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Доверието в професионалното общуване
между социален работник и клиент
Христина Боровинова

доц. д-р Бистра Мизова

Резюме. Доверието е важна детерминанта на отношенията и общуването в професионален
контекст, особено когато става въпрос за помагащ процес в контекста на работата с уязвими в
социално отношение хора и групи, както е в социалната работа.
В материала се представят и анализират мненията и оценъчните позиции на студенти,
обучаващи се в образователно-квалификационна степен "бакалавър" на специалността Социални
дейности относно значението и параметрите на доверието в професионалното общуване между
клиент и социален работник. Като изходен операционален модел на доверието се откроява този,
предлаган в областта на социалните и поведенчески изследвания от McKnight, Cummings &
Chervany (1998), конкретизиран и доразвит от Мизова и Цветанска (2019) за изследване на
доверието в професионални сфери, базиращи се на интензивно общуване с хора, като
образование, социални дейности, консултиране, управление. Моделът се състои от четири
ключови измерения на доверието – добронамереност, компетентност, поведенческа предвидимост и принципност, по отношение на които се проучват позициите на бъдещи социални
работници относно значимостта им в професионалната комуникация на помагащия специалист с
клиенти на социални услуги и дейности.
Ключови думи: социална работа, доверие, професионално общуване, социален работник,
клиент

Trust in the professional communication between
a social worker and a client
Hristina Borovinova Assoc. Prof. Bistra Mizova, PhD

Abstract. Trust is a significant factor for relationship development in a professional context,
especially when it comes to the helping process in working with socially vulnerable people and groups
like social work.
This paper presents and discusses the opinions and the judgements of 3rd year students majoring
in Social Work program in Bulgarian context about the importance and domains of trust in professional
communication between a client and a social worker. The basic operational model of trust is the model
of McKnight, Cummings & Chervany 1998, implemented in social and behavioral research, which has
been specified and additionally developed by Mizova and Tcvetanska (2019) for analysis of trust in
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professional areas with intensive communication between people like education, social work,
consultation, and management.
The model includes four key dimensions of trust - benevolence, integrity, predictability, and
competence. Those four dimensions and their significance in the work of helping professions are
evaluated through the views of future social workers.
Key words: social work, trust, professional communication, social worker client

Въведение
Пълноценното междуличностното общуване се основава на взаимно
доверие, което минимизира страха от неприемане и усилва убеждението и
реципрочната

вяра

в

намеренията

и

действията

на

участниците

във

взаимодействието. Дори интуитивно хората свързват доверието с очакването, че
другият в общуването има добри намерения към нас, че е добронамерен,
порядъчен, благонадежден, а когато става въпрос за взаимоотношения между
клиент и социален работник, доверието опира и до професионализма на
помагащия специалист. Напоследък все по-често се поставя проблемът за
доверието като предпоставка за протичане на важни процеси в областта на
помагащите професии, в частност – на социалната работа.
Динамиката,

