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Бариери във вербалната комуникация
между социален работник и клиент
Йоана Цветанова

доц. д-р Бистра Мизова

Резюме. В публикацията се представят и анализират проучените нагласи и позиции на
студенти от последните курсове на своето обучение в бакалавърска степен в специалност
Социални дейности от три български университета – практикували или доброволствали в
институция с предмет на дейност социално подпомагане на хора. Студентите са имали
наблюдения по отношение на комуникативни препятствия, възникнали в интеракциите между
социални работници и клиенти. Макар предложените на студентите за оценяване
комуникационни бариери да са регистрирани относително рядко от тях в практическата социална
работа, се открояват такива с малко по-висок потенциал да генерират комуникационни проблеми
между социален работник и клиент. Сред тях са нарушаване на принципа на конфиденциалност от
страна на социалния работник, както и използване от негова страна на неадекватни
комуникативни стратегии в помагащия процес.
Ключови думи: социална работа, професионално общуване, комуникативни бариери,
социален работник и клиент

Barriers to verbal communication between a social worker and a client
Yoana Tsvetanova

Assoc. Prof. Bistra Mizova, PhD

Abstract. The study presents and analyzes the attitudes and positions of 3rd and 4th year
students majoring in Social Work from three Bulgarian universities who have practiced or volunteered in
an institution with a subject of social welfare and therefore observed what type of communication
barriers arise in the interactions between social workers and clients.
Although the from students observed barrier preconditions are registered quite rare in their
practice, among them stand out those with a slightly higher potential to generate problems between a
social worker and a client. Difficulties would arise, on the one hand, in the breach of confidentiality and,
on the other, in the using of irrelevant strategies of supporting and motivation in a case work.
Key words: social work, professional communication, communicational barriers, social worker,
client
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Теоретични основания на изследването
Още със самото възникване на социалната работа се появява и проблемът
за нейната същност. Тази същност се е променяла през векове според
потребностите на хората. Но това, което е важно да отбележим, е, че
едновременно с промяната на природата на социалната работа, с непрестанното
ѝ развитие и увеличаване обхвата на дейности в това професионално поле
нараства и необходимостта от разширяване на спектъра от компетентности
(знания, нагласи, умения), които трябва да притежава един социален работник.
Социалната работа е професионална дейност за консултиране, подкрепа и
решаване на социалните проблеми на индивида. Тя е насочена към подпомагане
на хората да получат подходящи социални услуги и социални помощи, към
даването на съвет и закрила, към подпомагането на определени общности и
групи да се предоставят социални услуги или да се подобрят съществуващите
такива. Комуникацията е основата на социалната работа, затова е необходимо
специалистите да имат необходимите умения, за да се осъществява тя гладко и
без възникването на бариери. Много важно е социалният работник да може
правилно да контролира използваните думи, както и като цяло начина си на
изразяване, като по този начин не рискува да засегне емоционално клиента.
Бариерите могат да възникнат поради разнообразни причини, но съществуват и
начини за тяхното преодоляване в комуникативния процес между социалния
работник и клиента. Консултирането и активното участие в обмяната на
информация с клиента, като по този начин се цели събиране на данни за него, е
процес, в рамките на който трябва да се избегнат различни предпоставки,
предизвикващи комуникативни препятствия. Взаимното разбиране и убеждаване
между партньорите в общуването се основава на четири основни „стълба“ или
характеристики на „ефективните“ вербалните изказвания (Стоицова, Т., Б.
Мизова, 2005):
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1) Еднозначност и яснота при формулирането на вербалното съобщение –
социалните работници би следвало да формулират ясно и точно посланията си в
контекста на интеракцииите си с индивидуални и групови клиенти, като се
съсредоточават върху балансираното използване на подходящ език съобразно
възможностите за разбиране и декодиране на другата страна в общуването.
Обратно, прекомерното използване на професионални термини или сленг би
създало бариери от различен характер, включително до неразбиране от страна на
клиента, понижават неговата мотивация за участие в консултативно-помагащия
процес и могат да доведат дори до избягване на комуникативния контакт със
социалния работник.
2) Добра (вътрешна и външна) структурираност на изказването – социалният
работник като професионален комуникатор би трябвало да се съсредоточи в
общуването си с ползватели на социални услуги върху необходимостта да дава
адекватна, точна, балансирана като обем и съдържание информация, да
структурира изказванията, позициите, идеите си по логичен начин, така че да
осигурява тяхната идейна цялост и завършеност, както и да си служи
целесъобразно с логическите паузи и ударения. Добрата подготовка и
информираност в контекста на работата по конкретните случаи на клиенти,
търсещи помощ, също е вид превенция срещу възможни комуникационни
бариери.
3) Краткост и яснота на съобщението – точността, краткостта и дозирането
на информацията спрямо нуждите и очакванията на хората, които търсят помощ и
подкрепа в контекста на социалната работа, са също белег на вербална
компетентност

