
Γνωσιακη - συμπεριφοριστικη ερευνα & Θεραπεια Tομ. 1, TευΧ. 2, σεΛ. 61-69, 2015

61© Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς

Εισαγωγή
Το πρώτο ηλεκτρονικό παιχνίδι χρονολογείται ήδη από το

1958. Υλοποιήθηκε σε μία οθόνη παλμογράφου και επρό-

κειτο για ένα παιχνίδι προσομοίωσης τένις που στόχο είχε

να ψυχαγωγήσει τους επισκέπτες του Εθνικού Εργαστηρί-

ου του Brookhaven της Νέας Υόρκης. Αυτό αποτέλεσε το

ευοίωνο ξεκίνημα για την όλο και αυξανόμενη χρήση των

ηλεκτρονικών παιχνιδιών[1]. Σήμερα που όχι μόνο οι ενή-

λικες αλλά και τα παιδιά είναι χρήστες των ψηφιακών συ-

σκευών, ένα μεγάλο μέρος της ψηφιακής τους εμπειρίας

αποτελείται από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, καθιστώντας

τα κομμάτι της σύγχρονης κουλτούρας[2]. Τα παιδιά και

οι έφηβοι μάλιστα, οι οποίοι πλέον χρησιμοποιούν ευρέως

τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο, χαρα-

κτηρίζονται ως «native speakers», σε αντίθεση με πολλούς

ενήλικες, που ονομάζονται «digital immigrants»[3]. Για τις

ανάγκες της παρούσας έρευνας, 

το ηλεκτρονικό παιχνίδι θα μπορούσε να οριστεί ως εκεί-

νο που χρησιμοποιεί τα ηλεκτρονικά μέσα για να δημι-

ουργήσει ένα σύστημα διάδρασης, στο οποίο ο χρήστης

ενεργεί και δέχεται οπτική ανατροφοδότηση μέσω της

ηλεκτρονικής συσκευής[4]. 

Τελευταία, έχουν αναδυθεί προβληματισμοί σχετικά με

την χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών τα οποία έχουν

πάρει αρνητική δημοσιότητα. Αρκετά από τα ηλεκτρονι-

κά παιχνίδια εμπεριέχουν βία η οποία επηρεάζει αρνητι-

κά την κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών και ενισχύει

την επιθετική συμπεριφορά[5]. Το μέγεθος των αρνητι-

κών επιδράσεων εξαρτάται από παράγοντες όπως η

υπάρχουσα επιθετική συμπεριφορά, ο χρόνος χρήσης, το

περιεχόμενο, η επίβλεψη και οριοθέτηση των γονέων, οι

περιβαλλοντικές συνθήκες αλλά και η ιδιοσυγκρασία του

παιδιού[6,7]. Η υπερβολική χρήση των ηλεκτρονικών παι-
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Περίληψη

«Το κυνήγι του θησαυρού» αποτελεί το πρώτο ηλεκτρονικό θεραπευτικό παιχνίδι βασισμένο στις αρχές της γνωσιακής- συμ-

περιφοριστικής θεραπείας και στόχος του είναι η ψυχοεκπαίδευση παιδιών ηλικίας 9-13 ετών, τα οποία βρίσκονται σε ψυχοθε-

ραπεία. Για την ελληνική έκδοση, το παιχνίδι μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε από το Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας

της Συμπεριφοράς (ΙΕΘΣ) κατόπιν σύναψης επίσημης συνεργασίας με το Τμήμα Παιδικής και Εφηβικής Ψυχιατρικής του

Πανεπιστημίου της Ζυρίχης.  Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση και προσαρμογή του παιχνιδιού σε ελληνικό

δείγμα θεραπευτών και παιδιών 9-13 ετών. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 27 θεραπευτές και 56 παιδιά, οι οποίοι συμπλή-

ρωσαν ένα ερωτηματολόγιο μετά την ολοκλήρωση του θεραπευτικού παιχνιδιού. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το παιχνίδι συνέ-

βαλε κυρίως στην επεξήγηση των βασικών γνωσιακών-συμπεριφοριστικών εννοιών στα παιδιά. Οι μισοί περίπου θεραπευτές

ανέφεραν ότι λειτούργησε ως κίνητρο για θεραπεία και το ένα τρίτο ότι ενίσχυσε την θεραπευτική σχέση. Η χρήση του παιχνι-

διού στη θεραπεία αξιολογήθηκε θετικά από όλους τους θεραπευτές και τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα. Τα παρόντα

ευρήματα συγκρίνονται με τα αντίστοιχα από την προσαρμογή της πρωτότυπης έκδοσης του παιχνιδιού. Οι περιορισμοί της

παρούσας έρευνας –μικρό δείγμα, απουσία ομάδας ελέγχου, απουσία δεικτών αξιοπιστίας και εγκυρότητας των ερωτηματολο-

γίων και θετική προκατάληψη του δείγματος– συνιστούν επιφυλακτικότητα ως προς την ερμηνεία και τη γενικευσιμότητα των

αποτελεσμάτων, αναδεικνύοντας τον κυρίως πιλοτικό χαρακτήρα της έρευνας.  Τέλος, συζητάται η δυνατότητα χρήσης του

παιχνιδιού για μία σειρά διαταραχών της παιδικής ηλικίας αλλά και από ψυχοθεραπευτές άλλων θεωρητικών μοντέλων. 
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χνιδιών συνδέεται με χαμηλή σχολική επίδοση, με αυξα-

νόμενο κίνδυνο για εκδήλωση παχυσαρκίας και μυοσκε-

λετικών παθήσεων[6], και με σωματικές επιπτώσεις όπως

φωτοευαισθητική επιληψία, καταπόνηση του κεφαλιού

και των ματιών, ακουστικές παραισθήσεις, ενούρηση, εγ-

κόπριση και πόνο στον καρπό[7]. Ο εθισμός στο διαδί-

κτυο που αποτελεί ακραία επίπτωση της χρήσης των ηλε-

κτρονικών παιχνιδιών και του διαδικτύου, καθώς και η

επικέντρωση στις αρνητικές πτυχές των ηλεκτρονικών

παιχνιδιών, στερούν τη δυνατότητα να διακρίνουμε τα

βασικά πλεονεκτήματα και την σημαντική συμβολή τους

στην προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας των

παιδιών[7].  

