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• Σειρά προτάσεων παρέµβασης

• Συνδυασµός «γνωσιακών» και
«συµπεριφοριστικών» στοιχείων

• 1967, Neisser «Γνωσιακή αρχή»
• Ε ���� µαύρο κουτί ���� Α ���� Σ

• Ε ���� γνωσίες ���� Α

• 1967, Beck «Γνωσιακή ψυχοθεραπεία»
• ένα ερέθισµα έχει µία «κοινή» και µία
«προσωπική» σηµασία

• Ellis, Meichenbaum, Mahoney, Kanfer, 
Marks

Γνωσιακή –
συµπεριφοριστική θεραπεία

www.ibrt.gr



• Η προσοχή και η αντίληψη είναι ενεργητικές διαδικασίες

• Ο ενεργητικός χαρακτήρας οφείλεται στις γνωσίες, που
καθορίζουν την προσωπική νοηµατοδότηση των
ερεθισµάτων

• Η προσωπική νοηµατοδότηση καθορίζει τη συµπεριφορά
και το συναίσθηµα

• Οι γνωσίες αποτελούν το φαινοµενολογικό πεδίο (αντίληψη
για εαυτό, κόσµο, παρελθόν, µέλλον)

• Ικανή και αναγκαία συνθήκη για κάθε ψυχική διαταραχή
είναι συγκεκριµένες δυσλειτουργικές γνωσίες (ειδικότητα)

• Αλλαγή στις γνωσίες επιφέρει αλλαγές στο συναίσθηµα και
στη συµπεριφορά

• Μέσω θεραπείας οι γνωσίες καθίστανται συνειδητά
προσβάσιµες και υπόκεινται σε αναδόµηση

Γενικές παραδοχές
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Από το γενικό προς το ειδικό:

• Η µάθηση οργανώνεται σε σχήµατα
• Σταθερά γνωστικά πρότυπα που αποτελούν τη βάση

της προσωπικής νοηµατοδότησης καταστάσεων

• Πεποιθήσεις είναι το περιεχόµενο των σχηµάτων
• «Πιστεύω» βάσει των οποίων το άτοµο αντιλαµβάνεται

τον εαυτό του, τον κόσµο και το µέλλον

• Παράγωγα των πεποιθήσεων είναι οι αυτόµατες
σκέψεις
• Ειδικές προς την κατάσταση νοηµατοδοτήσεις

Γνωσίες ή
γνωστικές κατασκευές
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Μαθησιακό ιστορικό και
παρόν
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Εµπειρίες παιδικής ηλικίας 

 

 
Σηµερινός φόβος 

 
Υποβόσκουσα πεποίθηση 

Όταν ήµουν τεσσάρων χρονών, 

ο µεγάλος µου αδελφός µε 

έβρισκε ενοχλητική και µε 

έδιωχνε 

 

Φόβος να µιλήσω στον 

προϊστάµενό µου 

∆εν πρέπει να ενοχλώ τα 

πρόσωπα εξουσίας 

Στην Α’ ∆ηµοτικού, ο δάσκαλος 

µε ταπείνωνε µπροστά σε όλους 

Φόβος να κάνω ερώτηση στο 

αµφιθέατρο της σχολής, µήπως 

ο καθηγητής Ψυχολογίας µε 

κοροϊδέψει 
 

Τα πρόσωπα εξουσίας θα µε 

ταπεινώσουν 

Όταν ήµουν µικρός, ο πατέρας 

µου µε χτυπούσε όταν δεν έκανα 

αυτό που ήθελε 

Φόβος µήπως προκαλέσω 

αναστάτωση στη δουλειά 

 

Αν δεν είµαι τέλειος, θα 

τιµωρηθώ 

Όταν ήµουν έξι χρονών, µε 

πίεσαν να χρησιµοποιώ το δεξί 
χέρι, αντί για το αριστερό  

 

