
FÓNAI MIHÁLY – PATTYÁN LÁSZLÓ –
SZOBOSZLAI KATALIN

Szociális munkások pályaképének
néhány eleme�

A minta sajátosságai

A mintaválasztás nem várt nehézségeket jelentett a kutatás számára.�
Kit értsünk szociális munkáson, és kire terjedjen ki a vizsgálat? Azok
kerüljenek-e bele, akiknek a végzettsége szociális munkás – függetle-
nül attól, hogy milyen munkakörben dolgoznak –, vagy azok, akik a
szociális törvény által megnevezett intézmény- és feladattípusok szo-
ciálismunkás-státusait töltik be, a végzettségüktõl függetlenül? A min-
taválasztás során a második kört fogadtuk el a szociális munkások
populációjaként, feltételezve, hogy a Szociális törvény elõírásai miatt
az e körbe tartozók rövid idõn belül rendelkezni fognak szakirányú
felsõfokú végzettséggel, attól függetlenül, hogy a megkérdezés idõ-
pontjában mi volt az iskolai végzettségük (e feltételezés azt is magá-
ban foglalta, hogy a mintába került szociális munkások között magas
lesz a levelezõ tagozatos hallgatók aránya). Az elsõ kört illetõen –
ahogyan arra korábbi jelentésünkben utaltunk – a SZOTE EFK által
koordinált országos követõ vizsgálat miatt hoztunk nemleges döntést,

SZOCIÁLIS MUNKA

Jelen tanulmány a Szociális munkások pályaképe és rekrutációja
címû kutatás keretében a már „pályán lévõ” szociális munkások

pályaképének néhány elemét vizsgálja. A kutatás több almintában
elemezte a szociálismunkás-szakma pályaképét és ismertségét.

Számos ok következtében – ezek egy része a kutatás belsõ
logikájából következett – a szociálismunkás-szakos hallgatók, az

egyéb diplomás foglalkozások és a „laikus” minta vizsgálata után
került sor a szociálismunkás-státusban dolgozók megkérdezésére.
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ti. az elmúlt években végzett kutatások zöme, többek között szociális
munkások követéses vizsgálata 1998 nyarán indult (ez nem zárja ki
azt, hogy a két kör néhány esetben ne érintkezzen). Az általunk vizsgált
mintába tehát a szociális munkások által betölthetõ státusok képviselõi ke-
rültek, függetlenül az aktuális iskolai végzettségüktõl. A mintaválasztás
következõ lépése annak meghatározása lett volna, hogy konkrétan kik
„töltik be” ezeket a státusokat. Csakhogy a lehetséges szociálismun-
kás-státusokról a vizsgálat idõpontjában semmilyen nyilvántartás nincs,
amit részben a fenntartói kör összetettsége is magyaráz (önkormányzatok,
egyházak, civil szervezetek).� E probléma kezeléseként úgy döntöttünk,
hogy a pályán lévõ szociális munkások pályaképére vonatkozó ered-
mények elsõ körben egy jól körülhatárolható mintára vonatkozzanak, és a
kutatás feladata csak mûködõ hipotézisek és további kutatások számára meg-
fogalmazható alaperedmények feltárása lehet. A kutatás mintájának meg-
határozási nehézségei miatt ezért a Debreceni Orvostudományi Egye-
tem Egészségügyi Fõiskolai Kar (továbbiakban: DOTE EFK, 2000. ja-
nuár 1-tõl Debreceni Egyetem EFK) Általános Szociális Munkás Szak
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei terepintézményeit vontuk be, és az
azokban szociálismunkás-státusban dolgozók alkották a kutatás min-
táját. Feltételezésünk szerint ez azt jelenti, hogy a megyei szociálismun-
kás-státusoknak mintegy az egyharmada került be a mintába. A korábbi –
hazai hallgatói és nemzetközi hallgatói – kérdõívek tapasztalatai és a
professzionalizációval foglalkozó szakirodalom fõbb téziseinek
operacionalizálásával sztenderdizált kérdõívet 100 szociális munkás-
nak küldtük ki, és végül 57 kérdõívet tudtunk feldolgozni (az önki-
töltõs kérdõív visszaküldési aránya jónak mondható). Lássuk a fel-
dolgozott 57 kérdõív alapján a minta néhány, fõbb meghatározó vo-
nását (megjegyezzük, hogy a minta nagysága nem adott módot mé-
lyebb statisztikai elemzésekre, a zárójelentésben ezért mindenhol az
alapmegoszlásokat közöljük). A minta nagysága miatt a vizsgálatot
problémafeltáró és elõkutatásként értelmezhetjük.

