
 
____________________________________________________________________________________________________________

 
ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 

«Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ 
∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥ» 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: 
∆ρ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ Ε. ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗ 
 
ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΡΙΕΣ: 
Α∆ΑΜΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 

 
 
 
 
 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2004 
 

 ____________________________________________________________________________________________________________



 
____________________________________________________________________________________________________________

 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 
 
 
           
 

 
 
Για την διεκπεραίωση της πτυχιακής µας εργασίας θα θέλαµε να 

ευχαριστήσουµε την καθηγήτρια µας ∆ρ Αργυρούλα Καλαιτζάκη για την πολύτιµη 
βοήθεια της, το προσωπικό των Κέντρων Ψυχικής Υγείας Χανίων  και Ψυχικής 
Υγιεινής Ηρακλείου καθώς και τους εξυπηρετούµενους τους που συνεργάστηκαν 
µαζί µας για την πραγµατοποίηση της έρευνας.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αδαµίδου Άννα & Χαραλάµπους Κυριακή 
Ηράκλειο 2004 

 
 

Σελ. 2 

____________________________________________________________________________________________________________



 
____________________________________________________________________________________________________________

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ...........................................................................................................12 
 
 

A΄ ΜΕΡΟΣ 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
1.1 Η επιστήµη της κοινωνικής εργασίας.............................................................15  
 
1.2 Ιστορική αναδροµή της κοινωνικής εργασίας.................................................16 
 
1.3 Γενική ∆ιαµεθοδική Κοινωνική Εργασία.........................................................18 
 
1.4 Τοµείς άσκησης της κοινωνικής εργασίας......................................................20 
 
1.5 Γνωστικό πεδίο της κοινωνικής εργασίας.......................................................22 
 
1.6 Η δεοντολογία του επαγγέλµατος του κοινωνικού λειτουργού.......................23 
 
1.7 Οι επαγγελµατικοί ρόλοι του κοινωνικού λειτουργού.....................................24 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
2.1 H θεραπευτική σχέση κοινωνικού λειτουργού  
και εξυπηρετούµενου...........................................................................................28 
 
2.2 Μεταβίβαση και αντιµεταβίβαση µέσα στην επαγγελµατική σχέση................32 
 
2.3 Επικοινωνία- Συνέντευξη και επαγγελµατική θεραπευτική σχέση..................32 
 
2.4 Γνώσεις στην ανάπτυξη της επαγγελµατικής σχέσης....................................34 
 
2.5 Βασικές δεξιότητες ανάπτυξης της επαγγελµατικής θεραπευτικής 
σχέσης.................................................................................................................35 
 
2.6 ∆υσκολίες- εµπόδια στην επικοινωνία κοινωνικού λειτουργού 
και εξυπηρετούµενου...........................................................................................36 
 
2.7 Η δεοντολογική ευθύνη του κοινωνικού λειτουργού   
έναντι των εξυπηρετουµένων του........................................................................38 

Σελ. 3 

____________________________________________________________________________________________________________



 
____________________________________________________________________________________________________________

 
2.8 Βασικές αρχές στην άσκηση της επαγγελµατικής σχέσης.............................40 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
3.1 Η επαγγελµατική σχέση ................................................................................42 
 
3.2 Χαρακτηριστικά της επαγγελµατικής σχέσης.................................................43 
 
3.3 Αξίες που διέπουν την επαγγελµατική σχέση................................................44 
 
3.4 Στοιχεία θετικής επαγγελµατικής σχέσης.......................................................45 
 
3.5 Φάσεις της επαγγελµατικής σχέσης...............................................................46 
 
3.6 Συστατικά µέρη της επαγγελµατικής σχέσης.................................................48 
 
3.7 Εµπόδια στην ανάπτυξη της επαγγελµατικής σχέσης...................................49 
 
3.8 Αποτελέσµατα επαγγελµατικής σχέσης.........................................................49 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
4.1 Σχέση κοινωνικού λειτουργού και εξυπηρετούµενου αναφορικά µε  τις  
θεωρίες τις κοινωνικής εργασίας..........................................................................51 
 
4.2 Ψυχοδυναµικές προσεγγίσεις........................................................................51 
 
4.3 Ψυχοκοινωνική θεραπεία...............................................................................52 
 
4.4 Εναλλακτικές ψυχοδυναµικές προσεγγίσεις- λειτουργική θεωρία..................55 
 
4.5 Θεωρία της συµπεριφοράς και της κοινωνικής µάθησης...............................57 
 
4.6 Θεωρία των συστηµάτων...............................................................................59 
 
4.7 Επικεντρωµένη σε στόχους κοινωνική εργασία µε άτοµα..............................61 
 
4.8 Μοντέλα παρέµβασης στην κρίση και της επικεντρωµένης σε στόχους  
εργασίας...............................................................................................................66 
 
 

Σελ. 4 

____________________________________________________________________________________________________________



 
____________________________________________________________________________________________________________

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 
5.1 Η εµφάνιση και εξέλιξη των θεωριών των διαπροσωπικών σχέσεων............69 
 
5.2 Οι διαπροσωπικές θεωρίες............................................................................69 
 
5.3 Ο διαπροσωπικός κύκλος..............................................................................70 
 
5.4 Η θεωρία του διαπροσωπικού οκταγώνου 
5.4.1. Εµφάνιση και εξέλιξη της θεωρίας..............................................................71 
5.4.2. Βασικές έννοιες..........................................................................................73 
 
5.5 Θετική  και αρνητική συσχέτιση......................................................................75 
 
 
 
5.6 Πλεονεκτήµατα της θεωρίας του διαπροσωπικού οκταγώνου.......................78 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 
∆ιαπροσωπικές σχέσεις......................................................................................80 
 
6.1 Αίτια έλλειψης διαπροσωπικών σχέσεων......................................................80 
 
6.2 Συνέπειες από την έλλειψη διαπροσωπικών σχέσεων..................................81 
 
6.3 Συνέπειες από την ύπαρξη διαπροσωπικών σχέσεων..................................82 
 
6.4 Προϋποθέσεις ύπαρξης διαπροσωπικών σχέσεων.......................................82 
 
6.5 Η εξέλιξη των διαπροσωπικών σχέσεων.......................................................82 
 
6.6 Η συµβολή της επαγγελµατικής σχέσεις στις διαπροσωπικές σχέσεις 
του εξυπηρετούµενου...........................................................................................83 
 
 
 

Β΄ ΜΕΡΟΣ 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 
7.1 Μεθοδολογία έρευνας....................................................................................85 
 
7.2 Ερευνητικά εργαλεία......................................................................................88 

Σελ. 5 

____________________________________________________________________________________________________________



 
____________________________________________________________________________________________________________

 
7.3 ∆είγµα- συµµετέχοντες...................................................................................91 
 
7.4 Ερευνητικές υποθέσεις...................................................................................93 
 
7.5 Στατιστική ανάλυση........................................................................................93 
 
7.6 Αποτελέσµατα έρευνας..................................................................................94 
 
7.6.1 Σχέση δηµογραφικών µεταβλητών µε τον τρόπο αλληλεπίδρασης  
των εξυπηρετούµενων µε τους άλλους ανθρώπους και τον κοινωνικό  
λειτουργό..............................................................................................................94 
 
7.6.2 Ποιότητα των συνεδριών...........................................................................103 
 
7.6.3 ∆ιερεύνηση της σχέσης κοινωνικού λειτουργού εξυπηρετούµενου...........104 
 
7.6.4 ∆ιερεύνηση του τρόπου αλληλεπίδρασης του εξυπηρετούµενου 
µε τους άλλους ανθρώπους(ΕΣΑΑ2) σε σχέση µε τον τρόπο που 
αλληλεπιδρά µε τον κοινωνικό λειτουργό..........................................................107 
 
7.6.5 ∆ιερεύνηση του τρόπου αλληλεπίδρασης του εξυπηρετούµενου 
 µε τους άλλους ανθρώπους (ΕΣΑΑ2) σε σχέση µε τον τρόπο 
αλληλεπίδρασης του κοινωνικού λειτουργού µε τον εξυπηρετούµενο..............108   
 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
 
8.1 Συζήτηση....................................................................................................110 
 
8.2 Συµπεράσµατα...........................................................................................112 
 
Βιβλιογραφία 
Ελληνική..........................................................................................................113 
Ξένη................................................................................................................114 
 
 
Παραρτήµατα  …...........................................................................................115 
 
Παράρτηµα Ι: Ερωτηµατολόγιο της Σχέσης του Ατόµου µε τους Άλλους 
 (ΕΣΑΑ)...........................................................................................................116 
 

Σελ. 6 

____________________________________________________________________________________________________________



 
____________________________________________________________________________________________________________

Παράρτηµα ΙΙ: Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης της Ψυχοθεραπευτικής 
 Συνεδρίας....................................................................................................121 
 
Παράρτηµα ΙΙΙ: Αξιολόγηση της σχέσης κοινωνικού λειτουργού – 
εξυπηρετούµενου.........................................................................................124 
 
Παράρτηµα ΙV: Ερωτηµατολόγιο Προσωπικών ∆εδοµένων........................129 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σελ. 7 

____________________________________________________________________________________________________________



 
____________________________________________________________________________________________________________

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ 
                     
 Σελ. 

Πίνακας 7.1. Προέλευση δείγµατος ………………………………………….. 91 

Πίνακας 7.2. Ηλικία δείγµατος ………………………………………………... 91 

Πίνακας 7.3. Οικογενειακή κατάσταση δείγµατος…………………………... 92 

Πίνακας 7.4. Αριθµός παιδιών των γυναικών του δείγµατος……………… 92 

Πίνακας 7.5. Εκπαίδευση των γυναικών του δείγµατος…………………… 92 

Πίνακας 7.6. Επάγγελµα δείγµατος.………………………….………………. 93 

Πίνακας 7.7. Σχέση εξυπηρετούµενου µε τους άλλους ανθρώπους 
(ΕΣΑΑ2) ……………………………………………….………………………… 

94 

Πίνακας 7.8. Συνάφεια ηλικίας και διαπροσωπικών σχέσεων του 
εξυπηρετούµενου µε τους άλλους ανθρώπους (ΕΣΑΑ2) ………………….. 

94 

Πίνακας 7.9. Τρόπος αλληλεπίδρασης (διαπροσωπικές σχέσεις) των 
εξυπηρετούµενων µε τους άλλους ανθρώπους (ΕΣΑΑ2) σε σχέση µε την 
ηλικία……………………………………………….……………………………... 

95 

Πίνακάς 7.10 Συνάφεια ηλικίας και σχέσης του εξυπηρετούµενου µε τον 
κοινωνικό λειτουργό. ……………………………………………….………….. 

96 

Πίνακας 7.11 Τρόπος αλληλεπίδρασης των εξυπηρετούµενων µε τον 
κοινωνικό λειτουργό σε σχέση µε την ηλικία. .………………………….…… 

97 

Πίνακας 7.12 Αξιολόγηση της ποιότητας της σχέσης του 
εξυπηρετούµενου µε τον κοινωνικό λειτουργό µε βάση την ηλικία. 

97 

Πίνακας 7.13. ∆ηµιουργία σχέσεων από Ουδέτερη Θέση Ισχύος (ΟΘΙ) 
ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση του δείγµατος……………………. 

98 

Πίνακας 7.14. ∆ηµιουργία σχέσεων από Εγγύτητα από Θέση Ισχύος 
(ΕΘΙ) ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση του δείγµατος……………... 

98 

Πίνακας 7.15. ∆ηµιουργία σχέσεων από Ουδέτερη Εγγύτητα (ΟΕ) 
ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση του δείγµατος……………………. 

98 

Πίνακας 7.16. ∆ηµιουργία σχέσεων από Εγγύτητα από Θέση Αδυναµίας 
(ΕΘΑ) ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση του δείγµατος……………. 

99 

Πίνακας 7.17. ∆ηµιουργία σχέσεων από Ουδέτερη Θέση Αδυναµίας 
(ΟΘΑ) ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση του δείγµατος……………. 

99 

Πίνακας 7.18. ∆ηµιουργία σχέσεων από Απόσταση από Θέση Αδυναµίας 
(ΑΘΑ) ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση του δείγµατος……………. 

99 

Πίνακας 7.19. ∆ηµιουργία σχέσεων από Ουδέτερη Απόσταση (ΟΑ) 99 

Σελ. 8 

____________________________________________________________________________________________________________



 
____________________________________________________________________________________________________________

ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση του δείγµατος…………………….. 

Πίνακας 7.20. ∆ηµιουργία σχέσεων από Απόσταση από Θέση Ισχύος 
(ΑΘΙ) ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση του δείγµατος……………... 

100 

Πίνακας 7.21. Συνολικός τρόπος συσχέτισης του δείγµατος (Συνολική 
βαθµολογία) ανάλογα µε την οικογενειακή τους κατάσταση………………... 

100 

Πίνακας 7.22. ∆ηµιουργία σχέσεων από Ουδέτερη Θέση Ισχύος (ΟΘΙ) 
ανάλογα µε το µορφωτικό επίπεδο του δείγµατος…………………………… 

100 

Πίνακας 7.23. ∆ηµιουργία σχέσεων από Εγγύτητα από Θέση Ισχύος 
(ΕΘΙ) ανάλογα µε το µορφωτικό επίπεδο του δείγµατος……………………. 

101 

Πίνακας 7.24. ∆ηµιουργία σχέσεων από Ουδέτερη Εγγύτητα (ΟΕ) 
ανάλογα µε το µορφωτικό επίπεδο του δείγµατος…………………………… 

101 

Πίνακας 7.25. ∆ηµιουργία σχέσεων από Εγγύτητα από Θέση Αδυναµίας 
(ΕΘΑ) ανάλογα µε το µορφωτικό επίπεδο του δείγµατος…………………... 

101 

Πίνακας 7.26. ∆ηµιουργία σχέσεων από Ουδέτερη Θέση Αδυναµίας 
(ΟΘΑ) ανάλογα µε το µορφωτικό επίπεδο του δείγµατος…………………... 

101 

Πίνακας 7.27. ∆ηµιουργία σχέσεων από Απόσταση από Θέση Αδυναµίας 
(ΑΘΑ) ανάλογα µε το µορφωτικό επίπεδο του δείγµατος…………………... 

102 

Πίνακας 7.28. ∆ηµιουργία σχέσεων από Ουδέτερη Απόσταση (ΟΑ) 
ανάλογα µε το µορφωτικό επίπεδο του δείγµατος…………………………… 

102 

Πίνακας 7.29. ∆ηµιουργία σχέσεων από Απόσταση από Θέση Αδυναµίας 
(ΑΘΑ) ανάλογα µε το µορφωτικό επίπεδο του δείγµατος…………………... 

102 

Πίνακας 7.30. Συνολικός τρόπος συσχέτισης του δείγµατος (Συνολική 
βαθµολογία) ανάλογα µε το µορφωτικό τους επίπεδο……………………….  

102 

Πίνακας 7.31. Η ποιότητα των συνεδριών όπως αξιολογήθηκαν από τον 
κοινωνικό λειτουργό…………………………………………………………….. 

103 

Πίνακας 7.32. Η ποιότητα των συνεδριών όπως αξιολογήθηκαν από τον 
εξυπηρετούµενο…………………………………………………………………. 

103 

Πίνακας 7.33. Αξιολόγηση της σχέσης του κοινωνικού λειτουργού µε τον 
εξυπηρετούµενο………………………………………………………………….  

104 

Πίνακας 7.34 Αξιολόγηση της ποιότητας της σχέσης του κοινωνικού 
λειτουργού µε τον εξυπηρετούµενο……………………………………………  

104 

Πίνακας 7.35. Αξιολόγηση της σχέσης του εξυπηρετούµενου µε τον 
κοινωνικό λειτουργό…………………………………………………………….. 

105 

Πίνακας 7.36. Αξιολόγηση της ποιότητας της σχέσης του 
εξυπηρετούµενου µε τον κοινωνικό λειτουργό……………………………….. 

105 

Πίνακας 7.37. Συνάφεια της αξιολόγησης της σχέσης  του κοινωνικού 106 

Σελ. 9 

____________________________________________________________________________________________________________



 
____________________________________________________________________________________________________________

λειτουργού µε τον εξυπηρετούµενο και της αξιολόγησης της σχέσης του 
εξυπηρετούµενου µε τον κοινωνικό λειτουργό……………………………….. 

Πίνακας 7.38. Συνάφεια της Αξιολόγησης της σχέσης του 
εξυπηρετούµενου µε τον κοινωνικό λειτουργό  µε τον τρόπο 
αλληλεπίδρασης του εξυπηρετούµενου µε τους άλλους ανθρώπους 
(ΕΣΑΑ2)…………………………………………………………………………… 

107 

Πίνακας 7.39. Συνάφεια της Αξιολόγησης της ποιότητας της σχέσης του 
εξυπηρετούµενου µε τον κοινωνικό λειτουργό  µε τον τρόπο 
αλληλεπίδρασης του εξυπηρετούµενου µε τους άλλους ανθρώπους 
(ΕΣΑΑ2)…………………………………………………………………………… 

108 

Πίνακας 7.40. Συνάφεια της Αξιολόγησης της σχέσης του κοινωνικού 
λειτουργού µε τον εξυπηρετούµενο µε τον τρόπο αλληλεπίδρασης του 
εξυπηρετούµενου µε τους άλλους ανθρώπους (ΕΣΑΑ2)……………………. 

109 

Πίνακας 7.41. Συνάφεια της Αξιολόγησης της ποιότητας της σχέσης του 
κοινωνικού λειτουργού µε τον εξυπηρετούµενο  µε τον τρόπο 
αλληλεπίδρασης του εξυπηρετούµενου µε τους άλλους ανθρώπους 
(ΕΣΑΑ2)…………………………………………………………………………… 

109 

 
 
     

Σελ. 10 

____________________________________________________________________________________________________________



 
____________________________________________________________________________________________________________

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 
                     
 Σελ. 

Σχήµα 1.1. Οι δύο άξονες των διαπροσωπικών σχέσεων…………………. 72 

Σχήµα 1.2. Οι οκτώ διαστάσεις των διαπροσωπικών σχέσεων ………….. 72 

Σχήµα 1.3. Οι δύο άξονες συσχέτισης……………………………………….. 74 

Σχήµα 1.4. Το Οκτάγωνο των ∆ιαπροσωπικών Σχέσεων…………………. 74 

Σχήµα 1.5. Το ∆ιαπροσωπικό Οκτάγωνο: Το Σχήµα (α) αναπαριστά τον 
θετικό τρόπο συσχέτισης, ενώ το Σχήµα (β), τον αρνητικό………………… 

77 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σελ. 11 

____________________________________________________________________________________________________________



 
____________________________________________________________________________________________________________

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
         Είναι γενικά παραδεκτό ότι η θεραπευτική σχέση-συµµαχία µεταξύ του 
επαγγελµατία ψυχικής υγείας και του εξυπηρετούµενου επηρεάζει σηµαντικά την 
πορεία και την αποτελεσµατικότητα της θεραπείας του. 
         Η θεραπευτική σχέση ορίζεται ως: α) ο συναισθηµατικός δεσµός 
επαγγελµατία-εξυπηρετούµενου, β) οι µεταβλητές που αναφέρονται στην 
προσωπικότητα του επαγγελµατία, γ) η έννοια της µεταβίβασης και 
αντιµεταβίβασης και δ) η ικανότητα συνεργασίας επαγγελµατία και 
εξυπηρετούµενου. 
         Στην παρούσα πτυχιακή εργασία διερευνάται η επαγγελµατική σχέση του  
κοινωνικού λειτουργού µε τον εξυπηρετούµενο και κατά πόσο αυτή συµβάλλει 
στις διαπροσωπικές σχέσεις του εξυπηρετούµενου µε άλλους ανθρώπους. 
         Στόχος είναι η διερεύνηση της συµβολής που µπορεί να έχει η παροχή 
βοήθειας από τον κοινωνικό λειτουργό και η ανάπτυξη µιας ικανοποιητικής 
επαγγελµατικής σχέσης µε τον εξυπηρετούµενο στις διαπροσωπικές σχέσεις του 
εξυπηρετούµενου. 
 
         Το θεωρητικό µέρος αποτελείται από τα παρακάτω κεφάλαια: 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αναφέρεται στην επιστήµη της κοινωνικής εργασίας, στις 
µεθόδους, στους τοµείς άσκησης, στο γνωστικό της πεδίο, στη δεοντολογία του 
επαγγέλµατος καθώς και στους ρόλους που αναλαµβάνει ο κοινωνικός 
λειτουργός κατά την άσκηση του επαγγέλµατος του.  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Θεραπευτική-επαγγελµατική σχέση. Παρουσιάζεται η σχέση 
κοινωνικού λειτουργού και εξυπηρετούµενου, οι έννοιες µεταβίβαση και 
αντιµεταβίβαση µέσα στην επαγγελµατική σχέση, η επικοινωνία κοινωνικού 
λειτουργού και εξυπηρετούµενου µέσω της συνέντευξης, τα εµπόδια και οι 
δυσκολίες στην επικοινωνία, η δεοντολογική ευθύνη του κοινωνικού λειτουργού 
καθώς και οι βασικές αρχές που διέπουν την επαγγελµατική σχέση. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:Η επαγγελµατική διαπροσωπική σχέση κοινωνικού λειτουργού- 
εξυπηρετούµενου. Αναφέρεται η επαγγελµατική διαπροσωπική σχέση, τα 
χαρακτηριστικά της, οι αξίες, οι φάσεις, τα εµπόδια καθώς και τα αποτελέσµατα 
της. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Σχέση κοινωνικού λειτουργού και εξυπηρετούµενου αναφορικά µε 
τις θεωρίες της κοινωνικής εργασίας. Περιλαµβάνει τη σχέση κοινωνικού 
λειτουργού και εξυπηρετούµενου αναφορικά µε τις ψυχοδυναµικές θεωρίες, τη 
θεωρία της συµπεριφοράς και της κοινωνικής µάθησης, τη θεωρία των 
συστηµάτων, της επικεντρωµένης σε στόχους κοινωνικής εργασίας µε άτοµα 
καθώς και της θεωρία της παρέµβασης στην κρίση.  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Οι θεωρίες των διαπροσωπικών σχέσεων µε έµφαση στη θεωρία 
του ∆ιαπροσωπικού Οκταγώνου. Γίνεται λόγος στην εµφάνιση και εξέλιξη των 
θεωριών των διαπροσωπικών σχέσεων, στη θεωρία του διαπροσωπικού κύκλου,  
στη θεωρία του διαπροσωπικού οκταγώνου, στη θετική και αρνητική συσχέτιση 
και στα πλεονεκτήµατα της θεωρίας του διαπροσωπικού οκταγώνου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Κλείνοντας το θεωρητικό µέρος παρουσιάζονται οι διαπροσωπικές 
σχέσεις των ανθρώπων, τα αίτια και οι συνέπειες από την έλλειψη 
διαπροσωπικών σχέσεων, οι συνέπειες από την ύπαρξη διαπροσωπικών 
σχέσεων, οι προϋποθέσεις ύπαρξης διαπροσωπικών σχέσεων, η εξέλιξη των 
διαπροσωπικών σχέσεων καθώς και η συµβολή της επαγγελµατικής σχέσης στις 
διαπροσωπικές σχέσεις των εξυπηρετουµένων. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Το κεφάλαιο 7 αφορά το ερευνητικό µέρος και περιλαµβάνει τη 
µεθοδολογία της έρευνας, τα ερευνητικά εργαλεία, το δείγµα-συµµετέχοντες, την 
στατιστική ανάλυση και τα αποτελέσµατα της έρευνας. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Περιλαµβάνει την σύνδεση του θεωρητικού µε το ερευνητικό µέρος 
και τα συµπεράσµατα της έρευνας µας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
 
1.1 Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

«Η κοινωνική εργασία είναι µια κατ’ εξοχήν κοινωνική επιστήµη µε 
παγκόσµια ακτινοβολία και εφαρµογή» (1). Η Κοινωνική Εργασία επιτελείται µέσα  
στα πλαίσια της κοινωνίας για το κοινωνικό όφελος µε κοινωνικά κριτήρια και µε 
γενικά αποδεκτό τρόπο.  Προσεγγίζει και ασχολείται µε σύνθετα και αλληλένδετα 
προβλήµατα, ώστε είναι αδύνατο να καθοριστεί και να ταξινοµηθεί χωρίς να 
γίνουν γενικεύσεις, επαναλήψεις ή παραλήψεις. 

Ως εφαρµοσµένη κοινωνική επιστήµη περιλαµβάνει το θεωρητικό, το 
εµπειρικό και το εφαρµοσµένο σκέλος. Έχει εκτεταµένο πεδίο εφαρµογών σε 
όλων των ειδών τις κοινωνικές υπηρεσίες, σε όλο το φάσµα των κοινωνικών 
προβληµάτων και σε όλους τους κοινωνικούς σχηµατισµούς. 

  
«Το θεωρητικό υπόβαθρο της επιστήµης της κοινωνικής εργασίας 

βρίσκεται στις επιστήµες του ανθρώπου, στη φιλοσοφία, την ιατρική, τη 
ψυχολογία, τη κοινωνιολογία, τη κοινωνική ανθρωπολογία, την κοινωνική 
πολιτική, το δίκαιο και την οικονοµία. Οι ρίζες της ανάγονται στην ιουδαϊκή και 
χριστιανική θρησκεία και παράδοση, στην φιλανθρωπία και στην αγαθοεργία» 
(2). Η κοινωνική εργασία προέκυψε από την ανάγκη να αντιµετωπιστούν  
προβλήµατα επιβίωσης που παρουσιάζονταν σε άτοµα και οµάδες εξαιτίας 
περιστασιακών ή µόνιµων γεγονότων στις συνθήκες ζωής τους.  

Αφετηρία της κοινωνικής εργασίας είναι η ιδέα ότι κάθε άτοµο, 
οποιασδήποτε ηλικίας, είναι δυνατόν να έρθει αντιµέτωπο µε κάποιο πρόβληµα 
και να χρειαστεί βοήθεια σε µια πτυχή της προσωπικής, συναισθηµατικής ή 
κοινωνικής του ζωής. Έτσι η κοινωνική εργασία µελετά και εισηγείται µέτρα, τα 
οποία προλαµβάνουν την εµφάνιση προβληµάτων που απειλούν ή έχουν ήδη 
προσβάλλει τη ζωή ενός ατόµου ή µιας οµάδας ή έχουν αποδυναµώσει την 
αποδοτικότητα των προσπαθειών του να τα χειριστεί. 

 
Η κοινωνική εργασία αποτελεί µια ανθρωποκεντρική επιστήµη, που 

επιδιώκει τη εύρυθµη λειτουργία του ατόµου, των οµάδων και του κοινωνικού 
συνόλου. Στοχεύει  µεταξύ άλλων στην  οµαλή ανάπτυξη όλων των πλευρών της 
προσωπικότητας του ατόµου, στην αξιοποίηση και τον εµπλουτισµό των 
προσωπικών του εφοδίων, των κλίσεων, των γνώσεων και των εµπειριών του.  
         Ως µια επιστήµη δράσης και παρέµβασης µεριµνά αφενός για τη πρόληψη,  
ή αποτροπή µιας κοινωνικής δυσλειτουργίας και αφετέρου για την  αντιµετώπιση, 
δηλαδή την επίλυση των προβληµάτων που παρεµποδίζουν, περιορίζουν, 
αναστέλλουν ή και διαστρεβλώνουν την κοινωνική λειτουργικότητα ενός ατόµου, 
µιας οικογένειας, µιας οµάδας ή µιας κοινότητας. «Η κοινωνική εργασία 
αποσκοπεί γενικότερα στην κοινωνική αλλαγή, την πρόληψη, τη θεραπεία, την 

                                                 
1  Θεανώ Καλλινικάκη, Κοινωνική Εργασία-Εισαγωγή στη Θεωρία και την πρακτική της κοινωνικής εργασίας, 
εκδ. Ελληνικά γράµµατα, Αθήνα 1998, σελ 17 
2  Βλ.1 σελίδα 17 
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αποκατάσταση των κοινωνικών προβληµάτων, στο σχεδιασµό της κοινωνικής 
πολιτικής και στη διοίκηση των κοινωνικών υπηρεσιών 
 που συνιστούν τις αναγκαίες συνθήκες όχι µόνο για την επιβίωση αλλά για την 
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού» (3). 

Με δεδοµένο αντικείµενο ενασχόλησης, η κοινωνική εργασία έχει 
αναπτύξει µεθόδους οι οποίες υποδεικνύουν συγκεκριµένους συστηµατικούς 
τρόπους σκέψης και ανάληψης δραστηριοτήτων, και έχει τυποποιήσει ορισµένες 
τεχνικές δηλαδή ακριβείς και συγκεκριµένες διαδικασίες αξιολόγησης και 
αντιµετώπισης προβληµάτων.  
 
 
 
1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
         «Η ιστορία της κοινωνικής εργασίας αποτελεί κοµµάτι της ιστορίας της 
κοινωνικής πρόνοιας η οποία µε τη σειρά της συµπεριλαµβάνεται στην 
οικονοµική, κοινωνική και πολιτική εθνική και παγκόσµια ιστορία. Κοινή αφετηρία 
της κοινωνικής εργασίας και της κοινωνικής  πρόνοιας υπήρξε η θεσµοθέτηση 
της υποχρέωσης του κοινωνικού συνόλου να καταβάλλει φόρους µε σκοπό την 
παροχή βοήθειας στους φτωχούς. Νόµοι υπέρ των φτωχών υπήρχαν στην 
Γερµανία ήδη το 1529 και στα Πρωσικά κράτη από το 1794» (4). 

Τα ίχνη της κοινωνικής εργασίας ανευρίσκονται στους αποκαλούµενους 
«Νόµους της Φτώχειας» οι οποίοι είχαν θεσπιστεί στην Αγγλία  µεταξύ 1661 και 
1834 και σύµφωνα µε  αυτούς, οι φτωχοί ήταν υποχρεωµένοι να εργάζονται, ενώ 
όσοι επαιτούσαν οδηγούνται στα αναµορφωτήρια. 

 
          Προποµποί των κοινωνικών λειτουργών, ήταν οι φιλικοί επισκέπτες. 
Επρόκειτο για γυναίκες της µεσαίας τάξης της Αγγλίας, οι οποίες στις αρχές του 
1800 επισκέπτονταν και προσέφεραν εθελοντικά υλική βοήθεια στις άπορες 
οικογένειες. Το 1840 οι γυναίκες αυτές συγκρότησαν οργανωµένες ενώσεις για 
την αντιµετώπιση της φτώχειας και λίγα χρόνια αργότερα, το 1870 δηµιούργησαν 
τις φιλανθρωπικές οργανώσεις. Οι φιλικοί επισκέπτες, αφού διερεύνησαν τις 
ανάγκες των ατόµων και των οικογενειών, πρόσφεραν οικονοµική βοήθεια σε 
όσους την είχαν ανάγκη, ενώ βοηθούσαν εκείνους που ήταν σε θέση να βρουν 
εργασία και να ζήσουν ανεξάρτητοι. Αργότερα αντικαταστάθηκαν από αµειβόµενο 
προσωπικό.  
         «Το 1898, ιδρύθηκε η σχολή φιλανθρωπίας της Νέας Υόρκης µε ένα 
καλοκαιρινό πρόγραµµα διάρκειας έξι εβδοµάδων που είχε την επωνυµία 
Summer school of Philanthropy. Το πρώτο αυτό πρόγραµµα πολύ γρήγορα 
εµπλουτίστηκε και η φοίτηση άρχισε να διαρκεί ένα ακαδηµαϊκό έτος, ενώ από το 
1910 το πρόγραµµα έγινε διετές. Έκτοτε η εξέλιξη στο τοµέα της εκπαίδευσης 
στις Η.Π.Α ήταν ραγδαία: το 1919 είχαν συσταθεί 17 σχολές κοινωνικής 

                                                 
3 Θεανώ Καλλινικάκη, Κοινωνική Εργασία-Εισαγωγή στη θεωρία και την πρακτική της κοινωνικής εργασίας, 
εκδ Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1998, σελ. 20 
4 Βλ 3 σελ. 20 
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εργασίας, οι 13 από τις οποίες είχαν γίνει πανεπιστηµιακού επιπέδου το 
1923».(5) 
 
        Την ίδια περίοδο, ορισµένα άτοµα, τα οποία εστίαζαν την προσοχή τους 
στην κοινωνική εξαθλίωση των εργατών και των µεταναστών εξαιτίας της 
µεγάλης πληθυσµιακής συγκέντρωσης στα αστικά κέντρα που είχε προκαλέσει η 
εκβιοµηχάνιση, διαµόρφωσαν κάποια κινήµατα και έλαβαν ορισµένες 
πρωτοβουλίες για την επισήµανση και αντιµετώπιση των έντονων κοινωνικών 
προβληµάτων τόσο των ίδιων των εργατών όσο και των οικογενειών τους. 
         Η σηµαντικότερη από τις κινήσεις αυτές ήταν η Κίνηση Κοινωνικής 
Αποκατάστασης που εισήγαγε µια καινούργια δοµή παροχών στέγασής, σίτισης 
και υποστήριξης. «Οι κινήσεις της φιλανθρωπίας και της κοινωνικής 
αποκατάστασης αποτελούν τις ρίζες της κοινωνικής εργασίας από τις οποίες 
αναπτύχθηκαν τα δυο βασικά ρεύµατα κοινωνικής εργασίας, τα οποία και 
εξελίχθηκαν στις δυο κύριες µεθόδους δράσης και παρέµβασης της. Το πρώτο 
ρεύµα που έχει τις ρίζες του στις φιλανθρωπικές οργανώσεις, εξελίχθηκε στη 
λεγόµενη «κατά περίπτωση κοινωνική εργασία» (Κοινωνική Εργασία µε Άτοµα). 
Το δεύτερο ρεύµα προέκυψε από την κίνηση για την Αποκατάσταση και ανέπτυξε 
τις µεθόδους τις κοινωνικής εργασίας µε οµάδες και κοινότητες».(6) 
 
         Ο αρχικός αυτός µεθοδολογικός προσανατολισµός, µε την τριπλή έµφαση 
στην κοινωνική εργασία µε άτοµα, οµάδες και την κοινότητα, επικράτησε τόσο 
στην άσκηση του επαγγέλµατος όσο και στην εκπαίδευση στην κοινωνική 
εργασία και αναπτύχθηκε ιδιαίτερα µετά το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου. 
         Η επίσηµα αναγνωρισµένη άσκηση της κοινωνικής εργασίας ως 
επαγγέλµατος εγκαινιάστηκε µε την εφαρµογή της σε τρεις τοµείς: στην ιατρική 
κοινωνική εργασία, στη ψυχιατρική κοινωνική εργασία και στο τοµέα της παιδικής 
προστασίας. Αργότερα σε υπηρεσίες υγείας (1905) στο Γενικό Νοσοκοµείο της 
Μασαχουσέτης στη Βοστόνη  από τον ιατρό C. Cabot. Στο τοµέα της ψυχιατρικής 
η κοινωνική εργασία εισήχθη από το ψυχίατρο Adolf Meyer, το 1904. Την ίδια 
περίοδο (1900) άρχισε να γνωρίζει ανάπτυξη και ο τοµέας της προστασίας του 
παιδιού και της οικογένειας, ο οποίος οργανώθηκε και καθοδηγήθηκε 
αποκλειστικά από κοινωνικούς λειτουργούς. Ακολούθησε η ανάπτυξη του τοµέα 
της σχολικής κοινωνικής εργασίας. 
 
         Η κοινωνική εργασία επηρεάστηκε από τα διεθνή και εθνικά οικονοµικά, 
πολιτικά και επιστηµονικά γεγονότα, πολλά από τα οποία παρεµπόδισαν την 
αναγνώριση ενοποιηµένων ιδεών για το περιεχόµενο και τους στόχους της.  

   Γνώρισε σηµαντική και ταχεία ανάπτυξη τις πρώτες δεκαετίες µετά το Β΄ 
Παγκόσµιο Πόλεµο τόσο στις Η.Π.Α όσο και στην Ευρώπη. Η επέκταση του 
κράτούς πρόνοιας και η κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων συνέβαλαν 
καθοριστικά στην ανάπτυξη της. Οι κοινωνικοί λειτουργοί ήταν οι επαγγελµατίες 
που κλήθηκαν να υλοποιήσουν τους στόχους του κράτους πρόνοιας και να 

                                                 
5 Θεανώ Καλλινικάκη, Κοινωνική Εργασία- Εισαγωγή στη θεωρία και την πρακτική της κοινωνικής εργασίας, 
εκδ Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1998, σελ. 22. 
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επιφέρουν τις απαραίτητες κοινωνικές αλλαγές. Η παροχή βοήθειας στους 
έχοντες ανάγκη από προϊόν φιλανθρωπικής διάθεσης του παρέχοντος κατέληξε 
σε µια επιστηµονικά τεκµηριωµένη διαδικασία παροχής βοήθειας.            
 
 
 
1.3 ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΜΕΘΟ∆ΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

Οι ρίζες της γενικής κοινωνικής εργασίας είναι τόσο βαθιές όσο και οι ρίζες 
του ίδιου του επαγγέλµατος της κοινωνικής εργασίας. Από πάντα η κοινωνική 
εργασία ήταν «γενική», καθώς δίνει έµφαση στη σχέση του ατόµου µε το 
περιβάλλον του και χειρίζεται ζητήµατα που εκτείνονται από επιµέρους 
προσωπικές ανάγκες µέχρι τη θέσπιση κοινωνικής πολιτικής. 

«Η περιγραφή της «γέννησης» της ∆ιαµεθοδικής Κοινωνικής  Εργασίας 
έχει σκοπό: 
α) να διακρίνει τα στάδια που ακολουθήθηκαν, να τακτοποιήσει και να 

αναγνωρίσει τις έννοιες και τις θεωρίες που χρησιµοποιήθηκαν, να δείξει πως 
διαµορφώθηκαν και να φτάσει στους λόγους που την κάνουν απαραίτητη 
στην άσκηση της κοινωνικής εργασίας. 

β) να αποδείξει ότι η θεωρία της ανάπτυξης του ατόµου είναι µια πορεία που 
αποβλέπει όχι µόνο στην επίλυση προβληµάτων που ήδη υπάρχουν, αλλά 
και στις προοπτικές που ανοίγονται για την επίλυση άλλων ή ακόµη και την 
πρόληψη δηµιουργίας τους».(7) 

 
Αποτελεί µια πολυµεθοδική, πολυεπίπεδη παρέµβαση που βασίζεται στην 

εκλεκτική επιλογή µιας θεωρητικής βάσης και στην αναγκαιότητα ενσωµάτωσης 
της διττής εστίασης του επαγγέλµατος αφενός σε προσωπικά θέµατα και 
αφετέρου στις απόψεις περί κοινωνικής δικαιοσύνης. Σ’ αυτή περιλαµβάνεται το 
κάθε τι που κάνει ένας κοινωνικός λειτουργός έτσι ώστε να βοηθήσει τα άτοµα τα 
οποία έχουν ανάγκη, σε οποιονδήποτε τοµέα κι αν εργάζεται. «Η γενική 
κοινωνική εργασία αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο κοινωνικός λειτουργός 
συνθέτει τις ειδικές γνώσεις του για τα ειδικά προβλήµατα που χειρίζεται στους 
ειδικούς τοµείς στους οποίους εργάζεται».(8) Το γενικό µοντέλο κοινωνικής 
εργασίας υποστηρίζει µια ενιαία κοινή βασική µέθοδο πρακτικής του 
επαγγέλµατος για όλα τα επίπεδα και τους τοµείς εφαρµογής της. 
 
 «Το γενικό µοντέλο της κοινωνικής εργασίας, όπως παρουσιάζεται µε τη 
σύγχρονη µορφή και εφαρµογή του βασίζεται: 
α) Στο συστηµικό µοντέλο θεώρησης των κοινωνικών προβληµάτων. Η 

αξιολόγηση του προβλήµατος περιλαµβάνει την εξέταση και εκτίµηση της 
λειτουργίας και της αλληλεξάρτησης όλων των συστηµάτων που σχετίζονται 
µε το πρόβληµα και τη σχέση µεταξύ ανθρώπου και περιβάλλοντος. 

                                                 
7 Καλλιόπη Παπαιωάννου, Κλινική Κοινωνική Εργασία- Κοινωνική Εργασία µε Άτοµα, εκδ. Έλλην, Αθήνα 
1998 σελ. 159 
8 Θεανώ Καλλινικάκη, Κοινωνική Εργασία-Εισαγωγή στη θεωρία και την πρακτική της κοινωνική εργασίας 
εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1998 σελ.157-158. 
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β) Στο οικολογικό µοντέλο λύσης των κοινωνικών προβληµάτων. Η επιλογή του 
είδους της παρέµβασης στο πρόβληµα γίνεται µε κριτήριο τη φύση του 
κοινωνικού προβλήµατος και όχι µε κριτήριο τη µέθοδο στην οποία 
ειδικεύτηκε ο κοινωνικός λειτουργός».(9) 

         
Η εφαρµογή αυτού του µοντέλου κοινωνικής εργασίας έχει ως 

προϋπόθεση µια στερεά βάση εκπαίδευσης και θεωρητικής γνώσης καθώς και 
πρακτικής εξάσκησης και στα τρία επίπεδα παρέµβασης της κοινωνικής 
εργασίας. Σε πρώτο επίπεδο η γενική προσέγγιση προϋποθέτει πέντε βασικά 
στοιχεία: 

• Μια γενική θεµελίωση 
• Μια πολυεπίπεδη µεθοδολογία λύσης προβληµάτων 
• Ένα πολλαπλό θεωρητικό προσδιορισµό 
• Μια βάση γνώσης, αξιών και δεξιοτήτων κινούµενων µεταξύ αντίθετων 

συναφειών και τοποθετήσεων 
• Μια ανοικτή αξιολόγηση, ευέλικτη και παραδεκτή απ’ όλες τις θεωρητικές 

προσεγγίσεις. 
 
Οι Kirst-Ashman και Hull έχουν προσδιορίσει τέσσερα κύρια 

χαρακτηριστικά του γενικού µοντέλου παρέµβασης:  
α) Η οικοδόµηση του πάνω στα θεµέλια που συγκροτούν οι γνώσεις, οι 

δεξιότητες και οι αξίες του ιδιαίτερου πεδίου της κοινωνικής εργασίας 
β) Ο σκοπός του που αφορά την επίλυση των κοινωνικών προβληµάτων τα 

οποία αντιµετωπίζουν όχι µόνο τα άτοµα αλλά και οι οµάδες και οι 
οργανισµοί, καθώς και τη χάραξη κοινωνικής πολιτικής. 

γ) Η αντίληψη ότι όλα τα προβλήµατα είναι δυνατόν να αναλυθούν και να 
αντιµετωπιστούν από ένα ευρύ φάσµα θεωρήσεων. 

δ) Η χρήση µιας συγκεκριµένης µεθόδου επίλυσης προβληµάτων, η οποία είναι 
απόλυτα ευέλικτη στις εφαρµογές της. 

          
Οι εφαρµογές της γενικής κοινωνικής εργασίας έχουν αναδείξει κοινές 

δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την παρέµβαση και στα τρία επίπεδα και σε 
οποιοδήποτε πλαίσιο άσκησης της κοινωνικής εργασίας. Οι δεξιότητες αυτές που 
αφορούν µάλιστα και ορισµένες διαδοχικές φάσεις είναι οι ακόλουθες (10): 

• Η υποδοχή του εξυπηρετούµενου και η συζήτηση του αιτήµατος του. 
• Η δηµιουργία αποτελεσµατικής επικοινωνίας µε τον εξυπηρετούµενο. 
• Η ανάλυση του προβλήµατος ή της προβληµατικής κατάστασης. 

                                                 
9 Θεανώ Καλλινικάκη, Κοινωνική Εργασία- Εισαγωγή στη θεωρία και την πρακτική της κοινωνικής εργασίας 
εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1998, σελ 158 
10 Θεανώ Καλλινικάκη, Κοινωνική Εργασία- Εισαγωγή στη θεωρία και την πρακτική της κοινωνικής εργασίας, 
εκδ, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1998 σελ.159 και σελ 181 
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• Η διερεύνηση του συνόλου των παραγόντων που έχουν επιδράσει στο 
σύστηµα του εξυπηρετούµενου και τις αλληλεπιδράσεις αυτών των 
παραγόντων. 

• Ο προσδιορισµός των στόχων, του σκοπού και των διαδικασιών για την 
επίτευξη αυτών. 

• Η επίτευξη µιας συγκεκριµένης συµφωνίας του κοινωνικού λειτουργού µε 
το σύστηµα του εξυπηρετούµενου. Η από κοινού διαπίστωση-συµφωνία 
σχετικά µε το ποίο είναι το πρόβληµα, ποία η επιθυµητή έκβαση, ποία η 
δόκιµη διαδικασία αντιµετώπισης και η απαιτούµενη δράση.  

• Η εφαρµογή του σχεδίου της παρέµβασης. 
• Η ανάπτυξη των ρόλων του κοινωνικού λειτουργού ανάλογα µε τις 

ιδιαίτερες ανάγκες του εξυπηρετούµενου, το είδος του προβλήµατος και 
της κοινωνικής υπηρεσίας. 

• Ο συντονισµός και ο έλεγχος από τον επαγγελµατία κοινωνικό λειτουργό 
της πορείας της επαγγελµατικής σχέσης σε όλα τα στάδια της 
παρέµβασης. 

• Η ενεργοποίηση όλων των διαθέσιµων κοινωνικών πόρων και παροχών. 
• Η στενή και διαρκής παρακολούθηση της εξέλιξης της παρέµβασης. Σε 

περίπτωση διαφοροποίησης των συνθηκών, γίνεται αναπροσαρµογή 
στόχων ή ρόλων. 

• Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και της έκβασης της συγκεκριµένης 
παρέµβασης. 

• Η λήξη της παρέµβασης. 
• Η επαναξιολόγηση του βαθµού σταθεροποίησης των αποτελεσµάτων. 
• Η ανανέωση του στόχου, εφόσον κριθεί απαραίτητο. 

