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Παρότι οι απαρχές της ενασχόλησης µε τις διαταραχές προσωπικότητας ουσιαστικά ταυτίζονται µε την
έναρξη της καταγεγραµµένης ιστορίας της ψυχοθεραπείας, το γενικό ενδιαφέρον για τις διαταραχές
προσωπικότητας είναι σχετικά πρόσφατο (Beck, & Freeman, 1990). Παρόλα αυτά, στο DSM-I (APA,
1952) περιγράφονταν ήδη 27 διαταραχές προσωπικότητας, ενώ στο DSM-II (APA, 1962) συνέχισαν να
περιλαµβάνονται 12 διαταραχές προσωπικότητας. Ωστόσο στις δύο πρώτες εκδόσεις του DSM οι
διαταραχές προσωπικότητας περιγράφονταν µε πολύ γενικούς και ασαφείς όρους. Σαφέστερα κριτήρια
και συγκεκριµένα συµπτώµατα περιγράφονται στο DSM-III (APA, 1980), όπου και οι διαταραχές
προσωπικότητας κωδικοποιούνται για πρώτη φορά ξεχωριστά στον Άξονα ΙΙ.
Ένα από τα κυριότερα προβλήµατα των διαταραχών προσωπικότητας δεν αφορά τόσο στη σηµαντική
αλληλοεπικάλυψη µε τις διαταραχές του Άξονα Ι, αλλά στη σηµαντική αλληλοεπικάλυψη µέσα στον ίδιο
τον Άξονα ΙΙ. Ο µέσος όρος διαγνώσεων στον Άξονα ΙΙ ανά θεραπευόµενο ήταν 2,8 στην έρευνα των
Zanarini et al. (1987), ενώ σύµφωνα µε τους των Widiger et al. (1986) ο µέσος όρος διαγνώσεων ήταν
3,75. Ο Morey (1988) υποστηρίζει ότι η αλληλοεπικάλυψη αυτή επιτάθηκε µε την έκδοση του DSM-IIIR
(APA, 1987) και το πρόβληµα αυτό λήφθηκε σοβαρά υπόψη κατά την αναθεώρηση των κριτηρίων του
DSM-IV (APA, 1995), χωρίς ωστόσο να µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι το πρόβληµα έχει λυθεί
(Derksen, 1995).
Οι κύριες αλλαγές στο DSM-IV περιορίζονται σε κάποιες αλλαγές στα κριτήρια της Αντικοινωνικής και
της Οριακής διαταραχής προσωπικότητας. Επίσης, η Παθητική – Επιθετική διαταραχή της
προσωπικότητας (η οποία αφορά σε ένα σταθερό πρότυπο στάσεων αρνητισµού και παθητικής
αντίστασης προς τις απαιτήσεις για ικανοποιητική απόδοση σε κοινωνικά και εργασιακά πλαίσια)
διαγράφηκε από την ταξινόµηση και µεταφέρθηκε στο ειδικό παράρτηµα όπου περιγράφονται
διαταραχές για περαιτέρω έρευνα. Στο ίδιο παράρτηµα προστέθηκε η Καταθλιπτική διαταραχή της
προσωπικότητας, η οποία αφορά σε ένα σταθερό πρότυπο καταθλιπτικών γνωσιών και συµπεριφορών.
Οι διαταραχές προσωπικότητας στο DSM-IV κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες, οι οποίες
καθορίστηκαν βάσει περιγραφικών οµοιοτήτων. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι διαγνώσεις που
εντάσσονται στις τρεις κατηγορίες µαζί µε µία σύντοµη περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της
κάθε µίας. Τονίζεται ότι η εγκυρότητα της κατηγοριοποίησης στις τρεις αυτές κατηγορίες δεν έχει
επιβεβαιωθεί κατά συστηµατικό τρόπο και ότι συχνά παρατηρείται το φαινόµενο ένα άτοµο να εµφανίζει
ταυτόχρονα διαταραχές προσωπικότητας που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες.

Πίνακας 1. Οι διαταραχές προσωπικότητας στο DSM-IV: ∆ιαγνωστικές κατηγορίες και βασικά
περιγραφικά χαρακτηριστικά
Κατηγορία Α’: Περίεργοι, εκκεντρικοί
Παρανοειδής
Έλλειψη εµπιστοσύνης και καχυποψία. Απόδοση αρνητικών κινήτρων στη
συµπεριφορά των άλλων.
Σχιζοειδής
Αποµάκρυνση από τις κοινωνικές σχέσεις. Περιορισµένο εύρος συναισθηµατικής
έκφρασης.
Σχιζοτυπική
Έντονη δυσφορία στις στενές διαπροσωπικές σχέσεις. Γνωστικές ή αντιληπτικές
διαστρεβλώσεις. Εκκεντρική συµπεριφορά.
Κατηγορία Β’: ∆ραµατικοί, συναισθηµατικοί, παρορµητικοί
Αντικοινωνική
Οριακή
Αστάθεια στις διαπροσωπικές σχέσεις, στην εικόνα του εαυτού και στο
συναίσθηµα. Έντονη παρορµητικότητα.
Οιστριονική
Υπερβολική έκφραση συναισθήµατος και αναζήτηση προσοχής.
Ναρκισσιστική
Αίσθηση προσωπικού µεγαλείου. Ανάγκη για θαυµασµό. Έλλειψη
ενσυναίσθησης.
Κατηγορία Γ’: Αγχώδεις, φοβισµένοι
Αποφευκτική
Κοινωνική αναστολή. Αισθήµατα αναξιότητας. Υπερβολική ευαισθήσια στην
αρνητική κριτική.
Εξαρτητική
Συµπεριφορές υποταγής και προσκόλλησης.
Ιδεοψυχαναγκαστική Εµµονή µε την τάξη. Τελειοθηρία. Ανάγκη για έλεγχο.
Μη καθοριζόµενη

Μεικτή συµπτωµατολογία ή συµπτωµατολογία που δεν ανήκει σε µία από τις
παραπάνω διαγνώσεις (π.χ. παθητική-επιθετική διαταραχή της
προσωπικότητας).
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Οι διαταραχές προσωπικότητας στο DSM – IV ταξινοµούνται στον Άξονα ΙΙ, όπου κωδικοποιούνται και
συγκεκριµένα δυσπροσαρµοστικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας που δεν ικανοποιούν τα κριτήρια
για τη διάγνωση µίας διαταραχής της προσωπικότητας. Η διάγνωση µίας διαταραχής προσωπικότητας
σπάνια δίνεται σε παιδιά ή εφήβους, καθώς πρέπει να υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να υποδεικνύουν
ότι το παρατηρούµενο πρότυπο δεν περιορίζεται στο συγκεκριµένο αναπτυξιακό στάδιο.
Ως χαρακτηριστικά προσωπικότητας στο DSM-IV ορίζονται τα σταθερά πρότυπα αντίληψης, σχετίζεσθαι
και σκέψης για το περιβάλλον και τον εαυτό, τα οποία εκδηλώνονται σε ένα µεγάλο εύρος κοινωνικών
και προσωπικών πλαισίων. Μόνο όταν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας είναι άκαµπτα και
δυσλειτουργικά και προκαλούν σηµαντική λειτουργική µειονεξία ή υποκειµενική δυσφορία συνιστούν
διαταραχή της προσωπικότητας.
Ως διαταραχή προσωπικότητας στο DSM-IV ορίζεται ένα σταθερό πρότυπο εσωτερικής εµπειρίας και
συµπεριφοράς το οποίο αποκλίνει σηµαντικά από τις προσδοκίες που καθορίζονται από την κουλτούρα
του ατόµου και εκδηλώνεται τουλάχιστον σε δύο από τις παρακάτω περιοχές: Σκέψη, συναίσθηµα,
διαπροσωπική λειτουργικότητα ή έλεγχο των παρορµήσεων. Αυτό το σταθερό πρότυπο είναι άκαµπτο
και εµµένον σε ένα µεγάλο εύρος κοινωνικών και προσωπικών καταστάσεων. Οδηγεί σε κλινικά
σηµαντική δυσφορία ή µειονεξία στην κοινωνική, την εργασιακή ή σε κάποια άλλη σηµαντική περιοχή
της λειτουργικότητας. Το πρότυπο είναι σταθερό και χαρακτηρίζεται από µακρά διάρκεια και η έναρξή
του ανιχνεύεται τουλάχιστον στην εφηβεία ή στην πρώτη νεότητα.
Οι διαταραχές προσωπικότητας συνήθως διακρίνονται από τις διαταραχές συµπτωµάτων (τις
διαταραχές δηλαδή του Άξονα Ι), βάσει µίας σειράς γενικεύσεων οι οποίες δεν ισχύουν σε όλες τις
περιπτώσεις (Derksen, 1995). Θα µπορούσαµε να πούµε ότι ισχύουν σε µεγάλο βαθµό αν συγκρίνουµε
τις διαταραχές προσωπικότητας µε µία αγχώδη διαταραχή, αλλά όχι αν τις συγκρίνουµε µε τη
σχιζοφρένεια (που επίσης κωδικοποιείται στον Άξονα Ι). Οι γενικεύσεις αυτές θα µπορούσαν να
συνοψισθούν στα ακόλουθα τέσσερα σηµεία:
1.
2.
3.
4.

Οι διαταραχές προσωπικότητας αφορούν σε µακροχρόνια πρότυπα, τα οποία εντοπίζονται ήδη
στην εφηβεία και είναι σχετικώς ανεξάρτητα από το κοινωνικό πλαίσιο.
Σε αντίθεση µε τις διαταραχές συµπτωµάτων, οι διαταραχές προσωπικότητας είναι συνήθως
εγωσυντονικές, δηλαδή το άτοµο µπορεί να µην τις θεωρεί πρόβληµα.
Η θεραπεία των διαταραχών προσωπικότητας είναι πολύ πιο δύσκολη. Συγκριτικά οι
διαταραχές συµπτωµάτων είναι εκ φύσεως πιο παροδικές.
Οι διαταραχές προσωπικότητας είναι «θεµελιώδεις» και αφορούν την ολότητα του ατόµου.