на

социалния

работник

като

експерт

в

областта

на

професионалното общуване. Социалните работници трябва да се стремят към
избягване на капана на непринуденото общуване, на липсата на достатъчно ясна
посока в разговора.
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4) Емоционалната наситеност на вербалните изказвания предполага
сензитивност на социалния работник по отношение на афективно-оценъчните
нюанси, носители на които са думите, отправяни към клиента. Вербалните
стратегии за активно и рефлексивно слушане, както и за демонстриране на
емпатична реакция са ключови условия за предотвратяване на реални или
потенциални бариери в общуването с клиенти.
Авторите У. Милър и С. Ролник (2019) извеждат в рамките на подхода
„мотивационно интервюиране“ няколко ситуации, наричани „капани“, при които
е възможно да се създаде бариера при комуникацията с клиента.
Основната рамка на работните взаимоотношения може да се установи
много бързо – дори в първите няколко минути от първичния контакт. Има
няколко различни капани, които биха се превърнали в бариери между
консултанта и клиента още в самото начало (Милър, У., Ролник, С., 2019):
1. Бариерата на експерта. Задаването на прекалено много въпроси не
просто внушава контролираща нагласа, но и създава очакването, че след като
консултантът е събрал необходимата информация, ще разполага и с
необходимите отговори. Това от своя страна може да блокира комуникативния
процес и да е пречка пред инициативата за промяна у клиента.
2. Бариерата

на преждевременното фокусиране. В комуникацията

помагащите специалисти често форсират процеса, като насочват внимание
приоритетно към онова, което възприемат като „истинския“ проблем на клиента.
Капанът се състои в това, че специалистът не осигурява достатъчно време на
клиента да „вентилира“ своите притеснения от по-широк характер. Ако клиентът
усети преждевременен натиск (преди да е постигнал индивидуална готовност да
се съсредоточи върху същинските аспекти на проблемите) да се фокусира по
същество и в дълбочина върху интеракцията със социалния работник, резултатът
може да бъде предизвикване на защити, сред които най-честите са отричане,
омаловажаване, рационализиране или смяна на темата.
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3. Етикетирането. Бариерата възниква, когато помагащият специалист
настоява пред клиента (често прибързано), че неговият проблем непременно
трябва да се дефинира, т.е. да му се постави етикет. Важно в професионалната
комуникация е проблемите на клиента да се изследват цялостно и в дълбочина,
без да се акцентира на етикетите, които в повечето случаи водят до несъгласие.
Препоръчително е използване на комуникативните техники като отразяване и
преформулиране вместо директно етикетиране.
4.

Обвиненията.

Свръхакцентирането

върху

въпроса

за

вината

и

отговорността около възникналата проблемна ситуация на клиента от страна на
помагащия специалист не е най-подходящата комуникативна стратегия, защото
може да предизвика отбранителни реакции, демобилизация и липса на
мотивация за работа у човека с проблем. Вместо това социалния работник в
ролята си на консултант би могъл да заложи на техники като активно слушане,
емпатично отразяване и преформулиране на притесненията и негативните
опасения на клиента. Ясният фокус и дефиниране на целите на съвместната
работа по проблемната ситуация между социален работник и човек в нужда имат
превантивна функция по отношение на притесненията на клиента във връзка с
въпросите за вината.
Посочените

