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Κεφάλαιο 1. Ειςαγωγι 

 

1.1 κοπόσ τθσ εργαςίασ 

Το διαδίκτυο ζχει επθρεάςει τθν κακθμερινι ηωι του ανκρϊπου ςε πολλοφσ τομείσ. 

Ζνασ τομζασ είναι και θ παροχι υπθρεςιϊν από διάφορουσ φορείσ όπωσ π.χ. 

οικονομικοφσ, διοικθτικοφσ κ.ά. Ζτςι, οι άνκρωποι που βρίςκονται πίςω από τθν 

επιςτιμθ τθσ ψυχολογίασ κζλθςαν να ςυμβαδίςουν και αυτοί με τθν τεχνολογικι 

ανάπτυξθ και τθ ραγδαία εξάπλωςθ του διαδικτφου. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα να 

χρθςιμοποιοφν πλζον ςιμερα το διαδίκτυο και τισ ποικίλεσ δυνατότθτεσ 

επικοινωνίασ που αυτό προςφζρει ωσ ζνα μζςο παροχισ υπθρεςιϊν τθσ 

ψυχολογίασ.  

Οι υπθρεςίεσ αυτζσ είναι: 

 πλθροφόρθςθ ςχετικά με κζματα ψυχολογίασ 

 οδθγοί αυτοβοικειασ ςε ψυχολογικά κζματα 

 ψυχολογικι εκτίμθςθ του ατόμου με τθ χριςθ ψυχολογικϊν τεςτ 

 βοικεια του ατόμου ςτθν απόφαςι του να αρχίςει ψυχοκεραπεία 

 πλθροφόρθςθ ςχετικά με ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ τθσ ψυχολογίασ 

 ςυμβουλζσ ςε ατομικό επίπεδο για διάφορα ψυχολογικά κζματα μζςω 

e-mail 

 real-time ςυμβουλευτικι μζςω chat, web telephony και teleconference 

 ςφγχρονεσ και αςφγχρονεσ ομάδεσ ςυηιτθςθσ και ςυμβουλευτικισ 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι να αναλυκοφν τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά 

των παραπάνω υπθρεςιϊν τθσ ψυχολογίασ όπωσ αυτζσ ςυναντϊνται ςτο διαδίκτυο. 

Επίςθσ, κα ερευνθκοφν πικανά μειονεκτιματά τουσ. Τζλοσ, κα εξεταςτεί πωσ 

μποροφν να ωφελιςουν και να βοθκιςουν οι υπθρεςίεσ αυτζσ τον εκπαιδευτικό.     
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1.2 Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ 

1.2.1 Η ζννοια του διαδικτφου 

Το διαδίκτυο (Internet) αποτελείται από εκατομμφρια υπολογιςτζσ, που βρίςκονται 

διαςκορπιςμζνοι ςε όλον τον πλανιτθ και επικοινωνοφν μεταξφ τουσ, 

ανταλλάςςοντασ δεδομζνα. Το όνομα διαδίκτυο είναι μία ςφνκετθ λζξθ που 

παράγεται από τισ λζξεισ Διαςφνδεςθ Δικτφων. Στα αγγλικά ο όροσ Internet 

γεννικθκε από τθ ςυνζνωςθ των λζξεων International Network (Διεκνζσ Δίκτυο 

Υπολογιςτϊν).  

Η ιδζα του διαδικτφου, δεν είναι καινοφργια. Ξεκίνθςε το 1969 ωσ ερευνθτικό 

ςτρατιωτικό πρόγραμμα, με τθν ονομαςία ARPANET, από το Υπουργείο Άμυνασ των 

Ηνωμζνων Ρολιτειϊν τθσ Αμερικισ. Πλα πρωτοξεκίνθςαν με τθ ςφνδεςθ τεςςάρων 

υπολογιςτϊν, που βρίςκονταν ςε διαφορετικζσ πόλεισ τθσ Αμερικισ. Οι υπολογιςτζσ 

ςυνδζονταν με τζτοιο τρόπο, ϊςτε, αν διακοπτόταν μια ςφνδεςθ, οι υπόλοιποι να 

ςυνζχιηαν απρόςκοπτα τθν επικοινωνία τουσ. Αυτι θ βαςικι αρχι ςφνδεςθσ ιςχφει 

ακόμθ και ςιμερα. 

Το ARPANET ςυνζχιςε να μεγαλϊνει με τθ προςκικθ και άλλων υπολογιςτϊν. Το 

1974 ςταμάτθςε να είναι ερευνθτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Άμυνασ και 

χρθςιμοποιικθκε από τα πανεπιςτιμια για επιςτθμονικζσ ζρευνεσ. Το 1990 

μετονομάςτθκε ςε Internet, το οποίο αποδόκθκε ςτα ελλθνικά ωσ διαδίκτυο. 

Σιμερα το διαδίκτυο «αγκαλιάηει» κάκε γωνιά του πλανιτθ. Εκατομμφρια 

άνκρωποι το χρθςιμοποιοφν κακθμερινά, για να επικοινωνοφν και να αντλοφν 

πλθροφορίεσ. Η μεγάλθ απιχθςθ του διαδικτφου οφείλεται κυρίωσ: 

 ςτισ τεράςτιεσ δυνατότθτεσ για πλθροφόρθςθ και επικοινωνία. 

 ςτον εφκολο τρόπο χριςθσ των υπθρεςιϊν του 

 ςτο ότι οποιοςδιποτε υπολογιςτισ μπορεί να ςυνδεκεί εφκολα και γριγορα 

ςτο διαδίκτυο με ελάχιςτο επιπρόςκετο εξοπλιςμό. 

Το διαδίκτυο παρομοιάηεται με υπερλεωφόρο των πλθροφοριϊν (superhighway). 
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Κακθμερινά διακινοφνται πλικοσ δεδομζνων, με οποιαδιποτε μορφι, φζρνοντάσ 

μασ κοντά ςε ζνα τεράςτιο αρικμό πθγϊν πλθροφόρθςθσ. Κείμενα, εικόνεσ, ιχοι, 

μουςικζσ και βίντεο ςυνυπάρχουν ςε μια εκπλθκτικά μεγάλθ ςυλλογι από ψθφιακά 

ζγγραφα. Τα ψθφιακά αυτά ζγγραφα ονομάηονται ιςτοςελίδεσ και βρίςκονται 

αποκθκευμζνα ςε διάφορουσ υπολογιςτζσ ανά τον κόςμο. Πλεσ οι ιςτοςελίδεσ μαηί 

ςυγκροτοφν μία από τισ πιο ςθμαντικζσ υπθρεςίεσ του διαδικτφου: τον Ραγκόςμιο 

Ιςτό (World Wide Web - WWW). 

Ζνασ υπολογιςτισ του διαδικτφου δεν είναι μόνο μία υπολογιςτικι μθχανι  αλλά 

και ζνα μζςο που μασ δίνει τθ δυνατότθτα να επικοινωνοφμε με τθν παγκόςμια 

κοινότθτα. Το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail), θ Συνομιλία (chat), θ 

Τθλεδιάςκεψθ (teleconference) και οι Ομάδεσ Συηθτιςεων (newsgroups) είναι 

μερικζσ από τισ βαςικότερεσ υπθρεςίεσ που μασ παρζχει το διαδίκτυο, ϊςτε να 

επικοινωνοφμε με ανκρϊπουσ από διάφορα μζρθ του πλανιτθ. 

Χρθςιμοποιϊντασ τθν υπθρεςία του Ηλεκτρονικοφ Ταχυδρομείου μποροφμε ςε λίγα 

λεπτά τθσ ϊρασ να ςτείλουμε από τον υπολογιςτι μασ ζνα θλεκτρονικό γράμμα, για 

να φτάςει ςτθν άλλθ άκρθ τθσ γθσ. Αρκεί μόνο οι δυο υπολογιςτζσ που 

ανταλλάςςουν μθνφματα να μποροφν να ςυνδεκοφν ςτο Διαδίκτυο και να 

γνωρίηουμε τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του παραλιπτθ. Το Ηλεκτρονικό 

Ταχυδρομείο ζχει ςε πολλζσ χϊρεσ ξεπεράςει ςε αρικμό επιςτολϊν το παραδοςιακό 

ταχυδρομείο, κακϊσ με μθδαμινό κόςτοσ και από το ςπίτι μασ μποροφμε να 

ανταλλάςςουμε θλεκτρονικά γράμματα εμπλουτιςμζνα με εικόνεσ που ζχουμε 

φωτογραφιςει, τραγοφδια ι βίντεο που ζχουμε δθμιουργιςει. 

Με τθν υπθρεςία Συνομιλίασ μποροφμε να επικοινωνοφμε άμεςα με φίλουσ μασ και 

να γνωρίηουμε ανκρϊπουσ από όλο τον κόςμο. Ξεπερνϊντασ το εμπόδιο τθσ 

απόςταςθσ, ζχουμε τθ δυνατότθτα να ανταλλάςςουμε απόψεισ και ιδζεσ με 

ανκρϊπουσ με τουσ οποίουσ ζχουμε κοινά ενδιαφζροντα. Αρκεί να ςυνδζςουμε τον 

υπολογιςτι μασ με ζναν υπολογιςτι του Διαδικτφου που μασ παρζχει τθν υπθρεςία 

Συνομιλίασ και να αρχίςουμε να πλθκτρολογοφμε τα μθνφματά μασ. Μζςα ςε 

ελάχιςτο χρόνο άλλοι άνκρωποι, που είναι ςυνδεδεμζνοι ςτον ίδιο υπολογιςτι, 
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μποροφν να τα διαβάςουν και να μασ απαντιςουν. Μ' αυτό τον τρόπο 

δθμιουργείται ζνασ χϊροσ ςυνάντθςθσ, όπου μποροφμε να ανταλλάςςουμε 

απόψεισ και να κάνουμε φίλουσ χωρίσ να χρειάηεται να μετακινθκοφμε. 

Η ςυνομιλία μπορεί να γίνει ακόμθ πιο ηωντανι, αν χρθςιμοποιιςουμε τθν 

υπθρεςία τθσ Τθλεδιάςκεψθσ. Χρθςιμοποιϊντασ τον υπολογιςτι μασ μποροφμε να 

μιλάμε ςτουσ φίλουσ μασ όςο μακριά και αν βρίςκονται και ταυτόχρονα να 

βλζπουμε τθν εικόνα τουσ. Η τθλεδιάςκεψθ μοιάηει με μια τθλεφωνικι ςυνομιλία 

με ταυτόχρονθ μετάδοςθ τθσ εικόνασ μασ. Για να πραγματοποιθκεί μία 

τθλεδιάςκεψθ, απαραίτθτο είναι να ζχουμε ςυνδεκεί ςτο διαδίκτυο και να ζχουμε 

ςτον υπολογιςτι μασ web κάμερα, μικρόφωνο, θχεία και το κατάλλθλο λογιςμικό. 

Στθν περίπτωςθ που ενδιαφερόμαςτε για ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα ςυηιτθςθσ, 

μποροφμε να εγγραφοφμε θλεκτρονικά ςε μια Ομάδα Συηιτθςθσ. Στα πλαίςια μιασ 

ομάδα ςυηιτθςθσ μασ αποςτζλλονται θλεκτρονικά μθνφματα για το κζμα 

ςυηιτθςθσ που μασ ενδιαφζρει. Μποροφμε και εμείσ να ςυμμετάςχουμε ςτθ 

ςυηιτθςθ ςτζλνοντασ το δικό μασ μινυμα. 

1.2.2 Η ζννοια τθσ ψυχολογίασ  

Με τον όρο ψυχολογία (ετυμολογείται από τθν αρχαία ελλθνικι: ψυχι + λόγοσ), 

εννοείται θ μελζτθ τθσ ςυμπεριφοράσ, του νου και τθσ ςκζψθσ. Κυρίωσ είναι 

ανκρϊπινθ επιςτιμθ, αν και αρκετζσ περιπτϊςεισ θ βιολογικι ψυχολογία ερευνά τθ 

ςυμπεριφορά των ηϊων, κυρίωσ των ανϊτερων κθλαςτικϊν, είτε για να κατανοιςει 

τθ ςυμπεριφορά των ηϊων είτε για να αποκτιςει -μζςω τθσ ςφγκριςθσ- μια 

βακφτερθ γνϊςθ τθσ ανκρϊπινθσ ψυχολογίασ. Η ψυχολογία ςτθ ςφγχρονθ εποχι 

αναφζρεται ωσ επιςτιμθ κυρίωσ τθσ ςυμπεριφοράσ και των νοθτικϊν διεργαςιϊν. 

Ο ςχθματιςμόσ  του Διαδικτφου - ενόσ παγκόςμιου δικτφου θλεκτρονικϊν 

υπολογιςτϊν που ςυνδζει ζναν ςυνεχϊσ αυξανόμενο αρικμό τοπικϊν δικτφων και 

υπολογιςτϊν - δθμιοφργθςε πράγματι ζνα «παγκόςμιο χωριό», όπου οι άνκρωποι 

επικοινωνοφν και αλλθλεπιδροφν on-line με ευκολία. 
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Κεφάλαιο 2:  Ψυχολογικζσ υπθρεςίεσ που παρζχονται μζςω 

Διαδικτφου 

Στο κεφάλαιο αυτό κα γίνει αναλυτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν ψυχολογίασ οι 

οποίεσ παρζχονται μζςω του Διαδικτφου. Κακϊσ, όμωσ, το Διαδίκτυο 

παρουςιάηεται ωσ ζνα δυναμικό φαινόμενο και θ τεχνολογία εξελίςςεται, ο 

κατάλογοσ των μζςων και των υπθρεςιϊν ψυχολογίασ που ακολουκεί δεν κα 

πρζπει να κεωρείται  δεδομζνοσ ςτο πζραςμα του χρόνου.  

