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Εισαγωγή
Η σχιζοφρένεια είναι μια πολύμορφη νόσος. Ένα από τα

χαρακτηριστικά της είναι η σημαντική ετερογένεια στην

κλινική εικόνα, όχι μονάχα ανάμεσα στους διαφορετικούς

ανθρώπους που πάσχουν από αυτή, αλλά και στον ίδιο άν-

θρωπο κατά την πορεία της νόσου. Οι κύριες ψυχοπαθο-

λογικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν παραγωγική και αρ-

νητική συμπτωματολογία, αλλά και γνωστικά ελλείμματα,

τα οποία θεωρούνται όλο και περισσότερο ως ένα κεντρι-

κό χαρακτηριστικό της νόσου και όχι απλά ως το αποτέλε-

σμα της συμπτωματολογίας ή της φαρμακευτικής αγωγής

[1,2].  Πρόκειται στην ουσία για ελλείμματα που επηρεά-

ζουν σχεδόν όλες τις πτυχές της νοητικής δραστηριότητας,

τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και βιώνουμε αυτό που

είμαστε και τον τρόπο που στοχαζόμαστε πάνω σε αυτό. 

Η κοινωνική και λειτουργική έκπτωση που συχνά απαν-

τώνται στους ανθρώπους που πάσχουν από σχιζοφρένεια

φαίνεται να σχετίζονται με μια σειρά ψυχοπαθολογικών

εκδηλώσεων, αλλά και με κοινωνικούς παράγοντες, όπως 

το τραύμα, η φτώχεια και το στίγμα. Παρ’όλα αυτά η κα-

τανόηση της νόσου δεν μπορεί να είναι επαρκής χωρίς τη

θεώρηση του ίδιου του ανθρώπου που πάσχει, των βασι-

κών ψυχολογικών διαδικασιών που βοηθούν ή αναχαιτί-

ζουν τις προσπάθειες των ανθρώπων να δώσουν νόημα

στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται και να ζήσουν με

αυτή [3,4]. 

Η πορεία της νόσου διακρίνεται, όπως και η κλινική της

εικόνα, από υψηλή ετερογένεια και η έκβαση φαίνεται να

σχετίζεται με πολλούς παράγοντες. Οι έρευνες, παρά

τους μεθοδολογικούς περιορισμούς, σχηματίζουν μια συ-

νεπή εικόνα: ότι περίπου ο ένας στους πέντε ανθρώπους

με σχιζοφρένεια επιτυγχάνει παρατεταμένη συμπτωματι-

κή και λειτουργική αποκατάσταση [5]. Σε κάθε περίπτω-

ση, ως αποκατάσταση δεν θεωρείται η επάνοδος στο προ-

νοσηρό επίπεδο της λειτουργικότητας, αλλά, κυρίως, η

αποδρομή της συμπτωματολογίας και η επιστροφή στην

κοινωνική ζωή και στην εργασία. 
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Περίληψη

Σκοπός της ανασκόπησης είναι η συνοπτική παρουσίαση ενός συγκεκριμένου μοντέλου ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης που

εστιάζεται στην ενίσχυση της ικανότητας των ανθρώπων που πάσχουν από σχιζοφρένεια να σκέφτονται επί των σκέψεων και

των συναισθημάτων τους. Θα παρουσιαστεί ένα περίγραμμα των κεντρικών διαδικασιών που εμπλέκονται σε μια τέτοια παρέμ-

βαση, όπως προτείνεται μέσα από τις εργασίες των Lysaker et al. Η βιβλιογραφία αναφορικά με τη μεταγνωσιακή σκέψη των

ανθρώπων που πάσχουν από σχιζοφρένεια και τη δυνατότητα βελτίωσης αυτής μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες παρεμβά-

σεις στρέφει την έρευνα σε μια ευρεία σειρά κατευθύνσεων. Οι κατευθύνσεις αυτές συμπεριλαμβάνουν τη διερεύνηση του βαθ-

μού στον οποίο βελτιώσεις στην ικανότητα μεταγνωσιακής σκέψης μπορεί να επιφέρουν βελτίωση στην ποιότητα της ζωής,

στην κοινωνική λειτουργικότητα, στην καταθλιπτική συμπτωματολογία, στην ευαισθησία στο στίγμα, καθώς και στην ετοιμό-

τητα για εργασία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ανακύπτει το ερώτημα του εάν η ψυχοθεραπεία μπορεί να συμβάλλει στην υιοθέ-

τηση μιας πιο συνεκτικής αίσθησης εαυτού επιφέροντας εμβάθυνση σε βαθιά υποκείμενες πτυχές της ανθρώπινης εμπειρίας

μέσα από την ενίσχυση της ικανότητας για μεταγνωσιακή σκέψη ή αλλιώς της ικανότητας των ανθρώπων να σκέφτονται επί

των ίδιων των σκέψεων και των συναισθημάτων τους, αλλά και επί αυτών των άλλων. 
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Ωστόσο, η έννοια της αποκατάστασης φαίνεται να γίνεται

όλο και περισσότερο αντιληπτή ως μια σύνθετη και πολυ-

διάστατη διαδικασία, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και

υποκειμενικές αλλαγές στον τρόπο που οι άνθρωποι εκτι-

μούν τη ζωή τους και βιώνουν τον εαυτό τους [3,6,7]. Υπό

αυτήν την έννοια, η αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβά-

νει την υιοθέτηση μιας πληρέστερης και πιο συνεκτικής

αίσθησης του εαυτού στη θέση της βίωσης μιας ταυτότητας

ως ανεπανόρθωτα θρυμματισμένης. Η πρόοδος σε αυτήν

την κατεύθυνση είναι από μόνη της ουσιαστική. Είναι πο-

λύ πιθανό, όμως, να λειτουργεί και υποβοηθητικά σε μια

διαδικασία όπου οι άνθρωποι έρχονται να δουν τον εαυτό

τους ως ικανό να επιτύχει πολλαπλούς στόχους. Με άλλα

λόγια, να αναγνωρίσουν την ικανότητά τους να κατευθύ-

νουν την έκβαση της δικής τους ανάκαμψης [8]. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ανακύπτει το ερώτημα του εάν

η ψυχοθεραπεία μπορεί να συμβάλλει στην υιοθέτηση

μιας πιο συνεκτικής αίσθησης εαυτού επιφέροντας εμβά-

θυνση σε βαθιά υποκείμενες πτυχές της ανθρώπινης εμ-

πειρίας. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί μέσα από την ενί-

σχυση της ικανότητας για μεταγνωσιακή σκέψη

(metacognition) ή αλλιώς της ικανότητας των ανθρώπων

να σκέφτονται επί των ίδιων των σκέψεων και των συναι-

σθημάτων τους, αλλά και επί αυτών των άλλων. 

Ο σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι η σύντομη

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφορικά με τη μετα-

γνωσιακή σκέψη των ανθρώπων που πάσχουν από σχιζο-

φρένεια και τη δυνατότητα της ψυχοθεραπευτικής πρά-

ξης να ενισχύσει τις ικανότητες των ανθρώπων αυτών για

αυτό το είδος της σκέψης. Δίδεται ιδιαίτερη αναφορά

στην παρουσίαση ενός μοντέλου ψυχοθεραπευτικής πα-

ρέμβασης προσανατολισμένου στην ενίσχυση μιας συγκε-

κριμένης πτυχής της μεταγνωσιακής σκέψης, της ικανότη-

τας των ανθρώπων να σκέφτονται επί των δικών τους

σκέψεων και συναισθημάτων, όπως αυτό προτείνεται μέ-

σα από τις εργασίες των Lysaker et al. [9].

