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ELŐSZÓ

ELŐSZÓ
A szociális munka gyakorlata és kutatása a 21. században – válogatás a
nemzetközi szakirodalomból című kötet olyan, a szociális munka nemzetközileg
elismert folyóirataiban (mint pl. British Journal of Social Work, European Journal
of Social Work, Social Work Education, Research on Social Work Practice)
publikált, részben elméleti, részben gyakorlati cikkek fordítását tartalmazza,
amelyek a szociális munka kihívásaival, etikai kérdéseivel, kutatásával és
tudományos fejlődésével kapcsolatosak.
„A sajátos professzionalizálódás útját járó hazai szociális munka és szakma elmúlt 20 éve ellentmondásos helyzetben működik, jelentős megkésettséggel fejlődik, és az igen komoly szakmai erőfeszítések ellenére súlyos problémákkal küzd.” – írja Budai István egy nemrég megjelent munkájában (Budai
2019: 311). Válogatásunk jól tükrözi, hogy más országokban sem egyszerű a
szociális szakemberek helyzete, munkájuk során komoly etikai kihívásokkal
szembesülnek, az új típusú változások új elméleti és gyakorlati megközelítéseket kívánnak meg, sok esetben a feladatok, célok, eszközök és módszerek
újragondolására van szükség. A 20. század végén és a 21. században tapasztalható társadalmi, gazdasági, kulturális, politikai és környezeti változások
nagymértékben átalakították a társadalmi problémákat, sok esetben új típusú
problémák generálódtak, kerültek előtérbe. Ezek a változások jelentős hatással vannak a szociális munka gyakorlatára is, megváltoztatják a szolgáltatási
gyakorlatot, átalakítják a munkafolyamatokat (Dominelli 2011), a korábbiaktól gyakran eltérő (szerep)elvárásokat támasztanak a szociális szakemberekkel
szemben (Somogyi é.n.). Az újonnan vagy visszatérően felmerülő problémák,
kérdések és dilemmák megértésére és újragondolására, ezáltal gyakorlatilag
folyamatos változásra, változtatásra késztetik, kényszerítik a szakmát, mind a
gyakorlati munka, mind a képzés során, de a tudományosság vonatkozásában
is. Ez a változás a szociális munka önmeghatározását, illetve társadalmi funkciójának meghatározását is érinti. Az International Federation of Social Workers (IFSW) és az International Association of Shools of Social Work (IASSW)
2014-es globális definíciója a szociális munkát egyrészt gyakorlati szakmának, másrészt tudományként határozza meg, melynek célja a társadalmi
7
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változás és fejlődés, illetve a társadalmi igazságosság és a jóllét elősegítése,
az emberek hatalommal való felruházása és felszabadítása, egy befogadó társadalom megvalósítása (3SZ 2016).
A szociális munka azonban nem mindenható, nincsenek univerzálisan alkalmazható üdvözítő módszerek, eszközök, modellek (Budai 2019), sőt a gyakorlatban
kétséges, hogy mennyire lehet megfelelni az Etikai Kódexben megfogalmazott elvárásoknak (Somogyi é.n.) napjaink bizonytalan és folyamatosan változó világában. Ugyanakkor a mai globalizált világban a szociális és társadalmi
problémák sok helyütt hasonlóan jelentkeznek, illetve nem ismernek országhatárokat, nem állnak meg azoknál, és/vagy hatással vannak más térségek, országok
lakosaira is, így kezelésükben a szakma nemzetközi tapasztalatainak figyelembevételével lehet helyi vagy globális szinten megfelelő válaszokat és megoldásokat
adni, vagy ehhez a szociális munka által hozzájárulni (Budai 2019).
Az EFOP-3.5.2.-17-2017-00002 „Szociális munkás és közösségek segítésére irányuló felsőoktatási képzések innovatív, duális és gyakorlatorientált fejlesztése.
Transzformatív-dialogikus tanulás a kooperáció szolgálatában.” projekt keretén
belül készült szöveggyűjtemény célja, hogy egyetemi hallgatók, oktatók és gyakorló szociális szakemberek szakmai tudásának, módszertani felkészültségének
fejlesztéséhez járuljon hozzá napjaink releváns nemzetközi szakirodalmából
tett válogatással. A kötetben 9 tanulmány kapott helyet, melyek jól tükröződik
a szociális munka rendkívül komplex világát, és betekintést nyújtanak a szociális munka 21. századi kihívásaiba, kérdéseibe, dilemmáiba is. A válogatásban
találunk írást a természetet a szociális munka integráns részévé tévő ökológiai
központú megközelítésről, mely a globális környezeti válság kihívásaira kíván
reflektálni. A szociális munka és a migráció kapcsolódásáról értekező tanulmány
a bevándorlókkal végzett szociális munka kapcsán a partnerség kívánalmát és
a migráció dinamikus folyamatát hangsúlyozza; a társadalmi-térbeli orientáció
modellje a társadalmi terek kapcsán a térszerzésre és a térbeli beágyazódásra
hívja fel a figyelmet. A gyakorlat kapcsán olvashatunk tanulmányt az igazán etikus kapcsolatok megvalósításának nehézségeiről, a hatalmi erőviszonyok befolyásáról, melynek kapcsán a szerzők a szociális munkások etikával kapcsolatos
gondolkodásának megváltoztatása mellett érvelnek. Az elméletalapú gyakorlat
megteremtésére irányul az elméletek és a gyakorlat integrálását megkönnyítő keretrendszert, illetve annak alkalmazását bemutató tanulmány. A reflektív
gyakorlat lehetőségeiről és korlátairól, a cselekvés közbeni és a cselekvés utáni
reflexió fontosságáról, esetleges elmarásáról egy kvalitatív kutatás eredményeit
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felhasználó munkában olvashatunk. Az elméletekre és a gyakorlatra vonatkozó
tanulmányok mellett a kötetben megtalálhatók a szociális munka kutatásával és a
tudományág fejlődésével foglalkozó írások is. Három konkrét példa segítségével
ismerkedhetünk a gyakorlatalapú kutatással, amely találkozási pont a gyakorlat
és a kutatás között, illetve a szociálismunka-kutatás etikai szempontjai is előtérbe
kerülnek. A kötetet lezáró tanulmány a szociális munka tudományának fejlődését
a science mapping módszer használatával mutatja be, megismertetve az olvasót
a szociális munka tudásbázisának alapját képező témákkal, ezek változásával,
mely jól illusztrálja, hogy mely időszakokban mely témák váltották ki a legnagyobb hatást a tudományos közösségben.
Reményeink szerint a tanulmányok ösztönzést adnak a gyakorlati szakembereknek és a szociálismunka-képzésben részt vevő oktatóknak, tereptanároknak a cikkekben olvasottak tükrében munkájuk átgondolására, az új elemek,
megközelítések, gondolatok, gyakorlati-kutatási vonatkozások saját tevékenységeikben való hasznosíthatóságának és beépítése lehetőségeinek áttekintésére,
a hallgatóknak pedig segítséget nyújtanak a szociális munka komplexitásának
megismerésére és megértésére, ismereteik bővítésére, kiszélesítésére.
Jó olvasást, tanulmányozást, elmélyedést!

