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Γνωσιακή Ψυχοθεραπεια 

Στη πορεία… 

◂Θεραπευτική σχέση 

◂Διάρκεια θεραπείας 

Aaron T. Beck 1960 

◂Δομημένη 

◂Σύντομη  

◂Εστιασμένη στο εδώ και τώρα 
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Εποπτεία 
Αυτοπαρατήρηση & αυτογνωσία θεραπευτή 

◂Σχήματα θεραπευτή 

◂Σκέψεις και συναισθήματα θεραπευτή και 
επόπτη  

◂Αντιμεταβίβαση 
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Σκοπός του άρθρου 
Να παρουσιάσει τεχνικές διαχείρισης των σχημάτων του 

θεραπευτή  

 

 

Ερωτηματολόγιο για την ανίχνευση των σχημάτων του 

θεραπευτή 

 

                           «Therapists’ Schema Questionnaire» 

 

 

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του άρθρου που 

παρουσιάζεται, βασισμένη στη βιβλιογραφία. 

Σκοπός του journal 



ΜΕΘΟΔΟΣ 
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64 
Συμμετέχοντες 

Ομάδα Α= 16 Ομάδα Β= 26 Ομάδα Γ= 14 Ομάδα Δ= 8 

1ο  
εκπαιδευτικό 

έτος 

2ο 
εκπαιδευτικό 

έτος 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  Σπουδαστές ΓΣΘ, Πανεπιστήμιο Massey 

                                      διαφόρων ειδικοτήτων 

ΜΕΘΟΔΟΣ journal 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση σε μηχανές αναζήτησης: pubmed, psychinfo, scopus   



“Therapist’s Schema Questionnaire” 

• Ανελαστικά όρια  

• Ξεχωριστό, ανώτερο άτομο 

• Ευαισθησία στην απόρριψη, 
Εγκατάλειψη  

• Αυτονομία 

• Έλεγχος 

• Επίκριση 

• Καταδίωξη 

• Ανάγκη για αποδοχή 

• Ανάγκη να συμπαθεί τους άλλους 

• Ανάσχεση 

• Αβοηθησία 

• Παρεμπόδιση στόχων 

• Υπερβολική αυτοθυσία 

• Συναισθηματική παρεμπόδιση 
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46 λήμματα  14 σχήματα: 



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ (Leahy, 2001) 

◂ «Πρέπει να θεραπεύσω όλους τους 

ασθενείς μου». 

◂ «Δεν πρέπει να χάνουμε ποτέ 

χρόνο». 

◂ «Δεν θα έπρεπε να βαριέμαι στη 

θεραπεία». 

◂ «Αν ο ασθενής μου ενοχληθεί από 

τη θεραπεία ίσως φύγει». 

◂ «Μπορεί να καταλήξω χωρίς 

ασθενείς». 

◂ «Νιώθω συχνά ότι με προκαλούν». 

 

 

◂ «Θέλω ο ασθενής μου να με 

συμπαθεί». 

◂ «Αν ο ασθενής μου δεν είναι 

ευχαριστημένος, τότε σημαίνει ότι 

κάνω κάποιο λάθος». 

◂ «Νιώθω ότι δεν ξέρω τι κάνω». 

◂ «Φοβάμαι ότι θα κάνω λάθη». 

◂ «Πρέπει να τους κάνω να νιώσουν 

καλά». 

◂ «Οι ανάγκες των ασθενών μου 

συχνά προηγούνται των δικών μου». 
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“ 
◂ Ψυχομετρικές ιδιότητες ερωτηματολογίου: 
 

Στην έρευνα της Haarhoff δεν αξιολογήθηκαν οι ψυχομετρικές ιδιότητες του 

ερωτηματολογίου. 

 

Το 2013 διεξάγεται μελέτη για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας και της 

εγκυρότητας του ερωτηματολογίου σε δείγμα 269 ατόμων 

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης προτείνουν την αφαίρεση 

συγκεκριμένων λημμάτων της αρχικής κλίμακας (από 46  37)  

δείκτης Cronbach's a  0.88 (καλή εσωτερική συνέπεια) 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Ανελαστικά όρια  75%- 87% 

Ξεχωριστό, ανώτερο άτομο  62%- 87% 

    85%- 87%  Γ & Δ ομάδα 

Υπερβολική αυτοθυσία  57%- 62%  

 

ΥΨΗΛΑ ΣΚΟΡ 

ΧΑΜΗΛΑ ΣΚΟΡ 

Καταδίωξη  6%- 12% 

Παρεμπόδιση στόχων  0%- 12% 

Συναισθηματική παρεμπόδιση  0%- 19%  
ΣΧΗΜΑ 1. Η κατανομή των θεραπευτικών σχημάτων στις ομάδες Α,Β,Γ και Δ. 



ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΡΙΑ 

◂Ανάγκη για σιγουριά, 
ασφάλεια και χαμηλή 
ανοχή στην αβεβαιότητα  

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ 

◂Δυσκολία στη διεκδίκηση, στη 
τοποθέτηση ορίων και πιθανώς 
και στην εφαρμογή τεχνικών που 
μπορεί να πιέσουν τους 
θεραπευόμενους 

ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΤΟΜΟ 

◂Υπεραναπλήρωση στο 
σχήμα «ανελαστικά όρια» και 
«υπερβολική αυτοθυσία» 

 

 

◂Υποδηλώνουν σχήμα 
«ανεπάρκειας» 
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Ερμηνεία αναδυόμενων σχημάτων στους συμμετέχοντες της 

έρευνας, σύμφωνα με την Haarhoff : 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑ  

1) Μέτρο πρόληψης:   

◂Η παρουσία υψηλής βαθμολογίας στο ερωτηματολόγιο  ένδειξη 
πχ. χαμηλής αυτοεκτίμησης του θεραπευτή 

◂Η παρουσία χαμηλής βαθμολογίας  ένδειξη απουσία 
αυτογνωσίας του εκπαιδευόμενου θεραπευτή 

2)Μέρος της εκπαίδευσης: 

◂Πχ. Συζήτηση για τα ανελαστικά όρια και τις προσδοκίες των 
θεραπευτών 

3)Στην εποπτεία: 

◂Συζήτηση γύρω από τα αντιμεταβιβαστικά σχήματα του θεραπευτή 
που μπορεί να πυροδοτούνται στη θεραπεία και δύναται να 
επηρεάσουν τις αντιδράσεις του, άρα και το αποτέλεσμα της 
θεραπείας. 

Η Haarhoff προτείνει τη χρήση του ερωτηματολογίου 

στην εκπαίδευση και την εποπτεία νέων θεραπευτών 

ως εξής:  
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 Αποφυγή  

 Ενοχή ή φόβος πρόκλησης του θυμού του θεραπευόμενου 

 Αίσθημα κατωτερότητας 

 Δυσκολία θέσπισης ορίων 

 Επέκταση της θεραπευτικής ώρας 

 Συστολή για σεξουαλικά θέματα 

 Θυμό προς τον θεραπευόμενο 

 

Δυσκολίες του θεραπευτή που μπορεί να 

επηρεάσουν το θεραπευτικό αποτέλεσμα 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 
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ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ 3 

Η αυτογνωσία των προσωπικών 
σχημάτων του θεραπευτή. 
 
Για παράδειγμα, αν ο θεραπευτής έχει 
το σχήμα της εγκατάλειψης, είναι 
πιθανό να εμφανίζει άγχος 
αποχωρισμού στη λήξη θεραπειών. 
 
 
 

(Leahy, 2012) 

ΑΝΤΙΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΘ 1 

Η αναγνώριση του φαινομένου 
της αντιμεταβίβασης στη ΓΘ 
είναι σημαντική. 
 
Στη ΓΘ παραδοσιακά δίνονταν 
έμφαση σε πρωτόκολλα και 
εγχειρίδια θεραπείας.  

ΑΥΤΟΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2 

Η διάκριση των διαφορετικών 
αντιδράσεων απέναντι στους 
θεραπευόμενους ή στις 
δυσκολίες αυτών.  
 
Για παράδειγμα, θεραπευόμενοι με 
εξαρτητικά στοιχεία μπορεί να 
πυροδοτήσουν 
υπερπροστατευτικότητα ή απόσυρση 
στον θεραπευτή, ανάλογα με τις 
προσωπικές του πεποιθήσεις. 



ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ 

15 

Ας σκεφτούμε έναν 

θεραπευόμενο που 

αισθανόμαστε 

επιθετικό … 

Αβοήθητο… 

Συνεργάσιμο… 



ΓΝΩΣΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  

Παρακολούθηση 

της διάθεσης 

Συμπλήρωση 

λειτουργικής 

ανάλυσης 

 

Συμπλήρωση πίνακα 

δυσλειτουργικών 

σκέψεων 

 

16 

Σχεδιασμός και αναστοχασμός 

αποτελεσμάτων 

συμπεριφορικών πειραμάτων 

Συμπλήρωση ερωτηματολογίων για τον 

εντοπισμό σχημάτων, ενδιάμεσων 

πεποιθήσεων και αυτόματων αρνητικών 

σκέψεων 



Το γνωσιακό προφίλ των θεραπευτών με τα σχήματα: «Ανελαστικά κριτήρια», «Ξεχωριστό, 

ανώτερο άτομο», «Υπερβολική αυτοθυσία» 

Ανελαστικά κριτήρια 
Ξεχωριστό ανώτερο 

άτομο 

Υπερβολική 

αυτοθυσία 

Πυροδοτικά 

γεγονότα στη 

θεραπεία 

Μη συμμόρφωση στα 

ημερολόγια, αποτυχία 

εξέλιξης της θεραπείας. 