 
 
 
1.4 ΤΟΜΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Η κοινωνική εργασία ασκείται σε όλους τους φορείς πρόνοιας και 
αναπτυξιακής κοινωνικής πολιτικής. Οι τοµείς άσκησης του επαγγέλµατος της 
κοινωνικής εργασίας είναι πολλοί και εκτείνονται σε κάθε είδους κοινότητα σε 
διαφορετικές οµάδες ανθρώπων και σε πολυάριθµα και ποικίλα προβλήµατα και 
καταστάσεις. ∆ιακρίσεις των τοµέων άσκησης της κοινωνικής εργασίας γίνονται 
µε βάση (11): 

• Το φυσικό χώρο στον οποίο η κοινωνική εργασία ασκείται (σε σχολεία 
σχολικός τοµέας). 

• Το νοµικό καθεστώς σύστασης και λειτουργίας της κοινωνικής 
υπηρεσίας(δηµόσιος, ιδιωτικός, εθελοντικός τοµέας). 

                                                 
11 Θεανώ Καλλινικάκη, Κοινωνική Εργασία- Εισαγωγή στη θεωρία και την πρακτική της κοινωνικής εργασίας, 
εκδ, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1998 σελ.159 και σελ 181 
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• Την ηλικιακή οµάδα η οποία εξυπηρετείται. 
• Το είδος του προβλήµατος το οποίο η κοινωνική εργασία καλείται να 

αντιµετωπίσει. 
• Την κατάσταση κρίσης που διαχειρίζεται. 
 

Α. ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ: 
 

1. Οργανώσεις του δηµόσιου τοµέα (κρατικές υπηρεσίες των Υπουργείων και 
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες λειτουργούν σε κεντρικό, 
νοµαρχιακό και περιφερειακό επίπεδο µε τη µορφή Νοµικών Προσώπων 
∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆), όπως τα γενικά νοσοκοµεία, ή και Νοµικών 
Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου (ΝΠΙ∆), όπως είναι ο Εθνικός Οργανισµός 
Πρόνοιας. 

2. Ιδιωτικές κερδοσκοπικές οργανώσεις. 
3. Ιδιωτικές µη κερδοσκοπικές-εθελοντικές οργανώσεις. 
4. Οργανώσεις κοινοτικής ανάπτυξης. 

   
 
Β. ΤΟΜΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ: 
 

1. Κοινωνικής πρόνοιας και ανάπτυξης κοινωνικής πολιτικής. 
- Υπηρεσίες οικογένειας και παιδικής προστασίας. 
- Υποκατάσταση της φυσικής οικογένειας. 
- Προγράµµατα ενίσχυσης οικονοµικά αδύναµων οικογενειών. 
- Προγράµµατα κοινωνικής προστασίας για ηλικιωµένους. 
- Προγράµµατα αντιµετώπισης έκτακτων κοινωνικών αναγκών. 
- Υποστήριξη µετακινούµενων πληθυσµών. 
- Προστασία ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 

2. Κοινωνική ασφάλιση-απασχόληση 
3. Κατοικία. 
4. Εργασία. 
5. Εκπαίδευση. 
6. Παραβατικότητα. 
7. Υγεία και Ψυχική υγεία. 
8. Κοινωνική οργάνωση και ανάπτυξη  
9. Προστασία µετακινούµενων πληθυσµών. 
10. Προστασία κοινωνικά αποκλεισµένων οµάδων. 
11. Κοινωνικές υπηρεσίες στις ένοπλες δυνάµεις και υπηρεσίες του 

Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης. 
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1.5 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Η κοινωνική εργασία από την αρχή της συγκρότησης της µελετά και 
διαχειρίζεται τις ανθρώπινες υποθέσεις βασισµένη σε ένα ευρύτερο γνωστικό 
πεδίο, το οποίο και η ίδια ανατροφοδοτεί και εµπλουτίζει. «Η κοινωνική εργασία 
συνθέτει, συµπυκνώνει και αναπροσαρµόζει γνώσεις για την ανθρώπινη 
ανάπτυξη και συµπεριφορά, για τις διανθρώπινες σχέσεις και την ανθρώπινη 
οργάνωση» (12). Στο πεδίο µελετών της απασχολείται και προάγει µια σειρά 
θεµάτων και γνώσεων: 

• Γνώσεις για τους τρόπους επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων και για τα 
µέσα έκφρασης των συναισθηµάτων τους. 

• Γνώσεις και κατανόηση των οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 
θεσµών και της δυναµικής της διαρκούς µεταξύ τους αλληλεπίδρασης, 
γνώσεις σχετικά µε την επίδραση των θεσµών αυτών στη διαµόρφωση των 
κοινωνικών αξιών και της κοινωνικής συµπεριφοράς. 

• Εµπεριστατωµένη γνώση και κατανόηση της συµπεριφοράς του κοινωνικού 
συστήµατος, των διοικητικών δοµών και ειδικότερα του προνοιακού 
συστήµατος. 

• Γνώση και κατανόηση της δυναµικής των ανθρωπίνων καταστάσεων και 
των αµοιβαίων αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µελών των οµάδων. 

• Γνώσεις µεθοδολογίας, µέσων και διαδικασιών για την κοινοτική ανάπτυξη 
και για την αναζήτηση και επίτευξη της κοινωνικής αλλαγής σε επίπεδο 
κοινότητας. 

• Γνώσεις για τις διεργασίες κατάκτησης των πιο απρόβλεπτων δεξιοτήτων 
στην αντιµετώπιση απρόβλεπτων, κρίσιµων και πολυσύνθετων- 
πολυπροβληµατικών καταστάσεων από τα άτοµα και από τις οµάδες των 
ατόµων. 

• Οργανωµένες γνώσεις για τα διαθέσιµα µέσα επίλυσης και κοινωνικών 
προβληµάτων, τις υφιστάµενες κοινωνικές υπηρεσίες(διάρθρωση, 
οργάνωση, προγραµµατισµός) και τις παροχές τους(είδη παροχών, 
διαδικασία και τρόποι παροχής). 

 
Η θεωρητική τεκµηρίωση της κοινωνικής εργασίας ακολούθησε µια 

πολυεπιστηµονική, πολυσυλλεκτική προσέγγιση διαφορετικών θεωρήσεων και 
σχολών σκέψης µε τις οποίες συσχετίστηκε, αλληλεπίδρασε και από τις οποίες 
τελικά διαφοροποιήθηκε. Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ανέπτυξε ιδιαίτερες 
µεθόδους και τεχνικές παρέµβασης που έκαναν εφικτή την πρακτική εφαρµογή 
της και τη διάκριση της από τις άλλες επιστήµες του ανθρώπου. 
 

Κύριες πηγές των θεωρητικών γνώσεων της κοινωνικής εργασίας είναι: 
Α) Οι γνώσεις που έχει αντλήσει και αξιοποιήσει από τα πεδία των κοινωνικών 

επιστηµών και των επιστηµών του ανθρώπου. 

                                                 
12 Θεανώ Καλλινικάκη, Κοινωνική Εργασία- Εισαγωγή στη θεωρία και τη πρακτική της κοινωνικής εργασίας, 
εκδ, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1998, σελ 25 
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Β) Τα συµπεράσµατα και τα αποτελέσµατα της κοινωνικής έρευνας που η ίδια 
διενεργεί και των διεργασιών που λαµβάνουν χώρα στο πλαίσιο των 
εφαρµογών της στους ποικίλους τοµείς άσκησης της. 

 
 
 
1.6 Η ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ 
 

Η κοινωνική εργασία ως µια εφαρµοσµένη κοινωνική επιστήµη ακολουθεί 
και τηρεί ένα επιστηµονικό σύστηµα που βρίσκεται στις αρχές και τους κανόνες 
που προκύπτουν απ’ τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τα δηµοκρατικά ιδεώδη. Οι 
κοινωνικοί λειτουργοί ασκώντας το επάγγελµα τους προασπίζουν, διαδίδουν και 
τηρούν τις αρχές. 
         Η επιστήµη της κοινωνικής εργασίας, στους τοµείς άσκησης, δεν 
αντιµετωπίζει προβλήµατα δεοντολογίας. Αυτό συµβαίνει σε γενικές γραµµές 
πάντα διότι η τήρηση µιας σωστής συµπεριφοράς, η διακριτικότητα στο τρόπο 
που προσεγγίζεται ο εξυπηρετούµενος καθώς και η συγκατάθεση του για ενεργό 
συµµετοχή στη διαδικασία παροχής βοήθειας, κρίνονται ως επαρκείς όροι για τη 
δηµιουργία µιας θετικής επαγγελµατικής σχέσης ανάµεσα στον κοινωνικό 
λειτουργό και τον εξυπηρετούµενο. 
 

Ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί να υπάρξουν προβλήµατα ως 
προς την τήρηση της δεοντολογίας του επαγγέλµατος από τον κοινωνικό 
λειτουργό εφόσον υπάρχει σύγκρουση δυο ή περισσότερων καθηκόντων και 
υποχρεώσεων των συµµετεχόντων όπως π.χ το δικαίωµα των εξυπηρετουµένων 
να γνωρίζουν όλη την αλήθεια σχετικά µε την φροντίδα, τη θεραπεία και τις 
παροχές που τους δίνονται. Επιπρόσθετα, ο κοινωνικός λειτουργός µπορεί να 
έχει συγκρούσεις και διλήµµατα ανάµεσα στις προσωπικές και επαγγελµατικές 
του αξίες. 
         Όπως υποστηρίζει ο Lacey (1987) το βάρος της ευθύνης των κοινωνικών 
λειτουργών για δικαιοσύνη και ευθύτητα αυξάνεται από το γεγονός ότι αυτοί 
φροντίζουν για την κάλυψη πολύ ζωτικών αναγκών των ευάλωτων 
εξυπηρετουµένων τους. Ορισµένες φορές οι κοινωνικοί λειτουργοί, έχουν το 
δικαίωµα να επέµβουν αυτεπάγγελτα και µπορούν να καθορίσουν οι ίδιοι τα 
δικαιώµατα που έχουν οι εξυπηρετούµενοι τους εφόσον βέβαια οι ίδιοι κατέχουν 
σηµαντικές διοικητικές θέσεις. 
 

Σε ορισµένους τοµείς άσκησης της κοινωνικής εργασίας, κρίνεται αναγκαίο 
να υπάρχουν ορισµένοι κανόνες δεοντολογίας. Αυτοί οι τοµείς περιλαµβάνουν: 

• Περιπτώσεις που αφορούν ανήλικα παιδιά, παθολογικές ή παθογόνες 
οικογένειες, στέρηση της γονικής επιµέλειας. 

• Περιπτώσεις αναδοχής ή υιοθεσίας όπου ο κοινωνικός λειτουργός κρίνει τη 
καταλληλότητα του ζευγαριού  που έχει υποβάλλει την αίτηση, προκειµένου 
να τους δοθεί ή όχι η σχετική έγκριση. 
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• Περιπτώσεις αιµοµιξίας όπου πραγµατοποιείται κοινωνική έρευνα από το 
κοινωνικό λειτουργό. 

• Περιπτώσεις όπου ο κοινωνικός λειτουργός µεσολαβεί για την 
πραγµατοποίηση ιατρικών πράξεων που δεν είναι αποδεκτές από τους 
εξυπηρετούµενους λόγω κάποιών πολιτικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων 
που έχουν. 

• Περιπτώσεις όπου ο κοινωνικός λειτουργός παρέχει υπηρεσίες σε 
εξυπηρετούµενους που λόγου κάποιας εγγενούς ή επίκτητης µειονεξίας 
αδυνατούν να αποφασίσουν ή να συναινέσουν ή τελούν υπό δικαστική 
αντίληψη, απαγόρευση κ.λ.π. 

• Περιπτώσεις όπου ο κοινωνικός λειτουργός καλείται να πάρει θέση πάνω σε 
θέµατα που δεν υπάρχουν κοινά αποδεκτές στάσεις όπως π.χ η 
αποποινικοποίηση της χρήσης κάποιων ναρκωτικών ουσιών, η αναδοχή ή 
υιοθεσία σε µονογονεικές οικογένειες. 

• Περιπτώσεις όπου ο κοινωνικός λειτουργός χρειάζεται να παρέµβει σε 
άτοµα ή πληθυσµιακές οµάδες από διαφορετικά πολιτισµικά περιβάλλοντα 
για τα οποία ο κοινωνικός λειτουργός δεν γνωρίζει τις αντιλήψεις και τις 
στάσεις τους απέναντι στα κοινωνικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. 
 
Γενικότερα η παγκόσµια αναγνώριση της µεγάλης αυτής αξίας και σηµασίας 

τήρησης της δεοντολογίας στην άσκηση του επαγγέλµατος της κοινωνικής 
εργασίας διαφαίνεται και από το γεγονός ότι πολλά από το σύνολο των άρθρων 
της έχουν περιληφθεί σε νόµους των εθνικών κρατών. Η εχεµύθεια που θα 
πρέπει να έχει ο κοινωνικός λειτουργός στην άσκηση του επαγγέλµατος του είναι 
νοµοθετικά κατοχυρωµένη, τόσο στη χώρα µας όσο και στις περισσότερες χώρες 
της Ευρώπης και της Αµερικής. 
 
 
 
1.7  ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ 
 

Κατά την άσκηση του επαγγέλµατος του, ο κοινωνικός λειτουργός συχνά 
αναπτύσσει έναν ή και περισσότερους ρόλους (13) ανάλογα βέβαια µε τη φύση 
της υπηρεσίας στην οποία εργάζεται αλλά και ανάλογα µε τις ανάγκες που έχει ο 
κάθε εξυπηρετούµενος.   

Ο κοινωνικός λειτουργός, συνεργάζεται µε τους εξυπηρετούµενους του, 
την υπηρεσία που εργάζεται καθώς και µε άλλες υπηρεσίες και εφαρµόζει 
ποικίλους ρόλους και τεχνικές παρέµβασης. Οι ρόλοι αυτοί που εφαρµόζει, 
αποκαλύπτουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επαγγελµατικών δεξιοτήτων και 
προσόντων του. Οι ρόλοι αυτοί κατά την άσκηση του επαγγέλµατος του 
αλληλοδιαπλέκονται και εµφανίζονται ταυτόχρονα. Γι’ αυτό και η διάκριση τους 
δεν αποτελεί οµαδοποίηση ή ταξινόµηση θέσεων ή αντικειµένων εργασίας. 

                                                 
13 Θεανώ Καλλινικάκη, Εισαγωγή στη θεωρία και τη πρακτική της κοινωνικής εργασίας, εκδ. Ελληνικά 
Γράµµατα, Αθήνα 1998 σελ. 89 
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι ρόλοι που συχνά έχει ένας κοινωνικός 

λειτουργός κατά την άσκηση του επαγγέλµατος του. 

1. Ρόλος του µεσίτη-διαµεσολαβητή 
Ο κοινωνικός λειτουργός έχοντας το ρόλο του µεσάζοντα στοχεύει στο να 
επιτύχει αλλαγές σε πολιτικές και διοικητικές πρακτικές οργανώσεων οι οποίες 
έχουν σηµαντικά αποτελέσµατα για ολόκληρες κατηγορίες ανθρώπων. Όταν 
χρειάζεται να γίνει διαπραγµάτευση για διάφορα συστήµατα της οργανωµένης 
οµάδας µε κρατικούς φορείς και υπηρεσίες, ο κοινωνικός λειτουργός µεσολαβεί 
µε τη συνεργασία της ηγεσίας της οµάδας και αναλαµβάνει να διαπραγµατευτεί 
µε τις αρχές προκειµένου οι εξυπηρετούµενοι να αξιοποιήσουν τις παροχές που 
τους παρέχονται. 

2. Ρόλος του συνηγόρου 
Αυτός ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού πηγάζει από το χώρο της νοµικής και 
της δικηγορίας. Στη περίπτωση αυτή ο κοινωνικός λειτουργός δρα 
υπερασπιζόµενος τα συµφέροντα των εξυπηρετουµένων του, προστατεύοντας τα 
και διεκδικώντας τις απαιτούµενες υπηρεσίες γι’ αυτούς, όταν αυτές δεν τους 
είναι προσιτές. Τάσσεται µε τις θέσεις και το µέρος της οµάδας µε την οποία 
συνεργάζεται, ενεργεί ως επίτροπος για απροστάτευτα παιδιά ή άτοµα, καταθέτει 
ως εµπειρογνώµων σε δίκες εξυπηρετουµένων του και γενικότερα προάγει και 
διεκδικεί τα δικαιώµατα τους. 

3. Ρόλος του κοινωνικού ακτιβιστή 
Έχοντας αυτό το ρόλο ο κοινωνικός λειτουργός, εγκαταλείπει την ουδετερότητα 
και συντάσσεται έντονα µε τις θέσεις της οµάδας κοινωνικής δράσης που 
αντιπροσωπεύει και µε τα συµφέροντα των εξυπηρετουµένων του. 

4.Ρόλος του διαιτητή 
Όταν ο κοινωνικός λειτουργός αναλαµβάνει ένα ρόλο διαιτητικό, προσπαθεί να 
ενισχύσει και να προωθήσει διαδικασίες διαπραγµάτευσης για τη µείωση, 
διευθέτηση, και επάλειψη αντιθέσεων, διαφορών και συγκρούσεων που µπορούν 
να εκδηλωθούν µεταξύ των συστηµάτων στα οποία συµβαίνει ή και στο 
εσωτερικό τους. 

5. Ρόλος του αξιολογητή  
Ο κοινωνικός λειτουργός συχνά µπαίνει σε µια διεργασία συνεχής αξιολόγησης 
καθώς συγκεντρώνει πληροφορίες, αξιολογεί προβλήµατα και συσχετίζει 
αντιδράσεις µε ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Είναι αυτός που παίρνει αποφάσεις 
για παρέµβαση και δράση και εκτιµά την έκβαση των εισηγήσεων και των 
παρεµβάσεων του. 

6. Ρόλος του εµψυχωτή 
Στη περίπτωση που έχει αυτό το ρόλο, παρακινεί, ενθαρρύνει και προτρέπει τους 
εξυπηρετούµενους του να δοκιµάσουν νέους ή εναλλακτικούς τρόπους 
προσέγγισης των κοινωνικών συνθηκών καθώς και να υιοθετήσουν ρόλους 
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προκειµένου να αποκτήσουν τη δύναµη και τα µέσα που απαιτούνται για την 
κάλυψη των αναγκών τους.  

7. Ρόλος του σύµβουλου σε σχέση µε τους συναδέλφους του 
Ο κοινωνικός λειτουργός καλείται συχνά ως µέλος µιας διεπαγγελµατικής ή 
διεπιστηµονικής οµάδας να συνεργαστεί και µε άλλους επαγγελµατίες ώστε να 
βοηθήσει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους για τη λύση των προβληµάτων 
επικοινωνίας, συνεννόησης και συνεργασίας που πιθανόν να προκύψουν ή για 
τη λύση των συγκρούσεων που αντιµετωπίζουν. 

8. Ρόλος του σύµβουλου σε σχέση µε τους εξυπηρετούµενους του 
Σε σχέση µε τους εξυπηρετούµενους του ο κοινωνικός λειτουργός τους 
ενθαρρύνει και τους προτρέπει να επιλέξουν τους κατάλληλους τρόπους για την 
αντιµετώπιση των προβληµάτων τους που προκύπτουν στις διαπροσωπικές 
τους σχέσεις. Έχοντας το ρόλο αυτό λοιπόν προτείνει στους εξυπηρετούµενους 
τις κατάλληλες υπηρεσίες και τους κατάλληλους τρόπους αντιµετώπισης των 
προβληµάτων τους. 

9. Ρόλος του παιδαγωγού 
Σε ορισµένες περιπτώσεις ο κοινωνικός λειτουργός χρειάζεται να διδάξει στους 
εξυπηρετούµενους τις κατάλληλές δεξιότητες που απαιτούνται για την κοινωνική 
προσαρµογή και την  προσωπική επιτυχία τους. Αναπτύσσει δεξιότητες 
επικοινωνίας και συναλλαγής, θέτει όρια στην επαγγελµατική σχέση και 
επιπρόσθετα λειτουργεί ως πρότυπο µίµησης και ως φορέας αξιών των 
διανθρώπινων σχέσεων. 

10. Ρόλος του διευθυντή 
Ανάλογα µε το πλαίσιο και την οργάνωση στην οποία εργάζεται ο κοινωνικός 
λειτουργός µπορεί να διευθύνει µια οργάνωση, µια µονάδα ή ένα πρόγραµµα. 
Επιτηρεί τη λειτουργία της υπηρεσίας, µελετά τη φιλοσοφία και τους στόχους της, 
αναζητά νέους πόρους και κατανέµει τους ήδη διαθέσιµους, αξιολογεί τα 
υπάρχοντα προγράµµατα και αναπτύσσει νέα, εµψυχώνει το προσωπικό και 
αντιµετωπίζει έγκαιρα τυχόν προβλήµατα συνεργασίας που θα προκύψουν. 

11.Ρόλος του αρχειοθέτη 
Ο κοινωνικός λειτουργός αρχειοθετεί και ταξινοµεί τους φακέλους των 
εξυπηρετουµένων του και φυλάσσει µε ασφάλεια όλες τις πληροφορίες που έχει 
στη διάθεση του υπό τη µορφή σηµειώσεων ή σε ηλεκτρονική καταχώρηση 
διασφαλίζοντας έτσι το απόρρητο και την εχεµύθεια των προσωπικών 
δεδοµένων των εξυπηρετουµένων του. 

12.Ρόλος του σχεδιαστή κοινότητας 
Ο κοινωνικός λειτουργός που εργάζεται στην κοινότητα συνεργάζεται συχνά µε 
τους φορείς της κοινότητας προκειµένου αυτοί να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και 
να εφαρµόσουν προγράµµατα που θα είναι προς όφελος των κατοίκων ή των 
µελών µιας ή περισσοτέρων κοινοτήτων. 
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13. Ρόλος του κοινωνικού σχεδιαστή 
Στη περίπτωση αυτή ο κοινωνικός λειτουργός εφαρµόζει τη µέθοδο του 
σχεδιασµού, της µελέτης και της επιλογής των κατάλληλων µελλοντικών 
ενεργειών και της εξασφάλισης των απαιτούµενων πόρων για την υλοποίηση 
τους, µε κύριο στόχο την παροχή µεγαλύτερων κοινωνικών υπηρεσιών 
προκειµένου να υπάρξει κάλυψη των κοινωνικών αναγκών. 

14. Συµβουλευτικός ρόλος 
Ο κοινωνικός λειτουργός που εργάζεται σε κλινικά πλαίσια και έρχεται σε επαφή 
µε τους εξυπηρετούµενους του, τους παρέχει συµβουλευτική υποστήριξη καθώς 
και ψυχοθεραπευτική βοήθεια σε άτοµα, οικογένειες και οµάδες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
2.1 Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥ 
 

Η θεραπευτική επαγγελµατική σχέση µεταξύ εξυπηρετούµενου και 
κοινωνικού λειτουργού αρχίζει από τι στιγµή που ο εξυπηρετούµενος καταφεύγει 
στον κοινωνικό λειτουργό µε κάποιο πρόβληµα-ζωής στο οποίο θεωρεί 
(ανακαλύπτει) τον εαυτό του ανίσχυρο να το αντιµετωπίσει. Το να φθάσει σε 
κάποια λύση του προβλήµατος είναι η δουλειά µεταξύ του ίδιου του 
εξυπηρετούµενου µε τον κοινωνικό λειτουργό και αυτό είναι και το κέντρο του 
κοινού τους ενδιαφέροντος. Το πρόσωπο που έχει το πρόβληµα νιώθει 
συναισθήµατα ένοχής ή θυµού για το ότι έχει τη δυσκολία αυτή, όποια κι αν είναι, 
απογοήτευση από την ανακάλυψη της αδυναµίας του εαυτού του, ανησυχία µε 
την προοπτική να πάρει βοήθεια και εφ’ όσον θεωρεί τον εαυτό του ή την 
κατάσταση του σαν δυσπροσαρµοστική, εµπλέκεται συναισθηµατικά σ’ αυτή. 
Μόνο όταν τα συναισθήµατα του εκφράζονται ή όταν ο κοινωνικός λειτουργός 
προσπαθεί να τα απελευθερώσει και βρίσκουν ανταπόκριση αποδοχής, 
προσοχής και συµπάθειας τότε µια συναισθηµατική σύζευξη δηµιουργείται 
ανάµεσα στον εξυπηρετούµενο και τον κοινωνικό λειτουργό. 

 
Καθώς η σχέση αυτή αναπτύσσεται γίνεται φανερό ότι έχει κοινά στοιχεία 

µε όλες τις καλές σχέσεις. Η θετική σχέση χρησιµοποιείται συνειδητά από τον 
κοινωνικό λειτουργό σαν κλίµα και σαν καταλύτης για τη λύση των προβληµάτων. 
Η σχέση αυτή έχει µερικά ειδικά στοιχεία που είναι ουσιώδη για κάθε 
επαγγελµατική θεραπευτική σχέση. Όλες οι σχέσεις που προάγουν την ανάπτυξη 
και µια από αυτές είναι και η επαγγελµατική θεραπευτική σχέση περιλαµβάνουν 
στοιχεία παραδοχής και προσδοκίας, υποστήριξης και παρακίνησης. 
         «Παραδοχή» ονοµάζεται η θέρµη και η πληρότητα στο δόσιµο του εαυτού 
και στην αποδοχή του άλλου προσώπου και συγκεκριµένα του εξυπηρετούµενου. 
Είναι µια τροφοδοτική ιδιότητα, µια ετοιµότητα να εκχωρήσει κανείς τον εαυτό του 
στις ανάγκες του άλλου. «Προσδοκία» σηµαίνει την αναµονή κάποιου 
αποτελέσµατος που παρέχεται σαν συνέπεια  µιας συµπεριφοράς ως απάντηση. 
          

Όλες οι σχέσεις που από τη φύση τους ή από συνειδητή πρόθεση 
συµβάλλουν στην ανάπτυξη ενός ατόµου, πρέπει να περιλαµβάνουν αυτούς τους 
ουσιώδεις συντελεστές της υποστήριξης και του ερεθίσµατος, της παραδοχής και 
της προσδοκίας. Έτσι στην επαγγελµατική σχέση κοινωνικού λειτουργού και 
εξυπηρετούµενου, παρέχεται ένα σταθερό µέσον παραδοχής, τροφοδότησης και 
υποστήριξης, ενώ συγχρόνως το ερέθισµα της εργασίας λύσης προβληµάτων 
ενδοβάλλεται για να προωθήσει τις προσπάθειες του εξυπηρετούµενου να 
αισθάνεται, να είναι, ή να δρα µε τρόπους που οδηγούν στην καλύτερη κοινωνική 
του προσαρµογή. Αυτός ο συνδυασµός της τρυφερότητας του συναισθήµατος µε 
τη σταθερότητα της προοπτικής και του σκοπού διατηρείται καλύτερα αν ο 
κοινωνικός λειτουργός θυµάται πάντα και υπενθυµίζει στον εξυπηρετούµενο του 
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το πρόβληµα που βρίσκεται στο κέντρο της αµοιβαίας τους απασχόλησης και την 
εργασία που πρέπει να γίνει για να το αντιµετωπίσει. 

 
Το σηµείο αναγνώρισης µιας επαγγελµατικής σχέσης είναι η συνείδηση 

της σκοπιµότητα που πηγάζει από τη γνώση του τι απαιτείται για την επιτυχία του 
σκοπού. Η επαγγελµατική σχέση σχηµατίζεται και διατηρείται για ένα σκοπό που 
αναγνωρίζεται από τους δυο συµµετέχοντες δηλαδή τον κοινωνικό λειτουργό και 
τον εξυπηρετούµενο και λήγει όταν ο σκοπός αυτός έχει επιτευχθεί ή κρίνεται σαν 
απρόσιτος. Το αµοιβαίο ενδιαφέρον αφορά τη λύση ή τη τροποποίηση του  
προβλήµατος που ο εξυπηρετούµενος αντιµετωπίζει και υποτίθεται ότι ο 
επαγγελµατίας έχει τις γνώσεις, την ικανότητα και την εξουσιοδότηση να 
βοηθήσει για το σκοπό αυτό. 

Ο κοινωνικός λειτουργός εµπλέκεται στη σχέση όχι από καλοσύνη ή από 
δική του ανάγκη αλλά γιατί ξέρει πως να δώσει βοήθεια και είναι ως 
επαγγελµατίας εξουσιοδοτηµένος από την οργάνωση στην οποία εργάζεται γι’ 
αυτό. Η σχέση αυτή εποµένως αναπτύσσεται από την επαγγελµατική εργασία 
που ο κοινωνικός λειτουργός και ο εξυπηρετούµενος πρέπει να διεξάγουν µαζί. 
 

Ένα άλλο στοιχείο της επαγγελµατικής σχέσης το οποίο απαιτεί 
επεξήγηση είναι το στοιχείο της αυθεντίας, του κύρους. Η «αυθεντία» όπως 
χρησιµοποιείται στη συγκεκριµένη περίπτωση, δεν σηµαίνει κυριαρχία ή 
εσκεµµένη επιβολή. Έχει την έννοια της άσκηση των δικαιωµάτων και των 
δυνάµεων εκείνων που ενυπάρχουν στις ειδικές γνώσεις και επενδύουν τις 
ειδικές λειτουργίες. Το πρόσωπο που βρίσκεται σε ανάγκη βοήθεια, δηλαδή ο 
εξυπηρετούµενος αναζητά κάποιον που έχει την αυθεντία των γνώσεων και της 
ειδικότητας για να το βοηθήσει. Απευθύνεται σε κάποιο που γνωρίζει 
περισσότερα ή που είναι πιο ικανός από τον ίδιο. Ο εξυπηρετούµενος ξεκινά από 
αυτή ακριβώς την υπόθεση, ότι ο κοινωνικός λειτουργός έχει αυτή την αυθεντία 
που διαποτίζει τη σχέση µε ασφάλεια και βεβαιότητα και ενδυναµώνει την 
ανταπόκριση του στην καθοδήγηση.  

 
Τέλος πρέπει να λεχθεί ότι η σχέση προϋποθέτει δυο πρόσωπα και τα δυο 

ελεύθερα να ανταποκριθούν το ένα στο άλλο. Μερικοί εξυπηρετούµενοι δεν είναι 
τόσο ελεύθεροι, µερικοί χρειάζονται περισσότερο και άλλοι λιγότερο τη σχέση. 
Κάθε κοινωνικός λειτουργός είναι ικανός να δηµιουργήσει σχέσεις θερµές που 
εξυπηρετούν το σκοπό, να ανακαλύψει ότι κάθε εξυπηρετούµενος διαφέρει τόσο 
από την ανάγκη που έχει µια σχέση, όσο και από την ικανότητα του για 
ανταπόκριση και χρήση της σχέσης αυτής. 

Απαραίτητο είναι ο κοινωνικός λειτουργός να είναι ικανός να δηµιουργήσει 
µια καλή σχέση. Η επαγγελµατική σχέση αρχίζει καθώς ο εξυπηρετούµενος 
µοιράζεται κάποιο µέρος του προβλήµατος του και καθώς ο κοινωνικός 
λειτουργός αποδεικνύει ότι αισθάνεται «µαζί» µε τον εξυπηρετούµενο και ότι 
ταυτόχρονα έχει την επαγγελµατική ικανότητα να χειριστεί το πρόβληµα. 
 

Στο πρόβληµα που ο εξυπηρετούµενος φέρνει στην κοινωνική υπηρεσία 
εµπλέκονται και οι δυο, ο ίδιος και ο κοινωνικός λειτουργός αν και µε διαφορετικό 
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τρόπο καθώς ο εξυπηρετούµενος βρίσκεται σε ανάγκη βοήθειας και ο κοινωνικός 
λειτουργός είναι το όργανο της βοήθειας. Ο εξυπηρετούµενος εµπλέκεται 
συναισθηµατικά µε το πρόβληµα του και µε την ανάγκη του να αναζητήσει 
εξωτερική βοήθεια. Είναι απαραίτητο λοιπόν να αναγνωρισθούν τα 
συναισθήµατα του και να γίνουν δεκτά µε συµπάθεια από τον κοινωνικό 
λειτουργό. Ο κοινωνικός λειτουργός εποµένως, αρχίζει µε µια στάση που στη 
πραγµατικότητα λεει: «Είµαι εδώ για να σε δεχθώ, να καταλάβω τη δυσκολία σου 
ώστε να µπορέσω να σε βοηθήσω». Τις περισσότερες φορές ο εξυπηρετούµενος 
θα αρχίσει να λεει τι τον απασχολεί αλλά, µερικές φορές µπορεί να παραµείνει 
σιωπηλός, ή να µιλά για κοινοτοπίες ή παράπλευρα θέµατα ή µπορεί να µην 
ξέρει από που να αρχίσει. Όταν συµβαίνει αυτό ο κοινωνικός λειτουργός πρέπει 
να τον βοηθήσει να συγκεντρωθεί στο θέµα, που αποτελεί το λόγο της 
συνάντησης τους, στο θέµα που τους απασχολεί. Και ακολούθως να εκφράσει 
στον εξυπηρετούµενο, καθώς αυτός αφηγείται, µε λόγια ή µε στάσεις 
ανταπόκρισης, ότι αναγνωρίζει εκείνα που ο εξυπηρετούµενος αισθάνεται για τα 
γεγονότα αυτά. 

Μόνο καθώς ο κοινωνικός λειτουργός δέχεται την απόλυτη φυσικότητα του 
γεγονότος, ότι ο εξυπηρετούµενος έχει εµπλακεί συναισθηµατικά στο πρόβληµα, 
καθώς ανταποκρίνεται στα εκφραζόµενα συναισθήµατα του, καθώς τον βοηθά να 
εκφράσει αυτά που προσπαθεί να καταπιέσει και δέχεται αυτά τα συναισθήµατα 
µε κατανόηση, µόνο τότε δηµιουργείται ο συναισθηµατικός δεσµός του 
εξυπηρετούµενου µε τον κοινωνικό λειτουργό. Ο κοινωνικός λειτουργός 
αποδεικνύει ότι είναι «ένα» µε τον εξυπηρετούµενο, ότι αισθάνεται όχι σαν κι 
αυτόν, αλλά µαζί µ’ αυτόν. 

 
Καθώς το συναίσθηµα που εκφράζεται και γίνεται αποδεκτό γεφυρώνει 

την απόσταση µεταξύ κοινωνικού λειτουργού και εξυπηρετούµενου, αυτοί 
ενώνονται στη κοινή τους προσπάθεια για τη λύση του προβλήµατος. Στη 
προσπάθεια αυτή η προσφορά του κοινωνικού λειτουργού είναι η διαφορά του 
από τον εξυπηρετούµενο, δηλαδή η λειτουργία και ο ρόλος του είναι διαφορετικά, 
η προοπτική του, η ικανότητα του να καταλάβει και να εκτελέσει, οι πηγές 
βοήθειας που διαθέτει, η θέση του σε σχέση µε το προσωπικό, το πρόβληµα, τον 
τόπο και τη διεργασία. Όλα είναι διαφορετικά απ’ αυτά του εξυπηρετούµενου και 
αυτό έτσι πρέπει να είναι απαραίτητα. 

Η προσπάθεια που γίνεται είναι από κοινού και η δουλειά µπορεί να 
περιλαµβάνει µακρόχρονη κοινή εργασία. Ο κοινωνικός λειτουργός χρειάζεται 
συνεχώς να βρίσκεται σ’ επαφή, τόσο µε την αντικειµενική δυσκολία όσο και µε 
τη συναισθηµατική εµπλοκή του εξυπηρετούµενου σ’ αυτή. Οι δεσµοί σχέσης θα 
δυναµώσουν θα επηρεαστούν, θα αραιώσουν, θα εντείνονται, θα είναι 
βεβιασµένοι ανάλογα µε την περίπτωση, αλλά η ύπαρξη τους θα παρέχει τον 
ουσιώδη όρο της κοινωνικής εργασίας µε άτοµα, τον όρο της συµµετοχής. 

 
Οι επαγγελµατικές σχέσεις που αρχίζουν και χαρακτηρίζονται «καλές», 

µπορεί στη δουλεία της από κοινού εργασίας του κοινωνικού λειτουργού µε τον 
εξυπηρετούµενο να υποστούν αλλαγές του τόνου και της ποιότητας. Από µια 
άποψη είναι λάθος να µιλάµε για την «εγκαθίδρυση» µιας καλής επαγγελµατικής 
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σχέσης σαν να είναι µια και εγκατεστάθη, που δεν πρόκειται να µείνει χωρίς 
αλλαγές. 

Όταν δυο άνθρωποι ενεργούν µαζί για ζητήµατα που είναι ζωτικής και 
πολύ προσωπικής  σηµασίας τουλάχιστον σε ένα από αυτούς όπως σε όλες τις 
καταστάσεις λύσης προβληµάτων υπάρχουν «σκαµπανεβάσµατα» καλές και 
κακές µέρες, εξωτερικές διαταράξεις ή διευκολύνσεις που όλα ενεργούν 
ταυτόχρονα ακόµη και η πιο σταθερή σχέση µπορεί να υποστεί µετακινήσεις και 
αλλαγές. Έτσι ο κοινωνικός λειτουργός όχι µόνο πρέπει να δηµιουργεί µια καλή 
επαγγελµατική σχέση αλλά στην πορεία µιας περίπτωσης µπορεί να χρειαστεί να  
τη ξαναδηµιουργήσει ή όπως συχνά αναφέρεται να τη «δουλέψει». 

 
Η πιο συχνά αντιµετωπιζόµενη ανάγκη για την επεξεργασία της σχέσης 

είναι η εµφάνιση του φαινοµένου που ονοµάζεται «συναισθηµατική µεταβίβαση». 
Από τι στιγµή που συµβαίνει αυτό, γίνεται προσπάθεια να διατηρηθεί η 
επαγγελµατική σχέση στη βάση της πραγµατικότητας, δηλαδή κοινωνικός 
λειτουργός και εξυπηρετούµενος να κρατηθούν ενήµεροι για τον κοινό τους 
σκοπό, των χωριστών και ρεαλιστικών ταυτοτήτων τους και του κέντρου του 
ενδιαφέροντος τους στην επεξεργασία µιας καλύτερης προσαρµογής µεταξύ του 
εξυπηρετούµενου και της τρέχουσας προβληµατικής κατάστασης του. 
Εκδηλώσεις συναισθηµατικής µεταβίβασης χρειάζεται να αναγνωρίζονται, να 
επισηµαίνονται καθώς συµβαίνουν, αλλά η προσπάθεια είναι  να χειριστούµε έτσι 
τη σχέση και την εργασία λύσης προβληµάτων ώστε να δοθεί η µικρότερη δυνατή 
σηµασία στη συναισθηµατική µεταβίβαση. Η απώλεια της αίσθησης της 
πραγµατικότητας από µέρους του εξυπηρετούµενου σ’ ότι αφορά το σκοπό και τη 
φύση της σχέσης µε τον κοινωνικό λειτουργό µπορεί να αποτελέσει το έναυσµα 
για µια ολόκληρη αλυσίδα από µη ρεαλιστικές ανταποκρίσεις µέσα του, την 
ανάδυση απαντήσεων και προσδοκιών που δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν. 

 
Η αρχή που διέπει τον έλεγχο η το χειρισµό της επαγγελµατικής σχέσης 

είναι ότι ο εξυπηρετούµενος χρειάζεται να βοηθηθεί, να δει ξανά τι είναι αυτό για 
το οποίο ο ίδιος και ο κοινωνικός λειτουργός βρίσκονται µαζί, ποια είναι η δουλεία 
τους και ποιοι είναι οι όροι και τα µέσα µε τα οποία ο συνειδητός σκοπός του 
εξυπηρετούµενου µπορεί να πραγµατοποιηθεί.  

Τέλος τα χρονικά όρια της συνέντευξης, η συχνότητα των συνεντεύξεων, ο 
καθορισµένος χώρος για συναλλαγές  διαχωρίζουν την επαγγελµατική σχέση 
από τη µη επαγγελµατική επικοινωνία. Επιπλέον το περιεχόµενο της 
συνέντευξης, τι συζητείται, τι απαγορεύεται ή παραλείπεται, τι είναι ευθύνη του 
κοινωνικού λειτουργού και τι του εξυπηρετούµενου συνεχώς καθορίζει την 
επαγγελµατική σκόπιµη επικοινωνία.      
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2.2 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ 
 

Η έννοια της µεταβίβασης παραπέµπει όχι µόνο σε απωθηµένες 
συγκρούσεις, αλλά και σε όλα τα πρωταρχικά συναισθήµατα που πηγάζουν από 
τις ανθρώπινες σχέσεις. «Κατά τη µεταβίβαση ο εξυπηρετούµενος µεταβιβάζει 
ασυνείδητα συναισθήµατα για τους γονείς του προς τον κοινωνικό λειτουργό και 
συµπεριφέρεται στον κοινωνικό λειτουργό σαν να ήταν οι ίδιοι οι γονείς του. Με 
το τρόπο αυτό βγαίνει στην επιφάνεια ασυνείδητο υλικό».(14) Με την υποκίνηση 
της ανάπτυξης της µεταβίβασης, αποκαλύπτονται συγκρούσεις που προέρχονται 
από δυσκολίες κατά τη πρώιµη φάση της σχέσης µε τους γονείς και προκαλούν 
προβλήµατα συµπεριφοράς στο παρόν. 

Η κοινωνική εργασία προσεταιρίζεται την άποψη αυτή και αναφέρεται 
γενικότερα στον τρόπο µε τον οποίο συναισθηµατικά κατάλοιπα από 
προηγούµενες σχέσεις και βιώµατα επηρεάζουν την τρέχουσα συµπεριφορά, 
ιδιαίτερα όσον αφορά τις σχέσεις. «Η αντιµεταβίβαση αναφέρεται στις µη 
ορθολογικές αντιδράσεις του κοινωνικού λειτουργού στις εµπειρίες του 
παρελθόντος, που οι εξυπηρετούµενοι εισάγουν στην επαγγελµατική σχέση».(15) 
Η απόδοση στον εξυπηρετούµενο γνωρισµάτων- πηγών συναισθηµάτων από 
µέρος του κοινωνικού λειτουργού έχει ως αποτέλεσµα να προχωρεί σε 
λανθασµένες εκτιµήσεις οπότε αδυνατεί να προσφέρει τη βοήθεια του. 

Στην κοινωνική εργασία η έννοια της αντιµεταβίβασης υποδηλώνει 
συναισθήµατα που ο κοινωνικός λειτουργός αποδίδει στον εξυπηρετούµενο ή 
στο πρόβληµα, ενώ είναι δικά του, µε αποτέλεσµα να µειώνεται η αντιληπτική του 
ικανότητα και να εµπλέκεται προσωπικά στη συνεργασία χωρίς να µπορεί να 
βοηθήσει. Οι γνώσεις, η διαρκής επιµόρφωση και βέβαια η εποπτεία του 
επαγγελµατία κοινωνικού λειτουργού οδηγούν σε τόνωση της αυτογνωσίας και 
του ελέγχου και µειώνουν το κίνδυνο της µεταβίβασης και της αντιµεταβίβασης.  
 
 
 
2.3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
ΣΧΕΣΗ 
 

Ως επικοινωνία ορίζεται η συναλλακτική διεργασία κατά την οποία 
εκπέµπονται, εισέρχονται και ανατροφοδοτούνται µηνύµατα µεταξύ ατόµων, 
οµάδων και κοινωνικών συστηµάτων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση.  

Η συνέντευξη είναι µια εξειδικευµένη µορφή επικοινωνίας µεταξύ 
κοινωνικού λειτουργού και εξυπηρετούµενου ατόµου. Είναι περιεκτική, σκόπιµη, 
περιορισµένη και εµπεριέχει συγκρουόµενους τύπους σχέσης. Κατευθύνεται 
προς ορισµένους στόχους-λήψη κοινωνικού ιστορικού, συµβουλευτική, και 
καθορίζεται ευρύτερα από κοινωνικές και πολιτισµικές παραµέτρους. 
Προϋποθέτει την χρήση ορισµένων δεξιοτήτων από τον κοινωνικό λειτουργό που 
καθορίζονται και περιχαρακώνονται από τους στόχους της.    

                                                 
14 Malcolm Payne, Σύγχρονη Θεωρία της κοινωνικής εργασίας, εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2000, σελ 
149. 
15 Βλ 14 σελ 149 
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Η συνέντευξη στην επαγγελµατική θεραπευτική σχέση, αποσκοπεί στο να 
συµβάλλει θετικά στην διατήρηση µιας τροφοδοτικής σχέσης µε τον 
εξυπηρετούµενο για την επίλυση των προβληµάτων του και στην εξοµάλυνση της 
σχέσης του µε το κοινωνικό σύνολο.  

Τα δοµικά χαρακτηριστικά της συνέντευξης είναι: 
• Τα άτοµα που συµµετέχουν στην συνέντευξη. 
• Οι ενδογενείς προσδοκίες ρόλων που κάθε µέλος αποδίδει στον άλλο. 
• Η πραγµατική επικοινωνία µεταξύ κοινωνικού λειτουργού και του 

εξυπηρετούµενου. 
• Οι κοινωνικές και πολιτισµικές επιρροές και αξίες που ενυπάρχουν και 

στα δυο µέλη που καθορίζουν σε λεκτικό και έξω-λεκτικό επίπεδο την 
συµπεριφορά και τα αµοιβαία µηνύµατα. 

 
Αυτά τα δοµικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν κάθε συνέντευξη. Ο κοινωνικός 

λειτουργός θα πρέπει να είναι οριοθετηµένος στον επαγγελµατικό του ρόλο και 
ενήµερος του ρόλου του εξυπηρετουµένου. Ο κοινωνικός λειτουργός εκτός από 
την κατανόηση της πραγµατικής και εξωλεκτικής επικοινωνίας µε τον 
εξυπηρετούµενο, θα πρέπει να είναι ευαισθητοποιηµένος και στις κοινωνικές και 
πολιτισµικές επιρροές και τυχόν διαφοροποιήσεις που ενυπάρχουν στον ίδιο σε 
σχέση µε τον εξυπηρετούµενο. Εθνικότητα, κοινωνική τάξη, τόπος προέλευσης, 
θρησκεία, είναι σηµαντικές µεταβλητές που επηρεάζουν αποφασιστικά τη 
δυναµική της συνέντευξης και κατ’ επέκταση την επαγγελµατική σχέση 
κοινωνικού λειτουργού και εξυπηρετούµενου. 