и интерпретирани предпоставки за успешна вербална

комуникация в помагащия процес, както и кратката дискусия върху някои от
комуникационните капани в контекста на консултирането като практика,
трансферирани от подхода на мотивационното интервюиране, са ценен източник
за разбиране на някои от бариерите, които могат да възникнат между социален
работник и клиент в тяхната съвместна работа по отделния случай. Тези
разбирания са част от концептуалната рамка на емпиричното изследване.
Едновременно с усвояването на специални и методически знания,
социалните работници е необходимо да формират и комплекс от практически
умения, чрез които знанията им да се приложат в реалната социална
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действителност. Уменията им също са многобройни и разностранни, някои от
които са следните: умения за разбиране на причините за конкретна ситуация или
поведение, за безпристрастна и точна диагностика и преценка, за оказване на
адекватна помощ и подкрепа, за изграждане на позитивни отношение и доверие,
основани на взаимно уважение и зачитане, за работа в екип, за администриране
и управляване на документация, процеси и взаимовръзки в рамките на случаите,
върху които се работи. Ефективността и успешността на професионалиста е в
тясна зависимост и от неговите индивидуални качества. Към важните
характеристики на личността на социалния работник се причисляват: психическа
и емоционална устойчивост, аналитично и комбинативно мислене, креативност,
инициативност и проактивност, отговорност, честност, откритост, непредубеденост, отзивчивост, емпатия, искреност, откровеност, съобразителност, дискретност и др.
Подобаващо значимо място заемат и ценностите и нагласите, защото
„ядрото на професионалната компетентност /.../ е духовността, хуманното
отношение, чувството за социалност...“ (Здравкова, 2011, с. 68). Сред тях се
открояват: социална справедливост, стремеж към социална промяна, уважение
към индивидуалните и груповите различия, вяра в способностите на клиента,
постоянство в усилията да се помогне на нуждаещия се, разделяне на личното от
професионалното.
В задълженията на социалния работник неизменно влиза и това да
демонстрира професионални умения за адекватно вербално общуване, за да
предразположи клиентите си в хода на работата по случая, както и да развива и
демонстрира умението си за убеждаване, като стимулира клиентите да говорят и
да следват съвместно създадените и договорени планове за оказване на
подкрепа, промяна и подобряване на жизнената ситуация.

8

Йоана Цветанова
доц. д-р Бистра Мизова
Бариери във вербалната комуникация
между социален работник и клиент

