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ΚΟΠΟ

θνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη λα αλαδείμεη:

• ηα θίλεηξα ησλ θνηηεηώλ Κνηλσληθήο Γξγαζίαο

γηα ηελ επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο

• ηνλ βαζκό ζηνλ νπνίν νη θνηηεηέο δηαθξίλνπλ

ηα όξηα αλάκεζα ζηα επαγγέικαηα ηνπ

Κνηλσληθνύ Λεηηνπξγνύ, ηνπ Ψπρνιόγνπ θαη ηνπ

Κνηλσληνιόγνπ.

ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ

ΤΜΠΓΡΑΜΑΣΑ

ΘΓΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ

• Οη θνηηεηέο Κνηλσληθήο Γξγαζίαο αλέθεξαλ
σο ζεκαληηθόηεξα θίλεηξα επηινγήο
επαγγέικαηνο ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηνλ
άλζξσπν θαη ηε δηάζεζή ηνπο γηα πξνζθνξά
βνήζεηαο.

• ηελ πιεηνςεθία ηνπο, επεξεάζηεθαλ θπξίσο
από εζσηεξηθά θίλεηξα, όπσο ε επηζπκία λα
θαηαθέξνπλ θάηη ζεκαληηθό ζηε δσή ηνπο, ε
πξνζσπηθή αλάπηπμε, ε ηθαλνπνίεζε από ηελ
άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο, ε ηαύηηζε κε ηηο
αμίεο ηεο Κνηλσληθήο Γξγαζίαο θαη ε
ζπκβαηόηεηα ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπο κε
ηνλ επαγγεικαηηθό ξόιν ηνπ Κνηλσληθνύ
Λεηηνπξγνύ.

• Από ηα εμσηεξηθά θίλεηξα, σο ζεκαληηθόηεξα
αλαδεηθλύνληαη ε απόθηεζε πηπρίνπ
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαζώο θαη ε
πξνζδνθία επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο
κέζα από ηελ Κνηλσληθή Γξγαζία.

• Πεξίπνπ νη κηζνί θνηηεηέο δελ θαίλεηαη λα
δηαθξίλνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ην
γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο Κνηλσληθήο
Γξγαζίαο από απηό ηεο Ψπρνινγίαο θαη ηεο
Κνηλσληνινγίαο, ζηηο ζεσξίεο ησλ νπνίσλ
ζεκειηώλεηαη ζε κεγάιν βαζκό ε πξώηε σο
εθαξκνζκέλε επηζηήκε.

• Οη πεξηζζόηεξνη θνηηεηέο δελ είραλ ηελ
Κνηλσληθή Γξγαζία σο πξώηε ηνπο επηινγή.
Ωζηόζν, ε πιεηνςεθία εθδήισζε ηελ πξόζεζε
λα αζθήζεη ην επάγγεικα κειινληηθά.

• Σν έλα ηξίην ησλ θνηηεηώλ παξνπζίαζε
αξρηθό ελδηαθέξνλ πξνο ηελ Ψπρνινγία. Γηα
ηνπο πεξηζζόηεξνπο από απηνύο, ε Κνηλσληθή
Γξγαζία απνηέιεζε κηα ηθαλνπνηεηηθή
ελαιιαθηηθή, ελώ γηα ηνπο ππόινηπνπο έλαλ
ελδηάκεζν ζηαζκό γηα ηελ ελαζρόιεζε κε ηελ
Ψπρνινγία.

• Η κεγαιύηεξε δηάρπζε νξίσλ παξαηεξείηαη
αλάκεζα ζηελ Κνηλσληθή Γξγαζία θαη ηελ
Ψπρνινγία. Γηα όζνπο θνηηεηέο ζηνρεύνπλ
ζηελ αιιαγή θαηεύζπλζεο κεηά ην πέξαο ησλ
ζπνπδώλ ηνπο, ζεκαληηθό θίλεηξν απνηειεί ε
πξνζδνθία κειινληηθήο απόθηεζεο ξόινπ
ςπρνζεξαπεπηή, πνπ θαλεξώλεη κηα πιάγηα
κεηαθίλεζε πξνο ηνλ ρώξν ηεο Ψπρνινγίαο.

• Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο κπνξνύλ
λα αμηνπνηεζνύλ κε ζηόρν ηε βειηίσζε ηνπ
επηπέδνπ απηνγλσζίαο ησλ κειινληηθώλ
θνηλσληθώλ ιεηηνπξγώλ θαη ηε ζρεηηθή
δηακόξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ
ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Γξγαζίαο ζην ππό
ίδξπζε Παλεπηζηήκην Δπηηθήο Αηηηθήο.

ΜΓΘΟΔΟ

Δείγμα

120 πξσηνεηείο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο
Κνηλσληθήο Γξγαζίαο ηνπ ΣΓΙ Αζήλαο (Γπλαίθεο
90% - Άλδξεο 10%, ειηθία, κέζε ηηκή = 21,1 έηε,
ΣΑ = 6,0).

Υλικό

Σν εξσηεκαηνιόγην θαηαζθεπάζηεθε από ηνπο
ζπγγξαθείο θαη απνηειείηαη από 83 εξσηήζεηο,
θπξίσο θιεηζηνύ ηύπνπ. Πεξηιακβάλεη
δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ζην Σκήκα,
ηα θίλεηξα πνπ επεξέαζαλ ηελ επηινγή απηή θαη
κειινληηθά επαγγεικαηηθά ζρέδηα.

Διαδικαζία

Σα εξσηεκαηνιόγηα δηαλεκήζεθαλ θαη
ζπιιέρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο
εξγαζηεξηαθνύ καζήκαηνο κε ηε θπζηθή
παξνπζία ησλ εξεπλεηώλ ζηνλ ρώξν.

ύκθσλα κε ην Γξάθεκα 1, ηα εζσηεξηθά θίλεηξα

ππεξίζρπζαλ ησλ εμσηεξηθώλ. Γηα ηε ζπληξηπηηθή

πιεηνςεθία, ην ελδηαθέξνλ γηα ηνλ άλζξσπν θαη ε

δηάζεζε γηα πξνζθνξά βνήζεηαο απνηέιεζαλ ηα

ζεκαληηθόηεξα θίλεηξα.
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Οικονομικζσ απολαβζσ

Κοινωνικό κφροσ

Εφαλτιριο για αλλαγι κατεφκυνςθσ

Απόκτθςθ πανεπιςτθμιακοφ πτυχίου

Απόκτθςθ ρόλου ψυχοκεραπευτι

Επαγγελματικι αποκατάςταςθ

Ικανοποίθςθ από το επάγγελμα

Ταιριάηει ςτθν προςωπικότθτά μου

Προςωπικι ανάπτυξθ

Επικυμία να καταφζρω κάτι…

Διάκεςθ προςφοράσ βοικειασ

Ενδιαφζρον για τον άνκρωπο

33%

35%

14%

18%

Κοινωνική Εργαςία
Ψυχολογία
Παραϊατρικζσ ςπουδζσ
Άλλο

Ν %

Πρόθεςη εγκατάλειψησ του

Τμήματοσ Κοινωνικήσ Εργαςίασ

για άλλο Τμήμα

Όχι 61 52,1

Ναι 27 23,1

Δεν γνωρίηω / Δεν απαντϊ 29 24,8

Τμήμα για το οποίο οι φοιτητζσ 

θα εγκατζλειπαν την Κοινωνική 

Εργαςία

Ψυχολογία 14 10

Παραϊατρικά επαγγζλματα 7 5,8

Άλλο 9 7,3

62%

38%

Διάκριςη Κοινωνικοφ 
Λειτουργοφ και  

Ψυχολόγου

Ναι

Όχι

Όπσο θαίλεηαη ζην Γξάθεκα 2, έλα ηξίην ησλ θνηηεηώλ

είρε σο πξώηε επηινγή ηελ Κνηλσληθή Γξγαζία, έλα

ηξίην ηελ Ψπρνινγία θαη άιιν έλα ηξίην κνηξάζηεθε ζε

παξαταηξηθά θαη άιια επαγγέικαηα.

42%

58%

Διάκριςη  Κοινωνικοφ 
Λειτουργοφ και 
Κοινωνιολόγου

Ναι 

Όχι

• Σα αίηηα πίζσ από θάζε αλζξώπηλε πξάμε
νλνκάδνληαη θίλεηξα (Bandura, 1977).

