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Θεραπεία Σχηµάτων

◦ Jeffrey Young (Young JE, Klosko JS, Weishaar ME., 2003)

◦Θεραπεία περίπλοκων περιπτώσεων θεραπευόµενων που δεν 
ανταποκρίνονταν στη Γνωσιακή Συµπεριφοριστική Θεραπεία, και 
πιο ειδικά θεραπευόµενων µε διαταραχές προσωπικότητας. 

◦ Επιρροές: γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία, θεωρία του 
δεσµού, θεραπεία Gestalt και ψυχοδυναµική θεωρία των 
αντικειµενοτρόπων σχέσεων 

(Young JE, Klosko JS, Weishaar ME., 2003; Vreeswijk van M BJ, Nadort M., 2012)



Πρώιµα ∆υσλειτουργικά Σχήµατα

◦ «Οι µη συντελεστικές και δυσλειτουργικές υποβόσκουσες  πεποιθήσεις για τον 
εαυτό και τη σχέση του εαυτού µε τους άλλους»

◦ Αποτελούνται από συναισθήµατα, σκέψεις, σωµατικές αισθήσεις και 
αναµνήσεις

◦ ∆ιαµορφώνονται κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και αποτελούν 
απόρροια της διάδρασης της ιδιοσυγκρασίας του παιδιού, των γονεϊκών
πρακτικών και σηµαντικών γεγονότων ή τραυµατικών εµπειριών

◦ Μπορεί να δηµιουργούνται λόγω της ελλιπούς ανταπόκρισης των γονέων στις 
πυρηνικές συναισθηµατικές ανάγκες του παιδιού 

(Young JE, Klosko JS, Weishaar ME., 2003; Lobbestael J, van Vreeswijk M, Arntz A., 2007)



Πυρηνικές συναισθηµατικές ανάγκες 
παιδιού

◦ (1) ο ασφαλής δεσµός µε τους άλλους : ασφάλεια, 
ανατροφή, σταθερότητα και αποδοχή 

◦ (2) αυτονοµία, επάρκεια και αίσθηση ταυτότητας

◦ (3) ελευθερία έκφρασης αναγκών και συναισθηµάτων

◦ (4) αυθορµητισµός και παιχνίδι

◦ (5) ρεαλιστικά όρια και αυτοέλεγχος

(Young JE, Klosko JS, Weishaar ME., 2003)



Τρόποι λειτουργίας (modes)

◦ Συνδυασµούς µεταξύ σχηµάτων και τρόπων αντιµετώπισης (Young JE, Klosko JS, Weishaar ME., 2003)

◦ Πιο παροδικοί και ευµετάβλητοι συγκριτικά µε τα σχήµατα (Lobbestael J, van Vreeswijk M, Arntz A., 2007)

◦ Περιγράφουν ποια Π∆Σ και στρατηγικές αντιµετώπισης είναι ενεργοποιηµένες σε µία 
συγκεκριµένη χρονική στιγµή, καθώς σε ένα άτοµο µπορεί να υπάρχουν αλλαγές στη 
διάθεση και τη συµπεριφορά του για µικρά χρονικά διαστήµατα. (Jacob GA, Arntz A., 2013)

◦ Σε µια κατάσταση µπορούν να είναι ενεργοποιηµένοι περισσότεροι του ενός τρόπου 
λειτουργίας ταυτόχρονα δίνοντας τη δυνατότητα να γίνουν κατανοητά και πιθανά 
αντικρουόµενα συναισθήµατα και σκέψεις 

◦ Young: τρόποι λειτουργίας στην Οριακή ∆ιαταραχή Προσωπικότητας 

(Lobbestael J, van Vreeswijk M, Arntz A., 2007)

◦ Ενδείξεις για τους θεραπευτικούς στόχους (Jacob GA, Arntz A., 2013; Lobbestael J, van Vreeswijk M, Arntz A., 2007)



Τρόποι Λειτουργίας

◦ Παιδικοί

◦ Γονεϊκοί

◦ ∆υσλειτουργικοί Τρόποι Αντιµετώπισης

◦ Υγιής Ενήλικας



Περιορισµένη 
γονική 

υποκατάσταση

Αναγνώριση τρόπων 
λειτουργίας +, -

Μειώνοντας τους τρόπους 
λειτουργίας έρχονται στην 
επιφάνεια τα βαθύτερα 
συναισθήµατά του αλλά και 
οι παιδικοί τρόποι 
λειτουργίας. 

βιωµατικές τεχνικές 
προκειµένου να 
επικυρώσουν αλλά και να 
µειώσουν τους 
δυσλειτουργικούς παιδικούς 
τρόπους λειτουργίας

∆ιερεύνηση και µείωση 
δεισλειτουργικών γονεικών ΤΛ

Κάλυψη πυρηνικών 
συναισθηµατικών 
αναγκών

Ενίσχυση

Στόχος θεραπευόµενου: 
ενδοβολή υγιούς ενήλικα, 
µέσω του προτύπου του 
θεραπευτή, ο οποίος 
µπορεί να αντιµετωπίσει τα 
Π∆Σ και να εµπνεύσει µια 
υγιή συµπεριφορά» 

(Lobbestael J, van Vreeswijk M, Arntz A., 
2007; Vreeswijk van M BJ, Nadort M., 
2012; Young JE, Klosko JS, Weishaar ME., 
2003)