Γνωσιακή – συµπεριφοριστική ψυχοθεραπεία και διαταραχές
προσωπικότητας
Η αρχική σύλληψη της γνωσιακής ψυχοθεραπείας από τον A. T. Beck αφορούσε κυρίως σε µία βραχεία,
εστιασµένη στο πρόβληµα µορφή ψυχοθεραπείας για την κατάθλιψη, παρότι ο Beck σηµείωσε εξαρχής
τις δυνατές εφαρµογές της στις αγχώδεις διαταραχές (Beck, 1967). Σήµερα η γνωσιακή ψυχοθεραπεία
έχει το χαρακτήρα µίας ενεργητικής, κατευθυντικής, βραχείας, δοµηµένης ψυχοθεραπευτικής
προσέγγισης µε ποικίλες εφαρµογές όπως η κατάθλιψη (Beck, Rush, Shaw, & Emery, 1979), οι
αγχώδεις διαταραχές (Beck, Emery, & Greenberg, 1985), οι διαταραχές της παιδικής και εφηβικής
ηλικίας (Ronnen, 1999), η χρήση ουσιών (Beck, Wright, & Newman, 1993), η παρέµβαση στην κρίση
(Dattilio, & Freeman, 1994), τα προβλήµατα ζεύγους (Dattilio, & Padesky, 1995), τα σωµατικά
προβλήµατα, οι διαταραχές πρόσληψης τροφής, οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες, οι ψυχώσεις, τα
προβλήµατα της τρίτης ηλικίας , η παθολογική ενασχόληση µε τα τυχερά παιχνίδια κλπ. (Dryden, &
Rentoul, 1991· Hawton, Salkovskis, Kirk, & Clark, 1989· Salkovskis, 1996).
Οι Beck και Freeman (1990) σηµειώνουν ότι η συνηθισµένη µορφή της γνωσιακής ψυχοθεραπείας
συχνά είναι αναποτελεσµατική στις διαταραχές προσωπικότητας. Ωστόσο στη θεραπεία των
διαταραχών της προσωπικότητας χρησιµοποιούνται διάφορα συστατικά της γνωσιακής θεραπείας για
τις διαταραχές συµπτωµάτων, όπως έµφαση στην κοινή απόφαση θεραπευτή – θεραπευόµενου για
τους στόχους, στην επίλυση προβληµάτων, στην τροποποίηση των δυσλειτουργικών σκέψεων,
πεποιθήσεων και συµπεριφορών και στην εκπαίδευση του θεραπευόµενου να γίνει θεραπευτής του
εαυτού του για να προληφθούν οι υποτροπές (J. S. Beck, 1996).
Οι Beck και Freeman (1990) αναφέρουν ότι οι διαταραχές προσωπικότητας συχνά συγκαταλέγονται στις
πιο δύσκολες κλινικές περιπτώσεις: Η φύση του προβλήµατος είναι συνήθως µακροχρόνια. Οι
θεραπευόµενοι συνήθως διστάζουν να αποταθούν για ψυχοθεραπεία και όταν το κάνουν συχνά έχουν
ως αίτηµα κάποια διαταραχή του Άξονα Ι η οποία είτε απλώς συνυπάρχει µε τη διαταραχή στον Άξονα ΙΙ
είτε προκύπτει δευτερογενώς από αυτή. Σε άλλες περιπτώσεις προσέρχονται σε θεραπεία λόγω της
πίεσης από κάποιο σηµαντικό πρόσωπο της ζωής τους και γενικώς διστάζουν ή δυσκολεύονται να
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προχωρήσουν στις απαραίτητες αλλαγές. Αυτό συµβαίνει επειδή συχνά θεωρούν τις δυσκολίες που
συναντούν ως ξένες προς τον εαυτό τους και γενικώς µη σχετιζόµενες µε τη δική τους συµπεριφορά ή
συµµετοχή.
Οι ίδιοι συγγραφείς αναφέρουν ότι µία ακραιφνώς γνωσιακή προσέγγιση προκειµένου να «πεισθούν» οι
θεραπευόµενοι να αλλάξουν τα σχήµατά τους δεν αρκεί. Επίσης δεν αρκεί µία σειρά µεµονωµένων
συστηµατικών παρεµβάσεων για το κάθε ένα από τα προβλήµατα του θεραπευόµενου (π.χ. εκπαίδευση
στον έλεγχο των παρορµήσεων, σε κοινωνικές δεξιότητες ή στην κατάλληλη έκφραση του θυµού κλπ.).
Οι γνωσιακοί θεραπευτές συµφωνούν µε τους ψυχαναλυτές ότι είναι πιο αποτελεσµατικό να
εντοπιστούν και να τροποποιηθούν τα «πυρηνικά» προβλήµατα του θεραπευόµενου, µε κύριο σηµείο
διαφωνίας των δύο σχολών το γεγονός ότι οι γνωσιακοί θεραπευτές θεωρούν ότι οι διαδικασίες και τα
παράγωγά αυτών των «πυρηνικών» δοµικών στοιχείων της προσωπικότητας εµπίπτουν σε µεγάλο
βαθµό στη συνειδητότητα του ατόµου και ότι µε την κατάλληλη εκπαίδευση µπορούν να γίνουν ακόµη
πιο προσβάσιµα στην συνειδητότητα του ατόµου.
Τα «πυρηνικά» δοµικά αυτά χαρακτηριστικά στη γνωσιακή ψυχοθεραπεία ονοµάζονται σχήµατα. Κύρια
διαφορά της γνωσιακής ψυχοθεραπείας των διαταραχών προσωπικότητας σε σχέση µε την
αντιµετώπιση των διαταραχών συµπτωµάτων είναι ότι η θεραπεία εστιάζεται στα σχήµατα, δηλαδή
θεραπευτικός στόχος είναι η τροποποίηση των δυσλειτουργικών σχηµάτων που ευθύνονται για τη
διαταραχή, χωρίς όµως να παραµελούνται τα συµπτώµατα (Beck, & Freeman, 1990· Young, 1990).

H φύση των διαταραχών προσωπικότητας
Κατά την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους εµφανίστηκαν µία σειρά προτύπων λειτουργίας, τα οποία
περιλαµβάνουν συµπεριφορές όπως η ανταγωνιστικότητα, η εξαρτητικότητα, η καχυποψία, η
δραµατοποίηση, η άσκηση ελέγχου, η αποµόνωση, η υπερτίµηση του εαυτού κλπ. Όλοι οι άνθρωποι
χρησιµοποιούν πολλές από τις στρατηγικές αυτές µε προσαρµοστικό τρόπο σε συγκεκριµένες
περιστάσεις. Για παράδειγµα, είναι χρήσιµο για έναν αθλητή να είναι ανταγωνιστικός, για ένα ρήτορα να
δραµατοποιεί προκειµένου να γίνει πιο πειστικός ή για έναν επιχειρηµατία που πρόκειται να υπογραψει
ένα συµβόλαιο να είναι καχύποπτος.
Τα άτοµα που παρουσιάζουν διαταραχές προσωπικότητας εκδηλώνουν τα ίδια πρότυπα λειτουργίας,
αλλά τείνουν κατά συστηµατικό τρόπο να υπερχρησιµοποιούν έναν µικρό αριθµό στρατηγικών κατά
τρόπο άκαµπτο και καταναγκαστικό, ακόµα και όταν η χρήση των στρατηγικών αυτών προφανώς
αντιβαίνει στο συµφέρον τους. ∆υσκολεύονται να εκτιµήσουν τις καταστάσεις και να επιλέξουν την
κατάλληλη στρατηγική από το πλήρες εύρος των διαθέσιµων στρατηγικών (J. S. Beck, 1996).
Ωστόσο είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι δεν εκδηλώνουν συναισθηµατική δυσφορία όλα τα άτοµα που
τείνουν συστηµατικά να χρησιµοποιούν ένα περιορισµένο αριθµό προσαρµοστικών στρατηγικών.
Ορισµένα αναζητούν περιβάλλοντα που είναι συµβατά µε τις χαρακτηριστικές στρατηγικές που
χρησιµοποιούν, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα άτοµα αυτά δεν βιώνουν τα ίδια συναισθηµατική
δυσφορία, αλλά προκαλούν συναισθηµατική δυσφορία στα άτοµα του περιβάλλοντός τους (Beck, &
Freeman, 1990).

Σχήµατα, πρότυπα και προσωπικότητα
Στην αρχική διατύπωση της θεωρίας του Beck τα σχήµατα ορίζονται ως τα σχετικώς σταθερά γνωστικά
πρότυπα που υπάρχουν σε κάθε άτοµο , τα οποία αποτελούν τη βάση των ερµηνειών που κάνει για τις
διάφορες καταστάσεις (Beck et al., 1979). Περιεχόµενο των σχηµάτων αποτελούν οι πεποιθήσεις, οι
οποίες καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο το άτοµο αντιλαµβάνεται τον εαυτό του, τον κόσµο και τους
άλλους (Beck, 1967· βλ. και Παπακώστας, 1994, σελ. 95 - 104).
Η κάθε κατάσταση αποτελείται από πλήθος ερεθισµάτων. Τα αισθητηριακά δεδοµένα από µόνα τους
έχουν µικρή αξία· για να αποκτήσουν πληροφοριακή αξία και να µετατραπούν σε εµπειρίες, πρέπει να
νοηµατοδοτηθούν (Beck, & Freeman, 1990). Το άτοµο αντιλαµβάνεται και νοηµατοδοτεί µία κατάσταση,
αφού επιλέξει ορισµένα στοιχεία της και τα συνθέσει µε το δικό του τρόπο. Υπάρχουν σηµαντικές
διατοµικές διαφορές ως προς τον τρόπο µε τον οποίο νοηµατοδοτείται µία κατάσταση· η ίδια κατάσταση
διαµορφώνεται µε διαφορετικό τρόπο και αποκτά διαφορετικό νόηµα στο µυαλό κάθε ανθρώπου (Beck
et al., 1979). Για παράδειγµα, δύο µαθητές µιλούν την ώρα του µαθήµατος και ο καθηγητής τους κάνει
παρατήρηση· ο ένας σκέφτεται ότι η παρατήρηση είναι άδικη και προσβλητική και αντιδρά µε θυµό και
δικαιολογίες, ενώ ο άλλος σκέφτεται ότι ήταν απαράδεκτη η συµπεριφορά του, κοκκινίζει και ζητάει
συγγνώµη. Οι ενδοατοµικές όµως γνωστικές αντιδράσεις σε διάφορες καταστάσεις παρόµοιου
περιεχοµένου παρουσιάζουν σχετική συνέπεια. Ο πρώτος µαθητής του παραπάνω παραδείγµατος
πιθανότατα θα αντιδράσει µε παρόµοιο τρόπο αν του υποδειχθεί ένα λάθος του από κάποιον (π.χ. αν
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κάποιος του υποδείξει να περιµένει στην ουρά ενώ αυτός την έχει παρακάµψει, αν η µητέρα του του
επισηµάνει ότι είχε αφήσει κατά λάθος το µάτι της κουζίνας αναµµένο κλπ.). Το ίδιο ισχύει αντίστοιχα και
για το δεύτερο µαθητή.
Στη µεταγενέστερη διατύπωση της θεωρίας του Beck, τα σχήµατα είναι οι βασικές µονάδες της
προσωπικότητας· από αυτά εξαρτώνται οι γνωστικές και οι συναισθηµατικές διεργασίες και τα κίνητρα
του ατόµου (Beck, & Freeman, 1990). Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, που στην καθηµερινή
ζωή αποδίδονται µε επίθετα (π.χ. εξωστρεφής, µαζεµένος κλπ.) µπορούν να θεωρηθούν ως έκφραση
αυτών των εσωτερικών δοµών. Οι εσωτερικές δοµές επηρεάζουν τη νοηµατοδότηση των εµπειριών του
ατόµου και η προσωπική αυτή νοηµατοδότηση καθορίζει την έκδηλη συµπεριφορά του. Η
προσωπικότητα µπορεί να θεωρηθεί ως µία σχετικά σταθερή οργάνωση, αποτελούµενη από πρότυπα
και συστήµατα. Τα πρότυπα που αποτελούνται από στενά συνδεδεµένες δοµές (σχήµατα) ευθύνονται
για την ακολουθία η οποία λαµβάνει χώρα από τη στιγµή που ένα ερέθισµα φτάνει στις αισθήσεις µέχρι
την εµφανή συµπεριφορά που θα ακολουθήσει την εµφάνισή του. Το κάθε άτοµο έχει διαφορετικό
προφίλ προσωπικότητας, το οποίο συνίσταται από το διαφορετικό βαθµό πιθανότητας να αντιδράσει µε
συγκεκριµένο τρόπο, σε συγκεκριµένο βαθµό, σε µία συγκεκριµένη κατάσταση.
Το 1996 ο Beck διατύπωσε την άποψη ότι τα πρότυπα αποτελούν ένα δίκτυο γνωστικών,
συναισθηµατικών, κινητοποιητικών και συµπεριφορικών στοιχείων, τα οποία αντιστοιχούν στα
συστήµατα της προσωπικότητας (γνωστικό, συναισθηµατικό, κινητοποιητικό και συµπεριφορικό) · τα
συστήµατα αυτά είναι σχεδιασµένα ώστε να ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένες απαιτήσεις ή
προβλήµατα. Αν ένα συγκεκριµένο πρότυπο είναι υπερβολικά ενεργοποιηµένο, εµφανίζονται οι
συγκεκριµένες δυσκολίες που σχετίζονται µε το περιεχόµενό του (Newell, & Dryden, 1991). Προκειµένου
να εξηγήσει ο Beck την ενεργοποίηση του δικτύου των προτύπων εισήγαγε την έννοια του
κατευθυντικού (orienting) σχήµατος, το οποίο όταν το άτοµο αντιλαµβάνεται το εκλυτικό ερέθισµα ή
προσεγγίζει (τοπικά ή χρονικά) σε αυτό, νοηµατοδοτεί το ερέθισµα και ενεργοποιεί το σχετικό πρότυπο.
Αφού ενεργοποιηθεί το πρότυπο, ενεργοποιούνται και τα διάφορα υποσυστήµατα του προτύπου µε τα
σχήµατά τους (γνωστικά, συναισθηµατικά, κινητοποιητικά και συµπεριφορικά σχήµατα), τα οποία
παράγουν συγχρονισµένες γνωστικές, συναισθηµατικές και συµπεριφορικές αντιδράσεις στις απαιτήσεις
του περιβάλλοντος και επιτρέπουν την πραγµατοποίηση εσωτερικών στόχων και επιταγών.
Τα γνωσιακά σχήµατα αφορούν τις αφαιρετικές διεργασίες, την ερµηνεία και την ανάκληση· τα
συναισθηµατικά σχήµατα ευθύνονται για τη βίωση συναισθηµάτων· τα κινητοποιητικά σχήµατα
σχετίζονται µε τις επιθυµίες· τα σχήµατα δράσης προετοιµάζουν για δράση· τα σχήµατα ελέγχου
εµπλέκονται στην αυτοπαρατήρηση και την προώθηση ή την παρεµπόδιση της δράσης. Για
παράδειγµα, όταν ένα άτοµο αξιολογεί µία κατάσταση ως απειλητική (γνωσιακό σχήµα), αισθάνεται
φόβο (συναισθηµατικό σχήµα), θέλει να ξεφύγει από αυτήν (κινητοποιητικό σχήµα) και προετοιµάζεται
να φύγει (συµπεριφορικό σχήµα)· αν κρίνει ότι η φυγή είναι καλή λύση για τη συγκεκριµένη κατάσταση
(σχήµα συνειδητού ελέγχου), προχωράει στην πραγµατοποίησή της (συµπεριφορά).
Τα σχήµατα είναι ιεραρχικά οργανωµένα· αυτή η οργάνωση προχωράει από τις πιο συγκεκριµένες και
περιστασιακές πεποιθήσεις, σε όλο και ευρύτερες, περίπλοκες και γενικότερες. Πέραν της ταξινόµησης
των σχηµάτων βάσει της λειτουργίας και του περιεχοµένου τους σε γνωσιακά, συναισθηµατικά,
κινητοποποιητικά, δράσης και ελέγχου, τα σχήµατα διακρίνονται σε βασικά (ή πυρηνικά) και
εξαρτώµενα. Τα εξαρτώµενα σχήµατα διατυπώνονται µε υποθετικούς όρους (π.χ. «Αν κάποιος έχει κακή
διάθεση, σηµαίνει ότι είναι θυµωµένος µαζί µου», «Αν κάνω λάθος, οι άλλοι θα µε κατακρίνουν» κλπ),
ενώ τα βασικά σχήµατα µε πιο γενικούς όρους (π.χ. «Είµαι ανεπιθύµητος», «Είµαι άχρηστος» κλπ.).