Η μεταγνωσιακή σκέψη στους ανθρώπους που πά-

σχουν από σχιζοφρένεια
Όρος που εισήχθη αρχικά στην εκπαιδευτική βιβλιογρα-

φία ως η ικανότητα του σκέπτεσθαι επί του σκέπτεσθαι

κατά τη διαδικασία της μάθησης [10], ο όρος “μεταγνω-

σιακή σκέψη” έχει αποκτήσει μέσα στα χρόνια μια ευ-

ρεία σειρά σημασιών. Οι σημασίες που έχουν αποδοθεί

αντανακλούν όλες τη γενική ικανότητα του σκέπτεσθαι

επί της σκέψης τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως

προς τις διαδικασίες της. Ενώ στην αρχή ο όρος περιέ-

γραφε περισσότερο την ικανότητα που έχει κάποιος να

παρατηρεί τις ίδιες του τις γνωστικές διαδικασίες και να

ανιχνεύει τα λάθη σε αυτές [10], ένας πιο ειδικός ορισμός

περιγράφει τη μεταγνωσιακή σκέψη ως την ικανότητα της

επίγνωσης των γνωσιακών διαστρεβλώσεων [11]. Στις ερ-

γασίες του Wells [12] ο ορισμός συμπεριλαμβάνει και το

σκέπτεσθαι επί των συναισθημάτων. Υπογραμμίζεται,

επιπλέον, η σημασία της μεταγνωσιακής σκέψης στην

έκλυση των αντιδράσεων που απορρέουν από αυτές τις

σκέψεις και τα συναισθήματα. 

Μέσα από τις εργασίες των Semerari et al. [13] και των

Lysaker et al. [14,15] ο όρος “μεταγνωσιακή σκέψη” συμ-

περιλαμβάνει τις ευρύτερες διαδικασίες κατά τις οποίες

οι πληροφορίες απαρτιώνονται σε σύνθετες και δυναμι-

κές αναπαραστάσεις του εαυτού και των άλλων. Μπορεί

έτσι να νοηθεί σαν ένα φάσμα δραστηριοτήτων που

εκτείνεται από το σκέπτεσθαι επί διακριτών ψυχολογι-

κών φαινομένων έως την απαρτίωση των διακριτών αντι-

λήψεων σε ολοκληρωμένες και συνεκτικές αναπαραστά-

σεις του εαυτού και των άλλων. Η συνθετική αυτή μετα-

γνωσιακή δραστηριότητα συμπεριλαμβάνει τέσσερις ου-

σιαστικές πτυχές οι οποίες διακρίνονται: 

- Στην ικανότητα σχηματισμού σύνθετων αναπαραστάσε-

ων των εσωτερικών καταστάσεων του εαυτού και την ικα-

νότητα στοχασμού πάνω σε αυτές, η οποία αποδίδεται με

τον όρο “αυτο-στοχαστικότητα” (self-reflectivity).

- Στην ικανότητα σχηματισμού σύνθετων νοητικών ανα-

παραστάσεων των εσωτερικών καταστάσεων των άλλων

και στην ικανότητα στοχασμού πάνω σε αυτές, η οποία

αποδίδεται ως “κατανόηση του νου των άλλων” (under-

standing the mind of others).

- Στην ικανότητα τοποθέτησης των αναπαραστάσεων μέ-

σα σε έναν κόσμο όπου ο εαυτός δεν είναι το επίκεντρο,

η οποία αποδίδεται με τον όρο “απο-κέντρωση” (decen-

tration).

- Στην ικανότητα χρήσης αυτής της γνώσης στην αντιμε-

τώπιση και επίλυση των ψυχολογικών και κοινωνικών

προκλήσεων, η οποία αποδίδεται ως “ικανότητα αξιοποί-

ησης” (mastery).

Οι μεταγνωσιακές ικανότητες «επιτρέπουν στους ανθρώ-

πους να σχηματίζουν μια λεπτομερή εικόνα των δικών

τους νοητικών καταστάσεων, των επιθυμιών και των προ-

θέσεων των άλλων, καθώς και των εσωτερικών και κοι-

νωνικών συμβάντων που πυροδοτούν ψυχικό πόνο και

μέσα από αυτό να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις και

να επιλύουν σύνθετα κοινωνικά προβλήματα […]. Σε ένα

ευρύτερο πλαίσιο, καθιστούν τους ανθρώπους ικανούς να

κατανοούν τα διλήμματά τους, να δίνουν νόημα στη ζωή

τους και, τελικά, να προσαρμόζονται σε ένα περιβάλλον

που αλλάζει διαρκώς» [16]. Υπό αυτήν την έννοια, η δυσ-

λειτουργία στη μεταγνωσιακή σκέψη φαίνεται να είναι

κάτι παραπάνω από μια χαμένη δεξιότητα. Είναι η έκ-

πτωση της ικανότητας της σύνθετης κατανόησης της προ-

σωπικής εμπειρίας και της ενσωμάτωσης της διαπροσω-

πικής πληροφορίας σε ένα ενιαίο σύνολο [15].

Η χρήση του όρου “μεταγνωσιακή σκέψη” είναι συχνά

παράλληλη με τη χρήση άλλων όρων στη βιβλιογραφία,

όπως “θεωρία του νου” (theory of mind) και “νοητικοποί-

ηση” (mentalization). Ωστόσο, ο όρος “θεωρία του νου”

αναφέρεται στο σκέπτεσθαι αναφορικά με τις σκέψεις
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και τις προθέσεις των άλλων κατά τη διαδικασία του σχε-

τίζεσθαι με αυτούς [17]. Από αυτή την άποψη αποτελεί

ουσιαστική πτυχή της μεταγνωσιακής σκέψης ως στοιχείο

ενός ευρύτερου συστήματος που καθιστά ικανό το σκέ-

πτεσθαι για το σκέπτεσθαι. Ο όρος “νοητικοποίηση” φαί-

νεται να αναφέρεται περισσότερο στην κατανόηση των

εσωτερικών καταστάσεων μέσα στο πλαίσιο μιας σχέσης

πρόσδεσης [18]. Να σημειωθεί εδώ ότι η χρήση του όρου

“μεταγνωσιακή σκέψη” γίνεται με την επιφύλαξη ότι δεν

είναι ακόμα σαφώς κατανοητό το πώς διαφέρει από άλ-

λους όρους και το πώς οι διαφορετικές πτυχές του σχετί-

ζονται μεταξύ τους [19].

Αρκετοί άνθρωποι που πάσχουν από σχιζοφρένεια εκδη-

λώνουν δυσχέρεια στη σύλληψη και στην κατανόηση των

δικών τους νοητικών καταστάσεων και αυτών των άλλων,

καθώς και στη χρήση αυτής της γνώσης στην αλληλεπί-

δραση και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της καθη-

μερινής ζωής, αλλά και της ίδιας της ασθένειας [14,17,20].