A mintát 21 férfi – 36,8% – és 36 nõ – 73,2% – alkotja, ami jelentõs
mértékben eltér a szociálismunkás-szakos hallgatók nemek szerinti
összetételétõl, ahol a nõk aránya rendre 85 százalék körüli. Ennek oka
lehet a mintaválasztás hibája, de lehet a fluktuáció is; ezt a hipotézi-
sünket fontos volna tesztelni (ti. azt, hogy a pályaelhagyók között
nagyobb a nõk aránya). Ettõl függetlenül megfogalmazható, hogy a
szociális munkás szakma a minta adatai alapján is „nõi” szakma. A
minta életkori összetétele alapján pedig kifejezetten fiatal, hiszen a leg-
nagyobb csoportot a 22–25 évesek alkotják:
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A minta „fiatalságának” egyik magyarázata a szakma egy évtize-
des hazai történetében keresendõ: a képzésbõl az elsõ végzett szociális
munkások mindössze a hatodik éve érkeztek a szakmába – ez ma-
gyarázza a középfokú végzettségûek és a fiatalok magas arányát a
szakmában és a vizsgált mintában egyaránt (a mintabeli szociális
munkások korösszetétele eltér a Lévai Katalin kutatásában közölt ada-
toktól; oka minden bizonnyal a mintaválasztásban keresendõ – lásd
Horváth–Lévai, 1996). Az általunk vizsgált mintában az 57 fõbõl 14-
nek van befejezett felsõfokú végzettsége, míg a többiek legmagasabb
befejezett iskolai végzettsége csak középiskola (ez közel áll a Lévai
Katalin és a Szoboszlai Katalin által jelzett adatokhoz, lásd Hor-
váth–Lévai 1996, Szoboszlai 1999). A csak középfokú végzettségûek közül
azonban 35 fõ, azaz 81 százalékuk tanul felsõoktatási intézményben. Az elsõ
diplomájukat szerzõk 82 százaléka a DOTE EFK hallgatója, mindössze
18 százalékuk tanul más egészségügyi fõiskolai karon, amit a DOTE
EFK regionális szerepe magyaráz. A diplomával rendelkezõ szociális
munkások körében nagyon erõs a továbbtanulás szándéka – a máso-
dik diplomájukat szerzõk leginkább egyetemi szociálpolitikusi vég-
zettség megszerzésére törekszenek, de jelentõs a jogi karokon és az
Államigazgatási Fõiskolán tanulók száma is. Minden bizonnyal ezek
a sajátosságok magyarázzák azt, hogy a megkérdezettek hathetedét a
munkáltatója támogatja a felsõfokú tanulmányaiban. A második dip-
lomák szakmai összetétele alapján a szakma kettészakadásának a ve-
szélye fogalmazható meg: a szociálpolitikusi és államigazgatási vég-
zettség részben a szociális szféra vezetõ pozícióinak a betöltésére ad
módot, ám a jogi végzettség jó ugródeszka más szférák és pozíciók
irányába is. Milyen családi háttérrel rendelkeznek a szociális munká-
sok? A hallgatók� esetében – és ez nemcsak magyar sajátosság – ma-
gas az elsõ generációs értelmiségiek aránya. Ez tapasztalható a pályán
lévõ szociális munkások esetében is.
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A mintába került szociális munkások esetében a szülõk jellegzetes
iskolai végzetsége az alapfokú végzettség, szemben a hallgatók szü-
leinek középfokú végzettségével. Ez arra utal, hogy akik a gyakorlat
felõl érkeztek a szakmába – az érettségi után szociális területen kezd-
tek dolgozni –, azok a szülõk iskolai végzettsége alapján a leghátrá-
nyosabb társadalmi csoportokból származnak. Ennek ellentmondani
látszik a szociális problémák elõfordulási gyakoriságának jellemzése,
hiszen – ahogyan azt bemutatjuk – a közvetlen családban a szociális
munkások alig jeleztek szociális problémákat. A minta adatai alapján
a pályán lévõ szociális munkások elsõ generációs értelmiségiek, nõk, vá-
roslakók�, és diplomájukat jelentõs mértékben levelezõ képzés keretében szer-
zik meg. A szakma ez utóbbi sajátosságát a szociális ellátások terüle-
tein foglalkoztatottak képesítési elõírásai is magyarázzák. Valószínû,
hogy a levelezõ képzésben részt vevõk aránya jelentõsen csökkenni
fog a szakmabeliek körében, kivéve, ha magas lesz a fluktuáció, vagy
ha a diploma jól konvertálható módon más diplomás státusok betöl-
téséhez is lehetõséget ad (mindkét szcenárióra számos jel utal, sõt,
gyakran a szociális munkás végzettségre épülõ második diploma je-
lenti a pályamódosítás alapját).

Iskolai életút

A hallgatói minta esetében jól igazolódott az a hipotézisünk, hogy a
szociális munkások humán érdeklõdésûek és aktívak (iskolai közös-
ségeikben a tisztségviselõk közé tartoztak). Lássuk ezeket az adatokat
a már dolgozó szociális munkások esetében:

��������� �	
��

92 ����� ����	


� � ����� <����������� ������;� ������&�� ����!��� �� � ���
� +�*
 � �������������
��
���+����,� )	���� ��������
�



�� ���� ���������� �����	�
���� � ��	�
���
 
����	������

A szociális munkások – a hallgatókhoz hasonlóan – humán érdek-
lõdésûek, bár esetükben nem olyan kiugró a humaniórák választása, mint a
hallgatók esetében. A humán érdeklõdés mellett a már pályán levõ szo-
ciális munkások ugyancsak aktívak voltak, hisz több mint felük töltött
be valamilyen tisztséget, ami jellegzetes módon osztálytitkárságot
vagy diák-önkormányzati tagságot jelentett. Ezek az adatok arra utal-
nak, hogy a leendõ és a már dolgozó szociális munkások a közössé-
geikben aktív és humán érdeklõdésû középiskolások közül kerülnek
ki; aktivitásuk és a másokért végzett munka jól egybecseng az egyik
meghatározó szakmai motivációval, az emberekkel való foglalkozással.