Ιδιότητες των σχηµάτων
Τα σχήµατα µπορούν να περιγραφούν και βάσει ορισµένων ιδιοτήτων τους: (1) το εύρος (ένα σχήµα
µπορεί να είναι γενικό ή συγκεκριµένο), (2) την ευκαµψία, που αναφέρεται στο βαθµό δυσκολίας της
τροποποίησής τους (εύκαµπτα και άκαµπτα σχήµατα), (3) την πυκνότητα, που αναφέρεται στο πόσο
επηρεάζουν τη γνωστική οργάνωση, (4) την ισχύ, που αφορά στο επίπεδο ενεργοποίησής τους σε µία
δεδοµένη στιγµή (Beck, & Freeman, 1990) (5) τη σηµασία που θεωρεί το άτοµο ότι έχουν για την
προσωπική του ευηµερία, (6) την ηλικία κατά την οποία σχηµατίστηκαν, (7) πόσο ισχυρά και από
ποιους έχουν ενισχυθεί και (8) την προηγούµενη εµπειρία του ατόµου σχετικά µε τη σηµασία τους
(Freeman, & Dattilio, 1994).
Παρότι οι αυτόµατες σκέψεις, τα συναισθήµατα και οι επιθυµίες περνούν από το χώρο του συνειδητού,
έστω και στιγµιαία, τα σχήµατα που τις υπαγορεύουν δεν είναι συνειδητά· ωστόσο, µπορούµε, µέσω
ενδοσκoπικών µεθόδων, να ανακαλύψουµε το περιεχόµενό τους και, µέσω συνειδητών διαδικασιών,
όπως ο εντοπισµός, η αναγνώριση και ο έλεγχος της εγκυρότητας, να τα αλλάξουµε ή να
τροποποιήσουµε τη δράση τους (Beck, & Freeman, 1990).
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Το γνωστικό σύστηµα
Το γνωστικό σύστηµα αναλαµβάνει τις λειτουργίες που σχετίζονται µε την επεξεργασία πληροφοριών
και τη νοηµατοδότηση των εµπειριών, µέσω της επιλογής των ερεθισµάτων, της προσοχής, της µνήµης
και της ανάκλησης. Η διαδικασία επεξεργασίας των πληροφοριών συνήθως δε γίνεται µε συνειδητό
τρόπο, όµως το άτοµο µπορεί να έχει επίγνωση του περιεχοµένου της. Οι βασικές δοµές του γνωστικού
συστήµατος είναι τα γνωσιακά σχήµατα, τα οποία αποτελούν ένα υποσύστηµα «νοηµατοδότησης
εµπειριών». Αυτά τα γνωσιακά σχήµατα αντιστοιχούν στην αρχική έννοια του σχήµατος που εισήγαγε ο
Beck (1967). Οι αναµνήσεις γεγονότων του παρελθόντος, ακόµα και όταν δεν είναι συνειδητές,
συµβάλλουν στη νοηµατοδότηση των παρουσών εµπειριών. Όταν ενεργοποιείται ένα πρότυπο,
ενεργοποιούνται και οι µνήµες που σχετίζονται µε το πρότυπο αυτό.
Οι έννοιες της αφοµοίωσης και της συµµόρφωσης του Piaget (1970) µπορεί να χρησιµοποιηθούν και για
την κατανόηση της λειτουργίας των γνωστικών δοµών σε σχέση µε το περιβάλλον, καθώς και του ρόλου
των σχηµάτων σε αυτήν τη διαδικασία. Κατά την αφοµοίωση, όλες οι υπάρχουσες αντιλήψεις και
γνωστικές δοµές (γνωσιακά σχήµατα) παραµένουν και εφαρµόζονται για να υπηρετήσουν νέες
λειτουργίες (Βοσνιάδου, & Brewer, 1992). Κατά τη συµµόρφωση, αναπτύσσονται νέες γνωσιακές δοµές
(γνωστικά σχήµατα), για να υπηρετήσουν τις ίδιες λειτουργίες, σε νέες καταστάσεις (Freeman, & Dattilio,
1994).
Όταν ένα άτοµο έρχεται αντιµέτωπο µε µία κατάσταση, ενεργοποιείται το σχήµα του σχετικά µε την
κατάσταση αυτή. Το σχήµα που ενεργοποιείται σε µία συγκεκριµένη κατάσταση µπορεί να ήταν
ανενεργό για µεγάλο χρονικό διάστηµα και έναυσµα για την ενεργοποίησή του να αποτελέσει µία
συγκεκριµένη εµπειρία που σχετίζεται µε το περιεχόµενό του. Όταν το άτοµο εκδηλώνει µία ψυχική
διαταραχή, λαµβάνει χώρα η λεγόµενη γνωσιακή µετατόπιση· η ενέργεια µετατοπίζεται από τη
φυσιολογική επεξεργασία των πληροφοριών στην δυσλειτουργική επεξεργασία πληροφοριών που
υπαγορεύεται από το σχήµα της κάθε ψυχικής διαταραχής. Όταν ένα σχήµα είναι σε λανθάνουσα
κατάσταση, δε συµµετέχει στην επεξεργασία των πληροφοριών· όταν είναι ενεργοποιηµένο, διέπει την
επεξεργασία των πληροφοριών σε όλες της τις φάσεις Beck, & Freeman, 1990). Για παράδειγµα, το
σχήµα «δεν µπορώ να τα καταφέρω µόνος µου» µπορεί να µην είναι ενεργοποιηµένο για όσο διάστηµα
το άτοµο έχει µία σχέση και να ενεργοποιηθεί όταν η σχέση διαλυθεί· το σχήµα «αν δεν τα κάνω όλα
τέλεια, θα µε απορρίψουν» µπορεί να ενεργοποιηθεί από µία εµπειρία αποτυχίας. Συνεπώς, οι
περιβαλλοντικοί παράγοντες παίζουν σηµαντικό ρόλο στην εκδήλωση των σχηµάτων και καθορίζουν σε
µεγάλο βαθµό αν αυτά είναι δυσλειτουργικά. Ένα άτοµο που έχει το σχήµα «∆εν αξίζω τίποτα, αν δε µε
αγαπούν» και ζει σε περιβάλλον όπου λαµβάνει πολλή αγάπη και ενδιαφέρον, µπορεί να µην
συναντήσει δυσκολίες εξαιτίας του σχήµατος αυτού (Persons, 1989).

Το συναισθηµατικό σύστηµα
Το συναισθηµατικό σύστηµα προκαλεί τις διάφορες συναισθηµατικές καταστάσεις, καθώς και τις
διακυµάνσεις και τους συνδυασµούς των συναισθηµάτων. Οι συναισθηµατικές αντιδράσεις σχετίζονται
µε διάφορες ψυχοβιολογικές αλλαγές, οι οποίες εξυπηρετούν την επιβίωση και την αναπαραγωγή.
Μέσω της πρόκλησης συναισθηµάτων ευχαρίστησης και της δυσαρέσκειας, το συναισθηµατικό σύστηµα
ενισχύει τις προσαρµοστικές συµπεριφορές. Και το συναισθηµατικό σύστηµα αποτελείται από επιµέρους
δοµές, τα συναισθηµατικά σχήµατα, οι οποίες, όταν ενεργοποιούνται, προκαλούν συγκεκριµένες
συναισθηµατικές καταστάσεις.

