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But where and how is the poor wretch to acquire the ideal qualifications which he will need in 

this profession? The answer is in an analysis of himself, with which his preparation for his future 

activity begins.  

              (Freud, 1937-1939, p.246) 

 

Above all, the therapist must be prepared to go wherever the patient goes.                               

            (Yalom, 2003, p. 35) 

 

It seems virtually impossible to have undergone personal therapy oneself without emerging with 

heightened appreciation for the interpersonal relationship and the vulnerability felt by patients. 

        

        (Geller, Norcross & Orlinskey, 2005, p.223) 
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Σύντομη περίληψη 

Η παρούσα έρευνα αφορά στη διερεύνηση των στάσεων των προπτυχιακών φοιτητών/τριών 

ψυχολογίας απέναντι στην συμπερίληψη της προσωπικής θεραπείας στις σπουδές ψυχολογίας.  

Πρόκειται για την πρώτη απόπειρα να ερευνηθεί το εν λόγω ζήτημα στην Ελλάδα και 

σχεδιασμός της μελέτης βασίστηκε σε προηγούμενες παρόμοιες έρευνες που είχαν λάβει χώρα 

στο εξωτερικό. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 250 φοιτητές/τριες ψυχολογίας του Α.Π.Θ. 

Οι στάσεις απέναντι στην προσωπική θεραπεία ως μέρος των σπουδών και ως προαπαιτούμενο 

για την λήψη της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος διερευνήθηκαν σε σχέση με α) την 

προηγούμενη εμπειρία ψυχοθεραπείας και β) το στίγμα αναφορικά με την αναζήτηση 

επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας. Για τη διερεύνηση των παραγόντων έγινε χρήση της 

κλίμακας «Κλίμακας Προσωπικού Στίγματος σχετικά µε την Αναζήτηση Ψυχολογικής Βοήθειας 

- SSOSH» καθώς και του «Ερωτηματολογίου για την Προσωπική Θεραπεία φοιτητριών/των 

Ψυχολογίας που κατασκευάστηκε από την ερευνήτρια. Πληροφορίες αναφορικά με 

προηγούμενες εμπειρίες ψυχοθεραπείας συλλέχθηκαν από τα δημογραφικά στοιχεία. Για την 

απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων, εφαρμόστηκαν οι στατιστικοί μέθοδοι ANOVA, 

MANOVA και απλή γραμμικής παλινδρόμησης. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως οι 

συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες είναι στην πλειοψηφία τους θετικά προσκείμενοι απέναντι 

στην προσωπική θεραπεία ως μέρος της εκπαίδευσης των ψυχολόγων, ειδικότερα εάν έχουν ήδη 

εμπλακεί σε διαδικασία προσωπικής θεραπείας ενώ η ύπαρξη στίγματος απέναντι λήψη 

επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας, αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες.  

 

Λέξεις κλειδιά: προσωπική θεραπεία, σπουδές ψυχολογίας, προσωπικό στίγμα 
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Abstract 

 

The purpose of this study is to examine the attitudes of undergraduate students of Psychology 

concerning the inclusion of personal therapy in the training of psychologist. It is the first time 

this issue will be examined in Greece and the whole research plan was based on similar 

researches that took place in other countries. The sample of the study was 250 undergraduate 

psychology students attending the Aristotle University of Thessaloniki. The attitudes towards 

personal therapy as part of the curriculum as well as a perquisite for acquiring a professional 

psychology license were examined in relation to a) previous experiences of personal therapy and 

b) the self-stigma of seeking professional psychological help. For the examination of these 

factors, the following scales were used: The Self-Stigma of Seeking Help Scale - SSOSH and the 

Questionnaire on the Personal Therapy of psychology students which was created by the 

researcher for the purposes of this study. Information concerning previous experiences of 

personal therapy was collected by the demographic data. In the present study, the following 

statistical analyses were used: ANOVA, MANOVA and Linear Regression. The results of the 

study show that the majority of the participants are in favor of the inclusion of personal therapy 

as part of the training of psychologists, especially those who had been previously involved in 

personal therapy while the existence of self – stigma concerning seeking professional 

psychological help is a limiting factor.  

 

 

 

Key-words: personal therapy, psychology studies, self – stigma   
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Εκτενής περίληψη 

 Το ζήτημα του εάν θα έπρεπε ή όχι οι εκπαιδευόμενοι ψυχολόγοι να εμπλέκονται σε 

διαδικασία προσωπικής θεραπείας ως μέρος των σπουδών τους παραμένει ακόμα σε διάλογο. Ο 

διάλογος αυτός όμως, δεν είχε φτάσει ακόμα στον ελλαδικό χώρο, καθώς αυτή η έρευνα είναι η 

πρώτη απόπειρα διερεύνησης του εν λόγω ζητήματος σε φοιτητές και φοιτήτριες Ψυχολογίας 

ελληνικού πανεπιστημίου. Το σκεπτικό πίσω από την έρευνα είναι να παραχθούν για πρώτη 

φορά ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με τις στάσεις των προπτυχιακών φοιτητών και των 

προπτυχιακών φοιτητριών ψυχολογίας σε σχέση με την προσωπική θεραπεία και σε σχέση με 

την αναζήτηση επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας.  

 Ειδικότερα, η παρούσα μελέτη στοχεύει να διερευνήσει το εάν τα άτομα που σπουδάζουν 

ψυχολογία έχουν τα ίδια προηγούμενες εμπειρίες προσωπικής θεραπείας καθώς και το κατά 

πόσο θεωρούν ότι η προσωπική θεραπεία συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη άσκηση του 

επαγγέλματος της/του ψυχολόγου. Επίσης, στόχος είναι και η διερεύνηση του εάν οι φοιτητές 

και οι φοιτήτριες ψυχολογίας έχουν προσωπικό στίγμα αναφορικά με το να αναζητήσουν οι 

ίδιες/οι επαγγελματική ψυχολογική βοήθεια. Επιπλέον, θα γίνει απόπειρα να δοθεί απάντηση 

στο εάν οι προηγούμενες εμπειρίες προσωπικής θεραπείας και το προσωπικό στίγμα αναζήτησης 

επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας, επηρεάζουν τις στάσεις των φοιτητριών και φοιτητριών 

ψυχολογίας απέναντι στην συμπερίληψη της προσωπικής θεραπείας στο πρόγραμμα σπουδών 

και ως προαπαιτούμενο για την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος.  

  Για την πραγματοποίηση της έρευνας έγινε χρήση της ποσοτική μεθοδολογίας.  

Ειδικότερα, συμμετείχαν εθελοντικά 250 προπτυχιακές φοιτήτριες και προπτυχιακοί φοιτητές 

που φοιτούν στο τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αφότου 

ενημερώθηκαν για τον σκοπό της μελέτης καθώς και για την προστασία των προσωπικών τους 
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δεδομένων. Οι στάσεις τους απέναντι στην προσωπική θεραπεία ως μέρος των σπουδών 

ψυχολογίας και ως προαπαιτούμενο για την λήψη της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος 

διερευνήθηκαν σε σχέση με τους δύο παρακάτω παράγοντες: α) τις προηγούμενες εμπειρίες 

προσωπικής θεραπείας και β) το στίγμα αναφορικά με την αναζήτηση επαγγελματικής 

ψυχολογικής βοήθειας.  

 Όσον αφορά τις προηγούμενες εμπειρίες προσωπικής θεραπείας, πληροφορίες 

συλλέχθηκαν από τα δημογραφικά στοιχεία. Για τη διερεύνηση των στάσεων απέναντι στην 

προσωπική θεραπεία, κατασκευάστηκε από την ερευνήτρια το «Ερωτηματολόγιο για την 

Προσωπική Θεραπεία φοιτητριών/των Ψυχολογίας» για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης. Το 

στίγμα που σχετίζεται με την αναζήτηση επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας, μετρήθηκε με 

χρήση της «Κλίμακας Προσωπικού Στίγματος σχετικά µε την Αναζήτηση Ψυχολογικής 

Βοήθειας - SSOSH».  

 Για την στατιστική ανάλυση των ερευνητικών υποθέσεων, αφότου πραγματοποιήθηκαν 

οι προκαταρκτικοί έλεγχοι ανάλυσης παραγόντων και συντελεστή αξιοπιστίας Cronbach’s α, 

έγινε χρήση της ανάλυσης διακύμανσης με έναν παράγοντα (ANOVA) προκειμένου να 

διερευνηθούν α) η επίδραση των προηγούμενων εμπειριών προσωπικής θεραπείας στον 

προσωπικό στίγμα  για την αναζήτηση επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας και β) η επίδραση 

του έτους σπουδών που βρίσκονται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ψυχολογίας στο προσωπικό 

στίγμα για την αναζήτηση επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας. Επιπλέον, 

πραγματοποιήθηκαν πολυμεταβλητές αναλύσεις διακύμανσης (MANOVAs), για τη διερεύνηση 

της επίδρασης προηγούμενων εμπειριών προσωπικής θεραπείας και το έτους φοίτησης των  

φοιτητριών και των φοιτητών στις υπό μελέτη στάσεις τους απέναντι στην προσωπική θεραπεία 

εκπαιδευόμενων ψυχολόγων. Τέλος, για τη διερεύνηση ενδεχόμενων συνδέσεων των υπό μελέτη 
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στάσεων σε σχέση με την προσωπική θεραπεία εκπαιδευόμενων ψυχολόγων, με πιθανές 

προβλεπτικές μεταβλητές, έγινε χρήση της απλής γραμμικής παλινδρόμησης. 

 Οι ερευνητικές υποθέσεις της παρούσας μελέτης επιβεβαιώθηκαν καθώς τα 

αποτελέσματα δείχνουν πως οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες είναι στην πλειοψηφία τους 

θετικά προσκείμενοι/ες απέναντι στην προσωπική θεραπεία ως μέρος της εκπαίδευσης των 

ψυχολόγων, ειδικότερα εάν έχουν ήδη εμπλακεί σε διαδικασία προσωπικής θεραπείας ενώ η 

ύπαρξη στίγματος απέναντι λήψη επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας, αποτελούν 

ανασταλτικούς παράγοντες. Αξίζει να σημειωθεί πως στην μεγάλη πλειοψηφία τους οι φοιτητές 

και οι φοιτήτριες θεωρούν πως η προσωπική θεραπεία συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας των επαγγελματιών ψυχολόγων στην δουλειά τους. Τέλος, οι 

συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες εμφάνισαν, όπως ήταν αναμενόμενο, χαμηλό προσωπικό 

στίγμα σχετικά με την αναζήτηση επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας.   
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Πρόλογος 

Τα τελευταία χρόνια μοιάζει να υπάρχει μια «έξαρση» στην εμφάνιση προγραμμάτων, 

σεμιναρίων, εκπαιδεύσεων και επιμορφώσεων με θέμα την συμβουλευτική και την 

ψυχοθεραπεία. Λαμβάνοντας υπόψη τις δραματικές συνθήκες που βίωσε η ελληνική κοινωνία 

κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει αυτή την 

«έξαρση» ως σημείο των καιρών που μαρτυρά την συναισθηματική εξουθένωση των ανθρώπων 

και την ανάγκη τους για ψυχολογική υποστήριξη. Παρόλα αυτά, το περιεχόμενο της 

πλειοψηφίας των εν λόγω «επιμορφώσεων» και «εξειδικεύσεων», συνήθως είναι αμφιβόλου 

ποιότητας λόγω της έλλειψης ξεκάθαρων προαπαιτήσεων και κριτηρίων εκπαίδευσης στην 

συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία στον ελλαδικό χώρο.  

Η πολυπλοκότητα της διαπίστευσης των προσόντων των επαγγελματιών ψυχολόγων 

μαρτυρά την βαρύτητα της ευθύνης που φέρουν οι τελευταίοι απέναντι στα άτομα που 

αναζητούν επαγγελματική ψυχολογική βοήθεια. Ειδικότερα, η κάθε χώρα έχει την δική της 

νομοθεσία αναφορικά με την εκπαίδευση και τα κριτήρια για την λήψη άδειας ασκήσεως 

επαγγέλματος. Επιπλέον, υπάρχουν ποικίλοι επαγγελματικοί σύλλογοι που πολλές φορές θέτουν 

επιπρόσθετες προαπαιτήσεις για να γίνει κάποιος/α μέλος.  

Όπως φαίνεται και παρακάτω από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, σε πολλές 

περιπτώσεις ένα βασικό προαπαιτούμενο είναι η συμπλήρωση ορισμένων ωρών προσωπικής 

θεραπείας για τους εκπαιδευόμενους. Το εάν οι εκπαιδευόμενοι ψυχολόγοι και δη εκείνοι που 

επιθυμούν να ακολουθήσουν την κλινική πράξη, θα πρέπει ως κομμάτι της εκπαίδευσής τους να 

εμπλέκονται σε διαδικασία προσωπικής θεραπείας, αποτελεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον και 

περίπλοκο ζήτημα που εξακολουθεί να παραμένει υπό συζήτηση μέχρι και σήμερα με τις 

απόψεις των θεωρητικών να διίστανται. Ειδικότερα, ορισμένοι θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι η 
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προσωπική θεραπεία αποτελεί ένα ιδιαίτερα πολύτιμο κομμάτι της εκπαίδευσης των 

μελλοντικών ψυχολόγων το οποίο συμβάλλει σημαντικά στην απόκτηση εξειδικευμένων 

γνώσεων, δεξιοτήτων και κατανόησης της κλινικής πράξης και κατά συνέπεια, θα πρέπει να έχει 

κεντρικό ρόλο στις σπουδές τους (Geller, Norcross, & Orlinsky, 2005. Wiseman & Shefler, 

2001). Υπάρχει, όμως, και η αντίθετη πλευρά η οποία αναγνωρίζει μεν τα οφέλη της 

προσωπικής θεραπείας αλλά δεν θεωρεί αναγκαία την ενσωμάτωσή της ως υποχρεωτικό και 

αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης των ψυχολόγων (Atkinson, 2006). 

Συνήθως, η διάρκεια και το είδος της προσωπικής θεραπείας εξαρτάται από την 

θεωρητική προσέγγιση του κάθε μοντέλου θεραπείας καθώς καθένα από αυτά αποδίδει ποικίλα 

επίπεδα σπουδαιότητας στην προσωπική θεραπεία τόσο κατά την εκπαίδευση όσο και κατά την 

άσκηση του επαγγέλματος. Σε γενικές γραμμές, τα ψυχοθεραπευτικά μοντέλα ψυχαναλυτικών 

και ψυχοδυναμικών προσεγγίσεων απαιτούν από τις εκπαιδευόμενες περισσότερες ώρες «εις 

βάθος» ανάλυσης  ενώ αντίθετα, για τους εκπαιδευόμενους σε γνωστικο-συμπεριφορικά 

μοντέλα ενδέχεται να μην απαιτείται καθόλου να εμπλακούν σε διαδικασία προσωπικής 

θεραπείας (Rizq, 2011). Ιδιαίτερη εντύπωση, πάντως, προκαλεί το γεγονός ότι οι 

εκπαιδευόμενοι, ανεξαρτήτως θεωρητικής προσέγγισης, τείνουν να αναζητούν προσωπική 

θεραπεία ψυχοδυναμικής προσέγγισης, επιδιώκοντας την «βαθύτερη» ανάλυση του εαυτού τους 

(Norcross, 2005).  

Η παρούσα έρευνα, η οποία εντάσσεται στον κλάδο της συμβουλευτικής ψυχολογίας, 

αποτελεί μια απόπειρα διερεύνησης του ζητήματος της προσωπικής θεραπείας των 

εκπαιδευόμενων ψυχολόγων στην Ελλάδα. Αναλυτικότερα,  αφορά την μελέτη των στάσεων 

των προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών1 ψυχολογίας απέναντι στην προσωπική θεραπεία2 

 
1 Προς ευκολία ανάγνωσης το θηλυκό και το αρσενικό γένος χρησιμοποιούνται εναλλακτικά στο κείμενο 
2 Οι όροι προσωπική θεραπεία, ατομική θεραπεία και ψυχοθεραπεία χρησιμοποιούνται εναλλακτικά στο κείμενο 
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ως μέρος των βασικών σπουδών των μελλοντικών ψυχολόγων αλλά και ως αναγκαία 

προϋπόθεση για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Στην Ελλάδα, οι σπουδές 

ψυχολογίας καθώς και οι προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του/της ψυχολόγου 

αποτελούν ένα ιδιαίτερο ζήτημα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι απόφοιτοι και οι 

απόφοιτες τμημάτων ψυχολογίας, λαμβάνουν απευθείας άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος 

του/της ψυχολόγου μονάχα με τον προπτυχιακό τίτλο σπουδών τους (Νόμος: 991/1979, ΦΕΚ 

278/τ. Α΄/20-12-1979) χωρίς να είναι υποχρεωτική από το νόμο οποιαδήποτε περεταίρω 

ειδίκευση ή κατάρτιση από μέρους τους. Επιπλέον, τα προγράμματα σπουδών Ψυχολογίας στα 

ελληνικά πανεπιστήμια δεν εμπεριέχουν την προσωπική θεραπεία των φοιτητών και των 

φοιτητριών ως μέρος της εκπαίδευσής τους.  

Από την άλλη πλευρά, στο εξωτερικό και κυρίως σε Μ. Βρετανία,  ΗΠΑ και Καναδά, οι 

απόφοιτοι και οι απόφοιτες ψυχολογίας δεν λαμβάνουν με το πτυχίο τους ούτε τον τίτλο του/της 

«ψυχολόγου» αλλά ούτε και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αναλυτικότερα, η άδεια 

ασκήσεως του επαγγέλματος του/της ψυχολόγου δίνεται μονάχα σε αποφοίτους/τες 

μεταπτυχιακών ή διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών ψυχολογίας τα οποία τις περισσότερες 

φορές εμπεριέχουν και την προσωπική θεραπεία ως υποχρεωτικό μέρος της εκπαίδευσης. Στην 

Ελλάδα, όμως, οι απόφοιτες/τοι ψυχολογίας έχουν νομικά κατοχυρωμένο το δικαίωμα να 

εργαστούν ως ψυχολόγοι ακόμα και κλινικά, δίχως να απαιτείται από μέρους τους η εμπλοκή σε 

διαδικασία προσωπικής θεραπείας ή κάποιου είδους μεταπτυχιακή εξειδίκευση.  

Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος από την ερευνήτρια οφείλεται σε δύο βασικούς 

λόγους. Ο πρώτος λόγος πηγάζει από το προσωπικό ενδιαφέρον της ερευνήτριας καθώς η ίδια 

ενεπλάκη σε διαδικασία προσωπικής θεραπείας ως μέρος των μεταπτυχιακών της σπουδών. 

Αναλυτικότερα, πραγματοποίησε 40 ώρες προσωπικής θεραπείας οι οποίες αποτελούσαν 
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υποχρεωτική προϋπόθεση για την ολοκλήρωσή του ΠΜΣ «Συμβουλευτική Ψυχολογία και 

Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία», το οποίο είναι το μοναδικό 

μεταπτυχιακό στον ελλαδικό χώρο που έχει ενσωματωμένη την προσωπική θεραπεία στο 

πρόγραμμα σπουδών. Η εμπειρία αυτή και τα πολλαπλά οφέλη που απέφερε αποτέλεσαν βασικό 

κίνητρο για την ερευνήτρια όσον αφορά τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας.  

Ο δεύτερο λόγος, αφορά την έλλειψη ερευνητικών δεδομένων από τον ελλαδικό χώρο 

για το εν λόγω ζήτημα. Αναλυτικότερα, σε διεθνές επίπεδο, έχει διεξαχθεί ένας σημαντικός 

αριθμός ερευνών αναφορικά με τις στάσεις εκπαιδευόμενων ψυχολόγων σε σχέση με την 

προσωπική θεραπεία ως υποχρεωτικό κομμάτι της εκπαίδευσης τους (Μαλικιώση - Λοΐζου, 

2012). Στον ελλαδικό χώρο, ωστόσο, οι στάσεις των προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών 

ψυχολογίας αναφορικά με το ζήτημα αυτό έχουν διερευνηθεί ελάχιστα έως καθόλου. Κατά 

συνέπεια, καθίσταται αναγκαία η συλλογή ερευνητικών δεδομένων που θα συμβάλλουν στην 

καλύτερη κατανόηση της έννοιας της προσωπικής θεραπείας ως κομμάτι της εκπαίδευσης των 

ψυχολόγων και ως προαπαιτούμενο λήψης της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από την πλευρά 

των προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών ψυχολογίας. Επιπλέον, τα δεδομένα αυτά κρίνονται 

ως ιδιαίτερα πολύτιμα καθώς θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην αναδιάρθρωση και βελτίωση 

των υπαρχόντων προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων ψυχολογίας και κατ’ επέκταση στην 

πληρέστερη και ποιοτικότερη εκπαίδευση των μελλοντικών ψυχολόγων. 

Αξίζει να σημειωθεί πως οι περισσότερες παρόμοιες έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε 

διεθνές επίπεδο, αφορούν εκπαιδευόμενες/ους που βρίσκονται σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό 

επίπεδο σπουδών. Ειδικότερα, αφορούν τις στάσεις μεταπτυχιακών φοιτητριών/των ή 

υποψηφίων διδακτόρων κυρίως της συμβουλευτικής ψυχολογίας που εκπαιδεύονται 

συγκεκριμένα σε αυτή την ειδικότητα η οποία έχει άμεση συνάφεια με την εφαρμοσμένη κλινική 
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πράξη. Στην Ελλάδα, όμως, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα περίπλοκη όσον αφορά το εν λόγω 

ζήτημα καθώς δεν υφίσταται νομική αναγνώριση των ειδικοτήτων της ψυχολογίας (όπως η 

κλινική, η συμβουλευτική, η σχολική, η νευροψυχολογία κτλ.). Το γεγονός αυτό ενδέχεται να 

αποτελεί και μια από τις αιτίες της απουσίας της προσωπικής θεραπείας από τα προγράμματα 

σπουδών ενώ ταυτόχρονα, δικαιολογεί εν μέρει και την έλλειψη ερευνητικών δεδομένων από 

τον ελλαδικό χώρο για το συγκεκριμένο ζήτημα.   