A szakmaválasztást befolyásoló tényezõk

A továbbiakban elsõként azt vizsgáljuk, hogy a mintabeli szociális
munkások miért lettek szociális munkások.
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A miért akar szociális munkás lenni a szakmai motivációk fontos
kérdése, és részben a megkérdezettek elõzetes elvárásait és ismereteit
is jellemzi. E kérdés itemei megegyeznek a „mi a szép a szociális
munkában?” kérdés itemeivel, így lehetõség adódik a személyes mo-
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tívumok és a szakmának tulajdonított vonzó tényezõk összevetésére
is. Mindkét csoport esetében az emberekkel való foglalkozás és az embe-
reken való segítés szándéka a meghatározó szakmaválasztási motívum.
A már pályán lévõ szociális munkások esetében lényeges eltérés ta-
pasztalható a „miért lett szociális munkás?” és a „mi a szép a szociális
munkában?” kérdések itemeinek választásában: míg a pályaválasztást
sokkal inkább a másokon való segítés szándéka motiválta, a szakma
szépségeként az emberekkel való foglalkozás jelenik meg. Ez valószí-
nûleg a szakma belsõ fejlõdésébõl fakadó, lényegi változás: a segítõ
szándékot a „foglalkozás” szándéka váltja fel, azaz az altruizmus he-
lyébe jelentõs mértékben a szakmai tudáson alapuló „foglalkozás” lép
(ennek azonban ellentmondani látszik, hogy a mintabeli szociális
munkások a magas presztízsû foglalkozásokra jellemzõ professzio-
nalizációs sztenderdeket nem fogadják el). A két csoport közötti lé-
nyeges különbségek közé tartozik még a megbecsülés – sikerélmény
eltérõ kezelése: a hallgatók a megbecsülés és a szakmai sikerélmény
között szoros kapcsolatot képzelnek el, ezzel szemben a szociális mun-
kások el tudják választani a társadalmi megbecsülés mértékét és a szakmai
sikert, ami a késõbb elemzendõ, a szakmára jellemzõ ambivalenciák sorába
tartozik. Mindenesetre figyelmet érdemel, hogy a pályaválasztás mo-
tívumaként a szakmai siker viszonylag jelentõs szerepet játszott a szo-
ciális munkások között ahhoz képest, amennyire a szakmai minden-
napok során értékelik azt.

A kutatás tervezése során feltételeztük, hogy a szociális munkások
pályaválasztására a környezetükben fellelhetõ és érvényesülõ szociá-
lis problémák is hatást gyakorolnak. E hipotézisünk a hallgatói min-
tában elsõsorban a magyarországi hallgatók körében érvényesült,
ezért úgy gondoltuk, hogy a már pályán levõ szociális munkásoknál
is hat.
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Szembetûnõ, hogy a nappali tagozatos hallgatók sokkal inkább, és
több területen is jelezték a szociális problémák meglétét, így az õ ese-
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tükben valóban érvényesülhetett e problémáknak a szakmaválasztás-
ra gyakorolt hatása. A már dolgozó szociális munkások személytelení-
tik és távolítják maguktól a szociális problémákat, szinte teljesen kiiktatják
a személyes szférájukból. Ezt a jelenséget a már kialakult szakmai vé-
dekezési stratégiák érvényesülésével magyarázzuk, amit a szociális
munkások a szakmai gyakorlatuk során sajátítanak el, részben a ki-
égési jelenségek megelõzése érdekében. Mindezektõl függetlenül úgy
látjuk, hogy a személytelenített szociális problémák és azok megol-
dásának motívuma („segíteni az embereken”) nem elhanyagolható
hatást gyakoroltak a pályaválasztásra.