 
Το κύριο χαρακτηριστικό της συνέντευξης που τη διαφοροποιεί από τη 

συζήτηση είναι ο συνειδητά επιλεγόµενος σκοπός της από τον κοινωνικό 
λειτουργό στα πλαίσια της επαγγελµατικής σχέσης. Από αυτό το κύριο 
χαρακτηριστικό απορρέουν οι παρακάτω ιδιότητες της συνέντευξης στην 
κοινωνική εργασία: 

1. Το περιεχόµενο της συνέντευξης αποτελεί µια θεµατική ενότητα µε 
συνέχεια. 

2. Σε κάθε συνέντευξη οι ρόλοι των δυο µερών είναι διαφοροποιηµένοι. Ο 
κοινωνικός λειτουργός έχει την ευθύνη της όλης διεργασίας της 
συνέντευξης, η οποία περιλαµβάνει, σύµφωνα µε τις γνώσεις και την 
κρίση του, χρήσιµες πληροφορίες και δεξιότητες για την πραγµάτωση του 
σκοπού της. 

3. Η δοµή και τα χαρακτηριστικά της επαγγελµατικής συνέντευξης 
υποδηλώνουν µια «άνιση» και όχι αµοιβαία σχέση µεταξύ του κοινωνικού 
λειτουργού και του εξυπηρετούµενου. Ο κοινωνικός λειτουργός στην 
σχέση αυτή έχει ρόλο «εξουσίας» που απορρέει από τις γνώσεις και τη 
θέση του έναντι του ατόµου, το οποίο λαµβάνει το ρόλο του 
«βοηθούµενου». 

4. Κάθε συνέντευξη έχει τη δική της ροή, µε συγκεκριµένα χρονικά όρια. Ο 
κοινωνικός λειτουργός έχει την υποχρέωση να διατηρήσει την επικοινωνία 
µέχρι το τέλος, ανεξάρτητα από τυχόν δικά του συναισθήµατα φόβου, 
ανίας ή αποτυχίας της συνέντευξης. 
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5. Η επαγγελµατική συνέντευξη δοµείται από το χρόνο, το τόπο και την 
διάρκεια. ∆ίδεται συγκεκριµένος χρόνος συνάντησης σε επαγγελµατικό 
χώρο µε διάρκεια περίπου µιας ώρας. Ο κοινωνικός λειτουργός είναι 
υπεύθυνος να τηρήσει τα παραπάνω όρια µέσα στα πλαίσια του 
επαγγελµατικού του ρόλου και δεοντολογίας. Βεβαίως οι όροι αυτοί 
ποικίλουν και διαφοροποιούνται ανάλογα µε τις ανάγκες του ατόµου και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις που αντιµετωπίζει. 

6. Η συνέντευξη κοινωνικού λειτουργού και εξυπηρετούµενου 
πραγµατοποιείται σε κοινωνικές οργανώσεις, στο οικογενειακό ή στο 
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του ατόµου. Γενικότερα η συνέντευξη 
πρέπει να διενεργείται σε οργανωτικά δοµηµένους χώρους που πληρούν 
δεοντολογικά τις επαγγελµατικές προϋποθέσεις. 

7.  Τέλος, το βασικότερο χαρακτηριστικό της συνέντευξης είναι το 
περιεχόµενο της που εµπεριέχει τον ανθρώπινο πόνο, τη 
δυσπροσαρµοστικότητα, τη πιθανή ρήξη µε το κοινωνικό περιβάλλον, 
χρονιότητα προβληµάτων, καταστάσεις κρίσεις. Τα ανθρώπινα 
προβλήµατα δεν αντικειµενοποιούνται και είναι δύσκολο να χωρέσουν σε 
όρια και φόρµες. Η αφήγηση του ατόµου µπορεί να είναι απρόβλεπτη, 
αστάθµητη, απρογραµµάτιστη. Η οργάνωση του υλικού της συνέντευξης, 
οι τεχνικές και οι δεξιότητες είναι γνώσεις επιβοηθητικές, δεν επιλύουν 
όµως πάντα τις σοβαρές δυσκολίες που τυχόν θα αντιµετωπίσει ο 
επαγγελµατίας κοινωνικός λειτουργός στην πορεία επικοινωνίας του µε 
τον εξυπηρετούµενο. Βασικός συντελεστής της επικοινωνιακής σχέσης µε 
τον βοηθούµενο είναι πάντα η βαθύτερη επιθυµία του κοινωνικού 
λειτουργού να βοηθήσει το συνάνθρωπό του, η δοτική, υποστηρικτική, 
σχέση µαζί του, το γνήσιο ενδιαφέρον και η ανθρωπιά του. 

 
 
 

2.4 ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 
 

Έχει διαπιστωθεί ότι η επαγγελµατική σχέση αποτελεί το θεµέλιο λίθο στην 
εφαρµογή της κοινωνικής εργασίας. Πράγµατι ο κοινωνικός λειτουργός άσχετα 
από ποία µέθοδο χρησιµοποιεί, χωρίς την ικανότητα στην ανάπτυξη της 
επαγγελµατικής σχέσης δεν µπορεί να φέρει σε αποτελεσµατικό πέρας τους 
στόχους του. Η σχέση έχει µια ιδιάζουσα κεντρική σπουδαιότητα στην κοινωνική 
εργασία και είναι καθοριστική της ποιότητας προσφοράς υπηρεσιών. 

 
Οι γνώσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη της επαγγελµατική σχέσης 

είναι θέµα όχι µόνο θεωρητικής µάθησης, αλλά και θέµα πρακτικής εµπειρίας. Η 
θεωρητική προπαρασκευή δίνει στον κοινωνικό λειτουργό τις βάσεις εκείνες που 
συνειδητά τον καθοδηγούν και του επιτρέπουν έντεχνες πειραµατικές 
προσπάθειες. Τίποτα δεν εµπίπτει σε µια συγκεκριµένη αλύγιστη «συνταγή» 
όταν αναφερόµαστε στην ανθρώπινη συµπεριφορά. 

Ο κοινωνικός λειτουργός επιβάλλεται να έχει γνώσεις της τέχνης της 
διάγνωσης, µιας διάγνωσης ψυχο-κοινωνικo-βιολογικής. Ο κοινωνικός 
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λειτουργός πρέπει να είναι σε θέση να µελετά όλα αυτά τα στοιχεία, τις 
αλληλεπιδράσεις που αυτά έχουν µεταξύ τους και τις επιπτώσεις τους πάνω στο 
άτοµο όσο αφορά τη λειτουργικότητα τους ή µη λειτουργικότητα. Το αποτέλεσµα 
της διάγνωσης είναι η έκφραση µιας γνώµης, επαγγελµατικής γνώµης όσο αφορά 
το υπάρχον πρόβληµα. Με βάση την διάγνωση γίνεται ο σχεδιασµός ως προς το 
τι πρέπει να γίνει άµεσα, µεσοπρόθεσµα, ή µακροπρόθεσµα. 
         Η διάγνωση στην  επαγγελµατική σχέση είναι βασικής σπουδαιότητα, σαν 
το πρώτο βήµα του κοινωνικού λειτουργού στην οποιαδήποτε βοηθητική του 
προσπάθεια και αυτό πιστοποιείται από το γεγονός της αλληλεξάρτησης που 
υπάρχει µεταξύ παρέµβασης και διάγνωσης. ∆εν µπορούµε να µιλάµε για 
παρεµβατικές ενέργειες χωρίς µια διαγνωστική- αξιολογική αντίληψη των ατόµων 
και του προβλήµατος που έχουν. Η διάγνωση δεν είναι µια διαδικασία που γίνεται 
για µια συγκεκριµένη περίοδο και σταµατά. Είναι µια συνεχής διαδικασία καθ’ όλη 
τη διάρκεια επαφής, που έχει ο κοινωνικός λειτουργός µε τον εξυπηρετούµενο. 
∆εν είναι στατική, αλλά µια διαρκής συνεχιζόµενη δυναµική διαδικασία.  
 
 
 
2.5 ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 
 

Ο κοινωνικός λειτουργός κατά την άσκηση του επαγγέλµατος του, 
εφαρµόζει τις παρακάτω βασικές δεξιότητες προκειµένου να αναπτύξει µια 
σωστή επαγγελµατική σχέση µε τον εξυπηρετούµενο:  

• ∆ιασαφήνιση του σκοπού. 
• ∆ιασαφήνιση ρόλου. 
• Ενθάρρυνση του εξυπηρετούµενου για επανατροφοδότηση σχετικά µε τον 

σκοπό. 
• Ένδειξη πίστης στις δυνατότητες που έχει η από κοινού εργασία. 
• Συλλογή πληροφοριών µεταξύ των συναντήσεων. 
• Κίνηση από γενικά σε συγκεκριµένα θέµατα. 
• Κατανόηση των αισθηµάτων του εξυπηρετούµενου. 
• Έκφραση των αισθηµάτων του εξυπηρετούµενου µε λόγια. 
• Σύνδεση των αισθηµάτων µε την εργασία.  
• Μερισµός προσωπικών σκέψεων και αισθηµάτων. 
• Υποστήριξη των δυνατοτήτων του εξυπηρετούµενου. 
• Τµηµατοποίηση των ανησυχιών και ενδιαφερόντων του εξυπηρετούµενου. 
• ∆ιατήρηση της έµφασης. 
• Έλεγχος οµοφωνίας. 
• Ενίσχυση του ατόµου σε θέµατα που θεωρούνται ταµπού. 
• Προσδιορισµός συναισθηµατικών εµποδίων στην εργασία. 
• Χειρισµός του θέµατος εξουσίας. 
• Παροχή πληροφοριών. 
• Άµεση επαφή µε τα ανθρώπινα συστήµατα. 
• Υπόδειξη της έλευσης του τερµατισµού. 
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• Συµµερισµός των αναφυοµένων αισθηµάτων λόγω τερµατισµού. 
• Χειρισµός των υπαρχόντων συναισθηµάτων λόγω τερµατισµού. 

 
 
 
2.6 ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ-ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ 

ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥ 
 

Οι δυσκολίες στην επικοινωνιακή σχέση του κοινωνικού λειτουργού µε τον 
εξυπηρετούµενο είναι πολλές, σοβαρές και συχνά απρόβλεπτες. 
 
1. ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

Τα στερεότυπα συµπεριφοράς που αποδίδονται σε ορισµένα εξυπηρετούµενα 
άτοµα και οικογένειες, είναι δυνατόν να καταλήξουν σε άκαµπτες και 
λανθασµένες ορισµένες φορές «ετικετικοποιήσεις» που τελικά εµποδίζουν την 
επικοινωνία και την εξατοµικευµένη, διαγνωστική εκτίµηση από τον κοινωνικό 
λειτουργό. Αυτές οι «προκατασκευασµένες» ανεπαίσθητα κατευθυνόµενες 
απόψεις, ιδέες, κρίσεις, λειτουργούν συχνά ασυνείδητα σε κοινωνικούς 
λειτουργούς, επηρεάζοντας δυσµενώς της επικοινωνία, σχέση και τελική 
έκβαση του περιστατικού. 

 
2. ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

Η λανθασµένη υπόθεση µηνύµατος συµβαίνει όταν ο κοινωνικός λειτουργός ή 
το άτοµο δέχονται ένα αµφιλεγόµενο µήνυµα, δεν γίνεται επαλήθευση της 
πραγµατικής έννοιας και η συζήτηση ή οι αντιδράσεις των δυο 
συνδιαλεγόµενων προχωρούν βασισµένες πάνω στο αρχικά ασαφές µήνυµα. 
Σ’ αυτή τη περίπτωση ο κοινωνικός λειτουργός θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το 
αρχικό µήνυµα που είτε έλαβε ή θέλει να µεταδώσει, έτσι ώστε η επικοινωνία 
να επαναπροσδιοριστεί και να συνεχιστεί απρόσκοπτα. 

 
3.  ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

Ορισµένες φορές ο κοινωνικός λειτουργός δεν αποσαφηνίζει από την αρχή 
της συνέντευξης τον  σκοπό της, µε αποτέλεσµα ο εξυπηρετούµενος και ο 
κοινωνικός λειτουργός να έχουν διαφορετικές και πιθανώς αντικρουόµενες 
απόψεις και προσδοκίες. Αυτή η έλλειψη προσδιορισµού στόχου για κάθε 
συνέντευξη, µπορεί να δηµιουργήσει δυσάρεστα συναισθήµατα στον 
εξυπηρετούµενο και να παραπλανηθεί η συζήτηση σε θέµατα άσχετα από το 
κύριο πρόβληµα που απασχολεί τον εξυπηρετούµενο. 

 
4.   ΠΡΟΩΡΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ 

Οι αρχικές συνεντεύξεις στοχεύουν κυρίως στη δηµιουργία µιας θετικής 
σχέσης µεταξύ κοινωνικού λειτουργού και εξυπηρετούµενου, µε παράλληλη 
συγκέντρωση πληροφοριών για τη διατύπωση του κοινωνικού ιστορικού. Η 
τυχόν κινητοποίηση από τον κοινωνικό λειτουργό για άµεση παρέµβαση και 
αλλαγή σε ένα χρόνιο πρόβληµα του εξυπηρετούµενου, χωρίς την ανάλογη 
προετοιµασία, θα έχει πιθανώς ως αποτέλεσµα την αδρανοποίηση του. Ο 
εξυπηρετούµενος αιφνιδιάζεται και δηµιουργεί αντιστάσεις παρακωλύοντας 
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την περαιτέρω επικοινωνία µε τον κοινωνικό λειτουργό. Η κατάσταση αυτή 
πολύ συχνά δεν συνειδητοποιείται από νέους άπειρους και «ενθουσιώδεις» 
κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι θέλουν να προκαλέσουν άµεση αλλαγή σε 
χρόνια προβλήµατα από την πρώτη συνέντευξη µε τον εξυπηρετούµενο. 

 
5.  ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ: 

• Προσωπικότητα του ατόµου: αντιστάσεις, κατάθλιψη, θυµός 
• Ηλικιακή φάση ανάπτυξης (εφηβική ηλικία) 
• Υποχρεωτική προσέλευση του εξυπηρετούµενου στην κοινωνική 

οργάνωση 
 
6.   ΡΟΗ ΛΕΚΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Ο κοινωνικός λειτουργός σταδιακά ευαισθητοποιείται στους ιδιαίτερους 
τύπους της δικής του επικοινωνίας, καθώς και στα τυχόν 
«επαναλαµβανόµενα λάθη στη ροή του λεκτικού περιεχοµένου». Όταν ο ίδιος 
έχει την τάση να µιλάει πολύ µε τόνο κυριαρχικό και αυταρχικό, ως έκφραση 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του, µπλοκάρει την 
επικοινωνία µε τον εξυπηρετούµενο. Όταν αντίθετα είναι λιγόλογος και αφήνει 
να «διακοπεί η συζήτηση» µε συχνά κενά και σιωπές που δεν είναι σκόπιµες 
για την επίτευξη κάποιων στόχων της συνέντευξης, η επικοινωνία πάλι 
δυσχεραίνει. Ο εξυπηρετούµενος µπορεί να εκλάβει αυτά τα υποτονικά 
µηνύµατα ως έλλειψη ενδιαφέροντος και ευαισθησίας από τον κοινωνικό 
λειτουργό. Θα πρέπει λοιπόν ο κοινωνικός λειτουργός να είναι ενήµερος του 
προσωπικού του τύπου και ρυθµού επικοινωνίας και να εναρµονίζει την δική 
του ροή λεκτικού περιεχοµένου σύµφωνα µε τις ανάγκες, το πρόβληµα και την 
προσωπικότητα του εξυπηρετούµενου. 

 
7.   ΑΠΟΦΥΓΗ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Οι συχνές διακοπές που µπορεί να προκαλέσει ο κοινωνικός λειτουργός στην 
συνέντευξη, είτε επειδή έχει ακούσει πολλές φορές το ίδιο θέµα ή επειδή έχει 
την τάση να συµπληρώνει στο τέλος φράσεις που ο εξυπηρετούµενος θα 
ήθελε να πει, δηµιουργούν σοβαρά εµπόδια στην επικοινωνία. Συγχρόνως, 
όµως θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε τυχόν διακοπές που θα κάνει 
ο εξυπηρετούµενος κατά τη συνέντευξη. Επαναλαµβανόµενες διακοπές 
µπορεί να σηµαίνουν επιθυµία του εξυπηρετούµενου για αλλαγή θέµατος 
εκείνη τη χρονική περίοδο και µετάθεση του για κάποια άλλη στιγµή, αν το 
θέµα της συζήτησης είναι αγχογώνο, ή αδιάφορο για αυτόν. Ο κοινωνικός 
λειτουργός θα πρέπει να διερευνήσει τις αιτίες αυτών των διακοπών από τον 
εξυπηρετούµενο, προκειµένου να άρει ένα ακόµη ανασταλτικό εµπόδιο στην 
επικοινωνία και συνεπώς στην επαγγελµατική σχέση. 

 
8.  ΑΜΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ 

Η επίγνωση από τον κοινωνικό λειτουργό των προσωπικών του αξιών, 
προκαταλήψεων και αµυνών, µειώνει στο ελάχιστο τα εµπόδια επικοινωνίας 
µε τον εξυπηρετούµενο από την πρώτη συνέντευξη. Όσο λιγότερο αµυντικός 
είναι ο κοινωνικός λειτουργός τόσο περισσότερο µπορεί να βοηθήσει τους 
εξυπηρετούµενους «να δουλέψουν» τις δικές τους άµυνες. Και όσο 
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περισσότερη επίγνωση και ευελιξία έχει των δικών του αξιών, τόσο λιγότερο 
έχει την τάση να τις επιβάλλει στον εξυπηρετούµενο. 

 
Συµπερασµατικά αναφέρουµε ότι οι γνώσεις για επισήµανση και 

αντιµετώπιση των εµποδίων στην επικοινωνία κοινωνικού λειτουργού και 
εξυπηρετούµενου είναι σίγουρα επιβοηθητικές, όχι όµως επαρκείς για την 
διεξαγωγή µιας κατά το δυνατόν επιτυχηµένης συνέντευξης. Η µέθοδος και οι 
δεξιότητες συντείνουν για µια κατά το δυνατόν ικανοποιητικής επαγγελµατικής 
επιβοηθητικής επικοινωνίας κοινωνικού λειτουργού και εξυπηρετούµενου. Η 
διεξαγωγή µιας επιτυχηµένης συνέντευξης σηµαίνει εµπεδωµένες γνώσεις, 
εσωτερίκευση του γνωστικού αντικειµένου, διεργασία προσωπική σε σχέση µε 
βιώµατα, στάσεις και αξίες, ικανότητα του κοινωνικού λειτουργού για δηµιουργία 
σχέσης, επίγνωση κατά το δυνατόν των µηχανισµών άµυνας του, δοτικότητα, 
επιθυµία για βοήθεια. 
 
 
 
2.7 Η ∆ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΝΑΝΤΙ 
ΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 
 

Ο Κοινωνικός Λειτουργός ως ένας κοινωνικός επιστήµονας που συµβάλλει 
στην προσωπική ανάπτυξη των εξυπηρετουµένων του και είναι ΄΄φρουρός΄΄ των 
ανθρωπίνων  δικαιωµάτων και ιδανικών του ανθρώπου, οφείλει να τηρεί κάποιες 
αρχές και αξίες κατά την άσκηση του επαγγέλµατος του. Οι αρχές δεοντολογίας 
των κοινωνικών λειτουργών είναι αναπόσπαστο τµήµα του επαγγέλµατος τους 
και θα πρέπει να τηρούνται στο µέγιστο βαθµό από όλους τους επαγγελµατίες. 
Παρακάτω αναλύονται κάποιες από τις αρχές που θα πρέπει να τηρεί ο 
κοινωνικός λειτουργός κατά την άσκηση της κοινωνικής εργασίας όσον αφορά τη 
σχέση του µε τους εξυπηρετούµενους. Οι αρχές αυτές ορίζονται από τον 
Σύνδεσµο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος και αφορούν όλους τους 
Κοινωνικούς Λειτουργούς. 
 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ 

• Ο Κοινωνικός Λειτουργός είναι υπεύθυνος έναντι των εξυπηρετουµένων του 
• Έχει χρέος να παρέχει τις υπηρεσίες του στους εξυπηρετούµενους µε 

αφοσίωση, πίστη, αποφασιστικότητα αξιοποιώντας κατ΄ αυτό το τρόπο όλες 
τις επαγγελµατικές του ικανότητες και προσόντα 

• Έχει την υποχρέωση να µην χρησιµοποιεί τις επαγγελµατικές του σχέσεις 
µε τους εξυπηρετούµενους για προσωπικό του όφελος δηλαδή να µην 
ιδιοποιείται εξυπηρετούµενους κάποιας οργάνωσης για ιδιωτική άσκηση του 
επαγγέλµατος του. 

• Οφείλει να µην κάνει διακρίσεις ανάµεσα στους εξυπηρετούµενους λόγω 
φυλής, χρώµατος, θρησκευτικών και πολιτικών πεποιθήσεων, σεξουαλικών 
προτιµήσεων, ηλικίας, εθνικής καταγωγής, οικογενειακής κατάστασης, 
πνευµατικής ή σωµατικής αναπηρίας ή οποιασδήποτε άλλης προτίµησης ή 
ατοµικού χαρακτηριστικού ιδιότητας ή καθεστώτoς 
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• Υποχρεούται να αποφεύγει σχέσεις ή δεσµεύσεις που δεν συµβιβάζονται µε 
τα συµφέροντα των εξυπηρετουµένων του. 

• Υποχρεούται να µην εµπλέκεται σε προσωπικές ή σεξουαλικές σχέσεις µε 
τους εξυπηρετούµενους του. 

• Οφείλει να ενηµερώνει τους εξυπηρετούµενους του για τις παρεχόµενες σ’ 
αυτούς υπηρεσίες, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που έχει. 

• Οφείλει να συνεργάζεται µε τους συναδέρφους του για την προστασία των 
συµφερόντων των εξυπηρετουµένων του και να ενεργεί στα πλαίσια 
συλλογικών αποφάσεων διεπαγγελµατικής συµβουλευτικής και συνεργασίας 
ή εποπτείας εάν και όπως αυτά εφαρµόζονται στον φορέα εργασίας του.  

• Όταν το έργο του Κοινωνικού Λειτουργού έχει ολοκληρωθεί οφείλει να 
διακόψει την επαγγελµατική σχέση µαζί του ή όταν η άσκηση του 
λειτουργήµατος του δεν εξυπηρετεί τα συµφέροντα και τις ανάγκες των 
εξυπηρετουµένων του. 

• Ο Κοινωνικός Λειτουργός που παύει ή διακόπτει τις παρεχόµενες υπηρεσίες 
του, οφείλει να ενηµερώνει έγκαιρα τους εξυπηρετούµενους του και θα 
πρέπει να εξασφαλίζει τη παραποµπή τους ή τη συνέχεια των παρεχόµενων 
σ’ αυτούς κοινωνικών υπηρεσιών, σεβόµενος τις ανάγκες και προτιµήσεις 
τους. 

• Επίσης, δικαιούται να  διακόψει απροειδοποίητα τις παρεχόµενες από αυτόν 
υπηρεσίες µόνο υπό φυσιολογικές συνθήκες αποδίδοντας ιδιαίτερη 
προσοχή σε όλα τα στοιχεία της υπόθεσης και φροντίζοντας να 
ελαχιστοποιεί τα ενδεχόµενα αρνητικά αποτελέσµατα. 

 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΕΞΥΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ 

• Ο Κοινωνικός Λειτουργός υποχρεούται να εγγυάται και να διασφαλίζει τα 
δικαιώµατα και τα συµφέροντα του εξυπηρετουµένου του όταν ενεργεί για 
λογαριασµό του εφόσον αυτός κριθεί ανίκανος για δικαιοπραξία. 

• Όταν τρίτο πρόσωπο έχει εξουσιοδοτηθεί νόµιµα να ενεργεί για λογαριασµό 
του, ο Κοινωνικός Λειτουργός υποχρεούται να συνεργάζεται µαζί του µε 
βάση πάντα το συµφέρον του εξυπηρετούµενου του. 

• Ο Κοινωνικός Λειτουργός υποχρεούται να µην εµπλέκεται σε 
δραστηριότητες που παραβιάζουν ή µειώνουν τα κοινωνικά ή νοµικά 
δικαιώµατα των εξυπηρετουµένων. 

 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ  

• Ο Κοινωνικός λειτουργός υποχρεούται να διατηρεί το απόρρητο και τον 
εµπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που του παρέχει ο 
εξυπηρετούµενος στα πλαίσια άσκησης του επαγγέλµατος του. 

• Ο Κοινωνικός Λειτουργός δεν επιτρέπεται να συζητά µε άλλους 
πληροφορίες που έχει εµπιστευτεί ο εξυπηρετούµενος του χωρίς τη 
συγκατάθεση του, παρά µόνο όταν αυτό επιβάλλεται από επιτακτικούς 
επαγγελµατικούς λόγους. 
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• Οφείλει να ενηµερώνει εµπεριστατωµένα τους εξυπηρετούµενους του, για τα 
όρια της επαγγελµατικής του εχεµύθειας σε δεδοµένη κατάσταση, τους 
σκοπούς γνώσης των συγκεκριµένων πληροφοριών και τον τρόπο 
αξιοποίησης τους. 

 
ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ 

• Ο Κοινωνικός Λειτουργός οφείλει να µην δωροδοκείται προκειµένου να 
αναλάβει ή να παραπέµψει εξυπηρετούµενο του καθώς και να µην 
µοιράζεται την αµοιβή του. 

• Κατά τον καθορισµό της αµοιβής του, ο Κοινωνικός Λειτουργός που ασκεί 
το επάγγελµα ιδιωτικά οφείλει συµφώνα µε το νόµο να κρίνει ότι η αµοιβή 
είναι εύλογη και αξιοπρεπής ανάλογη των υπηρεσιών που έχει παρέχει 
καθώς και της οικονοµικής δυνατότητας του εξυπηρετούµενου.(16) 

 
 
 
2.8 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 
 

Η Κοινωνική Εργασία εφαρµόζεται σε κοινωνικές οργανώσεις, οι οποίες 
ασχολούνται µε την παροχή υπηρεσιών σε άτοµα, οικογένειες, οµάδες και 
κοινότητες. Η άσκηση της Κοινωνικής Εργασίας είναι µια συνειδητή συστηµατική 
επαγγελµατική δράση, µε στόχο την κάλυψη των ψυχοκοινωνικών αναγκών των 
ατόµων που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης ή αντιµετωπίζουν δυσκολίες 
προσαρµογής στο κοινωνικό τους περιβάλλον. Η άσκηση της Κοινωνικής 
Εργασίας στηρίζεται και αναπτύσσεται στα πλαίσια της διαπροσωπικής 
επικοινωνίας και ανταλλαγής και εν προκειµένου στα πλαίσια της επαγγελµατικής 
σχέσης του κοινωνικού λειτουργού µε τον εξυπηρετούµενο. Η σχέση αυτή 
λειτουργεί µέσα σε συγκεκριµένα όρια, χώρου, χρόνου, και αρχών που 
καθορίζονται από τις γνώσεις και τις δεξιότητες του κοινωνικού λειτουργού. 

 
Η άσκηση της επαγγελµατικής σχέσης διέπεται από τις παρακάτω 

σηµαντικότερες αρχές:(17) 
• Σεβασµός της αξιοπρέπειας και της προσωπικότητας του κάθε ατόµου. 
• Κάθε άτοµο είναι µια µοναδική και ανεπανάληπτη βιολογική, ψυχοσυ-

ναισθηµατική, και κοινωνική ολότητα σε κάθε στιγµή της ζωής του, τόσο 
κατά τη συνεχή αλληλεπίδραση του µε το περιβάλλον όσο και αναφορικά µε 
την ιδιαίτερη κατάσταση του. Οι ιδιαίτεροι τρόποι έκφρασης των ικανοτήτων 
αλλά και των αδυναµιών ενός ατόµου συνιστούν αποτέλεσµα 
πολυσύνθετων διεργασιών και είναι συνυφασµένοι µε τις ατοµικές εµπειρίες, 
την προσωπικότητα του και τα γεγονότα ζωής που έχει βιώσει. Μια 
συµπεριφορά όσο περίεργη, αδικαιολόγητη ή ακατανόητη και αν φαίνεται, 
έχει τις αιτίες και το νόηµα της για το ίδιο το άτοµο. 

                                                 
16 Πηγή internet. www. Skle.gr/deontologia.shtml 
17 Θεανώ Καλλινικάκη, Κοινωνική Εργασία- Εισαγωγή στη θεωρία και την πρακτική της κοινωνικής εργασίας, 
εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1998, σελ. 70 
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• Κάθε άτοµο είναι ικανό να θέτει στόχους και να αναζητά τη βελτίωση, τη 
µεγιστοποίηση των ωφελειών από την επίτευξη των στόχων αυτών, και 
µπορεί να αλλάξει εφόσον το επιθυµεί. 

• Έχει µεγάλη σηµασία να παρέχονται ευκαιρίες στα άτοµα προκειµένου αυτά 
να αναπτύξουν και να ασκήσουν τις ικανότητες τους για την ικανοποίηση ή 
την ελαχιστοποίηση των ποικίλων ψυχοκοινωνικών αναγκών που 
αντιµετωπίζουν σε κάποια φάση της ζωής τους ή που είναι πιθανόν να 
αντιµετωπίσουν στο µέλλον. 

• Ο εξυπηρετούµενος αναγνωρίζεται ως πολίτης µε πλήρη δικαιώµατα και 
ευθύνες και δικαιούται να έχει γνώµη και συµµετοχή στο σχεδιασµό και τη 
διαχείριση των παροχών των κοινωνικών υπηρεσιών. 

• Τα ευάλωτα άτοµα έχουν ανάγκη προστασίας στις περιπτώσεις και στο 
βαθµό που απειλούνται από σωµατική, ψυχική ή κοινωνική βλάβη. Όσοι 
ζουν σε ιδρύµατα χρειάζονται ιδιαίτερη υποστήριξη προκειµένου να 
επιχειρήσουν την επανένταξη τους στην κοινότητα. 

• Προϋπόθεση για την παρέµβαση στα προβλήµατα και στη ζωή ενός ατόµου 
είναι η συναίνεση και η συγκατάθεση του στη παρέµβαση αυτή. Ο 
καταναγκασµός του ατόµου δηλαδή η επιβολή οποιασδήποτε µορφής 
εξωτερικών κανονισµών και ελέγχου σε ένα άτοµο µε την απειλή χρήσης 
βίας ή εφαρµογής της εξουσίας είναι ασύµβατος µε την κοινωνική εργασία. 

• Βάση για την κατανόηση του άλλου, όποιος και αν είναι αυτός, είναι η 
γνώση του καθενός για τον ίδιο του τον εαυτό, τις στάσεις, τους ρόλους και 
τις προκαταλήψεις του. 

• Η προσπάθεια κατανόησης του ατόµου δεν εξαντλείται µε την απλή 
ερµηνεία των λεγοµένων του. Απαιτείται η κατανόηση του ίδιου του ατόµου, 
της κατάστασης στην οποία βρίσκεται καθώς και της σηµασίας της 
κατάστασης αυτής για τον ίδιον και τη συµπεριφορά του. 

• Απαραίτητη είναι η συνεχής αξιολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών 
ούτως ώστε οι υπηρεσίες αυτές να ανταποκρίνονται πλήρως στις ιδιαίτερες 
ανάγκες των ατόµων ανεξάρτητα από την καταγωγή, την ηλικία, τη φυλή, το 
φύλο ή το βαθµό της µειονεξίας τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 
 
3.1 Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ 
 

«Η επαγγελµατική σχέση είναι µια ειδική ανθρώπινη σχέση, η οποία 
ορίζεται ως ένας συναισθηµατικός και κοινωνικός σύνδεσµος που δηµιουργείται 
µεταξύ Κοινωνικού Λειτουργού και εξυπηρετούµενου, µε στόχο ο 
εξυπηρετούµενος να γίνει ικανός να διατυπώσει το πρόβληµα του και να προβεί 
στις απαραίτητες πρακτικές και συναισθηµατικές ενέργειες προκειµένου να 
αντιµετωπίσει τις δυσκολίες του, να αλλάξει την κατάσταση και να 
σταθεροποιηθεί στη νέα επιθυµητή και απαλλαγµένη από αρνητικά 
χαρακτηριστικά συνθήκη ζωής. Η σχέση αυτή λειτουργεί µέσα σε συγκεκριµένα 
όρια: χώρου, χρόνου και στόχων της υπηρεσίας».(18) Η επαγγελµατική σχέση 
συνιστά το πλαίσιο µέσα στο οποίο χαράσσονται οι κατευθυντήριες γραµµές και 
η πορεία δράσης, και όπου αναπτύσσεται η διεργασία αντιµετώπισης του 
προβλήµατος. Η αλληλεπίδραση Κοινωνικού Λειτουργού και εξυπηρετούµενου 
συµβάλλει και αυτή στην πορεία και την έκβαση της επαγγελµατικής σχέσης. 

 
Η ικανότητα του Κοινωνικού Λειτουργού να δηµιουργεί και να διευθύνει 

γόνιµες και αποδοτικές σχέσεις θεωρείται η πιο κρίσιµη και πλέον σηµαντική για 
την άσκηση του επαγγέλµατος της Κοινωνικής Εργασίας. Η σχέση αυτή 
χαρακτηρίζεται από τις πιο ισχυρές δυνάµεις που στηρίζουν την αλλαγή, την 
ανάπτυξη, την εξέλιξη, αλλά και την ικανότητα των εξυπηρετουµένων να 
υποµένουν τον πόνο και την απώλεια. Στα πλαίσια άσκησης του επαγγέλµατος 
της κοινωνικής εργασίας αναπτύσσονται συναισθηµατικές και συγκινησιακές 
σχέσεις µεταξύ του Κοινωνικού Λειτουργού και του συστήµατος των 
εξυπηρετουµένων, οι οποίες και ονοµάζονται «σχέσεις Κοινωνικής Εργασίας». 
«Η ικανοποιητική λειτουργία της επαγγελµατικής σχέσης όπως και κάθε 
ανθρώπινης σχέσης εξαρτάται και προϋποθέτει τον αµοιβαίο σεβασµό στα 
πρόσωπα, τους ρόλους και τους στόχους καθώς και αµοιβαία 
υπευθυνότητα».(19) 

 
Η προσωπική σχέση Κοινωνικού Λειτουργού και εξυπηρετούµενου 

ενεργοποιεί τις συναισθηµατικές λειτουργίες, οι οποίες και επηρεάζουν τις 
διαθέσεις και συµπεριφορές που εκφράζονται στο πλαίσιο της σχέσης. Ο 
Κοινωνικός Λειτουργός καλείται να αναγνωρίσει και να χειριστεί τα συναισθήµατα 
αυτά στη διάρκεια των συνεντεύξεων µε τον εξυπηρετούµενο. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Θεανώ Καλλινικάκη, Κοινωνική Εργασία- Εισαγωγή στη θεωρία και την πρακτική της κοινωνικής εργασίας, 
εκδ Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1998 σελ 67 
19 Βλ 18 σελ 67-68. 
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3.2  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ (20) 
  
Η επαγγελµατική σχέση που αναπτύσσει ο κοινωνικός λειτουργός µε τον 
εξυπηρετούµενο εµπεριέχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

• Πρόκειται για µια αµφίδροµη διεργασία, υποκινούµενη και κατευθυνόµενη 
από τον ειδικά εκπαιδευµένο επαγγελµατία Κοινωνικό Λειτουργό. 

• ∆ιέπεται και καθορίζεται από αρχές, κανόνες και όρια. 
• Είναι σχέση δυαδική, προσχεδιασµένη και όχι τυχαία, λαµβάνει χώρα, 

αναπτύσσεται και λειτουργεί σε συγκεκριµένο χωροταξικό πλαίσιο-στο χώρο 
της κοινωνικής υπηρεσίας-µε συγκεκριµένο στόχο ή στόχους και 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα-όσο διαρκεί η διαδικασία επίτευξης του 
στόχου. 

• Προϋποθέτει αµοιβαία αναγνώριση δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, 
αµοιβαία συµφωνία για τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν και τα 
µέσα και τη διαδικασία µε τα οποία θα πραγµατοποιηθούν καθώς 
συνεπάγεται την αµοιβαία ανάληψη ευθυνών. 

• Συνιστά το πεδίο της σταδιακής ανάπτυξης, της διεργασίας καθώς και το 
µέσο επίδρασης-επηρεασµού και διαµεσολάβησης στον εξυπηρετούµενο 
και στο περιβάλλον του. 

• Προϋποθέτει την κατανόηση και από τις δύο πλευρές, των ιδιαίτερων 
αναγκών που προκύπτουν από το κοινωνικό πρόβληµα του 
εξυπηρετούµενου. 

• Αποτελεί πρότυπο διαπροσωπικής συναλλαγής και αλλαγής, υπόδειγµα για 
τη βελτίωση ελλειµµατικών διαπροσωπικών σχέσεων και για τη δηµιουργία 
εποικοδοµητικότερων και ουσιαστικότερων µελλοντικών σχέσεων. 

• Είναι δυναµική, καθώς η εµπιστοσύνη και το ενδιαφέρον των δύο πλευρών 
για τη σχέση και το στόχο της δοκιµάζονται συνεχώς. 

• Επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες (σχέσεις της εργοδοσίας µε τον 
κοινωνικό Λειτουργό, από το ισχύον πλαίσιο της διεπαγγελµατικής 
συνεργασίας, τις τυχόν συγκρούσεις, τις απογοητεύσεις των συνεργατών, το 
βαθµό αυτογνωσίας και αυτοελέγχου του Κοινωνικού Λειτουργού καθώς και 
από την ικανότητα του να επιβάλλει το κύρος και τον κοινωνικό ρόλο της 
υπηρεσίας του. 

 
 
 
 
 

                                                 
20 Θεανώ Καλλινικάκη, Κοινωνική Εργασία- Εισαγωγή στη θεωρία και την πρακτική της κοινωνικής εργασίας 
εκδ. Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1998, σελ 68-69 
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3.3 ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ 
          

Η επιστήµη της Κοινωνικής Εργασίας είναι βασισµένη πάνω σε αρχές και 
αξίες που αποτελούν το βασικό πυρήνα της ύπαρξης της. Αξίες όπως τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα, οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας, της 
δηµοκρατίας και της κοινωνικής αλλαγής εφαρµόζονται, στην προσπάθεια της να 
αντιµετωπίσει τις ανθρώπινες υποθέσεις και τα κοινωνικά προβλήµατα και να 
προάγει τη βελτίωση της γενικής κοινωνικής πολιτικής. Αυτές καθοδηγούν τη 
σύνθεση, τον προσανατολισµό και τον έλεγχο των οργανωµένων δραστη-
ριοτήτων τις οποίες εκτελεί ο κοινωνικός λειτουργός κατά την άσκηση του 
επαγγέλµατος του. Αυτές επηρεάζουν και την διαµόρφωση των παρεµβάσεων 
της για την κοινωνική αλλαγή και τη βελτίωση της κοινωνικής πολιτικής. 

 
«Η αξία την οποία προτάσσουν όλα σχεδόν τα κείµενα που παρουσιάζουν 

τη θεωρία και πρακτική της κοινωνικής εργασίας, καθώς και τα κείµενα των 
διεθνών κωδίκων δεοντολογίας, αφορά τη µοναδικότητα κάθε ανθρώπινης 
ύπαρξης. Κάθε άτοµα έχει µια µοναδική αξία, ανεξάρτητα από την καταγωγή, την 
εθνικότητα, το φύλο, την ηλικία, τις πεποιθήσεις, την κοινωνικοοικονοµική 
κατάσταση ή τη συνεισφορά του στη κοινωνία. Κάθε άτοµο είναι επίσης ικανό: α) 
να θέτει στόχους και να αναζητά τη βελτίωση και τη µεγιστοποίηση των ωφελειών 
που αναµένει από την επίτευξη των στόχων αυτών, και β) να αλλάζει αν το ίδιο 
το επιθυµεί, αν έχει κίνητρο για αλλαγή και εφόσον οι κοινωνικές, οικονοµικές και 
πολιτιστικές συνθήκες του το επιτρέπουν».(21) Η αξία αυτή αποτελεί την 
αφετηρία και την κατεύθυνση την οποία ακολουθεί η διαµόρφωση της ιδεολογίας 
της κοινωνικής εργασίας. 

 
Οι κοινωνικοί λειτουργοί υπογραµµίζουν, αναδεικνύουν και υπερα-

σπίζονται τα δικαιώµατα και τις ατοµικές ελευθερίες των ανθρώπων που 
αντιµετωπίζουν κοινωνικά προβλήµατα. Με τον όρο «δικαιώµατα» νοούνται όλες 
οι εξουσίες και τα προνόµια που απονέµονται από το θετικό ή το εθιµικό δίκαιο 
σε ένα πρόσωπο, το οποίο και µπορεί νόµιµα να τα διεκδικήσει. Η αναγνώριση 
και η άσκηση των ατοµικών δικαιωµάτων εξαρτάται από τη µορφή της 
διακυβέρνησης και την πολιτική κατάσταση που ισχύει στην χώρα στην οποία ζει 
το άτοµο, από το νοµικό  καθεστώς και από τη θέση του στη κοινότητα. «Ο όρος 
«ατοµικές ελευθερίες» σηµαίνει τη προσωπική και κοινωνική ευχέρεια δράσης 
που προκύπτει από τις σχέσεις του ατόµου ως πολίτη».(22) Οι ατοµικές 
ελευθερίες διασφαλίζονται από τους νόµους που προστατεύουν τους ανθρώπους 
από τον καταναγκασµό, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου θίγεται το κοινό αγαθό 
ή το δηµόσιο συµφέρον. 

 
Οι αξίες της επιστήµης της κοινωνικής εργασίας συνιστούν και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της επαγγελµατικής στάσης του κοινωνικού λειτουργού προς τον 
εξυπηρετούµενο: το σεβασµό της προσωπικότητας του εξυπηρετούµενου, την 

                                                 
21 Θεανώ Καλλινικάκη, Κοινωνική Εργασία-Εισαγωγή στη θεωρία και τη πρακτική της κοινωνικής εργασίας, 
εκδ Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1998 σελ44. 
22 Βλ 21 σελ 44. 

Σελ. 44 

____________________________________________________________________________________________________________



 
____________________________________________________________________________________________________________

παραδοχή των διαφορών µεταξύ των ανθρώπων, την εξατοµίκευση, το σεβασµό 
της ελευθερίας της βούλησης, το δικαίωµα του εξυπηρετούµενου για αυτοδιάθεση 
και αυτοβοήθεια. Από αυτές τις αξίες απορρέουν επίσης η εχεµύθεια και η 
ευθύνη του κοινωνικού λειτουργού για την αξιοποίηση των ανθρωπίνων 
δυνατοτήτων και πηγών της κοινότητας προς όφελος των εξυπηρετουµένων και 
του κοινωνικού συνόλου. Γενικά, οι αξίες της κοινωνικής εργασίας 
επικεντρώνονται στις δεσµεύσεις για κοινωνική ευηµερία, κοινωνική δικαιοσύνη 
και προσωπική αξιοπρέπεια. 
 
 
 
3.4  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 
 

Η επαγγελµατική σχέση µεταξύ κοινωνικού λειτουργού και εξυπηρε-
τούµενου είναι ο πιο σηµαντικός παράγοντας που σχετίζεται µε την επιτυχία στην 
πράξη. Οι περισσότεροι εξυπηρετούµενοι αποδίδουν την πρόοδο τους στη 
ποιότητα της σχέσης αυτής. Οι θεραπευτικές τεχνικές και οι θεωρητικοί 
προσανατολισµοί είναι πολύ λιγότερο αποτελεσµατικοί  παράγοντες ως προς µια 
επικείµενη αλλαγή, απ’ ότι είναι τα χαρακτηριστικά εξυπηρετούµενου και 
κοινωνικού λειτουργού συνδυασµένα µε την ποιότητα της ανθρώπινης σχέσης 
που αναπτύσσουν. Η αποτελεσµατική επαγγελµατική σχέση ξεκινά µε την 
ακεραιότητα του κοινωνικού λειτουργού, τη ενσυνείδητη προσφορά του εαυτού 
του την ανταποδοτικότητα, την αµοιβαιότητα και την πολύπλευρη 
προσωπικότητα του. 

ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Όταν ο κοινωνικός λειτουργός εισάγει ακεραιότητα µέσα σε µια 
επαγγελµατική σχέση, ασκεί το επάγγελµα του ολοκληρωτικά εναποθέτοντας σ’ 
αυτό όλο του το είναι, αγωνίζεται και δέχεται µε ακεραιότητα όλες τις ευθύνες του 
και πράττει ανάλογα µε τις ευθύνες αυτές. 

ΣΥΝΕΙ∆ΗΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ: Σε µια αποτελεσµατική επαγγελµατική 
σχέση η συνειδητή χρήση του εαυτού σηµαίνει την χρήση όλων των 
αλληλένδετων πλευρών του εαυτού συµπεριλαµβάνοντας την προσωπικότητα 
και το πνεύµα του κοινωνικού λειτουργού. Η αυθεντικότητα ή γνησιότητα έχει ως 
αποτέλεσµα τη αποτελεσµατικότερη επαγγελµατική σχέση. 

ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ: Ο Κοινωνικός Λειτουργός είναι ο ίδιος γνήσιος και αυθεντικός στις 
προθέσεις του. Προτεραιότητα έχει ο εξυπηρετούµενος και οι ανάγκες του και όχι 
οι προσωπικές του ανάγκές. ∆εν αµύνεται, δεν κάνει προβολές, προσέχει και 
χειρίζεται υπεύθυνα τις µεταβιβάσεις και αντιµεταβιβάσεις. 