Η έρευνα ξεκινά με μια λεπτομερή ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για το εν λόγω 

ζήτημα παρουσιάζοντας εφάμιλλες έρευνες που έχουν λάβει χώρα σε διεθνές επίπεδο και 

τίθενται είτε υπέρ είτε κατά της προσωπικής θεραπείας των εκπαιδευόμενων ψυχολόγων. 

Βασικός σκοπός της είναι να διερευνηθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι στάσεις 

προπτυχιακών φοιτητριών/των ψυχολογίας απέναντι στην προσωπική θεραπεία ως μέρος της 

εκπαίδευσης των επαγγελματιών ψυχολόγων σε σχέση με α) προηγούμενες εμπειρίες 

προσωπικής θεραπείας και  β) το προσωπικό στίγμα απέναντι στην λήψη επαγγελματικής 

ψυχολογικής βοήθειας. Επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι η διερεύνηση του κατά πόσο έχουν 

οι φοιτήτριες/τες ψυχολογίας προηγούμενες εμπειρίες προσωπικής θεραπείας καθώς και αν 

θεωρούν ότι η προσωπική θεραπεία συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα των επαγγελματιών 

ψυχολόγων. Επιπλέον, εξετάζεται το εάν οι φοιτητές/τριες ψυχολογίας εμφανίζουν προσωπικό 

στίγμα αναφορικά με το να αναζητήσουν οι ίδιες/οι επαγγελματική ψυχολογική βοήθεια. 

1. Θεωρητική εισαγωγή 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση αποβλέπει στην διερεύνηση της σχετικής υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας αναφορικά με την προσωπική θεραπεία ως μέρος της εκπαίδευσης των 

ψυχολόγων. Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν αντλήθηκαν από επιστημονικά συγγράμματα και 

άρθρα, δημοσιευμένα από το 1937 έως το 2018. Το κεφάλαιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης 
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χωρίζεται σε επτά μέρη: α) προσωπική θεραπεία β) τα θετικά στοιχεία της προσωπικής 

θεραπείας εκπαιδευόμενων ψυχολόγων, γ) τα αρνητικά στοιχεία της προσωπικής θεραπείας 

εκπαιδευόμενων ψυχολόγων, δ) σύνοψη θετικών και αρνητικών στοιχείων, ε) εμπόδια στην 

αναζήτηση επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας, στ) δημόσιο και προσωπικό στίγμα, ζ) τα 

εμπόδια στην αναζήτηση επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας στους επαγγελματίες και 

εκπαιδευόμενους ψυχολόγους και η) η Ψυχολογία στην Ελλάδα.  

1.1 Προσωπική θεραπεία 

 

 Παρά τις διαφορές που προέρχονται από τα ποικίλα θεωρητικά πλαίσια, οι εκπρόσωποι 

των οποίων συνδιαλέγονται συνεχώς για ζητήματα που άπτονται των ιδιομορφιών του κάθε 

θεραπευτικού μοντέλου, υπάρχει ένας αδιαμφισβήτητος κοινός τόπος μεταξύ όλων των 

ψυχολόγων: η ακλόνητη δέσμευση για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ψυχολογικής 

ευημερίας των ατόμων που ζητούν βοήθεια. Το στοιχείο αυτό αντανακλάται ξεκάθαρα στην 

διαδικασία της ψυχοθεραπείας / προσωπικής θεραπείας. O Αμερικανικός Ψυχολογικός Σύλλογος 

έχει υιοθετήσει τον ορισμό του John C. Norcross (1990) για την ψυχοθεραπεία:  

 «Ψυχοθεραπεία αποτελεί η εν επιγνώσει και εσκεμμένη εφαρμογή κλινικών μεθόδων που 

 προέρχονται από θεμελιώδη ψυχολογικά μοντέλα με σκοπό την παροχή βοήθειας σε 

 άτομα προκειμένου να επέλθει αλλαγή στις συμπεριφορές, στις σκέψεις, στα  

 συναισθήματα ή / και σε άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά, προς την κατεύθυνση που τα 

 ίδια τα άτομα θεωρούν επιθυμητή».    

        (Norcross, 1990, σελ. 218 – 220). 

 Η αποτελεσματικότητα της προσωπικής θεραπείας έχει αποδειχθεί και συνεχίζει να 

επιβεβαιώνεται μέσα από ποιοτικές και ποσοτικές μελέτες. Αρχικά, τα θετικά οφέλη της 

ψυχοθεραπείας τείνουν να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια στο χρόνο και να είναι πιο 
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αποτελεσματικά συγκριτικά με την φαρμακοθεραπεία. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της 

ψυχοθεραπείας, άτομα που έχουν κατάθλιψη ή αγχώδεις διαταραχές, αποκτούν ποικίλες 

δεξιότητες τις οποίες μπορούν να θέτουν σε εφαρμογή ακόμα και μετά τον τερματισμό της 

θεραπευτικής διαδικασίας (Hollon, Stewart, & Strunk, 2006. Shedler, 2010).  

 Πολλές έρευνες έχουν δείξει πως για τις περισσότερες ψυχολογικές διαταραχές, η 

ψυχοθεραπεία είναι αποτελεσματική τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες υπό ποικίλες συνθήκες 

(Beutler, 2009. Lambert & Ogles, 2004. McMain & Pos, 2007. Shedler, 2010. Wampold, 2001). 

Αξίζει να σημειωθεί πως το είδος του ψυχοθεραπευτικού μοντέλου δεν επηρεάζει την 

αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής διαδικασίας καθώς δεν εμφανίζονται διαφορές στα 

οφέλη που προσφέρουν στον θεραπευόμενο (Castonguay & Beutler, 2006.  Miklowitz, 2008. 

Norcross, 2011).  

 Επιπλέον, η ψυχοθεραπεία σε συνδυασμό με την έρευνα προάγει νέα γνώση που 

βελτιώνει σημαντικά την πρώτη καθώς με τον τρόπο αυτό μπορεί να την ενσωματώσει 

αποτελεσματικότερα στις ανάγκες του κάθε ατόμου ξεχωριστά (evidence based psychotherapy), 

λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως δημογραφικά στοιχεία, διάγνωση κτλ. (Norcross, 2011. 

Wampold, 2001). Αυτό έχει συμβάλλει σημαντικά στην βελτίωση των ψυχοθεραπευτικών 

παρεμβάσεων με άτομα της τρίτης ηλικίας, άτομα με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό, 

άτομα που προέρχονται από χαμηλό οικονομικό υπόβαθρο κτλ. Αυτό, φυσικά, προϋποθέτει και 

πολιτισμική ενημερότητα από την πλευρά του ψυχολόγου ο οποίος οφείλει να αναγνωρίζει τις 

επιπρόσθετες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες  

(Griner & Smith, 2006. Vasquez, 2007. Whaley & Davis, 2007).   

 Το πλέον σημαντικό παράδειγμα ενσωμάτωσης της ψυχοθεραπείας στις ανάγκες των 

θεραπευόμενων είναι φυσικά η ανάπτυξη και εφαρμογή της φεμινιστικής ψυχοθεραπείας. Οι 
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έμφυλες διακρίσεις σε βάρος των γυναικών στην ψυχοθεραπεία ήταν ήδη εμφανείς από τη 

δεκαετία του 1950. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, γυναίκες ψυχολόγοι της εποχής όπως η Phyllis 

Chesler, η Rhoda Unger, η Naomi Weisstein κ.α. να θέσουν τις βάσεις για την ανάπτυξη της 

φεμινιστικής θεραπείας η οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες των γυναικών αναγνωρίζοντας τις 

σεξιστικές διακρίσεις που υφίστανται λόγω της πατριαρχίας και ενισχύοντας την 

διεκδικητικότητά τους (Vasquez & Vasquez, 2017). Επιπλέον, η φεμινιστική θεραπεία είναι 

ιδιαίτερα πολύτιμη για γυναίκες που έχουν πέσει θύματα έμφυλης κακοποίησης μέσα στο 

πλαίσιο της οικογένειας (Burstow, 1992).  

 Φυσικά, οφείλει κανείς να αναγνωρίζει το γεγονός ότι η ψυχοθεραπεία δεν λειτουργεί 

εξίσου αποτελεσματικά με όλα τα άτομα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μην 

λειτουργεί και καθόλου. Στις περισσότερές όμως περιπτώσεις είναι αποτελεσματική και τα 

οφέλη της ενισχύουν την ψυχολογική ευημερία και την ανθεκτικότητα των θεραπευόμενων 

(Prochaska & Norcross, 2013).  

1.2 Τα θετικά στοιχεία της προσωπικής θεραπείας εκπαιδευόμενων ψυχολόγων 

Η προσωπική θεραπεία των μελλοντικών ψυχολόγων φαίνεται να αποφέρει πολλά οφέλη 

τόσο σε διαπροσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Το όλο σκεπτικό πίσω από την 

συμπερίληψη της στις σπουδές ψυχολογίας έχει τις ρίζες του στην έννοια της αυτοπραγμάτωσης 

καθώς και στην ανάγκη για υψηλά επίπεδα αυτογνωσίας (Malikiosi-Loizos, 2013). Ο Norcross 

(2005) αλλά και ο McLeod (2013), αναφέρουν πως η προσωπική θεραπεία δύναται να 

συμβάλλει στη γενικότερη αύξηση της αυτογνωσίας των μελλοντικών ψυχολόγων ενώ 

ταυτόχρονα τους προσφέρει τη δυνατότητα για την σε βάθος κατανόηση της θέσης του 

θεραπευόμενου και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει (McLeod, 2013. Norcross, 2005). Ο 

Yalom (2003), υποστηρίζει πως βοηθά τον εκπαιδευόμενο να αναπτύξει εσωτερική δύναμη, να 
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εντοπίσει τα δικά του τυφλά σημεία, να μάθει να δέχεται ανατροφοδότηση και να δει τον εαυτό 

του από την οπτική γωνία των άλλων. Παρόλα αυτά, το εν λόγω ζήτημα παραμένει έως και 

σήμερα ανοιχτό και θα μπορούσε κανείς μάλιστα να ισχυριστεί ότι ο διάλογος αυτός είναι τόσο 

παλιός όσο και η ίδια η έννοια της προσωπικής θεραπείας.  

Αν και ποτέ δεν είχε εμπλακεί ο ίδιος σε διαδικασία προσωπικής θεραπείας, ο Freud 

υποστήριζε ρητά ότι η ανάλυση αποτελεί το βαθύτερο και σημαντικότερο κομμάτι της κλινικής 

εκπαίδευσης του αναλυτή, το οποίο δεν ήταν απλά επιθυμητό αλλά απολύτως αναγκαίο 

προκειμένου να μπορεί στο μέλλον να εργαστεί κλινικά (Freud, 1937/1939). Με άλλα λόγια, 

θεωρούνταν αδιανόητο να θέλει να γίνει κάποιος θεραπευτής δίχως να έχει περάσει πρώτα ο 

ίδιος από τη διαδικασία προσωπικής θεραπείας. Ακόμα και σήμερα, η προσωπική ανάλυση είναι 

το sine qua non των προγραμμάτων εκπαίδευσης στην κλασσική ψυχανάλυση και θεωρείται πιο 

σημαντική και από την πρακτική άσκηση.  

Παρόμοια είναι και η άποψη του Yalom (2003) επί του θέματος, καθώς αναφέρεται στην 

προσωπική θεραπεία ως το πλέον σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης των θεραπευτών, 

υποστηρίζοντας πως ο ίδιος ο εαυτός του θεραπευτή είναι το πιο πολύτιμο εργαλείο που έχει στη 

διάθεσή του για την κλινική πράξη. Αναλυτικότερα, θεωρεί πως ο θεραπευτής πρέπει να είναι σε 

επαφή με την δική του «σκοτεινή» πλευρά καθώς και με όλες τις ανθρώπινες επιθυμίες και 

παρορμήσεις  που διακατέχουν τους ανθρώπους. Περιγράφει δε τις ώρες προσωπικής θεραπείας 

των εκπαιδευόμενων ψυχολόγων ως μονάχα την αρχή μιας εις βάθους διαδικασίας προσωπικής 

διερεύνησης και ανάπτυξης η οποία θα πρέπει να έχει συνέχεια στο χρόνο με τον θεραπευτή να 

βιώνει στο σύνολό τους την πολυπλοκότητα της θεραπευτικής διαδικασίας από τη θέση του 

θεραπευόμενου (Yalom, 2003).  

Όσον αφορά την κλινική πράξη, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ψυχολόγων 
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που ενεπλάκησαν σε διαδικασία προσωπικής θεραπείας κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους 

με αυτούς που δεν ενεπλάκησαν. Η Howard (2010), αναφέρει ότι οι θεραπευτές που δεν 

ενεπλάκησαν σε προσωπική θεραπεία τείνουν να έχουν αυξημένο άγχος γεγονός που μπορεί να 

επιβαρύνει τους πελάτες τους. Αντιθέτως, οι θεραπευτές που πραγματοποίησαν προσωπική 

θεραπεία στις σπουδές τους έχουν αυξημένη ενημερώτητα των συναισθημάτων τους και 

δύνανται να αναγνωρίσουν πιο εύκολα πότε τα ζητήματα ενός πελάτη «πυροδοτούν» δικά τους 

θέματα και κατ’ επέκταση να αναζητήσουν εποπτεία για αυτό (Howard, 2010). Πέρα από την 

συναισθηματική ενημερότητα, η προσωπική θεραπεία εκπαιδευόμενων ψυχολόγων συμβάλλει 

στην ενίσχυση του αναστοχασμού σχετικά με τον εαυτό, πράγμα που επίσης είναι ωφέλιμο στην 

κλινική πράξη.  Οι Ronnestad και Skovholt (2013) για παράδειγμα, που διερευνούν την 

στασιμότητα στην θεραπευτική διαδικασία, υποστηρίζουν πως εάν οι θεραπευτές δεν δύνανται 

να επιδείξουν επαρκή προσωπικό αναστοχασμό, αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόωρη 

διακοπή της θεραπείας.  

Σε έρευνα τους όπου στόχος ήταν να διερευνήσουν το πως η προσωπική θεραπεία επιδρά 

στην επαγγελματική ανάπτυξη και την κλινική πράξη, οι Rake & Paley (2009), υποστήριξαν πως 

αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία μέσω της οποίας αναπτύσσεται ισχυρή προσωπική 

αλλά και επαγγελματική ανθεκτικότητα.  Αυτή η αίσθηση ανθεκτικότητας από την πλευρά του 

θεραπευτή βοηθά τον πελάτη να νιώσει ασφάλεια και να «ανοιχτεί» περισσότερο. Με άλλα 

λόγια, ο πελάτης θεωρεί πως ο θεραπευτής έχει το συναισθηματικό υπόβαθρο και την δύναμη να 

ακούσει και να διαχειριστεί αποτελεσματικά αυτά που έχει να του πει (Rake & Paley, 2009). 

Συνεχίοντας, οι Greenspan και Kulish (1985) αναφέρουν πως οι θεραπεύτριες που είχαν 

εμπλακεί σε διαδικασία προσωπικής θεραπείας εμφανίζουν μικρότερα ποσοστά πελάτων που 

διακόπτουν πρόωρα τη θεραπεία. Οι Macran and Shapiro (1998) αναφέρουν μεταξύ άλλων πως 
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η προσωπική θεραπεία αυξάνει την ικανότητα για ενσυναίσθηση, την αυθεντικότητα καθώς και 

ενημερότητα σε ζητήματα μεταβίβασης και αντιμεταβίβασης, ενισχύοντας την θεραπευτική 

συμμαχία με τον πελάτη ενώ οι Grimmer & Tribe (2001) θεωρούν πως βελτιώνει την γνωστική 

και την συναισθηματική λειτουργία του θεραπευτή.   

Όταν γίνεται λόγος για προσωπική θεραπεία θα πρέπει πάντα να έχει κανείς υπόψη της 

«ποιοτική» διαφορά ανάμεσα στο να επιλέξει κανείς να πάει εθελοντικά σε σχέση με την 

υποχρεωτική εμπλοκή στη θεραπευτική διαδικασία ως μέρος ενός προγράμματος εκπαίδευσης. 

Ο McLeod (2009) υποστηρίζει πως ενδέχεται να υπάρχει έντονη συναισθηματική φόρτιση 

αναφορικά με την δέσμευση στην θεραπευτική διαδικασία όταν η θεραπεία αποτελεί μέρος του 

προγράμματος σπουδών και δεν είναι εθελούσια.  Επιπλέον, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο η 

εκπαιδευόμενη να απορροφηθεί τόσο πού από τη δική της θεραπεία με αποτέλεσμα να μην 

μπορεί ταυτόχρονα να είναι εντελώς συναισθηματικά παρούσα και για τον πελάτη  (Grimmer & 

Tribe, 2001. McLeod, 2009). Αυτό, όμως, μπορεί να έχει και θετική ερμηνεία καθώς η 

εκπαιδευόμενη «δουλεύει» με τον εαυτό της μέσα στη θεραπεία και διαχωρίζει τα δικά της 

προβλήματα από τα προβλήματα του πελάτη (Grimmer & Tribe, 2001).   

Παρόλα αυτά, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί πως η επιλογή να εκπαιδευτεί κάποιος 

στην συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία περιλαμβάνει a priori και την επιλογή για 

προσωπική θεραπεία καθώς αυτή συνήθως αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών. Επίσης, 

θα ήταν εξαιρετικά παράδοξο να είναι κάποιος πρόθυμος να εκπαιδευτεί για να μπει στον ρόλο 

του θεραπευτεί αλλά ταυτόχρονα να μην θέλει να μπει στον ρόλο του θεραπευόμενου. 

Αντιθέτως, η προσωπική θεραπεία παρέχει ένα ασφαλές πλαίσιο μέσα στο οποίο ο 

εκπαιδευόμενος ψυχολόγος μπορεί να έρθει ξανά σε επαφή με τους πρωταρχικούς λόγους για 

τους οποίους επέλεξε αυτό το επάγγελμα καθώς και να κρίνει εάν αυτό το πεδίο εργασίας είναι 
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κατάλληλο για τον ίδιο και μπορεί να το υποστηρίξει (Grimmer & Tribe, 2001).  

Η Rizq (2011), πηγαίνει τον διάλογο για την προσωπική θεραπεία των εκπαιδευόμενων 

ψυχολόγων ένα βήμα παραπέρα παρατηρώντας εύστοχα πως την τελευταία δεκαετία η έρευνα 

δεν περιορίζεται στο εάν η προσωπική θεραπεία επηρεάζει την κλινική πράξη αλλά στο πως την 

επηρεάζει, εστιάζοντας περισσότερο στη διαδικασία και λιγότερο στο αποτέλεσμα, 

διερευνώντας τα υποκειμενικά βιώματα του θεραπευτή δίχως κατ’ ανάγκη να οδηγεί σε ένα 

γενικό συμπέρασμα.  Χαρακτηριστική είναι η ποιοτική έρευνα των Grimmer και Tribe (2001) 

που διενεργήθηκε με εκπαιδευόμενους και πιστοποιημένους συμβουλευτικούς ψυχολόγους  

αναφορικά με τις 40 ώρες υποχρεωτικής προσωπικής θεραπείας που έπρεπε να 

πραγματοποιήσουν. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι συμμετέχοντες και οι 

συμμετέχουσες διατείνονται ότι η προσωπική θεραπεία έχει θετικά αποτελέσματα στην 

επαγγελματική τους ανάπτυξη. Για παράδειγμα, ανέφεραν ότι ενισχύει την ικανότητά τους να 

διαχωρίζουν τα δικά τους προβλήματα από τα προβλήματα του πελάτη, τους βοηθά να 

αναγνωρίσουν την κεντρική σημασία της θεραπευτικής σχέσης καθώς και να διατηρήσουν μια 

πιο ισότιμη σχέση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου (Grimmer & Tribe, 2001).  

Η αναγνώριση, λοιπόν, της πολύτιμης συμβολής της έχει οδηγήσει στην αναπόσπαστη 

ενσωμάτωσή της σε πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ψυχολογίας σε πανεπιστήμια 

του εξωτερικού, ενώ δεν είναι λίγες και οι επαγγελματικές ενώσεις ψυχολόγων και 

ψυχοθεραπευτών που τη θέτουν ως προαπαιτούμενο για την επίσημη διαπίστευση των 

επαγγελματικών τους προσόντων (Malikiosi-Loizos, 2013. McLeod, 2013).  Για παράδειγμα, 

από το 2011 και έπειτα, πάνω από το 50% των προγραμμάτων συμβουλευτικής ψυχολογίας και 

ψυχοθεραπείας που είναι αναγνωρισμένα από την Βρετανική Εταιρεία Συμβουλευτικής και 

Ψυχοθεραπείας (British Association for Counselling and Psychotherapy, BACP) έχουν 
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ενσωματώσει την προσωπική θεραπεία στο πρόγραμμα σπουδών τους (Chaturvedi, 2013). Την 

ίδια πορεία ακολουθεί και η Ιρλανδική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας (Irish 

Association for Counselling and Psychotherapy, IACP), έχοντας ως προαπαιτούμενο για 

διαπίστευση των προσόντων, την πραγματοποίηση τουλάχιστον 50 ωρών προσωπικής θεραπείας 

κατά τη διάρκεια των σπουδών (IACP, 2012). 

1.3 Τα αρνητικά στοιχεία της προσωπικής θεραπείας εκπαιδευόμενων ψυχολόγων  

Παρόλα αυτά, ο διάλογος για την αναγκαιότητα της προσωπικής θεραπείας ως κομμάτι 

της εκπαίδευσης των μελλοντικών ψυχολόγων συνεχίζεται ακόμα καθώς δεν είναι λίγοι οι 

θεωρητικοί που αναγνωρίζουν μεν την αξία της αλλά δεν θεωρούν πως είναι αναγκαίο να 

αποτελεί κομμάτι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ψυχολογίας.  

Αρχικά, αξίζει να σημειωθεί πως δεν έχουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι ψυχολόγοι θετικές 

εμπειρίες από την εμπλοκή τους σε διαδικασία προσωπικής θεραπείας ως μέρος της εκπαίδευσής 

τους. Σε έρευνα με 800 ψυχολόγους που πραγματοποίησαν οι Pope και Tabachnik (1994), 

βρήκαν πως το 22% από αυτούς που είχαν εμπλακεί σε προσωπική θεραπεία βίωσαν την 

εμπειρία αυτή ως επιζήμια, κάνοντας λόγο για ανίκανους θεραπευτές, για σεξουαλική 

παρενόχληση και συναισθηματική κακοποίηση. Επιπλέον, ο Jacobs (2011) κάνει λόγο για 

μεροληψία στις έρευνες που εστιάζουν στα θετικά στοιχεία της προσωπικής θεραπείας. 

