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Αποσαφήνιση της θεωρίας

• Η θεωρία των συναισθηματικών σχημάτων είναι

ένα κοινωνικό-γνωστικό μοντέλο, το οποίο δίνει

έμφαση στο πώς τα άτομα διαφοροποιούνται ως

προς την ερμηνεία και την αξιολόγηση της δικής

τους συναισθηματικής εμπειρίας και των άλλων

ανθρώπων, καθώς και ως προς τις στρατηγικές

ελέγχου και ρύθμισης των συναισθημάτων
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Επιδράσεις άλλων μοντέλων

• Το μοντέλο έχει επηρεαστεί από διάφορες

προσεγγίσεις, όπως το γνωσιακό μοντέλο του

Beck, τη μεταγνωσιακή θεωρία του Wells, τη

θεραπεία εστιασμένη στο συναίσθημα του

Greenberg, τη Διαλεκτική Συμπεριφορική

θεραπεία και τη θεραπεία Αποδοχής και

Δέσμευσης.

3



Ορισμός

• Ο Leahy (2016) εισάγει τον όρο

«συναισθηματικό σχήμα», το οποίο αφορά ένα

σύνολο πεποιθήσεων και στρατηγικών που ένα

άτομο έχει για τα συναισθήματά του και τα

συναισθήματα των άλλων.
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Εστίαση του μοντέλου

• Τα άτομα διατηρούν θεωρίες όσον αφορά τις

αιτίες, τη νομιμότητα, τη διάρκεια, τον έλεγχο,

τον κίνδυνο και τη διαχείριση των

συναισθημάτων τους. Το μοντέλο

συναισθηματικών σχημάτων επικεντρώνεται

στην εκτίμηση και στην ανταπόκριση του

ατόμου στην εμπειρία του συναισθήματος.
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• Ως αποτέλεσμα των αξιολογήσεων, των κρίσεων

και των θεωριών αιτιότητας των

συναισθημάτων, τα άτομα με αρνητικές θεωρίες,

που αποδοκιμάζουν τα συναισθήματά τους, είναι

πιθανότερο να χρησιμοποιήσουν

δυσπροσαρμοστικές στρατηγικές αντιμετώπισης

αυτών.
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Άλλες Θεωρίες Συναισθήματος και η 

σχέση τους με το ΜΣΣ

• Το γνωσιακό μοντέλο του Beck έχει εστιάσει

στο πώς οι πυρηνικές πεποιθήσεις για τον εαυτό και

τους άλλους, οι ενδιάμεσες πεποιθήσεις και οι

αυτόματες σκέψεις μπορεί να προκαλέσουν ή να

διατηρήσουν μια συναισθηματική εμπειρία.

• Στο ΜΣΣ, δίνεται έμφαση στις εκτιμήσεις του

ατόμου σχετικά με την εμπειρία του ίδιου του

συναισθήματος και την απόκριση του σε αυτό
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Θεραπεία σχημάτων του Young 

• Προτείνει ότι τα άτομα αναπτύσσουν πρώιμα δυσλειτουργικά

σχήματα ως αποτέλεσμα αρνητικών και τραυματικών

εμπειριών κατά την παιδική ηλικία

• Διαμορφώνουν δυσπροσαρμοστικές στρατηγικές

αντιμετώπισης (αποφυγή, υπεραναπλήρωση, παράδοση).

• Τα σχήματα αυτά αποτελούν τον πυρήνα των διαταραχών

προσωπικότητας και των χρόνιων χαρακτηρολογικών

δυσκολιών (θεωρία για τα Πρώιμα Δυσλειτουργικά Σχήματα).
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Το Μοντέλο Συναισθηματικών 

Σχημάτων

• Αντιθέτως, το ΜΣΣ δεν αποτελεί μια θεωρία

προσωπικότητας, αλλά ένα μοντέλο

πεποιθήσεων και στρατηγικών αντιμετώπισης

του συναισθήματος.
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Θεραπεία εστιασμένη στο 