Szociális munka és a szociális munkás

A szociális munkások pályamotivációi között vizsgáltuk, hogy milyen
tulajdonságokat tartanak fontosnak a szociális munkások esetében.
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A már dolgozó szociális munkások és a szociálismunkás-szakos
hallgatók fontossági sorrendjének trendje egy lényeges különbségtõl,
az empátia preferálásától eltekintve nagyjából megegyezik; a két
alminta lényeges különbsége az, hogy a szociális munkások sokkal
kisebb jelentõséget tulajdonítanak a szakma szempontjából a felsorolt
kijelentéseknek. A szociális munkások meghatározó tulajdonságnak
tartják a szakmai felkészültséget, a talpraesettséget és a kreativitást. Prefe-
renciáik praxis-orientáltak, hiszen inkább a napi gyakorlatban meg-
határozó tulajdonságokat választják. Pályaképük sajátossága a hallga-
tókhoz képest az, hogy a felsorolt kijelentéseket még csak hármasra
sem értékelik, ami azt jelenti, hogy a felsorolt tulajdonságokat nem
tartják fontosnak a szakma szempontjából. Ezt igazolják a kizáró tu-
lajdonságok preferenciái is.
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A hallgatók és a szociális munkások a kizáró tulajdonságok között
hasonlóakat tartanak kizáróbbnak: a „tolerancia – szakmai felkészültség
– érzékenység” hiányát. A preferenciák alapján úgy tûnik, hogy a szo-
ciális munkások praxis-orientáltak, és a megoldandó feladatok olda-
láról értékelik a kizárandó tulajdonságokat: a szociális munkás ne le-
gyen tehetetlen, és találja fel magát a napi munka során. A mintabeli
szociális munkások esetében a fontos-kizáró tulajdonságok kifejezet-
ten alacsony preferenciái tûnnek meghatározó pályakép-motiváció-
nak, amit a mintabeli szociális munkások burn-out-jával, a munkával
kapcsolatos kudarcokkal és a megbecsülés személyesen tapasztalt ala-
csony szintjével magyarázunk. A kutatás egyéb adatai is arra hívják
fel a figyelmet, hogy a hallgatók és a már dolgozó szociális munkások
pályaképének lényeges eltérése a szakmába beépített idõzített bomba, és ga-
rantáltan magas fluktuációt generál. Bár a pályaválasztás elõtt állók és
a már pályán lévõk között a legtöbb szakma esetében megfigyelhetõ
egy lényeges eltérés a szakmai ideálkép és a gyakorlati szakmakép
között, s úgy tûnik, a szociális munkások esetében az átlagosnál is
erõsebb az eltérés a szakmába aspirálók és a szakmabeliek között, bár
ezt részben magyarázhatja a mintavétel hibája is.
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A szociális munkások a pálya szépségének azt tartják, hogy embe-
rekkel foglalkoznak. Úgy tûnik, ez a szakmának az az Archimedes-pont-
ja, amire maga a szakma is épül, ami a sikerélmény és a megbecsülés
hiányát ellensúlyozza, és a két csoport – a hallgatók és a szociális
munkások – pályaképe közötti lényeges eltéréseket magyarázza. A
mintabeli szociális munkások pályaképének kifejezetten ambivalens
mivoltára utal azonban, hogy miközben a szakma szépségeként az
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emberekkel való foglalkozást nevezik meg, az embereken való konk-
rét segítés már nem jelenti a szakma szépségét! Hasonlóan nehéz ér-
telmezni a sok pénzt keres kijelentés elfogadását. Még teljesebb képet
kapunk, ha megvizsgáljuk a miért nehéz a szociális munkás munkája?
kérdés itemeinek választásait.
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A többször jelzett eltérés a hallgatók és a pályán levõ szociális
munkások pályaképe között a munka nehézségének megítélésében is
érvényesül, különösen a kudarcok esetében. Úgy tûnik, a mintabeli
szociális munkások meghatározó szakmai alapélményét az állandó kudarcok
és azoknak a feldolgozása jelenti, annak minden következményével együtt.
A szakmai ambivalenciák és a meghatározó szakmai motiváció – az
emberekkel való foglalkozás motívuma – miatt a szociális munkások
nem vetítik klienseikre problémáik okát, hiszen nem fogadják el azt
a kijelentést, hogy az emberek hálátlanok. A hallgatók lényegesen el-
térõ szakmaképét a képzés alakítja, de ez nem jelent életidegenséget:
a képzés épp azokra a jelenségekre készíti fel a hallgatókat, amik a
lehetséges szakmai kiégés okai lehetnek – valószínûleg ezért fogadják
el jobban a tanult kiégési okokat.

A szociális munkások és más foglalkozások

A szociális munka a sajátosságai folytán szorosan beágyazódott az
egyéb diplomás foglalkozások közé; a szociális munkások sok egyéb
(diplomás) szakmabelivel mûködnek együtt. E ténybõl kiindulva
vizsgáltuk azt a hallgatói mintában is, hogy milyen foglalkozásokhoz
hasonlít a szociális munka, és hogy milyen foglalkozásokkal tud
együttmûködni a szociális munkás.
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A hallgatók és a gyakorló szociális munkások foglalkozáslistája
csak részben volt azonos; a változtatásokat e listán éppen a hallgatói
adatfelvételek tapasztalatai alapján végeztük el. A két alminta válasz-
tásai két foglalkozás esetében térnek el lényegesen egymástól: az ápo-
lóknál és a tanároknál. A szociális munkások az ápolók munkáját tarják
a leginkább hasonlatosnak a sajátjukhoz, és a tanárokét a legkevésbé. Meg-
lepõ eredményt hozott a szociális munkások listájára felvett két fog-
lalkozás megítélése is: a szociálpolitikust egyáltalán nem tartják ha-
sonlónak a saját foglalkozásukhoz; ez azért is különös, mert a munka
során a szociálpolitikusokkal igen aktív kapcsolat alakul ki, ráadásul
ezt a „Kikkel tud a leginkább együttmûködni?” kérdésre adott válasz
is igazolja. Valószínûleg arról van szó, hogy a szociális munkások
számára a szociálpolitikusi foglalkozás, illetve pozíció aspirációs stá-
tusként jelenik meg – ezt igazolják a másoddiplomás továbbtanulás
adatai is –, és ez a két foglalkozás „szintje” közötti különbségként
értelmezhetõ. A szociálpedagógusokat a többi segítõ foglalkozáshoz
hasonló módon kezelik, és átlagos mértékben tartják a szociális mun-
kához hasonlónak. A „Melyik foglalkozáshoz hasonlít a szociális
munkás tevékenysége?” kérdésre adott válaszok szoros kapcsolatot
mutatnak a „Melyik foglalkozással tud együttmûködni a szociális
munkás?” kérdésére adott választásokkal.
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A hallgatók és a szociális munkások választásai a legtöbb esetben
lényegesen eltérnek egymástól, különösen érvényes ez a szuper-
vízorokkal való együttmûködés megítélése terén. A kutatás lényeges
eredménye, hogy a szociális munkások sok esetben olyan foglalkozá-
sokkal is szoros munkakapcsolatot tartanának fenn, amelyekkel szo-
ciális munkásként kevés hasonlóságot látnak; ezekben az esetekben
nyílván nem a munka hasonlósága, hanem az együttmûködés a fontos
(lásd a tanárokat). A szociálismunkás-szakma sajátosságaiból eredõen
a szakma szempontjából fontosak a szupervízorok, konkrétan a szak-
ember segítõi. Ehhez képest a szociális munkások inkább hasonlónak
tartják velük magukat, mintsem együttmûködnének e szakmával. Ér-
telmezésünk szerint ez azt jelenti, hogy a szociális munkások a
szupervízorokat a segítõ szakmák egyikeként kezelik (és az alacsony
együttmûködési szándék a két szakma közötti kompetenciahatárok
tisztázatlanságára utal). Véleményünk szerint a szupervízorral való
együttmûködés hiányosságai abból eredhetnek, hogy nem ismerik
eléggé a munkáját, aminek okai a szupervízorok hiányában és a szu-
pervízió lehetõségének hiányában kereshetõk. Szembetûnõ, hogy bár
más területeken és más kompetenciával dolgoznak, mennyire kiemelt
jelentõséget tulajdonítanak az ápolóknak.
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Professzionalizáció és presztízs