Ειδικότερα, υποστηρίζει πως οι εκπαιδευόμενοι έχουν επενδύσει συνήθως μεγάλα χρηματικά 

πόσο και έχουν αφιερώσει πολύ χρόνο για την εμπλοκή τους στη θεραπεία οπότε κατά συνέπεια 

θα θέλουν να έχουν κάτι θετικό να πουν για την όλη διαδικασία (Jacobs, 2011).  

Συνεχίζοντας, ο Atkinson (2006) υποστηρίζει πως η εμπλοκή σε προσωπική θεραπεία 

έχει νόημα όταν το ίδιο το άτομο αντιμετωπίζει ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες και όχι όταν 

είναι απλά υποχρεωμένο να συμπληρώσει έναν συγκεκριμένο αριθμό ωρών θεραπείας που 
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απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών ψυχολογίας που 

παρακολουθεί. Επιπλέον, παρόλο που αναγνωρίζει γενικά τη σημαντικότητα του να μπαίνουν οι 

μελλοντικοί ψυχολόγοι στη θέση των θεραπευόμενων, ισχυρίζεται ότι δεν είναι ξεκάθαρο το πως 

αυτό τους ωφελεί κατά τη διάρκεια των σπουδών τους εάν την προκειμένη περίοδο της ζωής 

τους δεν αντιμετωπίζουν ζητήματα για τα οποία θα είχε νόημα για αυτούς να αναζητήσουν 

επαγγελματική ψυχολογική βοήθεια (Atkinson, 2006). 

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που διακυβεύει τη διαδικασία της προσωπικής 

θεραπείας των εκπαιδευόμενων ψυχολόγων είναι το γεγονός ότι συνήθως οι θεραπεύτριες/τες 

καλούνται μετά την ολοκλήρωσή της να παραδώσουν μια έκθεση αναφορικά με την εξέλιξή της  

(Geller, Norcross, & Orlinsky, 2005). Το γεγονός αυτό ενδέχεται να περιορίζει σημαντικά το 

κατά πόσο ο θεραπευόμενος νιώθει άνετα να αποκαλύψει πράγματα για τον εαυτό του από φόβο 

μήπως κάποια αποκάλυψη επηρεάσει αρνητικά την σταδιοδρομία του. Με άλλα λόγια, η 

προσωπική θεραπεία δεν είναι «αληθινή» καθώς ενδέχεται οι θεραπευόμενοι να κρύβουν 

συνειδητά πράγματα από τον θεραπευτή (Lasky, 2005).  

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί πως το κόστος της προσωπικής θεραπείας, στις περιπτώσεις 

που αυτό δεν περιλαμβάνεται στο σύνολο των διδάκτρων, αποτελεί τροχοπέδη για πολλούς 

εκπαιδευόμενους. Σε αντίθεση με άλλα επαγγέλματα όπου σε πολλές περιπτώσεις το πτυχίο και 

μόνον αρκεί, οι σπουδές ψυχολογίας συνήθως είναι εξαιρετικά δαπανηρές (υψηλά δίδακτρα, 

κόστος εποπτείας, κόστος προσωπικής θεραπείας), προϋποθέτοντάς παράλληλα την 

ολοκλήρωση μεγάλου αριθμού ωρών άμισθης πρακτικής άσκησης ή εθελοντισμού.  Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα πολλοί εκπαιδευόμενοι να αναφέρονται στο κόστος της προσωπικής θεραπείας 

ως επιπρόσθετη οικονομική πίεση, επιβαρυντική την ψυχολογική τους ευημερία  (Wheeler, 

1991) που σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί αποθαρρυντικό παράγοντα από το να επιδιώξει 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:46 EEST - 13.56.182.168



Προσωπική θεραπεία και σπουδές ψυχολογίας στην Ελλάδα 26 

 

 
 

κάποιος να εκπαιδευτεί ως ψυχολόγος (Churchill, 2007).  

Τέλος, τόσο ο Clarke’s (1986) όσο και ο Macaskill’s (1988) στις έρευνές τους εντόπισαν  

πως  οι κλινικές δεξιότητες των ψυχολόγων επηρεάζονται αρνητικά όταν δουλεύουν κλινικά 

αλλά εμπλέκονται ταυτόχρονα και σε διαδικασία προσωπικής θεραπείας. Παρόμοια είναι και τα 

ευρήματα στην έρευνα της Kumari (2011) όπου οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες 

ανέφεραν πως ήταν μη διαθέσιμοι συναισθηματικά για τους θεραπευόμενους και τις 

θεραπευόμενες, γεγονός που αύξανε σημαντικά τα επίπεδα άγχους, επιφέροντας αρνητικές 

συνέπειες και στην προσωπική τους ζωή. Κατά συνέπεια, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί πως 

είναι καλύτερο οι εκπαιδευόμενοι ψυχολόγοι να εμπλέκονται σε διαδικασία προσωπικής 

θεραπείας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους πριν αρχίσουν να δουλεύουν κλινικά 

προκειμένου να προστατευτούν τόσο οι ίδιοι όσο και οι πελάτες τους.  

1.4 Σύνοψη θετικών και αρνητικών στοιχείων  

Η υπάρχουσα βιβλιογραφία στην πλειονότητα της ενισχύει την άποψη πως η 

συμπερίληψη της προσωπικής θεραπείας στην εκπαίδευση των ψυχολόγων έχει ποικίλα θετικά 

στοιχεία. Το πλέον σημαντικό στοιχείο όμως που γίνεται προφανές μέσα από την ανασκόπησή 

της είναι η συνειδητοποίηση πως το βίωμα της προσωπικής θεραπείας είναι καθαρά 

υποκειμενικό και ατομικό. Το γεγονός αυτό καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το πως ο 

εκπαιδευόμενος βλέπει την προσωπική θεραπεία, εάν είναι για αυτόν μια ευκαιρία για 

προσωπική ανάπτυξη και επαγγελματική εξέλιξη ή ένα «καταναγκαστικό έργο» που πρέπει να 

διεκπεραιώσει προκειμένου να ολοκληρώσει τις σπουδές του.  

Επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους εκπαιδευόμενους που είχαν 

τραυματικές εμπειρίες από την θεραπευτική διαδικασία, εγείροντας σημαντικά ερωτήματα για 

την εκπαίδευση που είχαν λάβει οι θεραπευτές τους. Τέλος, η υποχρεωτική εμπλοκή σε 
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προσωπική θεραπεία ως μέρος της εκπαίδευσης, δύναται να οδηγεί ορισμένα άτομα να έχουν 

αμυντική στάση απέναντι στο θεραπευτή συγκριτικά με το αν είχαν μπει εθελούσια σε θεραπεία. 

Αυτή η πολύ σημαντική ειδοποιός διαφορά, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της 

θεραπευτικής διαδικασία.  

1.5 Εμπόδια στην αναζήτηση επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας  

Αναμφίβολα, οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας και η αποτελεσματικότητα των ψυχολογικών 

θεραπειών, έχουν βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με τον προηγούμενο αιώνα. Παρόλα 

αυτά, δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που ενώ μπορεί να ωφελούνταν από την ψυχοθεραπεία, 

επιλέγουν να μην την αναζητούν (Andrews, Issakidis & Carter, 2001. Corrigan 2004b) ή 

εμφανίζουν μικρό βαθμό δέσμευσης απέναντι στις ψυχολογικές θεραπείες (Kessler et al. 2001. 

Stefl & Prosperi 1985). Αναλυτικότερα, προηγούμενες επιδημιολογικές έρευνες μεγάλης 

κλίμακας έχουν δείξει ότι το 50 με 60% των ατόμων που θα μπορούσαν να ωφεληθούν από την 

ψυχοθεραπεία, δεν την αναζητούν  (Kessler et al. 2001. Regier et al. 1993).  

Ποικίλες έρευνες, έχουν αναδείξει διάφορους παράγοντες που θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν τροχοπέδη για την αναζήτηση επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας, όπως για 

παράδειγμα η ντροπή, ο φόβος προσωπικής παλινδρόμησης, η αίσθηση αυτεπάρκειας, θέματα 

εχεμύθειας, οικονομική επιβάρυνση, έλλειψη διαθέσιμου χρόνου, αμφισβήτηση της αξίας της 

ατομικής ψυχοθεραπείας, το χρηματικό κόστος, το εκπαιδευτικό επίπεδο καθώς και το 

οικονομικό και κοινωνικό υπόβαθρο και το φύλο (Gonzalez, Alegria, & Prihoda, 2005.  Fischer 

& Turner, 1970. Norcoss & Conor, 2005). Αναλυτικότερα,  έρευνες έχουν δείξει ότι οι γυναίκες 

γενικότερα είναι περισσότερο φιλικά προσκείμενες αναφορικά με την αναζήτηση 

επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας (Fischer & Farina, 1995) και τείνουν να την αναζητούν 

συχνότερα σε σχέση με τους άνδρες, ειδικά όταν πρόκειται για σχετικά πιο ήπιες διαγνώσεις 
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(π.χ. κατάθλιψη) (Moller- Leimkuhler, 2002). Αντιθέτως, οι άνδρες έχουν περισσότερο 

αυξημένες πιθανότητες να εμπλακούν σε διαδικασία θεραπείας για πιο σοβαρές ψυχιατρικές 

διαγνώσεις (Leaf & Bruce, 1987).  Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι οι παραδοσιακοί ρόλοι 

των δύο φύλων επηρεάζουν τις αντιλήψεις των ανθρώπων αναφορικά με την αναζήτηση 

ψυχολογικής υποστήριξης. Για παράδειγμα, ο παραδοσιακός ανδρικός ρόλος, ο οποίος δίνει 

έμφαση στο να έχει ο άνδρας πάντα τον έλεγχο της κατάστασης και των συναισθημάτων του,  

ενδέχεται να επηρεάζει τη στάση του αναφορικά με το να ζητήσει βοήθεια για συναισθηματικές 

δυσκολίες ενώ ταυτόχρονα δύναται να έχει αρνητικές συνέπειες στην αυτοεκτίμησή του καθώς 

θα πρέπει ενδεχομένως να παραδεχθεί πως δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνος του προσωπικά 

ζητήματα (Addis & Mahalik, 2003).  

Πέρα από το φύλο όμως, υπάρχουν και άλλα δημογραφικά χαρακτηριστικά που 

διαμορφώνουν τις συμπεριφορές των ανθρώπων σχετικά με την αναζήτηση ψυχολογικής 

υποστήριξης. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας γίνεται φανερό πως νεαρά άτομα, ηλικίας 

20 με 30 ετών που έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση, είναι περισσότερο φιλικά προσκείμενα 

στο να αναζητήσουν ψυχολογική υποστήριξη εάν κρίνουν ότι την έχουν ανάγκη  (Vessey & 

Howard, 1993). Κατά συνέπεια, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι το περιβάλλον του 

πανεπιστημίου προάγει περισσότερο, συγκριτικά με άλλα πλαίσια την αναζήτηση ψυχολογικής 

υποστήριξης, «αποδυναμώνοντας» τις ισχύουσες κοινωνικές νόρμες για την ψυχική ασθένεια.  

Ένας άλλος ιδιαίτερα σημαντικός αποτρεπτικός παράγοντας, είναι η απροθυμία του 

ατόμου να «ανοίξει» ζητήματα που του / της προκαλούν αναστάτωση (Cepeda, Benito & Short, 

1998. Kelly & Achter, 1995. Vogel & Wester, 2003) καθώς και η επιθυμία για αποφυγή 

επίπονων συναισθημάτων (Komiya, Good & Sherrod, 2000). Το να αναζητήσει ένα άτομο 

βοήθεια από κάποιον άλλον (πόσο μάλλον όταν αυτός είναι ένας ειδικός ψυχικής υγείας), 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:46 EEST - 13.56.182.168



Προσωπική θεραπεία και σπουδές ψυχολογίας στην Ελλάδα 29 

 

 
 

προκαλεί συχνά έντονα και επίπονα συναισθήματα (Komiya, Good & Sherrod, 2000). Επιπλέον, 

ακόμα και αν μπουν στη διαδικασία προσωπικής θεραπείας, δεν είναι λίγοι οι θεραπευόμενοι 

που προτιμούν να αποκρύψουν πληροφορίες από την θεραπεύτρια προκειμένου να μην βιώσουν 

συναισθηματική αναστάτωση (Kelly, 1998). Αναλυτικότερα, σε έρευνα που αφορούσε την 

έκφραση των συναισθημάτων, βρέθηκε πως τα άτομα που είχαν περισσότερη άνεση σχετικά με 

το μοίρασμα των συναισθημάτων τους, είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναζητήσουν 

ψυχολογική βοήθεια από κάποιον επαγγελματία, σε αντίθεση με τα άτομα που δεν ήταν 

«ανοιχτά» με τα συναισθήματά τους  (Komiya, Good & Sherrod, 2000). Παρομοίως, τα άτομα 

τα οποία είχαν λιγότερο ανεπτυγμένες δεξιότητες διαχείρισης των συναισθημάτων τους , είχαν 

λιγότερες πιθανότητες να αναζητήσουν βοήθεια, ακόμα και όταν επρόκειτο για αυτοκτονικό 

ιδεασμό  (Ciarrochi & Deane, 2001). Με άλλα λόγια, η προοπτική πως όταν ένα άτομο 

αποφασίσει να πάει σε ψυχολόγο, θα κληθεί να εκφράσει τα συναισθήματά του, όσο επίπονα και 

αν είναι, αποτρέπει τα «κλειστά» άτομα από το να αναζητήσουν επαγγελματική ψυχολογικής 

βοήθεια (Vogel & Wester, 2003).  

Συνεχίζοντας, η αποκάλυψη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων αποτελεί επίσης 

αποτρεπτικό παράγοντα. Προκειμένου ένα άτομο να βοηθηθεί  από έναν επαγγελματία ψυχικής 

υγείας θα πρέπει να είναι πρόθυμο να αποκαλύψει πληροφορίες, σκέψεις και συναισθήματα που 

ενδέχεται να μην είναι πάντα κοινωνικά αποδεκτά ή να του προκαλούν ντροπή. Η απροθυμία  

αποκάλυψης τέτοιων πληροφοριών, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το κατά πόσο ένα άτομο θα 

επιδιώξει να εμπλακεί σε διαδικασία προσωπικής θεραπείας (Hinson & Swanson, 1993. Vogel & 

Wester, 2003. Vogel et al., 2005). Στην περίπτωση αυτή, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι 

προηγούμενες εμπειρίες ατομικής θεραπείας του ατόμου. Αναλυτικότερα, εάν αυτές ήταν 

τραυματικές και τέθηκαν ζητήματα παραβίασης του κώδικα δεοντολογίας των ψυχολόγων 
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σχετικά με την τήρηση του θεραπευτικού απορρήτου, τότε πολύ πιο δύσκολα το άτομο θα 

επιδίωκε να αναζητήσει εκ νέου επαγγελματική ψυχολογικής βοήθεια (Kelly & Achter, 1995).  

Αναμφίβολα, κανένα άτομο δεν μένει ανεπηρέαστο από τις νόρμες που διέπουν την 

κοινωνία όπου ζει. Κατά συνέπεια, το αν θα αποφασίσει ένα άτομο να αναζητήσει 

επαγγελματική ψυχολογική βοήθεια εξαρτάται άμεσα και από το κατά πόσο η εν λόγω πρακτική 

αποτελεί κοινωνικά αποδεκτή νόρμα στο δικό του πλαίσιο. Στην Ελλάδα ειδικότερα, όπου 

παραδοσιακά οι κύριες πηγές συναισθηματικής υποστήριξης είναι η οικογένεια και οι φίλοι, η 

ύπαρξη στίγματος αναφορικά με την ψυχική νόσο είναι μια αναμφισβήτητη πραγματικότητα ενώ 

η εμπλοκή σε προσωπική θεραπεία για προσωπικά ζητήματα συχνά συνεπάγεται αρνητική 

ανατροφοδότηση για το άτομο, τόσο από το οικογενειακό όσο και από το φιλικό του περιβάλλον  

(Malikiosi-Loizos & Giovazolias, 2013. Zartaloudi & Madianos, 2010). Σε έρευνα τους οι Leaf, 

Livingston, και Tischler (1986), βρήκαν πως το ενδεχόμενο να αναστατωθεί η οικογένεια του, 

αποτελεί εξαιρετικά σοβαρό αποτρεπτικό παράγοντα αναζήτησης προσωπικής θεραπείας. 

Επιπλέον, τα άτομα που θεωρούν ότι θα ντροπιαστούν από τον κοινωνικό τους περίγυρό αν 

μαθευτεί ότι πηγαίνουν σε ψυχολόγο, σπάνια θα έμπαιναν στη διαδικασία θεραπείας (Diala et al. 

2000).   

Αντιθέτως, οι Rickwood και Braithwaite (1994), τονίζουν πως η ύπαρξη υποστηρικτικών 

φίλων και ενός ευρύτερου κοινωνικού δικτύου που αποδέχονται και ενθαρρύνουν την 

αναζήτηση ψυχολογικής υποστήριξης από έναν επαγγελματία για την επίλυση προσωπικών 

προβλημάτων, είναι σχεδόν απαραίτητη προκειμένου το άτομο να αναζητήσει όντως βοήθεια. 

Κατά συνέπεια, αν τα σημαντικά άτομα στη ζωή ενός ατόμου θεωρούν την ψυχοθεραπεία ως 

κάτι το αρνητικό, τότε το ίδιο δεν θα την αναζητήσει από φόβο ότι θα κατακριθεί ή θα 

αποξενωθεί από τον περίγυρό του (Rickwood & Braithwaite, 1994).  Σύμφωνα με τους 
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Cameron, Leventhal και Leventhal (1993), τα περισσότερα άτομα απευθύνονται πρώτα στην 

οικογένεια ή στους φίλους για βοήθεια πριν απευθυνθούν σε κάποιον επαγγελματία. Επιπλέον, 

είναι πολύ σημαντικός ο αριθμός των ατόμων που αναζητούν επαγγελματική ψυχολογική 

βοήθεια μετά προτροπή του ή της συντρόφου τους (Cameron, Leventhal & Leventhal, 1993. 

Vogel et al. (2005)). Επίσης, το να γνωρίζει κάποιος άλλα άτομα που να έχουν ωφεληθεί από 

την εμπλοκή τους σε διαδικασία προσωπικής θεραπείας, αυξάνει τις πιθανότητες να 

αναζητήσουν βοήθεια και τα ίδια (Tijhuis, Peters, & Foets, 1990).  

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας που μπορεί να αποτρέψει κάποιον από το να 

εμπλακεί σε διαδικασία προσωπικής θεραπεία, είναι το κόστος της (McLeod, 2013). Οι ατομικές 

συνεδρίες, όταν γίνονται ιδιωτικά, είναι συνήθως εξαιρετικά δαπανηρές. Ειδικά στην Ελλάδα, 

όμως, σε πολλές περιπτώσεις το να απευθυνθεί κάποιος σε έναν ιδιώτη επαγγελματία ψυχολόγο, 

αποτελεί μονόδρομο λόγω των εξαιρετικά μεγάλων χρονικών καθυστερήσεων για διαθέσιμα 

ραντεβού σε δημόσια νοσοκομεία.  

1.6 Δημόσιο και προσωπικό στίγμα  

Από τους προαναφερθέντες παράγοντες, η πλειοψηφία των διεθνών ερευνών τονίζει 

ιδιαίτερα τη σημαντικότητα του προσωπικού στίγματος που συνοδεύει την αναζήτηση 

επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας ως πρωταρχικό συντελεστή που επηρεάζει τις στάσεις 

απέναντι στην ψυχοθεραπεία (Corrigan, 2004a.  Corrigan & Miller, 2004. Vogel, Wade, & 

Haake, 2006).  Γενικότερα, ο όρος στίγμα αναφέρεται στην αντίληψη ότι κάποιος είναι 

προβληματικός εξαιτίας ενός χαρακτηριστικού που θεωρείται κοινωνικά μη αποδεκτό (Blaine, 

2000). O Corrigan (2004a) ισχυρίζεται πως υπάρχουν δύο τύποι στίγματος: το δημόσιο στίγμα 

και το προσωπικό στίγμα.  

Το δημόσιο στίγμα αφορά την αντίληψη που επικρατεί σε μια ομάδα ή σε μια κοινωνία 
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ότι ένα άτομο είναι κοινωνικά μη αποδεκτό, γεγονός που συχνά οδηγεί σε αρνητικές αντιδράσεις 

απέναντί του. Το δημόσιο στίγμα που σχετίζεται με την αναζήτηση βοήθειας από υπηρεσίες 

ψυχικής υγείας αφορά στην αντίληψη ότι το άτομο που χρήζει επαγγελματικής ψυχολογικής 

υποστήριξης είναι ανεπιθύμητο και μη αποδεκτό κοινωνικά. Η αντίληψη αυτή είναι συνήθως 

επιβλαβής καθώς δύναται να οδηγήσει σε στερεοτυπίες, προκαταλήψεις και διακρίσεις σε βάρος 

των ατόμων που ζητούν επαγγελματική ψυχική φροντίδα (Corrigan, 2004a). Κατά συνέπεια, τα 

άτομα που έχουν ανησυχίες σχετικά με την ψυχική τους υγεία, τείνουν συνήθως να μην 

αναζητούν βοήθεια προκειμένου να περιορίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις σχετιζόμενες με το 

δημόσιο στίγμα (Corrigan & Matthews, 2003).  

Ο Corrigan (2004a) αναφέρεται σε αυτή την πρακτική ως «αποφυγή» (avoidance), την 

οποία ορίζει  ως την τάση να αρνείται κανείς τους προβληματισμούς του αναφορικά με την 

ψυχολογική του ευημερία και να μην αναζητά ψυχική υποστήριξη από φόβο μην λάβει 

αρνητικούς χαρακτηρισμούς. Kατ' αυτό τον τρόπο, το δημόσιο στίγμα που σχετίζεται με θέματα 

ψυχικής υγείας συνδέεται με αρνητικές αντιλήψεις απέναντι στην αναζήτηση ψυχολογικής 

βοήθειας (Komiya et al., 2000. Vogel et al., 2005), με μείωση της δέσμευσης στην θεραπεία 

(Sirey et al., 2001), καθώς και με πρόωρο τερματισμό της θεραπευτικής διαδικασίας (Sirey et al., 

2001). Σύμφωνα με έρευνες, τα άτομα που ενισχύουν το δημόσιο στίγμα των ψυχικά ασθενών 

έχουν λιγότερες πιθανότητες να αναζητήσουν οι ίδιοι ψυχολογική βοήθεια για τον εαυτό τους 

(Cooper, Corrigan, & Watson, 2003).         