Μπορεί, για παράδειγμα, να έχουν δυσκολία στην κατα-

νόηση των σκέψεων, των προθέσεων και των συναισθημά-

των όπως αυτά διαφαίνονται από το λόγο, τις κινήσεις και

τις πράξεις των άλλων. Μπορεί να έχουν δυσκολία στο να

διακρίνουν τα δικά τους συναισθήματα και να τα βάλουν

σε λέξεις, να αναγνωρίζουν ότι είναι οι ίδιοι η πηγή των

σκέψεων και των πράξεων τους, να διακρίνουν την υπο-

κειμενικότητα και την πιθανή σφαλερότητα των πεποιθή-

σεών τους και να αναπτύσσουν μια προσωπική αφήγηση

στην οποία ο εαυτός και οι άλλοι αναπαρίστανται με συ-

νεκτικό τρόπο [14,17,21-27]. Με περιορισμένες αυτές τις

ικανότητες φαίνεται να είναι συχνά δύσκολο για τους αν-

θρώπους αυτούς να συνδέουν τα καθημερινά γεγονότα με

το παρελθόν και να οραματίζονται ένα μέλλον η έκβαση

του οποίου μπορεί να επηρεάζεται από τη δράση τους στο

παρόν [28,29]. Από μια περισσότερο διευρυμένη οπτική,

τα ελλείμματα αυτά μπορεί να αποτελούν μια εξήγηση σε

μια ελλειμματική αίσθηση εαυτού και ταυτότητας η οποία

φαίνεται να αποδίδεται ως χαρακτηριστικό στη σχιζοφρέ-

νεια ακόμα και από συγγραφείς που προέρχονται από

διαφορετικές μεταξύ τους προσεγγίσεις [24,30].

Τα ελλείμματα αυτά φαίνεται να είναι σχετικά σταθερά

μέσα στο χρόνο και, αν και συσχετιζόμενα με τη βαρύτη-

τα της ψυχοπαθολογίας, δε φαίνεται να είναι αποτέλεσμα

της συμπτωματολογίας ή των νευρογνωστικών ελλειμμά-

των [31-33]. Είναι περισσότερο πιθανό να υπάρχει σχετι-

κή ανεξαρτησία ανάμεσα στη μεταγνωσιακή και στη νευ-

ρογνωστική δυσλειτουργία [2]. Μια σημαντική γραμμή

έρευνας αποτελεί το πώς τα μεταγνωσιακά ελλείμματα

που παρατηρούνται στους ανθρώπους με σχιζοφρένεια

συνδέονται με τη χρονιότητα της νόσου, με την προνοση-

ρή κοινωνική λειτουργικότητα, αλλά και με τις διαδικα-

σίες ρύθμισης του συναισθήματος  [34].

Τα μεταγνωσιακά ελλείμματα αποτελούν πεδίο αυξανό-

μενου κλινικού και θεωρητικού ενδιαφέροντος, καθώς εί-

ναι στενά συνδεδεμένα με έκπτωση στην ψυχοκοινωνική

λειτουργικότητα [35]. Η μεταγνωσιακή σκέψη φαίνεται να

σχετίζεται με αρκετούς τρόπους με την καθημερινή λει-

τουργικότητα των ανθρώπων με σχιζοφρένεια. Φαίνεται

πως διαμεσολαβεί στον τρόπο με τον οποίο τα νευρογνω-

στικά ελλείμματα επηρεάζουν την κοινωνική λειτουργικό-

τητα, ύστερα από τον έλεγχο της συμπτωματολογίας [36].

Χαμηλότερα επίπεδα στην ικανότητα για μεταγνωσιακή

σκέψη φαίνεται να συσχετίζονται με λιγότερο θετικές

αναφορές της υποκειμενικής εμπειρίας της αποκατάστα-

σης [37] και χαμηλότερα επίπεδα κοινωνικής επάρκειας

[38]. Εκτός από τις διάφορες πτυχές της καθημερινής

ζωής, ελλειμματική μεταγνωσιακή σκέψη φαίνεται να σχε-

τίζεται με πιο φτωχή ποιότητα θεραπευτικής σχέσης [39]

και πιο σοβαρή αρνητική συμπτωματολογία [14,40,41]. 

Με βάση όλα αυτά θα μπορούσε να λεχθεί ως υπόθεση

ότι η βελτίωση στην ικανότητα μεταγνωσιακής σκέψης θα

μπορούσε να οδηγήσει σε βελτίωση στη λειτουργικότητα

και να καταστήσει τους ανθρώπους που πάσχουν από

σχιζοφρένεια περισσότερο ικανούς να επιτύχουν μια πιο

σύνθετη κατανόηση του εαυτού τους και των άλλων.

Η δυνατότητα της ψυχοθεραπείας να ενισχύσει τη μετα-

γνωσιακή σκέψη σε ανθρώπους με μη ψυχωσικές διαταρα-

χές έχει συζητηθεί αρκετά. Υπάρχουν αρκετές μορφές ψυ-

χοθεραπείας, προερχόμενες και από γνωσιακά, αλλά και

από ψυχοδυναμικά πλαίσια αναφοράς, οι οποίες εστιάζον-

ται στην ενίσχυση της ικανότητας αυτής (σε κάποιες από

αυτές αναφερόμενη ως νοητικοποίηση) σε ανθρώπους με

διαταραχές προσωπικότητας, κατάθλιψη και άγχος [42-46]. 

Ενδείξεις που υποδηλώνουν ότι η βελτίωση της μεταγνω-

σιακής σκέψης σε ανθρώπους με σχιζοφρένεια είναι δυ-

νατή μέσα από ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις προήλ-

θαν μέσα από τις εργασίες των Spaulding et al. [47] ανα-

φορικά με ένα πρόγραμμα γνωσιακής θεραπείας στην

ψυχιατρική αποκατάσταση, από το πρόγραμμα Social

Cognition and Interaction Training (SCIT) [48] και από

κάποιες μορφές γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας

για την ψύχωση [49]. Στην προσπάθεια για το πέρασμα

από τις εστιασμένες στο σύμπτωμα γνωσιακές θεραπείες

σε θεραπείες περισσότερο εστιασμένες στην αίσθηση του

εαυτού, έχουν διαμορφωθεί γνωσιακές θεραπείες που

επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της τελευταίας [50,51].

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναπτύχθηκε και η Person

Based Cognitive Therapy (PBCT) [50], με σκοπό την ενί-

σχυση της μεταγνωσιακής εναισθησίας αναφορικά με το

νόημα που αποδίδεται στη συμπτωματολογία, τη σχέση με

τις εσωτερικές εμπειρίες, τα αρνητικά σχήματα εαυτού

και τη βίωση του εαυτού ως μια σύνθετη διαδικασία που

υπόκειται σε αλλαγή. Επιπλέον, δύο ποσοτικές μελέτες

περιπτώσεων ασθενών με σχιζοφρένεια υποδεικνύουν

ότι η ψυχοθεραπεία μπορεί να οδηγήσει σε βελτιώσεις

στη μεταγνωσιακή σκέψη [52-53]. 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι θα μπορούσαν να σχεδιαστούν ψυ-

χοθεραπευτικές διαδικασίες ώστε να συμβάλλουν στην

ενίσχυση της αίσθησης του εαυτού και στην ενδυνάμωση
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των ικανοτήτων του σκέπτεσθαι επί της σκέψης. Συγκε-

κριμένα, εάν η μεταγνωσιακή ικανότητα νοείται ως μια

ικανότητα που εκτείνεται κατά μήκος ενός συνεχούς από

καλή σε περιορισμένη, η ψυχοθεραπεία μπορεί να συμ-

βάλλει στην ανάπτυξη της μέσα από την εξάσκηση αυτών

των δεξιοτήτων σε αυξανόμενο βαθμό πολυπλοκότητας.

