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Διερεύνηση της συμβολής των αξιών στη θεραπεία  
της Κοινωνικής Αγχώδους Διαταραχής

Περίληψη
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της συμβολής των αξιών του θεραπευόμενου στη θεραπεία της Κοινωνικής 
Αγχώδους Διαταραχής (ΚΑΔ). Οι αξίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Θεραπείας Αποδοχής και Δέσμευσης (ΘΑΔ), η 
οποία διευρύνει το κλασικό γνωσιακό συμπεριφοριστικό μοντέλο, αναγνωρίζοντας πιθανούς παράγοντες που παρεμποδίζουν 
την αποτελεσματικότητά του στην ΚΑΔ. Στη ΘΑΔ, ο θεραπευόμενος σε συνεργασία με τον θεραπευτή εντοπίζει τις προσωπικές 
του αξίες και στη συνέχεια κινητοποιείται και ενεργεί βάσει των αξιών αυτών. Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια βιβλιογραφική 
ανασκόπηση με πληροφορίες και ερευνητικά δεδομένα από έγκυρες ξενόγλωσσες και ελληνόγλωσσες πηγές. Σύμφωνα με αυτές, 
οι πάσχοντες από ΚΑΔ φαίνεται να βιώνουν θετικά οφέλη, όπως ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, των θετικών συναισθημάτων 
και του νοήματος ζωής, όταν ενεργούν παρακινούμενοι από τις αξίες τους, ιδιαίτερα όταν η αφοσίωσή τους σε αυτές χαρακτη-
ρίζεται από λογική και μέτρο. Αν και φαίνεται ότι η δράση βάσει αξιών μειώνει τα συμπτώματα της ΚΑΔ (κοινωνικό άγχος, 
κοινωνική φοβία, εμπειρική αποφυγή, εξωτερική έδρα ελέγχου) και ενισχύει την κοινωνική αλληλεπίδραση, τη δέσμευση, την 
ενεργοποίηση της συμπεριφοράς και την ποιότητα ζωής, ο ερευνητικός σχεδιασμός δεν επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμά-
των αναφορικά με τη συμβολή τους, καθώς δεν απομονώνει την επίδρασή τους από άλλες μεταβλητές. Μελλοντικές έρευνες 
θα πρέπει να μελετήσουν την αποκλειστική συμβολή τους στην ΚΑΔ, ώστε να εξεταστεί η δυνατότητά τους να αποτελέσουν το 
κίνητρο συμπεριφορικών κινητοποιήσεων που θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των υπαρχουσών θεραπευτικών πρωτο-
κόλλων ή να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη νέων.
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1. Εισαγωγή
1.1. ΓΣΘ και Κοινωνική Αγχώδης Διαταραχή
Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία (ΓΣΘ) θεωρείται 
θεραπεία εκλογής στην ΚΑΔ. Έρευνες έχουν αποδείξει την 
αποτελεσματικότητά της [1, 2], καθώς συμβάλλει στη μείωση 
των συμπεριφορών αποφυγής, του κοινωνικού άγχους, του 
μηρυκασμού της σκέψης και των γνωσιακών διαστρεβλώσεων 
[3]. Το θεραπευτικό αποτέλεσμα φαίνεται να διατηρείται και 
στις αναμνηστικές συνεδρίες [4]. Μετα-ανάλυση που συμπεριε-
λάμβανε 101 έρευνες (1988-2013) έδειξε υπεροχή της ΓΣΘ στην 
ΚΑΔ συγκριτικά με άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις (ψυχο-
δυναμική, διαπροσωπική και υποστηρικτική θεραπεία) και το 
εικονικό φάρμακο [5]. Εξίσου αποτελεσματική έχει αποδειχθεί 
σε παιδιά [6, 7, 8] και εφήβους [9, 10].

Ωστόσο, οι έρευνες αποτελεσματικότητας της ΓΣΘ σε περι-
πτώσεις συννοσηρότητας δεν είναι αρκετές [11]. Σε μία από αυτές 

[12] εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα της ΓΣΘ στη διαταραχή 
πανικού με συννοσηρότητα με άλλη αγχώδη ή καταθλιπτική 
διαταραχή. Σύμφωνα με τις αρχικές μετρήσεις, το 10,9% των 
συμμετεχόντων πληρούσε τα κριτήρια και για ΚΑΔ, ενώ στις 
τελικές μετρήσεις το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 6,6%. Παρ’ όλα 
αυτά, η μείωση ήταν μικρή και μη στατιστικά σημαντική [12]. 

Επιπλέον, τα δεδομένα αναφορικά με τη διατήρηση του 
θεραπευτικού αποτελέσματος μετά τη λήξη της θεραπείας 
παρουσιάζουν μια ασαφή εικόνα, ενώ σε κάποιες έρευνες δεν 
συμπεριλαμβάνονται στον μεθοδολογικό σχεδιασμό. Οι Titov 
και συνεργάτες [13] μελέτησαν την αποτελεσματικότητα της 
ΓΣΘ στην ΚΑΔ χωρίς ή με συννοσηρότητα κατάθλιψης ή γενι-
κευμένης αγχώδους διαταραχής (ή και τα δύο) σε δείγμα 211 
ατόμων. Εφαρμόστηκε το πρόγραμμα Shyness, βασισμένο σε 
ΓΣΘ πρωτόκολλο μέσω διαδικτύου. Τα αποτελέσματα έδει-
ξαν σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων της ΚΑΔ και των 
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συννοσηρών συμπτωμάτων, ωστόσο, λόγω της απουσίας ανα-
μνηστικών συνεδριών, δεν υπάρχουν στοιχεία για τη μακρό-
χρονη διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Σε άλλες 
πάλι μελέτες παρατηρείται στασιμότητα στην αναμνηστική 
αξιολόγηση, τα επίπεδα κοινωνικού άγχους δεν παρουσιάζουν 
περαιτέρω μείωση ή παρουσιάζουν μικρή αύξηση συγκριτικά 
με τις τελικές μετρήσεις και δεν υπάρχει ένδειξη για περαιτέ-
ρω βελτίωση [14]. 

Τέλος, ένα ποσοστό ασθενών με αποφευκτική διαταραχή 
προσωπικότητας, συννοσηρότητα με κατάθλιψη και μεγαλύτε-
ρη βαρύτητα συμπτωμάτων φαίνεται να διακόπτει πρόωρα τη 
θεραπεία [15]. Γενικότερα, το 50% των ασθενών διακόπτουν 
πρόωρα τη ΓΣΘ (ιδιωτική θεραπεία) [16] και το 43,8% διακό-
πτει τη θεραπεία μέχρι και τη 14η συνεδρία [17]. Η πλειονότη-
τα αυτών (46,7%) αποδίδει τη διακοπή σε χαμηλό κίνητρο, στη 
θεραπευτική προσέγγιση και την κακή θεραπευτική σχέση [17]. 

1.2. Οι αξίες ως μέρος της θεραπείας
Η ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
της θεραπείας, κυρίως στις περιπτώσεις όπου εμφανίζονται οι 
παραπάνω παράγοντες (συννοσηρότητα, απουσία αναμνηστι-
κών συνεδριών, βαρύτητα συμπτωμάτων, υποτροπή), παρακί-
νησε τους ερευνητές να εξετάσουν πιθανούς παράγοντες που 
θα μπορούσαν να αυξήσουν το κίνητρο και κατ’ επέκταση τη 
δέσμευση στη θεραπεία. Ένας από τους παράγοντες που μελε-
τήθηκαν είναι οι αξίες. 

Η αξία (value) προέρχεται από τη λατινική λέξη valeo, που 
ορίζεται ως «να είναι κάποιος γερός και υγιής» [18]. Αφορά 
τις βαθύτερες και θεμελιώδεις ανάγκες και πεποιθήσεις του 
ατόμου, βάσει των οποίων επηρεάζεται ο τρόπος σκέψης και η 
συμπεριφορά του [19]. Οι αξίες διαμορφώνουν τις βαθύτερες 
επιθυμίες που κινητοποιούν τον άνθρωπο για ανάληψη δράσης 
και εμπλοκή σε συμπεριφορές που δίνουν νόημα στη ζωή του 
[20]. Καθορίζουν τις προτεραιότητές του [21] και επηρεάζουν 
τον τρόπο που αξιολογεί τη συμπεριφορά του ίδιου και των 
άλλων ως αποδεκτή ανεξάρτητα από τις κοινωνικές επιταγές [22]. 