Το δημόσιο στίγμα που σχετίζεται με την αναζήτηση επαγγελματικής ψυχολογικής 

βοήθειας δύναται αναμφίβολα  να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στην απόφαση για λήψη 

ψυχολογικών υπηρεσιών.  Εξίσου όμως, αν όχι και περισσότερο, σημαντικός παράγοντας 

αποτελούν οι επιπτώσεις των στιγματιστικών στερεοτύπων αναφορικά με την ψυχική ασθένεια 
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στην αυτοεκτίμηση κάποιου (Corrigan, 2004b). Το προσωπικό στίγμα αφορά στην μείωση της 

αυτοεκτίμησης και της αυτο-αξίας ενός ατόμου, καθώς το ίδιο το άτομο στιγματίζει τον εαυτό 

του ή τον εαυτό της ως κοινωνικά μη αποδεκτό/ή. Ειδικότερα, όσον αφορά στην αναζήτηση 

επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας, τα αρνητικά στερεότυπα που επικρατούν στη δυτική 

κουλτούρα σε σχέση με την ψυχική ασθένεια και την λήψη ψυχολογικών υπηρεσιών, δύνανται 

να επιβαρύνουν την εικόνα εαυτού, την αυτοεκτίμηση και την αυτοαποτελεσματικότητα ενός 

ατόμου σε περίπτωση που αναζητούσε θεραπεία  (Corrigan, 1998, 2004b. Holmes & River, 

1998).  Οι Fisher, Nadler, and Whitcher-Alagna (1982), περιγράφουν την αναζήτηση 

επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας ως δυνητική απειλή για την αυτοεκτίμηση καθώς η 

αναζήτηση βοήθειας από έναν επαγγελματία πολλές φορές εκλαμβάνεται από το άτομο που την 

επιδιώκει ως ένδειξη κατωτερότητας ή αδυναμίας. Για το λόγο αυτό, ένα άτομο ενδέχεται να μην 

αναζητήσει ψυχολογική υποστήριξη καθώς αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως σημάδι ψυχικής 

ευθραυστότητας ή ως παραίτηση (Fischer & Turner, 1970. Fisher et al., 1982. Fisher, Nadler, & 

Whitcher-Alagna, 1983. Nadler & Fisher, 1986. Fischer & Farina, 1995).  Η παραδοχή για ένα 

άτομο ότι χρειάζεται ψυχολογική βοήθεια ενδέχεται να θεωρείται χειρότερη από τις ψυχικές 

δυσκολίες που το ταλανίζουν. Κατά συνέπεια, το άτομο μπορεί να επιλέξει να μην αναζητήσει 

επαγγελματική ψυχολογική βοήθεια προκειμένου να διατηρήσει μια θετική εικόνα εαυτού και 

ψυχικής ανθεκτικότητας (Ames, 1983. Miller, 1985). 

1.7 Εμπόδια στην αναζήτηση επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας στους επαγγελματίες 

και εκπαιδευόμενους ψυχολόγους  

Οι μελλοντικοί επαγγελματίες ψυχολόγοι και ειδικότερα οι εκπαιδευόμενοι 

συμβουλευτικοί ψυχολόγοι φαίνεται να βιώνουν συχνότερα ψυχολογικές και συναισθηματικές 

δυσκολίες συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό (White & Franzoni, 1990). Παράλληλα, έρευνες 
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έχουν δείξει πως άσχετα με το αν η προσωπική θεραπεία αποτελεί υποχρεωτικό κομμάτι των 

σπουδών τους ή όχι, οι εκπαιδευόμενοι συμβουλευτικοί ψυχολόγοι τείνουν να την αναζητούν 

πιο συχνά (Dearing,  Maddux, & Tangney, 2005. Holzman, Searight & Hughes, 1996. 

McCarthy, Pfohl, & Bruno, 2010). Αυτή η συχνότερη αναζήτηση προσωπικής θεραπείας μπορεί 

να είναι συνέπεια της ίδια της εκπαίδευσής τους στη συμβουλευτική ψυχολογία αλλά και της 

επιθυμίας τους να επιλύσουν προσωπικά τους ζητήματα, να γνωρίζουν σε βάθος τον εαυτό τους 

και να γίνουν καλύτεροι ψυχολόγοι (Μαλικιώση - Λοΐζου, 2012). Επιπλέον, σύμφωνα με τους  

Dearing,  Maddux και Tangney (2005), η εμπλοκή των μελλοντικών ψυχολόγων σε διαδικασία 

προσωπικής θεραπείας φαίνεται να έχει άμεση συνάφεια με την στάση τους απέναντι στην 

ψυχοθεραπεία γενικότερα. Συγκεκριμένα, η έρευνα που πραγματοποίησαν με 262 

μεταπτυχιακούς φοιτητές συμβουλευτικής ψυχολογίας στις Η.Π.Α, έδειξε ότι αυτοί που είχαν 

θετικές στάσεις απέναντι στην ψυχοθεραπεία, ήταν πρόθυμοι να εμπλακούν οι ίδιοι σε 

προσωπική θεραπεία ενώ παράλληλα, αναγνώριζαν την αξία της συμπερίληψης της στο 

πρόγραμμα σπουδών τους (Dearing,  Maddux και Tangney, 2005).                                         

Κανένας όμως άνθρωπος δεν έχει «ανοσία» στα κοινωνικά στερεότυπα και στις 

προκαταλήψεις. Κατά συνέπεια, παρά την εκπαίδευσή και τις γνώσεις που διαθέτουν οι 

μελλοντικοί ψυχολόγοι, συνεχίζουν να υπάρχουν και για αυτούς αρκετοί παράγοντες που 

επηρεάζουν αρνητικά την στάση τους απέναντι στην αναζήτηση προσωπικής θεραπείας για 

κάποιο δικό τους ζήτημα (Horsfall, Cleary, & Hunt, 2010. Overton & Medina, 2008). Για τους 

εκπαιδευόμενους ψυχολόγους, ο πλέον σημαντικός αποτρεπτικός παράγοντας είναι το 

προσωπικό στίγμα σχετικά με την αναζήτηση επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας.  

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τις Sullivan και Mancillas (2015) με 104 

μεταπτυχιακούς φοιτητές συμβουλευτικής ψυχολογίας, τα αποτελέσματα έδειξαν πως το 
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προσωπικό στίγμα είναι επικρατέστερο συγκριτικά με το δημόσιο στίγμα, ανάμεσα στους 

συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες. Το εύρημα αυτό είναι σε συμφωνία με την βιβλιογραφία 

που τοποθετεί το προσωπικό στίγμα ως την πλέον πιθανή αιτία αρνητικών στάσεως αναφορικά 

με την αναζήτηση επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας, ενώ το δημόσιο στίγμα μοιάζει να 

είναι η «ρίζα» από την οποία προέρχεται το προσωπικό (Bathje & Pryor, 2011. Goldberstein, 

Eisenberg, & Gollust, 2008). Οι Bathje και Pryor (2011), σε έρευνά τους ανέφεραν ότι μεταξύ 

211 συμμετεχόντων φοιτητών, το προσωπικό στίγμα συσχετιζόταν κυρίως με την αναζήτηση 

ψυχολογικής υποστήριξης. Στο ίδιο μήκος κύματος, οι Vogel, Bitman, Hammer, και Wade 

(2013), αναφέρουν ότι το προσωπικό στίγμα είναι προϊόν της εσωτερίκευσης των κοινωνικών 

μηνυμάτων που εμπεριέχονται στο δημόσιο στίγμα αναφορικά με την ψυχική ασθένεια και κατά 

αυτόν τον τρόπο είναι ιδιαίτερα έντονο όσον αφορά την αναζήτηση επαγγελματικής 

ψυχολογικής βοήθειας.  

Συνεχίζοντας, όσον αφορά τους εκπαιδευόμενους ψυχολόγους, φαίνεται τα επηρεάζονται 

περισσότερο από τις δικές τους εσωτερικευμένες αντιλήψεις του τι σημαίνει κανείς να 

εμπλέκεται σε διαδικασία προσωπικής θεραπείας και όχι να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το πως 

αυτό θα χαρακτηριστεί από τον κοινωνικό τους περίγυρο, εξ ου και η επικράτηση του 

προσωπικού στίγματος (Sullivan & Mancillas, 2015). Οι αντιλήψεις τους αυτές είναι άμεσα 

συνδεδεμένες με τις αντιλήψεις τους για την ψυχική νόσο, οι οποίες είναι συνήθως σε συμφωνία 

με τα ευρύτερα κοινωνικά στερεότυπα του εν λόγω ζητήματος (Horsfall, Cleary, & Hunt, 2010. 

Overton & Medina, 2008. Corrigan, 2004a). Αυτό σημαίνει ότι την ίδια στιγμή που οι 

εκπαιδευόμενοι ψυχολόγοι μαθαίνουν για ζητήματα ψυχικής υγείας και ασθένειας, δύναται 

ταυτοχρόνως να διατηρούν το στίγμα που σχετίζεται με την ψυχική νόσο και την αναζήτηση 

επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας, ακόμα και αν αντιμετωπίζουν οι ίδιοι προσωπικές 
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δυσκολίες που θα έχρηζαν ψυχολογικής υποστήριξης (Martin, 2010). Επιπλέον, η ίδια η φύση 

των σπουδών ψυχολογίας καθώς και του επαγγέλματος του ψυχολόγου, καθιστά τους 

εκπαιδευόμενους ψυχολόγους δύναται να αποτελούν απειλή για την ψυχολογική ευημερία των 

εκπαιδευόμενων ψυχολόγων(Dearing, Maddux, & Tangney, 2005. Rønnestad & Skovholt, 2003. 

White & Franzoni, 1990. Witmer & Young, 1996).   

Δυστυχώς, το προσωπικό στίγμα αναζήτησης επαγγελματικής βοήθειας καθώς και τα 

εξωτερικευμένα κοινωνικά στερεότυπα αναφορικά με την ψυχική νόσο, δύναται να εμποδίζουν 

τους εκπαιδευόμενους ψυχολόγους να αναγνωρίζουν τις δικές τους δυσκολίες και να 

αναζητήσουν βοήθεια για αυτές (Sullivan & Mancillas, 2015). Κατά αυτόν τον τρόπο, αυτή η 

αποφυγή αναζήτησης ψυχολογικής υποστήριξης, μπορεί να οδηγήσει σε μεροληψία και να 

επηρεάσει στο μέλλον αρνητικά τις σχέσεις τους με τους πελάτες τους  (Overton & Medina, 

2008).  

Για το λόγο αυτό, οι Vogel, Wade, and Ascheman (2009) υποστηρίζουν την άποψη ότι 

όλοι και όλες οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας θα πρέπει να αποβλέπουν στην μείωση των 

αρνητικών στερεοτύπων και κατ’ επέκταση στη μείωση του στίγματος αναζήτησης προσωπικής 

θεραπείας, προωθώντας ακριβείς πληροφορίες σε σχέση με την ψυχική υγεία και την ψυχική 

ασθένεια.  Παρομοίως,  η Wheeler (2007) εξέφρασε την άποψη πως η μείωση τους στίγματος 

αναζήτησης προσωπικής θεραπείας, θα αποτρέψει τους εκπαιδευόμενους ψυχολόγους από το να 

βλάψουν μελλοντικά τους πελάτες του στην κλινική πράξη. Επιπλέον, η Αμερικανική Εταιρεία 

Συμβουλευτικής (2005)  διευκρινίζει ότι οι εκπαιδευόμενοι συμβουλευτικοί ψυχολόγοι 

δεσμεύονται από τον κώδικα δεοντολογίας, όπως ακριβώς και οι επαγγελματίες συμβουλευτικοί 

ψυχολόγοι και αναμένεται από αυτούς να σέβονται τον πελάτη και να προωθούν την 

ψυχολογική του ευημερία. Σύμφωνα με τους Horsfall et al. (2010), αυτό προϋποθέτει ότι θα 
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πρέπει να έχουν ενημερότητα αναφορικά με την ενδεχόμενη ύπαρξη προσωπικού στίγματος 

στον εαυτό τους. Ως μελλοντικοί επαγγελματίες, αναμένεται από τους εκπαιδευόμενους 

ψυχολόγους να διαχέουν ακριβείς πληροφορίες για την διαδικασία της προσωπικής θεραπείας 

και να μην συμβάλλουν στην ενίσχυση του στίγματος αναζήτησης επαγγελματικής ψυχολογικής 

βοήθειας (Yager & Tovar-Blank, 2007). Εάν επιθυμούν να παρέχουν αποτελεσματικές 

υπηρεσίες ψυχικής υγείας στους πελάτες τους, θα πρέπει οι ίδιοι μέσα τους να δουλέψουν 

συστηματικά με το προσωπικό στίγμα αναζήτησης θεραπείας, να αναγνωρίσουν από που 

προέρχεται και να το περιορίσουν όσο γίνεται περισσότερο (Bruce, Shapiro, Constantino, & 

Manber, 2010).  

Πέρα από το προσωπικό στίγμα που συνοδεύει την αναζήτηση επαγγελματικής 

ψυχολογικής βοήθειας, οι στάσεις των μελλοντικών ψυχολόγων απέναντι στην προσωπική 

θεραπεία ως μέρος των σπουδών τους φαίνεται να επηρεάζονται σημαντικά και από 

προηγούμενες εμπειρίες ατομικής ψυχοθεραπείας. Σύμφωνα με τους Ciarrochi και Deane (2001) 

αλλά και με τους Gonzalez, Alegria, και Prihoda (2005) η προηγούμενη εμπλοκή σε διαδικασία 

ψυχοθεραπείας ή συμβουλευτικής φαίνεται να επηρεάζει θετικά τις στάσεις των ανθρώπων 

αναφορικά με την προσωπική θεραπεία (Ciarrochi & Deane, 2001. Gonzalez et al., 2005). 

Ειδικότερα, όσον αφορά τους μελλοντικούς ψυχολόγους, έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη Μ. 

Βρετανία με εκπαιδευόμενους συμβουλευτικούς ψυχολόγους  έδειξε πως η εμπλοκή τους σε 

ατομική ψυχοθεραπεία είχε επηρεάσει θετικά τις στάσεις τους απέναντι στην προσωπική 

θεραπεία με αποτέλεσμα να θεωρούν ότι θα πρέπει να αποτελεί υποχρεωτικό κομμάτι όχι μόνο 

για την εκπαίδευση των συμβουλευτικών ψυχολόγων αλλά όλων των ειδικών ψυχικής υγείας 

(Kumari, 2011).   

Πρωταρχικό ρόλο σε αυτό κατέχει η ποιότητα της θεραπευτικής σχέσης και η 
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αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής συμμαχίας μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου. 

Ειδικότερα, μια ισότιμη θεραπευτική σχέση η οποία διέπεται από τις αρχές του σεβασμού και 

την ενσυναίσθησης, δύναται να δημιουργήσει περισσότερο φιλικά προσκείμενες στάσεις 

αναφορικά με την θεραπεία, ενισχύοντας το άτομο να την αναζητήσει εκ νέου σε περίπτωση που 

υπάρξει ανάγκη (Fischer & Turner, 1970). Αντιθέτως, σε περίπτωση που ο θεραπευόμενος 

βιώσει την θεραπευτική διαδικασία ως επιζήμια για τον ίδιο, ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες 

να αναζητήσει ξανά επαγγελματική ψυχολογική βοήθεια ακόμα και αν αντιμετωπίζει 

συναισθηματικές δυσκολίες (Pope & Tabachnik, 1994).  

1.8 Σπουδές Ψυχολογίας στην Ελλάδα 

 Στον ελλαδικό χώρο, η επιστήμη της Ψυχολογίας ήταν (και σε ορισμένες περιπτώσεις 

είναι ακόμα) συνυφασμένη με την Φιλοσοφία. Αναλυτικότερα, ήδη από το 1837 μαθήματα 

ψυχολογίας προσφέρονταν ως μέρος του προγράμματος σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Ενώ όμως ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, ο κλάδος εμφάνισε 

ραγδαία εξέλιξη με τα τμήματα Ψυχολογίας να ανεξαρτητοποιούνται από την Φιλοσοφία και τις 

Παιδαγωγικές Επιστήμες στην Ευρώπη και στην Βόρεια Αμερική, στην Ελλάδα η Ψυχολογία 

συνέχισε να παραμένει αναπόσπαστο μέρος τους στα προγράμματα σπουδών Φιλοσοφίας, 

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (γνωστά ως Φ.Π.Ψ.) (Georgas, 2006).  

 Η επαγγελματική άσκηση της Ψυχολογίας στην Ελλάδα, άρχισε ουσιαστικά τη δεκαετία 

του 1960. Ένας περιορισμένος αριθμός επαγγελματιών ψυχολόγων που είχαν εκπαιδευτεί στο 

εξωτερικό, ίδρυσε το 1963 τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.), ο οποίος έθεσε τις 

βάσεις ανάπτυξης του επαγγέλματος του Ψυχολόγου. Παρόλα αυτά, μόλις το 1986, ιδρύθηκε 

στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, το πρώτο ανεξάρτητο τμήμα 

Ψυχολογίας. Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα το παράδειγμα τους ακολούθησε το Πάντειο 
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Πανεπιστήμιο Αθηνών (1989),  το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1993) και το 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρόγραμμα Ψυχολογίας ΦΠΨ από το 1992 

και αμιγώς τμήμα Ψυχολογίας από το 2013). Από το 1993, οι απόφοιτοι και οι απόφοιτες των εν 

λόγω τμημάτων, λαμβάνουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου, η οποία τους 

κατοχυρώνει νομικά το δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα προσφέροντας υπηρεσίες ψυχικής 

υγείας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα (Avdi, 2011). Στο σημείο αυτό, θα 

πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι η άδεια αυτή είναι γενική και δεν περιλαμβάνει τις διάφορες 

ειδικότητες που υφίστανται στην Ψυχολογία. Στην Ελλάδα, οι επαγγελματίες ψυχολόγοι 

οφείλουν να ασκούν το επάγγελμα τους βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Ψυχολόγων (Γ5β/Γ.Π. 

οικ. 42984/5-6-2019, ΦΕΚ 2344/τ. Β΄/18-6-2019).   

 Πολύ πρόσφατα ιδρύθηκαν δυο καινούργια τμήματα Ψυχολογίας στην Ελλάδα. Το ένα 

ανήκει στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ιδρύθηκε με τον νόμο 4559/2018 ενώ το δεύτερο 

ανήκει στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και ιδρύθηκε με τον νόμο 4610/2019. Τα δύο 

αυτά τμήματα λειτούργησαν για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ενώ οι απόφοιτοι 

και οι απόφοιτές τους έχουν το δικαίωμα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του 

Ψυχολόγου κατόπιν αιτήσεώς τους στις Διευθύνσεις Υγείας των κατά τόπους περιφερειών, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 991/1979 (ΦΕΚ 278/20. 12. 1979 τ. Α’). Προς το παρόν, 

τα εν λόγω τμήματα παρέχουν μονάχα σπουδές Ψυχολογίας σε προπτυχιακό επίπεδο.   

 Η εισαγωγή στα τμήματα Ψυχολογίας στην Ελλάδα γίνεται μέσω του συστήματος των 

Πανελληνίων εξετάσεων. Τα τμήματα προσφέρουν τρεις κύκλους σπουδών (σε προπτυχιακό 

επίπεδο, σε μεταπτυχιακό επίπεδο και σε διδακτορικό επίπεδο) αλλά για την κτήση της άδειας 

απαιτείται μονάχα η ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου. Η διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών 

ορίζεται στα 8 εξάμηνα (4 ακαδημαϊκά έτη) και οδηγεί στη λήψη Πτυχίου Ψυχολογίας. Το 
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προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Ψυχολογίας αποτελείται από 240 ECTS (πιστωτικές 

μονάδες), είναι γενικό και δεν προσφέρει εξειδίκευση σε κάποιον συγκεκριμένο κλάδο (π.χ., 

κλινική ψυχολογία, συμβουλευτική ψυχολογία κτλ.) ενώ σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο 

Προσόντων αντιστοιχεί στο 6ο Επίπεδο (αντίστοιχο του Bachelor’s Degree). Τουλάχιστον το 

75% των μαθημάτων ανήκουν στον κλάδο της Ψυχολογίας ενώ παρέχεται η δυνατότητα στους 

φοιτητές και στις φοιτήτριες να παρακολουθήσουν και ορισμένα μαθήματα επιλογής από άλλα 

τμήματα.  

 Όσον αφορά τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, αυτά παρέχονται σε ποικίλες 

ειδικότητες της Ψυχολογίας (π.χ., Συμβουλευτική Ψυχολογία, Ψυχολογία της Υγείας, 

Νευροψυχολογία κτλ. οι οποίες όμως μέχρι και σήμερα δεν αναγνωρίζονται νομικά από το 

ελληνικό κράτος). Συνήθως είναι διετή και αποτελούνται από 120 ή 150 ECTS αναλόγως με το 

πρόγραμμα σπουδών τους. Πέρα από τα μαθήματα, τα περισσότερα περιλαμβάνουν και την 

πραγματοποίηση πολλών ωρών πρακτικής άσκησης ενώ έχουν ως προαπαιτούμενο και την 

εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Ο αριθμός των εισακτέων συνήθως ορίζεται από 5 έως 30 

άτομα, ενώ πολλά μεταπτυχιακά δέχονται νέους φοιτητές ανά δύο χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι σε σύγκριση με τα μεταπτυχιακά προγράμματα του εξωτερικού τα οποία σε πολλές 

περιπτώσεις είναι μονοετή, τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Ψυχολογίας στην Ελλάδα 

είναι εξαιρετικά απαιτητικά με αποτέλεσμα συνήθως οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να 

χρειάζονται 2,5 με 3 έτη σπουδών προκειμένου να τα ολοκληρώσουν. Στην πλειοψηφία τους, τα 

μεταπτυχιακά ψυχολογίας στην Ελλάδα έχουν υψηλά δίδακτρα, γεγονός που ενδέχεται να 

αποτελεί τροχοπέδη για υποψηφίους που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.   

