
ΤΜΗΜΑ 1
Τεχνικές που βασίζονται 

σε βραχείες προσεγγίσεις 
συμβουλευτικής  

εστιασμένες στη λύση

Οι βραχείες προσεγγίσεις συμβουλευτικής 
εστιασμένες στη λύση ξεκίνησαν να αυξάνουν 
τη δημοτικότητά τους από το 1980 λόγω της 
πρωτοβάθμιας φροντίδας και άλλων οικο-
νομικών χαρακτηριστικών δίνουν σημαντι-
κό κίνητρο στο χρηματικό κόστος και στην 
αποτελεσματικότητα του χρόνου. Οι βραχείες 
προσεγγίσεις συμβουλευτικής εστιασμένες 
στη λύση έχουν πολλές ονομασίες, αλλά επί 
του παρόντος ο πιο χαρακτηριστικός ορισμός 
στους κύκλους της συμβουλευτικής είναι 
«βραχεία συμβουλευτική εστιασμένη στην 
λύση» (SFBC). Η SFBC είναι ένα κοινωνικό 
κονστρουκτιβιστικό μοντέλο που έχει οικο-
δομηθεί πάνω στην παρατήρηση με την οποία 
οι συμβουλευόμενοι παίρνουν προσωπικό μή-
νυμα από τα γεγονότα της ζωής τους καθώς 
τα εξηγούν μέσω προσωπικών αφηγήσεων. Οι 
σύμβουλοι της SFBC εκτιμούν τη θεραπευτι-
κή συμμαχία που δίνει έμφαση στην ενσυναί-
σθηση, στη συνεργασία, στην περιέργεια και 
στην κατανόηση με σεβασμό, αλλά όχι στην 
επιδεξιότητα. Πολλοί πρωτοποριακοί συγ-
γραφείς και κλασικές μελέτες έχουν συμβάλει 
στην κατανόηση εκ μέρους μας της προσέγ-
γισης της SFBC. Ο de Shazer (1988, 1991) και 
οι O’Hanlon και Weiner-Davis (2004) θεωρού-
νται συχνά ως ακαδημαϊκές και θεωρητικές 
δυνάμεις πίσω από την SFBC, το οποίο με-
τατοπίζει την έμφαση από την παραδοσιακή 
θεραπευτική εστίαση στα προβλήματα ενός 
συμβουλευομένου και αντ’ αυτού εστιάζει στο 
τι λειτουργεί για τον συμβουλευόμενο (π.χ., 
επιτυχίες και λύσεις) και σε εξαιρέσεις στη ζωή 
του συμβουλευομένου κατά τη διάρκεια των 
οποίων δεν υπάρχουν προβλήματα. Οι Berg 

και Miller (1992, σελ. 17) συνόψισαν περιλη-
πτικά την προσέγγιση της SFBC προτείνο-
ντας τρεις βασικούς κανόνες με τους οποίους 
λειτουργούν οι σύμβουλοι της SFBC: (1) «Αν 
δεν έχει σπάσει, μην το φτιάξεις», (2) «Εφόσον 
ξέρεις τι λειτουργεί, ασχολήσου περισσότερο 
με αυτό» και (3) «Εάν δεν λειτουργεί, μην το 
επιχειρήσεις ξανά». Είναι εύκολο να διαπι-
στώσει κανείς τη βασική επίκληση αυτής της 
προσέγγισης κοινής λογικής στη συμβουλευ-
τική. 