Nárai Márta
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Budai István (2019): Szolgáltatás a szolgáltatásban. Győr: Széchenyi István
Egyetem.
Dominelli, Lena (2011): Globalizáció, jelenkori kihívások és a szociális munka
gyakorlata. In: Bányai Emőke (Szerk.): A globalizáció kihívásai. Új irányzatok a szociális munkában és a szociális munka szupervíziójában. Szöveggyűjtemény. Budapest: ELTE TáTK. 6–19.
Somogyi Ildikó (é.n.): A szociális munka dilemmája. In: Útközben. http://szociologia.btk.pte.hu/
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TRANSZFORMATÍV ÖKOSZOCIÁLIS MODELL:
A MODERNISTA FELTÉTELEZÉSEK KIHÍVÁSA
A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN1
HEATHER BOETTO

Bevezetés
A globális környezeti válsággal való szembenézéshez elengedhetetlenül
fontos, hogy átalakítsuk szemléletünket a szociális munkában: az antropogén szemléletről át kell váltani egy ökológiai központú világnézetre (Gray–
Coates 2015).
Ez a fogalomalkotás jelentős váltást képvisel a környezettudatosság tekintetében, és kétségbe vonja a szociális munka hagyományos lételméleti alapjait. Bell (2012) állítása szerint a szakma túlzott mértékben támaszkodik a
pozitivista és modernista gyökerekkel rendelkező főáramú szociális munka
hagyományos paradigmáira. Érvelése szerint a szociális munka lételméleti
alapjai és számos ismeretelméleti koncepciója (például a megengedő és kritikus megközelítések) közötti következetlenségek komoly ellentmondást jelentenek a szakma filozófiai alapjainak fogalomalkotásakor. Elemzése alapján vitatott, hogy egy ökológiai központú megközelítés gyakorlatba ültetése
elegendő lenne a szükséges változás előidézéséhez annak érdekében, hogy
–modernista feltevésekkel – hatékonyan szembenézzünk a következetlenségekkel, melyek hozzájárulnak a természeti javak gondatlan és elhibázott
felhasználásához. Jelen tanulmány célja az, hogy a szakma paradoxonjával
foglalkozzon azáltal, hogy felállít egy átalakító ökoszociális modellt, mely
kongruens a gyakorlat lételméleti (létezés), ismeretelméleti (gondolkodás)
és módszertani (cselekvés) dimenzióival.
1

A tanulmány eredeti megjelenési címe és helye: Heather Boetto (2017): A Transformative
Eco-Social Model: Challenging Modernist Assumptions in Social Work. British Journal of Social
Work, 47. pp. 48–67.
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Általánosan elfogadott tény, hogy – főként az üvegházhatást előidéző gázok
mennyiségének növekedése okán bekövetkezett átlaghőmérséklet-emelkedés
és klímaváltozás miatt (IPCC 2014) – jelenleg egy környezeti válság tanúi
lehetünk. Egyéb aggodalomra okot adó környezeti tényező a növekvő szen�nyezés; az élőhelyek elvesztése; a fajok kihalása; illetve a világ népességének
növekedése (UNEP 2014).
A Millennium Ecosystem Assessment (2005) (Millenniumi Ökoszisztéma
Értékelés) úgy találta, hogy a világ ökoszisztémáinak körülbelül 60 százalékát fenntarthatatlanul használják, ami a jövőben drasztikusan érinti majd az
emberek életminőségét: az élelem- és ivóvízellátást, a klímaszabályozást, a
levegő minőségét és a szabadidős tevékenységeket. E világméretű probléma
megoldása az átalakító változásban rejlik (Gray–Coates 2015; Peeters 2012),
ami magában foglalja az emberközpontú világfelfogás alapvető újragondolását egy holisztikus és független nézet irányába, melynek felfogása szerint az
ember a természeti világ része. Boetto és Bowles (2017) szerint az átalakító
változás megköveteli a jelenlegi fogyasztói életmódunkkal való szakítást,
hiszen az környezetünkre nézve káros. Olyan életmód felé kell fordulnunk,
mely a fenntarthatóságra helyezi a hangsúlyt, és összhangban áll a természettel. Mint oly sok szakma és tudományág, a szociális munka is a megoldás
része lehet.