Τρόποι Λειτουργίας

Ευάλωτο/ Μοναχικό παιδί

Θυµωµένο/ Οργισµένο παιδί

Παρορµητικό/Απείθαρχο/Κακοµαθηµένο παιδί

Χαρούµενο παιδί

Τιµωρητικός Γονέας

Απαιτητικός Γονέας

Επικριτικός Γονέας

Ενοχοποιητικός Γονέας

Τρομοκρατικός Γονέας

Υποχωρητικός παραδιδόµενος

Αποφευκτικός Προστάτης

Αποστασιοποιηµένος Προστάτης

Θυµωµένος Προστάτης

Αποστασιοποιηµένος ΤΛ αυτοκαθησυχασµού

& αυτοδιέγερσης

Υπεροπτικός

Εκφοβιστικός/Επιθετικός

Τελειοθηρικός/ Υπερελεγκτικός

Αναζήτησης Προσοχής

Υγιής Ενήλικας

Βιωµατικές 
τεχνικές



Βιωµατικές τεχνικές

◦ Επανεγγραφή µέσω της φαντασίας/ στη φαντασίωση

◦ Τεχνική άδειας καρέκλας

◦ ∆ιάλογοι µεταξύ τρόπων λειτουργίας

◦ Συγγραφή γραµµάτων

◦ Παιχνίδι ρόλων

◦ Νοερή απεικόνιση

(Young JE, Klosko JS, Weishaar ME., 2003)



Περιορισµένη γονική υποκατάσταση
(limited reparenting)

Ο θεραπευτής καλύπτει µέσα στα κατάλληλα όρια τις 
ανάγκες του θεραπευόµενου προκειµένου εκείνος να 
αναπτύξει υγιή σχήµατα 

∆ιαφοροποίηση από άλλα ψυχοθεραπευτικά µοντέλα

(Young JE, Klosko JS, Weishaar ME., 2003)



Θεραπεία Σχηµάτων
Αποτελεσµατικότητα

◦ Οι περισσότερες έρευνες της ΘΣ αφορούν την αποτελεσµατικότητά της στη θεραπεία της 
Οριακής ∆ιαταραχής Προσωπικότητας (Ο∆Π) (Jacob GA, Arntz A., 2013).

◦ Ανώτερη της θεραπείας εστιασµένης στη µεταβίβαση
(Giesen-Bloo J, Van Dyck R, Spinhoven P, Van Tilburg W, Dirksen C, Van Asselt T, Kremers I, Nadort M, Arntz A., 2006)

◦ η προσθήκη τηλεφωνικής υποστήριξης στην ατοµική ΘΣ δεν προσέφερε κάποιο όφελος στην 
Ο∆Π.

(Nadort M, Arntz A, Smit JH, Giesen-Bloo J, Eikelenboom M, Spinhoven P, van Asselt T, Wensing M, van Dyck R., 2009)

◦ Αποτελεσµατικός ο συνδυασµός ατοµικής και οµαδικής ΘΣ στην Ο∆Π 
(Dickhaut V, Arntz A., 2014; Farrell JM, Shaw IA, Webber MA, 2009)

◦ Ανώτερη της clarification-oriented therapy (µορφή προσωποκεντρικής θεραπείας) και της 
συνήθους θεραπείας

[Παρανοϊκή διαταραχή προσωπικότητας και διαταραχές προσωπικότητας των οµάδων Γ, Β, 
εκτός της αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας]  

(Bamelis LL, Evers SM, Spinhoven P, Arntz A., 2014)

◦ Αποτελεσµατική η οµαδική ΘΣ στη µείωση συµπτωµάτων διαταραχών προσωπικότητας 
οµάδων Β και Γ. (Van Vreeswijk MF, Spinhoven P, Eurelings‐Bontekoe EH, Broersen J., 2014; Renner F, van Goor M, Huibers M, 
Arntz A, Butz B, Bernstein D., 2013)



Θεραπεία Σχηµάτων και άλλες διαταραχές

◦ Η ΘΣ = ΓΣΘ στη θεραπεία της κατάθλιψης

(Carter JD, McIntosh VV, Jordan J, Porter RJ, Frampton CM, Joyce PR., 2014)

◦ ΘΣ αποτελεσµατική και για τη θεραπεία της δυσθυµίας

(Malogiannis IA, Arntz A, Spyropoulou A, Tsartsara E, Aggeli A, Karveli S, Vlavianou M, Pehlivanidis A, Papadimitriou GN, Zervas I., 2014; Renner F, Arntz A, Peeters FP, Lobbestael J, 
Huibers MJ., 2016)

◦ Πιο αποτελεσµατική στη µείωση συµπτωµάτων διαταραχής µετα τραυµατικού στρες και άγχους οµάδας 
βετεράνων συγκριτικά µε την ΓΣΘ (Cockram DM, Drummond PD, Lee CW., 2010)

◦ Πιλοτική έρευνα 10 ατόµων: Θετικά αποτελέσµατα από την προσθήκη ΘΣ στην έκθεση και παρεµπόδιση 
της αντίδρασης ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή 

(Thiel N, Jacob GA, Tuschen-Caffier B, Herbst N, Kuelz AK, Hertenstein E, Nissen C, Voderholzer U., 2016)

◦ ∆ιαταραχές πρόσληψης τροφής: µικτά αποτελέσµατα, µικρό δείγµα 8 ασθενών

(George L, Thornton C, Touyz SW, Waller G, Beumont* PJ., 2004; Simpson SG, Morrow E, Reid C., 2010)

◦ Αγοραφοβία και κάποια διαταραχή προσωπικότητας της οµάδας Γ: µεγαλύτερα µεγέθη επίδρασης 
ΓΣΘ/ΘΣ συγκριτικά µε θεραπεία µε χαρακτηριστικά ψυχοδυναµικής κατεύθυνσης

(Gude T, Hoffart A., 2008)



Θεραπεία µέσω Τέχνης

◦ Η τέχνη είναι ένας τρόπος επικοινωνίας των σκέψεων και των συναισθηµάτων που είναι πολύ 
επώδυνα να µπουν σε λόγια, µέσω της δηµιουργίας οπτικών ερεθισµάτων.