ΖΕΣΤΑΣΙΑ: Η στάση του, αλλά και οι ενέργειες του κοινωνικού λειτουργού είναι 
το αποτέλεσµα της προσωπικής του, πνευµατικής και συναισθηµατικής 
εµπλοκής στη σχέση παροχής βοήθειας. Η συµπεριφορά του, είτε ενεργεί είτε 
όχι, θα εκφράζει την ανησυχία και το ενδιαφέρον του για ό,τι συµβαίνει καθώς και 
την αισιοδοξία του για τις δυνατότητες που έχει ο εξυπηρετούµενος για ανάπτυξη. 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΝΑ ΣΥΝΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ: Ο 
κοινωνικός λειτουργός θα πρέπει να είναι ικανός να «µπαίνει» στην θέση του 
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άλλου και να συναισθάνεται µε αρκετή ακρίβεια τη θέση του εξυπηρετούµενου. 
Όταν µπορεί να συναισθάνεται τον άλλον τότε κινητοποιείται, έχει δυνατό κίνητρο 
για να βοηθήσει, επικοινωνεί λεκτικά και µη λεκτικά και δηµιουργεί έτσι ένα κλίµα 
εµπιστοσύνης ανάµεσα σ’ αυτόν και στον εξυπηρετούµενο που µε τη σειρά του 
αναµένεται ότι θα αντιδράσει θετικά µε την ενεργή συµµετοχή του στην βοηθητική 
επαγγελµατική σχέση. 
 

Συµπερασµατικά, για να µπορεί η σχέση να ανταποκρίνεται στον 
υποβοηθητικό της ρόλο, θα πρέπει να στηρίζεται στον αµοιβαίο σεβασµό και 
στην υπεύθυνη συµµετοχή και των δυο µερών. Η συµµετοχή του κοινωνικού 
λειτουργού στη σχέση, ο οποίος µάλιστα έχει και την επαγγελµατική ευθύνη για 
τη δηµιουργία, την ανάπτυξη και τη λήξη της, έχει τα κύρια χαρακτηριστικά µιας 
γνήσιας και ζεστής σχέσης, τροφοδοτείται, ενισχύεται και αποδίδει χάριν της 
ικανότητάς του να µπορεί να συναισθάνεται τον εξυπηρετούµενο που 
αντιµετωπίζει δυσκολίες, κάνοντας κατάλληλη αξιοποίηση του εαυτού του 
(γνώσεις, πείρα, παρατήρηση, προσοχή και καλή επικοινωνία).   
   
 
 
3.5 ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 
 

Οι φάσεις από τις οποίες διέρχεται η επαγγελµατική σχέση είναι η αρχική, 
η ενδιάµεση και η τελική. Σε κάθε φάση υπάρχει ένας σκοπός και 
χρησιµοποιούνται ορισµένες στρατηγικές και βασικές δεξιότητες προκειµένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι και οι σκοποί που έχουν θέσει από κοινού επαγγελµατίας 
και εξυπηρετούµενος. 
 
ΑΡΧΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ 
Εξερεύνηση, Σύναψη συµβολαίου, Αξιολόγηση 
 
ΣΚΟΠΟΙ  (Τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα) 

• Εγκαθίδρυση µιας εργασιακής σχέσης 
• Αποσαφήνιση και περιγραφή προβληµάτων  
• Εκτίµηση 
• ∆ιαπραγµάτευση µιας συµφωνίας 

 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

• Εξερεύνηση 
• Προτεραιότητες και εστίαση 
• Επικοινωνώντας µε κεντρικές αξίες 

 
ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

• Προσοχή 
• Παρατήρηση 
• Ακρόαση 
• Αντανακλαστικές δεξιότητες 

- Αντανάκλαση  λέξεως ή φράσεως 
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- Παράφραση 
- Περίληψη 

• ∆εξιότητες εξερεύνησης 
- Ερωτήσεις 
- Απολογισµός 

• Σύναψη  συµβολαίου 
 
 
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟ ΣΤΑ∆ΙΟ 
 
ΣΚΟΠΟΙ (Προσδοκώµενα αποτελέσµατα) 

• Να επαναξιολογηθούν προβλήµατα 
• Να διατηρηθεί η σχέση 
• Να εργαστούν πάνω στο συµβόλαιο 

 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

• Προκύπτουν από 
- αντιπαράσταση 
- ανατροφοδότηση 
- πληροφόρηση 
- άνοιγµα 
- αµεσότητα 

 
∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
Οι βασικές δεξιότητες τέθηκαν στο αρχικό στάδιο και αυτές θα δώσουν τη βάση για 
τις παραπάνω σύνθετες στρατηγικές. 
 
 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ 
∆ράση και τερµατισµός 
 
ΣΚΟΠΟΙ 

• Να αποφασισθεί κατάλληλη αλλαγή 
• Να πραγµατοποιηθεί αλλαγή  
• Να γίνει µεταφορά µάθησης 
• Να λήξη η σχέση 

 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

• Να τεθούν σκοποί  
• Να σχεδιαστεί η δράση  
• Να αξιολογηθεί η δράση και να υποστηριχθεί η αλλαγή 
• Λήξη 

 
∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
Ακολουθούνται οι βασικές αρχές για ακρόαση και πρόκληση. 
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3.6  ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 
 

Η σχέση που αναπτύσσεται µεταξύ του κοινωνικού λειτουργού και ενός 
ατόµου, µιας οµάδας ή µιας κοινότητας ανθρώπων είναι µια κυρίαρχη έννοια 
στην Κοινωνική Εργασία, Θεωρία και Πράξη. Τα συστατικά µέρη της 
επαγγελµατικής σχέσης, παραµένουν τα ίδια, άσχετα από  ποια θα είναι η 
Μέθοδος Κοινωνικής Εργασίας που εφαρµόζεται, ποιες είναι οι προβληµατικές 
καταστάσεις που απασχολούν τα δυο µέρη, ποιες είναι οι συνθήκες που 
επικρατούν, ποία είναι η προβλεπόµενη, κατά το δυνατόν, χρονική διάρκεια της 
σχέσης κλπ. «Τα συστατικά µέρη είναι τα ακόλουθα: 

• ∆υο µέρη, ο κοινωνικός λειτουργός και ο εξυπηρετούµενος. 
• Ο σκοπός που θέτει ο κοινωνικός λειτουργός και µπορεί να είναι 

περισσότεροι από ένας. Επίσης οι σκοποί του ατόµου εξυπηρετούµενου. 
• Η σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης µεταξύ του κοινωνικού 

λειτουργού και ατόµου-εξυπηρετούµενου».(23) 
 

Οι ιδιότητες µιας δόκιµης σχέσης, δηλαδή µιας σχέσης ικανής να 
λειτουργήσει, να παράγει και να αντέξει σε αντίξοες συνθήκες, είναι ίδιες για κάθε 
ανθρώπινη σχέση: 
Α)  Ο σεβασµός. Τα µέρη σέβονται το ένα το άλλο καθώς και τους 

επιδιωκόµενους σκοπούς. 
Β)    Η υπευθυνότητα µε την οποία το κάθε µέρος συµµετέχει στη σχέση. Από 

το µέρος του κοινωνικού λειτουργού, ο σεβασµός και η υπευθυνότητα του, 
εκφράζονται µε τη σκόπιµη και µεθοδική συµπεριφορά του, που 
διασφαλίζεται, από τυχόν αυθαίρετες πράξεις και στάσεις του µε τις αξίες, 
τους κανόνες, τις γνώσεις του επαγγέλµατος, όπως αυτά εφαρµόζονται και 
δοκιµάζονται συνεχώς στην πράξη. 

 
Στη σχέση αλληλεπίδρασης µεταξύ κοινωνικού λειτουργού και 

εξυπηρετούµενου κάθε µέλος επιδιώκει, αποδέχεται ή αντιστέκεται στις 
προσπάθειες του άλλου για επιρροή. Παρόλο που η αλληλεπίδραση στη σχέση 
αυτή είναι αµοιβαία, η επίδραση του κοινωνικού λειτουργού στον 
εξυπηρετούµενο έχει µεγαλύτερη βαρύτητα, λόγω του επιβοηθητικού του ρόλου 
προς το άτοµο. 

Οι στάσεις και συµπεριφορά του κοινωνικού λειτουργού προς τον 
εξυπηρετούµενο διέπονται από τις αρχές που καθορίζουν τη συνολική βοηθητική 
διαδικασία και επαγγελµατική σχέση κοινωνικού λειτουργού και 
εξυπηρετούµενου. Σεβασµός, παραδοχή, γνήσιο ενδιαφέρον, κατανόηση, θετική 
διάθεση για επικοινωνία και ακρόαση, ενσυναίσθηση, τήρηση επαγγελµατικής 
δεοντολογίας και ορίων του επαγγελµατικού ρόλου, αποτελούν ιδιότητες  που 
χαρακτηρίζουν τη στάση, συµπεριφορά και ρόλο του κοινωνικού λειτουργού κατά 
την επαγγελµατική σχέση. 
         Η αλληλεπίδραση κοινωνικού λειτουργού και εξυπηρετούµενου, η οποία 
ανάγεται στην ποιότητα της επαγγελµατικής σχέσης, σε δεοντολογικές αρχές 
                                                 
23 Χρυσούλα Κατσορίδου Παπαδοπούλου, Κοινωνική εργασία µε οµάδες, εκδ Έλλην, Αθήνα 1999, σελ 147 
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αλλά και στην επίγνωση από τον κοινωνικό λειτουργό των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του, αποτελούν χαρακτηριστικά 
αποφασιστικής σηµασίας. 
 
 
 
3.7  ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 
 

Η επαγγελµατική σχέση, όπως και κάθε άλλη σχέση, συναντά εµπόδια, 
που θα πρέπει να αναζητηθούν στο άτοµο, στην οµάδα, στο περιβάλλον αλλά 
και µέσα στον κοινωνικό λειτουργό. «Τα εµπόδια που αφορούν τον ίδιο τον 
κοινωνικό λειτουργό, είναι πιο εύκολο να εντοπισθούν και η πρόγνωση για την 
εξέλιξη της σχέσης είναι θετική, εάν ελεγχθούν έγκαιρα από τον ίδιο. Οι λόγοι που 
παρεµποδίζουν τον κοινωνικό λειτουργό να αναπτύξει την απαραίτητη βοηθητική 
σχέση του µε τους εξυπηρετούµενους του, σύµφωνα µε τον F. Loewenberg, 
είναι» (24): 

1. Ο φόβος των ανθρώπων. Όταν ο κοινωνικός λειτουργός φοβάται γενικά, 
τους ανθρώπους ή το συγκεκριµένο εξυπηρετούµενο, τότε θα συγκεντρώσει 
την προσοχή του µάλλον στις δικές του ανησυχίες. Η αδεξιότητα, η 
ανησυχία προσωπικής επάρκειας, φόβοι κύρους και µη αναγνώρισης που 
υπεραπασχολούν,  για κάποιο χρονικό διάστηµα και παρεµποδίζουν ή και 
αναστέλλουν την ανάπτυξη της επαγγελµατικής σχέσης. 

2. Η έλλειψη ενδιαφέροντος. Ο κοινωνικός λειτουργός που δεν ενδιαφέρεται ή 
που νιώθει ανία όταν συνεργάζεται µε το άτοµο, έχει ως αποτέλεσµα να µην 
µπορεί να συγκεντρώσει την προσοχή του και να γίνει καλός δέκτης των 
µηνυµάτων πού λαµβάνει από το άτοµο. 

3. Η ανάγκη του κοινωνικού λειτουργού να παρουσιάσει ένα προσωπικό 
«στυλ» που είναι ξένο προς τον πραγµατικό του εαυτό. ∆ιαθέτοντας λοιπόν 
ένα µεγάλο µέρος της προσοχής αλλά και της δραστηριότητας του στις 
προσπάθειες που κάνει για να περάσει και να διαφυλάξει αυτό το στυλ, σε 
βάρος της προσοχής που χρειάζεται από τον ίδιο για τον εξυπηρετούµενο. 

 
 
 

3.8 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 
 

Η θετική επαγγελµατική σχέση που αναπτύσσεται µεταξύ κοινωνικού 
λειτουργού και εξυπηρετούµενου µπορεί να έχει ισχυρά αποτελέσµατα. Ακόµη 
και στην απλούστερη της µορφή παρέχει για τον εξυπηρετούµενο ένα είδος 
νησίδας ασφαλείας.  

Οι σχέσεις ανέκαθεν αποτελούσαν ένα τόσο ισχυρό παράγοντα στην 
επίδραση και την τροποποίηση της προσωπικότητας. Από την επαγγελµατική 
σχέση αναµένονται να προκύψουν τα ακόλουθα θετικά αποτελέσµατα. Η θέρµη, 

                                                 
24 Χρυσούλα Κατσορίδου Παπαδοπούλου, Κοινωνική εργασία µε οµάδες, εκδ Έλλην, Αθήνα 1999 σελ 151. 
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ο σεβασµός και η ευαισθητοποιηµένη προσοχή που ο κοινωνικός λειτουργός 
προσφέρει και αποτελούν τις ιδιότητες της επαγγελµατικής σχέσης µπορούν να 
εκτιµηθούν ιδιαίτερα από τον εξυπηρετούµενο και να έχουν θετικά αποτελέσµατα 
µέσα από την είσπραξη συµπάθειας, αξίας, σεβασµού και κατανόησης. Έτσι ένας 
εξυπηρετούµενος µπορεί να «τραφεί» και να ενισχυθεί από το συναίσθηµα της 
ένωσης µε τον κοινωνικό λειτουργό, που όχι µόνο έχει αυξήσει την αίσθηση της 
ολότητας του αλλά επίσης µπορεί να τροποποιήσει σηµαντικά τις εσωτερικές του 
αντιδράσεις και την ίδια τη συµπεριφορά του. 

 
Σε µια σχέση που προσφέρει θέρµη και υποστήριξη ορισµένες από αυτές 

τις αρνητικές ενέργειες αποδεσµεύονται από τα αµυντικά τους καθήκοντα. Καθώς 
οι τροποποιήσεις αυτές συµβαίνουν στη συµπεριφορά, µια καλή επαγγελµατική 
σχέση µπορεί να φανεί ότι έχει θεραπευτικές  αξίες για τον εξυπηρετούµενο.          
Η εµπειρία µε ένα κοινωνικό λειτουργό µιας αξιόπιστης και υποστηρικτικής 
σχέσης σε δύσκολές καταστάσεις και συγκρουόµενα συναισθήµατα οικοδοµεί 
µέσα στον εξυπηρετούµενο κάποια πίστη στη δυνατή καλή θέληση άλλων 
προσώπων. Αυτό µαζί µε την αίσθηση της αξίας του εαυτού του που έχει αυξηθεί 
τον υποβοηθά να αποπειραθεί να δηµιουργήσει σχέσεις µε τους ανθρώπους που 
συναντά και ζει µε λιγότερο αγχώδεις και περισσότερο θετικούς τρόπους.  

 
Σε κάθε εξυπηρετούµενο ο κοινωνικός λειτουργός προσφέρει τον εαυτό 

του µε τρόπο συµπαθητικό, τίµιο, θερµό, γεµάτο σεβασµό και προσοχή τρόποι 
που πηγάζουν από το σκοπό των επαγγελµατικών του λειτουργιών. Αλλά ο κάθε 
εξυπηρετούµενος δεν θα ανταποκριθεί µε όµοιο τρόπο ούτε ο κάθε 
εξυπηρετούµενος θα αντιδράσει κατάλληλα σε µια τέτοια προσφερόµενη σχέση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
 
4.1 ΣΧΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ 
ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Η θεωρητική τεκµηρίωση της Κοινωνικής Εργασίας επηρεάστηκε σε 
µεγάλο βαθµό από τις σχολές σκέψης και θεώρησης της ανθρώπινης 
συµπεριφοράς και της δοµής των κοινωνιών. Οι θεωρήσεις που είχαν την 
εντονότερη επίδραση στη θεωρητική ανάπτυξη και τη διαµόρφωση των 
θεραπευτικών προσεγγίσεων της κοινωνικής εργασίας είχαν διαµορφώσει και τα 
µοντέλα άσκησης της, τα οποία και καθορίζουν την ατµόσφαιρα που επικρατεί 
στη θεραπευτική συνεδρία του κοινωνικού λειτουργού µε τον εξυπηρετούµενο 
καθώς και τη θεραπευτική διαδικασία που ακολουθείται. Οι θεωρήσεις αυτές 
είναι: η ψυχαναλυτική θεωρία, η θεωρία της κοινωνικής µάθησης, η θεωρία των 
κοινωνικών συστηµάτων, η θεωρία της επικεντρωµένης σε στόχους κοινωνικής 
εργασίας και της παρέµβασης στην κρίση. 
  
 
 
4.2 ΨΥΧΟ∆ΥΝΑΜΙΚΕΣ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ  
 

Οι ψυχοδυναµικές προσεγγίσεις βασίζονται στο έργο του Freud, καθώς 
και στις µεταγενέστερες εξελίξεις του έργου του. Ονοµάζονται ψυχοδυναµικές, 
γιατί η  θεωρία στην οποία βασίζονται, υποθέτει ότι η συµπεριφορά πηγάζει από 
λειτουργίες και διεργασίες που συµβαίνουν στο ψυχικό κόσµο των ανθρώπων. 
Επίσης υπογραµµίζει τον τρόπο µε τον οποίο ο ψυχισµός υποκινεί τη 
συµπεριφορά και τον τρόπο που τόσο ο ψυχισµός όσο και η συµπεριφορά, 
επηρεάζουν και επηρεάζονται από το κοινωνικό περιβάλλον του ατόµου. 

H ψυχαναλυτική θεωρία περιλαµβάνει την:     
- Θεωρία για την ανθρώπινη ανάπτυξη 
- Θεωρία για την προσωπικότητα 
- Θεωρία για τη ψυχική διαταραχή και τη θεραπεία της 

 
H ψυχαναλυτική θεωρία «στηρίζεται σε δύο σηµαντικές έννοιες (25): 
1. Τον ψυχικό ντετερµινισµό – την αρχή ότι οι πράξεις ή συµπεριφορά 

προέρχονται από τις νοητικές διεργασίες των ατόµων και δεν είναι 
τυχαίες. 

2. Το ασυνείδητο – την έννοια ότι ένα µέρος της σκέψης και της ψυχικής 
δραστηριότητας µας είναι άγνωστο». 

 
Η διερεύνηση των στοιχείων που δεν σχετίζονται µε εξωτερικούς-

κοινωνικούς ή µε περιστασιακούς παράγοντες αποκάλυψε τη συµβολή των 
ιδιαίτερων ατοµικών στοιχείων, της προσωπικότητας και του χαρακτήρα των 
                                                 
25 Malcolm Payne, Σύγχρονη θεωρία της κοινωνικής εργασίας, εκδ Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2000, 
σελ.143 
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ατόµων τα οποία αντιµετώπιζαν ένα κοινωνικό πρόβληµα. ∆ηλαδή την ύπαρξη 
εσωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν τις αντιδράσεις των ατόµων. Η 
ψυχανάλυση βοήθησε στην κατανόηση και αξιολόγηση τέτοιων συµπεριφορών. 

 
Η ψυχανάλυση, έχοντας αναπτύξει τις ιδέες του ψυχικού προκαθορισµού, 

τις απόψεις για την ύπαρξη, τη λειτουργία και τις επιδράσεις του ασυνείδητου και 
των µηχανισµών άµυνας στις καθηµερινές πράξεις των ανθρώπων, µπόρεσε να 
βοηθήσει τον κοινωνικό λειτουργό στην κατανόηση της συµπεριφοράς των 
ατόµων, καθώς και των αντιδράσεων τους απέναντι στον κοινωνικό λειτουργό. Οι 
εξηγήσεις για τις επιθυµίες, τις στάσεις και την κατανόηση της ζωής τους 
αναζητήθηκαν στα αισθήµατα, στις σκέψεις, στη φαντασία και στις αναµνήσεις 
των ατόµων. 

Η προσφορά της ψυχανάλυσης ήταν σηµαντικότατη και επηρέασε σε 
µεγάλο βαθµό την ανάπτυξη της Κοινωνικής Εργασίας, τόσο στο τοµέα της 
διάγνωσης όσο και στο τοµέα της διαµόρφωσης των παρεµβάσεων της και 
ειδικότερα στην ψυχική υγεία. 
 
 
 
4.3 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (Woods & Hollis) 
 

Οι Woods και Hollis προσφέρουν ένα ευρέως γνωστό απολογισµό της 
εργασίας µε άτοµα πάνω σε µια ισχυρή ψυχοδυναµική βάση. Η ψυχοκοινωνική 
θεραπεία ακολουθεί την παράδοση της διαγνωστικής θεραπείας. Τα κυριότερα 
στοιχεία της είναι ο τρόπος που βιώνει το άτοµο την κατάσταση που βρίσκεται, 
καθώς και η ταξινόµηση της θεραπευτικής εργασίας. Η εργασία µε άτοµα αφορά 
την βελτίωση των σχέσεων των ατόµων στο πλαίσιο της κατάστασης της ζωής 
τους-το άτοµο στην κατάσταση. 

 
Η Κοινωνική Εργασία εξετάζει τις εσωτερικές ψυχολογικές διεργασίες, 

τους εξωτερικούς κοινωνικούς παράγοντες και τη µεταξύ τους αλληλεπίδραση. Οι 
άνθρωποι υφίστανται πίεση από το περιβάλλον και άγχος από τις εσωτερικές 
συγκρούσεις τους. Η Κοινωνική Εργασία επιδιώκει την επίλυση προβληµάτων 
που προκαλούνται από µια «έλλειψη ισορροπίας µεταξύ των ατόµων και του 
περιβάλλοντος τους». Οι εξυπηρετούµενοι µπορεί να αντιµετωπίζουν 
προβλήµατα στα πλαίσια διαφόρων κοινωνικών συστηµάτων ή στα πλαίσια της 
σχέσης τους µε άλλα άτοµα. Η πίεση και το άγχος αλληλεπιδρούν µε σύνθετους 
τρόπους.  

 
Αποδίδεται µια ιδιαίτερη σηµασία στην προσωπικότητα που περιγράφεται 

µε ψυχοδυναµικούς δοµικούς όρους (αυτό, εγώ, υπερεγώ). Οι µηχανισµοί 
άµυνας διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην κατανόηση του τρόπου µε τον 
οποίο τα άτοµα αλληλεπιδρούν µε το περιβάλλον τους. 

 
Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί µπορεί να είναι σε θέση να δράσουν επιτυχώς 

παρεµβαίνοντας άµεσα στο περιβάλλον. Συνήθως απαιτείται άµεση δουλειά µε 
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τους ίδιους τους εξυπηρετούµενους όσο αφορά τις αντιλήψεις και τις αντιδράσεις 
τους. Είναι σηµαντικό να τροποποιήσουν την ισορροπία των δυνάµεων που 
ασκούν επίδραση σε ένα εξυπηρετούµενο. Σηµαντικό ρόλο παίζουν η θεωρία 
των ρόλων καθώς και τα προβλήµατα στην επικοινωνία. 

 
«Οι δυσκολίες που µπορεί να αντιµετωπίσει ο εξυπηρετούµενος στη 

διάρκεια της ζωής του πηγάζουν από την αλληλεπίδραση τριών παραγόντων 
(26): 

• Ανωριµότητα στη λειτουργία του εγώ ή του υπερεγώ εξαιτίας 
κληρονοµικών ή αναπτυξιακών προβληµάτων. Έντονες ανάγκες και 
ενορµήσεις της παιδικής ηλικίας που διατηρούνται στην ενήλικη ζωή 
ωθούν κάποια άτοµα να έχουν παράλογες απαιτήσεις από την κατάσταση. 

• Υπερβολικά δύσκαµπτη µηχανισµοί άµυνας ή λειτουργίες του υπερεγώ. 
• Πίεση από το περιβάλλον στις τρέχουσες καταστάσεις ζωής». 

 
Η ψυχανάλυση αφορά την απελευθέρωση και αντιµετώπιση των βαθιά 

κρυµµένων συναισθηµάτων. Η κοινωνική εργασία ασχολείται µε την ισορροπία 
των δυνάµεων και την τροποποίηση των µεταξύ τους σχέσεων µέσω της 
ενασχόλησης µε τη τρέχουσα συµπεριφορά ή µε αναµνήσεις. Ακόµη και αν 
αλλάξουµε ένα στοιχείο της κατάστασης θα επηρεαστούν και τα υπόλοιπα καθώς 
αλλάζει η ισορροπία. Αυτό γίνεται µέσω «εσωτερικευµένων αλλαγών» και 
επιτυγχάνεται µε τα εξής µέσα: 

• Συναισθηµατική εκτόνωση: ο εξυπηρετούµενος εκφράζει συναισθήµατα 
(εχθρότητας ή επιθετικότητας), τα οποία όσο καταπιέζονται αποπρο-
σανατολίζουν τις σκέψεις και τις ενέργειες του. Η θεραπευτική αυτή 
προσέγγιση συνδέεται µε την κάθαρση και τη συναισθηµατική εκφόρτιση 
στη κλασική ψυχαναλυτική θεωρία. 

• ∆ιορθωτική σχέση: ο εξυπηρετούµενος βιώνει µια σχέση µε τον 
επαγγελµατία παρόµοια µε τη σχέση µητέρας και κόρης, η οποία 
αναπληρώνει προηγούµενη µη ικανοποιητική σχέση. Αυτό υποδηλώνει 
την ύπαρξη µεταβίβασης και αντιµεταβίβασης στα πλαίσια της 
επαγγελµατικής σχέσης. 

• ∆ιερεύνηση των παρόντων προσωπικών αλληλεπιδράσεων: ο 
εξυπηρετούµενος βοηθιέται να κατανοήσει τον τρόπο που οι 
αλληλεπιδράσεις του στο παρόν επηρεάζονται από προηγούµενες σχέσεις 
και εµπειρίες του. 

           
Το µοντέλο θεραπείας επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στις «στοχαστικές 

διαδικασίες» και οι εξυπηρετούµενοι εξετάζουν και προσπαθούν να κατανοήσουν 
τον εαυτό τους ως «άτοµο στην κατάσταση» στα πλαίσια µιας υποστηρικτικής 
σχέσης µε τον κοινωνικό λειτουργό. Ο «στοχασµός» αναφέρεται στην εξέταση και 
την προσπάθεια κατανόησης. Οι κοινωνικοί λειτουργοί επιχειρούν επίσης να 

                                                 
26 Malcolm Payne, Σύγχρονη θεωρία της κοινωνικής εργασίας, εκδ Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2000, σελ. 
156-157. 
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ασκήσουν άµεση επιρροή στον εξυπηρετούµενο και στις συνθήκες του 
περιβάλλοντος του. 

Η ταξινόµηση των µεθόδων εργασίας µε άτοµα καλύπτει τις συναλλαγές 
µε τους εξυπηρετούµενους κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων και τις 
συναντήσεις που στόχο τους έχουν την επίτευξη αλλαγών στο περιβάλλον των 
εξυπηρετουµένων. 

Πρώτο σηµαντικό στάδιο της Κοινωνικής Εργασίας είναι η εδραίωση µιας 
σχέσης. Υπάρχει µια τάση για δηµιουργία λιγότερων τυπικών και απόµακρων 
σχέσεων, όπου και οι δύο πλευρές συνεισφέρουν µε τις δεξιότητες και τη γνώση 
που διαθέτουν και όπου ενθαρρύνεται η συµµετοχή του εξυπηρετούµενου.          
O Κοινωνικός Λειτουργός ευθύνεται για τη διατήρηση µιας αποτελεσµατικής και 
«ανοικτής» επικοινωνίας σε θέµατα που αφορούν τις ανάγκες του 
εξυπηρετούµενου, παραµερίζοντας την ανάγκη του να νιώσει ο ίδιος άνετα ή να 
γίνει αρεστός. Η ψυχοκοινωνική µελέτη κατά την αρχική φάση της συνεργασίας 
µε τον εξυπηρετούµενο, προσφέρει µια προσωρινή άποψη για το πρόβληµα και 
µια πρώτη κατεύθυνση για την αντιµετώπιση του. 

 
Στη συνέχεια η ψυχοκοινωνική µελέτη (συλλογή και ταξινόµηση 

πληροφοριών), η κατανόηση των διαγνωστικών στοιχείων (επεξεργασία 
πληροφοριών) και η θεραπεία προχωρούν ταυτόχρονα. Η µελέτη αυτή 
περιλαµβάνει τη παρατήρηση, τη διερεύνηση, και την εξαγωγή συµπερασµάτων 
για τις υπάρχουσες και τις πρόσφατες σχέσεις, για το περιβάλλον και τα γεγονότα 
της ζωής του εξυπηρετούµενου. Θα πρέπει επίσης να εκτιµηθεί η ικανότητα των 
εξυπηρετουµένων για φυσιολογική ή επαρκή λειτουργία. Η λεπτοµερής ανάλυση 
των τρόπων συµπεριφοράς ή των ακολουθιών των γεγονότων µας βοηθά να 
αποσαφηνίσουµε σύνθετες σχέσεις. Η διαγνωστική κατανόηση προϋποθέτει τη 
συνεργασία µεταξύ επαγγελµατία και εξυπηρετούµενου για τον προσδιορισµό 
του προβλήµατος και των πιθανόν αλλαγών. Η κλινική διάγνωση προσδιορίζει τα 
κυριότερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Έπεται η δυναµική κατανόηση, 
η προσπάθεια να δοθεί µια εξήγηση για την εµφάνιση των προβληµάτων. Στη 
συνέχεια η κατάταξη των προβληµάτων σε κατηγορίες µας βοηθά να 
προσδιορίσουµε τις κοινωνικές τους συνέπειες. 

 
Το επόµενο στάδιο είναι η επιλογή των θεραπευτικών στόχων. Απώτερος 

στόχος είναι η βελτίωση στην προσωπική και κοινωνική ζωή των 
εξυπηρετουµένων. Το κίνητρο και οι κοινωνικές αξίες του εξυπηρετούµενου και 
των άλλων συµβάλλουν στην επιλογή ενός συγκεκριµένου στόχου. Οι ενδιάµεσοι 
στόχοι πηγάζουν από τα προβλήµατα και τη δυναµική κατανόηση τους. Οι 
κοινωνικοί λειτουργοί θα επιλέξουν τους ανάλογούς στόχους αφού εξετάσουν αν 
η αλλαγή είναι εφικτή. Απαραίτητη είναι η συνεκτίµηση της αντίστασης ως προς 
συγκεκριµένες επιλογές και κατευθύνσεις. Οι ανάγκες, οι επιθυµίες και η τακτική 
των άλλων µελών της οικογένειας, των οργανώσεων και των σηµαντικών 
προσώπων στην ζωή του ατόµου που εµφανίζει το πρόβληµα θα συµβάλλουν 
επίσης στη λήψή απόφασης. Οι κοινωνικοί λειτουργοί θα πρέπει να εντοπίσουν 
και να λάβουν υπόψη ορισµένους παράγοντες που µπορεί να µην επιδέχονται 
αλλαγής.  
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Οι µέθοδοι θεραπείας θα πρέπει να επιλεγούν ώστε να συγκλίνουν µε 
τους στόχους. Θα πρέπει να επιλεγούν αποδεκτές µέθοδοι σε περιπτώσεις όπου 
οι εξυπηρετούµενοι παρουσιάζουν άγχος κατά τα αρχικά στάδια της θεραπείας, 
χωρίς όµως να παραµερίζουν και να υποτιµούν την ανάγκη για δραστηριοποίηση 
και αλλαγή. Η προσωπικότητα και παράγοντες που αφορούν την κατάσταση του 
εξυπηρετούµενου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή των µεθόδων.  
 
 
 
4.4  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΨΥΧΟ∆ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ- 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 
 

Η λειτουργική θεωρία αποτέλεσε τον προάγγελο της ψυχοκοινωνικής 
εργασίας µε άτοµα. Ο όρος «λειτουργική» χρησιµοποιείται επειδή υπογραµµίζει 
το γεγονός ότι η λειτουργία των υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας προσδιορίζει τη 
µορφή και την κατεύθυνση της εφαρµογής της σε κάθε επαγγελµατικό πλαίσιο. 

 
Οι κοινωνικοί λειτουργοί αντί να ξεκινούν από τη διάγνωση ασθενειών και 

τη θεραπευτική αντιµετώπιση προβληµάτων προωθούν την προσωπική 
ανάπτυξη των εξυπηρετουµένων τους. Μέσα από την επαγγελµατική σχέση 
απελευθερώνεται αυτή η ικανότητα ανάπτυξης των εξυπηρετουµένων. Η 
λειτουργική κοινωνική εργασία υπογραµµίζει ότι η κοινωνική εργασία είναι µια 
διαδικασία αλληλεπίδρασης ανάµεσα στους εξυπηρετούµενους και τους 
κοινωνικούς λειτουργούς και όχι µια ακολουθία πράξεων ή διαδικασιών όπως 
ισχυρίζεται η ψυχοκοινωνική εργασία µε άτοµα.  

 
«Βασικές αρχές της λειτουργικής κοινωνικής εργασίας είναι (27): 

• Η εµπλοκή του εξυπηρετούµενου στη διάγνωση και την κατανόηση των 
ζητηµάτων προς αντιµετώπιση, τα οποία συνεχώς µεταβάλλονται. 

• Η συνειδητή κατανόηση και χρήση της έννοιας των χρονικών 
φάσεων(αρχική, ενδιάµεση και τελική). 

• Η χρήση της λειτουργίας της οργάνωσης προσδιορίζει τη µορφή της 
εργασίας, προσφέρει τη δυνατότητα απόδοσης ευθύνης και ένα 
συγκεκριµένο ρόλο, τον οποίο οι εξυπηρετούµενοι µπορούν να 
κατανοήσουν. 

• Η ξεκάθαρη κατανόηση της δοµής ή της µορφής της διαδικασίας της 
κοινωνικής εργασίας. 

• Η χρησιµοποίηση των σχέσεων για την κινητοποίηση των 
εξυπηρετουµένων ούτως ώστε να βοηθήσουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους». 

 
Οι εξυπηρετούµενοι σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή παρουσιάζουν 

ελλείµµατα στην ικανότητα τους για επίλυση προβληµάτων και χρειάζονται 
βοήθεια για την υπέρβαση των εµποδίων και τη βελτίωση της ικανότητας τους να 
                                                 
27 Malcolm Payne, Σύγχρονη θεωρία της κοινωνικής εργασίας, εκδ Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2000, σελ 
168-169. 
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αντεπεξέρχονται στις δυσκολίες. Η έννοια του προβλήµατος ως ένας 
συγκεκριµένος ορισµός των ζητηµάτων που εξετάζουν ο κοινωνικός λειτουργός 
και ο εξυπηρετούµενος χρησιµοποιείται ευρέως ως µια αντικειµενική βάση για το 
σχεδιασµό της εργασίας έξω από τα πλαίσια µιας τυπικής προσέγγισης επίλυσης 
προβληµάτων. 

 
Η Goldstein εξετάζει την προσανατολισµένη στο εγώ κοινωνική εργασία 

από τρεις πλευρές: τη διαγνωστική εκτίµηση, την παρέµβαση και τη σχέση 
κοινωνικού λειτουργού µε τον εξυπηρετούµενο. 

Η διαγνωστική εκτίµηση συνίσταται στην εξέταση των τρόπων 
αντιµετώπισης προβληµάτων από την πλευρά των εξυπηρετουµένων στο παρόν 
και κατά το παρελθόν. Η εξέταση αυτή αφορά τα συναισθήµατα των 
εξυπηρετουµένων, αλλά και τους τρόπους αντιµετώπισης πρακτικών θεµάτων 
και καθηµερινών καταστάσεων από αυτούς, τις εσωτερικές ικανότητες τους και 
τις εξωτερικές συνθήκες. Σε πρώτη φάση οι εξυπηρετούµενοι καλούνται να 
µοιραστούν το πρόβληµα, να συζητήσουν τους τρόπους που έχουν ήδη 
δοκιµάσει και να αναζητήσουν άλλους πιθανούς τρόπους αντιµετώπισης του. Στη 
συνέχεια το σχέδιο δράσης προβλέπει την επιλογή ανάµεσα σε τρεις κύριες 
στρατηγικές: την περαιτέρω ανάπτυξη των ψυχικών δυνατοτήτων του 
εξυπηρετούµενου, την αλλαγή των εξωτερικών συνθηκών που τον επηρεάζουν 
και την επαύξηση της εναρµόνισης ανάµεσα στον εσωτερικό του κόσµο και τις 
εξωτερικές συνθήκες της ζωής του.  

Η παρέµβαση µπορεί να αποβλέπει στην υποστήριξη ή την τροποποίηση 
του εγώ και είναι δυνατόν να διεξάγεται είτε άµεσα µε ψυχολογικές µεθόδους είτε 
έµµεσα στο περιβάλλον του εξυπηρετούµενου. Οι παρεµβάσεις υποστήριξης του 
εγώ εστιάζονται στην παρούσα συµπεριφορά, τη συνειδητή σκέψη και την 
περιβαλλοντική αλλαγή. Περιλαµβάνουν την εκµάθηση ή κατάκτηση νέων 
δεξιοτήτων που επιτυγχάνεται µέσα από τη δηµιουργία µιας σηµαντικής σχέσης 
µε τον κοινωνικό λειτουργό. Ενώ οι παρεµβάσεις τροποποίησης του εγώ 
επικεντρώνονται στα ασυνείδητα συναισθήµατα και τις ενορµήσεις του παρόντος 
και του παρελθόντος και δεν ασχολούνται µε τις περιβαλλοντικές αλλαγές. Οι 
προσπάθειες επικεντρώνονται στην ανάπτυξη εναισθησίας, στην επίλυση των 
συναισθηµατικών συγκρούσεων και στη κατανόηση της µεταβίβασης στα πλαίσια 
της επαγγελµατικής σχέσης.  

Η σχέση εξυπηρετούµενου και κοινωνικού λειτουργού είναι παρόµοια, 
αλλά και διαφορετική από τις συνηθισµένες ανθρώπινες σχέσεις. «Τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά αυτής της θεραπευτικής σχέσης είναι (28): 

• Κύριο στόχο τη συναλλαγής αποτελούν οι ανάγκες του εξυπηρετούµενου 
και όχι οι ανάγκες και των δυο πλευρών, όπως στις περισσότερες σχέσεις. 

• Οι κοινωνικοί λειτουργοί εµπλέκονται στην σχέση µε ένα τρόπο 
πειθαρχηµένο και ελεγχόµενο και όχι µε βάση τη διάθεση και τις 
συναισθηµατικές αντιδράσεις τους. 

                                                 
28 Malcolm Payne, Σύγχρονη θεωρία της κοινωνικής εργασίας, εκδ Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2000 σελ 
172-173. 
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• Οι σηµαντικές αξίες της κοινωνικής εργασίας δεν παύουν να ισχύουν και 
έτσι ο κοινωνικός λειτουργός λειτουργεί ανεξάρτητα από τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά ή τη συµπεριφορά του εξυπηρετούµενου. Αυτό κατά 
κανόνα δεν ισχύει στις συνήθεις σχέσεις, όπου η διάθεση, η συµπάθεια και 
οι αντιδράσεις του άλλου επηρεάζουν τη σχέση». 

 
Η σχέση κοινωνικού λειτουργού-εξυπηρετούµενου εµπεριέχει στοιχεία 

ορθολογικά και µη ορθολογικά. Τα πρώτα αφορούν την επιλογή των στόχων και 
την εργασία για την επίτευξη των συµφωνηµένων στόχων. Τα δεύτερα 
προέρχονται από συναισθήµατα που αφορούν παλαιότερες σχέσεις. Μη 
ορθολογικά στοιχεία µιας σχέσης του παρελθόντος όταν µεταφέρονται σε µια 
άλλη στο παρόν µπορούν να παρεµποδίσουν την αξιοποίηση των ιδιαίτερων 
βοηθητικών χαρακτηριστικών της θεραπευτικής σχέσης µεταξύ κοινωνικού 
λειτουργού και εξυπηρετούµενου. 

 
Η λειτουργική προσέγγιση έχει ξεχωριστή σηµασία για την εξέλιξη της 

κοινωνικής εργασίας γιατί ανέδειξε τη σηµασία της σχέσης κοινωνικού λειτουργού 
– εξυπηρετούµενου και τη τοποθέτησε σε νέες βάσεις. Η δοµηµένη και 
δηµιουργική επαγγελµατική σχέση θεωρήθηκε η κινητήρια δύναµη, αυτή που 
δηµιουργεί τα αναγκαία κίνητρα στον εξυπηρετούµενο για να επιφέρει τις 
αναγκαίες αλλαγές. Οι κοινωνικοί λειτουργοί εστιάζουν την προσοχή τους στην 
άµεση και παρούσα κοινωνική πραγµατικότητα των εξυπηρετουµένων τους 
καθώς και στις υφιστάµενες κοινωνικές συνθήκες στις οποίες περιέλαβαν και τις 
συνθήκες λειτουργίας και τις διαθέσιµες παροχές από τις κοινωνικές υπηρεσίες. 
 
 
 
 4.5 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΜΑΘΗΣΗΣ 
 

Σύµφωνα µε τη θεωρία της συµπεριφοράς, ή συµπεριφορά του ατόµου η 
οποία επιβραβεύεται από το περιβάλλον ενισχύεται και σταδιακά παγιώνεται, 
ενώ η συµπεριφορά που απορρίπτεται αποδυναµώνεται και σταδιακά 
εξαλείφεται.  

 
Η διαπίστωση ότι τα ατοµικά, τα διαπροσωπικά και τα κοινωνικά 

προβλήµατα αλληλοδιαπλέκονται και αλληλοσχετίζονται οδήγησε στη µελέτη και 
την ενσωµάτωση απόψεων από τις θεωρίες της συµπεριφοράς και της 
κοινωνικής µάθησης στην κοινωνική εργασία. 

Τα προβλήµατα στη ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα του ατόµου 
θεωρούνται αποτέλεσµα λανθασµένης µάθησης, οπότε µια καινούργια µάθηση 
συµβάλλει στην αποβολή της παλιάς και κατ’ επέκταση στην τροποποίηση και 
την εξάλειψη των δυσλειτουργικών συµπεριφορών. Η θεώρηση αυτή έχει 
εξελιχθεί σε µοντέλο θεραπευτικής παρέµβασης. Οι εξυπηρετούµενοι µαθαίνουν 
να διακρίνουν και να συγκεκριµενοποιούν τις δυσλειτουργικές συµπεριφορές και 
σχέσεις τους, καθώς και την έκταση και συχνότητα εµφάνισης των 
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συµπεριφορών αυτών. Στη συνέχεια βοηθιούνται να καθορίσουν ποιες από αυτές 
θέλουν να αλλάξουν και ακολουθούν ένα πρόγραµµα θεραπείας το οποίο θα 
οδηγήσει στην τροποποίηση ή την εξάλειψη τους. Στη θεραπεία της 
συµπεριφοράς χρησιµοποιούνται συγκεκριµένες τεχνικές, όπως η θεραπευτική 
ενίσχυση, η αρνητική ενίσχυση, η σταδιακή διαµόρφωση και η συστηµατική 
απευαισθητοποίηση. «Η συµπεριφοριστική προσέγγιση της κοινωνικής εργασίας 
είναι εξατοµικευµένη, αφορά δηλαδή πάντοτε ένα συγκεκριµένο εξυπηρετούµενο 
και ακολουθεί τη συστηµατική ακολουθία «πρόβληµα - εκτίµηση - στόχος - 
µέθοδοι». Σύµφώνα µε την προσέγγιση αυτή, κάθε πρόβληµα είναι ικανό να 
περιγραφεί λεπτοµερώς και να εκτιµηθεί» (29). 

 
Ένα ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο της γνωστικής-συµπεριφοριστικής 

εργασίας είναι η διαγνωστική εκτίµηση, γιατί βασίζεται στην λεπτοµερή 
κατανόηση των ακολουθιών της συµπεριφοράς. Κατά συνέπεια η διαγνωστική 
εκτίµηση και ο προσδιορισµός των γεγονότων που προηγήθηκαν των 
συγκεκριµένων συµπεριφορών και των  συνεπειών που είχαν, παίζουν 
σηµαντικό ρόλο. «Μια σωστή διαγνωστική διαδικασία περιλαµβάνει (30): 

• Περιγραφές των προβληµάτων από διάφορες οπτικές. 
• Παραδείγµατα σε ότι αφορά το ποια άτοµα επηρεάζονται από τα 

προβλήµατα και µε ποιο τρόπο. 
• Αναδροµή στην έναρξη των προβληµάτων, στην πορεία εξέλιξης τους και 

στους παράγοντες που επηρέασαν την πορεία τους. 
• Αναγνώριση διαφορετικών στοιχείων των προβληµάτων και των τρόπων 

σύνδεσης τους. 
• Εκτίµηση του κινήτρου για αλλαγή. 
• Αναγνώριση γενικών τρόπων σκέψης και συναισθηµάτων που 

προηγούνται, συνοδεύουν και ακολουθούν τα επεισόδια εµφάνισης της 
προβληµατικής συµπεριφοράς. 

• Αναγνώριση των δυνατών σηµείων του εξυπηρετούµενου και του 
περιβάλλοντος του». 

 
Η αρχική δουλειά µε τους εξυπηρετούµενους επιδιώκει την ανάπτυξη και 

διαµόρφωση πιο κατάλληλης συµπεριφοράς. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα µια 
άµεση βελτίωση. Οι επόµενες συνεδρίες επικεντρώνονται στη γνωστική 
θεραπεία. Οι εξυπηρετούµενοι καταγράφουν τις «αυτόµατες» σκέψεις σε 
συγκεκριµένες καταστάσεις οι οποίες οδηγούν σε προβληµατικές καταστάσεις. 
Πρόκειται για σκέψεις που έρχονται στο µυαλό τους καθώς βιώνουν ορισµένα 
συναισθήµατα. Κάθε µια από αυτές «ελέγχεται» µε βάση µια ακολουθία 
ερωτήσεων. Επαγγελµατίες και εξυπηρετούµενοι εξετάζουν από κοινού 
αδιέξοδους τρόπους σκέψης. 

 

                                                 
29 Θεανώ Καλλινικάκη, Κοινωνική Εργασία- Εισαγωγή στη θεωρία και την πρακτική της κοινωνικής εργασίας 
εκδ Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1998, σελ 37. 
30 Malcolm Payne, Σύγχρονη θεωρία της κοινωνικής εργασίας, εκδ Ελλ. Γράµµατα, Αθήνα 2000 σελ 235. 
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Οι εφαρµογές των θεωριών της συµπεριφοράς αντιδιαστέλλονται µε τις 
θεραπείες της ψυχαναλυτικής προσέγγισης. Οι πρώτες επικεντρώνονται στο 
παρόν – στην καθηµερινή πραγµατικότητα του εξυπηρετούµενου – και δεν 
αναζητούν αιτίες από το πρώιµο παρελθόν και την ανάπτυξη του ατόµου.  