2.1 Πλθροφόρθςθ ςχετικά με κζματα ψυχολογίασ 

Ρολυάρικμεσ τράπεηεσ πλθροφοριϊν ςε κζματα ψυχολογίασ είναι διακζςιμεσ ςτο 

Διαδίκτυο. Ρεριλαμβάνουν πλθροφορίεσ και βάςεισ γνϊςεων που καλφπτουν ζνα 

ευρφ φάςμα ψυχολογικϊν φαινομζνων, ηθτθμάτων, ςυμπτωμάτων, αςκενειϊν, και 

διαφόρων άλλων εννοιϊν ςχετικϊν με τθν ψυχολογία (βλ., για παράδειγμα, ψυχικι 

υγεία ςτο http://www.cmhc.com). Το αρχειοκετθμζνο αυτό υλικό περιζχει 

περιγραφικό κείμενο, ςυνοδευόμενο ςυχνά από γραφικά, εικόνεσ, ιχουσ, βίντεο, 

ςτατιςτικοφσ πίνακεσ, κ.ά. Επιπλζον, κατάλλθλοι υπερςφνδεςμοι παρζχουν 

πρόςβαςθ επιλεγμζνουσ ιςτοςελίδεσ που αφοροφν τθν ψυχολογία (Βλ., για 

παράδειγμα, οnline λεξικό ψυχικισ υγείασ ςτο http://www.human-

nature.com/odmh/index.html). 

Αυτζσ οι τράπεηεσ πλθροφοριϊν διαφζρουν μεταξφ τουσ ςε διάφορα ςθμεία: 

 α) Επιμζλεια: Μερικζσ βάςεισ δεδομζνων παρζχουν ελάχιςτεσ πλθροφορίεσ ι 

ςφντομουσ οριςμοφσ ι περιγραφζσ, ενϊ άλλεσ παρζχουν εκτεταμζνεσ, λεπτομερείσ 

και εισ βάκοσ ςυηθτιςεισ.  

β) Γενικότθτα ζναντι ιδιαιτερότθτασ: Υπάρχουν ιςτοςελίδεσ που περιλαμβάνουν 

γενικοφσ δείκτεσ, καταλόγουσ που περιζχουν αναφορζσ ςε πολλζσ ψυχολογικζσ 

ζννοιεσ (όπωσ μια εγκυκλοπαίδεια), κακϊσ και άλλεσ που αναφζρονται ςε μία μόνο 

ζννοια ι ςε μια ομάδα εννοιϊν από ζνα ςυγκεκριμζνο ψυχολογικό τομζα.  

http://www.cmhc.com/
http://www.human-nature.com/odmh/index.html
http://www.human-nature.com/odmh/index.html
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γ) Επίπεδο γνϊςεων που απαιτείται από τουσ χριςτεσ: Οριςμζνεσ πλθροφορίεσ 

είναι άκρωσ επαγγελματικζσ και προχποκζτουν τθν προθγοφμενθ εκπαίδευςθ των 

χρθςτϊν (και μάλιςτα ςε επαγγελματικι ι ακαδθμαϊκι εκπαίδευςθ) ςτθν 

ψυχολογία ι ςε κάποια ςυγκεκριμζνθ ψυχολογικι περιοχι, ενϊ άλλεσ πλθροφορίεσ 

απευκφνονται ςτθ κοινι γνϊμθ, τουσ φοιτθτζσ και οφτω κακεξισ.  

δ) Ενθμζρωςθ Ρλθροφοριϊν και Ρθγϊν: Οριςμζνα μζςα ενθμζρωςθσ, ςυνικωσ 

υπθρεςιϊν που παρζχονται από επαγγελματικζσ οργανϊςεισ, τθν κυβζρνθςθ, 

οργανιςμοφσ, ι ακαδθμαϊκά ιδρφματα  ενθμερϊνονται ςε τακτικι βάςθ, ενϊ άλλα 

μζςα ζχουν μείνει ςχεδόν αμετάβλθτα όςον αφορά τισ νζεσ γνϊςεισ και τισ 

ανακεωριςεισ τουσ. Αυτό δθμιουργεί μια κρίςιμθ παράμετρο όςον αφορά τθν 

ακρίβεια και τθν αξιοπιςτία των πλθροφοριϊν. Καλοφνται ζτςι  οι ίδιοι οι χριςτεσ 

ςυχνά να αποφαςίςουν με κριτικι για το βακμό ςτον οποίο μποροφν να 

επικαλεςτοφν το κφροσ των πλθροφοριϊν ςε οποιαδιποτε τοποκεςία.  

ε) Θεωρθτικόσ προςανατολιςμόσ: Ππωσ ςυμβαίνει ςε κάκε επιςτιμθ ζτςι και ςτθν 

ψυχολογία οι ζννοιεσ περιγράφονται και αναλφονται με διαφορετικό τρόπο, βάςθ 

τθσ ψυχολογικισ και / ι φιλοςοφικισ ςχολισ με τθν οποία ο ςυγγραφζασ 

ταυτίηεται.  

ςτ) Υπερκειμενικότθτα: Αυτό το χαρακτθριςτικό φανερϊνει τον βακμό που 

χρθςιμοποιοφνται υπερκείμενα ςε κάποιον ιςτοχϊρο. Το Διαδίκτυο επιτρζπει 

γριγορθ και άμεςθ ςφνδεςθ με άλλεσ αναφορζσ, κακϊσ και οι πθγζσ πλθροφοριϊν 

ςυχνά  διαςυνδζονται με ςχετικζσ ζννοιεσ που περιλαμβάνονται ςε οποιαδιποτε 

περιγραφι, μζςα ςτθν ίδια ιςτοςελίδα ι δικτυακό τόπο, ι ακόμθ και ςε άλλεσ 

ιςτοςελίδεσ.  

η) Χριςθ πολυμζςων: Οι περιςςότερεσ βάςεισ δεδομζνων περιλαμβάνουν κείμενο 

και γραφικά. Κάποιεσ περιλαμβάνουν διάφορεσ επιπλζον μορφζσ πολυμζςων , από 

τθν παρουςίαςθ διαφανειϊν και κινοφμενων γραφικϊν μζχρι και τθν αναπαραγωγι 

βίντεο κλιπ. Τα πολυμζςα είναι ιδιαίτερα χριςιμα για τθν ανακεϊρθςθ εννοιϊν, τθν 

εξιγθςθ φαινομζνων και τθν περιγραφι ψυχολογικϊν πειραμάτων. Οι πολυμεςικζσ 

εφαρμογζσ κεωροφνται εξαιρετικά μζςα για τθν επίτευξθ εκπαιδευτικϊν ςκοπϊν. 
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Οι επαγγελματικζσ τράπεηεσ πλθροφοριϊν ςε κζματα ψυχολογίασ μπορεί να ζχουν 

μεγάλθ επιςτθμονικι αξία για ψυχολόγουσ, κακθγθτζσ ψυχολογίασ, και άλλουσ 

ειδικοφσ. Πντασ ζνασ βολικόσ, φκθνόσ (ςυνικωσ δωρεάν), ενθμερωμζνοσ και 

αποτελεςματικόσ πόροσ, οι βάςεισ πλθροφοριϊν ψυχολογίασ χρθςιμοποιοφνται 

ολοζνα και περιςςότερο από ψυχολόγουσ και 

επαγγελματίεσ από ςυναφι επαγγζλματα (Wilson, 1995). Σε ςφγκριςθ με τα 

παραδοςιακά επαγγελματικά μζςα - ςυμπεριλαμβανομζνων των βιβλίων και 

περιοδικϊν - τα δικτυακά μζςα παρζχουν πολλά πλεονεκτιματα:  

α) Είναι διακζςιμα ανά πάςα ςτιγμι και από οπουδιποτε. 

β) Σχετικζσ πλθροφορίεσ μποροφν εφκολα να αντιγραφοφν, να ανακτθκοφν ι να 

εκτυπωκοφν.  

γ) Εκτόσ από κείμενο και εικόνεσ, χρθςιμοποιοφν και διάφορα άλλα μζςα που δεν 

μποροφν να κοινοποιθκοφν με τουσ  παραδοςιακοφσ τρόπουσ. Η ψθφιακι φφςθ του 

κειμζνου επιτρζπει τθν εφκολθ και γριγορθ αναηιτθςθ τθσ πλθροφορίασ που 

επικυμεί να βρει κάποιοσ χωρίσ να χρειάηεται να βαςίηεται ςε περιεχόμενα ι ςε 

ορολογίεσ  που παρζχονται από βιβλία και περιοδικά.  

Οι τράπεηεσ πλθροφοριϊν, είναι πθγι, όχι μόνο για πολφτιμεσ πλθροφορίεσ, αλλά 

επίςθσ και για λανκαςμζνα, μερολθπτικά, παραποιθμζνα, παλιά ι πλαςτά ςτοιχεία. 

Απαιτείται μεγάλθ προςοχι από χριςτεσ που αναηθτοφν τζτοιεσ πλθροφορίεσ, οι 

οποίοι είναι πικανό να είναι λιγότερο επιλεκτικοί όςον αφορά το περιεχόμενο των 

πλθροφοριϊν. Ρρόκειται για ζνα πρόβλθμα, το οποίο γενικά χαρακτθρίηει το 

Internet, επειδι οι πλθροφορίεσ που δθμοςιεφονται δεν είναι, ςε πολλζσ 

περιπτϊςεισ, επαγγελματικά ελεγμζνεσ και εμπεριςτατωμζνεσ. Φαίνεται ότι θ 

ςωςτι εκπαίδευςθ των χρθςτϊν ςτθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν, τονίηοντασ τθν 

εκλεπτυςμζνθ χριςθ των πθγϊν του Διαδικτφου, κα μποροφςε να μειϊςει 

ενδεχομζνωσ ςοβαρζσ ςυνζπειεσ αυτοφ του προβλιματοσ. Άλλεσ προτάςεισ για τθν 

αντιμετϊπιςθ αυτοφ του κζματοσ αφοροφν τθ κζςπιςθ και επιβολι προτφπων ςε 

διαδικτυακζσ δθμοςιεφςεισ (Mack, 1997) κακϊσ και τθ κζςπιςθ ενόσ ειδικοφ κϊδικα 

ςυμπεριφοράσ (Health on the Net Foundation, 1997). 
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2.2 Οδθγοί Αυτοβοικειασ ςε ψυχολογικά κζματα 

Ρολλζσ ιςτοςελίδεσ απευκφνεται ςε άτομα που ζχουν ανάγκθ ψυχολογικισ 

βοικειασ, και παρζχουν κακοδιγθςθ για το πϊσ αυτοί οι άνκρωποι μποροφν να 

βοθκιςουν τουσ εαυτοφσ τουσ. Υπάρχουν διάφορα και πολυάρικμα κζματα 

αυτοβοικειασ: διατροφικζσ διαταραχζσ, δυςκολίεσ ςτθ ςχζςθ γονζων-εφιβων, 

φοβίεσ, επαγγελματικι και εκπαιδευτικι διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων, οριςμζνεσ 

δυςκολίεσ μάκθςθσ, ςεξουαλικζσ δυςλειτουργίεσ, διακοπι καπνίςματοσ ι 

αλκοολιςμοφ, αυτοπεποίκθςθ, ςυναιςκθματικζσ διαταραχζσ, και πολλά άλλα (βλ., 

για παράδειγμα, υλικά αναηιτθςθσ ςταδιοδρομίασ ςτο http://www.youthworks.ca). 

Ρολλζσ ιςτοςελίδεσ που προςφζρουν κακοδιγθςθ για αυτοβοικεια, παρζχουν 

αξιολόγθςθ του προβλιματοσ και τθσ ςοβαρότθτάσ του, πλθροφορίεσ ςχετικά με το 

υπόβακρο και τθν ανάπτυξθ του προβλιματοσ, κατευκφνςεισ και δυνατότθτεσ για 

κετικι αλλαγι, κακϊσ και ζνα ςχζδιο προςανατολιςμζνο ςτθν επίλυςθ του 

προβλιματοσ. Η ζμφαςθ δίνεται ςε αυτό-βοθκθτικζσ ςυμπεριφορζσ, ςυνικωσ 

προορίηονται για ατομικι χριςθ, όπου οι οδθγίεσ παρζχονται ςτο δικτυακό τόπο. Σε 

οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, ωςτόςο, ο δικτυακόσ τόποσ μπορεί να ςυςτιςει και άλλα 

μζςα, ωσ πρόςκετεσ διδακτικζσ πθγζσ, όπωσ είναι οριςμζνα βιβλία ι φυλλάδια.  