Οι αξίες δεν πρέπει να συγχέονται με τους στόχους. Οι αξί-
ες χαρακτηρίζονται από σταθερότητα και λειτουργούν ως μια 
πυξίδα που δείχνουν την κατεύθυνση [21, 23]. Οι στόχοι, από 
την άλλη πλευρά, μεταβάλλονται [21] και έχουν έναν τελικό 
προορισμό που διαμορφώνεται ανάλογα με τις αξίες [24, 25, 
23]. Οι αξίες δεν μπορούν να επιτευχθούν, σε αντίθεση με τους 
στόχους. Για παράδειγμα, η αξία της γονεϊκότητας είναι κάτι 
που δεν μπορεί να επιτευχθεί, αλλά δίνει την κατεύθυνση. Ο 
στόχος είναι η δέσμευση του γονιού σε συμπεριφορές (π.χ. 
βοηθά το παιδί του με τα μαθήματα του σχολείου) προκειμέ-
νου να ικανοποιήσει την αξία της γονεϊκότητας [23]. Όταν ο 
άνθρωπος προσπαθεί να πετύχει έναν στόχο που θα ικανο-
ποιήσει μια αξία, τότε σημειώνει υψηλότερα επίπεδα ευεξίας 
[26]. Οι αξίες χαρακτηρίζονται από κοινωνικό χαρακτήρα 
[27] και οικουμενική διάσταση, καθώς εντοπίζονται σε κάθε 
κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο [28]. Είναι πιθανό να λειτουρ-
γούν ως προδιαθέσεις, που κινητοποιούν το άτομο να επιλύει 
αποτελεσματικά τις δυσκολίες και τα προβλήματα και έχουν 
επικρατήσει κατά την εξελικτική διαδικασία, όπου το άτομο 
αγωνιζόταν για την επιβίωσή του [28]. 

Οι αξίες για το άτομο είναι κάτι επιθυμητό, τις οποίες θέλει 
να έχει και να εφαρμόζει στη ζωή του και βιώνει αρνητικά 
συναισθήματα όταν αυτές παραβιάζονται [19]. Οι αξίες μπο-

ρούν να αποτελέσουν μέρος της διαδικασίας της ψυχοθεραπείας 
και να οριστούν ως πλαίσιο αξιολόγησης, βάσει του οποίου το 
άτομο συμπεριφέρεται με συνέπεια και σταθερότητα [22]. Οι 
αξίες είναι αυτές που δημιουργούν επί της ουσίας τους ενδι-
άμεσους στόχους, οι οποίοι έχουν έναν τελικό προορισμό και 
επιτυγχάνονται πιο εύκολα όταν καθοδηγούνται από αυτές [27]. 

Αν και δεν υπάρχει κάποια ψυχοθεραπευτική προσέγγιση η 
οποία εστιάζει αποκλειστικά στις αξίες, η Θεραπεία Αποδοχής 
και Δέσμευσης (ΘΑΔ· Acceptance and Commitment Therapy – ACT) 
δίνει έμφαση σε αυτές και τις περιλαμβάνει ως δομικό στοιχείο 
της. Η ΘΑΔ αποτελεί θεραπεία του «τρίτου κύματος» της ΓΣΘ 
και βασιζόμενη στις αξίες του θεραπευόμενου προσπαθεί να τον 
εκπαιδεύσει στην ενσυνειδητότητα και την αποδοχή [29]. Αρχι-
κά, η ΘΑΔ στοχεύει στην αναγνώριση των προσωπικών αξιών 
του θεραπευόμενου, ώστε βάσει αυτών να δεσμευτεί σε βραχυ-
πρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους 
[29, 30, 31]. Ήδη από την πρώτη συνεδρία αφιερώνεται χρόνος 
στη διερεύνηση των αξιών, καθώς επηρεάζουν την υπόλοιπη 
θεραπευτική διαδικασία [32]. Οι αξίες αποτελούν προσωπική 
υπόθεση και δεν εντοπίζονται μόνο σε συγκεκριμένα πλαίσια, 
αλλά αφορούν οτιδήποτε προσδίδει νόημα στη ζωή. Κατά τη 
διάρκεια της ψυχοθεραπείας, ο θεραπευόμενος καλείται να 
περάσει σταδιακά από τη συνειδητή αναγνώρισή τους στην 
αποδοχή και τη δέσμευση και στη συνέχεια να κινητοποιηθεί 
ώστε η συμπεριφορά του να βρίσκεται στην κατεύθυνση των 
προσωπικών του αξιών [29]. Οι αξίες δηλαδή λειτουργούν ως 
οδηγός στη λήψη αποφάσεων και συμπεριφορικών δράσεων [29].

Το άτομο επιτυγχάνει πιο εύκολα τους στόχους που συνά-
δουν με μία προσωπική αξία [30, 33], εν αντιθέσει με στόχους 
που καθορίζονται από τους άλλους, τις προσδοκίες, τους δια-
θέσιμους πόρους και τα κοινωνικά πρότυπα (εξωτερικοί παρά-
γοντες) [30]. Οι αξίες βοηθούν στη θεραπευτική διαδικασία, 
καθώς αφορούν σε καταστάσεις που ο θεραπευόμενος θέλει 
να προσεγγίσει και όχι να αποφύγει [32]. Γι’ αυτό το θεραπευ-
τικό πρωτόκολλο της ΘΑΔ αφιερώνει πολύ χρόνο στις αξίες 
και τα στάδια τους [34]. Σύμφωνα με τους Eifert και Forsyth 
[34], το θεραπευτικό πρωτόκολλο της ΘΑΔ αναπτύσσεται σε 
12 συνεδρίες. Ήδη από την 1η συνεδρία γίνεται ψυχοεκπαίδευ-
ση στη δράση σύμφωνα με τις αξίες. Στη 2η και 3η συνάντηση 
αναγνωρίζονται συμπεριφορές και προηγούμενες προσπάθειες 
επίλυσης ενός προβλήματος, οι οποίες εμπόδιζαν το άτομο να 
ζει σύμφωνα με τις ατομικές του αξίες και εντοπίζονται συμπε-
ριφορές που ενισχύουν τη δέσμευση σε αυτές. Από την 6η έως 
την 11η συνεδρία αφιερώνεται χρόνος στην αναγνώριση των 
προσωπικών αξιών και τη διάκριση αυτών από τους στόχους 
και γίνεται σταδιακή ενεργοποίηση της συμπεριφοράς και 
δέσμευση σε δράσεις που βασίζονται σε αυτές τις αξίες. Στην 
τελευταία συνεδρία (12η) γίνεται ανακεφαλαίωση όσων έμαθε 
ο θεραπευόμενος αναφορικά με τις αξίες.

Ο θεραπευτής βοηθά γενικά τον θεραπευόμενο να εντοπί-
σει τις προσωπικές του αξίες, ώστε να σχηματιστεί η διατύπω-
ση περίπτωσης. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα νέο μοτίβο 
συμπεριφορών βάσει των αξιών του θεραπευόμενου, με στόχο 
να το εφαρμόσει [32]. Η αναγνώριση των αξιών επιτυγχάνεται 
με τεχνικές όπως η χρήση εικόνων [34] ή η νοερή απεικόνιση 
[35]. Στη νοερή απεικόνιση ο θεραπευόμενος μπορεί να φαντα-
στεί ακόμη και μία δυσάρεστη κατάσταση, καθώς σε δύσκολες 
συνθήκες ο άνθρωπος μπορεί να διακρίνει πιο εύκολα ό,τι είναι 
σημαντικό [35]. Οι αξίες διερευνούνται επίσης μέσω κατάλλη-
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λων ερωτήσεων (π.χ. Πώς θα ήθελες να συμπεριφέρεσαι, ώστε 
να πεις ότι έζησες μια αξιοπρεπή ζωή;) και με τη χρήση έγκυ-
ρων ερωτηματολογίων, όπως τα Valued Living Questionnaire [36], 
VIA [37], Character Strengths and Virtues-CSV [38] και Valuing 
Questionnaire [39]. Στο στάδιο του εντοπισμού διαχωρίζεται η 
αξία ως δράση (π.χ. γενναιοδωρία) από την αξία ως τομέα (π.χ. 
οικογένεια, φιλία, εργασία) [32, 40]. Επίσης, διευκρινίζεται αν 
η προέλευση της αξίας προέρχεται από το ίδιο το άτομο (εσω-
τερική προέλευση) ή επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες 
(εξωτερική προέλευση) [29]. 

Αφού εντοπιστούν οι αξίες, επιχειρείται η κινητοποίηση του 
ατόμου με την ενσωμάτωση συμπεριφορών που συνάδουν με 
τις αξίες του στην καθημερινότητά του. Για παράδειγμα, αν η 
γενναιοδωρία είναι η προσωπική αξία ενός ατόμου με ΚΑΔ, 
μπορεί να δεσμευτεί σε πράξεις σύμφωνες με την αξία αυτή (π.χ. 
εθελοντισμός). Έτσι κινητοποιείται να συμμετέχει σε ομαδικές 
δραστηριότητες, μειώνοντας τις αποφυγές. Αν ο θεραπευόμε-
νος έχει ως αξία την προσφορά, ο θεραπευτής τον βοηθά να 
κατανοήσει το πλαίσιο στο οποίο αυτή είναι σημαντική (π.χ. 
φιλία) και τον τρόπο με τον οποίο οι συμπεριφορές αποφυγής 
(π.χ. ακύρωση εξόδων, κοινωνική απομόνωση, μη συμμετοχή 
σε συζητήσεις) τον απομακρύνουν από την αξία αυτή [41]. Ο 
θεραπευόμενος κατανοεί πώς οι προσωπικές αξίες παρεμποδί-
ζονται εξαιτίας της ΚΑΔ και ενθαρρύνεται να ζει και να δρα 
σύμφωνα με αυτές [42]. 

