθή. Να ην πσ ιίγν πην 

ζθαηξηθά… Οπφηε θαη‟ επέθηαζε θαη κε ηνπο άιινπο. Ή ηνπιάρηζηνλ αλ ζεο 

ην πηάλσ πην εχθνια φηαλ ζπκβαίλεη. Γηαηί δε ιέσ πξνθαλψο φηη έρεη 

ζηακαηήζεη λα ζπκβαίλεη, αιιά…  

Ζ κείσζε ηεο αξλεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηνλ εαπηφ αθνξά επίζεο θαη ζε κηα 

γεληθφηεξε απελνρνπνίεζε ηνπ πειάηε.  Πνιινί πειάηεο θέξνπλ ελνρέο θαη αίζζεκα 

επζχλεο απέλαληη ζε θαηαζηάζεηο ηνπ παξειζφληνο, ηα νπνία γίλνληαη επηφηεξα ή 

εμαιείθνληαη κε ηε ζεξαπεία. Απηφ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Ησάλλαο, ε νπνία αηζζαλφηαλ κεγάιε επζχλε γηα ηελ απηνθηνλία ηεο κεηέξαο ηεο. Ζ 

ςπρνζεξαπεία ηε βνήζεζε λα ζπλεηδεηνπνηήζεη πσο είρε θάλεη φηη πεξλνχζε απφ ην 

ρέξη ηεο θαη λα θαηαθέξεη λα ζπγρσξήζεη ηνλ εαπηφ ηεο θαη λα επηηξέςεη λα βηψζεη 

ραξά:  

Καη, θπξίσο άιιαμε, άιιαμε ην πξάγκα απέλαληη ζε κέλα, φρη απέλαληη ζην 

γεγνλφο ην ίδην, ζ‟ απηφ πνπ ιεο, ζηε λνεκαηνδφηεζε, εμαθνινπζεί αο πνχκε 

λα είλαη έλα πνιχ ζθιεξφ πξάγκα γηα κέλα, πνπ έγηλε θαη κε πνλάεη, αιιά δε 

ληψζσ εγψ πηα ηφζν ππεχζπλε γη‟ απηφ ή ηφζν φηη ήηαλ δηθή κνπ απνηπρία ην 

φηη ζπλέβε απηφ γηαηί πξηλ είρα ζπλερψο ηελ αίζζεζε φηη εγψ δελ έθαλα απηά 

πνπ έπξεπε γηα λα ην πξνιάβσ θαη δε κπνξνχζα λα ζπγρσξήζσ ηνλ εαπηφ κνπ 

γη‟ απηφ, θαη έλησζα φηη έπξεπε λα…, λα ηηκσξνχκαη κ‟ έλα ηξφπν.  Καη άξα 

δε δηθαηνχκαη λα, λα έρσ ραξά ζηε δσή κνπ ή λα έρσ μέξσ „γσ, λα βηψλσ αο 

πνχκε ηελ επηηπρία σο θάηη πνπ είλαη επράξηζην θιπ, ήηαλ πεξηζζφηεξν 

πξάγκαηα πνπ γίλνληαλ κελ αιιά δε κνπ έθεξλαλ απηφ πνπ ζα πεξίκελε 

θαλείο ηέινο πάλησλ. Καη θαίλεηαη φηη κεηά απφ ηε ζεξαπεία θπξίσο άιιαμε 

ην πξάγκα απέλαληη ζε κέλα, απέλαληη ζηνλ εαπηφ κνπ. 

ε έλα δεχηεξν επίπεδν, νη πειάηεο βηψλνπλ κηα ζεηηθφηεξε ζηάζε απέλαληη 

ζηνλ εαπηφ ηνπο. Ζ δηαδηθαζία ηεο βαζχηεξεο γλσξηκίαο κε ηνλ εαπηφ, φπσο θαη ε 

ζεηηθή ζηάζε ηνπ ζεξαπεπηή απέλαληη ηνπο, έρνπλ ζπκβάιιεη ζηε βίσζε κεγαιχηεξεο 

απνδνρήο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο. Πνιιέο θνξέο πξφθεηηαη γηα έλα ζπλνιηθφ ζπλαίζζεκα 
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απνδνρήο νιφθιεξνπ ηνπ εαπηνχ θαη ησλ πιεπξψλ ηνπ, φπσο αλαθέξεη, γηα 

παξάδεηγκα, ε Βαζηιηθή: «…κέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία, ηεο ζεξαπείαο, φηη, απηά 

πνπ είπακε πξηλ, άξρηζα λα βιέπσ εκέλα πην θαζαξά, λα κε απνδέρνκαη, λ‟ 

απνδέρνκαη φια κνπ ηα θνκκάηηα, έηζη;». Ο Γηνλχζεο, απφ ηελ άιιε, αλαθέξεηαη 

ζηελ απνδνρή ζπγθεθξηκέλσλ πιεπξψλ ηνπ εαπηνχ ηνπ πνπ ηνλ δπζθφιεπαλ. πσο 

δείρλεη κε ζαθήλεηα ην απφζπαζκα απφ ηε ζπλέληεπμε ηνπ, ε απνδνρή ηνπ εαπηνχ, 

ησλ αλαγθψλ θαη ησλ νξίσλ ηνπ νδεγεί θαη ζε έλαλ δηαθνξεηηθφ, πην νπζηαζηηθφ 

ηξφπν αληαπφθξηζεο ζε απηέο ηηο αλάγθεο:  

Ζ απνδνρή ηνπ εαπηνχ ήηαλ ην ηξίην… Σν λα απνδερηψ ηε ζεμνπαιηθφηεηά 

κνπ, ην λα απνδερηψ φηη εγψ κπνξεί λα ζέισ άιια πξάγκαηα, λα ζέισ, μέξσ 

„γσ, είκαη κνλαρηθφο ηχπνο. Αιιά κηα δσή πξνζπαζνχζα λα είκαη θνηλσληθφο, 

ελψ δελ ήκνπλα νπζηαζηηθά θνηλσληθφο. Αληί ινηπφλ λα „καη θαζξέπηεο, 

δειαδή μέξεηο, εζείο θνηηάηε ην είδσιφ ζαο θαη δε βιέπεηε ηη ππάξρεη πέξα 

απ‟ απηφ, ζηηο ζρέζεηο κνπ, θάπνηα ζηηγκή απνθάζηζα λα „καη ηφζν 

θνηλσληθφο φζν κπνξψ, απηφ έγηλε κέζα ζηε ζπλεδξία ε αιιαγή, απνδέρηεθα 

δειαδή φηη κπνξψ λα είκαη σο έλα ζεκείν. Απνδέρηεθα ηα φξηα κνπ. Απηφ 

ήηαλ έλα ζεκαληηθφ ζεκείν. Άξρηζα λα βιέπσ ηα φξηά κνπ. Απνδέρηεθα 

ινηπφλ φηη κπνξψ λα είκαη ηφζν φζν θνηλσληθφο, θαη άξρηζα λα δηαρεηξίδνκαη 

δηαθνξεηηθά ηηο αλάγθεο γηα κνλαμηά θαη λα ηελ θάλσ θάηη. Να κελ είλαη 

δειαδή απιά φηη μέξεηο, κε κε βιέπεηε, λα „λαη θάηη πην νπζηαζηηθφ. Να „ρσ 

αλάγθε λα „καη κφλνο κνπ θάπνηεο ψξεο, λα θάλσ πξάγκαηα κφλνο κνπ. Να 

κπνξψ αλ ζέισ λα πάσ ζην [φλνκα πάξθνπ] θαη γηα δχν ψξεο λα θάλσ ηζη 

θνπλγθ θαη λα είλαη αο πνχκε κηα έθθξαζε ηεο κνλαρηθφηεηάο κνπ απηφ, λα 

κε ζθέθηνκαη ηίπνηα, λ‟ αδεηάζεη ην κπαιφ κνπ εληειψο. Γειαδή λα βξίζθσ 

ηξφπνπο λα εθθξάδσ απηή κνπ ηε κνλαρηθφηεηα. 

Ζ ζεηηθή αιιαγή ηεο ζηάζεο απέλαληη ζηνλ εαπηφ εθθξάδεηαη θαη κέζα απφ 

έλα αίζζεκα απμεκέλεο εθηίκεζεο θαη πεξεθάληαο γηα απηφλ. Ζ δηάζηαζε απηή 

δηαθξίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζην απφζπαζκα απφ ηε ζπλέληεπμε ηεο Βαζηιηθήο, ε 

νπνία άξρηζε ζηε ζεξαπεία λα ληψζεη φηη ηεο αξέζεη ν εαπηφο ηεο θαη φηη είλαη 

πεξήθαλε γη‟ απηά πνπ θαηάθεξε: 

Άιιαμε πάξα πνιχ γηαηί άξρηζα λα κνπ αξέζσ. Αιιάδνληαο απηά, θη φζν πην 

πνιχ απνδερφκνπλα απηά, ηηο πιεπξέο κνπ θαη ηα απηά, άξρηζα λα κ‟ αξέζσ. 

Άξρηζα λα κ‟ αξέζσ […] Άξρηζα λα κ‟ αξέζσ θαη λα, λα κε εθηηκάσ, θαη λα 

είκαη θαη πεξήθαλε γη‟ απηά πνπ θαηάθεξα. Ηδίσο κεηά ηελ εθπαίδεπζε, έηζη 
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έλησζα πάξα πνιχ πεξήθαλε γηα κέλα, γηα φια απηά πνπ θαηάθεξα, θαη γηα ηηο 

αιιαγέο κνπ, πάξα πνιχ, θαη κεηά φζν ραηξφκνπλα πξάγκαηα έιεγα, κνπ 

άξεζα, ραηξφκνπλα γηα κέλα, θαη έλησζα γηα πξψηε θνξά ην πφζν αμίδσ 

πξάγκαηα. Απηφ γηα πξψηε θνξά, ζίγνπξα.  

πσο θαίλεηαη απφ ηα ιφγηα ηεο Βαζηιηθήο, ε απνδνρή, ε εθηίκεζε θαη ε 

πεξεθάλεηα γηα ηνλ εαπηφ ζπλνδεχνληαη θαη απφ κηα αίζζεζε φηη ν εαπηφο είλαη 

ζεκαληηθφο θαη φηη έρεη αμία. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε Αγάπε, ε 

νπνία αλαγλψξηζε φηη ηφζν νη δχζθνιεο εκπεηξίεο ηεο, φζν θαη ε ςπρνζεξαπεία, ηε 

βνήζεζαλ λα αληηιεθζεί ηε κνλαδηθφηεηα ηεο δσήο θαη ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ εαπηνχ 

ηεο: 

Δεε, απιά, αο πνχκε, ζπλεηδεηνπνίεζα θάπνηα πξάγκαηα. πλεηδεηνπνίεζα 

δειαδή φηη πνιχ απιά, φηη κέζα απφ ην πέξαζκα απφ φια απηά, θαη απφ ηελ 

ςπρνζεξαπεία, θαη απφ ηα βάζαλα, λα ηα πεηο, απηνχο ηνπο πφλνπο, θαη απφ 

ηελ ςπρνζεξαπεία, δηαπίζησζα ηέινο πάλησλ, θαη απνθάζηζα, φηη ε δσή είλαη 

κία, φηη νθείισ πνιιά ζε κέλα θπξίσο, θη φηη εγψ πξέπεη λα δήζσ κε ηνλ 

θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν θαη λα δψζσ ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο επθαηξίεο ζηνλ 

εαπηφ κνπ ζ‟ απηφ ην πέξαζκα πνπ έρσ κέζα απφ απηή ηε δσή. 

Μηα άιιε πηπρή ηεο ζεηηθφηεξεο ζηάζεο απέλαληη ζηνλ εαπηφ αθνξά ζηελ 

απμεκέλε εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ θαη ζηε κεγαιχηεξε πίζηε ησλ πειαηψλ ζηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπο. Απηφ απνηππψλεηαη κε ζαθήλεηα ζην απφζπαζκα απφ ηε 

ζπλέληεπμε ηεο Θενδνζίαο, ε νπνία πεξηγξάθεη πσο ε επεμεξγαζία ηνπ πέλζνπο καδί 

κε ηε ζηάζε θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο ζεξαπεχηξηαο ηεο, ηε βνήζεζε λα πηζηέςεη 

πεξηζζφηεξν ζηνλ εαπηφ ηεο, κε απνηέιεζκα λα θάλεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε δσή 

ηεο:  

Οπφηε ε ζεξαπεία αο πνχκε, θαζψο άξρηδα λα βηψλσ ην πέλζνο θιπ θαη λα 

παίξλσ θαη θάπνηα ππνζηήξημε, άξρηζα λα πηζηεχσ πεξηζζφηεξν ζηνλ εαπηφ 

κνπ θαη ζηηο δπλάκεηο κνπ. Οπφηε ιέσ, ηειείσζε απηή ε ζρέζε, θαη ηειείσζε 

θη απηφ ην ζπίηη. Θα πηάζσ κηα δνπιεηά θαη ζα θχγσ. Καη κεηά ιέσ, α, δελ 

πάσ θη απ‟ ην παλεπηζηήκην λα πάξσ ην πηπρίν κνπ; Δ κεηά ην πήξα. Δ, κεηά 

ιεο, δελ θάλσ θαη θάηη άιιν; Γειαδή δελ θάλνπκε θάηη αθφκα; 

Ζ γεληθφηεξε ζεηηθή ζηάζε πξνο ηνλ εαπηφ, ε κεγαιχηεξε απνδνρή ηνπ θαη ε 

αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηνπ, νδεγνχλ θαη ζε δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηνλ εαπηφ. 

Οη πειάηεο αλαθέξνπλ πσο φζν ζεκαληηθφηεξν ληψζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, ηφζν 

πεξηζζφηεξν ηνπο δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε λα δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηηο δηθέο ηνπο 
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αλάγθεο. Μαζαίλνπλ λα θξνληίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα αζρνινχληαη κε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνπο πξνθαινχλ επραξίζηεζε. Δλψ ζην παξειζφλ κπνξεί λα 

θαηαπίεδαλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο, κέζα ζηελ ςπρνζεξαπεία έκαζαλ 

αξρηθά λα ηηο αλαγλσξίδνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηηο ζέβνληαη θαη λα ηηο θξνληίδνπλ.  

Ζ Βαζηιηθή ζην παξαθάησ απφζπαζκα αλαθέξεη πσο ζην παξειζφλ έβαδε ζε δεχηεξε 

κνίξα ηηο δηθέο ηεο αλάγθεο γηα λα θάλεη απηφ πνπ έπξεπε, θαη πσο απηφ άιιαμε. Σα 

ιφγηα ηεο απνθαιχπηνπλ πσο δελ πξφθεηηαη γηα κηα απεξίζθεπηε ή εγσθεληξηθή 

δηαδηθαζία, αιιά πσο εμαθνινπζεί λα ππνινγίδεη θαη ηηο αλάγθεο ηνπ άιινπ θαη λα 

έρεη επίγλσζε ηνπ ξίζθνπ πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηηο ζρέζεηο ηεο:  

Κνίηαμε λα δεηο, κεγαιχηεξε ηζνξξνπία ζην φηη πξηλ αο πνχκε δνχιεπε πνιχ 

ην πξέπεη, δειαδή «Πξέπεη λα δσ κηα θίιε γηαηί πξέπεη λα είκαη έηζη ηψξα 

γηαηί έρεη απηφ». Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ληψζσ φηη δε κπνξψ εθείλε ηε 

ζηηγκή, είηε γηαηί εγψ είκαη δηαιπκέλε απφ θνχξαζε, είηε γηαηί ην „ρσ θάςεη 

θαη κνπ είλαη αδχλαηνλ, ην έρσ ληψζεη πάξα πνιιέο θνξέο απηφ. Μνπ 

δεκηνπξγεί κηα ζηελνρψξηα, ιέσ θνίηα δελ είλαη ζσζηφ, δειαδή δε ληψζσ 

θαιά λα κε κπνξψ λα ζηαζψ, αιιά δε κπνξψ απηή ηε ζηηγκή. Γε κπνξψ. Σν 

ζέβνκαη. Καη ξηζθάξσ βέβαηα, έηζη; Ρηζθάξσ, ελδερνκέλσο θαη ηελ απφξξηςε, 

ζέισ λα πσ, ξηζθάξσ ελδερνκέλσο ην λα κελ… ην λα αθνχζσ νηηδήπνηε. 

Πξαγκαηώλνληαο ηνλ εαπηό. Οη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ πσο κέζα απφ ηε 

δηαδηθαζία ηεο ζεξαπείαο εμειίρζεθαλ σο άλζξσπνη θαη άξρηζαλ λα αηζζάλνληαη 

πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλνη, επεηδή γλψξηζαλ φιν θαη πεξηζζφηεξεο πιεπξέο ηνπ 

εαπηνχ ηνπο, ηηο απνδέρηεθαλ θαη ηηο έληαμαλ ζηελ απηνεηθφλα ηνπο. Αηζζάλνληαη, 

επίζεο, φηη ε ζεξαπεία ελίζρπζε ηα ζεηηθά ηνπο ζηνηρεία θαη ηνπο βνήζεζε λα ηα 

εληζρχζνπλ. Ζ Ζιέθηξα, γηα παξάδεηγκα, αλαθέξεη πσο ε ςπρνζεξαπεία ήηαλ ην 

ζεκαληηθφηεξν πξάγκα πνπ έθαλε γηα ηνλ εαπηφ ηεο επεηδή ηε βνήζεζε λα 

νινθιεξσζεί θαη λα γίλεη ην θαιχηεξν πνπ κπνξνχζε. 

ηη γίλνκαη πην νινθιεξσκέλνο άλζξσπνο, φηη…πεξηζζφηεξν απφ ηηο 

ζπνπδέο, δελ μέξσ, ην ζρνιείν, ηε κφξθσζε απηή, έλησζα φηη απηφ είλαη ην 

πην ζεκαληηθφ βήκα, ε ςπρνζεξαπεία. ηη ζε θάλεη θάηη άιιν, θάηη αλ…, θάηη 

θαιχηεξν, ην θαιχηεξν πνπ κπνξείο λα γίλεηο, ή λα ην πιεζηάζεηο… 

Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην απφζπαζκα απφ ηε ζπλέληεπμε ηεο Θενδνζίαο, ε 

νπνία πεξηγξάθεη φηη ζηελ αξρή ηεο ςπρνζεξαπείαο πίζηεπε φηη ζα κεηακνξθσλφηαλ 

ζε θάηη δηαθνξεηηθφ. Δθείλν πνπ αηζζάλζεθε φηη έγηλε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, σζηφζν, 

ήηαλ φηη ε ζεξαπεία «ζνπ αλνίγεη ηνπο δξφκνπο λα θηάζεηο εθεί πνπ, ζ‟ απηφ πνπ 
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θξχβεηο κέζα ζνπ, δειαδή ζε θαζνδεγεί λα θηάζεηο ζηηο απφιπηεο δπλαηφηεηέο ζνπ. 

Γε ζνπ ζηεξεί απηφ πνπ πξαγκαηηθά είζαη». Αλαγλψξηζε φηη γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί 

απηφ ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ  λα ελζσκαηψζεη ηηο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο πνπ είρε 

βηψζεη, λα πξνζεγγίζεη ηνλ πξαγκαηηθφ ηεο εαπηφ θαη λα εθκεηαιιεπηεί ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ: 

Γειαδή δε κπνξεί θαλείο λα πεξηκέλεη φηη ε ζεξαπεία ή, γηαηί ην έρσ πεξάζεη 

θη απηφ ην ζηάδην. Πεξίκελα φηη ε ζεξαπεία ή ε νκαδηθή ζεξαπεία ή ε αηνκηθή 

ζεξαπεία ζα ήηαλ έλα ξαβδάθη πνπ ζα κ‟ αθνπκπνχζε θαη ζα 

κεηακνξθσλφκνπλ ζε θάηη άιιν, πνπ δελ έδεζε δχζθνια, δελ πέξαζε 

δχζθνια, είλαη έλαο άιινο άλζξσπνο. Γελ είλαη απηφ. Αιιά ζε θάλεη λα 

εθκεηαιιεπηείο ην κάμηκνπκ ηνπ πιηθνχ ζνπ, απηφ πνπ είζαη κέζα ζνπ. 

Σύλνςε. Ζ απζεληηθή απηνεθηίκεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν νη πειάηεο αληηιακβάλνληαη θαη αληηκεησπίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη 

απνηειείηαη απφ ηξεηο παξακέηξνπο. Ζ πξψηε παξάκεηξνο αθνξά ζηελ απηνγλσζία 

πνπ απνθηνχλ νη πειάηεο κέζα απφ ηελ ςπρνζεξαπεία, φπσο επίζεο θαη ζηνλ 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηνπο ηξφπνπο πνπ αληηδξνχλ θαη ηνλ αληίθηππν πνπ έρνπλ πάλσ 

ηνπο νη θαηαζηάζεηο πνπ βηψλνπλ. Ζ δεχηεξε παξάκεηξνο ηεο απζεληηθήο 

απηνεθηίκεζεο ζρεηίδεηαη κε ηε ζεηηθφηεξε ζηάζε ησλ πειαηψλ απέλαληη ζηνλ εαπηφ 

ηνπο. πγθεθξηκέλα, νη πειάηεο κεηά απφ ηελ ςπρνζεξαπεία αληηιακβάλνληαη κε 

ζεηηθφηεξν ηξφπν ηνλ εαπηφ ηνπο, ηνλ απνδέρνληαη θαη ηνλ εθηηκνχλ, ληψζνπλ φηη 

αμίδνπλ θαη φηη είλαη ζεκαληηθνί, ελψ ηαπηφρξνλα απνθηνχλ πίζηε θαη εκπηζηνζχλε 

ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπο. Ζ λέα απηή ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ εαπηφ αληαλαθιάηαη 

θαη ζε πεξηζζφηεξεο ζπκπεξηθνξέο θξνληίδαο ηνπ εαπηνχ θαη θάιπςεο ησλ αλαγθψλ 

ηνπο. Ζ ηξίηε παξάκεηξνο αλαθέξεηαη ζην αίζζεκα ησλ ζπκκεηερφλησλ φηη ε 

ςπρνζεξαπεία ηνπο βνήζεζε λα αηζζάλνληαη φηη εμειίζζνληαη θαη νινθιεξψλνληαη 

σο άηνκα.  

Φπρηθή ελδπλάκσζε. Δλψ ε έλλνηα ηεο απζεληηθήο απηνεθηίκεζεο 

αλαθέξεηαη ζηηο αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ηελ αμία ηνπ εαπηνχ ηνπο 

θαη ηε ζεηηθφηεξε ζηάζε πξνο απηφλ, ε έλλνηα ηεο ςπρηθήο ελδπλάκσζεο αθνξά ζηηο 

αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα αληεπεμέξρνληαη 

ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη λα αληηκεησπίδνπλ ηα αξλεηηθά ηνπο 

ζπλαηζζήκαηα. Ζ  ςπρηθή ελδπλάκσζε πεξηιακβάλεη ηξεηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο:  
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(α) ηελ απφδνζε ησλ επζπλψλ εθεί φπνπ αλήθνπλ θάζε θνξά, (β) ην αίζζεκα δχλακεο 

θαη ειέγρνπ, θαη (γ) ην εζσηεξηθφ θξηηήξην αμηνιφγεζεο.   

Απνδίδνληαο ηηο επζύλεο εθεί πνπ αλήθνπλ. ηαλ ν πειάηεο αξρίδεη λα 

γλσξίδεη θαιχηεξα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα αληηιακβάλεηαη κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα ηηο 

αληηδξάζεηο ηνπ θαη ηηο θαηαζηάζεηο, αξρίδεη ηαπηφρξνλα λα αλαγλσξίδεη θαη λα 

αληηιακβάλεηαη ζαθψο θαη ηε δηθή ηνπ ζπκκεηνρή θαη επζχλε ζηηο θαηαζηάζεηο. 

πγρξφλσο, φκσο, ζπλεηδεηνπνηεί θαη αλαγλσξίδεη πνηα είλαη θαη ε επζχλε ησλ 

άιισλ, φπσο θαη ην πφηε έρεη αλαιάβεη επζχλεο πνπ δελ ηνπ αλήθνπλ. Με άιια ιφγηα, 

ε ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία εληζρχεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζχκθσλα κε ηηο 

αθεγήζεηο ηνπο, λα απνδίδνπλ ηηο επζχλεο εθεί φπνπ αλήθνπλ θάζε θνξά, θαη λα 

αλαιακβάλνπλ κφλν ηηο επζχλεο πνπ ηνπο αλαινγνχλ θαη φρη εθείλεο ησλ άιισλ.  

Οη ζπκκεηέρνληεο αλαγλσξίδνπλ ηε δηθή ηνπο επζχλε θαη ζπκκεηνρή ηφζν ζηα 

αληίμνα γεγνλφηα πνπ έρνπλ βηψζεη ζην παξειζφλ, φζν θαη ζηα γεγνλφηα θαη ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ βηψλνπλ ζην παξφλ. Αληηιακβάλνληαη κε ζαθήλεηα πσο νη ίδηνη 

έρνπλ ζπκβάιιεη ζε απηά, πνηεο είλαη νη δηθέο ηνπο ελέξγεηεο πνπ επεξέαζαλ ηηο 

θαηαζηάζεηο. Ζ Βαζηιηθή, γηα παξάδεηγκα, αλαθέξεη πσο κέζα απφ ηε ζεξαπεία 

αλαγλψξηζε ηε δηθή ηεο επζχλε ζηελ απνηπρία ηνπ γάκνπ ηεο: 

[…] άιιν είλαη λα ληψζεηο φηη φιεο νη ζπκθνξέο ηνπ θφζκνπ κ‟ έρνπλε βξεη, ηη 

άηπρε πνπ είκαη, πνπ έιεγα φηαλ ήκνπλ παληξεκέλε, «πσ πσ ηη άηπρε πνπ 

είκαη», θη άιιν ηψξα έηζη φπσο βιέπσ αο πνχκε, βιέπσ πάξα πνιχ θαζαξά 

θαη ηε δηθή κνπ επζχλε ζ‟ απηή ηε δηαδηθαζία θαη ηελ πνξεία ηνπ γάκνπ[…] 

Δληάμεη, είρα θη εγψ ηε δηθή, ηα δηθά κνπ θνκκάηηα, δελ ήηαλ κφλν ηα δηθά ηνπ 

θνκκάηηα, θαη ηα δηθά κνπ. Κη απηφ ην „ρσ ππφςε κνπ πάληα, θη είλαη κηα, 

είλαη ην, πσο λα ζνπ πσ, έλα απφ ηα ζηνηρεία πνπ αο πνχκε βγήθαλε απφ απηή 

ηε δηαδηθαζία θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθά. Κάλνπλ δηαθνξά δειαδή ηειηθά, ζηε 

δσή. Οπσζδήπνηε. 

πσο γίλεηαη ζαθέο απφ ηα ιφγηα ηεο Βαζηιηθήο, φηαλ ην άηνκν δελ έρεη 

αλαιάβεη ηε δηθή ηνπ επζχλε απέλαληη ζηηο θαηαζηάζεηο, είλαη πηζαλφ λα ληψζεη 

άηπρν ή ζχκα. Ζ αλάιεςε ηεο επζχλεο πνπ ζπληειείηαη κέζα ζηελ ςπρνζεξαπεία δε 

ζρεηίδεηαη κε ην θηαίμηκν θαη ηελ απηνθαηεγφξηα πνπ νδεγνχλ ηνλ πειάηε λα βηψλεη 

ελνρέο θαη απνδπλάκσζε. Αληίζεηα, πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία πνπ ελδπλακψλεη 

ην άηνκν θαη ην βνεζά λα αληηιεθζεί ηε δχλακε θαη ηνλ έιεγρν πνπ έρεη ζηε δσή ηνπ 

θαη ζηηο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλεη. Δπηπιένλ, ε αλαγλψξηζε ηεο επζχλεο δε ζρεηίδεηαη 

κφλν κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ 



 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΖ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 

236 

 

αηφκνπ πνπ επεξεάδνπλ ηηο θαηαζηάζεηο, αιιά αθνξά θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

πξνζιακβάλεη θαη αληηιακβάλεηαη ηηο θαηαζηάζεηο. Υαξαθηεξηζηηθφ ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε είλαη ην απφζπαζκα απφ ηε ζπλέληεπμε ηεο Αγάπεο, ε νπνία κέζα απφ ηελ 

ςπρνζεξαπεία άξρηζε λα αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

αληηιακβαλφηαλ ηηο θαηαζηάζεηο, θαη λα αλαγλσξίδεη φηη απηφο ν ηξφπνο ηελ 

απνδπλάκσλε. Ζ ζεξαπεία ηε βνήζεζε λα αιιάμεη απηφλ ηνλ ηξφπν θαη λα κελ 

επηηξέπεη πιένλ ζηηο θαηαζηάζεηο λα ηελ επεξεάδνπλ ζε βαζκφ πνπ λα ηεο 

δπζθνιεχνπλ ηε δσή: 

ΑΓ – […] Ήηαλ πην απιά ηα πξάγκαηα. Απηφ. Κη απιά, εληάμεη, φινη νη 

άλζξσπνη πηνζεηνχλ θάπνηνπο ηξφπνπο αο πνχκε λα βιέπνπλ ηα πξάγκαηα ή 

λα επεξεάδνληαη απφ απηά, ή λα ηνπο ξίρλνπλ ηα πξάγκαηα, θαηαιαβαίλεηο ηη 

ιέσ, φπνπ, φπνπ ήηαλε ειίνπ θαεηλφηεξν φηη δελ έπξεπε λα ην θάλσ πηα.  

Α – Ση ήηαλ απηφ ζηε ζεξαπεία πνπ ζε βνεζνχζε λα ηα απινπνηήζεηο ηα 

πξάγκαηα; 

ΑΓ – Βαζηθά θαηαιήγνπκε πάιη ζην ίδην, ήηαλ φηη κέζα απφ ηελ 

ςπρνζεξαπεία εγψ έκαζα φηη δελ πξέπεη λα αθήλσ λα κε αγγίδνπλ ηα 

πξάγκαηα ηφζν πνιχ. Ή λα κ‟ επεξεάδνπλ, ή λα κνπ ραιάλε ηε δσή κνπ μέξσ 

„γσ. 

Σν απφζπαζκα απφ ηε ζπλέληεπμε ηεο Αγάπεο δείρλεη επηπιένλ πσο ν ηξφπνο 

πνπ αληηιακβάλεηαη ηηο θαηαζηάζεηο, ζρεηίδεηαη άκεζα θαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

βηψλεη. Ζ αλαγλψξηζε ηεο επζχλεο πνπ έρεη ν πειάηεο γηα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

βηψλεη θαη γηα ηνλ ηξφπν πνπ αληηδξά ζηηο θαηαζηάζεηο, απνηειεί άιιε κηα πηπρή ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάιεςεο επζχλεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ ςπρνζεξαπεία. Ο 

Ηάζνλαο, γηα παξάδεηγκα, πεξηγξάθεη πσο ε ζεξαπεία ηνλ βνήζεζε λα αλαγλσξίζεη 

ηελ επζχλε γηα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπ αλαθηλνχλ νη άιινη θαη πσο απηή ε 

αλαγλψξηζε ηνλ νδεγεί λα αλαιάβεη θαη ηελ επζχλε γηα ηε δξάζε πνπ ζα 

αθνινπζήζεη ζηε ζπλέρεηα: 

Απηφ ην έρσ κάζεη θαιά. Γειαδή φηη θη αλ είλαη ν άιινο, φηη θη αλ θάλεη, ηη 

δηθφ κνπ θνκκάηη αγγίδεη, γηαηί κνπ αλαθηλεί απηά ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ κνπ 

αλαθηλεί, θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη ηη κπνξψ λα θάλσ εγψ γη‟ απηφ ην πξάγκα θη 

φρη ην ηη κπνξεί λα θάλεη ν άιινο. 

Σφζν ζην απφζπαζκα ηνπ Ηάζνλα, φζν θαη ζε εθείλν ηεο Αγάπεο πην πάλσ, 

δηαθαίλεηαη άιιε κηα πηπρή ηεο αλάιεςεο επζχλεο πνπ νδεγεί ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ 

πειάηε, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο επζχλεο πνπ έρεη ν ίδηνο ψζηε λα 
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κελ επηηξέπεη ζηηο θαηαζηάζεηο λα ηνλ επεξεάδνπλ ή λα δηαρεηξίδεηαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη. Σα ιφγηα ηνπ ηέιηνπ απνηππψλνπλ ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο επζχλεο λα ιχζεη ν ίδηνο ην πξφβιεκα, θαη ην πσο ε αλαγλψξηζε 

απηή ηνλ βνήζεζε λα αλαιάβεη ν ίδηνο δξάζε θαη λα κελ πεξηκέλεη παζεηηθά απφ ηνπο 

άιινπο λα ηνλ βνεζήζνπλ: 

Σ – […] Ναη, θαη πεξίκελα θάηη λα ζπκβεί, θάπνηνο λα κε βνεζήζεη, απφ 

ηνπο ζπγγελείο ζπκπαξάζηαζε, απφ ηνπο θίινπο… 

Α – Πεξίκελεο απφ ηνπο άιινπο, θαη ηψξα ζηέθεζαη πην πνιχ ζηα πφδηα ζνπ… 

Σ – Σψξα ιέσ εγψ ηη πξέπεη λα θάλσ, πνπ πξέπεη λα απνηαλζψ αο πνχκε; Ση 

ελέξγεηα πξέπεη λα θάλσ εγψ γηα λα ην ιχζσ απηφ, έηζη; 

πσο ήδε αλαθέξζεθε, νη πειάηεο ζηελ ςπρνζεξαπεία δελ αλαγλσξίδνπλ 

κφλν ηε δηθή ηνπο επζχλε θαη ζπκκεηνρή ζηηο θαηαζηάζεηο, αιιά αξρίδνπλ λα 

αληηιακβάλνληαη κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα θαη ηελ επζχλε ησλ άιισλ. Πξφθεηηαη, 

φπσο θαίλεηαη, γηα κηα δηαδηθαζία ξεαιηζηηθήο θαη θαηάιιειεο απφδνζεο επζπλψλ, ε 

νπνία ζρεηίδεηαη κε κηα γεληθφηεξε ξεαιηζηηθή αληίιεςε ηνπ εαπηνχ θαη ησλ 

θαηαζηάζεσλ. Ζ Βαζηιηθή ζην παξαθάησ απφζπαζκα αλαθέξεηαη αθξηβψο ζε απηή 

ηε ζαθή θαη θαηάιιειε απφδνζε επζπλψλ: 

[…] μέξσ φηη, πνηα είλαη ε επζχλε ε δηθή κνπ ζε θάζε θαηάζηαζε, πνηα είλαη 

ε ζπκκεηνρή κνπ ινηπφλ ζην ηη ζπκβαίλεη, θαη δε ζπκβαίλεη, θαη λα βιέπσ θαη 

ηελ επζχλε ηνπ άιινπ. Οχηε φιν δηθφ κνπ, αιιά νπσζδήπνηε, βιέπσ ην δηθφ 

κνπ θνκκάηη, βιέπσ θαη ηνπ άιινπ θαη απφ εθεί θαη πέξα πξνζπαζψ πηα λα ην 

ηνπνζεηψ μέξεηο, φζν γίλεηαη εθεί πνπ βξίζθεηαη θαη φρη άξεο κάξεο 

θνπθνπλάξεο φπσο ήηαλ πξηλ. 

Πξηλ απφ ηελ ςπρνζεξαπεία, νη ζπκκεηέρνληεο πνιιέο θνξέο είραλ αλαιάβεη 

επζχλεο πνπ δελ ήηαλ δηθέο ηνπο, αθφκε θαη ζε θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο δελ είραλ 

θαλέλαλ έιεγρν θαη δχλακε, κε απνηέιεζκα λα βηψλνπλ απνδπλάκσζε θαη ελνρέο. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε, φηαλ αλαγλψξηζαλ ζηε ζεξαπεία πνηεο επζχλεο είλαη δηθέο ηνπο 

θαη πνηεο φρη, θαηάθεξαλ λα απελνρνπνηεζνχλ θαη λα πάςνπλ λα αλαιακβάλνπλ 

επζχλεο πνπ δελ ηνπο αλαινγνχλ. Ζ Ζιέθηξα ζην παξαθάησ απφζπαζκα αθεγείηαη 

πσο ζπλεηδεηνπνίεζε κέζα απφ κηα εηθφλα φηη δελ ήηαλ δηθή ηεο επζχλε λα 

δηαρεηξίδεηαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηεο κεηέξαο ηεο, θαη πσο ε εηθφλα απηή 

ηε βνήζεζε λα απαιιαγεί απφ ηηο ελνρέο: 

Με απελνρνπνίεζε, γηαηί νηηδήπνηε ζπλέβαηλε εγψ έλησζα φηη πξέπεη λα ην 

ηαθηνπνηήζσ, φηη πξέπεη λα ην ιχζσ, είκαη έλα παηδί, πξέπεη λα βνεζήζσ θαη 
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ηνλ έλα θαη ηνλ άιιν, εληάμεη ην κπακπά πνιχ ιηγφηεξν, ηε κεηέξα κνπ, εθεί 

εζηηάδσ, θαη κεηά απελνρνπνηήζεθα φηη δελ είλαη δηθή κνπ δνπιεηά λα ην 

θάλσ. Κη φηη είλαη ιάζνο λα βιέπεηο κηα κακά αο πνχκε λα παίξλεη έλα κσξφ 

αγθαιηά θαη λα θιαίεη θαη λα ηνπ ιέεη «είκαη δπζηπρηζκέλε, δελ είκαη θαιά». 

Μνπ είρε κεηαθέξεη θη απηή ηελ εηθφλα θαη κνπ „ρε κείλεη απηφ. ηη πσο 

κπνξείο ζην παηδί ζνπ λα θέξεηο θάηη ηέηνην, έλα πξφβιεκα πνπ ζ‟ απαζρνιεί, 

είλαη δηθφ ζνπ ζέκα ηη ζα ην θάλεηο. Κη εθεί είπα, φρη, φπσο εγψ κπνξψ λα 

δηαρεηξηζηψ ηα δηθά κνπ δεηήκαηα θαη δε θνξηψλσ ζε θαλέλαλ ηέηνην βάξνο, 

ην ίδην κπνξνχλ θαη νη άιινη. Αθνχ έρνπλ θηάζεη σο εδψ. ζν επψδπλα θαη 

λα „λαη. Καη βγήθα απ‟ απηφ, γηαηί ήκνπλα βαζηά ρσκέλε. 

Αίζζεκα δύλακεο θαη ειέγρνπ. Ζ επεμεξγαζία ησλ ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ 

θαη ησλ ζπλαθφινπζσλ ζπλαηζζεκάησλ, κέζα ζην αζθαιέο πεξηβάιινλ ηεο 

ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο, βνεζά ηνπο πειάηεο λα αξρίζνπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηε δχλακε 

πνπ ππάξρεη κέζα ηνπο θαη πνπ ηνπο νδήγεζε λα αληηκεησπίζνπλ θαη λα 

ππεξληθήζνπλ απηέο ηηο εκπεηξίεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα. πλεηδεηνπνηνχλ φηη ε 

αλάθακςε απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ βίσζαλ ηνπο έρεη εθνδηάζεη κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη 

ηε δχλακε πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ κειινληηθέο αληημνφηεηεο. 

Αηζζάλνληαη κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαη εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο. Ζ 

Ζιέθηξα πεξηγξάθεη ζηε ζπλέρεηα πσο ηεο έδηλε δχλακε ε αλαγλψξηζε ηεο δπζθνιίαο 

πνπ είρε αληηκεησπίζεη απφ ηε ζεξαπεχηξηα ηεο: 

Αο πνχκε ην λα αθνχσ λα κνπ ιέεη φηη «βέβαηα απηφ ην νπνίν κνπ πεξηγξάθεηο 

είλαη πάξα πνιχ ζθιεξφ». Δγψ εθείλε ηε ζηηγκή έλησζα αλαθνχθηζε. ηη 

θάπνηνο κνπ είπε φηη απηφ ην νπνίν έθεξα ήηαλε ζθιεξφ θαη δχζθνιν. Καη 

απηφκαηα έπαηξλα δχλακε γηαηί ην είρα αληηκεησπίζεη εγψ. ηαλ είρα πάεη 

ζηε ζεξαπεία είρε πξνεγεζεί. Δίρε αληηκεησπηζηεί, κε φπνηνλ ηξφπν. Δίρα πάεη 

εθεί ζε θαιή θαηάζηαζε, άξα ην φηη κνπ ην αλαγλψξηδε ήηαλ ζεκαληηθφ. 

Οη πειάηεο κέζα ζηελ ςπρνζεξαπεία απνθηνχλ έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν λα 

βηψλνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. Ζ επεμεξγαζία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, θαη θπξίσο ε επαθή κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξηλ απφ ηε ζεξαπεία 

δελ άληεραλ λα βηψζνπλ, ηνπο καζαίλεη φηη «δελ πεζαίλεηο απφ ηα ζπλαηζζήκαηά ζνπ 

[…] είλαη εληάμεη, γίλεζαη πην δπλαηφο ζηγά-ζηγά. ρη κφλν δελ πεζαίλεηο, γίλεζαη πην 

δπλαηφο…» (Θενδνζία). Μεηά ηε ζεξαπεία, νη πειάηεο αηζζάλνληαη φηη δελ είλαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο ειέγρνπλ, αιιά φηη ηα ειέγρνπλ εθείλνη. Βαζηθφ ξφιν ζε 

απηή ηελ αίζζεζε ειέγρνπ παίδεη ε πεπνίζεζε πνπ αλαδχεηαη, θαη αλαθέξεηαη απφ 
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αξθεηνχο ζπκκεηέρνληεο φηαλ αληηκεησπίδνπλ λέεο δπζθνιίεο, φηη «Γελ ήξζε θαη ην 

ηέινο ηνπ θφζκνπ». Ζ Αγάπε, γηα παξάδεηγκα, αλαγλσξίδεη πσο ην γεγνλφο φηη έδεζε 

δχζθνιεο θαηαζηάζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαδήηεζε βνήζεηαο γηα λα μεπεξάζεη 

απηέο ηηο θαηαζηάζεηο, ηε βνήζεζαλ λα ληψζεη φηη κπνξεί λα ειέγρεη ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηεο.  

Γε ληψζσ λα άγνκαη θαη λα θέξνκαη ηφζν πνιχ απφ απηά. Νηψζσ δειαδή φηη 

κπνξψ θάπνηα ζηηγκή, φηη είλαη ζην ρέξη κνπ λα ηα θνληξνιάξσ. Με ηελ 

έλλνηα φηη ζπκβαίλεη θάηη αο πνχκε. Καη ιέσ «Δληάμεη, δελ ήξζε θαη ην ηέινο 

ηνπ θφζκνπ».  

Απηφ ην αίζζεκα δχλακεο, καδί κε ηελ αιιαγή ζηνλ ηξφπν πνπ 

αληηιακβάλνληαη ηε δσή θαη ηηο θαηαζηάζεηο, βνεζά ηνπο πειάηεο λα είλαη 

δεθηηθφηεξνη απέλαληη ζηηο δχζθνιεο εκπεηξίεο θαη ηα επψδπλα ζπλαηζζήκαηα ηνπ 

παξφληνο. Ζ Βαζηιηθή, ζην παξαθάησ απφζπαζκα, πεξηγξάθεη αθξηβψο απηή ηε 

δηαδηθαζία θαη ην πσο αληέρεη λα βηψλεη ηα δχζθνια ζπλαηζζήκαηα ρσξίο λα 

θαηαβάιιεηαη απφ απηά. 

Δίκαη πην αλνηρηή ζηα πξάγκαηα. Πην αλνηρηή ζηηο εκπεηξίεο κνπ. Αθφκα θη 

απηέο πνπ κε δπζθνιεχνπλε θαη κε πνλάλε θαη κε δνξίδνπλε, έηζη; Αθφκα θη 

απηή ηε ζηηγκή. Δίκαη πην αλνηρηή ζ‟ απηφ πνπ βηψλσ. ην λα ην απνδέρνκαη. 

ην λα δσ ηη ην θάλσ. ην λα κε κε θξελάξεη φκσο, φπσο πξηλ πνπ απ, κε 

κπιφθαξε. Σψξα θαη θφβν ληψζσ, θαη θφβν ληψζσ πάιη, θη αλ μαλαπιεγσζψ 

ζα η‟ αληέμσ; Κη απηά. ια απηά παίδνπλε. Τπάξρνπλ κέζα κνπ φια απηά. 

Αιιά δε κε κπινθάξεη πηα. Γειαδή είκαη πην λαη. Σν ληψζσ. Σν παίξλσ καδί 

κνπ θαη πξνρσξάσ. 

Δθηφο απφ ηνλ έιεγρν ησλ ζπλαηζζεκάησλ, νη πειάηεο αλαθέξνπλ πσο ε 

ζεξαπεία ηνπο βνήζεζε λα αηζζάλνληαη φηη έρνπλ γεληθφηεξα ηνλ έιεγρν ηνπ εαπηνχ 

ηνπο, ησλ ζθέςεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Απηφ γηα ηελ Ζιέθηξα, γηα 

παξάδεηγκα, ζεκαίλεη φηη δε ιεηηνπξγεί πιένλ παξνξκεηηθά αιιά αμηνινγεί ηηο 

θαηαζηάζεηο θαη ζπκπεξηθέξεηαη αλαιφγσο. Ζ Ησάλλα πεξηγξάθεη πσο αηζζάλεηαη 

πιένλ φηη έρεη ε ίδηα ηνλ έιεγρν ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ αξλεηηθψλ ζελαξίσλ πνπ 

θαηαζθεχαδε πξηλ απφ ηε ζεξαπεία: 

Διέγρσ πεξηζζφηεξν απηφ πνπ γηλφηαλε ζην κπαιφ κνπ, πνπ κνλίκσο είρε 

δπζάξεζηεο ζθέςεηο, φιν ζηελάρσξα, φιν, ηέινο πάλησλ ζελάξηα πνπ 

θαηέιεγαλ ζε, πάληα ζε πνιχ πφλν θαη…. ελάξηα φκσο πνπ ηα δνχζα έληνλα, 

ηψξα γίλεηαη ιηγφηεξν. Καη φηαλ γίλεηαη κπνξψ λα ην παξαηεξήζσ, απηφ. Καη 
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κπνξψ λα ην ζηακαηήζσ. Δλψ πξηλ είρα ηελ αίζζεζε φηη, φηη είλαη 

αλεμέιεγθην απηφ ην πξάγκα, φηη δελ είρα θακία δπλαηφηεηα πάλσ ζ‟ απηφ θαη 

φηη δελ ππάξρεη ηξφπνο λα ην θάλεηο θάηη απηφ. 

Σν λέν αίζζεκα δχλακεο θαη ε ηθαλφηεηα ειέγρνπ ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ 

ζθέςεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ βηψλνπλ νη πειάηεο, έρεη επίζεο ζαλ απνηέιεζκα 

λα βηψλνπλ κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε γεληθφηεξα, λα αηζζάλνληαη φηη ζηέθνληαη 

θαιχηεξα ζηα πφδηα ηνπο, θαη φηη αληηκεησπίδνπλ κε κεγαιχηεξε επθνιία ηνπο 

άιινπο. ην παξαθάησ απφζπαζκα ε Ζιέθηξα πεξηγξάθεη πσο ε δνπιεηά πνπ έρεη 

θάλεη ζηελ ςπρνζεξαπεία κε ηνλ εαπηφ ηεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο, ηε βνήζεζε λα 

ληψζεη πην άλεηα ζην θνηλσληθφ θαη επαγγεικαηηθφ ηεο πεξηβάιινλ: 

ηη ήκνπλ πην άλεηε ζε ζρέζε κε ην θνηλσληθφ θνκκάηη, κε ηνπο γχξσ, κε ηε 

ζπλαλαζηξνθή. Έιεγρα θαιχηεξα ην πεξηβάιινλ κνπ, νπφηε απηφ κείσλε θαη 

ην άγρνο κνπ. Γηαηί θάπνηεο θνξέο αηζζαλφκνπλ άγρνο, πσο ζα θάλσ απηφ, 

πσο ζα ζηαζψ απέλαληη ζ‟ απηή ηελ νηθνγέλεηα. Καη ίζσο θαη ε απεηξία εθεί, 

αιιά βέβαηα φιε απηή ε δνπιεηά, ελ ησ βάζνο θαη κε ηνλ εαπηφ, κε ην 

ζπλαίζζεκα, ε επαθή πνπ γίλεηαη ζηε ζεξαπεία, θαη ην εδψ θαη ηψξα πσο 

ληψζεηο. Χξαία, ληψζεηο έηζη, θαη ηη ζα ην θάλεηο; ια απηά ζε θέξλαλε ζε έλα 

επίπεδν επαθήο κε πξάγκαηα ηα νπνία ήηαλ ζθνληζκέλα ή αδνχιεπηα. ε 

εγξήγνξζε είζαη. Πην ελεξγνπνηεκέλνο, πην…, πσο λα ην πσ, πην παξψλ, πην 

εθεί ζηα πξάγκαηα, πην, δειαδή, μέξσ πνπ είλαη ε ζέζε κνπ, πνπ ζα κε έβαδα 

ζε θάζε πεξίπησζε. 

Έλα άιιν απνηέιεζκα ηνπ αηζζήκαηνο δχλακεο θαη ειέγρνπ, είλαη πσο νη 

πειάηεο αηζζάλνληαη ηθαλφηεξνη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αληίμνεο ή δπζρεξείο 

θαηαζηάζεηο πνπ ελδέρεηαη λα ζπλαληήζνπλ ζην κέιινλ. Απηφ δε ζεκαίλεη φηη δελ 

αλαγλσξίδνπλ πσο ζα βηψζνπλ μαλά νδπλεξά ζπλαηζζήκαηα, αιιά φηη πηζηεχνπλ πσο 

ζα κπνξέζνπλ λα ηα αληέμνπλ θαη λα ηα δηαρεηξηζηνχλ θαιχηεξα. Οη ηξαπκαηηθέο 

εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επεμεξγαζία ηνπο ζηελ 

ςπρνζεξαπεία, ηνπο βνήζεζαλ λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη θαη 

αληηκεησπίδνπλ ηηο λέεο δπζθνιίεο, θαη θπξίσο λα ληψζνπλ φηη έρνπλ ηε δχλακε θαη 

ηελ ηθαλφηεηα λα ηηο δηαρεηξηζηνχλ θαη λα ηηο ππεξβνχλ. πσο αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά ε Αγάπε: 

Πάληα ζα ζπκάκαη φηη έρσ ηε δχλακε κέζα κνπ λα ζπλερίζσ, ζα ηε βξσ θαη 

ζα ζπλερίζσ. Παξφηη ίζσο παξνδηθά ληψζσ έλα ράζηκν ηεο δχλακήο κνπ, εγψ 

ζα ηε βξσ θαη ζα ζπλερίζσ. Γηαηί μέξσ φηη είλαη αζηείξεπηε απηή ε δχλακε.  
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Καη ε Ησάλλα πεξηγξάθεη φηη έρεη απνθηήζεη κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ζηελ 

ηθαλφηεηα ηεο λα αληηκεησπίδεη δχζθνιεο θαηαζηάζεηο, αιιά θπξίσο, απνθαιχπηεη 

ηνπο δχν ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηε βνήζεζε ε ζεξαπεία ζε απηφ. πσο αλαθέξεη 

θαη ε ίδηα ζην παξαθάησ απφζπαζκα, ν πξψηνο ηξφπνο ζρεηίδεηαη κε ηελ αιιαγή ηεο 

λνεκαηνδφηεζεο ησλ δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ, ελψ ν δεχηεξνο αλαθέξεηαη ζηα 

εθφδηα πνπ αηζζάλεηαη φηη απέθηεζε ψζηε λα ηηο αληηκεησπίζεη: 

Κη φηη θη απηά αθφκα πνπ εμαθνινπζψ αθφκα λα παιεχσ θαη λα κε 

δπζθνιεχνπλ θαη λα, δελ μέξσ „γσ ηη, κπνξνχλ λα βξνπλ ηε ιχζε ηνπο κ‟ έλα 

ηξφπν, ηνλ νπνίν, πξηλ ηνλ είρα θαη πνιχ νξηνζεηεκέλν εγψ αο πνχκε θη έιεγα 

φηη «Έηζη πξέπεη λα γίλνπλ ηα πξάγκαηα, λα ην εμαθαλίζνπκε απηφ, λα κελ ην 

μαλαληψζσ πνηέ, δελ μέξσ „γσ ηη, ηέηνηα πξάγκαηα». Σψξα ιέσ φηη εληάμεη, 

ζα μαλαληψζσ ηέηνηα πξάγκαηα, αλάινγα ελ πάζε πεξηπηψζεη, αιιά ζα, ζα 

κπνξψ λα ηα αληηκεησπίζσ αιιηψο. Κη έηζη είλαη ζα λα έρσ πάξεη, ζα λα κνπ 

έδσζε φπια. Γηα ηε κάρε. πια γηα ηε κάρε. Πνιεκνθφδηα ηέινο πάλησλ, λα 

βγεη πέξα, ην πξάγκα. Καη ε κάρε δελ είλαη πηα ηφζν ηξνκαθηηθή φζν ήηαλ 

πξηλ αο πνχκε. 