Το κινητοποιητικό και το συµπεριφορικό σύστηµα
Το κινητοποιητικό και το συµπεριφορικό σύστηµα ευθύνονται για την κινητοποίηση του οργανισµού για
δράση ή απραξία. Ο όρος «κινητοποιητικό» δεν αναφέρεται σε εµπρόθετο κίνητρο, αλλά σε αυτόµατες,
ακούσιες ορµές, όπως η πείνα, η δίψα, η σεξουαλική ορµή, η αυθόρµητη επιθυµία επίθεσης, φυγής ή
αποφυγής των επικίνδυνων καταστάσεων. Τα κινητοποιητικά και συµπεριφορικά σχήµατα
ενεργοποιούνται αυτόµατα και ταχύτατα, χωρίς να παρεµβάλλεται εκούσιος και λογικός έλεγχος.
Ωστόσο, τα συστήµατα αυτά, παρότι λειτουργούν αυτόµατα, είναι δυνατό να τεθούν υπό τον εκούσιο και
συνειδητό έλεγχο του ατόµου. Αυτή η δυνατότητα ελέγχου οφείλεται στο σύστηµα συνειδητού ελέγχου.

Το σωµατικό σύστηµα
Το σωµατικό σύστηµα συµµετέχει σε µία αντίδραση κυρίως στις περιπτώσεις όπου ενεργοποιείται ένα
πρότυπο απειλής. Περιλαµβάνει τις αντιδράσεις του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος, των κινητικών και
των αισθητηριακών συστηµάτων. Οι αντιδράσεις αυτές µπορεί να σχετίζονται µε την παρόρµηση του
ατόµου για φυγή ή µάχη· επιπλέον, µπορεί να ερµηνευθούν µε διάφορους τρόπους από το άτοµο. Για
παράδειγµα, ο έντονος καρδιακός ρυθµός µπορεί να ερµηνευθεί ως επερχόµενη καρδιακή προσβολή.

Το σύστηµα συνειδητού ελέγχου
Το σύστηµα συνειδητού ελέγχου απαρτίζεται από πιο συνειδητές, «ώριµες», σκόπιµες επιθυµίες,
στόχους και αξίες. Τα στοιχεία του συστήµατος συνειδητού ελέγχου είναι πιο ευέλικτα και λιγότερο
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πρωτόγονα, σε σχέση µε τα στοιχεία του κινητοποιητικού και του συµπεριφορικού συστήµατος. Αυτό το
σύστηµα αναλαµβάνει τη λογική επίλυση προβληµάτων, τις µακροπρόθεσµες προβλέψεις και το
µελλοντικό σχεδιασµό. Σε αυτό το σύστηµα βασίζεται η αλλαγή που επιδιώκεται κατά την
ψυχοθεραπευτική παρέµβαση (αλλαγή αυτόµατων σκέψεων, παρεµπόδιση δυσπροσαρµοστικών
παρορµήσεων κλπ.). Η λειτουργία του µπορεί να χαρακτηριστεί ως «µεταγνωστική», καθότι βασίζεται
στη «σκέψη σχετικά µε τις σκέψεις». Το σύστηµα συνειδητού ελέγχου είναι σχετικά ανεξάρτητο από το
πρότυπο· µέσω του συστήµατος αυτού το άτοµο έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει το πρότυπο
(Beck, 1996).
Το σύστηµα ελέγχου παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία· λειτουργεί σε
στενή σχέση µε το σύστηµα δράσης, µε στόχο την τροποποίηση και την αναστολή των παρορµητικών
αντιδράσεων. Το σύστηµα ελέγχου βασίζεται σε πεποιθήσεις· αν θεωρήσουµε ότι οι παρορµήσεις
αποτελούν τα «θέλω», το σύστηµα ελέγχου αποτελεί τα «πρέπει» (Beck, & Freeman, 1990). Σε γενικές
γραµµές, η λειτουργία των υπόλοιπων συστηµάτων έχει αντανακλαστικό, αυτόµατο χαρακτήρα, ενώ η
λειτουργία του συστήµατος συνειδητού ελέγχου λαµβάνει χώρα µε πιο αργό ρυθµό (Beck, 1996). Σε
αυτό περιλαµβάνονται έννοιες όπως η βούληση, η επιλογή, οι αξίες κλπ. Αποτελεί το πιο ευέλικτο και
προσαρµοστικό σύστηµα της προσωπικότητας, καθότι:
•
Θέτει υπό έλεγχο τις αυτόµατες λειτουργίες του προτύπου, όταν αυτές έρχονται σε σύγκρουση µε
τις αξίες και τα συµφέροντα του ατόµου
•
Παρέχει τη δυνατότητα εναλλακτικών θεωρήσεων µίας κατάστασης
•
Υποβάλλει στη δοκιµασία της πραγµατικότητας τα αυθαίρετα συµπεράσµατα και τις αυτόµατες
προβλέψεις
•
Επιτρέπει το µακροπρόθεσµο σχεδιασµό, τη θέση στόχων και την αλλαγή στρατηγικών
αντιµετώπισης προβληµάτων.

Η γένεση των δυσλειτουργικών σχηµάτων1
Τα δυσλειτουργικά σχήµατα δηµιουργούνται, διατηρούνται και ενδυναµώνονται ως αποτέλεσµα της
αλληλεπίδρασης ανάµεσα στη γενετική προδιάθεση, την αρνητική επιρροή άλλων ατόµων και την
έκθεσή του ατόµου σε τραυµατικές εµπειρίες Beck, & Freeman, 1990).

Ο ρόλος της προδιάθεσης
Η θεωρία της εξέλιξης προσφέρει σηµαντικά στοιχεία στην κατανόηση της γένεσης των σχηµάτων. Η
διαδικασία της φυσικής επιλογής συνέβαλε στο ταίριασµα κάποιων στερεότυπων µορφών
συµπεριφοράς µε τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Η ποικιλία των γονιδιακών συνδυασµών ευθύνεται
σε µεγάλο βαθµό για τις διατοµικές διαφορές ως προς την προσωπικότητα. Για παράδειγµα,
συµπεριφορές όπως η αρπαγή και ο ανταγωνισµός ταίριαζαν, υπό την έννοια ότι ήταν λειτουργικές, σε
κάποια παλαιότερα, πιο πρωτόγονα, περιβάλλοντα· αντιθέτως, στη σηµερινή κοινωνία, τα ίδια
χαρακτηριστικά δεν είναι επιθυµητά, ούτε λειτουργικά. Ένα άτοµο που η συµπεριφορά του και η
προσωπικότητά του χαρακτηρίζονται από αρπακτικές, επιθετικές και ανταγωνιστικές τάσεις, πιθανότατα
θα διαγνωσθεί µε «αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας». Η τάση για ανάληψη έντονης σωµατικής
δραστηριότητας (µηχανισµός φυγής ή πάλης) ως αντίδραση σε κάποιο στρεσογόνο παράγοντα ήταν
απόλυτα λειτουργική σε κοινωνίες όπου οι στρεσογόνοι παράγοντες (π.χ. επίθεση από άγριο θηρίο)
αντιµετωπίζονταν επιτυχώς µε σωµατική δράση· στη σηµερινή κοινωνία, όµως, οι στρεσογόνοι
παράγοντες είναι πολύ διαφορετικοί (π.χ. εξέταση δύσκολου µαθήµατος, συνέντευξη για πρόσληψη σε
εργασία κλπ.) και η σωµατική δραστηριότητα δεν µπορεί να προσφέρει στην αντιµετώπισή τους. Το
άτοµο που εκδηλώνει τη σωµατική αντίδραση του στρες σε πολλές καταστάσεις της ζωής του µπορεί να
λάβει τη διάγνωση αγχώδους διαταραχής.

Ο ρόλος των τραυµατικών εµπειριών
Τα άτοµα που παρουσιάζουν εγγενή ευαισθησία σε ορισµένου είδους εµπειρίες (π.χ. απόρριψη,
εγκατάλειψη, µαταίωση) µπορεί να αναπτύξουν έντονους φόβους και ισχυρές πεποιθήσεις σχετικά µε
αυτές τις εµπειρίες. Ένα άτοµο µε ευαισθησία στην απόρριψη, µπορεί, µέσω κάποιων εµπειριών της
παιδικής ηλικίας τις οποίες βιώνει ως τραυµατικές, να διαµορφώσει το σχήµα: «Είµαι ανεπιθύµητος/η»·
αρχίζει να ερµηνεύει πολλές εµπειρίες ως σύµφωνες µε το σχήµα, µε αποτέλεσµα το σχήµα να
ενδυναµώνεται.
Σε πολλές περιπτώσεις, τα δυσάρεστα συναισθήµατα που αισθάνεται το άτοµο στο παρόν είναι
αντίστοιχα συναισθηµάτων που βίωσε σε τραυµατικές στιγµές του παρελθόντος. Ο θεραπευτής µπορεί
να βοηθήσει το άτοµο να ανασύρει από τη µνήµη του την εµπειρία που του θυµίζει όσο το δυνατό
1

Στο παρόν κείµενο, όπου χρησιµοποιείται ο όρος «σχήµα» χωρίς επιθετικό προσδιορισµό, εννοείται
«γνωσιακό σχήµα».
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περισσότερο τα άσχηµα συναισθήµατα που νιώθει (Beck et al., 1985). Για παράδειγµα, µία φοιτήτρια
που εµφάνιζε έντονη ζήλια απέναντι στο σύντροφό της, ανακάλεσε στιγµές από τη νηπιακή της ηλικία,
όταν οι γονείς της την έστειλαν να µείνει µε τον παππού και τη γιαγιά επειδή απέκτησαν δεύτερο παιδί
και δεν είχαν χρόνο να τη φροντίζουν· το σχήµα που δηµιουργήθηκε από αυτήν την εµπειρία ήταν
«Αυτοί που αγαπάω θα µε εγκαταλείψουν επειδή θα αγαπήσουν άλλο άτοµο» και τα συναισθήµατα
ζήλιας απέναντι στο σύντροφο έµοιαζαν πολύ µε αυτά που είχε αισθανθεί σε εκείνη τη φάση της ζωής
της. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται παραδείγµατα σχετικά µε το πώς τραυµατικές εµπειρίες της
παιδικής ηλικίας µπορούν να συµβάλλουν στη δηµιουργία βασικών πεποιθήσεων του ατόµου.
Πίνακας 2. Σχέση συγκεκριµένων εµπειριών της παιδικής ηλικίας µε σύγχρονους φόβους και
υποβόσκουσες πεποιθήσεις (Beck et al. 1985)

Εµπειρία παιδικής ηλικίας

Σηµερινός φόβος

Όταν ήµουν τεσσάρων χρονών,
ο µεγάλος µου αδελφός µε
έβρισκε ενοχλητική και µε
έδιωχνε
Στην Α’ ∆ηµοτικού, ο δάσκαλος
µε ταπείνωσε µπροστά σε όλους

Φόβος
να
µιλήσω
προϊστάµενό µου

Όταν ήµουν έξι χρονών, ο
πατέρας µου µε χτύπησε
Όταν ήµουν τεσσάρων χρονών,
κάποιοι κουβάλησαν στο σπίτι
τον πατέρα µου µεθυσµένο
Όταν ήµουν πέντε χρονών, ενώ
έλειπα σε ταξίδι, το σκυλάκι µου
πέθανε
Όταν ήµουν έξι χρονών, ο
πατριός µου µε ανάγκασε να
δουλέψω το Σαββατοκύριακο
Όταν ήµουν πέντε χρονών,
αποµακρύνθηκα από το σπίτι
µου και χάθηκα
Όταν ήµουν πέντε χρονών, µε
τσάκωσαν να κλέβω χρήµατα
Όταν ήµουν έξι χρονών, µε
πίεσαν να χρησιµοποιώ το δεξί
χέρι, αντί για το αριστερό
Όταν ήµουν επτά χρονών, ο
πατέρας µου τσακώθηκε µε τη
µητέρα µου και έφυγε οριστικά
από το σπίτι