непредсказуемостта

и

нарастващата

комплексност

на

проблемите в социалната реалност, характерни за съвременните „пост- или
хипермодерни“ общества рефлектират и върху взаимоотношенията между
социален работник и клиенти. Изтъква се необходимостта от „преоткриване“ на
проблема за доверието и неговото емпирично изследване в полето на
социалните дейности (Smith, C., 2001, р. 287). Доверието е тясно свързано със
социалната работа от гледна точка на политиките, управлението, развитието на
дейностите в тази система, но и най-вече от гледна точка на междуличностния
контекст, в който се разгръщат интеракциите между специалистите, които
изпълняват ролята на „агенти на социална и нравствена промяна“ за хората,
ползватели на различни социални услуги (Smith, 2004, р. 5).
Социалната работа е управлявана и организирана професионална дейност и
система, базирани върху прилагането на комплексен подход (Механджийска, Г.,
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Симеонова, Р., Боянова, В., Т. Милушева, 2017, с. 20) в оказването на подкрепа по
отношение на различни целеви групи и категории проблеми.
Нейният мултидисциплинен и помагащ характер обуславят взаимодействието на социалния работник с различни институции и сътрудничеството му с
различни специалисти – от една страна, а от друга – работата му с различни
клиенти. Това предполага доверие на различни нива, в центъра на което стои
личността на нуждаещия се, с неговите индивидуални потребности, способности,
характеристики, интереси и потенциали.
Именно във връзка със спецификата на социалната работа и на
професионалните интеракции между специалисти и потребители на социални
дейности доверието се проявява в различни форми – в себе си, във
взаимоотношенията с околните, в сътрудничеството с институциите, в помагащия
специалист. Доверието в социалния работник помага на клиентите да ограничат
несигурността в себе си и същевременно да подобрят мотивацията си, да
преоткрият и стабилизират личностните си ресурси с цел постигане на
благоприятно социално функциониране (Мизова, Б., С. Цветанска, 2019, с. 113).
Именно с фокус върху този проблем е и нашето изследване. Ключовият
изследователки въпрос, на който се опитваме да отговорим, е кои са онези найважни, от гледна точка на самите бъдещи специалисти по социална работа,
характеристики и компетенции, които трябва да притежават, за да
изграждат и развиват доверителни отношения с хора, нуждаещи се от
подкрепа. Отговорът на този въпрос би могъл да помогне за намирането на
решения по посока на това как да се възвърне или стабилизира доверието към
социалните институции и специалистите, които работят в тях, а също така и да се
подобрят обществените нагласи към професията социален работник, като се
минимизират предразсъдъците и неглижиращото отношение към нея.
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Доверието и пълноценната професионална комуникация в социалната
работа: концептуални основания на изследването
Комуникативната компетентност на специалиста в сферата на
социалната работа като предпоставка за установяване на доверие с
клиента
Доверителните отношения между клиент и социален работник стоят в
основата за разрешаване проблема на клиента, удовлетворяване на неговите
потребности и подобряване на социалното му функциониране. Важно е
доверието да бъде изградено още в първите няколко срещи, взаимодействия и
консултации между клиент и социален работник, като се вземе предвид
спецификата на този вид комуникация. Създаването на условия за установяване
на доверие с индивидуален клиент, семейство, група или общност в помагащия
процес е основна задача на социалния работник. За тази цел е нужно
овладяването и превръщането им във важни инструменти на цял набор от
професионални знания, умения, компетентности, поведенчески технологии и
нагласи. Сред тях ключово място заемат уменията за професионално общуване
или професионалната комуникативна компетентност.
Всички цели, оценки, интервенции, дейности се постигат посредством
комуникацията, както и чрез нея се изгражда доверието и мотивацията на
клиента в рамките на професионалните взаимоотношения.
В съвременните модели на социална комуникация се акцентира върху това,
че процесът на общуване е двупосочен, цикличен и непрекъснат и в него
позициите на говорещ и слушащ са реципрочни и динамични. Тази размяна на
позициите спомага за увеличаването на вероятността изпращачът и получателят
да разберат идентично смисъла на съобщението (Стоицова, Т., 1998).
Тази асиоматична максима за комуникацията се отнася и до професионалното общуване между клиент и социален работник. За изграждането и
поддържането на доверителни отношения в процеса на работа социалният
работник трябва да притежава определени знания и умения, които да утвърдят
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усещането за сигурност, стабилност, защитеност и доверие у клиента. Тези
знания, умения и нагласи отразяват комуникативната компетентност на
специалиста. В научните изследвания в български контекст комуникативната
компетентност на специалиста (в т.ч. от сферата на социалното подпомагане и
психично благополучие – бел. автори) „често се осмисля като иманентна
характеристика на неговия професионализъм“ (Георгиева, 2019, с. 112).
Според един от съвременните компетентностни модели – този на А. Фрей и
Л. Балцер (2005) в областта на професионалното общуване, в т.ч. в помагащите
професии – се открояват няколко ключови компоненти на комуникативната
компетентност, на които съответстват различни качества, особености, умения и
способности на личността (Мизова, 2012, 1071–1073).
Това

са

професионална,

респективно

лична

автономност

и

инициативност, свързани със способността на специалиста по социална работа
да целеполага адекватно в контекста на професионалната си дейност, както и да
планира и избира пътища за реализиране на заложените цели, да действа
проактивно и ефективно в помагащия процес, насочен към уязвими индивиди и
групи. Важно е социалният работник да умее да взаимодейства с другите (в т.ч. с
клиентите и целевите групи на неговата дейност) в конфликтни и противоречиви
ситуации с цел откриване на решения на тези противоречия. Справянето с
конфликти включва използването на подходящ репертоар от поведенчески
реакции при отправяне на критика, както и умението самата личност да подава
конструктивна критична обратна връзка към другите. Ефективната професионална
комуникация означава социалният работник да се ориентира в разнообразни
комуникативни ситуации, да познава и изпълнява релевантно различни
комуникативни роли. Уменията му в тази връзка се отнасят до точното
формулиране

и

предаване

на

вербални

съобщения,

придържане

към

установените комуникативни правила и умения за справяне с бариери в
общуването. Оказването на мотивиращо влияние върху клиента е свързано с
ефективното професионално общуване. Този компонент от комуникативната

44

Христина Боровинова
доц. д-р Бистра Мизова

www.swjournal-bg.com

Доверието в професионалното общуване
между социален работник и клиент

професионална компетентност в областта на социалната работа разкрива
способността на специалиста за подкрепящо и насочващо влияние върху хората в
уязвимо социално положение по посока постигане на съвместни цели, тяхното
овластяване в помагащия процес, мотивирането им към поемане на лична
отговорност, респективно ангажименти за мобилизиране на индивидуалните
ресурси и др. (пак там).