Η εξάσκηση αυτή μπορεί να είναι μια δύσκολη, συχνά

ματαιωτική και επώδυνη διαδικασία, όμως είναι δυνατό

να αναμένονται πρόοδοι μέσω αυτής, δεδομένης της πλα-

στικότητας του ανθρώπινου εγκεφάλου [3].

Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί ένα περίγραμμα των δια-

δικασιών που εμπλέκονται σε μια ψυχοθεραπευτική πα-

ρέμβαση που εστιάζει στην ενίσχυση μιας πτυχής της με-

ταγνωσιακής σκέψης, της ικανότητας των ανθρώπων να

σκέφτονται επί των σκέψεων και των συναισθημάτων

τους. Η ικανότητα αυτή αποδίδεται με τον όρο “αυτο-στο-

χαστικότητα”[9]. Η παρέμβαση συμπεριλαμβάνει την

εκτίμηση των μεταγνωσιακών ικανοτήτων του θεραπευό-

μενου και τη διαμόρφωση παρεμβάσεων που ανταποκρί-

νονται στις ικανότητες αυτές. Mελέτες περιπτώσεων και

μια πιλοτική έρευνα υποδεικνύουν θετικά αποτελέσματα

μιας τέτοιας ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας [52-56].

Η εκτίμηση της μεταγνωσιακής ικανότητας, όπως αυτή αν-

τανακλάται στις αφηγήσεις των ανθρώπων, πραγματοποιεί-

ται με τη χρήση της Metacognition Assessment Scale-Ab-

breviated (MAS-A) [13,14]. Η MAS σχεδιάστηκε αρχικά

για την εκτίμηση των συνθετικών μεταγνωσιακών ικανοτή-

των κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπευτικής πράξης και

αργότερα, σε συνεργασία με τους αρχικούς συγγραφείς,

προσαρμόστηκε και συντομεύθηκε ώστε να χρησιμοποιηθεί

σε ανθρώπους με ψυχωσικές διαταραχές. Η διαφορά της

MAS-A από άλλα εργαλεία αξιολόγησης της μεταγνωσια-

κής ικανότητας έγκειται στο ότι εστιάζει σε μεταγνωσιακές

διεργασίες που ανακύπτουν αυθόρμητα και δεν είναι άμε-

σα συνδεδεμένες με μια δοκιμασία ή αναφερόμενες σε ένα

ερωτηματολόγιο. Η μεταγνωσιακή ικανότητα προσλαμβά-

νεται ως μια σειρά από ημι-ανεξάρτητες δεξιότητες, κάποι-

ες από τις οποίες μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο

λειτουργικές από άλλες. Η υπόθεση της συγκεκριμένης κλί-

μακας είναι ότι οι μεταγνωσιακές ικανότητες διαφοροποι-

ούνται κατά μήκος ενός συνεχούς στο βαθμό που κάποιος

είναι περισσότερο ή λιγότερο ικανός να επιτελέσει διεργα-

σίες αυξανόμενης πολυπλοκότητας. Αποτελείται από τέσ-

σερις υποκλίμακες, κάθε μία από τις οποίες αντανακλά

διαφορετικές πτυχές της μεταγνωσιακής δραστηριότητας.

Παρουσίαση ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης για

την ενίσχυση της ικανότητας του σκέπτεσθαι επί

των ίδιων των σκέψεων και των συναισθημάτων –

“αυτο-στοχαστικότητα”
Ο όρος “αυτο-στοχαστικότητα” αναφέρεται στη διαδικα-

σία κατά την οποία μια πτυχή της εσωτερικής ζωής γίνε-

ται παρατηρήσιμη σαν να ήταν αντικείμενο ή σαν να ήταν

κάτι εξωτερικό. Αυτή η μερική εξωτερίκευση πτυχών του

εαυτού επιτρέπει τον έλεγχο, την κριτική στάση, την αμ-

φισβήτηση και την αφήγηση των σκέψεων και των συναι-

σθημάτων. Η ικανότητα της υιοθέτησης μιας τέτοιας στά-

σης επί των σκέψεων και των συναισθημάτων, μέσα από

τον διάλογο με τον εαυτό ή με κάποιο άλλο πρόσωπο, ενι-

σχύει την υποκειμενική εμπειρία του εαυτού και επιτρέ-

πει την εσωτερική επίγνωση [19]. 

Στη MAS-A η υποκλίμακα “αυτο-στοχαστικότητα” συμπερι-

λαμβάνει εννέα επίπεδα αυξανόμενης πολυπλοκότητας τα

οποία μπορούν να διακριθούν το ένα από το άλλο. Το κάθε

επίπεδο αναπαριστά μια μεταγνωσιακή δραστηριότητα πιο

σύνθετη από την αμέσως προηγούμενη. Θεωρητικά, δεν εί-

ναι πιθανό κάποιος να μπορεί να εκτελέσει ένα επίπεδο χω-

ρίς να μπορεί να εκτελέσει τα επίπεδα πριν από αυτό. 

Όπως περιγράφεται από τους Lysaker et al. [9] το πρώτο

επίπεδο προϋποθέτει την αναγνώριση από τους ασθενείς

ότι έχουν νοητικές λειτουργίες. Το δεύτερο επίπεδο περι-

λαμβάνει την αναγνώριση από τους ασθενείς ότι οι σκέ-

ψεις είναι δικές τους. Το τρίτο επίπεδο περιλαμβάνει την

ικανότητα να διακρίνουν και να ξεχωρίσουν τις διαφορε-

τικές γνωστικές τους λειτουργίες, για παράδειγμα τις ανα-

μνήσεις, τις φαντασιώσεις, τα όνειρα, τις επιθυμίες, τις

αποφάσεις, τις προβλέψεις. Το τέταρτο επίπεδο περιλαμ-

βάνει τη διάκριση και τον προσδιορισμό των διαφορετι-

κών συναισθηματικών καταστάσεων. Το πέμπτο επίπεδο

περιλαμβάνει την αναγνώριση ότι οι ιδέες για τον εαυτό

και για τον κόσμο μπορεί να είναι σφαλερές. Το έκτο επί-

πεδο περιλαμβάνει την ικανότητα αναγνώρισης του πε-

ριορισμένου αντίκτυπου που οι προσδοκίες, οι σκέψεις

και οι επιθυμίες έχουν στην πραγματικότητα. Το έβδομο

επίπεδο ζητά από τους ασθενείς να αναγνωρίσουν ότι η

συμπεριφορά τους μπορεί να καθορίζεται από γνωστικές

και συναισθηματικές λειτουργίες και να δουν την επίδρα-

ση των κοινωνικών σχέσεων. Το όγδοο επίπεδο προϋπο-

θέτει από τους ασθενείς την κατασκευή μιας ολοκληρωμέ-

νης περιγραφής της ψυχικής κατάστασης τους και/ή των

διαπροσωπικών διαδικασιών στις οποίες εμπλέκονται, ξε-

χωρίζοντας και αναγνωρίζοντας τα γνωστικά και τα συ-

ναισθηματικά στοιχεία. Τέλος, το ένατο επίπεδο αφορά

στην ικανότητα να ενσωματώσουν σε συνεκτική και σύν-

θετη αφήγηση τους διαφορετικούς τρόπους της γνωστικής

και συναισθηματικής τους λειτουργίας, την αναγνώριση

ότι έχουν μια αυτοβιογραφία και κάποια επίγνωση του

τρόπου με τον οποίο την επηρεάζουν.