www.swjournal-bg.com

Основни параметри на емпиричното изследване
Целта на планираното и осъществено изследване беше през погледа на
студенти от специалност Социални дейности с практически опит в институции за
социална работа да се откроят, анализират и оценят онези характеристиките на
вербалното общуване и прилаганите от социалните работници комуникативни
стратегии, които се проявяват като бариери пред пълноценните и подкрепящи
интеракции с клиентите.
Изследваните студенти бяха от III и IV курс и са практикували/
доброволствали в организация с предмет на дейност социално подпомагане на
хора в нужда, следователно всички те са наблюдавали специалистите в хода на
тяхната дейност, по-конкретно техни комуникативни взаимодействия с клиенти.
Изследването обхвана студенти от три университета на територията на
Република България, обучаващи се по специалността Социални дейности, а
именно:
 Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – 48 души;
 Технически университет – Габрово – 15 души;
 Югозападен университет „Неофит Рилски“ – 13 души.
Целевата група на студентите от трите университета, участвали в
изследването, са подбрани на принципа на отзовалите се при зачитане на тяхното
желание за доброволно участие. Проучването на техните оценъчни позиции се
проведе в периода април–май 2020 г. в електронен формат чрез безплатната
платформата за онлайн анкетиране Google Forms.
Общият брой на респондентите беше 76 студенти, от които по-голям е делът
на жените 71% (54 души) и 26% (20 души) – на мъжете. Две от изследваните лица
не са пожелали да споделят данни за своя пол.
Възрастовият диапазон на изследваните лица е 20–40 години, като наймногочислената възрастова група, взела участие в изследването, е тази на „20–25годишните“ – 80,3%.
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Най-голям процент (42,10% или 32 души) от взелите участие в изследването
са практикували или са били доброволци в институции от резидентен тип (Център
за настаняване от семеен тип; Кризисни центрове, Домове за възрастни хора). На
следващо място са тези с практика в Дирекция „Социално подпомагане“, а
именно 28,94% от изследваните студенти (22 души). На трето място са
участниците, които са стажували в Центрове за обществена подкрепа или това са
11,84% (9 души). Трима души (3,94%) от изследваните лица са практикували в
Агенция „Социално подпомагане“ и само един от студентите е посочил Държавна
психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм.
С цел изследване на бариерите във вербалната комуникация между
социален работник и клиент беше предпочетен интегриран подход вместо
придържането към една единствен теория или концепция за разбирането на
комуникативните бариери.
За извеждането на системата от критерии и показатели на изследването се
базирахме върху постиженията на информационния и лингвистичния подход при
концептуализирането на бариерите във вербалното общуване. Взехме под
внимание универсалните принципи за комуникация, формулирани още през 70те години на 20 век от Х. П. Грайс (Grice, P., 1975), както и професионалноетичните регулативи в контекста на социалната работа, скрепени в национални и
общоевропейски етични кодекси на социалните работници.
Не на последно място проучихме и взехме под внимание основни насоки,
респективно грешки в комуникативните стратегии, прилагани в хода на
консултативния процес, произтичащи от съвременни интегративни консултантски
подходи в областта на оказването на подкрепа, какъвто е „мотивационното
интервюиране“. И така, системата от критерии и показатели на изследването,
върху които се осъществиха операционализацията на основните изследователски
конструкти и инструментализацията на проучването, са следните:
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 Бариери, произтичащи от проблеми в кодирането на посланията от
страна на социалния работник към клиента. Такива са семантичните,
фонетичните/параезиковите, стилистичните, логическите бариери и проблемите,
свързани с търсенето и даването на обратна връзка.
 Бариери, произтичащи от нарушаване на основни комуникативни и
професионално-етични принципи от страна на социалния работник. Такива
принципи са конфиденциалност, професионална дистанция, целесъобразност на
предлаганите интервенции и консултации, уважение на личността и достойнството на клиента, индивидуализиран подход, установяване на доверие и др.
 Бариери, произтичащи от използването на професионално нерелевантни
вербални комуникативни техники в консултативния и помагащия процес.
Така предложеният набор от критерии и показатели за изследване на
бариерите във вербалната комуникация в контекста на помагащия процес става
основа за разработването на инструмент тип оценъчна скала с няколко части:
1. Уводна част с обръщение към изследваните лица, изясняване целта на
изследването, разяснения за начина на отговаряне на твърденията и гарантиране
на конфиденциалност.
2. Оценъчна скала с 18 айтема с възможност за отговори в 5-степенен
Ликертов формат за изследване интензитета на бариерите във вербалното
общуване по системата от критерии и показатели от 1 до 3. Необходимото
уточнение във връзка с обработката на данните от тази скала е, че при
възприетата от нас 5-степенна рангова скала с континуум от 1 – „не се проявява“,
до 5 – „проявява се в голяма степен“, средната стойност е 3. Правим тази
уговорка, защото посоката на отклонение на средно претеглените оценки от
средната на скалата по съответните твърдения улеснява сравненията и анализа на
данните. Спецификата на ранговата скала „предполага да се работи с медиана,
въпреки това използването на средни стойности е възприет в социалните науки
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компромис при анализ на резултати, получени чрез използвания метод“ (Коен,
Брук Лий, 2013, с. 11).
3. Оценъчна скала с 5 айтема, описващи пет основни комуникативни
стратегии, адаптирани за професионален контекст, с възможност за оценка на
тяхното проявление в дейността на социалния работник по 10-степенна скала с
вербализирани двете крайни значения на скалата – 1 (най-ниска степен) и 10
(най-висока степен). Резултатите от обработката на данните от тази част на
въпросника няма да бъдат коментирани в този материал.
4. Демографска част, чрез която се набира информация за характеристики
на целевата група изследвани лица като пол, възраст, университет, специалност,
курс на обучение, начини на натрупване на актуален практически опит, вид
наблюдение върху работата на социален работник, институция, в която е
осъществено наблюдението или реализирана практическата дейност.
Основният изследователски въпрос, на който потърсихме отговор, е кои
са онези поведения и комуникативни стратегии на социалните работници,
които за студентите в резултат от техни преки наблюдения в практически
контекст

имат

най-висок

потенциал

да

се

превърнат

в

бариери,

препятстващи интеракциите между социален работник и клиент?