Αν και θ κακοδιγθςθ αυτοβοικειασ δεν είναι ζνα νζο ψυχολογικό μζςο 

παρζμβαςθσ (Adams, 1990; Gartner & Riessman, 1984), φαίνεται ότι θ χριςθ του 

Διαδικτφου για το ςκοπό αυτό προςκζτει ζνα ςθμαντικό βιμα προσ τθν 

ενεργοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ που κα παρζχεται δωρεάν (ι για ζνα ςχετικά μικρό 

ποςό) και με κάποια ςχετικι προςταςία τθσ ιδιωτικισ ηωισ.  

Ραλαιότερα, οι άνκρωποι που είχαν ανάγκθ ζπρεπε να αγοράςουν τισ ςχετικζσ φλεσ 

ι να τισ ανακτιςουν ςε διαβουλεφςεισ με βιβλιοκθκάριουσ. Σιμερα, με τθ χριςθ 

μθχανϊν αναηιτθςθσ και ευρετθρίων, το Διαδίκτυο κακιςτά δυνατι τθν πρόςβαςθ 

ςε ςχετικζσ πθγζσ γριγορα, αποτελεςματικά, και με πλιρθ διακριτικότθτα.  

Ζνα παράδειγμα αυτοβοικειασ δόκθκε από τουσ Kovalski και Horan (1998), που 

ςχεδίαςαν μια ιςτοςελίδα, ςτθν οποία επιςθμαίνονταν κακζσ επιλογζσ 

http://www.youthworks.ca/
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ςταδιοδρομίασ κοριτςιϊν και θ οποία πρόςφερε αυτό-παρατθροφμενθ γνωςτικι 

παρζμβαςθ για αναδιάρκρωςθ των επιλογϊν. Σε μια εμπειρικι ζρευνα, οι 

ςυγγραφείσ διαπίςτωςαν ότι θ παρζμβαςθ αλλθλεπιδροφςε με τα προςωπικά 

χαρακτθριςτικά.  

Σε ζνα άλλο παράδειγμα, Finn και Lavitt (1994), ο οδθγόσ αυτοβοικειασ ζδειξε ότι 

μπορεί να είναι μεγάλθ βοικεια για τισ γυναίκεσ που είχαν υποςτεί ςεξουαλικι 

κακοποίθςθ. Αυτι θ ειδικι περίπτωςθ είναι ζνα παράδειγμα για το πϊσ μια 

ψυχολογικι κατάςταςθ που χαρακτθρίηεται από αιςκιματα ντροπισ και 

διαπροςωπικοφ άγχουσ μπορεί να υποςτθρίηεται από μία ανϊνυμθ υπθρεςία 

Διαδικτφου. Ομοίωσ, φαίνεται ότι ζνα από τα πλεονεκτιματα μιασ τζτοιασ 

ψυχολογικισ υπθρεςίασ είναι ότι αςχολείται και με ειδικοφσ πλθκυςμοφσ (π.χ., 

παιδιά, διαςθμότθτεσ, ανκρϊπουσ με οριςμζνεσ ειδικζσ ανάγκεσ), που διαφορετικά 

δυςκολεφονται να λάβουν ψυχολογικι βοικεια.  

 

2.3 Ψυχολογικι εκτίμθςθ του ατόμου με τθ χριςθ ψυχολογικϊν τεςτ 

Ρολλζσ ιςτοςελίδεσ περιλαμβάνουν ψυχολογικά τεςτ και ερωτθματολόγια, ςτόχοσ 

των οποίων είναι μια ψυχολογικι αξιολόγθςθ του χριςτθ. Μερικζσ από τισ δοκιμζσ 

επικεντρϊνονται ςτθ μζτρθςθ πολφ ςυγκεκριμζνων παραγόντων, όπωσ τθν IQ, μια 

ειδικι ικανότθτα, τθ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ, ι κάποια ςυγκεκριμζνθ 

ςυμπεριφορά. Άλλοι είναι πιο γενικοί και αξιολογοφν  τα διάφορα χαρακτθριςτικά 

τθσ προςωπικότθτασ.  

Ρολλζσ από τισ δοκιμζσ είναι πρωτότυπεσ, δθλαδι καταςκευάηονται αποκλειςτικά 

για μια ιςτοςελίδα, ενϊ άλλεσ είναι θλεκτρονικζσ εκδόςεισ και προςαρμογζσ από 

προθγοφμενεσ δθμοςιεφςεισ ςε χαρτί. Μερικζσ από τισ ιςτοςελίδεσ περιλαμβάνουν 

πλιρεισ δοκιμζσ (ι κλίμακεσ), ενϊ άλλεσ είναι μόνο παραδείγματα από διάφορα 

ςτοιχεία. Μερικοί ιςτοχϊροι επιτρζπουν τθν υποβολι ενόσ ςυμπλθρωμζνου 

εντφπου δοκιμϊν και τθν άμεςθ απόκτθςθ των αποτελεςμάτων. Άλλοι παρζχουν 

αυτιν τθν υπθρεςία μζςω e-mail  με  τα αποτελζςματα να δίνονται  ςε 
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μεταγενζςτερο χρόνο. Επίςθσ, αν και πολλζσ ιςτοςελίδεσ παρζχουν τθν υπθρεςία 

αυτι δωρεάν, άλλεσ τθν χρεϊνουν.  

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι, προκειμζνου να αποφευχκοφν προβλιματα με δικαιϊματα 

πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, μερικά από τα τεςτ που δθμοςιεφονται ςτο Διαδίκτυο 

ςτθρίηονται ςε παραλλαγζσ αρχικϊν δοκιμϊν. Αυτό γίνεται για να αποφευχκοφν 

νομικά προβλιματα που μπορεί να δθμιουργιςουν ςθμαντικι ηθμιά ςτθν ποιότθτα 

μιασ δοκιμισ. 

Τα ψυχολογικά τεςτ μζςω θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν δεν αποτελοφν μια νζα 

προςπάκεια και ζχουν μερικά μοναδικά πλεονεκτιματα, όπωσ θ χριςθ γριγορων 

και προςαρμοςτικϊν εξετάςεων, ακρίβεια ςτο ςκορ κτλ. Το Διαδίκτυο ωςτόςο, ωσ 

μζςο για ψυχολογικι δοκιμι, ζχει αρκετά πλεονεκτιματα, οριςμζνα πανομοιότυπα 

με εκείνα τθσ χριςθσ προςωπικοφ υπολογιςτι και άλλα που είναι μοναδικά.  

Κατ 'αρχάσ, επιτρζπει τισ γριγορεσ, απλζσ, εφκολεσ και πολφ προςιτζσ δοκιμζσ. 

Ζπειτα, επειδι οι απαντιςεισ του χριςτθ γίνονται θλεκτρονικά (μζςω των κλικ του 

ποντικιοφ ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι), είναι ζτοιμεσ για βακμολογία (και χριςθ 

άλλων ςτατιςτικϊν) μόλισ ο χριςτθσ ζχει τελειϊςει τθ λιψθ τθσ δοκιμισ. Τρίτον, το 

ςκορ βγαίνει θλεκτρονικά και, επομζνωσ, είναι πρακτικά αλάνκαςτο. Τζταρτον, οι 

οδθγίεσ, τα ςθμεία ελζγχου, οι τεχνικζσ ςκοραρίςματοσ και οι κανόνεσ γίνονται ςε 

μια κεντρικι τοποκεςία και ενεργοποιοφνται άμεςα. Ρζμπτον, οι δοκιμζσ μποροφν 

να λθφκοφν οποιαδιποτε ςτιγμι και από οποιαδιποτε τοποκεςία με τθν καλφτερθ 

δυνατι άνεςθ. Ζκτον, γίνεται εξοικονόμθςθ ςε αναλϊςιμα υλικά. 

Ζνα επιπλζον και πολφ ςθμαντικό πλεονζκτθμα του Διαδικτφου ζχει να κάνει με μια 

ςυγκεκριμζνθ δυνατότθτα του υπολογιςτι που είναι όμωσ αδφνατθ κατά τθ χριςθ 

δοκιμϊν ςε χαρτί: θ χριςθ τριςδιάςτατων (3D) γραφικϊν και οι εφαρμογζσ 

εικονικισ πραγματικότθτασ. Σε περιπτϊςεισ κατά τισ οποίεσ θ αντίλθψθ είναι το 

χαρακτθριςτικό που πρζπει να αξιολογθκεί, όπωσ θ χωρικι διάςταςθ, θ ικανότθτα 

ελζγχου ι θ υποκειμενικι αντίλθψθ τθσ  πραγματικότθτασ, ζνασ υπολογιςτισ 

μπορεί να είναι πολφ χριςιμοσ. Ο  Riva (1998) είχε ωσ κζμα τθ χριςθ τθσ εικονικισ 
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πραγματικότθτασ για τθν ψυχολογικι εκτίμθςθ τθσ εικόνασ του ςϊματοσ ενόσ 

ατόμου. Ππωσ ςθμείωςε, μποροφςε να εφαρμοςτεί με ευκολία ςτο Διαδίκτυο.  

Ραρόλα τα πλεονεκτιματα υπάρχουν και διάφορα προβλιματα και μειονεκτιματα 

για τθ χριςθ δοκιμϊν που βαςίηονται ςτο Διαδίκτυο. Αρχικά, πολλζσ από τισ 

δοκιμαςίεσ και τα ερωτθματολόγια που δθμοςιεφκθκαν ςτο Διαδίκτυο είναι 

εραςιτεχνικά ι, ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ, δεν ζχουν αναπτυχκεί με τζτοιον τρόπο 

ϊςτε να χρθςιμοποιοφνται ςφμφωνα με αποδεκτά πρότυπα δοκιμϊν όςον αφορά 

τα ςθμεία καταςκευισ και επιλογισ, τθν εςωτερικι ςυνοχι, τθν αξιοπιςτία τουσ, και 

τουσ εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ ελζγχουσ εγκυρότθτασ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα 

πολλζσ άκυρεσ δοκιμζσ και διαδικαςίεσ δοκιμϊν και, ακολοφκωσ, άκυρθ εκτίμθςθ 

και αξιολόγθςθ αποτελεςμάτων.  

Επιπλζον, τυπικοί χριςτεσ του Διαδικτφου δεν ζχουν τρόπο να προςδιορίςουν το 

βακμό ιςχφοσ και εγκυρότθτασ μιασ ςυγκεκριμζνθσ δοκιμισ, και ωσ εκ τοφτου 

πρζπει να βαςίηονται ςτθν διαίςκθςι τουσ. Ρολλοί δικτυακοί τόποι, που 

περιλαμβάνουν δοκιμζσ, προςπακοφν να πείςουν τουσ χριςτεσ τουσ για τθν 

ακρίβεια των αποτελεςμάτων των δοκιμϊν, αν και οι δοκιμζσ δεν βαςίηονται 

αναγκαςτικά ςε αυςτθρζσ επιςτθμονικζσ εξετάςεισ.  

Δεφτερον, όπωσ περιγράφεται παραπάνω, οι περιςςότερεσ ιςτοςελίδεσ που 

περιζχουν δοκιμζσ είναι διαδραςτικζσ, δθλαδι, παρζχουν κίνθτρα για τα οποία οι 

χριςτεσ ανταποκρίνονται ενεργθτικά. Κατά γενικό κανόνα, οι απαντιςεισ των 

χρθςτϊν ςυςςωρεφονται από τουσ ιδιοκτιτεσ των ιςτοςελίδων. Επειδι όμωσ πολλοί 

ιςτοχϊροι ηθτοφν προςωπικι ταυτοποίθςθ και ίςωσ περιςςότερα προςωπικά 

ςτοιχεία, υπάρχει ζνα μεγάλο πρόβλθμα του ιδιωτικοφ απορριτου ςε ςχζςθ με τισ 

εξαιρετικά ευαίςκθτεσ πλθροφορίεσ. Ραρόλο που οριςμζνεσ ιςτοςελίδεσ 

υπόςχονται προςταςία του ιδιωτικοφ απορριτου, πολλοί δεν αναφζρονται ςε αυτό 

το ευαίςκθτο και θκικό ηιτθμα. 

Σε αντίκεςθ με τισ παραδοςιακζσ διαδικαςίεσ λιψθσ δοκιμϊν, θ επαφι με τισ 

δοκιμζσ με χριςθ του διαδικτφου είναι ζμμεςθ και δεν υπάρχει κανζνασ τρόποσ να 

επιβεβαιϊςει κανείσ ότι οι χριςτεσ ζχουν κατανοιςει τισ οδθγίεσ ςωςτά ι να τουσ 



14 

 

παρζχει ςυνεχι κακοδιγθςθ. Η κατάςταςθ αυτι μπορεί να ςτρεβλϊςει τθν 

εγκυρότθτα των αποτελεςμάτων των δοκιμϊν. Οι δοκιμζσ δθμοςιεφονται και 

προςφζρονται ςε όλουσ τουσ χριςτεσ του διαδικτφου, και δεν ζχει μετριαςτεί το 

ποιοσ μπορεί ι κα πρζπει να χρθςιμοποιεί μια δοκιμι. Ρολλζσ ιςτοςελίδεσ απλϊσ 

αγνοοφν εντελϊσ το ηιτθμα τθσ καταλλθλότθτασ τθσ ςυμμετοχισ του χριςτθ ςε 

δοκιμαςίεσ. Ραρζχονται αποτελζςματα δοκιμϊν και αξιολόγθςθ τουσ ςε άτομα που 

δεν ζχουν (ι ζχουν ελάχιςτθ) υποςτιριξθ όςον αφορά τθν εξιγθςθ και τθν 

κακοδιγθςθ ςχετικά με τθν ζννοια τθσ αξιολόγθςθσ, τθν ακρίβειά τθσ, τισ ςυνζπειζσ 

τθσ, και οφτω κακεξισ. Επιπλζον, θ παράλειψθ αυτι μπορεί να είναι ιδιαίτερα 

προβλθματικι αφοφ δεν υπάρχει ςυναιςκθματικι υποςτιριξθ ςε περιπτϊςεισ 

αρνθτικισ ανάδραςθσ τθσ δοκιμισ (ςε άτομα με χαμθλό δείκτθ νοθμοςφνθσ ι ςε 

άτομα με αςκενι χαρακτθριςτικά τθσ προςωπικότθτασ). Οι ςυνζπειεσ αυτϊν των 

διεργαςιϊν μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιβλαβείσ ςε προςωπικό επίπεδο. 