Значение на доверието в професионалната комуникация в социалната
работа
Феноменът „доверие“ е в основата както на разгръщане на социалните,
респективно общностните отношения, така е предпоставка за стабилизиране и
развитие на междуличностните връзки, базиращи се на лоялността (ако
отношенията са коректни – взаимна лоялност). Доверието функционира по
различни начини, които се обединяват от общоприети правила, норми, традиции
и закони. В някои общества доверието се третира като изначално очакване за
справедливост, докато в други то се основава на установените отношения на
всеки индивид с хора от социалната мрежа, която той е изградил.
В своя обзор върху различните гледни точки при интерпретирането на
доверието като социален, междуличностен и идивидуално-личностен феномен Б.
Мизова и С. Цветанска (2019) извеждат следните негови концептуализации в
рамките на различни научни перспективи (Мизова, Б., С. Цветанска, 2019, 112–
115):
 механизъм за намаляване на когнитивната комплексност у индивидите
относно реалността в резултат от специализацията и диференциацията на
социалните системи; основно условие или спойка за консолидиране на
общността/обществото (социологическа перспектива);
 специфична нагласа към другите и тяхното поведение, че ще действат
последователно във времето и във взаимоотношенията, свързана с приемането в
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известна степен на субективен риск, когато човек гласува доверие на някого
(когнитивна перспектива);
 базова личностна характеристика, чиито фундаменти се поставят през
ранното детство, която е важна предпоставка за осъществяване на успешна
психична адаптация и социално функциониране през останалите етапи на
жизнения цикъл (развитийна перспектива). Общуването в социалната работа е
един от ключовите фактори, който предопределя успешността на дейностите и
интервенциите в нейните рамки, както и удовлетвореността на участниците
(социален работник и клиент/и) в помагащия процес.
Доверителната връзка с клиентите се предопределя много значимо от
уменията на помагащите специалисти за емоционално съпреживяване, активно и
рефлексивно слушане, разбиране и правилно декодиране на емоциите и
чувствата, разпознаване на техните потребности. Пълноценната комуникация и
добре развитите комуникативни умения на социалния работник са фактори,
които влияят изхода от прилагането на съответните интервенции в работата по
случай.
Част от проблемите в комуникацията са резултат от обвинения от страна на
специалиста към клиента, срам и страх от страна на клиента във връзка с
определени минали негови действия, поведения и събития от биографията му,
неоснователни или прибързани предположения, формирани или изразявани от
двете страни в комуникативния процес. Не по-рядко срещани в цялостната
култура на общуване в обществото ни са враждебността, негативното
стереотипизиране и некоректното интерпретиране на емоции, нужди, постъпки
на другия в комуникацията, а те от своя страна рефлектират и върху сферите на
приложната социална работа (Михайлова, Р., Б. Такворян-Солакян, 2016, 1–2).
Взаимоотношенията, в които влиза социалният работник по време на
работата си с клиенти, са професионални – те са подчинени на определени
правила, норми и принципи, благодарение на които се конструират доверителни
отношения между двата субекта. Това са добре познати принципи, изведени от
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етичните аспекти, които регулират човешкото общуване като универсален факт и
са приложими за професионален контекст – уважение към личността на другия,
базирано на позитивно отношение и зачитане на индивидуалността и културните
специфики; честност и откритост в комуникацията вместо манипулация или
пропускане/скриване
неподготвеност;

на

информацията

справедливост

и

заради

принципност,

некомпетентност
водещи

до

изява

или
на

консистентно, ясно и предвидимо поведение по отношение на другия в
общуването (Вердербер, Р., К. Вердербер, 2003, 22–26).
Общувайки с клиента, социалният работник следва да вземе предвид
неговите личностни особености и потребности, съобразявайки се с темперамента,
характера, социалния статус, интелекта, възрастта и други фактори, които имат
отношение към реализиране на социалната услуга или интервенция именно с цел
постигане на по-високо равнище на социално интегриране и функциониране за
клиента. Общуването между клиент и социален работник трябва да се стреми към
преодоляване доминирането на личността на специалиста над тази на клиента,
както и да се спазва професионален характер на взаимоотношенията – да не се
допуска навлизане в личното пространство на клиента или проява на специално
отношение към него.
Ефективната комуникация и диалог между клиент и социален работник са
ключът към стабилизиране на доверителни отношения. Общуването в рамките на
помагащите професии има своите особености и специфични поведенчески
модели. Съществуват различни видове взаимодействия между клиент и социален
работник, в рамките на които е трудно да се установи и развие доверие. Някои от
най-често срещаните са (Милър, У., С. Ролник, 2019):
• когато клиентът остава безучастен и не оказва съдействие в процеса на
неговото подпомагане и подкрепа, което предпоставя социалният работник да
поеме цялата отговорност за решенията, които ще се вземат в бъдеще (в рамките
на работата по случай);