Az ökoszociális munka meghatározása
A természetet figyelembe vevő szociális munkát – annak érdekében, hogy
meg lehessen különböztetni a hagyományos gyakorlattól – különböző szakkifejezésekkel illetik. Ezek a következőek: zöld szociális munka (Dominelli
2012); környezeti szociális munka (Gray et al. 2013); ökoszociális munka
(Peeters 2012); holisztikus környezeti perspektíva (Gray–Coates 2015). Míg
a különböző szerzők véleménye eltér a tekintetben, hogy melyik kifejezés a
legmegfelelőbb, abban egyetértés mutatkozik, hogy a legfőbb feladat megtalálni azt a gyakorlatot, amely – túlmutatva a hagyományos szociális környezeti nézeteken – a természetet helyezi a szakma középpontjába. Jelen
tanulmányban a természeti környezet az organikus környezetre utal, mely
magában foglalja az élőlényen belüli és a köztük lévő kapcsolatot, beleértve az embereket és a természeti környezet minden egyes elemét (víz, talaj,
levegő, növény, állat). Ide kell sorolni továbbá a kollektív élőhelyeket és
ökoszisztémákat, melyek parkokban, kertekben, farmokon vagy a vadonban
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találhatóak (Maller et al. 2005). Míg a természeti környezetet gyakran idealizálják, sőt – szépsége miatt – romantikus színben tüntetik fel, jelen tanulmány figyelembe veszi a természet sötét oldalait is, úgymint betegségek,
természeti katasztrófák.
Számos szerző egyetért abban, hogy az ökoszociális munka nem pusztán
fejlesztése vagy kiegészítése a jelenlegi szociális munkát illető elképzeléseknek (Gray–Coates 2015). Nagyon valószínű, hogy ha a jelenlegi szociális munkával kapcsolatos megközelítésekhez csak hozzáadnánk a természeti környezetet, pusztán az uralkodó modernista paradigmát tartanánk fent,
mely a továbbiakban is a természeti környezet kizsákmányolásához vezetne.
Ezzel szemben az ökoszociális munka magában foglalja a paradigmaváltást,
mely hozzásegít ahhoz, hogy jobban megértsük az ember helyét a természeti
világban (Besthorn 2002; Coates 2003). Ennek a váltásnak vagy átalakulásnak a középpontjában annak megértése áll, hogy a világ egy holisztikus entitás, mely élőlények közötti kapcsolatok hatalmas rendszerének része (Coates
et al. 2006).
Míg az ökoszociális munka definíciójának kidolgozása tekintetében előrehaladás
tanúi lehetünk, a szükséges paradigmaváltás, mely világos alternatívát kínál a
meglévő modernista megközelítéseknek, még nem történt meg. Több szerzőtől is
merítve, a jelen tanulmányban vizsgált ökoszociális modell az átalakító változásokhoz vezető jellegzetességekre reflektál, melyek a következőek:
•

egy holisztikus világnézet átvétele, mely az élet minden aspektusát egy nagy
rendszer egymással összefüggő részeiként értelmezi – úgy, mint ahogy az az
őshonos perspektívákban is megjelenik;

•

elősegíteni a világpolgárrá válást a szociális munka tekintetében, ami azt jelenti, hogy megbecsüljük a Globális Dél által képviselt kulturális sokszínűséget és a szociális munkához hozzáadott értékét;

•

olyan alapvető, szakmán belüli ökológiai értékek elfogadása, melyek a fenntarthatóságra és a növekedés megállítására vonatkoznak;

•

a jólét fogalmának újragondolása annak érdekében, hogy jobban kifejezésre
jusson a holisztikus, környezeti és az azzal kapcsolatos szemlélet;