Εζσηεξηθό θξηηήξην αμηνιόγεζεο. Πνιιέο θνξέο νη πειάηεο αλαγλσξίδνπλ 

ζηελ ςπρνζεξαπεία πσο έρνπλ πηνζεηήζεη αμίεο άιισλ πξνζψπσλ πνπ είλαη 

ζεκαληηθά ζηε δσή ηνπο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ησλ γνληψλ ηνπο. πλεηδεηνπνηνχλ, 

επίζεο, πσο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε ζπκπεξηθνξά θαη νη επηινγέο ηνπο δελ 

θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο, αιιά απφ ηελ αλάγθε λα ηθαλνπνηήζνπλ 

απηά ηα ζεκαληηθά πξφζσπα. Οη ζπλεηδεηνπνηήζεηο απηέο, καδί κε ηε γεληθφηεξε 

ελδπλάκσζε πνπ ιακβάλνπλ απφ ηνλ ζεξαπεπηή, εληζρχνπλ ηνπο πειάηεο λα 

αξρίζνπλ λα αθνχλ ηε δηθή ηνπο εζσηεξηθή θσλή θαη λα αμηνινγνχλ ηη είλαη 

ζεκαληηθφ γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηη φρη. Απηφ έρεη άκεζε επίδξαζε θαη ζηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο, θαζψο, φ, ηη δελ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο ίδηνπο, δελ ηνπο αγγίδεη 

ζπλαηζζεκαηηθά. Ο Γηνλχζεο, ν νπνίνο ζηε ζπλέληεπμε ηνπ πεξηέγξαςε θαη αλέιπζε 

ιεπηνκεξψο απηή ηελ έλλνηα, αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά πσο ζηε ζεξαπεία ην 

θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηνπ εαπηνχ ηνπ απφ εμσηεξηθφ έγηλε εζσηεξηθφ:  

Ζ νπζηαζηηθή αιιαγή, θαη ηνπ παξειζφληνο, γη‟ απηφ ζέισ λα ζην πσ, είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ άξρηζε λα αιιάδεη, θάηζε, φηαλ, πσο ην έιεγα, ζέισ λα ζην 

πσ φπσο ήηαλε. ηαλ άξρηζα, φηαλ ην θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηνπ εαπηνχ κνπ 

άξρηζε λα γίλεηαη εζσηεξηθφ θη έπαςε λα είλαη ηφζν πνιχ εμσηεξηθφ. Μέρξη 

πξηλ ήηαλε, δειαδή κέρξη πξηλ αλ ζεο, απηφ έγηλε απ‟ ηνλ πξψην θαηξφ, ησλ 
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ζπλεδξηψλ απηφ. Άξρηζε ζηγά-ζηγά δειαδή κέζα απφ ηηο ζπλεδξίεο, ην 

θξηηήξην αμηνιφγεζεο κνπ λα παχεη λα είλαη εμσηεξηθφ θαη λα γίλεηαη 

εζσηεξηθφ. Γη‟ απηφ άξρηζα λα βάδσ φξηα, γη‟ απηφ άξρηζα λα βειηηψλσ 

θάπσο ή λα αιιάδσ ηε ζρέζε κνπ κε ηνπο άιινπο θαη πήγε κεηά ε πνξεία. 

Απηφ ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ, ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ… 

Ζ αλαγλψξηζε ηνπ ηη είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνλ ίδην ηνλ πειάηε θαη ηη φρη, ηνλ 

δηεπθνιχλεη λα θάλεη επηινγέο ζηε δσή ηνπ, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη εθ δηακέηξνπ 

αληίζεηεο απφ εθείλεο πνπ πεξηκέλνπλ θαη επηζπκνχλ νη ζεκαληηθνί άιινη απφ απηφλ. 

Απηφ ζπλέβε ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ηάζνλα, ν νπνίνο αλαγλψξηζε ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν 

ηεο ζεξαπείαο ζην λα αλαγλσξίζεη θαη λα αθνχζεη ηελ εζσηεξηθή ηνπ θσλή. Ζ θσλή 

απηή ηνλ νδήγεζε λα αιιάμεη επάγγεικα αθήλνληαο κηα επηθεξδή θαη επηηπρεκέλε 

θαξηέξα, ε νπνία φκσο δελ ηνπ πξνζέθεξε πιένλ θακία ηθαλνπνίεζε: 

Δληάμεη μέξσ φηη είλαη πιένλ αζηείν γηαηί φπνηε ην ιέσ απηφ πνπ κπνξψ λα 

θηάζσ, θάζε θνξά εθπιήζζνκαη ηελ επφκελε θνξά πνπ παο πην βαζηά θαη πην 

βαζηά, αιιά λνκίδσ φηη έρνπλ γίλεη φιεο απηέο νη αιιαγέο ην νπνίν, πξνθαλψο 

κε θάλνπλε, αθφκα θαη ε απφθαζε πνπ πήξα λα θχγσ απφ ηε δνπιεηά, δελ 

ππήξρε πεξίπησζε ππφ ηέηνηεο ζπλζήθεο, κε ηέηνηα θνηλσληθή πίεζε 

εμσηεξηθή, απφ ζεκαληηθνχο αλζξψπνπο δηθνχο ζνπ, θαη λα είλαη ηφζν 

μεθάζαξε ε θσλή κέζα κνπ, θαη λα ηελ αθνχσ απηή, ε κφλν ζηε ζεξαπεία, δε 

γίλεηαη απηφ, δελ πηζηεχσ φηη γίλεηαη… 

 Σύλνςε. Ζ έλλνηα ηεο ςπρηθήο ελδπλάκσζεο αλαθέξεηαη ζηηο αληηιήςεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα αληηκεησπίδνπλ ηα αξλεηηθά ηνπο 

ζπλαηζζήκαηα θαη λα ππεξληθνχλ ηηο δπζθνιίεο. Ζ πξψηε παξάκεηξνο ηεο ςπρηθήο 

ελδπλάκσζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ απφδνζε ησλ επζπλψλ εθεί φπνπ πξαγκαηηθά 

αλήθνπλ. Οη πειάηεο αλαγλσξίδνπλ ηε δηθή ηνπο επζχλε θαη ζπκκεηνρή ζηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ βηψζεη, θαζψο θαη ηελ επζχλε ηνπο γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

αληηιακβάλνληαη ηηο θαηαζηάζεηο απηέο θαη γηα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ. 

πγρξφλσο αλαγλσξίδνπλ θαη πφηε έρνπλ αλαιάβεη επζχλεο πνπ δελ ηνπο αλήθνπλ. Ζ 

δεχηεξε δηάζηαζε ηεο ςπρηθήο ελδπλάκσζεο ζρεηίδεηαη κε ην αίζζεκα δχλακεο θαη 

ειέγρνπ πνπ απνθηνχλ νη ζπκκεηέρνληεο κέζα απφ ηε ζεξαπεία. πγθεθξηκέλα, 

απνθηνχλ κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαη εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο, αηζζάλνληαη 

φηη έρνπλ ηε δχλακε λα ειέγμνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζθέςεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο 

ηνπο, θαη αηζζάλνληαη ηθαλφηεξνη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο λέεο δπζθνιίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα ζπλαληήζνπλ. Ζ ηειεπηαία παξάκεηξνο ηεο ςπρηθήο ελδπλάκσζεο 
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αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα πνπ απνθηνχλ νη πειάηεο κέζα απφ ηελ ςπρνζεξαπεία λα 

αμηνινγνχλ ηη είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηη φρη, λα δίλνπλ πξνζνρή ζηελ 

εζσηεξηθή ηνπο θσλή θαη λα θάλνπλ επηινγέο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ απηή ηελ 

εζσηεξηθή θσλή θαη φρη απφ άιια άηνκα ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο. 

Αιιάδνληαο ην λόεκα. ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζεηαη ε αιιαγή ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο αληηιακβάλνληαη θαη αληηκεησπίδνπλ ηε δσή 

θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο, θαη απνηειείηαη απφ δχν ππνθαηεγνξίεο. Ζ πξψηε 

ππνθαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηε ζεηηθφηεξε νπηηθή γσλία πνπ πηνζεηνχλ απέλαληη ζηε 

δσή θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο, θαζψο θαη ζηελ ηθαλφηεηα πνπ απνθηνχλ λα 

αλαγλσξίδνπλ ηα ζεηηθά ζηνηρεία θαη ηα νθέιε πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηηο 

ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο. Ζ δεχηεξε ππνθαηεγνξία αθνξά ζηε κεγαιχηεξε απνδνρή 

πνπ βηψλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη ηε δσή ηνπο.  

Απνθηώληαο δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία. Μηα ζεκαληηθή αιιαγή πνπ 

ιακβάλεη ρψξα ζηε ζεξαπεία είλαη φηη νη πειάηεο αξρίδνπλ λα αληηιακβάλνληαη ηηο 

θαηαζηάζεηο κε έλαλ πνιχ δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Οη λέεο ζπλεηδεηνπνηήζεηο ηνπο 

βνεζνχλ λα απνθηήζνπλ κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία ηφζν σο πξνο ηηο αληίμνεο θαη 

ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο πνπ είραλ βηψζεη φζν θαη ζπλνιηθά σο πξνο ηε δσή. 

Υξεζηκνπνηψληαο κηα γλσζηή ξήζε ησλ ζησηθψλ θηινζφθσλ, ε Αγάπε απνηππψλεη 

απηή ηελ αιιαγή ζηνλ ηξφπν πνπ πξνζιακβάλεη ηηο θαηαζηάζεηο σο απνηέιεζκα ηεο 

ζεξαπείαο θαη θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο ζρέζεο πνπ έρηηζε κε ηνλ ζεξαπεπηή θαη 

ηεο απνδνρήο πνπ έιαβε απφ εθείλνλ: 

Ναη, πηζηεχσ εγψ φηη απηφ, είλαη πνιχ απιά, ζα ην πεξηγξάςσ κε θάηη πνπ 

ιέγαλε νη αξραίνη. Έιεγαλ ινηπφλ νη αξραίνη θηιφζνθνη, νη ζησηθνί, φηη δελ 

είλαη ηα πξάγκαηα πνπ ηαξάδνπλ ηελ ςπρή, είλαη ην πσο εκ…, ην πσο ε ςπρή 

βιέπεη ηα πξάγκαηα. Άξα ε ςπρή πξέπεη λα αξρίζεη λα βιέπεη κε άιιν ηξφπν 

ηα πξάγκαηα. Καη λνκίδσ φηη εγψ εθεί βνεζήζεθα απφ ηελ ςπρνζεξαπεία. ην 

φηη ε ςπρή, ηα κάηηα ηεο ςπρήο άξρηζαλ λα βιέπνπλ θαη λα ζθέθηνληαη κε 

έλαλ άιιν ηξφπν. 

Ζ αιιαγή ηεο νπηηθήο γσλίαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ ςπρνζεξαπεία 

αληαλαθιάηαη ζε κηα ζεηηθφηεξε καηηά ηνπ πειάηε φρη κφλν απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπ, 

φπσο είδακε θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, αιιά θαη ζπλνιηθά απέλαληη ζηε δσή θαη 

ζηηο θαηαζηάζεηο πνπ έρεη αληηκεησπίζεη. Ζ Βαζηιηθή πεξηγξάθεη απηή ηελ αιιαγή 

ζηε καηηά ηεο πνπ ηελ έθαλε λα ληψζεη θαιά, παξφιν πνπ ηίπνηα ζηε δσή ηεο δελ είρε 

αιιάμεη πξνο ην θαιχηεξν: 
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Κη ήηαλ κηα κεγάιε, ζπκάκαη φηη έιεγα, θαη ζηελ νκάδα θαη ζηε ζεξαπεία 

«Δίκαη θαιά, είκαη, ληψζσ θαιά, απηά, αιιά δελ έρεη αιιάμεη ηίπνηα γχξσ». 

Γειαδή κνπ έθαλε θη εκέλα εληχπσζε, δειαδή θαη ην „ιεγα ζπκάκαη θαη ζηε 

[φλνκα ζεξαπεχηξηαο] «Γελ έρσ λα ζνπ πσ θάηη, δελ έρεη αιιάμεη ηίπνηα, είλαη 

φια φπσο ηα μέξεηο, αιιά εγψ είκαη κηα ραξά, είκαη θαιά, ληψζσ θαιά». Γε 

κπνξνχζα λα θαηαιάβσ. Άιιαμε ε καηηά κνπ. 

ηε ζπλέρεηα ε Βαζηιηθή αθεγείηαη πσο απηή ε αιιαγή ζηε καηηά ηεο ζρεηίδηαη κε 

κηα ζεηηθφηεξε θαη αλνηθηφηεξε ζηάζε απέλαληη ζηε δσή θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ βηψλεη: 

Άιιαμε ηειείσο. Άιιαμε ηειείσο. πσο άιιαμε ε καηηά κνπ φζνλ αθνξά 

εκέλα, θαη ηηο πιεπξέο κνπ θη φια απηά, ηηο δηαθνξεηηθέο, άιιαμε ηειείσο ε 

καηηά κνπ ζηε δσή. Οπφηε θαη ην λφεκα. ια απέθηεζαλ έλα άιιν λφεκα γηα 

κέλα. ια ζα λ‟ απέθηεζαλ έλα ηειείσο άιιν λφεκα. Ζ καηηά κνπ άιιαμε. 

Έγηλε πην αλνηρηή θαη πξνο ηε δσή. Ήηαλ κηα ζπλνιηθή αιιαγή. Καη φηαλ ιέσ 

ε καηηά κνπ πξνο ηε δσή έγηλε πην ζεηηθή. Δίκαη πην αλνηρηή ζηα πξάγκαηα. 

Πην αλνηρηή ζηηο εκπεηξίεο κνπ. 

Ο λένο ηξφπνο αληίιεςεο ησλ εκπεηξηψλ θαη ηεο δσήο ζρεηίδεηαη επίζεο κε 

κηα κεγαιχηεξε επειημία. Οη ζπκκεηέρνληεο δελ εζηηάδνπλ πιένλ κφλν ζηηο αξλεηηθέο 

πιεπξέο ησλ εκπεηξηψλ ηνπο, νχηε θαηαβάιινληαη απφ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. 

Αμηνινγνχλ ηηο θαηαζηάζεηο κε πεξηζζφηεξν ςχρξαηκν θαη επέιηθην ηξφπν θαη 

θαηαθέξλνπλ λα επηβιεζνχλ ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, θαηαζηάζεηο πνπ πξηλ ηε ζεξαπεία ηνπο πξνθαινχζαλ άγρνο, κεηά ηε 

ζεξαπεία αμηνινγνχληαη θαη βηψλνληαη δηαθνξεηηθά, πεξηζζφηεξν ςχρξαηκα θαη κε 

ιηγφηεξν ή θαζφινπ άγρνο. Ζ θξάζε «Γε ράζεθε θη ν θφζκνο» απνηειεί κηα 

ραξαθηεξηζηηθή έθθξαζε πνπ αλαθέξεηαη απφ αξθεηνχο ζπκκεηέρνληεο, θαη 

αληαλαθιά απηή ηελ αιιαγή. Παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα ιφγηα ηεο Αγάπεο: 

Κνίηα, πάληα ζηελνρσξηφκαζηε γηα ηηο θαηαζηάζεηο πνπ δε καο πάλε θαιά, 

πνπ δε καο βγαίλνπλ θαιά, πνπ… φια απηά, αιιά απιά δελ έρεηο παξά λα 

ζθεθηείο φηη ηειηθά αμίδεη ηνλ θφπν λα… Θα θάλεηο θάηη άιιν. Αο πνχκε 

έθαλεο κηα θίλεζε, δε ζνπ πξνέθπςε θαιή, ζα θάλεηο άιιε θίλεζε, κπνξεί λα 

ην πεηχρεηο αχξην, κεζαχξην. Σέινο πάλησλ, δε ράζεθε θη ν θφζκνο. 

Μηα ζεκαληηθή πηπρή ηεο αιιαγήο ζηνλ ηξφπν αληίιεςεο, είλαη φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο αξρίδνπλ λα αλαγλσξίδνπλ θαη ηα ζεηηθά ζηνηρεία ησλ εκπεηξηψλ πνπ 

έρνπλ βηψζεη. Δλψ πξηλ απφ ηε ζεξαπεία ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ ήηαλ  
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ζπλδεδεκέλα κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο, ηνπο θξαηνχζαλ θαζεισκέλνπο ζε κηα αξλεηηθή 

αθήγεζε, κεηά ηε ζεξαπεία, κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ θαη ηηο ππάξρνπζεο ζεηηθέο 

δηαζηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ν Γηνλχζεο πξηλ απφ ηε ζεξαπεία δελ είρε αλαγλσξίζεη 

ηε ζέιεζε θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ είρε θαηαβάιιεη ε κεηέξα ηνπ λα επηβηψζεη γηα 

εθείλνλ, θαη ν ηέιηνο, ελψ πξηλ απφ ηε ζεξαπεία εζηίαδε ζηηο αξλεηηθέο θαη 

ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο πνπ είρε απφ ηε κεηέξα ηνπ, κεηά ηε ζεξαπεία θαηάθεξε λα 

αλαγλσξίζεη θαη ηηο ζεηηθέο ηεο πιεπξέο. Απηφ ηνλ βνήζεζε λα αιιάμεη γεληθά ηε 

ζηάζε ηνπ απέλαληη ζην γπλαηθείν θχιν, φπσο αλαθέξεη παξαθάησ ν ίδηνο: 

Καη έβιεπα, εζηηαδφκνπλα κφλν ζηα θαθά, απηά πνπ κε πεηξάδαλε. Γηαηί 

αλακθίβνια κηα κεηέξα έρεη θαη ηα θαιά ηεο, έηζη; Απηά ηα θαιά ηα 

πξνζπεξλνχζα, δελ ηα ππνιφγηδα. Ζ ζεξαπεία ινηπφλ κε βνήζεζε λα ςάμσ 

θαη ηηο δηαδηθαζίεο απηέο ηεο κεηέξαο θαη ηα…, πσο είραλ πεξάζεη κέζα κνπ. 

Καη λα αθνκνηψζσ απηέο ηηο θαηαζηάζεηο, λα ηηο απνδερηψ ζα έιεγα, λα ηηο 

δνπιέςσ κε κέλα, θαη θαη‟ επέθηαζε κε ην ζειπθφ θφζκν. Έηζη; 

Ζ ζεηηθή αιιαγή ζηνλ ηξφπν πνπ νη πειάηεο αληηιακβάλνληαη ηηο ηξαπκαηηθέο 

ή αληίμνεο εκπεηξίεο πνπ έρνπλ βηψζεη, ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ αλαγλψξηζε φηη νη 

εκπεηξίεο απηέο δελ ήηαλ ζπλνιηθά αξλεηηθέο αιιά ηνπο παξείραλ θαη νξηζκέλα 

νθέιε. Αλαγλσξίδνπλ πσο νη δχζθνιεο εκπεηξίεο πνπ έρνπλ δήζεη ήηαλ ρξήζηκεο 

επεηδή ηνπο έρνπλ δηακνξθψζεη φπσο είλαη ηψξα ή επεηδή ηνπο νδήγεζαλ ζε κηα 

θαιχηεξε εθδνρή ηνπ εαπηνχ ηνπο. Αξθεηνί ζπκκεηέρνληεο αλαθέξνπλ επίζεο πσο δε 

βηψλνπλ πιένλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηηο εκπεηξίεο απηέο, αιιά φηη, αληίζεηα, 

βηψλνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα φπσο ε επγλσκνζχλε θαη ε ηθαλνπνίεζε. Σν 

παξαθάησ απφζπαζκα απφ ηε ζπλέληεπμε ηεο Αγάπεο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ: 

ΑΓ – Με ζνπ πσ φηη επγλσκνλψ ηα γεγνλφηα πνπ κ‟ έθεξαλ ζηε ζεξαπεία. Ζ 

φηη γίλεηαη θάηη γηα λα γίλεη θάηη άιιν. Πξνο ην θαιφ. Γειαδή γίλνληαη πνιιά 

θαθά γηα λα θηάζεηο ζ‟ έλα θαιφ.  

Α – α λα είλαη ηφζν ζεκαληηθφ απηφ πνπ έρεηο θεξδίζεη ηειηθά ηψξα ζήκεξα, 

πνπ ιεο… 

ΑΓ – Ναη, ιέσ φηη άμηδε ηνλ θφπν κάιινλ λα πεξάζσ φια απηά πνπ πέξαζα 

γηα λα θηάζσ εδψ, λαη. 

Βηώλνληαο απνδνρή. Ζ δεχηεξε παξάκεηξνο ηεο αιιαγήο ηνπ λνήκαηνο πνπ 

ιακβάλεη ρψξα ζηελ ςπρνζεξαπεία αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε λα βηψλεη 

κεγαιχηεξε απνδνρή γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, ηηο εκπεηξίεο ηνπ θαη ηε δσή ηνπ. Οξηζκέλνη 

ζπκκεηέρνληεο κάιηζηα ζεσξνχλ πσο ε απνδνρή πνπ βηψλνπλ απνηειεί ην 
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ζεκαληηθφηεξν θέξδνο απφ ηελ ςπρνζεξαπεία. Γηα παξάδεηγκα, ζην παξαθάησ 

απφζπαζκα ν Γηνλχζεο πεξηγξάθεη πφζν θεληξηθή αηζζάλεηαη ηελ απνδνρή ηνπ 

εαπηνχ ηνπ θαη ηνπ δχζθνινπ παξειζφληνο πνπ έρεη βηψζεη: 

Δ, θνίηαμε, νπζηαζηηθά ε αιιαγή ζ‟ απηφ ήηαλε ε απνδνρή ηνπ παξειζφληνο. 

Ζ απνδνρή. Γειαδή ην ζεκαληηθφ ηεο ζπλεδξίαο ήηαλε ε απνδνρή ηνπ 

παξειζφληνο. Καη παξάιιεια κε ηελ απνδνρή ηνπ εαπηνχ. Απηά είλαη ηα δχν 

βαζηθά θνκκάηηα. Δίλαη ππξεληθά. Γε κπνξψ λα πάσ ζε θάηη άιιν παξαπέξα, 

λνκίδσ φηη απηά είλαη ηα πην βαζηθά. 

ε ηη αλαθέξεηαη φκσο απηή ε απνδνρή ηνπ παξειζφληνο; ε έλα πξψην 

επίπεδν, αλαθέξεηαη ζηηο ίδηεο ηηο αληίμνεο ή ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο, κέζα απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη γλσζηηθή επεμεξγαζία θαη ηε 

ζπλαθφινπζε κείσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έληαζεο, θαηαιήγνπλ λα απνδερηνχλ ηηο 

εκπεηξίεο απηέο θαη ηνλ αληίθηππν ηνπο. Μηα άιιε πηπρή ηεο απνδνρήο ηνπ 

παξειζφληνο αθνξά ζηηο πιεπξέο ηεο δσήο ηνπο πνπ δελ είλαη φπσο ζα ήζειαλ. Γηα 

πνιινχο απηφ αθνξά ζε δχζθνιεο ζρέζεηο κε ηελ νηθνγέλεηα. Μέζα απφ ηελ 

ςπρνζεξαπεία ζπκθηιηψλνληαη κε ηηο δπζθνιίεο ζε απηέο ηηο ζρέζεηο θαη απνδέρνληαη 

φηη κπνξεί λα κελ αιιάμνπλ πνηέ θαη λα κε γίλνπλ ηδαληθέο φπσο ηηο είραλ θαληαζηεί. 

Απνδέρνληαη επίζεο ηηο επηινγέο πνπ θάλνπλ νη άλζξσπνη ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπο 

πεξηβάιινληνο, επηινγέο κε ηηο νπνίεο νη ίδηνη δε ζπκθσλνχλ. Ζ απνδνρή φισλ απηψλ 

ησλ θαηαζηάζεσλ νδεγεί ζε κηα αίζζεζε δχλακεο, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην 

απφζπαζκα απφ ηε ζπλέληεπμε ηεο Ζιέθηξαο: 

Παηνχζα κεηά πην γεξά ζηα πφδηα κνπ, έβαδα, ηα „βαια ιίγν ζε κηα ζεηξά, πην 

μεθάζαξα κέζα κνπ φηη κε ηελ νηθνγέλεηα είλαη απηφ. Άκα έρεηο έλα ιεκφλη δε 

κπνξείο λα θάλεηο θξνπηνζαιάηα, ζα θάλεηο ρπκφ ιεκφλη, νπφηε απνδέμνπ ην 

απηφ. Καη αλ είλαη έηζη ε κακά ή ν κπακπάο, ηη λα θάλνπκε, δελ αιιάδεη, 

πξνρψξα κε απηφ πνπ έρεηο. ηε δνπιεηά ην ίδην. Δίλαη απηνί νη άλζξσπνη, 

γλσξίδεηο πσο θηλνχληαη θη απηνί θάηη ζέινπλ λα πεηχρνπλ ζ‟ απηφ πνπ 

θάλνπλ, δνπιεχνπλ κ‟ απηφ ηνλ ηξφπν δηφηη έηζη ζεσξνχλ φηη είλαη ην ζσζηφ. 

Θα πξνζαξκνζηείο κέρξη εθεί πνπ κπνξείο έιεγα ζηνλ εαπηφ κνπ, απφ θεη θαη 

πέξα, θάπνηα πξάγκαηα κε ηα νπνία δηαθσλείο δε ζα ηα ελζσκαηψλεηο. 

Μεηά ηε ζεξαπεία, ε απνδνρή δηακνξθψλεηαη πιένλ ζε κηα λέα ζηάζε 

απέλαληη ζηε δσή. Οη πειάηεο αξρίδνπλ λα απνδέρνληαη φιεο ηηο εκπεηξίεο ηεο δσήο, 

θαη καδί κε απηέο θαη ηηο λέεο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ ζην παξφλ. Ο ηέιηνο 

πεξηγξάθεη απηή ηε λέα ζηάζε απέλαληη ζηηο θαηαζηάζεηο σο θηινζνθία δσήο:   
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Καη θάηη λνκίδσ ζεκαληηθφ. Μεηά ηε ζεξαπεία πάιη γπξίδσ. Έπαςα λα ιέσ ε 

κνίξα θη απηφ, ην γηαηί νπσζδήπνηε ζ‟ εκέλα θη φια απηά. Πηα ιέσ φηη 

ζπκβαίλεη, γηαηί ζπλέβεζαλ θη άιια πξάγκαηα ζην ελησκεηαμχ, θαη ρνιή ηεο 

ζπδχγνπ θαη αθαίξεζε θαη ηέηνηα πξάγκαηα, ιέσ φηη είκαζηε άλζξσπνη θαη 

εθφζνλ απηά είλαη αλζξψπηλα, ήξζε ζε κέλα, ήξζε ζε ζέλα, ζηνλ άιθα, ήξζε 

ζε κέλα, πξέπεη λα ην αληηκεησπίζσ ηψξα πνπ ήξζε ζε κέλα, κε ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν. Απηή είλαη ε θηινζνθία κνπ… 

Οη πειάηεο δηαρσξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο απνδνρήο απφ ην ζπλαίζζεκα ηεο 

ηθαλνπνίεζεο. Γε ζεσξνχλ πσο ην γεγνλφο φηη έρνπλ απνδερηεί κηα θαηάζηαζε 

ζεκαίλεη φηη ηνπο αξέζεη θηφιαο. Δπηπιένλ, δε βηψλνπλ ηελ απνδνρή σο κηα παζεηηθή 

αλνρή ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ γεγνλφησλ, νχηε παξαηηνχληαη απφ ηελ πξνζπάζεηα 

λα αιιάμνπλ εθείλα πνπ δελ ηνπο αξέζνπλ ή λα εληνπίζνπλ ιχζε ζηηο δπζθνιίεο. 

Απιά δέρνληαη ηηο θαηαζηάζεηο έηζη φπσο είλαη, θαη πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ φ, ηη 

θαιχηεξν κπνξνχλ γηα λα ηηο αιιάμνπλ ή λα ηηο αληηκεησπίζνπλ. Απηφ απνηππψλεηαη 

ζηα ιφγηα ηνπ Γηνλχζε, ν νπνίνο πεξηγξάθεη πσο ε απνδνρή ηνλ βνήζεζε λα κε 

ζηελνρσξηέηαη θαη λα κελ θαηαβάιιεηαη απφ θαηαζηάζεηο πνπ δελ ηνπ αξέζνπλ: 

Σν απνδέρνκαη, φρη, κ‟ ελνριεί. Γε κ‟ αξέζεη. Αιιά κπνξψ λα θαηαιάβσ φηη 

κέρξη εθεί θηάλνπλε. Γελ πα λα πεη φηη ην „ρσ, έρσ παξαηηεζεί, φηη έρσ, 

δειαδή ζπλερίδσ θαη ηνπο ην ρηππάσ αλ ζεο, εθφζνλ εθ ησλ πξαγκάησλ 

αθφκα δνχκε καδί, ζπλερίδσ θαη ηνπο ην ιέσ, φηη απηφ κ‟ ελνριεί. Καηάιαβεο; 

Αιιά απνδέρηεθα, έλα θνκκάηη κνπ αλ ζεο δελ ηνπο θξαηάεη θαθία. Γελ ην, 

δελ είλαη ζεκαληηθφ γη‟ απηφ. Γειαδή ζπλερίδσ θαη δηεθδηθψ ηε ζρέζε κνπ 

καδί ηνπο, ζπλερίδσ λα ζέισ λα θάλνπλ πξάγκαηα γηα κέλα, πνπ δπζηπρψο δελ 

ηα θάλνπλ, αιιά έλα θνκκάηη κνπ δε ζηελνρσξηέηαη γηαηί δελ ηα θάλνπλε. Δθεί 

είλαη ε δηαθνξνπνίεζε. 

Ζ απνδνρή ησλ ηξαπκαηηθψλ ή αληίμνσλ εκπεηξηψλ ζηελ ςπρνζεξαπεία, έρεη 

έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ απνηέιεζκα: ηελ αλαγλψξηζε ιχζεσλ θαη ελαιιαθηηθψλ πνπ 

νη πειάηεο δελ είραλ αληηιεθζεί πξνεγνπκέλσο. Απηφ ην πεξηγξάθεη κε ζαθήλεηα ε 

Αγάπε, ε νπνία, αθνχ απνδέρηεθε πξψηα φηη δε κπνξνχζε λα ηεθλνπνηήζεη εμαηηίαο 

ηεο αζζέλεηαο, ζηε ζπλέρεηα ζθέθηεθε λένπο ηξφπνπο ψζηε λα κπνξέζεη λα γίλεη 

κεηέξα: 

Καη ζηγά-ζηγά, ηίπνηα, ήξζε ε απνδνρή ηνπ φηη εγψ δε κπνξψ λα γίλσ κεηέξα, 

ήξζε ε απνδνρή φηη εγψ ίζσο λα, φρη ίζσο, φηη δε ζεκαίλεη ηίπνηα απηφ, κπνξψ 
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πάιη λα γίλσ κεηέξα, δελ έραζα ηίπνηα. Ήξζαλε άιια πξάγκαηα. Άιιεο 

…ζθέςεηο πνπ θαηαζηάιαμαλ κέζα κνπ. 

Σύλνςε. Ζ ςπρνζεξαπεία βνεζά ηνπο πειάηεο λα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν πνπ 

αληηιακβάλνληαη ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλνπλ. Ζ καηηά ηνπο 

απέλαληη ζηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη ηε δσή ηνπο γίλεηαη ζεηηθφηεξε, ελψ απνθηνχλ 

κεγαιχηεξε επειημία ζηνλ ηξφπν ζεψξεζεο ησλ λέσλ αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ, κηα 

επειημία πνπ ηνπο επηηξέπεη λα ιέλε πνιιέο θνξέο φηη «Γε ράζεθε θη ν θφζκνο» φηαλ 

αληηκεησπίδνπλ κηα δπζθνιία. Ο λένο ηξφπνο αληίιεςεο αλαθέξεηαη επίζεο θαη ζηελ 

ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ ζεηηθψλ ζηνηρείσλ ή ησλ νθειψλ πνπ ζπλππάξρνπλ ζηηο 

αξλεηηθέο εκπεηξίεο πνπ βίσζαλ.  Μηα ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο αιιαγήο ζηε 

λνεκαηνδφηεζε απνηειεί ε απνδνρή πνπ βηψλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο κεηά απφ ηελ 

ςπρνζεξαπεία, ηφζν γηα ηηο αληίμνεο εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο φζν θαη γηα ηηο λέεο 

θαηαζηάζεηο θαη δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ ζην παξφλ. Οη αθεγήζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δείρλνπλ επίζεο πσο ε απνδνρή απηή είλαη απαξαίηεηε ψζηε λα 

κπνξέζεη ν πειάηεο λα αληηιεθζεί λέεο ελαιιαθηηθέο θαη ιχζεηο, θαη λα πξνρσξήζεη 

ζηε δσή ηνπ. 

Αιιαγή ζηε ζπλαηζζεκαηηθή βίσζε. εκαληηθφ απνηέιεζκα ηεο αιιαγήο 

ζηε λνεκαηνδφηεζε πνπ ζπληειείηαη ζηελ ςπρνζεξαπεία απνηειεί ε αιιαγή ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή βίσζε. Ζ αιιαγή απηή αλαθέξεηαη ηφζν ζην είδνο θαη ζηελ έληαζε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ βηψλνπλ νη πειάηεο, φζν θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα 

βηψλνπλ. ε έλα πξψην επίπεδν, ππεξβνιηθά θαη ρξφληα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

φπσο ην άγρνο, ν θφβνο, νη ελνρέο, ν ζπκφο, ή ε ζιίςε κεηψλνληαη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ. Ο Ηάζνλαο, γηα παξάδεηγκα, αλαθέξεη πσο κεηψζεθε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ν 

ζπκφο πνπ έλησζε γηα ηηο θαηαζηάζεηο πνπ είρε βηψζεη εμαηηίαο ηνπ εζηζκνχ ηνπ 

αδειθνχ ηνπ:  

Γελ έρεη εμαγληζηεί ηειείσο ν ζπκφο απηφο. Αιιά ζίγνπξα, αλ ε έληαζε ήηαλε 

ζην 100, ηψξα έρεη θηάζεη ζην 20 θαη κπνξεί λα πηάλεη έλα θαηνζηάξη ζε πνιχ 

ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ή θάηη πνπ λα γίλεηαη. Αιιά έρεη λαη, κεησζεί πνιχ ε 

έληαζε… 

Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο κε ηνλ νπνίν νη πειάηεο θαηαθέξλνπλ λα κεηψλνπλ 

ηελ έληαζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη ε απνζηαζηνπνίεζε απφ απηά θαη ε 

παξαηήξεζε ηνπο. πσο είδακε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, κέζα ζηε ζεξαπεία νη 

πειάηεο αξρίδνπλ λα παίξλνπλ απφζηαζε θαη λα παξαηεξνχλ ηηο εκπεηξίεο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ηνπο. Χζηφζν, ε δηαδηθαζία απηή δε ζηακαηάεη ζηελ ςπρνζεξαπεία. 
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Αληίζεηα, νη πειάηεο εμαθνινπζνχλ λα ηελ εθαξκφδνπλ αθφκε θαη κεηά ην ηέινο ηεο 

ζεξαπείαο, ψζηε λα κελ θαηαθιχδνληαη απφ ηα έληνλα ζπλαηζζήκαηα θαη λα κπνξνχλ 

λα ηα δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα. Ζ Εσή πεξηγξάθεη ραξαθηεξηζηηθά πσο ε ηθαλφηεηα 

λα απνζηαζηνπνηείηαη απφ απηφ πνπ δηαδξακαηίδεηαη εθείλε ηε ζηηγκή θαη λα ην 

παξαηεξεί, κεηξηάδεη ηελ έληαζε ησλ ππεξβνιηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ κπνξεί λα 

ληψζεη: 

Ναη, ε έληαζή ηνπο εθείλε ηε ζηηγκή. Γηαηί αιιηψο, αο πνχκε κηα άιιε ιέμε 

πνπ είλαη πνιχ θνληηλή είλαη «θφιαζε». Γειαδή απηή ηε ζηηγκή δε κπνξψ λα 

βγσ απ‟ απηφ, είλαη θφιαζε θαη ράιηα. ρη. Σα ηειεπηαία ρξφληα άξρηζα λα 

βιέπσ φηη νθ, λα κπνξείο λα βγεηο θαη ιίγν έμσ απφ, απφ απηφ εθείλε ηε 

ζηηγκή. Να ην παξαηεξείο. Ναη, λνκίδσ φηη θη απηφ είλαη έλα ζεκαληηθφ, ε 

παξαηήξεζε. Σν λα βγεηο ιίγν έμσ θαη λα ην παξαηεξείο, ηη γίλεηαη ηψξα, ηη 

θάλνπκε ηψξα. Ναη, λαη, θη απηφ είλαη ζεκαληηθφ. 

Ζ επεμεξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε ζεξαπεία, κέζα ζην αζθαιέο 

πιαίζην ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο, επηθέξεη, καδί κε ηε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ, κεγαιχηεξε εξεκία θαη γαιήλε. Οη ζπκκεηέρνληεο ληψζνπλ φηη 

κπνξνχλ λα ραιαξψλνπλ πεξηζζφηεξν, φπσο γηα παξάδεηγκα ε Εσή πνπ αλαθέξεη 

πσο «[…] αιιά λνκίδσ λαη, λνκίδσ φηη κεηά ηελ ςπρνζεξαπεία απέθηεζα 

αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο, δειαδή κπνξψ λα ραιαξψλσ έζησ θαη γηα ιίγν πην 

ζπλεηδεηά ζην ηψξα». Οη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξνπλ επίζεο πσο κεηά ηε ζεξαπεία 

έρνπλ θαιχηεξε δηάζεζε θαη κπνξνχλ λα βηψλνπλ πεξηζζφηεξα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

φπσο ε ραξά, ε ηθαλνπνίεζε, ή ε ειπίδα γηα ην κέιινλ. Ζ Ησάλλα ζην παξαθάησ 

απφζπαζκα πεξηγξάθεη πσο ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα αληηιακβάλεηαη θαη λα 

αληηκεησπίδεη δηαθνξεηηθά ηηο θαηαζηάζεηο, καδί κε ηελ αίζζεζε φηη έρεη κεγαιχηεξν 

έιεγρν πάλσ ζηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο, ηεο δεκηνπξγεί ην ζπλαίζζεκα 

ηεο ειπίδαο: 

Σέινο πάλησλ ζέισ λα πσ φηη έρεη ρεηξνπηαζηά απνηειέζκαηα. Γελ είλαη κφλν 

έλα αίζζεκα αο πνχκε. Έρεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. Καη απηφ είλαη, είλαη απηφ 

πνπ δελ πίζηεπα φηη ζα γίλεη. Καη απηφ κνπ δίλεη, ζνπ είπα πάιη, ηελ ειπίδα φηη 

θαη φια κπνξνχλ λα γίλνπλ αο πνχκε. 

Δθηφο απφ ην είδνο θαη ηελ έληαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ βηψλνπλ νη 

ζπκκεηέρνληεο, αιιάδεη θαη ν ηξφπνο βίσζεο ηνπο, ηφζν ησλ αξλεηηθψλ φζν θαη ησλ 

ζεηηθψλ. Μέζα απφ ηε ζεξαπεία νη ζπκκεηέρνληεο απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

αληέρνπλ λα βηψλνπλ ηα αξλεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα, ρσξίο λα πξνζπαζνχλ λα ηα 
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απνθχγνπλ. Ζ Γεσξγία ζην παξαθάησ απφζπαζκα, αλαγλσξίδεη επηπιένλ πσο ε 

κεγαιχηεξε αληνρή θαη ηθαλφηεηα λα βηψλεη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα είλαη απηφ 

πνπ ηεο επηηξέπεη λα βηψλεη θαη πεξηζζφηεξα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα:  

Καη πξάγκαηα πνπ βιέπσ θαη ηψξα, δειαδή πσο αληηκεησπίδσ ηα 

πξνβιήκαηα, ηηο δπζθνιίεο… Τπάξρεη κηα κεγαιχηεξε επθνιία λα ην 

απνδέρνκαη φηαλ δε ληψζσ θαιά, πνπ παιηά ήηαλε πνιχ ηδηδ, δειαδή 

δπζθνιεπφκνπλ πάξα πνιχ θαη λα βηψζσ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, θαη 

λα…πσο λα ην πσ, λα κε αθήζσ λα ηα βηψζσ ρσξίο λα πξνζπαζψ απφ ηελ 

πξψηε ζηηγκή λα θάλσ θάηη γηα λα ηα μεπεξάζσ. Γειαδή ληψζσ άζρεκα ηψξα, 

νθ, ληψζσ άζρεκα ηψξα, φρη ηη λα θάλσ γη‟ απηφ γηα λα κελ. Γηαηί λνκίδσ φηη 

απηφο ήηαλ θη έλαο ιφγνο πνπ δε κπνξνχζα λα βηψζσ θαη ζεηηθά πνιχ. Γηαηί 

αλ δε βηψζεηο ηα αξλεηηθά, πσο ζα βηψζεηο ηα ζεηηθά, θάπσο έηζη. 

Μεηά απφ ηε ζεξαπεία, νη ζπκκεηέρνληεο απνθηνχλ επίζεο κεγαιχηεξε 

ηθαλφηεηα βίσζεο ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, θαη θπξίσο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο 

ραξάο. Πνιιέο θνξέο ε αιιαγή απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ πνπ 

αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο θαη θπξίσο κε ηε κείσζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ελνρήο. 

Ζ Ησάλλα ζηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεη ηελ απφθαζή ηεο λα επηηξέςεη ζηνλ εαπηφ ηεο λα 

είλαη ραξνχκελε. Μπφξεζε λα ιάβεη απηή ηελ απφθαζε αθνχ πξψηα επεμεξγάζηεθε 

ηηο ελνρέο ηεο γηα ηελ απηνθηνλία ηεο κεηέξαο ηεο, ελνρέο πνπ δελ ηεο επέηξεπαλ λα 

ληψζεη φηη έρεη ην δηθαίσκα λα είλαη θαιά θαη λα βηψλεη ραξά:  

Ναη. Ναη, θαη ήηαλ θαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθή ε ζηηγκή εθείλε πνπ είπα φηη 

«Σέινο. Θέισ λα είκαη ραξνχκελε». α λα ην κπνχρηηζα πηα θαη λα είπα «Δ, 

θηάλεη ηφζν, δε κπνξψ άιιν!» Αιιά απηφ γηα κέλα ήηαλε, πσο λα ζνπ πσ, 

κεγάιν άικα, κεγάιν…, ην λα επηηξέςσ ζηνλ εαπηφ κνπ λα πεη «Φηάλεη πηα!» 

Γηαηί…, απηή ήηαλ ε δηαθνξά, λα κπνξψ λα ην επηηξέςσ. 

Ζ κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα βίσζεο ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζρεηίδεηαη θαη κε 

κηα κεγαιχηεξε δεθηηθφηεηα ηνπ πειάηε ζηα ζεηηθά ζρφιηα ησλ άιισλ. Ζ Εσή ζην 

παξαθάησ απφζπαζκα αλαθέξεη πσο ε ζεξαπεία ηε βνήζεζε λα κπνξεί λα αθνχεη θαη 

λα δέρεηαη ηα θνκπιηκέληα πνπ ηεο έθαλαλ: 

Να ραίξνκαη ίζσο ιίγν παξαπάλσ, θνίηαμε, λα αθνχσ πεξηζζφηεξν ηα ζεηηθά 

γηαηί δελ ηα άθνπγα. Γειαδή εζχ αλ κνπ έθαλεο έλα θνκπιηκέλην, ην μέρλαγα. 

Γειαδή ππήξρε έλαο απηνκαηηζκφο εθείλε ηελ ψξα λα θεχγεη, ή αθφκα θη αλ 

ήζειεο λα παο ηε ζπδήηεζε ζην λα πεξηγξάςεηο έλα ραξαθηεξηζηηθφ κνπ 

ζεηηθφ, ζα πήγαηλα αιινχ ηελ θνπβέληα γηαηί αο ηα αθήζνπκε απηά, δελ. 
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Οπφηε εθεί πέξα λα δίλσ πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη ρψξν θαη ζηε ζεηηθή 

αληαπφθξηζε πνπ κπνξεί λα πξνθαιψ ζηνπο άιινπο. ‟ απηφ κε βνήζεζε. 

 Σύλνςε. Ζ αιιαγή ηνπ είδνπο θαη ηεο έληαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ 

βηψλνπλ νη πειάηεο, καδί κε ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα βηψλνπλ 

απνηεινχλ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ηεο αιιαγήο ζηε λνεκαηνδφηεζε πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ ςπρνζεξαπεία. Ζ αλάιπζε ησλ αθεγήζεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ έδεημε πσο κέζα απφ ηε ζεξαπεία, κεηψλνληαη ηα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα θαη ε έληαζε ηνπο, ελψ νη πειάηεο αξρίδνπλ λα βηψλνπλ κεγαιχηεξε 

εξεκία θαη πεξηζζφηεξα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα φπσο ε ραξά, ε ηθαλνπνίεζε θαη ε 

ειπίδα. Δπηπιένλ, νη πειάηεο απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα λα αληέρνπλ ηα αξλεηηθά ηνπο 

ζπλαηζζήκαηα αιιά θαη λα επηηξέπνπλ λα βηψζνπλ θαη ηα ζεηηθά. Δπηπιένλ, νη 

αιιαγέο απηέο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα λα κπνξνχλ λα είλαη θαη δεθηηθφηεξνη ζηα 

ζεηηθά ζρφιηα ησλ άιισλ. 

Αιιαγή ηνπ ηξόπνπ δξάζεο. Σν δεχηεξν απνηέιεζκα ηεο αιιαγήο ζηε 

λνεκαηνδφηεζε αθνξά ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο 

δξνπλ θαη ζπκπεξηθέξνληαη. Ζ αιιαγή απηή ζπληειείηαη ζε ηξία επίπεδα: (α) ζηελ 

νξηνζέηεζε θαη απηνπξνζηαζία, (β) ζηηο επέιηθηεο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ησλ 

δπζθνιηψλ, θαη (γ) ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο.  

Οξηνζέηεζε θαη απηνπξνζηαζία. Πνιινί ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ πσο πξηλ 

μεθηλήζνπλ ςπρνζεξαπεία δελ ππνιφγηδαλ θαη δελ εθηηκνχζαλ ηνλ εαπηφ ηνπο, κε 

απνηέιεζκα λα κελ ηνπνζεηνχλ φξηα ζηνπο άιινπο θαη ζηηο θαηαζηάζεηο πνπ ηνπο 

ελνρινχζαλ. Μέζα απφ ηηο γεληθφηεξεο αιιαγέο πνπ επηηπγράλνπλ ζηελ 

ςπρνζεξαπεία νη πειάηεο, θαη ηδηαίηεξα κέζα απφ ηε κεγαιχηεξε αμία πνπ δίλνπλ 

ζηνλ εαπηφ ηνπο αιιά θαη ην αίζζεκα δχλακεο πνπ βηψλνπλ, αξρίδνπλ λα 

πξνζηαηεχνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα ηνπνζεηνχλ φξηα ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο 

άιινπο. Ζ Αγάπε, γηα παξάδεηγκα, αθεγείηαη πσο θαηάθεξε κέζα απφ ηελ 

ςπρνζεξαπεία λα αλαγλσξίδεη πφηε ε βνήζεηα πνπ παξέρεη ζε θάπνηνλ παξαβηάδεη ηηο 

δηθέο ηεο αλάγθεο, κε απνηέιεζκα λα κπνξεί λα θάλεη πίζσ:  

ΑΓ. – […]Έρσ παξαηεξήζεη θαη ηψξα λα ράλσ ηνλ εαπηφ κνπ κε θάπνηεο 

θαηαζηάζεηο πνπ πεξλάσ, αιιά μέξσ πνιχ θαιά φηη ν εαπηφο κνπ είλαη εθεί 

θαη φηη νθείισ λα κελ πξνρσξήζσ πεξηζζφηεξν κε θάπνηνλ άιιν.  

Α – Ση ελλνείο;  

ΑΓ. – Παξαδείγκαηνο ράξηλ, πεξλάεη κηα θξίζε ν αδεξθφο κνπ απηή ηε 

ζηηγκή. Έηζη; Δγψ φκσο έρσ ζπλαηζζήκαηα γη‟ απηφ ηνλ άλζξσπν, πνιχ 
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δπλαηά. Καη ηνπ απιψλσ ην ρέξη θαη ηνλ βνεζάσ. ηαλ δσ φηη απηφ φκσο 

εκέλα ζα κνπ θάλεη θαθφ, θηάλνπκε ζην ζεκείν δειαδή λα αξρίζσ λα ράλσ 

πνιχ απφ κέλα, ηφηε ζ‟ απηφ ην ζεκείν ην ζηακαηάσ πιήξσο θαη θνηηάσ ην 

θνκκάηη κνπ. Κνηηάσ θαη αλαζπληάζζνκαη, δε κπνξψ, λα δίλνκαη έηζη. πσο 

δηλφκνπλα θάπνηε ίζσο. Πξέπεη πξψηα λα… 

Μηα άιιε δηάζηαζε ησλ νξίσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ έθθξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο ελφριεζεο πνπ βηψλεη θαλείο. πσο αλαθέξεη ν Γηνλχζεο, ε 

έθθξαζε απηή ηνλ βνεζάεη λα πξνζηαηεχζεη ηε δηάζεζε ηνπ, επεηδή δελ επηηξέπεη λα 

ζπζζσξεχνληαη κέζα ηνπ δπζαξέζθεηεο:  

Γ – Οπφηε ε πξψηε θαη ζεκαληηθή αιιαγή ζ‟ απηφ ην θνκκάηη, ήηαλ φηαλ 

άξρηζα λα εθθξάδσ ηα ζπλαηζζήκαηα κνπ, άξρηζα λα πξνζηαηεχσ αλ ζεο ηνλ 

εαπηφ κνπ, νπζηαζηηθά φκσο, δειαδή λα πξνζηαηεχσ ηε δηάζεζή κνπ… 

Α – Σε δηάζεζή ζνπ…; 

Γ – Σε δηάζεζή κνπ. Γειαδή κε πνηα έλλνηα, λα κελ ηελ αθήλσ ζην λα είλαη 

έλαο ζπκφο αλεμέιεγθηνο. Ξεθαζάξηδα ζηνλ άλζξσπν πνπ κ‟ ελνρινχζε θάηη 

φηη απηφ κ‟ ελνριεί θαη πξνζπαζνχζακε εθείλε ηε ζηηγκή λα βξνχκε θαηά 

θάπνην ηξφπν ηε ιχζε. Γειαδή αλ ζεο έβαδα ηα φξηα, δελ άθελα ην πεξηζψξην 

λα, λα πάεη καθξηά ε βαιίηζα, λα ην αλαθπθιψλσ κέζα κνπ θαη λα ιέσ ηψξα 

απηφ κε ελνριεί, ηη λα θάλσ, ηη λα θάλσ, θη είρε θη ελδηαθέξνληα 

απνηειέζκαηα απηφ γεληθφηεξα ζηε δσή κνπ. 