47

Христина Боровинова
доц. д-р Бистра Мизова

www.swjournal-bg.com

Доверието в професионалното общуване
между социален работник и клиент

• когато социалният работник установява доминираща роля в общуването
си с клиента, не се съгласява и не приема неговото мнение;
• когато се допуснат приятелски взаимоотношения между клиент и
социален работник – темата на комуникацията се измества извън измеренията на
социалната работа, което е неприемливо за професионалното общуване.
Един оптимален модел на професионална комуникация предполага клиент
и социален работник да си взаимодействат активно; да полагат еднакво активно
участие в процеса на подпомагане, да си партнират, да си дават обратна връзка,
да се вслушват в мненията на другия.
Комуникацията между социален работник и клиент има особено значение и
може да повиши качеството при предоставянето на социални грижи и услуги.
Ефективните умения на социалните работници за междуличностна комуникация в
професионален контекст могат не само да подобрят удовлетвореността на
клиента и придържането му към предписания план за действие, но и да го
мотивират самостоятелно да взима решения и да си поставя цели след
приключване на дейността му със социалния работник. Адекватната комуникация
включва процеса на договаряне между социален работник и човек с проблем при
вземане на решения, готовност да се поддържа и повишава разбирателството и
да се избягва враждебността по време на общуването. Отношението на
социалния работник към клиентите му, способността му да разбира и да се
съобразява с техните тревоги и притеснения, осигуряването на подходяща
информация, проявата на съпричастност и спечелването на доверието на
клиентите често се идентифицират като ключови фактори, определящи
успешността на помагащия процес. Всичко това обосновава необходимостта от
добри комуникативни умения в сферата на помагащите професии и в професиите,
свързани с пряка работа с хора.
Добрата комуникация има положително въздействие върху цялостния
помагащ процес между социален работник и клиент, а това води до по-добри
резултати в работата по воденето на отделните случаи. Тези резултати включват
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както психо-емоционални промени у клиента, редуциране на неговия стрес, така
и изменения в цялостната му нагласа към работа по неговия конкретен случай и
нарастване на общата му удовлетвореност от социалните услуги.
Както вече нееднократно споменахме, доверието е съществен аспект от
взаимодействието социален работник–клиент, а това предполага неговото
изграждане и развитие в хода на социалната работа да става чрез
индивидуализиран подход. За да утвърждава и стабилизира работните
взаимоотношения, основани на доверие, социалният работник е необходимо да
притежава определени качества и умения, свързани с високо развита, от негова
страна, емоционална компетентност.
В социалната работа на терен често се попада в критични ситуации,
изискващи навременно вземане на решение от страна на помагащите
специалисти. Подобно на всекидневието в други професионални полета,
насочени към подпомагане на и интензивно взаимодействие с хора, реакцията на
помагащия специалист, особено в критични и проблемни професионални
ситуации, зависи до голяма степен от неговите умения за афективен контрол и
вникване в потребностите и гледната точка на другия в общуването. Не по-малко
важни са и неговата цялостна комуникативна компетентност (знания, умения и
нагласи) за конструиране на ефективни вербални послания, синхронизирани с
невербални поведенчески модели, чрез които да демонстрира своята релевантна
на контекста и случая емоционална и основана на емпатията комуникативна
реакция (Мизова, Б., 2015, 63–65).
Съвременната социална работа е подчинена на идеята за хуманно
отношение към клиентите на всички равнища. Ползвателите на социални услуги
очакват безрезервно зачитане и разбиране на техните права дори и в случаите,
когато те са пристъпили границите на закона. За установяване на доверие с
клиентите си по време на работа е от голямо значение да се съблюдават
основните принципи на изграждане на работните взаимоотношения в социалните
дейности, систематизирани сполучливо от Т. Минев (2012). Тези регулиращи
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взаимоотношенията в професионална среда ключови начала са следните: фокус
от страна на социалния работник върху постъпките на клиента, а не върху
личностните му характеристики и особености; недопускане на грубости,
унижение, незачитане на клиента и неговите емоции, идеи и ценности; проява на
емпатично разбиране, съчувствие и състрадание към търсещия помощ; поставяне
на цели и задачи, които са достъпни за клиента, с оглед неговата личност и
социален статус, повишавайки изискванията към него спрямо напредъка и
ангажираността му в процеса (Минев, 2012, 166–167).
Разгледаните

дотук

същностни

изисквания

към

професионалното

поведение на социалния работник в помагащата дейност заедно с идеята, че
позитивните му нагласи към клиентите, последователността в интервенциите
и компетентността и адекватността във вземането на решения на всеки етап
от работата по случай (което осигурява предвидимост за другия), както и
принципното му отношение са важни детерминанти при изграждането и
утвърждаването на доверие в общуването. За да проверим важността на тези
концептуално дефинирани предпоставки на доверието, се насочихме към
проучване на позициите на бъдещи специалисти, подготвящи се в сферата на
социалната работа – студенти в последните два курса от обучението по
специалност Социални дейности в тяхната бакалавърска степен.
По-конкретно, от практически интерес за изследването беше важно да се
изследват оценките и мненията на студентите относно характеристиките,
действията и поведенията, които социалният работник трябва да притежава, за да
буди доверие в общуването си с клиенти. Като изходна концептуална база нашето
изследване стъпва върху 4-дименсионален модел на доверието, предложен в
областта на социалните и поведенчески изследвания от Х. Макайт, Л. Къмингс и
Н. Чернави (1998), конкретизиран и доразвит от Мизова и Цветанска (2019), за
изследване на доверието в професионални сфери, базиращи се на интензивно
общуване с хора, като образование, социални дейности, консултиране,
управление (по: Мизова, Б., С. Цветанска, 2019, 115–118). Операционализацията
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на

основния

конструкт в

изследването,

а

в

последствие и неговата

инструментализация се основават на предварително очертаните дотук и
адаптирани към спецификата на професионалното общуване в социалната работа
измерения на доверието, а именно добронамереност, компетентност,
поведенческа предвидимост и принципно отношение.

Организация и основни параметри на изследването
Целта на осъщественото емпирично изследване беше да се установят
позициите на бъдещите социални работници относно значимостта на
доверието

за

професията

и

по-конкретно,

техните

оценки

за

характеристиките на специалистите по социална работа, които будят найголямо доверие у техните клиентите.
Използваният

инструмент

представлява

въпросник

за

изследване

професионално релевантните качествата и поведенчески стратегии на социалния
работник, които заслужават доверие. Въпросникът е под формата на оценъчна
скала, съдържаща 16 твърдения, разпределени в 4 субскали, които описват
четирите

теоретично абстрахирани измерения на доверието.