Από τις αρχές της δεκαετίας 2000, δημιουργήθηκαν τα

επονομαζόμενα «serious games». Πρόκειται για ψυχαγω-

γικά παιχνίδια με μη-ψυχαγωγικό, αλλά εκπαιδευτικό

σκοπό, σε αντίθεση με παιχνίδια καθαρά ψυχαγωγικού

χαρακτήρα[3]. Μία περίπτωση «serious games» είναι τα

λεγόμενα «Exer-Games», τα οποία προέρχονται από την

συντομογραφία των λέξεων «Exersice» και «Games» και

στοχεύουν στην ενθάρρυνση των παιδιών για σωματική

δραστηριότητα. Ένα παράδειγμα αυτού του τύπου παι-

χνιδιών είναι το «Dance Dance Revolution»[8].  

Τα παιχνίδια μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή τυγχάνουν

σήμερα μεγάλης αναγνώρισης και στο χώρο της εκπαίδευ-

σης. Θεωρούνται υποστηρικτικά της σχολικής μάθησης

στο γενικό σχολείο. Χρησιμοποιούνται επίσης ευρέως για

την υποστήριξη παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Για τα παιχνίδια αυτά χρησιμοποιείται ο όρος «edutain-

ment» (education+entertainment)[3]. Μόλις πρόσφατα

αναγνωρίστηκε ο πλούτος του δυναμικού των ηλεκτρονι-

κών παιχνιδιών ως προς την ενδυνάμωση της ψυχικής

ή/και της σωματικής υγείας των παιδιών και εφήβων9.

Σύμφωνα με παλαιότερες έρευνες[10,11,12], τα ηλεκτρο-

νικά παιχνίδια συμβάλουν στην ανάπτυξη γνωστικών δε-

ξιοτήτων (χωρική αντίληψη, ικανότητα επεξεργασίας ει-

κόνων και ταυτόχρονης εστίασης σε περισσότερα από

ένα ερεθίσματα), μαθησιακών δεξιοτήτων (ενεργοποίηση

της περιέργειας και της φαντασίας), καθώς και κοινωνι-

κών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

Τα «Health Games» ανήκουν στην κατηγορία των «seri-

ous games» και έχουν σχεδιαστεί με στόχο την προαγωγή

υγείας και πιο συγκεκριμένα την προώθηση υγιεινών συ-

νηθειών σε παιδιά με χρόνιες ασθένειες όπως ο διαβήτης

(“Packy & Marlon”[13], «Nanoswarm» και «Escape from

Diab»14), το άσθμα («Bronkie the Bronchiosaurus»[15])  ή

ο καρκίνος («Re-Mission»[16]) αλλά και την ενίσχυση της

δέσμευσης των παιδιών για την θεραπεία[17]. Η αποτελε-

σματικότητα των παιχνιδιών αυτών είναι εμπειρικά τεκμη-

ριωμένη. Ηλεκτρονικά παιχνίδια που στοχεύουν στην αλ-

λαγή της διατροφής των παιδιών (π.χ. «Squire’s Quest»)

φαίνεται να έχουν εξίσου πολύ καλά αποτελέσματα[18].

Πέρα από την προαγωγή υγείας, υπάρχουν πολλοί τρόποι

με τους οποίους τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ωφελούν και

την ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Το ηλεκτρονικό παι-

χνίδι μπορεί να αποτελέσει κοινό έδαφος μεταξύ θερα-

πευτή και παιδιού, να συμβάλει στην κατανόηση των βα-

σικών θεραπευτικών εννοιών και στη δόμηση των συνε-

δριών, αλλά και στη διευκόλυνση της συνεργασίας με

παιδιά μεταναστών τα οποία δεν κατέχουν επαρκώς την

εθνική γλώσσα. Ταυτόχρονα, μέσω της χρήσης ηλεκτρο-

νικών παιχνιδιών διευκολύνεται η παρατήρηση της συμ-

περιφοράς του παιδιού, του οπτικοκινητικού συντονι-

σμού, των γνωστικών του δεξιοτήτων, και των στρατηγι-

κών επίλυσης προβλημάτων που υιοθετεί. Η επίτευξη των

θεραπευτικών στόχων καθίσταται ευκολότερη[1]. Τέλος

επιτυγχάνεται αύξηση του κινήτρου, της συνεργατικότη-

τας και της αυτοπεποίθησης του παιδιού[17,19].  

Η χρήση των ηλεκτρονικών θεραπευτικών παιχνιδιών

φαίνεται επίσης να αυξάνει το κίνητρο των παιδιών στη

θεραπεία ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα μέσα από

σειρά ασκήσεων που τους ανατίθενται για το σπίτι, να

επαναλαμβάνουν τις βασικές ψυχοεκπαιδευτικές έννοιες

που έμαθαν μέσα στην συνεδρία. Η χρήση τους εκτός από

βασικό εργαλείο, αποτελεί και πλεονέκτημα αφού μπορεί

να διευκολύνει την θεραπευτική διαδικασία σε παιδιά

που δείχνουν αντίσταση στη θεραπεία αλλά και σε παιδιά

με σύνδρομο Asperger, για τα οποία η «ένας προς έναν»

επικοινωνία μπορεί να είναι συχνά δύσκολη. Για τους

εφήβους που φαίνονται συχνά διστακτικοί στο να αναζη-

τήσουν βοήθεια για κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας, η

χρήση ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού φαίνεται να διευκο-

λύνει την επικοινωνία[20]. Το σημαντικότερο όμως πλεο-

νέκτημα των παιχνιδιών αυτών είναι ότι ενσωματώνουν

εμπειρικά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις και μπορούν με

αυτόν τον τρόπο να ενισχύσουν την διάδοση των προσεγ-

γίσεων αυτών και στην ευρύτερη κοινότητα[17].  