• Σα θίλεηξα δηακνξθώλνληαη από εζσηεξηθνύο
θαη εμσηεξηθνύο παξάγνληεο θαη σζνύλ ζε
πξάμεηο πνπ άιινηε απνηεινύλ απηνζθνπό θαη
άιινηε ην κέζν γηα ηελ θάιπςε κίαο αλάγθεο
(Locke & Latham, 2004).

• Σα θίλεηξα επαγγεικαηηθήο επηινγήο, ζπληζηνύλ
έλα πιήζνο ςπρνινγηθώλ, θνηλσληθώλ, θπζηθώλ,
νηθνλνκηθώλ θαη ηπραίσλ παξαγόλησλ, πνπ
θαζνξίδνπλ ηε ζηαδηνδξνκία ελόο αηόκνπ
(Patton & McMahon, 2014).

• ύκθσλα κε πξνεγνύκελεο έξεπλεο, νη θνηηεηέο
Κνηλσληθήο Γξγαζίαο επεξεάδνληαη ζηελ
επηινγή επαγγέικαηνο θπξίσο από εζσηεξηθά
θίλεηξα (Liedgren & Elvhage, 2015; Stevens et
al., 2012).

• Η Κνηλσληθή Γξγαζία απνηειεί γηα θάπνηνπο ην
εθαιηήξην γηα αιιαγή θαηεύζπλζεο. Αξθεηνί
επηζπκνύλ λα γίλνπλ αξγόηεξα ςπρνζεξαπεπηέο
(Whitaker, 2008; Hackett, Kuronen, Matthies &
Kresal, 2003).

Γράθημα 2. Πρώηη επιλογή ζηο μητανογραθικό δεληίο

Πίνακας 1. Πρόθεζη εγκαηάλειυης ηοσ Τμήμαηος Κοινφνικής 

Εργαζίας

Πίνακας 2. Μελλονηικά επαγγελμαηικά ζτέδια

Γράθημα 3. Διάκριζη ανηικειμένοσ εργαζίας Κοινφνικού

Λειηοσργού, Ψστολόγοσ και Κοινφνιολόγοσ

Όπσο δείρλεη ν Πίλαθαο 1, νη κηζνί πεξίπνπ θνηηεηέο

δελ ζα άιιαδαλ αληηθείκελν ζπνπδώλ αλ ηνπο

δηλόηαλ ε επθαηξία. Από όζνπο ζα εγθαηέιεηπαλ ην

Σκήκα, ζρεδόλ νη κηζνί ελδηαθέξνληαη γηα ηελ

Ψπρνινγία.

Ν %

Εργαςία ωσ κοινωνικοί λειτουργοί 97 81,5

Απαςχόλθςθ ςε οποιοδιποτε επαγγελματικό τομζα 19 16,0

Μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο ίδιο αντικείμενο 72 60,5

Μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε άλλο αντικείμενο 27 22,7

Κατατακτιριεσ εξετάςεισ για ειςαγωγι ςε άλλθ ςχολι 23 19,3

Στοιχεία επικοινωνίας: maniadaki@teiath.gr

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ύκθσλα κε ην Γξάθεκα 3, είλαη ζεκαληηθά ηα

πνζνζηά ησλ θνηηεηώλ πνπ δπζθνιεύνληαη λα

δηαρσξίζνπλ ην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο Κνηλσληθήο

Γξγαζίαο από ηα αληηθείκελα ηεο Ψπρνινγίαο θαη ηεο

Κνηλσληνινγίαο.

Γράθημα 1. Κίνηηρα επιλογής επαγγέλμαηος

ύκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 2, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη
θνηηεηέο ζθνπεύνπλ λα εξγαζηνύλ σο θνηλσληθνί
ιεηηνπξγνί. Όπσο δειώλνπλ, νη πεξηζζόηεξνη
ζθέθηνληαη λα πξνρσξήζνπλ ζε κεηαπηπρηαθέο
ζπνπδέο ζηελ Κνηλσληθή Γξγαζία, ελώ έλα ζεκαληηθό
πνζνζηό ζθέπηεηαη λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζε
άιιν αληηθείκελν, είηε κέζσ κεηαπηπρηαθνύ είηε κέζσ
θαηαηαθηήξησλ εμεηάζεσλ ζε άιιε ζρνιή.
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