•

a szociális munkások tevékenységi körének szélesítése, beleértve a szakmai
gyakorlat környezettel kapcsolatos személyes, egyéni, kollektív, közösségi
és politikai dimenzióit.
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Az ökoszociális munka modellje
Az ökoszociális munkát a közelmúltban jelentős szakmai figyelem kísérte, és
az ezen munka egyes aspektusait hangsúlyozó különböző megközelítéseket a
jelenkori szerzők is ajánlják. Ezek a megközelítések vizsgálják az ökoszociális
munka hangsúlyos területeit, úgymint az őshonos (bennszülött) öko-spiritualitás
(Coates et al. 2006); fenntartható fejlődés (Peeters 2012); mélyökológia (Besthorn
2002); környezeti igazságosság (Dominelli 2013); globális állampolgárság
(Boetto–Bell 2015); illetve katasztrófa utáni helyreállítás (Dominelli 2015;
Ku–Ma 2015). Ezen megközelítések közös jellemzője, hogy elfogadják a
környezeti válság tényét és annak összefüggéseit az emberi egészséggel, a jóléttel
és az emberi lét jövőjével (Boetto–Bowles 2017; Gray et al. 2013). Lényegében
az uralkodó gazdasági ideológiát, mely neoliberális értelemben a szabad piacot
és a profitorientált stratégiákat pártolja, sok kritika éri, mivel a Föld természeti erőforrásainak fenntarthatatlan felhasználása okán a környezeti állapot
romlásához vezet (Coates 2003; Coates et al. 2006).
A megközelítés további főbb jellemzői a következők: a természeti világ holisztikus megértése (Besthorn 2002; Coates 2003); kulturálisan meghatározott,
közösségalapú megközelítések (Dominelli 2015; Ku–Ma 2015); kritikus és nem
elnyomó elméleti megközelítés (Dominelli 2013, N€arhi 2004); környezeti/
ökológiai, valamint társadalmi igazságosság értékrendjén alapuló (Dominelli
2013; Peeters 2012) és egyenjogúsító gyakorlat; valamint társadalmi akció
(Boetto–Bell 2015; Närhi 2004). Ezek a jellemzők szolgálnak alapul ahhoz,
hogy kifejleszthető legyen egy ökoszociális modell, mely számításba veszi
az egyénekkel, csoportokkal és közösségekkel való mindennapi interakciók
gyakorlati valóságát.
Egy másik jellemzőt is érdemes számításba venni: Coates (2003) rosszallását
fejezte ki a szociális munka eredetével kapcsolatban. De nemcsak Coates
(2003), hanem számos más szerző is bírálta az uralkodó neoliberalizmus gazdasági ideológiáját. Szerintük a szakma továbbra is fenntartotta neoliberális
gondolkodását, azt a felfogást, amely hozzájárult a természet kizsákmányolásához azzal, hogy elhitette az emberekkel, egy olyan társadalomban élnek,
amelyben a domináns gazdasági modell a neoliberális értékrenden alapul, s
amelyben az egyén és a versengés áll a középpontban. Coates (2003) jelentős
dilemmaként azonosítja a szociális munka és a jóléti állam egymásrautaltságát,
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hiszen a szakma jelenkori küldetése nem összeegyeztethető az ipari kapitalizmus céljaival. Jelen elemzés összhangban van a Bell (2012) által megfogalmazott kritikákkal, miszerint következetlenség lelhető fel a szociális munka
modernizmusból fakadó lételméleti alapjai és számos ismeretelméleti koncepció között. Fenti szerzők rámutatnak a szakma fő paradoxonára, mely kihívás elé
állítja a szociális munkát. Meg kell fontolni tehát a változtatást, és meg kell oldani
a modernista feltevésekből származó, öröklött problémákat.

A transzformatív ökoszociális modell
A javasolt ökoszociális modell (1. ábra) a lételméleti bázist a szociális munka
gyakorlatának központjaként írja le. Ez a lételméleti bázis képviseli a szociális
munka „létezés”-aspektusát, és az „én”-nel kapcsolatos aspektusokra – a gyakorlati
foglalkozást végző személy világnézetére, hitére és hozzáállására – utal.
1. ábra
Transzformatív ökoszociális modell
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A középső kör képviseli a szociális munka ismeretelméleti alapját, ha úgy tetszik
a „gondolkodás”-aspektust. Ez az aspektus a szakmai ismeretanyag alkalmazására, az értékekre és az etikára vonatkozik – ezek szükségesek ahhoz, hogy az
ökoszociális gyakorlati megközelítést kialakítsuk. Végezetül, a külső kör képviseli a módszertani bázist, vagyis a szociális munka „cselekvés”-aspektusát.
Az ökoszociális munka szakirodalmában ez utóbbi aspektus kapja a legkisebb
hangsúlyt. Olyan cselekvésekre, intervenciókra és stratégiákra vonatkozik,
amelyeket a mindennapi interakciókban használunk egyénekkel, családokkal és
közösségekkel.

Létezés: identitás mint a természettel
való együvé tartozás (belső kör)
A személyes dimenzió (1. ábra), az, ahogyan a természetet látjuk és viszonyulunk hozzá, központi eleme a gyakorlat-átalakító ökoszociális megközelítésnek. A személyes erkölcsünkből, hitünkből és hozzáállásunkból fakadó
lételméletünk vagy „létezésünk”, óhatatlanul befolyásolja viselkedésünket és
szakmai gyakorlati megközelítésünket. Természeti környezetünkhöz való viszonyunk – melyhez hozzá tartozik a természettel kapcsolatos hitünk, érzéseink és
tapasztalataink – befolyásolja az egyénekkel, családokkal és közösségekkel való
érintkezésünket. Éppen ezért, a természettel való együvé tartozás érzése, vagyis
az identitás nyilvánvalóan jelen van a gyakorlatban.
Azok számára, akik nagymértékben városiasodott vagy természeti szempontból kimerített környéken élnek, ahol kevés lehetőség van kapcsolatba kerülni a
természet pozitív aspektusaival, elegendő lehet, ha alapvetően megbecsülik az
ember és természet együvé tartozásának gondolatát.
Ha képesek vagyunk ezt az együvé tartozást tudatosítani magunkban, akkor valószínű, hogy a természet a gyakorlatunk integráns része lesz. Ha a természettel
való kapcsolatunkat ápoljuk, és gondolkodásunk éretté válik, akkor felismerjük, hogy egy holisztikus világ részeiként létezünk, egy olyan világé, melyben
jóllétünk (well-being) kölcsönösen függ mások kollektív jóllététől. Megkérdőjelezzük saját életstílusunk megválasztását, vásárlási és fogyasztási szokásainkat, felismerjük, hogy azok milyen hatással vannak a természetre és a többi
emberre. Ezt követően személyes és szakmai szféráink elkezdenek összeolvadni
és elkezdjük tisztelni a környezetünket.
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Az ökofeminizmus teret ad egy új lételmélet kidolgozásához a szociális munkában.
Az ökofeministák, mint például Plumwood (2002), az emberek és a természet közötti
dualizmus ellen érvelnek és inkább az „én” természettel való összeolvadása mellett
törnek pálcát. Plumwood szerint minél inkább igazolni próbáljuk a természettől való
elkülönülésünket (gazdasági és egyéb okokból), annál kevésbé leszünk képesek
megfelelően reagálni a környezeti válságra. Amikor kívül helyezzük magunkat a
természeti világon – a hatalom kultúrájának köszönhetően – elveszítjük kölcsönös
kapcsolatunkat a természettel. Az ökofeminizmusból kiindulva elengedhetetlen,
hogy a szakma ne csak a természet feletti uralommal számoljon le, hanem az emberi kapcsolatok hierarchikus jellegzetességével is. Számos, szociális munkában
tevékenykedő szerző – ilyen például Bell (2013), Besthorn–McMillen (2002) és
Norton (2012) – maga is támogatja a fenti eszmék beolvasztását a szociális munkába.
A mélyökológia hatására Besthorn (2002) az „én” holisztikus szemléletét támogatja, mely egy mélyen személyes és spirituális kapcsolatot jelent a természettel.
Ez a holisztikus szemlélet hasonlóságokat mutat az endemikus világnézettel, melyet Baskin (2015) úgy ír le, mint egy, az emberek, közösségek, a teremtmény, a
Teremtő és a spirituális világ közötti kapcsot. Ausztráliában a hiedelmek központi eleme volt a természeti világgal való holisztikus, spirituális kapcsolat (Green–
Baldry 2008). A bennszülöttek mint a föld gondnokai, világszerte komolyan vették feladatukat, mindennapi életvitelük szoros kapcsolatban állt a természettel,
megújuló és fenntartható volt minden élő teremtmény számára. A holisztikus világnézet lehetőséget ad a szociális munkásoknak, hogy egy szélesebb lételméleti
alapot tegyenek magukévá, mely fogalomalkotásban az „én” egy nálánál sokkal
nagyobb rendszer vele szorosan kapcsolatban álló része.