Ραρά τουσ ςοβαροφσ περιοριςμοφσ, τα πλεονεκτιματα των δοκιμϊν και θ 

αξιολόγθςθ τουσ μζςω του διαδικτφου παρζχουν οριςμζνεσ κετικζσ ευκαιρίεσ. Σε 

περιπτϊςεισ που προςφζρονται από επαγγελματίεσ ι επαγγελματικοφσ 

οργανιςμοφσ ςε ςυνδυαςμό με τθ ςυνεχι παροχι ςυμβουλϊν ι κεραπευτικϊν 

διαδικαςιϊν και τον ζλεγχο των δικτυακϊν τόπων, μποροφν να προςφζρουν μια 

μεγάλθ βελτίωςθ πζραν των κλαςικϊν διαδικαςιϊν δοκιμϊν και αξιολόγθςθσ, λόγω 

τθσ ταχφτθτασ, τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ μεγαλφτερθσ πρόςβαςθσ.  

Ζνα βαςικό ερϊτθμα, ωςτόςο, είναι εάν θ ποιότθτα των ψυχομετρικϊν, που 

χορθγοφνται on-line, παραμζνει θ ίδια όπωσ ςτο χαρτί. Σε μια μελζτθ, Pasveer και 

Ellard (1998), ζγινε ςφγκριςθ ςε ζνα ερωτθματολόγιο αυτο-εμπιςτοςφνθσ που 

χορθγικθκε ςε δφο εκδόςεισ για φοιτθτζσ, ςε μία θλεκτρονικι και μία ζντυπθ. Σε 

γενικζσ γραμμζσ, οι ερευνθτζσ διαπίςτωςαν ότι οι ψυχομετρικζσ τιμζσ ιταν 

ςυγκρίςιμεσ. Η μόνθ ςθμαντικι διαφορά ιταν ότι θ κλίμακα διακφμανςθσ των τιμϊν 

ιταν μεγαλφτερθ ςτθν ζκδοςθ του Διαδικτφου, αλλά δεν είναι ακόμθ διακζςιμθ 

καμία εξιγθςθ. 
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Σε μια άλλθ μελζτθ των, Bicanich, Slivinski, Hardwicke, και Kapes (1997) ςφγκριναν 

τα αποτελζςματα από κάποια τεςτ που χορθγικθκαν ςε φοιτθτζσ τθσ 

δευτεροβάκμιασ και μετά-δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ζντυπα και θλεκτρονικά. 

Οι ςυγγραφείσ ανζφεραν ότι θ παράδοςθ των τεςτ μζςω του Διαδικτφου ιταν τόςο 

εφκολθ όςο και θ παραδοςιακι. Οι μακθτζσ παρουςίαςαν κετικι ςτάςθ και 

προτίμθςθ ςτα τεςτ μζςω του Διαδικτφου, και ανζφεραν ότι οι on-line δοκιμζσ 

απαιτοφν λιγότερθ διοίκθςθ του χρόνου προετοιμαςίασ. Γενικότερα, το 

ςυμπζραςμα των ςυγγραφζων ιταν ότι το Διαδίκτυο εκπροςωπεί μια βιϊςιμθ και 

οικονομικϊσ αποδοτικι εναλλακτικι λφςθ των παραδοςιακϊν μεκόδων.  

2.4 Βοικεια του ατόμου ςτθ απόφαςθ του να αρχίςει ψυχοκεραπεία  

Ρολλζσ ιςτοςελίδεσ παρζχουν πλθροφορίεσ, των οποίων ο ςκοπόσ είναι να 

βοθκιςουν τουσ χριςτεσ να αποφαςίςουν αν χρειάηονται κεραπεία, το είδοσ τθσ 

κεραπείασ που είναι καλφτερο για αυτοφσ, ποιοσ κεραπευτισ μπορεί να ταιριάηει 

καλφτερα ςτισ ανάγκεσ και τισ επικυμίεσ τουσ και οφτω κακεξισ (βλ., για 

παράδειγμα, τθν American Psychological Association ςτο 

http://www.apa.org/index.aspx). Αυτζσ οι πλθροφορίεσ ζχουν εκπαιδευτικι 

ςθμαςία που μπορεί να είναι μεγάλθ για ανκρϊπουσ που ζχουν άγνοια για τθν 

ψυχολογία ι τθν ψυχοκεραπεία, βοθκϊντασ να κάνουν τισ προςδοκίεσ τουσ πιο 

ρεαλιςτικζσ, κακϊσ και να τουσ προςφζρουν πρακτικι βοικεια. Επιπλζον, αςκενείσ 

μποροφν να επιλζξουν κεραπευτζσ που ταιριάηουν καλφτερα ςτισ προςωπικζσ 

προτιμιςεισ τουσ και να είναι περιςςότερο ςε κζςθ να τουσ βοθκιςουν με τα 

προςωπικά τουσ προβλιματα. Εντοφτοισ, προκειμζνου να προλθφκοφν προβλιματα 

δεοντολογίασ ι / και νομικά, πλθροφορίεσ που παρζχονται από αυτζσ τισ περιοχζσ 

κα πρζπει να είναι ουδζτερεσ και ζγκυρεσ και δεν κα πρζπει να υπάρχει 

προςπάκεια για προςζλκυςθ του πελάτθ ι επθρεαςμό του με ανακριβείσ ι 

αλλοιωμζνεσ πλθροφορίεσ. Ωσ εκ τοφτου, κα πρζπει να υπάρχει μια επαγγελματικι 

ζνωςθ (π.χ., APA) ι κάποιοσ άλλοσ ανεξάρτθτοσ φορζασ που κα είναι ςε κζςθ να 

διαδραματίςει ζναν ουδζτερο ρόλο ϊςτε να αποφεφγονται τα εμπορικά κριτιρια. 

 

http://www.apa.org/index.aspx


16 

 

2.5 Πλθροφόρθςθ ςχετικά με ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ τθσ 

ψυχολογίασ 

Ρολυάρικμεσ ψυχολογικζσ υπθρεςίεσ, κλινικζσ, ιδρφματα διαφθμίηονται μζςω μιασ 

ιςτοςελίδασ. Κανονικά, οι πλθροφορίεσ ςτισ εν λόγω περιοχζσ περιλαμβάνουν 

τεχνικζσ λεπτομζρειεσ, όπωσ θ τοποκεςία που βρίςκεται, ο αρικμόσ τθλεφϊνου, θ 

διεφκυνςθ e-mail, οι ϊρεσ λειτουργίασ, λεπτομζρειεσ για τισ παρεχόμενεσ ειδικζσ 

υπθρεςίεσ και το προςωπικό (βλ., για παράδειγμα, Το Κζντρο Ανάπτυξθσ Φοιτθτϊν 

του Ρανεπιςτθμίου του Δυτικοφ Οντάριο ςτο http://www.sdc.uwo.ca). Ρολλζσ 

υπθρεςίεσ περιλαμβάνουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ λιψθ απόφαςθσ για ζναν 

κλινικό γιατρό ι κλινικι και για τθν προςφορά ενόσ διαγνωςτικοφ 

ερωτθματολογίου. Αυτζσ οι διαφθμίςεισ ωςτόςο μποροφν να παρζχουν 

πλθροφορίεσ οι οποίεσ δφςκολα βρίςκονται ςε ζναν τθλεφωνικό κατάλογο.  

Επιπλζον, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ μποροφν εφκολα να διατεκοφν μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ, θ οποία είναι διακζςιμθ από ςχεδόν όλεσ αυτζσ τισ 

τοποκεςίεσ. Ο Hsiung (1997) ςφλλεξε 200 "εικονικζσ φυλλάδεσ" από 52 

πανεπιςτθμιακά κζντρα παροχισ ςυμβουλϊν και δθμιοφργθςε μια Εικονικι 

Συλλογι Συμβουλευτικισ Φοιτθτϊν για χριςθ από φοιτθτζσ που ζχουν ανάγκθ τθν 

πλθροφόρθςθ και τθν αντίςτοιχθ λιψθ απόφαςθσ.  

Οι Zalaquett και Sullivan (1998) αναφζρκθκαν ςτθ χριςθ ενόσ διαδικτυακοφ 

προγράμματοσ που παρείχε εκπαιδευτικζσ και ψυχιατρικζσ πλθροφορίεσ για 

φοιτθτζσ που αναφζρονταν ςε ζνα κζντρο παροχισ ςυμβουλϊν. Τρίχρονθ 

παρακολοφκθςθ ςε ςχζςθ με το αντίκτυπο του προγράμματοσ ζδειξε ότι οι χριςτεσ 

το βρικαν πολφ χριςιμο και διλωςαν ότι κα το ςφςτθναν και ςε άλλουσ. 

2.6 υμβουλζσ ςε ατομικό επίπεδο για διάφορα ψυχολογικά κζματα 

μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

Αυτι θ κατθγορία χωρίηεται ουςιαςτικά ςε δφο υποκατθγορίεσ, αυτιν τθσ μίασ και 

μοναδικισ απλισ ςυνεδρίασ ψυχολογικϊν ςυμβουλϊν, κακϊσ και τθσ 

ςυνεχιηόμενθσ ςυμβουλευτικισ και κεραπείασ, μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

Ραρακάτω αναλφονται οι δφο αυτζσ υποκατθγορίεσ. 

http://www.sdc.uwo.ca/
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2.6.1 Απλι ςυνεδρία ψυχολογικϊν ςυμβουλϊν μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

Ρολυάρικμεσ ιςτοςελίδεσ προςφζρουν ςυμβουλζσ ςτουσ χριςτεσ ςχετικά με 

προςωπικζσ τουσ ερωτιςεισ και προβλιματα κακϊσ και για διάφορα ψυχολογικά 

κζματα. Μια τζτοια υπθρεςία μπορεί να είναι ειδικι, με επίκεντρο ςε κάποιο 

ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα (π.χ., διαταραχζσ του φπνου), ςε οριςμζνεσ ιςτοςελίδεσ, 

αλλά μπορεί να είναι ευρεία και γενικι ςε άλλεσ (βλ., για παράδειγμα, τθν 

υπθρεςία Go Ask Alice του Ρανεπιςτθμίου Κολοφμπια ςτο 

http://www.goaskalice.columbia.edu/index.html). Σε οριςμζνεσ ιςτοςελίδεσ, οι 

χριςτεσ καλοφνται να ταυτοποιθκοφν, αλλά ςτισ περιςςότερεσ μποροφν να 

διατθριςουν τθν ανωνυμία τουσ ι να χρθςιμοποιιςουν ψευδϊνυμα. Ραρά το 

γεγονόσ ότι οριςμζνεσ ιςτοςελίδεσ χρεϊνουν μια τζτοια υπθρεςία, οι περιςςότερεσ 

τθν παρζχουν δωρεάν. Δεν υπάρχει κανζνα αποδεκτό πρότυπο ωσ προσ τθ διάρκεια 

και το βάκοσ μιασ απάντθςθσ, τθν περαιτζρω αλλθλογραφία και τθν 

παρακολοφκθςθ κεμάτων, τθν χριςθ παραπομπϊν, και οφτω κακεξισ. Συχνά, οι 

χριςτεσ, ςτθν πραγματικότθτα ενκαρρφνονται να προχωριςουν ςε πραγματικι 

κεραπεία για το πρόβλθμα που ζχουν παρουςιάςει.  

Σε πολλζσ περιπτϊςεισ, θ αλλθλογραφία μεταξφ των χρθςτϊν και των ςυμβοφλων 

είναι πλιρωσ διακριτι. Σε άλλεσ περιπτϊςεισ, οι ερωτιςεισ και οι απαντιςεισ 

δθμοςιεφονται ςε δθμόςιο θλεκτρονικό πίνακα ανακοινϊςεων (forum) ζτςι ϊςτε 

και άλλοι χριςτεσ που αντιμετωπίηουν παρόμοιο πρόβλθμα να μποροφν να 

επωφελθκοφν. Κατά γενικό κανόνα, θ διαδικαςία αυτι είναι γνωςτι ςτουσ χριςτεσ 

πριν τθν αποςτολι των ερωτιςεων και δίνουν τθ ςυγκατάκεςι τουσ με αυτιν τθ 

πρακτικι, μετά τθν ανάγνωςθ των οδθγιϊν επιτρζποντασ τισ ερωτιςεισ τουσ να 

δθμοςιευκοφν. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ ψευδϊνυμα 

αντί τθσ προςωπικισ ταυτοποίθςθσ. 