Υποβόσκουσα πεποίθηση
στον

Φόβος να κάνω ερώτηση στο
αµφιθέατρο της σχολής, µήπως
ο καθηγητής Ψυχολογίας µε
κοροϊδέψει
Φόβος
µήπως
προκαλέσω
αναστάτωση στη δουλειά
Φοβάµαι
µήπως
γίνω
αλκοολικός

∆εν πρέπει να ενοχλώ
πρόσωπα εξουσίας

τα

Τα πρόσωπα εξουσίας θα µε
ταπεινώσουν

Αν δεν είµαι τέλειος, θα
τιµωρηθώ
Θα καταντήσω σαν τον πατέρα
µου

Κάποιο µέλος της οικογένειάς
µου θα πεθάνει όταν θα πάω
ταξίδι
Ο εργοδότης µου θα µε βάλει να
δουλέψω υπερωρίες και θα µε
εκµεταλλευτεί
Φόβος ότι θα χαθώ σε ανοικτούς
δρόµους

Όταν δεν είµαι κοντά στους
άλλους, κάτι κακό θα τους
συµβεί
Τα πρόσωπα εξουσίας έχουν
απόλυτο έλεγχο πάνω µου

Φόβος ότι θα µε κατηγορήσουν
για ατιµία
Φόβος ότι θα µε απορρίψουν

Πρέπει να είµαι 100% τίµιος

Φόβος ότι, αν διεκδικήσω, οι
άλλοι θα µε αφήσουν

Αν προκαλέσω θυµό
άλλους, θα µε αφήσουν

Πρέπει να ξέρω ακριβώς που
πηγαίνω

Πρέπει να αλλάξω για να είµαι
αποδεκτή
στους

Ο ρόλος των διαπροσωπικών σχέσεων
Μερικές φορές οι δυσλειτουργικές πεποιθήσεις ενισχύονται από τον κοινωνικό περίγυρο. Για
παράδειγµα, ένα άτοµο που έχει το σχήµα «αν κάνω έστω και ένα λάθος, σηµαίνει ότι απέτυχα»,
πιθανότατα θα καταβάλει έντονες προσπάθειες να µην κάνει λάθος· ο κοινωνικός του περίγυρος µπορεί
να τον θαυµάζει επειδή είναι τόσο επιτυχηµένος και µεθοδικός, µε αποτέλεσµα η συµπεριφορά που
απορρέει από το υποβόσκον σχήµα να ενισχύεται. Το άτοµο που έχει ως βασικό σχήµα «αν δεν µε
αγαπούν όλοι, δεν αξίζω» µπορεί να συµπεριφέρεται µε υποχωρητικό και αρεστό σε όλους τρόπο· ο
κοινωνικός περίγυρος µπορεί να θαυµάζει την υποµονή και την καλοσύνη του, µε αποτέλεσµα πάλι να
ενισχύεται η συµπεριφορά που προκύπτει από το υποβόσκον σχήµα. Οι γονείς είναι πολύ υπερήφανοι
που το παιδί τους είναι τέλειο σε όλα· ο δάσκαλος είναι πολύ ευχαριστηµένος που ο µαθητής του δεν
προκαλεί ποτέ προβλήµατα στην τάξη· ο σύζυγος εξαίρει την καλοσύνη της συζύγου του, επειδή ποτέ
δεν παραπονείται· η παρέα θεωρεί ότι η κοπέλα που συνεχώς λέει αστεία και ανέκδοτα είναι πάρα πολύ
ευχάριστη. Όλες οι παραπάνω συµπεριφορές, οι οποίες θεωρούνται αρεστές και επιθυµητές στον
κοινωνικό περίγυρο, µπορεί να υπαγορεύονται από δυσλειτουργικά σχήµατα. Η ενίσχυση που
λαµβάνουν από τους άλλους συντείνει στη διατήρησή τους και στην ενδυνάµωση των υφερπόντων
σχηµάτων.
Η αλληλεπίδραση των υπαρχουσών γνωστικών δοµών (σχηµάτων) µε τις διαπροσωπικές εµπειρίες και
τα τραυµατικά γεγονότα είναι αµοιβαία: Το υπάρχον σχήµα καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την ποιότητα
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των διαπροσωπικών εµπειριών καθώς και ποια γεγονότα θα εκληφθούν ως τραυµατικά· οι
διαπροσωπικές εµπειρίες και τα τραυµατικά γεγονότα, από την άλλη, ακριβώς επειδή το περιεχόµενό
τους έχει καθοριστεί σε µεγάλο βαθµό από το περιεχόµενο του σχήµατος, το επηρεάζουν,
επιβεβαιώνοντάς το και ενδυναµώνοντάς το. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου το άτοµο
καταφέρνει να αλλάξει το περιεχόµενο των βασικών του πεποιθήσεων· αυτό επιτυγχάνεται µέσω
εµπειριών και διαπροσωπικών επαφών που διαψεύδουν το περιεχόµενό των πεποιθήσεων αυτών,
καθώς δίνουν στο άτοµο την ευκαιρία να εκτεθεί σε εµπειρίες που είναι ασύµβατες µε αυτές. Επιπλέον,
η γνωσιακή προσέγγιση υποστηρίζει ότι τα δυσλειτουργικά πρότυπα σκέψης µπορούν να
τροποποιηθούν µέσω της ψυχοθεραπείας, αν το άτοµο καθοδηγηθεί ώστε να αµφισβητήσει το
περιεχόµενό τους, να εκτεθεί σε εµπειρίες που θα επιτρέψουν να ελεγχθεί η εγκυρότητά τους και να
σχηµατίσει και να ενδυναµώσει, βάσει των νέων δεδοµένων του, πιο λειτουργικές αντιλήψεις.
Εκτός από τις διαπροσωπικές σχέσεις και τις τραυµατικές εµπειρίες, ποικίλοι άλλοι παράγοντες
επιτρέπουν και προάγουν τη διατήρηση των σχηµάτων. Σε αυτούς ανήκουν οι γνωσιακές παραποιήσεις,
οι οποίες αποτελούν αλλοιωµένο τρόπο διεργασίας των εµπειριών, αλλά και µία σειρά άλλων
παραγόντων (βλ. Πίν. 3).
Πίνακας 3. Παράγοντες που επιτρέπουν και προάγουν τη διατήρηση των σχηµάτων (Beck et al. 1985)
Αυτοεκπληρούµενη προφητεία: Συχνά ο θεραπευόµενος, χωρίς να το καταλαβαίνει και να το επιθυµεί,
δηµιουργεί συνθήκες που επιβεβαιώνουν τις βασικές του πεποιθήσεις. Για παράδειγµα, ο υπάλληλος
που υποψιάζεται ότι θα τον απολύσουν, γίνεται επιθετικός στον εργασιακό του χώρο επειδή θεωρεί ότι
είναι άδικο να απολυθεί και τελικά απολύεται εξαιτίας της επιθετικής του συµπεριφοράς.
Αδυναµία ελέγχου της πραγµατικότητας: Το άτοµο αδυνατεί να ελέγξει αν οι πεποιθήσεις του ευσταθούν.
Το άτοµο που φοβάται ότι, αν ανοιχτεί στους άλλους, οι άλλοι θα αδιαφορήσουν, αν τολµήσει να
προσπαθήσει να το κάνει, µπορεί να διαπιστώσει ότι είχε άδικο. Ωστόσο, συνήθως τα άτοµα µε
δυσκολίες δεν τολµούν να ελέγξουν στην πράξη τις σκέψεις τους, µε αποτέλεσµα να στερούν από τον
εαυτό τους πιθανές διορθωτικές εµπειρίες. Ένας από τους σκοπούς της θεραπείας είναι ο
θεραπευόµενος, σε συνεργασία µε το θεραπευτή, να σχεδιάσει κατάλληλες διορθωτικές εµπειρίες και να
τολµήσει να προβεί στην πραγµατοποίησή τους.
Εσφαλµένη απόδοση αιτίων: Συχνά το άτοµο αποδίδει τα προβλήµατά του σε λάθος αιτίες, µε
αποτέλεσµα οι πραγµατικές αιτίες να παραµένουν και να συνεχίζουν να δρουν ανέπαφες. Για
παράδειγµα, µία νεαρή γυναίκα, τον πρώτο µήνα στη δουλειά της αισθάνθηκε έντονο άγχος στον
εργασιακό χώρο και ήθελε να παραιτηθεί· απέδωσε το άγχος της στην κακή συνεργασία και την κριτική
των συναδέλφων, ενώ στην πραγµατικότητα οφειλόταν στο γεγονός ότι ήταν η πρώτη της εργασιακή
εµπειρία, η οποία είχε ενεργοποιήσει σχήµατα αδυναµίας και ανικανότητας. Ένας φοιτητής απέδιδε την
κακή πορεία των σχέσεών του µε το άλλο φύλο στην ατυχία του· στην πραγµατικότητα πίσω από τις
συνεχείς αποτυχίες σε αυτόν τον τοµέα βρισκόταν η δυσκολία του να εκφράσει τα θετικά συναισθήµατά
του.
Αυτο-προπαγάνδα: Μερικές φορές, στα µάτια των άλλων, το άτοµο έχει συνδεθεί απόλυτα µε κάποιες
συµπεριφορές χαρακτηριστικές του υποβόσκοντος σχήµατος, µε αποτέλεσµα να δυσκολεύεται να
ξεφύγει από αυτήν την εικόνα. Για παράδειγµα, µία κοπέλα που πιστεύει ότι είναι εκ φύσεως άσχηµη,
εγκλωβίζεται στην εικόνα της άσχηµης και δεν προσπαθεί καθόλου να βελτιώσει την εµφάνισή της.
Ντροπή και υπερηφάνεια: Συχνά το άτοµο δε δοκιµάζει νέες, διορθωτικές εµπειρίες εξαιτίας της
ντροπής· κάθε καινούργια προσπάθεια συνήθως περικλείει λάθη και αυτά τα λάθη συχνά αποτρέπουν
το άτοµο από το να προσπαθήσει. Για παράδειγµα, ο φοιτητής που δεν έχει τολµήσει ποτέ να πλησιάσει
κοπέλα, διαιωνίζει την κατάσταση επειδή, λόγω της απειρίας του, µπορεί η προσέγγισή του να µην είναι
τέλεια. Στον αντίποδα της ντροπής βρίσκεται η υπερηφάνεια. Το άτοµο θεωρεί ότι γνωρίζει ακριβώς τι
πρέπει να κάνει για να αλλάξει η κατάστασή του και αρνείται να δοκιµάσει άλλες λύσεις
Απληστία: Η επιθυµία του ατόµου για ακόµα µεγαλύτερη ασφάλεια εντείνει την ανασφάλειά του. Όσο
περισσότερο το άτοµο προσεγγίζει -ή νοµίζει ότι προσεγγίζει- την τελειότητα, τόσο περισσότερο την
επιθυµεί. Για παράδειγµα, ο σύζυγος που ζητάει συνεχώς επιβεβαίωση για την πίστη της συζύγου του
όχι µόνο δεν καθησυχάζεται από τις διαβεβαιώσεις της, αλλά αισθάνεται ακόµα µεγαλύτερη ανασφάλεια
και ανάγκη επιβεβαίωσης.
Ακαµψία: Συχνά το άτοµο εµµένει σε µία βασική του ιδέα-πεποίθηση, θεωρώντας µάλιστα αυτή του τη
στάση ως πλεονέκτηµα· µπορεί να θεωρεί ότι, εµµένοντας στην ιδέα του, είναι αποφασιστικό, δυναµικό,
ή ότι η ιδέα αυτή το βοηθά να διαφέρει από τους άλλους ανθρώπους. Μία κοπέλα επέµενε στην αρχή
της ότι οι σχέσεις µε το άλλο φύλο πριν από το γάµο είναι κατακριτέες, παρά το γεγονός ότι αυτή η αρχή
την έφερνε συνεχώς σε διλήµµατα και της προκαλούσε τύψεις όταν την παραβίαζε· στην πορεία της
θεραπείας αποδείχθηκε ότι θεωρούσε την αρχή αυτή ως το µοναδικό πράγµα που θα µπορούσε να την
κάνει να ξεχωρίσει από τις άλλες γυναίκες και για το λόγο αυτό τη διαφύλαττε παρά το κόστος που της
επέφερε.
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Σχήµατα και ψυχοπαθολογία
Στην ψυχοπαθολογία, τα χαρακτηριστικά των διαφόρων καταστάσεων παραποιούνται για να µην
έρθουν σε σύγκρουση µε το περιεχόµενο των σχηµάτων. Εµπειρίες που διαψεύδουν το περιεχόµενο
των σχηµάτων (π.χ. µία επιτυχία σε κάποιο άτοµο που θεωρεί τον εαυτό του άχρηστο) παραποιούνται ή
αγνοούνται (π.χ. η εµπειρία της επιτυχίας αποδίδεται στην τύχη ή δεν αξιολογείται καθόλου). Στις
περιπτώσεις αυτές, τα σχήµατα είναι υπερβολικά ενεργά και ισχυρά και έτσι δεν επιτρέπουν τη
συµµετοχή πιο λειτουργικών σχηµάτων στη διαδικασία επεξεργασίας των πληροφοριών. Ως
αποτέλεσµα, αλλοιώνεται η αντίληψη της πραγµατικότητας του ατόµου και το περιεχόµενό τους
λαµβάνει τη θέση της πραγµατικότητας. Όσο περισσότερο ενεργοποιούνται τα σχήµατα αυτά (τα οποία
ο Beck ονοµάζει ιδιοσυγκρασιακά (idiosyncratic), τόσο περισσότερα ερεθίσµατα, ακόµα και αυτά που
δεν έχουν λογική συσχέτιση µε το περιεχόµενό τους, τα ενεργοποιούν. Αυτές οι «ιδιοσυγκρασιακές»
συλλήψεις της πραγµατικότητας µπορεί να θεωρηθούν ως ένα είδος άτυπης «προσωπικής θεωρίας» και
υπό αυτή την έννοια το θεωρητικό υπόβαθρο της γνωσιακής ψυχοθεραπείας αποτελεί µία «θεωρία για
τις θεωρίες» (Alford, & Beck, 1997).
Το αποτέλεσµα είναι το άτοµο να χάνει την αντικειµενικότητά του και τον έλεγχο των γνωστικών του
διεργασιών. Η γνωστική οργάνωση του ατόµου µπορεί να γίνει ανεξάρτητη των εξωτερικών
ερεθισµάτων, σε τέτοιο βαθµό, ώστε το άτοµο να πάψει να αντιδρά σε αλλαγές στο άµεσο περιβάλλον
του. Απασχολείται αποκλειστικά από τις επαναλαµβανόµενες, επίµονες, αρνητικές, αυτοµατοποιηµένες
σκέψεις, τις οποίες αδυνατεί να θέσει υπό αµφισβήτηση, και δεν µπορεί να εστιάσει την προσοχή του σε
εξωτερικά ερεθίσµατα ή να εµπλακεί σε µη αυτοµατοποιηµένες δραστηριότητες (π.χ. επίλυση
προβληµάτων) (Beck et al., 1979).
Όταν ο Beck εισάγει την έννοια των προτύπων (1996), αναφέρει ότι, στην ψυχοπαθολογία, το
κατευθυντικό σχήµα χρειάζεται πολύ λιγότερα δεδοµένα, προκειµένου να νοηµατοδοτήσει την
κατάσταση και να ενεργοποιήσει το σχετικό πρότυπο. Κατά τη διατύπωση της θεωρίας των προτύπων,
2
3
ο Beck δανείζεται από την ψυχαναλυτική ορολογία τους όρους κάθεξη και αντικάθεξη . Στις ψυχικές
διαταραχές, γίνεται κάθεξη στο πρότυπο της συγκεκριµένης διαταραχής και αντικάθεξη στα υπόλοιπα
πρότυπα. Η κάθεξη σε ένα συγκεκριµένο πρότυπο ενεργοποιεί τα σχήµατα (γνωστικά, συναισθηµατικά,
κινητοποιητικά, συµπεριφορικά και συνειδητού ελέγχου) που περιλαµβάνονται στο πρότυπο αυτό. Κάθε
κλινική διαταραχή σχετίζεται µε την ενεργοποίηση ενός συγκεκριµένου «πρωτόγονου» προτύπου, το
οποίο παρασύρει τα υπόλοιπα συστήµατα (γνωστικό, συναισθηµατικό, κινητοποιητικό, δράσης) ώστε να
λειτουργούν προς την επίτευξη του «στόχου» του.
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Ένα συγκεκριµένο πρότυπο µπορεί να βρίσκεται αρχικά σε λανθάνουσα κατάσταση, αλλά το φορτίο
του να αυξάνεται σταδιακά µέσω διαδοχικών σχετικών εµπειριών, µέχρι να προκληθεί η πλήρης
ενεργοποίησή του (έτσι µπορεί να ερµηνευθούν οι υπερβολικά έντονες αντιδράσεις σε σχετικά ελαφρά
στρεσογόνα ερεθίσµατα). Σε άλλες περιπτώσεις, το πρότυπο µπορεί να είναι ενεργοποιηµένο, αλλά
χωρίς αυτή η ενεργοποίηση να έχει εµφανείς εκδηλώσεις, µε αποτέλεσµα πάλι η πλήρης ενεργοποίηση
να ακολουθήσει ένα «ασήµαντο» γεγονός. Το φορτίο που αποδίδεται σε ένα πρότυπο µπορεί να µειωθεί
µέσω συνειδητών στρατηγικών (π.χ. απόσπαση προσοχής) (Beck, 1996). Υπάρχουν καταστάσεις που
προκαλούν κάποιες συγκεκριµένες αντιδράσεις σε όλους τους ανθρώπους· για παράδειγµα, η απώλεια
ενός αγαπηµένου προσώπου µπορεί να προκαλέσει στενοχώρια, αναµνήσεις παλιών απωλειών,
παθητικότητα και επιβράδυνση· µία επαπειλούµενη καταστροφή µπορεί να προκαλέσει άγχος,
καταστροφολογία και διαταραχές ύπνου. Στις ψυχοπαθολογικές καταστάσεις, τα δυσπροσαρµοστικά
πρότυπα παραµένουν ενεργοποιηµένα για µεγάλο διάστηµα µετά την πάροδο του γεγονότος που
προκάλεσε την ενεργοποίησή τους, µε αποτέλεσµα το άτοµο να ερµηνεύει την πραγµατικότητα βάσει
του περιεχοµένου του προτύπου και όχι βάσει των πραγµατικών της διαστάσεων.
Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, το περιεχόµενο των γνωσιακών σχηµάτων είναι οι πεποιθήσεις, οι
οποίες αντικατοπτρίζουν τον τρόπο που το άτοµο κατανοεί τον εαυτό του, τον κόσµο και τους άλλους. Η
προσωπικότητα των ατόµων που δεν παρουσιάζουν κάποια διαταραχή προσωπικότητας
χαρακτηρίζεται από σταθερές και προσαρµοστικές βασικές πεποιθήσεις που δεν έχουν απόλυτο
χαρακτήρα. Αντίθετα τα άτοµα που παρουσιάζουν διαταραχές προσωπικότητας έχουν ακραίες,
αρνητικές, πολύ γενικές και άκαµπτες πεποιθήσεις (J. S. Beck, 1997). Όταν τα σχετικά σχήµατα
ενεργοποιούνται, εφαρµόζουν αυτές τις πεποιθήσεις σε καταστάσεις που δεν δικαιολογούν µία τόσο
αρνητική νοηµατοδότηση. ∆ρουν και αντιδρούν σαν η αντίληψή που έχουν σχηµατίσει για τα πράγµατα
2