Η θεραπευτική παρέμβαση ξεκινά με την εκτίμηση του

γενικού επιπέδου της ικανότητας του θεραπευόμενου,

όπως αυτή διαφαίνεται μέσα από τις αφηγήσεις του ή εκ-

δηλώνεται στο υλικό που ανακύπτει στη θεραπεία. Η

αξιολόγηση θα μπορούσε να ξεκινήσει από τον καθορι-

σμό του εάν ο θεραπευόμενος είναι ικανός να ξεχωρίσει

τις διαφορετικές συναισθηματικές του καταστάσεις (επί-

πεδο 4). Εάν δεν είναι, ο θεραπευτής εκτιμά το κατά πόσο

ο θεραπευόμενος μπορεί να ξεχωρίσει τις διαφορετικές

5_Bandouna_Layout 1  7/16/15  4:23 PM  Page 98



Γνωσιακη - συμπεριφοριστικη ερευνα & Θεραπεια Tομ. 1, TευΧ. 2, σεΛ. 95-103, 2015

99© Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς

γνωστικές του λειτουργίες (επίπεδο 3) και εάν δεν μπορεί,

τότε εκτιμά το εάν είναι ικανός να αναγνωρίσει ότι οι σκέ-

ψεις του είναι δικές του (επίπεδο 2) ή εάν, έστω, αναγνω-

ρίζει ότι έχει σκέψεις (επίπεδο 1). Κατά παρόμοιο τρόπο,

εάν ο θεραπευόμενος μπορεί να ξεχωρίσει τις συναισθη-

ματικές του καταστάσεις, ο θεραπευτής εκτιμά εάν μπορεί

να αναγνωρίσει ότι οι σκέψεις του μπορεί να υπόκεινται

σε λάθη (επίπεδο 5) και ούτω καθεξής. 

Είναι σημαντικό ότι αυτό που αξιολογείται είναι το γενι-

κό επίπεδο της ικανότητας, όπως διαφαίνεται μέσα σε

μια συγκεκριμένη αφήγηση. Είναι πιθανό η μεταγνωσια-

κή ικανότητα να είναι  μεγαλύτερη σε συγκεκριμένες

αφηγήσεις και μικρότερη σε άλλες, κάτι που μπορεί να

εξαρτάται από παράγοντες όπως το συναισθηματικό φορ-

τίο της εμπειρίας ή η απειλή που μπορεί να ενέχει για την

αυτοεκτίμηση του θεραπευόμενου.

Η εκτίμηση είναι σημαντική, καθώς χρειάζεται οι παρεμ-

βάσεις να ανταποκρίνονται στην τρέχουσα ικανότητα του

θεραπευόμενου. Για παράδειγμα, εάν ο θεραπευόμενος

αναγνωρίζει ότι έχει σκέψεις, αυτή η αναγνώριση προ-

βάλλεται και συζητιέται. Εάν ο θεραπευόμενος δεν μπο-

ρεί εκείνη τη στιγμή να διακρίνει τα συναισθήματά του ή

να αναγνωρίσει ότι οι σκέψεις του μπορεί να υπόκεινται

στη σφαλερότητα, δεν θα χρησιμοποιηθούν παρεμβάσεις

που απαιτούν από αυτόν να κάνει κάτι από αυτά τα δύο.

Εάν αυτό που μπορούν να κάνουν οι θεραπευόμενοι εί-

ναι να αναγνωρίσουν ότι έχουν μια ανάμνηση, τότε η επι-

σήμανση της σκέψης ότι έχουν αυτή την ανάμνηση είναι η

προτεραιότητα. Όταν αρχίζουν και σκέφτονται επί της

σκέψης τους στο επόμενο επίπεδο, τότε οι παρεμβάσεις

ανταποκρίνονται σε αυτό το επίπεδο. 

Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην εξάσκηση της ικανότη-

τας και όχι στο περιεχόμενο της αφήγησης ή στην επίλυ-

ση ενός προβλήματος. Οι βελτιώσεις συμβαίνουν κατά

μήκος ενός συνεχούς και δεν είναι κατηγορικές, επομέ-

νως δεν αναμένεται γραμμική βελτίωση. Μερικοί θερα-

πευόμενοι είναι πιθανό να δείξουν αρκετές αυξομει-

ώσεις  στις ικανότητές τους κατά τη διάρκεια μιας συνε-

δρίας, τη στιγμή που άλλοι χρειάζονται παρεμβάσεις που

παραμένουν στο ίδιο επίπεδο για περισσότερο καιρό. 

Παρεμβάσεις στο πρώτο και στο δεύτερο επίπεδο
Στόχος των παρεμβάσεων στα πρώτα επίπεδα είναι η

αναγνώριση από τον θεραπευόμενο ότι έχει σκέψεις και

ότι αυτές οι σκέψεις είναι δικές του. Ο θεραπευτής ανα-

δεικνύει την υποκείμενη εμπειρία του θεραπευόμενου σε

σχέση με αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Για παρά-

δειγμα, οι παρεμβάσεις μπορεί να είναι οι εξής: “Σκέφτε-

σαι ότι/Το μυαλό σου είναι γεμάτο σκέψεις ότι” … ή “Στο

μυαλό σου ακούς φωνές και τώρα συζητάμε και μιλάμε

για αυτές” ή “Έχεις ένταση στο σώμα σου αυτή τη στιγμή

…”. Εκτός από τις επισημάνσεις των νοητικών γεγονότων,

παρεμβάσεις σε αυτά τα επίπεδα μπορεί, επιπλέον, να

υπογραμμίζουν τη σχέση του θεραπευόμενου με αυτές τις

σκέψεις, όπως για παράδειγμα “Σήμερα σκέφτεσαι για …

και αυτό είναι το μόνο για το οποίο μιλάς”. Ήπια αντιπα-

ράθεση είναι πιθανή σε αυτό το σημείο στο βαθμό που

ενισχύει την επισήμανση του πώς ο θεραπευόμενος σκέ-

φτεται για τα πράγματα μέσα στο μυαλό του, για παρά-

δειγμα “Φαίνεσαι βέβαιος για αυτό, όμως πώς είσαι τόσο

σίγουρος;” Είναι σημαντικό ότι τέτοιες ερωτήσεις δεν

στοχεύουν στη διόρθωση δυσλειτουργικών πεποιθήσεων,

κάτι που θεωρητικά θα απαιτούσε μεγαλύτερο επίπεδο

ικανότητας. Πρόκειται για πρώιμες παρεμβάσεις που χρη-

σιμοποιούνται με σκοπό τη συνειδητοποίηση ότι κάποιος

διατηρεί μια σκέψη και ότι αυτή η σκέψη είναι δική του. 