Φόβος ότι θα µε απορρίψουν Πρέπει να αλλάξω για να είµαι 
αποδεκτή 

Όταν ήµουν επτά χρονών, ο 

πατέρας µου τσακώθηκε µε τη 

µητέρα µου και έφυγε οριστικά 

από το σπίτι 
 

Φόβος ότι, αν διεκδικήσω, οι 
άλλοι θα µε αφήσουν 

Αν προκαλέσω θυµό στους 

άλλους, θα µε αφήσουν 

 



• Έµφαση σε «γνωσιακές» ή «συµπεριφοριστικές»
τεχνικές ανάλογα µε το στάδιο

• Οι «συµπεριφοριστικές» τεχνικές
χρησιµοποιούνται µε «γνωσιακό» τρόπο

• Μεθοδολογική παράδοση - αποτελεσµατικότητα

• Ύφος της θεραπείας

• Σύνδεση µε ακαδηµαϊκή ψυχολογία
• Θεωρίες µάθησης

• Γνωστική ψυχολογία

• Όχι πλέον ταύτιση συµπτώµατος – τεχνικών. Ένα
σύστηµα αρχών από το οποίο κατασκευάζουµε
τεχνικές ειδικά για τον κάθε άνθρωπο.

Έννοια της σύνθεσης
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• Πιο ενεργητικός ρόλος του θεραπευτή

• ∆οµηµένες συνεδρίες

• Εργασία για το σπίτι

• Προσαρµόζονται ανάλογα µε το πρόβληµα

• Έµφαση στη θεραπευτική σχέση

• Έµφαση στη παρόν / παρελθόν

• Εστίαση στο σύµπτωµα

• Τεχνικές

• ∆ιάρκεια

Χαρακτηριστικά της
θεραπείας
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• Προϋπόθεση

• Ενεργητικός ρόλος θεραπευτή

• Συνεργατικός εµπειρισµός
• Θεραπευτής και θεραπευόµενος µία οµάδα, µε

ισότιµους ρόλους

• Μετατροπή γνωσιών σε υποθέσεις προς έλεγχο στην
πραγµατική ζωή σε συνεργασία µε τον θεραπευτή

• Εξήγηση κάθε βήµατος της θεραπείας ώστε να
εξασφαλίζεται η συναίνεση του θεραπευόµενου

• Από κοινού καθορισµός στόχων, θεµάτων που θα
συζητηθούν, εργασίας για το σπίτι και τεχνικών

Θεραπευτική σχέση
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• Πρόβληµα: Κοινωνικό άγχος

• Πεποίθηση: «Αυτά που έχω να πω είναι βαρετά», «∆εν
πρέπει να µιλάω αν δεν έχω κάτι ενδιαφέρον να πω»

• Συµπεριφορά: ∆ε µιλάω

• Αποτέλεσµα: Η αντίδραση των άλλων επιβεβαιώνει ότι είµαι
βαρετός, άρα καλά κάνω και δε µιλάω

• Πείραµα: Προετοιµασία και οµιλία σε κοινωνικές
περιστάσεις, παρατήρηση αντιδράσεων

• Νέα πεποίθηση: Οι άλλοι βρίσκουν κάποια από αυτά που
λέω ενδιαφέροντα. Γενικώς προτιµάνε να τους µιλάω ακόµη
και αν πω κάτι που δεν είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον.

Θεραπεία
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• Θεραπεία εκλογής:
• Κατάθλιψη

• Αγχώδεις διαταραχές

• Βουλιµία

• Υποχονδρίαση, σωµατοδυσµορφική

• Σεξουαλικές δυσκολίες

• Αποτελεσµατική:
• Ανορεξία, χρήση ουσιών, αϋπνία, πόνος, 
παραφυλίες, διαταραχές προσωπικότητας

• Σε συνδυασµό µε φάρµακα
• ∆ιπολική, σχιζοφρένεια

Αποτελεσµατικότητα
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