Για τη συµπεριφοριστική θεωρία  έχουν εκφραστεί σηµαντικές αντιρρήσεις 
και επικρίσεις. Η θεώρηση της έχει χαρακτηριστεί µηχανιστική και 
προκαθορισµένη από βιολογικούς παράγοντες, το δε θεραπευτικό της µοντέλο 
έχει κριθεί ανεπαρκές επειδή εστιάζει στα συµπτώµατα και όχι στις αιτίες των 
προβληµάτων. 
            
    
 
4.6  Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 

«Εξαιρετικά σηµαντική θεωρείται η θεωρία των συστηµάτων στην 
κοινωνική εργασία. Σύµφωνα µε τη συστηµική θεώρηση κάθε αυτοτελής οντότητα 
είναι ένα σύστηµα µε συγκεκριµένη δοµή και λειτουργία. «Έτσι, οι ενότητες 
σύστηµα οργανισµός, φυσική ή τεχνητή οµάδα, οργάνωση, κράτος, οµάδα 
κρατών, σύµπαν έχουν όµοια χαρακτηριστικά, ιδιότητες και λειτουργίες. Κάθε 
σύστηµα έχει ανάγκες, στόχους, πηγές πίεσης, µηχανισµούς συντήρησης, 
τρόπους επίλυσης των συγκρούσεων. Τα συστήµατα αποτελούνται από 
υποσυστήµατα τα οποία αλληλεπιδρούν, και η αλλαγή στο ένα επιφέρει 
µεταβολές στα άλλα συστήµατα. Όταν ένα σύστηµα σταµατήσει να αλληλεπιδρά, 
παύει και να υπάρχει» (31). 

 
Η κοινωνική εργασία επειδή θεωρεί ότι ο εξυπηρετούµενος αποτελεί ένα 

σύστηµα, τον µελετά σε συνάρτηση µε το καθένα από τα συστήµατα και τα 
υποσυστήµατα που τον περιβάλλουν (πυρηνική-εκτεταµένη οικογένεια, γειτονιά, 
σχολείο, εργασία, κοινωνική πρόνοια κ.α), ενώ παράλληλα εξετάζει και τα 
συστήµατα αυτά. Οι κοινωνικοί λειτουργοί που υιοθετούν τη συστηµική θεωρία 
εξετάζουν και τις θεσµικές παραµέτρους, τις στρατηγικές και τα διαρθρωτικά 
χαρακτηριστικά των προγραµµάτων σε σχέση µε τους στόχους παρέµβασης 
τους. Με όποιο σύστηµα (άτοµο, οµάδα ή κοινότητα) και να εργάζεται ο 
κοινωνικός λειτουργός, το βοηθά να αντιληφθεί τα όρια του, να προσδιορίσει 
πόσο ανοικτό ή κλειστό είναι προς τα άλλα συστήµατα, να ρυθµίσει πόσα και 
ποιά στοιχεία θα δέχεται απέξω και πόσα και ποια στοιχεία θα διοχετεύει το ίδιο 
προς τα έξω, και να βρει τρόπο να διατηρήσει και να ενισχύσει τις ικανότητες του. 

 
Οι Pincus και Minahan πρότειναν µια συγκεκριµένη, ευρέως αποδεκτή, 

προσαρµογή της θεωρίας των συστηµάτων στην άσκηση της κοινωνικής 
εργασίας. Σύµφωνα µε αυτούς, λοιπόν, η κοινωνική εργασία πρέπει να εστιάζει 
στα ακόλουθα τρία κύρια συστήµατα που απαρτίζουν το άµεσο κοινωνικό 
περιβάλλον του εξυπηρετούµενου: 

                                                 
31 Θ. Παπαφλέσσα, Εισηγήσεις συµπεράσµατα Β Πανελλήνιου συνεδρίου κοινωνικών λειτουργών, Αθήνα 
ΣΚΛΕ, 1991, σελ 94 
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• Στα άτυπα ή φυσικά συστήµατα (οικογένεια, φίλοι, συνεργάτες). 
• Στα τυπικά συστήµατα (κοινωνικές οµάδες, συνδικαλιστικοί φορείς, 

σωµατεία). 
• Στα κοινοτικά συστήµατα (σχολείο, νοσοκοµεία). 

 
Οι παραπάνω συγγραφείς προσδιορίζουν τα βασικά συστήµατα της 

κοινωνικής εργασίας ως εξής: 
1. Το σύστηµα της οργάνωσης της κοινωνικής υπηρεσίας (ο κοινωνικός 

λειτουργός και η υπηρεσία στη οποία εργάζεται). 
2. Το σύστηµα του εξυπηρετούµενου (τα άτοµα, οι οικογένειες, οι οµάδες ή οι 

κοινότητες που συνεργάζονται µε την κοινωνική υπηρεσία). 
3. Το σύστηµα του στόχου (οι εξυπηρετούµενοι τους οποίους το σύστηµα της 

οργάνωσης προσπαθεί να βοηθήσει για να πετύχουν τους στόχους τους). 
4. Το σύστηµα δράσης (οι δραστηριότητες και οι σχέσεις που αναπτύσσει η 

κοινωνική υπηρεσία για να πετύχει τους σκοπούς της).  
 

Σύµφωνα µε τη προσέγγιση αυτή, η σχέση επαγγελµατία και 
εξυπηρετούµενου είναι µια συναλλαγή, στην οποία ο καθένας φέρνει άλλες 
συναλλαγές (ενδοοικογενειακές σχέσεις εξυπηρετούµενου). Τα προβλήµατα 
συναλλαγής που ανακύπτουν συχνά στα πλαίσια των σχέσεων επαγγελµατία-
εξυπηρετούµενου αφορούν: 

• Τους κοινωνικούς ορισµούς του ρόλου και της κοινωνικής θέσης. 
• Τη δοµή και τις λειτουργίες της υπηρεσίες. 
• Τις επαγγελµατικές αντιλήψεις. 

 
Οι τρεις φάσεις της πρακτικής της κοινωνικής εργασίας σύµφωνα µε τη 

συστηµική προσέγγιση είναι η αρχική, η κύρια και η τελική. Η διαγνωστική 
εκτίµηση περιλαµβάνει τον προσδιορισµό των αντικειµενικών και των 
υποκειµενικών γεγονότων, τη διαµόρφωση υποθέσεων, τις οποίες ο κοινωνικός 
λειτουργός θα πρέπει να ελέγξει, παραµένοντας ταυτόχρονα ανοιχτός σε 
περαιτέρω πληροφορίες και πρόθυµος να ανταποκριθεί στις επιθυµίες του 
εξυπηρετούµενου. ∆ιάφορες µέθοδοι αποσκοπούν στην βελτίωση της 
προσαρµοστικότητας του ατόµου και του περιβάλλοντος και στη βελτίωση των 
µεταξύ τους αλληλεπιδράσεων. Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στις προσωπικές  
ικανότητες, την αυτοκαθοδήγηση και τη δράση του ίδιου του εξυπηρετούµενου. 

 
Κατά την αρχική φάση, ο κοινωνικός λειτουργός προετοιµάζει το έδαφος 

εξετάζοντας και διερευνώντας θεωρητικά το πρόβληµα και προσπαθώντας να 
κατανοήσει τα συναισθήµατα και τις αντιδράσεις του εξυπηρετούµενου. Η 
έκφραση προς τον εξυπηρετούµενο της επίγνωσης που ο κοινωνικός λειτουργός 
έχει για τα προσωπικά συναισθήµατα και τις αντιδράσεις του παίζουν σηµαντικό 
ρόλο. Οι συναισθηµατικές αυτές αντιδράσεις θα πρέπει να ενσωµατωθούν στην 
αντικειµενική διαγνωστική εκτίµηση. 

Οι τρόποι αλληλεπίδρασης µπορεί να διαφέρουν, ανάλογα µε το αν η 
παροχή υπηρεσιών ζητείται, προσφέρεται ή επιβάλλεται. Στη τελευταία  
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περίπτωση είναι αναγκαία κάποια αποδοχή από την πλευρά του 
εξυπηρετούµενου και η εύρεση κάποιων σηµείων επαφής στα αρχικά στάδια. Η 
ιδιότητα του εξυπηρετούµενου αρχίζει να υφίσταται µόνο όταν εκείνος αποδεχθεί 
τις υπηρεσίες που προσφέρει η οργάνωση και η οργάνωση συµφωνήσει να τις 
προσφέρει. Σε περιπτώσεις όπου οι εξυπηρετούµενοι απευθύνονται οι ίδιοι στις 
υπηρεσίες, οι κοινωνικοί λειτουργοί προσφέρουν ένα φιλόξενο, φιλικό και 
υποστηρικτικό περιβάλλον, προτρέποντας τους να περιγράψουν αυτά που τους 
απασχολούν. Σε περιπτώσεις όπου η εν λόγω υπηρεσία προσφέρεται, ο 
κοινωνικός λειτουργός θα πρέπει να εξηγήσει µε σαφήνεια σε τι συνίσταται η 
προσφορά της προκειµένου να αντιµετωπιστεί η σύγχυση ή οι απορίες που ίσως 
προκύψουν, προτού προχωρήσει στους τρόπους µε τους οποίους αυτή µπορεί 
να βοηθήσει. 

 
Στη συνέχεια, ο επαγγελµατίας και ο εξυπηρετούµενος προσδιορίζουν από 

κοινού το πρόβληµα και το ρόλο του καθενός. Και οι δυο συνεισφέρουν: η ευθύνη 
του καθενός θα πρέπει να καθοριστεί. Τα θέµατα µε τα οποία θα ασχοληθούν 
διακρίνονται σε προβλήµατα, προτεραιότητες και δεσµεύσεις. Η κύρια φάση 
επικεντρώνεται στην αλλαγή σε ένα ή περισσότερους από τους τρεις τοµείς 
ενδιαφέροντος. Οι ρόλοι που µπορεί να αναπτύξει  ο κοινωνικός λειτουργός 
διακρίνονται στην παροχή δυνατοτήτων, στη διαδικασία και στην προώθηση. 

 
Κατά την τελική φάση, ο αποχωρισµός µπορεί να είναι επώδυνος για τον 

εξυπηρετούµενο και τον κοινωνικό λειτουργό και χρειάζεται προετοιµασία και 
προσεκτικός χειρισµός. Η διαδικασία επηρεάζεται από παράγοντες όπως ο 
χρόνος, το είδος των υπηρεσιών κ.α. Οι προσωπικές εµπειρίες του επαγγελµατία 
και του εξυπηρετούµενου όσον αφορά τις σχέσεις τους και τις απώλειες που 
βίωσαν µπορούν επίσης να επηρεάσουν τον αποχωρισµό. 

Ο κοινωνικός λειτουργός πρέπει να προετοιµάσει τον εξυπηρετούµενο 
κάνοντας αναδροµή σε προηγούµενες εµπειρίες απώλειας που αυτός έχει 
βιώσει. Ίσως χρειαστεί να επεξεργαστούν τα στάδια άρνησης, τα αρνητικά 
συναισθήµατα, τη θλίψη αλλά και µια αίσθηση απελευθέρωσης ή επίσης την 
πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Η τελική φάση θα πρέπει να περιλαµβάνει και µια 
αξιολόγηση της προόδου από τον εξυπηρετούµενο και τον κοινωνικό λειτουργό, 
ενδεχοµένως στα πλαίσια του συστήµατος αξιολόγησης της οργάνωσης.    
 
 

 
4.7 ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΤΟΜΑ 

(REID ΚΑΙ EPSTEIN) 
 

Στην επικεντρωµένη σε στόχους εργασία οι κοινωνικοί λειτουργοί 
επιλύουν προβλήµατα που παρουσιάζουν οι εξυπηρετούµενοι. Ουσιώδες 
χαρακτηριστικό της προσέγγισης αυτής αποτελεί η βραχεία παρέµβαση 
καθορισµένης διάρκειας. Η επικεντρωµένη σε στόχους κοινωνική εργασία 
ασχολείται µε προβλήµατα τα οποία οι εξυπηρετούµενοι αναγνωρίζουν ή 
παραδέχονται, µπορούν να επιλυθούν µέσω δράσης που διεξάγεται έξω από το 
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πλαίσιο  των επαφών µε τους επαγγελµατίες, µπορούν να προσδιοριστούν µε 
σαφήνεια, προέρχονται από πράγµατα ή καταστάσεις τα οποία οι 
εξυπηρετούµενοι επιθυµούν να αλλάξουν στη ζωή τους, κ.α. Ορισµένα 
προβλήµατα των εξυπηρετουµένων αφορούν και άλλα πρόσωπα στη ζωή τους 
τα οποία µπορεί να αντιλαµβάνονται και να ορίζουν το πρόβληµα µε τον δικό 
τους τρόπο. «Η επικεντρωµένη σε στόχους κοινωνική εργασία ενδείκνυται για 
τους εξής τύπους προβληµάτων (32): 

• ∆ιαπροσωπικές συγκρούσεις. 
• Έλλειψη ικανοποίησης στις κοινωνικές σχέσεις. 
• ∆υσκολίες στη διεκπεραίωση ρόλων. 
• Προβλήµατα στη λήψη αποφάσεων. 
• Συναισθηµατικές αντιδράσεις άγχους. 
• Ψυχολογικά προβλήµατα και προβλήµατα συµπεριφοράς»  

 
Οι κοινωνικοί λειτουργοί  θα πρέπει να προσπαθήσουν να κατανοήσουν 

τη συµπεριφορά επίλυσης προβληµάτων από την πλευρά των 
εξυπηρετουµένων. Θα πρέπει να εκτιµηθεί η κατεύθυνση και η ένταση των 
επιθυµιών των εξυπηρετουµένων. Ορισµένες επιθυµίες αλληλοσυµπληρώνονται 
ενώ άλλες βρίσκονται σε αντίθεση. Οι επιθυµίες υποκινούν τις ενέργειες των 
εξυπηρετουµένων ενώ οι πεποιθήσεις τους διαµορφώνουν τις επιθυµίες τους και 
τους αποδεκτούς τρόπους εκπλήρωσης τους. Οι πεποιθήσεις καθοδηγούν τη 
δράση των εξυπηρετουµένων και µεταβάλλονται ανάλογα µε τις αλληλεπιδράσεις 
ανάµεσα στον επαγγελµατία, τον εξυπηρετούµενο και άλλα άτοµα. Τέτοιες 
πεποιθήσεις αποτελούν σηµεία επιρροής που µπορούν να συµβάλλουν στην 
αλλαγή των αντιλήψεων. Τα σηµεία επιρροής παραθέτονται παρακάτω: 

• Η ορθότητα, όπου οι επαγγελµατίες βοηθούν τους εξυπηρετούµενους να 
κατανοήσουν πόσο σωστές είναι οι πεποιθήσεις τους. 

• Η εµβέλεια, όπου οι επαγγελµατίες βοηθούν τους εξυπηρετούµενους να 
δουν τα επακόλουθα ή το εύρος των πεποιθήσεων που εκείνοι θεωρούν 
πιο περιορισµένες. 

• Η συνέπεια, όπου παραποιήσεις που οφείλονται σε ασυµφωνία µεταξύ 
δυο πεποιθήσεων µπορούν να εξαλειφθούν από τον επαγγελµατία. 

 
Η δράση είναι συµπεριφορά που διεξάγεται µε πρόθεση, εποµένως η 

κατανόηση των πράξεων σηµαίνει και κατανόηση των προθέσεων. Τα σχέδια 
δράσης είναι περιγραφές των προθέσεων που διαµορφώθηκαν µέσα από την 
αλληλεπίδραση πεποιθήσεων, επιθυµιών και συναισθηµάτων. Σχεδιασµός 
σηµαίνει εκτίµηση των εναλλακτικών επιλογών, κατά προτίµηση έξω από την 
κατάσταση στην οποία απαιτείται δράση. Όταν ένα σχέδιο τίθεται σε εφαρµογή, 
το αποτέλεσµα προσφέρει ανατροφοδότηση. Οι πράξεις συχνά εµφανίζονται σε 
αλληλουχίες και το πρόβληµα µπορεί να βρίσκεται στην αρχή της αλληλουχίας. 

«Η στρατηγική της παρέµβασης έχει δυο στόχους (33): 
                                                 
32 Malcolm Payne, Σύγχρονη θεωρία της κοινωνικής Εργασίας εκδ Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 2000, σελ 
200 
33 Βλέπε 33 σελ 204 
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α)  Να βοηθήσει τους εξυπηρετούµενους να επιλύσουν προβλήµατα που τους 
απασχολούν. 

β) Να προσφέρει µια καλή εµπειρία επίλυσης προβληµάτων, ώστε να 
αναπτυχθεί περαιτέρω η µελλοντική ικανότητα των εξυπηρετουµένων να 
αντιµετωπίζουν δυσκολίες και η ετοιµότητα τους να αποδέχονται βοήθεια». 

 
Κοινωνικός λειτουργός και εξυπηρετούµενος προσδιορίζουν τα 

προβλήµατα προς επίλυση, πραγµατοποιούν τους στόχους έξω από το πλαίσιο 
της υπηρεσίας και κάνουν πρόβα και ανασκόπηση των επιτευγµάτων. Στόχος της 
διαγνωστικής εκτίµησης είναι να προσδιορίσει: 

α) τις προθέσεις της δράσης, 
β) τους παράγοντες που παρεµποδίζουν τη δράση,  
γ) τους περιοριστικούς παράγοντες που δεν µπορούν να αλλάξουν. 

 
Το πρώτο βήµα που γίνεται από κοινού µε τους εξυπηρετούµενους που 

συµφωνούν να συνεργαστούν είναι ο προσδιορισµός του προβλήµατος. Η 
διαδικασία αυτή έχει ως εξής: 

• Προσδιορισµός των πιθανών προβληµάτων βοηθώντας έτσι τους 
εξυπηρετούµενους να περιγράψουν τις δυσκολίες µε το δικό τους τρόπο. 

• Σύναψη προσωρινής συµφωνίας για το πως βλέπουν οι εξυπηρετούµενοι 
τα κυριότερα προβλήµατα. 

• Αµφισβήτηση αδιέξοδων ή ανεπιθύµητων ορισµών του προβλήµατος. 
• Ορισµός των επακόλουθων πρόσθετων προβληµάτων έχοντας πρώτα 

αποδεχτεί τον καθορισµό των προτεραιοτήτων του εξυπηρετούµενου, σε 
περιπτώσεις όπου εκείνος δεν κατανοεί ή δεν αποδέχεται τον καθορισµό 
των προτεραιοτήτων του εξυπηρετούµενου.  

• Επιδίωξη εµπλοκής άλλων προσώπων από τη στιγµή που κρίνεται 
αναγκαίο. 

• Αξιολόγηση σε συνεργασία µε τον εξυπηρετούµενο των λόγων 
παραποµπής του σε περιπτώσεις που κάποιος άλλος τον έχει 
υποχρεώσει να προσέλθει. 

• Συλλογή λεπτοµερών πληροφοριών ως προς το χρόνο και το τόπο που 
παρουσιάζονται τα προβλήµατα. 

• Προσδιορισµός του προβλήµατος. 
• Σαφής καθορισµός  των παρόντων προβληµάτων. 
• Προσδιορισµός των επιθυµητών αλλαγών. 

         
Στη φάση της διαµόρφωσης του συµβολαίου, επαγγελµατίας και 

εξυπηρετούµενος συνάπτουν συγκεκριµένες συµφωνίες όσον αφορά τη δράση. 
Η διαδικασία έχει ως εξής: 

- Προσδιορισµός και συµφωνία ενασχόλησης µε ένα ή περισσότερα 
προβλήµατα όπως αυτά ορίζονται από τον εξυπηρετούµενο. 

- Ιεράρχηση των προβληµάτων κατά σειρά προτεραιότητας. 
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- Ορισµός του επιθυµητού αποτελέσµατος της θεραπείας. 
- Σχεδιασµός της πρώτης οµάδας στόχων. 
- Συµφωνία ως προς συχνότητα της επαφής και τη χρονική διάρκεια των 

συναντήσεων. 
 

Σύµφωνα µε το Reid θεωρούνται προτιµότερα τα προφορικά από τα 
γραπτά συµβόλαια διότι τα προφορικά είναι λιγότερο απειλητικά εκτός από τις 
περιπτώσεις όπου εµπλέκονται πολλά άτοµα ή τα προβλήµατα είναι σύνθετα. Οι 
γραπτές συµφωνίες κάνουν τους στόχους πιο σαφείς και διασφαλίζουν τη 
δέσµευση του εξυπηρετούµενου. 

Ο σχεδιασµός των στόχων πραγµατοποιείται σε τακτικές συνεδρίες µε 
τους εξυπηρετούµενους. Οι στόχοι αυτοί προσδιορίζονται µε σαφήνεια και είναι 
εφικτοί από τους εξυπηρετούµενους έξω από το πλαίσιο των συνεδριών, επίσης 
είναι αποτέλεσµα κοινής συµφωνίας ανάµεσα στο κοινωνικό λειτουργό και τον 
εξυπηρετούµενο. Μπορεί να αφορούν νοητική ή πρακτική ενέργεια. Οι γενικοί 
στόχοι θέτουν µια στρατηγική για τη θεραπευτική διαδικασία και οι συντελεστικοί 
στόχοι καθορίζουν τις ενέργειες του εξυπηρετούµενου. Οι στόχοι µπορεί να είναι 
απλοί, όταν περιλαµβάνουν µια µόνο ενέργεια ή µια σειρά ενεργειών ή σύνθετοι 
όταν περιλαµβάνουν δυο διαφορετικές ενέργειες. Ακόµη µπορεί να είναι ατοµικοί 
όταν η διεκπεραίωση τους αφορά µόνο τον εξυπηρετούµενο, αµοιβαίοι όπου αν ο 
εξυπηρετούµενος κάνει κάτι ο επαγγελµατίας ή κάποιος συγγενής θα κάνει κάτι 
άλλο, ή διαµοιρασµένοι, όπου ο εξυπηρετούµενος και ένα άλλο σηµαντικό 
πρόσωπο θα τους πραγµατοποιήσουν µαζί. 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 

• Πιθανοί εναλλακτικοί στόχοι προσδιορίζονται µέσω της παραγωγής 
δυνατοτήτων. 

• Συνάπτεται µια συµφωνία και διασφαλίζεται σαφώς η δέσµευση του 
εξυπηρετούµενου. 

• Σχεδιάζεται η εφαρµογή. 
• Περιγράφεται συνοπτικά ο στόχος. 

 
Η εφαρµογή των στόχων αποτελεί στη συνέχεια το κύριο θέµα των 

συνεδριών η οποία περιλαµβάνει τα παρακάτω: 
• Εισάγεται ένα σύστηµα καταγραφής, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου 

απαιτείται µια σειρά ενεργειών ή επαναλαµβανόµενες ενέργειες. 
• Προσδιορίζονται οι στρατηγικές. 
• Καθορίζονται από κοινού τα κίνητρα για την πραγµατοποίηση ενός 

στόχου. 
• Ελέγχεται ο βαθµός στον οποίο ο εξυπηρετούµενος έχει κατανοήσει την 

αξία της ανατεθείσας εργασίας και τη συµβολή της στην επίτευξη του 
στόχου. Αυτό συµβάλλει στην αύξηση των  κινήτρων. 

• Ο εξυπηρετούµενος εξασκείται σε σηµαντικές δεξιότητες µέσω της 
µίµησης ή µέσω της καθοδηγούµενης εφαρµογής. Οι στόχοι αυτοί 
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αναφέρονται ως στόχοι συνεδρίας που διεξάγονται από τους 
εξυπηρετούµενους ή µεταξύ εξυπηρετούµενου και επαγγελµατία κατά τη 
διάρκεια της συνεδρίας. Οι εν λόγω στόχοι περιλαµβάνουν σχεδιασµό 
καθώς επίσης έκφραση και αντιµετώπιση του άγχους και άλλων 
συναισθηµάτων. 

• Τα εµπόδια αναλύονται και αποµακρύνονται. Αυτά µπορεί να συνδέονται 
µε κίνητρα, αντιλήψεις, πεποιθήσεις και συναισθήµατα όπως είναι το 
άγχος ή ο θυµός και µε απουσία δεξιοτήτων. 

 
Οι στόχοι του κοινωνικού λειτουργού µπορεί να περιλαµβάνουν τα εξής: 

• Συνεργασία µε άλλα άτοµα εκτός του εξυπηρετούµενου, προκειµένου 
αυτός να βοηθήσει στην πραγµατοποίηση των στόχων του όπως 
προετοιµασία για συνεργασία µε µια άλλη υπηρεσία. 

• ∆ιευθέτηση παροχής αµοιβών και κινήτρων για την ύπαρξη επιτυχίας. 
• Συµµετοχή του επαγγελµατία στην επιδίωξη των στόχων από τους 

εξυπηρετούµενους σε περιπτώσεις όπου εκείνοι δεν διαθέτουν επαρκείς 
δεξιότητες ή µέσα για να τους υλοποιήσουν µόνοι τους. 
 
Επαγγελµατίας και εξυπηρετούµενος αξιολογούν από κοινού τα 

επιτεύγµατα σε κάθε συνεδρία. Κατά την τελική φάση ο εξυπηρετούµενος και ο 
κοινωνικός λειτουργός προβαίνουν στις εξής ενέργειες: 

• Περιγραφή του προβλήµατος προς επίλυση όπως ήταν πριν την έναρξη 
της θεραπείας και όπως είναι τώρα, εξετάζοντας συγχρόνως, αν αυτό ήταν 
το πιο σηµαντικό πρόβληµα. 

• Αξιολογήσεις τυχόν αλλαγών και επιτευγµάτων από τον κοινωνικό 
λειτουργό, τον εξυπηρετούµενο και άλλους ενδιαφερόµενους. 

• Προγραµµατισµοί για το µέλλον(πως θα µπορούσε να αξιοποιήσει ο 
εξυπηρετούµενος τις δεξιότητες που απέκτησε ή την αλλαγή των 
συνθηκών) και παροχή βοήθειας στους εξυπηρετούµενους ως προς την 
αντιµετώπιση προβληµάτων τα οποία είναι εµφανές ότι θα παρουσιαστούν 
στο µέλλον. 

• ∆ηµιουργία πρόσθετων συµβολαίων για να παραταθεί η διαδικασία 
προκειµένου να ολοκληρωθεί σωστά ή για να προσδιοριστούν νέα 
προβλήµατα και στόχοι. 

• Ξεκάθαρος καθορισµός ενός σκοπού, σε περιπτώσεις όπου η συνεργασία 
µε τον κοινωνικό λειτουργό ή την υπηρεσία συνεχίζεται. 

• Μετάβαση σε µια µακρόχρονη θεραπευτική διαδικασία ή συµφωνία για τον 
επαναλαµβανόµενο έλεγχο των αποτελεσµάτων µέσα από πρόσθετες 
συναντήσεις κατά τις οποίες επαληθεύεται η διατήρηση της προόδου. 

• Παραποµπή σε άλλη υπηρεσία για πρόσθετη ή για διαφορετικού είδους 
βοήθεια. 
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4.8  ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΣΕ 
ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Το µοντέλο παρέµβασης στην κρίση οφείλει την προέλευση του 

περισσότερο στην κοινωνική εργασία στο χώρο της ψυχικής υγείας και στην 
πρόληψη, παρά στη θεραπεία της ασθένειας. Εστιάζεται λοιπόν στις 
συναισθηµατικές αντιδράσεις προς εξωτερικά γεγονότα και στους τρόπους 
ελέγχου τους µε ορθολογικό τρόπο.  

Η επικεντρωµένη σε στόχους εργασία και το µοντέλο παρέµβασης στην 
κρίση δίνουν βαρύτητα στις βραχείες παρεµβάσεις, είναι δοµηµένες και 
εποµένως η δράση τους είναι προγραµµατισµένη και ακολουθεί ένα 
προκαθορισµένο πρότυπο. Χρησιµοποιούνται συµβόλαια ή άλλες συγκεκριµένες 
συµφωνίες µεταξύ επαγγελµατία και εξυπηρετούµενου. Η παρέµβαση στην κρίση 
αποτελεί κατά κανόνα δράση που στόχο έχει να διακόψει µια σειρά γεγονότων τα 
οποία διαταράσσουν τη φυσιολογική λειτουργικότητα ενός ατόµου. Η 
επικεντρωµένη σε στόχους κοινωνική εργασία εστιάζεται σε καθορισµένες 
κατηγορίες προβληµάτων. Κοινωνικός Λειτουργός και εξυπηρετούµενος 
επιχειρούν να αναπτύξουν την ικανότητα των ατόµων να αντιµετωπίζουν τα 
προβλήµατα τους στη ζωή. 

 
Η παρέµβαση στην κρίση χρησιµοποιεί τους πρακτικούς στόχους για να 

βοηθήσει τα άτοµα να αναπροσαρµοστούν, επικεντρώνεται στις συναισθηµατικές 
τους αντιδράσεις στις κρίσεις και σε µακροπρόθεσµες αλλαγές όσον αφορά την 
ικανότητα τους να διαχειρίζονται καθηµερινά προβλήµατα. Η επικεντρωµένη σε 
στόχους εργασία ενδιαφέρεται για την επίδοση των ατόµων κατά την εκτέλεση 
πρακτικών στόχων µε σκοπό την επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων. Η 
επίτευξη των στόχων ανακουφίζει από τα συναισθηµατικά προβλήµατα. Η 
παρέµβαση στην κρίση έχει µια θεωρία για την προέλευση των δυσκολιών της 
ζωής. Η επικεντρωµένη σε στόχους κοινωνική εργασία θεωρεί τα προβλήµατα 
κάτι το δεδοµένο, που θα πρέπει να αντιµετωπίσει στην πράξη. 

Η επικεντρωµένη σε στόχους κοινωνική εργασία απορρίπτει τη 
µακροχρόνια εµπλοκή που αναλαµβάνει ο επαγγελµατίας σε σχέση µε τον 
εξυπηρετούµενο στις υποστηρικτικές θεραπείες και επικεντρώνεται στα έκδηλα 
προβλήµατα και όχι στις βαθύτερες αιτίες τους. Ασχολείται µε ένα ευρύτερο 
φάσµα προβληµάτων και προσδίδει αξία στο σαφή προσδιορισµό των 
προβληµάτων προς επίλυση, στους στόχους και στις προθεσµίες. 

 
Μολονότι η παρέµβαση στην κρίση φαίνεται να είναι εξειδικευµένη ως 

προς την εστίαση της συνιστά µια γενική τεχνική αντιµετώπισης προβληµάτων. 
Τα άτοµα που απευθύνονται στις υπηρεσίες το κάνουν σε εποχές κρίσης κατά τις 
οποίες αντιµετωπίζουν προβλήµατα ως προς την ικανότητα διαχείρισης της ζωής 
τους. Η κρίση είναι αυτό που τους παρακινεί να προσέλθουν ή που αναγκάζει 
άλλες οργανώσεις να τους παραπέµψουν ή να τους επιβάλλουν να αναζητήσουν 
βοήθεια. Η παρέµβαση στην κρίση έχει εφαρµοστεί σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας. 
Η παροχή βοήθειας για το χειρισµό των έντονων αντιδράσεων στην απώλεια και 
στο πένθος λόγω θανάτου ή σε περιπτώσεις διάλυσης οικογενειών λόγω 
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διαζυγίου ή προβληµάτων φροντίδας των παιδιών αποτελούν συνηθισµένες 
εφαρµογές των τεχνικών της. Αυτές οι τεχνικές αφορούν πολλές ιατρικές και 
άλλες καταστάσεις που σχετίζονται µε κάποια µορφή απώλειας ή µε τραυµατικές 
αλλαγές(εργασία µε γυναίκες οι οποίες πάσχουν από καρκίνο του µαστού και 
εργασία µε γυναίκες οι οποίες έχουν πέσει θύµατα βιασµού). 
 
Κύρια σηµεία της θεωρίας παρέµβασης στην κρίση είναι τα ακόλουθα (34): 

• Κάθε άτοµο, οµάδα και οργανισµός περνά κρίσεις. 
• Τα επικίνδυνα γεγονότα είναι σοβαρά προβλήµατα ή µια σειρά δυσκολιών 

οι οποίες πυροδοτούν τις κρίσεις. 
• Τα επικίνδυνα γεγονότα µπορεί να είναι αναµενόµενα(εφηβεία, γάµος, 

µετακόµιση) ή µη αναµενόµενα(θάνατος, διαζύγιο, απόλυση από εργασία 
ή περιβαλλοντικές καταστροφές). 

• Οι καταστάσεις ευαλωτότητας σχετίζονται µε εκείνα τα επικίνδυνα 
γεγονότα που κάνουν τους ανθρώπους να χάνουν την αίσθηση 
ισορροπίας τους η οποία τους βοηθά να αντιµετωπίζουν αυτά που τους 
συµβαίνουν. 

• Όταν διαταράσσεται η αίσθηση ισορροπίας µας δοκιµάζουµε τους 
συνηθισµένους τρόπους αντιµετώπισης των προβληµάτων µας.  

• Κάθε αποτυχία συνοδεύεται από ένταση και άγχος. 
• Ένας αιφνίδιος παράγοντας που προστίθενται στα ανεπίλυτα προβλήµατα 

αυξάνει την ένταση και προκαλεί µια αποδιοργανωµένη κατάσταση 
ενεργούς κρίσης. Η κρίση παρουσιάζεται ως µια αλληλουχία γεγονότων 
και παραγόντων θεωρώντας πολλά γεγονότα αλληλοσυνδεόµενα. 

• Οι αιφνίδιοι παράγοντες µπορεί να παρουσιαστούν στον κοινωνικό 
λειτουργό ως το βασικό πρόβληµα του εξυπηρετούµενου εντούτοις αυτοί 
δεν αποτελούν κρίση, είναι µόνο ένα κοµµάτι στην αλληλουχία. Γίνεται 
εµφανές από τα παραπάνω ότι υπάρχει µια δυσανάλογη έντονη 
συναισθηµατική αντίδραση σε φαινοµενικά ασήµαντα γεγονότα. 

• Τα ψυχοπιεστικά γεγονότα  χαρακτηρίζονται από ορισµένες  αντιδράσεις 
όπως: Πιεστικά γεγονότα (απειλές, απώλειες, προκλήσεις) και αντιδράσεις 
(άγχος, κατάθλιψη, ελπίδα, προσδοκία, και περισσότερες προσπάθειες για 
την επίλυση των προβληµάτων) κατά την παρέµβαση στην κρίση. 

• Όσο πιο επιτυχής ήταν η αντιµετώπιση των προβληµάτων στο παρελθόν 
τόσο περισσότερες θα είναι οι διαθέσιµες στρατηγικές επίλυσης 
προβληµάτων στο µέλλον και έτσι η εµφάνιση καταστάσεων ενεργούς 
κρίσης θα είναι λιγότερο πιθανή. Αποτυχία στην επίλυση των 
προβληµάτων στο παρελθόν κάνει τα άτοµα να πέφτουν συχνά σε 
καταστάσεις ενεργούς κρίσης και να συναντούν δυσκολίες στην υπέρβαση 
της. 

• Όλες οι κρίσεις βρίσκουν λύση σε διάστηµα 6-8 εβδοµάδων. 

                                                 
34 Βλέπε 34 σελ 191 
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• Τα άτοµα σε κρίση είναι πιο πρόθυµα να αποδεχθούν βοήθεια από εκείνα 
που δεν βρίσκονται σε κρίση. Η παρέµβαση στην κρίση είναι πιο επιτυχής  
από ότι η παρέµβαση σε κάποια άλλη χρονική στιγµή. 

• Κατά την «ανασυγκρότηση» που ακολουθεί την ενεργό κρίση τα άτοµα 
εδραιώνουν τους νεοαποκτηθέντες τρόπους επίλυσης προβληµάτων. Η 
εκµάθηση αποτελεσµατικών τρόπων επίλυσης προβληµάτων κατά την 
κρίση ενισχύει την ικανότητα αντιµετώπισης δυσκολιών στο µέλλον. 

 
ΣΤΑ∆ΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ 

1. Εκτίµηση του κινδύνου και των θεµάτων που αφορούν που αφορούν την 
ασφάλεια των πελατών και άλλων προσώπων. 

2. Εδραίωση συµµαχίας και σωστή επικοινωνία µε τους εξυπηρετούµενους. 
3. Προσδιορισµός των σηµαντικότερων προβληµάτων. 
4. ∆ιαχείριση συναισθηµάτων και παροχή υποστήριξης.  
5. ∆ιερεύνηση πιθανόν εναλλακτικών λύσεων. 
6. ∆ιατύπωση ενός σχεδίου δράσης. 
7. Παροχή συνεχιζόµενης υποστήριξης. 

Στο αρχικό στάδιο της επαφής µε τους εξυπηρετούµενους οι κοινωνικοί 
λειτουργοί εξετάζουν αν αυτό που απαιτεί η κατάσταση είναι παρέµβαση στην 
κρίση και µέχρι ποίο σηµείο έχει φτάσει η εξέλιξη της κρίσης. Το συνολικό 
πλαίσιο µέσα στο οποίο κινείται ο εξυπηρετούµενος και η αλληλεπίδραση του 
πλαισίου αυτού µε ψυχολογικά θέµατα στη ζωή του θα πρέπει να ληφθούν 
υπόψη. 
 
ΣΤΑ∆ΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  
Τα στάδια της ανασυγκρότησης σύµφωνα µε την Golan είναι τα παρακάτω: 

• ∆ιόρθωση της γνωστικής αντίληψης καθώς οι εξυπηρετούµενοι αποκτούν 
µια ακριβέστερη και πληρέστερη εικόνα των γεγονότων που τους έχουν 
επηρεάσει. 

• ∆ιαχείριση των συναισθηµάτων που περιλαµβάνει την απελευθέρωση 
έντονων συναισθηµάτων από την πλευρά του εξυπηρετούµενου και την 
αποδοχή τους από τον επαγγελµατία. 

• Ανάπτυξη νέων συµπεριφορών για την αντιµετώπιση προβληµάτων. 
 
Η Golan πιστεύει ότι οι στόχοι κατέχουν σηµαντικό ρόλο στην αντιµετώπιση 
καταστάσεων κρίσης. 

1. ∆ιερεύνηση των διαφόρων επιλογών. 
2. Παροχή βοήθειας για την επιλογή µιας λύσης. 
3. Αίτηση για την παροχή µιας υπηρεσίας. 
4. ∆οκιµή της υπηρεσίας. 
5. Εξοικείωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων ως προς τη χρήση της υπηρεσίας. 

 
Οι κοινωνικοί λειτουργοί παρέχουν υποστήριξη και βοήθεια καθ’ όλη τη διάρκεια 
της διαδικασίας αυτής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 
 
5.1 Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΤΩΝ ∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ 
 

Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για τη µελέτη των διαπροσωπικών 
σχέσεων έχει αυξηθεί δραµατικά από όλες τις θεωρητικές και θεραπευτικές 
προσεγγίσεις (Alanen 1994. Gastonguay & Goldfried, 1994). Οι διαπροσωπικές 
σχέσεις (Lewis 1998) παίζουν σηµαντικό ρόλο στην φυσιολογική ανάπτυξη του 
ατόµου, στην επούλωση τραυµατικών παιδικών εµπειριών και στην πορεία της 
ψυχικής του υγείας. 

Για την κατανόηση της διαπροσωπικής συµπεριφοράς µελετήθηκε η 
έννοια της ενήλικης προσκόλλησης. Όπως υποστηρίζει ο Bowlby (1977), η 
αναζήτηση των διαπροσωπικών προσκολλήσεων είναι ο κυριότερος στόχος της 
ανάπτυξης του ατόµου. Έτσι συµπεριφορά προσκόλλησης ονοµάζεται κάθε 
είδους συµπεριφορά που έχει ως αποτέλεσµα την επίτευξη ή διατήρηση 
εγγύτητας από ένα πρόσωπο προς κάποιο άλλο προτιµητέο και 
διαφοροποιηµένο. 

Ο Bowlby (1969) τόνισε τη σηµασία των συµπεριφορών προσκόλλησης 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Η εσωτερίκευση των αλληλεπιδράσεων 
(εσωτερικά µοντέλα εργασίας) έχει σηµαντική επίδραση στις διαπροσωπικές 
συµπεριφορές και στην προσωπικότητα του ενήλικα. Κάθε παιδί 
αλληλεπιδρώντας µε τους γονείς του αναπτύσσει νοητικές αναπαραστάσεις 
αυτών των αλληλεπιδράσεων οι οποίες και επηρεάζουν τις προσδοκίες του 
σχετικά µε τις µελλοντικές αλληλεπιδράσεις και σχέσεις του µε τους άλλους 
ανθρώπους. 

Η θεωρία της προσκόλλησης πρόσφερε τη βάση για τη µελέτη των 
διαπροσωπικών σχέσεων καθώς Α) θεώρησε ότι το κίνητρο των διαπροσωπικών 
σχέσεων και προσκολλήσεων είναι πρωταρχικό και η αναστολή επίτευξης αυτού 
του κινήτρου είναι παθολογική και Β) περιέγραψε δύο τύπους φυσιολογικής 
ανάπτυξης : 

1. την αναζήτηση προσκολλήσεων ή δεσµών  
2. και την εξεύρεση ή αυτόνοµη διαφοροποίηση. 

  
 
 
5.2 ΟΙ ∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 

 
Οι διαπροσωπικές θεωρίες, γενικά υποστηρίζουν ότι: 

1. Οι πρωταρχικές διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις είναι αυτές που διαµορ-
φώνουν την προσωπικότητα του ατόµου. 

2. Η δοµή του εαυτού, όταν εγκαθιδρυθεί, είναι σχετικά σταθερή καθώς 
προκαλεί διαπροσωπικές αντιδράσεις που τη διατηρούν και 

3. Η προσωπικότητα µέσω ενός µηχανισµού κυκλικής ανάδρασης κατευθύνει 
και κατευθύνεται από τη διαπροσωπική συµπεριφορά. 
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Ο Henry (1994) αναφέρει ότι η διαπροσωπική θεωρία θεωρεί ότι «η 

προσωπικότητα συνίσταται από τις νοητικές διεργασίες που σχετίζονται µε την 
εσωτερική αναπαράσταση του εαυτού και των άλλων σε αλληλεπίδραση και 
εκδηλώνεται στη διαπροσωπική συµπεριφορά». 

Οι  βασικές αρχές που έχουν περιγραφεί στην στη διαπροσωπική θεωρία 
είναι: α) η αρχή της συµπληρωµατικότητας, β) η αρχή του µέτρου του ανύσµατος 
και γ) η αρχή της κυκλικής δοµής. Η διαπροσωπική συµπληρωµατικότητα 
προτάθηκε από τον Carson και θεωρεί ότι τα άτοµα που συµµετέχουν σε 
δυαδικές αλληλεπιδράσεις «διαπραγµατεύονται» τον ορισµό της σχέσης τους µε 
λεκτικούς και µη λεκτικούς τρόπους. Η διαπροσωπική συµπεριφορά του ενός 
ατόµου προκαλεί συγκεκριµένους τύπους συµπεριφοράς από το άλλο άτοµο, µε 
το οποίο αλληλεπιδρά, αποτέλεσµα του οποίου είναι ένα αυτοδιατηρούµενο και 
ενισχυµένο σύστηµα. Τα άτοµα διαπραγµατεύονται τη σχέση τους µε βάση την 
αρχή της συµπληρωµατικότητας και της αµοιβαιότητας στον οριζόντιο και κάθετο  
άξονα αντίστοιχα. Η δεύτερη αρχή υποστηρίζει ότι στο πλαίσιο της διάγνωσης 
των διαφόρων τύπων προσωπικότητας µε βάση τα χαρακτηριστικά του 
διαπροσωπικού κύκλου, το µέτρο του ανύσµατος αποτελεί ένα δείκτη της 
ψυχοπαθολογίας. Εποµένως άτοµα µε άκαµπτες και αυστηρές προσωπικότητες, 
ακόµη κι όταν είναι πολύ φιλικά έχουν περισσότερα προβλήµατα, σε αντίθεση µε 
άτοµα µε ευέλικτες και προσαρµοστικές προσωπικότητες που γενικά είναι 
περισσότερα εχθρικά. 

 
Η πιο γνωστή όµως θεωρία για την ανθρώπινη συµπεριφορά και τον 

τρόπο συσχέτισης µεταξύ των ανθρώπων είναι αυτή της κυκλικής δοµής, η οποία 
θεωρεί ότι οι µεταβλητές /παράγοντες των διαπροσωπικών σχέσεων 
διευθετούνται στο χώρο σε ένα κύκλο δύο διαστάσεων. Το κυκλικό µοντέλο έχει 
συνθετικό ρόλο καθώς παρέχει το πλαίσιο ανάλυσης και αξιολόγησης της 
προσωπικότητας από διάφορες ερευνητικές κατευθύνσεις της ψυχολογίας: 
θεωρίες προσωπικότητας, κλινική ψυχολογία, κοινωνική ψυχολογία και 
ψυχοθεραπεία. Η θεωρία του διαπροσωπικού κυκλικού πλαισίου στη 
διαπροσωπική ψυχολογία εµπνεύστηκε από τη δουλεία του Harry Stack Sullivan. 
Παρόλο που ο Guttman εισήγαγε την έννοια της κυκλικής δοµής, αναφερόµενος 
στη στατιστική σε ένα συγκεκριµένο µη-περιοριστικό τύπο συσχετίσεων σε 
κυκλική διάταξη, η πρώτη γραπτή αναφορά του διαπροσωπικού κύκλου έγινε 
από τον Freedman το 1950. 
 