Οι θεραπευτές πρέπει να προσέχουν σε αυτό το σημείο

ώστε να μη γίνουν ανυπόμονοι να περάσουν σε παρεμβά-

σεις και σε στόχους επόμενου επιπέδου.

Ενδείξεις ότι οι θεραπευόμενοι μπορεί να είναι ικανοί

για παρεμβάσεις στο επόμενο επίπεδο συμπεριλαμβά-

νουν την περιγραφή εσωτερικής εμπειρίας στο πρώτο

πρόσωπο και τη διάκριση, μέσα στην αφήγηση,  διαφορε-

τικών γνωστικών ενεργειών. 

Παρεμβάσεις στο τρίτο επίπεδο
Στο τρίτο επίπεδο οι θεραπευόμενοι είναι ικανοί να ξε-

χωρίσουν και να στοχαστούν τις διαφορετικές γνωστικές

τους ενέργειες. Όσο η θεραπευτική διαδικασία εξελίσσε-

ται μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη επικέντρωση στην

προσωπική αφήγηση, συγκεκριμένα περισσότερο ολο-

κληρωμένες εκφράσεις αναμνήσεων, επιθυμιών, όχι,

όμως, και συναισθημάτων όσον αφορά τη διάκριση και

την ονομασία τους. Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στην ανα-

γνώριση των διαφορετικών γνωστικών ενεργειών που εκ-

φράζονται από τους θεραπευόμενους, όπως “Έχεις την

ανάμνηση/Θυμάσαι ότι …”, “Φαντάζεσαι ότι…”, “Σχεδιά-

ζεις να…”, “Επέλεξες να…”. Οι παρεμβάσεις μπορεί,

ακόμα, να έχουν μεγαλύτερη, από ό,τι πριν, επικέντρωση

στη θεραπευτική σχέση, για παράδειγμα “Αυτό είναι κάτι

που θυμάσαι από την προηγούμενη συζήτησή μας” ή

“Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που σχεδίασες χθες για να μου

πεις”. Η χρήση του δεύτερου προσώπου με την ταυτόχρο-

νη υπόδειξη της γνωστικής ενέργειας που πραγματοποι-

είται μπορεί να επιτρέψει στους θεραπευόμενους την

αναγνώριση διαφορετικών πτυχών της διαδικασίας της

σκέψης τους. Με την εξάσκηση τους σε αυτό μπορεί να

γίνουν περισσότερο ικανοί να εκτελούν τέτοιες μεταγνω-

σιακές ενέργειες σε τακτικές αλληλεπιδράσεις. 

Αυτό που χρήζει προσοχής από τους θεραπευτές είναι ότι

η αμφισβήτηση της εγκυρότητας συγκεκριμένων πεποιθή-

σεων που εκφράζονται από τους θεραπευόμενους δεν εί-

ναι ο στόχος σε αυτό το επίπεδο. Επιπλέον, είναι πιθανό

να υπάρξουν στερεοτυπικές αναπαραστάσεις του εαυτού

και να φαίνεται ότι οι θεραπευόμενος έχει προχωρήσει

στο πέμπτο επίπεδο. Αυτή η εσφαλμένη εκτίμηση από το

θεραπευτή μπορεί να οδηγήσει στην παράλειψη του τέ-

ταρτου επιπέδου. 
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Ένδειξη για το πέρασμα στο επόμενο επίπεδο αποτελεί

η αφήγηση αναμνήσεων με προσδεδεμένα συναισθήματα

σε αυτές.

Παρεμβάσεις στο τέταρτο επίπεδο
Οι παρεμβάσεις στο τέταρτο επίπεδο προσανατολίζονται

στην ενθάρρυνση των θεραπευόμενων να αναγνωρίζουν

και να ξεχωρίζουν τις διαφορετικές πτυχές της συναισθη-

ματικής εμπειρίας. Στην αρχή μπορεί να υπάρχει η εμπει-

ρία του συναισθήματος, αλλά δυσκολία στην ονομασία του.

Ο στόχος εδώ δεν είναι η επίτευξη της γνώσης μιας συγκε-

κριμένης κατάστασης, αλλά η ανάπτυξη της επίγνωσης ότι

τα συναισθήματα αποτελούν μέρος της υποκείμενης εμπει-

ρίας. Μπορεί να υπάρχει ήπια αντιπαράθεση σε αυτό το

σημείο όταν τα συναισθήματα λείπουν. Συνδέσεις ανάμεσα

σε συναισθήματα και σε συμπτώματα μπορεί να αρχίσουν

να γίνονται αντικείμενο παρατήρησης και συζήτησης. Επι-

πλέον, περισσότερα συναισθήματα μπορεί να βιώνονται

και να εκφράζονται αναφορικά με τη θεραπευτική σχέση. 

Οι θεραπευτές σε αυτό το σημείο πρέπει να προσέχουν

ώστε να μην θεωρήσουν την ολοκληρωμένη έκφραση συ-

ναισθημάτων ως συνώνυμη της ικανότητας αμφισβήτησης

πολύπλοκων πεποιθήσεων.

Η αναγνώριση από τους θεραπευόμενους ότι φτιάχνουν

ένα νόημα μέσα από τις αναμνήσεις και τις εμπειρίες που

αφηγούνται αποτελεί ένδειξη για το πέρασμα στο επόμε-

νο επίπεδο. 

Παρεμβάσεις στο πέμπτο και στο έκτο επίπεδο
Στο πέμπτο και στο έκτο επίπεδο οι παρεμβάσεις προσα-

νατολίζονται στη βοήθεια των ανθρώπων να εξασκήσουν

την ικανότητά τους στο να αμφισβητούν τις σκέψεις τους

και να ξεχωρίζουν τις επιθυμίες και τις προσδοκίες τους

από την πραγματικότητα. Μπορεί να αποτελούνται από

παρεμβάσεις όπως “Ήσουν βέβαιος πριν για αυτό, αλλά

τώρα το αμφισβητείς”, “Άλλαξες γνώμη σχετικά με …”,

“Είναι δύσκολο να καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δεν

είναι έτσι όπως ήλπιζες”, “Ανακαλύπτεις ότι τα πράγμα-

τα είναι διαφορετικά από ό,τι θα ήθελες”. Εδώ, όπως και

στα προηγούμενα επίπεδα, δεν αντιμετωπίζεται μια συγ-

κεκριμένη γνωστική κατασκευή, αλλά η ικανότητα για

σκέψη επί των ίδιων των νοητικών καταστάσεων ως μια

συναισθηματική και γνωσιακή διεργασία. Ο στόχος δεν

είναι η απόρριψη μεμονωμένων δυσλειτουργικών πεποι-

θήσεων, αλλά η εξάσκηση του σκέπτεσθαι επί του σκέ-

πτεσθαι με έναν ολοκληρωμένο συναισθηματικό και ου-

σιαστικό τρόπο που έχει νόημα και η ικανότητα της κριτι-

κής αποστασιοποίησης από σταθερά κραταιές ιδέες. Οι

θεραπευτές δουλεύουν μαζί με τους θεραπευόμενους, κα-

θώς εκείνοι αρχίσουν να αναγνωρίζουν ότι η σκέψη τους

μπορεί να υπόκειται σε σφάλματα, ώστε εκείνοι να αρχί-

σουν να νοηματοδοτούν το γιατί πράττουν, νιώθουν και

συμπεριφέρονται με τον τρόπο που το κάνουν. 