Οι Walter και Peller (1992) πρότειναν πέ-
ντε θεμελιώδεις υποθέσεις της SFBC που ανα-
λύονται στους ακόλουθους τρεις βασικούς 
κανόνες: (1) Η εστίαση στην επιτυχία οδηγεί 
στη δομική αλλαγή, (2) οι συμβουλευόμενοι 
μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι για κάθε 
πρόβλημα που υπάρχει μπορούν να βρεθούν 
εξαιρέσεις κατά τις οποίες το πρόβλημα δεν 
υφίσταται, με αποτέλεσμα να δίνουν οι ίδιοι 
οι συμβουλευόμενοι λύσεις στα προβλήμα-
τά τους, (3) μικρές θετικές αλλαγές οδηγούν 
σε μεγαλύτερες θετικές αλλαγές, (4) όλοι οι 
συμβουλευόμενοι μπορούν να επιλύσουν τα 
δικά τους προβλήματα εκθέτοντας, καταγρά-
φοντας λεπτομερώς και επαναλαμβάνοντας 
την επιτυχία κατά τη διάρκεια των εξαιρέσε-
ων και (5) οι στόχοι πρέπει να εκφράζονται με 
θετικούς, μετρήσιμους και ενεργούς όρους. 
Οι Murphy (2008) και Sklare (2005) εφήρμο-
σαν επιτυχώς την SFBC σε παιδιά και εφή-
βους χρησιμοποιώντας τους κανόνες και τις 
υποθέσεις που προαναφέρθηκαν με σκοπό 
την αλλαγή των ενεργειών των συμβουλευ-
ομένων παρά την ανάπτυξη των βαθύτερών 
τους γνώσεων. Ο Sklare συμπέρανε ότι οι 
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βαθύτερες γνώσεις δεν οδηγούν σε λύσεις· οι 
επιτυχημένες δράσεις οδηγούν σε λύσεις. Οι 
πέντε τεχνικές που καλύπτονται σε αυτήν την 
ενότητα περιλαμβάνουν την κλιμάκωση, τις 
εξαιρέσεις, τη συζήτηση χωρίς προβλήματα, 
την ερώτηση-θαύμα και την αναγνώριση του 
ναρκοπεδίου. 

Η καθεμία από αυτές δεν είναι αποκλει-
στική στην SFBC, μάλιστα όλες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε μία ολοκληρωμένη συμ-
βουλευτική προσέγγιση (βλ. Erford, 2014α).

Η κλιμάκωση είναι μια συνήθως χρησιμο-
ποιούμενη τεχνική στη συμβουλευτική ατό-
μων σχεδόν κάθε ηλικίας και από κάθε θεωρη-
τική οπτική. Βασικά η κλιμάκωση παρουσιάζει 
στους συμβουλευόμενους ένα συνεχές 10 πό-
ντων (ή 100 πόντων) και τους ζητά να βαθμο-
λογήσουν πότε αναφέρονται, για παράδειγμα, 
σε θλίψη (1) ή ευτυχία (10), ηρεμία (1) ή υπερ-
βολικό θυμό (10), μίσος (1) ή αγάπη (10), πλή-
ρη μη κινητοποίηση (1) ή πλήρη κινητοποίηση 
(10). Η κλιμάκωση είναι βοηθητική στην εκτί-
μηση της υπάρχουσας κατάστασης ενός συμ-
βουλευομένου σε ένα εκτεταμένο εύρος ζητη-
μάτων. Είναι ακόμα περισσότερο βοηθητική 
όταν επαναχρησιμοποιείται περιοδικά για 
την εκτίμηση της προόδου ενός συμβουλευο-
μένου. Η κλιμάκωση είναι μια πολύ γρήγορη 
και βοηθητική τεχνική αξιολόγησης με ευρεία 
εφαρμογή στη συμβουλευτική. Οι εξαιρέσεις 
είναι απαραίτητες στην προσέγγιση της SFBC 
επειδή οι εξαιρέσεις παρέχουν τις λύσεις στα 
«προβλήματα» του συμβουλευομένου. Οι 
σύμβουλοι εξετάζουν επισταμένα το υπόβα-
θρο του συμβουλευομένου για τις φορές που 
το πρόβλημα δεν ήταν όντως πρόβλημα, ορί-
ζοντας τις εξαιρέσεις και παρέχοντας στον 
συμβουλευόμενο εναλλακτικές λύσεις για να 
δράσει. Η συζήτηση χωρίς προβλήματα επι-
τρέπει στον σύμβουλο να μετατρέψει τη συμ-
βουλευτική παρέμβαση από ένα περιβάλλον 
εστιασμένο στο πρόβλημα σε ένα περιβάλλον 
εστιασμένο στην επίλυση του προβλήματος. 
Οι σύμβουλοι της SFBC έχουν ως κεντρική 
πεποίθησή τους ότι όταν οι συμβουλευόμενοι 
εστιάζουν στα προβλήματα, αποθαρρύνο-
νται και αποδυναμώνονται και οποιαδήποτε 
βαθύτερη γνώση πιθανώς αποκτήσουν μέσα 
από την προέλευση και τη διατήρηση του 
προβλήματος δεν έχει θεραπευτική αξία. Μια 