 
 
5.3 Ο ∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

 
«Το µοντέλο αυτό δηµιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1940 και στις 

αρχές του 1950 από την Ερευνητική Οµάδα του Ιδρύµατος του Kaiser, του 
οποίου µέλη ήταν οι Maruin Freedman, Rolfe Laforge και Timothy Leary». Ο 
διαπροσωπικός κύκλος αποτελεί ένα κυκλικό µοντέλο διαπροσωπικών στοιχείων 
της προσωπικότητας, στο οποίο οι διαπροσωπικές σχέσεις διευθετούνται γύρω 
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από ένα κύκλο σε δυο διαστάσεις. Οι διαστάσεις του κύκλου είναι η «Συσχέτιση» 
(Affiliation) και εκτείνεται από την «Αγάπη» ως το «Μίσος» και η «∆ύναµη» που 
εκτείνεται από την «Κυριαρχία» έως την «Υποτακτικότητα». Ο Leary θεώρησε ότι 
η προσωπικότητα των ανθρώπων µπορεί να ταξινοµηθεί σε ένα από τα 16 
τµήµατα του κύκλου, που ονόµασε προτιµητέο διαπροσωπικό στυλ. Υποστήριξε 
ότι ο ψυχολογικά υγιής άνθρωπος είναι ικανός να προσαρµόζεται σε 
διαφορετικές διαπροσωπικές σχέσεις, ανάλογα µε την κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται και αλληλεπιδρά, σε αντίθεση µε το δυσπροσαρµοστικό άνθρωπο, ο 
οποίος έχει την τάση να εµµένει σ’ ένα πολύ αυστηρό και συγκεκριµένο τρόπο, 
άσχετα από την κατάσταση και επίσης εξαναγκάζει τους άλλους να αντιδρούν µε 
τον ίδιο αυστηρό τρόπο. Θεωρείται λοιπόν ότι οι άνθρωποι εκφράζουν το 
διαπροσωπικό τους στυλ «αντανακλαστικά» δηλαδή µε τρόπο αυτόνοµο, 
αυθόρµητο και ακούσιο. Παράλληλα θεωρείται  ότι οι ακούσιες διαπροσωπικές 
αντιδράσεις τείνουν να προκαλούν συµπληρωµατικές διαπροσωπικές 
αντιδράσεις από τους άλλους, µε τέτοιο τρόπο που οδηγούν σε επανάληψη της 
αρχικής αντίδρασης. 

 
 

 
5.4 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ 

 
5.4.1. Εµφάνιση και εξέλιξη της θεωρίας 
 

Η σύλληψη της νέας αυτής διαπροσωπικής θεωρίας προτάθηκε από τον 
Birtchnell (1993/1996). Η θεωρία του ∆ιαπροσωπικού Οκταγώνου, ξεκίνησε 
βέβαια πολλά χρόνια πριν. Βασισµένος στις µελέτες του για τη φύση της 
εξάρτησης, την κατάθλιψη και τη µεταξύ τους σχέση, στην πρώτη θεωρητική 
σύλληψη της θεωρίας που αναπτύχθηκε αργότερα, ο Birtchnell (1987) θεώρησε 
ότι ο τρόπος µε τον οποίο οι άνθρωποι σχετίζονται µπορεί να αναπαρασταθεί σε 
έναν οριζόντιο άξονα, µε δυο άκρα, την «προσκόλληση» σε αντιδιαστολή µε την 
«αποσύνδεση» και σε ένα κάθετο άξονα µε άκρα την «κατευθυντικότητα» και τη 
«δεκτικότητα» (Σχήµα 1.1). Ο τρόπος µε τον οποίο όρισε την «προσκόλληση» 
αφορούσε, αφενός στην ανάγκη και την τάση του ανθρώπου να «παραµείνει 
κοντά» στους άλλους και να διατηρεί εγγύτητα και αφετέρου στο φόβο της 
µοναξιάς, ενώ αντίθετα η «αποσύνδεση» αφορούσε στην ανάγκη διατήρησης 
απόστασης και στο φόβο εγγύτητας και προσκόλλησης. Η «κατευθυντικότητα» 
σχετιζόταν µε την τάση του ανθρώπου να δίνει ή να κάνει πράγµατα για τους 
άλλους και χαρακτηρίζεται από το φόβο του ελέγχου ή της κυριαρχίας των άλλων 
στο άτοµο αυτό. Αντίθετα η «δεκτικότητα» αφορά στην τάση του ατόµου να έχει 
µια δεκτική θέση/ στάση προς τους άλλους και χαρακτηρίζεται από το φόβο της 
ανάληψης υπευθυνότητας. Ο Birtchnell (1987) θεώρησε ότι υπάρχει 
αλληλεπίδραση µεταξύ των δυο αξόνων (στο Σχήµα 1.2 η διακεκοµµένη γραµµή) 
και περιέγραψε τις έννοιες που προέρχονται από την αλληλεπίδραση αυτή. 
Εισάγοντας και στις ενδιάµεσες θέσεις η γραφική αναπαράσταση άρχισε να 
µοιάζει µε το Οκτάγωνο που δηµιουργήθηκε αργότερα. 
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Σχήµα 1.1. Οι δύο άξονες των διαπροσωπικών σχέσεων (Birtchnell, 1987) 
 

Κατευθυντικότητα 
(Τάση για µία κυρίαρχη στάση/θέση)   

 

 

 
Αποσύνδεση         Προσκόλληση 
(Τάση διατήρησης απόστασης)                             (Τάση διατήρησης   εγγύτητας) 
     

   
 
 
 

∆εκτικότητα  
(Τάση για µία υποτακτική στάση/θέση) 

 
 

 
Σχήµα 1.2. Οι οκτώ διαστάσεις των διαπροσωπικών σχέσεων (Birtchnell, 1987) 
 
 

 
 

Ανάγκη για ανάληψη αρχηγίας, 
ανάγκη ελέγχου, αναζήτηση 

υπευθυνότητας /Φόβος απώλειας 
ελέγχου &  κυριαρχίας των άλλων

Κατευθυντικότητα 

 

 

 
             
  

    Αποσύνδεση           
    

 
 
 
 

Αναζήτηση απόστα-
σης, αποµόνωσης, 
συναισθηµατική 

ψυχρότητα, µυστικο-
πάθεια/ Φόβος 

εµπλοκής & εγγύτητας 

Ναρκισσισµός, µη-
ανθρώπινη προσκόλληση, 

εθισµός 

Κυριαρχία, καταπίεση/συστολή, 
εκφοβισµός, καταστρεπτικότητα 

∆εκτικότητα  
 

Αναζήτηση καθοδήγησης, 
επιβεβαίωσης, ανάγκη να 

«ακολουθεί» τους άλλους/ Φόβος 
απόρριψης & ανάληψης ευθυνών

 

 
_____________________________________________________________________
Περιοριστικότητα,  προοδευ-
τικότητα, φροντίδα, αλτρουι-
σµός, ανταποκριτικότητα στις 

ανάγκες των άλλων 
 Προσκόλληση   

   

   

Αναζήτηση εγγύτητας, 
συντροφιάς, συναισθη-

µατική ζεστασιά / 
Φόβος απώλειας 
επαφής & µοναξιάς 

Αναζήτηση φροντίδας, 
ανακούφισης, κατάσταση 
αδυναµίας (αβοήθητος) 
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5.4.2. Βασικές έννοιες 
 
Η θεωρία του ∆ιαπροσωπικού Οκταγώνου υποστηρίζει ότι όλες οι 

ανθρώπινες σχέσεις και διαδικασίες µπορούν να αναπαρασταθούν γραφικά 
στους τέσσερις πόλους, δυο κάθετων τεµνόµενων αξόνων (Σχήµα 1.3.).  

Ο οριζόντιος άξονας ή όπως αλλιώς ονοµάζεται  «Άξονας της Εγγύτητας» 
σχετίζεται µε τη  στάση ενός ατόµου απέναντι σ’ ένα άλλο, όσον αφορά τη 
ρύθµιση της  µεταξύ τους απόστασης. Ένα άτοµο µπορεί να αναζητά εγγύτητα 
προς ένα άλλο άτοµο ή απόσταση από αυτό και εποµένως, οι θέσεις στον 
οριζόντιο  άξονα  ονοµάζονται «Εγγύτητα» και «Απόσταση». Ο κάθετος άξονας ή 
αλλιώς «Άξονας της ∆ύναµης» αναφέρεται στον τρόπο κατανοµής της εξουσίας 
ανάµεσα σε δυο άτοµα. Ένα άτοµο µπορεί να επιδιώκει την άσκηση ελέγχου και 
εξουσίας ή την αποδοχή ελέγχου και εξουσίας από τους άλλους και έτσι  οι πόλοι 
αυτού του άξονα, ονοµάζονται «θέση ισχύος» και «θέση αδυναµίας» αντίστοιχα. 

 
Το ∆ιαπροσωπικό Οκτάγωνο ή Οκτάγωνο των ∆ιαπροσωπικών σχέσεων 

δηµιουργείται, αν τοποθετήσουµε τις τέσσερις ενδιάµεσες θέσεις ανάµεσα στους 
τέσσερις βασικούς πόλους των δυο αξόνων (Σχήµα 1.4.). Κατ’ αυτό τον τρόπο  
όλες οι διαπροσωπικές σχέσεις µπορούν να απεικονιστούν ποιοτικά και 
ποσοτικά. Συνδυάζοντας, εποµένως τις τέσσερις διαστάσεις των δύο αξόνων 
δηµιουργούνται τέσσερις ενδιάµεσοι πόλοι: «Εγγύτητα από θέση ισχύος», 
«Εγγύτητα από θέση αδυναµίας», «Απόσταση από θέση ισχύος» και «Απόσταση 
από θέση αδυναµίας». Η «Εγγύτητα» περιλαµβάνει διαδικασίες και 
συµπεριφορές όπως το να «µοιράζεται» κανείς πράγµατα µε τους άλλους, να 
αλληλεπιδρά, να επικοινωνεί, να συνεργάζεται και να είναι ανοικτός και 
αυθόρµητος, ενώ η «Απόσταση» αφορά στο να αποχωρίζεται, να θέτει 
προσωπικά όρια, να δηµιουργεί και να διαφυλάττει µια ξεχωριστή ταυτότητα και 
να έχει ιδιωτικό χώρο, να είναι ασυµβίβαστος και αυθεντικός. 

«Θέση ισχύος» σηµαίνει το να αγωνίζεται κανείς, να νιώθει σηµαντικός, να 
αναλαµβάνει ευθύνη, να κερδίζει στο συναγωνισµό, να επιδιώκει προαγωγή, να 
παίρνει την αρχηγία και να καθοδηγεί, να διδάσκει και να συµβουλεύει, να 
«διασώζει» και να βοηθά, να προστατεύει και να φροντίζει. Η «Θέση αδυναµίας» 
αφορά το να βασίζεται κανείς πάνω σε κάποιον άλλο, να θαυµάζει και να 
λατρεύει, να εµπιστεύεται και να νιώθει σε ασφαλή χέρια, να είναι πιστός στο 
καθήκον και ταπεινός, να είναι νοµιµόφρων, να επιδιώκει αποχή, να ζητά άδεια, 
να εκφράζει ευγνωµοσύνη, να αναζητά και να λαµβάνει φροντίδα. 

Στον οριζόντιο άξονα, η «Εγγύτητα» και η «Απόσταση» είναι αντίθετοι 
πόλοι, ενώ η «Θέση αδυναµίας» και η «Θέση ισχύος» συµπληρωµατικοί. 

 
Όλοι οι παραπάνω τύποι συσχέτισης έχουν πλεονεκτήµατα. Η «Εγγύτητα» 

αναφέρεται στη δηµιουργία αλληλεπιδράσεων µεταξύ των ανθρώπων, ενώ η 
«Απόσταση» αφορά στο χωρισµό, στη τοποθέτηση προσωπικών ορίων και στην 
εγκαθίδρυση προσωπικής ταυτότητας. Η «Θέση ισχύος» δίνει στους ανθρώπους 
την ευκαιρία να εξουσιάζουν, να προστατεύουν, να ελέγχουν και να επηρεάζουν 
τους άλλους, ενώ η «Θέση αδυναµίας» παρέχει το πλεονέκτηµα να δέχονται 
φροντίδα και προστασία και να επωφελούνται από το ότι οι άλλοι εξουσιάζουν. 
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Σχήµα 1.3. Οι δύο άξονες συσχέτισης 
 

Θέση ισχύος 
(Upperness) 

 
 
 
 
 
Απόσταση            Εγγύτητα 

(Distance)                      (Closeness) 
  
 
 
 

   
Θέση αδυναµίας 

(Lowerness) 
 
 
 
 
Σχήµα 1.4. Το Οκτάγωνο των ∆ιαπροσωπικών Σχέσεων 
 

ΟΑ
Ουδέτερη 
Απόσταση 

ΑΘΑ

Απόσταση
από θέση 
αδυναµίας

ΟΘΑ

Ουδέτερη 
θέση 

αδυναµίας
ΕΘΑ 

Εγγύτητα 
από θέση 
αδυναµίας

ΟΕ Ουδέτερη 
Εγγύτητα 

ΕΘΙ 

Εγγύτητα 
από θέση 
ισχύος

Ουδέτερη 
θέση 
ισχύοςΑΘΙ

Απόσταση
πό θέση

 
α  
ισχύος

ΟΘΙ
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Η σηµαντικότερη ίσως αρχή της θεωρίας του ∆ιαπροσωπικού Οκταγώνου 
είναι ότι καµία θέση στο Οκτάγωνο δεν είναι προτιµότερη των άλλων. Οι 
άνθρωποι που έχουν την ικανότητα να τροποποιούν τον τρόπο µε τον οποίο 
σχετίζονται, ανάλογα µε το άτοµο και τις απαιτήσεις της κάθε περίστασης, 
ονοµάζονται ευπροσάρµοστοι. Οι ευπροσάρµοστοι άνθρωποι είναι ικανοί να 
τροποποιούν τον τρόπο συσχέτισης τους µε τους άλλους, ανάλογα µε τις 
συνθήκες στις οποίες βρίσκονται και τις απαιτήσεις της κάθε περίστασης. Έτσι 
σχετίζονται διαφορετικά προς διαφορετικά άτοµα και διαφορετικά προς το ίδιο το 
άτοµα σε διαφορετικές καταστάσεις. Αντίθετα, οι µη ευπροσάρµοστοι άνθρωποι 
δεν έχουν ποικιλοµορφία στον τρόπο συσχέτισης τους. Οι ευπροσάρµοστοι 
άνθρωποι είναι πιθανόν να έχουν λιγότερα προβλήµατα, σε σχέση µε τους µη 
ευπροσάρµοστους. Η ικανότητα δηλαδή του ατόµου να µετακινείται σε όλες τις 
θέσεις του Οκταγώνου, να επιτυγχάνει σχέσεις από τις θέσεις αυτές αποτελεί τον 
θετικό τρόπο συσχέτισης, ενώ ο όρος αρνητική συσχέτιση αναφέρεται στην 
έλλειψη της ικανότητας αυτής. 

 
Οι άνθρωποι γεννιούνται µε µια γενική προδιάθεση προς τις 

προαναφερθείσες ικανότητες (ή τρόπους συσχέτισης) και µέσω της διαδικασίας 
της ωρίµανσης τους και συσσώρευσης εµπειριών, αναπτύσσουν α) βασικές 
στάσεις και δεξιότητες συσχέτισης, οι οποίες αυξάνουν την ικανότητα τους να 
σχετίζονται µε τους άλλους ανθρώπους αποτελεσµατικά και στις τέσσερις 
διαστάσεις συσχέτισης και β) µια οµάδα συγκεκριµένων και ειδικότερων 
συµπεριφορών, δηλαδή µιας οµάδας εκλεπτυσµένων σχηµάτων συµπεριφοράς. 
Για παράδειγµα οι άνθρωποι που επιζητούν εγγύτητα έχουν αναπτύξει αυτές τις 
κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες τους επιτρέπουν να παρουσιάζουν τον εαυτό 
τους αρεστό στους άλλους. 
 
 
 
5.5 ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ 
 

Λόγω της πολυπλοκότητας που εµφανίζει η ανθρώπινη συµπεριφορά 
καθώς επίσης και των αναρίθµητων διαφορετικών εκφράσεων που παρουσιάζει, 
είναι απαραίτητο να διαφοροποιήσουµε τόσο το τρόπο που ένα άτοµο 
συσχετίζεται µε κάποιο άλλο όσο και τον τρόπο που το άτοµο αυτό αποτελεί 
αντικείµενο συσχέτισης από τον άλλο(τον τρόπο µε τον οποίο το άλλο άτοµο 
σχετίζεται προς το πρώτο), αλλά επίσης να αναφερθούµε και στη θετική και στην 
αρνητική συσχέτιση, στις οχτώ θέσεις του Οκταγώνου (Σχήµα 1.5.). 

 
Η θετική συσχέτιση αναφέρεται στην ικανότητα του ατόµου να µετακινείται 

σε όλες τις θέσεις του οκταγώνου, να επιτυγχάνει και να διατηρεί σχέσεις από τις 
θέσεις αυτές, δηλαδή να σχετίζεται και να δέχεται σχέσεις από αυτές. Ο όρος 
αρνητική συσχέτιση χρησιµοποιείται για να περιγράψει την έλλειψη αυτής της 
ικανότητας. Τρεις τύποι αρνητικής ή δυσπροσαρµοστικής συσχέτισης έχουν 
περιγραφεί από τον Birtchnell (1997,1999): 
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1. Η Συσχέτιση Αποφυγής (Αποφευκτική συσχέτιση): αποτελεί τον τρόπο 
αλληλεπίδρασης µε τους άλλους ανθρώπους, στον οποίο από το άτοµο 
απουσιάζει εντελώς η ικανότητα συσχέτισης σε µια ή περισσότερες θέσεις 
και το άτοµο συνεχώς αποφεύγει µια σχέση, µια κατάσταση ή ένα 
συγκεκριµένο τρόπο συσχέτισης και υιοθετεί µόνο την αντίθετη µορφή της 
(π.χ ένα άτοµο που δεν έχει την ικανότητα προσέγγισης παραµένει 
απόµακρο). Αντίθετά,  ένα άτοµο που είναι µερικώς ικανό να διαµορφώνει 
συσχετίσεις, υιοθετεί έναν από τους δυο ακόλουθους τρόπους: 

2. Η «Εγωκεντρική συσχέτιση» η οποία αφορά στην έλλειψη ενδιαφέροντος 
για τις ανάγκες των άλλων και ως αποτέλεσµα αυτού, το άτοµο 
προσκολλάται και παραµένει σε συγκεκριµένες µόνο καταστάσεις 
συσχέτισης. Το άτοµο αυτό απεγνωσµένα επιβάλλει τον τύπο συσχέτισης 
που το ίδιο επιθυµεί, χωρίς να ενδιαφέρεται εάν ο άλλος επίσης επιθυµεί 
τη σχέση αυτή (π.χ επιβάλλει την εγγύτητα ακόµα και όταν το άλλο άτοµο 
φανερά επιθυµεί τη απόσταση). 

3. Η «Ανασφαλής συσχέτιση» αφορά στη σταθερή και συνεπή υιοθέτηση 
ενός µη ασφαλούς τρόπου συσχέτισης και ως εκ τούτου, το άτοµο 
ασχολείται συνεχώς µε τη διατήρηση της σχέσης και την προσκόλληση 
του σε αυτή. ∆ηλαδή, το άτοµο συσχετίζεται µε ένα φοβισµένο και 
ανήσυχο τρόπο(π.χ προσπαθεί να προσεγγίσει κάποιον, τρέµοντας όµως 
την απόρριψη). 

 
Οι άνθρωποι έχουν προβλήµατα σχέσεων, γιατί σχετίζονται αρνητικά ή 

γίνονται αντικείµενο αρνητικών σχέσεων από τους άλλους. Στην περίπτωση που 
ένα προσαρµοστικό άτοµο αλληλεπιδρά µε ένα µη προσαρµοστικό, το πρώτο 
µπορεί να προσαρµόζει τον τρόπο συσχέτισης του και εποµένως η σχέση µπορεί 
να συσχετιστεί. Επειδή δεν του δίνεται η δυνατότητα να σχετίζεται από όλες τις 
θέσεις του οκταγώνου, λόγω της δυσκολίας που έχει το άλλο άτοµο να 
µετακινείται και να σχετίζεται από τις θέσεις αυτές, τελικά νιώθει µαταίωση και 
απογοήτευση. 

Όταν δυο προσαρµοστικά άτοµα συσχετίζονται, το καθένα απ’ αυτά 
µπορεί να υιοθετήσει οποιοδήποτε τρόπο συσχέτισης και θέση στο Οκτάγωνο, 
όταν η κατάσταση το απαιτεί και να αλλάζει τον τρόπο συσχέτισης του, όπως και 
όταν το επιθυµεί. Επειδή και οι δυο  υιοθετούν ένα προσαρµοστικό τύπο 
συσχέτισης, κυρίως σχετίζονται µε θετικούς τρόπους. Σ’ αυτή την περίπτωση 
είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί και να προσδιοριστεί ένας συγκεκριµένος 
τρόπος συσχέτισης για το κάθε άτοµο καθώς και οι δυο αλλάζουν συνεχώς, 
ανάλογα µε την περίσταση, τον τρόπο συσχέτισης τους, δηλαδή τη θέση τους 
στο Οκτάγωνο. 

Αντίθετα, όταν δυο µη προσαρµοστικά άτοµα σχετίζονται, τα οποία 
παρουσιάζουν εξαιρετικά περιορισµένους τρόπους συσχέτισης και ανεπάρκειες 
σε µια ή περισσότερες θέσεις στο Οκτάγωνο, η διατήρηση της σχέσης τους είναι 
δύσκολη ή περιορισµένη, ως αποτέλεσµα της αρνητικής και λιγότερο 
τροποποιήσιµης συµπεριφοράς τους. Προβλήµατα παρουσιάζονται όταν και τα 
δυο µη προσαρµοστικά άτοµα σχετίζονται αρνητικά στους αντίθετους πόλους του 
οριζόντιου άξονα. Για παράδειγµα, όταν ο ένας έχει την ικανότητα να σχετίζεται  
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Σχήµα 1.5. Το ∆ιαπροσωπικό Οκτάγωνο: Το Σχήµα (α) αναπαριστά τον θετικό 
τρόπο συσχέτισης, ενώ το Σχήµα (β), τον αρνητικό. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Φοβάται τον 
ποχωρισµό &
τ

α  
ην µοναξιά

Φοβάται την  
απόρριψη & 
αποδοκιµασίαΑδύναµος, 

αβοήθητος, 
αποφεύγει 
την ευθύνη

Ανεξάρτητος, 
καχύποπτος, µη 
επικοινωνιακός 

Σαδιστής, 
τυραννικός, 
εκφοβιστικός

Κυριαρχικός, 
προσβλητικός
ποµπώδης

Παρεισφρητι-
κός, περιο-
ριστικός, 

ΟΕ 

ΟΘΑ

Συγκαταβατι-
κός,δουλοπρε-
πής, αποσυρ-

µένος

ΑΘΑ 

ΟΑ 

ΑΘΙ 

ΕΘΑ 

ΕΘΙ

ΟΘΙ

Ελέγχει & 
διατηρεί 
την τάξη

Έχει ανάγκη 
προσωπικού 
χώρου& ορίων

Πειθήνιος, 
υπάκουος 
και πιστός

Αναζητάει 
καθοδήγηση 
και συµβουλή

Αναζητάει 
φροντίδα και 
προστασία

Εµπλέκεται και 
ενδιαφέρεται 

Προστατεύει, 
βοηθάει 

Καθοδηγεί 
ηγείται, 
συµβου-
λεύει 

ΟΕ 

ΟΘΑ

ΑΘΑ 

ΟΑ 

ΑΘΙ 

ΕΘΑ

ΕΘ Ι

ΟΘΙ

 
 
 
 

Σελ. 77 

____________________________________________________________________________________________________________



 
____________________________________________________________________________________________________________

µόνο µε εγγύτητα και ο άλλος µόνο µε απόσταση, οι αδιάκοπες και επίµονες 
προσπάθειες του πρώτου να προσεγγίσει το δεύτερο άτοµο, θα το οδηγήσουν σε 
µεγαλύτερη απόσταση και οι επίµονες προσπάθειες του απόµακρου άτοµου να 
διατηρήσει την απόσταση, θα προκαλούν περαιτέρω προσπάθειες του πρώτου 
ατόµου να το πλησιάσει. Όταν και τα δυο άτοµα σχετίζονται στους ίδιους πόλους 
του οριζόντιου άξονα είναι δυνατή η διατήρηση έστω µιας περιορισµένης σχέσης 
µεταξύ τους. ∆υο άτοµα που δεν επιδιώκουν εγγύτητα διατηρούν µια σχέση µε 
απόσταση, ενώ δυο άτοµα που δεν επιθυµούν απόσταση παραµένουν πολύ 
κοντά το ένα στο άλλο, σε µια σχέση στενής αλληλεξάρτησης. Αντίθετα, 
δυσκολίες εµφανίζονται όταν δυο µη προσαρµοστικά άτοµα σχετίζονται στους 
ίδιους πόλους του κάθετου άξονα. Όταν και τα δυο άτοµα δεν έχουν την 
ικανότητα να σχετίζονται από θέση ισχύος ανταγωνίζονται συνεχώς για τη θέση 
αδυναµίας, δηλαδή και οι δυο θα απαιτούν από τον άλλο να φροντίζει, να 
αποφασίζει και προσπαθούν να αποφύγουν την ανάληψη ευθυνών. ∆υο άτοµα 
που σχετίζονται στους αντίθετους πόλους του κάθε άξονα επιτρέπουν τη 
διατήρηση της σχέσης. ∆ηλαδή όταν το ένα άτοµο σχετίζεται από θέση ισχύος και 
το άλλο από θέση αδυναµίας, ο ένας πάντοτε καθοδηγεί και ο άλλος ακολουθεί, ο 
ένας πάντοτε φροντίζει και βοηθάει και ο άλλος δέχεται τη φροντίδα και τη 
βοήθεια. 
 
 
 
5.6  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ 
 

Η θεωρία του ∆ιαπροσωπικού Οκταγώνου διαφέρει σε αρκετά σηµεία από 
τη θεωρία του ∆ιαπροσωπικού Κύκλου. Τα βασικά πλεονεκτήµατα του 
∆ιαπροσωπικού Οκταγώνου παραθέτονται παρακάτω: 

1. Τα ονόµατα των αξόνων και των πόλων του Οκταγώνου είναι γενικά και 
ουδέτερα και εποµένως µπορούν να περιγράψουν όλες τις συµπεριφορές 
συσχέτισης.  

2. Καµία θέση στο Οκτάγωνο δεν είναι προτιµότερη των άλλων. Αντίθετα 
στον Κύκλο η «αγάπη» αποτελεί τον µοναδικό προσαρµοστικό τύπο 
συµπεριφοράς και είναι προτιµότερη του µίσους, όπως και η κυριαρχία 
έναντι της υποταγής. 

3. Το άτοµο είναι ικανό να σχετίζεται από όλες τις θέσεις του Οκταγώνου. 
Αντίθετα στον Κύκλο η έννοια της διπολικότητας δεν επιτρέπει τη 
δηµιουργία σχέσεων από όλες τις θέσεις, καθώς, εάν ένα άτοµο σχετίζεται 
από µια συγκεκριµένη θέση, δεν µπορεί να σχετίζεται από την αντίθετη 
της.  

4. Οι πόλοι του Οκταγώνου αναπαριστούν στόχους συσχέτισης. ∆ηλαδή 
υφίσταται η έννοια της ανάγκης ή της ισχυρής επιθυµίας αναζήτησης µιας 
συγκεκριµένης θέσης, ενώ στον Κύκλο οι πόλοι κατανοούνται ως τρόποι 
αποφυγής του διαπροσωπικού άγχους. 

5. Στο Οκτάγωνο η διάκριση µεταξύ θετικών και αρνητικών τύπων 
συσχέτισης είναι ποιοτική, καθώς αφορά την ικανότητα ή αδυναµία ενός 
ατόµου να επιτύχει τους στόχους συσχέτισης του. Στον ∆ιαπροσωπικό 
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Κύκλο οι προσαρµοστικές και δυσπροσαρµοστικές σχέσεις ορίζονται 
ποσοτικά βάσει της έντασης και της δυσκαµψίας της συµπεριφοράς. 

6. Το Οκτάγωνο διακρίνει µεταξύ του «σχετίζοµαι» και του αποτελώ 
«αντικείµενο συσχέτισης από τους άλλους». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 

∆ιαπροσωπικές σχέσεις ονοµάζονται η επαφή και η επικοινωνία των 
ανθρώπων, οι µεταξύ τους συναναστροφές και καθηµερινές σχέσεις που 
επιβεβαιώνουν την αίσθηση ότι ο άνθρωπος δεν είναι µόνος του πάνω στη γη, 
αλλά συζεί και συνυπάρχει µε τους άλλους. 

Κάνοντας µια ιστορική αναδροµή στην ιστορία του ανθρώπινου γένους δεν 
έχουµε σοβαρές πληροφορίες ότι ο άνθρωπος κάποτε έζησε µόνος του χωρίς 
δηλαδή επαφές και σχέσεις µε τους συνανθρώπους του. Αντίθετα οι ανθρώπινες 
ανάγκες δηµιούργησαν το θεσµό της κοινωνίας πολύ νωρίς και έκτοτε οι 
άνθρωποι συµβιώνουν και ζουν ο ένας κοντά στον άλλο. ∆εν είναι µόνο το 
ζήτηµα της επίλυσης και αντιµετώπισης των κοινών προβληµάτων και της 
εξυπηρέτησης των αναγκών τους, γιατί αυτό θα µπορούσε να γίνει µε τη ψυχρή 
συνεργασία και τη γραφειοκρατία, αλλά γρήγορα προέκυψε το θέµα της 
στενότερης γνωριµίας, των φιλικών δεσµών και των θερµών σχέσεων µεταξύ 
τους, που εξυπηρετούν την ιδιωτική ζωή, προσφέρουν µικροχαρές, δίνουν πιο 
ουσιαστικό περιεχόµενο στην καθηµερινή ζωή και λύνουν µε ευχάριστο και 
ξεκούραστο τρόπο το πρόβληµα της διάθεσης του, του ελεύθερου χρόνου. Στην 
αρχή λοιπόν της κοινωνικής ζωής και για πολλούς αιώνες οι ανθρώπινες σχέσεις 
ήταν καλές και ευχάριστες, µε το πέρασµα όµως του χρόνου, και ιδίως στις µέρες 
µας, άρχισαν να χαλαρώνουν και σε αρκετές περιπτώσεις να γίνονται ψυχρές και 
απάνθρωπές. 

Στη σηµερινή κοινωνία λοιπόν και ιδιαίτερα στις πιο αναπτυγµένες χώρες 
καθηµερινά βλέπουµε παραδείγµατα κακών και απάνθρωπων σχέσεων µεταξύ 
των ανθρώπων. Μπορεί π.χ ο άνθρωπος να ζει σε µια πολυάνθρωπη πόλη, 
αλλά να αισθάνεται απελπιστικά µόνος και δυστυχισµένος. Ενώ βαδίζεις στο 
δρόµο και γύρω σου υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι, εσύ νιώθεις µια παγερή 
µοναξιά...όπου και να πηγαίνεις παντού συναντάς να υψώνεται ένα φρούριο 
γύρω σου, ένα γυάλινο τείχος, που ενώ βλέπεις τον κόσµο γύρω σου και σε 
βλέπουν, δεν µπορείς να τους ακούσεις, να τους νιώσεις, να σε νιώσουν... 
κυριαρχεί το αίσθηµα ότι κανείς δεν σε καταλαβαίνει ... το να θέλεις να κάνεις µια 
συζήτηση και να µην τα καταφέρνεις, ή να βρίσκεσαι σε µια παρέα και να µην 
µπορείς να συµµετέχεις στη συζήτηση και να λες ελεύθερα τη γνώµη σου, είναι 
στα αλήθεια µεγάλο άγχος.  
 
 
 
6.1 ΑΙΤΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

• Ο τεχνικός πολιτισµός, για γρήγορη πολιτιστική και οικονοµική ανάπτυξη, 
άλλαξε τη δοµή της κοινωνίας και τους τρόπους ζωής του ανθρώπου, 
όπως ήθη, έθιµα, αντιλήψεις για τους θεσµούς και τους δεσµούς. 

• Η αναζήτηση της ευτυχίας στις υλικές ανέσεις και απολαύσεις. 
• Η έλλειψη των ηθικών αξιών και η αποµάκρυνση από ιδανικά. 
• Η αδιαφορία του ανθρώπου για το συνάνθρωπο του. 
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• Το καθηµερινό άγχος και η αβεβαιότητα για το µέλλον. 
• Η καλλιέργεια πνεύµατος δυσπιστίας και καχυποψίας µεταξύ των 

ανθρώπων λόγω των αντιανθρώπινων επιδιώξεων πολλών και της 
αντικοινωνικής τους συµπεριφοράς. 

• Η αστυφιλία ευνοεί την αποµόνωση, ενώ εµποδίζει τη γνήσια επικοινωνία, 
τη ανθρώπινη προσέγγιση και ζεστασιά. 

• Η καλλιέργεια του ανταγωνισµού που έχει ως αποτέλεσµα οι άνθρωποι να 
βλέπονται ως αντίπαλοι, να µισούνται και να αυξάνεται η µεταξύ τους 
απόσταση. 

• Έλλειψη παιδείας, που να βοηθά στην υλική, αλλά κυρίως στην 
ηθικοπνευµατική πρόοδο. 

• Τα ΜΜΕ (ιδίως η τηλεόραση) συντελούν στην αποµάκρυνση και 
αποξένωση των ανθρώπων, καθώς τους κλείνουν στα σπίτια τους και 
τους αναγκάζουν να ζουν µόνοι και αδρανοποιηµένοι. 

• Η µανιώδης αναζήτηση του πλούτου, η κερδοσκοπία. 
• Η καταναλωτική κοινωνία. 
• Η έλλειψη αγάπης και κατανόησης, η έλλειψη αναπτυγµένων κοινωνικών 

συναισθηµάτων. 
• Η πολυάσχολη δραστηριότητα του ανθρώπου, για να ικανοποιήσει  τις 

βιοτικές του ανάγκες. 
• Εγωισµοί και υλικά συµφέροντα. 
• Η έλλειψη συνεργασίας, αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης. 
• Οι κοινωνικές αδικίες, η ανεργία, ή βία. 

 
 
 
6.2 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

• Αποµόνωση του ανθρώπου και µίσος προς την κοινωνία. 
• Άγχος, αγωνία, αβεβαιότητα για το µέλλον. 
• Πληθαίνουν τα προβλήµατα του ανθρώπου και δηµιουργούν άλλα 

ψυχολογικά. 
• Ανία, πλήξη, µοναξιά. 
• Στροφή προς τα ναρκωτικά. 
• Ηθική φθορά του ανθρώπου. 
• Αύξηση της βίας και της εγκληµατικότητας. 
• Απαισιοδοξία, αλλοτρίωση από τους άλλους. 
• Υποβάθµιση της ποιότητας ζωής. 
• Κλονισµός του θεσµού της οικογένειας. 
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6.3 ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ 

• Τα άτοµα βρίσκονται πιο κοντά το ένα στο άλλο και η ζωή τους γίνεται 
ήρεµη και ευχάριστη. 

• Καταξιώνεται ο σεβασµός της αξίας του ανθρώπου. 
• Αναπτύσσεται το πνεύµα της κατανόησης και συνεργασίας. 
• Οι άνθρωποι επιλύουν τις διαφορές τους φιλικά και ειρηνικά. 
• Κατοχυρώνονται οι δηµοκρατικοί θεσµοί µέσα στην κοινωνία και το 

κράτος, µε συνέπεια την ανάπτυξη και την πρόοδο. 
• Ηθικοποιείται και κοινωνικοποιείται οµαλά το άτοµο µε ευεργετικές 

συνέπειες για όλους. 
• Αναπτύσσεται ο πολιτισµός. 

 
Συµπερασµατικά οι καλές διαπροσωπικές σχέσεις είναι παράγοντας προόδου 
τόσο των ατόµων, όσο και της κοινωνίας. 
 
 
 
6.4 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

• Συνειδητοποίηση της αξίας των ανθρωπίνων σχέσεων για το άτοµο και 
την κοινωνία. 

• Κατανόηση από τους ανθρώπους, ότι ο συνάνθρωπος τους δεν είναι µέσο 
για εκµετάλλευση, αλλά πηγή ζωής, χαράς και ευτυχίας. 

• Παιδεία, ανώτεροι σκοποί, επιδιώξεις αλλά και σχέσεις µε συνανθρώπους. 
• ∆ηµιουργία κέντρων ψυχαγωγίας για την καλλιέργεια ζεστών ανθρωπίνων 

σχέσεων, ώστε οι επαφές και οι σχέσεις να µην είναι τυπικές και ψυχρές. 
• Σωστή διαπαιδαγώγηση από την οικογένεια, το σχολείο, τους συλλόγους 

για την καλλιέργεια την διαπροσωπικών σχέσεων. 
• Προσπάθεια για τη δηµιουργία ενός κόσµου που θα στηρίζεται σε 

ανώτερες ανθρωπιστικές και κοινωνικές αξίες. 
• Καλή λειτουργία των θεσµών µέσα στην κοινωνία και το κράτος.  

 
 
 
6.5 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
 

Το µέλλον για τις σχέσεις των ανθρώπων είναι αρκετά δυσοίωνο και 
οδηγεί σε λανθασµένη κατεύθυνση. Οδηγεί στην αποξένωση, στο φόβο και στη 
υποκρισία. Η εµπιστοσύνη έχει πια χαθεί και αυτό έχει ως συνέπεια τις 
επιφανειακές κοινωνικές σχέσεις, που υπαγορεύονται από αδιαφορία και από 
έλλειψη κάθε προσπάθειας, για συµπαράσταση στο συνάνθρωπο.  
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Η αδυναµία ουσιαστικής συνεργασίας είναι τα συµπτώµατα του αιώνα 
µας. Από φόβο έχουµε αποµονωθεί, έχουµε υψώσει ένα τεράστιο τοίχος 
ανάµεσα µας, που µας εµποδίζει να δούµε τον ήλιο, την ελπίδα, τη χαρά. 
Αµφισβητούµε πιο πολύ παρά αποδεχόµαστε και γενικά αν δεν φροντίσουµε ν’ 
αλλάξει ο κόσµος θα συνεχίσουµε να ζούµε µια συµβατική ζωή. Θα συνεχίσουµε 
να ζούµε µόνοι, µέσα σε τόσο κόσµο θα συνεχίσουµε αυτόν τον απελπιστικό 
µονόλογο που µας οδηγεί σε αδιέξοδο. 
 
 
 
6.6 ∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ 

 
Οι διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων που αντιµετωπίζουν δυσκολίες 

και προβλήµατα και αναζητούν βοήθεια στους χώρους της ψυχική υγείας, 
κατέχουν πάντοτε κεντρικό ρόλο όσο αφορά το πρόβληµα και την επίλυση του. 
Οι επαγγελµατίες στους χώρους της ψυχικής υγείας έχουν την τάση να 
αντιµετωπίζουν ως εξυπηρετούµενους όλους εκείνους τους ανθρώπους των 
οποίων ο τρόπος σκέψης γύρω από τα διαπροσωπικά θέµατα και η 
συµπεριφορά τους χαρακτηρίζονται από το περιβάλλον τους ή και από τους 
ίδιους τους επαγγελµατίες ως κάτι το ανεπιθύµητο. Ακόµη και οι µη 
ικανοποιητικές ή ενοχλητικές σχέσεις χαρακτηρίζονται ως «άρρωστες». Η 
προσπάθεια που καταβάλλεται µεταξύ επαγγελµατία και εξυπηρετούµενου 
έγκειται στη προσπάθεια αλλαγής του εξυπηρετούµενου σύµφωνα µε τους 
ιδανικούς ή αντικειµενικούς στόχους του ή σύµφωνα µε τους κοινούς στόχους 
κοινωνικού λειτουργού και εξυπηρετούµενου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 
 
7.1  ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Η παρούσα έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής  
Ηρακλείου και στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων.  

Η επιλογή των Κέντρων αυτών έγινε λόγω της δυνατότητας διεξαγωγής 
από τους κοινωνικούς λειτουργούς ενός τακτικού αριθµού συνεδριών µε τους 
εξυπηρετούµενους που προσέρχονται και εποµένως της δυνατότητας 
εγκαθίδρυσης επαγγελµατικής σχέσης µεταξύ τους. ∆εδοµένης της δυνατότητας 
εξεύρεσης και πρόσβασης σε µικρό αριθµό κοινωνικών λειτουργών που 
αντιµετωπίζουν συµβουλευτικά εξυπηρετούµενους σε τακτικές συνεδρίες, έγινε 
επιλογή δυο κοινωνικών λειτουργών από κάθε κέντρο µε τους εξυπηρετούµενους 
τους, οι οποίοι ανέπτυξαν µια θετική επαγγελµατική σχέση µεταξύ τους  και 
µπήκαν στην διαδικασία συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων που τους είχαν 
χορηγηθεί µετά τις σχετικές τροποποιήσεις και τις ανάλογες ενηµερώσεις και 
εγκρίσεις από τους υπευθύνους των οργανώσεων των κοινωνικών λειτουργών. 
Παρακάτω παρουσιάζονται τα ερωτηµατολόγια που χορηγήθηκαν: 

  
1. Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης της σχέσης κοινωνικού λειτουργού –

εξυπηρετούµενου και Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης της σχέσης 
εξυπηρετούµενου- κοινωνικού λειτουργού. 

2. Ερωτηµατολόγιο της Σχέσης του Ατόµου µε τους Άλλους (ΕΣΑΑ) 
(Person’s Relating to Others Questionnaire; PROQ2) 

3. Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης της Συνεδρίας (Session Evaluation 
Questionnaire; SEQ). 

        4.   Ερωτηµατολόγιο προσωπικών δεδοµένων. 
 

Στη συνέχεια ακολουθεί σύντοµη περιγραφή των δύο Κέντρων, των 
σκοπών και των δραστηριοτήτων τους, προκειµένου να γίνει σαφέστερη η 
κατανόηση των δοµών από τις οποίες έγινε η επιλογή του δείγµατος της 
παρούσας έρευνας.  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 
 

 Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής - Παράρτηµα Ηρακλείου 
 

Το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Ηρακλείου είναι κοινωφελές ίδρυµα(ΝΠΙ∆) για 
την εξυπηρέτηση του κοινού στον τοµέα της Ψυχικής Υγείας, που επιχορηγείται 
και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. Ιδρύθηκε το 1956 και αποτελεί σήµερα το µεγαλύτερο φορέα 
εξωνοσοκοµειακής παροχής υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας σε Πανελλήνιο επίπεδο. 

Σκοποί του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής είναι: 
- Η πρόληψη και αντιµετώπιση ψυχολογικών προβληµάτων και ψυχικών 

διαταραχών παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. 
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- Η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, ενηµέρωση ειδικών 
επαγγελµατικών οµάδων στις σύγχρονες αντιλήψεις για τη ψυχική 
υγιεινή. 

- Η εξειδίκευση και επιµόρφωση στελεχών Ψυχικής Υγείας . 
- Η έρευνα και η µελέτη κοινωνικών και ψυχολογικών παραγόντων και 

φαινοµένων που συνδέονται µε την εκδήλωση ψυχολογικών 
διαταραχών. 

- Η εφαρµογή πρότυπων θεραπευτικών προγραµµάτων. 
- Η οργάνωση και η λειτουργία υπηρεσιών και ενδιάµεσων δοµών 

θεραπευτικής αντιµετώπισης ψυχικών διαταραχών και αποκατάσταση 
στο επίπεδο της κοινότητας. 

 
Το προσωπικό του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής αποτελείται από 

Ψυχιάτρους, Παιδοψυχίατρους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ειδικούς 
Παιδαγωγούς, Λογοθεραπευτές, Ψυχιατρικούς Νοσηλευτές, Εργοθεραπευτές, 
Τεχνικούς Εκπαιδευτές, ∆ιοικητικούς Υπαλλήλους, Ειδικούς Συνεργάτες καθώς 
και βοηθητικό προσωπικό. 

 
Υπηρεσίες που Λειτουργούν στο Παράρτηµα Ηρακλείου  

 Συµβουλευτικό Ψυχιατρικό Τµήµα Ενηλίκων 
Εξυπηρετεί άτοµα από 17 ετών και άνω που εµφανίζουν διάφορα ψυχολογικά 
προβλήµατα π.χ άγχος, κατάθλιψη ή προβλήµατα στις σχέσεις τους µε τους 
άλλους(όπως στην οικογένεια, στο γάµο, στο περιβάλλον των σπουδών ή της 
εργασίας). Παράλληλα εξυπηρετεί και ασθενείς µε ψυχοπαθολογικές 
διαταραχές ή µετά την έξοδο τους από κλινική ή νοσοκοµείο που πρέπει να 
υποβάλλονται σε συστηµατική παρακολούθηση. 
 Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία 
Εξυπηρετεί παιδία ηλικίας 3-16 ετών τα οποία παρουσιάζουν προβλήµατα 
στη συµπεριφορά, στη σχέση τους µε τους άλλους, στο σχολείο, εµφανίζουν 
δυσκολίες λόγου και οµιλίας, καθυστερούν στην ψυχονοητική τους εξέλιξη ή 
παρουσιάζουν διάφορα άλλα συµπτώµατα, όπως άγχος, υπερβολικούς 
φόβους, επιθετικότητα κ.λ.π. 
 Μονάδα Ηµερήσιας Περίθαλψης 
Στη µονάδα αυτή επιδιώκεται η θεραπευτική προσέγγιση ψυχιατρικών 
περιπτώσεων σε ηµερήσια βάση µε στόχους κυρίως την κοινωνικοποίηση και 
την κοινωνική αποκατάσταση και ένταξη. 
 Υπηρεσία Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης 
Στο πλαίσιο της υπηρεσίας αυτής λειτουργούν τέσσερα εργαστήρια µε τα εξής 
αντικείµενα: 

1. Γραµµατειακή υποστήριξη, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
2. Υφαντική-  πλέξιµο - κέντηµα 
3. Ξυλογλυπτική 
4. Αγγειοπλαστική 
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Απευθύνεται σε άτοµα πάνω από 16 ετών που βρίσκονται σε ύφεση της 
ψυχιατρικής τους συµπτωµατολογίας αλλά δεν είναι λειτουργικά 
αποκατεστηµένα σε εργασιακό επίπεδο. ∆ηλαδή άτοµα που κάποτε 
αρρώστησαν και δεν µπόρεσαν να εκπαιδευτούν και να ξεκινήσουν µια 
εργασία ή διέκοψαν λόγου της νόσου. 