Παρεμβάσεις στο έβδομο επίπεδο και πάνω
Παραπάνω παρουσιάστηκε σύντομα ένα περίγραμμα των

κεντρικών διαδικασιών μιας ψυχοθεραπευτικής παρέμ-

βασης που εστιάζεται στην ενίσχυση της ικανότητας των

ανθρώπων που πάσχουν από σχιζοφρένεια να σκέφτον-

ται επί των σκέψεων και των συναισθημάτων τους. Περι-

γράφηκαν συνοπτικά τα πρώτα έξι επίπεδα, καθώς η επί-

τευξη του έκτου επιπέδου ακολουθείται από μια διαφο-

ρετική φάση, όπως προτείνεται από τους συγγραφείς [9].

Η φάση που έπεται περιλαμβάνει τις εξερευνήσεις των

συνδέσεων μεταξύ των σκέψεων και των συναισθημάτων.

Αυτή η δεύτερη φάση είναι πιθανό να μοιάζει με την ψυ-

χοθεραπεία των ανθρώπων χωρίς ψύχωση και εμπεριέχει

την εμφάνιση της κατανόησης του εαυτού ως έχοντα ελπί-

δες και όνειρα μέσα στη διάρκεια της ζωής, ενώ προσπα-

θεί να φτιάξει νόημα μέσα από τις δικές του εσωτερικές

καταστάσεις και από τους περιορισμούς που επιβάλλον-

ται στη ζωή του από την ασθένεια. 

Συζήτηση
Η βιβλιογραφία αναφορικά με τη μεταγνωσιακή σκέψη

των ανθρώπων που πάσχουν από σχιζοφρένεια και τη δυ-

νατότητα βελτίωσης αυτής μέσα από κατάλληλα σχεδια-

σμένες παρεμβάσεις στρέφει την έρευνα σε μια ευρεία

σειρά κατευθύνσεων. Οι κατευθύνσεις αυτές συμπερι-

λαμβάνουν τη διερεύνηση του κατά πόσο βελτιώσεις στην

ικανότητα μεταγνωσιακής σκέψης μπορεί να επιφέρουν

βελτίωση στην ποιότητα της ζωής, στην κοινωνική λει-

τουργικότητα, στην καταθλιπτική συμπτωματολογία, στην

ευαισθησία στο στίγμα, καθώς και στην ετοιμότητα για

εργασία. Σημαντική φαίνεται να είναι, επιπλέον, η διε-

ρεύνηση της διασύνδεσης ανάμεσα στις διαφορετικές

πτυχές της μεταγνωσιακής σκέψης. Για παράδειγμα, το

πώς η βελτίωση στην ικανότητα του σκέπτεσθαι επί των

ίδιων των σκέψεων και των συναισθημάτων μπορεί να

συνδέεται με βελτίωση στην ικανότητα θεωρίας του νου

και στην ικανότητα της χρήσης αυτής της γνώσης για την

αντιμετώπιση των προκλήσεων της καθημερινής ζωής.

Η συγκεκριμένη θεραπευτική διαδικασία είναι μια στο-

χοκατευθυνόμενη διαδικασία και όχι ένα βήμα προς βή-

μα πρόγραμμα. Ο θεραπευτής εκμαιεύει μια αφήγηση,

την προσωπική ιστορία, στην οποία αναζητά σημάδια με-

ταγνωσιακής σκέψης. Οι παρεμβάσεις προσαρμόζονται

ώστε να ανταποκρίνονται στην ικανότητα του θεραπευό-

μενου, όπως αυτή διαφαίνεται μέσα από την αφήγησή του,

με στόχο την εξάσκηση του στην εκτέλεση όλο και περισ-

σότερο σύνθετων μεταγνωσιακών ενεργειών. Τα θραύ-

σματα της προσωπικής εμπειρίας αναδύονται και συντί-

θενται σε επεισόδια ζωής με προσδεδεμένη συναισθημα-

τική σημασία τα οποία στη συνέχεια σχηματίζουν το πορ-

τραίτο του αφηγητή ως κάποιου που στοχάζεται τις αντι-

δράσεις του στα γεγονότα, καθώς προσπαθεί να ενστερνι-

στεί άλλους τρόπους για να κατανοεί αυτά τα γεγονότα. 
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Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί δομημένες πα-

ρεμβάσεις, των οποίων η αποτελεσματικότητα έχει αξιο-

λογηθεί και αξιολογείται, με σκοπό τη βελτίωση της μετα-

γνωσιακής δεξιότητας. Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν

εφαρμοστεί κυρίως ως ατομικές παρεμβάσεις, αλλά προ-

τείνονται να εφαρμοστούν και ως ομαδικές παρεμβάσεις

[9, 19, 58].

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται να ανοίγεται η προ-

οπτική της ανάπτυξης μιας ψυχοθεραπευτικής παρέμβα-

σης εστιασμένης, επιπλέον, και στις άλλες πτυχές της με-

ταγνωσιακής σκέψης, όπως είναι η ικανότητα της κατα-

νόησης των σκέψεων και των συναισθημάτων των άλλων

και η ικανότητα της χρήσης αυτής της γνώσης. Μια τέτοια

ψυχοθεραπευτική διαδικασία θα μπορούσε να αποτελεί-

ται, κατά παρόμοιο τρόπο, από την αξιολόγηση των μετα-

γνωσιακών ικανοτήτων των θεραπευόμενων μέσα από τις

προσωπικές αφηγήσεις και από παρεμβάσεις ανταποκρι-

νόμενες στις τρέχουσες κάθε φορά ικανότητες. Παρά-

δειγμα προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελεί η Metacog-

nitive Reflection and Insight Therapy – MERIT [57], μια

πρόσφατα σχεδιασμένη θεραπευτική παρέμβαση βασιζό-

μενη στο μοντέλο που περιγράφηκε παραπάνω. Η παρέμ-

βαση αυτή διαμορφώθηκε ώστε να συμπεριλαμβάνει και

τις τέσσερις πτυχές της μεταγνωσιακής σκέψης, όπως

έχουν προταθεί από τους αρχικούς συγγραφείς [13,14]. Η

εκτίμηση των διαφορετικών επιπέδων της μεταγνωσιακής

δραστηριότητας γίνεται και εδώ με τη χρήση των τεσσά-

ρων υποκλιμάκων της κλίμακας MAS-A.

Σημαντική είναι, ακόμα, και η διερεύνηση των διαφορετι-

κών αναγκών που έχουν οι νέοι και οι χρόνιοι ασθενείς

με σχιζοφρένεια. Οι νέοι ασθενείς έρχονται αντιμέτωποι

με μια καινούρια πραγματικότητα και καλούνται να πά-

ρουν σημαντικές αποφάσεις. Το νόημα που αποδίδουν

στην ασθένεια για τη ζωή τους, το κατά πόσο αυτή βιώνε-

ται ως ένα εμπόδιο που μπορεί να ξεπεραστεί ή ως ένδει-

ξη αναπόφευκτης έκπτωσης, το εάν τα όνειρα που έχουν

θα τα ακολουθήσουν ή θα εγκαταλείψουν είναι κάποια

από τα ουσιαστικά ζητήματα που θα τους απασχολήσουν.