Всяко от

твърденията в скалата се оценява от респондентите по 5-степенна Ликертова
скала в континуума несъгласие–съгласие.
И така, по-конкретните значения на четирите измерения (на професионална
комуникация и поведение в контекста на установяване на взаимоотношения
между социален работник и клиент), които според нас представляват
концептуални детерминанти на доверието в професионалните интеракции
специалист–ползватели на социални услуги, са:
 Добронамереност, свързана е с прояви на позитивно отношение и
уважение на специалиста към личността на клиента; готовност да се откликне
чрез емпатия и съпричастност на неговите конкретни проблеми; демонстриране
на внимание и разбиране на индивидуалните специфични нужди; зачитане на

51

Христина Боровинова
доц. д-р Бистра Мизова

www.swjournal-bg.com

Доверието в професионалното общуване
между социален работник и клиент

готовността и автономността на клиента по отношение на ресурсите му за
„самоовластяване“.
 Компетентност, отнася се до отлично познаване от стана на
специалиста на нормативната уредба в системата на социалните дейности и
съотнасянето ѝ към конкретните случай, с които работи, наличие на методикотехнологични знания и умения, за да се действа в най-добрия интерес на клиента
и неговите специфични нужди; умения за координиране и работа в екип от
специалисти с допълваща се експертиза, когато собствената не е достатъчна, за
да се окаже адекватна и навременна подкрепа на клиента.
 Поведенческа предвидимост, кореспондира с уменията на специалиста
за запазване на самоконтрол и саморегулация в трудни ситуации на работа и
интеракции с клиента; съхраняване и стабилизиране на професионалната
въвлеченост в работа по случай дори когато обстоятелствата и проблемите,
свързани с него, са твърде комплицирани; спазване от страна на специалиста на
поетите пред клиента ангажименти във връзка с неговия случай; създаване и
поддържане на подходящи професионални граници в комуникацията с клиента.
 Принципност, отнася се до спазването от страна на специалиста на
високи етични стандарти за работа с клиенти като конфиденциалност,
справедливо отношение и третиране, признаване на „другостта“ като ценност;
поддържане на принципно отношение към установените параметри на работната
рамка на взаимоотношенията с клиента и плана за действие по случая;
фокусиране върху основни методически похвати и принципи на социалната
работа като „овластяване“ на клиента, „помощ за самопомощ“, мотивация и
готовност за промяна на собствената жизнена ситуация.
Емпиричното изследване се реализира през месеците април, май и юни на
2020 година. Респондентите, участвали в изследването, са общо 40 студенти от 3ти курс, редовна форма на обучение, изучаващи специалността Социални
дейности в СУ „Св. Климент Охридски“ в бакалавърска степен. От изследваната
целева група 29 са жени (72,5%) и 11 са мъже (27,5%).
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Инструментализацията и процедурата на изследването предвиждат за всеки
от четирите измерения на конструкта в рейтинг скалата да са индикативни по
четири твърдения, като изчислената най-високата средна оценка от тях (за всяка
субскала) е показател за това кой от теоретично дефинираните аспекти на
доверието се оценява с най-висок принос от респондентите в проучването.
Посоката на отклонение на средно претеглените оценки от средната на скалата
по съответните твърдения в изследователския инструмент улеснява сравненията
и анализа на данните.
В изложението по-нататък ще бъдат анализирани основните резултати от
проведеното проучване, насочени към отговор на изследователския въпрос: Как
студентите оценяват четирите компонента на доверието, адресиращи
определени професионални характеристики на социалните работници, и какво
е тяхното отношение към феномена доверие като бъдещи специалисти по
социални дейности?

Основни резултати от изследването
След обработка на получените данни от оценъчната скала прави
впечатление, че средната стойност за всяко от 16-те твърдения, включени в
скалата, е около и малко над 4. С други думи, като мода (най-често заявявания от
респондентите отговор) се очертава отговорът „съгласен/а“ в приетата скала.
Изследваната група студенти от специалност Социални дейности определят
всички твърдения в скалата като подходящо описващи професионалните
поведенчески модели на социалния работник, лежащи в основата на изграждане
на доверителни отношения с клиентите в контекста на социалната работа.
Най-висока средна стойност (MSubscale=4,83), e получило твърдение, което се
отнася до аспекта принципно отношение и поведение на специалиста в
социалната работа, свързано със следване и съхраняване в помагащия процес на
етични регулативни по отношение на клиента като конфиденциалност,
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справедливост, уважение и др. Безспорно принципността в помагащите професии
е необходимата база, върху която се изгражда доверието в отношенията клиент–
специалист. Социалната работа се отличава с голямо разнообразие от принципи,
разглеждани, изследвани и класифицирани от различни автори, като найзначимите от тях са: принцип на индивидуалния подход; принцип на
поверителността; принцип на приемане, разбиране и признаване нуждите на
клиента; принцип на непредубеденост; принцип на хуманност; принцип на
информационно взаимодействие, сътрудничество и съгласуваност.
Изглежда, че студентите оценяват някои елементи на поведенческата
предвидимост и последователност в действията на социалния работник като помалко значими в сравнение с тези от останалите три компонента от проучвания
модел на измеренията на доверието в социалната работа. Така например за
отличаване и разграничаване на изведените данни най-ниска средна оценка
(MSubscale=4,00), в сравнение с другите айтеми от скалата, е получило твърдението,
че социалният работник трябва да се придържа към уговорки и ангажименти,
дадени пред или съгласувани с клиента.
Измерението, отнасящо се до поведенческата предвидимост, се асоциира с
ангажираността към процеса от страна на социалния работник, с професионално
поведение, което покрива очакванията и критериите на клиента, и с работа в найдобрия интерес на клиента. Практиката в областта на помагащите професии
показва, че нуждаещите се от помощ са по-склонни да се доверяват на
специалист, който има предвидимо поведение, демонстрира откритост и
съгласуваност между думи и действия. Когато социалният работник е
последователен, клиентите могат да разчитат на него, без да е необходимо
непрекъснато да търсят потвърждение за неговите действия.
Нивото на поведенческа предсказуемост е от съществено значение за
професионалните взаимоотношения между клиент и социален работник. От
практическа гледна точка в полето на