συναίσθημα

• Η θεραπεία εστιασμένη στο συναίσθημα

διακρίνει τα συναισθήματα σε πρωτογενή και

δευτερογενή και δίνει έμφαση στην έκφραση

και την αξιολόγησή τους. Οι κύριες τεχνικές

είναι η έκφραση και η επικύρωση, αλλά δε

δίνεται έμφαση στις ενδογενείς θεωρίες για το

συναίσθημα.
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Το ΜΣΣ

• Ωστόσο, το μοντέλο συναισθηματικών

σχημάτων θεωρεί την επικύρωση ως μια

διαδικασία, που επηρεάζει άλλες γνωστικές

αξιολογήσεις του συναισθήματος (εφόσον

οδηγεί σε αλλαγές των πεποιθήσεων, οι οποίες

μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγές του

συναισθήματος).
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Ομοιότητες μεταξύ Θεραπείας 

Αποδοχής και Δέσμευσης και ΘΣΣ

• Η Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης και η

Θεραπεία Συναισθηματικών Σχημάτων τονίζουν το

ρόλο της αποφυγής και τις αποτυχημένες

προσπάθειες καταστολής των συναισθημάτων.

• H Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης δεν

ασχολείται ειδικά με το περιεχόμενο των σκέψεων

για το συναίσθημα και δεν αναλύει τη θεωρία του

συναισθήματος του θεραπευόμενου.
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Το Μοντέλο των Lazarus & Folkman

και το ΜΣΣ

• To αλληλεπιδραστικό μοντέλο των Lazarus και

Folkman προτείνει ότι τα άτομα βιώνουν άγχος

ως αποτέλεσμα των αξιολογήσεών τους σχετικά

με τις εξωτερικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν

ενώ το μοντέλο συναισθηματικών σχημάτων

προτείνει ότι τα άτομα μπορεί να διαφέρουν

στις εκτιμήσεις της δικής τους εμπειρίας στρες.
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Τα εξελικτικά μοντέλα και το ΜΣΣ

• Τα εξελικτικά ή βιολογικά μοντέλα του

συναισθήματος έρχονται μερικές φορές σε αντίθεση

με τα κοινωνικά μοντέλα του συναισθήματος.

Υποστηρίζεται ότι τα συναισθήματα είναι είτε

βιολογικά προσδιορισμένα είτε αποτελούν

γνωστική- πολιτισμική κατασκευή. Το μοντέλο

συναισθηματικών σχημάτων αναγνωρίζει τη

συμβολή και των δύο προσεγγίσεων.
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Κοινωνική κατασκευή του 

συναισθήματος

• Η θεωρία των συναισθηματικών σχημάτων και η

κοινωνικό-γνωστική θεωρία έχουν συγκλίνει στο

να προσδιορίσουν διάφορους παράγοντες που

επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα

βλέπουν τη συναισθηματική επίδραση των

γεγονότων.
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Κοινωνικο-γνωστικοί παράγοντες

1. Η πρόβλεψη του συναισθήματος (affect

forecasting)

2. Εστιασμός (Focalism)

3. Mεροληψία του αντίκτυπου (Impact bias) 

4. Αντοχή στο χρόνο (Durability) 

5. Αγνόηση του απρόσβλητου (Immune neglect)

6. Χρονική προεξόφληση (Time discounting)
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Κεντρικά γνωρίσματα του ΜΣΣ

Δίνει έμφαση στην αποσαφήνιση και τροποποίηση

της συγκεκριμένης θεωρίας συναισθήματος του

θεραπευόμενου, με στόχο την κανονικοποίηση των

συναισθημάτων, την αναγνώρισή τους και την

κατονομασία τους, τον εντοπισμό των

συμπεριφορών διαχείρισης του συναισθήματος, τη

σύνδεση των συναισθημάτων με τις ανάγκες του,

την επικύρωσή τους και την εύρεση τρόπων

λειτουργικής έκφρασης .