Μηα αθφκε δηάζηαζε πνπ κπνξεί λα ιάβεη ε ηνπνζέηεζε νξίσλ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ άξλεζε αλάιεςεο επζπλψλ πνπ αλήθνπλ ζε άιινπο. Υαξαθηεξηζηηθφ ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε είλαη ην παξάδεηγκα ηεο Ζιέθηξαο, ε νπνία πξηλ απφ ηε ζεξαπεία είρε 

αλαιάβεη λα ππνζηεξίδεη ζπλαηζζεκαηηθά ηε κεηέξα ηεο κεηά ην δηαδχγην ηεο κε ηνλ 

παηέξα ηεο. Μεηά ηε ζεξαπεία αληηιήθζεθε πσο απηφ δελ ήηαλ δηθή ηεο δνπιεηά θαη 

πσο ε κεηέξα ηεο ρξεηαδφηαλ λα αλαιάβεη κφλε ηεο ηελ επζχλε ηεο: 

Α – Γελ εκπιέθεζαη δειαδή ηφζν πνιχ ζε πξάγκαηα… 

Ζ – Ναη, ζην λα παίξλσ φια ηα βάξε πνπ κνπ θνξηψλαλ, ηα νπνία δελ ήηαλ 

δηθά κνπ θνξηία, αθνξνχζαλ εθείλνπο. Καη θάπνηα ζηηγκή ην είρα πεη θηφιαο 

απηφ, κε κνπ ην κεηαθέξεηο απηφ, δηφηη δελ είλαη δηθφ κνπ θνξηίν, είλαη δηθφ 

ζνπ, δεο εζχ ηη ζα ην θάλεηο, εγψ ηα δηθά κνπ ηα θνπβαιάσ, δε ζαο ηα 

θνξηψλσ. Απηφ κε είρε βνεζήζεη πάξα πνιχ ζαλ…, έηζη, θαη ζαλ εηθφλα, φηη 

κνπ πεηάλε θάηη θη εγψ ην „παηξλα. Καη είρα πεη φρη, κέρξη εδψ, φπσο βάδακε 

φξηα ζηα παηδηά, ζηε δνπιεηά κνπ, ην ίδην έγηλε θη εθεί. 
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Ζ νξηνζέηεζε δελ αθνξά κφλν ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο, αιιά κπνξεί λα 

αλαθέξεηαη θαη ζε νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε επεξεάδεη αξλεηηθά ηνπο πειάηεο, αθφκε 

θαη αλ ζρεηίδεηαη κε δηθέο ηνπο ελέξγεηεο. Έλα παξάδεηγκα είλαη εθείλν ηεο 

ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηελ πξνζσπηθή θαη ηελ επαγγεικαηηθή δσή. Απηφ ην εθθξάδεη 

ηδηαίηεξα ν Νηθεθφξνο, ν νπνίνο αλαθέξεη πσο ε ζεξαπεία ηνλ βνήζεζε λα βάδεη φξηα 

αλάκεζα ζηε δνπιεηά ηνπ θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή: 

Θεσξψ φηη έρσ νξηνζεηήζεη θαιχηεξα ην πνπ μεθηλάεη θαη πνπ ηειεηψλεη ε 

επαγγεικαηηθή δσή κνπ ζε ζρέζε κε ηελ πξνζσπηθή δσή κνπ. Καη έρσ κάζεη 

λα κελ ηα κπιέθσ απηά ηα δχν πξάγκαηα. Γειαδή λα κελ πεγαίλσ δηαθνπέο 

θαη λα βιέπσ ξαληεβνχ κε ηνπο πειάηεο ηαπηφρξνλα. Ή πεγαίλσ κε ηνπο 

πειάηεο δηαθνπέο θαη ζεσξψ φηη απηφ είλαη δηαθνπέο νπζηαζηηθά θάλνληαο 

δνπιεηά θαη ρσξίο λα ππάξρεη φξην. Απηφ ην έρσ κάζεη. 

Επέιηθηεο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο. Ζ ππνθαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ζπκκεηέρνληεο γηα λα 

αληηκεησπίδνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ. Μηα αιιαγή πνπ ιακβάλεη ρψξα είλαη 

φηη νη πειάηεο πηνζεηνχλ κηα πην ελεξγεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ αληημννηήησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ θαη αλαιακβάλνπλ δξάζε γηα λα ηηο δηαρεηξηζηνχλ. Ο ηέιηνο, γηα 

παξάδεηγκα, πεξηγξάθεη πσο ε απνδνρή ησλ δπζθνιηψλ ηνλ βνήζεζε λα κελ εζηηάδεη 

ζηελ αλαδήηεζε ησλ αηηίσλ ηνπο, αιιά λα ηηο αληηκεησπίδεη αλαιακβάλνληαο άκεζα 

δξάζε: 

Ζ θηινζνθία είλαη απηφ πνπ ζνπ είπα πξνεγνπκέλσο, φηη φ, ηη έξρεηαη, ην 

ζεσξψ αλζξψπηλν εθφζνλ ζπκβαίλεη ζε κέλα, έηζη, θαη δε ζπκβαίλεη ην, ε 

θαλάηα λα πέζεη λα ζπάζεη, φηη ζπκβαίλεη ζε κέλα, ζηε γπλαίθα κνπ, ζην παηδί 

κνπ θιπ, είλαη αλζξψπηλν, είλαη πξάγκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε δσή, δελ 

ςάρλσ γηαηί ζε κέλα πηα, αο πνχκε, ην ζεσξψ αλζξψπηλν θαη ςάρλσ λα βξσ 

απφ θεη θαη πέξα ηη πξέπεη λα γίλεη γηα λα, αλ είλαη πξφβιεκα λα μεπεξαζηεί, 

αλ δελ μεπεξληέηαη λα πεξάζεη ζην δξφκν, ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν απφ 

κέλα, ρξεζηκνπνηψληαο κέζα ζε εηζαγσγηθά, ηνλ πεξίγπξν, ηνπο θίινπο, ηνπο 

εηδηθνχο, ηνπο επαγγεικαηίεο θιπ. Γξάζε. 

Μηα άιιε ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο πνπ αλαθέξνπλ νη ζπκκεηέρνληεο φηη 

ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν κεηά ηε ζεξαπεία είλαη φηη ζηξέθνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ 

αλαδήηεζε ζηήξημεο απφ θίινπο. Ζ Θενδνζία, γηα παξάδεηγκα, αλαθέξεη πσο απηή 

είλαη ε ζεκαληηθφηεξε αιιαγή ζηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεη πιένλ ηηο δπζθνιίεο:   
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Θ – Κνίηαμε, ηα πξψηα πξάγκαηα πνπ κνπ βγαίλνπλ είλαη ηα ίδηα. Δίκαη ιίγν 

αγρψδεο, έρσ πνιχ ζηξεο, κπνξψ λα ζνπ πσ φηη δπζθνιεχνκαη πνιχ θαη κε ην 

ζηξεο πνπ έρσ. Ο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο δελ είλαη, θακία ζρέζε. Κακία ζρέζε 

κε φπσο ήκνπλα παιηά. Γειαδή παιηά θιεηλφκνπλα ζην ζπίηη, ηίπνηα, δε 

κίιαγα ζε θαλέλαλ, ήκνπλα έηζη πνιχ θιεηζηή… ρη, ηψξα δε κέλσ ζ‟ απηφ 

πνπ ληψζσ, θαηεπζείαλ βνεζάσ ηνλ εαπηφ κνπ, θαηεπζείαλ. 

Α – Με πνηνπο ηξφπνπο; 

Θ – Κνίηαμε, ζπλήζσο γηα λα πάξσ βνήζεηα αλαδεηψ άιινπο αλζξψπνπο, δε 

γίλεηαη θάπσο δηαθνξεηηθά. Ή απ‟ ηα ρφκπη κνπ… Δληάμεη, αιιά πάιη θαη ηα 

ρφκπη κνπ, ζπλήζσο ν θαιχηεξνο ηξφπνο φηαλ είλαη θαλείο δχζθνια είλαη λα 

βξεη ηνπο αλζξψπνπο. Γειαδή ζα πάσ λα θάλσ κηα νκάδα, ζα πάσ λα βξσ 

ηνπο θίινπο κνπ, ζα πάσ λα κηιήζσ, ζα πάξσ έλα ηειέθσλν, ζα ην 

ζπδεηήζσ… Καη ζ‟ αιιάμεη. 

Μεηά απφ ηε ζεξαπεία νη πειάηεο δελ απνθηνχλ κφλν λένπο ηξφπνπο 

δηαρείξηζεο ησλ δπζθνιηψλ αιιά θαη κεγαιχηεξν εχξνο ζηξαηεγηθψλ, ηηο νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχλ επέιηθηα, αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο. ηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία νη 

πειάηεο έρνπλ εθπαηδεπηεί ζε κηα ζεηξά απφ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο δηαρείξηζεο, ηνπο 

νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχλ θαη κφλνη ηνπο, κεηά απφ ηε ζεξαπεία. Ζ Γεσξγία πεξηγξάθεη 

απηή ηε δηαδηθαζία: 

Με βνήζεζε λα… λα βξσ θαη άιινπο ηξφπνπο λα ηηο δηαρεηξίδνκαη. Γειαδή 

γηα παξάδεηγκα λα εζηηάδσ πεξηζζφηεξν ζηελ απνδνρή, ζην λα δίλσ ρξφλν θαη 

λα κε θνβάκαη λα βηψζσ ην ζπλαίζζεκά κνπ, λα δεηάσ βνήζεηεο… Βαζηθά 

απηφ πνπ, είλαη θαη ν ζηφρνο πνπ ιέγακε κε ηε [φλνκα ζεξαπεχηξηαο] κε 

βνήζεζε λα δσ, κε βνήζεζε λα κε ηε ρξεηάδνκαη. Γειαδή κε βνήζεζε ε 

ζεξαπεία λα κε ρξεηάδνκαη ηε ζεξαπεία. 

Καιύηεξε δηαρείξηζε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο. Ζ αιιαγή ζηνλ ηξφπν δξάζεο δε 

ζρεηίδεηαη κφλν κε ηελ απηνπξνζηαζία ή ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ, αιιά 

αθνξά ζπλνιηθφηεξα ζηε δηαρείξηζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. αλ απνηέιεζκα φισλ 

ησλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί ζηε δηαδηθαζία ηεο ζεξαπείαο, θαη θπξίσο ζαλ 

απνηέιεζκα ηνπ ηξφπνπ πνπ αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο 

λα αληηκεησπίδνπλ ηηο δπζθνιίεο, νη ζπκκεηέρνληεο αηζζάλνληαη φηη κπνξνχλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ κε κεγαιχηεξε επρέξεηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Απνθηνχλ 

κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο θαηαζηάζεηο θαη ε θαζεκεξηλφηεηα ηνπο 

γίλεηαη πνιχ επθνιφηεξε θαη απινχζηεξε. Έλα παξάδεηγκα καο παξέρεη ε Βαζηιηθή, 
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ε νπνία απνηππψλεη ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ πνπ αληηκεησπίδεη πιένλ ηηο ζπλζήθεο 

ζηε δνπιεηά ηεο θαη ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο πνπ έρεη απηή ε αιιαγή: 

Καη ζηε δνπιεηά κνπ, θαη ζηε δνπιεηά κνπ ππήξμε κεγάιε δηαθνξά, γηαηί 

άξρηζα θη εθεί λα ιεηηνπξγψ δηαθνξεηηθά, δελ άιιαμε ηίπνηα, νη γχξσ ήηαλ νη 

ίδηνη, ηα πξάγκαηα ήηαλ ηα ίδηα, απηφ πνπ ζνπ‟ πα ζηελ αξρή, αιιά φπσο 

καιάθσζα θη άλνημα εγψ ήκνπλ πνιχ πην, πξνζαξκφζηεθα πνιχ θαιχηεξα ζ‟ 

απηά, ζηηο ζπλζήθεο πνπ είραλ, ηηο ζπλζήθεο πνπ είραλ λα θάλνπλ γχξσ κνπ, 

θαη θάπνηεο θνξέο κπνξνχζα θαη λα ην γιεληάσ, δειαδή άξρηζα λα 

δηαζθεδάδσ θηφιαο κε θάπνηα πξάγκαηα, δειαδή άξρηζα λα ηα αληηκεησπίδσ 

φια ηειείσο δηαθνξεηηθά. Οπφηε θαη ε θαζεκεξηλφηεηα έγηλε πνιχ πην εχθνιε. 

Οη πειάηεο αλαθέξνπλ επίζεο πσο κεηά απφ ηε ζεξαπεία αληηκεησπίδνπλ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα κε ελεξγεηηθφηεξν θαη πην δξαζηήξην ηξφπν. Ζ Θενδνζία 

πεξηγξάθεη, γηα παξάδεηγκα, πσο δελ αθήλεη πιένλ ηηο θαηαζηάζεηο λα ηελ 

παξαζχξνπλ αιιά ιεηηνπξγεί ζηνρεπκέλα πξνγξακκαηίδνληαο ηελ εκέξα ηεο:  

Θ – Κνίηαμε, απηφ πνπ έρεη αιιάμεη, αιιά… Δίκαη ιίγν πην 

πξνγξακκαηηζκέλε. ηελ θαζεκεξηλφηεηα. Γειαδή βάδσ, βάδσ πξφγξακκα 

ζηνλ εαπηφ κνπ, δελ αθήλσ, δε κ‟ αθήλσ έηζη λα θάζνκαη αο πνχκε, λα… Γελ 

αθήλσ έηζη ρξφλν ζηνλ εαπηφ κνπ πνιχ κεγάιν. Γελ μέξσ ηψξα πσο λα ζην 

εμεγήζσ… 

Α – Γε ζ‟ αθήλεηο λα βνπιηάδεηο; 

Θ – ρη, φρη, κε ηίπνηα. Γελ έρσ πεξηζψξηα γη‟ απηφ. Γειαδή μππλάσ αο 

πνχκε ην πξσί θαη ιέσ «ζήκεξα ηη θάλνπκε; Έλα-δχν-ηξία-ηέζζεξα-πέληε». 

Πξφγξακκα, μέξσ „γσ. ηαλ δνπιεχσ πεγαίλσ δνπιεηά, κεηά λα δηαβάζσ 

μέξσ „γσ, κεηά ζέισ λα θάλσ ην ρφκπη κνπ ζέισ λα πάσ κηα νκάδα, ή ζα βγσ 

κηα βφιηα, πξέπεη λα θάλσ ην ζπίηη, πξέπεη λα θάλσ ηηο δνπιεηέο, λα είλαη 

ηαθηνπνηεκέλα ηα πξάγκαηα, λα θάλσ κηα επίζθεςε ζηε κάλα κνπ θαη ζηε 

γηαγηά κνπ, ηα „ρσ ηαθηνπνηεκέλα, δε ζα μππλήζσ θαη ζα πσ «σ, εληάμεη, αο 

θάηζνπκε ζηνλ θαλαπέ», αο πνχκε. 

Σα ρφκπη ή νη επράξηζηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη έλαο αθφκε ηξφπνο πνπ βνεζά 

ηνπο πειάηεο λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί 

λα πξνθχςνπλ, θαη πνπ αιιάδεη κε ηελ ςπρνζεξαπεία. Ζ Βαζηιηθή αλαθέξεη ζηε 

ζπλέρεηα πσο ε δηαθνξεηηθή ζρέζε πνπ έρεη απνθηήζεη κε ηνλ εαπηφ ηεο, ηελ σζεί λα  
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ηνλ θξνληίζεη θαη λα αζρνιεζεί κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηεο δίλνπλ ραξά θαη 

ηθαλνπνίεζε: 

Ναη, θνίηαμε λα δεηο γηα κέλα νη θίινη ήηαλ πάληα. Έηζη; Ήηαλε κεηά, εθφζνλ 

είρε αξρίζεη κηα αιιαγή ζε κέλα ζπλνιηθά, ππήξρε πηα, είρε αξρίζεη θαη 

ππήξρε θαη κηα θνηλσληθή δσή, νπφηε έθαλα θαη πξάγκαηα πνπ ήηαλ 

επράξηζηα γηα κέλα, άξρηζα λα πεγαίλσ θνιπκβεηήξην, πνπ έηζη κνπ αξέζεη 

πνιχ ην θνιχκπη, δειαδή έβαια θνκκάηηα…  

Μηα επηπιένλ αιιαγή πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ςπρνζεξαπεία αθνξά ζηε 

ζπλνιηθή αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δξάζεο, ν νπνίνο γίλεηαη πεξηζζφηεξν επέιηθηνο, 

ζπλεηδεηφο θαη ςχρξαηκνο. Οη πειάηεο απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα λα αμηνινγνχλ ηηο 

θαηαζηάζεηο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο ςχρξαηκα θαη λα απνθαζίδνπλ κε έλαλ 

ζπλεηδεηφ ηξφπν πσο ζέινπλ λα ηα αληηκεησπίζνπλ. Αηζζάλνληαη πσο έρνπλ νη ίδηνη 

ηνλ έιεγρν θαη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο θαη δελ εκπιέθνληαη ζε δηαδηθαζίεο πνπ 

γλσξίδνπλ φηη ζα ηνπο νδεγήζνπλ ζε θαηαζηάζεηο πνπ δελ επηζπκνχλ. Δπηπιένλ, δε 

ιεηηνπξγνχλ παξνξκεηηθά αιιά έρνπλ κάζεη λα ζπλππνινγίδνπλ πνιινχο παξάγνληεο 

πξηλ δξάζνπλ, λα εμεηάδνπλ ηηο επηινγέο ηνπο θαη λα επηιέγνπλ ηελ θαιχηεξε 

ελαιιαθηηθή. Γηα παξάδεηγκα, ε Ζιέθηξα έρεη κάζεη πσο λα αληηκεησπίδεη ηε κεηέξα 

ηεο θαη ηηο θξίζεηο ηεο, ψζηε λα κελ θαηαιήγεη λα αθνχεη δηαξθψο ηα παξάπνλα ηεο 

θαη λα ηε ζηεξίδεη: 

Ζ κεηέξα κνπ, κπνξεί λα ζπκήζεθε θάηη ή λα είρε κηα ηειεθσληθή 

επηθνηλσλία κε ηνλ παηέξα κνπ θαη λα κνπ κεηέθεξε θάηη θαη ε κία θνπβέληα 

λα έθεξλε ηελ άιιε θαη λα ζπκφηαλ πάιη θάηη πνπ είρε ζπκβεί ζην παξειζφλ. 

Οπφηε εθεί εγψ απιψο απνζπξφκνπλ, δελ έκπαηλα ζε δηαδηθαζία δηαιφγνπ θαη 

απηφ κεηά απφζβελε κφλν ηνπ. 

Οπζηαζηηθά εθείλν πνπ επηηξέπεη ζηνπο πειάηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ απηφλ ηνλ 

επέιηθην θαη ζπλεηδεηφ ηξφπν δξάζεο, είλαη νη δηαδηθαζίεο ηεο απνζηαζηνπνίεζεο θαη 

ηεο απηνπαξαηήξεζεο, ζηηο νπνίεο έρνπλ εθπαηδεπηεί κέζα απφ ηε ζεξαπεπηηθή 

δηαδηθαζία. Οη δηαδηθαζίεο απηέο ηνπο βνεζνχλ λα κελ θαηαθιχδνληαη απφ ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο πξνθαινχλ νη θαηαζηάζεηο πνπ δνπλ θαη έηζη έρνπλ ηε  

δπλαηφηεηα λα αλαγλσξίζνπλ ηη είλαη απηφ πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ ζε θάζε 

πεξίπησζε. Απηφ θαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά απφ ηα ιφγηα ηεο Θενδνζίαο: 

Βέβαηα, ην βιέπεηο, φηη, ηζεθάξεηο ζπλέρεηα ηνλ εαπηφ ζνπ, ιεο αο πνχκε εδψ 

ηψξα ηη θάλσ, γηαηί είκαη έηζη, ηη κπνξψ λα θάλσ γηα λα ληψζσ θαιχηεξα; 

Απηφ πνπ κνπ ζπκβαίλεη ηψξα κήπσο εγψ ην παξαηξαβάσ; Μήπσο κπνξψ λα 
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θάλσ θάηη γηα λα βνεζήζσ ηνλ εαπηφ κνπ; Πσο κπνξψ λα βνεζήζσ ηνλ εαπηφ 

κνπ; Θα κε βφεζαγε λα θχγσ, λα θάλσ θάηη άιιν, λα δσ αλζξψπνπο, λα 

ζπδεηήζσ; ηαλ δελ θάλεηο ζεξαπεία ιεο «απηφ είλαη, ηειείσζε, ηψξα…» Γελ 

έρεηο θαλ απηέο ηηο ζθέςεηο, ην δεηο απιά. Σν δεηο. 

Σύλνςε. Ζ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο δξνπλ θαη 

ζπκπεξηθέξνληαη είλαη έλα αθφκε απνηέιεζκα ηεο αιιαγήο ζηε λνεκαηνδφηεζε. Μηα 

πξψηε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δξάζεο είλαη ε κεγαιχηεξε νξηνζέηεζε ησλ πειαηψλ ζηηο 

ζρέζεηο ηνπο θαη ε πξνζηαζία ηνπ εαπηνχ ηνπο απφ θαηαζηάζεηο πνπ ηνπο 

επηβαξχλνπλ ή ηνπο ελνρινχλ. Μηα δεχηεξε αιιαγή αθνξά ζηνπο δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο θαη ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

πειάηεο. πγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ πσο κεηά ηε ζεξαπεία πηνζεηνχλ 

πεξηζζφηεξν ελεξγεηηθνχο ηξφπνπο γηα λα δηαρεηξίδνληαη ηηο αληημνφηεηεο, 

ζηξέθνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ αλαδήηεζε ζηήξημεο απφ θίινπο θαη ρξεζηκνπνηνχλ 

επέιηθηα έλα κεγαιχηεξν εχξνο ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο. Ζ ηξίηε αιιαγή ηνπ 

ηξφπνπ δξάζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Ζ 

αιιαγή απηή πεξηιακβάλεη κηα ελεξγεηηθφηεξε θαη πην δξαζηήξηα ζηάζε απέλαληη 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, ηελ αλάιεςε δξαζηεξηνηήησλ πνπ επραξηζηνχλ ηνπο πειάηεο, 

αιιά θαη έλαλ πεξηζζφηεξν επέιηθην, ζπλεηδεηφ θαη ςχρξαηκν ηξφπν δξάζεο. 

Αιιάδνληαο ηνλ ηξόπν ηνπ ζρεηίδεζζαη. Μηα ζεκαληηθή αιιαγή πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ ςπρνζεξαπεία θαη αλαθέξεηαη απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, 

είλαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζρεηίδνληαη κε ηνπο άιινπο. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε απηή πξνθαιείηαη σο απνηέιεζκα ηεο ζπλνιηθφηεξεο αιιαγήο ηνπ 

εαπηνχ ηνπο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν πξνζιακβάλνπλ θαη λνεκαηνηνδνηνχλ ηηο 

θαηαζηάζεηο θαη ηε δσή ηνπο. Ζ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζρεηίδνληαη νη 

πειάηεο έρεη ζαλ απνηέιεζκα θαη ηε κεηαηξνπή ηεο θχζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ζρέζεσλ ηνπο, είηε κε ζεηηθφ ή κε αξλεηηθφ ηξφπν, φπσο ζα δνχκε αλαιπηηθά ζηε 

ζπλέρεηα. 

Μηα ζεκαληηθή δηαθνξά πνπ αλαγλσξίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ ηξφπν πνπ 

ζρεηίδνληαη είλαη ην κεγαιχηεξν άλνηγκα, ε απζεληηθφηεηα θαη ε εηιηθξίλεηα πξνο 

ηνπο άιινπο. Αξθεηνί ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ φηη πξηλ ηε ζεξαπεία δελ εμέθξαδαλ 

ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα, αιιά φηη ήηαλ θξπκκέλνη πίζσ απφ 

ηνίρνπο πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη γηα λα κε θαλεί ην αιεζηλφ ηνπο πξφζσπν. πσο 

αλαθέξεη παξαθάησ ε Βαζηιηθή, πίζσ απφ απηνχο ηνπο ηνίρνπο έθξπβε ηελ 

επαηζζεζία θαη ηελ αδπλακία ηεο. Ζ ζεξαπεία ηε βνήζεζε λα γθξεκίζεη απηνχο ηνπο 
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ηνίρνπο θαη λα αξρίζεη λα ζρεηίδεηαη δηαθνξεηηθά αξρηθά κε ηνλ εαπηφ ηεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο γχξσ ηεο:  

Έλησζα εκπηζηνζχλε. Δκπηζηνζχλε ζηε δσή, ζε κέλα, θαη πξαγκαηηθά 

αλαξσηηέκαη αλ ην έλησζα θαη πξηλ ή αλ ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ ην έλησζα, 

νπφηε εθεί κπφξεζα πηα λα αθήζσ λα θαλνχλ δηάθνξεο πιεπξέο κνπ, θαη ην, 

θαη ε επαηζζεζία, θαη ε αδπλακία, θαη απηά ηα επάισηα θνκκάηηα πνπ πξηλ 

είραλ ηφζν θφβν φηη «Ακάλ, αλ θαλεί απηφ ηελ έθαηζα γηαηί ζα κε μεζθίζεη 

θάπνηνο ζίγνπξα». Οπφηε απ‟ ηε ζηηγκή πνπ άξρηζαλ λα καιαθψλνπλ ηα 

πξάγκαηα, καιάθσζαλ πνιχ, καιάθσζαλ φια, άλνημα. Σν δηεπξχλζεθα πνπ 

ιέκε, άλνημα φκσο. Απηφ ήηαλ θαλεξφ. Σνπβιάθη-ηνπβιάθη πξψηα έθπγε ην 

απέμσ θαη κεηά ήηαλ ιεο θαη άλνημα. Άλνημα, εγψ, πξνο φιεο κνπ ηηο πιεπξέο, 

ή ηηο πεξηζζφηεξεο θαη άλνημα θαη πξνο ηνπο έμσ. Καη απηφ ήηαλ ππέξνρν γηαηί 

ήηαλε πηα, είρε μεθηλήζεη κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία, είρα κπεη ζε 

κηα ηειείσο άιιε θάζε, θη απηφ είλαη θάηη πνπ έδηλα αιιηψο θαη έπαηξλα 

αιιηψο. Καη άξρηζα λα ζρεηίδνκαη δηαθνξεηηθά θαη άξρηζαλ φια λ‟ αιιάδνπλ.  

Μηα ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε ηνπ αλνίγκαηνο πξνο ηνπο άιινπο θαη ηεο 

κεγαιχηεξεο απζεληηθφηεηαο είλαη φηη νη πειάηεο άξρηζαλ λα εθθξάδνπλ ηηο ζθέςεηο, 

ηηο απφςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο κε κεγαιχηεξε εηιηθξίλεηα, θαη έγηλαλ 

επζχηεξνη θαη εθδεισηηθφηεξνη. Απηφ πεξηιακβάλεη θαη ηελ έθθξαζε αξλεηηθψλ 

ζθέςεσλ ή ζπλαηζζεκάησλ, φπσο, γηα παξάδεηγκα, παξαπφλσλ πνπ είραλ 

ζπζζσξεπηεί ή ηεο δπζαξέζθεηαο πνπ έλησζαλ. Δπηπιένλ, νη πειάηεο απνθηνχλ ηελ 

ηθαλφηεηα φρη κφλν λα αλαθέξνληαη ζηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, αιιά θαη λα ηα δείρλνπλ 

ζηνπο άιινπο ρσξίο λα αηζζάλνληαη φηη απηφ είλαη ππνηηκεηηθφ, φπσο ζπλέβε ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Θενδνζίαο: 

Δ, θνίηαμε, δελ είρα πνιιή επαθή κε ηνπο αλζξψπνπο, δειαδή δε ζα έπαηξλα 

θάπνηνλ ηειέθσλν λα ηνπ πσ ηα πξνβιήκαηά κνπ θαη μαθληθά μέξσ γσ, λα 

παηήζσ θαη ηα θιάκαηα. Νφκηδα φηη απηφ είλαη ππνηηκεηηθφ αο πνχκε λα ην 

θάλεηο. Καη, ηψξα ζα πάσ, ζα παηήζσ θαη ηα θιάκαηα, ζα πάσ θαη ζηελ 

νκάδα, ζα παηήζσ θη εθεί ηα θιάκαηα, θαη βιέπσ αο πνχκε φηη νη άλζξσπνη 

ζέινπλ απηφ πνπ είζαη πξαγκαηηθά, δε ζέινπλ κηα εηθφλα. Γε ζέινπλε θάηη 

πνπ δελ είζαη. Θέινπλ απηφ πνπ είζαη, απηφ αγαπάλε. Απηφ είλαη κεγάιε 

γλψζε. 

Ζ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ πνπ ζρεηίδνληαη νη ζπκκεηέρνληεο δελ αθνξά κφλν ζηε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ επηθνηλσλνχλ νη ίδηνη αιιά θαη ζηνλ δηαθνξεηηθφ 
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ηξφπν αληίιεςεο ησλ άιισλ. Έηζη, κεηά ηε ζεξαπεία, νη πειάηεο αξρίδνπλ λα 

αλαγλσξίδνπλ θαη λα ππνινγίδνπλ πεξηζζφηεξν ηνπο αλζξψπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

ζρεηίδνληαη. Γηα παξάδεηγκα, αξρίδνπλ λα αληηιακβάλνληαη θαη ηε ζέζε ησλ άιισλ, ή 

ηελ επίδξαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο πάλσ ζηνπο άιινπο. Απηή ε αιιαγή ζρεηίδεηαη 

κε ηε γεληθφηεξε ηθαλφηεηα πνπ απνθηνχλ ζηε ζεξαπεία λα αληηιακβάλνληαη κε 

κεγαιχηεξε ζαθήλεηα ηηο αληηδξάζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, φπσο θαη ηελ 

επίδξαζε πνπ έρνπλ ζηνπο άιινπο. Ζ Εσή πεξηγξάθεη απηή ηε λέα αλαγλψξηζε ζην 

παξαθάησ απφζπαζκα: 

Γειαδή εγψ, θη απηφ θη ν [φλνκα ζεξαπεπηή] κνπ ηφληδε, φηη φηαλ 

πιεγψλνκαη, πεηάσ θαξθάθηα ή θιείλνκαη θη ν άιινο κπνξεί λα ην ζεσξήζεη 

εθείλε ηελ ψξα φηη ηνλ απαμηψλσ, ελψ εγψ απιψο θιείλνκαη. Γειαδή λα 

θαηαιάβσ ηη αληίθηππν κπνξεί λα έρεη θη ε δηθή κνπ ζπκπεξηθνξά ζηνπο 

άιινπο γηαηί εγψ, επεηδή είκαη αλαζθαιήο μέξσ „γσ ή… λνκίδσ φηη εγψ, 

ινηπφλ απηφ ην έρσ, λνκίδσ φηη έρσ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απφ ηνπο 

άιινπο, δειαδή φηη εγψ, δειαδή φηη ζε κηα ζρέζε νη άιινη ζα ηα 

δηαρεηξηζηνχλ πην εχθνια ηα πξάγκαηα απφ φηη εγψ, ελψ δελ είλαη έηζη! 

Γειαδή λνκίδσ φηη νη άιινη ζα μεπεξάζνπλ ηα κπινθαξίζκαηά ηνπο ή… πην 

εχθνια απφ κέλα, ελψ δελ είλαη έηζη, θη απηφ κε έθαλε λα ην δσ πεξηζζφηεξν 

ε ςπρνζεξαπεία. 

ε ζπλάθεηα, θαη πνιιέο θνξέο σο απνηέιεζκα ηεο αιιαγήο πνπ αλαθέξζεθε 

πξνεγνπκέλσο, νη ζπκκεηέρνληεο απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλννχλ 

πεξηζζφηεξν ηνπο άιινπο, λα ηνπο απνδέρνληαη, λα δηθαηνινγνχλ ηηο ζπκπεξηθνξέο 

ηνπο θαη λα κελ είλαη ηφζν απζηεξνί θαη επηθξηηηθνί καδί ηνπο. Παξάδεηγκα απνηειεί 

ν ηέιηνο, ν νπνίνο αλαθέξεη πσο κεηά ηε ζεξαπεία πξνζπαζεί πάληα λα θαηαλνεί ηνλ 

άιιν, άζρεηα απφ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ κπνξεί λα ηνπ πξνθαιέζεη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ: «Να θαηαιάβσ θαη λα δηθαηνινγήζσ ηελ πιεπξά ηνπ άιινπ, λαη. 

Απηφ λνκίδσ ήηαλ θαζνξηζηηθφ. Καη απφ ηφηε πάληα ην πξνζπαζψ απηφ, ηνπιάρηζηνλ, 

έηζη; Δληάμεη, ζα ζπκψζσ, ζα ζηελαρσξεζψ θιπ, έξρνληαη, αιιά ζα ην δνπιέςσ ζην 

κπαιφ κνπ».  

Σφζν ε κείσζε ηεο επηθξηηηθφηεηαο θαη ηεο απζηεξφηεηαο απέλαληη ζηνπο 

άιινπο, φζν θαη ε κεγαιχηεξε επρέξεηα ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ έθθξαζε επηηξέπεη 

ζηνπο πειάηεο λα αθήλνπλ πεξηζψξηα ζηηο ζρέζεηο θαη λα κελ ηηο δηαθφπηνπλ φηαλ νη 

άιινη θάλνπλ ιάζε. Γηα παξάδεηγκα, ν Γηνλχζεο αλαθέξεη πσο πξηλ ηε ζεξαπεία 

δηέθνπηε ηηο ζρέζεηο φηαλ νη άιινη μεπεξλνχζαλ ηα φξηα ή ηνλ ελνρινχζαλ: «Κη φηαλ 
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μεπεξλνχζαλ θάπνηνη ηα φξηα ή θάηη κ‟ ελνρινχζε ζεθψλνληαλ νη ηνίρνη, έθνβα 

ζρέζεηο. Με ην καραίξη, δελ ππήξρε δειαδή. Ήκνπλα πνιχ ζθιεξφο ζ‟ απηά ηα 

πξάγκαηα». Απηφ φκσο άιιαμε φηαλ έκαζε ζηε ζεξαπεία λα επηθνηλσλεί κε ηνπο 

άιινπο, λα εθθξάδεη απηά πνπ ηνλ ελνρινχλ θαη λα ζέηεη φξηα. Ζ Θενδνζία 

αλαθέξεηαη ζε κηα ζπλνιηθφηεξε αιιαγή ζηάζεο απέλαληη ζηνπο άιινπο, ε νπνία 

ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξε απνδνρή θαη πεξηζζφηεξν ρψξν γηα ιάζε, απνγνεηεχζεηο, ή 

εληάζεηο, ψζηε λα κελ απεηινχληαη δηαξθψο νη ζρέζεηο κε δηάιπζε: 

Δπίζεο είλαη κεγάιε γλψζε ην λα αθήλεηο ζηνλ άιιν πεξηζψξην λα είλαη ν 

εαπηφο ηνπ, λα θάλεη θάπνην ιάζνο, λα ζνπ δεηήζεη ζπγλψκε, λα ηζαθσζείηε 

θαη ιίγν… Να κε γπξίζεηο θαη λα θχγεηο αο πνχκε επεηδή ν άιινο έθαλε θάηη 

ην νπνίν ζε απνγνήηεπζε. Απηά ηα πξάγκαηα ζπκβαίλνπλ. Μηα ν έλαο ζε 

απνγνεηεχεη, κηα ζε θάλεη λα ραίξεζαη, κηα ηνλ απνγνεηεχεηο θη εζχ. Έηζη 

είλαη νη ζρέζεηο δειαδή, πεξλάλε θάζεηο. Δγψ έπαηξλα κηα απνγνήηεπζε θη 

έιεγα «ηειείσζεο, γεηα ζνπ, πάκε άιινλ». Γελ είλαη έηζη. 

ε γεληθέο γξακκέο, ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη κέζα απφ ηε ζεξαπεία νη 

πειάηεο καζαίλνπλ λα δεκηνπξγνχλ ζρέζεηο, ή λα δεκηνπξγνχλ δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο 

απφ φηη πξηλ. Γηα παξάδεηγκα, ε Γεσξγία αλαθέξεη φηη κεηά ηε ζεξαπεία είηε 

δεκηνπξγεί άιινπ είδνπο ζρέζεηο κε ηηο γπλαίθεο, ή δηαιέγεη άιιεο γπλαίθεο γηα θίιεο, 

κε ηηο νπνίεο ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν. Ζ Θενδνζία, απφ ηελ άιιε, ζεσξνχζε φηη πξηλ 

απφ ηε ζεξαπεία δε κπνξνχζε θαλ λα δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο. ηε ζπλέρεηα αλαθέξεη 

πσο ε ςπρνζεξαπεία ηε βνήζεζε λα δεκηνπξγεί ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο θαη 

πεξηγξάθεη απηή ηε δηαδηθαζία: 

ηελ αξρή ζα θάλεηο ιάζνο ζρέζεηο, δελ ππάξρεη πεξίπησζε. Θα θάλεηο ιάζνο 

ζρέζεηο αιιά ζηγά-ζηγά ζα θάλεηο ηηο ζσζηέο. Κη εθεί πέξα ζα δεηο ηη ζνπ 

θάλεη, ηη δε ζνπ θάλεη. Γηαηί ηνλ μαλαθηηάρλεηο θάπσο ηνλ εαπηφ ζνπ, 

δειαδή… Απ‟ ην έλα άθξν, πσο λα ζην πσ, απ‟ ην έλα άθξν πήγα ζην άιιν 

άθξν γηα λα μαλαπάσ ζηε κέζε. Γειαδή απφ εθεί πνπ δελ άληερα θαλέλαλ 

άξρηζα λα ηνπο δνθηκάδσ φινπο, κέρξη λα βγάισ απηνχο πνπ δε κνπ θάλνπλε 

θαη λα θξαηήζσ απηνχο πνπ ζέισ. 

ιεο απηέο νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζρεηίδνληαη νη 

πειάηεο έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπο, νη νπνίεο, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ςπρνζεξαπείαο πεξλνχλ απφ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο θαη αιιαγέο. ε έλα πξψην 

επίπεδν, σο απνηέιεζκα ησλ αιιαγψλ πνπ αλαθέξζεθαλ σο ηψξα, νη ζπκκεηέρνληεο 

αηζζάλνληαη φηη κεηά ηε ζεξαπεία έρνπλ θαιχηεξεο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο, είηε 
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απηέο αθνξνχλ ζηε ζρέζε κε ηνλ/ηελ ζχληξνθφ ηνπο, κε ηνπο γνλείο θαη ηελ 

νηθνγέλεηα ή κε ηνπο θίινπο. Αηζζάλνληαη, γηα παξάδεηγκα, φηη νη ζρέζεηο ηνπο είλαη 

πεξηζζφηεξν θπζηνινγηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο. Άιινη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξνληαη ζε 

βαζχηεξεο, ζηελφηεξεο θαη νπζηαζηηθφηεξεο ζρέζεηο, ελψ ππάξρνπλ θαη θάπνηνη πνπ 

πεξηγξάθνπλ φηη κεηά ηε ζεξαπεία νη ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο άιινπο έγηλαλ πην 

ηζφηηκεο. Οη αιιαγέο απηέο αλαθέξνληαη ηφζν ζηηο παιηέο ζρέζεηο πνπ δηαηεξνχλ νη 

ζπκκεηέρνληεο, φζν θαη ζηηο λέεο πνπ δεκηνπξγνχλ. Ο Ηάζνλαο, γηα παξάδεηγκα, ζην 

παξαθάησ απφζπαζκα απφ ηε ζπλέληεπμή ηνπ πεξηγξάθεη ηελ αιιαγή ζηε ζρέζε ηνπ 

κε ηα αδέιθηα ηνπ: 

Ήξζακε πνιχ, θαηαξρήλ απηφ, ηζφηηκα. ηη ήκαζηαλ, εγψ ηνπιάρηζηνλ ηνπο 

θνίηαδα ηζφηηκα. Καη φηαλ ηνπο θνηηνχζα ηζφηηκα θη απηνί κνπ αλνηγφληνπζαλ 

πεξηζζφηεξν, θαη θπξίσο απηφ, φηη κπνξψ θαη επηθνηλσλψ ηα ζπλαηζζήκαηά 

κνπ απέλαληη ζ‟ απηνχο θη απηφ είλαη πξαγκαηηθά πνιχ ζεκαληηθφ… 

Ζ ςπρνζεξαπεία δελ έρεη ζαλ απνηέιεζκα κφλν ηε βειηίσζε νξηζκέλσλ 

ζρέζεσλ, αιιά θαη ηε δηαζάιεπζε θαη επηδείλσζε θάπνησλ άιισλ. Έλαο ιφγνο γηα 

ηνλ νπνίν γίλεηαη απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ απμεκέλε ηθαλφηεηα ησλ πειαηψλ λα 

αληηιακβάλνληαη ζαθέζηεξα ηνπο άιινπο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο. Απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα λα αληηιακβάλνληαη ζαθέζηεξα θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ δελ ηνπο 

αξέζνπλ, θαη έηζη λα απνκαθξχλνληαη απφ νξηζκέλεο ζρέζεηο. Έλαο άιινο ιφγνο 

ζρεηίδεηαη κε ηηο αιιαγέο θαη ηελ εμέιημε πνπ ζπληεινχληαη ζηελ ςπρνζεξαπεία, νη 

νπνίεο ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζε θελά θαη δηαθνξέο κε ηνπο άιινπο πνπ είλαη 

δχζθνιν λα γεθπξσζνχλ. Έλαο αθφκε ιφγνο είλαη φηη νη άιινη θάπνηεο θνξέο 

δηαθσλνχλ κε απηέο ηηο αιιαγέο θαη δπζθνιεχνληαη λα ηηο θαηαλνήζνπλ. Ζ Αγάπε, 

γηα παξάδεηγκα, πεξηγξάθεη πσο θάπνηνη θίινη ή ζπγγελείο δε κπφξεζαλ λα δερηνχλ 

ηελ αιιαγή ηεο, κε απνηέιεζκα λα θινληζηνχλ νη ζρέζεηο καδί ηνπο:  

ΑΓ – Ναη. Έρσ κηα πνιχ θαιχηεξε ζρέζε κε απηφλ ην ζχληξνθφ κνπ. κσο, 

θάπνηεο πξνεγνχκελεο ζρέζεηο κνπ, κε ηελ νηθνγέλεηά κνπ ή κε θάπνηνπο 

θίινπο έρνπλε δηαηαξαρηεί.  

Α – Έρνπλε δηαηαξαρηεί ηψξα εμαηηίαο ηεο ζεξαπείαο;  

ΑΓ – Δμαηηίαο, λαη. Σν φηη εγψ έρσ θαηά θάπνην ηξφπν αιιάμεη. Έρνπλ 

δηαηαξαρηεί. Γειαδή δε κπνξνχλ λα ην δερηνχλ νη άιινη φηη κπνξείο λα 

αιιάμεηο. Δπεηδή εθείλνη δελ αιιάδνπλε, δελ μέξσ ηη. Σνπο θαίλεζαη… 

Έλαο αθφκε ιφγνο γηα ηελ επηδείλσζε νξηζκέλσλ ζρέζεσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ίδηα ηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία. Σν θιίκα αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο πνπ 



 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΖ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 

262 

 

δεκηνπξγείηαη κέζα ζηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε, ε απνδνρή θαη ε ελζπλαίζζεζε ηνπ 

ζεξαπεπηή θαη νη θνηλνί θψδηθεο επηθνηλσλίαο, απνηεινχλ πξσηφγλσξεο θαη ηδηαίηεξα 

δπλαηέο εκπεηξίεο γηα ηνπο πειάηεο, εκπεηξίεο πνπ δελ έρνπλ μαλαβηψζεη. Απηφ 

κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα απνθηήζνπλ πξνζδνθίεο απφ ηηο ππφινηπεο ζρέζεηο 

ή λα ληψζνπλ φηη  νη θίινη θαη νη ζπγγελείο δελ ηνπο θαηαιαβαίλνπλ κε ηνλ ηξφπν πνπ 

ηνπο θαηαιαβαίλεη ν ζεξαπεπηήο ή ε ζεξαπεπηηθή ηνπο νκάδα. Ο Ηάζνλαο, γηα 

παξάδεηγκα, πεξηγξάθεη πσο ε εκπεηξία ηνπ απφ ηε ζεξαπεία δεκηνχξγεζε απφζηαζε 

ζηηο ζρέζεηο ηνπ: 

Κάπνπ άξρηζα λα απνκαθξχλνκαη γηαηί λφκηδα φηη δε κε θαηαιαβαίλνπλ. Δγψ 

ηνπο έιεγα, μερλψληαο φηη εγψ ήζεια δχν ρξφληα ή έλα ρξφλν ζηε ζησπή γηα 

λα θηάζσ ζην επίπεδν πνπ ηέηνην, εγψ ηνπο ηα πεηνχζα ζηα κνχηξα σο 

γλψζηεο πιένλ γηα λα ζε βνεζήζσ, φηη κ‟ απηφ πνπ θάλεηο δε βιέπεηο φηη…; 

Παπαγάιηδα ηεο παξέκβαζεο. Με απνηέιεζκα, πξψηνλ απηνί λα ληψζνπλ 

πξνθαλψο άβνια, εγψ λα ληψζσ φηη δε κε θαηαιαβαίλνπλ θαη λα ληψζσ κφλνο 

κνπ γηαηί θαλείο δε κπνξνχζε λα κε θαηαιάβεη, παξά κφλν δπν-ηξεηο 

άλζξσπνη απφ ηελ παξέκβαζε πνπ είρακε ηνλ ίδην θψδηθα επηθνηλσλίαο. Κη 

εθεί έλησζα φηη απνκαθξχλνκαη απφ ζρέζεηο, απφ αλζξψπνπο, φηη ηειηθά κνπ 

θάλεη θαιφ φιν απηφ ή κνπ θάλεη θαθφ; Μπήθα ζ‟ απηφ ην εξσηεκαηηθφ. 

ηαλ νη πειάηεο δηαπηζηψλνπλ φηη νη ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο άιινπο δελ είλαη 

θαιέο, φηη δελ ππάξρεη θαηαλφεζε θαη φηη δεκηνπξγνχληαη θελά, ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπλήζσο ηξεηο ηξφπνπο γηα λα ηηο δηαρεηξηζηνχλ. Ο πξψηνο ηξφπνο ζρεηίδεηαη κε ηε 

δηαθνπή ζρέζεσλ πνπ δελ ηνπο εθθξάδνπλ θαη δελ αηζζάλνληαη φηη ηνπο θάλνπλ θαιφ. 

Παξάδεηγκα απνηειεί ε Γεσξγία: «ίγνπξα άιιαμαλ κεηά νη ζρέζεηο θαη κε ηνπο 

θίινπο, δειαδή θάπνηνη θχγαλε, πνπ δε κνπ θάλαλε πηα, θάπνηνη πνπ κείλαλε, 

παηδηθνί παιηνί, ε ζρέζε έγηλε πην νπζηαζηηθή…» Ο δεχηεξνο ηξφπνο είλαη λα κε 

δηαθφπηνπλ κελ ηηο ζρέζεηο απηέο, αιιά λα παίξλνπλ απνζηάζεηο. Απηφ είλαη θάηη πνπ 

πεξηγξάθεη ε Αγάπε γηα ηε ζρέζε ηεο κε ηνλ αδειθφ ηεο θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ, κηα 

ζρέζε πνπ ληψζεη φηη ηελ θαηαπηέδεη θαη δελ ηεο θάλεη θαιφ: «Δθείλνη έρνπλε, απηή ε 

νηθνγέλεηα δειαδή, ηνπ αδεξθνχ κνπ, έρνπλε έλα δηθφ ηνπο ηξφπν δσήο, είκαζηε φιε 

κέξα ζηε δνπιεηά, είλαη θνπξαζηηθφ απηφ ην πξάγκα, θη εγψ έρσ απνκαθξπλζεί. 

Γειαδή ζεσξψ, καθξηά θη αγαπεκέλνη, ηέηνην πξάγκα». Ο ηξίηνο ηξφπνο πνπ 

επηιέγνπλ, φηαλ ε ζρέζε είλαη ζεκαληηθή θαη ζέινπλ λα ηε δηαηεξήζνπλ, είλαη λα 

απνδέρνληαη ηηο δηαθνξέο, λα πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηνπο άιινπο θαη λα 

απνθεχγνπλ ηα ζεκεία ηξηβήο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ν Ηάζνλαο, ν 
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νπνίνο αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε ηνπ κε κηα θίιε πνπ δελ ηεο άξεζαλ νη αιιαγέο ηνπ απφ 

ηε ζεξαπεία θαη πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη απηή ηε 

ζρέζε: 

Κνίηα, θάπνηεο άιιαμαλ, θάπνηεο δελ άιιαμαλ, απιψο απνδέρηεθα ην γεγνλφο 

φηη απηέο νη ζρέζεηο, δειαδή, ππάξρεη… Έρσ κηα θίιε κνπ, φηαλ έθαλα απηέο 

ηηο αιιαγέο, εκέλα γίλνληαλ κε ηφζν θφπν θαη κνπ ιέεη «ν θαηλνχξηνο [φλνκα 

ίδηνπ] δε κ‟ αξέζεη θαζφινπ! Πνιχ θιψξνο». Σν νπνίν, εληάμεη, κε 

θαηαξξάθσζε. Δγψ θάλσ κηα ππεξπξνζπάζεηα λα εθθξάζσ… Βέβαηα απηή 

είλαη έλαο άλζξσπνο ν νπνίνο είλαη ζεκαληηθφο γηα ηε δσή κνπ αιιά έρεη 

πιήξε άξλεζε γηα ηηο ζεξαπείεο θη απηά. Σα ζεσξεί πνιχ θνξντδία θαη φηη δε 

ζε βνεζάλε, φηη ζ‟ αιιάδνπλε πξνο ην θαθφ ελ πάζε πεξηπηψζεη. Καη 

απνδέρηεθα φηη κ‟ απηή ηε ζπγθεθξηκέλε απιψο δε ζα κηιάο ηέηνηα ζέκαηα, 

ζα κηιάο γηα άιια ζέκαηα πνπ κπνξεί λα είλαη πην…, ρσξίο απαξαίηεηα λα 

ράζσ ηε θίιε κνπ. 

Σύλνςε. Ζ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζρεηίδνληαη νη ζπκκεηέρνληεο 

απνηειεί ζεκαληηθφ απνηέιεζκα ηεο αιιαγήο ζηε λνεκαηνδφηεζε πνπ ζπληειείηαη 

ζηελ ςπρνζεξαπεία. Μεηά ηε ζεξαπεία νη πειάηεο γίλνληαη πην αλνηρηνί, απζεληηθνί 

θαη εηιηθξηλείο απέλαληη ζηνπο άιινπο, θαη κπνξνχλ λα εθθξάδνπλ κε κεγαιχηεξε 

επρέξεηα ηηο ζθέςεηο, ηηο απφςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. Σαπηφρξνλα, αξρίδνπλ 

λα ππνινγίδνπλ πεξηζζφηεξν ηνπο άιινπο θαη λα αληηιακβάλνληαη ηηο επηπηψζεηο πνπ 

έρεη ε δηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά πάλσ ηνπο, ελψ απνθηνχλ θαη ηελ ηθαλφηεηα λα 

θαηαλννχλ, λα απνδέρνληαη θαη λα είλαη ιηγφηεξν επηθξηηηθνί θαη απζηεξνί καδί ηνπο. 

Δθηφο απφ ηελ αιιαγή ζηνλ ηξφπν πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο άιινπο, αιιαγή πθίζηαηαη 

θαη ε ζπλνιηθή ηθαλφηεηα ησλ πειαηψλ λα δεκηνπξγνχλ ή λα δηαθφπηνπλ ζρέζεηο. 