Основни емпирични резултати
Представят се обобщени резултати на базата на проведеното емпирично
изследване с основен инструмент – тип рейтинг (оценъчна) скала, с помощта на
която бяха изследвани оценъчните наблюдения на студенти за особеностите на
комуникацията на социалните работници и техните клиенти и възникващите
бариери в този процес.
Анализът ще започне с първата група бариери, които са теоретично
абстрахирани (на базата на концептуален анализ и синтез) и предложени за
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оценяване от респондентите и откроени по-горе в системата от критерии и
показатели на изследването.
Първата група са бариери, произтичащи от проблеми в кодирането на
посланията/информацията – семантични, фонетични, стилистични, логически,
включително проблеми с обратната връзка.
На студентите беше предложено да оценят проявлението на възможни
бариери от тази група (а и от останалите две категории) в общуването между
социален работник и клиент чрез 5-степенна Ликертова скала със значения, които
са упоменати вече по-горе в изложението.
В таблицата 1 са представени отделните твърдения и разпределението на
отговорите на студентите по всяка от степените на скалата за оценка. Изведени са
и средно претеглени стойности за всяко твърдение, които позволяват условно
сравнение на интензитета на проявление на всяка от предложените за оценка
бариери.
Таблица 1. Честотно разпределение и средни оценки на студентите (n=76), свързани с
потенциалните бариери, произтичащи от проблеми в кодиране на съобщенията/информацията.

ТВЪРДЕНИЯ

Социалният работник дава
пространни обяснения на
клиента във връзка с
неговия проблем от гледна
точка на действащата
нормативна система вместо
да пояснява кратко и ясно
как може да се реши този
проблем.
Социалният работник си
служи със специална и
сложна терминология
вместо с думи, които са
разбираеми за клиента.
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В много
голяма
степен
(5)
%
10,52%
(8)

В голяма
степен

В малка
степен

Никак

(4)
%
25%
(19)

В средна
степен
(3)
%
21,05%
(16)

(2)
%
28,94%
(22)

(1)
%
14,47%
(11)

9,21%
(7)

5,26%
(4)

27,63%
(21)

35,52%
(27)

22,36%
(17)

Средно
претеглена
стойност

2,88

2,43
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Социалният работник
говори бързо и припряно
вместо с ясно
произношение и адекватен
на разбирането на клиента
темпо.
Социалният работник
пренебрегва ефектите
върху клиента от
собствените му изказвания
вместо да обръща
внимание дали и как
клиентът го разбира.
Социалният работник
предоставя прекомерно
много информация на
клиента във връзка с
неговия проблем и
възможните решения
вместо да я дозира и
подава поетапно в работата
си с него.
Социалният работник
говори с клиента
завоалирано, с
„недомлъвки“ по
отношение на неговия
проблем и пътищата за
разрешаването му вместо
еднозначно и фокусирано,
за да се осигури взаимно
разбиране.
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5,26%
(4)

5,26%
(4)

18,42%
(14)

31,57
(24)

39,47%
(30)

2,05

3,94%
(3)

15,78%
(12)

13,51%
(10)

39,47%
(30)

27,63%
(21)

2,29

5,26%
(4)

22,36%
(17)

25%
(19)

30,26%
(23)

17,10%
(13)

2,68

0%
(0)

6,57%
(5)

14,47%
(11)

35,52%
(27)

43,42%
(33)