συμπληρωματική πεποίθηση είναι ότι η εύρε-
ση εξαιρέσεων και λύσεων στις προβληματι-
κές καταστάσεις ενθαρρύνει και ενδυναμώνει 
τους συμβουλευόμενους, οδηγώντας σε ενέρ-
γειες και επιτυχίες. Η ερώτηση-θαύμα βοηθά 
στην οικοδόμηση του τρόπου με τον οποίο 
ένας συμβουλευόμενος αντιλαμβάνεται μια 
προβληματική κατάσταση μέσα από την προ-
οπτική της επιτυχίας που κινητροδοτεί τον 
ίδιο να προβεί σε πράξεις που θα οδηγήσουν 
στην επιτυχία.

H τελευταία τεχνική είναι μια υποστηρι-
κτική θεραπευτική τεχνική που ονομάζεται 
«αναγνώριση του ναρκοπεδίου». Η υποστη-
ρικτική θεραπεία είναι σημαντική σε όλα τα 
πεδία στα οποία οι συμβουλευόμενοι αναζη-
τούν και λαμβάνουν βοήθεια. Πολλοί, ίσως οι 
περισσότεροι, συμβουλευόμενοι λαμβάνουν 
τη βοήθεια που αναζητούν, αλλά έπειτα δεν 
συνεχίζουν τη θεραπεία, για τον οποιονδή-
ποτε λόγο, κυρίως θεωρώντας ότι η θεραπεία 
δεν θα είναι αποτελεσματική μακροχρόνια. 
Για παράδειγμα, ένας ασθενής μπορεί να πάει 
στον ιατρό για να διαχειριστεί μια ιατρική κα-
τάσταση, αλλά κατόπιν να μην ακολουθήσει 
τη συμβουλή του ιατρού. Εάν έχει συνταγο-
γραφηθεί φαρμακευτική αγωγή, ο ασθενής 
μπορεί να μην εκτελέσει τη συνταγή ή να μην 
πάρει τη φαρμακευτική αγωγή σύμφωνα με 
τις οδηγίες του ιατρού. Η αναγνώριση του 
ναρκοπεδίου είναι μια τεχνική που εφαρμόζε-
ται συνήθως κατά την ολοκλήρωση της θερα-
πείας και η οποία διευκολύνει τη σκέψη του 
συμβουλευομένου σχετικά με καταστάσεις 
κατά τη διάρκεια των οποίων τα θετικά απο-
τελέσματα και οι στρατηγικές που έχει μάθει 
κατά τη διάρκεια της συμβουλευτικής μπορεί 
να μη λειτουργούν και πηγαίνει τον συμβου-
λευόμενο ένα βήμα πιο μπροστά ως προς το 
τι πρέπει να γίνεται σε τέτοιες συνθήκες για 
να προφυλάσσεται και να επιτυγχάνει. Η 
υποστηρικτική θεραπεία είναι ένα σημαντικό 
ζήτημα στη συμβουλευτική. Ποιο θα είναι το 
όφελος όλης αυτής της σκληρής δουλειάς και 
προσπάθειας για εναλλακτικές λύσεις στις 
προβληματικές σκέψεις, στα συναισθήματα 
και στις συμπεριφορές εάν ο συμβουλευόμε-
νος επιστρέψει στην προβληματική λειτουργι-
κότητα πολύ σύντομα μετά την ολοκλήρωση 
της συμβουλευτικής; 



ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΈΣ ΈΠΙΠΤΏΣΈΙΣ 
ΤΏΝ ΒΡΑΧΈΙΏΝ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΈΏΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΈΥΤΙΚΉΣ  
ΠΟΥ ΈΣΤΙΑΖΟΥΝ ΣΤΉ ΛΥΣΉ
Η SFBC είναι μια προσέγγιση που σέβεται 
την πολυπολιτισμικότητα όταν χρειάζεται να 
δουλέψει κανείς με συμβουλευόμενους από 
διάφορα υπόβαθρα, επειδή αποθαρρύνει τις 
διαγνώσεις, εστιάζει στο προσωπικό πλαίσιο 
αναφοράς του συμβουλευομένου και ενθαρ-
ρύνει τους συμβουλευόμενους να αναβαθμί-
σουν και να αυξήσουν ενέργειες που έχουν 
ήδη εμφανιστεί να ταιριάζουν επιτυχώς με το 
συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς. Η προσέγ-
γιση SFBC προτείνει ότι ο συμβουλευόμενος 
είναι ο κορυφαίος ειδικός σε ό,τι λειτουργεί 
για τον ίδιο και ο ρόλος του συμβούλου είναι 
να βοηθά τον συμβουλευόμενο να αναγνωρί-
ζει όσα λειτουργούν ήδη για τον ίδιο.  Έπειτα ο 
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σύμβουλος ενθαρρύνει τον συμβουλευόμενο 
να αλλάξει τις πράξεις του/της και επιβρα-
βεύει την επιτυχία του συμβουλευομένου. Οι 
προσεγγίσεις της SFBC εκτιμώνται ιδιαιτέ-
ρως από συμβουλευόμενους που προτιμούν 
τον προσανατολισμό στη δράση, κατευθυ-
ντήριες παρεμβάσεις και χειροπιαστούς στό-
χους, για παράδειγμα, οι περισσότεροι άνδρες 
Αραβο-Αμερικανοί, Ασιατο-Αμερικανοί και 
Λατίνοι (Hays & Erford, 2014). Οι Meyer και 
Cottone (2013) βρήκαν επίσης ότι οι γηγενείς 
Αμερικανοί αντιδρούν καλά στις προσεγ-
γίσεις που εστιάζουν στην επίλυση και στις 
ερωτήσεις κλιμάκωσης. Η SFBC είναι μία από 
τις περισσότερο αποτελεσματικές διαπολιτι-
σμικές προσεγγίσεις, επειδή ενδυναμώνει τις 
προσωπικές αξίες, πεποιθήσεις και συμπερι-
φορές των συμβουλευομένων και δεν επιχει-
ρεί να αμφισβητήσει ή να αλλάξει αυτές τις 
αξίες, τις πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές 
(Orr, 2014). 
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Kλιμάκωση
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ΠΡΟΈΛΈΥΣΉ ΤΉΣ ΤΈΧΝΙΚΉΣ  
ΤΉΣ «ΚΛΙΜΑΚΏΣΉΣ»
Η «κλιμάκωση» είναι μια τεχνική που βοηθά 
τόσο τους συμβούλους όσο και τους συμβου-
λευόμενους να κάνουν τα σύνθετα προβλήμα-
τα να μοιάζουν περισσότερο χειροπιαστά και 
αντιληπτά (Murphy, 2008). Η «κλιμάκωση» 
δημιουργήθηκε μέσα από συμπεριφοριστικές 
προσεγγίσεις της συμβουλευτικής και σήμε-
ρα χρησιμοποιείται εκτεταμένα στη βραχεία 
συμβουλευτική εστιασμένη στη λύση, η οποία 
ξεκίνησε από τον de Shazer και πήρε στοιχεία 
από τη Στρατηγική Οικογενειακή Θεραπεία 
(Lethem, 2002). 