Ξεφυλλίηοντασ πολλζσ ςχετικζσ ιςτοςελίδεσ οδθγείται κανείσ ςτθν εντφπωςθ ότι οι 

ψυχολογικζσ ςυμβουλζσ παρζχονται από διάφορουσ τφπουσ ςυμβοφλων: 

ψυχολόγοι (διαφόρων ειδικοτιτων), ψυχίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί, ςφμβουλοι, 

όπωσ προκφπτει από τθν αυτοπαρουςίαςθ τουσ. Ωςτόςο, πολλζσ υπθρεςίεσ 

http://www.goaskalice.columbia.edu/index.html
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παροχισ ςυμβουλϊν παρζχονται από ςυμβοφλουσ που προζρχονται από ζνα ευρφ 

φάςμα ειδικοτιτων, άλλεσ επαγγελματικζσ και άλλεσ όχι: νοςθλευτικι, ιατρικι, 

διδαςκαλία, διοίκθςθ, κρθςκεία κ.ά. Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, οι ςφμβουλοι 

παρζχουν ζνα είδοσ αυτοπαρουςίαςθσ, προφανϊσ για να κάνουν τισ ςυμβουλζσ 

τουσ πιο αξιόπιςτεσ. Οριςμζνεσ ιςτοςελίδεσ, ωςτόςο, δεν παρζχουν τζτοια 

παρουςίαςθ ι παρζχουν μόνο κάποια πολφ γενικι περιγραφι. 

Δεν υπάρχουν αξιόπιςτα ςτατιςτικά ςτοιχεία ωσ προσ τθν πραγματικι χριςθ 

ςυμβουλϊν μζςω διαδικτφου ι για μία μόνο ςυμβουλευτικι ςυνεδρία. Οι μετρθτζσ 

πρόςβαςθσ ςε ιςτοςελίδεσ δεν μποροφν να κεωρθκοφν αξιόπιςτοι ςτο ςφνολο τουσ  

κακϊσ περιλαμβάνουν και τισ πολλαπλζσ ειςόδουσ μεμονωμζνων χρθςτϊν. 

Σφμφωνα με πλθροφορίεσ που δθμοςιεφονται ςε οριςμζνεσ ιςτοςελίδεσ, οι ίδιοι οι 

χριςτεσ αναφζρονται πολφ ςυχνά ςτισ δικζσ τουσ υπθρεςίεσ. Ρροφανϊσ, αυτό δεν 

μπορεί να κεωρθκεί ωσ αξιόπιςτθ πθγι δεδομζνων.  

Σθμαντικά ηθτιματα μζνει να απαντθκοφν: Σε ποιο βακμό οι χριςτεσ 

αναγιγνϊςκουν τισ ερωτιςεισ και τισ απαντιςεισ, αφομοιϊνουν τισ πλθροφορίεσ 

που παρζχονται και επθρεάηονται από αυτζσ; Είναι θ χριςθ τθσ απλισ ςυνόδου 

αποτελεςματικι από τθν άποψθ τθσ ψυχολογικισ βοικειασ; Ζχει θ ανάγνωςθ 

ερωτιςεων και απαντιςεων, ςε κάποιο εικονικό πίνακα ανακοινϊςεων, προςωπικό 

αντίκτυπο; Η εμπειρικι ζρευνα είναι απαραίτθτθ ϊςτε να απαντθκοφν αυτά τα 

ερωτιματα. 

2.6.2 υνεχιηόμενθ υμβουλευτικι και Θεραπεία μζςω θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου 

Μία από τισ πιο ςυνθκιςμζνεσ, αλλά εξαιρετικά αμφιλεγόμενεσ, ψυχολογικζσ 

υπθρεςίεσ ςτο διαδίκτυο είναι θ ςυνεχιηόμενθ παροχι προςωπικϊν ςυμβουλϊν και 

κεραπείασ (βλ., δείκτθσ παροχισ κεραπείασ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

κακϊσ και ςυναφείσ πλθροφορίεσ ςτο: http://www.metanoia.org/imhs). 

Κατ 'αρχιν, αυτό το είδοσ των υπθρεςιϊν παρζχει κεραπεία με αλλθλογραφία μζςω 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου χωρίσ επικοινωνία πρόςωπο με πρόςωπο. Η 

http://www.metanoia.org/imhs
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διαδικαςία είναι γενικά παρόμοια με τθν παραδοςιακι ψυχοκεραπεία πρόςωπο με 

πρόςωπο όςον αφορά τα βαςικά ςυςτατικά τθσ κεραπείασ, τθ φφςθ τθσ 

επικοινωνίασ και τισ λεκτικζσ ανταλλαγζσ των ενδιαφερομζνων. 

Υπάρχουν, ωςτόςο, πολλζσ βαςικζσ διαφορζσ μεταξφ αυτοφ του είδουσ κεραπείασ 

και τθσ παραδοςιακισ:  

α) Δεν υπάρχει αλλθλεπίδραςθ πρόςωπο με πρόςωπο και ωσ εκ τοφτου θ λεκτικι 

επικοινωνία είναι πολφ περιοριςμζνθ ι ςχεδόν ανφπαρκτθ (εκτόσ από τισ 

αποχρϊςεισ, που μποροφν να εκφραςτοφν γραπτϊσ).  

β) Σε αντίκεςθ με τθ ςυνικθ κεραπεία, ςτθν οποία ο κεραπευτισ και ο αςκενισ 

ςυναντιόνται ςυχνά (π.χ. μία φορά τθν εβδομάδα), το ποςοςτό τθσ ανταλλαγισ 

μθνυμάτων μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου για κεραπεία μπορεί να διαφζρει και 

είναι μάλλον υψθλισ απόκριςθσ. Αυτό το ποςοςτό - ςε κακθμερινι ι ακόμα και 

περιςςότερο από μία φορά τθν θμζρα, ι μόνο μία φορά ι δφο φορζσ τθν εβδομάδα 

- διαφζρει από κεραπευτι ςε κεραπευτι, μεταξφ των αςκενϊν, ι κακϊσ προχωράει 

θ διαδικαςία τθσ κεραπείασ, όπωσ ζχει ςυμφωνθκεί μεταξφ κεραπευτι και αςκενι.  

γ) Οι κεραπευτικζσ ανταλλαγζσ μθνυμάτων μποροφν να ςυμπεριλαμβάνουν 

αποςπάςματα από τρζχοντα ι προθγοφμενα μθνφματα. Σε αντίκεςθ με τθν 

παραδοςιακι κεραπεία, αυτι θ επιλογι είναι μάλλον εφκολα διακζςιμθ, επειδι 

όλεσ οι λεκτικζσ εκφράςεισ τεκμθριϊνονται. Ραλιότερα μθνφματα είναι εφκολα 

προςβάςιμα επειδι ζχουν αποκθκευτεί ςτον υπολογιςτι του πελάτθ και ςτον 

υπολογιςτι του ςυμβοφλου. Ομοίωσ, ζνασ κεραπευτισ (ι πελάτθσ) μπορεί εφκολα 

να παρακζςει και άλλεσ θλεκτρονικζσ πθγζσ που ςχετίηονται με το κζμα, όπωσ 

οποιοδιποτε κείμενο που μπορεί να παρουςιάηει ενδιαφζρον για τισ κεραπευτικζσ 

ςυνομιλίεσ.  

δ) Τα μθνφματα μποροφν να μθν είναι αυκόρμθτα, πράγμα που βοθκάει θ τεχνικι 

τθσ κακυςτερθμζνθσ αλλθλογραφίασ που επιτρζπει τθ ςκζψθ, το ςχεδιαςμό, και τθν 

επεξεργαςία οποιουδιποτε μθνφματοσ. 
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Είναι ςαφζσ ότι αυτό το είδοσ ψυχολογικισ ςτιριξθσ ζχει πλεονεκτιματα και 

μειονεκτιματα που διαφζρουν από τισ παραδοςιακζσ κεραπείεσ. Ωσ 

πλεονεκτιματα αναφζρονται: 

 α) Απλι και αποτελεςματικι χριςθ ςυςςωρευμζνων λεκτικϊν εκφράςεων μεταξφ 

των δφο μερϊν, οι οποίεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για ςφγκριςθ ι 

υπενκφμιςθ ςτουσ πελάτεσ (ι ςυμβοφλουσ) πραγμάτων που είχαν εκφραςτεί. 

β) Εφκολοσ και ζγκυροσ τρόποσ για τθν εποπτεία των ςυμβοφλων.  

γ) Εφκολθ πρόςβαςθ για άτομα που ζχουν ανάγκθ κεραπείασ (π.χ. άτομα 

μεγαλφτερθσ θλικίασ, δυςκολίεσ ςτθ μεταφορά, ανάγκθ για ανωνυμία, ςυςτολι ι 

και φόβοσ για τθν πρόςωπο-με-πρόςωπο αποκάλυψθ ι αλλθλεπίδραςθ, αςκζνεια, 

μθ φπαρξθ ελεφκερου χρόνου κατά τθ διάρκεια των κανονικϊν ωρϊν εργαςίασ, 

απομακρυςμζνο μζροσ) και που απζχουν από αυτιν χρθςιμοποιϊντασ ςυμβατικζσ 

ψυχολογικζσ υπθρεςίεσ. Ο Gerler (1995) ζδειξε ότι θ παροχι ςυμβουλϊν μζςω 

Διαδικτφου μπορεί να είναι ιδιαίτερα ςθμαντικζσ για τουσ νεαροφσ και, ωσ εκ 

τοφτου, οι υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ζχουν πρϊτιςτθ ςθμαςία ςτο ςχολείο.  

δ) Επιπτϊςεισ ςε ανκρϊπουσ, οι οποίοι εκ των προτζρων, προτιμοφν ι 

εντυπωςιάηονται από τθ χριςθ γραπτϊν μθνυμάτων ζναντι των προφορικϊν. 

ε) Η προςφορά τθσ προςομοιωμζνθσ κεραπείασ, θ οποία ςυνοδεφεται από 

κατάλλθλθ κακοδιγθςθ και εποπτεία, ωσ ζνα εργαλείο αποτελεςματικισ εξάςκθςθσ 

(Galanter, Keller, & Dermatis, 1997). 

Ωσ μειονεκτιματα μπορεί κανείσ να ςθμειϊςει πολλοφσ ςθμαντικοφσ παράγοντεσ:  

α) Η απουςία τακτικισ, πρόςωπο με πρόςωπο, αλλθλεπίδραςθσ και επαφισ με τα 

μάτια μεταξφ κεραπευτι και αςκενι προκαλεί μθ λεκτικζσ νφξεισ, που χρειάηονται 

για τθν καλφτερθ ανάπτυξθ διαπροςωπικισ επικοινωνίασ.  

β) Η απουςία άμεςθσ επαφισ μεταξφ κεραπευτι και αςκενι και θ φαινομενικά 

τυπικι μορφι ςχζςθσ που βαςίηεται ςτθν ανταλλαγι επιςτολϊν, περιορίηουν 

ςθμαντικά τθν ικανότθτα του ςυμβοφλου να δείξει τθν απαιτοφμενθ προςοχι. Ο 
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Rice (1997), ςυνοψίηοντασ πολλζσ επικρίςεισ που δζχτθκε θ κεραπεία μζςω 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, κατζλθξε ςτο ςυμπζραςμα ότι κα πρζπει, το πολφ, να 

κεωρθκεί ςυμβουλευτικι κεραπεία παρά πραγματικι.  

γ) Η τακτικι αλλθλογραφία μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου δεν κεωρείται ότι 

είναι εμπιςτευτικι και απόρρθτθ αφοφ θ δυνατότθτα να αξιοποιθκοφν τα 

θλεκτρονικά μθνφματα είναι ςχετικά εφκολθ. Βζβαια, οι πρόςφατεσ εξελίξεισ ςτθν 

κρυπτογραφία βοθκοφν ςτθν επίλυςθ αυτοφ του προβλιματοσ. 

Αν και αυτοί οι αρνθτικοί παράγοντεσ δθμιουργοφν κάποια εμπόδια ςτθν διεξαγωγι 

αποτελεςματικισ παροχισ ςυμβουλϊν μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, φαίνεται 

ότι ο πραγματικόσ τουσ αντίκτυπόσ είναι μάλλον μικρόσ. Οι Walther και Burgoon 

(1992) διαπίςτωςαν ότι θ ςυναιςκθματικι εμπειρία των ςυμμετεχόντων, ςε 

πρόςωπο-με-πρόςωπο ζναντι των αλλθλεπιδράςεων μζςω του Διαδικτφου, ιταν 

ελάχιςτθ ι εξαφανιηόταν ςταδιακά. Σε μια μελζτθ μιασ ομάδασ, ο Colon (1996) 

διαπίςτωςε ότι ενϊ οι αλλθλεπιδράςεισ και θ επικοινωνία μεταξφ τουσ 

πραγματοποιικθκαν αποκλειςτικά μζςω τθσ διαμεςολάβθςθσ των υπολογιςτϊν, τα 

μζλθ τθσ ομάδασ ανζπτυξαν εφκολα πραγματικά ςυναιςκιματα το ζνα προσ το 

άλλο.  