1,84

Прави впечатление, че участниците в изследването са оценили доста
позитивно като цяло комуникативното поведение на наблюдаваните от тях
социални работници във връзка с уменията им да кодират посланията си към
клиента. Наблюдава се тенденцията предложените теоретично изведени бариери
да са оценявани като реално проявяващи се в общуването между социален
работник и клиент с нисък и среден интензитет. По-детайлното разглеждане на
резултатите показва, че две от твърденията са оценени със средни стойности
близки до медианата (3) в оценъчната скала, което говори за среден по сила
интензитет на проявление. Това е бариерата, отнасяща се до даването на
пространни, обстоятелствени обяснения на клиента от страна на социалния
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работник във връзка с нормативни и специализирани документи вместо фокус
върху краткото, точно и лаконично формулиране на пояснения и идеи, които да
могат лесно да бъдат разбрани и възприети от него (M=2,88). По отношение на
тази група бариери според оценъчните позиции на студентите със среден
интензитет се проявява и обстоятелството, че социалният работник предоставя
прекомерно много информация на клиента във връзка с неговия случай,
респективно проблем, вместо да я дозира. Тази бариера е получила оценка,
открояваща я като сериозна пречка в общуването поради не съвсем рядкото си
проявление в комуникативния процес между специалист и клиент (М=2,68).
Доказателства, че тези два комуникационни аспекта са с реален потенциал на
бариери в общуването в контекста на социалната работа, могат да се търсят и в
резултатите от честотния анализ. За между 25 и 35% от запитаните студенти
двете бариери са характерни в голяма и много голяма степен за подхода на
общуване на социалния работник с клиента. За немалка част от студените (дали
оценки 3, 4 и 5) с общ относителен дял от приблизително 43% използването на
специализирани професионални термини от страна на социалните работници
е момент в комуникацията, който съдържа сериозен потенциал за
създаването на пречки в разбирането на клиента, защото не е рядкост за
комуникативния маниер на социалния работник.
За първата група оценявани бариери можем да обобщим следното: Като
цяло средно претеглените оценки на изследваните лица по отношение на
разглежданите шест бариери са в ниския и среден регистър от скалата.
Комуникационни аспекти от поведението на социалния работник в общуването с
индивидуални клиенти, които изпъкват в качеството им на пречки, с най-значимо
проявление са обстоятелственото и нефокусирано говорене върху проблемите на
клиента, невъзможността за дозиране и избягване на редундантната информация
по отношение

на

неговия

случай,

както и

специализирани термини и професионален език.
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Във втората група са диференцирани бариери, произтичащи от
нарушаване на основни комуникативни и професионално-етични принципи като
конфиденциалност, професионална дистанция, целесъобразност на предаганите
интервенции и консултации, уважение на личността и достойнството на клиента,
индивидуализиран подход, стремеж за установяване на доверие. В таблица 2 са
изведени твърденията, описващи бариерите от този клъстер.

Таблица 2. Честотно разпределение и средни оценки на студентите (n=76), свързани с
потенциалните

бариери,

произтичащи

от

нарушаване

на

основни

комуникативни

и

професионално-етични принципи.
ТВЪРДЕНИЯ

Социалният работник показва в
общуването си пренебрежение
към нуждите и интересите на
клиента вместо позитивизъм и
уважение.
Социалният работник използва
фамилиарен стил на говорене с
клиента вместо да
демонстрира чрез стила си
умерена професионална
дистанция и разбиране на
неговите проблеми.
Социалният работник често
избухва в разговорите си с
клиента/ клиенти вместо да
контролира интонацията на
гласа си.
Социалният работник се
изразява в комуникацията си с
клиента от позицията на
властта и правомощията
вместо да го предразполага
към откритост и доверие.
Социалният работник обсъжда
с колеги или други служители
(в т.ч. практиканти,
доброволци) на организацията,
в която работи, излишни
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В много
голяма
степен
(5)
%
0%
(0)

В голяма
степен

Средно
претеглена
стойност

В малка
степен

Никак

(4)
%
9,21%
(7)

В
средна
степен
(3)
%
11,84
(9)

(2)
%
30,26%
(23)

(1)
%
48,68
%
(37)

7,89%
(6)

13,51%
(10)

23,68%
(18)

26,31%
(20)

28,94
%
(22)

2,45

3,94%
(3)

3,94%
(3)

7,89%
(6)

31,57%
(24)

52,63
%
(40)

1,75

2,63%
(2)

18,42%
(14)

27,63%
(21)

26,31%
(20)

25%
(19)

2,47

19,73%
(15)

17,10%
(13)

17,10%
(13)

21,05%
(16)

25%
(19)

2,85

1,81
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детайли или „любопитни
факти“, свързани с проблемите
на клиент/клиенти вместо да
запазва професионална
конфиденциалност.
Социалният работник обсъжда
с клиента неговия проблем от
принципна позиция или от
позицията на „общия случай“
вместо да се фокусира върху
онова, което е важно и
съществено за клиента.