 Τέλος, τα τμήματα Ψυχολογίας δίνουν την δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής 

διατριβής η οποία κατά την ολοκλήρωσή της οδηγεί στην κτήση Διδακτορικού Διπλώματος 
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(PhD) στην Ψυχολογία. Σε αντίθεση με το εξωτερικό όπου ορισμένα πανεπιστήμια προσφέρουν 

Επαγγελματικά Διδακτορικά (DPsy) στην Ψυχολογία, τα διδακτορικά που εκπονούνται σε 

ελληνικά τμήματα ψυχολογίας είναι καθαρά ερευνητικά και όχι εφαρμοσμένα. Επιπλέον, σε 

αντίθεση με τις μεταπτυχιακές σπουδές, οι διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα παρέχονται 

δωρεάν.   

 Η παροχή συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας αποτελεί την βασικότερη υπηρεσία που 

παρέχουν οι ψυχολόγοι, κυρίως αυτοί που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και έχουν δικό τους 

γραφείο. Προς το παρόν, μονάχα ο τίτλος του Ψυχολόγου είναι αναγνωρισμένος από τον 

ελληνικό κράτος. Σε αντίθεση με χώρες του εξωτερικού, ο τίτλος του «Ψυχοθεραπευτή» δεν 

είναι αναγνωρισμένος ενώ δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση της ψυχοθεραπείας 

ως επάγγελμα, ούτε υφίστανται αναγνωρισμένα προγράμματα εκπαίδευσης σε κάποια μορφή 

ψυχοθεραπείας (Avdi, 2011). Παρόλα αυτά, υπάρχουν πολλά ιδιωτικά ινστιτούτα, κυρίως στην 

Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη τα οποία προσφέρουν «εκπαιδεύσεις» σε ποικίλες 

ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις. Τα ινστιτούτα αυτά δεν είναι ενταγμένα σε κάποιο κρατικό 

πλαίσιο ενώ τα διπλώματα που παρέχουν δεν έχουν καμία αναγνώριση. Καθώς όμως ούτε ο 

τίτλος του «Ψυχοθεραπευτή» είναι αναγνωρισμένος, υπάρχει το περιθώριο κάθε άτομο, που 

ενδέχεται να μην έχει καν ένα βασικό πτυχίο ψυχολογίας, να παρακολουθήσει μια «εκπαίδευση» 

σε ένα ινστιτούτο και να αρχίσει να εργάζεται ως ψυχοθεραπευτής ή ως σύμβουλος. Η πρακτική 

αυτή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς αρκετός κόσμος ενδέχεται να μην γνωρίζει ποιος τίτλος 

είναι αναγνωρισμένος και ποιος όχι, με αποτέλεσμα να εγκυμονεί ο κίνδυνος να απευθυνθεί σε 

κάποιον «επαγγελματία ψυχικής υγείας» τα προσόντα του οποίου δεν έχουν καμία αναγνώριση. 

Η άσκηση της ψυχοθεραπείας από μη επαρκώς εκπαιδευμένους επαγγελματίες, μπορεί να είναι 

από τραυματική έως και καταστροφική για τον πελάτη. Δυστυχώς όμως, παρά τις σημαντικές 
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προσπάθειες που γίνονται από ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς συλλόγους ψυχολόγων, το 

ζήτημα αυτό παραμένει μέχρι και σήμερα ανεπίλυτο (Avdi, 2011). 

 Τέλος, πολύ πρόσφατα, τα πτυχία και τα μεταπτυχιακά που χορηγούνται από ιδιωτικά 

κολλέγια που συνεργάζονται με εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής άρχισαν να γίνονται 

δεκτά από το ελληνικό κράτος, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και 

αντιστοιχίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 

Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3328/2005 (Α΄80), απόφαση 

αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει του π.δ. 38/2010 (Α΄78), (ΦΕΚ A 12 – 

24.01.2020). Θα πρέπει όμως να λάβει κανείς σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι τα περισσότερα 

ιδιωτικά κολλέγια στην Ελλάδα παρέχουν τριετή προγράμματα προπτυχιακών σπουδών 

ψυχολογίας σε συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Βάσει των πρόσφατων αλλαγών 

στην νομοθεσία, οι απόφοιτοι των εν λόγω τριετών προγραμμάτων διεκδικούν να λαμβάνουν 

την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος στην Ελλάδα. Το παράδοξο σε αυτήν την υπόθεση είναι 

το γεγονός ότι τα περισσότερα κολλέγια συνεργάζονται με πανεπιστήμια της Μεγάλης 

Βρετανίας, όπου η λήψη της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Ψυχολόγου αποκτάται μονάχα 

με Επαγγελματικό Διδακτορικό στην Ψυχολογία (πχ. Professional Doctorate in Clinical 

Psychology ή Professional Doctorate in Counselling Psychology, ανάλογα με την ειδικότητα που 

έχει επιλέξει κανείς, δεδομένου ότι οι ειδικότητες είναι αναγνωρισμένες). Παρόλα αυτά, σε μια 

προσπάθεια εκμετάλλευσης του έτσι και αλλιώς προβληματικού νομικού πλαισίου αναφορικά με 

την άσκηση του επαγγέλματος του / της Ψυχολόγου στην Ελλάδα, οι απόφοιτοι ψυχολογίας των 

κολλεγίων προσπαθούν να επωφεληθούν κάνοντας χρήση ενός τίτλου σπουδών ο οποίος από 

την ίδια την χώρα προέλευσής του δεν αναγνωρίζεται ως επαρκής για να λάβει κανείς επίσημα 

τον τίτλο του Ψυχολόγου και να μπορεί να εργαστεί κλινικά.    
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2. Σκεπτικό, στόχοι και υποθέσεις της ερευνάς 

Λαμβάνοντας υπόψη, λοιπόν, τη διεθνή βιβλιογραφία καθώς και την απουσία 

ερευνητικών δεδομένων από τον ελλαδικό χώρο, σκοπό της παρούσας έρευνας αποτελεί η 

διερεύνηση των στάσεων προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών ψυχολογίας απέναντι στην 

προσωπική θεραπεία ως μέρος των σπουδών τους και ως προαπαιτούμενο για την λήψη της 

άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος σε σχέση με τους παρακάτω παράγοντες: (α) την 

προηγούμενη εμπειρία ψυχοθεραπείας, και (β) το στίγμα σχετικά με την αναζήτηση 

επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας. Η έρευνα σχεδιάστηκε με τέτοιον τρόπο ώστε να 

ταιριάζει στα ελληνικά δεδομένα αναφορικά με την εκπαίδευση των ψυχολόγων. 

Αναλυτικότερα, δεδομένης την απουσίας της προσωπικής θεραπείας από τα προπτυχιακά 

προγράμματα σπουδών ψυχολογίας αλλά και της ισχύουσας νομοθεσίας στην Ελλάδα σε σχέση 

με την με την απόκτηση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του / της ψυχολόγου, 

προκύπτουν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα προς απάντηση.  

2.1 Ερευνητικά ερωτήματα 

• Έχουν οι φοιτήτριες/τες ψυχολογίας προηγούμενες εμπειρίες προσωπικής θεραπείας;  

• Έχουν οι φοιτήτριες/τες ψυχολογίας προσωπικό στίγμα αναφορικά με το να 

αναζητήσουν οι ίδιες/οι επαγγελματική ψυχολογική βοήθεια;  

• Θεωρούν οι φοιτητές/τριες ψυχολογίας ότι η προσωπική θεραπεία συμβάλλει στην 

αποτελεσματικότερη άσκηση του επαγγέλματος της / του ψυχολόγου; 

• Επηρεάζουν οι προηγούμενες εμπειρίες προσωπικής θεραπείας τις στάσεις των 

φοιτητριών/των ψυχολογίας απέναντι στην συμπερίληψη της στο πρόγραμμα σπουδών 

και ως προαπαιτούμενο για την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος της / του ψυχολόγου;  

• Επηρεάζει το προσωπικό στίγμα αναζήτησης επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας τις 
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στάσεις των φοιτητριών/των ψυχολογίας απέναντι στην συμπερίληψη της προσωπικής 

θεραπείας στο πρόγραμμα σπουδών;  

• Επηρεάζει το έτος φοίτησης τις στάσεις των φοιτητριών/των ψυχολογίας απέναντι στην 

συμπερίληψη της στο πρόγραμμα σπουδών και ως προαπαιτούμενο για την άδεια 

ασκήσεως του επαγγέλματος της / του ψυχολόγου; 

Πιο αναλυτικά, οι ερευνητικές υποθέσεις διαμορφώθηκαν ως εξής:  

Ερευνητική υπόθεση 1 

 Η πρώτη ερευνητική υπόθεση της παρούσας έρευνας είναι πως οι προπτυχιακοί φοιτητές 

και οι προπτυχιακές φοιτήτριες ψυχολογίας έχουν προηγούμενες εμπειρίες προσωπικής 

θεραπείας, όπως αναφέρεται και στην βιβλιογραφία (Dearing,  Maddux, & Tangney, 2005. 

Holzman, Searight & Hughes, 1996. McCarthy, Pfohl, & Bruno, 2010).  

Ερευνητική υπόθεση 2 

 Η δεύτερη ερευνητική υπόθεση αφορά στο ότι τα άτομα που σπουδάζουν ψυχολογία δεν 

έχουν υψηλό προσωπικό στίγμα  (self – stigma) σχετικά με την αναζήτηση επαγγελματική 

ψυχολογική βοήθεια (Sullivan & Mancillas, 2015). 

Ερευνητική υπόθεση 3 

 Η τρίτη ερευνητική υπόθεση αφορά στο ότι οι προπτυχιακοί φοιτητές και οι 

προπτυχιακές φοιτήτριες ψυχολογίας πιστεύουν ότι η προσωπική θεραπεία (ανεξάρτητη 

μεταβλητή), συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη άσκηση του επαγγέλματος της/του 

ψυχολόγου (εξαρτημένη μεταβλητή), (McLeod, 2013. Norcross, 2005). 

Ερευνητική υπόθεση 4 

 Σύμφωνα με την τέταρτη ερευνητική υπόθεση, οι προηγούμενες εμπειρίες προσωπικής 

θεραπείας (ανεξάρτητη μεταβλητή), επηρεάζουν θετικά τις στάσεις των φοιτητριών/των 
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ψυχολογίας απέναντι στην συμπερίληψη της στο πρόγραμμα σπουδών και ως προαπαιτούμενο 

για την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος (εξαρτημένη μεταβλητή), (Dearing,  Maddux, & 

Tangney, 2005. McCarthy, Pfohl, & Bruno, 2010). 

Ερευνητική υπόθεση 5 

 Σύμφωνα με την πέμπτη ερευνητική υπόθεση, το προσωπικό στίγμα αναζήτησης 

επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας (ανεξάρτητη μεταβλητή) επηρεάζει αρνητικά τις στάσεις 

των φοιτητριών/των ψυχολογίας απέναντι στην συμπερίληψη της προσωπικής θεραπείας στο 

πρόγραμμα σπουδών (εξαρτημένη μεταβλητή),  (Horsfall, Cleary, & Hunt, 2010. Overton & 

Medina, 2008. Sullivan & Mancillas, 2015).  

Ερευνητική υπόθεση 6 

 Σύμφωνα με την έκτη ερευνητική υπόθεση, το έτος φοίτησης (ανεξάρτητη μεταβλητή) 

δεν επηρεάζει τις στάσεις των φοιτητριών/των ψυχολογίας απέναντι στην συμπερίληψη της στο 

πρόγραμμα σπουδών και ως προαπαιτούμενο για την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος 

(εξαρτημένη μεταβλητή). 

Θα πρέπει, βέβαια, να σημειωθεί πως σε αντίθεση με παρόμοιες έρευνες που έλαβαν 

χώρα σε διεθνές επίπεδο, στην παρούσα μελέτη, δεν λαμβάνονται υπόψη οι διακριτές 

ειδικότητες ψυχολογίας που αναγνωρίζονται στο εξωτερικό. Αυτό συμβαίνει διότι με το 

υπάρχον νομικό καθεστώς για του επάγγελμα του / της ψυχολόγου στην Ελλάδα, οι απόφοιτοι 

και οι απόφοιτες των τμημάτων Ψυχολογίας δύναται να δηλώσουν ότι εργάζονται για 

παράδειγμα ως συμβουλευτικοί ψυχολόγοι ή ως κλινικοί ψυχολόγος μονάχα με τον προπτυχιακό 

τίτλο σπουδών, χωρίς να απαιτείται η απόκτηση ειδικότητας στη συμβουλευτική ψυχολογία ή 

την κλινική ψυχολογία μέσω περαιτέρω μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών. Κατά 

συνέπεια, τα προαναφερθέντα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία αποπειράται να δώσει 
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απάντηση η παρούσα έρευνα, αφορούν τους προπτυχιακούς φοιτητές και τις προπτυχιακές 

φοιτήτριες ψυχολογίας στο σύνολό τους και όχι φοιτητές/τριες μεταπτυχιακού ή διδακτορικού 

επιπέδου σπουδών.   

3. Η μέθοδος 

Το κεφάλαιο αυτό αφορά στην παρουσίαση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε στο 

σύνολό της. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια σύντομη και σαφής περιγραφή του δείγματος της 

έρευνας. Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζονται τα εργαλεία που επιλέχθηκαν για την διεξαγωγή 

της μελέτης. Τέλος, στο τρίτο μέρος παρουσιάζεται αναλυτικά η ερευνητική διαδικασία.     

3.1 Το δείγμα 

Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από προπτυχιακούς φοιτητές και προπτυχιακές 

φοιτήτριες του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 

ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή έτους σπουδών. Αναλυτικότερα, οι συμμετέχοντες και οι 

συμμετέχουσες ήταν συνολικά 250 (Ν = 250), 234 γυναίκες (93.6 %), 15 άνδρες (6 %) και 1 

άλλο (0.4 %). Εξ αυτών, 77 άτομα (30.8 %) βρίσκονταν στο δεύτερο έτος σπουδών, 81 άτομα 

βρίσκονταν στο τρίτο έτος σπουδών (32.4 %),  57 άτομα (22.8 %) βρίσκονταν στο τέταρτο έτος 

σπουδών και 35 άτομα (14 %) βρίσκονταν από το πέμπτο και άνω έτος σπουδών. Συνεχίζοντας, 

56 άτομα (22.4 %) ήταν 19 ετών, 70 άτομα (28 %) ήταν 20 ετών, 44 άτομα (17.6 %) ήταν 21 

ετών,  28 άτομα (11.2 %) ήταν 22 ετών, 20 άτομα (8 %) ήταν 23 ετών και 32 άτομα (12.8 %) 

ήταν από 24 ετών και άνω. Επιπλέον, 84 άτομα (33.6 %) ανέφεραν ότι είχαν προηγούμενες 

εμπειρίες ατομικής θεραπείας. Από τα 84 αυτά άτομα, τα 78 ήταν γυναίκες (92.9 %), 5 ήταν 

άνδρες (6 %) και 1 δήλωσε στο φύλο «άλλο» (1.2 %).    

Λόγω του ότι η πλειοψηφία των συμμετεχουσών (όπως άλλωστε και η πλειοψηφία των 

φοιτητριών ψυχολογίας γενικότερα), είναι γυναίκες, το φύλο δεν μπόρεσε να αποτελέσει 
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παράγοντα για τις στατιστικές αναλύσεις. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι εσκεμμένα το 

δείγμα δεν περιλάμβανε πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες καθώς κρίθηκε σκόπιμο οι 

συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα χρόνο σπουδών 

Ψυχολογίας προκειμένου να είσαι σε θέση να απαντήσουν στα προς διερεύνηση ερωτήματα.   

3.2 Τα εργαλεία της έρευνας 

 Εργαλεία της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν δύο ερωτηματολόγια αυτό – αναφοράς τα 

οποία χορηγήθηκαν σε έντυπη μορφή. Η χρήση του ερωτηματολογίου, ως ερευνητικό μέσο, 

παρέχει τη δυνατότητα προσέγγισης ικανού αριθμού περιπτώσεων, συμβάλλει στη γρήγορη 

συλλογή δεδομένων και διευκολύνει την οργάνωση και ανάλυσή τους (Αντωνιάδη, 2013). Τα 

ερωτηματολόγια συνοδεύονταν από έντυπα ενημέρωσης και συγκατάθεσης στα οποία 

αναφέρονταν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα της μελέτης (θέμα 

έρευνας, φορέας υλοποίησης, ονοματεπώνυμο ερευνήτριας και επόπτριας).  

Ερωτήσεις συλλογής δημογραφικών στοιχείων. Η κλίμακα αυτή περιλαμβάνει βασικά 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και των συμμετεχουσών τα οποία κρίνονται απαραίτητα για 

τη διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας. Τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν α) το φύλο, β) η ηλικία), 

γ) έτος σπουδών στην ψυχολογία και δ) προηγούμενη εμπλοκή σε διαδικασία προσωπικής 

θεραπείας. Για τα δημογραφικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και των προηγούμενων 

εμπειριών προσωπική θεραπείας, έγινε χρήση κατηγορικών κλιμάκων (nominal scales).  

Αναζήτηση Επαγγελματικής Ψυχολογικής Βοήθειας. Self-Stigma of Seeking Help 

(SSOSH) Scale - Κλίµακα Προσωπικού Στίγµατος σχετικά µε την Αναζήτηση Ψυχολογικής 

Βοήθειας (Vogel, Wade, & Haake, 2006). Η κλίμακα SSOSH επιλέχθηκε ως κύριο ψυχομετρικό 

εργαλείο για τη μέτρηση του προσωπικού στίγματος (self stigma) των προπτυχιακών φοιτητών 

και φοιτητριών ψυχολογίας απέναντι στην αναζήτηση επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας. 
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Αναπτύχθηκε από τους Vogel, Wade και Haake (2006) και θεωρείται ένα ευρείας χρήσης και 

έγκυρο εργαλείο. Σύμφωνα με τους Georgios, Kouvaraki, Ploubidis και Kalantzi-Azizi, (2018) η 

ελληνική εκδοχή της εν λόγω κλίμακας έχει αποδεκτές ψυχομετρικές ιδιότητες και είναι 

κατάλληλη για χρήση σε ελληνικό δείγμα. Προκειμένου να γίνει χρήση της κλίμακας, 

πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική επικοινωνία με τον Dr. David Vogel, ο οποίος επέτρεψε στην 

ερευνήτρια να τη χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης.  

Η κλίμακα μέτρησης είναι τύπου Likert και είναι τακτική (ordinal scale) καθώς οι 

απαντήσεις διαβαθμίζονται από το απόλυτα αρνητικό μέχρι το απόλυτα θετικό ανάλογα με το 

θέμα που εξετάζεται, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση αφορά το προσωπικό στίγμα (self 

stigma) σχετικά με την αναζήτηση επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας. Η βαθμολογία 1 

αποτελεί το ένα άκρο «Διαφωνώ πολύ» και η βαθμολογία 5 το άλλο άκρο «Συμφωνώ πολύ». Το 

διάστημα μεταξύ των άκρων αποτελείται από τις βαθμολογίες:  2 «Διαφωνώ»,  3 «Ούτε 

διαφωνώ ούτε συμφωνώ», 4 «Συμφωνώ». Οι προτάσεις / δηλώσεις 1, 3, 6, 8 και 10 

βαθμολογούνται  με τον αριθμό που δίνεται ως απάντηση ενώ οι προτάσεις / δηλώσεις 2, 4, 5, 7 

και 9 έχουν αντίστροφη βαθμολόγηση. Όλες οι προτάσεις / δηλώσεις του ερωτηματολογίου 

αφορούν την διερεύνηση του προσωπικού στίγματος αναζήτησης βοήθειας (πχ., «Θα ένιωθα 

ανεπαρκής αν πήγαινα σε έναν ψυχοθεραπευτή για ψυχολογική βοήθεια»).  

Ερωτηματολόγιο για την προσωπική θεραπεία φοιτητριών/των Ψυχολογίας.  Το 

ερωτηματολόγιο αυτό κατασκευάστηκε από την ερευνήτρια για τις ανάγκες της παρούσας 

μελέτης. Αποτελείται από 9 προτάσεις τύπου Likert με απαντήσεις από 1-5 για την κάθε μια από 

αυτές οι οποίες εκφράζουν ποικίλες θέσεις για την προσωπική θεραπεία ως κομμάτι των 

σπουδών ψυχολογίας / άδεια καθώς και για το κατά πόσο η προσωπική θεραπεία συμβάλει στην 

αποτελεσματικότερη άσκηση του επαγγέλματος του/της ψυχολόγου. Η βαθμολογία 1 αποτελεί 
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το ένα άκρο: «διαφωνώ απόλυτα» και η βαθμολογία 5 το άλλο άκρο: «συμφωνώ απόλυτα». Το 

διάστημα μεταξύ των άκρων θεωρείται ότι είναι συνεχές και αποτελείται από τις βαθμολογίες: 2 

«διαφωνώ», 3 «δεν είμαι σίγουρος/η», 4 «συμφωνώ». Οι προτάσεις / δηλώσεις 1, 3, 4, 5, 6 και 8 

βαθμολογούνται  με τον αριθμό που δίνεται ως απάντηση ενώ οι προτάσεις / δηλώσεις 2, και 9 

έχουν αντίστροφη βαθμολόγηση. Οι προτάσεις/δηλώσεις του ερωτηματολογίου αφορούν: α) 

στην συμπερίληψη της προσωπική θεραπείας σε σπουδές ψυχολογίας / άδεια (π.χ., «Θεωρώ ότι 

η προσωπική θεραπεία θα έπρεπε να είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την περάτωση των 

σπουδών Ψυχολογίας»), β) στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας (πχ.,  «Θεωρώ ότι η 

προσωπική θεραπεία βοηθά τους/τις επαγγελματίες ψυχολόγους να είναι πιο αποτελεσματικοί/ές 

στην δουλειά τους») και γ) στην προσωπική θεραπεία ως αποτρεπτική συνθήκη (πχ., «Εάν η 

προσωπική θεραπεία ήταν αναγκαία προϋπόθεση για τη λήψη της άδειας ασκήσεως του 

επαγγέλματος του ψυχολόγου, θα διάλεγα διαφορετικό επάγγελμα»). 