Έηζη, κεηά ηε ζεξαπεία κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ επθνιφηεξα ζρέζεηο, λα 

δεκηνπξγνχλ θαιχηεξεο ζρέζεηο ή λα κε δηαθφπηνπλ άκεζα ηηο ζρέζεηο φηαλ ν άιινο 

θάλεη θάπνην ιάζνο. αλ απνηέιεζκα φισλ απηψλ, αιιάδεη ε πνηφηεηα ηφζν ησλ 

παιηψλ φζν θαη ησλ λέσλ ζρέζεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ νη πειάηεο. Κάπνηεο ζρέζεηο 

βειηηψλνληαη, γίλνληαη πην βαζηέο, νπζηαζηηθέο ή ηζφηηκεο ελψ θάπνηεο άιιεο 

επηδεηλψλνληαη. Ζ επηδείλσζε ησλ ζρέζεσλ νθείιεηαη θπξίσο ζηε κεγαιχηεξε 

ηθαλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ λα αληηιακβάλνληαη ηα θαθψο θείκελα, ζηα θελά πνπ 

δεκηνπξγνχληαη κε ηνπο άιινπο ιφγσ ηεο εμέιημεο ησλ πειαηψλ ζηε ζεξαπεία, ζηε 

δπζθνιία ησλ άιισλ λα απνδερηνχλ ηελ αιιαγή ησλ πειαηψλ θαη, ηέινο, ζηηο 

κεγαιχηεξεο πξνζδνθίεο θαη απαηηήζεηο πνπ έρνπλ νη πειάηεο απφ ηνπο άιινπο γηα 
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ελζπλαίζζεζε θαη θαηαλφεζε. Οη ζπκκεηέρνληεο ελδέρεηαη λα αληηδξάζνπλ ζηηο 

αξλεηηθέο ζρέζεηο είηε δηαθφπηνληαο ηηο, είηε παίξλνληαο κηα αζθαιή απφζηαζε απφ 

απηέο, ή, ηέινο, πξνζπαζψληαο λα απνδερηνχλ ηηο δπζθνιίεο θαη λα απνθχγνπλ ηα 

ζεκεία ηξηβήο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

πδήηεζε 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα απνηέιεζε κηα ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο 

ςπρνζεξαπείαο σο παξάγνληα αλάπηπμεο θαη ελίζρπζεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο 

ηνπ πειάηε. Ζ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα είλαη κηα έλλνηα πνπ έρεη εξεπλεζεί 

πεξηνξηζκέλα ζην πεδίν ηεο έξεπλαο ζηελ ςπρνζεξαπεία, ελψ νη ππάξρνπζεο έξεπλεο 

αθνξνχλ θπξίσο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξεκβάζεσλ σο 

πξνο ηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγείηαη θελφ σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαζψο θαη σο πξνο ηνλ 

εληνπηζκφ ηνπ ηδηαίηεξνπ ξφινπ ηεο ςπρνζεξαπείαο ζε απηφ ην έξγν. Δπνκέλσο, 

θξίζεθε απαξαίηεηε κηα δηεξεπλεηηθή κειέηε γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ηεο 

ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, απφ ηελ νπηηθή ηνπ πειάηε. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

αλαδεηήζεθε ε ππνθεηκεληθή εκπεηξία αηφκσλ πνπ είραλ βηψζεη θάπνηα αληημνφηεηα 

ή ηξαπκαηηθή εκπεηξία αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ε ςπρνζεξαπεία ζπλέβαιιε ζηελ 

ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο ηνπο αλζεθηηθφηεηαο. Δμεηάζηεθαλ δχν εηδηθφηεξα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα: (1) Πνηνη είλαη νη ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο 

πνπ αλαπηχρζεθαλ ή εληζρχζεθαλ κέζσ ηεο ςπρνζεξαπείαο; θαη (2) Με πνηνπο 

ηξφπνπο θαη κέζα απφ πνηεο δηαδηθαζίεο αλαπηχρζεθαλ απηνί νη παξάγνληεο; Γηα λα 

απαληεζνχλ ηα εξσηήκαηα απηά, ρξεζηκνπνηήζεθε ε πνηνηηθή κεζνδνινγία ηεο 

εκπεηξηθά ζεκειησκέλεο ζεσξίαο. 

ην παξφλ θεθάιαην ζπδεηνχληαη ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη 

παξνπζηάδεηαη ε ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ ςπρνζεξαπεπηηθή ζεσξία, έξεπλα θαη θιηληθή 

πξαθηηθή. Δπίζεο, πεξηγξάθνληαη νη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη παξέρνληαη 

πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο εξεπλεηηθέο θαηεπζχλζεηο. 

Οη Παξάγνληεο ηεο Φπρηθήο Αλζεθηηθόηεηαο πνπ Αλαπηύρζεθαλ Μέζσ ηεο 

Φπρνζεξαπείαο 

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο θαηέιεμαλ ζε έλα ζεσξεηηθφ κνληέιν ην νπνίν 

πεξηγξάθεη ηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο κέζσ ηεο ςπρνζεξαπείαο. 

χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ, ν βαζηθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εληζρχεηαη ε ςπρηθή 

αλζεθηηθφηεηα είλαη ε αλαθαηαζθεπή ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο, δειαδή ε αιιαγή 

ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη πειάηεο λνεκαηνδνηνχλ ηνλ εαπηφ, ηηο εκπεηξίεο θαη ηε 
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δσή ηνπο. Ζ αιιαγή ζηε λνεκαηνδφηεζε ζπληειείηαη ζε ηξία επίπεδα: (α) ζηελ 

αληίιεςε ηνπ εαπηνχ ηνπο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο ηνπο, (β) ζηνλ ηξφπν 

πνπ λνεκαηνδνηνχλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα αληηκεησπίδνπλ ηηο δπζθνιίεο θαη ζηελ 

ςπρηθή ηνπο ελδπλάκσζε, θαη (γ) ζηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο. 

Οη αιιαγέο απηέο ζηε λνεκαηνδφηεζε έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο: (α) ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή βίσζε, (β) ζηε ζπκπεξηθνξά, θαη (γ) ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο.  

 ε έλα πξψην επίπεδν, ηα επξήκαηα απηά επηβεβαηψλνπλ ηα επξήκαηα ησλ 

ςπρνζεξαπεπηηθψλ εξεπλψλ πνπ εμεηάδνπλ ηελ νπηηθή ηνπ πειάηε θαη ηα επεθηείλνπλ 

ζην πιαίζην ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. Ζ κεγαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ θαη ε 

ελφξαζε, ε ζεηηθή αιιαγή ζηελ απηνεηθφλα, ην αίζζεκα δχλακεο θαη ειέγρνπ, ε 

ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή αιιαγή, νη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη δξάζεο θαη νη 

αιιαγέο ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο, είλαη αιιαγέο πνπ αλαθέξνπλ ζπρλά νη πειάηεο 

(Binder et al., 2010. Carey et al., 2007. Clarke et al., 2004. Connolly & Strupp, 1996. 

Edwards & Loeb, 2011. Elliott & James, 1989. Fava et al., 2000. Jinks, 1999. Klein & 

Elliott, 2006. Liliengren & Werbart, 2005. Murray, 2002. Olivera et al., 2013. 

Palmstierna & Werbart, 2013. Von Below et al., 2010). Δπηπιένλ, νη αιιαγέο απηέο 

αλαθέξνληαη θαη απφ πειάηεο πνπ έρνπλ βηψζεη πνηθίιεο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο φπσο 

ε απψιεηα αγαπεκέλσλ πξνζψπσλ θαη ν θαξθίλνο (Gallagher et al., 2005. Hill et al., 

2000. Kallivayalil et al., 2013. Omylinska-Thurston & Cooper, 2014. Phillips & 

Daniluk, 2004. Price et al., 2014. Tummala-Narra et al., 2012. Vega et al., 2012). Σα 

επξήκαηα απηά θαζηζηνχλ ζαθέο πσο νη πειάηεο αλαθέξνπλ ζπζηεκαηηθά κηα ζεηξά 

απφ παξφκνηεο αιιαγέο, θαη απηφ ηζρχεη θαη γηα πειάηεο πνπ έρνπλ ππνζηεί 

ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ή αληημνφηεηεο. Σν δήηεκα πνπ ζα εμεηαζηεί ζηε ζπλέρεηα 

είλαη θαηά πφζν νη αιιαγέο απηέο απνηεινχλ κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα θαη ιεηηνπξγνχλ πξνζηαηεπηηθά απέλαληη ζηελ αληημνφηεηα 

θαη ην ηξαχκα.  

 Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο έλλνηαο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο 

δηαπηζηψλνπκε φηη ζηνπο παξάγνληεο ηεο αιιαγήο πνπ αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κπνξνχκε λα αλαγλσξίζνπκε ηνπο βαζηθφηεξνπο πξνζηαηεπηηθνχο 

παξάγνληεο πνπ έρνπλ αλαδεηρζεί θαη απφ ηελ έξεπλα ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. 

Οη πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο πνπ εληνπίζηεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα ζρεηίδνληαη 

κε ηε κεγαιχηεξε απηνεθηίκεζε θαη ηε ζεηηθή απηναληίιεςε, κε ηελ εζσηεξηθή εζηία 

ειέγρνπ θαη ηελ πςειή απηναπνηειεζκαηηθφηεηα, κε ην λφεκα θαη ηε δηαδηθαζία 

θαηαζθεπήο λνήκαηνο, κε ηε βειηησκέλε ηθαλφηεηα ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο, κε 
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ηηο ελεξγεηηθέο θαη επέιηθηεο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο θαη, ηέινο, κε ηηο ζεηηθέο 

ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο.  

Σν θεληξηθφ εχξεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ππνγξακκίδεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν 

ηεο αλαθαηαζθεπήο ηνπ λνήκαηνο ζηε δηαδηθαζία ηεο επνχισζεο ησλ ζπλεπεηψλ πνπ 

έρνπλ νη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ζηνλ ςπρηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ ηα βηψλνπλ. Σν 

εχξεκα απηφ παξέρεη εξεπλεηηθή ππνζηήξημε ζηελ ππφζεζε ηνπ κνληέινπ ηεο Park 

θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο (Park, 2010.  Park & Ai, 2016. Park & Folkman, 1997) φηη ε 

επηηπρεκέλε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο λνήκαηνο νδεγεί ζε θαιχηεξε πξνζαξκνγή. Οη 

ζπκκεηέρνληεο, πξηλ θαηαθχγνπλ ζηελ ςπρνζεξαπεία, είραλ επηρεηξήζεη κφλνη ηνπο 

λα αληηκεησπίζνπλ ηηο επηπηψζεηο ησλ ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ, ρσξίο επηηπρία. Πξηλ 

απφ ηε ζεξαπεία βίσλαλ έληνλα νδπλεξά ζπλαηζζήκαηα, ελψ δελ είραλ θαηαθέξεη λα 

απνδψζνπλ λφεκα ζηηο εκπεηξίεο ηνπο, νχηε λα βηψζνπλ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή 

ηνπο. Πξνεγνχκελα επξήκαηα έρνπλ δείμεη φηη ε πξνζπάζεηα θαηαζθεπήο λνήκαηνο, 

φηαλ δελ είλαη επηηπρεκέλε θαη δελ νδεγεί ζε θαηαζθεπαζκέλν λφεκα, ή ε αδπλακία 

εχξεζεο λνήκαηνο, ζπλδένληαη κε ρεηξφηεξε πξνζαξκνγή, κε αχμεζε αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ, θαη κε εκθάληζε ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο, άγρνπο ή 

κεηαηξαπκαηηθήο δηαηαξαρήο άγρνπο (Bonanno, Wortman & Nesse, 2004. Davis et 

al., 2010. Park, 2010. Updegraff et al., 2008. Wu et al., 2008). Αληίζεηα, ε 

αλαθαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο ζηελ ςπρνζεξαπεία  ζπληέιεζε ζε κηα ζεηξά απφ 

ζεηηθέο αιιαγέο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή βίσζε, ηε ζπκπεξηθνξά, ηε ζρέζε κε ηνλ εαπηφ 

θαη ηνπο άιινπο, αιιά θαη ηε γεληθφηεξε ζηάζε απέλαληη ζηε δσή, νη νπνίεο 

ππνδειψλνπλ ζεκαληηθά θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζηηο αληημνφηεηεο. 

Δπηπιένλ, νη ζπκκεηέρνληεο ελεπιάθεζαλ ζηελ ςπρνζεξαπεία ζε κηα 

δηαδηθαζία αλαθαηαζθεπήο, φρη κφλν ηνπ λνήκαηνο πνπ είρε ε ηξαπκαηηθή εκπεηξία 

γη‟ απηνχο, αιιά θαη ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνλ θφζκν, 

δειαδή ηνπ θαζνιηθνχ λνήκαηνο ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο Park θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηεο (Park, 2010. Park & Ai, 2016. Park & Folkman, 1997). πσο είδακε, 

ε θαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο ζπληειείηαη κέζα απφ δχν δηαδηθαζίεο: ηε δηαδηθαζία ηεο 

αθνκνίσζεο ηνπ ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο ζηηο πξνυπάξρνπζεο πεπνηζήζεηο θαη 

ζηφρνπο ηνπ αηφκνπ, θαη ηε δηαδηθαζία ηεο ζπκκφξθσζεο, δειαδή ηεο 

αλαδηνξγάλσζεο ή επέθηαζεο ησλ πεπνηζήζεσλ ψζηε λα κπνξέζεη λα εληαρζεί ζε 

απηέο ην λφεκα ηεο ηξαπκαηηθήο εκπεηξίαο (Joseph & Linley, 2005. Park & Folkman, 

1997. Thompson & Janigian, 1988). Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

δηαδηθαζία θαηαζθεπήο λνήκαηνο πνπ ζπληειείηαη ζηελ ςπρνζεξαπεία απνηειεί 
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πεξηζζφηεξν κηα δηαδηθαζία ζπκκφξθσζεο, παξά κηα δηαδηθαζία αθνκνίσζεο. 

Πξφθεηηαη δειαδή γηα κηα βαζχηεξε θαη νπζηαζηηθφηεξε αιιαγή ζηηο βαζηθέο δνκέο 

πεπνηζήζεσλ ηνπ αηφκνπ θαη φρη γηα κηα αιιαγή πνπ αθνξά κφλν ζην λφεκα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο πνπ αληηκεησπίδεη. Οη ζπκκεηέρνληεο, κέζα απφ ηελ 

αιιαγή ηνπ ηξφπνπ πνπ έβιεπαλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα 

αληηκεησπίδνπλ ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο αληημνφηεηεο, δε βίσζαλ κφλν κείσζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο δπζθνξίαο πνπ είραλ πξνθαιέζεη νη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, αιιά 

θαη κηα ζεηξά απφ αιιαγέο πνπ θαλεξψλνπλ φηη αλαπηχρζεθαλ κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο 

απηέο. Σν εχξεκα απηφ ζπλάδεη θαη ππνζηεξίδεη ηελ πξφηαζε ησλ Joseph θαη Linley 

φηη είλαη ε δηαδηθαζία ηεο ζπκκφξθσζεο, θαη φρη ε δηαδηθαζία ηεο αθνκνίσζεο, απηή 

πνπ νδεγεί ην άηνκν ζε κεηαηξαπκαηηθή αλάπηπμε (2005).  

 Ζ πξψηε θαηεγνξία αλαθαηαζθεπαζκέλνπ λνήκαηνο ζην νπνίν θαηέιεμαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο αθνξά ζηελ αιιαγή ηεο αληίιεςεο ηνπ εαπηνχ ηνπο. Ζ αιιαγή απηή 

αληαλαθιάηαη ζηελ έλλνηα ηεο απζεληηθήο απηνεθηίκεζεο, κηαο απηνεθηίκεζεο 

δειαδή πνπ βαζίδεηαη ζηελ επαθή κε ηνλ αιεζηλφ, εζσηεξηθφ εαπηφ. Μηα βαζηθή 

δηάζηαζε απηήο ηεο αιιαγήο είλαη ε κεγαιχηεξε απηνγλσζία θαη ε ηθαλφηεηα πνπ 

απέθηεζαλ λα αλαγλσξίδνπλ ζπλαηζζήκαηα, ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο θαη αληίδξαζεο. 

Μηα δεχηεξε δηάζηαζε ζρεηίδεηαη κε ηε κεγαιχηεξε εθηίκεζε πνπ απνθηνχλ γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπο, κε ηελ αίζζεζε φηη αμίδνπλ θαη φηη είλαη ζεκαληηθνί, καδί κε κηα 

απμεκέλε πίζηε ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο. Μηα αθφκε δηάζηαζε ηεο 

αιιαγήο ηεο ζηάζεο πξνο ηνλ εαπηφ είλαη ε αίζζεζε φηη κέζα απφ ηελ ςπρνζεξαπεία 

θαηάθεξαλ λα εληζρχζνπλ ηηο ζεηηθέο ηνπο πνηφηεηεο θαη λα εμειηρζνχλ, ληψζνληαο 

φηη ηείλνπλ πξνο ηελ απηνπξαγκάησζε ηνπο. 

Σφζν ε απηνγλσζία, φζν θαη ε απηνεθηίκεζε, απνηεινχλ έλλνηεο πνπ έρνπλ 

ζπζρεηηζηεί κε ηελ έλλνηα ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, σο παξάγνληεο πνπ 

πξνζηαηεχνπλ ηα άηνκα απφ ηηο ζπλέπεηεο ησλ ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ πνπ βηψλνπλ 

(Beardslee, 1989. Beardslee & Podorefsky, 1988. Cicchetti & Rogosch, 1997. Cowen 

et al., 1997. Kidd & Shahar, 2008. Bogar & Hulse-Killacky, 2006). Σα επξήκαηα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο ηνλίδνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ παξαγφλησλ 

απηψλ θαη ηελ επεθηείλνπλ ζε δηαθνξεηηθνχ είδνπο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, φπσο είλαη 

ε απψιεηα αγαπεκέλσλ πξνζψπσλ ή ν ρσξηζκφο. Δπηπιένλ, ηα επξήκαηα 

ππνγξακκίδνπλ ηνλ βαζηθφ ξφιν πνπ παίδεη ε ςπρνζεξαπεία θαη ε ζρέζε κε έλαλ 

ζηνξγηθφ ζεξαπεπηή ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνγλσζίαο θαη ηεο απηνεθηίκεζεο.  
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Μηα ζεκαληηθή δηαπίζησζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο είλαη φηη ελψ ε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα έρεη ζπζρεηηζηεί θαη κε κηα απαηειά 

ζεηηθή πεπνίζεζε ησλ αηφκσλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη κε απηνεληζρπηηθέο 

πξνθαηαιήςεηο (Bonanno, 2004. Mancini & Bonanno, 2009, 2010. Taylor, 1983), ε 

ςπρνζεξαπεία κπνξεί λα βνεζήζεη ηα άηνκα λα νδεγεζνχλ πξνο κηα απηνεθηίκεζε 

πνπ βαζίδεηαη ζηελ απζεληηθή γλσξηκία κε ηνλ εαπηφ ηνπο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπο θαη φρη ζε ιαλζαζκέλεο, εμσπξαγκαηηθέο πεπνηζήζεηο. Σα 

επξήκαηα ησλ πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηεο απηνεθηίκεζεο θαη 

ησλ απηνεληζρπηηθψλ πξνθαηαιήςεσλ πηζαλά ππνδεηθλχνπλ φηη ε ζεηηθή εηθφλα γηα 

ηνλ εαπηφ ιεηηνπξγεί σο βαζηθφο πξνζηαηεπηηθφο κεραληζκφο γηα ηα άηνκα, αθφκε θη 

αλ ρξεηαζηεί λα είλαη πιαζκαηηθή. Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, σζηφζν, 

αλαδεηθλχνπλ ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηεο ςπρνζεξαπείαο ζηελ αλάπηπμε κηαο 

απζεληηθήο απηνεθηίκεζεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ πιαζκαηηθή πνπ ζπρλά αλαζχξνπλ ηα 

άηνκα γηα λα πξνζηαηεπηνχλ απφ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο επηπηψζεηο ηεο αληημνφηεηαο 

(Taylor, 1983. Taylor & Brown, 1988). 

 Ζ έλλνηα ηεο απηνπξαγκάησζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

αηφκνπ είλαη κηα έλλνηα πνπ δελ έρεη ζρεηηζηεί εξεπλεηηθά κε ηελ ςπρηθή 

αλζεθηηθφηεηα. Ζ έλλνηα απηή ζα κπνξνχζε λα ζρεηίδεηαη κε, θαη λα αληαλαθιά, ηηο 

απηνδηνξζσηηθέο ηάζεηο πνπ δηαζέηνπλ φινη νη άλζξσπνη απφ ηε θχζε ηνπο ζχκθσλα 

κε ηνπο Cicchetti θαη Garmezy (1993), νη νπνίεο ηνπο νδεγνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ κε 

ιεηηνπξγηθφ ηξφπν απέλαληη ζηηο αληημνφηεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ. Πηζαλά, ινηπφλ, ε 

ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία, κέζα απφ ηε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ζηα άηνκα λα 

έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ αιεζηλφ εαπηφ ηνπο θαη λα αλαπηπρζνχλ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ησλ εγγελψλ δπλαηνηήησλ ηνπο, ηνπο  παξέρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα 

κεγηζηνπνηήζνπλ ηηο εγγελείο απηνδηνξζσηηθέο ηνπο ηάζεηο θαη λα αλαπηχμνπλ 

πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο, απαξαίηεηνπο γηα ηε ζεηηθή πξνζαξκνγή ηνπο. 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αλαθαηαζθεπαζκέλνπ λνήκαηνο ζην νπνίν θαηέιεμαλ 

νη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξεηαη ζηελ ςπρηθή ηνπο ελδπλάκσζε. Ζ πξψηε δηάζηαζε ηεο 

ςπρηθήο ελδπλάκσζεο αθνξά ζηε ξεαιηζηηθή θαη θαηάιιειε απφδνζε ησλ επζπλψλ. 

Οη πειάηεο αξρίδνπλ ζηελ ςπρνζεξαπεία λα αλαγλσξίδνπλ ηε δηθή ηνπο επζχλε θαη 

ζπκκεηνρή ζηηο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ βηψζεη, ελψ ηαπηφρξνλα αλαγλσξίδνπλ θαη ηηο 

επζχλεο ησλ άιισλ. Δπηπιένλ, αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε γηα ηνλ ηξφπν πνπ 

αληηιακβάλνληαη ηηο θαηαζηάζεηο, γηα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ βηψλνπλ θαη γηα ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο. Ζ δηάζηαζε απηή ηεο ςπρηθήο ελδπλάκσζεο ζα κπνξνχζε λα 
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ζπζρεηηζηεί κε ηελ έλλνηα ηεο εζσηεξηθήο εζηίαο ειέγρνπ, σο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο. Γειαδή, φηαλ θαλείο αλαγλσξίδεη ηε δηθή ηνπ επζχλε ζηηο 

θαηαζηάζεηο, αλαγλσξίδεη ηαπηφρξνλα θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα ηα ειέγμεη ν ίδηνο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο, κεηά ηελ ςπρνζεξαπεία, δελ αηζζάλνληαη πιένλ φηη ηα γεγνλφηα 

πξνθιήζεθαλ απφ ηνπο άιινπο, αιιά αλαγλσξίδνπλ ηε δηθή ηνπο ζπκκεηνρή, θαη 

απηή ε αλαγλψξηζε ηνπο ελδπλακψλεη. Σαπηφρξνλα, ε δηάζηαζε απηή δηαθέξεη απφ 

ηελ έλλνηα ηεο εζσηεξηθήο εζηίαο ειέγρνπ ζην φηη ε απφδνζε επζπλψλ εθεί φπνπ 

αλήθνπλ πξαγκαηηθά δελ αληαλαθιά κηα γεληθεπκέλε εζσηεξηθή εζηία ειέγρνπ αιιά 

κηα πεαλιζηική εζηία ειέγρνπ, κηα ηθαλφηεηα δειαδή λα αληηιακβάλεηαη θαλείο πνπ 

αλήθεη πξαγκαηηθά ε επζχλε θαη ν έιεγρνο. Ζ δηάθξηζε απηή πηζαλά εμεγεί ηα 

αληηθαηηθά επξήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ εζσηεξηθή εζηία ειέγρνπ, ηα νπνία άιινηε 

δείρλνπλ φηη ε εζσηεξηθή εζηία ειέγρνπ αζθεί πξνζηαηεπηηθφ ξφιν, ελψ ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο δε δείρλνπλ θακία επίδξαζε ηεο ζηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα (Kilpatrick 

& Williams, 1998. Stewart & Yuen, 2011). Πηζαλά απηφ γίλεηαη επεηδή ε πεπνίζεζε 

γηα ην θαηά πφζν ην άηνκν ειέγρεη ηηο θαηαζηάζεηο δελ αληαπνθξίλεηαη πάληνηε ζηνλ 

πξαγκαηηθφ έιεγρν πνπ δηαζέηεη (Condly, 2006). Δπνκέλσο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην 

άηνκν δελ έρεη πξαγκαηηθφ έιεγρν ζε κηα θαηάζηαζε, ε εθηίκεζή ηνπ γηα ην αληίζεην 

κπνξεί λα ην νδεγήζεη ζε άζηνρεο ελέξγεηεο θαη απνγνήηεπζε. Αληίζεηα, κηα 

ξεαιηζηηθή εθηίκεζε γηα ηελ εζηία ηεο επζχλεο, άξα θαη ηνπ ειέγρνπ, κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη πεξηζζφηεξν πξνζηαηεπηηθά γηα ην άηνκν, θαζψο κπνξεί λα ην 

θαηεπζχλεη ζηηο απαξαίηεηεο δξάζεηο. Σν εχξεκα απηφ επνκέλσο αλαδεηθλχεη γηα 

άιιε κηα θνξά ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηεο ςπρνζεξαπείαο ζηελ αλάπηπμε κηαο 

ξεαιηζηηθήο αληίιεςεο ηνπ εαπηνχ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ αηφκνπ.  

Ζ ςπρηθή ελδπλάκσζε πνπ απέθηεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ ςπρνζεξαπεία, 

πεξηιακβάλεη θαη κηα δεχηεξε δηάζηαζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζην απμεκέλν αίζζεκα 

δχλακεο θαη ηθαλφηεηαο ειέγρνπ ηνπ εαπηνχ. πγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο 

αλέθεξαλ πσο αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν ηθαλνί λα ειέγμνπλ ηηο ζθέςεηο, ηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, αιιά θαη λα αληηκεησπίζνπλ κειινληηθέο 

πξνθιήζεηο. Καη απηή ε δηάζηαζε κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί ηφζν κε ηελ έλλνηα κηαο 

εζσηεξηθήο εζηίαο ειέγρνπ, φζν θαη κε ηελ έλλνηα ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο. Ζ 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ αηφκσλ σο πξνο ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπο λα δξάζνπλ, λα πεηχρνπλ έλα επηζπκεηφ απνηέιεζκα θαη λα 

αληηκεησπίζνπλ απαηηεηηθέο ζπλζήθεο (Bandura, 1997). Ηδηαίηεξα ηα επξήκαηα 

ππνδεηθλχνπλ φηη νη πειάηεο αλέπηπμαλ ηελ απνθαινχκελε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα 
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αληηκεηψπηζεο, δειαδή εληζρχζεθαλ ζεκαληηθά νη πεπνηζήζεηο ηνπο σο πξνο ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπο λα δηαρεηξίδνληαη ηξαπκαηηθά ή αληίμνα γεγνλφηα (Benight & 

Cieslak, 2011). Ζ αλάπηπμε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ ςπρνζεξαπεία 

απνηειεί εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ επίηεπγκα, θαζψο ε πεπνίζεζε απηή απνηειεί έλαλ 

απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζηε 

βηβιηνγξαθία ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο απέλαληη ζε έλα κεγάιν εχξνο 

ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ (Benight & Cieslak, 2011. Benight et al., 1999. Kilic et al., 

2013. Lin et al., 2004. Soet et al., 2003. Tsaousides et al., 2009. Walter et al., 2010. 

Werner & Smith, 2001). Δπηπιένλ, ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ππνζηεξίδνπλ 

επξήκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ ζπζρεηίζεη ηελ αλάπηπμε ηεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο κε κεγαιχηεξε αηζηνδνμία, θαιχηεξε απηνξξχζκηζε, 

κεγαιχηεξε απηνεθηίκεζε, θαη ελεξγεηηθέο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο 

(Luszczynska, Gutiérrez-Doña, & Schwarzer, 2005. Luszczynska, Sholz, & 

Schwarzer, 2005).     

Ζ ηειεπηαία δηάζηαζε ηεο ςπρηθήο ελδπλάκσζεο ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε 

εζσηεξηθψλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο. Σα επξήκαηα έδεημαλ πσο, κέζα απφ ηε 

δηαδηθαζία ηεο ςπρνζεξαπείαο, ηα άηνκα εληζρχνπλ ηελ εζσηεξηθή εζηία 

αμηνιφγεζεο, αθνχγνληαο ηελ εζσηεξηθή ηνπο θσλή γηα ην ηη είλαη ζεκαληηθφ θαη 

θάλνληαο επηινγέο πνπ ζπκβαδίδνπλ κε απηή ηελ εζσηεξηθή θσλή. ηε βηβιηνγξαθία 

ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ε έλλνηα πνπ εθθξάδεη ηελ ηθαλφηεηα λα δξα θαλείο ζε 

ζπκθσλία κε ηνλ αιεζηλφ εαπηφ ηνπ είλαη εθείλε ηεο απζεληηθφηεηαο, ε νπνία έρεη 

ζρεηηζηεί κε ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα απέλαληη ζην ζηξεο, κε ην επ δελ αιιά θαη κε 

άιινπο παξάγνληεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο φπσο ε κεγαιχηεξε απηνεθηίκεζε θαη ε 

ειπίδα γηα ην κέιινλ (Harter, 2002. Ryan et al., 2005). 

Ζ ηξίηε θαηεγνξία αλαθαηαζθεπαζκέλνπ λνήκαηνο ζρεηίδεηαη κε ηελ αιιαγή 

ηνπ ηξφπνπ αληίιεςεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. πγθεθξηκέλα, ε αιιαγή απηή αθνξά ζε 

κηα ζεηηθφηεξε ζεψξεζε ηεο δσήο θαη ησλ εκπεηξηψλ, ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζεηηθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ θαζψο θαη ζηελ εχξεζε νθειψλ ζε απηέο. Σα 

επξήκαηα απηά ππνζηεξίδνπλ φηη ε ςπρνζεξαπεία κπνξεί λα βνεζήζεη ηα άηνκα λα 

αιιάμνπλ γεληθφηεξα ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηε 

δσή, ππνδεηθλχνληαο ηελ επξχηεξε αιιαγή ζηε λνεκαηνδφηεζε πνπ επηηπγράλεηαη. 

Δπηπιένλ, ηα επξήκαηα ππνγξακκίδνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο ςπρνζεξαπείαο λα 

βνεζήζεη ηα άηνκα λα δνπλ κε έλαλ ζεηηθφηεξν ηξφπν ηηο δπζκελείο θαη ηξαπκαηηθέο 

εκπεηξίεο, λα εληνπίζνπλ ζε απηέο νθέιε, θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα αλαπηπρζνχλ. Ζ 
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εχξεζε νθέινπο θαη ε αλαγλψξηζε ησλ ζεηηθψλ πνπ κπνξεί λα ζπλεπάγνληαη νη 

ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, απνηειεί κηα κνξθή θαηαζθεπαζκέλνπ λνήκαηνο πνπ έρεη 

βξεζεί φηη ιακβάλεη ρψξα ηφζν ζην πιαίζην ηεο απψιεηαο θαη ηνπ πέλζνπο (Davis et 

al., 1998. Lichenthal et al., 2010), φζν θαη ζε ζρέζε κε πνιιέο άιιεο αληημνφηεηεο 

θαη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο (Affleck & Tennen, 1996. Tennen & Affleck, 2002) θαη 

ζρεηίδεηαη κε θαιχηεξε πξνζαξκνγή θαη κεγαιχηεξν ζπλαηζζεκαηηθφ επ δελ.  

Δθηφο απφ ηηο αιιαγέο ζηε γεληθφηεξε ζεηηθή ζεψξεζε ηεο δσήο θαη ησλ 

εκπεηξηψλ, νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ πσο κέζα απφ ηελ ςπρνζεξαπεία θαηάθεξαλ 

λα απνδερηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο, ην παξειζφλ ηνπο αιιά θαη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ 

βηψζεη. Απνδέρηεθαλ επίζεο ηηο δπζκελείο εκπεηξίεο, ηφζν εθείλεο ηνπ παξειζφληνο 

φζν θαη ηνπ παξφληνο, θαη ηα αξλεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα. Ζ απνδνρή απνηειεί 

άιιε κηα κνξθή θαηαζθεπαζκέλνπ λνήκαηνο πνπ έρεη ζρεηηζηεί κε κεγαιχηεξε 

ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα θαη θαιχηεξε πξνζαξκνγή κεηά απφ ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο 

(Edward et al., 2009. Thompson & Arnkoff, 2011). Δπηπιένλ, ηα επξήκαηα 

ππνδεηθλχνπλ φηη ε απνδνρή βνεζάεη ηνπο αλζξψπνπο λα δνπλ λέεο ελαιιαθηηθέο γηα 

δξάζε πνπ δελ έβιεπαλ πξηλ απνδερηνχλ ηηο θαηαζηάζεηο θαη ηνλ εαπηφ ηνπο, λα 

απνθηήζνπλ δειαδή έλα είδνο επειημίαο (Kashdan & Rottenberg, 2010). Σν εχξεκα 

απηφ ζπλάδεη κε εθείλν ησλ Sturgeon θαη Zautra (2010), νη νπνίνη βξήθαλ φηη ε 

απνδνρή βνεζνχζε ηα άηνκα πνπ βίσλαλ ρξφλην πφλν λα κελ εζηηάδνπλ ζε απηφλ 

αιιά ζε άιιεο πιεπξέο ηεο δσήο πνπ κπνξνχζαλ λα αιιάμνπλ.  

πσο είδακε παξαπάλσ, νη αιιαγέο ζηε λνεκαηνδφηεζε νδήγεζαλ ζε κηα 

ζεηξά απφ αιιαγέο ζηε βίσζε ζπλαηζζεκάησλ, ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηηο ζρέζεηο κε 

ηνπο άιινπο. ε ζρέζε κε ηα ζπλαηζζήκαηα, νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ πσο άιιαμε 

ηφζν ην είδνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ βηψλνπλ φζν θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα 

αληηκεησπίδνπλ. πγθεθξηκέλα, δήισζαλ πσο κεηά ηε ζεξαπεία βηψλνπλ ιηγφηεξα 

αξλεηηθά θαη πεξηζζφηεξα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Δπηηξέπνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο λα 

βηψλεη πεξηζζφηεξα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη είλαη δεθηηθφηεξνη ζηα ζεηηθά ζρφιηα 

ησλ άιισλ, ελψ ηαπηφρξνλα ζεσξνχλ φηη αληέρνπλ πεξηζζφηεξν ηε βίσζε αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Δθείλν πνπ δηεπθνιχλεη απηή ηελ αιιαγή ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

βίσζε είλαη ε κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα πνπ απνθηνχλ ζην λα απνζηαζηνπνηνχληαη ηφζν 

απφ δηάθνξα εμσηεξηθά γεγνλφηα φζν θαη απφ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπο. 

Απηή ε απφζηαζε ηνπο βνεζά λα κπνξνχλ λα ηα παξαηεξνχλ, λα ηα αμηνινγνχλ θαη 

λα ηα αληηκεησπίδνπλ κε πεξηζζφηεξν ςχρξαηκν θαη ζθαηξηθφ ηξφπν.  
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Σα παξαπάλσ επξήκαηα ππνγξακκίδνπλ ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηεο 

ςπρνζεξαπείαο ζηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο, κηαο 

ηθαλφηεηαο πνπ έρεη ζρεηηζηεί ζηελά κε ηελ  ςπρηθή πγεία γεληθά θαη κε ηελ ςπρηθή 

αλζεθηηθφηεηα εηδηθφηεξα (Berking et al., 2008. Bonanno & Kaltman, 1999. Curtis & 

Cicchetti, 2003. Troy & Mauss, 2011). Οη δεμηφηεηεο θαιήο ζπλαηζζεκαηηθήο 

ξχζκηζεο πνπ αλαδείρζεθαλ απφ ηελ παξνχζα έξεπλα θαη ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ 

πξνγελέζηεξε βηβιηνγξαθία είλαη ε αλαγλψξηζε, ε απνδνρή θαη ε ηθαλφηεηα 

ηξνπνπνίεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Berking, 2007, φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Berking 

et al., 2008), ε απνδνρή θαη ε αλνρή ησλ δπζάξεζησλ ζπλαηζζεκάησλ (Berking et al., 

2008) θαη ε βίσζε πεξηζζφηεξσλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα 

(Tugade & Fredrickson, 2007). 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ε ςπρνζεξαπεία βνεζάεη ηα 

άηνκα λα απνθηήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο πνπ αλαθέξζεθαλ, 

κέζα απφ ηελ αιιαγή ζηε λνεκαηνδφηεζε ηνπ εαπηνχ, ησλ εκπεηξηψλ θαη ηεο δσήο. 

Σα επξήκαηα απηά ππνζηεξίδνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ Gross (2002), φηη ε γλσζηηθή 

επαλεθηίκεζε, δειαδή ε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη θαλείο κηα 

θαηάζηαζε, είλαη κηα απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο, ε 

νπνία κεηψλεη ηνλ αξλεηηθφ ζπλαηζζεκαηηθφ αληίθηππν ησλ δπζρεξψλ εκπεηξηψλ. 

Δπηπιένλ, ε αιιαγή ζηε λνεκαηνδφηεζε ζπλδέζεθε κε πεξηζζφηεξα ζεηηθά θαη 

ιηγφηεξα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, κε κεγαιχηεξε απηνεθηίκεζε θαη κε ζεηηθφηεξε 

ζηάζε δσήο, επξήκαηα πνπ ζπλάδνπλ κε εθείλα πνπ έρνπλ δείμεη φηη ε γλσζηηθή 

επαλεθηίκεζε ζρεηίδεηαη κε βίσζε θαη έθθξαζε πεξηζζφηεξσλ ζεηηθψλ θαη 

ιηγφηεξσλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, κε ιηγφηεξα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα θαη 

κεγαιχηεξε απηνεθηίκεζε θαη ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή (Gross & John, 2003).  

Σν δεχηεξν απνηέιεζκα ηεο αιιαγήο ζηε λνεκαηνδφηεζε πνπ αλαδείρζεθε 

απφ ηελ παξνχζα έξεπλα είλαη ε δηαθνξά ζηνλ ηξφπν δξάζεο. Ζ αιιαγή απηή 

αληαλαθιάηαη (1) ζηελ νξηνζέηεζε θαη ηελ απηνπξνζηαζία, (2) ζηελ απφθηεζε 

πεξηζζφηεξν επέιηθησλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο ησλ δπζθνιηψλ θαη ηνπ ζηξεο θαη, 

ηέινο, (3) ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Σα επξήκαηα έδεημαλ φηη 

ε ςπρνζεξαπεία βνεζά ηα άηνκα λα απνθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζηαηεχνπλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο ηνπνζεηψληαο φξηα ζηνπο άιινπο, θαη εθθξάδνληαο θαη ζπδεηψληαο απηά 

πνπ ηνπο ελνρινχλ. Δπηπιένλ, ηα άηνκα καζαίλνπλ λα ιεηηνπξγνχλ πην ςχρξαηκα θαη 

επέιηθηα απέλαληη ζηηο δπζθνιίεο θαη λα ηηο αληηκεησπίδνληαο πεξηζζφηεξν 

ελεξγεηηθά, ελψ απνθηνχλ θαη λένπο ηξφπνπο λα ηηο δηαρεηξίδνληαη, φπσο γηα 
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παξάδεηγκα κε ηελ αλαδήηεζε θνηλσληθήο ζηήξημεο. Σέινο, κεηά ηε ζεξαπεία 

θαηαθέξλνπλ λα δηαρεηξίδνληαη ελεξγεηηθφηεξα ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο θαη λα 

αλαδεηνχλ επράξηζηεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη αιιαγέο απηέο αληαλαθινχλ πεξηζζφηεξν 

ελεξγεηηθέο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο, νη νπνίεο έρνπλ ζρεηηζηεί ζεηηθά κε ηελ 

ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα (Southwick et al., 2005). Οη αιιαγέο ζπλδένληαη επίζεο κε ηελ 

έλλνηα ηεο επειημίαο ηεο αληηκεηψπηζεο, πνπ επίζεο έρεη ζπζρεηηζηεί κε θαιχηεξε 

πξνζαξκνγή κεηά απφ δηάθνξεο αληημνφηεηεο θαη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο (Bonanno et 

al., 2011. Galatzer-Levy et al., 2012. Leontopoulou, 2006). Δπηπιένλ, νη αιιαγέο 

απηέο ππνδεηθλχνπλ ηε βειηησκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηε ζεηηθή πξνζαξκνγή ησλ 

αηφκσλ κεηά ηελ ςπρνζεξαπεία, εθφζνλ απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα λα δηαρεηξίδνληαη 

επθνιφηεξα ηα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη λα απνιακβάλνπλ πεξηζζφηεξν 

ηε δσή. 

Ζ ηειεπηαία αιιαγή πνπ αλαθέξζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο αθνξά ζηηο 

αιιαγέο ηφζν ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζρεηίδνληαη κε ηνπο άιινπο, φζν θαη ησλ ίδησλ 

ησλ δηαπξνζσπηθψλ ηνπο ζρέζεσλ. πγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ φηη 

έκαζαλ λα δεκηνπξγνχλ θαιχηεξεο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο, λα είλαη πην απζεληηθνί 

θαη εηιηθξηλείο, λα εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, αιιά θαη λα έρνπλ κεγαιχηεξε 

θαηαλφεζε θαη απνδνρή. Σα επξήκαηα απηά ππνγξακκίδνπλ ηνλ ξφιν ηεο 

ςπρνζεξαπείαο ζηελ ελίζρπζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ, νη νπνίεο είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ζην πιαίζην ηεο αληημνφηεηαο θαζψο νδεγνχλ ηα άηνκα ηφζν 

ζηε δεκηνπξγία φζν θαη ζηε δηαηήξεζε δηαπξνζσπηθψλ ηνπο ζρέζεσλ θαη 

ζπκβάιινπλ ζηε ιήςε θνηλσληθήο ππνζηήξημεο. Ζ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο έρεη αλαδείμεη φηη ηφζν νη θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο φζν θαη ε 

θνηλσληθή ππνζηήξημε απνηεινχλ βαζηθνχο πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο απέλαληη 

ζηηο αληημνφηεηεο θαη ηηο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο (Luthar & Zigler, 1991. Masten & 

Coatsworth, 1998. Quale & Schanke, 2010. Denz-Penhey & Murdoch, 2008. Afifi & 

MacMillan, 2011. Singer & Ryff, 1999. Hogan & Schmidt, 2002. Lin et al., 2004).  

πσο είδακε απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ππάξρνπλ ηέζζεξα γεληθά 

θαηλφκελα πνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε ηε ζεηηθή πξνζαξκνγή απέλαληη ζηηο αληημνφηεηεο 

θαη ηηο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ηα νπνία αληαλαθινχλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο 

πνπ ιακβάλεη ε ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα: ηελ αληίζηαζε, ηελ αλάθακςε, ηελ 

νκαινπνίεζε θαη ηε ζεηηθή κεηακφξθσζε (Masten & Wright, 2010). Αλακθίβνια, ηα 

επξήκαηα καο ππνζηεξίδνπλ φηη νη ζεηηθέο αιιαγέο πνπ βίσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο 

κέζα απφ ηελ ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία αληαλαθινχλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ κηα 
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επηζηξνθή ζην πξνγελέζηεξν επίπεδν ιεηηνπξγίαο ηνπο, φπσο ππνδειψλεη ε έλλνηα 

ηεο αλάθακςεο, θαη αλαθέξνληαη ζε κηα ζεηηθή κεηακφξθσζε, αλάπηπμε ή άλζεζε 

(Linley & Joseph, 2004). Σν εχξεκα απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαζψο απνηειεί 

έλδεημε ηεο δπλαηφηεηαο πνπ παξέρεη ε ςπρνζεξαπεία ζην άηνκν λα θηάζεη ζε 

θαιχηεξα επίπεδα ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη λα αλαπηχμεη βειηησκέλεο ηθαλφηεηεο θαη φρη 

απιψο  λα εμαιείςεη ηα ζπκπηψκαηα ηνπ. Ζ αλάπηπμε πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ 

ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία εθδειψζεθε κε ηηο έμη δηαζηάζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ 

ήδε: ηε κεγαιχηεξε απηνγλσζία θαη εθηίκεζε ηνπ εαπηνχ, ηελ ςπρηθή ελδπλάκσζε, 

ηε ζεηηθή αιιαγή ηεο νπηηθήο, ηε ζπλαηζζεκαηηθή αιιαγή, ηηο ζεηηθέο αιιαγέο ζηηο 

ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο θαη ηε βειηίσζε ζηνλ ηξφπν δξάζεο. Οη δηαζηάζεηο απηέο 

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή νκνηφηεηα κε ηνπο πέληε ηνκείο κεηαηξαπκαηηθήο 

αλάπηπμεο ησλ Tedeschi θαη Calhoun (1996, 2004). πσο είδακε ζηε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε, ε κεηαηξαπκαηηθή αλάπηπμε κπνξεί λα εθδεισζεί κε κεγαιχηεξε 

εθηίκεζε γηα ηε δσή θαη κε αιιαγή πξνηεξαηνηήησλ, κε πην νπζηαζηηθέο θαη δεζηέο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, κε απμεκέλν αίζζεκα πξνζσπηθήο δχλακεο, κε ηελ 

αλαγλψξηζε λέσλ δπλαηνηήησλ γηα ηε δσή, φπσο θαη κε ηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε 

(Tedeschi & Calhoun, 1996).  Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, σζηφζν, 

πξνζζέηνπλ δχν λένπο παξάγνληεο ζηε έλλνηα ηεο κεηαηξαπκαηηθήο αλάπηπμεο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηε ζεηηθή αιιαγή ηεο απηνεηθφλαο θαη ηε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ 

δξάζεο.  

Οη Σξόπνη θαη νη Γηαδηθαζίεο Αλάπηπμεο ησλ Παξαγόλησλ Φπρηθήο 

Αλζεθηηθόηεηαο Μέζσ ηεο Φπρνζεξαπείαο 

Έρνληαο εληνπίζεη ηνπο παξάγνληεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζηελ ςπρνζεξαπεία, ην επφκελν εξψηεκα αθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ζπληειείηαη ε αλάπηπμε ηνπο. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο αλέδεημαλ ηξεηο 

απαξαίηεηνπο παξάγνληεο θαη ηέζζεξηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο πνπ δηεπθφιπλαλ θαη 

ζπλέβαιιαλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ησλ πειαηψλ. Οη ηξεηο 

παξάγνληεο πνπ αλαδείρζεθαλ είλαη ν ζεξαπεπηήο, ν ίδηνο ν πειάηεο θαη ε κεηαμχ 

ηνπο ζρέζε. Δπηπιένλ, νη ηέζζεξηο δηαδηθαζίεο κέζα απφ ηηο νπνίεο επηηεχρζεθε ε 

αιιαγή ζηε λνεκαηνδφηεζε αθνξνχλ ζηε ιήςε απφζηαζεο, ζηε γλσζηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία, ζηελ απφθηεζε επίγλσζεο θαη, ηέινο, ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή αλαθνχθηζε. 

 ηαλ νη ζπκκεηέρνληεο ξσηήζεθαλ ηη ήηαλ απηφ πνπ ζπλέβαιιε ζηηο αιιαγέο, 

ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα αλαθέξζεθε ζηνλ ζεξαπεπηή θαη ζηε ζρέζε πνπ 
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δεκηνχξγεζε καδί ηνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξζεθαλ θπξίσο ζηε ζηάζε ηνπ 

ζεξαπεπηή απέλαληη ηνπο, αιιά θαη ζε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ φπσο ε επθπΐα, 

ε εληηκφηεηα, ε δεζηαζηά, ε ζηγνπξηά θαη ε επαγγεικαηηθή ηνπ ηθαλφηεηα. Βαζηθά 

βνεζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηάζεο ηνπ ζεξαπεπηή πνπ αλαδείρζεθαλ ήηαλ ε 

απνδνρή θαη ν ζεβαζκφο, ε ελζπλαίζζεζε, ε θαηαλφεζε, ε πίζηε ζηηο ηθαλφηεηεο θαη 

ε ππνζηήξημε ηνπ πειάηε, αιιά θαη ε απζεληηθφηεηα θαη ε εηιηθξίλεηα ηνπ ζηε ζρέζε. 

Έλα αθφκε ζηνηρείν ηεο ζηάζεο ηνπ ζεξαπεπηή πνπ δηαθάλεθε ήηαλ ε ζεκαληηθφηεηα 

ηεο κε θαηεπζπληηθφηεηαο ηνπ, ηφζν σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο ζπλεδξίαο, φζν θαη 

σο πξνο ηηο ελέξγεηεο ησλ πειαηψλ. Σα επξήκαηα έδεημαλ πεξαηηέξσ φηη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεξαπεπηή θαη νη πνηφηεηεο ηεο ζηάζεο ηνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ 

πνηθίιεο επηπηψζεηο ζηνπο πειάηεο. Αξρηθά ηνπο βνεζνχλ λα εκπηζηεπηνχλ ηνλ 

ζεξαπεπηή θαη ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε θαη λα παξακείλνπλ ζηε ζεξαπεία. εκαληηθφ 

εχξεκα, επίζεο, απνηειεί ε δηαπίζησζε φηη ε ζηάζε ηνπ ζεξαπεπηή δελ απνηειεί 

κφλν έλαλ δηεπθνιπληηθφ παξάγνληα ή κηα πξνυπφζεζε ψζηε λα παξακείλεη ν 

πειάηεο ζηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία, αιιά φηη ιεηηνπξγεί θαη σο ελεξγφο παξάγνληαο 

αιιαγήο πνπ βνεζά ηνλ πειάηε λα θάλεη λέεο ζπλεηδεηνπνηήζεηο θαη λα αιιάμεη ηνλ 

ηξφπν πνπ αληηιακβάλεηαη θαη αληηκεησπίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ.  

Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπλάδνπλ κε ηε ζρεηηθή ππάξρνπζα 

βηβιηνγξαθία. Οη πειάηεο αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα θαη αλαθέξνληαη ζπρλά 

ζηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεξαπεπηή θαη ζηε ζηάζε ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, 

αξθεηέο έξεπλεο αλαθέξνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπ ζεξαπεπηή 

(Gallegos, 2005. Göstas et al., 2012), θαζψο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηνπ φπσο ε ζνθία, ε δεζηαζηά θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ (Binder et al., 2009). Δπηπιένλ ζε 

πνιιέο άιιεο έξεπλεο αλαδεηθλχνληαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηάζεο ηνπ φπσο είλαη ε 

απνδνρή, ν ζεβαζκφο θαη ε ππνζηήξημε (Liliengren & Werbart, 2005), ε 

ελζπλαίζζεζε (Göstas et al., 2012), θαη ε εηιηθξίλεηα θαη ε γλεζηφηεηα (Levitt et al., 

2006). Σα επξήκαηα ζπλάδνπλ επίζεο κε αληίζηνηρα επξήκαηα εξεπλψλ πνπ έρνπλ 

γίλεη ζην πιαίζην ηνπ ηξαχκαηνο θαη ηεο αληημνφηεηαο, ππνγξακκίδνληαο ηνλ 

ζεκαληηθφ ξφιν πνπ παίδεη ε ζηάζε θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ ζεξαπεπηή, ηδηαίηεξα 

γηα άηνκα πνπ έρνπλ βηψζεη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο. Μάιηζηα, ε κε θαηεπζπληηθφηεηα 

ηνπ ζπκβνχινπ απνηειεί κηα δηάζηαζε πνπ αλαδείρζεθε ζην πιαίζην ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο πέλζνπο (Simonsen & Cooper, 2015). 

Ζ άιιε δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπ ζεξαπεπηή πνπ αλαδείρζεθε σο ηδηαίηεξα 

βνεζεηηθή, ζρεηίδεηαη κε ηηο ζεξαπεπηηθέο ηνπ παξεκβάζεηο. Οη ζπκκεηέρνληεο 
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αλέθεξαλ κηα ζεηξά απφ παξεκβάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο εξσηήζεηο, ηελ 

αληαλάθιαζε θαη ην θαζξέθηηζκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, ηελ επηζήκαλζε ησλ 

αληηθάζεσλ ζηα ιεγφκελα ηνπο, ηηο εξκελείεο, ηελ ςπρνεθπαίδεπζε, ηελ 

απνδξακαηνπνίεζε θαηαζηάζεσλ, ηε δηεχξπλζε ηεο νπηηθήο ηνπο θαη ηελ 

επηζήκαλζε ησλ ζεηηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ. Οη παξεκβάζεηο απηέο θάλεθε φηη 

βνήζεζαλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο: (α) λα αληηιεθζνχλ θαζαξφηεξα ηνλ εαπηφ ηνπο, (β) 

λα απνθηήζνπλ κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή θαη (γ) λα ελζαξξπλζνχλ ψζηε λα αλαιάβνπλ 

δξάζε. Δπηπιένλ, ηα επξήκαηα αλέδεημαλ πσο, κε ηνλ θαηξφ, νη ζπκκεηέρνληεο 

έκαζαλ λα εθαξκφδνπλ ηηο παξεκβάζεηο απηέο εθηφο ζεξαπείαο, ππνδειψλνληαο 

πηζαλά πσο ε ςπρνζεξαπεία ιεηηνπξγεί ζε έλα βαζκφ θαη σο εθπαίδεπζε.  