Kutatásunk fontos célja volt annak vizsgálata, hogy mennyiben
professzionalizált és mennyire professzionalizálható a szociálismun-
ka-szakma. Hipotéziseink szerint a szociális munka nehezen profesz-
szionalizálható, részben a tevékenység sajátosságai, részben a szociális
területeken tartósan jelenlévõ önkéntesek miatt. A hallgatói minták
eredményei jelentõs mértékben igazolták ezt a feltevést, bár azt is,
hogy a hallgatók jelentõs elvárása a képzéssel szemben az, hogy pro-
fesszionálisan készítse fel õket a szakmára. A profi, illetve önkéntes
szociális munka preferálásának teszteléseként három embertípus, az
önkéntes, a profi szociális munkás és a sikeres üzletember közül vá-
laszthattak a szociális munkások.

A típusok között a „sikeres üzletember” jellemzõ vonásaként fo-
galmaztuk meg azt, hogy az üzletember kemény munkával építette
fel vállalkozását. Vállalatánál rend és fegyelem van, amiért cserébe
jól megfizeti alkalmazottait. Véleménye az, hogy aki akar, talál mun-
kát és sikeres lehet. Úgy gondolja, hogy ha sok embernek ad munkát,
az nagyobb segítség, mint a munkátlanok és az érdemtelenek támo-
gatása. Jelszava a „Teljes erõbedobás és odaadás!” Az „önkéntes” már
gyerekkorában mindenkin segíteni akart. Szülei kívánságára mérnök
lett, de munkája mellett fontosnak tartja, hogy segítsen másoknak.
Önkéntes segítõként vesz részt a hajléktalanok ügyeinek intézésében.
Jelszava: „Segíts, mert Te is igényelhetsz segítséget!” A „profi” vég-
zettsége szerint szociális munkás, akit mindig is vonzottak a társa-
dalmi kérdések, és úgy gondolta, hogy tennie kell valamit a szegé-
nyekért, az idõsekért és a rászorulókért. Jelszava: „Csak felkészülten
és elkötelezetten!”
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A szociális problémák kezelésében a mintabeli szociális munkások
leginkább az önkéntesek munkáját emelték ki; egyéb, még elemzendõ
válaszaik alapján is a mintabeli szociális munkások a szociális problé-
mák kezelését nem, vagy csak nehezen professzionalizálható tevékenységként
értelmezik. A hallgatók és a szociális munkások véleménye közötti lé-
nyeges különbséget részben a képzés prioritásai és a képzési tartal-
mak, a képzésben végbemenõ szakmai szocializáció, és részben a min-
taválasztás sajátosságai, valamint hibája magyarázzák. A hallgatói
almintában használt kérdõívhez képest a szociális munkások kérdõíve
tartalmazott egy blokkot, ami a szociális munkában elõforduló szituá-
ciókra�, valamint a szakmai szervezetek és a szociálismunkás-szakma
viszonyára vonatkoztak, a professzionalizáció kritériumai alapján
(Schein, 1972).

A szociális munka során lehetséges módon elõforduló szituációk
a következõk voltak:

1. Balogh úr szociális munkásként dolgozik egy irodában. Az egyik
napon felkeresi egy ügyfél, akinek igen súlyos anyagi problémái van-
nak. Balogh úr hosszas vizsgálódás után rádöbben, hogy ügyfele ré-
szére semmiféle támogatást nem tud nyújtani, mivel túl magas a kli-
ens jövedelme. Balogh úr mindent megtesz, hogy segítségre találjon,
ezért felhívja egy másik szervezet képviselõjét, aki jó ismerõse, és
megbeszéli vele, hogy az ügyfél soron kívül kapjon krízistámogatást.
A hatékony ügymenet érdekében még levelet is ír kliensének, amit el
kell vinnie magával a következõ irodához. A kliensnek megjegyzi:
„Ne mondjon semmit, csak annyit, hogy Balogh úr küldött.”

2. Szabó úr a szociális szolgálatnál dolgozik. A minap járt nála egy
kliens, aki segítséget szeretett volna kérni a hivataltól, de nem tudta
megfelelõen kitölteni az adatlapot. Szabó úr nagyon is jól tudta, mi-
képpen lehet eredményesen segélyt kérni, és segített a kliensnek. Az
ügymenet folyamán a kliens többször is hálásan és sokat sejtetõen
megjegyezte: „Ezért még valamit kapni fog tõlem”. Szabó úr szabad-
kozott: „Ez a munkám”. A határidõ lejártával a kliens megjelent az
irodában, és elújságolta, hogy immár rendszeres segélyben részesül,
ami sokat jelent a számára. A kliens valóban nagyon hálás volt, és
behozott egy kosár tojást. A helyzetet látva Szabó úr zavarba jött és
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szabadkozni kezdett. A hosszú huzavona végén a kliens jelképesen
letette a kosarat az íróasztal mellé, majd hálálkodva távozott.