1,31%
(1)

18,42%
(14)

21,05%
(16)
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40,78%
(31)

18,42
%
(14)

2,43

Впечатлението, което оставят данните, е, че преобладаващото мнозинство
от средно претеглените оценки е отново в спектъра на ниските и средни
стойности. Като бариера от тази изследвана група с най-висок интензитет според
оценките на студентите изпъква нарушаването на принципа на конфиденциалност, изразяващ се в необоснованото споделяне на лична информация по
случая на клиента с колеги или хора, които нямат пряка свързаност с него.
Твърдението, описващо тази бариера, е получило средна оценка М=2,85. Или,
приблизително 54% от изследваните лица са посочили, че са наблюдавали такъв
маниер на комуникация на работа на специалистите в процеса на практиката.
Клоняща към средните стойности от скала оценка (М=2,47) е получила и
бариерата, свързана с акцентиране върху асиметричните вместо равностойните и
открити отношения между социален работник и клиент. Подчертаването на
властовите аспекти на ролята и правомощията на социалния работник, според
оценките на изследваните лица, има немалък потенциал да бъде пречка в
развитието на доверителни и искрени интеракции с клиента. Такова мнение
споделят почти половината от изследваните лица, оценили тази бариера с оценки
3, 4 и 5 по въведената Ликертова скала. Съвсем близки до тези резултати са и
оценките на студентите за фамилиарния (M=2,45), а понякога и снизходителен
стил на говорене на социалния работник с клиента. Тази бариера не е за
пренебрегване, защото чрез нея се нарушава един от ключовите принципи на
професията, а именно спазването на адекватна дистанция в общуване, чрез което
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се демонстрира уважение към собствена професионална роля и към личността на
клиента.
Като извод от втората група бариери можем да очертаем, че получените
стойности са с нисък до среден интензитет. С най-висок резултат изпъква
неспазването на конфиденциалност от страна на социалния работник, което
нарушава основен професионално-етичничен принцип в социалната работа. Като
относително негативен резултат по отношение на комуникативните бариери се
открояват също акцентиранaта асиметричност в ролята на социалния работник
спрямо неговия клиент, както и фамилиарният стил на говорене. Би могло да се
каже, че и трите бариери затрудняват изграждането на доверителна връзка
между специалиста и клиента.
Последната група бариери, която проследяваме в оценъчен план от гледна
точка на бъдещите млади специалисти по социална работа, са тези, които
произтичат от използването на

професионално нерелевантни вербални

комуникативни техники в консултативно-помагащия процес. Нашият теоретичен
анализ показва, че част от тях вероятно се дължат на определени дефицити в
професионалната подготовка на социалния работни или са свързани с не особено
желателни за помагащите професии личностни качества и устойчиви патерни на
поведение. Възможни бариери от тази група са подпитването като комуникативен
прийом, неуместният хумор, узурпирането на разговора с цел наставляване,
етикетирането и оценяването на личността и поведението на клиента;
комуникационна свръхангажираност с въпроса за вината и дефицитите на
клиента; самозащитно и оправдателно поведение при конфронтация с клиента. В
таблица 3 са изведени твърденията и получените по тях средни оценки на
изследваната група.
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Таблица 3. Честотно разпределение и средни оценки на студентите (n=76), свързани с
потенциалните бариери, произтичащи от използването на професионално нерелевантни
вербални комуникативни техники в консултативни и помагащия процес