Gondolkodás:
szakmai ismeretek és értékek (középső kör)
Egy ökoszociális munkához szükséges átalakító szemlélet kialakításához elengedhetetlen, hogy ismeretelméleti alapunk megegyezzen a lételméleti alapokkal.
Az ökoszociális modell ismeretelméleti alapjához hozzátartozik a gyakorlat „gondolkodás”-dimenziója (lásd 1. ábra). Alapvetően, az ökoszociális modellhez a gyakorlati
ismeretek és értékek alkalmazása szükségeltetik. Ez testesíti meg a megközelítésünket és teszi tervszerűvé a gyakorlatot, illetve komplex információkat segít megérteni
és rendszerezni. Az 1. táblázat összefoglalja, hogyan segíthetnek az ismeretek és
az értékek az ökoszociális gyakorlat ismeretelméleti alapjainak kialakításában.
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1. táblázat
Az ökoszociális munka ismeretelméleti elemei
Ökoszociális
elemek
Ökológiai
igazság

A szociális munkások gyakorlatának átalakítása
Holisztikus szemszögből megalkotni az igazság fogalmát és tudomásul venni,
hogy az igazság minden élő számára egyaránt fontos.
Felismerni, hogy a környezeti válság a világ legszegényebb polgáraira
aránytalanul nagy hatást gyakorol.
Megérteni és megismerni a természeti rendszereket, az ökológiát
és az ember helyét a természetben.

Ökológiai irodalom

Annak ismerete, hogy miként mozdítsunk elő
és tartsunk fenn egészséges ökoszisztémákat.
Megérteni a környezeti válságot és az ahhoz
hozzájáruló emberi tevékenységeket.

Benszülött
perspektívák

Ökofeminizmus
és kritikusság

Megtanulni a hagyományos bennszülött kultúrák spirituális hiedelmeiből,
miként lehet a természettel harmóniában élni.
Holizmus, kollektivizmus és a föld kapcsolata.
Felismerni, hogy a hagyományos bennszülött kultúrák hatalmas tudást
halmoztak fel a Földről és számos fenntartható környezeti gyakorlattal rendelkeztek,
melyek az európaiak inváziója során elvesztek.
Megérteni a kapcsolatot a természet uralása
és a patriarchális társadalmakban élő nők kizsákmányolása között.
Felismerni a környezetért és a kizsákmányolásért, valamint az egyenlőtlen hatalmi
viszonyokért felelős szélesebb értelemben vett politikai rendszerek kölcsönhatását.
Megérteni a szociális munka világpolgári felelősségét, melyhez hozzá tartozik,
hogy erőfeszítéseket teszünk az ökológiai igazságtétel érdekében világszerte.
Elismerni, hogy a Globális Dél nagyban hozzájárult a szociális munkához,
új mikro és makro gyakorlati perspektívákkal.

Globális
távlatok

Megérteni, hogy a környezeti válság a világ legszegényebb polgáraira aránytalanul
nagy hatást gyakorol, akik közül a legtöbben a Globális Délen élnek.
Annak elismerése, hogy a Globális Északon élő emberek nagymértékben
felelősek a Globális Délen bekövetkező környezeti igazságtalanságért.
Annak elismerése, hogy a szociális munkások tevékenysége és közbenjárása
helyi és globális hatással van az emberek életére.
A fenntartható fejlődés holisztikus fogalomalkotása,
melyben bennfoglaltatik az ökológiai igazság.