3.3 Η διαδικασία 

Για την διεξαγωγή της παρούσας έρευνας επιλέχθηκε η ποσοτική (θετικιστική) 

προσέγγιση καθώς αφορά μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων και συμμετεχουσών (Ν=250) ενώ 

παράλληλα αποσκοπεί στην παραγωγή επιστημονικών δεδομένων με δυνατότητα γενίκευσης και 

θεωρείται η πλέον κατάλληλη για την επιβεβαίωση ή τη μη επιβεβαίωση των ερευνητικών 

υποθέσεων. Ειδικότερα, πρόκειται για επεξηγηματική έρευνα καθώς δεν περιορίζεται απλά στην 

περιγραφή αλλά αποβλέπει στην διαπίστωση αιτιώδους σχέσεων μεταξύ των υπό μελέτη 

μεταβλητών. Η μέθοδος συλλογής δεδομένων που επιλέχθηκε είναι η χορήγηση δύο 

ερωτηματολογίων, τα οποία συνοδεύονταν από ένα έντυπο ενημέρωσης και συγκατάθεσης για 

τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες.    

Η έρευνα έλαβε χώρα στο τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
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Θεσσαλονίκης. Προκειμένου να περιοριστεί η επίδραση εξωτερικών παραγόντων που μπορεί να 

επηρέαζαν την ερευνητική διαδικασία, παραχωρήθηκε άδεια στην ερευνήτρια από τις 

διδάσκουσες, προκειμένου η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων να πραγματοποιηθεί σε 

αμφιθέατρα του κτιρίου της Νέας Φιλοσοφικής Σχολής. Αρχικά, έγινε μια προφορική 

ενημέρωση σε σχέση με α) τον σκοπό της έρευνας, β) τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τη 

διάρκειά τους, γ) τη διασφάλιση του απορρήτου αναφορικά με τα προσωπικά τους στοιχεία σε 

περίπτωση μελλοντικής δημοσίευσης των ερευνητικών δεδομένων, και δ) το δικαίωμά τους να 

αρνηθούν να συμμετάσχουν ή ακόμα και να αποχωρήσουν μετά την έναρξη των προβλεπόμενων 

διαδικασιών δίχως να απαιτείται καμία περεταίρω δικαιολόγηση από πλευράς τους και στη 

συνέχεια μοιράστηκαν στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τα ερωτηματολόγια μαζί με την 

φόρμα ενημέρωσης και συγκατάθεσης. Επιπλέον, η ερευνήτρια θα απάντησε σε ερωτήματα που 

υπήρξαν σχετικά με την έρευνα και την διαδικασία.  

 Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που εκδήλωσαν την επιθυμία να συμμετάσχουν στην 

μελέτη, κλήθηκαν να διαβάσουν αρχικά το έντυπο «Πληροφορίες συμμετέχοντα / 

συμμετέχουσας». Έπειτα, τα άτομα που ήταν σύμφωνα, συμπλήρωσαν το έντυπο συναίνεσης 

συμμετέχοντα / ούσας και στη συνέχεια τα ερωτηματολόγια της έρευνας. Οι συμμετέχοντες και 

οι συμμετέχουσες χρειάστηκαν περίπου 20 με 30 λεπτά για τη συμπλήρωση όλων των 

ερωτηματολογίων. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συλλογής των δεδομένων δεν 

παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα ούτε υπήρξαν διακοπές από τρίτα πρόσωπα. Στο τέλος, τα 

ερωτηματολόγια καθώς και η φόρμα συναίνεσης επιστράφηκαν στην ερευνήτρια. Μετά το πέρας 

της διαδικασίας της συλλογής δεδομένων, ακολούθησε η στατιστική ανάλυσή τους ώστε να 

απαντηθούν τα αρχικά ερευνητικά ερωτήματα και να ελεγχθεί το εάν επιβεβαιώνονται ή όχι οι 

ερευνητικές υποθέσεις. 
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4. Αποτελέσματα 

 Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας, 

κατόπιν εφαρμογής στατιστικών αναλύσεων στα δεδομένα. Αρχικά, παρουσιάζονται οι 

ψυχομετρικές ιδιότητες των κλιμάκων που χρησιμοποιήθηκαν. Συγκεκριμένα, 

πραγματοποιήθηκαν προκαταρκτικές αναλύσεις  που αφορούν στον συντελεστή αξιοπιστίας α 

του Cronbach καθώς και στην διερευνητική και επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων. Στη 

συνέχεια, παρατίθενται τα περιγραφικά αποτελέσματα που αφορούν στις αντιλήψεις των 

προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών ψυχολογίας του Α.Π.Θ. σε σχέση με το ζήτημα της 

προσωπικής θεραπείας στην εκπαίδευση των ψυχολόγων. Έπειτα ακολουθούν τα αποτελέσματα 

των συσχετίσεων καθώς και των αναλύσεων διακύμανσης που πραγματοποιήθηκαν με στόχο τη 

διερεύνηση των διμερών σχέσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων μεταβλητών (συμπερίληψη 

προσωπικής θεραπείας σε σπουδές/άδεια, ενίσχυση αποτελεσματικότητας, προσωπική θεραπεία 

ως αποτρεπτική συνθήκη, προσωπικό στίγμα). Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των 

αναλύσεων παλινδρόμησης που στόχευαν στη μελέτη της σύνδεσης των εξαρτημένων 

μεταβλητών (συμπερίληψη π. θ. σε σπουδές/άδεια, ενίσχυση αποτελεσματικότητας, π. θ. ως 

αποτρεπτική συνθήκη) με το προσωπικό στίγμα ως ανεξάρτητη μεταβλητή.  

4.1 Ψυχομετρικές ιδιότητες εργαλείων  

Παραγοντική εγκυρότητα και αξιοπιστία. Για τον έλεγχο της εγκυρότητας των εργαλείων που 

χρησιμοποιήθηκαν εφαρμόστηκε ξεχωριστά για κάθε κλίμακα μέτρησης μια σειρά αναλύσεων 

σε κύριες συνιστώσες (με ορθογώνια περιστροφή τύπου Varimax). Ο προσδιορισμός του 

αριθμού των παραγόντων έγινε βάσει του κριτηρίου του Kaiser (1960), σύμφωνα με το οποίο 

λαμβάνονται υπόψη μόνον οι παράγοντες που έχουν ιδιοτιμή ίση ή μεγαλύτερη της μονάδας, 

καθώς και βάσει του κριτηρίου του Cattell (1966), σύμφωνα με το οποίο το διάγραμμα «του 
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αγκώνα» (“scree plot”) αναδεικνύει τους διακριτούς παράγοντες. Έπειτα, πραγματοποιήθηκε 

διερευνητική ανάλυση παραγόντων ενώ ακολούθησε και επιβεβαιωτική, στο πλαίσιο της οποίας 

υπολογίστηκαν τόσο απόλυτοι δείκτες όσο και δείκτες σχετικής βελτίωσης.  

 Για τις ανάγκες του ελέγχου καλής προσαρμογής των κλιμάκων που χρησιμοποιήθηκαν 

στην έρευνα συμπεριλήφθηκαν οι δείκτες RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation), 

SRMR (Standardized Root Mean Square Residual), CFΙ (Comparative Fit Index), TLI (Tucker-

Lewis Index) και  χ2 (model chi-square), όπως προτείνεται από τον Kline  (2015). 

Αναλυτικότερα, για τον δείκτη RMSEA, τιμές μικρότερες του 0.05 καταδεικνύουν πολύ καλή 

προσαρμογή του μοντέλου ενώ για τιμές έως 0.08 τα σφάλματα προσέγγισης θεωρούνται λογικά 

(Browne & Cudeck, 1993). Οι MacCallum, Browne και Sugawara (1996) θεωρούν ότι τιμές του 

δείκτη από 0.08 ως 0.10 αντιστοιχούν σε σχετικά καλή προσαρμογή ενώ τιμές άνω του 0.10 

καταδεικνύουν όχι καλή προσαρμογή. Για τον δείκτη SRMR, τιμές μικρότερες του 0.05 

εκφράζουν πολύ καλή προσαρμογή (Byrne, 1998. Diamantopoulos & Siguaw, 2000). Παρόλα 

αυτά, ως αποδεκτές μπορεί να χαρακτηριστούν και τιμές έως και 0.08 (Hu & Bentler, 1999).  

 Για τους δείκτες CFI και TLI, τιμές κοντά στο 0.95 υποδηλώνουν πολύ καλή 

προσαρμογή του μοντέλου (Hu & Bentler, 1999). O δείκτης χ2 αναφέρεται ως μέτρο 

ασυμφωνίας, με την έννοια ότι όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του τόσο χειρότερη η προσαρμογή 

του μοντέλου και αντίστροφα. Αν η τιμή χ2 είναι αρκούντως μικρή, ο έλεγχος προσαρμογής χ2 

είναι μη στατιστικά σημαντικός (p > .05), οπότε το προτεινόμενο μοντέλο προσαρμόζεται 

ικανοποιητικά (Kline, 2015). Τέλος, η αξιοπιστία της κάθε κλίμακας με την έννοια της 

εσωτερικής συνέπειας-συνοχής, ελέγχθηκε με τον δείκτη alpha του Cronbach. Παρακάτω, 

παρουσιάζονται αναλυτικά οι ψυχομετρικές ιδιότητες όλων των εργαλείων της έρευνας. 

Ερωτηματολόγιο για την προσωπική θεραπεία εκπαιδευόμενων ψυχολόγων. Το 
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συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο υποβλήθηκε, αρχικά, σε διερευνητική ανάλυση παραγόντων 

(πίνακας 1) με τη μέθοδο των κύριων συνιστωσών και με περιστροφή τύπου Varimax, με βάση 

το συνολικό δείγμα (KMO = .813, Bartlett Chi-square = 1058.175, p < .001, Cronbach's α = 

.849). Από την παραγοντική δομή που προέκυψε αναδείχθηκαν τρεις παράγοντες με ιδιοτιμή > 

1.0 και σημαντική ερμηνευτική αξία: Παράγοντας 1 = «συμπερίληψη π.θ. σε σπουδές/άδεια», ο 

οποίος περιλάμβανε προτάσεις/δηλώσεις θετικά προσκείμενες προς την συμπερίληψη της 

προσωπικής θεραπείας ως μέρος της εκπαίδευσης των ψυχολόγων, Παράγοντας 2 = «Ενίσχυση 

της αποτελεσματικότητας», ο οποίος περιλάμβανε προτάσεις/δηλώσεις αναφορικά με τις θετικές 

επιπτώσεις που θα είχε η προσωπική θεραπεία στην άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου, 

Παράγοντας 3 = «Π.θ. ως αποτρεπτική συνθήκη», ο οποίος είχε αντίστροφη βαθμολογία και   

περιλάμβανε προτάσεις/δηλώσεις οι οποίες καθιστούσαν την προσωπική θεραπεία ως στοιχείο 

που θα απέτρεπε ένα άτομο από το να σπουδάσει ψυχολογία.  

Πίνακας 1. Διερευνητική ανάλυση παραγόντων του ερωτηματολογίου για την προσωπική 

θεραπεία εκπαιδευόμενων Ψ με βάση το συνολικό δείγμα (Ν=250) 

 

Προτάσεις/Δηλώσεις Π1 Π2 Π3 

1. Η προσωπική θεραπεία θα έπρεπε να είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την περάτωση 

των σπουδών Ψυχολογίας. 

.658   

3. Η προσωπική θεραπεία θα έπρεπε να είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη της 

άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Ψυχολόγου.  
.802   

7. Οι απόφοιτοι/ες ψυχολογίας θα πρέπει να συμπληρώσουν έναν αριθμό ωρών 

προσωπικής θεραπείας πριν λάβουν την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του 

Ψυχολόγου. 

.835   

4. Η προσωπική θεραπεία θα με βοηθούσε στη μελλοντική μου εργασία ως ψυχολόγου.  .763  
5. Η προσωπική θεραπεία θα με βοηθούσε να εξοικειωθώ περισσότερο με την κλινική 

πράξη. 
 .893 

 
 

6. Η προσωπική θεραπεία βοηθά τους/τις επαγγελματίες ψυχολόγους να είναι πιο 

αποτελεσματικοί/ές στην δουλειά τους. 
 .732 

 
 

8. Η προσωπική θεραπεία είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική άσκηση του 

επαγγέλματος του/της Ψυχολόγου. 
 .802  

2. Εάν η προσωπική θεραπεία ήταν υποχρεωτική για την περάτωση των σπουδών 

Ψυχολογίας, θα διάλεγα άλλη σχολή. 
  .906 

9. Εάν η προσωπική θεραπεία ήταν αναγκαία προϋπόθεση για τη λήψη της άδειας 

ασκήσεως του επαγγέλματος του ψυχολόγου, θα διάλεγα διαφορετικό επάγγελμα. 
  .889 

Cronbach’s a .834 .815 .838 

Σημείωση: Π1: Παράγοντας «Συμπερίληψη πθ στις σπουδές/άδεια», Π2: Παράγοντας «Ενίσχυση 

αποτελεσματικότητας», Π3: Παράγοντας «πθ ως αποτρεπτική συνθήκη» 
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 Όπως φαίνεται και από τον πίνακα, όλες οι προτάσεις/δηλώσεις είχαν ικανοποιητικές 

φορτίσεις στους αντίστοιχους παράγοντες, ενώ και οι τρεις παράγοντες που αναδείχθηκαν είχαν 

υψηλή εσωτερική συνέπεια, όπως αυτή ελέγχθηκε με τον δείκτη alpha του Cronbach. Στη 

συνέχεια, πραγματοποιήθηκε επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων (πίνακας 2), τα 

αποτελέσματα της οποίας επιβεβαίωσαν το μοντέλο των τριών παραγόντων που αναδείχθηκε 

από την διερευνητική ανάλυση παραγόντων, το οποίο, όπως φαίνεται, χαρακτηρίζεται από 

σχετικά καλή προσαρμογή με  χ2 (24, Ν=250) = 78.044, p < .001, (CFI = .948, TLI = .922, 

RMSEA = .095, SRMR = .055).  

Πίνακας 2. Επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων του ερωτηματολογίου για την προσωπική 

θεραπεία εκπαιδευόμενων Ψ με βάση το συνολικό δείγμα (Ν=250) 

 

Προτάσεις/Δηλώσεις Π1 Π2 Π3 

1. Η προσωπική θεραπεία θα έπρεπε να είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την περάτωση 

των σπουδών Ψυχολογίας. 

.54   

3. Η προσωπική θεραπεία θα έπρεπε να είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη της 

άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Ψυχολόγου.  

.81   

7. Οι απόφοιτοι/ες ψυχολογίας θα πρέπει να συμπληρώσουν έναν αριθμό ωρών 

προσωπικής θεραπείας πριν λάβουν την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του 

Ψυχολόγου. 

.82   

4. Η προσωπική θεραπεία θα με βοηθούσε στη μελλοντική μου εργασία ως ψυχολόγου.  .81  
5. Η προσωπική θεραπεία θα με βοηθούσε να εξοικειωθώ περισσότερο με την κλινική 

πράξη. 
  

.82 
 

6. Η προσωπική θεραπεία βοηθά τους/τις επαγγελματίες ψυχολόγους να είναι πιο 

αποτελεσματικοί/ές στην δουλειά τους. 
 .69 

 
 

8. Η προσωπική θεραπεία είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική άσκηση του 

επαγγέλματος του/της Ψυχολόγου. 
 .83  

2. Εάν η προσωπική θεραπεία ήταν υποχρεωτική για την περάτωση των σπουδών 

Ψυχολογίας, θα διάλεγα άλλη σχολή. 
  .85 

9. Εάν η προσωπική θεραπεία ήταν αναγκαία προϋπόθεση για τη λήψη της άδειας 

ασκήσεως του επαγγέλματος του ψυχολόγου, θα διάλεγα διαφορετικό επάγγελμα. 
  .85 

Σημείωση. Π1: Παράγοντας «Συμπερίληψη πθ στις σπουδές/άδεια», Π2: Παράγοντας «Ενίσχυση 

αποτελεσματικότητας», Π3: Παράγοντας «πθ ως αποτρεπτική συνθήκη» 

Κλίµακας Προσωπικού Στίγµατος σχετικά µε την Αναζήτηση Ψυχολογικής Βοήθειας. Το 

συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο υποβλήθηκε, αρχικά, σε διερευνητική ανάλυση παραγόντων 

(πίνακας 3) με τη μέθοδο των κύριων συνιστωσών και με περιστροφή τύπου Varimax, με βάση 

το συνολικό δείγμα (KMO = .825, Bartlett Chi-square = 370.051, p < .001, Cronbach's α = .746). 
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Από την παραγοντική δομή που προέκυψε αναδείχθηκε ένας παράγοντας όπως και στο 

προτεινόμενο παραγοντικό μοντέλο των Vogel et al. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι οι 

προτάσεις / δηλώσεις 4, 5 και 9 παραλήφθηκαν καθώς είχαν χαμηλές φορτίσεις. Η μη 

συμπερίληψη των εν λόγω προτάσεων / δηλώσεων προτείνεται και από τους Efstathiou et al. 

(2018) καθώς στην έρευνά τους για την ψυχομετρική αξία της κλίμακας SSOSH σε ελληνικό 

πληθυσμό, είχαν επίσης χαμηλές φορτίσεις. Ο παράγοντας που προέκυψε ήταν το «Προσωπικό 

στίγμα» και περιλάμβανε προτάσεις / δηλώσεις αναφορικά με το στίγμα που ενδέχεται να βιώνει 

ένα άτομο για τον εαυτό του / της, όταν γίνεται το ίδιο αποδέκτης υπηρεσιών επαγγελματικής 

ψυχολογικής βοήθειας 

Πίνακας 3. Διερευνητική ανάλυση παραγόντων της Κλίµακας Προσωπικού Στίγµατος 

σχετικά µε την Αναζήτηση Ψυχολογικής Βοήθειας με βάση το συνολικό δείγμα (Ν=250) 

 

Προτάσεις/Δηλώσεις Π1 

1. Θα ένιωθα ανεπαρκής αν πήγαινα σε έναν ψυχοθεραπευτή για ψυχολογική βοήθεια. .750 

2. Η αυτοπεποίθησή µου ΔΕΝ θα απειλείτο αν αναζητούσα ψυχολογική βοήθεια. .562 

3. Η αναζήτηση ψυχολογικής βοήθειας θα µε έκανε να νιώθω λιγότερο έξυπνος. .669 

6. Θα µε έκανε να νιώθω κατώτερος η αναζήτηση βοήθειας από ψυχοθεραπευτή. .701 

7. Θα ένιωθα εντάξει με τον εαυτό μου αν επέλεγα να αναζητήσω επαγγελματική βοήθεια. .615 

8. Αν πήγαινα σε έναν ψυχοθεραπευτή, θα ήµουν λιγότερο ικανοποιηµένος/η από τον εαυτό µου .741 

10. Θα ένιωθα χειρότερα για τον εαυτό µου αν δε µμπορούσα να επιλύσω τα δικά µου προβλήματα. .462 

Cronbach’s a .746 

 

Σημείωση: Π1: Παράγοντας «Προσωπικό στίγμα»  

 Όπως φαίνεται και από τον πίνακα, όλες οι προτάσεις / δηλώσεις που διατηρήθηκαν 

είχαν ικανοποιητικές φορτίσεις  στον παράγοντα «Προσωπικό στίγμα», ενώ η κλίμακα έχει 

υψηλή εσωτερική συνέπεια, όπως αυτή ελέγχθηκε με τον δείκτη alpha του Cronbach. Στη 

συνέχεια, πραγματοποιήθηκε επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων (πίνακας 4), τα 

αποτελέσματα της οποίας επιβεβαίωσαν το μονοπαραγοντικό μοντέλο που αναδείχθηκε από την 

διερευνητική ανάλυση παραγόντων, το οποίο και χαρακτηρίζεται από καλή προσαρμογή, χ2 (14, 

Ν=250) = 33.350, p < .05 (CFI = .946, TLI = .918, RMSEA = .075, SRMR = .051).  
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Πίνακας 4. Επιβεβαιωτική ανάλυση παραγόντων της Κλίµακας Προσωπικού Στίγµατος 

σχετικά µε την Αναζήτηση Ψυχολογικής Βοήθειας με βάση το συνολικό δείγμα (Ν=250) 

 

Προτάσεις/Δηλώσεις Π1 

1. Θα ένιωθα ανεπαρκής αν πήγαινα σε έναν ψυχοθεραπευτή για ψυχολογική βοήθεια. .69 

2. Η αυτοπεποίθησή µου ΔΕΝ θα απειλείτο αν αναζητούσα ψυχολογική βοήθεια. .45 

3. Η αναζήτηση ψυχολογικής βοήθειας θα µε έκανε να νιώθω λιγότερο έξυπνος. .61 

6. Θα µε έκανε να νιώθω κατώτερος η αναζήτηση βοήθειας από ψυχοθεραπευτή. .65 

7. Θα ένιωθα εντάξει με τον εαυτό μου αν επέλεγα να αναζητήσω επαγγελματική βοήθεια. .53 

8. Αν πήγαινα σε έναν ψυχοθεραπευτή, θα ήµουν λιγότερο ικανοποιηµένος/η από τον εαυτό µου .68 

10. Θα ένιωθα χειρότερα για τον εαυτό µου αν δε µμπορούσα να επιλύσω τα δικά µου προβλήματα. .45 

Σημείωση: Π1: Παράγοντας «Προσωπικό στίγμα» 

4.2 Μέθοδοι Ανάλυσης  

 Η επεξεργασία και η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω του στατιστικού 

προγράμματος SPSS 23 (Statistical Package for Social Sciences) καθώς και του προγράμματος 

Stata 16 (Statistics & Data). Για την αποτύπωση των υπό μελέτη στάσεων των προπτυχιακών 

φοιτητών και φοιτητριών ψυχολογίας απέναντι στη προσωπική θεραπεία των εκπαιδευόμενων 

ψυχολόγων έγινε χρήση της περιγραφικής στατιστικής. Για τη διερεύνηση της πιθανής 

επίδρασης που μπορεί να έχουν οι προηγούμενες εμπειρίες προσωπικής θεραπείας (ανεξάρτητη 

μεταβλητή) στο προσωπικό στίγμα για την αναζήτηση επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας 

(εξαρτημένη μεταβλητή) έγινε χρήση της ανάλυσης διακύμανσης με έναν παράγοντα (one – way 

analysis of variance, ANOVA). Η ίδια ανάλυση αξιοποιήθηκε και για την διερεύνηση της 

πιθανής επίδρασης του έτους σπουδών που βρίσκονται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ψυχολογίας 

(ανεξάρτητη μεταβλητή) στο προσωπικό στίγμα για την αναζήτηση επαγγελματικής 

ψυχολογικής βοήθειας (εξαρτημένη μεταβλητή).  