Κατά τη διάρκεια της ΘΑΔ, όπως και στη ΓΣΘ, ο θερα-
πευόμενος καλείται να πραγματοποιήσει ασκήσεις μεταξύ των 
συνεδριών. Μία σημαντική άσκηση είναι η συμπλήρωση του 
ημερολογίου καταγραφής των προσωπικών δυσκολιών και 
της διερεύνησης των αξιών. Η τήρηση του ημερολογίου βοηθά 
τον θεραπευόμενο να αναγνωρίσει τις αρνητικές σκέψεις και 
στη συνέχεια να αντικαταστήσει τις συμπεριφορές αποφυγής 
με συμπεριφορές σύμφωνες με τις αξίες του. Το ημερολόγιο 
αποτελείται από δύο μεγάλες στήλες: τη στήλη «Εμπόδια και 
Δυσκολίες» και τη στήλη «Ζωή με νόημα». Στην πρώτη στήλη 
ο θεραπευόμενος καταγράφει τις δυσλειτουργικές σκέψεις και 
τα συναισθήματά του, καθώς και τη συμπεριφορά που επιδει-
κνύει. Στη δεύτερη στήλη καταγράφει τις αξίες, τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά που θα ήθελε να αναπτύξει ή να βελτιώσει, 
καθώς και τους στόχους που θα τον κινητοποιούσαν, τι θα 
μπορούσε δηλαδή να κάνει ώστε να βελτιωθεί η ζωή του [40].

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί να διευρευνήσει την απο-
τελεσματικότητα της ενσωμάτωσης των αξιών ως μέρος του 
θεραπευτικού πρωτοκόλλου της ΘΑΔ στη θεραπεία της ΚΑΔ.

2. Υλικό και μέθοδοι
Για τη διερεύνηση του ρόλου των αξιών στη θεραπεία της ΚΑΔ 
και τον εντοπισμό σχετικών άρθρων και ερευνών πραγματο-
ποιήθηκε ηλεκτρονική αναζήτηση σε διάφορες μηχανές ανα-
ζήτησης, όπως Google Scholar, ResearchGate και ScienceDirect. 
Χρησιμοποιήθηκαν οι λέξεις-κλειδιά values, acceptance and 
commitment therapy, social anxiety disorder, social phobia και 
cognitive and behavioral therapy. Για το θεωρητικό υπόβαθρο των 
αξιών, είτε μεμονωμένα είτε ως μέρος της ΘΑΔ, εντοπίστηκαν 
25 πηγές και συμπεριλήφθηκαν όλες. Ως προς τη συμβολή των 
αξιών στην ΚΑΔ, εντοπίστηκαν μόνο δύο έρευνες, οι οποίες 
μελετούσαν τη μεμονωμένη συμβολή τους. Τέλος, για την απο-
τελεσματικότητα των αξιών ως μέρος του πρωτοκόλλου της 
ΘΑΔ βρέθηκαν έντεκα έρευνες. Από αυτές αξιοποιήθηκαν οι 

επτά, καθώς η μία ήταν γραμμένη στα αραβικά και οι υπόλοι-
πες τρεις εστίαζαν στις αγχώδεις διαταραχές γενικά και δεν 
παρείχαν μεμονωμένα στοιχεία για την ΚΑΔ.

3. Ευρήματα
3.1. Αξίες και ΚΑΔ
Οι αξίες έχουν μελετηθεί ερευνητικά ως μέρος της ΘΑΔ, ενώ 
η μεμονωμένη συμβολή τους στη θεραπεία της ΚΑΔ δεν έχει 
μελετηθεί σε μεγάλο βαθμό. Από την ανασκόπηση προέκυψαν 
δύο μόνο σχετικές έρευνες, οι οποίες μελέτησαν τη μεμονωμέ-
νη συμβολή τους. Οι Kashdan και McKnight [43] προσέγγισαν 
τον σκοπό ζωής (purpose) ως υποκατηγορία των αξιών και τον 
διαφοροποίησαν από τον «στόχο» (goal). Η διαφορά εντοπίζε-
ται στο ότι ο στόχος έχει ένα τελικό αποτέλεσμα, ενώ ο σκοπός 
αναφέρεται στη διαδικασία [24, 25, 27]. Συγκεκριμένα, μελέτη-
σαν τη συμβολή του σκοπού στην ΚΑΔ, καθώς παρατήρησαν 
πως ως αξία δεν είχε μελετηθεί. Το δείγμα αποτελούνταν από 
84 συμμετέχοντες, εκ των οποίων οι 41 πληρούσαν τα κριτήρια 
για ΚΑΔ. Τους ζητήθηκε για 14 ημέρες να καταγράφουν τις 
προσπάθειές τους να πετύχουν έναν στόχο σε ημερήσιες ανα-
φορές. Οι προσπάθειες ορίστηκαν είτε με θετικό πρόσημο-προ-
σέγγιση, είτε με αρνητικό-αποφυγή. Για κάθε προσπάθεια που 
κατέγραψαν, τους ζητήθηκε να αξιολογήσουν τέσσερις πιθανούς 
λόγους που τους παρακίνησαν να δεσμευτούν: (1) εξωτερική 
πίεση-«οι άλλοι θέλουν», (2) εμπειρική αποφυγή-«θα νιώθω 
ενοχές αν δεν το κάνω», (3) ενδογενής σημαντικότητα-«είναι 
σημαντικό να το κάνω», (4) αυτο-προσδιορισμός-«ταυτίζεται 
με μια κεντρική αξία». Η αξιολόγηση έγινε σε 7βάθμια κλίμα-
κα Likert, σημειώνοντας τον βαθμό που τους αντιπροσώπευε 
περισσότερο για τον κάθε λόγο. Επίσης, τους ζητήθηκε να 
επιλέξουν την προσπάθεια εκείνη η οποία αντιπροσώπευε σε 
μεγαλύτερο βαθμό μια κεντρική αξία τους. 

Οι συμμετέχοντες για 14 ημέρες κατέγραφαν την προσπάθεια 
να πετύχουν έναν σκοπό («Πόσο πολύ προσπάθησες σήμερα;») 
και την πρόοδο που έκαναν («Πόση πρόοδο έκανες;») σε μία 
κλίμακα 0-10. Επιπλέον, συμπλήρωναν ημερησίως ερωτηματο-
λόγια που μετρούσαν την αυτοεκτίμηση, τα θετικά και αρνητικά 
συναισθήματα και το νόημα ζωής. Στις αρχικές μετρήσεις, που 
είχαν πραγματοποιηθεί έναν μήνα πριν από την έναρξη των 
καταγραφών, παρατηρήθηκε πως τα άτομα με ΚΑΔ συγκρι-
τικά με την ομάδα ελέγχου επέλεγαν έναν σκοπό, ο οποίος 
παρακινούνταν περισσότερο από την εμπειρική αποφυγή F (1, 
83) = 8,98, p = 0,004 και την εξωτερική πίεση F (1, 83) = 4,12, p 
< 0,05 και λιγότερο από την ενδογενή σημαντικότητα F (1, 83) 
= 6,67, p = 0,01 και από μία αξία F (1, 83) = 5,36, p = 0,02. Επί-
σης, παρουσίαζαν μεγαλύτερη δυσκολία στην προσπάθεια να 
πετύχουν τον σκοπό F (1, 83) = 9,40, p = 0,003 και μεγαλύτερη 
αποτυχία F (1, 83) = 14,58, p < 0,001. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως τις ημέρες που τα άτομα 
με ΚΑΔ κατέβαλαν μεγαλύτερη προσπάθεια για έναν σκοπό, 
αξιολόγησαν υψηλότερα την αυτοκτίμησή τους (b = 0,31, t = 
5,00, p < 0,001), το νόημα ζωής (b = 0,25, t = 3,46, p = 0,001) και 
τη θετική διάθεση (b = 0,35, t = 3,54, p = 0,001) συγκριτικά με 
τις αρχικές μετρήσεις. Στα αρνητικά συναισθήματα δεν υπήρξε 
κάποια επίδραση (p > 0,05). Στην περίπτωση της συννοσηρότητας 
με κάποια αγχώδη διαταραχή ή διαταραχή διάθεσης, η αλλη-
λεπίδραση της ΚΑΔ με την προσπάθεια για έναν καθημερινό 
σκοπό ήταν στατιστικά σημαντική για την αυτοεκτίμηση (b = 
0,10, t = 1,81, p = 0,07), το νόημα ζωής (b = 0,11, t = 1,77, p = 0,08) 
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και τα θετικά συναισθήματα (b = 0,18, t = 2,16, p = 0,03), χωρίς 
κάποια από τις συννοσηρές διαταραχές να διαμεσολαβούν στη 
σχέση των παραπάνω. Επιπλέον, τις ημέρες που τα άτομα με 
ΚΑΔ παρουσίασαν μεγαλύτερη πρόοδο σε έναν σκοπό, σημει-
ώθηκαν καλύτερα επίπεδα αυτοεκτίμησης (b = 0,41, t = 6,70,  
p < 0,001) και νοήματος ζωής (b = 0,33, t = 4,92, p < 0,001). Δεν 
υπήρξε όμως στατιστικά σημαντική επίδραση στα θετικά και 
αρνητικά συναισθήματα (p > 0,05). Όταν υπήρχε συννοσηρό-
τητα με κάποια αγχώδη διαταραχή ή διαταραχή διάθεσης, η 
αλληλεπίδραση της ΚΑΔ με την πρόοδο σε έναν καθημερινό 
σκοπό ήταν στατιστικά σημαντική για την αυτοεκτίμηση (b = 
0,17, t = 3,23, p = 0,002) και το νόημα ζωής (b = 0,17, t = 2,90, 
p = 0,005), χωρίς κάποια από τις συννοσηρές διαταραχές να 
διαμεσολαβούν στη σχέση των παραπάνω. 