социалната работа

се налага

необходимостта от предприемане на мерки и интервенции по посока подкрепа и
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защита на различни по своя характер и същност лица, групи от хора, семейства и
други, което от своя стана би могло да затрудни до голяма степен прилагането на
индивидуализиран подход в работата. В дейността следва да се проявява
професионализъм, който гарантира спазването на ангажименти и обещания,
дадени и съгласувани с клиента, но вероятно според изследваната целева група
(студенти по Социални дейности) значението на този фактор е с малко по-малка
тежест от вече коментираните поради осъзнаването на реалностите, че понякога
недостигът на ресурси в социалната работа (човешки, материални и времеви) би
могъл да затрудни намеренията и поведенческата изява на специалистите в тази
насока.
Организацията на проучването дава възможност да се проследят оценките
на изследваните студенти по всички 16 айтеми в инструмента, които отразяват
професионални характеристики и комуникативни стратегии на социалния
работник, асоцииращи се с доверие. Те са онагледени в таблица 1.

Таблица 1. Данни от получени средно претеглени оценки на респондентите по всички
твърдения на оценъчната скала
№

Твърдения

1.

Социалният работник показва позитивизъм и уважение към клиента като личност.

2.

Социалният работник показва много добро познаване на нормативната уредба,
когато работи по отделните случаи на хора в нужда.
Социалният работник не губи самоконтрол пред клиента в трудни ситуации.
Социалният работник държи на и спазва етичните принципи за взаимоотношения
с клиента като конфиденциалност, справедливост, уважение и други.
Социалният работник откликва чрез съпричастност към проблемите на клиента.
Социалният работник действа компетентно и съвестно във възможно най-добрия
интерес на клиента.
Социалният работник запазва въвлечеността в проблемите на клиента дори когато
те са трудни за разрешаване.
Социалният работник не променя часовете за срещи или сесии без предварително
да се е консултирал с клиента.
Социалният работник демонстрира внимание и разбиране към потребностите и
интересите на клиентите си.
Социалният работник познава правомощията си и не ги превишава.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Средни
претеглени
оценки
4.48
4.53
4.60
4.83
4.28
4.60
4.18
4.40
4.55
4.38
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11.
12.
13.

14.

15.

16.

Социалният работник спазва уговорки и общения, дадени пред или съгласувани с
клиента.
Социалният работник държи на това, клиентът да е въвлечен в откриването на
решения на собствените му проблеми.
Социалният работник уважава ресурсите и гледната точка на клиента за справяне
със собствените му проблеми, а не действа само от позицията на властта и
правомощията, които има.
Социалният работник дава полезни насоки за работа с други служители или
специалисти, когато сам не е в състояние да подкрепи клиента в решаването на
проблемите му.
Социалният работник запазва винаги подходящи професионални дистанция и тон
при работа си с клиента.

4.00

Социалният работник е активен и настойчив в това непрекъснато да мотивира
клиента да развива собствени ресурси за справяне с неблагоприятни ситуации.

4.43

Общата средната претеглена оценка от всички айтеми в скалата е M=4,40.
Този резултат би могъл да се интерпретира и по посока на това, че според
студентите доверие буди социален работник, отговарящ до голяма степен на
характеристиките, заложени в набора от твърдения в изследователския
инструмент. От извадката изследвани студенти резултатите показват, че всички са
съгласни с предложените твърдения, чрез които социалният работник би могъл
да си заслужи доверие от клиента, затова преобладават положителните оценки.
Изглежда, че бъдещите специалисти по социална работа оценяват малко повисоко аспекти на компетентността и принципността в дейността на специалиста в
съпоставка с компоненти от другите теоретично абстрахирани дименсии на
доверието.
В рамките на изследваната целева група резултатите показват съгласие на
респондентите с това, че спектърът от 16 предложени за оценяване
характеристики (отразени в твърдения от скалата) е подходящ за описание на
професионално-личностните параметри на социалния работник, които са
предпоставка за изграждане и укрепване на доверие в отношенията с клиентите
на социални услуги. Доказателство в тази насока е фактът, че и по четирите
предложени за оценяване аспекта (както и по отделните ги съставляващи),
стойностите се натрупват в положителния спектър от скалата.
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Данните от оценъчната скала и процедурите за тяхната обработка дават
възможност за съпоставяне на резултатите, получени по четирите основни
измерения на доверието в социалната работа, което е онагледено на фигура 1.