Αποτυχία βελτίωσης, 

άσκηση κριτικής προς τον 

θεραπευτή, απαιτητικός ή 

«ανήμπορος» ασθενής 

(needy). 

Απαιτήσεις ή αιτήματα από 

τον ασθενή, αίσθημα 

ευαλωτότητας του ασθενούς, 

ανάγκη να είναι αρεστός του 

θεραπευτή. 

Πεποιθήσεις του 

θεραπευτή για τον 

εαυτό του 

Ασυνεπής, άχρηστος, 

υπεύθυνος, υπόλογος 
Ιδιαίτερος, μοναδικός, 

ανώτερος Άχρηστος, ανεπαρκής 

Πεποιθήσεις του 

θεραπευτή για τον 

θεραπευόμενο 

 

Ασυμμόρφωτος, ανεύθυνος, 

τεμπέλης, χωρίς κίνητρο 
Κατώτερος ή ανώτερος 

(όπως ο θεραπευτής) 
Ευάλωτος, ανήμπορος 

(needy) 
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Το γνωσιακό προφίλ των θεραπευτών με τα σχήματα: «Ανελαστικά κριτήρια», «Ξεχωριστό, 

ανώτερο άτομο», «Υπερβολική αυτοθυσία» (ΙΙ) 
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Ανελαστικά κριτήρια 
Ξεχωριστό ανώτερο 

άτομο 

Υπερβολική 

αυτοθυσία 

Πεποιθήσεις του 

θεραπευτή για την 

θεραπεία 

Τα πράγματα θα έπρεπε να 

πηγαίνουν σύμφωνα με το 

πλάνο/ την ατζέντα. Η 

θεραπεία θα έπρεπε να 

«δουλεύει». 

Αυτή είναι μία ευκαιρία να 

διαπρέψω. 

Η θεραπεία είναι δύσκολη, δεν 

θα τα καταφέρω.  

Μη βοηθητικές 

στρατηγικές 

Ο θεραπευτής γίνεται 

απαιτητικός προς τον ασθενή, 

τον καθοδηγεί με τεχνικές, 

δίνει υπερβολική έμφαση στη 

δομή, ασκεί υπερβολικό 

έλεγχο και δείχνει χαμηλή 

ανοχή. 

Όταν τα πράγματα 

δυσκολεύουν, απαξιώνει και 

κατηγορεί τον ασθενή, χάνει 

το ενδιαφέρον του, βαριέται, 

παραμελεί την ατζέντα, δεν 

δείχνει ενσυναίσθηση. 

Επιφανειακή προσέγγιση της 

θεραπείας. 

Έλλειψη ορίων που έχει ως 

αποτέλεσμα επέκταση της 

ώρας της θεραπείας, μείωση 

της χρέωσης, ανοχή στις 

ακυρώσεις των ραντεβού, 

αποφυγή θεμάτων που 

φαίνεται να ταράζουν τον 

ασθενή. 



Το γνωσιακό προφίλ των θεραπευτών με τα σχήματα: «Ανελαστικά κριτήρια», «Ξεχωριστό, 

ανώτερο άτομο», «Υπερβολική αυτοθυσία» (ΙΙΙ) 
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Ανελαστικά κριτήρια 
Ξεχωριστό ανώτερο 

άτομο 

Υπερβολική 

αυτοθυσία 

Υγιείς Εναλλακτικές: 

Προσωπική 

εξάσκηση και 

Ενδοσκόπηση 

Εξάσκηση στη μείωση του 

ελέγχου των καταστάσεων. 

Επιτρέπεται στο 

θεραπευόμενο να πάρει 

αποφάσεις.  

Ενθάρρυνση ανάπτυξης 

ενσυναίσθησης.  

Αμφισβήτηση των υποθέσεων 

για τη δυσκολία της 

θεραπείας. 



“ ◂ «…ο θεραπευτής που είναι 

αποτελεσματικός στην κατανόηση των 

αντιμεταβιβαστικών αντιδράσεών του 

μπορεί στις θεραπευτικές συνεδρίες να 

παρέχει στον ασθενή μία μοναδική εμπειρία 

να διορθώσει τα εμπόδια στην 

αλληλεπίδρασή του». 

(Leahy, 2012) 
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Ευχαριστώ για τη προσοχή σας 

Ερωτήσεις;; 
 

◂dgrammatikaki.psy@gmail.com 