Ενδιαφέρον είναι ότι τα άτομα χωρίς ΚΑΔ παρουσίασαν 
καλύτερα επίπεδα αυτοεκτίμησης (b = 0,16, t = 2,64, p = 0,01) 
μόνο τις ημέρες που πετύχαιναν έναν σκοπό, ενώ δεν παρατη-
ρήθηκε διαφορά στις υπόλοιπες μεταβλητές. Δεν υπήρξαν εξί-
σου στατιστικά σημαντικές αλλαγές συγκριτικά με τις αρχικές 
μετρήσεις (p > 0,05) τις ημέρες που κατέβαλαν προσπάθεια να 
πετύχουν έναν σκοπό. Επίσης, δεν φάνηκε να ισχύει το αντί-
στροφο, δηλαδή η αύξηση στις συγκεκριμένες μετρήσεις να 
οδηγεί σε μεγαλύτερη προσπάθεια να πετύχουν έναν σημαντικό 
για τη ζωή τους σκοπό κατευθυνόμενο από μία αξία, ούτε στα 
άτομα με ΚΑΔ, ούτε στην ομάδα ελέγχου (p > 0,05). 

Η δεύτερη έρευνα διενεργήθηκε από τους Freidlin και συνερ-
γάτες [44] και ανέδειξε ένα πολύ ενδιαφέρον εύρημα. Οι αξίες 
του ανθρώπου και τα δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα, αν και 
προσεγγίζονται θετικά, στην πραγματικότητα είναι πολύπλευ-
ρα. Παρόλο που συνδέονται με θετικά οφέλη, στις περιπτώσεις 
που αξιοποιούνται σε υπερβολικό (overuse) ή ελάχιστο βαθμό 
(underuse) είναι δυνατόν να έχουν αρνητική επίδραση. Συγκεκρι-
μένα, οι ερευνητές αξιολόγησαν τις αξίες με το ερωτηματολόγιο 
CSV [38] και τις εξέτασαν στα πλαίσια της ΚΑΔ. Επιλέχθηκε η 
ΚΑΔ, καθώς αποτελεί μία κοινή διαταραχή στον γενικό πληθυ-
σμό και τα κριτήρια διάγνωσης είναι εύκολα προσδιορισμένα 
και αναγνωρίσιμα. Οι αξίες προσεγγίστηκαν στα πλαίσια της 
αριστοτέλειας λογικής του «μέτρον άριστον». 

Προηγήθηκε πιλοτικός έλεγχος σε 57 άτομα, όπου οι συμ-
μετέχοντες για κάθε αξία ή δυνατό στοιχείο του χαρακτήρα 
σημείωσαν σε τι ποσοστό τους αντιπροσωπεύει. Η αξιολόγηση 
έγινε με ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει τρεις 
δηλώσεις οι οποίες παρουσιάζουν την κάθε αξία σε υπερβολι-
κό, ελάχιστο και κανονικό/άριστο βαθμό. Για παράδειγμα, για 
την αξία της συγχώρεσης οι δηλώσεις που υποδηλώνουν τον 
διαφορετικό βαθμό είναι: (1) Συγχωρείς τους άλλους, όταν σε 
λυπούν ή σε πληγώνουν (άριστο)· (2) Δεν μπορείς να συγχωρή-
σεις, κρατάς κακία ή ακόμα και αναζητάς εκδίκηση (ελάχιστος 
βαθμός-ασπλαχνία)· (3) Δεν θεωρείς τους άλλους υπεύθυνους 
όταν σε πληγώνουν, επιτρέπεις τα πάντα (υπερβολικός βαθ-
μός-ανεκτικότητα). Οι συμμετέχοντες κύκλωναν τη δήλωση 
που τους αντιπροσώπευε περισσότερο. 

Στην τελική έρευνα συμμετείχαν 238 άτομα και προέκυψε 
πως η κοινωνική νοημοσύνη και η μετριοπάθεια/ταπεινότητα 
σε υπερβολικό βαθμό, καθώς και η κοινωνική νοημοσύνη, η 
αυτορρύθμιση, το χιούμορ και η ζέση σε ελάχιστο βαθμό συν-
δέονται με το κοινωνικό άγχος, την κατάθλιψη και το άγχος 
γενικότερα. Αντίθετα, όταν χρησιμοποιούνται σε ισορροπημέ-
νο βαθμό, συνδέονται με θετικά οφέλη όπως ικανοποίηση από 

τη ζωή και άνθηση [44]. Αυτό συμβαίνει, καθώς η κοινωνική 
νοημοσύνη σε υπερβολικό ή ελάχιστο βαθμό συνδέεται με την 
ανιδεότητα και με την τάση για ανάλυση και έλεγχο των κοι-
νωνικών καταστάσεων αντίστοιχα. Όταν η ταπεινότητα είναι 
υψηλή, τα άτομα με ΚΑΔ τείνουν να αποφεύγουν την εξωτερι-
κή αξιολόγηση αρνητικού και θετικού περιεχομένου. Η χαμηλή 
αυτορρύθμιση ως ένας ανεπαρκής αντιλαμβανόμενος συναι-
σθηματικός έλεγχος συντηρεί την ΚΑΔ (αυτο-επιείκεια). Ως 
προς τον ενθουσιασμό, τα άτομα με ΚΑΔ υποτιμούν τα θετικά 
γεγονότα και δεν μιλούν με ενθουσιασμό για τη ζωή (αδράνεια). 
Τέλος, ως προς το χιούμορ, τα άτομα με ΚΑΔ επεξεργάζονται 
πιο εύκολα τις αρνητικές απ’ ό,τι τις θετικές εμπειρίες (σοβα-
ρότητα σε υπερβολικό βαθμό) [44]. 

3.2. Αξίες ως μέρος της ΘΑΔ
Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει πως οι αξίες 
έχουν κυρίως μελετηθεί στη θεραπεία της ΚΑΔ ως μέρος της 
ΘΑΔ. Το πρωτόκολλο της ΘΑΔ περιλαμβάνει τεχνικές μετα-
ξύ των οποίων είναι η αναγνώριση των αξιών, η δέσμευση σε 
αυτές και η κινητοποίηση της συμπεριφοράς βάση αυτών. Οι 
αξίες ως μέρος του πρωτοκόλλου της ΘΑΔ είναι αποτελεσμα-
τικές στη θεραπεία της ΚΑΔ, καθώς σημειώνεται μείωση των 
συμπτωμάτων του κοινωνικού άγχους [45-50], της εμπειρικής 
αποφυγής [45-49], του κοινωνικού φόβου [46, 50, 51], των 
αρνητικών γνωσιών [47], του φόβου αρνητικής αξιολόγησης 
[46], της εξωτερικής έδρας ελέγχου [45], της κατάθλιψης [47], 
της ντροπής [51] και της δυσκολίας στη ρύθμιση του συναισθή-
ματος [51]. Από την άλλη, παρατηρείται αύξηση της φιλικής 
και κοινωνικής αλληλεπίδρασης [45], των κοινωνικών δεξιο-
τήτων, της ποιότητας ζωής, της δέσμευσης και αποδοχής και 
της κινητοποίησης της συμπεριφοράς βάσει των αξιών [46], της 
αυτοσυμπόνιας [51] και της ψυχολογικής ευελιξίας [51]. Στη 
συνέχεια θα τα δούμε πιο αναλυτικά. 