3. Kovácsné az ügyfélszolgálatban dolgozik, pontosan Gálné mel-
lett. Egy adott napon éppen rengetegen vannak. Gálné türelmetlenül
kéri be a csatolandó mellékleteket a segélykérelemhez. Egy kliens té-
tován áll az ablak elõtt. Amikor odaér, Gálné nézi a papírját, és azt
mondja: „Önnek nem jár ez a támogatás”. A kliens nem érti, minden
bizonnyal lassúbb felfogású ember. Visszaveszi az adatlapot, forgatja,
nem tudja, mit hova írjon. Újra sorba áll. Az eredmény ugyanaz. A
panaszok után Gálné már erélyesen kiabál az ügyféllel. Kovácsné aka-
ratlanul is tanúja a konfliktusnak, s a kérvényt is látja. Tudja jól, hogy
ha erre nem is, de egy másik támogatásra jogosult lenne a kliens, amit
Gálné nagyvonalúan elfelejtett elmondani. „Ha magamhoz hívom a
klienst, mit fog szólni? Õ már régóta a hivatalban dolgozik. Talán
még árthat is nekem” – gondolja Kovácsné, majd lassan elfordul, és
nem figyel tovább a tévelygõ ügyfélre.

4. Tóth úr a szociális szolgálatnál dolgozik. Fekete úr, a kollégája,
egy irodában ül vele. A munkaidõ egy része kötetlen, így nehéz kö-
vetni, ki mikor van bent. Az utóbbi idõben Fekete úr sokat hiányzik
– egyesek szerint másodállása van, bálás butikot nyitott a feleségével.

Fekete urat közben rendre keresik a kliensei, és nem találják. Egy
napon is bejön egy hölgy, nagyon súlyos családi problémái vannak,
akaratlanul is mesélni kezdi Tóthnak. Tóth úr azt is megtudja, hogy
Fekete már többször ígéretekkel hitegette kliensét. Mit tegyen? Nem
vállalhatja ezt az esetet is, mert így is túl van terhelve. De el sem
küldheti az asszonyt – gondolja Tóth úr. Végül is hellyel kínálja az
ügyfelet, majd elõhúz egy esetadminisztrációs lapot és ezt mondja:
„Asszonyom, a kollégám sajnos nem ér rá, ha megengedi, én foglal-
koznék a problémájával”.
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A szituáció elõfordulásának gyakorisága alapján a megkérdezett
szociális munkások szerint a vázolt helyzetek nem fordulnak elõ, il-
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letve nem jellemzõek a praxisukban. Legkevésbé az elsõ helyzetet tar-
ják elképzelhetõnek, tehát azt, hogy a szociális munkás a szerepébõl
kilépve segítene a kliensnek. Ez a szakmai szerepükkel és a kompe-
tenciahatárok elfogadásával való nagyfokú azonosulásukra utal. A
kutatás erre vonatkozó adatai alapján a szakmai szerepekkel való azono-
sulás és a kompetenciahatárok betartása lehet a szociálismunkás-szakma
egyik, belsõ és külsõ konfliktusokat hordozó pontja, hiszen a leginkább elõ-
forduló és legvalószínûbb helyzetként a megkérdezettek azt fogadták
el, hogy a kliens érdekében a szituációbeli szociális munkásban fel-
merül a kompetenciahatár átlépésének a szándéka, ám a szervezeti
és hierarchiabeli különbségek miatt végül is lemond a segítésrõl. A
lehetséges esetek közül azok gyakorisága alapján a „hálás kliens” ese-
te, bár nem jellemzõ, mégis a bemutatott konfliktusos helyzetet jelent-
heti a szociális munkások számára. A szituációk elõfordulási gyako-
riságának érzékelése és valószínûsége között szoros kapcsolat van,
hiszen azokat a helyzeteket tartják kevésbé valószínûnek, amelyek rit-
kábban fordulhatnak elõ. Igen tanulságos a bemutatott helyzetekrõl
kialakult vélemények megoszlása is.

Az elsõ szituáció egy, a kliens érdekében részrehajló és segítõ szo-
ciális munkást mutat be, aminek gyakoriságát és valószínûségét egy-
aránt csekélynek tartják a megkérdezett szociális munkások.
Egyhatoduk helyesli, hattizedük helyteleníti a szociális munkás ma-
gatartását. Azok, akik egyetértenek a szociális munkással, ezt azzal
indokolják, hogy a szociális munkásoknak minden eszközzel segíteni kell
a klienseknek.

A második szituációban a szociális munkások munkájában a meg-
kérdezettek szerint ritkán elõforduló és nehezen kezelhetõ helyzet ala-
kul ki a szociális munkás és a kliens között („apró ajándék”). A segítõ
munka természetes hozadéka, hogy az ügyfél a reciprocitás elvei alap-
ján igyekszik honorálni a „jóságot”. Ez nemcsak a szociális munka
velejárója – gondoljunk csak az egészségügyben dolgozókra. Az
egészségügy egész rendszerét átszövi a „hála intézménye”, a para-
szolvencia. Amíg az egészségügyben eltûrt, egyesek szerint elfogadott
jelenségrõl van szó, az e területeken is szigorú etikai elõírások elle-
nére, addig a szociális munkában ez a jelenség etikai vétség.� A vá-
laszadók döntési nehézsége a jelenség ilyen körülményei között ér-
telmezhetõk. A megkérdezettek válaszai alapján az egyébként ritkán
elõforduló helyzet kezelhetõségi módja az, ami megosztja a szociális mun-
kásokat: elhanyagolható azoknak az aránya, akik eleve helytelenítik a
szituációbeli szociális munkás magatartását; kilenctizedük szerint az
ilyen helyzeteket „nehéz eldönteni” és kezelni, például az ügyfelek
erõszakos magatartása miatt.
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A harmadik szituáció a szociális munkások közötti lehetséges konf-
liktusra utal, aminek specifikációja a kompetenciahatár átlépése a kli-
ens érdekében. A helyzet elõfordulásának és valószínûségének a gya-
korisága és a helyeslõ–elutasító vélemények megoszlása alapján a kli-
ens érdekében „elkövetett” felelõsség- és kompetenciahatár-átlépés a szociális
munkások közötti konfliktusok egyik lehetséges területe, és a szakmának az
egyik neuralgikus pontja. Maguk a mintabeli szociális munkások a kom-
petenciahatárt át nem lépõ, a vázolt szituációba beletörõdõ magatartással
értenek egyet; indokaik között a helyzet ambivalens mivoltára utalnak.