 Σα επξήκαηα απηά δελ απνηεινχλ έθπιεμε, θαζψο έρνπλ αλαδεηρζεί 

επαλεηιεκκέλα απφ ηελ πξνγελέζηεξε βηβιηνγξαθία. Γηα παξάδεηγκα, πξνεγνχκελεο 

έξεπλεο έρνπλ εληνπίζεη ηνλ βνεζεηηθφ ξφιν παξεκβάζεσλ φπσο νη εξσηήζεηο, νη 

παξαθξάζεηο, ν εληνπηζκφο κνηίβσλ, ε παξνρή λέαο νπηηθήο (Levitt et al., 2006) θαη 

νη εμεγήζεηο ή εξκελείεο (Manthei, 2007). Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε 

δηαπίζησζε ζρεηηθά κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ξφιν ηεο ςπρνζεξαπείαο, ε νπνία ζπκθσλεί 

κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Murray (2002). πγθεθξηκέλα, ν Murray (2002) βξήθε ζηελ 

έξεπλα ηνπ φηη ν ζεξαπεπηήο καζαίλεη ζηνλ πειάηε λα επηθεληξψλεηαη θαη λα εμεηάδεη 

ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, κηα δηαδηθαζία πνπ απνθάιεζε «εθπαίδεπζε 

ζηελ ελδνζθφπεζε». Σέινο, ε ςπρνεθπαίδεπζε είλαη κηα παξέκβαζε πνπ 

αλαδείρζεθε απφ ηελ έξεπλα ησλ Simonsen θαη Cooper (2015), σο ζεκαληηθή ζηελ 

νκαινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ πέλζνπο. 

Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ππνζηεξίδνπλ θαη εληζρχνπλ πεξαηηέξσ 

ηνλ ξφιν ηνπ ζεξαπεπηή σο βαζηθνχ θνηλνχ ζεξαπεπηηθνχ παξάγνληα αιιαγήο 

(Grencavage & Norcross, 1990. Lambert, 2013. Lambert & Ogles, 2004. Wampold, 

2001). πσο είδακε απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ν Rosenzweig ήδε απφ ην 

1936 είρε αλαθεξζεί ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ζεξαπεπηή σο έλαλ απφ ηνπο θνηλνχο 

ζεξαπεπηηθνχο παξάγνληεο. Μεηαγελέζηεξε βηβιηνγξαθία πάλσ ζηνπο θνηλνχο 

ζεξαπεπηηθνχο παξάγνληεο έρεη επηβεβαηψζεη απηφλ ηνλ ξφιν θαη έρεη αλαδείμεη 

πνηφηεηεο ηνπ ζεξαπεπηή αληίζηνηρεο κε εθείλεο πνπ αλαδείρζεθαλ ζηελ παξνχζα 

έξεπλα, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε δεζηαζηά, ε ελζπλαίζζεζε, ε απνδνρή 

(Grencavage & Norcorss, 1990) , ν ζεβαζκφο θαη ε γλεζηφηεηα (Lambert, 2013. 

Lambert & Ogles, 2004). 
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 Ο ξφινο ηνπ ζεξαπεπηή ήηαλ ζεκαληηθφο γηα πνιινχο ιφγνπο, έλαο απφ ηνπο 

θπξηφηεξνπο φκσο ήηαλ επεηδή ζπλέβαιιε ζηε δεκηνπξγία εκπηζηνζχλεο θαη ζηελ 

νηθνδφκεζε ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο. Ζ ζεξαπεπηηθή ζρέζε απνηέιεζε θεληξηθφ 

ζηνηρείν ηεο εκπεηξίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηε ζεξαπεία θαη ζρεδφλ φινη 

αλέθεξαλ πφζν θαιή ήηαλ θαη πφζν πνιχ ζπλέβαιιε ζηηο ζεηηθέο αιιαγέο πνπ 

επηηεχρζεθαλ. Οη ζπκκεηέρνληεο πεξηέγξαςαλ απηή ηε ζρέζε σο πνιχ θαιή θαη 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθή, ελψ αλέθεξαλ φηη βίσλαλ εκπηζηνζχλε, αζθάιεηα, δεζηαζηά 

θαη ηξπθεξφηεηα κέζα ζε απηήλ. Έλησζαλ φηη ππήξρε «ρεκεία» αλάκεζα ζε εθείλνπο 

θαη ηνλ ζεξαπεπηή ηνπο, θαη φηη ππήξρε ζπκβαηφηεηα αλάκεζα ζηηο αλάγθεο θαη ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπο θαη ηνλ ηξφπν δνπιεηάο ηνπ. Δπηπιένλ, έλησζαλ φηη ε ζρέζε απηή, 

ρσξίο λα ράλεη ηελ επαγγεικαηηθή ηεο δηάζηαζε, ηελ ππεξέβαηλε, θαη απνηεινχζε κηα 

απζεληηθή ζρέζε κε έλα πξαγκαηηθφ πξφζσπν. Σα ζεκαληηθά βνεζεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο ήηαλ ε ζηαζεξφηεηα θαη ε δηάξθεηα ηεο ζην 

ρξφλν, ε χπαξμε νξίσλ θαη ε αλζεθηηθφηεηα ηεο ζηηο δπζθνιίεο θαη ηηο ζπγθξνχζεηο 

πνπ πξνέθππηαλ αλάκεζα ζηνλ ζεξαπεπηή θαη ηνλ πειάηε. 

 Ζ ζεξαπεπηηθή ζρέζε έρεη αλαδεηρζεί επαλεηιεκκέλα απφ ηηο έξεπλεο ζηελ 

ςπρνζεξαπεία σο έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο βνεζεηηθνχο παξάγνληεο (Binder 

et al, 2009. Carey et al., 2007. Edwards & Loeb, 2011. Elliott & James, 1989. Jinks, 

1999. Levitt et al., 2006. Liliengren & Werbart, 2005. Murray, 2002. Palmstierna & 

Werbart, 2013. Rayner et al., 2011. Timulak, 2007), αιιά θαη σο ν βαζηθφηεξνο 

θνηλφο ζεξαπεπηηθφο παξάγνληαο, ν νπνίνο έρεη ιάβεη ηε κεγαιχηεξε εξεπλεηηθή 

πξνζνρή θαη επηβεβαίσζε (Grencavage & Norcross, 1990. Hubble et al., 2010. Imel 

& Wampold, 2008. Lambert, 2013. Lambert & Ogles, 2004. Wampold, 2001). Σα 

βνεζεηηθά ζηνηρεία ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο πνπ έρνπλ αλαδεηρζεί απφ ηηο έξεπλεο 

απηέο είλαη παξφκνηα κε ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα. Έηζη, 

θαη ζηηο πξνεγνχκελεο έξεπλεο νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ αλαθέξεη φηη ε ζρέζε κε ηνλ 

ζεξαπεπηή απνηεινχζε βαζηθφ θνκκάηη ηεο ζεξαπείαο ηνπο (Levitt et al., 2006), φηη 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ήηαλ ε εκπηζηνζχλε θαη ε αζθάιεηα πνπ έλησζαλ (Levitt 

et al., 2006. Rayner et al., 2011. Palmstierna & Werbart, 2013), αιιά θαη ε 

ζπκβαηφηεηα αλάκεζα ζε απηνχο θαη ηνλ ζεξαπεπηή ηνπο (Palmstierna & Werbart, 

2013). Οη πειάηεο έρνπλ αλαδείμεη επίζεο ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ζηαζεξφηεηαο, ηεο 

ζπλέρεηαο θαη ηεο δηάξθεηαο ηνπ ζεξαπεπηηθνχ πιαηζίνπ (Binder et al., 2009. 

Palmstierna & Werbart, 2013), φπσο θαη ηε ζεκαζία ηνπ αηζζήκαηνο πξνζσπηθήο 
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επαθήο αλάκεζα ζηνλ ζεξαπεπηή θαη ηνλ πειάηε, θαη φρη κηαο ςπρξήο θαη απφκαθξεο 

επαγγεικαηηθήο ζρέζεο (Timulak, 2007). 

 Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο έρεη αλαδεηρζεί επίζεο ζην 

πιαίζην ηνπ ηξαχκαηνο θαη ηεο αληημνφηεηαο (Cutcliffe, 2004. Diamond et al., 2012. 

Draucker & Petrovic, 1997. MacCormack et al., 2001. McLeod, 2012. Omylinska-

Thurston & Cooper, 2014). Καη ζηηο έξεπλεο απηέο, νη ζπκκεηέρνληεο απνδίδνπλ ζηε 

ζεξαπεπηηθή ζρέζε θεληξηθφ ξφιν θαη ηε ζεσξνχλ ζεκαληηθφ βνεζεηηθφ παξάγνληα 

ηεο αιιαγήο.  Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, επνκέλσο, εληζρχνπλ ηνλ 

θεληξηθφ ξφιν πνπ θαίλεηαη λα παίδεη ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε ζηελ ςπρνζεξαπεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη ππνγξακκίδνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πνπ είλαη απαξαίηεηα, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα άηνκα έρνπλ βηψζεη 

ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ή ζεκαληηθέο δπζρέξεηεο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ηα 

ζπλαηζζήκαηα αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά πξνθεηκέλνπ 

λα κπνξέζεη ν πειάηεο λα επεμεξγαζηεί ηηο ηξαπκαηηθέο ηνπ εκπεηξίεο. Ζ 

ζηαζεξφηεηα, ε ζπλέρεηα θαη ε δηάξθεηα ηεο ζρέζεο απηήο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή 

ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο απσιεηψλ αγαπεκέλσλ πξνζψπσλ, φπνπ ην άηνκν έρεη 

ράζεη ηελ εκπηζηνζχλε ζηε δσή θαη πηζαλά θαη ζηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Δπηπιένλ, 

αλαδεηθλχεηαη θαη ε ζεκαζία ηεο απζεληηθήο επαθήο, φπνπ ν ζεξαπεπηήο 

αληηκεησπίδεη ηνλ πειάηε κε ζεβαζκφ, θαηαλφεζε θαη απνδνρή θαη φρη σο έλαο 

απφκαθξνο εηδήκσλ. 

 Σν εχξεκα αλαθνξηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο 

ππνζηεξίδεη θαη δηεπξχλεη ηα επξήκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ (Afifi & 

MacMillan, 2011. Bonanno et al., 2007. Denz-Penhey & Murdoch, 2008. Gonzales et 

al., 2012. Hogan & Schmidt, 2002. Lin et al., 2004. Luthar, 2006. Luthar & Zigler, 

1991. Singer & Ryff, 1999. Woodgate, 1999). πγθεθξηκέλα, ηα επξήκαηα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο παξέρνπλ πεξαηηέξσ εξεπλεηηθή ππνζηήξημε ζηελ ππφζεζε φηη νη 

ζρέζεηο κπνξνχλ φρη κφλν λα ιεηηνπξγήζνπλ πξνζηαηεπηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηξαπκαηηθήο ή αληίμνεο θαηάζηαζεο αιιά θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζεξαπεπηηθά, σο έλα 

πιαίζην αλάπηπμεο ηεο αθφκε θαη αξθεηά ρξφληα κεηά απφ ηε ιήμε ηεο αληημνφηεηαο.  

Oη Wills θαη Shinar (2000), ζην πιαίζην ηεο έλλνηαο ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο, 

πεξηέγξαςαλ πέληε δηαθνξεηηθέο κνξθέο ππνζηεξηθηηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ παξέρνπλ 

νη ζρέζεηο: ηε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε, ηε ζπληειεζηηθή ή πξαθηηθή ππνζηήξημε, 

ηελ πιεξνθνξηαθή ζηήξημε, ηε ζπληξνθηθή ζηήξημε, θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε/ 
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επηθχξσζε. Ζ ζεξαπεπηηθή ζρέζε, φπσο θάλεθε απφ ηελ παξνχζα έξεπλα, επηηειεί 

ηηο ηξεηο απφ απηέο ηηο πέληε ιεηηνπξγίεο. Οη θχξηεο ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρεη ε 

ζεξαπεπηηθή ζρέζε είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε θαη ε αλαηξνθνδφηεζε/ 

επηθχξσζε, ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ν ζεξαπεπηήο κπνξεί λα παξέρεη θαη 

πιεξνθνξηαθή ζηήξημε. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε πνπ έιαβαλ νη ζπκκεηέρνληεο 

κέζα ηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε, αθνξνχζε ζηελ έθθξαζε θαη ζπδήηεζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, ζηελ παξνρή ζπλαηζζεκαηηθήο θξνληίδαο θαη απνδνρήο απφ 

ηνλ ζεξαπεπηή, αιιά θαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηνπο απφ εθείλνλ (Cohen & 

Wills, 1985). Οξηζκέλνη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ επίζεο ηελ πιεξνθνξηαθή ζηήξημε 

πνπ έιαβαλ απφ ηνλ ζεξαπεπηή ηνπο κε ηε κνξθή ηεο ςπρνεθπαίδεπζεο. Σέινο, 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ήηαλ ε αλαηξνθνδφηεζε θαη επηθχξσζε πνπ έιαβαλ νη πειάηεο 

κέζα απφ ηελ αλαγλψξηζε θαη επηθχξσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο θαη ηελ 

νκαινπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπο. 

 Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε 

παξέρνπλ επίζεο πεξαηηέξσ εξεπλεηηθή ππνζηήξημε ζηελ ππφζεζε φηη ε 

ιακβαλφκελε ππνζηήξημε, αληίζεηα κε απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ πνιιέο έξεπλεο, δελ 

έρεη κφλν αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ ςπρηθή πγεία θαη ην επ δελ, αιιά θαη ζεηηθέο. 

πγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεηαη ε ππφζεζε ησλ Uchino et al. (2011) φηη γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή ε παξερφκελε ππνζηήξημε ρξεηάδεηαη λα είλαη θαηάιιειε γηα ην 

είδνο ηνπ ζηξεζνγφλνπ παξάγνληα, λα ππάξρεη θαιή πνηφηεηα ζρέζεο θαη ν δέθηεο λα 

επηζπκεί λα ιάβεη ηελ ππνζηήξημε. ηελ παξνχζα έξεπλα, πιεξνχληαλ πνιιέο απφ 

απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο. Έηζη, ζηε ζρέζε απηή, νη πειάηεο επηζπκνχζαλ θαη 

αλαδήηεζαλ ελεξγά ηελ ππνζηήξημε απφ ηνλ ζεξαπεπηή, ελψ απνθάιπςαλ φηη ε 

ζηάζε ηνπ ζεξαπεπηή θαη ε πνηφηεηα ηεο ζρέζεο ηνπο καδί ηνπ ήηαλ βαζηθά ζηνηρεία 

γηα λα παξακείλνπλ ζηε ζεξαπεία θαη λα δνπιέςνπλ. Αλέθεξαλ επίζεο φηη ππήξρε 

ζπκβαηφηεηα ηφζν κεηαμχ ηνπο, σο άηνκα, φζν θαη αλάκεζα ζηηο αλάγθεο θαη ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπο απφ ηε κηα πιεπξά, θαη ηνλ ηξφπν δνπιεηάο ηνπ ζεξαπεπηή απφ ηελ 

άιιε. 

Ζ παξνχζα έξεπλα ζπκθσλεί κε ηα επξήκαηα θαη ππνζηεξίδεη ηηο ππνζέζεηο 

φηη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο βνεζνχλ ηα άηνκα λα αλαπηπρζνχλ κέζα απφ ηηο 

ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο (Cadell et al., 2003. Helgeson & Lopez, 2010. Hogan & 

Schmidt, 2002. Prati & Pietrantoni, 2009. Tedeschi & Calhoun, 2004). πσο ήδε 

αλαθέξζεθε, νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ αιιαγέο πνπ ππνδειψλνπλ αλάπηπμε κέζα 

απφ ηελ ςπρνζεξαπεία θαη φρη αλάθακςε. Μέζα απφ ηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ 



 
πδήηεζε 

281 

 

ζεξαπεπηή, νη ζπκκεηέρνληεο αλέπηπμαλ, κεηαμχ άιισλ, απηνεθηίκεζε θαη αίζζεκα 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απέθηεζαλ ζεκαληηθέο δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο. Σα 

επξήκαηα απηά παξέρνπλ επηπιένλ εξεπλεηηθή ππνζηήξημε ζηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο 

Hartling (2008) φηη ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε απηνεθηίκεζε, ε εζσηεξηθή εζηία 

ειέγρνπ, ην αίζζεκα ηεο ηθαλφηεηαο θαη ε δπλαηφηεηα γηα ζχλδεζε κε ηνπο άιινπο 

είλαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα απφ ηηο ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ.  

ηε βηβιηνγξαθία ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζηήξημεο 

έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξα κνληέια πνπ επηρεηξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο κεραληζκνχο κέζα απφ ηνπο νπνίνπο νη θνηλσληθέο ζρέζεηο 

εληζρχνπλ ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα. Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

δηεπθξηλίδνπλ, δηεπξχλνπλ, θαη  παξέρνπλ εξεπλεηηθή ππνζηήξημε γηα ην 

πξνζηαηεπηηθφ κνληέιν ησλ Cohen θαη Wills (1985), νη νπνίνη δηαηείλνληαη φηη νη 

ζρέζεηο ιεηηνπξγνχλ πξνζηαηεπηηθά γηα ηα άηνκα ζε ζπλζήθεο ζηξεο θαη 

αληημνφηεηαο κεηαβάιινληαο ηφζν ηελ εθηίκεζε ηνπ ζηξεζνγφλνπ παξάγνληα απφ ην 

άηνκν φζν θαη ηελ αληίδξαζε ηνπ απέλαληη ζε απηφλ. πσο είδακε, ε ζεξαπεπηηθή 

ζρέζε βνήζεζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αιιάμνπλ ηελ αληίιεςε ηνπο γηα ηνλ εαπηφ 

ηνπο θαη γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα αληηκεησπίδνπλ ηηο δπζθνιίεο, αιιά θαη ηελ 

αληίιεςε ηνπο γηα ηηο ίδηεο ηηο δπζρεξείο εκπεηξίεο. Ζ ζρέζε ιεηηνχξγεζε επίζεο 

αλαθνπθηζηηθά παξέρνληαο ζπλαηζζεκαηηθή απνθφξηηζε θαη αιιαγή ζηε γεληθφηεξε 

ζπλαηζζεκαηηθή βίσζε, ππνζηεξίδνληαο επηπιένλ ηελ ππφζεζε ησλ Wills θαη Bantum 

(2012) φηη νη ζρέζεηο εληζρχνπλ ηνλ απηνέιεγρν θαη ηελ ηθαλφηεηα ζπλαηζζεκαηηθήο 

ξχζκηζεο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην κνληέιν θνηλσληθήο-γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο ηνπ 

Lepore θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (Lepore, 2001. Lepore & Helgeson, 1998. Lepore et 

al., 1996), ε ζρέζε κε ηνλ ζεξαπεπηή θάλεθε φηη ιεηηνχξγεζε ππνζηεξηθηηθά θαη 

δηεπθφιπλε ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ζθέςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

αλαθνξηθά κε ηηο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο πνπ βίσζαλ, δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ 

απαξαίηεηε γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία. ε ζπκθσλία κε ην κνληέιν 

απηφ, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξνχζα έξεπλα ελίζρπζαλ ηελ απηνεθηίκεζε ηνπο, 

απνδέρηεθαλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη ηηο είδαλ θάησ απφ έλα ζεηηθφηεξν θσο, ελψ 

βνεζήζεθαλ ζηε κείσζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο δηέγεξζεο θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ 

αηζζήκαηνο φηη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ειέγμνπλ ηα αξλεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα.  

Δθηφο απφ ηνλ ξφιν ηνπ ζεξαπεπηή θαη ηε ζεξαπεπηηθή ζρέζε, ηα επξήκαηα 

αλέδεημαλ επίζεο ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ παίδνπλ νη ίδηνη νη πειάηεο ζηελ αιιαγή 

θαη ηελ ππέξβαζε ησλ ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ. πγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο 
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αλέθεξαλ πσο ηα έληνλα ζπλαηζζήκαηα, ν πξνβιεκαηηζκφο ή ην γεγνλφο φηη ηνπο 

άξεζε ε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία ιεηηνπξγνχζαλ σο ζεκαληηθά θίλεηξα γηα λα 

αλαδεηήζνπλ θαη λα παξακείλνπλ ζηε ζεξαπεία. Δπίζεο, αλαδείρζεθε ε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο εηνηκφηεηαο ηνπο λα αλαγλσξίζνπλ ή λα αληηκεησπίζνπλ 

ζπλαηζζήκαηα ή θαηαζηάζεηο ζηελ ςπρνζεξαπεία. Σέινο, νη πειάηεο αλαθέξζεθαλ 

ζηνλ ελεξγεηηθφ ξφιν πνπ έπαημαλ νη ίδηνη ζηελ αιιαγή ηνπο, αλαδεηψληαο, γηα 

παξάδεηγκα, ελεξγά θάπνηνλ ζεξαπεπηή πνπ λα ηνπο ηαηξηάδεη, δείρλνληαο 

εκπηζηνζχλε ζηνλ ζεξαπεπηή θαη ηε δηαδηθαζία, έρνληαο ζάξξνο λα κηιήζνπλ θαη λα 

αλνηρηνχλ θαη δνπιεχνληαο αλάκεζα ζηηο ζπλεδξίεο. 

Ο ξφινο ηνπ ίδηνπ ηνπ πειάηε ζηελ αιιαγή έρεη αξρίζεη λα αλαγλσξίδεηαη φιν 

θαη πεξηζζφηεξν ηα ηειεπηαία ρξφληα, ελψ ε πξνζέγγηζε ησλ θνηλψλ παξαγφλησλ ηνλ 

έρεη αλαδείμεη σο έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θνηλνχο παξάγνληεο (Hubble et al., 

2010.  Lambert, 1992). Ο Lambert (1992) απέδσζε ζηνλ πειάηε θαη ζε κεηαβιεηέο 

εθηφο ηεο ζεξαπείαο ην 40% ηεο ζεξαπεπηηθήο βειηίσζεο θαη αιιαγήο, ελψ λεφηεξεο 

πξνζπάζεηεο ηνπνζέηεζαλ ηε ζπκβνιή ηνπ πειάηε θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ζηε 

βειηίσζε ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ ζην 33,3% (Cuijpers et al., 2012). 

Μάιηζηα, ππάξρνπλ εξεπλεηέο θαη θιηληθνί, πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ν πειάηεο είλαη ν 

ζεκαληηθφηεξνο θνηλφο ζεξαπεπηηθφο παξάγνληαο πνπ παίδεη ελεξγφ ξφιν ζηε 

δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο (Bohart, 2000. Bohart & Tallman, 1999. Tallman & Bohart, 

1999). Σα ζπρλφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πειαηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία ησλ θνηλψλ ζεξαπεπηηθψλ παξαγφλησλ, είλαη αληίζηνηρα κε εθείλα πνπ 

αλαδείρζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο ζεηηθέο πξνζδνθίεο θαη 

ηελ ειπίδα γηα βειηίσζε, ην επίπεδν δπζθνξίαο θαη ηελ ελεξγεηηθή αλαδήηεζε 

βνήζεηαο (Grencavage & Norcross, 1990), αιιά θαη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηε 

ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία (Lambert, 2013. Lambert & Ogles, 2004). 

Ο ξφινο ηνπ πειάηε σο βαζηθνχ παξάγνληα αιιαγήο έρεη αλαδεηρζεί θαη απφ 

ηηο έξεπλεο πνπ γίλνληαη απφ ηελ νπηηθή ηνπ πειάηε (Carey et al., 2007. Edwards & 

Loeb, 2011. Göstas et al., 2012. Levitt et al., 2006. Manthei, 2007. Timulak, 2007), αλ 

θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ φηη ν ξφινο ηνπ ζεξαπεπηή θαη ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο. 

ε ζπκθσλία κε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, νη πειάηεο αλαγλσξίδνπλ δχν 

βαζηθέο δηαζηάζεηο ζηνλ ξφιν ηνπο. Ζ πξψηε βαζηθή δηάζηαζε απνηειεί ηελ 

πξνυπφζεζε ή ηε βάζε, θαη πεξηιακβάλεη ηηο έλλνηεο ηνπ θηλήηξνπ θαη ηεο 

εηνηκφηεηαο γηα ζεξαπεία. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο πξνγελέζηεξεο έξεπλεο νη πειάηεο 

αλαθέξνπλ θίλεηξα φπσο ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ή ε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε 
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απνθπγή ησλ πξνβιεκάησλ δε ζα ηνπο βνεζήζεη λα ηα ιχζνπλ (Carey et al., 2007). Ζ 

δεχηεξε δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπ πειάηε είλαη ε ελεξγή πξνζπάζεηα πνπ ρξεηάδεηαη 

λα θαηαβάιιεη ν ίδηνο ψζηε λα επηηεπρζεί ε αιιαγή (Edwards & Loeb, 2011. Göstas 

et al., 2012. Levitt et al., 2006. Manthei, 2007). πγθεθξηκέλα, νη πειάηεο αλαθέξνπλ 

παξάγνληεο φπσο ε ζπλέρηζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεηεκάησλ κεηαμχ ησλ 

ζπλεδξηψλ, ε δηαηήξεζε ηεο ζηάζεο ελδνζθφπεζεο ή ε κειέηε ζρεηηθψλ βηβιίσλ, νη 

νπνίνη αλαθέξζεθαλ θαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξνχζα έξεπλα.  

Σα παξαπάλσ επξήκαηα σο πξνο ηνλ ξφιν ηνπ πειάηε ππνζηεξίδνπλ ηα ήδε 

ππάξρνληα επξήκαηα θαη δελ πξνζζέηνπλ λέα ζηνηρεία ζηε βηβιηνγξαθία ηεο έξεπλαο 

ζηελ ςπρνζεξαπεία. Σν πιαίζην, σζηφζν, ζην νπνίν ε παξνχζα έξεπλα παξέρεη λέα 

ζηνηρεία, είλαη εθείλν ηεο αληημνφηεηαο θαη ησλ ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ. Οη έξεπλεο 

πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί σο ηψξα ζην πιαίζην απηφ, ζηηο νπνίεο αλαδεηθλχεηαη ε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πειάηε, είλαη ζπάληεο. Δμαίξεζε απνηειεί ε 

έξεπλα ησλ Omylinska-Thurston θαη Cooper (2014), ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο 

εληφπηζαλ ηε δηθή ηνπο θηλεηνπνίεζε θαη ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή σο ζεκαληηθφ 

παξάγνληα αιιαγήο. Δπνκέλσο, ε παξνχζα έξεπλα βνεζά λα αλαδεηρζεί αθφκε 

πεξηζζφηεξν ν ξφινο ηνπ ίδηνπ ηνπ πειάηε ζηελ αλάθακςε απφ ηηο ηξαπκαηηθέο 

εκπεηξίεο θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ κέζα απφ ηελ ςπρνζεξαπεία. Σν εχξεκα απηφ 

πξνζζέηεη επηπιένλ θαη ζηε βηβιηνγξαθία ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, απνδίδνληαο 

έλαλ ελεξγεηηθφ ξφιν ζην ίδην ην άηνκν πνπ βηψλεη ηελ αληημνφηεηα ή ηελ 

ηξαπκαηηθή εκπεηξία θαη ηνλίδνληαο ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο δηθήο ηνπ δξάζεο ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο.  

 Ο ζεξαπεπηήο, ν πειάηεο θαη ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε είλαη, ζχκθσλα κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, νη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηε ζεηηθή ζεξαπεπηηθή 

έθβαζε θαη ζηελ αιιαγή ηεο λνεκαηνδφηεζεο πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο 

ςπρνζεξαπείαο. Οη παξάγνληεο απηνί, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, δεκηνπξγνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα λα ιάβνπλ ρψξα ηέζζεξηο δηαδηθαζίεο αλαδήηεζεο θαη 

επεμεξγαζίαο ηνπ λνήκαηνο. Ζ πξψηε αθνξά ζηε ιήςε απφζηαζεο θαη ζηελ 

παξαηήξεζε ηεο ππνθεηκεληθήο εκπεηξίαο. Μέζα ζην αζθαιέο πιαίζην πνπ 

δεκηνπξγείηαη ζηελ ςπρνζεξαπεία, νη πειάηεο επηθεληξψλνληαη θαη παξαηεξνχλ 

ςχρξαηκα ηνλ εαπηφ ηνπο, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζθέςεηο, ηηο ζπκπεξηθνξέο αιιά θαη 

ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Ζ δεχηεξε δηαδηθαζία αλαθέξεηαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ 

ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ θαη ησλ επηπηψζεσλ ηνπο, κέζσ ηεο αθήγεζεο ηνπο. Βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη φηη ε αθήγεζε θαη ε επεμεξγαζία κπνξεί 
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λα επαλαιεθζεί μαλά θαη μαλά θαη λα επηηειεζηεί ηφζν ζε γλσζηηθφ φζν θαη ζε 

ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν κέρξη νη ζπκκεηέρνληεο λα αηζζαλζνχλ φηη νινθιεξψλεηαη. 

Ζ ηξίηε δηαδηθαζία αθνξά ζηελ ελφξαζε. Οη πειάηεο αξρίδνπλ λα αληηιακβάλνληαη 

κε κεγαιχηεξε δηαχγεηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο, αλαγλσξίδνπλ ηελ πνξεία 

ηνπο θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ ηνπο έρνπλ δηακνξθψζεη θαη αιιάδνπλ ηελ εηθφλα πνπ 

είραλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνλ θφζκν. Σέινο, ε ζπλαηζζεκαηηθή αλαθνχθηζε είλαη 

κηα δηαδηθαζία πνπ ιακβάλεη ρψξα παξάιιεια κε ηηο ππφινηπεο, θαζψο ηελ ψξα πνπ 

νη πειάηεο αθεγνχληαη θαη επεμεξγάδνληαη ηα βηψκαηα ηνπο εθθνξηίδνληαη 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη κεηψλεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο έληαζε. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή 

αλαθνχθηζε βνεζάεη κε ηε ζεηξά ηεο ηνπο πειάηεο λα αληηκεησπίδνπλ ςχρξαηκα ηα 

βηψκαηα, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπο, θαη έηζη ππνβνεζείηαη ε δηαδηθαζία 

ηεο γλσζηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο. 

 Σα επξήκαηα απηά ζπλάδνπλ κε ηα επξήκαηα άιισλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ ζε 

ζρέζε κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζπληεινχλ ζηε ζεηηθή ςπρνζεξαπεπηηθή αιιαγή. Ζ 

έθθξαζε θαη ζπδήηεζε ησλ πξνβιεκάησλ, ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ νη πειάηεο αλαθέξνπλ ζπρλά σο βνεζεηηθή (Carey et al., 

2007. Liliengren & Werbart, 2005. Olivera et al., 2013. Paulson et al., 1999. Von 

Below et al., 2010), αθφκε θαη ζην πιαίζην αληημννηήησλ φπσο o θαξθίλνο θαη ην 

πέλζνο (Cutcliffe, 2004. Diamond et al., 2012. Omylinska-Thurston & Cooper, 2014). 

Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη βαζηθή γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή αλαθνχθηζε θαη γηα ηελ 

ελφξαζε πνπ απνθηνχλ νη πειάηεο κέζα απφ ηελ ςπρνζεξαπεία (Carey et al., 2007. 

Liliengren & Werbart, 2005). Δπηπιένλ, ε επαλαβίσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ κέζα ζην 

αζθαιέο ςπρνζεξαπεπηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγεί θαζαξηηθά, θαη νδεγεί ζε κεγαιχηεξε 

θαηαλφεζε θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλαθνχθηζε (Murray, 2002. Paulson et al., 1999. 

Rayner et al. 2011. Timulak, 2007).  

Ζ ελφξαζε, ε επίγλσζε ηνπ εαπηνχ θαη ε θαηαλφεζε είλαη δηαδηθαζίεο πνπ 

έρνπλ επίζεο αλαγλσξηζηεί απφ ηνπο πειάηεο ζε πξνγελέζηεξεο έξεπλεο (Carey et al., 

2007. Castonguay et al., 2010. Clarke, et al. 2004. Gallegos, 2005. Nilsson et al., 

2007. Paulson et al., 1999. Rayner et al., 2011. Timulak, 2007. Von Below et al., 

2010).  πσο θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα, ε ελφξαζε αθνξά ηφζν ζηνλ εαπηφ θαη ζηηο 

ππνθεηκεληθέο εκπεηξίεο φπσο ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη ζθέςεηο, φζν θαη ζηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη θαλείο θαη ζηε ζαθέζηεξε επίγλσζε ησλ ιχζεσλ ηνπο 

(Castonguay et al., 2010). Δπηπιένλ, ε αλαγλψξηζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ πειάηε θαη ηεο 

επίδξαζεο ηεο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ, καδί κε ηελ θαηαλφεζε γεληθφηεξσλ 
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ζπλδέζεσλ θαη κνηίβσλ ζηε δσή ηνπ, απνηεινχλ επίζεο βνεζεηηθέο δηαδηθαζίεο, ηφζν 

ζηελ παξνχζα έξεπλα φζν θαη ζε πξνγελέζηεξεο (Gallegos, 2005. Nilsson et al., 

2007).  

Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο παξέρνπλ πεξαηηέξσ εξεπλεηηθή 

ππνζηήξημε θαη ππνγξακκίδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηφζν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο, φζν 

θαη ηεο γλσζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ δπζρεξψλ ή ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ γηα ηε 

ζεηηθή πξνζαξκνγή ζε απηέο (Foa & Kozak, 1986. Greenberg, 1995. Greenberg & 

Pascual Leone, 2006. Hunt, 1998. Park, 2010. Rachman, 1980, 2001). Πξνο 

επηβεβαίσζε ηεο ππφζεζεο ηνπ Rachman (1980, 2001) φηη ε ραιάξσζε θαη ε απνπζία 

θηλδχλνπ είλαη ζπλζήθεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία, ε 

παξνχζα έξεπλα ηνλίδεη ηνλ ξφιν ηνπ αζθαινχο ζεξαπεπηηθνχ πιαηζίνπ ζηελ 

επαλαβίσζε θαη επεμεξγαζία ησλ δχζθνισλ ζπλαηζζεκάησλ, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη 

ην άηνκν λα απαιιαγεί απφ απηά. Δπηπιένλ, ν Rachman (1980, 2001) ππνζηήξημε φηη 

ην αίζζεκα απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο, ε ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα, ην αηζηφδνμν 

γλσζηηθφ ζηπι, νη επλντθέο εθηηκήζεηο θαη ε κε απνθπγή ησλ αξλεηηθψλ 

εξεζηζκάησλ δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία. πσο θάλεθε απφ ηελ 

παξνχζα έξεπλα νη κεηαβιεηέο απηέο απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ αλαπηχζζνληαη θαη 

εληζρχνληαη ζηελ ςπρνζεξαπεία θαη επνκέλσο, πηζαλά ιεηηνπξγνχλ σο 

πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ζπλαηζζεκαηηθήο 

επεμεξγαζίαο ησλ λέσλ αληημννηήησλ. Σν εχξεκα απηφ ζπλάδεη θαη κε ην εχξεκα ησλ 

Pos et al. (2009), φηη ε ηθαλφηεηα γηα ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία βειηηψλεηαη κε 

ηελ ςπρνζεξαπεία θαη φηη πξνβιέπεη βειηησκέλε απηνεθηίκεζε θαη κείσζε ησλ 

νδπλεξψλ θαη θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ.    

Σφζν νη Foa θαη Kozak (1986), φζν θαη ε Hunt (1998), ππνζηήξημαλ φηη γηα λα 

ιάβεη ρψξα ε ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία ρξεηάδεηαη λα ελεξγνπνηεζεί αθελφο ε 

βίσζε ηνπ αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο θαη αθεηέξνπ λα ππάξμνπλ λέεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε απηφ. Καηά ζπλέπεηα, γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί επηηπρψο ε ζπλαηζζεκαηηθή 

επεμεξγαζία, δελ αξθεί κφλν ην αζθαιέο πιαίζην, αιιά είλαη απαξαίηεηε θαη ε 

ζπκβνιή ηνπ ζεξαπεπηή κε παξεκβάζεηο πνπ βνεζνχλ ην άηνκν λα δεη ηα πξάγκαηα 

θάησ απφ έλα λέν θσο, ψζηε λα κπνξέζεη λα απαιιαγεί επηηπρψο απφ ηα νδπλεξά 

ζπλαηζζήκαηα. ηελ παξνχζα έξεπλα αλαδείρζεθε πξάγκαηη ν ζεκαληηθφο ξφινο ησλ 

παξεκβάζεσλ ηνπ ζεξαπεπηή ζηελ αιιαγή ηεο νπηηθήο, παξέρνληαο ππνζηήξημε ζηηο 

παξαπάλσ ππνζέζεηο. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ζπλάδνπλ επίζεο κε ηα επξήκαηα 

άιισλ εξεπλψλ πνπ δείρλνπλ φηη ε ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία ζπλδέεηαη κε ζεηηθή 
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πξνζαξκνγή, ζε αληίζεζε κε ηελ απφζπαζε ηεο πξνζνρήο ή ηελ θαζαξά λνεηηθή 

γλσζηηθή αλαδφκεζε, ππνγξακκίδνληαο ηνλ ξφιν πνπ παίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη 

ε επεμεξγαζία ηνπο γηα ηελ αιιαγή (Hunt, 1998). Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξνχζα 

έξεπλα αλέθεξαλ φηη ε επαλαβίσζε ησλ νδπλεξψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ε αθήγεζε 

ησλ ηξαπκαηηθψλ ή δπζρεξψλ εκπεηξηψλ ήηαλ δηαδηθαζίεο πνπ ιάκβαλαλ ρψξα 

επαλεηιεκκέλα κέζα ζηε ζεξαπεία, ππνζηεξίδνληαο πηζαλά ηελ ππφζεζε ηεο Hunt 

(1998), φηη ηα νθέιε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

εμνηθείσζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δνκήο πνπ 

πξνθαιεί ηε δπζθνξία.  

 Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ππνζηεξίδνπλ επίζεο ηε ζεηηθή επίδξαζε 

ηνπ ζηνραζηηθνχ ζπιινγηζκνχ, ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε ηε ζηξνθή ησλ αηφκσλ 

εζσηεξηθά θαη ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα επηιχζνπλ ηελ 

ηξαπκαηηθή εκπεηξία (Calhoun et al., 2000. Treynor et al., 2003). Πξάγκαηη, ε έξεπλα 

έδεημε φηη ηα άηνκα κέζα ζηελ ςπρνζεξαπεία εκπιέθνληαη ζε κηα αληίζηνηρε 

δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ηνπ λνήκαηνο ησλ ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ θαη φηη ηειηθά ε 

δηαδηθαζία απηή νδεγεί ζε θαιχηεξε πξνζαξκνγή θαη κεηαηξαπκαηηθή αλάπηπμε 

εληζρχνληαο αληίζηνηρα πξνγελέζηεξα επξήκαηα  (Calhoun et al., 2000. Greenberg, 

1995. Linley & Joseph, 2004. Stockton et al., 2011). 

 Πεξηζζφηεξν απφ φια φκσο, ε παξνχζα έξεπλα ππνγξακκίδεη φηη ε δηαδηθαζία 

πνπ έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ πξνζαξκνγή θαη ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε κεηά 

απφ ηελ αληημνφηεηα δελ είλαη ακηγψο ζπλαηζζεκαηηθή ή γλσζηηθή αιιά έλαο 

ζπλδπαζκφο ησλ δχν απηψλ δηαδηθαζηψλ φπσο έρεη ήδε πξνηαζεί απφ αξθεηνχο 

άιινπο εξεπλεηέο (Bower et al., 1998. Creswell et al., 2007. Greenberg, 2002, 2008. 

Hunt et al., 2007. Pennebaker, 1997. Samoilov & Goldfried, 2000). Φαίλεηαη πσο 

ζηελ ςπρνζεξαπεία νη άλζξσπνη εκπιέθνληαη ζε κηα ελζπλείδεηε βίσζε, πνπ 

δηαθέξεη ηφζν απφ ηελ πιήξε ηαχηηζε κε ην ζπλαίζζεκα φζν θαη απφ ηελ απξφζσπε 

ζθέςε, θαη αθνξά ζε κηα ζπλνιηθή γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή εζσηεξηθή 

εμεξεχλεζε, αθξηβψο φπσο ππνζηήξημε ν Teasdale (1999). 

πλεηζθνξά ηεο Παξνύζαο Έξεπλαο ζηελ Δπηζηεκνληθή Γλώζε θαη ηελ 

Φπρνζεξαπεπηηθή Πξαθηηθή 

Ζ παξνχζα δηαηξηβή δηεξεχλεζε ηνλ ξφιν ηεο ςπρνζεξαπείαο ζηελ αλάπηπμε 

θαη ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο αηφκσλ πνπ είραλ ππνζηεί θάπνηα 

ηξαπκαηηθή εκπεηξία ή αληημνφηεηα. ηφρνο ηεο ήηαλ ν εληνπηζκφο ησλ 

πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ ςπρνζεξαπεία θαζψο θαη ηνπ 
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ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αλαπηχζζνληαη. Σα επξήκαηα νδήγεζαλ ζε έλα ζεσξεηηθφ 

κνληέιν ελίζρπζεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο κέζσ ηεο ςπρνζεξαπείαο, θεληξηθφ 

ζηνηρείν ηνπ νπνίνπ απνηειεί ε αλαθαηαζθεπή ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο ζε ζρέζε 

κε ηνλ εαπηφ, ηηο εκπεηξίεο θαη ηε δσή. Δπηπιένλ, εληνπίζηεθαλ νη δηαδηθαζίεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζε απηή ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο φπσο επίζεο θαη ν ξφινο ηνπ 

ζεξαπεπηή, ηνπ πειάηε θαη ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο. 

ηε ζπλέρεηα εμεηάδεηαη ε ζπλεηζθνξά ησλ επξεκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

ζηελ ςπρνζεξαπεπηηθή ζεσξία, έξεπλα, θιηληθή πξαθηηθή θαη εθπαίδεπζε. 

 Θεσξεηηθή ζπκβνιή. Ζ παξνχζα δηαηξηβή πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ζθνπφ 

λα θαιχςεη ην θελφ πνπ ππάξρεη ζηε βηβιηνγξαθία ηεο ςπρνζεξαπείαο σο πξνο ηελ 

ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. Ο πξνζδηνξηζκφο ηφζν ησλ παξαγφλησλ 

ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζσ ηεο ςπρνζεξαπείαο, φζν θαη ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζπληειείηαη ε αλάπηπμε ησλ παξαγφλησλ απηψλ, είλαη 

εξσηήκαηα πνπ δελ έρνπλ ηεζεί ζαθψο κέρξη ηψξα ζηελ ςπρνζεξαπεπηηθή έξεπλα. 

Δπνκέλσο, έλα ζεσξεηηθφ κνληέιν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο 

κέζσ ηεο ςπρνζεξαπείαο εκπινπηίδεη θαη δηεπξχλεη ηελ ςπρνζεξαπεπηηθή ζεσξία. 

 Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ππνζηεξίδνπλ φηη ε ςπρνζεξαπεία 

εληζρχεη ηνπο βαζηθνχο πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ςπρηθή 

αλζεθηηθφηεηα θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ θαιχηεξε 

ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ αηφκσλ φηαλ αληηκεησπίδνπλ δπζρεξείο 

ζπλζήθεο ή ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο. Απηή είλαη κηα ζεκαληηθή δηαπίζησζε πνπ κπνξεί 

λα δψζεη ψζεζε ζην πεδίν ηεο ςπρνζεξαπείαο θαη λα εδξαηψζεη αθφκε πεξηζζφηεξν 

ηελ αμία ηεο, ηδηαίηεξα ζε ζπλζήθεο ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ θαη αληημννηήησλ. 

Δπηπιένλ, ηα επξήκαηα ππνγξακκίδνπλ φηη ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ 

πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ, θαη κέζσ απηψλ ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, είλαη 

θαηεμνρήλ κηα δηαδηθαζία αλαθαηαζθεπήο ηνπ λνήκαηνο πνπ απνδίδνπλ ηα άηνκα 

ζηνλ εαπηφ ηνπο, ηε δσή θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Ζ αλαθαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο 

ιεηηνπξγεί ε ίδηα σο πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο, ηαπηφρξνλα φκσο νδεγεί θαη ζηελ 

αλάπηπμε άιισλ πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ φπσο είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

ξχζκηζε, νη απνηειεζκαηηθφηεξεο ζπκπεξηθνξέο θαη ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ηνπ 

ζηξεο θαη ησλ αληημννηήησλ θαη ε βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. 

Σαπηφρξνλα, ε παξνχζα κειέηε παξέρεη εξεπλεηηθή ππνζηήξημε φηη ε δηαδηθαζία 

αλαθαηαζθεπήο ηνπ λνήκαηνο δελ απνηειεί κφλν κηα δηαδηθαζία γλσζηηθήο 

επαλεθηίκεζεο, αιιά κηα ζθαηξηθή δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηφζν γλσζηηθή, φζν 



 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΖ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 

288 

 

θαη ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςπρνζεξαπείαο νη πειάηεο 

εκπιέθνληαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ πνπ έρνπλ βηψζεη θαη 

ζηελ αλαδήηεζε ηνπ λνήκαηνο ηνπο, αιιά θπξίσο επεμεξγάδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ απηέο, επαλαβηψλνληαο ηα κέζα ζην αζθαιέο ζεξαπεπηηθφ 

πιαίζην. Οη δηαδηθαζίεο απηέο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα λα κεηξηάδνληαη ή θαη λα 

εμαιείθνληαη ηα έληνλα νδπλεξά ζπλαηζζήκαηα θαη λα αλαθάκπηεη ην άηνκν 

επηηπρψο απφ ηελ ηξαπκαηηθή εκπεηξία. πκπεξαζκαηηθά, νη δηαπηζηψζεηο φηη ε 

ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα νηθνδνκείηαη κέζα απφ ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο θαη 

φηη απηή ε δηαδηθαζία είλαη ηφζν γλσζηηθή φζν θαη ζπλαηζζεκαηηθή, ζπκβάιινπλ 

ζηελ πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε ηνπ ξφινπ ηεο ςπρνζεξαπείαο ζην πιαίζην ηεο 

αληημνφηεηαο θαη ηνπ ηξαχκαηνο.   

 Σν ζεσξεηηθφ κνληέιν πνπ πξνηείλεηαη απφ ηα επξήκαηα ππνζηεξίδεη 

επηπιένλ φηη ηφζν ε δηαδηθαζία αλαθαηαζθεπήο ηνπ λνήκαηνο, φζν θαη νη ππφινηπνη 

πξνζηαηεπηηθνί παξάγνληεο πνπ αλαπηχζζνληαη σο απνηέιεζκα ηεο αλαθαηαζθεπήο 

ηνπ λνήκαηνο, απνηεινχλ ζπζηαηηθά ζηνηρεία κηαο αλάπηπμεο θαη ζεηηθήο 

κεηακφξθσζεο πνπ ιακβάλεη ρψξα κέζα απφ ηελ ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία. 

εκαληηθή ζπκβνιή ηνπ κνληέινπ απνηειεί ε δηαπίζησζε φηη ε αλάπηπμε δε 

ζπληειείηαη κέζα απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε θαη ζηνρεπκέλε ελίζρπζε 

ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ φπσο πξνηείλεηαη απφ ηα πξνγξάκκαηα, 

ςπρνζεξαπεπηηθά θαη κε, ελίζρπζεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. Αληίζεηα, 

πξφθεηηαη γηα κηα αλάπηπμε πνπ ζπληειείηαη νξγαληζκηθά, κέζα ζην γφληκν έδαθνο 

πνπ δεκηνπξγείηαη ζηελ ςπρνζεξαπεία απφ ηνλ ίδην ηνλ πειάηε, ηνλ ζεξαπεπηή θαη 

ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο ηνπο. Απηφ ην έδαθνο παξέρεη ην αζθαιέο πιαίζην κέζα ζην 

νπνίν ην άηνκν επεμεξγάδεηαη νιηζηηθά ηελ εκπεηξία ηνπ θαη αλαπηχζζεηαη πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε πνπ ην νδεγνχλ νη εγγελείο ηνπ δπλαηφηεηεο.  

 Μηα επηπιένλ ζεσξεηηθή ζπλεηζθνξά ηεο παξνχζαο κειέηεο αθνξά ζηελ 

αλαγλψξηζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ξφινπ ηνπ ίδηνπ ηνπ πειάηε ζηελ 

ςπρνζεξαπεπηηθή αιιαγή θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ςπρηθήο ηνπ αλζεθηηθφηεηαο. Ο 

ξφινο ηνπ πειάηε έρεη ιάβεη κεγάιε ζεσξεηηθή θαη εξεπλεηηθή πξνζνρή θαη 

ππνζηήξημε ζηελ ςπρνζεξαπεπηηθή έξεπλα γεληθά. Χζηφζν, ζηηο ςπρνζεξαπεπηηθέο 

έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην πιαίζην ηεο αληημνφηεηαο θαη ηνπ ηξαχκαηνο, ην εχξεκα 

απηφ ζπλήζσο δελ επηβεβαηψλεηαη. Οη πειάηεο πνπ έρνπλ βηψζεη ηξαπκαηηθέο 

εκπεηξίεο ή αληημνφηεηεο αλαθέξνληαη πεξηζζφηεξν ζε δηαζηάζεηο ηνπ ζεξαπεπηή θαη 

ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο θαη φρη ζηνλ δηθφ ηνπο ξφιν ζηελ αιιαγή. Ζ παξνχζα 



 
πδήηεζε 

289 

 

έξεπλα απνηειεί εμαίξεζε θαη αλαδεηθλχεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο θηλεηνπνίεζεο ηνπ 

πειάηε λα εκπιαθεί ζε κηα ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία θαη λα παξακείλεη παξά ηηο 

δπζθνιίεο, ηεο εηνηκφηεηαο ηνπ λα αληηκεησπίζεη θαη λα επεμεξγαζηεί θαηαζηάζεηο, 

εκπεηξίεο θαη ζπλαηζζήκαηα, αιιά θαη ηεο ελεξγήο ζπκκεηνρήο ηνπ ηφζν κέζα ζηελ 

ςπρνζεξαπεπηηθή ζπλεδξία, φζν θαη κεηαμχ ζπλεδξηψλ.  

πκβνιή ζηελ έξεπλα. πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε έξεπλα ζηελ 

ςπρνζεξαπεία έρεη αζρνιεζεί ειάρηζηα κε ηελ έλλνηα ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. 

Οη ππάξρνπζεο έξεπλεο είλαη πνζνηηθέο θαη αμηνινγνχλ θπξίσο ηελ επίδξαζε 

δηαθφξσλ ζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. 

Οη έξεπλεο απηέο, αλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ηεο 

ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο, ζε γεληθέο γξακκέο δείρλνπλ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο κεηά ηελ παξέκβαζε.  Χζηφζν, δελ παξέρνπλ θακία πιεξνθνξία γηα 

ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζσ 

ηεο ςπρνζεξαπείαο, νχηε γηα ηνπο ηξφπνπο αλάπηπμεο ηνπο. Δπηπιένλ, νη πνηνηηθέο 

έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη απφ ηελ νπηηθή αηφκσλ πνπ έρνπλ βηψζεη απψιεηεο, 

αζζέλεηεο θαη άιινπ είδνπο ζνβαξέο αληημνφηεηεο σο πξνο ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ςπρνζεξαπείαο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηνπο βνήζεζαλ λα αλαθάκςνπλ απφ απηέο, 

δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε ην ζαθέο πιαίζην ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. 

Δπνκέλσο, ην πεδίν δηεξεχλεζεο ηεο ζπκβνιήο ηεο ςπρνζεξαπείαο ζηελ ελίζρπζε ηεο 

ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο παξακέλεη αλεμεξεχλεην.  