Κάθεξη: Η επένδυση ψυχικής ενέργειας σε µία δραστηριότητα, ένα αντικείµενο ή ένα άτοµο (Reber,
1985).
3
Αντικάθεξη: Μία διεργασία που εµποδίζει την κάθεξη, δηλαδή που εµποδίζει την επένδυση ψυχικής
ενέργειας (Reber, 1985).
4
O όρος φορτίο (charge) δηλώνει την ποσότητα της ενέργειας που επενδύεται (µέσω της κάθεξης) στο
συγκεκριµένο πρότυπο.
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να είναι ακριβής, ακόµα και όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για το αντίθετο. Η αντίληψή τους είναι
προκατειληµµένη σε βαθµό που να επηρεάζει τη λογική και προσαρµοστική επεξεργασία των
πληροφοριών. Τα άτοµα που παρουσιάζουν κάποια διαταραχή της προσωπικότητας συχνά εστιάζουν
την προσοχή τους επιλεκτικά και παραποιούν τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους. Στο
πλαίσιο της θεωρίας του Piaget θα µπορούσαµε να µιλήσουµε για έλλειψη συµµόρφωσης στις νέες
περιβαλλοντικές πληροφορίες. Τα άτοµα αυτά αντί να προσαρµόζουν τα γνωσιακά τους σχήµατα ώστε
να είναι συµβατά µε την πραγµατικότητα του περιβάλλοντός τους και δεν αναπτύσσουν ευρύτερα
πρότυπα συµπεριφοράς που να περισσότερο προσαρµοστικά και λειτουργικά.
Ο Beck και οι συνεργάτες του (1990) θεωρεί ότι οι βασικές πεποιθήσεις σχετικά µε τον εαυτό είναι
κεντρικής σηµασίας για την κατανόηση των διαταραχών προσωπικότητας. Κατατάσσουν τις αρνητικές
πεποιθήσεις σχετικά µε τον εαυτό σε δύο κατηγορίες: σε πεποιθήσεις που σχετίζονται µε την
αβοηθητότητα (π.χ. είµαι αδύναµος, είµαι ανίκανος, είµαι παγιδευµένος) και σε πεποιθήσεις που
σχετίζονται µε unlovability (π.χ. είµαι ανεπιθύµητος, είµαι ανάξιος, δεν είµαι αρκετά καλός»). Αυτές οι
βασικές πεποιθήσεις είναι πολύ οδυνηρές για τους θεραπευόµενους και για το λόγο αυτό αναπτύσσουν
στρατηγικές για να αντιµετωπίσουν τις ιδέες αυτές ή να εµποδίσουν την εµφάνισή τους.
Οι στρατηγικές αυτές συχνά εκφράζονται ως κανόνες (π.χ. δεν θα πρέπει να επιτρέψω στους άλλους να
γνωρίσουν τον πραγµατικό µου εαυτό), στάσεις (π.χ. Θα ήταν τροµερό αν οι άλλοι ήξεραν ποιος
πραγµατικά είµαι») και εξαρτηµένες πεποιθήσεις (π.χ. «αν οι άλλοι γνωρίσουν ποιος πραγµατικά είµαι,
θα µε απορρίψουν»). Οι θεραπευόµενοι µπορεί να µην έχουν εκφράσει ποτέ ρητά αυτές τις βασικές και
εξαρτηµένες πεποιθήσεις προτού ο θεραπευτής τους αναζητήσει το υπόβαθρο πίσω από τον τρόπο
που νοηµατοδοτούν µία σειρά από καταστάσεις. Ως επί το πλείστον οι δυσλειτουργικές πεποιθήσεις δεν
είναι δύσκολο να εντοπιστούν και οδηγό για τον θεραπευτή αποτελούν ο χαρακτηριστικός τρόπος µε τον
οποίο ο θεραπευόµενος αντιλαµβάνεται τις διάφορες καταστάσεις, το νόηµα που τους αποδίδει και ο
τρόπος που αντιδρά σε αυτές.
Κάθε διαταραχή προσωπικότητας χαρακτηρίζεται από συγκεκριµένες βασικές και εξαρτηµένες
πεποιθήσεις. Οι Beck και Freeman (1990) παραθέτουν αναλυτικά τις πεποιθήσεις που αντιστοιχούν σε
κάθε διάγνωση. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι πεποιθήσεις που αντιστοιχούν στην Αποφευκτική
διαταραχή της προσωπικότητας. O Young (1990) πρότεινε µία εναλλακτική κατηγοριοποίηση 18
πρώιµων δυσλειτουργικών σχηµάτων που σύµφωνα µε τη θεωρία του ευθύνονται για την εκδήλωση
των διαταραχών προσωπικότητας, τα οποία ταξινόµησε σε τέσσερις ευρύτερες κατηγορίες (βλ. Πίν. 4).
Πίνακας 3. Βασικές πεποιθήσεις στην Αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας (Beck, & Freeman,
1990)
Πυρηνικά