 Προκειμένου να διερευνηθεί η επίδραση που ενδέχεται να έχουν οι προηγούμενες 

εμπειρίες προσωπικής θεραπείας και το έτος σπουδών των φοιτητριών και των φοιτητών στις 

υπό μελέτη στάσεις τους απέναντι στην προσωπική θεραπεία εκπαιδευόμενων ψυχολόγων, 

εφαρμόστηκαν δύο πολυμεταβλητές αναλύσεις διακύμανσης (multivariate analyses of variance, 
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MANOVAs). Και στις δύο περιπτώσεις ως εξαρτημένες μεταβλητές ορίστηκαν οι τρεις 

παράγοντες που προέκυψαν από τις απαντήσεις τους στην κλίμακα για την προσωπική θεραπεία 

εκπαιδευόμενων ψυχολόγων (Π1: Παράγοντας «Συμπερίληψη προσωπικής θεραπείας στις 

σπουδές/άδεια», Π2: Παράγοντας «Ενίσχυση αποτελεσματικότητας», Π3: Παράγοντας 

«προσωπική θεραπεία. ως αποτρεπτική συνθήκη»). Ως ανεξάρτητες μεταβλητές στην πρώτη 

ανάλυση ορίστηκαν οι προηγούμενες εμπειρίες προσωπικής θεραπείας ενώ στη δεύτερη το έτος 

φοίτησης.  

 Τέλος, για τη διερεύνηση ενδεχόμενων συνδέσεων των υπό μελέτη στάσεων απέναντι 

στην προσωπική θεραπεία εκπαιδευόμενων ψυχολόγων, με πιθανές προβλεπτικές μεταβλητές, 

έγινε χρήση της απλής γραμμικής παλινδρόμησης. Αναλυτικότερα, πραγματοποιήθηκαν τρεις 

απλές γραμμικές παλινδρομήσεις και σε όλες ως ανεξάρτητη μεταβλητή ορίστηκε το προσωπικό 

στίγμα για την αναζήτηση επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας. Στην πρώτη παλινδρόμηση 

ως εξαρτημένη μεταβλητή ορίστηκε ο παράγοντας «Συμπερίληψη προσωπικής θεραπείας στις 

σπουδές», στη δεύτερη ο παράγοντας «Ενίσχυση αποτελεσματικότητας» και στην τρίτη ο 

παράγοντας «προσωπική θεραπεία ως αποτρεπτική συνθήκη». 

4.3 Περιγραφικά Ευρήματα 

 Η βιβλιογραφία αναφέρει πως άσχετα με το αν η προσωπική θεραπεία αποτελεί 

υποχρεωτικό κομμάτι των σπουδών τους ή όχι, οι εκπαιδευόμενοι ψυχολόγοι τείνουν να την 

αναζητούν πιο συχνά σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό (Dearing,  Maddux, & Tangney, 

2005. McCarthy, Pfohl, & Bruno, 2010). Δεν αποτέλεσε, λοιπόν, έκπληξη το γεγονός ότι και 

στην παρούσα έρευνα το 1/3 των προπτυχιακών φοιτητριών/των ψυχολογίας (33,6%) ανέφερε 

ότι έχουν εμπλακεί σε διαδικασία προσωπικής θεραπείας. Συνεχίζοντας, σύμφωνα με τις 

δηλώσεις τους, φαίνεται πως κυμαίνονται σε υψηλό βαθμό τόσο η «συμπερίληψη της π.θ. στις 
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σπουδές / άδεια» (Μ.Ο. = 4.12, Τ.Α. = .72) όσο και η «ενίσχυση αποτελεσματικότητας» (Μ.Ο. = 

4.58, Τ.Α. = .51) και η «π.θ. ως αποτρεπτική συνθήκη» (Μ.Ο. = 4.57, Τ.Α. = .60) 

 Αναλυτικότερα, το 78,4% των φοιτητριών/των θεωρεί ότι η προσωπική θεραπεία θα 

έπρεπε να είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την περάτωση των σπουδών ψυχολογίας ενώ το 

79,2% θεωρεί ότι θα έπρεπε να είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη της άδειας 

ασκήσεως επαγγέλματος. Επιπλέον, ανεξάρτητα με το αν θα έπρεπε ή όχι η προσωπική θεραπεία 

να αποτελεί υποχρεωτικό μέρος της εκπαίδευσης τους, η συντριπτική πλειοψηφία των 

φοιτητριών/των (97,2%) θεωρούν πως η προσωπική θεραπεία θα τους βοηθούσε στη μελλοντική 

τους εργασία ως ψυχολόγους ενώ το 90% θεωρεί πως η προσωπική θεραπεία ενισχύει την 

αποτελεσματικότητα των ψυχολόγων στην άσκηση του επαγγέλματός τους.  

 Αντιθέτως, μια ελάχιστη μερίδα φοιτητών (4,4%) ανέφερε ότι θα επέλεγαν άλλη σχολή 

εάν ήταν αναγκαία προϋπόθεση η προσωπική θεραπεία για την περάτωση των σπουδών 

ψυχολογίας ενώ εξίσου μικρό ήταν το ποσοστό των φοιτητών (4,4%) που ανέφεραν πως θα 

διάλεγαν άλλο επάγγελμα εάν ήταν αναγκαία προϋπόθεση η προσωπική θεραπεία για την 

απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Τέλος, όλοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες στο σύνολό 

τους έδειξαν ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα προσωπικού στίγματος αναφορικά με την αναζήτηση 

επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας (Μ.Ο. = 1.72, Τ.Α. = .51).  

 Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές πως η μεγάλη πλειονότητα των φοιτητών και 

φοιτητριών ψυχολογίας αναγνωρίζει τις θετικές επιπτώσεις της προσωπικής θεραπείας στην 

αποτελεσματικότερη άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου και τάσσεται υπέρ της 

συμπερίληψής της στο πρόγραμμα σπουδών ψυχολογίας.  

4.4 Συσχετίσεις 

 Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 5, υπάρχουν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις 
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μεταξύ όλων των παραγόντων και για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν περεταίρω αναλύσεις.  

Πίνακας 5. Συσχετίσεις μεταξύ των υπό μελέτη παραγόντων με βάση το συνολικό δείγμα 

(Ν=250) 

 

  1 2 3 4 

1 Συμπερίληψη π.θ. σε σπουδές/άδεια                          

2 Ενίσχυση αποτελεσματικότητας                   .577**    

3 Π.θ. ως αποτρεπτική συνθήκη                       .323**                .319**   

4 Προσωπικό στίγμα   -.191**              -.250**   -.427**  

Σημείωση 1: **p < .01 

 

4.5 Επίδραση προηγούμενων εμπειριών προσωπικής θεραπείας στους υπό μελέτη 

παράγοντες 

  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πολυμεταβλητής ανάλυσης διακύμανσης 

(MANOVA) (πίνακας 7), διαπιστώνεται η στατιστικώς σημαντική επίδραση που έχουν οι 

προηγούμενες εμπειρίες προσωπικής θεραπείας στις αντιλήψεις των προπτυχιακών 

φοιτητών/τριών ψυχολογίας για το ζήτημα της συμπερίληψης της προσωπικής θεραπείας στις 

σπουδές ψυχολογίας και στην άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος, Pillai’s trace = .037, F(3, 153) 

, p < .001, ηp2= .037, αν και με χαμηλό δείκτη μεγέθους επίδρασης. 

Πίνακας 6. Πολυμεταβλητός έλεγχος Pillai's Trace 

 

 df F p ηp2 

Προσωπική Θεραπεία 1 3.153 .026 .037 

 

 

Πίνακας 7. Αποτελέσματα ελέγχου ΜANOVA για τους παράγοντες Π1, Π2, Π3 (Ν= 250) 

 

                   Ομάδες     

 Φ. με εμπειρίες Π.Θ. Φ. δίχως εμπειρίες Π.Θ.    

 M (SE) M (SE) F p ηp2 

Π1 Συμπερίληψη π.θ. σε σπουδές/άδεια 4.307 (.079) 4.032 (.056) 8.140 .005 .032 

Π2 Ενίσχυση αποτελεσματικότητας 4.639 (.056) 4.562 (.040) 1.231 .268 .005 

Π3 Π.θ. ως αποτρεπτική συνθήκη 4.667 (.065) 4.530 (.047) 2.897 .090 .012 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης με έναν παράγοντα (ANOVA)  
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(πίνακας 8), διαπιστώνεται η στατιστικώς σημαντική επίδραση που έχουν οι προηγούμενες 

εμπειρίες προσωπικής θεραπείας στις αντιλήψεις των προπτυχιακών φοιτητών/τριών ψυχολογίας 

στο προσωπικό στίγμα για την αναζήτηση ψυχολογικής επαγγελματικής βοήθειας , F(6, 559) , p 

< .001, ηp2 = .026, αν και με χαμηλό δείκτη μεγέθους επίδρασης. 

Πίνακας 8. Αποτελέσματα ελέγχου ANOVA για το προσωπικό στίγμα (Ν= 250) 

 

                   Ομάδες     

 Φ. με εμπειρίες Π.Θ. Φ. δίχως εμπειρίες 

Π.Θ. 

   

 M (SE) M (SE) F p ηp2 

Προσωπικό στίγμα 1.612 (.055) 1.787 (.039) 6.559 .011 .026 
 

4.6 Επίδραση έτους σπουδών στους υπό μελέτη παράγοντες 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πολυμεταβλητής ανάλυσης διακύμανσης (MANOVA) 

(πίνακας 9), διαπιστώνεται ότι υπάρχει μια σταθερότητα στο χρόνο αναφορικά με τις στάσεις 

των φοιτητών και των φοιτητριών ψυχολογίας απέναντι  στη συμπερίληψη της προσωπικής 

θεραπείας στην εκπαίδευση των ψυχολόγων. Το ίδιο ισχύει και για την πεποίθησή τους ότι 

συμβάλλει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των επαγγελματιών ψυχολόγων. Με άλλα 

λόγια, το έτος σπουδών δεν επηρεάζει ούτε μεταβάλλει τις απόψεις τους σχετικά με την 

προσωπική θεραπεία.  

Πίνακας 9. Πολυμεταβλητός έλεγχος Pillai's Trace 

 

 df F p ηp2 

Έτος σπουδών 3 1.392 .187 .017 

 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης με έναν παράγοντα (ANOVA) 

(πίνακας 10), διαπιστώνεται ότι το έτος σπουδών, δεν επηρεάζει το προσωπικό στίγμα 

αναζήτησης επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας. Με άλλα λόγια και σε αυτή την περίπτωση 

φαίνεται να υπάρχει μια σταθερότητα στο χρόνο αναφορικά με τις στάσεις των φοιτητών και 
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των φοιτητριών ψυχολογίας απέναντι στο προσωπικό στίγμα. Το εύρημα αυτό ήταν 

αναμενόμενο καθώς και οι ίδιοι/ες οι φοιτητές/τριες εμφάνισαν εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα 

προσωπικού στίγματος (Μ.Ο. = 1.72, Τ.Α. = .51). 

Πίνακας 10. Αποτελέσματα ελέγχου ANOVA για το έτος σπουδών (Ν= 250) 

 

  Ομάδες                 

 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος <4ο έτος   

 M (SE) M (SE) M (SE) M (SE) F p 

Προσωπικό στίγμα  1.8033 (.55233) 1.6332 (.38195) 1.7594 (.52846) 1.7306 (.64334) 1.552 .202 

 

4.7 Επίδραση προσωπικού στίγματος στην συμπερίληψη της προσωπικής θεραπείας σε 

σπουδές/άδεια 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απλής γραμμικής παλινδρόμησης αναφορικά με την 

συμπερίληψη της προσωπικής θεραπείας σε σπουδές/άδεια (πίνακας 11), διαπιστώθηκε ότι όσο 

μεγαλύτερο είναι το προσωπικό στίγμα αναζήτησης επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας, 

τόσο μικρότερη είναι η θετική στάση απέναντι στην συμπερίληψη της προσωπικής θεραπείας 

για τις σπουδές ψυχολογίας καθώς και για την άδεια άσκησης τους επαγγέλματος. Με άλλα 

λόγια, η ύπαρξη έντονου προσωπικού στίγματος για την αναζήτηση επαγγελματικής 

ψυχολογικής βοήθειας, επιδρά αρνητικά στην συμπερίληψη της προσωπικής θεραπείας για 

τους/τις εκπαιδευόμενους/ες ψυχολόγους.  

Πίνακας 11. Αποτελέσματα απλής γραμμικής παλινδρόμησης για την συμπερίληψη της π.θ. 

σε σπουδές/άδεια 

 

 df M F β t p 

Προσωπικό στίγμα 1 4.864 9.440 -.191 -3.073 .002 

 

4.8 Επίδραση προσωπικού στίγματος στην ενίσχυση αποτελεσματικότητας 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απλής γραμμικής παλινδρόμησης αναφορικά με την 

ενίσχυση της αποτελεσματικότητας (πίνακας 12), διαπιστώθηκε ότι όσο μεγαλύτερο είναι το 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:46 EEST - 13.56.182.168



Προσωπική θεραπεία και σπουδές ψυχολογίας στην Ελλάδα 62 

 

 
 

προσωπικό στίγμα αναζήτησης επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας, τόσο λιγότερο θεωρείται 

η προσωπική θεραπεία ότι ενισχύει την αποτελεσματικότητα των επαγγελματιών ψυχολόγων 

στη δουλειά τους. Με άλλα λόγια, η ύπαρξη έντονου προσωπικού στίγματος για την αναζήτηση 

επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας, οδηγεί στην απαξίωση της προσωπικής θεραπείας ως 

στοιχείου που ενισχύει την αποτελεσματικότητα των επαγγελματιών ψυχολόγων στην εργασία 

τους.  

Πίνακας 12. Αποτελέσματα απλής γραμμικής παλινδρόμησης για την ενίσχυση 

αποτελεσματικότητας 

 
 df M F β t p 
Προσωπικό στίγμα 1 4.134 16.482 -.250 -4.060 .000 

 

4.9 Επίδραση προσωπικού στίγματος στην προσωπική θεραπεία ως αποτρεπτική συνθήκη 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απλής γραμμικής παλινδρόμησης αναφορικά με την 

προσωπική θεραπεία ως αποτρεπτική συνθήκη (πίνακας 13), διαπιστώθηκε ότι όσο εντονότερο 

είναι το προσωπικό στίγμα αναζήτησης επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας, τόσο μειώνεται 

η πρόθεση για σπουδές στην ψυχολογία εάν η προσωπική θεραπεία ήταν υποχρεωτική για την 

εκπαίδευση των ψυχολόγων. Με άλλα λόγια, το έντονο προσωπικό στίγμα αναζήτησης 

επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας, λειτουργεί ως αποτρεπτικός προβλεπτικός παράγοντας 

αναφορικά με την προθυμία να επιδιώξει κανείς να σπουδάσει ψυχολογία σε περίπτωση που η 

προσωπική θεραπεία αποτελούσε υποχρεωτικό μέρος των σπουδών.   

Πίνακας 13. Αποτελέσματα απλής γραμμικής παλινδρόμησης για την π.θ. ως αποτρεπτική 

συνθήκη 

 

 df M F β t p 
Προσωπικό στίγμα 1 16.385 55.156 -.427 -7.427 .000 

 

5. Συζήτηση 

 Όσον αφορά την πρώτη ερευνητική υπόθεση, τα αποτελέσματα της έρευνας έδωσαν μια 
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καθαρή εικόνα αναφορικά με το κατά πόσο οι φοιτήτριες και οι φοιτητές Ψυχολογίας στην 

Ελλάδα εμπλέκονται και οι ίδιες / ίδιοι σε διαδικασία προσωπικής θεραπείας. Ειδικότερα, μια 

στις τρεις φοιτήτριες ανέφερε πως έχει εμπλακεί σε διαδικασία προσωπικής θεραπείας, 

ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η προσωπική θεραπείας δεν αποτελεί μέρος του προγράμματος 

σπουδών, ούτε είναι προαπαιτούμενο για την λήψη της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Το 

εύρημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και είναι σε συμφωνία με την διεθνή βιβλιογραφία που 

αναφέρει ότι οι εκπαιδευόμενοι ψυχολόγοι αναζητούν θεραπεία συχνότερα από το γενικό 

πληθυσμό ακόμα και αν δεν απαιτείται ως μέρος των σπουδών τους (Dearing,  Maddux, & 

Tangney, 2005. McCarthy, Pfohl, & Bruno, 2010). Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η 

εμπλοκή των προπτυχιακών φοιτητριών Ψυχολογίας σε διαδικασία προσωπικής θεραπείας 

αποτελεί συνέπεια της ίδια της εκπαίδευσής τους καθώς και της επιθυμίας τους να επιλύσουν 

προσωπικά τους ζητήματα, να αποκτήσουν αυξημένα επίπεδα αυτογνωσίας και να γίνουν 

καλύτεροι ψυχολόγοι (Μαλικιώση - Λοΐζου, 2012).  

 Ειδικά το τελευταίο στοιχείο, το να γίνουν δηλαδή καλύτεροι ψυχολόγοι, έχει αρκετά 

ισχυρές βάσεις καθώς στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ανέφεραν 

πως θεωρούν ότι η προσωπική θεραπεία βοηθά τους επαγγελματίες ψυχολόγους να γίνουν πιο 

αποτελεσματικοί στην δουλειά τους. Δεν αποτελεί, λοιπόν, καθόλου έκπληξη το γεγονός ότι οι 

περισσότεροι φοιτητές θεωρούν πως η προσωπική θεραπεία θα έπρεπε να αποτελεί μέρος της 

εκπαίδευσης των μελλοντικών ψυχολόγων και να θεωρείται απαραίτητο προαπαιτούμενο για την 

λήψη της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.   

 Όσον αφορά στην δεύτερη ερευνητική υπόθεση, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι 

όντως οι προπτυχιακοί φοιτητές και οι προπτυχιακές φοιτήτριες ψυχολογίας δεν εμφανίζουν 

έντονο προσωπικό στίγμα αναζήτησης επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας. Φυσικά, όπως 
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αναφέρεται και στη βιβλιογραφία, οι εκπαιδευόμενοι ψυχολόγοι δεν έχουν «ανοσία» στις 

κοινωνικές νόρμες και τα στερεότυπα αναφορικά με την ψυχική ασθένεια και την εμπλοκή σε 

διαδικασία θεραπείας (Horsfall, Cleary, & Hunt, 2010. Overton & Medina, 2008). Θα μπορούσε 

όμως κανείς να ισχυριστεί, ότι οι σπουδές που έχουν επιλέξει καθώς και το περιεχόμενο των 

μαθημάτων που παρακολουθούν, τους έχει κάνει περισσότερο ενήμερους αναφορικά με τις δικές 

τους αντιλήψεις και στερεότυπα, βοηθώντας τους με αυτόν τον τρόπο να τα «δουλέψουν» 

προκειμένου να γίνουν όσον το δυνατόν καλύτεροι και καλύτερες επαγγελματίες ψυχολόγοι. 

 Καλύτερος επαγγελματίας ψυχικής υγείας δεν γίνεται όμως κανείς δουλεύοντας μονάχα 

τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις του αναφορικά με την ψυχοθεραπεία και την ψυχική 

ασθένεια. Η τρίτη ερευνητική υπόθεση που αφορούσε στην συμβολή της προσωπική θεραπείας 

στην αποτελεσματικότητα των επαγγελματιών ψυχολόγων επιβεβαιώθηκε και αυτή. Με άλλα 

λόγια, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες Ψυχολογίας, στην μεγάλη πλειοψηφία τους αναγνωρίζουν 

τα οφέλη που προσφέρει η προσωπική θεραπεία στην αποτελεσματικότερη άσκηση του 

επαγγέλματος του Ψυχολόγου. Το γεγονός αυτό, ενδέχεται να σχετίζεται με το ότι η προσωπική 

θεραπεία συμβάλλει στην ενίσχυση της αυτογνωσίας του θεραπευτή ο οποίος μπαίνοντας ο ίδιος 

στην θέση του θεραπευόμενου, «βιώνει» την όλη θεραπευτική διαδικασία από την πλευρά του 

πελάτη (McLeod, 2013. Norcross, 2005).  Με άλλα λόγια, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι 

η εμπλοκή σε ψυχοθεραπεία, στην περίπτωση των ειδικών ψυχικής υγείας, δεν έχει μονάχα 

θεραπευτικό χαρακτήρα αλλά πρόκειται για ένα είδος βιωματικής μάθησης μέσα από την οποία 

ο «θεραπευόμενος ψυχολόγος» αποκτά πολύτιμες γνώσεις που τον βοηθούν να ασκεί 

αποτελεσματικότερα το κλινικό του έργο.   

 Όπως ήταν αναμενόμενο, η τέταρτη ερευνητική υπόθεση πως οι προηγούμενες εμπειρίες 

προσωπικής θεραπείας επηρεάζουν θετικά τις στάσεις των φοιτητριών/των ψυχολογίας απέναντι 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:46 EEST - 13.56.182.168



Προσωπική θεραπεία και σπουδές ψυχολογίας στην Ελλάδα 65 

 

 
 

στην συμπερίληψη της στο πρόγραμμα σπουδών και ως προαπαιτούμενο για την άδεια 

ασκήσεως του επαγγέλματος, επιβεβαιώθηκε. Πράγματι, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που είχαν 

εμπλακεί σε διαδικασία προσωπικής θεραπείας ήταν περισσότερο φιλικά προσκείμενοι/ες στη 

συμπερίληψή της, όπως επιβεβαιώνεται και από την βιβλιογραφία (Dearing,  Maddux και 

Tangney, 2005). Θα πρέπει βέβαια να τονιστεί, όπως αναφέρεται και στα αποτελέσματα, ότι ο 

δείκτης μεγέθους επίδρασης ήταν χαμηλός. Το γεγονός αυτό επιδεικνύει ότι η αξία της 

προσωπικής θεραπείας αναγνωρίζεται και από τους φοιτητές που δεν έχουν προηγούμενες 

εμπειρίες θεραπείας.  Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει κανείς υπόψη την πιθανότητα ότι ένα άτομο 

ενδέχεται να έχει και αρνητικές εμπειρίες ψυχοθεραπείας οι οποίες μπορεί να το 

«τραυματίσουν» και να το αποτρέψουν από το να εμπλακεί εκ νέου σε διαδικασία θεραπείας. 