Fenntarthatóság
és a növekedés
megállítása
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Annak elismerése, hogy az ökológiai erőforrások végesek.
Annak elismerése, hogy az iparosodott és iparosodó gazdaságok
túlfogyasztása és a túlnépesedés kimerítik
a Föld természeti erőforrásait.
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Szakmai ismeretek
A bennszülött (őshonos) csoportok értékes kritikával szolgálnak a szociális
munka kortárs modernista és pozitivista ismereteiről. Ezt a kritikát a szakmának szerényen el kell fogadnia és az ökoszociális modell kialakítása során alkalmaznia is kell. A szociális munka területén őshonos szerzők (Baike 2015;
Hart 2015) kijelentik, hogy a szociális munka nem volt képes megszabadulni
az individualista értékeket valló, dominancián és kapzsiságon alapuló modernista gyökereitől. Számos nem őshonos (nem bennszülött) szerző szimpatizál a
gyarmatosítással és a modernizmussal, legtöbbjüknek nincs rálátása arra, hogy
a szakmán belül, napjainkban, hogyan megy végbe a mindent átható, intézményesített kolonizációs folyamat. Mivel a gyakorlatba ültetéskor a modernista és emberközpontú megközelítéseket részesítik előnyben, minden, ami nem
nyugati, tehát például bennszülött, az háttérbe szorul, és csupán másodlagos
ismeretforrásként tekintenek rá (Coates et al. 2006; Hart 2015). A szociális
munkások számára igen csak ajánlott, hogy vizsgálják meg a szakmán belüli
fehér előjogok és a kolonizáció funkcióját annak érdekében, hogy a szakmát
aktívan ki tudják emelni a gyarmati sorból (Bennett 2015). A fenti kritikák
megerősítik annak szükségességét, hogy kifejlesztésre kerüljön egy ökoszociális modell, mely ellenfele lehet a domináns pozitivista megközelítéseknek,
és hozzájárul ahhoz, hogy elfogadjunk egy attól eltérő ismeretalapot, mely
magában foglalja az őshonos (bennszülött) tudás értékeit.
Az őshonos írók a jólét fogalmát is kifogásolják, szerintük az emberi jólét individualista és modernista megközelítésének korlátai vannak, hiányoznak belőle
a spirituális, kommunális és kollektív jellemzők (Hart 2010; Sterling-Collins
2015). Gamble (2012) szerint az emberi jóllét tágabb értelmezésére van szükség,
a „jóllét” kifejezés ugyanis túlságosan be van ágyazódva a szociális munkába
globális és helyi politikai szinteken egyaránt – olyannyira, hogy annak globális definícióját a Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége (IFSW–IASSW
2014) is átvette. Ennek értekében tehát felállított egy modellt a szociális munka
szempontjából értelmezett jóllét definíciójának feljavítására. Ez a modell tartalmaz környezeti, társadalmi, politikai és gazdasági dimenziókat. Hirvilammi
és Helne (2014) is kifogásolja a jelenleg uralkodó paradigmát, mely a jólétet az
egyén gazdagságának mértékével azonosítja. Kiemelik, hogy ez a nézőpont
ellentmondásban van a környezet fenntarthatóságával. Fenti szerzők olyan
modell felállítását javasolják, amely magában foglalja a fenntarthatóságot,
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valamint a birtoklás, cselekvés, szeretés és létezés jellegzetességeit. Ez a modell méltó ellenfele lehet a jólét jelenleg uralkodó fogalomalkotásának, mely
az egyéni gazdasági növekedésen alapszik. Hirvilammi és Helne modellje
egy olyan paradigmaváltást javasol, amely elismeri a jóllét környezeti szempontból fenntartható formáját.
Ehhez hozzátartozóan az ökofeminizmus is lehetőséget nyújt a szociális
munka számára, hogy a szakma ismeretelméleti alapjaként vizsgálhassa a
nők és a természet kizsákmányolásáért felelős politikai, társadalmi és gazdasági
struktúrákat (Besthorn–McMillan 2002). Az ökofeminizmus egyesíti az ökológiát és a nőügyi mozgalmakat azáltal, hogy beazonosítja a kapcsolatot a természet
dominanciája és a patriarchális társadalmakban élő nők kizsákmányolása között
(Warren 1996). Alston (2013) például rámutat a bangladesi nők helyzetére, akik
aligha lennének képesek talpra állni egy katasztrófa esetén. Ennek oka az, hogy
patriarchális társadalomban élnek, ahol nincs tulajdonjoguk, nem hozhatnak
döntéseket, és korai házasságra kényszerítik őket. Szélesebb értelemben tehát
a kritikus és elnyomásellenes megközelítés megkérdőjelezi a kultúrával, nemiséggel, szegénységgel kapcsolatos strukturális egyenlőtlenségeket, valamint az
erőforrások szintén egyenlőtlen elosztását annak érdekében, hogy alternatív magyarázatokat találjon a környezeti válságra (Dominelli 2012). Ez a kritikus és
elnyomásellenes megközelítés a problémák szerkezeti és politikai természetét a
környezeti válsággal összefüggőnek tekinti, beleértve a uralmat és a kontrollt,
melyet a (hatalmi szempontból) erősebb csoportok a kevesebb hatalommal
bírók felett alkalmaznak.
Végezetül, a szociális munka legnagyobb kihívása, hogy nyitott maradjon az
olyan új fejlesztések irányába, amelyek szélesebb körben kutatják az ökológiát és
a természeti válságot, miközben az érkező információkat beépíti a szociális munka szakmai gyakorlatába. Jones (2013) szükségesnek tartja, hogy ténylegesen
álljunk át egy ökoszociális megközelítésre, mely magában foglalja az ökológiai
tudást, más néven az ökoirodalmat (Jones 2013: 221). Az ökoirodalom magában
foglalja az élő szervezetek közötti kölcsönös függőségről szóló ismereteket, és
annak megértését, miként kell elősegíteni és fenntartani egészséges ökoszisztémákat, illetve, hogy az emberi tevékenység miként járult hozzá a környezeti
válság kialakulásához. A természeti világ e holisztikus megértése elősegíti az
ökológiai tudatosság kialakulását, mely az embert a természet részeként tekinti
(Besthorn 2002). Fenti elemek együttesen alkotnak egy stabil kiinduló pontot az
átalakító ökoszociális modell kialakítása során.
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Szakmai értékek
A fenntarthatósággal kapcsolatos értékek átvétele elengedhetetlenül fontos a szakma átalakításának szempontjából (Gray–Coates 2015). A fenntartható fejlődés
olyan fejlődésre utal, „mely kielégíti a jelen szükségleteit, de nem veszi el a lehetőséget a jövő generációktól, hogy ők is kielégítsék az övéiket” (WCED 1987: 2. fejezet).
Jelen definíció heves ellenállásba ütközött olyan aktivisták részéről, akik szerint
a Globális Észak kormányai és üzletcsoportjai túlhangsúlyozzák és kihasználják
a gazdasági növekedést a fenntarthatóság kárára, úgymint globális szegénység,
társadalmi igazságosság vagy a természeti erőforrások kimerítése (Blewitt 2015).
Mindazonáltal Peeters (2012) a fenntartható fejlődés alapjainak mélyelemzését
kínálja, mely tiszteletben tartja az ökológiai határokat, a sokféleséget, és előnyben részesíti a szegényeket, mert szerinte ezek hozzá tartoznak a szociális munka
küldetéséhez.
A növekedés megállításának fogalma kiegészíti a fenntarthatóságot azáltal, hogy
hangsúlyozza a termékek túltermelésének és túlfogyasztásának csökkentését.
A növekedés megállítása azért szükséges, mert a gazdasági növekedés nem folytatódhat örökké, hiszen a környezeti erőforrások végesek (Ife 2013). A növekedés megállítása kihívás elé állítja a nemzetközi ipari és kapitalista struktúrákat,
és segít a szociális munkának helyreállítani az indusztrializmussal fennálló
egymástól való függőségi viszonyát.
A szociális munka kollektivizmust hangsúlyozó értékei különösen fontosak az
ökoszociális modell kidolgozásához. A kollektivizmus egy olyan filozófia, mely
a csoportot, amelyhez tartozunk, kiemelten fontosnak tartja. A csoport tagjai egymással együttműködve dolgoznak, hogy az adott csoportban ne csak az egyénnek, hanem mindenkinek jó legyen (Ife 2013). Ez a megközelítés kevésbé tartja
fontosnak az egyéni pénzhajhászást, a gazdasági sikerkényszert és a versengést.
Ezen tényezők a neoliberális és kapitalista struktúrákból fakadnak, és – a Bolygó
erőforrásainak fenntarthatatlan használatából kifolyólag – ezek tehetők felelőssé a természet pusztulásáért (Coates 2003; Ife 2013). A szociális munka számos
individualista és emberközpontú értéke, mint a személyes szerzési vágy és a függetlenség, ellentmond a kollektív világnézetnek, és a kevesebb hatalommal bíró
csoportok és az élőlények kizsákmányolását kockáztatja (Gray–Coates 2015).
Mindezeket a kollektív értékek mellé helyezve, úgymint ökológiai igazságosság
és globális polgárság, az egyéni és kollektív jóllét igénye ellensúlyozható.
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A szociális munka egy globális közösségben működik, melyben a világ számos
szegény polgára viseli azon káros környezeti hatások terheit, amelyek a kiváltságos ipari társadalmakhoz köthetők. Például a világ legnagyobb bányászati vállalata – a BHP Billiton – 2010-ben olajfolyást idézett elő a Mexikói-öbölben,
mely jelentős károkat okozott a tengeri és vadon élő állatok élővilágában, a helyi halászatban és turizmusban, valamint tizenegy ember életét követelte (Lakhani
2015). Hawkins és Knox (2014) azt javasolja, hogy váljunk globális polgárrá,
és nézőpontunkat individualistáról világméretű nézőpontra helyezzük át. Ennek
megvalósításához az szükséges, hogy tevékenyen lépjünk fel a jelentős hatalommal bíró társaságok ellen, egy igazságosabb és humánusabb világot teremtve
ezzel. Dominelli (2010) azt is fenntartja, hogy a szociális munkások által végrehajtott helyi akciók a Globális Északon káros hatással lehetnek a Globális Délen
élőkre. Ez azt jelenti, hogy – a mindennapi munkájuk során hozott döntéseik és
tevékenységeik által – a szociális munkások, például azzal, hogy kiszerveznek
vagy a nemzetközi piacokról szereznek be erőforrásokat, kizsákmányolhatják
a szegényebb országokban elő embercsoportokat. Emiatt a szociális munkások
felelőssége, hogy kikérjék a hátrányos helyzetű csoportok véleményét, és biztosítsák, hogy ezeket a véleményeket beolvasszák a kollektív megközelítésbe;
továbbá az, hogy – egy globális és ökológiailag igazságos nézőponton keresztül
– a gyakorlati megvalósításban is megjelenjenek.
Mindazonáltal, a globális szociális munkát sokan bírálták szakmai imperializmusa miatt, mivel az elméletek és a gyakorlat nagy része a Globális Északról
származik, és nem megfelelően került átültetésre a Globális Délre (Midgley 1981). A Globális Északon az egyéniesített emberi szükségleteken alapuló
szociális munka eltérő kontextusa számos esetben szembekerült a Globális Dél
helyi szakmai tudásával és a közösségi szükségletekkel. Hugman (2010) szerint
a nemzetközi szociális munkával kapcsolatos kihívások leküzdése érdekében nagyon fontos, hogy a Globális Észak szociális munkásai elismerjék a Globális Dél
hozzájárulását a szakma fejlődéséhez, például a sokféleség értékelését, a mikro-,
illetve makrogyakorlatok közötti kapcsolat új nézőpontjait illetően.
Az utóbbi években az ökológiai igazságosság a szociális munkában a gyakran
használt környezeti igazságosság kifejezés kiegészítéseként jelent meg. Az ökológiai
igazságosság egy mélyen ökológiai központú nézet, melyben a méltányosság és
az egyenlőség dominál. E nézet az igazságosságot minden élő számára egyaránt
fontosnak ismeri el egy holisztikus és kölcsönös függőségi viszonyokon alapuló
természeti világban (Melekis–Woodhouse 2015). A környezeti igazságosságot
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sok bírálat éri, mivel az igazsággal kapcsolatban jóval antropocentrikusabb nézetet képvisel. Az embereknek kedvez, az embereket helyezi a természeti erőforrások középpontjába, és őket tartja a természeti javak haszonélvezőjének.
A két nézetnek vannak közös elemei, például a természeti erőforrások méltányos és korrekt felosztása kérdésében, tekintet nélkül a személy jövedelmére,
kulturális hátterére és nemzetiségére. A különbség abban rejlik, hogy az ökológiai igazságosság jóval radikálisabb, sokkal inkább vitába száll a természetet kizsákmányoló kortárs iparosító és fogyasztói kultúrával (Besthorn
2013). Az ökológiai igazságosság melletti elköteleződés jelenti a határozott
különbséget aközött, hogy a szakmát átalakító változtatásokat valóban végrehajtjuk, vagy csak egyszerűen hozzáadjuk a természeti környezetet a már
meglévő gyakorlati alapokhoz.