Ζ παξνχζα κειέηε απνηειεί κηα απφ ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο ζχλδεζεο ηεο 

ςπρνζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο κε ην θαηλφκελν ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. Ζ 

ζχλδεζε απηή θέξλεη θνληά δχν εξεπλεηηθέο πεξηνρέο πνπ κέρξη ηψξα ήηαλ 

δηαρσξηζκέλεο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα λα εκπινπηηζηνχλ θαη νη δχν κέζα απφ ηελ 

αληαιιαγή γλψζεσλ, ζεσξηψλ θαη εξεπλεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ. Ζ έξεπλα ζέηεη 

επνκέλσο ηα ζεκέιηα ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αλάπηπμεο ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο κέζα ζηελ ςπρνζεξαπεία. Ζ έξεπλα επηρεηξεί λα εληνπίζεη ηνπο 

βαζηθνχο πξνζηαηεπηηθνχο παξάγνληεο πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηελ ςπρνζεξαπεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη θπξίσο, ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο κέζα απφ ηνπο νπνίνπο 

επηηπγράλεηαη απηφ. Δθφζνλ έρνπλ ηεζεί ηα ζεκέιηα απηά, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

έλαξμεο κηα ζεηξάο δηαθνξεηηθψλ εξεπλψλ, νη νπνίεο ζα εμεηάδνπλ ζπγθεθξηκέλα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα.  

Σέινο, ε παξνχζα έξεπλα, σο κηα πνηνηηθή δηεξεπλεηηθή κειέηε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ νπηηθή αηφκσλ πνπ είραλ βηψζεη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο 
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θαη ζνβαξέο δπζρέξεηεο, δίλεη έκθαζε ζην ιφγν ηνπ πειάηε, θάηη πνπ απνηειεί 

θαηλνηνκία ζηνλ ρψξν απηφ. πσο αλαθέξζεθε, νη ππάξρνπζεο έξεπλεο πνπ 

αμηνινγνχλ ηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο κέζσ ηεο ςπρνζεξαπείαο, είλαη 

πνζνηηθέο θαη δελ αλαθέξνληαη ξεηψο ζηελ νπηηθή ηνπ πειάηε. 

πκβνιή ζηελ ςπρνζεξαπεπηηθή πξαθηηθή θαη εθπαίδεπζε. Ζ έξεπλα 

απηή είρε ζαλ ζηφρν λα δψζεη θσλή ζε άηνκα πνπ είραλ βηψζεη πνηθίιεο δπζρέξεηεο 

θαη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, έηζη ψζηε λα κάζνπκε πσο ε ςπρνζεξαπεία κπνξεί λα 

ηξνπνπνηεζεί ή λα εκπινπηηζηεί ψζηε λα θαιχςεη κε θαιχηεξν ηξφπν ηηο αλάγθεο 

ηνπο. Σν ζεσξεηηθφ κνληέιν πνπ πξνέθπςε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο κέζσ ηεο ςπρνζεξαπείαο ζπλεηζθέξεη κε πνιινχο ηξφπνπο ηφζν ζηελ 

ςπρνζεξαπεπηηθή πξαθηηθή, φζν θαη ζηελ εθπαίδεπζε λέσλ ςπρνζεξαπεπηψλ. Έλα 

βαζηθφ πιενλέθηεκα ηνπ κνληέινπ απηνχ είλαη φηη νη κεηαβιεηέο ηνπ είλαη 

παλζεσξεηηθέο θαη επνκέλσο ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαη 

λα αμηνπνηεζνχλ απφ πνηθίιεο ςπρνζεξαπεπηηθέο ζρνιέο.  

Σν βαζηθφ εχξεκα φηη ε ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο πξνθχπηεη 

κέζα απφ ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο κπνξεί λα θαηεπζχλεη ηνπο 

ςπρνζεξαπεπηέο πεξηζζφηεξν ζε δηαδηθαζίεο δηεπθφιπλζεο ηεο γλσζηηθήο θαη θπξίσο 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο θαη φρη ηφζν ζηε δηδαζθαιία δεμηνηήησλ. Δίδακε 

πξνεγνπκέλσο φηη ηα πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο έρνπλ 

εζηηάζεη θπξίσο ζηε ζηνρεπκέλε αλάπηπμε επηιεγκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ 

κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ, ςπρνεθπαίδεπζεο ή δηδαζθαιίαο δεμηνηήησλ. Ζ 

παξνχζα έξεπλα αλέδεημε φηη ίζσο εθείλν πνπ είλαη ζεκαληηθφηεξν είλαη ε 

δεκηνπξγία ησλ ζπλζεθψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ην άηνκν λα 

αλαλνεκαηνδνηήζεη ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηηο εκπεηξίεο 

ηνπ. Ζ ίδηα ε αλαθαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο είλαη απηή πνπ ην βνεζά λα αλαθάκςεη 

απφ ηελ αληημνφηεηα θαη λα αλαπηπρζεί, ελψ ηαπηφρξνλα νδεγεί θαη ζηελ αλάπηπμε 

άιισλ πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ. Δπηπιένλ, κέζα απφ ηελ έξεπλα αλαδείρζεθε φηη 

απηή ε δηαδηθαζία αλαλνεκαηνδφηεζεο δελ πξνθχπηεη κφλν κέζα απφ κηα γλσζηηθή 

αλαδφκεζε αιιά κέζα απφ κηα νιηζηηθή δηεξγαζία, βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

νπνίαο απνηειεί ε επαλαβίσζε θαη επεμεξγαζία ησλ νδπλεξψλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηηο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο. 

Ζ παξνχζα κειέηε αλέδεημε ηηο βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ξφινπ ηνπ 

ςπρνζεξαπεπηή πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο αλαθαηαζθεπήο ηνπ 

λνήκαηνο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. Καηαξράο, ε έξεπλα 
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ππνδεηθλχεη πσο ν ζεξαπεπηήο κε ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηε ζηάζε θαη ηηο παξεκβάζεηο 

ηνπ επηηειεί ηξεηο θεληξηθέο ιεηηνπξγίεο. ε έλα πξψην επίπεδν ν ζεξαπεπηήο 

ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία κηαο αζθαινχο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο πνπ ζα απνηειέζεη 

ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα κπνξέζεη λα ιάβεη ρψξα ε επεμεξγαζία ησλ βησκάησλ, 

ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ. Δπηπιένλ, ν ζεξαπεπηήο ιεηηνπξγεί σο πξφηππν πνπ 

δείρλεη ζηνλ πειάηε κέζα απφ ηε δηθή ηνπ ζηάζε πσο λα πηνζεηεί κηα ζεηηθφηεξε 

ζηάζε απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπ. Σέινο, νη παξεκβάζεηο ηνπ ςπρνζεξαπεπηή 

δηεπθνιχλνπλ ελεξγά ηηο δηαδηθαζίεο αλαλνεκαηνδφηεζεο θαη βνεζνχλ ην άηνκν λα 

δεη ηα πξάγκαηα θάησ απφ έλα λέν θσο, ψζηε λα κπνξέζεη λα δηαρεηξηζηεί ηα 

νδπλεξά ζπλαηζζήκαηα. Παξεκβάζεηο ηνπ ζεξαπεπηή φπσο νη εξσηήζεηο, ην 

θαζξέθηηζκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ, νη εξκελείεο, ε ςπρνεθπαίδεπζε, ε 

απνδξακαηνπνίεζε, ε δηεχξπλζε ηεο νπηηθήο θαη ε επηζήκαλζε ησλ ζεηηθψλ ηνπ 

πειάηε κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνλ πειάηε λα αληηιεθζεί κε κεγαιχηεξε δηαχγεηα 

ηνλ εαπηφ ηνπ, λα απνθηήζεη κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή θαη λα αλαιάβεη δξάζε. Ζ 

έξεπλα, επίζεο, επηβεβαίσζε ηε ζεκαληηθφηεηα πνηνηήησλ φπσο ε απνδνρή, ν 

ζεβαζκφο, ε θαηαλφεζε, ε απζεληηθφηεηα, ε πίζηε θαη ε ππνζηήξημε ηνπ πειάηε, 

ζηελ επηηέιεζε ησλ παξαπάλσ ιεηηνπξγηψλ. Δπηπιένλ, ε έξεπλα αλέδεημε ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηνπο  εηδηθά γηα άηνκα πνπ έρνπλ βηψζεη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ή 

αληημνφηεηεο. 

Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ αλαδείρζεθε απφ ηελ παξνχζα έξεπλα είλαη ε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο πνηφηεηαο ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο θαη ηεο ζπκβαηφηεηαο 

αλάκεζα ζηνλ πειάηε θαη ηνλ ζεξαπεπηή. Ζ αλαγλψξηζε απηή έρεη ζεκαληηθέο 

πξνεθηάζεηο γηα ηελ ςπρνζεξαπεπηηθή πξαθηηθή, θαζψο ε δηεξεχλεζε ηεο πνηφηεηαο 

ηεο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο θαη ηεο ζπκβαηφηεηαο ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο 

ςπρνζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζα κπνξνχζε λα είλαη ηδηαίηεξα βνεζεηηθή.  

 Σν ζεσξεηηθφ κνληέιν πνπ πξνέθπςε απφ ηελ παξνχζα κειέηε αλαδεηθλχεη 

επίζεο ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ ίδηνπ ηνπ πειάηε ζηελ ελίζρπζε ηεο ςπρηθήο 

ηνπ αλζεθηηθφηεηαο. Βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ξφινπ ηνπ πειάηε πνπ αλαδείρζεθαλ είλαη 

ε θηλεηνπνίεζε θαη ε εηνηκφηεηα ηνπ γηα ζεξαπεία, θαζψο θαη ε ελεξγεηηθή δνπιεηά 

πνπ θαηαβάιιεη εληφο θαη εθηφο ζπλεδξίαο. Σν ζπκπέξαζκα απηφ είλαη ζεκαληηθφ γηα 

ηελ ςπρνζεξαπεπηηθή πξαθηηθή, θαζψο ε απνπζία θηλήηξνπ, εηνηκφηεηαο ή δηάζεζεο 

γηα εξγαζία απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε κπνξεί λα δπζρεξαίλεη ή αθφκε θαη λα 

απνθιείεη ηε ζεξαπεπηηθή πξφνδν. 
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 Πάλσ απφ φια φκσο, ε παξνχζα έξεπλα ππνγξακκίδεη ηε δπλαηφηεηα ησλ 

αηφκσλ λα αλαπηπρζνχλ κέζα απφ ηελ ςπρνζεξαπεία θαη φρη απιά λα επαλέιζνπλ ζε 

έλα πξνγελέζηεξν, ιεηηνπξγηθφ επίπεδν. Ζ δηαπίζησζε απηή κπνξεί λα εκπλεχζεη 

ηνπο ζεξαπεπηέο θαη λα εληζρχζεη ηελ πίζηε ηνπο ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ ηα 

άηνκα λα αληεπεμέξρνληαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη λα βγαίλνπλ απφ 

απηέο δπλαηφηεξνη, ζνθφηεξνη θαη πην ηθαλνπνηεκέλνη κε ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηε δσή. 

Πεξηνξηζκνί ηεο Παξνύζαο Έξεπλαο θαη Πξνηάζεηο γηα Μειινληηθέο Έξεπλεο 

Ζ επηινγή κηαο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο ζπλνδεχεηαη απφ 

πνηθίια πιενλεθηήκαηα, αλαπφθεπθηα φκσο ζπλνδεχεηαη θαη απφ πεξηνξηζκνχο σο 

πξνο ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ηα επξήκαηα κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ πέξα απφ ηηο 

ζπλζήθεο ηεο έξεπλαο. Δπηπιένλ, θακία κεκνλσκέλε έξεπλα δε κπνξεί λα ζεσξεζεί 

φηη απνηππψλεη πιήξσο έλα θαηλφκελν ζε φιεο ηνπ ηηο δηαζηάζεηο. Γηα λα επηηεπρζεί 

απηφ ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο, ηφζν πνηνηηθέο φζν θαη πνζνηηθέο, νη νπνίεο 

ζα πξνζεγγίζνπλ ην θαηλφκελν απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο, έηζη ψζηε λα 

κπνξέζνπκε λα έρνπκε κηα πιεξέζηεξε εηθφλα. ηελ παξνχζα ελφηεηα ζα 

ζπδεηεζνχλ νη πεξηνξηζκνί ηεο κεζφδνπ έξεπλαο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε, ελψ ζα γίλνπλ θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο. 

ε έλα πξψην επίπεδν, ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε ε νπνία πηνζεηήζεθε δελ έρεη 

ηε δπλαηφηεηα λα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα αηηηφηεηαο σο πξνο ηε δπλαηφηεηα ηεο 

ςπρνζεξαπείαο λα εληζρχζεη ηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα ησλ αηφκσλ. Κάηη ηέηνην ζα 

απαηηνχζε κηα δηαθνξεηηθή εξεπλεηηθή κεζνδνινγία, φπσο ζα ήηαλ, γηα παξάδεηγκα, 

κηα πεηξακαηηθή έξεπλα ζηελ νπνία ζα γηλφηαλ ρεηξηζκφο ησλ ππφ εμέηαζε 

κεηαβιεηψλ θαη απζηεξφο έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ. Χζηφζν, ν επξχηεξνο ζθνπφο 

ηεο κειέηεο δελ ήηαλ ε απφδνζε αηηηφηεηαο, αιιά ε αλάδεημε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ ςπρνζεξαπεία θαη 

ε θαηαζθεπή ελφο εκπεηξηθά ζεκειησκέλνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ πνπ λα εμεγεί ηελ 

αλάπηπμε απηή.  

Δπηπιένλ, ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο δελ είλαη δπλαηφ λα 

γεληθεπηνχλ ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ, θαζψο δε βαζίδνληαη ζε έλα κεγάιν δείγκα πνπ 

έρεη επηιερζεί κε βάζε ηελ ηπραία δεηγκαηνιεςία. Χζηφζν, ην δείγκα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο θξίλεηαη θαηάιιειν γηα ηε κεζνδνινγία πνπ πηνζεηήζεθε, ελψ ε ηάζε 

νξηζκέλσλ εξεπλεηψλ πνπ δηεμάγνπλ πνηνηηθή έξεπλα λα ραξαθηεξίδνπλ ην δείγκα 

ηνπο κηθξφ θαη λα απνδίδνπλ ζην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ηελ αδπλακία γελίθεπζεο, 

είλαη ιαλζαζκέλε, θαζψο απηφ απνηειεί εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνηνηηθήο 
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έξεπλαο. πγθεθξηκέλα, ν ζθνπφο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο γεληθά, θαη ηεο εκπεηξηθά 

ζεκειησκέλεο ζεσξίαο εηδηθφηεξα, δελ είλαη ε γελίθεπζε ησλ επξεκάησλ αιιά ε 

παξαγσγή κηαο φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξεο ζεσξίαο. Ζ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζέγγηζεο έγηλε πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα θαη ζε βάζνο ην θαηλφκελν 

ηεο αλάπηπμεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο κέζσ ηεο ςπρνζεξαπείαο. Δθφζνλ, 

ινηπφλ, ε γεληθεπζηκφηεηα δελ ήηαλ έλα ζηνηρείν ζην νπνίν ζηφρεπε ε έξεπλα, 

ζπζηάζηεθε πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ.  

 Έλαο αθφκε πεξηνξηζκφο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πηνζέηεζε κηαο πνηνηηθήο 

πξνζέγγηζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαπφθεπθηε ππνθεηκεληθφηεηα πνπ ζπλεπάγεηαη. Μηα 

έξεπλα πνπ γίλεηαη ζε απηφ ην πιαίζην βαζίδεηαη ζηηο αθεγήζεηο πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο κεηαμχ εξεπλεηή θαη 

ζπκκεηερφλησλ, ελψ ε εκπεηξηθά ζεκειησκέλε ζεσξία πνπ πξνθχπηεη αληαλαθιά ηηο 

ηδέεο, ηηο ελνξάζεηο, ηε ζπγθεθξηκέλε νπηηθή θαη ηηο εξκελείεο ηνπ εξεπλεηή. Έλα 

δηαθνξεηηθφ άηνκν πηζαλά ζα θαηέιεγε ζε έλα δηαθνξεηηθφ ζεσξεηηθφ κνληέιν. 

Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηελ θνλζηξνπθηηβηζηηθή θηινζνθηθή βάζε ζηελ νπνία 

ζηεξίδεηαη ε παξνχζα κειέηε, φιεο νη ππνθεηκεληθέο πξαγκαηηθφηεηεο ζεσξνχληαη 

εμίζνπ έγθπξεο θαη ζπλεηζθέξνπλ ζε εκπινπηηζκφ θαη ζπλνιηθφηεξε ζεψξεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ. Δπηπιένλ, ε αλαγλψξηζε απηήο ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο απφ ηνλ 

εξεπλεηή, καδί κε ηε ρξήζε θξηηεξίσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, φπσο έγηλε ζηελ παξνχζα έξεπλα, κπνξεί λα αληηκεησπίζεη 

ηθαλνπνηεηηθά ην δήηεκα απηφ. 

 Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο 

ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο ζηελ ςπρνζεξαπεία απφ ηελ νπηηθή γσλία ησλ ίδησλ ησλ 

αηφκσλ πνπ είραλ βηψζεη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ή αληημνφηεηεο. Παξφια απηά 

αλαγλσξίδσ φηη πηνζεηψληαο κηα κφλν νπηηθή, θαη ζπγθεθξηκέλα απηή ηνπ πειάηε, 

πεξηνξίδεηαη ην εχξνο ηεο ζεσξίαο πνπ αλαπηχζζεηαη. Ζ πξνζζήθε ηεο νπηηθήο ηνπ 

ζεξαπεπηή ή ε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηελ εθηίκεζε νξηζκέλσλ κεηαβιεηψλ ηεο 

έξεπλαο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ε αμηνιφγεζε ηεο πξνζαξκνγήο θαηά ην ηέινο ηεο 

ςπρνζεξαπείαο κε κηα ζεηξά απφ θαηάιιειεο θιίκαθεο, ζα είρε ελδερνκέλσο 

νδεγήζεη ζε κηα πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλε εηθφλα. Χζηφζν, ε απφθαζε απηή 

βαζίζηεθε ζηελ φιν θαη κεγαιχηεξε αλαγλψξηζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο πνπ έρεη ε 

θσλή ησλ πειαηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζνπκε θαιχηεξεο παξεκβάζεηο θαη λα 

θαιχςνπκε κε θαιχηεξνπο ηξφπνπο ηηο αλάγθεο ηνπο. 
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 Έλαο επηπιένλ πεξηνξηζκφο πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο είρε ππνζηεί εκπεηξίεο απψιεηαο, είηε κέζσ ρσξηζκνχ, ή κέζσ 

ζαλάηνπ, ελψ νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο είραλ αθνινπζήζεη πξνζσπνθεληξηθή 

ςπρνζεξαπεία. Πηζαλά ινηπφλ, ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο λα αληαλαθινχλ θπξίσο 

δηαζηάζεηο ηφζν ηεο εκπεηξίαο ηεο απψιεηαο, φζν θαη ηεο πξνζσπνθεληξηθήο 

πξνζέγγηζεο θαη λα κελ έρνπλ έλα κεγαιχηεξν εχξνο θαη έθηαζε. Ίζσο νη αθεγήζεηο 

αηφκσλ πνπ έρνπλ βηψζεη δηαθνξεηηθνχ είδνπο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ή αληημνφηεηεο, 

ή αηφκσλ πνπ έρνπλ αθνινπζήζεη ςπρνζεξαπεία άιισλ πξνζεγγίζεσλ λα 

αλαδείθλπαλ δηαθνξεηηθνχο παξάγνληεο. Χζηφζν, ζηελ πξάμε, ηα άηνκα πνπ είραλ 

βηψζεη απψιεηεο δελ αλαθέξνληαλ ζε πνιχ δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο απφ εθείλα πνπ 

είραλ βηψζεη άιινπ είδνπο αληημνφηεηεο. Δπηπιένλ, ηα άηνκα πνπ είραλ θάλεη 

ςπρνζεξαπεία άιισλ πξνζεγγίζεσλ, θάλεθε πσο αλαδεηθλχνπλ σο ζεκαληηθνχο ηνπο 

ίδηνπο ζεξαπεπηηθνχο παξάγνληεο. Πηζαλά απηφ νθείιεηαη ζην φηη  νη βαζηθέο αξρέο 

ηεο πξνζσπνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηηο πεξηζζφηεξεο άιιεο 

πξνζεγγίζεηο. 

Χζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα δηεμαρζνχλ πεξηζζφηεξεο πνηνηηθέο έξεπλεο, ηφζν 

ζηα πιαίζηα ζπγθεθξηκέλσλ ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ ή αληημννηήησλ, φζν θαη έξεπλεο 

πνπ πεξηιακβάλνπλ πνηθίιεο εκπεηξίεο. Γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλεζεί 

ζπγθεθξηκέλα ε εκπεηξία ηεο απψιεηαο ησλ γνληψλ ζε κηθξή ειηθία, ε εκπεηξία κηαο 

ρξφληαο αζζέλεηαο ή ε ηαπηφρξνλε βίσζε πνιιαπιψλ ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ. 

Δπηπιένλ, ζεσξψ ζεκαληηθφ λα δηεμαρζνχλ έξεπλεο ζηηο νπνίεο λα αληηπξνζσπεχεηαη 

ηφζν κία κεκνλσκέλε, φζν θαη πεξηζζφηεξεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο. Οη έξεπλεο 

απηέο ζα επηηξέςνπλ λα εληνπηζηνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο δηαζηάζεηο ηνπ 

θαηλνκέλνπ, ηφζν απφ ηελ άπνςε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζηελ ςπρνζεξαπεία, φζν θαη απφ ηελ άπνςε ησλ πιεπξψλ ηεο 

ςπρνζεξαπείαο πνπ είλαη βνεζεηηθέο. Οη έξεπλεο απηέο ζα ζπκβάιινπλ επίζεο ζηνλ 

εληνπηζκφ ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πνπ είλαη θαζνξηζηηθνί 

γηα δηαθνξεηηθέο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο.  

Σέινο, έλαο αθφκε πηζαλφο πεξηνξηζκφο κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ επηινγή 

αηφκσλ πνπ είραλ επηηπρεκέλε ςπρνζεξαπεία θαη είραλ νδεγεζεί ζε ζεηηθή 

πξνζαξκνγή κεηά απφ απηήλ. Απηφ κπνξεί λα πεξηνξίδεη ηα επξήκαηα θαζψο αλ είραλ 

επηιεγεί λα ζπκκεηάζρνπλ άηνκα πνπ δελ είραλ απνθνκίζεη ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ 

ηελ ςπρνζεξαπεία ηνπο, ίζσο λα αλαδεηθλχνληαλ δηαζηάζεηο πνπ δελ αλαθέξζεθαλ 

απφ ηηο επηηπρεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ, θαη λα νδεγνχζαλ έηζη ζε έλα 
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πιεξέζηεξν εκπεηξηθά ζεκειησκέλν ζεσξεηηθφ κνληέιν. Δπνκέλσο, πξνηείλεηαη ε 

δηεμαγσγή πνηνηηθψλ εξεπλψλ ζηηο νπνίεο λα ζπκκεηέρνπλ άηνκα πνπ δελ είραλ 

επηηπρεκέλε ζεξαπεπηηθή έθβαζε, ψζηε λα δηεπθξηληζηνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηφζν 

νη βνεζεηηθνί, φζν θαη νη κε βνεζεηηθνί παξάγνληεο. 

πσο ήδε αλέθεξα, ε παξνχζα έξεπλα απνηειεί κηα πξψηε ζπζηεκαηηθή 

πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζεί ην θαηλφκελν ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαη ε 

αλάπηπμε ηνπ ζηελ ςπρνζεξαπεία. Πξφθεηηαη γηα έλα πνιχπινθν θαηλφκελν πνπ έρεη 

εξεπλεζεί ειάρηζηα ζην πεδίν ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο έξεπλαο, επνκέλσο είλαη 

απαξαίηεηεο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο ψζηε λα ραξηνγξαθεζεί κε ιεπηνκεξέζηεξν θαη 

πιεξέζηεξν ηξφπν. Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη ην ζεσξεηηθφ κνληέιν 

πνπ πξνέθπςε ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πξνο 

επηβεβαίσζε απφ κειινληηθέο έξεπλεο, νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο θαηάιιειεο 

ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο θαη ην θαηάιιειν κέγεζνο δείγκαηνο. Οη έξεπλεο απηέο ζα 

κπνξνχζαλ λα εληνπίζνπλ ηνπο παξάγνληεο ηνπ κνληέινπ πνπ θαίλεηαη λα είλαη 

θαζνιηθφηεξνη θαζψο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ελδέρεηαη λα είλαη ζεκαληηθφηεξνη ζε 

ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα ή κνξθέο αληημννηήησλ. 

Ζ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ ή δηαθνξεηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ κπνξεί επίζεο λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα πεξηζζφηεξεο 

πιεπξέο ηνπ θαηλνκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε ρξήζε κηαο πεηξακαηηθήο εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο ζα κπνξνχζε λα απαληήζεη ζην θαηά πφζν εληζρχεηαη ε ςπρηθή 

αλζεθηηθφηεηα κέζα απφ ηελ ςπρνζεξαπεία ή πνηεο είλαη νη κεηαβιεηέο ηνπ 

θαηλνκέλνπ. ε κηα ηέηνηα έξεπλα, ηφζν ε επίδξαζε ηεο ηξαπκαηηθήο εκπεηξίαο ή 

αληημνφηεηαο, φζν θαη ε ζεηηθή πξνζαξκνγή κεηά ηελ ςπρνζεξαπεία ζα κπνξνχζαλ 

λα αμηνινγεζνχλ κε πνηθίιεο θιίκαθεο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νη δηαζηάζεηο πνπ αλαδείρζεθαλ απφ ηελ παξνχζα κειέηε. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ δεκηνπξγεζεί επίζεο λέεο, κηθηέο κέζνδνη έξεπλαο γηα ηελ 

πιεξέζηεξε αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ηεο ςπρνζεξαπείαο. Έλα παξάδεηγκα 

απνηειεί ην εξκελεπηηθφ ζρέδην απνηειεζκαηηθφηεηαο κνλαδηθήο πεξίπησζεο 

(hermeneutic single-case efficacy design – HSCED) ηνπ Elliott (2002), ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηεί ηφζν πνζνηηθέο, φζν θαη πνηνηηθέο κεζφδνπο γηα ηελ απνηχπσζε ηεο 

επίδξαζεο ηεο ςπρνζεξαπείαο. Σν ζρέδην απηφ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνδνζνχλ 

αηηηψδεηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο 

θαη ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη, κεηαμχ άιισλ, κηα ρξήζηκε κεζνδνινγία γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο ςπρνζεξαπείαο ζηελ ςπρηθή αλζεθηηθφηεηα.  
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πκπεξάζκαηα 

Ζ παξνχζα έξεπλα επηρείξεζε λα δηεξεπλήζεη ηνλ ξφιν ηεο ςπρνζεξαπείαο σο 

παξάγνληα ελίζρπζεο ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. Σν εκπεηξηθά ζεκειησκέλν 

ζεσξεηηθφ κνληέιν πνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ αλέδεημε ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ πξνζσπηθνχ λνήκαηνο σο θεληξηθή 

δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο αλαπηχζζνληαη νη παξάγνληεο ηεο ςπρηθήο 

αλζεθηηθφηεηαο ζηελ ςπρνζεξαπεία. Ζ ίδηα ε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

αληηιακβάλεηαη ην άηνκν ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα αληηκεησπίδεη 

απνηειεζκαηηθά ηηο αληημνφηεηεο θαη ηε δσή, απνηειεί πξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα πνπ 

έρεη επηβεβαησζεί απφ πνιπάξηζκεο έξεπλεο ζηνλ ρψξν ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο. 

Δπηπιένλ, ε αλαθαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο νδεγεί ηνλ πειάηε ζηελ αλάπηπμε 

επηπξφζζεησλ πξνζηαηεπηηθψλ παξαγφλησλ, φπσο είλαη ε αλάπηπμε θαιχηεξεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ξχζκηζεο, ε επέιηθηε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε δξάζε θαη ε 

βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο άιινπο. Ζ 

έξεπλα έδεημε, επηπιένλ, φηη ε αλαθαηαζθεπή ηνπ λνήκαηνο θαη ε αλάπηπμε θαη 

ελίζρπζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ κεραληζκψλ πνπ επηηπγράλνληαη κέζσ ηεο 

ςπρνζεξαπείαο, δε ζπληεινχλ κφλν ζηελ επνχισζε ησλ ζπλεπεηψλ πνπ έρνπλ νη 

ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ζηνλ ςπρηζκφ ηνπ αηφκνπ, αιιά θαη ζηε ζπλνιηθφηεξε 

βειηίσζε ηνπ εαπηνχ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο, ππνδειψλνληαο φηη ε ςπρνζεξαπεία 

ζπληείλεη ζηε κεηαηξαπκαηηθή αλάπηπμε ηνπ πειάηε. 

Ζ παξνχζα κειέηε επηβεβαίσζε επίζεο ηνλ θεληξηθφ ξφιν ηνπ ζεξαπεπηή, ηνπ 

πειάηε θαη ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο ζηε ζεηηθή ςπρνζεξαπεπηηθή έθβαζε, ελψ 

αλέδεημε θαη ηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο ζπληειείηαη ε αλαθαηαζθεπή ηνπ 

λνήκαηνο. Ο ξφινο ηνπ ζεξαπεπηή, ηφζν σο πξνο ηε γεληθφηεξε ζεξαπεπηηθή ηνπ 

ζηάζε πνπ δηαθαηέρεηαη απφ απνδνρή, θαηαλφεζε θαη ππνζηήξημε, φζν θαη σο πξνο 

ηηο ζεξαπεπηηθέο ηνπ παξεκβάζεηο πνπ βνεζνχλ ηνπο πειάηεο λα αληηιεθζνχλ κε 

κεγαιχηεξε ζαθήλεηα ηνλ εαπηφ ηνπο, λα αιιάμνπλ ηελ νπηηθή ηνπο θαη λα 

αλαιάβνπλ δξάζε, αλαδεηθλχεηαη σο θεληξηθφο. Κεληξηθφο εκθαλίδεηαη θαη ν ξφινο 

ηνπ ίδηνπ ηνπ πειάηε, ηφζν απφ ηελ άπνςε ηεο θηλεηνπνίεζεο ηνπ λα παξακείλεη ζε 

κηα έληνλε θαη δχζθνιε δηαδηθαζία, φζν θαη απφ ηελ άπνςε ηεο ελεξγεηηθήο 

εξγαζίαο πνπ ρξεηάδεηαη λα θαηαβάιιεη ψζηε λα επηηεπρζεί ε αλαθαηαζθεπή ηνπ 

λνήκαηνο. Σέινο, ηνλίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο κηαο αζθαινχο θαη ζηαζεξήο 

ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο, κέζα ζηελ νπνία ν ζεξαπεπφκελνο βηψλεη ηελ απαξαίηεηε 

ζπλαηζζεκαηηθή αλαθνχθηζε θαη πξνβαίλεη ζηελ ςχρξαηκε παξαηήξεζε ηεο 
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ππνθεηκεληθήο ηνπ εκπεηξίαο, θαη ζηε γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία ησλ 

ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ θαη ησλ επηπηψζεσλ ηνπο ζηελ ςπρηθή ηνπ πγεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

298 

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 

 

Affleck, G., & Tennen, H. (1996). Construing benefits from adversity: Adaptational 

significance and dispositional underpinnings, Journal of Personality, 64(4), 

899-922. 

Afifi, T. O., & MacMillan, H. L. (2011). Resilience following child maltreatment: a 

review of protective factors. Canadian Journal of Psychiatry. Revue 

Canadienne de Psychiatrie, 56(5), 266-272. 

Agaibi, C. E., & Wilson, J. P. (2005). Trauma, PTSD, and resilience. A review of the 

literature. Trauma, Violence, & Abuse, 6(3), 195-216. 

Aspinwall, L. G., & Taylor, S. E. (1992). Modeling cognitive adaptation: A 

longitudinal investigation of the impact of individual differences and coping 

on college adjustment and performance. Journal of Personality and Social 

Psychology, 63(6), 989-1003. 

Austenfeld, J. L., & Stanton, A. L. (2004). Coping through emotional approach: a new 

look at emotion, coping, and health‐related outcomes. Journal of Personality, 

72(6), 1335-1364. 

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman. 

Bandura, A. (1989). Human agency in social cognitive theory, American 

Psychologist, 44(9), 1175-1184. 

Barker, C., Pistrang, N., & Elliott, R. (2002). Research methods in clinical 

psychology: An introduction for students and practitioners, (2nd ed.). 

Chichester: Wiley.  

Barrera Jr, M. (1986). Distinctions between social support concepts, measures, and 

models. American Journal of Community Psychology, 14(4), 413-445. 

Baumeister, R. F., & Vohs, K. D. (2002). The pursuit of meaningfulness in life. In 

C.R. Snyder & S.J. Lopez (Eds.), Handbook of Positive Psychology (pp.608-

618). New York: Oxford University Press. 

Beardslee, W. R. (1989). The role of self-understanding in resilient individuals: The 

development of a perspective. American Journal of Orthopsychiatry, 59(2), 

266-276. 

Beardslee, W. R., & Podorefsky, D. (1988). Resilient adolescents whose parents have 

serious affective and other psychiatric disorders: Importance of self-



 
Παξαπνκπέο 

299 

 

understanding and relationships. American Journal of Psychiatry, 145(1), 63-

69.  

Beasley, M., Thompson, T., & Davidson, J. (2003).  Resilience in response to life 

stress: The effects of coping style and cognitive hardiness.  Personality and 

Individual Differences, 34(1), 77-95. 

Belaise, C., Fava, G. A., & Marks, I. M. (2005). Alternatives to debriefing and 

modifications to cognitive behavior therapy for posttraumatic stress disorder. 

Psychotherapy and Psychosomatics, 74(4), 212-217. 

Benight, C. C., & Cieslak, R. (2011). Cognitive factors and resilience: How self-

efficacy contributes to coping with adversities. In S. M. Southwick, B. T. Litz, 

D. Charney, & M. J. Friedman (Eds.), Resilience and mental health: 

Challenges across the lifespan (pp. 45-55). New York: Cambridge University 

Press. 

Benight, C. C., Swift, E., Sanger, J., Smith, A., & Zeppelin, D. (1999). Coping self‐

efficacy as a mediator of distress following a natural disaster. Journal of 

Applied Social Psychology, 29(12), 2443-2464. 

Berking, M., Orth, U., Wupperman, P., Meier, L. L., & Caspar, F. (2008). Prospective 

effects of emotion-regulation skills on emotional adjustment. Journal of 

Counseling Psychology, 55(4), 485-494. 

Berking, M., & Wupperman, P. (2012). Emotion regulation and mental health: recent 

findings, current challenges, and future directions. Current Opinion in 

Psychiatry, 25(2), 128-134. 

Berking, M., Wupperman, P., Reichardt, A., Pejic, T., Dippel, A., & Znoj, H. (2008). 

Emotion-regulation skills as a treatment target in psychotherapy. Behaviour 

Research and Therapy, 46(11), 1230-1237. 

Binder, P.-E., Holgersen, H., & Nielsen, G.H. (2009). Why did I change when I went 

to therapy? A qualitative analysis of former patients‟ conceptions of successful 

psychotherapy. Counselling & Psychotherapy Research, 9(4), 250-256. 

Binder, P.-E., Holgersen, H., & Nielsen, G.H. (2010). What is a “good outcome” in 

psychotherapy? A qualitative exploration of former patients‟ point of view. 

Psychotherapy Research, 20(3), 285-294. 

Birks, M., & Mills, J. (2011). Grounded theory: A practical guide. London: Sage. 



 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΖ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 

300 

 

Block, J., & Kremen, A. M. (1996). IQ and ego-resiliency: Conceptual and empirical 

connections and separateness. Journal of Personality and Social Psychology, 

70(2), 349-361. 

Bogar, C. B., & Hulse-Killacky, D. (2006). Resiliency determinants and resiliency 

processes among female adult survivors of childhood sexual abuse. Journal of 

Counseling & Development, 84(3), 318-327. 

Bohart, A. C. (2000). The client is the most important common factor: Clients‟ self-

healing capacities and psychotherapy. Journal of Psychotherapy Integration, 

10(2), 127-149. 

Bohart, A. C. & Tallman, K. (1999). How clients make therapy work: The process of 

active self-healing. Washington, DC: American Psychological Association. 

Bolger, K. E., & Patterson, C. J. (2001). Pathways from child maltreatment to 

internalizing problems: Perceptions of control as mediators and moderators. 

Development and Psychopathology, 13(4), 913-940. 

Bolger, K. E., & Patterson, C.J. (2003). Sequelae of child maltreatment: Vulnerability 

and resilience. In S.S. Luthar (Ed.), Resilience and vulnerability: Adaptation 

in the context of childhood adversities (pp. 156-181). New York, NY: 

Cambridge University Press. 

Bonanno, G. A. (2004). Loss, trauma, and human resilience. Have we underestimated 

the human capacity to thrive after extremely aversive events? American 

Psychologist, 59(1), 20–28. 

Bonanno, G. A. (2005).  Clarifying and extending the construct of adult resilience.  

American Psychologist, 60(3), 265-267. 

Bonanno, G. A., & Burton, C. L. (2013). Regulatory flexibility an individual 

differences perspective on coping and emotion regulation. Perspectives on 

Psychological Science, 8(6), 591-612. 

Bonanno, G. A., & Diminich, E. D. (2013). Annual Research Review: Positive 

adjustment to adversity–trajectories of minimal–impact resilience and 

emergent resilience. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 54(4), 378-

401. 

Bonanno, G. A., Field, N. P., Kovacevic, A., & Kaltman, S. (2002). Self-enhancement 

as a buffer against extreme adversity: Civil war in Bosnia and traumatic loss in 

the United States. Personality and Social Psychology Bulletin, 28(2), 184-196. 



 
Παξαπνκπέο 

301 

 

Bonanno, G. A., Galea, S., Bucciarelli, A., & Vlahov, D. (2006). Psychological 

resilience after disaster: New York city in the aftermath of the September 11th 

terrorist attack. Psychological Science, 17(3), 181-186. 

Bonanno, G. A., Galea, S., Bucciarelli, A., & Vlahov, D. (2007). What predicts 

psychological resilience after disaster? The role of demographics, resources, 

and life stress. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 75(5), 671–

682. 

Bonanno, G. A., & Kaltman, S. (1999). Toward an integrative perspective on 

bereavement. Psychological Bulletin, 125(6), 760-776. 

Bonanno, G. A., & Kaltman, S. (2001). The varieties of grief experience. Clinical 

Psychology Review, 21(5), 705-734. 

Bonanno, G. A., Kennedy, P., Galatzer-Levy, I. R., Lude, P., & Elfström, M. L. 

(2012). Trajectories of resilience, depression, and anxiety following spinal 

cord injury. Rehabilitation Psychology, 57(3), 236-247. 

Bonanno, G. A., Moskowitz, J. T., Papa, A., & Folkman, S. (2005). Resilience to loss 

in bereaved spouses, bereaved parents, and bereaved gay men. Journal of 

Personality and Social Psychology, 88(5), 827–843. 

Bonanno, G. A., Papa, A., Lalande, K., Westphal, M., & Coifman, K. (2004). The 

importance of being flexible the ability to both enhance and suppress 

emotional expression predicts long-term adjustment. Psychological Science, 

15(7), 482-487. 

Bonanno, G. A., Pat-Horenczyk, R., & Noll, J. (2011). Coping flexibility and trauma: 

The Perceived Ability to Cope with Trauma (PACT) Scale. Psychological 

Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 3(2), 117-129. 

Bonanno, G. A., Rennicke, C., & Dekel, S. (2005). Self-enhancement among high-

exposure survivors of the September 11th terrorist attack: Resilience or social 

maladjustment? Journal of Personality and Social Psychology, 88(6), 984-

998. 

Bonanno, G. A., Westphal, M., & Mancini, A. D., (2011). Resilience to loss and 

potential trauma. Annual Review of Clinical Psychology, 7, 511-535. 

Bonanno, G. A., Wortman, C. B., Lehman, D. R., Tweed, R. G., Haring, M., Sonnega, 

J., …Nesse, R. M. (2002). Resilience to loss and chronic grief: A prospective 

study from preloss to 18-months postloss. Journal of Personality and Social 

Psychology, 83(5), 1150–1164. 



 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΖ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 

302 

 

Bonanno, G. A., Wortman, C. B., & Nesse, R. M. (2004). Prospective patterns of 

resilience and maladjustment during widowhood. Psychology and Aging, 

19(2), 260–271. 

Bordin, E. S. (1979). The generalizability of the psychoanalytic concept of the 

working alliance. Psychotherapy: Theory, Research & Practice, 16(3), 252-

260. 

Bower, J. E., Kemeny, M. E., Taylor, S. E., & Fahey, J. L. (1998). Cognitive 

processing, discovery of meaning, CD4 decline, and AIDS-related mortality 

among bereaved HIV-seropositive men. Journal of Consulting and Clinical 

Psychology, 66(6), 979-986. 

Bower, J. E., & Segerstrom, S. C. (2004). Stress management, finding benefit, and 

immune function: positive mechanisms for intervention effects on physiology. 

Journal of Psychosomatic Research, 56(1), 9-11. 

Braakmann, D. (2015). Historical paths in psychotherapy research. In O.C.G. Gelo, A. 

Pritz, & B. Rieken (Eds.), Psychotherapy research: Foundations, process, and 

outcome (pp. 39-65). Wien: Springer. 

Breslau, N. (2009). The epidemiology of trauma, PTSD, and other posttrauma 

disorders. Trauma, Violence, & Abuse, 10(3), 198-210. 

Brewin, C. R., Andrews, B., & Valentine, J. D. (2000). Meta-analysis of risk factors 

for posttraumatic stress disorder in trauma-exposed adults. Journal of 

Consulting and Clinical Psychology, 68(5), 748-766. 

Bryant, A., & Charmaz, K. (2007). Grounded theory in historical perspective: An 

epistemological account. In A. Bryant, & K. Charmaz (Eds.), The SAGE 

handbook of grounded theory, (pp. 31-58). London: Sage. 

Buckner, J. C., Mezzacappa, E., & Beardslee, W. R. (2003). Characteristics of 

resilient youths living in poverty: The role of self-regulatory processes. 

Development and Psychopathology, 15(1), 139-162. 

Cadell, S., Regehr, C., & Hemsworth, D. (2003). Factors contributing to posttraumatic 

growth: A proposed structural equation model. American Journal of 

Orthopsychiatry, 73(3), 279-287. 

Calhoun, L. G., Cann, A., Tedeschi, R. G., & McMillan, J. (2000). A correlational test 

of the relationship between posttraumatic growth, religion, and cognitive 

processing. Journal of Traumatic Stress, 13(3), 521-527. 



 
Παξαπνκπέο 

303 

 

Campbell-Sills, L., Cohan, S. L., & Stein, M. B. (2006). Relationship of resilience to 

personality, coping and psychiatric symptoms in young adults. Behaviour 

Research and Therapy, 44(4), 585-599. 

Carey, T. A., Carey, M., Stalker, K., Mullan, R. J., Murray, L. K., & Spratt, M. B. 

(2007). Psychological change from the inside looking out: A qualitative 

investigation. Counselling and Psychotherapy Research, 7(3), 178-187. 

Carver, C. S. (1998).  Resilience and thriving: Issues, models, and linkages.  Journal 

of Social Issues, 54 (2), 245-266. 

Casella, L., & Motta, R. W. (1990). Comparison of characteristics of Vietnam 

veterans with and without posttraumatic stress disorder. Psychological 

Reports, 67(2), 595-605. 

Casey, G. W. (2011). Comprehensive soldier fitness. A vision for psychological 

resilience in the U.S. army. American Psychologist, 66(1), 1-3. 

Castonguay, L. G., Boswell, J. F., Zack, S. E., Baker, S., Boutselis, M. A., Chiswick, 

N. R., ... Holtforth, M. G. (2010). Helpful and hindering events in 

psychotherapy: a practice research network study. Psychotherapy: Theory, 

Research, Practice, Training, 47(3), 327-344. 

Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide through 

qualitative analysis. London: Sage. 

Charney, D. S. (2004).  Psychobiological mechanisms of resilience and vulnerability: 

Implications for successful adaptation to extreme stress.  American Journal of 

Psychiatry, 161(2), 195-216. 

Cheng, C. (2001). Assessing coping flexibility in real-life and laboratory settings: a 

multimethod approach. Journal of Personality and Social Psychology, 80(5), 

814-833. 

Cicchetti, D., & Garmezy, N. (1993). Prospects and promises in the study of 

resilience. Development and Psychopathology, 5(4), 497-502. 

Cicchetti, D., & Rogosch, F.A. (1997).  The role of self-organization in the promotion 

of resilience in maltreated children.  Development and Psychopathology, 9(4), 

797-815. 

Cicchetti, D., Rogosch, F. A., Lynch, M., & Holt, K. D. (1993). Resilience in 

maltreated children: Processes leading to adaptive outcome. Development and 

Psychopathology, 5(4), 629–647. 



 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΖ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 

304 

 

Cicchetti, D., Rogosch, F. A., & Toth, S. L. (2000). The efficacy of toddler-parent 

psychotherapy for fostering cognitive development in offspring of depressed 

mothers. Journal of Abnormal Child Psychology, 28(2), 135-148. 

Cicchetti, D., & Toth, S. L. (2005). Child maltreatment. Annual Review of Clinical 

Psychology, 1, 409-438. 

Cicchetti, D., Toth, S. L., & Rogosch, F. A. (1999). The efficacy of toddler-parent 

psychotherapy to increase attachment security in offspring of depressed 

mothers. Attachment & Human Development, 1(1), 34-66. 

Clark, P. (2009). Resiliency in the practising marriage and family therapist.  Journal 

of Marital and Family Therapy, 35(2), 231-247. 

Clarke, H., Rees, A., & Hardy, G. E. (2004). The big idea: Clients‟ perspectives of 

change processes in cognitive therapy. Psychology and Psychotherapy: 

Theory, Research and Practice, 77, 67-89. 

Cohen, S. (1988). Psychosocial models of the role of social support in the etiology of 

physical disease. Health Psychology, 7(3), 269-297. 

Cohen, S. (2004). Social relationships and health. American Psychologist, 59(8), 676-

684. 

Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. 

Psychological Bulletin, 98(2), 310-357. 

Coifman, K. G., Bonanno, G. A., Ray, R. D., & Gross, J. J. (2007). Does repressive 

coping promote resilience? Affective-autonomic response discrepancy during 

bereavement. Journal of Personality and Social Psychology, 92(4), 745-758. 

Condly, S. J. (2006).  Resilience in children: A review of literature with implications 

for education.  Urban Education, 41(3), 211-236. 

Connolly, M., & Strupp, H. (1996). Cluster analysis of patient reported psychotherapy 

outcomes. Psychotherapy Research, 6(1), 30-42. 

Connor, K. M. & Davidson, J. R. T. (2003).  Development of a new resilience scale: 

The Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC).  Depression and Anxiety 

18(2), 76-82. 

Cook, A., Spinazzola, J., Ford, J. D., Lanktree, C., Blaustein, M., Cloitre, M., …van 

der Kolk, B. (2005). Complex trauma in children and adolescents. Psychiatric 

Annals, 35(5), 390–398. 

Cooper, M. (2008). Essential research findings in counselling and psychotherapy: 

The facts are friendly. London: Sage. 



 
Παξαπνκπέο 

305 

 

Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research (3rd ed.). Thousand 

Oaks, CA: Sage. 

Cornum, R., Matthews, M. D., & Seligman, M. E. (2011). Comprehensive Soldier 

Fitness. Building resilience in a challenging institutional context. American 

Psychologist, 66(1), 4-9. 

Cowen, E. L., Wyman, P. A., Work, W. C., Kim, J. Y., Fagen, D. B., & Magnus, K. 

B. (1997).  Follow-up study of young stress-affected and stress-resilient urban 

children.  Development and Psychopathology, 9(3), 565-577. 

Cozzarelli, C. (1993). Personality and self-efficacy as predictors of coping with 

abortion. Journal of Personality and Social Psychology, 65(6), 1224-1236. 

Creswell, J. D., Lam, S., Stanton, A. L., Taylor, S. E., Bower, J. E., & Sherman, D. K. 

(2007). Does self-affirmation, cognitive processing, or discovery of meaning 

explain cancer-related health benefits of expressive writing? Personality and 

Social Psychology Bulletin, 33(2), 238-250. 

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five 

approaches, (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 

Creswell, J. W. (2009). Research design. Qualitative, quantitative and mixed methods 

approaches, (3rd ed.). Los Angeles, CA: Sage. 

Creswell, J. W., Hanson, W. E., Plano, V. L. C., & Morales, A. (2007). Qualitative 

research designs selection and implementation. The Counseling Psychologist, 

35(2), 236-264. 

Crits-Christoph, P., Connolly Gibbons, M. B., & Mukherjee, D. (2013). 

Psychotherapy process-outcome research. In M. J. Lambert (Ed.), Bergin and 

Garfield’s handbook of psychotherapy and behavior change (6th ed., pp. 298–

340). Hoboken, NJ: Wiley. 

Cuijpers, P., Driessen, E., Hollon, S. D., van Oppen, P., Barth, J., & Andersson, G. 

(2012). The efficacy of non-directive supportive therapy for adult depression: 

a meta-analysis. Clinical Psychology Review, 32(4), 280-291. 

Curtis, W. J., & Cicchetti, D. (2003).  Moving research on resilience into the 21st 

century: Theoretical and methodological considerations in examining the 

biological contributors to resilience. Development and Psychopathology, 

15(3), 773–810. 

Cutcliffe, J. R. (2004). The inspiration of hope in bereavement counseling. Issues in 

Mental Health Nursing, 25(2), 165-190. 



 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΖ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 

306 

 

Davis, C. G., & Nolen-Hoeksema, S. (2001). Loss and meaning: How do people make 

sense of loss? American Behavioral Scientist, 44(5), 726-741. 

Davis, C. G., Nolen-Hoeksema, S., & Larson, J. (1998). Making sense of loss and 

benefiting from the experience: Two construals of meaning. Journal of 

Personality and Social Psychology, 75(2), 561-574. 

Davis, C. G., Wohl, M. J., & Verberg, N. (2007). Profiles of posttraumatic growth 

following an unjust loss. Death Studies, 31(8), 693-712. 

Davis, G., Wortman, C. B., Lehman, D. R, & Silver, R. C. (2000). Searching for 

meaning in loss: Are clinical assumptions correct? Death studies, 24(6), 497-

540. 

Davydov, D. M., Stewart, R., Ritchie, K., & Chaudieu, I. (2010). Resilience and 

mental health. Clinical Psychology Review, 30(5), 479-495. 

Denny, S., Clark, T. C., Fleming, T., Wall, M. (2004).  Emotional resilience: Risk and 

protective factors for depression among alternative education students in New 

Zealand.  American Journal of Orthopsychiatry, 74(2), 137–149. 

Denz-Penhey, H., & Murdoch, C. (2008) Personal resiliency: serious diagnosis and 

prognosis with unexpected quality outcomes. Qualitative Health Research, 

18(3), 391–404. 

Derogatis, L. R., Lipman, R. S., Rickels, K., Uhlenhuth, E. H., & Covi, L. (1974). The 

Hopkins Symptom Checklist (HSCL): A self‐report symptom inventory. 

Behavioral Science, 19(1), 1-15. 

Diamond, H., Llewelyn, S., Relf, M., & Bruce, C. (2012). Helpful aspects of 

bereavement support for adults following an expected death: Volunteers‟ and 

bereaved people's perspectives. Death Studies, 36(6), 541-564. 

Diehl, M., & Hay, E.L. (2010). Risk and resilience factors in coping with daily stress 

in adulthood: The role of age, self-concept incoherence, and personal control. 

Developmental Psychology, 46(5), 1132-1146. 

Dodding, C. J., Nasel, D. D., Murphy, M., & Howell, C. (2008). All in for mental 

health: a pilot study of group therapy for people experiencing anxiety and/or 

depression and a significant other of their choice. Mental Health in Family 

Medicine, 5(1), 41-49. 