Εξαρτηµένα:

Αυτοκαθοδήγησης

«Είµαι άχρηστος/η, κακός/ή, αντιπαθητικός/ή.»
«∆εν αντέχω τα δυσάρεστα συναισθήµατα ή τις δυσάρεστες σκέψεις»
«Οι άλλοι είναι ανώτεροι»
«∆εν µπορώ να κάνω τίποτα για να αλλάξω τα πράγµατα.»
«Αν οι άλλοι γνώριζαν τον πραγµατικό µου εαυτό θα µε απέρριπταν. ∆ε θα
µπορούσα να αντέξω κάτι τέτοιο.»
«Θα είναι καταστροφικό αν αναλάβω µία υποχρέωση και δεν τα καταφέρω.»
«Είναι καλύτερο να µην εµπλέκοµαι σε ριψοκίνδυνες καταστάσεις.»
«Θα πρέπει να αποφεύγω τις δυσάρεστες καταστάσεις µε κάθε κόστος.»
«θα πρέπει να προσπαθώ να εξαλείφω τις δυσάρεστες σκέψεις και
συναισθήµατα.»
«∆εν πρέπει να επιτρέψω σε κανέναν να έρθει αρκετά κοντά µου ώστε να γνωρίσει
τον πραγµατικό µου εαυτό.»

Ειδικά χαρακτηριστικά της θεραπείας των διαταραχών προσωπικότητας
Οι θεραπευόµενοι µε διαταραχές προσωπικότητας συνήθως έχουν τραυµατική παιδική ηλικία, κατά τη
διάρκεια της οποίας άρχισαν, δικαιολογηµένα ή αδικαιολόγητα, να βλέπουν τον εαυτό τους µε
χαρακτηριστικά αρνητικό τρόπο. Όταν αναφερόµαστε σε τραύµα περιλαµβάνουµε τόσο δραµατικά
περιστατικά όπως σεξουαλική ή σωµατική κακοποίηση, αλλά και λιγότερο έντονες, αλλά χρόνιες
καταστάσεις όπως η λεκτική κακοποίηση, η υπερβολικά επικριτική στάση των γονέων, η υποτιµιτική
συµπεριφορά από τα αδέλφια ή τους συνοµηλίκους, η υπερβολική σκληρότητα από τους εκπαιδευτικούς
ή τα πρόσωπα φροντίδας κλπ. Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι δεν αναπτύσσουν όλα τα άτοµα που
βιώνουν τραυµατική παιδική ηλικία κάποια διαταραχή προσωπικότητας και ότι απαιτείται ένας

10

Πίνακας 4. Πρώιµα δυσλειτουργικά σχήµατα κατά Young (1990)
η

1 κατηγορία: Αποσύνδεση και απόρριψη
Εγκατάλειψη / Αστάθεια: Περιλαµβάνει την αίσθηση του ατόµου ότι οι σηµαντικοί άλλοι στη ζωή του δε
θα µπορέσουν να συνεχίσουν να του παρέχουν συναισθηµατική στήριξη, επαφή, δύναµη ή προστασία,
είτε επειδή είναι ασταθείς και απρόβλεπτοι, αναξιόπιστοι ή απόντες, είτε επειδή θα τον εγκαταλείψουν
(πεθαίνοντας ή προτιµώντας κάποιον καλύτερο).
∆υσπιστία / Κακοποίηση: Περιλαµβάνει την προσδοκία του ατόµου ότι οι άλλοι εσκεµµένα θα του
προκαλέσουν κακό, θα το πληγώσουν, ταπεινώσουν, εξαπατήσουν, χειραγωγήσουν και
εκµεταλλευτούν.
Συναισθηµατική αποστέρηση: Το άτοµο πιστεύει ότι οι άλλοι δε θα καλύψουν τις ανάγκες του για
συναισθηµατική στήριξη (προσοχή, ζεστασιά, κατανόηση, προστασία κλπ.)
Μειονεξία / Ντροπή: Το άτοµο αισθάνεται ότι µειονεκτεί, ότι είναι κακό, ανεπιθύµητο, κατώτερο, ανάξιο
και ότι δεν αξίζει να το αγαπούν. Μπορεί να παρουσιάζει υπερευαισθησία στην κριτική, την απόρριψη
και τη µοµφή.
Κοινωνική αποµόνωση / Αποξένωση: Το άτοµο αισθάνεται ότι είναι αποµονωµένο από τον υπόλοιπο
κόσµο, διαφορετικό από τους άλλους και ότι δεν αποτελεί µέρος της κοινότητας.
η

2 κατηγορία: Μειωµένη αυτονοµία και απόδοση
Εξάρτηση / Ανικανότητα: Το άτοµο πιστεύει ότι δεν µπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της
καθηµερινής ζωής µε επιτυχία, αν δεν το βοηθάει κάποιος άλλος.
Ευαλωτότητα στον κίνδυνο (τυχαία γεγονότα): Περιλαµβάνει υπερβολικό φόβο του ατόµου ότι κάποια
τυχαία, απρόβλεπτη καταστροφή θα συµβεί (σωµατικά και ψυχικά προβλήµατα, φυσικές καταστροφές)
και ότι δεν θα είναι σε θέση να κάνει κάτι για να προλάβει το κακό.
Υπερεµπλοκή / Ελλειµµατικός εαυτός: Περιλαµβάνει υπερβολική συναισθηµατική εµπλοκή και εγγύτητα
µε άλλα άτοµα, εις βάρος της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης του ατόµου.
Αποτυχία: Περιλαµβάνει την πεποίθηση του ατόµου ότι έχει αποτύχει, ότι είναι αδύνατο να αποφύγει την
αποτυχία και ότι είναι διαθέτει ανεπαρκή απόδοση σε σχέση µε τους συνοµηλίκους του σε διάφορους
τοµείς.
Υπεροχή / Ανωτερότητα: Το άτοµο θεωρεί ότι υπερέχει σε σχέση µε τους άλλους ανθρώπους, ότι έχει
αυξηµένα δικαιώµατα και πρέπει να απολαµβάνει περισσότερα προνόµια.
Ανεπαρκής αυτοέλεγχος: Περιλαµβάνει επίµονη δυσκολία του ατόµου να ασκήσει αυτοέλεγχο, µειωµένη
ανοχή στη µαταίωση και αδυναµία να περιορίσει την υπερβολική έκφραση των ορµών και των
συναισθηµάτων του.
η

3 κατηγορία: Other-Directedness
Υποταγή: Το άτοµο παραχωρεί τον έλεγχο στους άλλους, συνήθως για να αποφύγει το θυµό, την
εγκατάλειψη ή την εκδίκησή τους. Μπορεί να εκδηλωθεί ως καταπίεση των προσωπικών αναγκών ή
συναισθηµάτων.
Αυτοθυσία: Το άτοµο εκδηλώνει υπερβολική επιθυµία να υπηρετεί τις ανάγκες των άλλων, εις βάρος της
κάλυψης των δικών του αναγκών. Αυτό µπορεί να οφείλεται στην αποφυγή πρόκλησης αρνητικών
συναισθηµάτων στους άλλους και συναισθηµάτων ενοχής και συνήθως συνοδεύεται από
υπερευαισθησία στα συναισθήµατα των άλλων.
Αναζήτηση επιβεβαίωσης / αναγνώρισης: Η αυτοεκτίµηση του ατόµου εξαρτάται από τη γνώµη των
άλλων για αυτό· αναζητά την επιβεβαίωση, την αναγνώριση και την προσοχή τους.
η

4 κατηγορία: Υπερεπαγρύπνηση και Αναστολή
Αρνητισµός / Ευαλωτότητα στα σφάλµατα: Το άτοµο επίµονα δίνει έµφαση στις αρνητικές πλευρές και τα
δυσάρεστα γεγονότα της ζωής (πόνος, θλίψη, αδικία, θάνατος κλπ.), ενώ αδιαφορεί για τα θετικά της
στοιχεία ή τα αγνοεί· µπορεί να αναµένει ότι καταστάσεις που βρίσκονται στον έλεγχό του θα έχουν
αρνητική ή καταστροφική έκβαση και ότι τοµείς της ζωής του που φαίνεται να πηγαίνουν καλά θα
πάρουν αρνητική πορεία.
Υπερβολικός έλεγχος / Συναισθηµατική αναστολή: Το άτοµο αναστέλλει σε υπερβολικό βαθµό την
αυθόρµητη εκδήλωση πράξεων, συναισθηµάτων, καθώς και την αυθόρµητη επικοινωνία –συνήθως για
να εξασφαλίσει µία αίσθηση ασφάλειας και προβλεψιµότητας ή να αποφύγει τα σφάλµατα.
‘Άκαµπτα πρότυπα / Υπερβολική επικριτικότητα: Υπάρχει η υποβόσκουσα πεποίθηση του ατόµου ότι
πρέπει να επιτύχει πολύ υψηλούς και άκαµπτους στόχους (ως προς την απόδοση και τη συµπεριφορά
του), προκειµένου να αποφύγει την κριτική. Συνήθως συνοδεύεται από υπερβολικά επικριτική διάθεση
απέναντι στον εαυτό και τους άλλους.
Τιµωρητικότητα: Υποβόσκει η πεποίθηση ότι οι άνθρωποι πρέπει να τιµωρούνται, όταν κάνουν λάθη. Το
άτοµο εκδηλώνει θυµό, ανυποµονησία και τιµωρητική διάθεση απέναντι στα άτοµα πουν σφάλλουν
(συµπεριλαµβανοµένου του εαυτού του) και συνήθως δυσκολεύεται να συγχωρήσει λάθη, να
κατανοήσει ότι κανένας δεν είναι τέλειος και να καταλάβει τα συναισθήµατα των άλλων.
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συνδυασµός των παραγόντων που αναφέρονται στο κεφάλαιο της γέννησης των δυσλειτουργικών
σχηµάτων.
Βάσει των τραυµατικών αυτών εµπειριών το παιδί αρχίζει να αναπτύσσει µία αρνητική βασική
πεποίθηση και να επεξεργάζεται τις πληροφορίες κατά αλλοιωµένο τρόπο, ερµηνεύοντας τις αρνητικές
εµπειρίες ως γενική επιβεβαίωση της αρνητικής βασικής πεποίθησης µε καθολική ισχύ και
παραγνωρίζοντας τις θετικές εµπειρίες ή διαστρεβλώνοντάς τες προκειµένου να µην απειληθεί η βασική
πεποίθησή τους (J. S. Beck, 1995).