Τα ηλεκτρονικά θεραπευτικά παιχνίδια στο χώρο της ψυ-

χοθεραπείας παιδιών/ εφήβων εμφανίζονται σχετικά

πρόσφατα, είναι ελάχιστα και μέχρι στιγμής υπάρχουν

πολύ λίγα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την προσαρ-

μογή, την εφαρμογή και τον έλεγχο της αποτελεσματικό-

τητάς τους[17]. Το πιο γνωστό ηλεκτρονικό παιχνίδι, ενι-

σχυτικό της ψυχοθεραπείας είναι «Η γάτα που τα κατα-

φέρνει» («The Coping Cat»[21,22,23]). Το  «Gnattenbor-

ough’s Island» απευθύνεται σε παιδιά που βιώνουν έντο-

νο άγχος ή κατάθλιψη [24]. Για τη διαχείριση του θυμού

δημιουργήθηκε το «RAGE-Control»[25]. Το «SPARX»

είναι ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι αυτοβοήθειας που απευ-

θύνεται σε εφήβους με κατάθλιψη[26]. Το «Earthquake in

Zipland»[27] στοχεύει στην ενίσχυση της θεραπείας παι-

διών που οι γονείς τους έχουν πάρει διαζύγιο ή βρίσκον-

ται σε διάσταση. Το «Personal Investigator» στοχεύει

στην ευαισθητοποίηση των εφήβων για την ψυχοθερα-

πεία[28,20]. Τέλος, το «Ricky and the Spider» απευθύνε-

ται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών που έχουν λάβει τη διά-

γνωση της Ιδεοψυχαναγκαστικής Διαταραχής[29].  
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Το ηλεκτρονικό θεραπευτικό παιχνίδι «Το κυνήγι

του θησαυρού»
Το ηλεκτρονικό θεραπευτικό παιχνίδι «Το Κυνήγι του

Θησαυρού» («Treasure Hunt») δημιουργήθηκε το 2008

από το Τμήμα Παιδικής και Εφηβικής Ψυχιατρικής του

Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, βασίζεται στις αρχές της

Γνωσιακής-Συμπεριφοριστικής Θεραπείας, και απευθύ-

νεται σε παιδιά ηλικίας 9-13 ετών που εμφανίζουν διάφο-

ρες διαταραχές. Δεν αποτελεί παιχνίδι αυτοβοήθειας και

σκοπός του δεν είναι να αντικαταστήσει το ρόλο του θε-

ραπευτή, αλλά να υποστηρίξει τον ψυχοεκπαιδευτικό χα-

ρακτήρα της θεραπείας όπως και να ενισχύσει την ψυχο-

θεραπευτική διαδικασία με έναν τρόπο ελκυστικό για τα

παιδιά[17].  

Το παιχνίδι διαδραματίζεται σε ένα παλαιού τύπου πλοίο

του οποίου κύριοι πρωταγωνιστές είναι ο "Καπετάν Νικό-

λας", γάτος "Ψιψίνος", παπαγάλος "Πολυξερούλης".  Ο

καπετάν Νικόλας είναι ένας παλιός, έμπειρος καπετάνιος

ο οποίος αποφασίζει να μείνει στη στεριά αφού πρώτα

λύσει το μυστήριο του θησαυρού που κρύβεται σε έναν

παλιό χάρτη που βρήκε στο πλοίο του. Για να βρει το θη-

σαυρό χρειάζεται τη βοήθεια ενός παιδιού. Τα έξι επίπε-

δα του παιχνιδιού διαδραματίζονται σε διαφορετικούς χώ-

ρους του πλοίου και το παιδί για κάθε ένα από τα επίπεδα

που ολοκληρώνει επιτυχώς, ενισχύεται  λαμβάνοντας έναν

αστερία ο οποίος τοποθετείται στον χάρτη. Μόλις καταφέ-

ρει να συγκεντρώσει τους πέντε αστερίες, τότε θα πρέπει

να περάσει και την τελευταία δοκιμασία η οποία αποτελεί

ουσιαστικά μία σύντομη περίληψη όσων έμαθε από τα

προηγούμενα επίπεδα. Μόλις ολοκληρώσει και αυτήν την

δοκιμασία, του αποκαλύπτεται ο θησαυρός. Στο τέλος του

παιχνιδιού λαμβάνει το δίπλωμα το οποίο αναφέρει τα βα-

σικά σημεία που έμαθε το παιδί και υπογράφεται από τον

Καπετάν Νικόλα, τον θεραπευτή και το παιδί. 

Το παιχνίδι αποτελείται από μία εισαγωγή και έξι συνο-

λικά επίπεδα, κάθε ένα από τα οποία χρειάζεται 20 λε-

πτά το μέγιστο για την επεξεργασία του (Πίνακας 1). Σε

κάθε συνεδρία ολοκληρώνεται ένα μόνο επίπεδο, και στο

τέλος δίνεται στο παιδί το φύλλο ασκήσεων το οποίο συ-

νοψίζει τα βασικά σημεία και που συμπληρώνει στο σπίτι

και το φέρνει στην επόμενη συνεδρία. 

Για να είναι το παιχνίδι ελκυστικό και για παιδιά που πα-

ρουσιάζουν μαθησιακού τύπου δυσκολίες, οι οδηγίες και

οι διάλογοι εμφανίζονται και γραπτά, εκτός από προφο-

ρικά. Επίσης, η κεντρική φιγούρα του παιχνιδιού, ο καπε-

τάν Νικόλας, είναι σκοπίμως αντρική ως ένας τρόπος να

αντισταθμίσει το μοντέλο του θεραπευτή που συνήθως εί-

ναι γυναίκα αλλά και να αποτελέσει ένα μοντέλο-άντρα

θεραπευτή για τα αγόρια που βρίσκονται σε θεραπεία.

Οι θεραπευτές πρέπει πριν χρησιμοποιήσουν το παιχνίδι

να συμφωνήσουν με τους όρους χρήσης[17]. Είναι σημαν-

τικό επίσης να επισημανθεί πως το παιχνίδι δεν δύναται

σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει την θεραπευτική

παρέμβαση ή τη σχέση του παιδιού με τον θεραπευτή ή

να αντικαταστήσει άλλες πιο «παραδοσιακές» μεθόδους,

όπως τη χρήση παιχνιδιού-ρόλων ή τη ζωγραφική. Η απο-

τελεσματικότητά του συνίσταται στην ικανότητα του θε-

ραπευτή να χρησιμοποιήσει τις έννοιες που παρουσιά-

ζονται στο παιχνίδι ως αφορμή για να τις συνδέσει με τις

δυσκολίες που παρουσιάζει το παιδί. Για τον λόγο αυτό,

το παιχνίδι απευθύνεται μόνο σε ειδικούς ψυχολόγους ή

παιδοψυχιάτρους ψυχοθεραπευτές[17]. 