H παροχι ςυμβουλϊν μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου μπορεί, επομζνωσ, να 

είναι πολφ αποτελεςματικι, ιδιαίτερα ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, όπωσ φαίνεται 

από τουσ King, Engi, και Ροφλοσ (1998) για τθν οικογενειακι κεραπεία, τουσ Stevens 

και Lundberg (1998) για τθν παροχι ςυμβουλϊν ςταδιοδρομίασ, κακϊσ και τον 

Jerome (1997) για τθν εφθβεία. Εξαιτίασ τθσ αμφιλεγόμενθσ φφςθσ αυτισ τθσ 

υπθρεςίασ και τα επαγγελματικά, θκικά και πρακτικά προβλιματα κακϊσ και οι 

περιοριςμοί που υπάρχουν, οι Binik, Cantor, Ochs, και Meana (1997) υποςτιριξαν 

ότι το Διαδίκτυο και θ τεχνολογία των υπολογιςτϊν κα πρζπει να χρθςιμοποιείται 

ωσ υποςτθρικτικι παροχι ςε παραδοςιακζσ ψυχοκεραπείεσ. Η ζλλειψθ εμπειρικϊν 

ερευνϊν κακιςτά δφςκολθ μια αντικειμενικι αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ 

τθσ on-line κεραπείασ.  
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2.7 Real-time ςυμβουλευτικι μζςω chat, web telephony και 

teleconference 

Ραρά το γεγονόσ ότι θ παροχι ςυμβουλϊν μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου είναι 

αςφγχρονθ και επιτρζπει τον ςφμβουλο και τον πελάτθ να επικοινωνοφν όχι μόνο, 

από διαφορετικζσ τοποκεςίεσ, αλλά και ςε διαφορετικζσ χρονικζσ ςτιγμζσ, θ 

μζκοδοσ αυτι υπονομεφει τθν αυκόρμθτθ και άμεςθ αντίδραςθ και τθν 

ςυνειςφορά τουσ ςτθ κεραπευτικι προςπάκεια.  

Σιμερα είναι διακζςιμεσ πολλζσ μζκοδοι που κάνουν δυνατι τθν ςφγχρονθ 

επικοινωνία:  

α) Chat, το οποίο επιτρζπει ςτουσ χριςτεσ του Διαδικτφου να επικοινωνοφν 

(εγγράφωσ) on-line, ςε πραγματικό χρόνο, μζςω ενόσ εικονικοφ chat room ι ενόσ 

ςυγκεκριμζνου λογιςμικοφ (π.χ. Mirc, ICQ, Msn κτλ).  

β) Voice Over IP (τθλεφωνία μζςω Διαδικτφου), θ οποία προςφζρει ομιλία μζςω 

Διαδικτφου ςε πραγματικό χρόνο, χρθςιμοποιϊντασ μικρόφωνο και θχεία.  

γ) μεταφορά φωνισ και βίντεο, που επιτρζπει τθν διαδραςτικότθτα με βίντεο ςε 

πραγματικό χρόνο. Αυτζσ οι μζκοδοι είναι πλζον ευρζωσ διακζςιμεσ και επιτρζπουν 

ζνα ςχετικά υψθλό επίπεδο ποιοτικισ επικοινωνίασ. Εδϊ είναι ςθμαντικό να 

ςθμειωκεί ότι, ενϊ το chat και θ τθλεφωνία επιτρζπουν ςχεδόν τθν πλιρθ 

ανωνυμία, θ τθλεδιάςκεψθ περιλαμβάνει ζνα ςτοιχείο προςωπικισ ταυτότθτασ, 

επειδι επιτρζπει τθν προβολι των ςυμμετεχόντων.  

Πλεσ αυτζσ οι μζκοδοι είναι, κατ 'αρχιν, παρόμοιεσ με τισ ςυνομιλίεσ που 

βαςίηονται ςτο παραδοςιακό τθλζφωνο, οπότε είναι και αυτζσ εκτεκειμζνεσ ςε 

παρόμοιουσ περιοριςμοφσ (King et al., 1998; Sanders & Rosenfield, 1998). Ωςτόςο, 

κακϊσ θ τεχνολογία εξελίςςεται, παράλλθλα βελτιϊνεται θ ποιότθτα και θ ταχφτθτα 

των επικοινωνιϊν. Αρκετζσ τζτοιεσ ψυχολογικζσ υπθρεςίεσ ζχουν προτακεί και 

εφαρμόηονται, που αφοροφν γλωςςικζσ διαταραχζσ (Kuster & Poburka, 1998), 

ψυχαναλυτικζσ κεραπείεσ (κάνοντασ ιδιαίτερθ χριςθ του εικονικοφ χαρακτιρα του 

κυβερνοχϊρου και των αυκόρμθτων αλλθλεπιδράςεων) (Lajoie, 1996), εργαςιακζσ 
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ςυμβουλζσ (Buxton, Sellen, & Sheasby, 1997), αξιολόγθςθ ςχιηοφρζνειασ (Zarate et 

al., 1997), γενικζσ ψυχιατρικζσ διαταραχζσ (Ball et al., 1993), νευροψυχολογικζσ 

υπθρεςίεσ (Troester, Paolo, Glatt, Hubble, και Koller, 1995) κ.ά. 

Είναι ενδιαφζρον να ςθμειωκεί θ εφαρμογι τθσ Αlice (πρϊθν Eliza), ενόσ 

αυτόματου ρομπότ που μοιάηει με ςυμβουλευτικό πρόγραμμα (διακζςιμο ςτο: 

http://www.AliceBot.Org/join.html). Ππωσ ανζφεραν οι Odell και Dickson (1984), 

ζνασ προςωπικόσ διάλογοσ με το ρομπότ μπορεί να παρζχει κάποια ανακοφφιςθ ςε 

on-line χριςτεσ, αν και υπάρχουν τεκμθριωμζνεσ προειδοποιιςεισ. Τζτοιου είδουσ 

εφαρμογζσ μποροφν επίςθσ να χρθςιμοποιθκοφν ωσ αποτελεςματικά εργαλεία για 

διδαςκαλία (Suler, 1987), και ιδίωσ, διαδικτυακζσ τουσ εκδόςεισ. 

2.8 φγχρονεσ και αςφγχρονεσ ομάδεσ ςυηιτθςθσ και ςυμβουλευτικισ 

Το διαδίκτυο επιτρζπει τθν εφκολθ και αποτελεςματικι επικοινωνία τθσ ομάδασ, 

κατά τθν οποία ζνα άτομο μπορεί να παραδϊςει τα μθνφματα ςε μια ομάδα 

ανκρϊπων ςε πραγματικό χρόνο (δθλαδι, ςφγχρονθ επικοινωνία) ι με χρονικι 

κακυςτζρθςθ (δθλαδι, αςφγχρονθ επικοινωνία). Αυτζσ οι επιλογζσ διευκόλυναν τθν 

επικοινωνία τθσ ομάδασ ςε διάφορεσ εφαρμογζσ του Διαδικτφου γνωςτζσ ωσ 

ομάδεσ ςυηιτθςθσ (NewsGroups), κανάλια επικοινωνίασ (Chatrooms) και Web 

Forums, οι οποίεσ προςδιορίηονται από ςυγκεκριμζνα τεχνολογικά ι/και 

λειτουργικά χαρακτθριςτικά.  

Οι ομάδεσ ςυηιτθςθσ, οι οποίεσ υπιρχαν αρχικά για τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν 

μεταξφ των χρθςτϊν του Διαδικτφου ςχετικά με διάφορα τεχνικά κζματα, ζχουν 

δθμιουργιςει τϊρα μια ςειρά από φόρουμ ςτα οποία οι ςυμμετζχοντεσ 

μοιράηονται τα προςωπικά τουσ βιϊματα και ςυναιςκιματα και παρζχουν 

ςυμβουλζσ και ςυναιςκθματικι ςτιριξθ. Ριςτεφεται ότι οι πρϊτεσ προςχεδιαςμζνεσ 

ομάδεσ αμοιβαίασ βοικειασ εμφανίςτθκαν ιδθ από τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1980 

και ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990. Αυτζσ ιταν ομάδεσ υποςτιριξθσ για 

θλικιωμζνουσ (Furlong, 1989) και αςκενείσ με AIDS (Bosworth & Gustafson, 1991; 

Brennan, Ripich, & Moore, 1991), και εν γζνει ακολουκικθκαν τα επιτεφγματα των, 

πρόςωπο-με-πρόςωπο ομάδων υποςτιριξθσ (Gartner, 1998).  

http://www.alicebot.org/join.html
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Οι On-line ομάδεσ υποςτιριξθσ μποροφν εφκολα να αναηθτθκοφν και να 

προςεγγιςτοφν μζςω μθχανϊν αναηιτθςθσ, κακϊσ και μζςα από ζντυπουσ οδθγοφσ 

(Grohol, 1998; White & Madara, 1998). Η δυνατότθτα που προςφζρει θ εικονικι 

επικοινωνία μζςω του Διαδικτφου, να φζρνει δθλαδι ςε επαφι χριςτεσ του 

Διαδικτφου, διατθρϊντασ παράλλθλα τθν ανωνυμία, φαίνεται να ζχει μοναδικι 

επιρροι για τουσ ςυμμετζχοντεσ. Για παράδειγμα, θ χριςθ ψευδωνφμων που 

αποκρφπτουν τθν προςωπικι ταυτότθτα (ι ακόμθ και το φφλο) αυξάνει τθν ζκκεςθ 

και τθν ευκφτθτα των ατόμων (Jaffe, Lee, Huang, & Oshagan, 1995).  

Διάφορεσ μελζτεσ που ζγιναν για τισ on-line ομάδεσ υποςτιριξθσ, όπωσ μία που 

αςχολικθκε με τθν κατάκλιψθ (Salem, Bogar, & Reid, 1997), κατζδειξαν ότι θ 

επικοινωνία των ανκρϊπων ςε αυτζσ γίνεται με τρόπουσ που είναι χαρακτθριςτικοί 

ςτθν πρόςωπο με πρόςωπο επικοινωνία, δθλαδι, με υψθλά επίπεδα ςτιριξθσ, 

αποδοχισ και κετικϊν ςυναιςκθμάτων. Οι on-line ομάδεσ κα μποροφςαν να 

παράςχουν μια μοναδικι μορφι ςτιριξθσ για άτομα που δεν είναι πικανόν να 

χρθςιμοποιοφν τισ παραδοςιακζσ μορφζσ επαγγελματικισ βοικειασ.  

Ζχοντασ επίγνωςθ των ψυχολογικϊν δυνατοτιτων από αυτζσ τισ on-line 

λειτουργίεσ, ψυχολόγοι και διάφοροι ςχετικοί επαγγελματίεσ ζχουν εφαρμόςει 

υπθρεςίεσ εικονικϊν ομάδων προτείνοντασ τθ χριςθ τουσ, παραλλθλίηοντάσ τεσ με 

εκείνεσ που προςφζρονται με τον παραδοςιακό τρόπο (Madara, 1997). Ακόμθ και θ 

ςυμμετοχι ςε παιχνίδια με εικονικζσ ομάδεσ, όπωσ τα Multiuser Dungeons (MUDs) 

ι ςε εικονικά περιβάλλοντα chat, μπορεί να αποτελζςει μια ψυχοκεραπευτικι 

διαδικαςία και να ςυμβάλει ςτθν οικοδόμθςθ κετικισ αυτο-ταυτότθτασ κακϊσ 

επίςθσ και ςτθ ςυνεργαςία για διάφορα ςυναιςκθματικά προβλιματα (Suler, 1996; 

Turkle, 1996).  

Ρολυάρικμεσ ομάδεσ υποςτιριξθσ ζχουν δθμιουργθκεί, που προςφζρονται, 

διαφθμίηονται και εφαρμόηονται ςε διάφορουσ προβλθματικοφσ τομείσ: γυναίκεσ 

με καρκίνο του μαςτοφ (Sharf, 1997; Weinberg, Schmale, Uken, & Wessel, 1996; 

Weinberg, Uken, Schmale, & Adamek, 1995), εξαρτθμζνα άτομα (King, 1994) 

ςεξουαλικι κακοποίθςθ (Finn, 1995; Finn & Lavitt, 1994), άτομα που πενκοφν 
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(Schwab, 1995; Sofka, 1997), αναηιτθςθ ςταδιοδρομίασ (Herman, 1997), κοινωνικι 

φοβία και διαταραχι προςωπικότθτασ (King & Poulos, 1998), ψυχαναγκαςτικζσ 

διαταραχζσ (Stein, 1997), ιατρικζσ ανθςυχίεσ (Davison & Pennebaker, 1997), 

αυτοκτονίεσ (Miller J.K. & Gregen, 1998), ανφπαντρεσ μθτζρεσ με βρζφθ (Dunham et 

al., 1998), γονείσ παιδιϊν με ειδικζσ ανάγκεσ (Mickelson, 1997), διατροφικζσ 

διαταραχζσ (Winzelberg, 1997) και πολλοί άλλοι. Τζτοιεσ ομάδεσ είναι, επίςθσ, 

διακζςιμεσ για ανκρϊπουσ χωρίσ κάποια ςυγκεκριμζνθ ανθςυχία (Colon, 1996). 

Ππωσ υποςτθρίηει θ Miller M.W. (1997), μετά τθν επανεξζταςθ των ομάδων 

υποςτιριξθσ αςκενϊν με καρκίνο, θ επικοινωνία ςε πραγματικό χρόνο, μπορεί να 

ζχει μοναδικι ςθμαςία ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ για τον αντίκτυπο τθσ ςτιριξθσ. 