17



Γνωσιακές στρατηγικές αλλαγής

1.Όλοι οι άνθρωποι βιώνουν επώδυνα και δυσφορικά

συναισθήματα.

2. Τα δυσάρεστα συναισθήματα έχουν αναπτυχθεί για

να μας προειδοποιούν για το κίνδυνο και να μας

ενημερώνουν για τις ανάγκες μας.

3. Οι πεποιθήσεις και οι στρατηγικές σχετικά με το

συναίσθημα καθορίζουν την επίδραση που έχει ένα

συναίσθημα, την κλιμάκωση ή τη διατήρηση του

ίδιου του συναισθήματος ή άλλων συναισθημάτων.
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Γνωσιακές στρατηγικές αλλαγής

4. Δυσπροσαρμοστικά σχήματα

συμπεριλαμβάνουν διαστρεβλώσεις ότι τα

συναισθήματα είναι καταστροφικά.

5. Στρατηγικές ελέγχου του συναισθήματος, όπως

καταστολή, αγνόηση, εξάλειψη μέσω της

κατάχρησης ουσιών.

19



Γνωσιακές στρατηγικές αλλαγής

6. Η έκφραση και η επικύρωση είναι βοηθητικές

μέθοδοι για την κατανόηση, τη διάκριση των

συναισθημάτων, τη μείωση της ενοχής και της

ντροπής, και την ενδυνάμωση των πεποιθήσεων

για την αντοχή στο συναίσθημα.
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Γνωσιακές στρατηγικές αλλαγής

7. Εκμάθηση στο να αναγνωρίζει το άτομο τα

επώδυνα συναισθήματα και να αναπτύξει ανοχή

στην απογοήτευση, τα οποία στο μοντέλο

συναισθηματικών σχημάτων γίνονται αντιληπτά

ως ένα μέρος του μοντέλου προσωπικής

ενδυνάμωσης, αυξάνοντας την αυτό-

αποτελεσματικότητα και το νόημα στη ζωή.
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14 διαστάσεις συναισθηματικών 

σχημάτων

• Επικύρωση από τους άλλους (Validation by

others). Η επικύρωση μπορεί να βοηθήσει το

άτομο να κατανοήσει και να αποδεχτεί το

συναίσθημα του.

• Κατανόηση (Comprehensibility). Οι άνθρωποι

πιστεύουν ότι τα συναισθήματά τους δεν έχουν

νόημα.
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14 διαστάσεις

• Ενοχή και ντροπή (Guilt and Shame). Αυτή η

διάσταση αντιπροσωπεύει την ντροπή, ενοχή και

αμηχανία για ένα συναίσθημα, παραπέμποντας

στην πεποίθηση ότι κάποιος δεν πρέπει να έχει

συγκεκριμένα συναισθήματα.

• Απλοϊκή άποψη για το συναίσθημα (Simplistic

view of emotion). Αφορά την πεποίθηση ότι κάποιος

θα πρέπει να νιώθει με ένα συγκεκριμένο, απόλυτο

τρόπο απέναντι στα πράγματα.
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14 διαστάσεις

• Ανώτερες αξίες (Higher values). Tα συναισθήματα μπορούν

να βοηθήσουν να διευκρινιστούν οι ανάγκες ή οι κατασκευές

κάποιου, όπως η οικειότητα, η σχέση, το επίτευγμα που το

άτομο μπορεί να θελήσει να συνεχίσει να επιδιώκει, ακόμη

και μια τρέχουσα απώλεια.

• Τα δυσάρεστα συναισθήματα μπορούν να βοηθήσουν το

άτομο να διευκρινίσει τι πραγματικά έχει σημασία,

επιτρέποντας να επισυμβεί η συναισθηματική επεξεργασία
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14 διαστάσεις

• Uncontrollability (Απώλεια ελέγχου).