Πίνακας 1. Περιεχόμενο των επιπέδων του παιχνιδιού

Επίπεδο 1 Η προσωπικότητα αποτελείται από τρία μέρη: σκέψεις, συναισθήματα και

συμπεριφορά

Φύλλο ασκήσεων 1

Επίπεδο 2 Οι σκέψεις επηρεάζουν τα συναισθήματα Φύλλο ασκήσεων 2

Επίπεδο 3 Διακρίνονται τέσσερα βασικά συναισθήματα: θυμός, φόβος, χαρά, λύπη Φύλλο ασκήσεων 3

Επίπεδο 4 Διαχωρίζονται οι βοηθητικές από τις μη-βοηθητικές σκέψεις Φύλλο ασκήσεων 4

Επίπεδο 5 Αναγνωρίζονται οι αυτόματες αρνητικές σκέψεις και αντικαθίστανται με πιο

βοηθητικές 

Φύλλο ασκήσεων 5

Επίπεδο 6 Επανάληψη των προηγούμενων επιπέδων Δίπλωμα
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Το παιχνίδι είναι διαθέσιμο στην Αγγλική, Γερμανική και

Ολλανδική γλώσσα, έχει χρησιμοποιηθεί από θεραπευτές

διαφόρων προσεγγίσεων και δεν διατίθεται στο εμπόριο.

Τα ευρήματα τόσο από την αρχική αξιολόγηση του παι-

χνιδιού όσο και από την μετέπειτα[9,17], δείχνουν πως το

παιχνίδι λειτουργεί υποστηρικτικά τόσο για το παιδί όσο

και για τον θεραπευτή και αποτελεί βοηθητικό εργαλείο

στη θεραπεία. Οι θεραπευτές αναφέρουν πως η χρήση

του παιχνιδιού βοηθάει στην επεξήγηση του μοντέλου της

ΓΣΘ, ενισχύει το κίνητρο των παιδιών στη θεραπεία και

ενδυναμώνει τη θεραπευτική σχέση. 

Για την προσαρμογή του παιχνιδιού στα Ελληνικά, προ-

ηγήθηκε η μεταφορά των δικαιωμάτων μετάφρασης, χρή-

σης και προσαρμογής κατόπιν σύναψης επίσημης συνερ-

γασίας και υπογραφής συμβολαίου (2010) μεταξύ του Ιν-

στιτούτου Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς

(ΙΕΘΣ) και του Τμήματος Παιδικής και Εφηβικής Ψυχια-

τρικής του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης. Αφού το παιχνίδι

μεταφράστηκε και το περιεχόμενό του προσαρμόστηκε

στα Ελληνικά [30], ξεκίνησε η διάθεσή του σε Έλληνες

ψυχοθεραπευτές -ψυχολόγους και παιδοψυχιάτρους. Το

παιχνίδι χορηγείται δωρεάν σε ψυχοθεραπευτές παιδιών

και εφήβων όλων των προσεγγίσεων, οι οποίοι πρώτα

έχουν παρακολουθήσει ένα ειδικό σεμινάριο εξοικείω-

σης που προσφέρεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και

αφού υπογράψουν το συμβόλαιο συνεργασίας και χρήσης

του παιχνιδιού.

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση της

χρησιμότητας του ηλεκτρονικού θεραπευτικού παιχνιδιού

"Το κυνήγι του θησαυρού" αφότου έγινε η προσαρμογή

στα Ελληνικά και ξεκίνησε η διάθεσή του σε  σε Έλληνες

θεραπευτές που το χρησιμοποίησαν κατα τη διάρκεια της

θεραπείας με τα παιδιά. Με βάση και τα ευρήματα από

προηγούμενες σχετικές έρευνες, αναμένεται ότι το παι-

χνίδι θα αξιολογηθεί στο σύνολό του θετικά από τους θε-

ραπευτές και τα παιδιά και ότι θα αναδειχθεί η συνει-

σφορά του στη θεραπευτική διαδικασία, τόσο για την

επεξήγηση του γνωσιακού-συμπεριφοριστικού μοντέλου,

όσο και για τη διαμόρφωση της θεραπευτικής σχέσης και

την αύξηση του κινήτρου των παιδιών, ώστε να συμμετέ-

χουν πιο ενεργά στη θεραπεία. Ενδιαφέρουσα θα είναι η

ανατροφοδότηση παιδιών και θεραπευτών, ως προς άλλα

δυνατά σημεία του παιχνιδιού, αλλά και σημεία που επι-

δέχονται βελτίωσης ή τροποποίησης.

Μέθοδος
Δείγμα
Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν θεραπευτές (ψυχολό-

γοι και παιδοψυχίατροι) οι οποίοι εργάζονταν ψυχοθε-

ραπευτικά με παιδιά, τουλάχιστον τον τελευταίο ένα χρό-

νο, είτε σε δημόσιο φορέα είτε ιδιωτικά. Ο εκάστοτε θε-

ραπευτής χορήγησε το παιχνίδι σε δύο έως τέσσερα παι-

διά τα οποία προέρχονταν από το πλαίσιο στο οποίο ερ-

γαζόταν και τα οποία αποτέλεσαν και το δείγμα των παι-

διών της παρούσας έρευνας.  

Στην έρευνα δήλωσαν συμμετοχή 69 συνολικά θεραπευ-

τές οι οποίοι έλαβαν το DVD με το παιχνίδι, τα φύλλα

ασκήσεων και τα ερωτηματολόγια ανατροφοδότησης.

Από αυτούς, οι 27 τελικά επέστρεψαν τα ερωτηματολόγια

θεραπευτή και παιδιού. Όλοι οι  θεραπευτές εργάζονταν

κατά μέσο όρο 8,2 χρόνια θεραπευτικά με παιδιά και

εφήβους. Το 88,7% εργαζόταν με το Γνωσιακό-Συμπερι-

φοριστικό μοντέλο ενώ το 5,7% με το Συστημικό μοντέλο

Ψυχοθεραπείας. Οι θεραπευτές ήταν όλες γυναίκες

εκτός από έναν άνδρα. 

Από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τους θεραπευτές,

Διάγνωση Συχνότητα %

ΔΕΠ/Υ 13 24,1

Asperger 8 14,8

Προβλήματα Συμπεριφοράς 6 11,1

Μαθησιακές Δυσκολίες 5 9,3

Αγχώδης διαταραχή 4 7,4

Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή 4 7,4

Πίνακας 2. Οι διαγνωστικές κατηγορίες των παιδιών που χρησιμοποίησαν το παιχνίδι
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στην έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 56 παιδιά ηλικίας 7

έως 15 ετών (Μ.Ο. = 10,5. Τ.Α. = 1,7). Το 56% ήταν αγό-

ρια και το 44% κορίτσια. Η συχνότερη διάγνωση που εί-

χαν λάβει ήταν η ΔΕΠ/Υ σε ποσοστό 24% και ακολουθού-

σε το σύνδρομο Asperger με 14,8%, τα προβλήματα συμ-

περιφοράς με 11,1% και οι μαθησιακές δυσκολίες σε πο-

σοστό 9,3% (Πίνακας 2). Στοιχεία για τον δείκτη νοημο-

σύνης των παιδιών αναφέρθηκαν μόνο για τα  14 από τα

56 παιδιά, στα οποία χρησιμοποιήθηκε σε ποσοστό 84% η

ελληνική έκδοση του τεστ Wechsler Intelligence Scale for

Children-III31, 32. Ο δείκτης νοημοσύνης των παιδιών κυ-

μαινόταν στο μέσο φυσιολογικό (Μ.Ο = 93,2. Τ.Α. =

27,8), με εύρος ωστόσο μεταξύ 55 και 141 μονάδες. 