Ραρά τον εξ αποςτάςεωσ τεχνικό χαρακτιρα των υπολογιςτϊν και του γεγονότοσ 

ότι θ on-line επικοινωνία λειτουργεί ςυνικωσ μεταξφ ανκρϊπων που ποτζ δεν 

ςυναντικθκαν πρόςωπο-με-πρόςωπο, οι άνκρωποι που ςυμμετζχουν ςε on-line 

ομαδικζσ αλλθλεπιδράςεισ μπορεί να αναπτφξουν μια αίςκθςθ τθσ κοινότθτασ και 

να είναι ςε κζςθ να προςφζρουν μια εικονικι «χείρα βοθκείασ» (Jones, 1995; 

Spinney, 1995; Sudweeks, McLaughlin, και rafaeli, 1998; Wellman, 1997; Wellman & 

Gulia, 1995; Wellman, Salaff, Diimitrova, Garton, Gulia, & Haythornthwaite, 1996).  

Αυτι θ εικονικι κοινότθτα είναι παρόμοια με μια πραγματικι κοινότθτα, ςε 

οριςμζνα ςθμεία, και διαφορετικι ςε άλλα. Για παράδειγμα, οι άνκρωποι που 

ςυμμετζχουν ςε on-line ομάδεσ ζχουν τθν τάςθ να εξωτερικεφουν τα αιςκιματα 

τουσ με πολλοφσ τρόπουσ: φιλικότθτα, αποκάλυψθ, ειλικρίνεια, αυκεντικότθτα, από 

τθ μία πλευρά, αλλά και επικετικότθτα, ζλλειψθ τάξθσ, από τθν άλλθ (Huang & 

Alessi, 1996; Sproull & Kiesler, 1995). Με τθν ςυμμετοχι ςε μια on-line ομάδα, 

ικανοποιεί κανείσ και τθν ανάγκθ να είναι παρόν, αλλά ωσ πακθτικόσ παρατθρθτισ 

τθσ επικοινωνίασ.  

Ανεξάρτθτα από το τι ικανοποιεί κάποιον και ποιεσ προςδοκίεσ πλθροφνται, 

φαίνεται ότι θ ςυμμετοχι ςε διαδικτυακζσ ομάδεσ, ιδίωσ εκείνων που λειτουργοφν 

ωσ αυτοβοικειασ ι αλλθλοβοικειασ, είναι ςθμαντικι τόςο για τα άτομα όςο και 

για τθν κοινωνία (Humphreys, 1997). Μια ενδιαφζρουςα διαπίςτωςθ είναι ότι θ 
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περιεκτικότθτα και θ ανάλυςθ των γραπτϊν μθνυμάτων μεταξφ μελϊν των on-line 

ομάδων μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ μια ζγκυρθ διάγνωςθ τθσ ςυναιςκθματικισ 

και ψυχικισ κατάςταςθσ (Fekete & Osvath, 1997). 

Ππωσ και ςε επιμζρουσ on-line κεραπείεσ, ζτςι και ςτισ ομάδεσ υποςτιριξθσ 

υπάρχουν προβλιματα και παγίδεσ (King & Moreggi, 1998; Lebow, 1998). Εκτόσ από 

τθν επικετικότθτα και τθν ζλλειψθ τάξθσ (Reid, 1994), διάφορεσ άλλεσ δυςκολίεσ 

και όρια είναι ςυχνά. Για παράδειγμα, θ εντατικι και δυνθτικά απεριόριςτθ χριςθ 

του Διαδικτφου μπορεί να προκαλζςει εξάρτθςθ, πόςο μάλλον των πιο εκιςτικϊν 

ςυμπεριφορϊν (Brenner, 1997; Griffiths, 1997; Young, 1996). Οι ςυμμετζχοντεσ 

μποροφν να παραπλανιςουν τουσ άλλουσ όςον αφορά το υπόβακρο τουσ, τθν 

εμπειρία τουσ, τθν τεχνογνωςία τουσ ι και να προκαλζςουν διαταραχζσ ι ακόμα και 

ηθμιζσ. Ανικανοποίθτοι πελάτεσ ψυχοκεραπείασ μπορεί να επιτίκενται ςτθν 

επαγγελματικι βοικεια (Chambliss, 1996). Τζλοσ, θ φφςθ του κειμζνου και μόνο 

γεννά από μόνθ τθσ πολλζσ παρεξθγιςεισ ςτθν επικοινωνία.  

Ανάμεςα ςτισ αρνθτικζσ περιγραφζσ χριςθσ των ομάδων υποςτιριξθσ του 

Διαδικτφου, οι Krumboltz και Winzelberg (1997) ανζφεραν ότι μια on-line ομάδα 

διατροφικϊν διαταραχϊν ιταν προβλθματικι λόγω τθσ υπερεκτίμθςθσ των 

γνϊςεων πλθροφορικισ των πελατϊν και λόγω παραβίαςθσ τθσ ιδιωτικισ τουσ 

ηωισ. Ο Pingree (1996) παρακολοφκθςε μια on-line ομάδα που αφοροφςε τθν υγεία 

και ςυγκεκριμζνα τισ ανθςυχίεσ για το ςφςτθμα ςτο οποίο απευκφνονται οι 

αςκενείσ του AIDS. Εντόπιςε το πρόβλθμα των οικονομικϊν φραγμϊν, οι οποίοι 

αναγκάηουν τουσ ανκρϊπουσ μειονεκτικϊν κοινωνικϊν ομάδων (π.χ. μειονότθτεσ, 

γυναίκεσ, κτλ) να ζχουν λιγότερεσ ευκαιρίεσ για να αποκτιςουν αυτό το είδοσ 

ςτιριξθσ.  

Επαγγελματικζσ ομάδεσ ςυηιτθςθσ (λίςτεσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) ζχουν γίνει 

μια κοινι πρακτικι για τουσ επαγγελματίεσ πολλϊν ειδικοτιτων, για τθν ενθμζρωςθ 

διαφόρων επαγγελματικϊν κεμάτων. Αυτζσ οι ομάδεσ ςυηιτθςθσ προςφζρουν τθν 

ευκαιρία για αποςτολι μθνυμάτων, παροχι ςυμβουλϊν και κεραπείασ, ενθμζρωςθ 

και οφτω κακεξισ. Η χριςθ του Διαδικτφου κακιςτά αυτζσ τισ δραςτθριότθτεσ 
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εφκολεσ ςτθ πρόςβαςθ και δίνει τθ δυνατότθτα για ευρεία επικοινωνία με ζνα 

μεγάλο αρικμό άλλων επαγγελματιϊν ςε όλο τον κόςμο. Η εμφάνιςθ αυτϊν των 

ομάδων ςυηιτθςθσ ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ ψυχολογίασ και των ςχετικϊν 

επαγγελμάτων ζχει οδθγιςει ςτθ δθμιουργία ενόσ τεράςτιου αρικμοφ ενεργϊν 

ομάδων. Αυτόσ ο αρικμόσ ςυνεχϊσ αυξάνεται, και οι ζρευνεσ δείχνουν μεγάλθ 

επιτυχία των ομάδων αυτϊν (Myrick & Sabella, 1995; Rust, 1995).  
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Κεφάλαιο 3: Μειονεκτιματα των υπθρεςιϊν ψυχολογίασ 

μζςω διαδικτφου 

Στο κεφάλαιο αυτό κα γίνει μια ςυνολικι παρουςίαςθ των  μειονεκτθμάτων και 

γενικά των προβλθμάτων με τα οποία μπορεί να βρεκεί αντιμζτωποσ κάποιοσ που 

κάνει χριςθ των διάφορων υπθρεςιϊν ψυχολογίασ μζςω διαδικτφου. 

Ζνα βαςικό πρόβλθμα είναι ο ζλεγχοσ αδειϊν και θ πιςτοποίθςθ των διάφορων 

ανκρϊπων που παρζχουν υπθρεςίεσ ψυχολογίασ μζςω διαδικτφου. Από τθ μια 

πλευρά, το γεγονόσ αυτό μπορεί να βλάψει τουσ ανκρϊπουσ που κα δεχτοφν π.χ.  

μια ςυμβουλι από κάποιον μθ ειδικό και από τθν άλλθ, χάνεται θ ακεραιότθτα και 

ο επαγγελματιςμόσ των ποιοτικϊν υπθρεςιϊν. 

Γενικά, φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετά προβλιματα που προκαλοφν ανθςυχία ςε 

επαγγελματίεσ κακϊσ και ςε δζκτεσ των διάφορων ψυχολογικϊν υπθρεςιϊν μζςω 

διαδικτφου. Ρρϊτον, είναι το κζμα του απορριτου και τθσ ιδιωτικισ ηωισ.  Ραρόλο 

που το κζμα αυτό ζχει λάβει ιδιαίτερθ προςοχι και μζριμνα πρόςφατα, κυρίωσ 

λόγω τθσ τεράςτιασ ποςότθτασ των εμπορικϊν ςυναλλαγϊν μζςω του διαδικτφου, 

ςχεδόν όλοι οι φορείσ παροχισ ψυχολογικϊν υπθρεςιϊν (όπωσ π.χ. πθγζσ 

πλθροφόρθςθσ, κεραπείεσ, ψυχολογικά τεςτ κ.ά.) χρθςιμοποιοφν μθ αςφαλι 

ιςτοςελίδεσ. Αυτό ςθμαίνει ότι οι πολφ προςωπικζσ πλθροφορίεσ του κάκε ατόμου 

που κα ζχει μια προςωπικι ςυνεδρία με κάποιον ειδικό μζςω διαδικτφου, μπορεί 

να καταγραφοφν και να υποκλαποφν από αγνϊςτουσ ι διαχειριςτζσ ςυςτθμάτων. 

Για το λόγο αυτό υπάρχουν άτομα που διςτάηουν να αποκαλφψουν ευαίςκθτα 

προςωπικά τουσ δεδομζνα, on-line, λόγω των  δικαιολογθμζνων ανθςυχιϊν τουσ 

ςχετικά με τθν εξαςφάλιςθ τθσ εμπιςτευτικότθτασ.  

Δεφτερον, θ χριςθ του διαδικτφου κάνει ευκολότερθ για τουσ μθ ειδικοφσ ι για 

τουσ επαγγελματίεσ χωρίσ επαρκι διαπιςτευτιρια να προςφζρουν ψυχολογικζσ 

υπθρεςίεσ. Ο χριςτθσ ζχει λίγεσ πικανότθτεσ να είναι ςε κζςθ να εξετάςει  τισ 

πραγματικζσ και πλιρθσ πλθροφορίεσ ςχετικά με ζνα φορζα παροχισ ψυχολογικϊν 

υπθρεςιϊν. Αυτό ζχει ωσ ςυνζπεια, ο χριςτθσ να μζνει απροςτάτευτοσ. Ζτςι, 

εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι μπορεί να είναι πολφ δφςκολο να ανιχνευκοφν και να 
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εντοπιςτοφν οι ιδιοκτιτεσ ενόσ ιςτοχϊρου, οι πικανότθτεσ για απάτθ και 

εκμετάλλευςθ των χρθςτϊν είναι μεγάλεσ.  

Τρίτον, εξαιτίασ τθσ αςυνικιςτθσ φφςθσ του διαδικτφου ωσ κεραπευτικοφ μζςου, 

είναι ςθμαντικό οι φορείσ, που παρζχουν βοικεια για τθν ψυχικι υγεία των 

χρθςτϊν,  να ζχουν ειδικι κατάρτιςθ και πείρα που χρειάηεται ϊςτε να δϊςουν 

ςυμβουλζσ μζςω διαδικτφου. Αν δεν ςυμβαίνει αυτό, τότε ειδικά ςτθ 

ψυχοκεραπεία μζςω email μπορεί να δθμιουργθκοφν ςυμπεριφορζσ και 

ςυναιςκιματα τα οποία ςε μια τυπικι face-to-face ςυνεδρία δε κα είχαν 

δθμιουργθκεί. Δθλαδι, ο ψυχολόγοσ κα πρζπει να κάνει προςεκτικι χριςθ του 

διαδικτφου, αφοφ πρϊτα ζχει κατανοιςει τισ ιδιαιτερότθτζσ του ωσ μζςου 

ψυχοκεραπείασ. 

Τζταρτον, το γεγονόσ ότι το διαδίκτυο ζχει οριςμζνουσ περιοριςμοφσ και δεν μπορεί 

να εκτιμθκεί επακριβϊσ θ ςυναιςκθματικι και ψυχικι κατάςταςθ ενόσ ατόμου, 

δθμιουργεί ζνα επιπλζον πρόβλθμα. Ζνασ ψυχολόγοσ κα πρζπει να γνωρίηει αυτοφσ 

τουσ περιοριςμοφσ, κακϊσ και πϊσ να τουσ αντιμετωπίηει, με ςκοπό τθν παροχι 

υπθρεςιϊν υψθλισ ποιότθτασ.  