◦ Ο όρος ΘΤ µπορεί να αναφέρεται είτε στη “visual art” που περιλαµβάνει την κεραµική, το σχέδιο, 
τη ζωγραφική, τη γλυπτική και τη χειροτεχνία  είτε στον όρο οµπρέλα που µπορεί να ενσωµατώνει 
τη µουσική, τον χορό, και τη δραµατοθεραπεία. 

◦ ∆εν υπάρχει σαφής ορισµός της ΘΤ ως προς το περιεχόµενό της, ενώ µπορεί να εφαρµόζεται είτε 
µεµονωµένα είτε συνδυαστικά µε κάποια µορφή ψυχοθεραπείας. 

◦ Mπορεί να αντλεί επιρροές από διαφορετικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις. Ποικίλλει αναλόγως 
µε το θεωρητικό υπόβαθρο του εκάστοτε θεραπευτή. 

Οι περισσότεροι θεραπευτές τέχνης που έβλεπαν πάσχοντες από κατάθλιψη στο Ηνωµένο Βασίλειο, 
είχαν ψυχοδυναµικό υπόβαθρο αν και πολλοί ανέφεραν ότι συνδύαζαν και στοιχεία άλλων 
ψυχοθεραπευτικών µοντέλων. (Zubala A, MacIntyre DJ, Karkou V., 2014)



Margaret Naumburg

◦ «Η µητέρα της θεραπείας της τέχνης».

◦ Μέσα από τη δουλειά της στο σχολείο που ίδρυσε µε την αδερφή της αλλά 
και σε ψυχιατρικά πλαίσια στην δεκαετία του 1940 επηρεασµένη από τις 
θεωρίες του Freud και του Jung δηµιούργησε τη «δυναµικά 
προσανατολισµένη θεραπεία τέχνης».

◦ Ψυχαναλυτική επιρροή

◦ Η τέχνη είναι η τοποθέτηση µιας εσωτερικής εµπειρίας και εσωτερικής εικόνας 
στον εξωτερικό κόσµο. Έτσι θεωρείτο ένα είδος προβολής µε τους 
ψυχαναλυτικούς όρους και χρησιµοποιήθηκε από την ψυχανάλυση ως 
µέθοδος αξιολόγησης.



Η θεραπεία
◦ Η εξωτερική εικόνα του έργου έρχεται να αναπαραστήσει τον εσωτερικό κόσµο του ατόµου

◦ Ασφαλές και λιγότερο απειλητικό περιβάλλον όπου η ιστορία του επικοινωνείται πρώτα στο 
επίπεδο του συµβολικού όπου οι εµπειρίες, τα συναισθήµατα και οι σκέψεις που δεν έχουν 
ακόµα λεκτικοποιηθεί αποκτούν µια µορφή και µετατρέπονται σε απτές εικόνες που µπορεί να 
επιτρέψουν στο άτοµο να τα δει από µια καινούργια οπτική αλλά και να διακρίνει και 
καινούργιες δυνατότητες

◦ Την ώρα της δηµιουργίας, το σώµα του, η σκέψη του και τα συναισθήµατά του είναι παρόντα 
στο εδώ και τώρα. 

◦ Έπειτα, δίνεται χώρος στο άτοµο να εκφραστεί δηµιουργώντας την προσωπική του αφήγηση 
και να έρθει στην επιφάνεια το προσωπικό νόηµα του έργου µε τη βοήθεια των 
διερευνητικών ερωτήσεων του θεραπευτή.

◦ Εξετάζονται και οι αντιδράσεις του ατόµου απέναντι στο έργο του οι οποίες συµβάλουν στην 
αυτογνωσία και την αποδοχή του εαυτού.



Άµεσες

◦ αντιµετωπίζεται ένα πρόβληµα 
του παρόντος

◦ το άτοµο γνωρίζει ότι η άσκηση 
σχετίζεται µε το ίδιο

◦ Π.χ. απεικόνιση εαυτού µέσω 
δένδρου, απεικόνιση 
κατάθλιψης

Τεχνικές
Έµµεσες

◦ δεν υπάρχει τόσο δοµή

◦ τα παρόντα προβλήµατα δεν 
εκφράζονται αλλά προσεγγίζονται 
σταδιακά και περισσότερο δηµιουργικά 

◦ η ανάλυσή τους γίνεται περισσότερο 
στο στάδιο της συζήτησης του έργου

◦ Π.χ. σχεδιασµός χαρακτήρα τσίρκου, 
ζωγραφιά µε  γρήγορο πρόχειρο 
τρόπο µε µουτζούρες ή χρωµατιστές 
κηλίδες



Μελέτες

◦ Η εµπειρική τεκµηρίωση της ΘΤ βρίσκεται ακόµη σε πρώιµο στάδιο 

◦ οι περισσότερες έρευνες έχουν τη µορφή µελέτης µεµονωµένων 
περιπτώσεων ή µη τυχαιοποιηµένων κλινικών δοκιµών. 

◦ Οι τυχαιοποιηµένες κλινικές δοκιµές είναι ελάχιστες σε αριθµό και οι 
περισσότερες είναι χαµηλής ή µέτριας µεθοδολογικής ποιότητας. 