Μέσα συλλογής των δεδομένων
Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας χορηγήθηκε στους

συμμετέχοντες  ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο. Το ερω-

τηματολόγιο συμπληρώθηκε από τους θεραπευτές και

από τα παιδιά αφού ολοκληρωνόταν η χορήγηση και του

έκτου επιπέδου του ηλεκτρονικού παιχνιδιού. 

Τα δύο ερωτηματολόγια –έκδοση για το παιδί και για το

θεραπευτή- αποτελούσαν την προσαρμογή στα Ελληνικά

των αντίστοιχων εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν σε προ-

ηγούμενες έρευνες για την αξιολόγηση του παιχνιδιού στη

Σουηδία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία και Αυστρία[17].

Μεταφράστηκαν στα Ελληνικά ενώ παράλληλα πραγματο-

ποιήθηκε και η αντίστροφη μετάφραση. Σχετικά με τον εν-

νοιολογικό έλεγχο, χορηγήθηκαν δειγματοληπτικά σε τρεις

θεραπευτές (δύο γυναίκες και έναν άνδρα) και σε τέσσερα

παιδιά (δύο αγόρια και δύο κορίτσια), 9 έως 11 ετών.

Το πρώτο ερωτηματολόγιο που απευθυνόταν στο θερα-

πευτή ζητούσε αρχικά δημογραφικές πληροφορίες για

τον ίδιο (έτη εμπειρίας στη θεραπεία με παιδιά και εφή-

βους, ψυχοθεραπευτικό μοντέλο με το οποίο εργαζόταν)

και για το παιδί (ηλικία και φύλο, διάγνωση που είχε λά-

βει το παιδί, δείκτης νοημοσύνης). Ακολούθησαν ερωτή-

σεις πολλαπλής επιλογής, στις οποίες οι θεραπευτές

αξιολογούσαν τους τομείς που το παιχνίδι φάνηκε βοηθη-

τικό (π.χ. ενδυνάμωση της θεραπευτικής σχέσης, επεξή-

γηση του ΓΣΘ-μοντέλου, αύξηση του κινήτρου και της

συμμετοχής του παιδιού στη θεραπεία), και κατά πόσο το

παιχνίδι άρεσε στο παιδί. Στο τέλος οι θεραπευτές κα-

λούνταν μέσω μίας ανοιχτής ερώτησης να κάνουν προτά-

σεις για επιπλέον δραστηριότητες που θα μπορούσαν να

συμπεριληφθούν στο παιχνίδι. 

Το ερωτηματολόγιο για τα παιδιά περιελάμβανε ερωτή-

σεις για δημογραφικά στοιχεία (ηλικία και φύλο), δύο

ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (επίπεδο του παιχνιδιού

που άρεσε περισσότερο στο παιδί και το επίπεδο εκείνο

που το δυσκόλεψε περισσότερο), και τέλος τέσσερις

ανοιχτές ερωτήσεις (π.χ. τι δυσκολίες συνάντησε παίζον-

τας το παιχνίδι, τι έμαθε, αν έχει να προτείνει δραστηριό-

τητες που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν).

Διαδικασία συλλογής των δεδομένων
Η διαδικασία για τη συλλογή των δεδομένων ήταν παρό-

μοια με εκείνη που ακολουθήθηκε στις αντίστοιχες προ-

ηγούμενες αγγλόφωνες και γερμανόφωνες έρευνες[17,9],

ώστε η μεθοδολογία να είναι κοινή και τα αποτελέσματα

συγκρίσιμα. 

Για την παρούσα έρευνα, η συλλογή των δεδομένων ξεκί-

νησε τον Φεβρουάριο 2012 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώ-

βριο 2014. Οι θεραπευτές που συμμετείχαν στην έρευνα

είχαν προηγουμένως παρακολουθήσει ένα εργαστήριο

εξοικείωσης με το θεραπευτικό παιχνίδι. Στο εργαστήριο

παρουσιάζονταν οι βασικές αρχές και ο τρόπος εφαρμο-

γής του παιχνιδιού στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία,

καθώς και σημαντικές τεχνικές λεπτομέρειες για τη χρή-

ση του παιχνιδιού. Προτού λάβουν το παιχνίδι, οι θερα-

πευτές συμπλήρωσαν μία φόρμα με τα βασικά στοιχεία,

όπως ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, πλαίσιο στο οποίο εργά-

ζονταν, ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, και χρόνια εμπει-

ρίας, και στη συνέχεια υπέγραψαν ένα συμβόλαιο συνερ-

γασίας στο οποίο αναγράφονταν οι όροι χρήσης του παι-

χνιδιού, η δέσμευση για χορήγηση του παιχνιδιού σε 4

παιδιά, ηλικίας 9-13 ετών, καθώς και η προθεσμία επι-

στροφής των ερωτηματολογίων. Στο DVD που παρέλα-

βαν οι θεραπευτές περιλαμβανόταν το παιχνίδι, τα ερω-

τηματολόγια (για τον θεραπευτή και το παιδί) και τα φύλ-

λα ασκήσεων για το σπίτι. Τα ερωτηματολόγια συμπλη-

ρώνονταν επώνυμα από το θεραπευτή και ανώνυμα από

το παιδί, αφότου είχε χορηγηθεί και το έκτο επίπεδο του

παιχνιδιού. Οι θεραπευτές επέστεφαν συμπληρωμένα τα

δύο ερωτηματολόγια είτε μέσω ταχυδρομείου είτε μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αποτελέσματα
Η ανατροφοδότηση από τους θεραπευτές για το παιχνίδι 
Όλοι ανεξαρτήτως οι θεραπευτές απάντησαν θετικά στο