Ρζμπτον, μπορεί να υπάρξει πρόβλθμα για ζναν χριςτθ του διαδικτφου ο οποίοσ κα 

πρζπει να αντιμετωπίςει μεμονωμζνα κάποιεσ ψυχολογικζσ πλθροφορίεσ χωρίσ τθν 

άμεςθ (face-to-face ι on-line) υποςτιριξθ. Αυτό μπορεί να ιςχφει π.χ. για τισ απλζσ 

πλθροφορίεσ ςχετικά με ζνα ψυχολογικό πρόβλθμα κακϊσ και για τα αποτελζςματα 

ενόσ ψυχολογικοφ τεςτ. Και ςτισ δυο περιπτϊςεισ, μπορεί να είναι δφςκολο για τον 

χριςτθ να αποδεχκεί τισ πλθροφορίεσ αυτζσ και να του προκαλζςουν 

ςυναιςκθματικζσ εκριξεισ με ανεξζλεγκτα αποτελζςματα. 

Ζκτον, θ παροχι ψυχολογικϊν υπθρεςιϊν μζςω του διαδικτφου ζμμεςα προωκεί τθ 

χριςθ του τελευταίου. Αυτό μπορεί να προκαλζςει διάφορα προβλιματα. Για 

παράδειγμα ο χριςτθσ μπορεί να εκιςτεί, να γίνει αντικοινωνικόσ, να εκτεκεί ςε 

πορνογραφικό υλικό κ.ά. Είναι κάτι που κα πρζπει να λάβει ςοβαρά υπόψθ τθσ θ 

κοινότθτα των οn-line ψυχολόγων. 
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Κεφάλαιο 4: Η ψυχολογία ςτθν εκπαίδευςθ 

Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί ζναν μικρό οδθγό βοικειασ για τουσ εμπλεκόμενουσ 

ςτθν εκπαίδευςθ όπωσ τουσ εκπαιδευτικοφσ, τουσ μακθτζσ και τουσ φοιτθτζσ. Ο 

οδθγόσ αυτόσ περιζχει χριςιμεσ ιςτοςελίδεσ για τθν ψυχολογία, και ςυγκεκριμζνα 

για κζματα που ςχετίηονται με τθν ψυχολογία και πικανόν να απαςχολοφν τουσ 

εμπλεκόμενουσ ςτθν εκπαίδευςθ για τουσ οποίουσ ζγινε αναφορά παραπάνω.  

4.1 Εκπαιδευτικοί  

Πλοι οι εκπαιδευτικοί,  είτε ανικουν ςτθν πρωτοβάκμια, είτε ςτθν δευτεροβάκμια, 

είτε ςτθν τριτοβάκμια, μπορεί να κελιςουν να βρουν πλθροφορίεσ για διάφορα 

ψυχοπαιδαγωγικά κζματα. Μπορεί να κελιςουν για παράδειγμα να βρουν 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ψυχολογία του μακθτι τουσ ανάλογα με τθν θλικία 

που αυτόσ ζχει, δθλαδι πλθροφορίεσ για τθν ψυχολογία του παιδιοφ, του εφιβου 

και του ενιλικα. Ζτςι, κα μπορεί ο εκπαιδευτικόσ να προςεγγίςει τουσ μακθτζσ του 

ίςωσ καλφτερα και να κατανοιςει τισ ανάγκεσ τουσ ευκολότερα (βλ. χριςιμα links 

για τθν ψυχολογία) . 

4.2 Κακθγθτζσ τθσ ψυχολογίασ  

Οι εκπαιδευτικοί που διδάςκουν ψυχολογία μποροφν να ενθμερϊνονται και να 

υποβοθκοφν τθ διδαςκαλία τουσ μζςα από on-line περιοδικά (π.χ. Teaching of 

Psychology), από οργανωμζνεσ κοινότθτεσ εκπαιδευτικϊν τθσ ψυχολογίασ  

(π.χ. The Society for the Teaching of Psychology) κ.τ.λ (βλ.  Ρεριοδικά ψυχολογίασ, 

On-line βιβλία ψυχολογίασ). 

 

4.3 Φοιτθτζσ τθσ ψυχολογίασ  

Οι φοιτθτζσ τθσ ψυχολογίασ μποροφν να βροφνε μεγάλο όγκο πλθροφοριϊν ςχετικά 

με τθν ειδικότθτά τουσ μζςα από on-line βιβλία και περιοδικά (Ρεριοδικά 

ψυχολογίασ, On-line βιβλία ψυχολογίασ  ). Πςο για αυτοφσ που ενδιαφζρονται να 

ςπουδάςουν ψυχολογία μποροφν να πάρουν πλθροφορίεσ, για τα διάφορα 

http://teachpsych.org/top/index.php
http://teachpsych.org/top/index.php
http://teachpsych.org/top/index.php
http://teachpsych.org/
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τμιματα ψυχολογίασ που υπάρχουν ςε ελλθνικά και ξζνα πανεπιςτιμια, μζςω 

διαδικτφου εδϊ. 
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Κεφάλαιο 5: υμπεράςματα 

Τα τελευταία χρόνια οι ψυχολογικζσ εφαρμογζσ ςτο διαδίκτυο ζχουν ιδιαίτερθ 

άνκθςθ. Ραρόλθ τθν εξζλιξθ των τεχνολογιϊν υπάρχουν κζματα τα οποία 

εκφράςτθκαν πριν από αρκετά χρόνια και  εξακολουκοφν να παραμζνουν ιδιαίτερα 

αμφιλεγόμενα, όπωσ για παράδειγμα θ ικανότθτα να προςφερκεί κατάλλθλθ 

κεραπεία μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Ρροφανϊσ κάκε προςπάκεια για 

υλοποίθςθ ψυχολογικϊν υπθρεςιϊν κα πρζπει να γίνεται με γνϊμονα τθν 

εξυπθρζτθςθ του πελάτθ και ςίγουρα να ςτθρίηεται ςε εκτεταμζνεσ ζρευνεσ και 

εποικοδομθτικζσ αποφάςεισ. Η Διεκνισ Εταιρεία για τθν Ψυχικι Υγεία (ISMHO) (βλ. 

http://www.ismho.org) αςχολείται με τθν προϊκθςθ αυτϊν των ςτόχων και δίνει 

προτεραιότθτα ςτθν εκπαίδευςθ των χρθςτϊν του Διαδικτφου και των παρόχων 

υπθρεςιϊν. 

Πςον αφορά τθν εκπαίδευςθ, οι διάφορεσ ψυχολογικζσ υπθρεςίεσ και γενικότερα 

οι πθγζσ του διαδικτφου ςε κζματα ψυχολογίασ μποροφν να αποτελζςουν ιςχυρό 

εργαλείο ςτα χζρια των εκπαιδευτικϊν εάν χρθςιμοποιοφνται με τον κατάλλθλο 

τρόπο, κακϊσ επίςθσ και για τουσ εκπαιδευόμενουσ που κζλουν να εμπλουτίςουν 

τισ γνϊςεισ τουσ. 

Οι υπθρεςίεσ που αναφζρονται ςτθν παροφςα εργαςία κακϊσ και οι διάφορεσ 

ιςτοςελίδεσ είναι ζνα μόνο δείγμα από τισ πολλζσ χιλιάδεσ που υπάρχουν ςτο 

διαδίκτυο και που ςυνεχϊσ αυξάνονται και μεταβάλλονται. Χρειάηεται εντατικι 

προςοχι ςε αυτι τθ νζα, χωρίσ προθγοφμενο, ανάπτυξθ ϊςτε να μεγιςτοποιθκοφν 

τα κοινωνικά οφζλθ και να ελαχιςτοποιθκοφν τα όποια προβλιματα υπάρχουν. 

http://www.ismho.org/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 

Χριςιμα links για τθν ψυχολογία 

 Ρανεπιςτθμιακά Τμιματα Ψυχολογίασ   

 Ρεριοδικά ψυχολογίασ 

 On-line βιβλία ψυχολογίασ (γενικά) 

 On-line βιβλία ψυχοκεραπείασ 

 Blogs ψυχολογίασ 

 Forums ψυχολογίασ 

 Διάφορα 

 

Πανεπιςτθμιακά Σμιματα Ψυχολογίασ 

 Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ 

 Εκνικό και Καποδιςτριακό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

 Ράντειο Ρανεπιςτιμιο 

 Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ 

 Drexel University 

 Lancaster University 

 The University of Sheffield 

 The University of Minnesota 

 Utrecht University 

 City University London 

 University of Kentucky 

 The University of York 

 The University of Surrey 

 The Stanford University 

 The Princeton University 

 The University of Michigan 

 The University of Hong Kong 

 The University of British Columbia 

 

 

http://www.soc.uoc.gr/psycho/index.htm
http://imm.demokritos.gr/UOA-PSYCH/
http://www.panteion.gr/index.php/psychology-mainmenu
http://www.psy.auth.gr/index.php
http://www.drexel.edu/
http://www.psych.lancs.ac.uk/
http://www.sheffield.ac.uk/psychology/
http://www.psych.umn.edu/
http://www.uu.nl/EN/faculties/socialsciences/organisation/Departments/Psychology/Pages/default.aspx
http://www.city.ac.uk/psychology/
http://www.as.uky.edu/academics/departments_programs/psychology/psychology/Pages/default.aspx
http://www.york.ac.uk/depts/psych/
http://www.psy.surrey.ac.uk/
https://www.stanford.edu/dept/psychology/
https://weblamp.princeton.edu/~psych/psychology/home/index.php
http://www.lsa.umich.edu/psych/flash.asp
http://www3.hku.hk/psychodp/
http://www.psych.ubc.ca/
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Περιοδικά ψυχολογίασ 

 Εκ των υςτζρων 

 Ψυχολογία 

 The European Journal of Counselling Psychology 

 Τhe Inquisitive Mind 

 The American Journal of Psychotherapy 

 Journal of Clinical Psychology 

 Journal of Community & Applied Social Psychology 

 Journal of Personality 

 Psychological Science 

 International Journal of Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy 

 Japanese Psychological Research 

 Journal of Analytical Psychology 

 Journal of Community Psychology 

 Journal of Psychological Issues in Organizational Culture 

 Journal of Quality in Clinical Practice 

 Journal of the History of the Behavioral Sciences 

 Perspectives on Psychological Science 

 Psychology in the Schools 

 

On-line βιβλία ψυχολογίασ (γενικά) 

 Advances in Telephone Survey Methodology 

 Blackwell Handbook of Judgment and Decision Making 

 Blackwell Handbook of Sensation and Perception 

 Brain Development and Cognition: A Reader (Second Edition) 

 Community Psychology 

 Connectionism 

 Design, Evaluation, and Analysis of Questionnaires for Survey Research 

 Ethical Practice in Psychology 

 Ethics for Psychologists, Second Edition (Second Edition) 

 Evaluating Research Methods in Psychology 

 Evolutionary Thought in Psychology 

http://www.phs.uoa.gr/~atzavar/
http://www.elpse.gr/journal.htm
http://www.eacp.eu/Journal.htm
http://beta.in-mind.org/
http://www.ajp.org/
http://www3.interscience.wiley.com/journal/31171/home
http://www3.interscience.wiley.com/journal/5625/home
http://www3.interscience.wiley.com/journal/118502358/home
http://www3.interscience.wiley.com/journal/118505413/home
http://www3.interscience.wiley.com/journal/5001648/home
http://www3.interscience.wiley.com/journal/118518635/home
http://www3.interscience.wiley.com/journal/117996795/home
http://www3.interscience.wiley.com/journal/32213/home
http://www3.interscience.wiley.com/journal/123210248/home
http://www3.interscience.wiley.com/journal/119485093/home
http://www3.interscience.wiley.com/journal/31970/home
http://www3.interscience.wiley.com/journal/118509128/home
http://www3.interscience.wiley.com/journal/32084/home
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/bookhome/114133862
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/bookhome/117866027
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/bookhome/117868050
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/bookhome/117867239
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/bookhome/117914876
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/bookhome/117932570
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/bookhome/114084290
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/bookhome/123276241
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/bookhome/122678974
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/bookhome/117910842
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/bookhome/117906093
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 Exercise and Cognitive Function 

 Experimental Design and Statistics for Psychology 

 Freud 

 Grendon and the Emergence of Forensic Therapeutic Communities 

 Guide to Teaching Statistics, A 

 Handbook of Applied Cognition (Second Edition) 

 Handbook of Personality and Health 

 Handbook of Personality and Self-Regulation 

 Handbook of Research Methods in Developmental Science 

 Handbook of Research Methods in Experimental Psychology 

 Handbook of Service User Involvement in Mental Health Research 

 The Handbook of Work and Health Psychology (Second Edition) 

 Intelligence 

 Inventing Intelligence 

 Involuntary Memory  

 Margins of Error 

 Memory and Emotion 

 Minds and Machines: Connectionism and Psychological Modeling 

 Optimality Theory in Phonology 

 Perception and the Physical World 

 Pseudoscience and Extraordinary Claims of the Paranormal 

 The Psychology of Sexual Health 

 Recovered Memories: Seeking the Middle Ground 

 Recovery in Mental Health 

 Regulating Emotions 

 Research Methods in Clinical Psychology (Second Edition) 

 The Science of Reading: A Handbook 

 The Sport Psychologist's Handbook 

 Surveying Cultures 

 Systematic Reviews in the Social Sciences 

 Thinking: Psychological Perspectives on Reasoning, Judgment and Decision 
Making 

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/bookhome/122373405
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/bookhome/117911894
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/bookhome/119140554
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/bookhome/123326276
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/bookhome/122239640
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