Κατά τη διάρκεια και συγχρόνως µε την κατάρτιση στα εργαστήρια, η 
υπηρεσία παρέχει συνεχή ιατρική παρακολούθηση και ψυχοθεραπευτική 
προσέγγιση σε κάθε άτοµο εξατοµικευµένα και σε συνεργασία µε τη 
θεράποντα ιατρό του. Οµαδικές δραστηριότητες που λειτουργούν, σκοπό 
έχουν την ανάδειξη κοινωνικών δεξιοτήτων, την απόκτηση διαπροσωπικών 
σχέσεων και την εκπαίδευση στην λύση προβληµάτων. Τέτοιες οµαδικές 
δραστηριότητες είναι η ψυχοεκπαιδευτική – ψυχοθεραπευτική εβδοµαδιαία 
οµάδα ανά εργαστήριο, οι συγκεντρώσεις γονέων, οι γιορτές, οι έξοδοι στην 
πόλη για γνωριµία µε άλλες υπηρεσίες, για ψυχαγωγία, για εµπλουτισµό 
γνώσεων και δεξιοτήτων. Υποστηρικτικά λειτουργεί πρόγραµµα 
αλφαβητισµού, πρόγραµµα γυµναστικής και χορού. 

Τέλος στόχος της υπηρεσίας είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας σε 
τέτοιο σηµείο ώστε µετά από δυο συνήθως χρόνια τα άτοµα να µπορέσουν να 
εργαστούν πράγµα που προωθείται σε συνεργασία µε τον Ο.Α.Ε.∆. κυρίως. 
Επίσης να µπορέσουν τα άτοµα που αποφοιτούν να ζήσουν µια αυτόνοµη, 
ανεξάρτητη και κοινωνική ζωή. 

 
 
 Κέντρο Ψυχικής Υγείας - Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων 

 
Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων άρχισε να λειτουργεί το 1996 και 

αποτελεί δηµόσια υπηρεσία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) Σκοπός της 
λειτουργίας του είναι η ψυχολογική, κοινωνική και ψυχιατρική ενηµέρωση και 
βοήθεια µέσα στην κοινότητα, στους κατοίκους όλων των ηλικιών του νοµού 
Χανίων. 

Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας παρέχει πρωτοβάθµια περίθαλψη για όλο το 
φάσµα των εκδηλωµένων ψυχικών ασθενειών (π.χ. αγχώδεις διαταραχές, 
καταθλίψεις, ψυχώσεις) αλλά και για ποικίλα ανθρώπινα προβλήµατα που δεν 
αποτελούν κλασσικό ψυχιατρικό νόσηµα (π.χ αντιµετώπιση καθηµερινού στρες, 
θέµατα ανθρωπίνων σχέσεων, όπως συζυγικά, γενικότερα ενδοοικογενειακά, 
εργασιακά, θέµατα αναπτυξιακής αγωγής παιδιών και εφήβων, δυσκολίες 
προσαρµογής όπως στο σχολικό περιβάλλον και στις µαθησιακές απαιτήσεις, 
διεργασίας πένθους κ.α.). Η θεραπευτική αντιµετώπιση, αναλόγως την 
περίπτωση, µπορεί να περιλαµβάνει: 

• Ειδική συµβουλευτική 
• Ψυχοθεραπεία(ατοµική, οικογενειακή, οµαδική) 
• Φαρµακευτική αγωγή 

 
Κύριο έργο του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων αποτελεί η πρόληψη 

(πρόγραµµα Αγωγής Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα), που περιλαµβάνει: 
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Συζητήσεις σε χώρους της κοινότητας (σχολεία, συλλόγους κ.α.). 
Τακτικά εβδοµαδιαία σεµινάρια στο κτίριο του Κ.Ψ.Υ Χανίων. Αυτά τα σεµινάρια 
είναι όλα βιωµατικά, δηλαδή προϋποθέτουν την ενεργή συµµετοχή όλων των 
συµµετεχόντων, οι οποίοι µαθαίνουν αξιοποιώντας τα συναισθήµατα τους, τις 
προσωπικές ιδέες τους και την συνεργασία µεταξύ τους. Περιλαµβάνουν: 

• Βιωµατικά σεµινάρια καλλιέργειας δεξιοτήτων στην ανθρώπινη 
επικοινωνία. 

• Βιωµατικά σεµινάρια ανάπτυξης συναισθηµατικής νοηµοσύνης. 
• Βιωµατικά σεµινάρια αντιµετώπισης καθηµερινού στρες. 
• Βιωµατικά σεµινάρια µητέρων. 
• Βιωµατικά σεµινάρια εκπαιδευτικών 

 
Το Κ.Ψ.Υ. Χανίων έχει εκπονήσει και ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης ειδικών 
ψυχικής υγείας σε ψυχοθεραπείες. Η εκπαίδευση (βιωµατική) περιλαµβάνει: 

• Εισαγωγή στο συστηµικό σκέπτεσθαι. 
• Θεωρία συστηµικών ψυχοθεραπειών. 
• ∆ιδακτική ψυχοθεραπεία οµάδας. 
• Γενεόγραµµα. 
• Οµάδες συνεργασίας ειδικών 
• Συµµετοχή σε θεραπείες. 

 
 
 
7.2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
 

• Το Ερωτηµατολόγιο της Σχέσης του Ατόµου µε τους Άλλους (ΕΣΑΑ) 
(Person’s Relating to Others Questionnaire; PROQ) 

 
Για την αξιολόγηση της διαπροσωπικής σχέσης του εξυπηρετούµενου µε 

τους άλλους ανθρώπους χορηγήθηκε το Ερωτηµατολόγιο της Σχέσης του 
Ατόµου µε τους Άλλους (ΕΣΑΑ) (Person’s Relating to Others Questionnaire-
PROQ: Birtchnell, Falkowski, & Steffert,1992. Birtchnell & Shine, 2000) (βλ. 
Παράρτηµα Ι). Συµπληρώθηκε από τους εξυπηρετούµενους µε σκοπό την 
αξιολόγηση της τάσης τους να σχετίζονται αρνητικά µε τους άλλους ανθρώπους. 
Περιλαµβάνει 96 στοιχεία, τα οποία είναι κατανεµηµένα σε οκτώ υποκλίµακες, 
αντίστοιχες µε τα οκτώ τµήµατα του Οκταγώνου. Οι απαντήσεις βαθµολογούνται 
σε µία κλίµακα µε τιµές 3 (σχεδόν πάντα), 2 (αρκετές φορές) 1 (µερικές φορές), 0 
(σπάνια). Η αναθεωρηµένη µορφή (ΕΣΑΑ2) µεταφράστηκε και προσαρµόστηκε 
στην Ελληνική γλώσσα από τους Νέστορος, Καλαϊτζάκη, & Καραγιώργου-
Κοντορούση (1996). Τα αποτελέσµατα σχετικής µελέτης έδειξαν ότι η Ελληνική 
µορφή του ΕΣΑΑ2 έχει ικανοποιητική εγκυρότητα και αξιοπιστία (Kalaitzaki & 
Nestoros, 2000a,b, 2002). 
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• Το Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης της ποιότητας της συνεδρίας (Session 
Evaluation Questionnaire; SEQ) 

 
Tο Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης της Ψυχοθεραπευτικής Συνεδρίας 

(SEQ) αναπτύχθηκε από τoν Stiles (1980). Αποτελεί διεθνώς ένα ευρέως 
χρησιµοποιούµενο εργαλείο, το οποίο καταγράφει σύντοµα και περιεκτικά τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά της ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας –ατοµικής ή 
οµαδικής-, καθώς και τη διάθεση θεραπευτή και θεραπευόµενου αµέσως µετά το 
τέλος της συνεδρίας. To Ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης της Ψυχοθεραπευτικής 
Συνεδρίας (βλ. Παράρτηµα ΙΙ) στην πιο πρόσφατη µορφή του περιλαµβάνει 24 
στοιχεία-επταβάθµιες κλίµακες τύπου Likert, στα δύο άκρα των οποίων 
υπάρχουν δύο αντίθετα χαρακτηριστικά (πχ. καλή-κακή). Τα 20 στοιχεία 
συγκροτούν 4 δείκτες για το θεραπευτή και το θεραπευόµενο: τους δείκτες 
βάθους και οµαλότητας της συνεδρίας, και τους δείκτες θετικής διάθεσης και 
διεγερµένης διάθεσης του ατόµου που αξιολογεί τη συνεδρία. Το ερωτηµατολόγιο 
αυτό χορηγήθηκε µετά την αντικατάσταση του όρου θεραπευόµενου µε 
εξυπηρετούµενο και του θεραπευτή µε τον όρο κοινωνικός λειτουργός και 
συµπληρώθηκε και από τους δυο για την αξιολόγηση της κάθε συνεδρίας.    
 

Α. Για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της ποιότητας της συνεδρίας 
(session evaluation section) λαµβάνονται υπόψη το βάθος και η οµαλότητα της 
συνεδρίας. Συγκεκριµένα, ο ∆είκτης Βάθους αφορά στην αντίληψη του ατόµου 
για την ισχύ/δύναµη και την αξία/ποιότητα της συνεδρίας. Ο ∆είκτης Οµαλότητας 
συνιστά µια κοινωνικό-συναισθηµατική διάσταση και αφορά στην άνεση και στην 
χαλάρωση/ηρεµία που κατακτάται από το άτοµο µέσα στη συνεδρία.  
 

Β. Για την αξιολόγηση της διάθεσης που έχει το άτοµο αµέσως µετά τη 
συνεδρία (postsession mood), λαµβάνονται υπόψη οι ακόλουθες παράµετροι: Ο 
∆είκτης Θετικής ∆ιάθεσης και Ο ∆είκτης ∆ιεγερµένης ∆ιάθεσης. 
 

Η συνολική βαθµολογία για κάθε ∆είκτη συνίσταται στο µέσο όρο των 
αξιολογήσεων των εξυπηρετουµένων των κλιµάκων και η παρουσία του 
συγκεκριµένου ∆είκτη είναι ανάλογη µε την αξιολόγηση, δηλαδή όσο µεγαλύτερη 
είναι η βαθµολόγηση τόσο µεγαλύτερη είναι η ένταση των στοιχείων του 
συγκεκριµένου ∆είκτη. 
 
 

• Το Ερωτηµατολόγιο «Αξιολόγησης της σχέσης κοινωνικού λειτουργού-
εξυπηρετούµενου». 

 
Η αξιολόγηση του τρόπου συσχέτισης του κοινωνικού λειτουργού µε τον 

εξυπηρετούµενο καθώς και του εξυπηρετούµενου µε τον κοινωνικό λειτουργό 
έγινε βάσει του µεταφρασµένου και προσαρµοσµένου στην ελληνική γλώσσα 
εργαλείου που ονοµάζεται «Παρατήρηση της Συµπεριφοράς Συσχέτισης» 
(Σταύρου, Καλαϊτζάκη & Νέστορος, 2001). Το ερευνητικό αυτό εργαλείο 
κατασκευάστηκε από τους Birchnell & Leoni (1999) για την σύντοµη και 
περιεκτική εκτίµηση των συµπεριφορών που παρατηρούνται στον τρόπο µε τον 
οποίο οι άνθρωποι σχετίζονται µε τους άλλους.  
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Το συγκεκριµένο εργαλείο (βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ) τροποποιήθηκε και 
προσαρµόστηκε στις συνεδρίες κοινωνικού λειτουργού και εξυπηρετούµενου και 
συµπληρώθηκε από τα δυο µέρη (κοινωνικό λειτουργό και εξυπηρετούµενο) και 
ονοµάστηκε «Αξιολόγηση της σχέσης κοινωνικού λειτουργού–εξυπηρετούµενου». 
∆ηµιουργήθηκαν δύο τύποι του ερωτηµατολογίου, ένα για τον κοινωνικό 
λειτουργό (για την αξιολόγηση της σχέσης του µε τον εξυπηρετούµενο) και ένα 
για τον εξυπηρετούµενο (για την αξιολόγηση της σχέσης του µε τον κοινωνικό 
λειτουργό). 
 

Κάθε ερωτηµατολόγιο αποτελείται από 40 στοιχεία που περιγράφουν τη 
συµπεριφορά συσχέτισης, το καθένα από τα οποία αξιολογείται σε µια κλίµακα 
τριών βαθµών: 0 (αν δεν επιδεικνύει τη συγκεκριµένη συµπεριφορά), 1 (σε µέτριο 
βαθµό) και 2 (σε σηµαντικό βαθµό), ανάλογα µε το βαθµό παρουσίας του υπό 
αξιολόγηση στοιχείου. Περιλαµβάνει 8 υποκλίµακες, οι οποίες αντιστοιχούν στα 8 
τµήµατα ή θέσεις του ∆ιαπροσωπικού Οκταγώνου, καθεµία από τις οποίες 
περιέχει 5 στοιχεία. Επίσης, τα πέντε στοιχεία της κάθε υποκλίµακας (ή θέσης 
συσχέτισης) περιγράφουν 5 διαφορετικούς ποιοτικά τρόπους συσχέτισης. 
Ειδικότερα, ένα στοιχείο σε κάθε υποκλίµακα αφορά το θετικό τρόπο συσχέτισης, 
την ικανότητα, δηλαδή, του ατόµου να είναι αποτελεσµατικό σε ένα συγκεκριµένο 
τρόπο συσχέτισης (π.χ. «συναναστρέφεται εύκολα και ελεύθερα µε τους 
άλλους») και ονοµάζεται «ασφαλής» (secure) τρόπος συσχέτισης. Ένα δεύτερο 
στοιχείο αναφέρεται σε συµπεριφορές που µπορεί να εκφράζουν θετικούς και 
αρνητικούς τύπους συσχέτισης. Πιο συγκεκριµένα περιγράφει την τάση του 
ατόµου να υιοθετεί τη συγκεκριµένη συµπεριφορά σε υπερβολικό βαθµό και 
ονοµάζεται «ακραίος» (extreme) τρόπος συσχέτισης. 

Τα υπόλοιπα θέµατα περιγράφουν αρνητικούς τρόπους συσχέτισης. 
Ειδικότερα, το τρίτο θέµα (κάθε υποκλίµακας) περιγράφει την τάση του ατόµου 
να προσφεύγει σε απεγνωσµένα µέσα για να διατηρήσει µια κατάσταση 
συσχέτισης  και ονοµάζεται «απεγνωσµένη» (desperate) συσχέτιση. Το τέταρτο 
θέµα περιγράφει τον «ανασφαλή» (insecure) τρόπο συσχέτισης, την τάση, 
δηλαδή, του ατόµου να σχετίζεται µε έντονο συναίσθηµα φόβου και ανασφάλειας. 
Το τελευταίο θέµα, η «αποφευκτική» (avoidant) συσχέτιση, δείχνει ότι το άτοµο 
προσπαθεί να αποφύγει τη συσχέτιση συµπεριφερόµενος µε τον αντίθετο τρόπο. 
  

Λαµβάνουµε, κατά συνέπεια, οκτώ επιµέρους βαθµολογίες, οι οποίες 
προκύπτουν από το άθροισµα των στοιχείων της κάθε υποκλίµακας, αλλά και µια 
συνολική βαθµολογία που προκύπτει από το άθροισµα των βαθµολογιών των 
υποκλιµάκων. Με βάση τις υποκλίµακες στις οποίες το άτοµο συγκεντρώνει τη 
µεγαλύτερη βαθµολογία µπορούµε να εκτιµήσουµε που τοποθετείται η 
συµπεριφορά συσχέτισης του ατόµου στις θέσεις του οκταγώνου. Οι βαθµολογίες 
µπορούν να αναπαρασταθούν και γραφικά στο Οκτάγωνο των ∆ιαπροσωπικών 
σχέσεων, γεγονός το οποίο µας επιτρέπει να έχουµε και µια πιο άµεση εικόνα 
του τρόπου συσχέτισης. Επίσης, µπορούµε να αξιολογήσουµε και τη συνολική 
συµπεριφορά συσχέτισης του ατόµου µε βάση τη συνολική βαθµολογία που 
συγκεντρώνει σε όλες τις υποκλίµακες. Τέλος, λαµβάνουµε 5 επιπλέον 
βαθµολογίες που αφορούν στην ποιοτική αξιολόγηση του τρόπου συσχέτισης 
µεταξύ κοινωνικού λειτουργού–εξυπηρετούµενου (π.χ. ασφαλής, απεγνωσµένη).   
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• Το Ερωτηµατολόγιο Προσωπικών ∆εδοµένων. 
Το ερωτηµατολόγιο αυτό δηµιουργήθηκε µε σκοπό την συγκέντρωση των 

προσωπικών στοιχείων του εξυπηρετούµενου (βλ. Παράρτηµα ΙV). Αποτελείται 
από 14 ερωτήσεις οι οποίες αφορούν το φύλο, την ηλικία, την υπηκοότητα, την 
εθνικότητα, τον τόπο µόνιµής διαµονής, την οικογενειακή κατάσταση, τον αριθµό 
των παιδιών, το µορφωτικό επίπεδο, το επάγγελµα καθώς και κάποιες ερωτήσεις 
σχετικά µε τη ψυχική και σωµατική υγεία του εξυπηρετούµενου.  
  
 
 
7.3 ∆ΕΙΓΜΑ – ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  
 

Η επιλογή του δείγµατος ήταν τυχαία. Αναπτύσσοντας συνεργασία µε τα 
δυο Κέντρα και εποµένως µε τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους ζητήθηκε η 
επιλογή των εξυπηρετούµενων που θα συνεργαστούν και θα χορηγηθούν τα 
ερωτηµατολόγια να είναι τυχαία. Λόγω των περιορισµένων περιπτώσεων, 
επιλέχθηκαν περιπτώσεις οι οποίες είχαν αρχίσει συνεργασία και οι οποίες ήταν 
σίγουρο ότι θα συνεχιζόντουσαν προκειµένου να συµπληρωθεί ένας ορισµένος 
αριθµός συνεδριών. 

 
Η έρευνα η οποία είχε διάρκεια 6 περίπου µηνών περιελάµβανε την 

επαγγελµατική σχέση τεσσάρων κοινωνικών λειτουργών (2 σε κάθε Κέντρο) και 
δεκατριών εξυπηρετουµένων. Ποσοστό 61,5% του δείγµατος προερχόταν από το 
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων και το υπόλοιπο 38,5% από το Κέντρο Ψυχικής 
Υγιεινής Ηρακλείου (Πίνακας 7.1). Το φύλο του δείγµατος µας ήταν όλες γυναίκες 
(100%), ελληνικής καταγωγής, ηλικίας από 20-50 ετών. Το 30,8% του δείγµατος 
ήταν ηλικίας 20-30 ετών, το 38,4% ήταν ηλικίας 31-40 και το υπόλοιπο 30,8% 
ηλικίας 41-50 ετών (Πίνακας 7.2). Η οικογενειακή κατάσταση των γυναικών του 
δείγµατος, ο αριθµός των παιδιών που είχαν, το επίπεδο εκπαίδευσής τους και το 
επάγγελµά τους παρουσιάζονται στους Πίνακες 7.3, 7.4, 7.5 και 7.6 αντιστοίχως.  
 
 
Πίνακας 7.1. Προέλευση δείγµατος. 
 

Κέντρο Συχνότητα Ποσοστό 
Ηρακλείου 5 38,5 
Χανίων 8 61,5 
Σύνολο 100,0 100,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Πίνακας 7.2. Ηλικία δείγµατος 
 

Ηλικία Συχνότητα Ποσοστό 
20 1 7,7 
23 1 7,7 
26 1 7,7 
29 1 7,7 
34 2 15,4 
35 1 7,7 
40 2 15,4 
44 1 7,7 
45 1 7,7 
50 2 15,4 

Σύνολο 13 100,0 
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      Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, το 46,2% του δείγµατός µας δέχθηκε 
κατά το παρελθόν ψυχολογική υποστήριξη από κάποιο επαγγελµατία ψυχικής 
υγείας, ενώ το 53,8% δεν έχει δεχτεί ποτέ. Κάνεις δεν νοσηλεύτηκε για κάποιο 
ψυχολογικό πρόβληµα. Όσον αφορά την ύπαρξη κάποιας σωµατικής ασθένειας, 
το 15,4% του δείγµατος απάντησε ότι πάσχει από κάποια σωµατική ασθένεια, 
ενώ το 84,6% δεν αντιµετωπίζει κάποιο σωµατικό πρόβληµα. Στην ερώτηση που 
αφορά την ψυχική ασθένεια το 30,8% του δείγµατος δήλωσε ότι σήµερα 
αντιµετωπίζει κάποιο ψυχικό νόσηµα και το υπόλοιπο 69,2% απάντησε αρνητικά. 
Τέλος στο ερώτηµα αν ακολουθούν σήµερα κάποια φαρµακευτική αγωγή για 
οποιοδήποτε λόγο το 61,5% απάντησε θετικά και το 38,5% αρνητικά.     
 
Πίνακας 7.3. Οικογενειακή κατάσταση δείγµατος. 
 

Οικογενειακή 
κατάσταση  

Συχνότητα  Ποσοστό 

Άγαµη 4 30,8 
Έγγαµη 2 15,4 
∆ιαζευγµένη 4 30,8 
Χήρα 2 15,4 
Συζεί 1 7,7 
Σύνολο 13 100,0 
 
 
Πίνακας 7.4. Αριθµός παιδιών των γυναικών του δείγµατος. 
 

Παιδιά Συχνότητα Ποσοστό 
Χωρίς παιδιά 5 38,5 
1 αγόρι 1 7,7 
1 αγόρι 1 κορίτσι 2 15,4 
1 αγόρι 2 κορίτσια 2 15,4 
1 κορίτσι 1 7,7 
2 αγόρια 1 7,7 
2 κορίτσια 1 7,7 
Σύνολο 13 100,0 
 
 
Πίνακας 7.5. Εκπαίδευση των γυναικών του δείγµατος. 
 

Εκπαίδευση Συχνότητα Ποσοστό
∆ηµοτικό 1 7,7 
Γυµνάσιο 1 7,7 
Λύκειο 6 46,2 
Ανώτερη 2 15,4 
Ανώτατη 3 23,1 
Σύνολο 13 100,0 
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Πίνακας 7.6. Επάγγελµα δείγµατος. 
 

Επάγγελµα Συχνότητα Ποσοστό
Ανεπάγγελτη  1 7,7 
∆ηµόσια υπάλληλος 2 15,4 
∆ασκάλα 1 7,7 
Εκπαιδευτικός 1 7,7 
Ιδιωτική υπάλληλος 3 23,1 
Κοµµώτρια 1 7,7 
Οικιακά 2 15,4 
Σπουδάστρια 1 7,7 
Φοιτήτρια 1 7,7 
Σύνολο 13 100,0 
 
 
 
7.4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
 
Οι ερευνητικές υποθέσεις που διατυπώθηκαν και διερευνήθηκαν στην παρούσα 
µελέτη είναι οι ακόλουθες: 

1. Κατά πόσο η ηλικία, το µορφωτικό επίπεδο και η οικογενειακή κατάσταση 
των εξυπηρετούµενων σχετίζονται µε τον τρόπο που αλληλεπιδρούν µε 
τον κοινωνικό λειτουργό και τους άλλους ανθρώπους; 

2. Πως ο κοινωνικός λειτουργός και ο εξυπηρετούµενος αξιολογούν την 
ποιότητα των µεταξύ τους συνεδριών. 

3. Κατά πόσο υπάρχει συνάφεια µεταξύ της σχέσης του εξυπηρετούµενου µε 
τον κοινωνικό λειτουργό και της σχέσης του κοινωνικού λειτουργού µε τον 
εξυπηρετούµενο. 

4. Κατά πόσο υπάρχει συνάφεια µεταξύ της σχέσης του εξυπηρετούµενου µε 
τον κοινωνικό λειτουργό και της σχέσης του (εξυπηρετούµενος) µε τους 
άλλους ανθρώπους (διαπροσωπικές σχέσεις). 

5. Κατά πόσο υπάρχει συνάφεια µεταξύ της σχέσης που αναπτύσσει ο 
εξυπηρετούµενος µε τους άλλους ανθρώπους και της σχέσης του 
(εξυπηρετούµενος) µε τον κοινωνικό λειτουργό 

 
 
 
7.5 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Με την συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων και τη λήξη της έρευνας 
πραγµατοποιήθηκε η εισαγωγή των δεδοµένων στο EXCEL. Στη συνέχεια 
προβήκαµε στην επεξεργασία των στοιχείων (στατιστική ανάλυση) µέσω του 
προγράµµατος SPSS χρησιµοποιώντας το κριτήριο χ2, τον συντελεστή 
συσχέτισης Pearson r (Pearson product-moment correlation coefficient r) για τη 
διερεύνηση συσχετίσεων, και την Ανάλυση ∆ιακύµανσης (ANOVA) για την 
διερεύνηση στατιστικά σηµαντικών διαφορών µεταξύ των οµάδων. Τέλος, έγινε η 
ερµηνεία των αποτελεσµάτων και η εξαγωγή των συµπερασµάτων. Τα 
αποτελέσµατα της έρευνας παρουσιάζονται αµέσως παρακάτω. 
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7.6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
 
7.6.1. Σχέση δηµογραφικών µεταβλητών µε τον τρόπο αλληλεπίδρασης των 
εξυπηρετούµενων µε τους άλλους ανθρώπους και τον κοινωνικό λειτουργό 
 

Γενικά, ο τρόπος µε τον οποίο οι εξυπηρετούµενοι δηµιουργούν σχέσεις 
µε τους άλλους ανθρώπους (όπως αξιολογείται µε το ΕΣΑΑ2) παρουσιάζεται 
στον Πίνακα 7.7. Παρατηρείται ότι οι εξυπηρετούµενοι, κατά µέσο όρο, είχαν 
υψηλές τιµές στις θέσεις ΕΘΙ (Μ.Ο=19,31) και ΟΕ (Μ.Ο=18,31) και χαµηλές τιµές 
στις θέσεις ΑΘΙ (Μ.Ο=12,15) και ΑΘΑ (Μ.Ο=11,77). 
 
Πίνακας 7.7. Σχέση εξυπηρετούµενου µε τους άλλους ανθρώπους (ΕΣΑΑ2) 
 
ΕΣΑΑ2 Μ.Ο Τυπική απόκλιση 
ΟΘΙ 15,54 6,90 
ΕΘΙ 19,31 6,90 
ΟΕ 18,31 5,48 
ΕΘΑ 14,15 6,15 
ΟΘΑ 12,85 6,53 
ΑΘΑ 11,77 5,37 
ΟΑ 13,31 6,56 
ΑΘΙ 12,15 5,21 
Σύνολο 117,38 27,26 

 

Μ.Ο= Μέσος Όρος 
 

 

ΟΘΙ: Ουδέτερη Θέση Ισχύος  ΟΘΑ: Ουδέτερη Θέση Αδυναµίας 
ΕΘΙ: Εγγύτητα από Θέση Ισχύος  ΑΘΑ: Απόσταση από Θέση Αδυναµίας 
ΟΕ: Ουδέτερη Εγγύτητα  ΟΑ: Ουδέτερη Απόσταση 
ΕΘΑ: Εγγύτητα από Θέση Αδυναµίας  ΑΘΙ: Απόσταση από Θέση Ισχύος 

 
Η συνάφεια της ηλικίας των εξυπηρετούµενων µε τον τρόπο 

διαπροσωπικής αλληλεπίδρασής τους µε τους άλλους ανθρώπους (βαθµολογία 
στο ερωτηµατολόγιο ΕΣΑΑ2) δεν ήταν στατιστικά σηµαντική. Βρέθηκε, δηλαδή, 
ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ των µεταβλητών της ηλικίας 
και του τρόπου αλληλεπίδρασης του εξυπηρετούµενου µε τους άλλους 
ανθρώπους (Πίνακας 7.8).  

 
Πίνακας 7.8. Συνάφεια ηλικίας και διαπροσωπικών σχέσεων του 
εξυπηρετούµενου µε τους άλλους ανθρώπους (ΕΣΑΑ2) 
 
ΕΣΑΑ 2 Ηλικία 
ΟΘΙ -,110 
ΕΘΙ -,051 
ΟΕ -,339 
ΕΘΑ -,147 
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ΟΘΑ ,309 
ΑΘΑ ,363 
ΟΑ -,018 
ΑΘΙ -,232 
Σύνολο -,045 

 

 

ΟΘΙ: Ουδέτερη Θέση Ισχύος  ΟΘΑ: Ουδέτερη Θέση Αδυναµίας 
ΕΘΙ: Εγγύτητα από Θέση Ισχύος  ΑΘΑ: Απόσταση από Θέση Αδυναµίας 
ΟΕ: Ουδέτερη Εγγύτητα  ΟΑ: Ουδέτερη Απόσταση 
ΕΘΑ: Εγγύτητα από Θέση Αδυναµίας  ΑΘΙ: Απόσταση από Θέση Ισχύος 

 
Για τη διερεύνηση της διαφοράς στον τρόπο αλληλεπίδρασης 

(διαπροσωπικές σχέσεις) του εξυπηρετούµενου µε τους άλλους ανθρώπους 
(ΕΣΑΑ2) σε σχέση µε την ηλικία, δηµιουργήθηκαν τρεις ηλικιακές οµάδες (20-30 
ετών, 31-40 ετών και 41-50 ετών). Η ανάλυση διακύµανσης (ANOVA) έδειξε ότι οι 
εξυπηρετούµενοι ηλικίας 20-30 ετών συγκεντρώνουν υψηλότερη βαθµολογία στις 
θέσεις ΟΕ και ΕΘΙ και χαµηλότερη στις θέσεις ΟΑ και ΑΘΑ. Οι ηλικίες 31-40 
είχαν µεγαλύτερη βαθµολογία στην ΕΘΙ και στην ΟΕ και χαµηλότερη στις θέσεις 
ΟΘΙ και ΑΘΑ. Ενώ οι εξυπηρετούµενοι ηλικίας 41-50 ετών είχαν υψηλότερη 
βαθµολογία στην ΕΘΙ, ΟΘΙ και ΟΕ και χαµηλότερη στις θέσεις ΕΘΑ και ΑΘΙ. 
Γενικότερα, οι εξυπηρετούµενοι ηλικίας 20-30 ετών είχαν υψηλότερες 
βαθµολογίες στις περισσότερες θέσεις του ∆ιαπροσωπικού Οκταγώνου (Πίνακας 
7.9). Καµία όµως από τις προαναφερθείσες διαφορές δεν ήταν στατιστικά 
σηµαντική.  
 
Πίνακας 7.9. Τρόπος αλληλεπίδρασης (διαπροσωπικές σχέσεις) των 
εξυπηρετούµενων µε τους άλλους ανθρώπους (ΕΣΑΑ2) σε σχέση µε την ηλικία  

 
ΗΛΙΚΙΑ  

20-30 ετών 31-40 ετών 41-50 ετών ANOVA 
 
 
ΕΣΑΑ2 Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. F p
ΟΘΙ 18,50 8,55 12,60 6,99 16,25 4,99 ,818 ,469 
ΕΘΙ   21,50 6,03 17,80 9,86 19,00 3,74 ,287 ,757 
ΟΕ  22,50 4,65 16,60 6,80 16,25 1,71 1,966 ,191 
ΕΘΑ  16,25 6,99 14,00 7,25 12,25 4,65 ,382 ,692 
ΟΘΑ 12,00 8,87 13,20 7,69 13,25 3,40 ,041 ,960 
ΑΘΑ  10,75 8,73 11,80 4,32 12,75 3,40 ,118 ,890 
ΟΑ  11,75 7,80 15,20 8,47 12,50 2,38 ,311 ,740 
ΑΘΙ  13,00 4,69 14,00 6,60 9,00 2,94 1,122 ,363 
Σύνολο 126,25 29,41 115,20 37,49 111,25 117,38 ,290 ,754 
 

Μ.Ο. = Μέσος όρος 
Τ.Α. = Τυπική απόκλιση 
 

ΟΘΙ: Ουδέτερη Θέση Ισχύος  ΟΘΑ: Ουδέτερη Θέση Αδυναµίας 
ΕΘΙ: Εγγύτητα από Θέση Ισχύος  ΑΘΑ: Απόσταση από Θέση Αδυναµίας 
ΟΕ: Ουδέτερη Εγγύτητα  ΟΑ: Ουδέτερη Απόσταση 
ΕΘΑ: Εγγύτητα από Θέση Αδυναµίας  ΑΘΙ: Απόσταση από Θέση Ισχύος 
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Η συνάφεια της ηλικίας των εξυπηρετουµένων µε τον τρόπο συσχέτισής  τους µε 
τον κοινωνικό λειτουργό (βαθµολογία στο ερωτηµατολόγιο Αξιολόγησης της 
σχέσης του εξυπηρετούµενου µε τον κοινωνικό λειτουργό) έδειξε ότι υπάρχει 
στατιστικά σηµαντική θετική συνάφεια µεταξύ των µεταβλητών αυτών (της ηλικίας 
και του τρόπου αλληλεπίδρασης εξυπηρετούµενου µε κοινωνικό λειτουργό) στη 
θέση ΕΘΑ (Πίνακας 7.10). 
 
Πίνακάς 7.10 Συνάφεια ηλικίας και σχέσης του εξυπηρετούµενου µε τον 
κοινωνικό λειτουργό. 
 
Αξιολόγηση της σχέσης του 
εξυπηρετούµενου µε τον 
κοινωνικό λειτουργό  

Ηλικία 

ΟΘΙ ,115 
ΕΘΙ ,254 
ΟΕ ,416 
ΕΘΑ ,669* 
ΟΘΑ ,352 
ΑΘΑ ,411 
ΟΑ ,300 
ΑΘΙ ,249 
Σύνολο ,472 

*Η συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0.05  (∆ιπλής κατεύθυνσης). 
 

 

ΟΘΙ: Ουδέτερη Θέση Ισχύος  ΟΘΑ: Ουδέτερη Θέση Αδυναµίας 
ΕΘΙ: Εγγύτητα από Θέση Ισχύος  ΑΘΑ: Απόσταση από Θέση Αδυναµίας 
ΟΕ: Ουδέτερη Εγγύτητα  ΟΑ: Ουδέτερη Απόσταση 
ΕΘΑ: Εγγύτητα από Θέση Αδυναµίας  ΑΘΙ: Απόσταση από Θέση Ισχύος 

 
 
         Με βάση τις τρεις ηλικιακές οµάδες που δηµιουργήθηκαν 
πραγµατοποιήθηκε η διερεύνηση του τρόπου αλληλεπίδρασης του 
εξυπηρετούµενου µε τον κοινωνικό λειτουργό. Η ανάλυση διακύµανσης (ΑΝΟVA) 
έδειξε ότι οι εξυπηρετούµενοι ηλικίας 20-30 ετών συγκέντρωσαν υψηλότερη 
βαθµολογία στις θέσεις ΟΘΙ, ΑΘΑ, ΑΘΙ και χαµηλότερη  βαθµολογία στις θέσεις 
ΕΘΙ, ΟΕ, ΕΘΑ. Οι εξυπηρετούµενοι ηλικίας 31-40 ετών είχαν υψηλότερη 
βαθµολογία στις θέσεις ΟΘΙ και ΑΘΙ και χαµηλότερη στις ΟΘΑ και ΕΘΑ. Οι 
ηλικίας 41-50 ετών είχαν µεγαλύτερη βαθµολογία στις θέσεις ΑΘΑ, ΟΑ και ΑΘΙ 
και µικρότερη στις θέσεις ΟΘΑ, ΟΕ και ΕΘΙ (Πίνακας 7.11)  

Επίσης, οι εξυπηρετούµενοι και των τριών ηλικιακών οµάδων αξιολόγησαν 
τη σχέση τους µε τον κοινωνικό λειτουργό κυρίως «ασφαλή», όσον αφορά στα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά της µεταξύ τους σχέσης  (Πίνακας 7.12). 
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Πίνακας 7.11 Τρόπος αλληλεπίδρασης των εξυπηρετούµενων µε τον κοινωνικό 
λειτουργό σε σχέση µε την ηλικία. 
 

ΗΛΙΚΙΑ  
20-30 ετών 31-40 ετών 41-50 ετών ANOVA 

Εξυπη-
ρετούµ
ενος* Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. F p
ΟΘΙ 3,75 ,50 5,40 2,79 3,75 1,71 1,029 ,392 
ΕΘΙ   ,00 ,00 2,60 1,67 ,75 ,96 5,863 ,021 
ΟΕ  ,75 ,96 1,80 1,30 1,75 ,96 1,191 ,343 
ΕΘΑ  ,75 ,96 1,00 1,00 2,25 1,50 1,952 ,193 
ΟΘΑ 1,00 1,15 1,40 1,52 1,75 1,26 ,314 ,738 
ΑΘΑ  3,75 2,63 4,20 2,59 4,75 1,50 ,185 ,834 
ΟΑ  3,25 1,71 4,40 2,07 4,50 3,00 ,375 ,696 
ΑΘΙ  3,75 2,50 5,20 3,11 4,50 3,00 ,277 ,764 
Σύνολο 17,00 7,99 26,00 11,94 24,00 8.21 1,001 ,401 
 

* Αξιολόγηση της σχέσης του εξυπηρετούµενου µε τον κοινωνικό λειτουργό 
 

ΟΘΙ: Ουδέτερη Θέση Ισχύος  ΟΘΑ: Ουδέτερη Θέση Αδυναµίας 
ΕΘΙ: Εγγύτητα από Θέση Ισχύος  ΑΘΑ: Απόσταση από Θέση Αδυναµίας 
ΟΕ: Ουδέτερη Εγγύτητα  ΟΑ: Ουδέτερη Απόσταση 
ΕΘΑ: Εγγύτητα από Θέση Αδυναµίας  ΑΘΙ: Απόσταση από Θέση Ισχύος 

 

 
 
 
 
Πίνακας 7.12 Αξιολόγηση της ποιότητας της σχέσης του εξυπηρετούµενου µε 
τον κοινωνικό λειτουργό µε βάση την ηλικία. 
 

ΗΛΙΚΙΑ  
20-30 ετών 31-40 ετών 41-50 ετών ANOVA 

 
Εξυπηρετού-
µενος* Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. F p
Ασφαλής 8,25 2,63 9,00 4,53 11,00 2,45 ,676 ,530 
Ακραία 4,00 3,56 6,00 2,12 3,50 2,65 1,044 ,387 
Απεγνωσµένη 1,75 2,22 3,80 3,11 3,00 2,94 ,589 ,573 
Ανασφαλής 1,50 1,73 3,20 3,56 1,75 2,87 ,459 ,645 
Αποφευκτική 1,50 1,91 4,00 2,00 4,75 3,40 1,901 ,200 
 

* Αξιολόγηση της σχέσης του εξυπηρετούµενου µε τον κοινωνικό λειτουργό 
 

Μ.Ο= Μέσος Όρος 
Τ.Α= Τυπική Απόκλιση 
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Η εξέταση (χ2) της οικογενειακής κατάστασης σε σχέση µε τον τρόπο 
αλληλεπίδρασης των εξυπηρετούµενων µε τους άλλους ανθρώπους (ΕΣΑΑ2) 
έδειξε ότι οι εξυπηρετούµενοι δεν σχετίζονται διαφορετικά ανάλογα µε την 
οικογενειακή τους κατάσταση σε καµία θέση του Οκταγώνου (Πίνακες 7.13, 7.14, 
7.15, 7.16, 7.17, 7.18., 7.19., 7.20, και 7.21, αντίστοιχα για την ΟΘΙ, ΕΘΙ, ΟΕ, 
ΕΘΑ, ΟΘΑ, ΑΘΑ, ΟΑ, ΑΘΙ και τον συνολικό τρόπο αλληλεπίδρασής τους). 
 
 
Πίνακας 7.13. ∆ηµιουργία σχέσεων από Ουδέτερη Θέση Ισχύος (ΟΘΙ) ανάλογα 
µε την οικογενειακή κατάσταση του δείγµατος 
 

Οικογενειακή κατάσταση Ουδέτερη Θέση 
Ισχύος (ΟΘΙ) Άγαµη Έγγαµη ∆ιαζευγµένη Χήρα Συζεί Σύνολο 

Χαµηλές τιµές (0-10) 2   1  3 
Μέσες τιµές  (11-20)  2 2 1 1 6 
Υψηλές τιµές  (21-30) 2  2   4 
Σύνολο   4 2 4 2 1 13 
Χ2= 9,75, d.f = 8, p = ,283 
 
 
Πίνακας 7.14. ∆ηµιουργία σχέσεων από Εγγύτητα από Θέση Ισχύος (ΕΘΙ) 
ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση του δείγµατος 
 

Οικογενειακή κατάσταση Εγγύτητα από Θέση 
Ισχύος (ΕΘΙ) Άγαµη Έγγαµη ∆ιαζευγµένη Χήρα Συζεί Σύνολο 

Χαµηλές τιµές (0-10) 1     1 
Μέσες τιµές  (11-20) 2 1 3 1  7 
Υψηλές τιµές  (21-30) 1 1 1 1 1 5 
Σύνολο   4 2 4 2 1 13 
Χ2= 4,63, d.f=8, p=,795 
 
 
Πίνακας 7.15. ∆ηµιουργία σχέσεων από Ουδέτερη Εγγύτητα (ΟΕ) ανάλογα µε 
την οικογενειακή κατάσταση του δείγµατος 
 

Οικογενειακή κατάσταση Ουδέτερη 
Εγγύτητα(ΟΕ) Άγαµη Έγγαµη ∆ιαζευγµένη Χήρα Συζεί Σύνολο 

Χαµηλές τιµές (0-10)    1  1 
Μέσες τιµές  (11-20) 2 2 3 1 1 9 
Υψηλές τιµές  (21-30) 2  1   3 
Σύνολο   4 2 4 2 1 13 
Χ2= 8,67, d.f=8, p=,371 
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Πίνακας 7.16. ∆ηµιουργία σχέσεων από Εγγύτητα από Θέση Αδυναµίας (ΕΘΑ) 
ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση του δείγµατος 
 

Οικογενειακή κατάσταση Εγγύτητα από Θέση 
Αδυναµίας (ΕΘΑ) Άγαµη Έγγαµη ∆ιαζευγµένη Χήρα Συζεί Σύνολο 

Χαµηλές τιµές (0-10) 1  1 2  4 
Μέσες τιµές  (11-20) 1 2 2  1 6 
Υψηλές τιµές  (21-30) 2  1   3 
Σύνολο   4 2 4 2 1 13 
Χ2= 9,75, d.f=8, p=,283 
 
 
Πίνακας 7.17. ∆ηµιουργία σχέσεων από Ουδέτερη Θέση Αδυναµίας (ΟΘΑ) 
ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση του δείγµατος 
 

Οικογενειακή κατάσταση Ουδέτερη Θέση 
Αδυναµίας (ΟΘΑ) Άγαµη Έγγαµη ∆ιαζευγµένη Χήρα Συζεί Σύνολο 

Χαµηλές τιµές (0-10) 2 1 1 1 1 6 
Μέσες τιµές  (11-20) 1 1 2 1  5 
Υψηλές τιµές  (21-30) 1  1   2 
Σύνολο   4 2 4 2 1 13 
Χ2= 3,14, d.f=8, p=,925 
 
 
Πίνακας 7.18. ∆ηµιουργία σχέσεων από Απόσταση από Θέση Αδυναµίας (ΑΘΑ) 
ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση του δείγµατος 
 

Οικογενειακή κατάσταση Απόσταση από Θέση 
Αδυναµίας (ΑΘΑ) Άγαµη Έγγαµη ∆ιαζευγµένη Χήρα Συζεί Σύνολο 

Χαµηλές τιµές (0-10) 1  1 1 1 4 
Μέσες τιµές  (11-20) 2 2 3 1  8 
Υψηλές τιµές  (21-30) 1     1 
Σύνολο   4 2 4 2 1 13 
Χ2= 6,094, d.f=8, p=,637 
 
 
Πίνακας 7.19. ∆ηµιουργία σχέσεων από Ουδέτερη Απόσταση (ΟΑ) ανάλογα µε 
την οικογενειακή κατάσταση του δείγµατος 
 

Οικογενειακή κατάσταση Ουδέτερη Απόσταση 
(ΟΑ) Άγαµη Έγγαµη ∆ιαζευγµένη Χήρα Συζεί Σύνολο 

Χαµηλές τιµές (0-10) 2  1 2 1 6 
Μέσες τιµές  (11-20)  1 3   4 
Υψηλές τιµές  (21-30) 2 1    3 
Σύνολο   4 2 4 2 1 13 
Χ2= 11,64, d.f=8, p=,168 
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Πίνακας 7.20. ∆ηµιουργία σχέσεων από Απόσταση από Θέση Ισχύος (ΑΘΙ) 
ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση του δείγµατος 
 

Οικογενειακή κατάσταση Απόσταση από Θέση 
Ισχύος (ΑΘΙ) Άγαµη Έγγαµη ∆ιαζευγµένη Χήρα Συζεί Σύνολο 

Χαµηλές τιµές (0-10) 2 1 1 1  5 
Μέσες τιµές  (11-20) 2 1 2 1 1 7 
Υψηλές τιµές  (21-30)   1   1 
Σύνολο   4 2 4 2 1 13 
Χ2= 3,529, d.f=8, p=,897 
 
 
Πίνακας 7.21. Συνολικός τρόπος συσχέτισης του δείγµατος (Συνολική 
βαθµολογία) ανάλογα µε την οικογενειακή τους κατάσταση 
 

Οικογενειακή κατάσταση  
Συνολική βαθµολογία Άγαµη Έγγαµη ∆ιαζευγµένη Χήρα Συζεί Σύνολο 

Χαµηλές τιµές (0-80)    1  1 
Μέσες τιµές  (81-160) 4 2 4 1 1 12 
Σύνολο  4 2 4 2 1 13 
Χ2= 5,958, d.f=4, p=,202 
 

 
 
 
Το µορφωτικό επίπεδο των εξυπηρετούµενων επίσης δεν διαφοροποίησε 

τον τρόπο µε τον οποίο αλληλεπιδρούν µε τους άλλους ανθρώπους (βαθµολογία 
στο ερωτηµατολόγιο ΕΣΑΑ2) σε καµία θέση του Οκταγώνου (Πίνακες 7.22, 7.23, 
7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, και 7.30, αντίστοιχα για την ΟΘΙ, ΕΘΙ, ΟΕ, 
ΕΘΑ, ΟΘΑ, ΑΘΑ, ΟΑ, ΑΘΙ και τον συνολικό τρόπο συσχέτισής τους). 
 