(Boehm K, Cramer H, Staroszynski T, Ostermann T., 2014; Abbing A, Ponstein A, van Hooren S, de Sonneville L, Swaab H, Baars E., 2018)

◦ Εµπόδιο εµπειρικής µελέτης αποτελεσµατικότητας: απουσία σαφούς 
ορισµού περιεχοµένου, πλήθος µορφών: µόνη της, συµπληρωµατικά 
θεραπείας, µοντέλο/α επιρροής 

(Boehm K, Cramer H, Staroszynski T, Ostermann T., 2014)



Χρησιµότητα

◦ Εφαρµογή σε άτοµα διαφόρων ηλικιών και σε ποικίλους πληθυσµούς όπως 
καρκινοπαθείς, άτοµα που πάσχουν από νευροαναπτυξιακές διαταραχές, 
άνοια, αυτισµό και ψυχιατρικές διαταραχές. (Maujean A, Pepping 

CA, Kendall E., 2014)

◦ Ιδιαιτέρως χρήσιµο σε άτοµα που αντιµετωπίζουν δυσκολίες στη γνωστική 
επεξεργασία (άτοµα µε σχιζοφρένεια, αυτισµό, µαθησιακές δυσκολίες, νοητική 
καθυστέρηση ή άνοια). (Henderson 

P, Rosen D, Mascaro N., 2007)



Αποτελεσµατικότητα Θεραπείας Τέχνης



Θεραπεία Τέχνης-Αποτελεσµατικότητα

◦ 112 βετεράνοι µε ∆ΜΤΣ: Οµαδική ΘΤ  µεγαλύτερη βελτίωση σε κατάθλιψη, άγχος, ποιότητα ζωής, 
αυτοεικόνα συγκριτικά µε τη συνήθη θεραπεία (Kopytin A, Lebedev A., 2013)

◦ 11 βετεράνοι µε ∆ΜΤΣ: προσθήκη ΘΤ στην θεραπεία γνωσιακής επεξεργασίας  απουσία διακοπής 
θεραπείας (Campbell M, Decker KP, Kruk K, Deaver SP, 2016)

◦ 36 φοιτητές µε συµπτώµατα ∆ΜΤΣ: µεγαλύτερη µείωση των συµπτωµάτων ∆ΜΤΣ σε όσους 
ζωγράφισαν mandala σχετικά µε το τραύµα συγκριτικά µε όσους ζωγράφισαν ένα αντικείµενο                                                          
(Henderson P, Rosen D, Mascaro N., 2007)

◦ ∆ΜΤΣ: πρόσφατη συστηµατική ανασκόπηση των σχετικών ερευνών, η ποιότητά τους βαθµολογήθηκε 
από χαµηλή έως πολύ χαµηλή.

(Baker FA, Metcalf O, Varker T, O'Donnell M., 2018)

◦ Μείωση επιπέδων άγχους: άγχος εξετάσεων σε φοιτητές, άγχος αποφυλάκισης σε κρατουµένους
[Συτηµατική ανασκόπηση]

(Abbing A, Ponstein A, van Hooren S, de Sonneville L, Swaab H, Baars E., 2018)

◦ Ψυχοδυναµική ΘΤ: Παρόµοια αποτελέσµατα µε την Ψυχοδυναµική θεραπεία δια του λόγου, 39 
γυναίκες µε κατάθλιψη                                                                                        (Thyme KE, Sundin EC, Stahlberg G, 

Lindstrom B, Eklof H, Wiberg B., 2007)



◦ Σχιζοφρένεια: µικτά αποτελέσµατα

-Κανένα όφελος στην προσθήκη ΘΤ στην συνήθη θεραπεία 

(Crawford MJ, Killaspy H, Barnes TR, Barrett B, Byford S, Clayton K, Dinsmore J, Floyd S, Hoadley A, Johnson T, Kalaitzaki E., 2012; Ruddy R, Milnes D., 2005)

◦ 58 πάσχοντες: Οµαδική ΘΤ σε συνδυασµό µε συνήθη θεραπεία: µεγαλύτερη µείωση των θετικών και 
αρνητικών συµπτωµάτων, βελτίωση της ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητας και της συναισθηµατικής 
επίγνωσης, Καµία διαφορά µεταξύ των οµάδων στην καταθλιπτική συµπτωµατολογία. 

(Montag C, Haase L, Seidel D, Bayerl M, Gallinat J, Herrmann U, Dannecker K., 2014)

◦ 43 πάσχοντες (όχι όµως αρκετή ισχύς): Οµαδική ΘΤ ανώτερη της συνήθους θεραπείας στη µείωση των 
αρνητικών συµπτωµάτων                     (Richardson P, Jones K, Evans C, Stevens P, Rowe A., 2007)

◦ Μείωση στην ένταση συµπτωµάτων 5 θεραπευόµενων µε Ο∆Π. Οµαδική ΘΤ βασισµένη στη Θεραπεία 
∆ιανοητικοποίησης (Mentalization based therapy) σε συνδυασµό µε ατοµική ψυχοθεραπεία

(Franks M, Whitaker R., 2007)

◦ 74 πάσχοντες από διαταραχές προσωπικότητας οµάδων Β, Γ

ΘΤ αλλαγή στους τρόπους λειτουργίας και στη γενική λειτουργικότητα µε µετρήσεις που παρέµειναν 
σταθερές έως και 5 εβδοµάδες µετά τη λήξη της ΘΤ. Σύγκριση µε λίστα αναµονής

(Haeyen S, van Hooren S, van der Veld W, Hutschemaekers G., 2018) 



Μέθοδος

Αναζήτηση µέσω των µηχανών αναζήτησης Google Scholar και
PubMed µε τις λέξεις: ‘Schema Therapy AND Art Therapy’,
‘Schema Therapy’, ‘Art Therapy’, ‘Schema Therapy AND
experiential techniques’. Επιπλέον, χρησιµοποιήθηκαν άρθρα
που µπορεί να αναφέρονταν σε άλλα άρθρα και ήταν συναφή
µε τη θεµατική.



ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΣΧΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΤΕΧΝΗΣ

Β
ΙΩ

Μ
Α

ΤΙΚ
Ε
Σ 

ΤΕ
Χ

Ν
ΙΚ

Ε
Σ

Αντιµέτωποι µε δυσάρεστες εµπειρίες µε έναν 
περισσότερο ασφαλή τρόπο 
Νοηµατοδότηση εµπειρίας εκ νέου
(γνωστικά και συναισθηµατικά)

συναισθήµατα που δεν 
µπορούν να 
εκφραστούν λεκτικά 
να σµιλευτούν σε ένα 
έργο µε έναν συµβολικό
τρόπο 

Αρωγοί στην προσπάθεια του ατόµου να έρθει 
σε επαφή µε τα συναισθήµατά του, να εκφραστεί, 
να διευρύνει και να ενισχύσει τον υγιή ενήλικα

προσπέλαση των 
τρόπων λειτουργίας 
Έρχονται στην 
επιφάνεια: 
συναισθήµατα και 
παιδικοί τρόποι 
λειτουργίας 



Βιωµατικές Τεχνικές
◦ Η ΘΣ στην οποία χρησιµοποιήθηκαν βιωµατικές τεχνικές ήταν περισσότερο αποτελεσµατική από την ΘΣ στην οποία η 

έµφαση ήταν στον διάλογο και απουσίαζαν οι βιωµατικές τεχνικές.                      (Bamelis LL, Evers SM, Spinhoven P, Arntz A., 2014)

◦ Η ΘΤ µπορεί να είναι περισσότερο αποτελεσµατική στην πυροδότηση συναισθηµάτων σε σχέση µε τις παραδοσιακές 
θεραπείες δια του λόγου:

◦ Πιλοτική έρευνα 10 ψυχιατρικοί ασθενείς παραβάτες µε διαταραχές προσωπικότητας της οµάδας Β 

Οµάδα που έλαβε ΘΣ σε συνδυασµό µε δραµατοθεραπεία, ψυχοκινητική θεραπεία και ζωγραφική VS οµάδα ελέγχου που 
έλαβε γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία σε συνδυασµό µε δραµατοθεραπεία και ψυχοκινητική θεραπεία. 

Kλίµακα Mode Observation Scale (MOS): αξιολόγηση παρουσίας και έντασης των τρόπων λειτουργίας σε 
βιντεοσκοπηµένες συνεδρίες της εκάστοτε συνθήκης. 

-Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων της ΘΤ, οι συµµετέχοντες εµφάνιζαν τον τρόπο λειτουργίας του υγιούς ενήλικα  
περισσότερο συγκριτικά µε τις θεραπευτικές συνεδρίες δια του λόγου. 

-τάση στην οµάδα της ΘΣ να εµφανίζονταν περισσότεροι παιδικοί τρόποι λειτουργίας συγκριτικά µε την οµάδα της 
γνωσιακής συµπεριφορικής θεραπείας, (κοντά στην στατιστική σηµαντικότητα)

-∆εν σηµειώθηκαν διαφορές ως προς τους άλλους τρόπους λειτουργίας. 

-Τα αποτελέσµατα δεν µπορούν να γενικευτούν καθώς θα χρειαζόταν να επαληθευτούν σε ένα µεγαλύτερο δείγµα και ίσως 
να αυξηθεί η εγκυρότητα της MOS. 

-∆εν έχει αποδειχθεί ερευνητικά ποια είναι τα µέσα της ΘΤ που την κάνουν αποτελεσµατική αν και υπάρχουν υποθέσεις ότι 
είναι το βιωµατικό µέρος της ΘΤ.                                                                           (van den Broek E, Keulen-de Vos M, Bernstein DP., 2011)



Θεραπεία Τέχνης-Υγιής διαχείριση 
συναισθηµάτων

◦ Η δηµιουργία έργων µπορεί από µόνη της να πυροδοτήσει διάφορα συναισθήµατα και το άτοµο να 
αναλογιστεί τι είδους συναισθήµατα πυροδοτήθηκαν και γιατί. 

-Ποιοτική έρευνα των απόψεων των θεραπευόµενων µε διαταραχή προσωπικότητας των οµάδων Β/Γ για 
την ΘΤ, οι συµµετέχοντες ανέφεραν ότι απέκτησαν µεγαλύτερη επίγνωση διαφόρων προβληµατικών 
µοτίβων σκέψεων, συναισθηµάτων και συµπεριφοράς που δεν είχαν συνειδητοποιήσει στο παρελθόν. 

(Haeyen S, Kleijberg M, Hinz LD., 2017)

◦ Επιπροσθέτως, µπορεί να ζητηθεί από τους θεραπευόµενους να δρουν όντας παρόντες στη στιγµή µε 
επίγνωση είτε µε το να παρατηρούν τον ήχο που µπορεί να κάνει το χαρτί όταν σκίζεται, πως απλώνει 
το µελάνι πάνω στο χαρτί, είτε εστιάζοντας την προσοχή τους στις κινήσεις τους.