ερώτημα, εάν το παιχνίδι άρεσε στο παιδί.  Όσον αφορά

τους τομείς στους οποίους επέδρασε θετικά και βοήθησε

το παιχνίδι, το μεγαλύτερο ποσοστό των θεραπευτών

(81,8%) ανέφερε την  επεξήγηση των γνωσιακών-συμπε-

ριφοριστικών εννοιών. Το 52,7% ανέφερε ότι λειτούργη-

σε ως ενίσχυση-κίνητρο για την θεραπεία, το 47% ότι

βοήθησε στην αύξηση της συνεργασίας/ συμμόρφωσης

του παιδιού, το 30,9% ότι συνέβαλε στην ενδυνάμωση της

θεραπευτικής σχέσης, και το 30,9% ότι λειτούργησε ως

βοήθεια για τη δόμηση της θεραπευτικής συνεδρίας

(Γράφημα 1). Επίσης, οι θεραπευτές ανέφεραν διαφορε-

τικούς τρόπους με τους οποίους το παιχνίδι λειτούργησε

θετικά στη θεραπεία, όπως το ότι αποτέλεσε κίνητρο

(Ν=4), λειτούργησε θετικά στην αυτοεκτίμηση του παιδι-

ού (Ν =1) ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση του κάθε επι-

πέδου, και βοήθησε στην διάκριση των σκέψεων και των

συναισθημάτων (Ν =2).

Όσον αφορά στις δυσκολίες που συνάντησαν, μεταξύ άλ-

6_Sofianopoulou_Layout 1  7/16/15  4:19 PM  Page 65



Σοφιανοπούλου και συν.«Το Κυνήγι του Θησαυρού» 

66

λων ανέφεραν τη δυσκολία  των παιδιών να  διαβάσουν

μερικές από τις σκέψεις που εμφανίζονταν στο παιχνίδι

και να συμπληρώσουν τα φύλλα ασκήσεων για το σπίτι,

κυρίως εκείνα που εμφάνιζαν μαθησιακού τύπου δυσκο-

λίες (Ν =2). Αναφέρθηκε επίσης δυσκολία στη συγκέν-

τρωση (Ν =2) κυρίως για τα παιδιά που εμφάνιζαν διά-

σπαση προσοχής, ενώ ένας από τους θεραπευτές ανέφε-

ρε την έλλειψη ενδιαφέροντος των παιδιών λόγω των

απλών γραφικών του παιχνιδιού.

Επίσης οι θεραπευτές πρότειναν ποικίλες δραστηριότη-

τες οι οποίες θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο παι-

χνίδι, όπως ασκήσεις για τον ρεαλιστικό έλεγχο των σκέ-

ψεων (Ν =1), ασκήσεις με γνωσιακά λάθη (Ν =1), εναλ-

λακτικές σκέψεις (Ν =3), εξάσκηση σε δεξιότητες επίλυ-

σης προβλημάτων (Ν =3), και ασκήσεις χαλάρωσης (Ν

=3), ενώ ένας πρότεινε να συμπεριληφθεί και ένα θερμό-

μετρο συναισθημάτων.

Η ανατροφοδότηση από τα  παιδιά για το παιχνίδι
Όπως προκύπτει από τα ευρήματα, το επίπεδο που άρεσε

περισσότερο στα παιδιά ήταν το δεύτερο σε ποσοστό

30,9% και ακολουθούσε το τρίτο με 25,5% τόσο για τα

κορίτσια όσο και για τα αγόρια. Το 50% των παιδιών χα-

ρακτήρισε το πέμπτο επίπεδο ως το πιο δύσκολο και ακο-

λουθούσε το τρίτο με 17,3%. 

Ο λόγος που τα παιδιά βρήκαν το πέμπτο επίπεδο ως το

πιο δύσκολο, ήταν η δυσκολία τους να εστιάσουν και να

«κλικάρουν» με το ποντίκι πάνω στα ιπτάμενα ψάρια τα

οποία πετούσαν γρήγορα. Αυτό που δυσκόλεψε τα παιδιά

στο τρίτο επίπεδο ήταν να καταφέρουν να διακρίνουν

από τις εκφράσεις των προσώπων, τα συναισθήματα και

τις σκέψεις.  

Στην ανοιχτή ερώτηση σχετικά με το τι έμαθαν παίζοντας

το παιχνίδι, τα περισσότερα παιδιά απάντησαν τη διάκρι-

ση των σκέψεων από τα συναισθήματα και τη συμπεριφο-

ρά και πώς αυτά συνδέονται μεταξύ τους (Ν=23). Πώς

μέσα από την έκφραση του προσώπου μπορούμε να αντι-

ληφθούμε το συναίσθημα (Ν=6), και πώς να ξεχωρίζουν

τις βοηθητικές από τις μη-βοηθητικές σκέψεις (Ν=9). Στο

ερώτημα «θεωρείς ότι είναι καλή ιδέα που ο θεραπευτής

σου χρησιμοποιεί το «Κυνήγι του Θησαυρού» στη συνερ-

γασία σας;», όλα ανεξαρτήτως τα παιδιά απάντησαν θετι-

κά. Σχετικά με το αν έχουν ιδέες για να προσθέσουν στο

παιχνίδι, κάποια παιδιά απάντησαν πως θα ήθελαν πε-

ρισσότερες ασκήσεις (Ν=3) και το παιχνίδι να έχει πε-

ρισσότερη δράση (Ν=2). 

Συζήτηση
Από όσο γνωρίζουμε, οι διαθέσιμες έρευνες στην ξενό-

γλωσση βιβλιογραφία, οι οποίες μελετούν την αποτελε-

σματικότητα των ηλεκτρονικών παιχνιδιών ως βασικών

συστατικών μίας ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης, είναι

ελάχιστες. Για το λόγο αυτό, τα ευρήματα της παρούσας

έρευνας μπορούν να συζητηθούν μόνο με περιορισμένη

αναφορά στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Ταυτόχρονα,

χρειάζεται να τονιστεί ότι λόγω του πιλοτικού χαρακτήρα

της έρευνας, τα αποτελέσματα είναι αρχικά περιγραφικά

και θα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή.