A negyedik szituáció a „kollegiális szolidaritás kontra az ügyféllel
való szolidaritás” nehezen feloldható dilemmájára épül. Bár a meg-
kérdezett szociális munkások sem gyakorinak, sem valószínûnek nem
tartják a vázolt helyzetet, az ugyancsak megosztja õket, hiszen egy-
harmaduk helyesli, kétharmaduk helyteleníti a kliensnek segítõ, de
ezzel a kollegájának „falazó” és a felelõsségi határát átlépõ szociális
munkás magatartását. Nyolctizedük indokai között szerepel az, hogy
ha egy ilyen helyzet kialakul, azt a szociális munkásnak vállalnia kell,
de a helyzetet tisztázni kell a mulasztó kollégával.

A vázolt helyzetek elemzése alapján megfogalmazható, hogy a
mintabeli szociális munkások erõsen érvényesülõ szakmai szerepkészlettel
rendelkeznek – másként fogalmazva: szakmai szerepfelfogásuk magasan
professzionalizált –, amire a kliensközpontú és a kompetenciahatárokat tisz-
teletben tartó szerepfelfogás és szakmai magatartás jellemzõ. Belsõ és szak-
mai konfliktusaik ennek a szakmailag erõsen szocializált szerepfelfo-
gásnak a sérüléseibõl és a sztenderd módon érvényesülõ kompeten-
ciaelvnek a sérülésébõl, illetve érvényesíthetetlenségébõl fakadnak. Ez
azt is jelenti, hogy a képzés során a szakmai szerepek és kompetenciák
sérülésébõl fakadó helyzetekre kell felkészíteni a szociális munkáso-
kat. Figyelembe véve a kutatás adatait, úgy tûnik, a leggyakrabban
ezek a szakmai szerepek sérülnek, ami hozzájárul a kiégéshez és a
tartósan alacsony önértékeléshez.

Az eddigiekben a szociális munka mint szakma lehetséges szakmai
tartalmait mutattuk be. A kutatás fontos célja volt a szociálismunkás-
szakma professzionalizáltságának a vizsgálata. A továbbiakban azt is-
mertetjük, hogy mennyire fogadják el egy szakmára – jelen esetben
nyilván a szociális munkára vonatkozóan – a mintabeli szociális mun-
kások a felsorolt itemeket. A professzió specifikációival foglalkozó
szakirodalom konszenzusszerûen három kritériumot: egy általánosan
elfogadott tudást, az ezt átadó és elismert oktatási intézményeket, va-
lamint a szakmabeliek által elfogadott és a szakma szakmai követel-
ményeit érvényesítõ, hatékony szakmai szervezet meglétét tartja el-
engedhetetlennek. A szociális munkára e kritériumokat E. Schein
(Schein, 1972) specifikálta. A kutatás kérdõívébe e tézis kijelentéseit
fogalmaztuk itemekké, és az azokkal való egyetértés mértékét mértük.
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A kutatás mintáját alkotó szociális munkások a szociális munka mint
professzió meghatározó kritériumai közé a klienssel, a szakmai kompetenci-
ával és a szakmai motivációval összefüggõ tényezõket sorolják. Ez teljes mér-
tékben megfelel az eddig elmondottaknak. A képzésnek és a képzés
során elsajátítható tudásnak, a szakmai sztenderdeknek nagyon kis
jelentõséget tulajdonítanak a szakma szempontjából. Hasonlóan ítélik
meg a szakmai szervezetek szerepét is. Jelentõs ellentmondás, hogy
a kompetenciát fontosnak tartó szociális munkások elképzelhetõnek
tartják a szakmai kompetencia határainak a tágítását, ami a korábbi-
akban elemzett, ambivalens kompetencia-értelmezésnek felel meg
(csak a kompetenciám határaiig tevékenykedhetek, de a kliens érde-
kében talán azon túl is?). Ami a professzionalizáció szempontjából
alapvetõen meghatározó eredmény: a mintabeli szociális munkások a
szakma szempontjából nem tartják fontosnak a képzést, az azáltal átadott
tudást és a szakmai licenceket érvényesítõ szakmai szervezeteket. Ez meg-
erõsíti a kutatás más almintáinak a konzekvenciáit: a szociális munka
csak részben professzionalizálódott, sok szempontból szemi- és
paraprofesszió. Az eredmények ugyancsak megerõsítik, hogy a szak-
ma számos ambivalenciával jellemezhetõ, ezek egyike pl. az, hogy a
szakmai teljesítmény megítélése az adott szakma feladata – miközben
a szakmai szervezeteknek a megkérdezettek kis szerepet szánnak a
licencek érvényesítésében.