(Schweizer C, Haeyen S, Henskens B, Rutten-Saris M, Visser H., 2009)

◦ Καθώς κατά τη διάρκεια της ΘΤ οι συµµετέχοντες συγκεντρώνονται περισσότερο στον εαυτό τους, 
δηµιουργείται ένα περιθώριο να αναπτύξουν έναν υγιή εσωτερικό διάλογο που αποτελεί 
χαρακτηριστικό του υγιούς ενήλικα. Μέσα από τη δηµιουργία µπορεί να ανακαλύψουν διαφορετικές 
δυνατότητες και λύσεις που µπορεί να υπάρχουν, να δοκιµάσουν και να είναι ευέλικτοι. Επιπλέον, 
καλούνται να πάρουν µια απόσταση από αυτό που δηµιουργούν, να το κοιτάξουν χωρίς να το 
κρίνουν, να το φροντίσουν και να το αποδεχτούν. (Haeyen S., 2019; Malchiodi CA., 2003)



Τεχνικές ΘΤ και φύση δυσκολιών

◦ Ακαµψία 

 Ενίσχυση αυθορµητισµού µε υλικά δίχως δοµή (πηλός, µπογιές, νεροµπογιές) 

προκαθορισµένο µικρό χρονικό διάστηµα για την ολοκλήρωση ενός έργου προκειµένου 
να µάθουν να αποδέχονται αυτό που έχουν δηµιουργήσει µειώνοντας τις προσδοκίες 
τους, και την τελειοµανία

ζωγραφική µε µουτζούρες και πιτσιλιές

◦ Απουσία δοµής και ορίων

θέτοντας χρονικά όρια, δεξιότητες δηµιουργίας πλάνου πριν την υλοποίηση του έργου 
 ζητώντας από το άτοµο να ζωγραφίσει µια συγκεκριµένη αναγνωρίσιµη µορφή, παρά 
άµορφα σχήµατα 

(Haeyen S., 2019; Schweizer C, Haeyen S, Henskens B, Rutten-Saris M, Visser H., 2009)



Αυτοεικόνα
◦ Αναπαράσταση κατακερµατισµένων πλευρών του εαυτού και ενοποίησή τους µε συνοχή σε 

µία αναπαράσταση. 

◦ Αλλαγή της αυτοεικόνας του κατά τη διάρκεια της ΘΤ µπορεί να φαίνεται και από την αλλαγή 
της εικόνας των έργων που δηµιουργεί. 

Π.χ. σε ένα έργο από πηλό στο οποίο φαίνεται η αρνητική αυτοεικόνα του ατόµου, ένας είδος 
παρέµβασης θα µπορούσε να είναι η δηµιουργία εκ νέου του έργου αλλά µε έµφαση µόνο στην 
αφή, σµιλεύοντας τον πηλό µέσα σε µία µαύρη σακούλα όπου το έργο δεν είναι ορατό από το 
άτοµο.

◦ Γραµµή ζωής: εστίαση σε συγκεκριµένες περιόδους της ζωής τους,

τις θετικές, τις αρνητικές εµπειρίες, να τις αναπλαισιώσουν

και να  αποκτήσουν µια πιο ισορροπηµένη εικόνα

(Haeyen S., 2019; 2018; Rubin AJ., 2001)



Γονική υποκατάσταση µέσω ΘΤ

*παρέχεται στους θεραπευόµενους αυτό που είχαν ανάγκη ως παιδιά και δεν το πήραν από τους 
γονείς τους µέσα στο κατάλληλο πλαίσιο της θεραπείας

◦ ∆ίνοντας στον θεραπευόµενο να χρησιµοποιήσει µαλακά υλικά ή εµπλέκοντάς τον σε 
υποστηρικτικές δραστηριότητες στις οποίες ο θεραπευτής λαµβάνει έναν ρόλο παρηγορητικό 
και ενθαρρυντικό. 

Π.χ. µπορεί να ζητηθεί από τον θεραπευόµενο να φτιάξει ένα παιχνίδι από µαλακό ύφασµα 
έχοντας τον θεραπευτή να τον βοηθάει σε αυτή τη διαδικασία δείχνοντάς του ζεστασιά. 

◦ Η θεραπευτική σχέση είναι λιγότερο άµεση καθώς ανάµεσα στον θεραπευτή και τον 
θεραπευόµενο υπάρχουν τα υλικά και οι τεχνικές της ΘΤ τα οποία αποτελούν ένα µέσο στη 
θεραπευτική σχέση υψίστης σηµασίας. 

◦ Αυτό το µέσο πυροδοτεί αντιδράσεις, προσφέρει δοµή, ανατροφοδότηση και παρηγοριά στον 
θεραπευόµενο και λειτουργεί εποµένως στο πλαίσιο της γονικής υποκατάστασης, ενώ επιτρέπει 
παράλληλα στον θεραπευόµενο να διατηρεί και τη δική του ευθύνη

(Haeyen S., 2019; Vreeswijk van M BJ, Nadort M., 2012)



Θεραπεία Τέχνης και Εµφάνιση 
Τρόπων Λειτουργίας
◦ Εξέταση αντιδράσεων θεραπευόµενου κατά τη διάρκεια της δηµιουργίας ενός έργου 

αλλά και όταν το έργο έχει ολοκληρωθεί 

◦ Στιγµές που µπορεί να εµφανιστούν διάφοροι τρόποι λειτουργίας

◦ Παιδικοί τρόποι λειτουργίας: µέσα από αίσθηση/αφή που έχουν τα υλικά καθώς οι 
θεραπευόµενοι καλούνται κατά κάποιον τρόπο να παίξουν µε αυτά  αναγνωρίζονται 
και επικυρώνονται. 