Γράφημα 1. «Σε ποιο βαθμό ήταν το παιχνίδι βοηθητικό για τη θεραπεία του παιδιού;», απαντήσεις από τους 25 θεραπευτές.
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Τα παρόντα αποτελέσματα είναι σε γενικές γραμμές σύμ-

φωνα με εκείνα της τελευταίας έρευνας που δημοσίευσε

πρόσφατα η δημιουργός του παιχνιδιού Brezinka[17] στο

περιοδικό Clinical Child Psychology and Psychiatry. Η συγ-

κεκριμένη έρευνα διεξήχθη σε πέντε συνολικά χώρες

(Σουηδία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία και Αίγυπτο) με

δείγμα 42 θεραπευτών και 218 παιδιών (156 αγόρια και 62

κορίτσια). 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, «το κυ-

νήγι του θησαυρού» αξιολογήθηκε ως βοηθητικό εργα-

λείο στη θεραπεία παιδιών από όλους τους θεραπευτές

που συμμετείχαν στην έρευνα, ενώ όλα τα παιδιά φάνηκε

πως συμφωνούσαν στη χρησιμότητα του παιχνιδιού στη

θεραπεία. Επίσης, το μεγαλύτερο ποσοστό των θεραπευ-

τών (81,8%)  δήλωσε πως το παιχνίδι ήταν βοηθητικό για

την επεξήγηση των γνωσιακών-συμπεριφοριστικών εν-

νοιών, ενώ συνέβαλε και στην αύξηση του κινήτρου του

παιδιού για την θεραπεία (52,7%) και την συνεργασία/

συμμόρφωσή του με αυτή (47%), ενώ παράλληλα συνέβα-

λε στην ενδυνάμωση της θεραπευτικής σχέσης (30,9%)

και λειτούργησε ως βοήθεια για τη δόμηση της θεραπευ-

τικής συνεδρίας (30,9%). Όλα τα παραπάνω δεδομένα

είναι παρεμφερή με τα ευρήματα από την πρόσφατη

έρευνα της Brezinka[17], σύμφωνα με τα οποία η χρήση

του παιχνιδιού συμβάλει κυρίως στην εξοικείωση με το

γνωσιακό συμπεριφοριστικό μοντέλο (86,5%), στην ενί-

σχυση του παιδιού και τη συμμόρφωση με τη θεραπεία

(75,7%), και στην αύξηση του κινήτρου (51%), και λιγό-

τερο στη δόμηση της θεραπείας (33%) και τη θεραπευτι-

κή σχέση (28,5%). Από τις απαντήσεις των θεραπευτών

φαίνεται ότι το παιχνίδι υλοποιεί σε ένα ικανοποιητικό

βαθμό τους στόχους για τους οποίους σχεδιάστηκε και

ενσωματώθηκε στις παρεμβάσεις με τα παιδιά, καθιστών-

τας τις βασικές αρχές τις γνωσιακής-συμπεριφοριστικής

θεραπείας περισσότερο εύληπτες. Η σχετικά χαμηλή

συμβολή του παιχνιδιού στη δόμησης της θεραπείας, μπο-

ρεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι το παιχνίδι αποτελεί ένα

επιμέρους συστατικό μίας ήδη δομημένης παρέμβασης,

με συγκεκριμένο στόχο και χρονική διάρκεια. Για τον

ίδιο λόγο ενδεχομένως το παιχνίδι να μη συντέλεσε τόσο,

κατά την άποψη των θεραπευτών, στη διαμόρφωση ή εν-

δυνάμωση της θεραπευτικής σχέσης.

Αναφορικά με τις δυσκολίες που κατέγραψαν οι θερα-

πευτές στη χορήγηση του παιχνιδιού, αναφέρθκαν μεταξύ

άλλων η δυσκολία μερικών από τα παιδιά να συμπληρώ-

σουν τα φύλλα ασκήσεων και να συγκεντρωθούν στο παι-

χνίδι. Οι δυσκολίες αυτές μπορούν να θεωρηθούν χαρα-

κτηριστικές παιδιών που εμφανίζουν κυρίως μαθησιακού

τύπου δυσκολίες και Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/

Υπερκινητικότητα, αν και η υπόθεση αυτή χρήζει περαιτέ-

ρω μελέτης. Από την άλλη πλευρά, οι δυσκολίες αυτές δεν

είναι σημαντικά διαφορετικές από αντίστοιχες που συναν-

τώνται στην ψυχοθεραπεία με παιδιά/ εφήβους με συγκε-

κριμένες διαταραχές και δυσκολίες (π.χ. χαμηλό κίνητρο,

έλλειψη συμμόρφωσης, δυσκολίες συγκέντρωσης)[33,34].

Η εφαρμογή του παιχνιδιού στη θεραπεία παιδιών με αρ-

κετά διαφορετικές μεταξύ τους διαγνώσεις (εσωτερικευ-

μένα και εξωτερικευμένα προβλήματα), υποδηλώνει πως

οι θεραπευτές αξιολόγησαν το ηλεκτρονικό παιχνίδι ως

χρήσιμο για την κατανόηση της σύνδεσης σκέψεων, συναι-

σθημάτων και συμπεριφοράς, ως βασικών εννοιών της

ΓΣΘ, για τα περισσότερα από τα παιδιά, στο σύνολό τους

και ανεξάρτητα από τη διάγνωση. Αντίστοιχα, τα περισσό-

τερα παιδιά βρήκαν το παιχνίδι χρήσιμο και ενδιαφέρον,

ανεξάρτητα από τη διάγνωσή ή το αίτημα. Το εύρημα αυτό

είναι ενθαρρυντικό της καταλληλότητας και της σημαντι-

κής συνδρομής του παιχνιδιού στη θεραπευτική παρέμβα-

ση γνωσιακού-συμπεριφοριστικού τύπου –πιθανόν όμως

και άλλων προσεγγίσεων– για ένα εύρος διαταραχών. Το

εύρημα αυτό έρχεται να προστεθεί στον αυξανόμενο όγκο

της βιβλιογραφίας, η οποία υποστηρίζει την ενσωμάτωση

των ψυχοεκπαιδευτικών ηλεκτρονικών θεραπευτικών παι-

χνιδιών στις παρεμβάσεις με παιδιά και εφήβους, ως ενι-

σχυτικών της αποτελεσματικότητας της θεραπείας[17,7].   

Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης φαίνεται να συμφω-

νούν και με αντίστοιχα ευρήματα που προέρχονται από

ερευνητικές εργασίες που μελετούν την αποτελεσματικό-

τητα και άλλων θεραπευτικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών

όπως τα  «Ricky and the Spider», «Gnattenborough’s Is-

land» και «RAGE-Control»[17], ανοίγοντας με αυτόν τον

τρόπο το δρόμο σε μία νέα πιο εμπλουτισμένη θεραπευτι-

κή προσέγγιση. Αυτή η προσέγγιση βεβαίως δεν υποκα-

θιστά τον ρόλο της θεραπείας, η οποία διεξάγεται πρό-

σωπο με πρόσωπο, αλλά δρα συμπληρωματικά. 