ТВЪРДЕНИЯ

Социалният работник
„подпитва“ (чрез множество
несъществени въпроси)
клиента за неговия проблем
вместо да задава ясни и
открити въпроси (от типа кога,
къде, как, защо, какво и др.) .
Социалният работник използва
хумора по неподходящ спрямо
клиента начин вместо като
средство за „позитивиране“ и
разведряване на атмосферата.
В комуникация си с клиента
социалният работник обсебва
разговора от позицията на
„всезнаещ“ експерт вместо да
осигури реципрочност и
последователност в смяната на
комуникативните роли.
В общуването социалният
работник използва предимно
етикети и оценки, отправени
към поведението и личността
на клиента, вместо да
използва описания и факти
спрямо него.
В комуникацията социалният
работник е ангажиран
прекомерно с въпроса за
вината и дефицитите на
клиента вместо да създаде
фокус върху решенията и
ресурсите.
При възникване на конфликт и
проблемна ситуация с клиента
социалният работник заема
самозащитна позиция вместо
да се съсредоточи върху
общите за него и клиента
цели.
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При групата, засягаща използването на професионално нерелевантни
вербални комуникативни техники в консултативни и помагащия процес,
впечатление прави, че няма реципрочност при смяната на роли в процеса на
общуване. Твърдението, отнасящо се до това как социалният работник обсебва
разговора от позицията на „всезнаещ“, получава стойност (М=2,45), която поскоро клони към медианата в скалата – това регистрирано чрез оценките на
студентите проявление е бариера със средна честота на срещане.
Приблизително 45% от участниците са посочили отговори 3, 4, 5 в скалата за
оценяване, което е индикатор за наблюдаван от тяхна страна интензитет на тази
бариера, който изобщо не е за пренебрегване.
Задаването на несъществени въпроси от страна на социалния работник
също получава средно претеглена стойност от М=2,37, която е показател за
немалък потенциал за пречка в комуникацията.
По отношение на третата група бариери обобщено би могло да се каже, че
по подобие на предходните групи са получени оценки в ниския и средния
регистър от скалата. Като бариера с най-висок потенциал за проявление в
професионалната комуникация от тази група се откроява тенденцията
социалният работник да доминира и демонстрира статусно превъзходство в
комуникативния акт вместо да осигури възможности за равностойно и
реципрочно общуване с клиента. Задаването на нерелевантни въпроси от
социалния работник по време на консултирането също се очертава като бариера
с немалък потенциал да влияе стагниращо върху пълноценните интеракции
между специалист и клиент в контекста на получените резултати.

Кратка дискусия и обобщения
Проучването насочва към извода, че в комуникативната практика на
социалните работници при работата им с клиенти съществуват условия за
генериране на определени препятствия. Тези бариери, макар и регистрирани в
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невисока степен от изследваната целева група студенти с учебно-практически
опит в реална професионална среда, са по посока неподходящо кодиране и
структуриране на съобщения от страна на социалния работник към клиента;
използване на нерелевантни за помагащия процес вербални комуникативни
техники и стратегии, както и несъобразяването от страна на помагащия
специалист с ключови комуникативни и професионално-етични принципи в
процеса на оказване на подкрепа.
По-конкретно, правят впечатление няколко тенденции, които генерират
препятствия в процеса на взаимодействие в социалната работа. Най-силно се
открояват две потенциални бариери. Първата се отнася до прекомерното
използване от страна на специалиста на нормативната рамка и „нейния език“,
което би могло да затрудни декорирането на много нужна и значима за човека с
проблем информация, когато се работи по неговия случай. Втората регистрирана
чрез наблюденията и оценките на студентите насока е свързана с прекомерността
и „предозирането“ на информацията, предназначена за клиента, от страна на
социалния работник. Процесът се затруднява поради отсъствието на мяра в
нейния обем и сложност, което вероятно води до объркване и демотивация на
клиента в съвместната му работа със специалиста. Внимателен фокус е нужен и
върху професионално-етичната страна в общуването между двата ключови
субекта в социалната работа, като основната отговорност за поддържане на
нравствените регулативи в интеракциите се пада на социалния работник (като
специално упълномощено и обучено лице). Нарушаването на норми като
конфиденциалност, злоупотреба с власт или компетенции е сигурна пречка пред
установяването, поддържането, развитието на доверие и балансирани граници на
взаимоотношенията между социален работник и ползвател на социална услуга.
Почти с еднаква сила това е валидно и когато помагащият специалист използва
неподходящи комуникативни техники за водене на разговор със своя клиент като
„подпитване, респ. задаване на излишни, дифузни и неясни за клиента въпроси“,
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„доминиране в разговора и неосигуряване на пространство за себеизразяване на
клиента“, „свръхакцентиране и тематизиране на въпросите за вината“, което
поставя под въпрос професионалните компетентност и квалификации на
социалния работник, а и води до „стагниране“ на помагащия процес.
Потенциални

или

реални,

комуникативните

бариери

са

истинско

предизвикателство пред социалния работник, който е призван да бъде умел
комуникатор. Компетентността за общуване е една от ключовите за тази дейност,
наред

със

специалната,

професионалната
осъществяване

на

методическата,

идентичност,

защото

високите

общностни

личностната

са

компетентност

предпоставки

цели

и

за

социална

и

успешното
мисия

на

професионалистите в това практическо поле.
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