◦ Αντιδράσεις απέναντι σε αυτό που δηµιουργούν: οι τρόποι λειτουργίας του απαιτητικού 
και του τιµωρητικού γονέα όταν το άτοµο κρίνει αρνητικά αυτό που έχει φτιάξει µε έναν 
τιµωρητικό τρόπο θεωρώντας ότι δεν είναι αρκετά καλό.

◦ ∆ηµιουργία ενός έργου που στερείται συναισθηµάτων: προστατευτικοί τρόποι 
λειτουργίας ως τρόπος αποφυγής



Θεραπεία Τέχνης-Τρόποι Λειτουργίας

◦ Αναπαράσταση τρόπων λειτουργίας µέσω της δηµιουργίας 
µορφών από πηλό τοποθετώντας τους µε συγκεκριµένο τρόπο 
στον χώρο αναλόγως πώς σχετίζεται ο κάθε τρόπος λειτουργίας 
µε τους άλλους όπως γίνεται και στην τεχνική της άδειας 
πολυθρόνας gestalt

◦ Τεχνική διαλόγου, τι θα έλεγε ο καθένας;

◦ Να δηµιουργήσουν µια εξωτερική µορφή διαφόρων εσωτερικών 
αναπαραστάσεων που εµφανίζονται στην επανεγγραφή στη 
φαντασίωση

◦ Μπορούν να βιώσουν πιο έντονα αυτές τις εικόνες, και να 
αναστοχαστούν πάνω σε αυτές

(Haeyen S., 2019; Malchiodi CA., 2003)



Αναπαράσταση σε ένα έργο µιας 
επανορθωτικής εµπειρίας στην οποία 
ικανοποιείται µια ανάγκη, όπως για 
παράδειγµα της παρηγοριάς



Μελέτη περίπτωσης
◦ Προσθήκη της ζωγραφικής ως homework για την ενίσχυση των βιωµατικών 

τεχνικών της ΘΣ. 

◦ Γυναίκα περίπου 35 ετών η οποία έπασχε από ψυχογενή ανορεξία υπερφαγικού-
καθαρτικού τύπου από τα 13 της έτη και  είχε συµπτώµατα διαταραχής µετα-
τραυµατικού στρες λόγω τραύµατος σεξουαλικής κακοποίησης από συγγενικό 
πρόσωπο. 

◦ Ζωγραφιά του εαυτού της, των τρόπων λειτουργίας και της διάδρασής τους, του 
ασφαλούς µέρους, ζωγραφιές στις οποίες ο υγιής ενήλικας µπορούσε να 
προστατεύσει το ευάλωτο παιδί και απεικονιζόταν ως µία παντοδύναµη µορφή 
αλλά και καρικατούρες για την αναπαράσταση του τιµωρητικού γονέα 
προκειµένου να µειωθεί η αξία του και να περιοριστεί. Επιπλέον, υπήρχε συνεχόµενη 
παρότρυνση της θεραπευόµενης να ζωγραφίζει τον υγιή ενήλικα  και τα 
χαρακτηριστικά του προκειµένου να αναπτύξει αυτή τη νέα πλευρά. 

(Hodge L, Simpson S., 2016)



Μέσα από την θεραπεία τέχνης

◦ Έρχονται περισσότερο σε επαφή µε τους τρόπους λειτουργίας δηµιουργώντας ένα έργο 
τέχνης που είναι συµπαγές και αισθητό ενώ παράλληλα τους δίνεται η δυνατότητα να 
επιλέξουν µια διαφορετική αντίδραση. 

◦ Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, γίνεται πιο ξεκάθαρο ποιοι τρόποι λειτουργίας 
κατέχουν µια σηµαντική θέση αλλά και το πώς θα έµοιαζε η αλλαγή ενός σχήµατος 
µέσω της αναπαράστασής του σε ένα έργο και σε γενικότερο πλαίσιο πώς ήταν η 
αλλαγή στην καθηµερινή ζωή του θεραπευόµενου 

◦ Μετά από 13 εβδοµάδες ΘΤ µε εικαστικές δραστηριότητες µειώθηκαν σηµαντικά οι τρόποι 
λειτουργίας του απαιτητικού γονέα, του παρορµητικού παιδιού και του εξαγριωµένου 
παιδιού.

(Haeyen S., 2011)



Τυχαιοποιηµένη Κλινική δοκιµή

◦ 75 ασθενείς οι οποίοι έπασχαν από κάποια διαταραχή προσωπικότητας των οµάδων Β 
και Γ

Εβδοµαδιαίο πρόγραµµα οµαδικής ΘΤ για 10 εβδοµάδες VS Λίστα αναµονής, 

Αλλαγή στους τρόπους λειτουργίας, οι οποίοι µετρήθηκαν µε το Schema Mode Inventory

λιγότερη παρορµητικότητα, αποσύνδεση, ευαλωτότητα και τιµωρητική συµπεριφορά

αυξήθηκαν προσαρµοστικοί τρόποι λειτουργίας του χαρούµενου παιδιού και του υγιούς 
ενήλικα, όπως ο αυθορµητισµός και η αυτορρύθµιση

υπήρχε µεγαλύτερη αποδοχή των δυσάρεστων σκέψεων, συναισθηµάτων και 
σωµατικών αισθήσεων

-η χρήση λίστας αναµονής ως οµάδας σύγκρισης λειτουργεί περιοριστικά καθώς οι 
αλλαγές που σηµειώθηκαν στην πειραµατική οµάδα µπορεί να οφείλονται σε µη 
συγκεκριµένους θεραπευτικούς παράγοντες.