Περιορισμοί της έρευνας. Η παρούσα έρευνα αποτελεί

μία πρώτη προσπάθεια αποτύπωσης των στάσεων θερα-

πευτών και παιδιών για την ενσωμάτωση ενός ηλεκτρονι-

κού θεραπευτικού παιχνιδιού στην ψυχοθεραπευτική δια-

δικασία. Τα πρώτα ευρήματα είναι παραπάνω από εν-

θαρρυντικά, ενώ εντοπίζονται και σημεία που χρήζουν

προσοχής, αλλά και περαιτέρω τροποποίησης και ανά-

πτυξης. Ως μία τέτοια προσπάθεια, η παρούσα έρευνα

έχει συγκεκριμένους περιορισμούς, οι οποίοι καθιστούν

απαραίτητη την προσεκτική ερμηνεία και αξιολόγηση

των ευρημάτων. Οι περιορισμοί αυτοί αφορούν αρχικά

τον πιλοτικό και περιγραφικό χαρακτήρα της έρευνας, το

σχετικά μικρό δείγμα και τη χρήση αυτοσχέδιων ερωτη-

ματολογίων για τη συλλογή των δεδομένων. Ένας βασι-

κός περιορισμός είναι επίσης η απουσία ομάδας ελέγχου.

Στην περίπτωση όπου μία ομάδα ελέγχου συμπεριλαμβα-

νόταν στην έρευνα, θα μπορούσε να επιτευχθεί σύγκριση

του θεραπευτικού αποτελέσματος καθώς και να αξιολο-

γηθεί κατά πόσο η χρήση του παιχνιδιού συνέβαλε στην

επεξήγηση των γνωσιακών-συμπεριφοριστικών εννοιών.

Επίσης, συμπληρωμένα ερωτηματολόγια αξιολόγησης

επέστρεψε περίπου το 1/3 από τους θεραπευτές οι οποίοι

παρέλαβαν το παιχνίδι. Ένας από τους σημαντικότερους

λόγους για αυτό ήταν η δυσκολία να ολοκληρωθεί το παι-
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χνίδι, κυρίως λόγω διακοπής της ψυχοθεραπείας από

τους γονείς, με αποτέλεσμα την αδυναμία αξιολόγησής

του. Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η θετική προ-

κατάληψη αυτών των θεραπευτών που συμπλήρωσαν τα

ερωτηματολόγια απέναντι στην χρήση του παιχνιδιού ως

εργαλείου συμπληρωματικού της θεραπείας, η οποία εν-

δεχομένως να έχει επηρεάσει τις απαντήσεις τους. Θερα-

πευτές οι οποίοι επιλέγουν να ενσωματώσουν τις νέες τε-

χνολογίες στην παρέμβαση είναι εκ των προτέρων θετι-

κοί προς αυτές[17]. Ο τρόπος επίσης συγκέντρωσης του

δείγματος, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, δε

μπόρεσε να εγγυηθεί πλήρως τη διασφάλιση της ανωνυ-

μίας των θεραπευτών, καθώς η επιστροφή των ερωτημα-

τολογίων έγινε είτε μέσω ταχυδρομείου είτε ηλεκτρονικά.

Η ανωνυμία των παιδιών ήταν ωστόσο διασφαλισμένη. 

Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα: Μελλοντικές έρευνες

που λαμβάνουν υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς και

θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν μεγαλύτερο δείγμα θερα-

πευτών καθώς και μεγαλύτερο εύρος διαταραχών, θα συμ-

βάλουν πιο ουσιαστικά στον έλεγχο εγκυρότητας των ευρη-

μάτων. Επίσης, η χρήση ομάδων ελέγχου θα προσέφερε πε-

ρισσότερες πληροφορίες για τους τομείς εκείνους στους

οποίους επιδρά θετικά η χρήση του παιχνιδιού στη θερα-

πεία. Σημαντική θεωρείται επίσης η ένταξη του παιχνιδιού

σε δομημένα θεραπευτικά πρωτόκολλα, ώστε να αναδειχ-

θεί με μεγαλύτερη ασφάλεια η συμβολή του σε μία θερα-

πευτική διαδικασία, και να τεκμηριωθεί η αποτελεσματικό-

τητά του. Τέλος, θα ήταν ενδιαφέρον να αξιολογηθεί η δυ-

νατότητα ένταξης του παιχνιδιού και η αξιολόγησή του, στο

πλαίσιο και άλλων ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων.
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Summary
Computer games enjoy today wide recognition not only in

the field of education but also in the field of psychotherapy

with children and adolescents. More specifically, the use of

electronic therapeutic games seems to increase the motiva-

tion and commitment of children in therapy, helps in under-

standing basic therapeutic concepts, facilitates the observa-

tion of the child's behavior and strengthens skills such as

self-control. “Treasure hunt” is the first therapeutic elec-

tronic game based on the principles of cognitive-behavioral

therapy, for children aged 9-13 years. It aims to support the

psychoeducative nature of this treatment as to enhance the

psychotherapeutic process with an attractive way to chil-

dren. The game takes place in an old-style ship with main

protagonists the captain, the cat and the parrot of the ship.

The game consists of an introduction and a total of six lev-

els. Its efficiency consists in the ability of the therapist to

use the concepts presented in the game as an opportunity to

connect with the difficulties of the child. The game is avail-

able in English, German and Dutch language, and is not

commercially available. For the Greek version, the game

was translated and adapted from the Institute of Behavior

Research and Therapy (IBRT) upon a formal collaboration

with the Department of Child and Adolescent Psychiatry,

University of Zurich. The purpose of this pilot research was

to evaluate the game to Greek sample of therapists and

children aged 9-13 years old. The sample consisted by 27

therapists and 56 children who completed a questionnaire

after the use of the therapeutic game. Findings indicate that

the game implemented to a significant extent, the goals for

which it was designed. Most therapists agreed that the game

contributed to the explanation of basic cognitive-behavioral

concepts to children, and half of them admitted that it

worked as an incentive for treatment. One third of thera-

pists also believed that the game enhanced the therapeutic

relationship. It’s use in treatment was evaluated positively

by all therapists and children. The present findings are com-

pared to those deriving from the adjustment of original ver-

sion of the game. Due to the limitations of the present study

(relatively small sample, no control group, therapists’ posi-

tive bias), findings should be carefully considered. The de-

scriptive and pilot design stresses the need for further stud-

ies with larger samples of therapists and children, as well as

more complex designs (e.g. inclusion of control groups,

wider range of disorders, structured intervention protocols),

in order to contribute more effectively to the validity of the

results. The possibility of using the game for a series of

childhood disorders and psychotherapists from other theo-

retical models is also discussed. 
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