Βασικές ιδιαιτερότητες της θεραπείας των διαταραχών προσωπικότητας
Οι βασικές ιδιαιτερότητες της θεραπείας των διαταραχών προσωπικότητας θα µπορούσαν να
συνοψιστούν ως εξής (Beck, & Freeman, 1990· J. S. Beck, 1990):
•

∆ίδεται µεγαλύτερη έµφαση στη τροποποίηση των βασικών πεποιθήσεων, πέραν την
αναγνώρισης και της αµφισβήτησης των δυσλειτουργικών σκέψεων. Οι στόχοι και οι
προσδοκίες του θεραπευόµενου και του θεραπευτή και οι µέθοδοι και οι τεχνικές που
χρησιµοποιούνται διαφέρουν από τη γνωσιακή ψυχοθεραπεία των διαταραχών συµπτωµάτων.

•

∆ίνεται εξαιρετική σηµασία στην εγκαθίδρυση και τη διατήρηση µία καλής θεραπευτικής
σχέσης, καθώς οι θεραπευόµενοι µε διαταραχή της προσωπικότητας φέρνουν τις ίδιες
αρνητικές πεποιθήσεις που έχουν για τις σχέσεις εκτός θεραπείας και µέσα στη θεραπεία.
Γενικώς θεωρείται ότι κατά τη θεραπεία των διαταραχών προσωπικότητας απαιτούνται
περισσότερες δεξιότητες, υποµονή και προσπάθεια εκ µέρους του θεραπευτή.

•

Η θεραπεία εκτείνεται για µεγάλο χρονικό διάστηµα και συνήθως διαρκεί από 9 µήνες έως 2
χρόνια, ενώ στην περίπτωση σοβαρά διαταραγµένων θεραπευόµενων η διάρκεια είναι ακόµη
µεγαλύτερη. Επίσης αυξηµένη είναι η συχνότητα των συνεδριών.

•

Η θεραπεία δεν εστιάζεται µόνο στο εδώ και τώρα, αλλά και στις αναπτυξιακές καταβολές των
δυσλειτουργικών πεποιθήσεων µε σκοπό την αναδόµηση του νοήµατος παρελθοντικών
εµπειριών.

•

Κατά την εστιασµένη στο σχήµα θεραπεία, δεν είναι αυτόµατη η συµφωνία µεταξύ θεραπευτή
και θεραπευόµενου για τους θεραπευτικούς στόχους και κατά συνέπεια η διατύπωση του
προβλήµατος µε γνωσιακούς όρους είναι εξαιρετικά σηµαντικό σηµείο της θεραπείας. Ο
θεραπευτής εντοπίζει και εξηγεί στο θεραπευόµενο τις βασικές πεποιθήσεις και τα σταθερά
πρότυπα συµπεριφοράς που αυτές δηµιουργούν σε µία ποικιλία καταστάσεων. Είναι πολύ
σηµαντικό για τους θεραπευόµενους να κατανοήσουν το γνωσιακό προφίλ τους και να
καταλάβουν πώς οι βασικές πεποιθήσεις τους επηρεάζουν τον τρόπο που ερµηνεύουν την
πραγµατικότητα. Πρέπει να καταλάβουν πώς οι αρνητικές βασικές πεποιθήσεις
ισχυροποιήθηκαν µε το πέρασµα του χρόνου και πώς οι πιο ρεαλιστικές πεποιθήσεις έχασαν
την ισχύ τους ή δεν αναπτύχθηκαν ποτέ. Η εξήγηση όλων αυτών επιτρέπει στον θεραπευόµενο
να καταλάβει πώς είναι δυνατόν να «νιώθουν» ότι οι πεποιθήσεις αυτές είναι τόσο αληθινές,
αλλά παρόλα αυτά να είναι να µην ανταποκρίνονται στην αλήθεια ή τουλάχιστον να µην
ανταποκρίνονται εντελώς στην αλήθεια. Με αυτόν τον τρόπο σταδιακά οδηγούνται να
αναγνωρίσουν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα που συνεπάγεται η διατήρησή τους και
η αλλαγή τους.

•

Ο συνεργατικός εµπειρισµός και η καθοδηγούµενη διερεύνηση χρησιµοποιούνται και σε αυτήν
την περίπτωση, αλλά χρησιµοποιούνται και ειδικές τεχνικές για την τροποποίηση των βαθύτερα
ριζωµένων βασικών πεποιθήσεων. Οι τεχνικές διακρίνονται (α) σε αυτές που εστιάζονται στη
«λογική» και αφορούν τρόπους ελέγχου της ορθότητας των βασικών πεποιθήσεων του ατόµου,
(β) σε «συναισθηµατικές» τεχνικές που εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που ο θεραπευόµενος
κατανοεί λογικά ότι οι δυσλειτουργικές βασικές πεποιθήσεις του δεν ίσχυαν, αλλά ακόµα
«νιώθουν» ότι ισχύουν και (γ) σε βιωµατικές τεχνικές στις οποίες ο θεραπευόµενος
προσπαθήσει να συµπεριφερθεί αντίθετα προς τις δυσλειτουργικές βασικές του πεποιθήσεις.

•

Η θεραπεία εστιάζεται πρώτα στις διαταραχές του Άξονα Ι, αν συνυπάρχουν τέτοιες, παρότι σε
αρκετές περιπτώσεις δεν είναι δυνατή, από ένα σηµείο και µετά, η πρόοδος στην αντιµετώπιση
των διαταραχών συµπτωµάτων αν η θεραπεία δεν απευθυνθεί παράλληλα και στις βασικές
πεποιθήσεις του θεραπευόµενου.

•

Η θεραπεία προκαλεί έντονο άγχος καθώς ο θεραπευόµενος καλείται να αλλάξει πολύ
περισσότερα από µία συµπεριφορά ή µία αντίληψη. Του ζητείται να αλλάξει το ποιος είναι και
τον τρόπο µε τον οποίο καθόριζε τον εαυτό του για πολλά χρόνια.
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Βασικές δυσκολίες στη θεραπεία των διαταραχών προσωπικότητας
Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που αναφέρθηκαν προηγουµένως, κατά τη θεραπεία των
διαταραχών προσωπικότητας είναι πιθανότερο να ανακύψουν µία σειρά από δυσκολίες που θα
µπορούσαν να συνοψιστούν ως ακολούθως (Beck, Freeman, 1990):
•

Καθώς η θεραπεία εστιάζεται σε βαθύτερα ζητήµατα είναι πιθανόν ο θεραπευόµενος να µην
έχει ξαναµιλήσει ποτέ για αυτά και να δυσκολεύεται να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις της
θεραπείας.

•

Λόγω του µακρόχρονου χαρακτήρα της θεραπείας, αλλά και του βραδύτερου ρυθµού των
αλλαγών, ο θεραπευτής ή ο θεραπευόµενος µπορεί να απογοητευτούν από την έλλειψη
προόδου.

•

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων της θεραπείας των διαταραχών προσωπικότητας είναι πιθανό ο
θεραπευτής να µη διαθέτει επαρκείς δεξιότητες ή να έχει ελλιπή εµπειρία µε τη συγκεκριµένη
διαγνωστική κατηγορία.

•

Συχνότερα από ότι παρατηρείται στις διαταραχές συµπτωµάτων τα σηµαντικά πρόσωπα στη
ζωή του θεραπευόµενου, µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο, µεταδίδουν το µήνυµα «µην αλλάζεις».
Μπορεί να τον ενθαρρύνουν να συνεχίζει τη θεραπεία, αλλά να µην ευνοούν, ή ακόµα και να
παρεµποδίζουν, τις αλλαγές που υπαγορεύονται από αυτή αναµένοντας ο θεραπευόµενος να
συνεχίσει να συµπεριφέρεται όπως παλαιότερα.

•

Λόγω της φύσης των στόχων που τίθενται συχνά ο θεραπευόµενος θεωρεί την επιτυχία της
θεραπείας αδύνατη. Σε άλλες περιπτώσεις µπορεί ο θεραπευόµενος να φαντάζεται ότι, αν
αλλάξει, θα προκληθούν καταστροφικές συνέπειες στους άλλους ή ότι θα αλλάξει η γνώµη τους
για αυτόν., ενώ µία τρίτη πιθανότητα είναι η σκέψη του «αλλαγµένου εαυτού» να φοβίζει το
θεραπευόµενο. Μπορεί ο θεραπευόµενος να προτιµάει την παρούσα άσχηµη, αλλά οικεία,
κατάσταση, από το ενδεχόµενο της αλλαγής.

•

Είναι δυνατόν ο θεραπευτής να έχει δυσλειτουργικές πεποιθήσεις που να οµοιάζουν µε τις
δυσλειτουργικές πεποιθήσεις του θεραπευόµενου (π.χ. να έχουν και οι δύο τελειοθηρικές
τάσεις), µε αποτέλεσµα να υπάρχει ένα «τυφλό σηµείο» στη θεραπεία που να εµποδίζει την
εξέλιξή της.

•

Είναι κρίσιµο οι παρεµβάσεις που απευθύνονται στις βαθύτερα ριζωµένες πεποιθήσεις να
γίνονται στον κατάλληλο χρόνο. Αν ο θεραπευτής βιαστεί να εκφράσει (χωρίς να έχει
συγκεντρώσει τα απαραίτητα δεδοµένα ή χωρίς να έχει διαµορφώσει την κατάλληλη
θεραπευτική σχέση) τις υποθέσεις του σχετικά µε το πρόβληµα του θεραπευόµενου ή να
εφαρµόσει τεχνικές χωρίς να έχει δηµιουργήσει το κατάλληλο έδαφος, είναι εξαιρετικά πιθανό ο
θεραπευόµενος να µη συνεργαστεί ή και να διακόψει τη θεραπεία.

•

Σε πολλές περιπτώσεις, η προσέλευση για θεραπεία δεν αποτελεί απόφαση και επιλογή του
θεραπευόµενου, ο οποίος δέχεται να εµπλακεί στη διαδικασία, αλλά στην πραγµατικότητα δεν
έχει κίνητρο για αλλαγή.

•

Ο θεραπευόµενος µπορεί να έχει βασικές πεποιθήσεις που δεν επιτρέπουν τη συµµόρφωση
στη θεραπεία. Για παράδειγµα, ένας θεραπευόµενος µε παρανοειδή διαταραχή
προσωπικότητας που έχει την πεποίθηση «οι άλλοι µε επιβουλεύονται, δεν πρέπει να τους
εµπιστεύοµαι» είναι πιθανό να περιλάβει στους «άλλους» και το θεραπευτή του.

•

Σε διαταραχές προσωπικότητας όπου παρατηρείται ελλιπής έλεγχος των παρορµήσεων ο
θεραπευόµενος δυσκολεύεται να συνεργαστεί ικανοποιητικά. Για παράδειγµα, µπορεί να
απαιτεί να εστιάζεται η θεραπευτική συνεδρία σε ζητήµατα που προκύπτουν τη δεδοµένη
στιγµή και όχι σε γενικότερα ζητήµατα ποτ µπορεί να σχετίζονται µε τις βασικές πεποιθήσεις
του. Επίσης παρατηρείται συχνότερα ακύρωση συνεδριών, η καθυστερηµένη άφιξη,
παραµέληση του έργου που έχει ανατεθεί για το σπίτι κλπ.
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