Πεποιθήσεις όπως, “εάν αφήσω τον εαυτό μου

να έχει κάποια από αυτά τα συναισθήματα,

φοβάμαι ότι θα χάσω τον έλεγχο”, ανησυχώ ότι

δεν μπορώ να ελέγξω τα συναισθήματα μου”,

“τα συναισθήματα μου θα με τρελάνουν”.
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14 διαστάσεις

• Μούδιασμα (Numbness). Το μοντέλο

συναισθηματικού σχήματος θεωρεί το

μούδιασμα ως συνέπεια της συναισθηματικής

αποφυγής που αναστέλλει οποιαδήποτε

συναισθηματική επεξεργασία της εμπειρίας.
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14 διαστάσεις

• Απαίτηση για λογική (Demand for

rationality). Αφορά την υπερβολική έμφαση στη

λογική.

• Διάρκεια (Duration). Μερικά άτομα πιστεύουν

ότι τα συναισθήματά τους θα διαρκέσουν πολύ –

πιθανώς επ'αόριστον.
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14 διαστάσεις

• Συναίνεση (Consensus). Ορισμένα άτομα

πιστεύουν ότι τα συναισθήματά τους είναι μοναδικά

γι 'αυτά και διατηρούν την πεποίθηση ότι δεν είναι

φυσιολογικά ή ακόμη και ελαττωματικά.

• Αποδοχή συναισθημάτων (Acceptance of

feelings). Κάποια άτομα επιτρέπουν στον εαυτό τους

να έχουν συναισθήματα χωρίς να προσπαθούν να

τα καταπιέσουν ή να τα αποφύγουν.
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14 διαστάσεις

• Μηρυκασμός (Rumination). Τα άτομα που

έχουν την τάση να μηρυκάζουν πιστεύουν ότι με

αυτό τον τρόπο προετοιμάζονται για το

χειρότερο και ότι τους βοηθάει να βρίσκουν

λύση στα προβλήματά τους.
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14 διαστάσεις

• Έκφραση (Expression). Η προθυμία του να βιώνει

κάποιος και να εκφράζει ένα συναίσθημα

αντανακλά μία αποδοχή ότι τα συναισθήματα είναι

σημαντικά και μπορούν να ενισχύσουν την αλλαγή ή

την κατανόηση.

• Μομφή (Blame). Προτάσεις που αντανακλούν την

κατηγορία του ατόμου απέναντι στους άλλους

ανθρώπους για τα αρνητικά συναισθήματα που

βιώνει.
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Αντιμετώπιση συγκεκριμένων 

συναισθηματικών σχημάτων

• Χαμηλή έκφραση του συναισθήματος (low

expression): Ο θεραπευτής αξιολογεί τις

πεποιθήσεις σχετικά με το πότε, πώς και αν τα

συναισθήματα είναι σημαντικό να εκφραστούν.
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Αντιμετώπιση 

• Επικύρωση συναισθήματος (validation): Το

μοντέλο των συναισθηματικών σχημάτων

θεωρεί την επικύρωση όλων των

συναισθηματικών εμπειριών ως ένα κεντρικό

κομμάτι της θεραπευτικής διαδικασίας.
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Αντιμετώπιση 

• Ενοχή και ντροπή (guilt and shame): Ένα

στοιχείο κλειδί στην αξιολόγηση του

συναισθήματος ενός ατόμου είναι η εκδήλωση

συναισθημάτων ντροπής και ενοχής, ως

απόρροια επικριτικών πεποιθήσεων σχετικά με

τη συναισθηματική εμπειρία.
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Αντιμετώπιση

• Συναισθηματική τελειοθηρία: Ο Leahy

(2015) αναφέρει ότι συχνά οι θεραπευόμενοι

πιστεύουν στη "συναισθηματική τελειοθηρία"-

ότι δηλαδή θα πρέπει κανείς να έχει τα σωστά

συναισθήματα και όχι τα λάθος συναισθήματα

και στον "αγνό νου’’.
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Αντιμετώπιση

• Απώλεια ελέγχου (loss of control): Η

πεποίθηση ότι τα ανεπιθύμητα συναισθήματα

θα κλιμακωθούν, φτάνοντας σε υψηλότερα

επίπεδα έντασης, όπου θα γίνουν ανυπόφορα

και βλαπτικά, κυρίως η λύπη, ο θυμός και το

άγχος.
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Αντιμετώπιση

• Έλλειψη κατανόησης (incomprehensibility):