Donnellan, M. B., Conger, K. J., McAdams, K. K., & Neppl, T. K. (2009). Personal 

characteristics and resilience to economic hardship and its consequences: 



 
Παξαπνκπέο 

307 

 

Conceptual issues and empirical illustrations. Journal of Personality, 77(6), 

1645-1676. 

Dourdouma, A., & Mörtl, K. (2012). The creative journey of grounded theory 

analysis: A guide to its principles and applications. Research in 

Psychotherapy: Psychopathology, Process and Outcome, 15(2), 96-106. 

Draucker, C. B., Martsolf, D. S., Ross, R., & Rusk, T. B. (2007). Theoretical 

sampling and category development in grounded theory. Qualitative Health 

Research, 17(8), 1137-1148. 

Draucker, C.B., & Petrovic, K. (1997). Therapy with male survivors of sexual abuse: 

The client perspective. Issues in Mental Health Nursing, 18, 139-155. 

Dumont, M., & Provost, M. A. (1999). Resilience in adolescents: Protective role of 

social support, coping strategies, self-esteem, and social activities on 

experience of stress and depression. Journal of Youth and Adolescence, 28(3), 

343-363. 

Duncan, B. L., & Miller, S. D. (2000). The client‟s theory of change: Consulting the 

client in the integrative process. Journal of Psychotherapy Integration, 10(2), 

169-187. 

Earvolino-Ramirez, M. (2007).  Resilience: A concept analysis. Nursing Forum, 

42(2), 73-82. 

Edward, K. L., Welch, A., & Chater, K. (2009). The phenomenon of resilience as 

described by adults who have experienced mental illness. Journal of Advanced 

Nursing, 65(3), 587-595. 

Edwards, J., & Loeb, S. (2011). What difference does counselling make? – The 

perceptions of drug using clients on low incomes. Counselling and 

Psychotherapy Research: Linking research with practice, 11(2), 105-111. 

Elliott, R. (2002). Hermeneutic single case efficacy design. Psychotherapy Research, 

12(1), 1-21. 

Elliott, R. (2008). Research on client experiences of therapy: Introduction to the 

special section. Psychotherapy Research, 18(3), 239-242. 

Elliott, R. (2010). Psychotherapy change process research: Realizing the promise. 

Psychotherapy Research, 20(2), 123-135. 

Elliott, R., Fischer, C. T., & Rennie, D. L. (1999). Evolving guidelines for publication 

of qualitative research studies in psychology and related fields. British Journal 

of Clinical Psychology, 38(3), 215-229. 



 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΖ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 

308 

 

Elliott, R., & James, E. (1989). Varieties of client experience in psychotherapy: An 

analysis of the literature. Clinical Psychology Review, 9, 443-467. 

Emlet, C. A., Tozay, S., & Raveis, V. H. (2010). “I'm not going to die from the 

AIDS”: Resilience in aging with HIV disease. The Gerontologist, 51(1), 101-

111. 

Evers, A. W., Kraaimaat, F. W., van Lankveld, W., Jongen, P. J., Jacobs, J. W., & 

Bijlsma, J. W. (2001). Beyond unfavorable thinking: the illness cognition 

questionnaire for chronic diseases. Journal of Consulting and Clinical 

Psychology, 69(6), 1026-1036. 

Eysenck, H. J. (1952). The effects of psychotherapy: An evaluation. Journal of 

Consulting Psychology, 16(5), 319-324. 

Farchi, M., & Gidron, Y. (2010). The effects of “psychological inoculation” versus 

ventilation on the mental resilience of Israeli citizens under continuous war 

stress. The Journal of Nervous and Mental Disease, 198(5), 382-384. 

Fassinger, R. E. (2005). Paradigms, praxis, problems, and promise: Grounded theory 

in counseling psychology research. Journal of Counseling Psychology, 52(2), 

156-166. 

Fava, E., Pazzi, E., Arduini, L., Masserini, C., Lammoglia, M., Lomazzi, L., … Carta, 

I. (2000). The effects of psychotherapies: A study on patients‟ perception of 

results in an Italian public setting. International Journal of Social Psychiatry, 

46(4), 290-305. 

Fava, G. A. (1999). Well-being therapy: Conceptual and technical issues. 

Psychotherapy and psychosomatics, 68(4), 171-179. 

Fava, G. A., Rafanelli, C., Cazzaro, M., Conti, S., & Grandi, S. (1998). Well-being 

therapy. A novel psychotherapeutic approach for residual symptoms of 

affective disorders. Psychological Medicine, 28(2), 475-480. 

Fava, G. A., Rafanelli, C., Grandi, S., Conti, S., & Belluardo, P. (1998). Prevention of 

recurrent depression with cognitive behavioral therapy: preliminary findings. 

Archives of General Psychiatry, 55(9), 816-820. 

Fava, G. A., Rafanelli, C., Tomba, E., Guidi, J., & Grandi, S. (2011). The sequential 

combination of cognitive behavioral treatment and well-being therapy in 

cyclothymic disorder. Psychotherapy and Psychosomatics, 80(3), 136-143. 



 
Παξαπνκπέο 

309 

 

Fava, G. A., Ruini, C., Rafanelli, C., Finos, L., Salmaso, L., Mangelli, L., & Sirigatti, 

S. (2005). Well-being therapy of generalized anxiety disorder. Psychotherapy 

and Psychosomatics, 74(1), 26-30. 

Fava, G. A., & Tomba, E. (2009).  Increasing psychological well-being and resilience 

by psychotherapeutic methods.  Journal of Personality, 77(6), 1903-1934. 

Foa, E. B., Dancu, C. V., Hembree, E. A., Jaycox, L. H., Meadows, E. A., & Street, 

G. P. (1999). A comparison of exposure therapy, stress inoculation training, 

and their combination for reducing posttraumatic stress disorder in female 

assault victims. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67(2), 194-

200. 

Foa, E. B., Huppert, J. D., & Cahill, S. P. (2006). Emotional processing theory: An 

update. In B. O. Rothbaum (Ed.), Pathological anxiety: Emotional processing 

in etiology and treatment (pp. 3-24). New York, NY: The Guilford Press. 

Foa, E. B., & Kozak, M. J. (1986). Emotional processing of fear: exposure to 

corrective information. Psychological bulletin, 99(1), 20-35. 

Foa, E. B., Rothbaum, B. O., Riggs, D. S., & Murdock, T. B. (1991). Treatment of 

posttraumatic stress disorder in rape victims: a comparison between cognitive-

behavioral procedures and counseling. Journal of Consulting and Clinical 

Psychology, 59(5), 715-723. 

Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1980). An analysis of coping in a middle-aged 

community sample. Journal of Health and Social Behavior, 21(3), 219-239. 

Folkman, S., & Moskowitz, J. T. (2004). Coping: Pitfalls and promise. Annual Review 

of Psychology, 55, 745-774. 

Follette, V. M., Palm, K. M., & Hall, M. L. R. (2004). Acceptance, mindfulness, and 

trauma. In S. C. Hayes, V. M. Follette, & M. M.  Linehan (Eds.), Mindfulness 

and acceptance: Expanding the cognitive-behavioral tradition (pp. 192-208). 

New York, NY: The Guilford Press. 

Frankl, V. E. (1969). The will to meaning. New York: New American Library. 

Fredrickson, B. L., & Joiner, T. (2002). Positive emotions trigger upward spirals 

toward emotional well-being. Psychological Science, 13(2), 172-175. 

Fredrickson, B. L., Mancuso, R. A., Branigan, C., & Tugade, M. M. (2000). The 

undoing effect of positive emotions. Motivation and Emotion, 24(4), 237-258. 

Galatzer-Levy, I. R., Bonanno, G. A., & Mancini, A. D. (2010). From marianthal to 

latent growth mixture modeling: A return to the exploration of individual 



 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΖ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 

310 

 

differences in response to unemployment. Journal of Neuroscience, 

Psychology, and Economics, 3(2), 116-125. 

Galatzer-Levy, I. R., Burton, C. L., & Bonanno, G. A. (2012). Coping flexibility, 

potentially traumatic life events, and resilience: A prospective study of college 

student adjustment. Journal of Social and Clinical Psychology, 31(6), 542-

567. 

Gallagher, M., Tracey, A., & Millar, R. (2005). Ex clients' evaluation of bereavement 

counselling in a voluntary sector agency. Psychology and Psychotherapy: 

Theory, Research and Practice, 78(1), 59-76. 

Gallegos, N. (2005). Client perspectives on what contributes to symptom relief in 

psychotherapy: A qualitative outcome study. Journal of Humanistic 

Psychology, 45(3), 355-382. 

Galli, N., & Vealey, R. S. (2008). " Bouncing back" from adversity: athletes' 

experience of resilience. Sport Psychologist, 22(3), 316-335. 

Garmezy, N., Masten, A.S., & Tellegen, A. (1984). The study of stress and 

competence in children: A building block for developmental psychopathology. 

Child Development, 55(1), 97-111. 

Gillies, J., & Neimeyer, R. A. (2006). Loss, grief, and the search for significance: 

Toward a model of meaning reconstruction in bereavement. Journal of 

Constructivist Psychology, 19(1), 31-65. 

Gillies, J., Neimeyer, R. A., & Milman, E. (2014). The meaning of loss codebook: 

Construction of a system for analyzing meanings made in bereavement. Death 

Studies, 38(4), 207-216. 

Ginzburg, K., Solomon, Z., & Bleich, A. (2002). Repressive coping style, acute stress 

disorder, and posttraumatic stress disorder after myocardial infarction. 

Psychosomatic Medicine, 64(5), 748-757. 

Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (2006). The discovery of grounded theory: Strategies 

for qualitative research. New Brunswick: Aldine Transaction. (Original work 

published 1967). 

Gloria, C. T., & Steinhardt, M. A. (2014). Relationship among positive emotions, 

coping, resilience and mental health. Stress and Health. Retrieved from 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smi.2589/pdf 

Goldfried, M. R. (1980). Toward the delineation of therapeutic change principles. 

American Psychologist, 35(11), 991-999. 



 
Παξαπνκπέο 

311 

 

Gonzales, G., Chronister, K. M., Linville, D., & Knoble, N. B. (2012). Experiencing 

parental violence: A qualitative examination of adult men‟s resilience. 

Psychology of Violence, 2(1), 90-103. 

Göstas, M. W., Wiberg, B., Neander, K., & Kjellin, L. (2012). „Hard work‟ in a new 

context: Clients‟ experiences of psychotherapy. Qualitative Social Work, 

12(3), 340-357. 

Greenberg, L. (2008). Emotion and cognition in psychotherapy: The transforming 

power of affect. Canadian Psychology/Psychologie Canadienne, 49(1), 49-59. 

Greenberg, L. S., & Pascual‐Leone, A. (2006). Emotion in psychotherapy: A practice‐

friendly research review. Journal of Clinical Psychology, 62(5), 611-630. 

Greenberg, M. A. (1995). Cognitive processing of traumas: The role of intrusive 

thoughts and reappraisals. Journal of Applied Social Psychology, 25(14), 

1262-1296. 

Grencavage, L. M. & Nocross, J. C. (1990). Where are the commonalities among the 

therapeutic common factors? Professional Psychology: Research and 

Practice, 21(5), 372-378. 

Greve, W. & Staudinger, U. M. (2006). Resilience in later adulthood and old age: 

Resources and potentials for successful aging. In D. Cicchetti & D. J. Cohen 

(Eds.), Developmental psychopathology (2nd Ed., Vol. 3, pp. 796-840). 

Hoboken, NJ: Wiley. 

Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. 

Review of General Psychology, 2(3), 271-299. 

Gross, J. J. (2002). Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences. 

Psychophysiology, 39(3), 281-291. 

Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation 

processes: implications for affect, relationships, and well-being. Journal of 

Personality and Social Psychology, 85(2), 348-362. 

Gross, J. J., & Muñoz, R. F. (1995). Emotion regulation and mental health. Clinical 

Psychology: Science and Practice, 2(2), 151-164. 

Grossman, F. K., Beinashowitz, J., Anderson, L., Sakurai, M., Finnin, L., & Flaherty, 

M. (1992). Risk and resilience in young adolescents. Journal of Youth and 

Adolescence, 21(5), 529-550. 

Gu, Q., & Day, C. (2007). Teachers resilience: A necessary condition for 

effectiveness. Teaching and Teacher Education, 23(8), 1302-1316. 



 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΖ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 

312 

 

Gupta, S., & Bonanno, G. A. (2011). Complicated grief and deficits in emotional 

expressive flexibility. Journal of Abnormal Psychology, 120(3), 635-643. 

Haber, M. G., Cohen, J. L., Lucas, T., & Baltes, B. B. (2007). The relationship 

between self-reported received and perceived social support: A meta-analytic 

review. American Journal of Community Psychology, 39(1-2), 133-144. 

Harter, S. (2002). Authenticity. In C.R. Snyder & S.J. Lopez (Eds.), Handbook of 

Positive Psychology (pp.382-394). New York: Oxford University Press. 

Hartling, L. M. (2008). Strengthening resilience in a risky world: It's all about 

relationships. Women & Therapy, 31(2-4), 51-70. 

Heinzer, M. M. (1995). Loss of a parent in childhood: Attachment and coping in a 

model of adolescent resilience. Holistic Nursing Practice, 9(3), 27-37. 

Helgeson, V. S., & Lopez, L. (2010). Social support and growth following adversity. 

In J. W. Reich, A. J. Zautra, & J. S. Hall (Eds.), Handbook of adult resilience 

(pp. 309-330). New York, NY: The Guilford Press. 

Heller, S. S., Larrieu, J. A., D‟Imperio, R., & Boris, N. W. (1999).  Research on 

resilience to child maltreatment: Empirical considerations.  Child Abuse & 

Neglect, 23(4), 321-338. 

Henwood, K., & Pidgeon, N. (2003). Grounded theory in psychological research. In 

P. M. Camic, J. E. Rhodes, & L. Yardley (Eds.), Qualitative research in 

psychology: Expanding perspectives in methodology and design (pp. 131-

155). Washington, DC: American Psychological Association. 

Heppner, P. P., Wampold, B. E., & Kivlighan, D. M.(2008). Research design in 

counseling, (3rd ed.). United States: Thomson Brooks/ Cole. 

Hill, C. E., Chui, H., & Baumann, E. (2013). Revisiting and reenvisioning the 

outcome problem in psychotherapy: An argument to include individualized 

and qualitative measurement. Psychotherapy, 50(1), 68-76. 

Hill, C. E., & Lambert, M.J. (2004). Methodological issues in studying psychotherapy 

processes and outcomes. In M.J. Lambert (Ed.), Bergin and Garfield’s 

handbook of psychotherapy and behavior change (5th ed., pp. 84-135). New 

York, NY: Wiley. 

Hill, C. E., Thompson, B. J., & Williams, E. N. (1997). A guide to conducting 

consensual qualitative research. The Counseling Psychologist, 25(4), 517-572.  

Hill, C. E., Zack, J. S., Wonnell, T. L., Hoffman, M. A., Rochlen, A. B., Goldberg, J. 

L., ... Hess, S. (2000). Structured brief therapy with a focus on dreams or loss 



 
Παξαπνκπέο 

313 

 

for clients with troubling dreams and recent loss. Journal of Counseling 

Psychology, 47(1), 90-101. 

Hjemdal, O., Friborg, O., Stiles, T. C., Rosenvinge, J. H., & Martinussen, M. (2006).  

Resilience predicting psychiatric symptoms: A prospective study of protective 

factors and their role in adjustment to stressful life events.  Clinical 

Psychology and Psychotherapy, 13(3),194-201. 

Hobfoll, S. E. (2002). Social and psychological resources and adaptation. Review of 

General Psychology, 6(4), 307-324. 

Hobfoll, S. E., & Leiberman, J. R. (1987). Personality and social resources in 

immediate and continued stress resistance among women. Journal of 

Personality and Social Psychology, 52(1), 18-26. 

Hobfoll, S. E., & London, P. (1986). The relationship of self-concept and social 

support to emotional distress among women during war. Journal of Social and 

Clinical Psychology, 4(2), 189-203. 

Hodgetts, A., & Wright, J. (2007). Researching clients‟ experiences: A review of 

qualitative studies. Clinical Psychology and Psychotherapy, 14, 157-163. 

Hogan, N. S., & Schmidt, L. A. (2002). Testing the grief to personal growth model 

using structural equation modeling. Death Studies, 26(8), 615-634. 

Hoge, E. A., Austin, E. D., & Pollack, M. H. (2007).  Resilience: Research evidence 

and conceptual considerations for posttraumatic stress disorder.  Depression 

and Anxiety, 24(2), 139-152. 

Holland, J. M., Currier, J. M., & Neimeyer, R. A. (2006). Meaning reconstruction in 

the first two years of bereavement: The role of sense-making and benefit-

finding. OMEGA-Journal of Death and Dying, 53(3), 175-191. 

Holmes, T. H., & Rahe, R. H. (1967). The social readjustment rating scale. Journal of 

Psychosomatic Research, 11(2), 213-218. 

Holton, J. A. (2007). The coding process and its challenges. In A. Bryant, & K. 

Charmaz (Eds.), The SAGE handbook of grounded theory, (pp. 265-290). 

London: Sage. 

Howell, K. H., Shapiro, D. N., Layne, C. M., & Kaplow, J. B. (2015). Individual and 

psychosocial mechanisms of adaptive functioning in parentally bereaved 

children. Death Studies, 39(5), 296-306. 

Hubble, M. A., Duncan, B. L., Miller, S. D., & Wampold, B. E. (2010). Introduction. 

In B. L. Duncan, S. D. Miller, B. E. Wampold, & M. A. Hubble (Eds.), The 



 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΖ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 

314 

 

heart & soul of change: Delivering what works in therapy (2nd ed., pp. 23-

46). Washington, DC: American Psychological Association. 

Hunt, M. G. (1998). The only way out is through: Emotional processing and recovery 

after a depressing life event. Behaviour Research and Therapy, 36(4), 361-

384. 

Hunt, M., Schloss, H., Moonat, S., Poulos, S., & Wieland, J. (2007). Emotional 

processing versus cognitive restructuring in response to a depressing life 

event. Cognitive Therapy and Research, 31(6), 833-851. 

Imel, Z. E., & Wampold, B. E. (2008). The importance of treatment and the science of 

common factors in psychotherapy. In S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.), 

Handbook of counseling psychology (4th ed., pp. 249-266). Hoboken, NJ: 

Wiley. 

Jackson, D., Firtko, A., & Edenborough, M., 2007. Personal resilience as a strategy 

for surviving and thriving in the face of workplace adversity: a literature 

review. Journal of Advanced Nursing, 60 (1), 1–9. 

Janicki-Deverts, D., & Cohen, S. (2011). Social ties and resilience in chronic disease. 

In S. M. Southwick, B. T. Litz, D. Charney, & M. J. Friedman (Eds.), 

Resilience and mental health: Challenges across the lifespan (pp. 76-89). New 

York: Cambridge University Press. 

Janssen, B. M., Van Regenmortel, T., & Abma, T. A. (2011). Identifying sources of 

strength: resilience from the perspective of older people receiving long-term 

community care. European Journal of Ageing, 8(3), 145-156. 

Joseph, S., & Linley, P. A. (2005). Positive adjustment to threatening events: An 

organismic valuing theory of growth through adversity. Review of General 

Psychology, 9(3), 262−280. 

Joseph, S., Linley, P. A., & Harris, G. J. (2005). Understanding positive change 

following trauma and adversity: Structural clarification. Journal of Loss and 

Trauma, 10(1), 83−96. 

Joseph, S., Williams, R., & Yule, W. (1995). Psychosocial perspectives on post-

traumatic stress. Clinical Psychology Review, 15(6), 515-544. 

Kallivayalil, D., Levitan, J., Brown, N., & Harvey, M. R. (2013). Preliminary findings 

from a qualitative study of trauma survivors in treatment: Changes in personal 

narratives. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 22(3), 262-281. 



 
Παξαπνκπέο 

315 

 

Kaminsky, M., McCabe, O. L., Langlieb, A. M., Everly, G. S. (2007).  An evidence-

informed model of human resistance, resilience, and recovery:  The Johns 

Hopkins‟ outcome-driven paradigm for disaster mental health services.  Brief 

Treatment and Crisis Intervention, 7(1), 1-11. 

Kaplan, H. B. (1999). Toward an understanding of resilience: A critical review of 

definitions and models. In M. D. Glantz & J. L. Johnson (Eds.), Resilience and 

development: Positive life adaptations (pp. 17-83).  New York, NY: Plenum. 

Kaplan, H. B. (2013). Reconceptualizing resilience. In S. Goldstein & R.B. Brooks 

(Eds.), Handbook of resilience in children (2nd ed. pp. 39-55). New York, 

NY: Springer. 

Kashdan, T. B., & Rottenberg, J. (2010). Psychological flexibility as a fundamental 

aspect of health. Clinical Psychology Review, 30(7), 865-878. 

Kazdin, A.E. (1999). The meanings and measurement of clinical significance. Journal 

of Consulting and Clinical Psychology, 67(3), 332-339. 

Keesee, N. J., Currier, J. M., & Neimeyer, R. A. (2008). Predictors of grief following 

the death of one's child: The contribution of finding meaning. Journal of 

Clinical Psychology, 64(10), 1145-1163. 

Keltner, D., & Bonanno, G. A. (1997). A study of laughter and dissociation: distinct 

correlates of laughter and smiling during bereavement. Journal of Personality 

and Social Psychology, 73(4), 687-702. 

Kendall, J. (1999). Axial coding and the grounded theory controversy. Western 

Journal of Nursing Research, 21(6), 743-757. 

Kidd, S., & Shahar, G. (2008). Resilience in homeless youth: The key role of self-

esteem.  American Journal of Orthopsychiatry, 78(2), 163-172. 

Kilic, S. A., Dorstyn, D. S., & Guiver, N. G. (2013). Examining factors that contribute 

to the process of resilience following spinal cord injury. Spinal Cord, 51(7), 

553-557. 

Kilpatrick, K. L., & Williams, L. M. (1998). Potential mediators of post-traumatic 

stress disorder in child witnesses to domestic violence. Child Abuse & 

Neglect, 22(4), 319-330. 

Kim, Y., Schulz, R., & Carver, C. S. (2007). Benefit finding in the cancer caregiving 

experience. Psychosomatic Medicine, 69(3), 283-291. 



 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΖ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 

316 

 

King, G., Cathers, T., Brown, E., Specht, J. A., Willoughby, C., Polgar, J. M., ... 

Havens, L. (2003). Turning points and protective processes in the lives of 

people with chronic disabilities. Qualitative Health Research, 13(2), 184-206. 

Klein, M. J., & Elliott, R. (2006). Client accounts of personal change in process-

experiential psychotherapy: A methodologically pluralistic approach. 

Psychotherapy Research, 16(1), 91-105. 

Kobasa, S. C. (1979). Stressful life events, personality, and health: An inquiry into 

hardiness. Journal of Personality and Social Psychology, 37(1), 1-11. 

Koenen, K. C., Stellman, J. M., Stellman, S. D., & Sommer Jr, J. F. (2003). Risk 

factors for course of posttraumatic stress disorder among Vietnam veterans: a 

14-year follow-up of American Legionnaires. Journal of Consulting and 

Clinical Psychology, 71(6), 980-986. 

Kraemer, L. M., Stanton, A. L., Meyerowitz, B. E., Rowland, J. H., & Ganz, P. A. 

(2011). A longitudinal examination of couples' coping strategies as predictors 

of adjustment to breast cancer. Journal of Family Psychology, 25(6), 963-972. 

Kuhn, T. S. (1962). The structure of scientific revolutions. Chicago: University of 

Chicago Press. 

Kuterovac‐Jagodić, G. (2003). Posttraumatic stress symptoms in Croatian children 

exposed to war: A prospective study. Journal of Clinical Psychology, 59(1), 9-

25. 

Lakey, B., & Orehek, E. (2011). Relational regulation theory: a new approach to 

explain the link between perceived social support and mental health. 

Psychological Review, 118(3), 482-495. 

Lambert, M. J. (1992). Psychotherapy outcome research: Implications for integrative 

and eclectic therapists. In J.C. Norcross & M.R. Goldfried (Eds.), Handbook 

of psychotherapy integration (pp. 94-129). New York, NY: Basic Books. 

Lambert, M. J. (2011). Psychotherapy research and its achievements. In M. J. 

Lambert, J. C. Norcross, G. R. VandenBos, R. Gary, & D. K. Freedheim 

(Eds.), History of psychotherapy: Continuity and change (2nd ed., ζ. 299-

332). Washington, DC: American Psychological Association. 

Lambert, M. J. (2013). The efficacy and effectiveness of psychotherapy. In M. J. 

Lambert (Ed.), Bergin and Garfield’s handbook of psychotherapy and 

behavior change (6th ed., pp. 169-218). Hoboken, NJ: Wiley. 



 
Παξαπνκπέο 

317 

 

Lambert, M. J., Bergin, A. E., & Garfield, S. L. (2004). Introduction and historical 

overview. In M. J. Lambert (Ed.), Bergin and Garfield’s handbook of 

psychotherapy and behavior change (5
th

 ed., pp. 3-15). New York, NY: Wiley. 

Lambert, M. J. & Ogles, B. M. (2004). The efficacy and effectiveness of 

psychotherapy. In M. J. Lambert (Ed.), Bergin and Garfield’s handbook of 

psychotherapy and behavior change (5th ed., pp. 139-193). New York, NY: 

Wiley. 

Larner, B., & Blow, A. (2011). A model of meaning-making coping and growth in 

combat veterans. Review of General Psychology, 15(3), 187-197. 

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: 

Springer.  

Lee, J. E., Sudom, K. A., & Zamorski, M. A. (2013). Longitudinal analysis of 

psychological resilience and mental health in Canadian military personnel 

returning from overseas deployment. Journal of Occupational Health 

Psychology, 18(3), 327-337. 

Leontopoulou, S. (2006).  Resilience of Greek youth at an educational transition 

point: The role of locus of control and coping strategies as resources.  Social 

Indicators Research, 76(1), 95-126. 

Lepore, S. J. (2001). A social–cognitive processing model of emotional adjustment to 

cancer. In A. Baum & B. L. Andersen (Eds.), Psychosocial interventions for 

cancer (pp. 99–116). Washington, DC: American Psychological Association. 

Lepore, S. J., Glaser, D. B., & Roberts, K. J. (2008). On the positive relation between 

received social support and negative affect: a test of the triage and self‐esteem 

threat models in women with breast cancer. Psycho‐Oncology, 17(12), 1210-

1215. 

Lepore, S. J., & Helgeson, V. S. (1998). Social constraints, intrusive thoughts, and 

mental health after prostate cancer. Journal of Social and Clinical Psychology, 

17(1), 89–106. 

Lepore, S. J., & Kernan, W. D. (2009). Positive life change and the social context of 

illness: An expanded social-cognitive processing model. In C. L. Park, S. C. 

Lechner, M. H. Antoni, & A. L. Stanton (Eds.), Medical illness and positive 

life change: Can crisis lead to personal transformation? (pp. 139-152). 

Washington, DC: American Psychological Association. 



 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΖ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 

318 

 

Lepore, S. J., Silver, R. C., Wortman, C. B, & Wayment, H. A. (1996). Social 

constraints, intrusive thoughts, and depressive symptoms among bereaved 

mothers. Journal of Personality and Social Psychology, 70(2), 271–282. 

Leppin, A. L., Bora, P. R., Tilburt, J. C., Gionfriddo, M. R., Zeballos-Palacios, C., 

Dulohery, M. M., ... Montori, V. M. (2014). The efficacy of resiliency training 

programs: A systematic review and meta-analysis of randomized trials. PLoS 

ONE 9(10): e111420. doi:10.1371/journal.pone.0111420. 

Lester, P. B., Harms, P. D., Herian, M. N., Krasikova, D. V., & Beal, S. J. (2011). The 

Comprehensive Soldier Fitness Program Evaluation. Report 3: Longitudinal 

Analysis of the Impact of Master Resilience Training on Self-Reported 

Resilience and Psychological Health Data. TKC GLOBAL SOLUTIONS 

LLC ANCHORAGE AK. 

Letzring, T. D., Block, J., & Funder, D. C. (2005).  Ego-control and ego-resiliency: 

Generalization of self-report scales based on personality descriptions from 

acquaintances, clinicians, and the self.  Journal of Research in Personality, 

39(4), 395-422. 

Levitt, H., Butler, M., & Hill, T. (2006). What clients find helpful in psychotherapy: 

Developing principles for facilitating moment-to-moment change. Journal of 

Counseling Psychology, 53(3), 314-324. 

Lichtenthal, W. G., Currier, J. M., Neimeyer, R. A., & Keesee, N. J. (2010). Sense 

and significance: a mixed methods examination of meaning making after the 

loss of one's child. Journal of Clinical Psychology, 66(7), 791-812. 

Lieberman, A. F. (1992). Infant–parent psychotherapy with toddlers. Development 

and Psychopathology, 4(4), 559–574. 

Lieberman, A. F., Ippen, C. G., & Van Horn, P. (2006). Child-parent psychotherapy: 

6-month follow-up of a randomized controlled trial. Journal of the American 

Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 45(8), 913-918. 

Lilliengren, P. & Werbart, A. (2005). A model of therapeutic action grounded in the 

patients‟ view of curative and hindering factors in psychoanalytic 

psychotherapy. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 42(3), 

324-339. 

Lin, K. K., Sandler, I. N., Ayers, T. S., Wolchik, S. A., & Luecken, L. J. (2004). 

Resilience in parentally bereaved children and adolescents seeking preventive 



 
Παξαπνκπέο 

319 

 

services. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 33(4), 673-

683. 

Linley, A. P., & Joseph, S. (2004). Positive change following trauma and adversity: A 

review. Journal of Traumatic Stress, 17(1), 11–21. 

Loprinzi, C. E., Prasad, K., Schroeder, D. R., & Sood, A. (2011). Stress management 

and resilience training (SMART) program to decrease stress and enhance 

resilience among breast cancer survivors: a pilot randomized clinical trial. 

Clinical Breast Cancer, 11(6), 364-368. 

Luszczynska, A., Benight, C. C., & Cieslak, R. (2009). Self-efficacy and health-

related outcomes of collective trauma: A systematic review. European 

Psychologist, 14(1), 51-62. 

Luszczynska, A., Gutiérrez‐Doña, B., & Schwarzer, R. (2005). General self‐efficacy 

in various domains of human functioning: Evidence from five countries. 

International Journal of Psychology, 40(2), 80-89. 

Luszczynska, A., Scholz, U., & Schwarzer, R. (2005). The general self-efficacy scale: 

Multicultural validation studies. The Journal of Psychology, 139(5), 439-457. 

Luthans, F., Avey, J. B., & Patera, J. L. (2008). Experimental analysis of a web-based 

training intervention to develop positive psychological capital. Academy of 

Management Learning & Education, 7(2), 209-221. 

Luthans, F., Vogelgesang, G. R., & Lester, P. B. (2006). Developing the 

psychological capital of resiliency. Human Resource Development Review, 

5(1), 25-44. 

Luthar, S. S. (1991). Vulnerability and resilience: A study of high‐risk adolescents. 

Child Development, 62(3), 600-616.  

Luthar, S. S. (2006). Resilience in development: A synthesis of research across five 

decades. In D. Cicchetti & D.J. Cohen (Eds.), Developmental psychopathology 

(2nd Ed., Vol. 3, pp. 739-795). Hoboken, NJ: Wiley. 

Luthar, S. S., & Brown, P. J. (2007). Maximizing resilience through diverse levels of 

inquiry: Prevailing paradigms, possibilities, and priorities for the future. 

Development and Psychopathology, 19(3), 931-955. 

Luthar, S. S., & Cicchetti, D. (2000). The construct of resilience: Implications for 

interventions and social policies. Developmental Psychopathology, 12(4), 857-

885. 



 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΖ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 

320 

 

Luthar, S. S., Cicchetti, D., & Becker, B. (2000). The construct of resilience: A 

critical evaluation and guidelines for future work. Child Development, 71(3), 

543–562. 

Luthar, S. S., & Cushing, G. (1999). Measurement issues in the empirical study of 

resilience: An overview. In M.D. Glantz & J.L. Johnson (Eds.), Resilience and 

development: Positive life adaptations (pp. 129-160).  New York, NY: 

Plenum. 

Luthar, S. S., Sawyer, J. A., & Brown, P. J. (2006).  Conceptual issues in studies of 

resilience: Past, present and future research.  Annals of the New York Academy 

of Sciences, 1094, 105–115. 

Luthar, S. S., & Suchman, N. E. (2000). Relational Psychotherapy Mothers' Group: A 

developmentally informed intervention for at-risk mothers. Development and 

Psychopathology, 12(2), 235-253. 

Luthar, S. S., Suchman, N. E., & Altomare, M. (2007). Relational Psychotherapy 

Mothers' Group: A randomized clinical trial for substance abusing mothers. 

Development and Psychopathology, 19(1), 243-261. 

Luthar, S. S., & Zelazo, L. B. (2003). Research on resilience: An integrative review. 

In S. S. Luthar (Ed.), Resilience and vulnerability: Adaptation in the context of 

childhood adversities (pp. 510-549). New York, NY: Cambridge University 

Press. 

Luthar, S. S., & Zigler, E. (1991). Vulnerability and competence: A review of 

research on resilience in childhood. American Journal of Orthopsychiatry, 

61(1), 6-22. 

MacCormack, T., Simonian, J., Lim, J., Remond, L., Roets, D., Dunn, S., & Butow, 

P. (2001). „Someone who cares‟: A qualitative investigation of cancer patients' 

experiences of psychotherapy. Psycho‐Oncology, 10(1), 52-65. 

Macedo, T., Wilheim, L., Gonçalves, R., Coutinho, E. S., Vilete, L., Figueira, I., & 

Ventura, P. (2014). Building resilience for future adversity: a systematic 

review of interventions in non-clinical samples of adults. BMC 

Psychiatry,14(1), 227-234. 

Macran, S., Ross, H., Hardy, G.E., & Shapiro, D.A. (1999). The importance of 

considering clients‟ perspectives in psychotherapy research. Journal of Mental 

Health, 8(4), 325-337. 



 
Παξαπνκπέο 

321 

 

Maddi, S. R. (2002). The story of hardiness: Twenty years of theorizing, research, and 

practice. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 54(3), 173-

185. 

Maddi, S. R. (2005). On hardiness and other pathways to resilience. American 

Psychologist, 60(3), 261-262. 

Maddi, S. R. (2013). Hardiness: Turning stressful circumstances into resilient 

growth. New York: Springer. 

Major, B., Richards, C., Cooper, M. L., Cozzarelli, C., & Zubek, J. (1998).  Personal 

resilience, cognitive appraisals and coping: An integrative model of 

adjustment to abortion.  Journal of Personality and Social Psychology, 74(3), 

735-752. 

Mancini, A. D., & Bonanno, G. A. (2009). Predictors and parameters of resilience to 

loss: Toward an individual differences model. Journal of Personality, 77(6), 

1805-1832. 

Mancini, A. D., & Bonanno, G. A. (2010). Resilience to potential trauma: Toward a 

lifespan approach. In J.W. Reich, A.J. Zautra, & J.S. Hall (Eds.), Handbook of 

adult resilience (pp. 258-280). New York, NY: The Guilford Press. 

Mancini, A. D., Bonanno, G. A., & Clark, A. E. (2011). Stepping off the hedonic 

treadmill. Journal of Individual Differences, 32(3), 144-152. 

Manthei, R.J. (2007). Clients talk about their experience of the process of counselling. 

Counselling Psychology Quarterly, 20(1), 1-26. 

Marriott, C., Hamilton‐Giachritsis, C., & Harrop, C. (2014). Factors promoting 

resilience following childhood sexual abuse: a structured, narrative review of 

the literature. Child Abuse Review, 23(1), 17-34. 

Masten, A. S. (2001).  Ordinary magic. Resilience processes in development.  

American Psychologist, 56(3), 227-238. 

Masten, A. S. (2007). Resilience in developing systems: Progress and promise as the 

fourth wave rises. Development and Psychopathology, 19(3), 921-930. 

Masten, A. S. (2011). Resilience in children threatened by extreme adversity: 

Frameworks for research, practice, and translational synergy. Development 

and Psychopathology, 23(2), 493-506. 

Masten, A. S., Best, K. M., & Garmezy, N. (1990). Resilience and development: 

Contributions from the study of children who overcome adversity. 

Development and Psychopathology, 2(4), 425-444. 



 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΖ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 

322 

 

Masten, A. S., Burt, K. B., Roisman, G. I., Obradovic, J., Long, J. D., & Tellegen, A. 

(2004). Resources and resilience in the transition to adulthood: Continuity and 

change. Development and Psychopathology, 16(4), 1071-1094. 

Masten, A. S., & Coatsworth, J. D. (1998).  The development of competence in 

favorable and unfavorable environments: Lessons from research on successful 

children.  American Psychologist, 53(2), 205-220. 

Masten, A. S., Cutuli, J. J., Herbers, J. E., & Reed, M. G. (2009). Resilience in 

Development. In C. R. Snyder, & S. J. Lopez (Eds.), Oxford handbook of 

positive psychology (pp.117-131). New York, NY: Oxford University Press. 

Masten A. S., & Gewirtz A. H. (2006). Resilience in development: The importance of 

early childhood. In R. E. Tremblay, R. G. Barr, R. DeV. Peters (Eds.), 

Encyclopedia on Early Childhood Development [online]. Montreal, Quebec: 

Centre of Excellence for Early Childhood Development, 1-6. Available at: 

http://www.child-encyclopedia.com/documents/Masten-GewirtzANGxp.pdf.  

Accessed 31/1/2014 

Masten, A. S., Hubbard, J. J., Gest, S. D., Tellegen, A., Garmezy, N., & Ramirez, M. 

(1999).  Competence in the context of adversity: Pathways to resilience and 

maladaption from childhood to late adolescence.  Development and 

Psychopathology, 11(1), 143-169. 

Masten, A. S., Neemann, J., & Andenas, S. (1994). Life events and adjustment in 

adolescents: The significance of event independence, desirability, and 

chronicity. Journal of Research on Adolescence, 4(1), 71-97. 

Masten, A. S., & Obradovic, J. (2006) Competence and resilience in development. 

Annals of the New York Academy of Sciences, 1094, 13–27. 

Masten, A. S., & Obradovic, J. (2008). Disaster preparation and recovery: Lessons 

from research on resilience in human development. Ecology and Society, 

13(1), 9 [online] URL: http://www.ecologyandsociety.org/vol13/iss1/art9/. 

Accessed 15/4/2014. 

Masten, A. S., & Powell, J. L. (2003). A resilience framework for research, policy, 

and practice. In S. S. Luthar (Ed.), Resilience and vulnerability: Adaptation in 

the context of childhood adversities (pp. 1-25). New York, NY: Cambridge 

University Press. 



 
Παξαπνκπέο 

323 

 

Masten, A. S., & Reed, M. J. (2002). Resilience in Development. In C. R. Snyder & 

S. J. Lopez (Eds.), Handbook of Positive Psychology (pp.74-88). New York: 

Oxford University Press. 

Masten, A. S., & Tellegen, A. (2012). Resilience in developmental psychopathology: 

Contributions of the Project Competence Longitudinal Study. Development 

and Psychopathology, 24(2), 345-361. 

Masten, A. S., & Wright, M. O. (2010). Resilience over the lifespan: Developmental 

perspectives on resistance, recovery, and transformation. In J. W. Reich, A. J. 

Zautra, & J. S. Hall (Eds.), Handbook of adult resilience (pp. 213-237). New 

York, NY: The Guilford Press. 

Maxan, E., Kinley, J. L., Williams, J., & Reyno, S. M. (2013). Intensive group 

psychotherapy: fostering resilience in patients with axis I and axis II disorders. 

International Journal of Mental Health Promotion, 15(2), 121-130. 

McAleavey, A. A., & Castonguay, L. G. (2015). The process of change in 

psychotherapy: Common and unique factors. In O. C. G. Gelo, A. Pritz, & B. 

Rieken (Eds.), Psychotherapy research: Foundations, process, and outcome 

(pp. 293-310). Wien: Springer. 

McLeod, J. (2001). Qualitative research in counselling and psychotherapy. London: 

Sage. 

McLeod, J. (2003). Doing counselling research (2nd ed.). London: Sage. 

McLeod, J. (2012). Process and outcome in pluralistic Transactional Analysis 

counseling for long-term health conditions: A case series. Counselling and 

Psychotherapy Research, 13(1), 32-43. 

McLeod, J. (2013). Qualitative research: Methods and contributions. In M. J. Lambert 

(Ed.), Bergin and Garfield’s handbook of psychotherapy and behavior change 

(6th ed., pp. 49-84). Hoboken, NJ: Wiley. 

Meichenbaum, D. H., & Deffenbacher, J. L. (1988). Stress inoculation training. The 

Counseling Psychologist, 16(1), 69-90. 

Mikulincer, M. & Shaver, P. R. (2008). Adult attachment and affect regulation. In J. 

Cassidy & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment: Theory, research, 

and clinical applications (2nd ed.,503-531 ). New York, NY: The Guilford 

Press. 



 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΖ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 

324 

 

Millar, G. M., & Stermac, L. (2000). Substance abuse and childhood maltreatment: 

Conceptualizing the recovery process. Journal of Substance Abuse Treatment, 

19(2), 175-182. 

Millear, P., Liossis, P., Shochet, I. M., Biggs, H., & Donald, M. (2008). Being on 

PAR: Outcomes of a pilot trial to improve mental health and wellbeing in the 

workplace with the Promoting Adult Resilience (PAR) Program. Behaviour 

Change, 25(04), 215-228. 

Miller, M. (2002). Resilience elements in students with learning disabilities. Journal 

of Clinical Psychology, 58(3), 291-298. 

Mills, J., Bonner, A., & Francis, K. (2006). Adopting a constructivist approach to 

grounded theory: Implications for research design. International Journal of 

Nursing Practice, 12(1), 8-13. 

Moran, P. B., & Eckenrode, J. (1992). Protective personality characteristics among 

adolescent victims of maltreatment. Child Abuse & Neglect, 16(5), 743-754. 

Morrow, S. L. (2005). Quality and trustworthiness in qualitative research in 

counseling psychology. Journal of Counseling Psychology, 52(2), 250-260. 

Morrow, S. L. (2007). Qualitative research in counseling psychology: Conceptual 

foundations. The Counseling Psychologist, 35(2), 209-235. 

Morse, J. M. (1995). The significance of saturation. Qualitative Health Research, 

5(2), 147-149. 

Mörtl, K., & Gelo, O. C. G. (2015). Qualitative methods in psychotherapy process 

research. In O. C. G. Gelo, A. Pritz, & B. Rieken (Eds.), Psychotherapy 

research: Foundations, process, and outcome (pp. 381-428). Wien: Springer. 

Moskowitz, J., Folkman, S., & Acree, M. (2003). Do positive psychological states 

shed light on recovery from bereavement? Findings from a 3-year longitudinal 

study. Death Studies, 27(6), 471-500. 

Motti-Stefanidi, F., Asendorpf, J. B., & Masten, A. S. (2012). The adaptation and 

well-being of adolescent immigrants in Greek schools: A multilevel, 

longitudinal study of risks and resources. Development and Psychopathology, 

24(02), 451-473. 

Μφηηε-ηεθαλίδε, Φ., Παπιφπνπινο, Β., Σάθεο, Ν., Νηάιια, Μ., Παπαζαλαζίνπ, 

Α.Υ., & Masten, A. S. (2005). Φπρηθή αλζεθηηθφηεηα θαη πξνζδνθίεο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο: Μηα κειέηε κεηαλαζηψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ 

εθήβσλ. Χςσολογία, 12(3), 349-367. 



 
Παξαπνκπέο 

325 

 

Muran, J. C., Castonguay, L. G., & Strauss, B. (2010). A brief introduction to 

psychotherapy research. In L. G. Castonguay, J. C. Muran, L. Angus, J. A. 

Hayes, N. Ladany, & T. Anderson (Eds.), Bringing psychotherapy research to 

life: Understanding change through the work of leading clinical researchers 

(ζ. 3-13). Washington, DC: American Psychological Association. 

Murphy, P. M., Cramer, D., & Lillie, F. J. (1984). The relationship between curative 

factors perceived by patients in their psychotherapy and treatment outcome: 

An exploratory study. British Journal of Medical Psychology, 57(2), 187-192. 

Murray, R. (2002). The phenomenon of psychotherapeutic change: Second-order 

change in one‟s experience of self. Journal of Contemporary Psychotherapy, 

32(2/3), 167-177. 

Neimeyer, R. A. (1999). Narrative strategies in grief therapy. Journal of 

Constructivist Psychology, 12(1), 65-85. 

Neimeyer, R. A., Baldwin, S. A., & Gillies, J. (2006). Continuing bonds and 

reconstructing meaning: Mitigating complications in bereavement. Death 

Studies, 30(8), 715-738. 

Neimeyer, R. A., Burke, L. A., Mackay, M. M., & van Dyke Stringer, J. G. (2010). 

Grief therapy and the reconstruction of meaning: From principles to practice. 

Journal of Contemporary Psychotherapy, 40(2), 73-83. 

Newman, R. (2005). APA‟s resilience initiative. Professional Psychology: Research 

and Practice, 36(3), 227-229. 

Nicoll, W. G. (2011). Resilience-Focused Brief Family Therapy: An Adlerian 

Approach. Journal of Individual Psychology, 67(3), 205-221. 

Nilsson, T., Svensson, M., Sandell, R., & Clinton, D. (2007). Patients‟ experiences of 

change in cognitive-behavioral therapy and psychodynamic therapy: A 

qualitative comparative study. Psychotherapy Research, 17(5), 553-566. 

Nolen-Hoeksema, S. (2000). The role of rumination in depressive disorders and 

mixed anxiety/depressive symptoms. Journal of Abnormal Psychology, 

109(3), 504-511. 

Nolen-Hoeksema, S., Wisco, B. E., & Lyubomirsky, S. (2008). Rethinking 

rumination. Perspectives on Psychological Science, 3(5), 400-424. 

Norris, F. H., & Kaniasty, K. (1996). Received and perceived social support in times 

of stress: a test of the social support deterioration deterrence model. Journal of 

Personality and Social Psychology, 71(3), 498-511. 



 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΖ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 

326 

 

Norris, F. H., Stevens, S. P., Pfefferbaum, B., Wyche, K. F., & Pfefferbaum, R. L. 

(2008). Community resilience as a metaphor, theory, set of capacities, and 

strategy for disaster readiness. American Journal of Community Psychology, 

41, 127–150. 

Norte, C. E., Souza, G. G. L., Pedrozo, A. L., Mendonca-de-Souza, A. C. F., Figueira, 

I., Volchan, E., & Ventura, P. R. (2011). Impact of cognitive-behavior therapy 

on resilience-related neurobiological factors. Rev Psiq Clin., 38(1), 43-45. 

Nurullah, A. S. (2012). Received and provided social support: a review of current 

evidence and future directions. American Journal of Health Studies, 27(3), 

173-188. 

Olivera, J., Braun, M., Penedo, J. M. G., & Roussos, A. (2013). A qualitative 

investigation of former clients‟ perception of change, reasons for consultation, 

therapeutic relationship, and termination. Psychotherapy, 50(4), 505-516. 

Omylinska-Thurston, J., & Cooper, M. (2014). Helpful processes in psychological 

therapy for patients with primary cancers: A qualitative interview study. 

Counselling and Psychotherapy Research, 14(2), 84-92. 

Ong, A. D., Bergeman, C. S., & Bisconti, T. L. (2005). Unique effects of daily 

perceived control on anxiety symptomatology during conjugal bereavement. 

Personality and Individual Differences, 38(5), 1057-1067. 

Ong, A. D., Bergeman, C. S., & Boker, S. M. (2009). Resilience comes of age: 

Defining features in later adulthood. Journal of Personality, 77(6), 1777-1804. 

Orlinsky, D. E. (2009). The “Generic Model of Psychotherapy” after 25 years: 

Evolution of a research-based metatheory. Journal of Psychotherapy 

Integration, 19(4), 319-339. 

Orlinsky, D. E., Ronnestad, M. H., & Willutzki, U. (2004). Fifty years of 

psychotherapy process-outcome research: Continuity and change. In M. J. 

Lambert (Ed.), Bergin and Garfield’s handbook of psychotherapy and 

behavior change (5th ed., pp. 307-389). New York, NY: Wiley. 

Orth, U., Robins, R. W., Trzesniewski, K. H., Maes, J., & Schmitt, M. (2009). Low 

self-esteem is a risk factor for depressive symptoms from young adulthood to 

old age. Journal of Abnormal Psychology, 118(3), 472-478. 

Orth, U., Robins, R. W., & Widaman, K. F. (2012). Life-span development of self-

esteem and its effects on important life outcomes. Journal of Personality and 

Social Psychology, 102(6), 1271-1288. 



 
Παξαπνκπέο 

327 

 

Ozer, E. J., Best, S. R., Lipsey, T. L., & Weiss, D. S. (2003). Predictors of 

posttraumatic stress disorder and symptoms in adults: A meta-analysis. 

Psychological Bulletin, 129(1), 52-73. 

Ozer, E. J., & Weiss, D. S. (2004). Who develops posttraumatic stress disorder? 

Current Directions in Psychological Science, 13(4), 169-172. 

Padesky, C. A., & Mooney, K. A. (2012). Strengths-based cognitive-behavioural 

therapy: A four-step model to build resilience. Clinical Psychology and 

Psychotherapy, 19(4), 283-290. 

Palmstierna, V., & Werbart, A. (2013). Successful psychotherapies with young adults: 

an explorative study of the participants‟ view. Psychoanalytic Psychotherapy, 

27(1), 21-40. 

Papa, A., & Bonanno, G. A. (2008). Smiling in the face of adversity: the interpersonal 

and intrapersonal functions of smiling. Emotion, 8(1), 1-12. 

Papadopoulos, R. K. (2007).  Refugees, trauma and Adversity-Activated 

Development.  European Journal of Psychotherapy and Counselling, 9(3), 

301-312. 

Park, C. L. (2010). Making sense of the meaning literature: An integrative review of 

meaning making and its effects on adjustment to stressful life events. 

Psychological Bulletin, 136(2), 257-301. 

Park, C. L., & Ai, A. L. (2006). Meaning making and growth: New directions for 

research on survivors of trauma. Journal of Loss and Trauma, 11(5), 389-407. 

Park, C. L., Cohen, L. H., & Murch, R. (1996). Assessment and prediction of stress-

related growth. Journal of Personality, 64(1), 71−105. 

Park, C. L., Edmondson, D., Fenster, J. R., & Blank, T. O. (2008). Meaning making 

and psychological adjustment following cancer: the mediating roles of growth, 

life meaning, and restored just-world beliefs. Journal of Consulting and 

Clinical Psychology, 76(5), 863-875. 

Park, C. L., & Folkman, S. (1997). Meaning in the context of stress and coping. 

Review of General Psychology, 1(2), 115-144. 

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods (3rd ed.). Thousand 

Oaks, CA: Sage. 

Paulson, B. L., Truscott, D., & Stuart, J. (1999). Client‟s perceptions of helpful 

experiences in counseling. Journal of Counselling Psychology, 46(3), 317-

324. 



 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΖ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 

328 

 

Pearson, M., & Wilson, H. (2008). Using expressive counselling tools to enhance 

emotional literacy, emotional wellbeing and resilience: Improving therapeutic 

outcomes with expressive therapies. Counselling, Psychotherapy, and Health, 

4(1), 1-19. 

Pennebaker, J. W. (1997). Writing about emotional experiences as a therapeutic 

process. Psychological Science, 8(3), 162-166. 

Phillips, A., & Daniluk, J. C. (2004). Beyond “survivor”: How childhood sexual 

abuse informs the identity of adult women at the end of the therapeutic 

process. Journal of Counseling & Development, 82(2), 177-184. 

Ponterotto, J. G. (2005). Qualitative research in counseling psychology: A primer on 

research paradigms and philosophy of science. Journal of Counseling 

Psychology, 52(2), 126-136. 

Pos, A. E., Greenberg, L. S., & Warwar, S. H. (2009). Testing a model of change in 

the experiential treatment of depression. Journal of Consulting and Clinical 

Psychology, 77(6), 1055-1066. 

Prasertsri, N., Holden, J., Keefe, F. J., & Wilkie, D. J. (2011). Repressive coping 

style: Relationships with depression, pain, and pain coping strategies in lung 

cancer out patients. Lung Cancer, 71(2), 235-240. 

Prati, G., & Pietrantoni, L. (2009). Optimism, social support, and coping strategies as 

factors contributing to posttraumatic growth: A meta-analysis. Journal of Loss 

and Trauma, 14(5), 364-388. 