Cselekvés:
gyakorlati stratégiák (külső kör)
Az ökoszociális munka módszertani alapjaihoz tartozik a „cselekvés” gyakorlata, mely olyan tevékenységekre, közbenjárásokra és stratégiákra vonatkozik, melyeket a szociális munkások használnak az egyénekkel, családokkal és közösségekkel való mindennapi foglalkozásaik során. A módszertani
alapnak megegyezőnek kell lennie a lételméleti és ismeretelméleti alapokkal,
és tartalmaznia kell a gyakorlat egyéni, csoportos és közösségi dimenzióit
(lásd 2. ábra).
Amikor olyan személyes meggyőződéseket vizsgálunk és elemzünk, mint a
feminizmus és a fenntarthatóság, a felmerülő személyes és szakmai értékek erősíthetik a szociális munka gyakorlatát. Pennell és Allen (1984) – a feminista elméletre támaszkodva – kétségbe vonja a szociális munka törekvését a személyes
és a szakmai „én” szétválasztására, és amellett érvelnek, hogy a személyes
feminista meggyőződés és a szakmai gyakorlat kevésbé legyen elhatárolva.
Állítják, hogy az egyén személyes feminista meggyőződésének határozott
elválasztása vagy nem integrálása a szakmai gyakorlatba katasztrofális hatással
lehet a nők elnyomása elleni harcra. Ennek megfelelően, egy fenntarthatóságot
vizsgáló tanulmányban McKinnon (2013) szétválasztódást tapasztalt a környezetpárti ausztrál szociális munkások személyes meggyőződése és szakmai gyakorlata között. Ez főleg szervezeti korlátoknak volt köszönhető, valamint annak,
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hogy nem akarták másokra erőltetni személyes nézeteiket. McKinnon (2013)
amellett érvel, hogy kerüljön egyeztetésre a szociális munkások környezetpárti
meggyőződése és szakmai gyakorlata, különösen a fenntarthatóság népszerűsítését célzó szakmai politikai változások kontextusában. A személyes környezetpárti meggyőződés beépítése a szakmai gyakorlatba konzisztens a holisztikus lételméleti alappal, mely tükrözi annak személyes tudatosságát, miszerint az
emberiség és a természet egymással összefüggő kapcsolatban áll.
2. ábra
Az ökoszociális gyakorlat dimenziói