Оценявани компоненти на доверието

КОМПЕТЕНТНОСТ

ПРИНЦИПНОСТ

ПОЗИТИВНО ОТНОШЕ

Фиг. 1.
Средно претеглени оценки на четирите компонента на доверието в социалната работа според
позициите на изследваните студенти (n=40)

Най-високо оценяван (MSubscale=4,51) от студентите е параметърът компетентност. Компетентността в социалната работа би могла да се опише като
съвкупност от различни знания, умения, нагласи за идентифициране на
проблеми, анализ на информация, консултиране и установяване на пълноценни
взаимодействия,

оценяване

на

предложени

интервенции

и

решения,

прогнозиране на процеси и резултати в цялостната дейност по подпомагането на
индивиди, групи или общности. Тя се асоциира с инвестирането на
професионални усилия от страна на социалния работник в постигането и
поддържане на резултати, ценени от обществото, респективно от хората (групата,
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общността) в уязвимо положение, които могат да подобрят техния статус в
правен, икономически, емоционален, социален и психологически аспект.
От друга страна, компетентността се свързва с познаване на нормативните
фундаменти, действащи и регулиращи дейността в професионалното поле, с
интегрирането на доказани работещи решения и практики в работата по
конкретните случaи, интериоризирането и следването на културно-етични
ценности, които са ключови за професията. Социалните работници притежават
специалната компетентност за работа в отделните полета на социалните
дейности (работа по предоставяне на различни целеви услуги, социална работа с
деца и семейства, социална работа с индивидуален случай, клинична социална
работа). Базовата професионална подготовка и надграждащото професионално
развитие са насочени към култивирането на разнообразни личностни качества и
способи, които изграждат социалния работник като пригоден, мотивиран,
организиран и гъвкав, а също така и спомагат за по-нататъшното му
усъвършенстване в тази важна професия с висока социална мисия.
Професионалните дейност и всекидневие на социалния работник изискват
формиране на интензивни връзки и комуникация на различни равнища – с
клиента, с неговото социално обкръжение (семейство, роднини, приятели), както
и взаимодействието на специалиста с представители на различни институции и
организации, което предопределя и необходимостта от високо развити уменията
и нагласи на социалните работници за ефективно общуване като част от техния
компетентен профил.
Във връзка с получените резултати от изследването на следващо място
студентите са поставили принципността на социалния работник като значим
фактор, който предизвиква доверие у клиентите в контекста на помагащия
процес. Получената средна стойност за цялата субскала възлиза на MSubscale=4,45.
В социалната работа и изобщо в полетата на професионализацията, свързани с
оказване на социална и психологическата подкрепа, принципността се асоциира в
поддържането на високи етични стандарти в работата, тяхната реализация на
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поведенческо ниво, както и придържането към неоспорим професионализъм в
дейността.
Вземайки предвид естеството на работа, неслучайно факторът принципност
е поставен на второ място от извадката изследвани студенти с оглед осигуряване
в пълен обем правата на клиентите и потребителите на социални услуги.
Неспазването на принципите за социални дейности и етичните норми за работа с
различни по своята същност и характер потребители би довело до обезсмисляне,
омаловажаване и неглижиране на професията, погледната в нейната цялост и
съвкупност. Поради това можем да направим обосновано заключение, че
бъдещите специалисти по социални дейности подхождат с необходимото
уважение

към

професията,

изразявайки

явно

намерение

да

спазват

принципността в социалната дейност.
Аспектът

позитивно

отношение

към

клиентите

е

поставен

на

предпоследно място в сравнителен план спрямо другите измерения на доверието
и е получил също висока средна претеглена оценка (MSubscale=4,39) в рамките на
изследваната целева група. Това измерение се асоциира с добронамереност и
оказване на подкрепа от страна на социалния работник, внимание към
проблемите на клиента, използване на индивидуален подход при тяхното
разрешаване, демонстриране на уважение към личността и достойнството на
клиента като цяло. Важно е да се отбележи, че обществените очаквания и
мисията на социалната работа се асоциират в голяма степен с аспекта на
позитивното отношение, но в конкретния случай, получените резултати от
изследването показват, че респондентите следва да намират баланса между
професионализма в сферата и създаването на позитивна атмосфера с оглед на
средната оценка, изведена в скалата.
От съществено значение за социалния работник е още в самото начало да
заложи граници, правила и норми в комуникацията между него и клиента/ите,
като същевременно поддържа близки отношения с него/тях и не допуска бариери
в общуването. Този фактор препятства до голяма степен оказването на позитивно
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и едновременно професионално отношение към клиентите в социалната сфера,
но, от друга страна, откроява истинските специалисти в областта.
Според