Καθώς όμως, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι φοιτήτριες που είχαν προηγούμενες 

εμπειρίες προσωπικής θεραπείας ήταν υπέρ της συμπερίληψή τους στο πρόγραμμα σπουδών 

Ψυχολογίας, θα μπορούσε κανείς να υποθέσει με ασφάλεια ότι οι εμπειρίες τους αυτές ήταν 

ευεργετικές και για αυτό και είχαν θετικό αντίκτυπο στις στάσεις τους απέναντι στην 

συμπερίληψη της στο πρόγραμμα σπουδών.  

 Συνεχίζοντας, η πέμπτη ερευνητική υπόθεση πως το προσωπικό στίγμα αναζήτησης 

επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας επηρεάζει αρνητικά τις στάσεις των φοιτητριών/των 

ψυχολογίας απέναντι στην συμπερίληψη της προσωπικής θεραπείας στο πρόγραμμα σπουδών, 

επιβεβαιώθηκε επίσης. Καμία έκπληξη δεν αποτελεί το γεγονός ότι εάν μια φοιτήτρια θεωρεί 

«στιγματιστικό» το να αναζητήσει επαγγελματική ψυχολογική βοήθεια για ένα προσωπικό 

ζήτημα, δεν θα είναι υπέρ της συμπερίληψης της προσωπικής θεραπείας στην εκπαίδευσής της. 

Θα ήταν, όμως, κάπως παράδοξο ένα άτομο που εκπαιδεύεται στην ψυχολογία να θεωρεί την 

προσωπική θεραπεία ως «στιγματιστική» λύση για τον εαυτό της και αυτό επιβεβαιώνεται από 
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το γεγονός ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν χαμηλό προσωπικό στίγμα αναζήτησης 

επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας.  

 Τέλος, επιβεβαιώθηκε και η έκτη ερευνητική υπόθεση, καθώς φάνηκε ότι το έτος 

φοίτησης δεν επηρεάζει τις στάσεις των φοιτητριών/των ψυχολογίας απέναντι στην 

συμπερίληψη της στο πρόγραμμα σπουδών και ως προαπαιτούμενο για την άδεια ασκήσεως του 

επαγγέλματος. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θεωρούν πως η προσωπική θεραπεία θα έπρεπε να 

αποτελεί μέρος της εκπαίδευσης των μελλοντικών ψυχολόγων καθώς πιστεύουν ότι βοηθά τους 

επαγγελματίες ψυχολόγους να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στην δουλειά τους. H αντίληψη αυτή 

παραμένει ισχυρή ανεξάρτητα με το σε ποιο έτος φοίτησης βρίσκεται η κάθε φοιτήτρια που 

συμμετείχε στην έρευνα.   

 Συμπερασματικά, η παρούσα έρευνα εκπλήρωσε το στόχο της που αφορούσε τη μελέτη 

των στάσεων των προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών Ψυχολογίας αναφορικά με την 

προσωπική θεραπεία ως μέρος της εκπαίδευσης των ψυχολόγων.  Τα ευρήματα της έρευνας 

ήταν όλα σε συμφωνία με τη διεθνή βιβλιογραφία ενώ όλες οι ερευνητικές υποθέσεις 

επιβεβαιώθηκαν. Επίσης, δεδομένης της απουσίας εφάμιλλων ερευνών στον ελλαδικό χώρο, η 

μελέτη αυτή κατάφερε να αποτυπώσει για πρώτη φορά τις αντιλήψεις Ελλήνων και Ελληνίδων 

εκπαιδευόμενων ψυχολόγων σε ελληνικό πανεπιστήμιο για το εν λόγω ζήτημα.  Βέβαια, 

δεδομένης της ελληνικής πραγματικότητας σε ότι αφορά την εκπαίδευση των ψυχολόγων, 

μοιάζει να είναι ουτοπικό το να παρέχεται δωρεάν προσωπική θεραπεία σε όλους τους 

προπτυχιακούς φοιτητές και σε όλες τις προπτυχιακές φοιτήτριες ψυχολογίας. Τα δεδομένα, 

όμως, αυτής της έρευνας εγείρουν πολλά ερωτηματικά για την εκπαίδευση των ψυχολόγων στην 

Ελλάδα και το τι αυτή θα έπρεπε να εμπεριέχει σύμφωνα με την γνώμη των φοιτητών/τριων, σε 

σχέση με το τι θεωρούν ότι θα τους ήταν χρήσιμο στο μέλλον για την εργασία τους ως 
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επαγγελματίες ψυχολόγοι. 

 Το να εμπλακεί κανείς σε διαδικασία προσωπικής θεραπείας είναι αναμφίβολα μια πολύ 

ευαίσθητη και προσωπική επιλογή, η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνεται 

καταναγκαστικά. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει πληθώρα ερευνών που στηρίζει την 

χρησιμότητά της ενώ μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ψυχολογίας στον ελλαδικό χώρο και 

στο εξωτερικό, την έχουν ήδη ενσωματώσει στο πρόγραμμα σπουδών τους. Μοιάζει, με άλλα 

λόγια, να μην μπορεί να δοθεί μια ξεκάθαρη απάντηση σε αυτόν το διάλογο, ειδικά αν λάβει 

κανείς υπόψη την ευαίσθητη φύση του εν λόγω ζητήματος.   

 Παρόλα αυτά, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί, ειδικά αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι 

πολλά άτομα επιλέγουν να σπουδάσουν ψυχολογία σε μια προσπάθεια να επιλύσουν δικά τους 

προσωπικά ζητήματα, πως η απόφαση να γίνει κάποιος επαγγελματίας ψυχολόγος και η 

απόφαση να εμπλακεί σε διαδικασία προσωπικής θεραπείας, δεν απέχουν τελικά και τόσο πολύ 

η μία από την άλλη. Στο εξωτερικό, όπου επαγγελματίας ψυχολόγος δεν γίνεται κανείς μόνο με 

το πτυχίο, η χρυσή τομή μοιάζει να βρίσκεται στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών 

ψυχολογίας που συμπεριλαμβάνουν και την προσωπική θεραπεία. Με άλλα λόγια, η θεραπεία 

ζητείται μονάχα από αυτά τα άτομα που είναι αποφασισμένα να συνεχίσουν τις σπουδές 

ψυχολογίας σε μεταπτυχιακό επίπεδο και να γίνουν επαγγελματίες ψυχολόγοι, δεδομένου πως 

για το πετύχουν αυτό, η μεταπτυχιακή εκπαίδευση είναι μονόδρομος. Δεν είναι παράλογο, 

λοιπόν, μέρος της απόφασης αυτής να είναι και η εμπλοκή σε διαδικασία προσωπικής 

θεραπείας. Επιπλέον, για τους αποφοίτους και τις απόφοιτες ψυχολογίας που δεν επιθυμούν να 

εργαστούν κλινικά αλλά τους / τις ενδιαφέρουν άλλες ειδικότητες (όπως πχ. η νευροψυχολογία, 

η οργανωτική ψυχολογία, η έρευνα κτλ.), υπάρχει πληθώρα μεταπτυχιακών προγραμμάτων που 

δεν περιλαμβάνουν την προσωπική θεραπεία στον οδηγό σπουδών τους.  
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 Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή όμως, το γεγονός ότι στην Ελλάδα η άδεια 

ασκήσεως επαγγέλματος αποκτάται μόνο με το πτυχίο Ψυχολογίας, κάνει τα πράγματα ακόμα 

πιο περίπλοκα, καθώς κανένας δεν μπορεί να ζητήσει από έναν απόφοιτο ή μια απόφοιτη 

Ψυχολογίας να προβεί σε περαιτέρω εκπαίδευση ή να εμπλακεί σε διαδικασία προσωπική 

θεραπείας. Αντίθετα, το εάν ορισμένοι/ες απόφοιτοι/ες επιλέξουν να αποκτήσουν κάποια 

εξειδίκευση στην ψυχολογία ή να εμπλακούν σε θεραπεία, αυτό έγκειται μονάχα στις δικές τους 

προθέσεις για επιμόρφωση ενώ πολλές φορές παίζουν ρόλο και άλλοι παράγοντες (πχ. 

οικονομικοί παράγοντες). Το γεγονός αυτό, καθιστά ακόμα πιο σημαντικά τα ευρήματα της 

έρευνας καθώς φαίνεται πως οι φοιτήτριες και οι φοιτητές ψυχολογίας στον ελλαδικό χώρο 

πιστεύουν στα οφέλη της προσωπικής θεραπείας και την επιζητούν, δίχως να περιορίζονται 

μονάχα σε ότι τους προσφέρει το ήδη υπάρχον πρόγραμμα σπουδών. 

6. Περιορισμοί 

 Όπως σε όλες τις έρευνες, έτσι και σε αυτή υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί οι οποίοι θα 

πρέπει να αναγνωριστούν. Αρχικά, ένας βασικός περιορισμός της παρούσας έρευνας σχετίζεται 

με την ποσοτική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε.  Παρά το γεγονός ότι η ποσοτική προσέγγιση 

είναι ιστορικά πιο «αποδεκτή» από την επιστημονική κοινότητα, αξίζει να σημειωθεί ότι 

παρουσιάζει και μειονεκτήματα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αναλυτικότερα, η εν 

λόγω προσέγγιση δεν δίνει τη δυνατότητα για ολιστική και εις βάθος διερεύνηση περίπλοκων 

βιωμάτων ή γεγονότων που σχετίζονται με την ανθρώπινη εμπειρία. Επιπλέον, η απουσία 

προσωπικής επαφής μεταξύ της ερευνήτριας και του δείγματος περιορίζει σημαντικά την 

περαιτέρω ερμηνεία των ερευνητικών αποτελεσμάτων.  Ειδικά για το υπό μελέτη ζήτημα, η 

διερεύνησή του με ποσοτικές μεθόδους είναι αρκετά περιοριστική.   

 Ένας άλλος σημαντικός περιορισμός της έρευνας αφορά στο δείγμα. Ειδικότερα, το 
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δείγμα αποτελούνταν μονάχα από προπτυχιακούς φοιτητές και προπτυχιακές φοιτήτριες του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να υποθέσει κανείς με 

ασφάλεια ότι τα αποτελέσματα αυτά ισχύουν και για τους προπτυχιακούς φοιτητές και τις 

προπτυχιακές φοιτήτριες των υπόλοιπων τμημάτων ψυχολογίας της Ελλάδας.  Επίσης, για 

λόγους που παρουσιάστηκαν αναλυτικά στην εισαγωγή, το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν 

μονάχα από άτομα που βρίσκονται στον πρώτο κύκλο σπουδών ψυχολογίας. Κατά συνέπεια, τα 

αποτελέσματα δεν περιλαμβάνουν τις στάσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών και 

περιορίζονται μονάχα σε προπτυχιακές φοιτήτριες και προπτυχιακούς φοιτητές. Τέλος, θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι  στο δείγμα δεν  συμπεριλαμβάνονταν καθόλου φοιτητές 

και φοιτήτριες που βρίσκονται στο πρώτο έτος σπουδών ψυχολογίας, καθώς κρίθηκε ότι 

ενδέχεται να μην είχαν ακόμα τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να διαμορφώσουν 

εμπεριστατωμένη άποψη για το ζήτημα της προσωπικής θεραπείας των εκπαιδευόμενων 

ψυχολόγων.  

7. Μελλοντικές έρευνες 

 Κατά την διερεύνηση της βιβλιογραφίας, έγινε φανερό ότι για το ζήτημα της προσωπικής 

θεραπείας αυτό που μοιάζει να έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το υποκειμενικό βίωμα του κάθε  

«θεραπευόμενου - εκπαιδευόμενου ψυχολόγου. Κατά συνέπεια, θα είχε σίγουρα νόημα στο 

μέλλον να πραγματοποιηθούν περισσότερες έρευνες που να ακολουθούν την ποιοτική 

μεθοδολογία για τον εν λόγω ζήτημα στον ελλαδικό χώρο. Αναλυτικότερα, η εφαρμογή 

ποιοτικής μεθοδολογίας με παρόμοια θεματική, θα παρέχουν την δυνατότητα για μια εις βάθος 

διερεύνηση, συμβάλλοντας σημαντικά στην προαγωγή νέας γνώσης. Οι νέες πληροφορίες που 

θα προέκυπταν, θα μπορούσαν να αποτελέσουν εξαιρετικά πολύτιμο υλικό για τη διαμόρφωση 

της εκπαίδευσης των ψυχολόγων στην Ελλάδα και κατά συνέπεια, να συμβάλλουν στην 
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βελτίωση της κατάρτισης τους.  

 Επιπλέον, θα ήταν πολύ σημαντικό παρόμοιες έρευνες, τόσο ποσοτικές όσο και 

ποιοτικές, να διενεργηθούν με δείγμα μεταπτυχιακούς φοιτητές και μεταπτυχιακές φοιτήτριες 

ψυχολογίας που εξειδικεύονται σε κάποια ειδικότητα (κυρίως στην συμβουλευτική ψυχολογία ή 

/ και στην κλινική ψυχολογία), προκειμένου να εντοπιστούν ομοιότητες ή τυχόν διαφορές 

αναφορικά με το ζήτημα της προσωπικής θεραπείας των εκπαιδευόμενων ψυχολόγων. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον θα είχε, επίσης, να πραγματοποιηθούν συγκριτικές μελέτες για το εν λόγω ζήτημα 

τόσο με επαγγελματίες ψυχολόγους όσο και με εκπαιδευόμενους ψυχολόγους.  Τέλος, πέρα από 

το προσωπικό στίγμα αναζήτησης επαγγελματικής ψυχολογικής βοήθειας και τις προηγούμενες 

εμπειρίες προσωπικής θεραπείας, η διεθνή βιβλιογραφία αναφέρει ποικίλους άλλους παράγοντες 

που θα μπορούσαν δυνητικά να αποτελέσουν τροχοπέδη σε σχέση με την αναζήτηση 

ψυχολογικής βοήθειας, όπως για παράδειγμα το εκπαιδευτικό επίπεδο, το κοινωνικό και το 

οικονομικό υπόβαθρο, η αίσθηση αυτο – αποτελεσματικότητας, το φύλο κτλ. Κατά συνέπεια, θα 

είχε ενδεχομένως νόημα η διεξαγωγή ερευνών που να εξετάζουν και άλλου τέτοιου είδους 

αποτρεπτικούς παράγοντες.   

8. Ηθικά ζητήματα 

Η παρούσα έρευνα δεν αναμένεται να αποτελέσει απειλή για τη σωματική ή την 

συναισθηματική ακεραιότητα των συμμετεχόντων και των συμμετεχουσών. Παρόλα αυτά, το 

ίδιο το ζήτημα της προσωπικής θεραπείας θέλει εξαιρετικά μεγάλη προσοχή στον χειρισμό του 

από ερευνητική άποψη. Το αν θα αποφασίσει κανείς να εμπλακεί σε διαδικασία προσωπικής 

θεραπείας είναι μια πολύ σημαντικά και προσωπική επιλογή η οποία θα πρέπει να είναι 

εθελούσια και σε καμία περίπτωση εξαναγκαστική. Κατά συνέπεια, ο διάλογος και η έρευνα για 

την συμπερίληψη της προσωπικής θεραπείας σε προγράμματα σπουδών Ψυχολογίας ως 
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υποχρεωτικό κομμάτι θα πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή και με σεβασμό στην ελευθερία 

του ατόμου να κάνει αυτή την επιλογή ή όχι.  

 Όσον αφορά την παρούσα μελέτη, ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή της εγκρίθηκαν από τα 

μέλη της Εσωτερικής Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας του Παιδαγωγικού τμήματος Ειδικής 

Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά την υπ. αριθμ. 1/20-02-2019 συνεδρίαση (αριθμ. 

πρωτ.: 2). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, η ερευνήτρια δεν έχει καμία απολύτως πρόθεση να θίξει 

ή να προσβάλει άτομα τα οποία δεν επιθυμούν να εμπλακούν σε διαδικασία προσωπικής 

θεραπείας και θεωρούν ότι δεν θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται στην εκπαίδευση των 

ψυχολόγων. Αντιθέτως, στόχος της ερευνήτριας είναι η αντικειμενική μελέτη του εν λόγω 

ζητήματος για πρώτη φορά στον ελλαδικό χώρο, παρουσιάζοντας τόσο τα υπέρ όσο και τα κατά 

της συμπερίληψης της προσωπικής θεραπείας στην εκπαίδευση των μελλοντικών ψυχολόγων.  
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Παράρτημα Α 

Ερωτηματολόγιο για την προσωπική θεραπεία φοιτητριών/των Ψυχολογίας 

Ηλικία     Φύλο      Έτος σπουδών 

Έχετε εμπλακεί ποτέ στη διαδικασία προσωπικής θεραπείας; Ναι (__)  Όχι (__) 

 Συμφωνώ 

Απόλυτα 

Συμφωνώ Δεν είμαι 

σίγουρος/η 

Διαφωνώ Διαφωνώ 

απόλυτα 

1. Θεωρώ ότι η προσωπική θεραπεία θα 

έπρεπε να είναι απαραίτητη προϋπόθεση 

για την περάτωση των σπουδών 

Ψυχολογίας. 

     

2. Εάν η προσωπική θεραπεία ήταν 

υποχρεωτική για την περάτωση των 

σπουδών Ψυχολογίας, θα διάλεγα άλλη 

σχολή. 

     

3. Θεωρώ ότι η προσωπική θεραπεία θα 

έπρεπε να είναι απαραίτητη προϋπόθεση 

για την λήψη της άδειας ασκήσεως 

επαγγέλματος του Ψυχολόγου. 

     

4. Θεωρώ ότι η προσωπική θεραπεία θα με 

βοηθούσε στη μελλοντική μου εργασία ως 

ψυχολόγου. 

     

5. Θεωρώ ότι η προσωπική θεραπεία θα με 

βοηθούσε να εξοικειωθώ περισσότερο με 

την κλινική πράξη. 

     

6. Θεωρώ ότι η προσωπική θεραπεία 

βοηθά τους/τις επαγγελματίες ψυχολόγους 

να είναι πιο αποτελεσματικοί/ές στην 

δουλειά τους. 

     

7. Θεωρώ ότι οι απόφοιτοι/ες ψυχολογίας 

θα πρέπει να συμπληρώσουν έναν αριθμό 

ωρών προσωπικής θεραπείας πριν λάβουν 

την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του 

Ψυχολόγου. 

     

8. Θεωρώ ότι η προσωπική θεραπεία είναι 

απαραίτητη για την αποτελεσματική 

άσκηση του επαγγέλματος του/της 

Ψυχολόγου. 

     

9. Εάν η προσωπική θεραπεία ήταν 

αναγκαία προϋπόθεση για τη λήψη της 

άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του 

ψυχολόγου, θα διάλεγα διαφορετικό 

επάγγελμα. 
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Παράρτημα Β 

Κλίμακα Προσωπικού Στίγματος σχετικά µε την Αναζήτηση Ψυχολογικής Βοήθειας   

Οι άνθρωποι κάποιες φορές θεωρούν ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα που απαιτούν την αναζήτηση 

επαγγελματικής ψυχολογικής  βοήθειας. Αυτό µμπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις σχετικά µε το τι 

σημαίνει να αναζητάει κάποιος επαγγελματική ψυχολογική βοήθεια. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε την 

κλίμακα για να εκτιμήσετε το βαθμό που κάθε δήλωση περιγράφει πώς μπορεί να αντιδρούσατε σε αυτή 

την περίπτωση.     

            1 = Διαφωνώ πολύ     2 = Διαφωνώ     3 = Ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ   4 = Συμφωνώ     5 = Συμφωνώ πολύ   

 

Παρακαλώ κυκλώστε τον αριθμό που δηλώνει το βαθμό συμφωνίας.  
  

1. Θα ένιωθα ανεπαρκής αν πήγαινα σε έναν    1  2  3  4  5       

ψυχοθεραπευτή για ψυχολογική βοήθεια 
 

2. Η αυτοπεποίθησή µου ΔΕΝ θα απειλείτο,    1  2  3  4  5       

αν αναζητούσα ψυχολογική βοήθεια.  

 

3. Η αναζήτηση ψυχολογικής βοήθειας,    1  2  3  4  5       

θα µε έκανε να νιώθω λιγότερο έξυπνος. 

 

4. Η αυτοεκτίµησή µου θα αυξανόταν αν    1  2  3  4  5       

μιλούσα σε έναν ψυχοθεραπευτή. 

 

5. Η άποψή µου για τον εαυτό µου δε θα          1  2  3  4  5       

άλλαζε επειδή επέλεξα να δω έναν ψυχοθεραπευτή.  

6. Θα µε έκανε να νιώθω κατώτερος η αναζήτηση    1  2  3  4  5       

βοήθειας από ψυχοθεραπευτή. 

7. Θα ένιωθα εντάξει µε τον εαυτό µου, αν επέλεγα   1  2  3  4  5       

να αναζητήσω επαγγελματική βοήθεια. 

8. Αν πήγαινα σε έναν ψυχοθεραπευτή, θα ήμουν    1  2  3  4  5      

λιγότερο ικανοποιημένος/η  από τον εαυτό µου. 

9. Η αυτοπεποίθηση µου θα παρέμενε η ίδια αν   1  2  3  4  5                            

αναζητούσα επαγγελματική ψυχολογική βοήθεια για  

ένα πρόβλημα  που δε θα µμπορούσα να λύσω.  

10. Θα ένιωθα χειρότερα για τον εαυτό µου αν δεν   1  2  3  4  5        

µμπορούσα να επιλύσω τα δικά µου προβλήματα.  
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Παράρτημα Γ 

 
 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:46 EEST - 13.56.182.168