3.2.1. Κοινωνικό άγχος και κοινωνική φοβία
Στην έρευνα των Ossman και συνεργατών [45] εφαρμό-

στηκε ΘΑΔ παρέμβαση σε Ν = 22 συμμετέχοντες με συμπτώ-
ματα κοινωνικού άγχους. Η ΘΑΔ παρέμβαση βασίστηκε 
σε πρωτόκολλο δέκα συνεδριών και εφαρμόστηκαν τεχνι-
κές αναγνώρισης των αξιών, ενσυνειδητότητας, ευελιξίας, 
δέσμευσης και συμπεριφορικά πειράματα με γνώμονα τις 
αξίες. Παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως 
προς τα συμπτώματα του κοινωνικού άγχους F (2,10) = 6,048, 
p = 0,019, μεταξύ της αρχικής (Μ.Ο. = 138,25), της τελικής 
(Μ.Ο. = 118,00) και της τρίμηνης αναμνηστικής αξιολόγη-
σης (Μ.Ο. = 113,00) με μέγεθος επίδρασης Cohen’s d = 0,83. 
Οι Dalrympe και Herbert [46] διεξήγαγαν πιλοτική έρευνα 
σε 20 συμμετέχοντες με κριτήρια γενικευμένου κοινωνικού 
άγχους. Εφαρμόστηκε ΘΑΔ πρωτόκολλο 12 συνεδριών με 
τεχνικές αναγνώρισης των αξιών και διαφοροποίηση από 
τους στόχους, αναγνώριση σκέψεων και συναισθημάτων 
σε κοινωνικές καταστάσεις, αποδοχή αυτών χωρίς κριτική 
διάθεση, παιχνίδι ρόλων και έκθεση. Στατιστικά σημαντικές 
διαφορές παρατηρήθηκαν μεταξύ της αρχικής (ΜΟ1) και της 
τρίμηνης αναμνηστικής αξιολόγησης (ΜΟ2) στην υποκλί-
μακα του κοινωνικού άγχους των ερωτηματολογίων Social 
Phobia and Anxiety Inventory: ΜΟ1 = 131,11, ΜΟ2 = 101,81· Fear 
Questionnaire: ΜΟ1 = 22,00, ΜΟ2 = 14,36· Brief version of the 
Fear of Negative Evaluation Scale: ΜΟ1 = 50,21, ΜΟ2 = 40,79· 
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Liebowitz Social Anxiety Scale: ΜΟ1 = 40,07, ΜΟ2 = 31,71. Οι 
Niles και συνεργάτες [47] πραγματοποίησαν τυχαιοποιημένη 
ελεγχόμενη δοκιμή, όπου διερεύνησαν την αποτελεσματικό-
τητα της ΘΑΔ και της ΓΣΘ στην ΚΑΔ. Οι συμμετέχοντες 
χωρίστηκαν σε δύο ομάδες των 25 ατόμων και εφαρμόστηκε 
παρέμβαση 12 συνεδριών βασισμένη στα εκάστοτε πρωτόκολ-
λα. Στη ΘΑΔ εφαρμόστηκαν τεχνικές, όπως ψυχοεκπαίδευση, 
αναγνώριση δυσλειτουργικών σκέψεων και συμπεριφορών, 
που απομακρύνουν το άτομο από τις αξίες του, αναγνώριση 
αξιών, διάκριση από τους στόχους, παιχνίδι ρόλων, έκθεση 
στη φαντασία, έκθεση-εμπλοκή σε δραστηριότητες βάσει 
των αξιών του. Τα αποτελέσματα στη ΘΑΔ έδειξαν ότι η 
έγκαιρη μείωση της εμπειρικής αποφυγής (παράγοντας δια-
μεσολάβησης) επηρέασε την έκβαση της θεραπείας, καθώς 
παρατηρήθηκε πτώση των συμπτωμάτων κοινωνικού άγχους 
(b = 0,23, p < 0,001). Πραγματοποιήθηκε τυχαιοποιημένη 
ελεγχόμενη δοκιμή [48] σε Ν = 87 συμμετέχοντες με ΚΑΔ, 
οι οποίοι χωρίστηκαν σε ομάδες (n = 29 ΘΑΔ, n = 33 ΓΣΘ, n 
= 25 λίστα αναμονής). Στη ΘΑΔ εφαρμόστηκε πρωτόκολλο 
12 συνεδριών κατά Eifert και Forsyth [34], όπου πραγματο-
ποιήθηκε ψυχοεκπαίδευση, αναγνώριση προηγούμενων προ-
σπαθειών ελέγχου του άγχους, βιωματικές ασκήσεις, άσκηση 
αποδοχής, αναγνώριση αξιών, τεχνικές ενσυνειδητότητας και 
γνωστικού αφοπλισμού, εσωτερικός μονόλογος, τεχνικές ενί-
σχυσης της προθυμίας, παιχνίδι ρόλων, έκθεση, έκθεση στη 
φαντασία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στη ΘΑΔ παρέμ-
βαση υπήρξε πτώση του μέσου όρου μεταξύ της αρχικής 
αξιολόγησης (Μ.Ο. = 64,6) και της 12μηνης αναμνηστικής 
(Μ.Ο. = 31,0) ως προς την υποκειμενική εκτίμηση του άγχους 
κατά τη δημόσια ομιλία (p < 0,001). Μικρή τυχαιοποιημένη 
ελεγχόμενη δοκιμή, διάρκειας 6 συνεδριών, διεξήχθη σε μη 
κλινικό πληθυσμό (Ν = 39 φοιτητές) με άγχος δημόσιας ομι-
λίας. Εφαρμόστηκε πρωτόκολλο ΘΑΔ σύντομης εκδοχής 
συνεδριών (αναγνώριση αξιών, διάκριση αξιών-στόχων, ενί-
σχυση της προθυμίας, κινητοποίηση συμπεριφοράς βάση αξι-
ών, έκθεση). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ΘΑΔ σημείωσε 
μείωση των συμπτωμάτων άγχους κατά τη δημόσια ομιλία 
(μέγεθος επίδρασης Cohen’s d = 1,37) [49]. Επιπλέον, οι Arch 
και συνεργάτες [50] διεξήγαγαν τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη 
δοκιμή ως προς την αποτελεσματικότητα της ΘΑΔ και της 
ΓΣΘ σε δείγμα 128 ατόμων, που είχαν διαγνωστεί με κάποια 
αγχώδη διαταραχή βάση DSM-IV. Από τους συμμετέχοντες, 
οι 25 (19,7%) είχαν λάβει διάγνωση ΚΑΔ, εκ των οποίων οι 
13 συμμετείχαν στη ΘΑΔ παρέμβαση, βασισμένη στο πρω-
τόκολλο 12 συνεδριών των Eifert και Forsyth [34]. Σύμφωνα 
με τα ευρήματα, υπήρξε μείωση της κλινικής σοβαρότητας 
της ΚΑΔ (Μ.Ο.αρχικής = 5,46, Μ.Ο.τελικής = 4,33, Μ.Ο.6μηνης = 3,43, 
Μ.Ο.12μηνης = 2,60) και της κοινωνικής φοβίας (Μ.Ο.αρχικής = 
17,45, Μ.Ο.τελικής = 16,63, Μ.Ο.6μηνης = 14,80) αν και στη 12μηνη 
αναμνηστική παρατηρήθηκε αύξηση (Μ.Ο. = 17,20). Τέλος, 
οι Khoramnia και συνεργάτες [51] πραγματοποίησαν μία 
ημι-πειραματική κλινική δοκιμή σε 24 φοιτητές με ΚΑΔ. 
Δώδεκα φοιτητές συμμετεχείχαν στην πειραματική ομάδα 
και παρακολούθησαν το ΘΑΔ πρωτόκολλο των Eifert και 
Forsyth [32]. Οι δώδεκα συμμετέχοντες της ομάδας ελέγχου 
δεν συμμετείχαν σε καμία παρέμβαση. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι υπήρξε μείωση της κοινωνικής φοβίας μεταξύ 
της αρχικής (Μ.Ο. = 59,95), τελικής (Μ.Ο. = 46,60) και της 
δίμηνης αναμνηστικής μέτρησης (Μ.Ο. = 49,77). 

3.2.2. Εμπειρική αποφυγή
Η ΘΑΔ στην ΚΑΔ μειώνει επίσης την εμπειρική αποφυγή. 

Στην έρευνα των Ossman και συνεργατών [45], η εμπειρική απο-
φυγή μειώθηκε στατιστικά σημαντικά F (2,10) = 12,314, p = 0,002, 
μεταξύ της αρχικής (Μ.Ο. = 46,58), τελικής (Μ.Ο. = 37,58) και 
τρίμηνης αναμνηστικής συνεδρίας αξιολόγησης (Μ.Ο. = 35,83) 
και το μέγεθος επίδρασης ήταν μεγάλο (Cohen’s d = 1,71). Στην 
πιλοτική έρευνα των Dalrympe και Herbert [46] παρατηρήθηκε 
μείωση στην υποκλίμακα της αποφυγής μεταξύ της αρχικής 
(ΜΟ1) και της τρίμηνης αναμνηστικής (ΜΟ2) αξιο λόγησης στα 
ερωτηματολόγια Liebowitz Social Anxiety Scale: ΜΟ1 = 38,34, 
ΜΟ2 = 23,14 και Acceptance and Action Questionnaire: ΜΟ1 = 
41,36, ΜΟ2 = 33,14. Στην έρευνα των Niles και συνεργατών 
[47] υπήρξε μείωση της εμπειρικής αποφυγής στην ΘΑΔ (b = 
0,20, z = 2,76, p= 0,006) μετά το τέλος της παρέμβασης. Επίσης, 
όταν η μείωση ήταν μεγαλύτερη στα αρχικά στάδια της θερα-
πείας, κράτησε πιο σταθερή πορεία στο τέλος. Στην έρευνα 
των Craske και συνεργατών [48], μειώθηκε εξίσου η εμπειρική 
αποφυγή μεταξύ αρχικής (Μ.Ο. = 99,2) και 12μηνης αναμνη-
στικής αξιολόγησης (Μ.Ο. = 67,4). Στην έρευνα του Block [49] 
οι συμμετέχοντες στη ΘΑΔ παρέμβαση σημείωσαν μεγαλύτερη 
επιθυμία να βιώσουν την εμπειρία της έκθεσης (μέγεθος επί-
δρασης Cohen’s d = 1,03). 