 
Πίνακας 7.22. ∆ηµιουργία σχέσεων από Ουδέτερη Θέση Ισχύος (ΟΘΙ) ανάλογα 
µε το µορφωτικό επίπεδο του δείγµατος 
 

Μορφωτικό Επίπεδο Ουδέτερη Θέση 
Ισχύος (ΟΘΙ) Α΄Βαθµίδα Β΄Βαθµίδα Γ΄Βαθµίδα Σύνολο 

Χαµηλές τιµές (0-10)  2 1 3 
Μέσες τιµές  (11-20) 1 4 1 6 
Υψηλές τιµές  (21-30)  1 3 4 
Σύνολο   1 7 5 13 
Χ2= 4,21, d.f=4, p=,378 
. 
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Πίνακας 7.23. ∆ηµιουργία σχέσεων από Εγγύτητα από Θέση Ισχύος (ΕΘΙ) 
ανάλογα µε το µορφωτικό επίπεδο του δείγµατος 
 

Μορφωτικό Επίπεδο Εγγύτητα από Θέση 
Ισχύος (ΕΘΙ) Α΄Βαθµίδα Β΄Βαθµίδα Γ΄Βαθµίδα Σύνολο 

Χαµηλές τιµές (0-10)   1 1 
Μέσες τιµές  (11-20) 1 3 3 7 
Υψηλές τιµές  (21-30)  4 1 5 
Σύνολο   1 7 5 13 
Χ2= 3,651, d.f=4, p=,455 
 
 
Πίνακας 7.24. ∆ηµιουργία σχέσεων από Ουδέτερη Εγγύτητα (ΟΕ) ανάλογα µε το 
µορφωτικό επίπεδο του δείγµατος 
 

Μορφωτικό Επίπεδο Ουδέτερη Εγγύτητα 
(ΟΕ) Α΄Βαθµίδα Β΄Βαθµίδα Γ΄Βαθµίδα Σύνολο 

Χαµηλές τιµές (0-10)  1  1 
Μέσες τιµές  (11-20) 1 4 4 9 
Υψηλές τιµές  (21-30)  2 1 3 
Σύνολο   1 7 5 13 
Χ2= 1,568, d.f=4, p=,814 
 
 
Πίνακας 7.25. ∆ηµιουργία σχέσεων από Εγγύτητα από Θέση Αδυναµίας (ΕΘΑ) 
ανάλογα µε το µορφωτικό επίπεδο του δείγµατος 
 

Μορφωτικό Επίπεδο Εγγύτητα από Θέση 
Αδυναµίας (ΕΘΑ) Α΄Βαθµίδα Β΄Βαθµίδα Γ΄Βαθµίδα Σύνολο 

Χαµηλές τιµές (0-10)  3 1 4 
Μέσες τιµές  (11-20) 1 3 2 6 
Υψηλές τιµές  (21-30)  1 2 3 
Σύνολο   1 7 5 13 
Χ2= 2,60, d.f=4, p=,627 
 
 
Πίνακας 7.26. ∆ηµιουργία σχέσεων από Ουδέτερη Θέση Αδυναµίας (ΟΘΑ) 
ανάλογα µε το µορφωτικό επίπεδο του δείγµατος 
 

Μορφωτικό Επίπεδο Ουδέτερη Θέση 
Αδυναµίας (ΟΘΑ) Α΄Βαθµίδα Β΄Βαθµίδα Γ΄Βαθµίδα Σύνολο 

Χαµηλές τιµές (0-10)  3 3 6 
Μέσες τιµές  (11-20) 1 3 1 5 
Υψηλές τιµές  (21-30)  1 1 2 
Σύνολο   1 7 5 13 
Χ2= 2,377, d.f=4, p=,667 
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Πίνακας 7.27. ∆ηµιουργία σχέσεων από Απόσταση από Θέση Αδυναµίας (ΑΘΑ) 
ανάλογα µε το µορφωτικό επίπεδο του δείγµατος 
 

Μορφωτικό Επίπεδο Απόσταση από Θέση 
Αδυναµίας (ΑΘΑ) Α΄Βαθµίδα Β΄Βαθµίδα Γ΄Βαθµίδα Σύνολο 

Χαµηλές τιµές (0-10)  2 2 4 
Μέσες τιµές  (11-20) 1 5 2 8 
Υψηλές τιµές  (21-30)   1 1 
Σύνολο   1 7 5 13 
Χ2= 2,786, d.f=4, p=,594 
 
 
Πίνακας 7.28. ∆ηµιουργία σχέσεων από Ουδέτερη Απόσταση (ΟΑ) ανάλογα µε 
το µορφωτικό επίπεδο του δείγµατος 
 

Μορφωτικό Επίπεδο Oυδέτερη Απόσταση 
(ΟΑ) Α΄Βαθµίδα Β΄Βαθµίδα Γ΄Βαθµίδα Σύνολο 

Χαµηλές τιµές (0-10)  4 2 6 
Μέσες τιµές  (11-20) 1 2 1 4 
Υψηλές τιµές  (21-30)  1 2 3 
Σύνολο   1 7 5 13 
Χ2= 3,529, d.f=4, p=,474 
 
 
 Πίνακας 7.29. ∆ηµιουργία σχέσεων από Απόσταση από Θέση Αδυναµίας (ΑΘΑ) 
ανάλογα µε το µορφωτικό επίπεδο του δείγµατος 
 

Μορφωτικό Επίπεδο Απόσταση από Θέση 
Ισχύος (ΑΘΙ) Α΄Βαθµίδα Β΄Βαθµίδα Γ΄Βαθµίδα Σύνολο 

Χαµηλές τιµές (0-10) 1 3 1 5 
Μέσες τιµές  (11-20)  3 4 7 
Υψηλές τιµές  (21-30)  1  1 
Σύνολο   1 7 5 13 
Χ2= 3,651, d.f=4, p=,455 
  
 
Πίνακας 7.30. Συνολικός τρόπος συσχέτισης του δείγµατος (Συνολική 
βαθµολογία) ανάλογα µε το µορφωτικό τους επίπεδο  
 

Μορφωτικό Επίπεδο Συνολική βαθµολογία 
Α΄Βαθµίδα Β΄Βαθµίδα Γ΄Βαθµίδα Σύνολο 

Χαµηλές τιµές (0-80)  1  1 
Μέσες τιµές  (81-160) 1 6 5 12 
Σύνολο   1 7 5 13 
Χ2= ,929, d.f=2, p=,629 
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7.6.2. Ποιότητα των συνεδριών 
 
Όσον αφορά στις συνεδρίες µεταξύ κοινωνικού λειτουργού και 

εξυπηρετούµενου µπορούµε να παρατηρήσουµε τα εξής: καθώς αυξάνονται οι 
συνεδρίες, ο κοινωνικός λειτουργός θεωρεί ότι αυξάνεται το βάθος της συνεδρίας 
και ακολούθως αυτό γίνεται σε µικρότερο βαθµό (Πίνακας 7.31). Όσο αφορά το 
δείκτη της οµαλότητας από µέρους του κοινωνικού λειτουργού, παρατηρούµε ότι 
η άνεση και η χαλάρωση (οµαλότητα) που επιτυγχάνεται στις συνεδρίες συνεχώς 
αυξάνει. Επίσης η θετικότητα αυξάνει µε το πέρας των συνεδριών, ενώ ο δείκτης 
της διεγερµένης διάθεσης αυξοµειώνεται µε το πέρας των συνεδριών.  

 
Πίνακας 7.31. Η ποιότητα των συνεδριών όπως αξιολογήθηκαν από τον 
κοινωνικό λειτουργό.  

 

Ποιότητα της συνεδρίας  
Συνεδρίες Βάθος Οµαλότητα Θετικότητα ∆ιέγερση 

 Μ.Ο        (Τ.Α) Μ.Ο       (Τ.Α) Μ.Ο       (Τ.Α) Μ.Ο      (Τ.Α) 
1 21,23     (5,20) 24,00    (6,14) 24,62    (7,40) 22,23  (4,62) 
2 24,15     (4,60) 24,46    (6,86) 25,08    (6,95) 22,38  (5,36) 
3 25,15     (4,00) 25,23    (4,76) 26,38    (5,55) 21,54  (5,47) 
4 24,00     (4,85) 25,15    (5,98) 26,77    (5,48) 21,92  (4,55) 
5 23,57     (6,29) 28,57    (5,53) 26,71    (7,13) 23,86  (5,67) 
6 17,60     (1,41) 18,50    (3,54) 20,50    (6,36) 20,50  (4,95) 

 

Μ.Ο= Μέσος  Όρος 
Τ.Α= Τυπική Απόκλιση 

 
 
Η αξιολόγηση του εξυπηρετούµενου διαφοροποιείται από αυτή του 

κοινωνικού λειτουργού (Πίνακας 7.31). Οι δείκτες βάθους, οµαλότητας και θετικής 
διάθεσης αυξοµειώνονται κατά τη διάρκεια των συνεδριών, ενώ ο δείκτης 
διεγερµένης διάθεσης παρουσιάζει µια αυξοµείωση στις αρχικές συνεδρίες και 
στη συνέχεια µια σηµαντική αύξηση. 
 
Πίνακας 7.32. Η ποιότητα των συνεδριών όπως αξιολογήθηκαν από τον 
εξυπηρετούµενο 

 

Ποιότητα της συνεδρίας  
Συνεδρίες Βάθος Οµαλότητα Θετικότητα ∆ιέγερση 

 Μ.Ο        (Τ.Α) Μ.Ο       (Τ.Α) Μ.Ο       (Τ.Α) Μ.Ο      (Τ.Α) 
1 26,15     (2,91) 24,08    (4,97) 24,92    (4,48) 21,85  (3,24) 
2 25,62     (5,14) 23,23    (6,86) 23,92    (6,26) 20,00  (3,44) 
3 26,38     (3,10) 24,77    (6,99) 25,46    (8,08) 21,62  (4,99) 
4 26,38     (4,68) 24,85    (7,14) 26,69    (7,03) 22,54  (3,71) 
5 26,00     (4,86) 29,86    (4,63) 29,71    (5,88) 24,00  (3,56) 
6 26,50     (4,95) 25,00    (2,83) 25,00    (0,00) 26,50  (2,12) 

 

Μ.Ο= Μέσος Όρος  
Τ.Α= Τυπική Απόκλιση 
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7.6.3. ∆ιερεύνηση της σχέσης κοινωνικού λειτουργού-εξυπηρετούµενου 
 

Ο τρόπος αλληλεπίδρασης του κοινωνικού λειτουργού µε τον 
εξυπηρετούµενο αξιολογήθηκε µε τους δύο τύπους του ερωτηµατολογίου 
«Αξιολόγηση της σχέσης κοινωνικού λειτουργού-εξυπηρετούµενου». Ειδικότερα, 
όσον αφορά στην αλληλεπίδραση του κοινωνικού λειτουργού µε τον 
εξυπηρετούµενο (Πίνακας 7.33), παρατηρείται ότι οι κοινωνικοί λειτουργοί κατά 
µέσο όρο αξιολογούν την σχέση τους µε τους εξυπηρετούµενους αρνητική 
κυρίως στις θέσεις ΟΕ (Μ.Ο=3,62) και ΟΘΙ (Μ.Ο=3,08) και λιγότερο στις θέσεις 
ΕΘΙ (Μ.Ο=0,92) και ΑΘΙ (Μ.Ο=0,38). Επίσης, η σχέση του κοινωνικού λειτουργού 
µε τον εξυπηρετούµενο, όσον αφορά στα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά της 
(π.χ. ασφαλής, ακραία, απεγνωσµένη, ανασφαλής αποφευκτική), παρουσιάζεται 
στον Πίνακα 7.34. Παρατηρείται ότι, οι κοινωνικοί λειτουργοί  αξιολογούν τη 
σχέση τους µε τους εξυπηρετούµενους κυρίως ασφαλή (Μ.Ο=9,46). 
 
 
Πίνακας 7.33. Αξιολόγηση της σχέσης του κοινωνικού λειτουργού µε τον 
εξυπηρετούµενο  

 
Κοινωνικός Λειτουργός Μ.Ο Τυπική Απόκλιση
ΟΘΙ 3,08 1,55 
ΕΘΙ        ,92 ,64 
ΟΕ 3,62 1,12 
ΕΘΑ 2,00 ,58 
ΟΘΑ 2,92 1,32 
ΑΘΑ 1,31 1,11 
ΟΑ 2,69 1,25 
ΑΘΙ ,38 ,77 
Σύνολο 16,92 4,39 
 

 

ΟΘΙ: Ουδέτερη Θέση Ισχύος  ΟΘΑ: Ουδέτερη Θέση Αδυναµίας 
ΕΘΙ: Εγγύτητα από Θέση Ισχύος  ΑΘΑ: Απόσταση από Θέση Αδυναµίας 
ΟΕ: Ουδέτερη Εγγύτητα  ΟΑ: Ουδέτερη Απόσταση 
ΕΘΑ: Εγγύτητα από Θέση Αδυναµίας  ΑΘΙ: Απόσταση από Θέση Ισχύος 

 
 
Πίνακας 7.34 Αξιολόγηση της ποιότητας της σχέσης του κοινωνικού λειτουργού 
µε τον εξυπηρετούµενο  
 
Κοινωνικός Λειτουργός Μ.Ο Τυπική Απόκλιση 
Ασφαλής 9,46 1,27 
Ακραία 1,92 1,55 
Απεγνωσµένη 1,08 1,19 
Ανασφαλής ,62 ,77 
Αποφευκτική 3,85 1,63 
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Η αλληλεπίδραση του εξυπηρετούµενου µε τον κοινωνικό λειτουργό (µέσοι 
όροι), όπως αξιολογήθηκε µε το ερωτηµατολόγιο «Αξιολόγηση της σχέσης 
εξυπηρετούµενου -κοινωνικού λειτουργού», παρουσιάζεται στον Πίνακα 7.35. 
Παρατηρείται ότι οι εξυπηρετούµενοι κατά µέσο όρο αξιολογούν την σχέση τους 
µε τον κοινωνικό λειτουργό αρνητική κυρίως στις θέσεις ΟΘΙ (Μ.Ο=4,38) και ΑΘΙ 
(Μ.Ο=4,54) και λιγότερο στις θέσεις ΕΘΙ (Μ.Ο=1,23) και ΕΘΑ (Μ.Ο=1,31)  
Ειδικότερα, η αλληλεπίδραση του εξυπηρετούµενου µε τον κοινωνικό λειτουργό, 
όσον αφορά στα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά της (π.χ. ασφαλής, ακραία, 
απεγνωσµένη, ανασφαλής αποφευκτική), παρουσιάζεται στον Πίνακα 7.36. Ο 
εξυπηρετούµενος αξιολογεί τη σχέση του µε τον κοινωνικό λειτουργό κυρίως 
ασφαλή (Μ.Ο=9,38). 
 
 
Πίνακας 7.35. Αξιολόγηση της σχέσης του εξυπηρετούµενου µε τον κοινωνικό 
λειτουργό.  
 
Εξυπηρετούµενος Μ.Ο Τυπική Απόκλιση
ΟΘΙ 4,38 2,02 
ΕΘΙ 1,23 1,59 
ΟΕ 1,46 1,13 
ΕΘΑ 1,31 1,25 
ΟΘΑ 1,38 1,26 
ΑΘΑ 4,23 2,17 
ΟΑ 4,08 2,18 
ΑΘΙ 4,54 2,73 
Σύνολο 22,62 9,77 

 

 

ΟΘΙ: Ουδέτερη Θέση Ισχύος  ΟΘΑ: Ουδέτερη Θέση Αδυναµίας 
ΕΘΙ: Εγγύτητα από Θέση Ισχύος  ΑΘΑ: Απόσταση από Θέση Αδυναµίας 
ΟΕ: Ουδέτερη Εγγύτητα  ΟΑ: Ουδέτερη Απόσταση 
ΕΘΑ: Εγγύτητα από Θέση Αδυναµίας  ΑΘΙ: Απόσταση από Θέση Ισχύος 

 
 
Πίνακας 7.36. Αξιολόγηση της ποιότητας της σχέσης του εξυπηρετούµενου µε 
τον κοινωνικό λειτουργό.  
 
Εξυπηρετούµενος Μ.Ο Τυπική Απόκλιση
Ασφαλής 9,38 3,38 
Ακραία 4,62 2,79 
Απεγνωσµένη 2,92 2,72 
Ανασφαλής 2,23 2,77 
Αποφευκτική 3,46 2,67 
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H συνάφεια (Pearson r) της αξιολόγησης της σχέσης του κοινωνικού 

λειτουργού µε τον εξυπηρετούµενο και της αξιολόγησης της σχέσης του 
εξυπηρετούµενου µε τον κοινωνικό λειτουργό (Πίνακας 7.37), έδειξε ότι όσο πιο 
αρνητική σχέση δηµιουργεί ο εξυπηρετούµενος µε τον κοινωνικό λειτουργό στην 
ΟΘΙ τόσο πιο αρνητική σχέση δηµιουργεί ο κοινωνικός λειτουργός µε τον 
εξυπηρετούµενο στην ΑΘΙ, δηλαδή όσο αυξάνεται η τάση του εξυπηρετούµενου 
να καθοδηγεί τόσο αυξάνεται και η τάση του κοινωνικού λειτουργού να ελέγχει 
ή/και να διατηρεί την τάξη από απόσταση και αντίστροφα. Όσο περισσότερο ο 
εξυπηρετούµενος αλληλεπιδρά µε τον κοινωνικό λειτουργό µε ΕΘΑ, ο κοινωνικός 
λειτουργός αλληλεπιδρά µε λιγότερη ΑΘΑ, δηλαδή όταν ο εξυπηρετούµενος είναι 
κτητικός, ο κοινωνικός λειτουργός προσπαθεί να µην δηµιουργεί αρνητική σχέση 
µε απόσταση από µία θέση σχετικής αδυναµίας. Όταν ο εξυπηρετούµενος 
σχετίζεται µε ΟΑ, ο κοινωνικός λειτουργός σχετίζεται µε ΑΘΙ, αλλά και όσο 
περισσότερο αποστασιοποιείται ο εξυπηρετούµενος (ΟΑ), τόσο λιγότερο ο 
κοινωνικός λειτουργός σχετίζεται µαζί του µε ΕΘΑ. Όταν ο εξυπηρετούµενος 
σχετίζεται µε ΑΘΙ ο κοινωνικός λειτουργός επίσης σχετίζεται µε τον ίδιο τρόπο. 
Τέλος, όσο περισσότερο αρνητικά σχετίζεται ο εξυπηρετούµενος (συνολική 
βαθµολογία) µε τον κοινωνικό λειτουργό, τόσο περισσότερο ΟΘΑ δείχνει ο 
κοινωνικός λειτουργός στη σχέση του µαζί του.  

 
 

Πίνακας 7.37. Συνάφεια της αξιολόγησης της σχέσης  του κοινωνικού λειτουργού 
µε τον εξυπηρετούµενο και της αξιολόγησης της σχέσης του εξυπηρετούµενου µε 
τον κοινωνικό λειτουργό. 
 
 

Εξυπηρετούµενος Κοινωνικός 
λειτουργός  ΟΘΙ ΕΘΙ ΟΕ ΕΘΑ ΟΘΑ ΑΘΑ ΟΑ ΑΘΙ Σύνολο
ΟΘΙ ,096 -,143 -,308 -,228 -,400 ,267 ,245 ,245 ,063 
ΕΘΙ ,153 -,472 -,293 -,488 -,373 ,134 -,055 ,121 -,138 
ΟΕ ,034 ,007 -,244 -,027 -,240 ,143 ,218 ,319 ,115 
ΕΘΑ -,428 ,182 ,256 ,000 -,229 -,466 -,663* -,529 -,458 
ΟΘΑ ,449 ,367 ,474 ,369 ,470 ,415 ,321 ,290 ,560* 
ΑΘΑ ,166 ,287 -,323 -,675* -,449 -,240 ,058 -,114 -,173 
ΟΑ ,084 ,248 -,187 -,467 -,289 -,248 ,438 ,273 ,058 
ΑΘΙ ,648* -,147 ,067 -,133 ,265 ,493 ,629* ,569* ,543 
Σύνολο ,323 ,134 -,161 -,375 -,296 ,169 ,393 ,352 ,207 

* Η συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0.05 (∆ιπλής κατεύθυνσης). 
 

 

ΟΘΙ: Ουδέτερη Θέση Ισχύος  ΟΘΑ: Ουδέτερη Θέση Αδυναµίας 
ΕΘΙ: Εγγύτητα από Θέση Ισχύος  ΑΘΑ: Απόσταση από Θέση Αδυναµίας 
ΟΕ: Ουδέτερη Εγγύτητα  ΟΑ: Ουδέτερη Απόσταση 
ΕΘΑ: Εγγύτητα από Θέση Αδυναµίας  ΑΘΙ: Απόσταση από Θέση Ισχύος 
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7.6.4. ∆ιερεύνηση του τρόπου αλληλεπίδρασης του εξυπηρετούµενου µε 
τους άλλους ανθρώπους (ΕΣΑΑ2) σε σχέση µε τον τρόπο που αλληλεπιδρά 
µε τον κοινωνικό λειτουργό. 

 
Στη συνέχεια διερευνήθηκε κατά πόσο ο τρόπος αλληλεπίδρασης του 

εξυπηρετούµενου µε τους άλλους ανθρώπους (ΕΣΑΑ2) σχετίζεται µε τον τρόπο 
µε τον οποίο αλληλεπιδρά µε τον κοινωνικό λειτουργό (Αξιολόγηση της σχέσης 
του εξυπηρετούµενου µε τον κοινωνικό λειτουργό). H συνάφεια (Pearson r) της 
αξιολόγησης της σχέσης του εξυπηρετούµενου µε τον κοινωνικό λειτουργό και 
του τρόπου αλληλεπίδρασης του εξυπηρετούµενου µε τους άλλους ανθρώπους, 
έδειξε ότι όσο πιο αρνητική σχέση δηµιουργεί ο εξυπηρετούµενος µε τον 
κοινωνικό λειτουργό από ΕΘΙ, τόσο λιγότερο ο ίδιος ο εξυπηρετούµενος 
δηµιουργεί σχέσεις µε τους άλλους ανθρώπους από ΟΘΙ και το αντίθετο. Όσο 
πιο αρνητική σχέση δηµιουργεί ο εξυπηρετούµενος στη θέση ΑΘΑ, τόσο πιο 
αρνητική σχέση δηµιουργεί µε τους άλλους ανθρώπους στην ΟΘΑ καθώς και 
στην ΑΘΑ. Όταν ο εξυπηρετούµενος σχετίζεται µε τον κοινωνικό λειτουργό από 
ΟΑ, ο εξυπηρετούµενος σχετίζεται µε τους άλλους ανθρώπους από ΟΘΑ. Όσο 
πιο αρνητική σχέση δηµιουργεί ο εξυπηρετούµενος µε τον κοινωνικό λειτουργό 
από ΑΘΙ τόσο πιο αρνητική σχέση δηµιουργεί και µε τους άλλους ανθρώπους 
από ΟΘΑ. Γενικότερα όσο περισσότερο αρνητικά σχετίζεται ο εξυπηρετούµενος 
µε τον κοινωνικό λειτουργό τόσο περισσότερο ο εξυπηρετούµενος σχετίζεται µε 
τους άλλους ανθρώπους από ΟΘΑ καθώς και όσο περισσότερο σχετίζεται µε τον 
κοινωνικό λειτουργό από ΑΘΑ τόσο περισσότερο αρνητικά σχετίζεται µε τους 
άλλους ανθρώπους γενικότερα (συνολική βαθµολογία) (Πίνακας 7.38).  

Επίσης, στον Πίνακα 7.39 παρατηρείται ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική 
συνάφεια µεταξύ των ποιοτικών χαρακτηριστικών της σχέσης εξυπηρετούµενου 
µε τον κοινωνικό λειτουργό (ακραία και απεγνωσµένη) σε σχέση µε τον τρόπο µε 
τον οποίο αλληλεπιδρά µε τους άλλους ανθρώπους από τη θέση ΟΘΑ.  

 
 

Πίνακας 7.38. Συνάφεια της Αξιολόγησης της σχέσης του εξυπηρετούµενου µε 
τον κοινωνικό λειτουργό  µε τον τρόπο αλληλεπίδρασης του εξυπηρετούµενου µε 
τους άλλους ανθρώπους (ΕΣΑΑ2) 

 

*Η συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0.05  (∆ιπλής κατεύθυνσης). 

Αξιολόγηση της σχέσης  εξυπηρετούµενου µε κοινωνικό λειτουργό  
ΕΣΑΑ2 ΟΘΙ ΕΘΙ ΟΕ ΕΘΑ ΟΘΑ ΑΘΑ ΟΑ ΑΘΙ Σύνολο
ΟΘΙ -,058 -,666* -,013 -,108 -,064 ,303 -,186 -,021 -,124
ΕΘΙ ,200 -,304 -,224 ,181 ,311 ,374 ,364 ,509 ,336
ΟΕ ,312 -,439 -,524 -,246 -,163 ,464 -,065 ,005 -,030
ΕΘΑ ,283 -,217 -,240 -,180 -,051 ,379 ,310 ,268 ,194
ΟΘΑ ,497 -,085 ,022 ,272 ,180 ,886** ,587** ,730** ,681*
ΑΘΑ ,254 -,052 ,102 ,334 ,063 ,743** ,351 ,430 ,470
ΟΑ -,393 ,328 -,134 -,246 -,549 -,386 -,200 -,411 -,391
ΑΘΙ ,136 -,286 -,056 -,225 -,061 ,285 -,045 ,193 ,045
Σύνολο ,263 -,389 -,237 -,043 -,070 ,670* ,255 ,383 ,262

**  Η συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0.01  (∆ιπλής κατεύθυνσης). 
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ΕΣΑΑ2: Αξιολόγηση τη σχέσης του εξυπηρετούµενου µε τους άλλους ανθρώπους 
 

 

ΟΘΙ: Ουδέτερη Θέση Ισχύος  ΟΘΑ: Ουδέτερη Θέση Αδυναµίας 
ΕΘΙ: Εγγύτητα από Θέση Ισχύος  ΑΘΑ: Απόσταση από Θέση Αδυναµίας 
ΟΕ: Ουδέτερη Εγγύτητα  ΟΑ: Ουδέτερη Απόσταση 
ΕΘΑ: Εγγύτητα από Θέση Αδυναµίας  ΑΘΙ: Απόσταση από Θέση Ισχύος 

 
Πίνακας 7.39. Συνάφεια της Αξιολόγησης της ποιότητας της σχέσης του 
εξυπηρετούµενου µε τον κοινωνικό λειτουργό  µε τον τρόπο αλληλεπίδρασης του 
εξυπηρετούµενου µε τους άλλους ανθρώπους (ΕΣΑΑ2) 
 

Ποιότητα σχέσης  του Εξυπηρετούµενου  
ΕΣΑΑ 2 Ασφαλής Ακραία Απεγνωσµένη Ανασφαλής Αποφευκτική
ΟΘΙ ,137 -,157 -,055 -,02 -,386 
ΕΘΙ ,474 ,241 ,166 ,231 -,031 
ΟΕ -,142 ,052 ,119 ,11 -,222 
ΕΘΑ -,111 ,232 ,369 ,301 -,081 
ΟΘΑ ,422 ,766** ,646* ,439 ,043 
ΑΘΑ ,281 ,456 ,472 ,133 ,27 
ΟΑ -,543 -,198 -,395 -,38 ,263 
ΑΘΙ ,11 ,137 ,048 ,084 -,252 
Σύνολο ,148 ,336 ,297 ,199 -,09 

 

*Η συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0.05  (∆ιπλής κατεύθυνσης). 
**  Η συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0.01  (∆ιπλής κατεύθυνσης). 
 

 

ΟΘΙ: Ουδέτερη Θέση Ισχύος  ΟΘΑ: Ουδέτερη Θέση Αδυναµίας 
ΕΘΙ: Εγγύτητα από Θέση Ισχύος  ΑΘΑ: Απόσταση από Θέση Αδυναµίας 
ΟΕ: Ουδέτερη Εγγύτητα  ΟΑ: Ουδέτερη Απόσταση 
ΕΘΑ: Εγγύτητα από Θέση Αδυναµίας  ΑΘΙ: Απόσταση από Θέση Ισχύος 

 
 
 
7.6.5. ∆ιερεύνηση τρόπου αλληλεπίδρασης εξυπηρετούµενου µε τους 
άλλους ανθρώπους (ΕΣΑΑ2) σε σχέση µε τον τρόπο αλληλεπίδρασης του 
κοινωνικού λειτουργού µε τον εξυπηρετούµενο. 
 

Τέλος διερευνήθηκε κατά πόσο ο τρόπος αλληλεπίδρασης του 
εξυπηρετούµενου µε τους άλλους ανθρώπους (ΕΣΑΑ2) σχετίζεται µε τον τρόπο 
µε τον οποίο αλληλεπιδρά ο κοινωνικός λειτουργός µε τον εξυπηρετούµενο 
(Αξιολόγηση της σχέσης κοινωνικού λειτουργού-εξυπηρετούµενου) και δεν 
βρέθηκε στατιστικά σηµαντική συνάφεια.  

Η συνάφεια (Pearson r) της αξιολόγησης της ποιότητας της σχέσης του 
κοινωνικού λειτουργού µε τον εξυπηρετούµενο και του τρόπου αλληλεπίδρασης 
του εξυπηρετούµενου µε τους άλλους ανθρώπους (ΕΣΑΑ2), έδειξε ότι υπάρχει 
στατιστικά σηµαντική αρνητική συνάφεια µεταξύ των ποιοτικών χαρακτηριστικών 

Σελ. 108 

____________________________________________________________________________________________________________



 
____________________________________________________________________________________________________________

«ασφαλής» και «απεγνωσµένη» της συνεδρίας, όπως αξιολογείται από τον 
κοινωνικό λειτουργό µε τον τρόπο που σχετίζεται ο εξυπηρετούµενος µε τους 
άλλους ανθρώπους από τη θέση ΟΕ. ∆ηλαδή όσο πιο ασφαλή σχέση δηµιουργεί 
ο κοινωνικός λειτουργός µε τον εξυπηρετούµενο, τόσο λιγότερο ο 
εξυπηρετούµενος δηµιουργεί σχέσεις µε τους άλλους ανθρώπους από ΟΕ και 
όσο πιο απεγνωσµένη χαρακτηρίζεται η σχέση τόσο πιο αρνητική σχέση 
δηµιουργεί ο εξυπηρετούµενος µε τους άλλους ανθρώπους από ΟΕ (Πίνακας 
7.41).   
                     
Πίνακας 7.40. Συνάφεια της Αξιολόγησης της σχέσης του κοινωνικού λειτουργού 
µε τον εξυπηρετούµενο µε τον τρόπο αλληλεπίδρασης του εξυπηρετούµενου µε 
τους άλλους ανθρώπους (ΕΣΑΑ2). 
 

 

Αξιολόγηση της σχέσης κοινωνικού λειτουργού µε εξυπηρετούµενο  
ΕΣΑΑ2 ΟΘΙ ΕΘΙ ΟΕ ΕΘΑ ΟΘΑ ΑΘΑ ΟΑ ΑΘΙ Σύνολο 
ΟΘΙ -,284 ,293 -,413 ,042 -,096 -,492 -,443 ,115 -,417
ΕΘΙ ,013 ,44 ,459 -,167 -,363 -,427 ,06 ,133 -,013
ΟΕ ,134 ,529 -,006 -,263 -,238 ,079 -,265 ,207 -,002
ΕΘΑ -,036 ,109 -,317 -,376 ,104 ,041 -,199 ,269 -,095
ΟΘΑ ,404 ,176 ,253 -,553 ,317 -,085 ,024 ,495 ,328
ΑΘΑ ,242 -,102 -,044 -,349 ,42 -,141 -,297 ,225 ,059
ΟΑ -,182 -,172 -,288 ,286 -,093 ,318 ,155 -,257 -,074
ΑΘΙ -,094 ,304 ,054 ,055 -,144 -,24 -,133 ,058 -,12
Σύνολο ,033 ,355 -,068 -,291 -,032 -,225 -,236 ,255 -,081

 

ΟΘΙ: Ουδέτερη Θέση Ισχύος  ΟΘΑ: Ουδέτερη Θέση Αδυναµίας 
ΕΘΙ: Εγγύτητα από Θέση Ισχύος  ΑΘΑ: Απόσταση από Θέση Αδυναµίας 
ΟΕ: Ουδέτερη Εγγύτητα  ΟΑ: Ουδέτερη Απόσταση 
ΕΘΑ: Εγγύτητα από Θέση Αδυναµίας  ΑΘΙ: Απόσταση από Θέση Ισχύος 

 
Πίνακας 7.41. Συνάφεια της Αξιολόγησης της ποιότητας της σχέσης του 
κοινωνικού λειτουργού µε τον εξυπηρετούµενο  µε τον τρόπο αλληλεπίδρασης 
του εξυπηρετούµενου µε τους άλλους ανθρώπους (ΕΣΑΑ2). 
 

Ποιότητα σχέσης του Κοινωνικού Λειτουργού  
ΕΣΑΑ 2 Ασφαλής Ακραία Απεγνωσµένη Ανασφαλής Αποφευκτική
ΟΘΙ -,527 -,136 ,086 -,477 -,423 
ΕΘΙ -,18 -,099 ,292 -,196 ,079 
ΟΕ -,610* ,042 ,572* -,326 ,165 
ΕΘΑ -,256 ,001 ,204 ,031 -,223 
ΟΘΑ ,08 ,188 ,421 ,187 ,249 
ΑΘΑ ,09 ,058 ,186 ,078 -,138 
ΟΑ ,132 -,063 -,164 ,505 -,362 
ΑΘΙ ,001 -,184 ,092 -,171 -,135 
Σύνολο -,291 -,045 ,372 -,08 -,185 
*  Η συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο 0.05  (∆ιπλής κατεύθυνσης). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
 
 
8.1  ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
  

Είναι γενικά παραδεκτό, ότι η επαγγελµατική σχέση που αναπτύσσεται 
µεταξύ του κοινωνικού λειτουργού και του εξυπηρετούµενου µπορεί να επιφέρει 
σηµαντικές αλλαγές στη συµπεριφορά του εξυπηρετούµενου και κατ’επέκταση 
στις διαπροσωπικές του σχέσεις. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία έγινε µια 
προσπάθεια διερεύνησης της επαγγελµατικής σχέσης κοινωνικού λειτουργού-
εξυπηρετούµενου και κατά πόσο αυτή σχετίζεται µε τις διαπροσωπικές σχέσεις 
του εξυπηρετούµενου.  

Στην προσπάθεια µας να εξετάσουµε κατά πόσο κάποιες δηµογραφικές 
µεταβλητές σχετίζονται µε τον τρόπο που αλληλεπιδρά ο εξυπηρετούµενος µε 
τους άλλους ανθρώπους (ΕΣΑΑ2) διαπιστώσαµε ότι η ηλικία, το µορφωτικό 
επίπεδο και η οικογενειακή κατάσταση δεν σχετίζονται. Αντίθετα, βρέθηκε ότι η 
ηλικία σχετίζεται σηµαντικά µε τον τρόπο που αλληλεπιδρά ο εξυπηρετούµενος 
µε τον κοινωνικό λειτουργό. Συγκεκριµένα, η συνάφεια της ηλικίας των 
εξυπηρετουµένων του δείγµατος µε τον τρόπο συσχέτισης τους µε τον κοινωνικό 
λειτουργό έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέσης µεταξύ των 
µεταβλητών αυτών στην θέση ΕΘΑ, δηλαδή όσο αυξάνεται η ηλικία του 
εξυπηρετούµενου τόσο ο εξυπηρετούµενος αναζητά φροντίδα, ενδιαφέρον και 
προστασία (ΕΘΑ) από τον κοινωνικό λειτουργό µέσα στην επαγγελµατική τους 
σχέση καθώς βρίσκεται σε κατάσταση αδυναµίας (αβοήθητος). Από όσο 
γνωρίζουµε δεν έχουν πραγµατοποιηθεί ανάλογες έρευνες οι οποίες να αφορούν 
τις δηµογραφικές µεταβλητές και τον τρόπο που αλληλεπιδρούν οι 
εξυπηρετούµενοι µε τον κοινωνικό λειτουργό για να γίνει κάποια σύνδεση. 

 
Όπως αναφέρεται και στο θεωρητικό µέρος η επαγγελµατική σχέση 

ενεργοποιεί τις συναισθηµατικές λειτουργίες οι οποίες επηρεάζουν τις διαθέσεις 
και συµπεριφορές που εκφράζονται στο πλαίσιο της σχέσης. Έτσι και στο 
ερευνητικό µέρος αποδεικνύεται στην πράξη ότι ο τρόπος συσχέτισης κοινωνικού 
λειτουργού και εξυπηρετούµενου σχετίζονται σε µεγάλο βαθµό.  

Συγκεκριµένα, η συνάφεια της αξιολόγησης της σχέσης του κοινωνικού 
λειτουργού µε τον εξυπηρετούµενο και της αξιολόγησης της σχέσης του 
εξυπηρετούµενου µε τον κοινωνικό λειτουργό έδειξε ότι όσο πιο πολύ ο 
εξυπηρετούµενος έχει την ανάγκη να καθοδηγεί µέσα στη σχέση (ΕΘΙ) 
τόσο περισσότερο ο κοινωνικός λειτουργός ελέγχει και διατηρεί την τάξη από µία 
θέση ΑΘΙ. Όσο πιο πολύ ο εξυπηρετούµενος αναζητά την φροντίδα και την 
προστασία από τον κοινωνικό λειτουργό (ΕΘΑ) τόσο λιγότερο 
αποστασιοποιηµένος είναι ο κοινωνικός λειτουργός από µία θέση αδυναµίας 
(ΑΘΑ). Όσο πιο πολύ ο εξυπηρετούµενος αναζητάει απόσταση (ΟΑ) από τον 
κοινωνικό λειτουργό τόσο λιγότερο ο κοινωνικός λειτουργός βρίσκεται σε 
κατάσταση απόστασης από θέση αδυναµία και αντίθετα, δηλαδή όσο πιο πολύ ο 
κοινωνικός λειτουργός βρίσκεται σε κατάσταση απόστασης από θέση αδυναµίας 
τόσο λιγότερο ο εξυπηρετούµενος αναζητάει απόσταση. Όσο πιο πολύ ο 
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εξυπηρετούµενος αναζητάει απόσταση (ΟΑ) τόσο ο κοινωνικός λειτουργός 
ελέγχει και διατηρεί την τάξη (ΑΘΙ). Αλλά και όσο ο εξυπηρετούµενος µέσα στη 
σχέση θέλει και να διατηρεί την τάξη και να ελέγχει (ΑΘΙ) τόσο και ο κοινωνικός 
λειτουργός το θέλει αυτό. Γενικότερα όσο περισσότερο αρνητικά σχετίζεται ο 
εξυπηρετούµενος µε τον κοινωνικό λειτουργό (συνολική βαθµολογία στο ΕΣΑΑ2) 
τόσο περισσότερο ο κοινωνικός λειτουργός αναζητεί καθοδήγηση, δηλαδή 
νοιώθει αδύναµος και αβοήθητος. 

 
Ένα από τα χαρακτηριστικά της επαγγελµατικής σχέσης είναι ότι αποτελεί 

πρότυπο διαπροσωπικής συναλλαγής και υπόδειγµα για τη βελτίωση 
ελλειµµατικών διαπροσωπικών σχέσεων και για τη δηµιουργία 
εποικοδοµητικότερων και ουσιαστικότερων διαπροσωπικών µελλοντικών 
σχέσεων και αυτό συνδέεται στενά µε το συµπέρασµα της παρούσας έρευνας. 
Επίσης υποστηρίζεται από τους περισσότερους εξυπηρετούµενους ότι η 
επαγγελµατική σχέση είναι ο πιο σηµαντικός παράγοντας που σχετίζεται µε την 
επιτυχία στην πράξη, δηλαδή στην διαδικασία επίλυσης προβληµάτων και 
βελτίωσης των διαπροσωπικών τους σχέσεων. Αποδίδεται επίσης η πρόοδος 
που επέρχεται, στην ποιότητα της επαγγελµατικής σχέσης καθώς και στην 
αλληλεπίδραση του κοινωνικού λειτουργού µε τον εξυπηρετούµενο και η οποία 
έχει µεγάλη βαρύτητα λόγω του επιβοηθητικού της ρόλου προς το άτοµο- 
εξυπηρετούµενο. Συγκεκριµένα, βρέθηκε ότι η σχέση που αναπτύσσει ο 
εξυπηρετούµενος µε τον κοινωνικό λειτουργό σχετίζονται µε τις διαπροσωπικές 
σχέσεις του εξυπηρετούµενου. 

Ειδικότερα, η συνάφεια της αξιολόγησης της σχέσης του εξυπηρετούµενου 
µε τον κοινωνικό λειτουργό και του τρόπου αλληλεπίδρασης του 
εξυπηρετούµενου µε τους άλλους ανθρώπους (ΕΣΑΑ2) έδειξε ότι όσο πιο 
προστατευτικός είναι ο εξυπηρετούµενος στη σχέση του µε τον κοινωνικό 
λειτουργό (ΕΘΙ) τόσο λιγότερο καθοδηγητικός είναι στις σχέσεις του µε τους 
άλλους ανθρώπους (ΟΘΙ). Επίσης όσο πιο πειθήνιος είναι ο εξυπηρετούµενος 
στη σχέση του µε τον κοινωνικό λειτουργό (ΑΘΑ) τόσο πιο αδύναµος και 
αβοήθητος (ΟΘΑ) και  περισσότερο πειθήνιος (ΑΘΑ) νιώθει µέσα στις σχέσεις 
του µε τους άλλους ανθρώπους. Όταν στην επαγγελµατική σχέση ο 
εξυπηρετούµενος αναζητάει απόσταση (ΟΑ) στις σχέσεις του µε τους άλλους 
ανθρώπους (διαπροσωπικές σχέσεις) αναζητά καθοδήγηση (ΟΘΑ). Επίσης όταν 
ο εξυπηρετούµενος στη σχέση του µε τον κοινωνικό λειτουργό θέλει να ελέγχει 
(ΑΘΙ) τότε στις σχέσεις του µε τους άλλους ανθρώπους βρίσκεται σε µια 
κατάσταση αδυναµίας (ΟΘΑ). Γενικότερα όσο περισσότερο αρνητικά σχετίζεται ο 
εξυπηρετούµενος µε τον κοινωνικό λειτουργό (συνολική βαθµολογία) τόσο 
περισσότερο σχετίζεται µε τους άλλους ανθρώπους από µια θέση αδυναµίας 
(ΟΘΑ).  Επίσης, όσο περισσότερο πειθήνιος είναι στη σχέση του µε τον 
κοινωνικό λειτουργό (ΑΘΑ) τόσο περισσότερο αρνητικά σχετίζεται µε τους 
άλλους ανθρώπους (συνολική βαθµολογία). 

Βρέθηκε, επίσης, στατιστικά σηµαντική συνάφεια µεταξύ των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών της σχέσης εξυπηρετούµενου µε τον κοινωνικό λειτουργό και 
της σχέσης του εξυπηρετούµενου µε τους άλλους ανθρώπους. ∆ηλαδή όταν η 
σχέση εξυπηρετούµενου- κοινωνικού λειτουργού χαρακτηρίζεται ακραία και 
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απεγνωσµένη ο εξυπηρετούµενος στις σχέσεις του µε τους άλλους ανθρώπους 
νοιώθει αβοήθητος και αδύναµος (ΟΘΑ), ή όταν στη σχέση του ο 
εξυπηρετούµενος µε τους άλλους ανθρώπους νοιώθει αβοήθητος η σχέση του µε 
τον κοινωνικό λειτουργό χαρακτηρίζεται ακραία και απεγνωσµένη. 

 
Τέλος, στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής, βρέθηκε συνάφεια της 

σχέσης του κοινωνικού λειτουργού µε τον εξυπηρετούµενο και του τρόπου που 
αλληλεπιδρά ο εξυπηρετούµενος µε τους άλλους ανθρώπους (ΕΣΑΑ2). ∆ηλαδή 
όταν ο εξυπηρετούµενος σχετίζεται µε τους άλλους ανθρώπους µε τρόπο που 
δείχνει ανάγκη αναζήτησης εγγύτητας (ΟΕ), ο κοινωνικός λειτουργός θεωρεί 
(αξιολογεί) τη σχέση λιγότερο ασφαλή και περισσότερο απεγνωσµένη.  
 
 
 
8.2  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Από την ανάλυση των δεδοµένων της έρευνας και τη στατιστική τους 
ανάλυση προέκυψαν τα παρακάτω συµπεράσµατα: 

1. Η ηλικία δεν σχετίζεται µε τον τρόπο που αλληλεπιδρά ο εξυπηρετούµενος 
µε τους άλλους ανθρώπους. 

2. ∆εν υπάρχει στατιστικά σηµαντική συνάφεια µεταξύ µορφωτικού επιπέδου 
και του τρόπου που αλληλεπιδρά ο εξυπηρετούµενος µε τους άλλους 
ανθρώπους. 

3. Ο τρόπος που αλληλεπιδρά ο εξυπηρετούµενος µε τους άλλους 
ανθρώπους δεν σχετίζεται µε την οικογενειακή τους κατάσταση. 

4. Υπάρχει στατιστικά σηµαντική συνάφεια µεταξύ της ηλικίας και του τρόπου 
αλληλεπίδρασης του εξυπηρετούµενου µε τον κοινωνικό λειτουργό. 

5. Η αλληλεπίδραση του εξυπηρετούµενου µε τον κοινωνικό λειτουργό 
σχετίζεται µε την αλληλεπίδραση του κοινωνικού λειτουργού µε τον 
εξυπηρετούµενο. 

6. Η αλληλεπίδραση του εξυπηρετούµενου µε τον κοινωνικό λειτουργό 
σχετίζεται µε τον τρόπο που αλληλεπιδρά ο εξυπηρετούµενος µε τούς 
άλλους ανθρώπους. 

7. Τέλος η σχέση του κοινωνικού λειτουργού µε τον εξυπηρετούµενο 
σχετίζεται µε τον τρόπο που διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης του 
εξυπηρετούµενου µε τους άλλους ανθρώπους. 
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