Επειδή οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι 
συμπεριφορές των συμβουλευομένων δεν εί-
ναι πάντα ρεαλιστικές ή χειροπιαστές, οι ερω-
τήσεις της «κλιμάκωσης» παρέχουν έναν τρό-
πο να μετακινηθεί κάποιος από αυτά τα πε-
ρισσότερο θεωρητικά σενάρια προς έναν επι-
τεύξιμο στόχο (Sklare, 2005). Για παράδειγμα, 
ο σύμβουλος μπορεί να πει: «Σε μια κλίμακα 
από το 1 έως το 10, όπου το 1 αντιπροσωπεύει 
τη χειρότερη κατάσταση που θα μπορούσαν 
να είναι τα πράγματα και το 10 την καλύτε-
ρη, πού βρίσκεσαι σήμερα;». Οι ερωτήσεις της 
κλιμάκωσης μπορούν επίσης να βοηθήσουν 
τους συμβουλευόμενους να δουν δοκιμασίες 
που θα τους επιτρέψουν να μετακινηθούν στο 
επόμενο νούμερο της κλίμακας. Κατ’ αυτόν 
τον τρόπο η κλιμάκωση μπορεί να βοηθήσει 
στη μέτρηση της προόδου του συμβουλευο-
μένου με την πάροδο του χρόνου. Οι τεχνικές 
της κλιμάκωσης παρέχουν στους συμβουλευ-
όμενους μια αίσθηση ελέγχου και υπευθυνό-
τητας πάνω στη συμβουλευτική τους, επειδή 
οι τεχνικές της κλιμάκωσης βοηθούν τους 
συμβουλευόμενους να προσδιορίσουν τους 
στόχους για την αλλαγή, καθώς και να μετρή-
σουν την πρόοδό τους ως προς την επίτευξη 
αυτών των στόχων. 

ΤΡΟΠΟΙ ΈΦΑΡΜΟΓΉΣ  
ΤΉΣ ΤΈΧΝΙΚΉΣ  
ΤΉΣ ΚΛΙΜΑΚΏΣΉΣ 
Οι ερωτήσεις της κλιμάκωσης περιλαμβάνουν 
συνήθως το ερώτημα προς τον συμβουλευό-
μενο για να δώσει ένα νούμερο από το 1 μέχρι 
το 10 που υποδεικνύει το σημείο όπου βρί-
σκεται ο ίδιος σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα 
(Murphy, 2008). Συνήθως ο σύμβουλος σχεδι-
άζει το 10 ως το πιο θετικό άκρο της κλίμακας 
(συνεπώς οι υψηλότεροι αριθμοί ισούνται με 
ένα περισσότερο θετικό αποτέλεσμα ή εμπει-
ρία).

Η κλιμάκωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για να προσδιοριστούν οι στόχοι ή για να βο-
ηθηθεί ο συμβουλευόμενος να προχωρήσει 
προς έναν ήδη καθορισμένο στόχο. Οι συμ-
βουλευόμενοι μπορούν να προσδιορίσουν 
στόχους αναγνωρίζοντας συγκεκριμένες συ-
μπεριφοριστικές ενδείξεις που δηλώνουν ότι 
έχουν φτάσει στον βαθμό 10 της κλίμακας. 

Όταν ένας στόχος έχει καθοριστεί, οι τε-
χνικές της κλιμάκωσης μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν για να βοηθήσουν τον συμβου-
λευόμενο να κατευθυνθεί προς την επίτευξη 
του στόχου. Αφού ο συμβουλευόμενος έχει 
αναγνωρίσει σε ποιο σημείο βρίσκεται στην 
κλίμακα (με το 10 να σημαίνει ότι έχει φτάσει 
τον στόχο), ο σύμβουλος μπορεί να κάνει ερω-
τήσεις για να ανακαλύψει ποια μικρά βήματα 
θα μπορούσε να κάνει ο συμβουλευόμενος 
για να φτάσει το επόμενο νούμερο της κλί-
μακας (Corcoran, 1999). Οι ερωτήσεις περι-
λαμβάνουν: Τι θα θεωρούσες ως ένδειξη ότι 
έχεις φτάσει στο σημείο 6; Τι θα έκανες τότε; 
(Lethem, 2002). Η κλιμάκωση παρέχει επίσης 
μία ευκαιρία στους συμβούλους να επαινέ-
σουν την πρόοδο των συμβουλευομένων χρη-
σιμοποιώντας ερωτήσεις όπως «Πώς έφτασες 
από το 1 στο 5;».