3.2.3. Άλλες μεταβλητές
Όσον αφορά στην κοινωνική αλληλεπίδραση, τις κοινωνικές 

δεξιότητες, την ποιότητα ζωής, τη δέσμευση, την κινητοποίηση 
της συμπεριφοράς βάσει αξιών, την εξωτερική έδρα ελέγχου, 
τις αρνητικές γνωσίες και την κατάθλιψη, η ΘΑΔ σημειώνει 
οφέλη σε ανθρώπους με ΚΑΔ. Στην έρευνα των Ossman και 
συνεργατών [45], οι φιλικές και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις 
αυξήθηκαν στατιστικά σημαντικά μεταξύ της αρχικής (Μ.Ο. 
= 4,91) και της τρίμηνης αναμνηστικής (Μ.Ο. = 6,75) αξιολόγη-
σης (p = 0,028, μέγεθος επίδρασης = 0,83). Επίσης, η εξωτερική 
έδρα ελέγχου και ο βαθμός επιρροής από τους άλλους μειώ-
θηκε στατιστικά σημαντικά, F (2,10) = 5,77, p = 0,022, μεταξύ 
της αρχικής (Μ.Ο. = 21,67), τελικής (Μ.Ο. = 16,08) και της τρί-
μηνης αναμνηστικής αξιολόγησης (Μ.Ο. = 11,67).

Στην έρευνα των Dalrympe και Herbert [46] παρατηρήθηκε 
βελτίωση μεταξύ της αρχικής (ΜΟ1) και της τρίμηνης αναμνη-
στικής αξιολόγησης (ΜΟ2) ως προς τις κοινωνικές δεξιότητες 
(ΜΟ1 = 28,50, ΜΟ2 = 38,64), την ποιότητα ζωής (MO1 = 0,12, 
MO2 = 1,54), τη δέσμευση (ΜΟ1 = 26,86, ΜΟ2 = 51,29) και την 
κινητοποίηση της συμπεριφοράς βάσει των προσωπικών αξι-
ών, καθώς η ασυμφωνία μεταξύ των αξιών και των πράξεων 
σύμφωνα με αυτές ήταν σημαντικά μικρότερη (ΜΟ1 = 18,91, 
ΜΟ2 = 6,29). Επιπλέον, στην έρευνα των Niles και συνεργα-
τών [47] παρατηρήθηκε μείωση των αρνητικών γνωσιών (b 
= 0,19, z = 2,33, p = 0,020) και μείωση της κατάθλιψης μετά 
την έγκαιρη μείωση της εμπειρικής αποφυγής (b = −74,76, 
p = 0,001, η2 = 0,21). Τέλος, στην έρευνα των Khoramnia και 
συνεργατών [51], μεταξύ της αρχικής (ΜΟ1), τελικής (ΜΟ2) 
και της δίμηνης αναμνηστικής μέτρησης (ΜΟ3) παρατηρήθη-
κε μείωση στο αίσθημα ντροπής (ΜΟ1 = 63,45, ΜΟ2 = 58,18, 
ΜΟ3 = 55,23) και στη δυσκολία ρύθμισης του συναισθήματος 
(ΜΟ1 = 115,50, ΜΟ2 = 101,36, ΜΟ3 = 98,54). Από την άλλη, οι 
μεταβλητές της ψυχολογικής ευελιξίας (ΜΟ1 = 79,72, ΜΟ2 = 
94,45, ΜΟ3 = 83,02) και αυτοσυμπόνιας (ΜΟ1 = 78,18, ΜΟ2 = 
94,81, ΜΟ3 = 96,77) σημείωσαν αύξηση. 
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Όλες οι έρευνες έχουν διεξαχθεί σε ενήλικο πληθυσμό. 
Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα ευρήματα για την αποτελεσμα-
τικότητα της ΘΑΔ σε παιδιά και εφήβους με ΚΑΔ, καθώς 

οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε δείγμα παιδιών και εφή-
βων ηλικίας 7 έως 17 ετών αφορούν αγχώδεις διαταραχές 
γενικά [52, 53]. 

Πίνακας 1. Έρευνες για την ΚΑΔ

Έρευνες Είδος μελέτης Δείγμα Ν  
συνεδριών

Αναμνηστικές 
συνεδρίες Σημεία βελτίωσης

Ossman et al. 
(2006) Προκαταρκτική έρευνα Ν = 22 10 3 μήνες

Κοινωνικό άγχος
Αποφυγή

Φιλική και κοινωνική αλληλεπίδραση
Εξωτερική έδρα ελέγχου

Dalrymple & 
Herbert (2007)

Πιλοτική έρευνα/
Τυχαιοποιημένη ελεγχό-

μενη δοκιμή
Ν = 20 12 3 μήνες

Κοινωνικό άγχος
Κοινωνική φοβία

Αποφυγή
Φόβος αρνητικής αξιολόγησης

Ποιότητα ζωής
Κοινωνικές δεξιότητες

Δέσμευση
Αποδοχή και ενεργοποίηση συμπεριφοράς 

βάσει αξιών

Niles et al. (2014) Τυχαιοποιημένη ελεγχό-
μενη δοκιμή

Ν = 50 (n = 25 
ΘΑΔ, n = 25 

ΓΣΘ)
12

6 μήνες
12 μήνες

Κοινωνικό άγχος
Εμπειρική αποφυγή
Αρνητικές γνωσίες

Κατάθλιψη

Craske et al. 
(2014)

Τυχαιοποιημένη ελεγχό-
μενη δοκιμή

Ν = 87
(n = 29 ΘΑΔ,
n = 33 ΓΣΘ, 
n = 25 λίστα 
αναμονής)

12 12 μήνες
Κοινωνικό άγχος

Εμπειρική αποφυγή

Block (2002) Μικρή τυχαιοποιημένη 
ελεγχόμενη δοκιμή

N = 39 6 0
Κοινωνικό άγχος

Εμπειρική αποφυγή

Arch et al. (2012)
Τυχαιοποιημένη ελεγχό-
μενη δοκιμή-αγχώδεις 

διαταραχές

N = 128 
(n = 57 ΘΑΔ, 
n = 71 ΓΣΘ)

12
6 μήνες

12 μήνες

Κοινωνικό άγχος
Κοινωνική φοβία

Khoramnia et al. 
(2020)

Hμι-πειραματική κλινι-
κή δοκιμή

N = 24 (n = 12 
ΘΑΔ, n = 12 

ομάδα  
ελέγχου)

12 2 μήνες 

Κοινωνική φοβία
Αίσθημα ντροπής

Δυσκολία στη ρύθμιση του συναισθήματος
Αυτο-συμπόνια 

Ψυχολογική ευελιξία 

3.3. Σύγκριση ΘΑΔ και ΓΣΘ
Στην παρούσα μελέτη συμπεριλάβαμε και έρευνες που συγκρί-
νουν την αποτελεσματικότητα της ΘΑΔ με εκείνη της ΓΣΘ στη 
θεραπεία της ΚΑΔ, εφόσον οι αξίες αποτελούσαν ξεκάθαρα 
μέρος του πρωτοκόλλου της ΘΑΔ. Οι Niles και συνεργάτες [47] 
συνέκριναν την αποτελεσματικότητα της ΘΑΔ και της ΓΣΘ στην 
ΚΑΔ και βρήκαν μεγαλύτερη μείωση της εμπειρικής αποφυ-
γής στη ΘΑΔ (b = 0,20, z = 2,76, p= 0,006) απ’ ό,τι στη ΓΣΘ (b 
= −0,16, z = −2,60, p= 0,009). Ωστόσο, στη ΘΑΔ η μείωση ήταν 
μεγαλύτερη στα αρχικά στάδια της θεραπείας και σταθερο-
ποιήθηκε στη συνέχεια, ενώ στη ΓΣΘ συνέβη το αντίθετο. Στις 
συναντήσεις 4,6,8 και 10 η ΘΑΔ σημείωσε μεγαλύτερη μείωση 
στην εμπειρική αποφυγή (ps < 0,012) και τις αρνητικές γνωσίες 
(p = 0,039) συγκριτικά με τη ΓΣΘ, ενώ στις αρχικές συνεδρίες 
(2η συνάντηση) η διαφορά δεν ήταν στατιστικά σημαντικά (p = 
0,051, p = 0,327 αντίστοιχα). Παρατηρήθηκε, επίσης, στατιστικά 

σημαντική μείωση των συμπτωμάτων του κοινωνικού άγχους 
για τη ΘΑΔ (b = −0,57, p = 0,006), αλλά όχι για τη ΓΣΘ (b = 0,05, 
p = 0,813). Τέλος, παρατηρήθηκε μείωση των συμπτωμάτων 
της κατάθλιψης στη ΘΑΔ (b = −8,19, p = 0,030), ενώ στη ΓΣΘ 
η μείωση δεν ήταν στατιστικά σημαντική (b = 8,85, p = 0,071).