Αντίστοιχα, οι χρόνιοι ασθενείς έχουν διαφορετικές

ανάγκες, όπως το πένθος για όσα χάθηκαν στη ζωή τους

εξαιτίας της παρατεταμένης διάρκειας της ασθένειας και

το τι μπορεί να ειδωθεί ως πιθανό για το υπόλοιπο της

ζωής. Όλα αυτά είναι ζητήματα που τυγχάνουν επεξερ-

γασίας μέσα στη θεραπεία. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η

περαιτέρω έρευνα η οποία θα μπορούσε να υποδείξει

τρόπους ώστε οι παρεμβάσεις να ανταποκρίνονται καλύ-

τερα στις διαφορετικές αυτές απαιτήσεις.

Επιπλέον, φαίνεται πως κάποιοι ασθενείς ωφελούνται λι-

γότερο από τις συνήθεις ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις

όπως είναι η ψυχοεκπαίδευση και η γνωσιακή συμπερι-

φοριστική θεραπεία για την ψύχωση. Μια ενδιαφέρουσα

υπόθεση είναι ότι αυτοί οι ασθενείς μπορεί να βιώνουν

μεγαλύτερα ελλείμματα στο σχηματισμό σύνθετων ανα-

παραστάσεων για τον εαυτό και τους άλλους, κάτι που

ενδεχομένως καθιστά δυσκολότερη τη θεραπεία. Ωστό-

σο, ο συνδυασμός των εμπειρικά τεκμηριωμένων παρεμ-

βάσεων με μια τέτοιου είδους παρέμβαση αποτελεί κα-

τεύθυνση προς διερεύνηση.

Δημιουργείται λοιπόν, με βάση τα παραπάνω, η προοπτι-

κή για τη δημιουργία ψυχοθεραπευτικών διαδικασιών

που απευθύνονται τόσο στα μεταγνωσιακά ελλείμματα

όσο και στα ελλείμματα της προσωπικής αφήγησης, τα

οποία γίνονται αντιληπτά ως αλληλοεξαρτώμενα. Χωρίς

τη μεταγνωσιακή σκέψη θα είναι δύσκολο να συντεθεί η

κατανόηση της ιστορίας της ζωής μέσα σε μια εξελισσό-

μενη προσωπική αφήγηση και χωρίς την αίσθηση ότι η

ζωή κάποιου αξίζει να γίνει αφήγηση δεν θα υπάρχει

ανάγκη για σύνθετη μεταγνωσιακή σκέψη [3]. Η ανάπτυ-

ξη μίας εμπλουτισμένης αυτο-αφήγησης για κάποιον εί-

ναι διαφορετική διαδικασία από ότι από κάποιον άλλον,

αλλά σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει την ταυτόχρονη

δόμηση ημιανεξάρτητων ιστοριών. Σε αυτές συμπεριλαμ-

βάνονται, για παράδειγμα, ιστορίες προσωπικής αλλα-

γής, εκφάνσεις της ζωής όπου ο ασθενής υπήρξε επαρ-

κής, το πένθος και οι απώλειες, η ελπίδα για το μέλλον

και ιστορίες που περιγράφουν πως το παρόν μπορεί να

εξελιχθεί στο προσδοκώμενο μέλλον. Είναι σημαντικό οι

προκλήσεις και τα συμπτώματα να συνδεθούν στην προ-

σωπική εμπειρία της ζωής με έναν τρόπο που προφυλάσ-

σει την αυτοεκτίμηση, αντί να τα αποδίδει αποκλειστικά

σε μία ασθένεια ή σε εγκεφαλική διαταραχή [3].

Θεωρητικά λοιπόν, βελτίωση σε αυτήν την κατεύθυνση θα

μπορούσε να επιφέρει βελτίωση σε άλλους τομείς της

αποκατάστασης. Η διερεύνηση των σχέσεων ανάμεσα

στις αλλαγές στην ικανότητα για μεταγνωσιακή σκέψη και

στον εμπλουτισμό της προσωπικής αφήγησης από τη μια

και στην αποτελεσματικότητα στην εργασία, στις διαπρο-

σωπικές σχέσεις και στην κοινωνική λειτουργικότητα από

την άλλη είναι σημαντική. Μια τέτοια σχέση θα αποτελού-

σε σημαντική ένδειξη ότι οι παραπάνω ψυχοθεραπευτικές

μέθοδοι έχουν επίδραση σε πιο εσωτερικά και υποκειμε-

νικά οικοδομήματα που συνδέονται με την αποκατάστα-

ση: στο βαθμό που κάποιος νιώθει ότι έχει περισσότερο

έλεγχο επάνω στις επιλογές του, στην αυτοεκτίμηση, στην

προσωπική εμπλοκή στην ίδια τη διαδικασία της αποκατά-

στασης και τελικά στο αίσθημα ότι η ζωή του έχει νόημα. 

New psychotherapeutic approaches to schizophre-

nia: Enhancing metacognitive capacities.
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Summary
Deficits in metacognition, that is, in the ability to think

about one's own thinking and the thinking of others, have

been widely recognized as a feature of schizophrenia. Re-

search has suggested that many people who suffer from

schizophrenia experience deficits in the ability to form

complex representations about their own mental states

and those of others and to use them to respond to the

challenges of everyday life and the illness itself. The ques-

tion is raised whether psychotherapy can target these

deficits by systematically enhancing metacognition in peo-

ple who suffer from schizophrenia, assisting them to be-

come able to think about themselves and others in a more

complex and flexible manner. The aim of the current pa-

per is to present a model of how psychotherapy might ad-

dress metacognitive capacities, especially one specific ele-

ment of metacognition, namely self-reflectivity, the capac-

ity to think about one’s own thoughts and emotions, as it is

proposed by the works of Lysaker et al. Procedures for as-

sessing the capacity for self-reflectivity within a personal

narrative during psychotherapy are presented. Next, there

is an outline of the key tasks and processes for addressing

this capacity. Targeted interventions are identified and

presented which should be appropriate and tailored to a

person's current capacity in the moment. The purpose of

these interventions is to assist persons to think about their

own thinking at the level to which they are capable. The

main target is the practice of the capacity within a narra-

tive, not the content of the narrative or problem solving.

Improvement happens along a spectrum and is not cate-

gorical. Psychotherapy could offer a place where someone

could practice and develop the capacity for increasingly

complex acts of metacognition. The need for future re-

search includes many aspects. Some of them are at which

extent improvement in metacognitive capacity relates to

improvement in daily functioning, depressive symptoms,

stigma and occupational rehabilitation, the investigation

of the interconnection among different aspects of

metacognition and the development of manualized treat-

ments.  Future research is also needed to address for

whom such forms of psychotherapy might be most useful.

Psychotherapy modified to assist persons to develop their

capacity for self-reflectivity may lead to subjective changes

in how persons appraise their lives and a fuller experience

of themselves as meaningful agents in the world.

Key words: schizophrenia, metacognition, self-reflectivity, psy-

chotherapy
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