A szociális munkával összefüggõ ambivalenciák közé sorolható a
szakma alacsony presztízsének kérdése is; a többi alminta esetében a
szociális munkások az alacsony presztízsû szakmák közé kerültek,
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amit részben a szakma „alacsony” professzionalizáltságával magya-
ráztunk (az adatok alapján valóban érvényesült egy összefüggés a
„magas” professzionalizáltság–magas presztízs között).
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A megkérdezett szociális munkások foglalkozási presztízs-rangso-
ra nem igazolta feltevéseinket (a listán 27 foglalkozást szerepeltet-
tünk). A többi alminta hasonló foglalkozási rangsora sokkal inkább
megfelel a magyar és nemzetközi presztízs-rangsoroknak; a szociális
munkásokat a többi almintában (hallgatók, diplomások és laikusok)
az alacsony presztízsû diplomás foglalkozások közé sorolták, kb. az
általános iskolai tanár és a diplomás ápoló presztízsével megegyezõ
módon.

Elgondolkodtató a szociális munkásoknak saját munkájuk presztí-
zsérõl és hatalmi vonatkozásairól alkotott véleménye. Véleményünk
szerint ennek oka lehet a szakma önigazolása is.

Mit kell tudnia egy szociális munkásnak – avagy mire
készítsen fel a képzés?

A szociális munkás tudására vonatkozó kérdés a szakmai tudás „tar-
talmát” tesztelte – azt, hogy milyen típusú legyen a szociális munkás
tudása, s hogy mennyivel rendelkezzen a különbözõ tudáselemekbõl,
tudástípusokból és képességekbõl. Az eredeti kérdést és itemeit a hall-
gatói almintában teszteltük, majd a sztenderdizálás után szerepelt a
kérdõív nemzetközi változatában is.
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A hallgatók és a már pályán levõ szociális munkások preferenciá-
inak különbsége a tudás és a képességek területén is érvényesül; a
hallgatók általában mindent sokkal fontosabbnak tartanak a szakma
szempontjából, mint a már dolgozó szociális munkások. Lényegesen
eltérõ mértékben tulajdonítanak fontosságot az újrakezdésnek, a bele-
élésnek, a toleranciának és a távolságtartásnak; éppen azoknak a tulajdon-
ságoknak, amelyek a szakmai kiégés veszélyével függenek össze. Úgy
tûnik, hogy a gyakorló szociális munkások alapvetõ védekezési me-
chanizmusa az, hogy mérsékelten akarják beleélni magukat mások
helyzetébe. Ez nem jár azzal, hogy a szakmaválasztás motívumaként
megnevezett „segíteni másokon” tudása és képessége háttérbe szorul-
na az értékrendszerükben, hiszen e „tudást” a harmadik legfonto-
sabbnak tartják. „Ideáltipikus” szociális munkásuk tudásának három fontos
pillére van: a jogi tudás, a jó kommunikáció tudása és képessége, valamint
a másokon való segítés képessége. Ez egyben azt is jelentheti, hogy tu-
dásuk praxisorientált jellegû, az elvontabb és elméleti ismereteket ke-
vésbé tartják fontosnak; fontos az, ami a napi munka során hasznosan
felhasználható. Ez lényeges különbséget jelent a „napi” teoretikus tu-
dásalkalmazásra késztetett hallgatókhoz képest. Azt, hogy a felhasz-
nált tudás fontosságát tekintve mikor alakul át az elméletibb tudás
praxisorientáltabb tudássá, csak egy követõ típusú panelvizsgálat tud-
ná kimutatni – valószínû, hogy a folyamat az orvos-, mérnök- és ta-
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nár-kutatásokhoz hasonló eredményeket hozna a szakmai szocializá-
ció, szerepfelfogás-változás és a szükséges tudás szempontjából.

Összegzés

A szociális munkások pályaképére vonatkozó kutatásunknak a pá-
lyán levõ, gyakorló szociális munkás almintája sok szempontból iga-
zolta mind hipotéziseinket, az elméleti irodalom fõbb megállapításait,
mind a szakmáról kialakult tapasztalati vélekedéseket. Az általunk
vizsgált minta jellegzetességeit is figyelembe véve a szociálismunkás-
szakma Magyarországon elsõgenerációs értelmiségi és nõi szakmának
tekinthetõ. A szakmában dolgozók motivációi között meghatározó az
emberekkel való foglalkozás és az embereken való segítés szándéka.
A megkérdezett szociális munkások pályaképének fõ jellegzetessége
a pályaválasztás elõtti és utáni szakmai motivációk és preferált érté-
kek közötti lényeges különbség. Általában véve meglehetõsen ambi-
valens pályaképrõl van szó, amit részben a professzionalizáció ellent-
mondásai, részben a szakmával összefüggõ ellentétes elvárások és a
szakma sajátosságai alakítanak. A szociálismunkás-szakmának mint
segítõ szakmának egyik jellemzõ vonása a szociális munkások kiégé-
sének reális veszélye. Erre a helyzetre a gyakorló szociális munkások,
úgy tûnik, kialakult gyakorlati módszerekkel reagálnak. Pályaképük
sajátossága a szakmával összefüggõ szerepekkel való nagyfokú azo-
nosulás és a kompetenciahatárok szakmai szervezõelvként való értel-
mezése. Szakmai szerepkészletük központjában a kliens található.
Ambivalens pályaképüket a szakma professzionalizálhatóságában va-
ló szkepszis és egyúttal a segítés foglalkozásként való értelmezése is
jelzi.

Irodalom
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