Στην έρευνα των Craske και συνεργατών [48] δεν παρατη-
ρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ της ΘΑΔ και 
της ΓΣΘ ως προς τα συμπτώματα του κοινωνικού άγχους (b = 
−0,09, CI = −0,49, 0,32, p = 0,675), τους δείκτες βαρύτητας (b = 
0,61, CI = 0,20, −1,43, p = 0,140) και την αποφυγή (b = −10,86, CI 
= −27,0, 5,3, p = 0,188). Συνολικά ως προς την κλινικά σημαντι-
κή βελτίωση, η ΘΑΔ σημείωσε μεγαλύτερα οφέλη συγκριτικά 
με τη λίστα αναμονής (p < 0,01), αλλά όχι και με τη ΓΣΘ (p = 
0,45). Στην έρευνα των Arch και συνεργατών [50], αν και παρα-
τηρήθηκε μεγαλύτερη μείωση της κλινικής βαρύτητας στη ΓΣΘ 
(ΜΟαρχικής= 5,75, ΜΟτελικής = 3,56, ΜΟ6μηνης = 3,33) συγκριτικά με 
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τη ΘΑΔ (ΜΟαρχικής = 5,46, ΜΟτελικής = 4,33, ΜΟ6μηνης = 3,43), στη 
12μηνη αναμνηστική παρατηρήθηκε το αντίστροφο (ΜΟΓΣΘ 
= 4,00, ΜΟΘΑΔ= 2,60). Ως προς την κοινωνική φοβία, ενώ στις 
τελικές μετρήσεις η ΓΣΘ σημείωσε μεγαλύτερη μείωση, στις 
αναμνηστικές συνεδρίες η διαφορά δεν ήταν μεγάλη (ΘΑΔ: 
ΜΟαρχικής = 17,45, ΜΟτελικής = 16,63, ΜΟ6μηνης = 14,80, ΜΟ12μηνης = 
17,20· ΓΣΘ: ΜΟαρχικής = 20,60, ΜΟτελικής = 14,67, ΜΟ6μηνης = 14,67, 
ΜΟ12μηνης = 17,86). Στην παρούσα έρευνα, δεν εξετάστηκε αν 
κάποια από τις δύο προσεγγίσεις υπερτερεί της άλλης.

4. Συζήτηση
Οι αξίες είναι οι αντιλήψεις του επιθυμητού, τα κριτήρια με 
τα οποία ο άνθρωπος επιλέγει, δικαιολογεί τις πράξεις του 
και αξιολογεί τους άλλους, τα γεγονότα και τον εαυτό του 
[22]. Παραμένουν σταθερές και ιεραρχούνται με έναν τέτοιο 
τρόπο που διαμορφώνουν ένα σύστημα προτεραιοτήτων για 
το άτομο [21]. Έχουν μια οικουμενική διάσταση, καθώς ανα-
γνωρίζονται ανεξαρτήτως κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου, 
αποτελούν κεντρικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά και είναι 
πιθανόν να έχουν επικρατήσει κατά την εξελικτική διαδικα-
σία ως προδιαθέσεις που λειτουργούν προς τη βέλτιστη επί-
λυση σημαντικών θεμάτων για την επιβίωση του ατόμου [28]. 
Οι αξίες παραμένουν σταθερές, όμως μπορεί να είναι χρονικά 
μεταβαλλόμενες. Ο άνθρωπος σε κάθε φάση της ζωής του έχει 
διαφορετικό σύστημα αξιών να τον καθοδηγεί, ανάλογα με ό,τι 
του είναι σημαντικό [32].

Η ιδιότητα των αξιών να λειτουργούν ως κινητήρια δύνα-
μη ώθησε ερευνητές να τις ενσωματώσουν ως δομικό στοιχείο 
στη ΘΑΔ –θεραπευτική προσέγγιση του «τρίτου κύματος» της 
ΓΣΘ–, με στόχο να ενισχύσουν τη δέσμευση στη θεραπεία και 
να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά της [29, 30, 31, 41, 42]. 

Η ΘΑΔ αποδεικνύεται ως μια αποτελεσματική θεραπεία 
για τη θεραπεία της ΚΑΔ. Συγκεκριμένα, η αναγνώριση των 
προσωπικών αξιών του θεραπευόμενου και στη συνέχεια η 
προσπάθεια και η επίτευξη σημαντικών για τη ζωή στόχων που 
βασίζονται στο σύστημα αξιών του ατόμου συνδέεται με θετι-
κές παραμέτρους, όπως αυτοεκτίμηση, νόημα ζωής και θετικά 
συναισθήματα [43]. Ειδικότερα, φαίνεται να συσχετίζεται με 
μείωση των συμπτωμάτων του κοινωνικού άγχους [45-50], της 
εμπειρικής αποφυγής [45-49], του κοινωνικού φόβου [46, 51], 
των αρνητικών γνωσιών [47], του φόβου αρνητικής αξιολόγη-
σης [46], της εξωτερικής έδρας ελέγχου [45], του αισθήματος 
ντροπής [51], των δυσκολιών στη ρύθμιση του συναισθήματος 
[51] και της κατάθλιψης [47]. Επίσης, συσχετίζεται με αύξηση 
της φιλικής και κοινωνικής αλληλεπίδρασης [45], των κοινωνι-
κών δεξιοτήτων, της ποιότητας ζωής, της δέσμευσης, της απο-
δοχής και κινητοποίησης της συμπεριφοράς βάσει των αξιών 
[46], της αυτοσυμπόνιας και της ψυχολογικής ευελιξίας [51]. 

Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν η αποτελεσματικότητα της ΘΑΔ 
να αποδοθεί αποκλειστικά στην επικέντρωση στις αξίες. Το 
θεραπευτικό πρωτόκολλο της ΘΑΔ εμπεριέχει και άλλες τεχνι-
κές, όπως η ενσυνειδητότητα και η αποδοχή. Ο ερευνητικός 
σχεδιασμός δεν απομονώνει την καθεμία από τις μεταβλητές 
αυτές, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν 
να αξιολογηθεί η συμβολή της κάθε μεταβλητής ξεχωριστά 
στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας και κατά συνέπεια 
να φανεί και ο ρόλος των αξιών ξεχωριστά. Επιπρόσθετα, 
κάποιες φορές, παρατηρήθηκε ο διαμεσολαβητικός ρόλος της 
μείωσης της αποφυγής να συσχετίζεται με βελτίωση [47], γεγο-

νός που κάνει ακόμη δυσχερέστερη τη διεξαγωγή ασφαλών 
συμπερασμάτων. 

Τον παραπάνω περιορισμό επιχειρούν να ξεπεράσουν δύο 
έρευνες, σχεδιασμένες να εξετάσουν αποκλειστικά τη μεμο-
νωμένη συμβολή των αξιών στη θεραπεία [43, 44]. Στην πρώτη 
έρευνα [43], η προσπάθεια επίτευξης στόχων που βασίζονται 
στις προσωπικές αξίες του ατόμου βρέθηκε να συνδέεται με 
υψηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης, νοήματος ζωής και θετι-
κών συναισθημάτων σε πάσχοντες από ΚΑΔ, είτε επιτύγχαναν 
πρόοδο είτε όχι. Ωστόσο, αν και φαίνεται ότι κάποιος σημει-
ώνει γενικότερη βελτίωση της λειτουργικότητας και της βίω-
σης ευχάριστων εμπειριών όταν ενεργεί κατευθυνόμενος από 
μία αξία, αυτό δεν φαίνεται να συσχετίζεται με μείωση των 
συμπτωμάτων της ΚΑΔ.

Η δεύτερη μελέτη, των Freidlin και συνεργατών [44], κατέ-
δειξε τη σημασία αλλά ταυτόχρονα και την πολυπλοκότητα 
της επίδρασης των αξιών στους πάσχοντες από ΚΑΔ, γεγονός 
που καθιστά δύσκολη τη διεξαγωγή συμπερασμάτων για τον 
ρόλο τους. Ο βαθμός αντιπροσώπευσης διαφορετικών αξιών 
φάνηκε να συσχετίζεται με την παρουσία της ΚΑΔ. Οι αξίες 
της κοινωνικής νοημοσύνης σε υπερβολικό και ελάχιστο βαθμό, 
η ταπεινότητα σε υπερβολικό βαθμό, η ζέση, το χιούμορ και 
η αυτορρύθμιση σε ελάχιστο βαθμό βρέθηκαν να σχετίζονται 
με την ΚΑΔ. Οι συγγραφείς ερμήνευσαν τα ευρήματα βάσει 
βιβλιογραφίας, καθώς τα άτομα με ΚΑΔ έχουν φτωχές κοι-
νωνικές δεξιότητες και μπορεί να αναλύουν τις καταστάσεις 
σε υπερβολικό βαθμό ή να έχουν άγνοια γι’ αυτές (κοινωνική 
νοημοσύνη). Επίσης, είναι πιθανό να αποφεύγουν τις θετικές 
αξιολογήσεις ή να υποτιμούν τα θετικά χαρακτηριστικά (υπερ-
βολική ταπεινότητα). Επιπλέον, τα άτομα με ΚΑΔ δεν μιλούν, 
ούτε βιώνουν με ενθουσιασμό τη ζωή (ζέση σε ελάχιστο βαθ-
μό), ενώ παράλληλα ο μειωμένος αντιληπτός συναισθηματι-
κός έλεγχος (αυτορρύθμιση σε ελάχιστο βαθμό) αποτελεί μια 
γνωστική διεργασία, μέσα από την οποία συντηρείται η ΚΑΔ. 
Αναφορικά με τη σχέση μεταξύ του χιούμορ σε ελάχιστο βαθμό 
και της ΚΑΔ, φαίνεται πως τα άτομα με ΚΑΔ δυσκολεύονται 
να επεξεργαστούν θετικές εμπειρίες, ενώ είναι πιο εύκολο γι’ 
αυτούς να επεξεργάζονται τις αρνητικές [44]. 