Price, J. L., MacDonald, H. Z., Adair, K. C., Koerner, N., & Monson, C. M. (2014). 

Changing beliefs about trauma: A qualitative study of cognitive processing 

therapy. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 44(2), 156-67. 

Prochaska, J. O., & Norcross, J. C. (2009). Systems of psychotherapy: A 

transtheoretical analysis (7th ed.). Belmont, CA: Brooks/Cole. 

Quale, A. J., & Schanke, A. K. (2010). Resilience in the face of coping with a severe 

physical injury: A study of trajectories of adjustment in a rehabilitation setting. 

Rehabilitation Psychology, 55(1), 12-22. 

Quinn, W. H. (1996). The client speaks out: Three domains of meaning. Journal of 

Family Psychotherapy, 7(2), 71-93. 

Quoidbach, J., Berry, E. V., Hansenne, M., & Mikolajczak, M. (2010). Positive 

emotion regulation and well-being: Comparing the impact of eight savoring 



 
Παξαπνκπέο 

329 

 

and dampening strategies. Personality and Individual Differences, 49(5), 368-

373. 

Rachman, S. (1980). Emotional processing. Behaviour Research and Therapy, 18(1), 

51-60. 

Rachman, S. (2001). Emotional processing, with special reference to post-traumatic 

stress disorder. International Review of Psychiatry, 13(3), 164-171. 

Rayner, K., Thompson, A. R., & Walsh, S. (2011). Clients‟ experience of the process 

of change in cognitive analytic therapy. Psychology and Psychotherapy: 

Theory, Research and Practice, 84, 299-313. 

Reich, J. W. (2006).  Three psychological principles of resilience in natural disasters. 

Disaster Prevention and Management, 15(5), 793-798. 

Reich, J. W., Zautra, A. J., & Hall, J. S. (2010). Handbook of adult resilience. New 

York, NY: The Guilford Press. 

Reivich, K. J., Seligman, M. E. P., & McBride, S. (2011). Master resilience training in 

the U.S. army. American Psychologist, 66(1), 25-34. 

Rennie, D. L. (1994a). Clients‟ deference in psychotherapy. Journal of Counseling 

Psychology, 41(4), 427-437. 

Rennie, D. L. (1994b). Human science and counselling psychology: Closing the gap 

between research and practice. Counselling Psychology Quarterly, 7(3), 235-

250.  

Rennie, D. L. (1998). Grounded theory methodology The pressing need for a coherent 

logic of justification. Theory & Psychology, 8(1), 101-119. 

Rennie, D. L. (2000). Grounded theory methodology as methodical hermeneutics: 

Reconciling realism and relativism. Theory & Psychology, 10(4), 481-502. 

Rennie, D. L., Phillips, J. R., & Quartaro, G. K. (1988). Grounded theory: A 

promising approach to conceptualization in psychology? Canadian 

Psychology, 29(2), 139-150. 

Reynolds, A. J., & Ou, S-R. (2003). Promoting resilience through early childhood 

intervention. In S. S. Luthar (Ed.), Resilience and vulnerability: Adaptation in 

the context of childhood adversities (pp. 436-459). New York, NY: Cambridge 

University Press. 

Richardson, G. E. (2002). The metatheory of resilience and resiliency. Journal of 

Clinical Psychology, 58(3), 307-321. 



 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΖ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 

330 

 

Rodgers, B., & Elliott, R. (2015). Qualitative methods in psychotherapy outcome 

research. In O. C. G. Gelo, A. Pritz, & B. Rieken (Eds.), Psychotherapy 

research: Foundations, process, and outcome (pp. 559-578). Wien: Springer. 

Rogers, C. R. (1951). Client-centered therapy: Its current practice, implications, and 

theory. Boston: Houghton Mifflin. 

Rolf, J. E., & Johnson, J. L. (1999). Opening doors to resilience intervention for 

prevention research. In M. D. Glantz & J. L. Johnson (Eds.), Resilience and 

development: Positive life adaptations (pp. 229-249).  New York, NY: 

Plenum. 

Rose, R. D., Buckey, J. C., Zbozinek, T. D., Motivala, S. J., Glenn, D. E., Cartreine, J. 

A., & Craske, M. G. (2013). A randomized controlled trial of a self-guided, 

multimedia, stress management and resilience training program. Behaviour 

Research and Therapy, 51(2), 106-112. 

Rosenzweig, S. (1936). Some implicit common factors in diverse methods of 

psychotherapy. American Journal of Orthopsychiatry, 6, 412-415. 

Roth, S., & Cohen, L. J. (1986). Approach, avoidance, and coping with stress. 

American Psychologist, 41(7), 813-819. 

Rotter, J. B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of 

reinforcement. Psychological Monographs: General and Applied, 80(1), 1-28. 

Roussos, A. (2013). Introduction to special section on clients‟ perspective of change 

in psychotherapy. Psychotherapy, 50(4), 503-504. 

Ruini, C., Belaise, C., Brombin, C., Caffo, E., & Fava, G. A. (2006). Well-being 

therapy in school settings: a pilot study. Psychotherapy and Psychosomatics, 

75(6), 331-336. 

Ruini, C., Ottolini, F., Tomba, E., Belaise, C., Albieri, E., Visani, D., ... & Fava, G. A. 

(2009). School intervention for promoting psychological well-being in 

adolescence. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 

40(4), 522-532. 

Russell, R. L., & Orlinsky, D. E. (1996). Psychotherapy research in historical 

perspective: Implications for mental health care policy. Archives of General 

Psychiatry, 53(8), 708-715. 

Rutter, M. (1985).  Resilience in the face of adversity. Protective factors and 

resistance to psychiatric disorder. British Journal of Psychiatry, 147, 598-611. 



 
Παξαπνκπέο 

331 

 

Rutter, M. (1987). Psychosocial resilience and protective mechanisms. American 

Journal of Orthopsychiatry, 57(3), 316-331. 

Rutter, M. (1990). Psychosocial resilience and protective mechanisms. In J. Rolf, A. 

S. Masten, D. Cicchetti, K. H. Nuechterlein, & S. Weintraub (Eds.), Risk and 

protective factors in the development of psychopathology (pp.181–214). New 

York: Cambridge University Press. 

Rutter, M. (2006). Implications of resilience concepts for scientific understanding. 

Annals of the New York Academy of Sciences, 1094(1), 1-12. 

Rutter, M. (2007). Resilience, competence, and coping. Child Abuse and Neglect, 

31(3), 205–209. 

Rutter, M. (2012). Resilience as a dynamic concept. Development and 

Psychopathology, 24(2), 335-344. 

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of 

intrinsic motivation, social development, and well-being. American 

Psychologist, 55(1), 68-78. 

Ryan, R. M., LaGuardia, J. G., & Rawsthorne, L. J. (2005).  Self-complexity and the 

authenticity of self-aspects: Effects on well-being and resilience to stressful 

events.  North American Journal of Psychology, 7(3), 431-448. 

Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of 

psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 

57(6), 1069-1081. 

Ryff, C. D. (1995). Psychological well-being in adult life. Current Directions in 

Psychological Science, 4(4), 99-104. 

Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being 

revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69(4), 719-727. 

Ryff, C. D., & Singer, B. (1998). The contours of positive human health. 

Psychological Inquiry, 9(1), 1-28. 

Ryff, C. D., & Singer, B. (2003). Flourishing under fire: Resilience as a prototype of 

challenged thriving. In C. L. M. Keyes & J. Haidt (Eds.), Flourishing: Positive 

psychology and the life well-lived (pp. 15–36). Washington, DC: American 

Psychological Association. 

Ryff, C. D., Singer, B., Love, G. D., & Essex, M. J. (1998). Resilience in adulthood 

and later life: Defining features and dynamic processes. In J. Lomranz (Ed.), 



 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΖ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 

332 

 

Handbook of aging and mental health: An integrative approach (pp. 69–96). 

New York: Plenum. 

Samoilov, A., & Goldfried, M. R. (2000). Role of Emotion in Cognitive‐Behavior 

Therapy. Clinical Psychology: Science and Practice, 7(4), 373-385. 

Schultz, L. E. (2007). The influence of maternal loss on young women's experience of 

identity development in emerging adulthood. Death Studies, 31(1), 17-43. 

Schwarzer, R., & Knoll, N. (2007). Functional roles of social support within the stress 

and coping process: A theoretical and empirical overview. International 

Journal of Psychology, 42(4), 243-252. 

Seifer, R. (2003). Young children with mentally ill parents: Resilient developmental 

systems. In S. S. Luthar (Ed.), Resilience and vulnerability: Adaptation in the 

context of childhood adversities (pp. 29-49). New York, NY: Cambridge 

University Press. 

Simonsen, G., & Cooper, M. (2015). Helpful aspects of bereavement counselling: An 

interpretative phenomenological analysis. Counselling and Psychotherapy 

Research, 15(2), 119-127. 

Singer, B., & Ryff, C. D. (1999). Hierarchies of life histories and associated health 

risks. Annals of the New York Academy of Sciences, 896(1), 96-115. 

Skinner, E. A., Edge, K., Altman, J., & Sherwood, H. (2003). Searching for the 

structure of coping: A review and critique of category systems for classifying 

ways of coping. Psychological Bulletin, 129(2), 216-269. 

Smith, M. L., & Glass, G.V. (1977). Meta-analysis of psychotherapy outcome studies. 

American Psychologist, 32(9), 752-760. 

Snow-Turek, A. L., Norris, M. P., & Tan, G. (1996). Active and passive coping 

strategies in chronic pain patients. Pain, 64(3), 455-462. 

Soet, J. E., Brack, G. A., & DiIorio, C. (2003). Prevalence and predictors of women's 

experience of psychological trauma during childbirth. Birth, 30(1), 36-46. 

Southwick, S. M., Pietrzak, R. H., & White, G. (2011). Interventions to enhance 

resilience and resilience-related constructs in adults. In S. M. Southwick, B. T. 

Litz, D. Charney, & M. J. Friedman (Eds.), Resilience and mental health: 

Challenges across the lifespan (pp. 289-306). New York: Cambridge 

University Press. 



 
Παξαπνκπέο 

333 

 

Southwick, S. M., Vythilingam, M., & Charney, D. S. (2005). The psychobiology of 

depression and resilience to stress: Implications for prevention and treatment. 

Annual Review of Clinical Psychology, 1, 255-291. 

Sowislo, J. F., & Orth, U. (2013). Does low self-esteem predict depression and 

anxiety? A meta-analysis of longitudinal studies. Psychological Bulletin, 

139(1), 213-240. 

Spencer, L., & Ritchie, J. (2012). In pursuit of quality. In D. Harper, & A. R. 

Thompson (Eds.), Qualitative research methods in mental health and 

psychotherapy: A guide for students and practitioners (pp. 227-242). 

Chichester: Wiley. 

ηαιίθαο, Α. (2005). Μέθοδοι έπεςναρ ζηην τςσολογία. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. 

Stanton, A. L., Kirk, S. B., Cameron, C. L., & Danoff-Burg, S. (2000). Coping 

through emotional approach: scale construction and validation. Journal of 

Personality and Social Psychology, 78(6), 1150-1169. 

Staudinger, U. M., Marsiske, M., & Baltes, P. B. (1993). Resilience and levels of 

reserve capacity in later adulthood: Perspectives from life-span 

theory.Development and Psychopathology, 5(04), 541-566. 

Staudinger, U. M., Marsiske, M., & Baltes, P. B. (1995). Resilience and reserve 

capacity in later adulthood. In D. Cicchetti & D. J. Cohen (Eds.), 

Developmental psychopathology (Vol. 2, pp. 801-847). New York: Wiley. 

Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler, M. (2006). The meaning in life 

questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. 

Journal of Counseling Psychology, 53(1), 80–93. 

Steinhardt, M., & Dolbier, C. (2008). Evaluation of a resilience intervention to 

enhance coping strategies and protective factors and decrease 

symptomatology. Journal of American College Health, 56(4), 445-453. 

Stewart, D. E., & Yuen, T. (2011). A systematic review of resilience in the physically 

ill. Psychosomatics, 52(3), 199-209. 

Stockton, H., Hunt, N., & Joseph, S. (2011). Cognitive processing, rumination, and 

posttraumatic growth. Journal of Traumatic Stress, 24(1), 85-92. 

Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and 

procedures for developing grounded theory (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: 

Sage. 



 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΖ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 

334 

 

Strupp, H. H., & Howard, K. I. (1992). A brief history of psychotherapy research. In 

D. K. Freedheim, H. J. Freudenberger, J. W. Kessler, S. B. Stanley, D. R. 

Peterson, H. H. Strupp, P. L. Wachtel (Eds.), History of psychotherapy: A 

century of change (pp. 309-334). Washington, DC: American Psychological 

Association. 

Sturgeon, J. A., & Zautra, A. J. (2010). Resilience: a new paradigm for adaptation to 

chronic pain. Current Pain and Headache Reports, 14(2), 105-112. 

πλνδηλνχ, Κ. (2007). Ππορ ηα ενδόηεπα ηηρ τςσήρ: Χςσανάλςζη και τςσαναλςηική 

ανηικπιζηή θεπαπεία. Αζήλα: Καζηαληψηε. 

Tallman, K. & Bohart, A. C. (1999). The client as a common factor: Clients as self-

healers. In M. A. Hubble, B. L. Duncan, & S. D. Miller (Eds.), The heart and 

soul of change: What works in therapy (pp. 91-131). Washington, DC: 

American Psychological Association. 

Tarter, R. E., & Vanyukov, M. (1999). Re-visiting the validity of the construct of 

resilience. In M. D. Glantz & J. L. Johnson (Eds.), Resilience and 

development: Positive life adaptations (pp. 85-100).  New York, NY: Plenum. 

Taylor, S. E. (1983). Adjustment to threatening events: A theory of cognitive 

adaptation. American Psychologist, 38(11), 1161-1173. 

Taylor, S. E., & Armor, D. A. (1996). Positive illusions and coping with adversity. 

Journal of Personality, 64(4), 873-898. 

Taylor, S. E., & Brown, J. D. (1988). Illusion and well-being: a social psychological 

perspective on mental health. Psychological Bulletin, 103(2), 193-210. 

Taylor, S. E., & Stanton, A.L. (2007).  Coping resources, coping processes, and 

mental health.  Annual Review of Clinical Psychology, 3, 377-401. 

Teasdale, J. D. (1999). Emotional processing, three modes of mind and the prevention 

of relapse in depression. Behaviour Research and Therapy, 37, S53-S77. 

Tedeschi, R. G., & Calhoun, L. G. (1996). The post-traumatic growth inventory: 

Measuring the positive legacy of trauma. Journal of Traumatic Stress, 9(3), 

455−471. 

Tedeschi, R. G., & Calhoun, L. G. (2004). Posttraumatic growth: Conceptual 

foundations and empirical evidence. Psychological Inquiry, 15(1), 1-18. 

Tennen, H., & Affleck, G. (2002). Benefit-finding and benefit-reminding. In C. R. 

Snyder & S. J. Lopez (Eds.), Handbook of Positive Psychology (pp. 584-597). 

New York: Oxford University Press. 



 
Παξαπνκπέο 

335 

 

Theron, L. C., & Engelbrecht, P. (2012). Caring teachers: Teacher-youth transactions 

to promote resilience. In M. Ungar (Ed.), The social ecology of resilience: A 

handbook of theory and practice (pp. 265-280). New York, NY: Springer. 

Thoits, P. A. (1995). Stress, coping, and social support processes: Where are we? 

What next? Journal of Health and Social Behavior, 35(Extra Issue), 53-79. 

Thompson, R. A. (1994). Emotion regulation: A theme in search of definition. 

Monographs of the Society for Research in Child Development, 59(2‐3), 25-

52. 

Thompson, R. W., Arnkoff, D. B., & Glass, C. R. (2011). Conceptualizing 

mindfulness and acceptance as components of psychological resilience to 

trauma. Trauma, Violence, & Abuse, 12(4), 220-235. 

Thompson, S. C. (2002). The role of personal control in adaptive functioning. In C.R. 

Snyder & S.J. Lopez (Eds.), Handbook of Positive Psychology (pp.202-213). 

New York: Oxford University Press. 

Thompson, S. C., & Janigian, A. S. (1988). Life schemes: A framework for 

understanding the search for meaning. Journal of Social and Clinical 

Psychology, 7(2-3), 260-280. 

Timulak, L. (2007). Identifying core categories of client-identified impact of helpful 

events in psychotherapy: A qualitative meta-analysis. Psychotherapy 

Research, 17(3), 305-314. 

Timulak, L. (2008). Research in psychotherapy and counselling. London: Sage 

Treynor, W., Gonzalez, R., & Nolen-Hoeksema, S. (2003). Rumination reconsidered: 

A psychometric analysis. Cognitive Therapy and Research, 27(3), 247-259. 

Troy, A. S., & Mauss, I. B. (2011). Resilience in the face of stress: Emotion 

regulation as a protective factor. In S. M. Southwick, B. T. Litz, D. Charney, 

& M. J. Friedman (Eds.), Resilience and mental health: Challenges across the 

lifespan (pp. 30-44). New York: Cambridge University Press. 

Troy, A. S., Wilhelm, F. H., Shallcross, A. J., & Mauss, I. B. (2010). Seeing the silver 

lining: cognitive reappraisal ability moderates the relationship between stress 

and depressive symptoms. Emotion, 10(6), 783-795. 

Tsaousides, T., Warshowsky, A., Ashman, T. A., Cantor, J. B., Spielman, L., & 

Gordon, W. A. (2009). The relationship between employment-related self-

efficacy and quality of life following traumatic brain injury. Rehabilitation 

Psychology, 54(3), 299-305. 



 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΖ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 

336 

 

Σζηψιεο, Γ. (2014). Μέθοδοι και ηεσνικέρ ανάλςζηρ ζηην ποιοηική κοινυνική έπεςνα. 

Αζήλα: Κξηηηθή. 

Tugade, M. M., & Fredrickson, B. L. (2004). Resilient individuals use positive 

emotions to bounce back from negative emotional experiences. Journal of 

Personality and Social Psychology, 86(2), 320–333. 

Tugade, M. M., & Fredrickson, B. L. (2007). Regulation of positive emotions: 

Emotion regulation strategies that promote resilience. Journal of Happiness 

Studies, 8(3), 311-333. 

Tummala-Narra, P., Kallivayalil, D., Singer, R., & Andreini, R. (2012). Relational 

experiences of complex trauma survivors in treatment: Preliminary findings 

from a naturalistic study. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, 

and Policy, 4(6), 640-648. 

Uchino, B. N. (2006). Social support and health: a review of physiological processes 

potentially underlying links to disease outcomes. Journal of Behavioral 

Medicine, 29(4), 377-387. 

Uchino, B. N., Carlisle, M., Birmingham, W., & Vaughn, A. A. (2011). Social 

support and the reactivity hypothesis: Conceptual issues in examining the 

efficacy of received support during acute psychological stress. Biological 

Psychology, 86(2), 137-142. 

Ungar, M. (2003). Qualitative contributions to resilience research. Qualitative Social 

Work, 2(1), 85-102. 

Updegraff, J. A., Silver, R. C., & Holman, E. A. (2008). Searching for and finding 

meaning in collective trauma: results from a national longitudinal study of the 

9/11 terrorist attacks. Journal of Personality and Social Psychology, 95(3), 

709-722. 

Valentine, L., & Feinauer, L. L. (1993). Resilience factors associated with female 

survivors of childhood sexual abuse. American Journal of Family Therapy, 

21(3), 216-224. 

Valkonen, J., Hänninen, V., & Lindfors, O. (2011). Outcomes of psychotherapy from 

the perspective of the users. Psychotherapy Research, 21(2), 227-240. 

Vanderbilt-Adriance, E., & Shaw, D. S. (2008). Conceptualizing and re-evaluating 

resilience across levels of risk, time, and domains of competence. Clinical 

Child and Family Psychology Review, 11(1-2), 30-58. 



 
Παξαπνκπέο 

337 

 

Vega, B. R., Barnier, P. O., Bayon, C., Palao, A., Torres, G., Hospital, A., … Liria, 

A.F. (2012). Differences in depressed oncologic patients‟ narratives after 

receiving two different therapeutic interventions for depression: a qualitative 

study. Psycho-oncology, 21, 1292-1298. 

Von Below, C., Werbart, A., & Rehnberg, S. (2010). Experiences of overcoming 

depression in young adults in psychoanalytic psychotherapy. European 

Journal of Psychotherapy and Counselling, 12(2), 129-147. 

Wagnild, G., & Young, H. M. (1990). Resilience among older women. Journal of 

Nursing Scholarship, 22(4), 252-255. 

Wagnild, G. M., & Young, H. M. (1993).  Development and psychometric evaluation 

of the Resilience Scale.  Journal of Nursing Measurement, 1(2), 165-178. 

Waller, M.A. (2001). Resilience in ecosystemic context: Evolution of the concept. 

American Journal of Orthopsychiatry, 71(3), 290-297. 

Wallston, K. (2007). Perceived control. In S. Ayers, A. Baum, C. McManus, S. 

Newman, K. Wallston, J. Weinman, & R. West (Eds.), Cambridge handbook 

of psychology, health and medicine (2nd ed., pp. 148-150). New York, NY: 

Cambridge University Press. 

Walsh, F. (1996). The concept of family resilience: Crisis and challenge. Family 

Process, 35(3), 261-281. 

Walter, K. H., Horsey, K. J., Palmieri, P. A., & Hobfoll, S. E. (2010). The role of 

protective self‐cognitions in the relationship between childhood trauma and 

later resource loss. Journal of Traumatic Stress, 23(2), 264-273. 

Wampold, B. E. (2001). The great psychotherapy debate: Models, methods, and 

findings. Mahwah, NJ: Erlbaum. 

Wampold, B. E. (2006). The psychotherapist. In J. C. Norcross, L. E. Beutler, & R. F. 

Levant (Eds.), Evidence-based practices in mental health: Debate and 

dialogue on the fundamental questions (pp. 200-208). Washington, DC: 

American Psychological Association.   

Wampold, B. E. (2007). Psychotherapy: The humanistic (and effective) treatment. 

American Psychologist, 62 (8), 857-873. 

Wampold, B. E. (2010). The research evidence for the common factors models: A 

historically situated perspective. In B. L. Duncan, S. D. Miller, B. E. 

Wampold, & M. A. Hubble (Eds.), The heart & soul of change: Delivering 



 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΖ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 

338 

 

what works in therapy (2nd ed., pp. 49-81). Washington, DC: American 

Psychological Association. 

Wanberg, C. R., & Banas, J. T. (2000). Predictors and outcomes of openness to 

changes in a reorganizing workplace. Journal of Applied Psychology, 85(1), 

132–142. 

Weathers, F. W., & Keane, T. M. (2007). The Criterion A problem revisited: 

Controversies and challenges in defining and measuring psychological trauma. 

Journal of Traumatic Stress, 20(2), 107-121. 

Werner, E. E. (1990). Protective factors and individual resilience. In S. J. Meisels, & 

J. P. Shonkoff (Eds.), Handbook of early childhood intervention (pp. 97-116). 

New York, NY: Cambridge University Press. 

Werner, E. E. (1993).  Risk, resilience, and recovery: Perspectives from the Kauai 

Longitudinal Study.  Development and Psychopathology, 5(4), 503-515. 

Werner, E. E. (1995).  Resilience in development.  Current Directions in 

Psychological Science, 4(3), 81-85. 

Werner, E. E. (2004).  Journeys from childhood to midlife: Risk, resilience, and 

recovery.  Pediatrics, 114, 492. 

Werner, E. E., & Smith, R. S. (1982). Vulnerable but invincible: A study of resilient 

children. New York: McGraw-Hill. 

Werner, E. E., & Smith, R. S. (1992). Overcoming the odds: High risk children from 

birth to adulthood. Ithaca, NY: Cornell University Press. 

Werner, E. E., & Smith, R. S. (2001). Journeys from childhood to midlife: Risk, 

resilience, and recovery. Cornell University Press. 

Wesner, A. C., Gomes, J. B., Detzel, T., Guimarães, L. S., & Heldt, E. (2015). 

Booster sessions after cognitive-behavioural group therapy for panic disorder: 

Impact on resilience, coping, and quality of life. Behavioural and Cognitive 

Psychotherapy, 43(5), 513-525. 

Westphal, M., Seivert, N. H., & Bonanno, G. A. (2010). Expressive flexibility. 

Emotion, 10(1), 92-100. 

Williams, E. N., & Morrow, S. L. (2009). Achieving trustworthiness in qualitative 

research: A pan-paradigmatic perspective. Psychotherapy Research, 19(4-5), 

576-582. 



 
Παξαπνκπέο 

339 

 

Williams, R. M., Davis, M. C., & Millsap, R. E. (2002). Development of the cognitive 

processing of trauma scale. Clinical Psychology & Psychotherapy, 9(5), 349-

360. 

Wills, T. A., & Bantum, E. O. C. (2012). Social support, self-regulation, and 

resilience in two populations: General-population adolescents and adult cancer 

survivors. Journal of Social and Clinical Psychology, 31(6), 568-592. 

Wills, T. A., & Shinar, O. (2000). Measuring perceived and received social support. 

In S. Cohen, L. G. Underwood, & B. H. Gottlieb (Eds.), Social support 

measurement and intervention: A guide for health and social scientists (pp. 86-

135). New York, NY: Oxford University Press.  

Wills, T., & Ainette, M. (2007). Social support and health. In S. Ayers, A. Baum, C. 

McManus, S. Newman, K. Wallston, J. Weinman, & R. West (Eds.), 

Cambridge handbook of psychology, health and medicine (2nd ed., pp. 202-

207). New York, NY: Cambridge University Press. 

Windle, G. (2011). What is resilience? A review and concept analysis. Reviews in 

Clinical Gerontology, 21(2), 152-169. 

Woodgate, R. L. (1999).  A Review of the literature on resilience in the adolescent 

with cancer: Part II.  Journal of Pediatric Oncology Nursing, 16(2), 78-89. 

Wouters, S., Duriez, B., Luyckx, K., Klimstra, T., Colpin, H., Soenens, B., & 

Verschueren, K. (2013). Depressive symptoms in university freshmen: 

Longitudinal relations with contingent self-esteem and level of self-esteem. 

Journal of Research in Personality, 47(4), 356-363. 

Wright, M. O., Crawford, E., & Sebastian, K. (2007). Positive resolution of childhood 

sexual abuse experiences: The role of coping, benefit-finding and meaning-

making. Journal of Family Violence, 22(7), 597-608. 

Wright, M. O., Fopma-Loy, J., Fischer, S. (2005). Multidimensional assessment of 

resilience in mothers who are child sexual abuse survivors. Child Abuse & 

Neglect, 29(10), 1173-1193. 

Wright, M. O., Masten, A.S., & Narayan, A.J. (2013). Resilience processes in 

development: Four waves of research on positive adaptation in the context of 

adversity. In S. Goldstein & R. B. Brooks (Eds.), Handbook of resilience in 

children (2
nd

 ed., pp. 15-37). New York, NY: Springer. 



 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή: ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΦΤΥΗΚΖ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ 

340 

 

Wu, G., Feder, A., Cohen, H., Kim, J. J., Calderon, S., Charney, D. S., & Mathé, A. 

A. (2013). Understanding resilience. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 7, 

10. doi: 10.3389/fnbeh.2013.00010 

Wu, L., Bonanno, G., DuHamel, K., Redd, W. H., Rini, C., Austin, J., ... Manne, S. 

(2008). Pre‐bereavement meaning and post‐bereavement distress in mothers of 

children who underwent haematopoietic stem cell transplantation. British 

Journal of Health Psychology, 13(3), 419-433. 

Wyman, P. A., Cowen, E. L., Work, W. C., Raoof, A., Gribble, P. A., Parker, G. R., 

& Wannon, M. (1992). Interviews with children who experienced major life 

stress: Family and child attributes that predict resilient outcomes. Journal of 

the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 31(5), 904-910. 

Youssef, C. M., & Luthans, F. (2007). Positive organizational behavior in the 

workplace. The impact of hope, optimism, and resilience. Journal of 

Management, 33(5), 774-800. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Παξάξηεκα Η 

343 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ 1 

 

ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ 

Φχιν 

Ζιηθία 

Δπάγγεικα 

Πιαίζην ζεξαπείαο (ηδησηηθφ γξαθείν ή δεκφζηα ππεξεζία πγείαο) 

πρλφηεηα ζπλεδξηψλ 

Γηάξθεηα ζεξαπείαο 

Υξφλνο πνπ κεζνιάβεζε απφ ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο 

Μηα ζεξαπεπηηθή εκπεηξία ή πεξηζζφηεξεο; 

 

ΔΡΧΣΗΔΙ 

1. Μπνξείηε λα κνπ πείηε ιίγα ιφγηα γηα ηε δσή ζαο – φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηη 

αζρνιείζηε, πνηνη είλαη ή ππήξμαλ νη ζεκαληηθνί άλζξσπνη ζηε δσή ζαο, 

γεγνλφηα πνπ ππήξμαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα εζάο, είηε θαιά είηε άζρεκα. 

2. Ση ζαο νδήγεζε ζηε ζεξαπεία; Μπνξείηε λα κνπ κηιήζεηε γηα θάπνηεο επψδπλεο 

εκπεηξίεο ή δχζθνιεο ζπλζήθεο δσήο (νη νπνίεο ζαο νδήγεζαλ ζηε ζεξαπεία); 

[Πφηε ζπλέβεζαλ; Πφζνο ρξφλνο κεζνιάβεζε κέρξη ηε ζεξαπεία; Γηαηί;]  

3. Πσο επεξέαδαλ ηε δσή θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ζαο νη εκπεηξίεο απηέο;  

4. Μπνξείηε λα ζθεθηείηε κηα ιέμε πνπ πεξηγξάθεη πσο ληψζαηε εθείλν ηνλ θαηξφ; 

[Μπνξείηε λα εμεγήζεηε ιίγν πεξηζζφηεξν γηαηί/ πσο ληψζαηε...]. Πνηα ήηαλ ε 

ζπλεζηζκέλε ζαο δηάζεζε, δειαδή πσο αηζζαλφζαζηε ζπλήζσο; Πσο 

αηζζαλφζαζηε γεληθά γηα ηνλ εαπηφ ζαο σο άηνκν εθείλν ηνλ θαηξφ; 

5. Ση θάλαηε γηα λα ηα βγάδεηε πέξα ή λα αληηκεησπίδεηε ην ζηξεο ή ηνλ πφλν; 

[Ρσηάσ ηφζν γηα πξνζαξκνζηηθέο φζν θαη γηα δπζπξνζαξκνζηηθέο ζηξαηεγηθέο 

αληηκεηψπηζεο] 

6. Πνηα ήηαλ ε γεληθφηεξε εκπεηξία κε ηε ζεξαπεία ζαο; Πσο ήηαλ ε ζεξαπεία γηα 

ζαο; 

7. Τπήξμαλ αιιαγέο εμαηηίαο ηεο ζεξαπείαο; Πνηεο είλαη απηέο νη αιιαγέο, αλ 

ππάξρνπλ, πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο ζεξαπείαο ζαο;  

8. Με πνην ηξφπν πηζηεχεηε φηη επεξέαζε ε ςπρνζεξαπεία ηνλ ηξφπν πνπ βιέπεηε 

θαη αληηκεησπίδεηε ηψξα απηέο ηηο επψδπλεο εκπεηξίεο ή θαηαζηάζεηο; [Γειαδή 
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αλ ζαο ζπλέβαηλε ηψξα ην ίδην ζα θάλαηε θάηη δηαθνξεηηθά ή ζα ληψζαηε 

δηαθνξεηηθά;] 

9. Ση λφεκα δίλαηε ζηηο νδπλεξέο θαη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ηεο δσήο ζαο; Έρεη 

αιιάμεη ην λφεκα πνπ δίλεηε ζε απηέο ηηο εκπεηξίεο ζαλ απνηέιεζκα ηεο 

ζεξαπείαο; Με πνην ηξφπν; Φαίλεηαη ε δσή λα έρεη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν λφεκα 

απφ φηη πξηλ; 

10. Άιιαμε ν ηξφπνο πνπ δηαρεηξίδεζηε ην ζηξεο ή αληηκεησπίδεηε ηα πξνβιήκαηά 

ζαο εμαηηίαο ηεο ζεξαπείαο; 

11. Πσο επεξέαζε ε ζεξαπεία ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγείηε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα; (γηα 

παξάδεηγκα ζε ζρέζε κε ηε δνπιεηά ζαο, ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ ή ςπραγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο)  

12. Μεηά ηε ζεξαπεία, έρνπλ αιιάμεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηα ζπλαηζζήκαηα γηα 

ηνλ εαπηφ ζαο, ν ηξφπνο πνπ βιέπεηε ηνλ εαπηφ ζαο, ή νη ηξφπνη πνπ 

αληηκεησπίδεηε ηνλ εαπηφ ζαο ή ην ζψκα ζαο; 

13. Έρεη ππάξμεη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην ηη αηζζάλεζηε, πφζν έληνλα αηζζάλεζηε 

δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα ή ζηελ ηθαλφηεηά ζαο λα αληηκεησπίδεηε δχζθνια 

ζπλαηζζήκαηα; [Δάλ λαη, ηη έρεη αιιάμεη] 

14. Τπήξμαλ αιιαγέο ζην είδνο ή ζηελ πνηφηεηα ησλ ζρέζεσλ ζαο απφ ηφηε πνπ 

αξρίζαηε ζεξαπεία; 

15. Μπνξείηε λα ζπλνςίζεηε ηη ήηαλ βνεζεηηθφ ζηε ζεξαπεία ζαο κέρξη ηψξα; 

Παξαθαιψ δψζηε παξαδείγκαηα (Γηα παξάδεηγκα, γεληθέο πιεπξεο, ζπγθεθξηκέλα 

πεξηζηαηηθά) [Πνηεο ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίεο θαη γεγνλφηα ήηαλ ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθά; Πνηεο ζηηγκέο ή επεηζφδηα δηεπθφιπλαλ ηελ αιιαγή;] 

16. Παξαδείγκαηα ζπγθεθξηκέλσλ επεηζνδίσλ γηα ηελ απφθηεζε «κίλη-αθεγήζεσλ» 

γηα ηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία. Γηα παξάδεηγκα: «Μπνξείηε λα κνπ πεξηγξάςεηε, 

φζν ην δπλαηφλ πην ιεπηνκεξψο, έλα ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζεξαπείαο πνπ ζπλέβαιιε ζηε ζεηηθή αιιαγή κε ηνλ πην ζεκαληηθφ ηξφπν; Με 

πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηε φηη ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο ζπλέβαιε ζηελ αιιαγή;» 

17. Πνηα γεγνλφηα εθηφο ζεξαπείαο δηεπθφιπλαλ ηελ αιιαγή; 

18. Έρεηε θάπνηεο ππνδείμεηο γηα εκάο, ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα ή ηε ζεξαπεία; Τπάξρεη 

θάηη άιιν πνπ ζέιεηε λα κνπ πείηε; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ 2 

ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ 

Φχιν 

Ζιηθία 

Δπάγγεικα 

Πιαίζην ζεξαπείαο (ηδησηηθφ γξαθείν ή δεκφζηα ππεξεζία πγείαο) 

πρλφηεηα ζπλεδξηψλ 

Γηάξθεηα ζεξαπείαο 

Υξφλνο πνπ κεζνιάβεζε απφ ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο 

Μηα ζεξαπεπηηθή εκπεηξία ή πεξηζζφηεξεο; 

ΔΡΧΣΗΔΙ 

1. Ση ζε νδήγεζε ζηε ζεξαπεία; Μπνξείο λα κνπ κηιήζεηο γηα θάπνηεο επψδπλεο 

εκπεηξίεο ή δχζθνιεο ζπλζήθεο δσήο (νη νπνίεο ζε νδήγεζαλ ζηε ζεξαπεία); 

[Πφηε ζπλέβεζαλ; Πφζνο ρξφλνο κεζνιάβεζε κέρξη ηε ζεξαπεία; Γηαηί;]  

2. Πνηα ήηαλ ε γεληθφηεξε εκπεηξία κε ηε ζεξαπεία ζνπ; Πσο ήηαλ ε ζεξαπεία γηα 

ζέλα; 

3. Τπήξμαλ αιιαγέο εμαηηίαο ηεο ζεξαπείαο; Πνηεο είλαη απηέο νη αιιαγέο, αλ 

ππάξρνπλ, πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο ζεξαπείαο;  

4. Πνηα είλαη ε κεγαιύηεξε αιιαγή πνπ έγηλε ζηε ζεξαπεία θαη πσο απηή επεξέαζε 

ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηεζαη, πνπ αηζζάλεζαη ή ηνλ ηξφπν δσήο ζνπ; 

5. Με πνην ηξφπν πηζηεχεηο φηη επεξέαζε ε ςπρνζεξαπεία ηνλ ηξόπν πνπ βιέπεηο 

θαη αληηκεησπίδεηο ηώξα απηέο ηηο επώδπλεο εκπεηξίεο ή θαηαζηάζεηο; 

Άιιαμε ην λφεκα πνπ ηνπο απνδίδεηο, νη ζθέςεηο πνπ θάλεηο ή ηα ζπλαηζζήκαηα 

πνπ έρεηο γη‟ απηέο (κείσζε έληαζεο); [Απνδνρή ηεο δπζθνιίαο/ πξνζσπηθή 

επζχλε/ δελ ήξζε ην ηέινο ηνπ θφζκνπ/ λέεο ζθέςεηο/ ζεηηθή επίδξαζε 

θιπ].[Γειαδή αλ ζνπ ζπλέβαηλε ηψξα ην ίδην ζα έθαλεο θάηη δηαθνξεηηθά ή ζα 

έλησζεο δηαθνξεηηθά;] – Ση λνκίδεηο φηη δηεπθφιπλε απηέο ηηο αιιαγέο ζηε 

ζεξαπεία – αλ ππήξμαλ; 

6. Δπεξέαζε ε ζεξαπεία ηνλ ηξόπν πνπ βιέπεηο ηα πξάγκαηα; (Γηα παξάδεηγκα ηνλ 

εαπηφ ζνπ, ην παξειζφλ ζνπ, ηηο ζρέζεηο ζνπ, ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγείο θιπ). 

Πσο έγηλε απηφ; Ση ζπληέιεζε ζ‟ απηή ηελ αιιαγή; Ση επεξέαζε απηφ κε ηε ζεηξά 

ηνπ; 

7. Ση επίδξαζε είρε ε ζεξαπεία ζηελ επαθή κε ηνλ εαπηό ζνπ; Ση πηζηεχεηο φηη 

πξνθάιεζε ηελ αιιαγή (αλ ππήξμε); Ση επεξέαζε απηή κε ηε ζεηξά ηεο; 
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8. Μεηά ηε ζεξαπεία, έρνπλ αιιάμεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ν ηξόπνο πνπ βιέπεηο 

ηνλ εαπηό ζνπ, ηα ζπλαηζζήκαηα γηα ηνλ εαπηφ ζνπ , ή νη ηξφπνη πνπ 

αληηκεησπίδεηο ηνλ εαπηφ ζνπ ή ην ζψκα ζνπ; 

9. Πσο επεξέαζε ε ζεξαπεία ηνλ ηξόπν πνπ ιεηηνπξγείο γεληθά; ε ζρέζε κε ηηο 

δπζθνιίεο ή ηα πξνβιήκαηα; ε ζρέζε κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα; (γηα παξάδεηγκα 

ζε ζρέζε κε ηε δνπιεηά, ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ ή ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο)  

10. Άιιαμε ν ηξόπνο πνπ δηαρεηξίδεζαη ην ζηξεο ή αληηκεησπίδεηο ηα πξνβιήκαηά 

ζνπ εμαηηίαο ηεο ζεξαπείαο; Πσο; Ση ζπλέβαιε ζε απηή ηελ αιιαγή; 

11. Έρεη ππάξμεη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζην ηξόπν πνπ βηώλεηο ζπλαηζζήκαηα, ζην ηη 

αηζζάλεζαη, πφζν έληνλα αηζζάλεζαη δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα ή ζηελ ηθαλφηεηά 

ζνπ λα αληηκεησπίδεηο δχζθνια ζπλαηζζήκαηα; [Δάλ λαη, ηη έρεη αιιάμεη] 

12. Τπήξμαλ αιιαγέο ζην είδνο ή ζηελ πνηόηεηα ησλ ζρέζεσλ ζνπ απφ ηφηε πνπ 

άξρηζεο ζεξαπεία; 

13. Μπνξείο λα ζπλνςίζεηο ηη ήηαλ βνεζεηηθό ζηε ζεξαπεία ζνπ κέρξη ηψξα; 

Μπνξείο λα δψζεηο παξαδείγκαηα (Γηα παξάδεηγκα, γεληθέο πιεπξεο, 

ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά); [Πνηεο ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίεο θαη γεγνλφηα ήηαλ 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθά; Πνηεο ζηηγκέο ή επεηζφδηα δηεπθφιπλαλ ηελ αιιαγή;] 

14. Μπνξείο λα κνπ πεξηγξάςεηο, φζν ην δπλαηφλ πην ιεπηνκεξψο, έλα ζπγθεθξηκέλν 

γεγνλόο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο πνπ ζπλέβαιιε ζηε ζεηηθή αιιαγή κε 

ηνλ πην ζεκαληηθφ ηξφπν; Με πνηνλ ηξφπν πηζηεχεηο φηη ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο 

ζπλέβαιε ζηελ αιιαγή; 

15. Έρεηο θάπνηεο ππνδείμεηο γηα εκέλα, ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα ή ηε ζεξαπεία; 

Τπάξρεη θάηη άιιν πνπ ζέιεηο λα κνπ πεηο; 

 

ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΥΔΗ 

Πηζηεχεηο φηη ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε ζπλέβαιιε ζηελ αιιαγή; Με πνην ηξφπν; 

Ήηαλ θαιή ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε; Ση ζπληέιεζε ζηε δεκηνπξγία ηεο; Ση είλαη απηφ 

πνπ ηελ έθαλε θαιή (ζπζηαηηθά); 

ΑΠΟΓΟΥΗ 

Άιιαμε κε ηε ζεξαπεία ε ηθαλφηεηά ζνπ λα απνδέρεζαη (ηνλ εαπηφ ζνπ, ηε δσή, ηηο 

θαηαζηάζεηο, ηνπο άιινπο θιπ); 

Ση ηελ πξνθάιεζε; Με πνην ηξφπν ζπλέβε; Τπήξμε θάηη πνπ πξνεγήζεθε ηεο 

απνδνρήο; 

Ση αθνινχζεζε ηελ απνδνρή; ε ηη ζπληέιεζε ε απνδνρή; 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ 3 

ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ 

Φχιν 

Ζιηθία 

Δπάγγεικα 

Πιαίζην ζεξαπείαο (ηδησηηθφ γξαθείν ή δεκφζηα ππεξεζία πγείαο) 

πρλφηεηα ζπλεδξηψλ 

Γηάξθεηα ζεξαπείαο 

Υξφλνο πνπ κεζνιάβεζε απφ ην ηέινο ηεο ζεξαπείαο 

Μηα ζεξαπεπηηθή εκπεηξία ή πεξηζζφηεξεο; 

 

ΔΡΧΣΗΔΙ 

1. Ση ζε νδήγεζε ζηε ζεξαπεία; Μπνξείο λα κνπ κηιήζεηο γηα θάπνηεο επψδπλεο 

εκπεηξίεο ή δχζθνιεο ζπλζήθεο δσήο (νη νπνίεο ζε νδήγεζαλ ζηε ζεξαπεία);  

2. Τπήξμαλ αιιαγέο εμαηηίαο ηεο ζεξαπείαο; Πνηεο είλαη απηέο νη αιιαγέο, αλ 

ππάξρνπλ, πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο ζεξαπείαο;  

3. Με πνην ηξφπν πηζηεχεηο φηη επεξέαζε ε ςπρνζεξαπεία ηνλ ηξόπν πνπ βιέπεηο 

θαη αληηκεησπίδεηο ηώξα απηέο ηηο επώδπλεο εκπεηξίεο ή θαηαζηάζεηο;  

4. Μπνξείο λα ζπλνςίζεηο ηη ήηαλ βνεζεηηθό ζηε ζεξαπεία ζνπ κέρξη ηψξα; / Πνπ 

απνδίδεηο ηηο αιιαγέο; Μπνξείο λα δψζεηο παξαδείγκαηα; 

5. Πνηνο ήηαλ ν ξφινο πνπ έπαημεο ε ίδηα ζηε ζεξαπεία; Πφζν ζεκαληηθή ήηαλ ε 

δηθή ζνπ ζπκβνιή; Ση έθαλεο πνπ βνήζεζε; [Κίλεηξν/ Γνπιεηά] 

6. Πνηνο ήηαλ ν ξφινο ηνπ ζεξαπεπηή ζηελ αιιαγή; Πφζν βνεζεηηθφο ήηαλ; Ση απφ 

απηά πνπ έθαλε ή έιεγε ήηαλ βνεζεηηθφ; 

7. Πσο ήηαλ ε ζρέζε κε ηνλ ζεξαπεπηή; Πνηα ήηαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο; [Αλ ήηαλ 

θαιή, ηη ηελ έθαλε θαιή;]  

8. Έπαημε ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο; Πφζν 

δηεπθνιπληηθή ήηαλ ζηηο αιιαγέο; Με πνην ηξφπν ζε βνήζεζε λα θάλεηο ηηο 

αιιαγέο πνπ πεξηέγξαςεο; Πνηεο πιεπξέο ηεο ήηαλ βνεζεηηθέο; 

9. Ση ζπλέβαηλε ζηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο ψξαο; [Πσο ήηαλ κηα ηππηθή 

ζπλεδξία;] Πνηεο δηαδηθαζίεο πνπ ζπλέβαηλαλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο ήηαλ 

βνεζεηηθέο; [Σνπ ζεξαπεπηή; Γηθέο ζνπ;] Ση ηηο έθαλε βνεζεηηθέο; 

10. Έρεηο θάπνηεο ππνδείμεηο γηα εκέλα, ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα ή ηε ζεξαπεία; 

Τπάξρεη θάηη άιιν πνπ ζέιεηο λα κνπ πεηο; 
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ΕΝΗΜΕΡΗ ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ 

 

Ο/Η θάησζη ππνγεγξακκέλνο/ε …………………………………………………….. 

δέρνκαη θαη ζπκθσλώ λα ζπκκεηάζρσ ζηελ έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη από ηελ 

Αγάζε Λαθηώηε, MSc, ζπκβνπιεπηηθή ςπρνιόγν, ζηα πιαίζηα ηεο δηδαθηνξηθήο 

ηεο δηαηξηβήο. Η έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη ππό ηε δηεύζπλζε ηνπ Παληείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πνιηηηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Επηζηεκώλ θαη ππό ηελ επίβιεςε ηνπ 

Καζεγεηή Αλαζηάζηνπ ηαιίθα. 

 

θνπόο ηεο έξεπλαο 

Ο ζθνπόο απηήο ηεο έξεπλαο είλαη ε θαηαλόεζε ησλ ηξόπσλ θαη ηεο 

δηαδηθαζίαο κε ηνπο νπνίνπο ε ςπρνζεξαπεία είλαη απνηειεζκαηηθή ζηελ 

επίιπζε ςπρνινγηθώλ πξνβιεκάησλ θαη ηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ αλζξώπσλ. 

 

Εξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

Εάλ ζπκθσλήζεηε λα ζπκκεηάζρεηε ζε απηή ηελ έξεπλα, ζα ζαο δεηήζσ λα 

ιάβεηε κέξνο ζε κηα 60ιεπηε, θαηά πξνζέγγηζε, ζπλέληεπμε ηελ νπνία ζα 

δηεμάγσ ε ίδηα θαη ε νπνία ζα καγλεηνθσλεζεί.  Η ζπλέληεπμε ζα πεξηιακβάλεη 

κηα ζεηξά από εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν πνπ ε ςπρνζεξαπεία ζαο 

βνήζεζε ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζαο. Η ζπλέληεπμε ζα δηεμαρζεί 

ζε ηόπν θαη ρξόλν πνπ ζαο εμππεξεηεί.  

  

Οθέιε θαη θίλδπλνη 

Παξόιν πνπ δελ ππάξρνπλ γλσζηνί θίλδπλνη από ηε ζπκκεηνρή ζε απηνύ ηνπ 

είδνπο ηηο έξεπλεο, σζηόζν, ε ζπδήηεζε ζα κπνξνύζε λα αλαθηλήζεη δπζάξεζηα 

ζπλαηζζήκαηα. Αλ θάπνηα εξώηεζε ζαο θάλεη λα αηζζαλζείηε άβνια, δελ είζηε 

ππνρξεσκέλνο/ -ε λα απαληήζεηε ζε απηήλ.  

Παξόιν πνπ κπνξεί λα κελ ππάξρνπλ άκεζα νθέιε γηα εζάο, ε ζπκκεηνρή ζαο 

ζηελ έξεπλα απηή είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηε βειηίσζε ηεο ςπρνζεξαπείαο. 

 

Απόξξεην  

Όιεο νη πιεξνθνξίεο ζα είλαη απόξξεηεο θαη εκπηζηεπηηθέο θαη ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ απνθιεηζηηθά γηα εξεπλεηηθνύο ζθνπνύο. Η 

απνκαγλεηνθώλεζε ηεο ζπλέληεπμεο ζα γίλεη από εκέλα θαη θαλείο άιινο δε ζα 

ηελ αθνύζεη. ην γξαπηό απνκαγλεηνθσλεκέλν θείκελν ηεο ζπλέληεπμεο ην 

όλνκα ζαο, ή νπνηαδήπνηε άιια νλόκαηα θαη ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα 

απνθαιύςνπλ ηελ ηαπηόηεηά ζαο, ζα αληηθαηαζηαζνύλ κε ςεπδώλπκα. Σα 

αξρεία ηεο έξεπλαο απηήο ζα δηαηεξεζνύλ ζε ηδησηηθό, αζθαιή ρώξν.  ε 

νπνηαδήπνηε αλαθνξά ή δεκνζίεπζε ηεο έξεπλαο απηήο, κπνξεί λα 

ζπκπεξηιεθζνύλ απνζπάζκαηα από ηηο ζπλεληεύμεηο, δε ζα πεξηιεθζνύλ όκσο 
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ζηνηρεία ηα νπνία ζα κπνξνύζαλ λα απνθαιύςνπλ ηελ ηαπηόηεηά ζαο.  Σα 

πξνζσπηθά ζηνηρεία ζαο δε ζα αλαθέξνληαη ζε θαλέλα ζεκείν ηεο έξεπλαο θαη 

ζα ηεξεζεί ε αξρή πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. 

 

Απόζπξζε από ηελ έξεπλα 

Η ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα απηή είλαη εζεινληηθή.  Αλ απνθαζίζεηε λα 

ζπκκεηάζρεηε, κπνξείηε λα αξλεζείηε λα απαληήζεηε ζε θάπνηεο από ηηο 

εξσηήζεηο ή λα απνζπξζείηε από ηελ έξεπλα νπνηαδήπνηε ζηηγκή ην ζειήζεηε. ε 

πεξίπησζε πνπ επηιέμεηε λα απνζπξζείηε από ηελ έξεπλα θάζε πιεξνθνξία πνπ 

έρεηε δώζεη (καδί κε ηε καγλεηνθσλεκέλε ζπλέληεπμε) ζα θαηαζηξαθνύλ. 

 

 

Δήισζε ζπγθαηάζεζεο 

Έρνληαο δηαβάζεη ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο θαη έρνληαο ηελ επθαηξία λα κνπ 

απαληεζνύλ επαξθώο θαη ηθαλνπνηεηηθά νη εξσηήζεηο κνπ, ζπλαηλώ λα 

ζπκκεηάζρσ εζεινληηθά ζηελ έξεπλα. 

 

 

Ολνκαηεπώλπκν πκκεηέρνληνο _______________________________________ 

Τπνγξαθή πκκεηέρνληνο  _____________________________________________ 

 

Ολνκαηεπώλπκν Εξεπλήηξηαο ___________________________________________ 

Τπνγξαθή Εξεπλήηξηαο ________________________________________________ 

 

 

Σόπνο    _____________________________    Ηκεξνκελία __________________ 

 

 

Αλ έρεηε νπνηεζδήπνηε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα παξαθαιώ 

επηθνηλσλήζηε: 

 

Αγάζε Λαθηώηε, MSc 

πκβνπιεπηηθή ςπρνιόγνο 

Σει. 210-8226281, 6944 964300 

Email: alakioti@yahoo.gr 
 

 

 