изразилите

оценъчни

позиции

студенти

поведенческата

предвидимост на социалния работник е с малко по-слаба тежест (в сравнителен
план с другите компоненти от модела) по отношение приноса, който има като
компонент на доверието в интеракциите с клиента. Средната оценка на този
параметър е MSubscale=4,25, което е с разлика от 0,26 по отношение на най-високо
оценявания такъв, а именно компетентността.
Поведенческата предвидимост е изискване, отправено към социалния
работник и свързано с процеса на работата му по конкретни случаи – да се
съобразява с нагласи, способности, възможности, потребности и интереси на
клиента, както да планира дейности и мерки в съответствие с тях, които да са
подходящи и практически приложими. Последователността в работата на
помагащия специалист се проявява непосредствено във връзка с предвидимостта
и се изразява в постоянство и устойчивост в дейностите, консултациите и
интервенциите с клиентите, спазване на съгласувани уговорки и общения със
същите, справедливо отношение и конструктивни нагласи към ползвателите на
социални услуги. Последователността изгражда висока степен на доверие и
уважение към дейността на социалния работник с оглед степенуване по важност
и значимост на дейностите, заложени в индивидуалния план на потребителите.

Кратка дискусия, изводи и препоръки от изследването
В заключение, анализът на резултатите от проведеното проучване показва,
че четирите концептуално предложени параметъра – позитивно отношение,
компетентност, поведенческа предвидимост/последователност и принципност –
могат да послужат като основа за следващи емпирични изследвания с цел
откриване на фактори и процеси, влияещи положително върху доверието в
професионалното общуване между клиент и социален работник.
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Доверието е плод на целенасочени усилия. То се създава от хората, от
техните действия и отношения. Същевременно доверието е

донякъде

парадоксално, тъй като, от една страна, трябва да бъде спечелено, но от друга –
за да бъде спечелено, трябва да му бъде даден шанс. Развитието на доверието
във взаимоотношенията между клиент и социален работник е постепенен процес,
изискващ различни професионални компетентности, докато клиентът достигне
убеденост, че специалистът може да бъде надежден в трудни моменти. Именно
тези моменти социалният работник счита за определящи, защото те му
позволяват да направи по-обосновани изводи за мотивацията на клиентите.
Фактът, че бъдещите специалисти в сферата отдават голяма значимост на
доверието, но се затрудняват при установяването и поддържането му на
практика, ни накара да се замислим върху получените резултати от емпиричното
изследване и да формулираме няколко насоки с препоръчителен характер в тази
област:
 Нужен е фокус и усилия върху изграждането на стабилна връзка от страна
на социалния работник с клиентите. Това предполага откритост и честност във
взаимоотношенията; необходимост от споделяне на цялата значима информация
с клиента, свързана с оценки, бъдещи планове и интервенции; при проблемни
ситуации е важно да не се отрича проблема, а да се осигури прозрачност; да се
изследват приликите и различията в ценностите на социалния работник и клиента
и вниманието да се насочи към първите, което би могло да предразположи
човека с проблем към по-голяма близост за споделяне и доверие.
 Следване на професионално-етичните принципите и стандарти в
социалната работа – спазване на конфиденциалност; следване на поети
ангажименти към клиента, което да го накара да се чувства значим и ценен;
приемане на проблемите и потребностите на клиента за ключово важни, проява
на специално отношение и сериозност към тях; осигуряване на здравословни
граници на общуване с клиента, което означава осигуряване на поддържане на
баланс между личностното и професионалното в отношенията.
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 За създаване на доверителни отношения е необходимо да се спазват
обещанията, свързани с постигане на развитие за клиента. Това предполага
гъвкавост по отношение на плана за работа с клиента, допускане на възможности
за надхвърляне на целите в плана по посока на тяхното по-релевантно
реализиране, постигане на по-добри резултати от очакваните или откриване на
неразвити заложби и таланти у клиента, работа по посока превенция на
проблемите. Всичко това е предпоставка за укрепване на доверието.
 Професионалните компетентност и отговорност на социалния работник
се конкретизират в изисквания за адекватни и съответни на специфичната
ситуация решения в работата с клиента. Своевременността на взетите решение е
също важно условие, от което зависи до голяма степен дали клиентът ще се
довери. Вземането на навременни решения с фокус върху грижата за клиента
показва

компетентността

и

отговорността

на

социалния

работник

и

предразполага към сигурност и установяване на доверителни отношения.
 Зачитането на мнението на клиента от страна на специалиста е ключов
момент в съвместната им работа. То е индикатор за уважение и зачитане на
клиента, неговите усилия и ресурси, от една страна, а от друга – подпомага
ангажирането му с процеса на промяна и неговото овластяване.
 Интензифициране на комуникацията с клиентите предразполага към
постигане на по-добро разбиране на техните проблеми и улеснява споделянето.
Разговорите с клиента са възможност за специалиста да изследва неговото
отношение и мотивация във връзка с работата по случая, да идентифицира и
анализира по-точно индивидуалните му потребности и проблеми. Споделянето и
сближаването могат да бъдат насърчени, ако социалният работник бъде подостъпен от комуникационна гледна точка по отношение на клиента както при
възникнали въпроси, така и при желание на клиента за допълнителни срещи.
Това обаче не изключва придържането към принципа за установяване на граници
между личната и професионалната сфера, което е особено важно за
специалистите от всички помагащи професии.
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