Το συγκεκριμένο εύρημα δείχνει ακόμη περισσότερο πόσο 
σημαντικός αλλά και πολυδιάστατος φαίνεται να είναι ο ρόλος 
των αξιών, δημιουργώντας την ανάγκη για περαιτέρω διερεύ-
νηση του ρόλου αλλά και του τρόπου που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν ως θεραπευτικά εργαλεία. Υπάρχουν ενδείξεις 
ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με στόχο την αύξηση 
του κινήτρου για εμπλοκή σε νέες δραστηριότητες που θα επι-
φέρουν ικανοποίηση, μείωση της αποφυγής και των συμπτω-
μάτων άγχους, όπως φαίνεται στην πρώτη έρευνα. Ωστόσο, 
είναι ανάγκη να εξεταστεί και η πιθανότητα να αποτελέσουν 
στόχο γνωσιακής αλλαγής, ώστε να μεταβληθούν τα ποσοστά 
αντιπροσωπευτικότητας που δηλώνουν οι θεραπευόμενοι για 
κάποιες από αυτές. Θα είχε δηλαδή μεγάλο ενδιαφέρον να 
εξεταστεί αν θα μπορούσε μια γνωσιακή παρέμβαση να μετα-
βάλλει τα ποσοστά –για παράδειγμα, της ταπεινότητας ή του 
χιούμορ– που οι θεραπευόμενοι εκτιμούν ότι τους αντιπροσω-
πεύει και να εξεταστεί εάν αυτό θα επιφέρει μεταβολές στην 
ψυχοπαθολογία τους. 

Είναι φανερό ότι χρειάζονται περισσότερες έρευνες με 
έμφαση στην αποκλειστική επίδραση των αξιών του θεραπευό-
μενου ώστε να φανεί εάν αποτελούν τη μεταβλητή που κάνει 
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αποτελεσματική τη θεραπεία της ΘΑΔ σε αυτή τη διαταραχή, 
προκειμένου να σχεδιαστούν πιο αποτελεσματικά θεραπευτικά 
πρωτόκολλα για την ΚΑΔ [32]. Κάτι τέτοιο θα διαμόρφωνε ένα 
νέο θεραπευτικό μοντέλο το οποίο θα συνδύαζε την αντιμετώ-
πιση των αποφυγών που δημιουργεί η συγκεκριμένη διαταραχή 
με μια σειρά δράσεων, που ακουμπούν στην ουσία της προσω-
πικότητας του θεραπευόμενου και φαίνεται να συνδέονται όχι 
μόνο με τη μείωση του άγχους και την αύξηση της λειτουργικό-
τητας του θεραπευομένου στην κοινωνική του ζωή, αλλά και 
με χαρακτηριστικά όπως το νόημα ζωής και η αυτοεκτίμηση. 

Επιπλέον, είναι σημαντικό να διεξαχθούν έρευνες σε πλη-
θυσμό παιδιών και εφήβων. Η πλειονότητα των ερευνών ανα-
φορικά με την αποτελεσματικότητας των αξιών –μεμονωμένα 
ή ως μέρος της ΘΑΔ– έχει διεξαχθεί σε νεανικό (φοιτητές) [49] 
και ενήλικο πληθυσμό [45-48, 50], ενώ έρευνες σε παιδιά και 
εφήβους με ΚΑΔ αφορούν συνολικά στις αγχώδεις διαταρα-
χές [42, 53]. Καθώς οι αξίες δεν είναι ακόμη εδραιωμένες στην 
παιδική ηλικία, ενώ μεταβάλλονται στην εφηβεία [54], οπότε 
και συνήθως εμφανίζονται τα πρώτα δείγματα των κοινωνι-
κών δυσκολιών, εκτιμάται ότι η διερεύνηση σε αυτόν τον πλη-
θυσμό θα συνέβαλε στην καλύτερη γνώση και τη δημιουργία 
αποτελεσματικών παρεμβάσεων θεραπείας ή και πρόληψης. 
Επίσης, θα είχε ενδιαφέρον να εξεταστεί η επίδρασή τους στο 
χαρακτηριστικό της ντροπαλότητας που εμφανίζεται συχνά 
στην παιδική ηλικία και μπορεί μελλοντικά να εξελιχθεί σε 
ΚΑΔ ή να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη της αποφευ-
κτικής διαταραχής προσωπικότητας στην ενήλικη ζωή [55, 56]. 

Αν και δεδομένα δείχνουν πως η ΘΑΔ υπερτερεί της ΓΣΘ 
στις αγχώδεις διαταραχές με συννοσηρότητα [57], περαιτέρω 
έρευνες χρειάζεται να διεξαχθούν και σε αυτό το πεδίο, καθώς 
δεν υπάρχουν συγκεκριμένα ευρήματα ούτε για την ΚΑΔ, ούτε 
για τη μεμονωμένη συμβολή των αξιών. 

Συμπερασματικά, ο μικρός αριθμός ερευνών και ο ερευ-
νητικός σχεδιασμός δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών 
συμπερασμάτων ως προς τον βαθμό συμβολής των αξιών στην 
αποτελεσματική θεραπεία της ΚΑΔ και πιο συγκεκριμένα στη 
μείωση του κοινωνικού άγχους. Φαίνεται, ωστόσο, να συσχετί-
ζονται με βελτίωση άλλων σημείων, όπως η αυτοεκτίμηση, τα 
οποία οι πάσχοντες με ΚΑΔ βαθμολογούν χαμηλότερα συγκρι-
τικά με τον γενικό πληθυσμό. 

Οι αξίες αποτελούν ένα πεδίο ιδιαίτερης σημασίας στην 
ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Οικουμενικές και σημαντικές για 
όλους, θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα κίνητρο αλλαγής για 
μια ζωή με νόημα. Οι μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να 
εξετάσουν τόσο τη μεμονωμένη συμβολή των αξιών στη θερα-
πεία της ΚΑΔ όσο και τον σχεδιασμό μιας νέας θεραπευτικής 
προσέγγισης, η οποία να εστιάζει στις αξίες, στην αναγνώρισή 
τους και στην κινητοποίηση των θεραπευομένων σε συμπερι-
φορές που τους δίνουν νόημα και ικανοποίηση.
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Abstract
The purpose of the current study is to investigate values’ contribution 
in Social Anxiety Disorder (SAD) treatment. Values have been studied 
as a part of ACT protocol, where the therapist in collaboration with 
the patient finds the personal values of the latter through appropriate 
questions, techniques and questionnaires and helps them to accept and 
integrate the values in their daily routine and behavior. Although, CBT 
is the main treatment in SAD in adults, children and adolescents, there 
are many specific factors, like severity and comorbidity, which cause 
problems and do not permit to patients to engage in treatment and as 
a result drop outs are observed. ACT focuses on helping patients to 
engage in behaviors, which are meaningful for them. The current study 
concentrated data from Greek and foreign references and excluded 
every inappropriate information. Values’ contribution in the treatment 
of Social Anxiety Disorder (SAD) has not been studied individually. 
The only relative data emerged from two studies, found that values 
increase self-confidence, positive emotions and meaning of life, which 
are in lower level in people with SAD comparatively with the general 
population. Also, data emerged found that the overuse or the underuse 
of a value, like humor, social intelligence and self-regulation may be 
related with SAD, so it is important to be used in an optimal way. On 
the other hand, values have been studied more as a core part of ACT 
protocol. Data collected from surveys, which studied ACT effectiveness 
in people with SAD, have proved that ACT is effective in reducing 
symptoms, like social anxiety and phobia, experience avoidance and 
external control. On the other, social interaction, commitment, quality 
of life and committed action are enhanced. Also, in many cases it was 
observed that ACT superiors CBT in SAD treatment. Nevertheless, the 
research design did not isolate the values’ contribution individually, but 
as a part of ACT protocol in total, so the so far data do not permit to 
export data for the values’ exclusive contribution. As it seems that values 
enhance person’s engagement, then future directions may focus both on 
values’ individual contribution to SAD treatment and on the design of 
a treatment based only on values. Then, more clear and specific results 
would be emerged about how values may help a patient with SAD to 
be exposed to social situations and to be engaged in meaningful actions. 

Keywords: Acceptance and Commitment Therapy, Social Anxiety Disorder, 
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