(Haeyen S, van Hooren S, van der Veld W, Hutschemaekers G., 2018)



Συµπεράσµατα-Προτάσεις

◦ Θεραπεία Σχηµάτων: επιχειρεί να αγγίξει σε συναισθηµατικό επίπεδο το άτοµο
χρησιµοποιώντας βιωµατικές τεχνικές. Το βιωµατικό στοιχείο στη ΘΣ την καθιστά
περισσότερο αποτελεσµατική. (Bamelis LL, Evers SM, Spinhoven P, Arntz A., 2014)

◦ Θεραπεία Τέχνης: εναλλακτικός τρόπος προσέγγισης των συναισθηµάτων και των
βιωµάτων του ατόµου µέσω µίας µη λεκτικής οδού δίνοντας στο άτοµο τη δυνατότητα
να δώσει στα εσωτερικά του βιώµατα µια εξωτερική µορφή. Η ΘΤ µπορεί να αποδειχθεί
ιδιαίτερα χρήσιµη σε άτοµα που παρουσιάζουν δυσκολίες στην έκφραση των
συναισθηµάτων είτε χρειάζονται κάτι παραπάνω από την κλασική θεραπεία δια του
λόγου.



◦ Θεραπεία Τέχνης και δυσκολία στην έρευνα: απουσία σαφούς ορισµού του περιεχοµένου της 

◦ Οι περισσότερες έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί είναι µελέτες περίπτωσης ή ακόµα και οι 
τυχαιοποιηµένες κλινικές δοκιµές είναι χαµηλές σε ποιότητα είτε λόγω µικρού αριθµού του 
δείγµατος είτε λόγω της απουσίας κάποιας άλλης ενεργούς θεραπείας ως οµάδας ελέγχου. 
(Abbing A, Ponstein A, van Hooren S, de Sonneville L, Swaab H, Baars E., 2018; Boehm K, Cramer H, Staroszynski T, Ostermann T., 2014; Rubin 
AJ., 2001)

◦ Σε ποιοτικές µελέτες οι συµµετέχοντες αναφέρουν οφέλη µέσα από τη ΘΤ. 

(Campbell M, Decker KP, Kruk K, Deaver SP., 2016; Haeyen S, Kleijberg M, Hinz LD., 2017)

◦ Θεραπεία Σχηµάτων: µπορεί να µελετηθεί περαιτέρω και σε άλλες διαταραχές πέρα από τις 
διαταραχές προσωπικότητας συγκεντρώνοντας έναν µεγαλύτερο αριθµό συµµετεχόντων και 
έχοντας ιδανικά ως οµάδα ελέγχου µια ενεργή θεραπεία.

(Simpson SG, Morrow E, Reid C., 2010; Thiel N., 2016; Van Vreeswijk MF, Spinhoven P, Eurelings‐Bontekoe EH, Broersen J., 2014; Renner F, van Goor M, Huibers M, Arntz A, Butz B, 
Bernstein D., 2013; Malogiannis IA, Arntz A, Spyropoulou A, Tsartsara E, Aggeli A, Karveli S, Vlavianou M, Pehlivanidis A, Papadimitriou GN, Zervas I., 2014; Renner F, Arntz A, 
Peeters FP, Lobbestael J, Huibers MJ., 2016)

◦ Μελλοντικά θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί µια µελέτη που θα συνέκρινε τη ΘΤ, την ΘΣ και 
τον συνδυασµό τους προκειµένου να φανεί ποιο µοντέλο θεραπείας είναι πιο αποτελεσµατικό 
και αν η αποτελεσµατικότητα εξαρτάται από συγκεκριµένα χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων 
ορίζοντας ποιοι θα µπορούσαν να ωφεληθούν περισσότερο.



Εποµένως
◦ Η Θεραπεία Τέχνης µπορεί είτε να εµπλουτίσει τις βιωµατικές τεχνικές που 

χρησιµοποιούνται ήδη στην ΘΣ (π.χ. δηµιουργία αγαλµατιδίων από πηλό που 
αναπαριστούν τρόπους λειτουργίας που εµφανίζονται στην επανεγγραφή στη 
φαντασίωση) 

◦ ή και να αποτελούν οι τεχνικές της ΘΤ από µόνες τους βιωµατικές τεχνικές που θα 
ωφελήσουν τον θεραπευόµενο (π.χ. η αυτοεικόνα µέσω της αναπαράστασης του εαυτού 
σε ένα έργο). 

◦ Η Θεραπεία τέχνης ως µια βιωµατική τεχνική που θα πυροδοτήσει τα συναισθήµατα του 
ατόµου αλλά και που θα κάνει το άτοµο να βιώσει τις διάφορες εµπειρίες και αλλαγές στα 
Π∆Σ και τους τρόπους λειτουργίας και σε ένα συναισθηµατικό επίπεδο πέρα από αυτό της 
σκέψης. 

◦ Η Θεραπεία Τέχνης ως παράδειγµα της προσαρµοστικότητας και της δηµιουργικότητας 
των θεραπευτών στην αναζήτηση των τρόπων µε τους οποίων µπορούν να βοηθήσουν 
τον θεραπευόµενο να εκφραστεί αλλά και να ενισχύσουν την αποτελεσµατικότητα της 
θεραπείας.
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