Οι θεραπευόμενοι συχνά πιστεύουν ότι τα

συναισθήματά τους δεν βγάζουν νόημα.
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Αντιμετώπιση

• Μη αποδοχή των συναισθημάτων (non-acceptance

of feelings): Οι θεραπευόμενοι, οι οποίοι διακατέχονται

από αρνητικά συναισθηματικά σχήματα, πιστεύουν ότι

δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι έχουν ένα συναίσθημα.

• Εξισώνουν την αποδοχή με παραίτηση, απώλεια ελέγχου

ή ότι είναι παθητικοί με αποτέλεσμα η μη αποδοχή να

οδηγεί στην κλιμάκωση του συναισθήματος.
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Εμπόδια στη θεραπευτική σχέση

• Οι πεποιθήσεις σχετικά με τα συναισθήματα και

τους φόβους για το πώς οι άλλοι άνθρωποι

μπορεί να ανταποκρίνονται στη συναισθηματική

εμπειρία του ατόμου μπορούν να έχουν

αρνητική επίδραση στη θεραπευτική σχέση.
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Εμπόδια στη θεραπευτική σχέση

• Εκτός από αυτές τις προβληματικές πεποιθήσεις που ο

θεραπευόμενος μπορεί να έχει, οι θεραπευτές μπορεί να

έχουν το δικό τους συναισθηματικό σχήμα.

▫ Για παράδειγμα, υψηλό σκορ του θεραπευτή στο σχήμα

«Απαίτηση για λογική» μπορεί να έχει ως συνέπεια να

δίνει μεγάλη έμφαση στον ορθολογισμό και την επίλυση

προβλημάτων χωρίς να δίνει τον απαιτούμενο χρόνο στο

θεραπευόμενο να εκφραστεί συναισθηματικά, με

αποτελέσμα να θεωρηθεί από εκείνον ως «υπερβολικά

ορθολογικός».
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Συζήτηση

• Το μήνυμα που μεταδίδει το μοντέλο των

συναισθηματικών σχημάτων στον θεραπευόμενο

είναι ότι υπάρχουν προβλήματα στη ζωή που

πιστεύει ότι είναι δύσκολο να τα αντέξει, πιστεύει

ότι ο ψυχικός πόνος θα κρατήσει για πάντα, ή ότι τα

αρνητικά του συναισθήματα δείχνουν κάτι

ελαττωματικό για τον ίδιο, προκαλώντας στη

συνέχεια ένα ευρύ φάσμα αρνητικών

συναισθημάτων (π.χ. ντροπή και ενοχή).
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Συζήτηση

• Η αναγνώριση ότι αυτό είναι αναπόσπαστο

κομμάτι της ανθρώπινης φύσης και μιας ζωής

πλήρους και ολοκληρωμένης, μπορεί να

βοηθήσει το άτομο να κανονικοποίησει, να

επικυρώσει και να αποδεχτεί τη ζωή για αυτό

που είναι, με όλες τις πτυχές της, δυσάρεστες

και ευχάριστες.
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Σύνδεση ΣΣ με μορφές 

ψυχοπαθολογίας

• Πολλές μελέτες υποστηρίζουν ότι τα

συναισθηματικά σχήματα σχετίζονται με

διάφορες μορφές ψυχοπαθολογίας.

Δυσπροσαρμοστικά συναισθηματικά σχήματα

συνδέονται με την κατάθλιψη, το άγχος και

διαταραχές προσωπικότητας.
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Αποτελεσματικότητα του ΜΣΣ

• Η αποτελεσματικότητα του μοντέλου των

συναισθηματικών σχημάτων στη μείωση του

άγχους, της κατάθλιψης και του

μετατραυματικού στρες αποδεικνύεται από

αρκετές μελέτες.
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας
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