A jóllét – mint az ökoszociális munka ismeretelméleti alapja – fogalmának újraalkotása hatással van a módszertani alapra is, különösen a mikrogyakorlatra
vonatkozóan. Hirvilammi és Helne (2014) relációs jóllét modelljében például a
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„birtoklás” nemcsak egy korrekt életszínvonal, de a természeti erőforrások szükséglete vonatkozásában is megjelenik, úgymint tiszta ivóvíz, tiszta levegő és
fenntartható forrásból készült ruházat. A „szeretet” arra vonatkozik, hogy az erőforrásokat megosztjuk egymással; és annak vágya, hogy független kapcsolatunk
legyen más emberekkel, közösségekkel és a természettel. A „létezés” magában
foglalja az önmegvalósításig tartó személyes fejlődést, a fizikai és emocionális
egészséget és a természettel való harmonikus együttélést. A „cselekvés” a fenntarthatóságot elősegítő, felelősségteljes tevékenységekre utal. Ez utóbbiba tartoznak az értelemmel bíró foglalkoztatás, az oktatás és a szabadidős tevékenységek.
A jóllét fogalmának újraalkotása oly módon történik tehát, hogy az tartalmazza
a környezeti aspektusokat, kiterjeszthetővé teszi a gyakorlatot az egyének és a
közösségek jólétének és biztonságának előmozdítása érdekében.
Míg a Globális Északon a mikroszintű gyakorlat a jóllét individualista nézőpontját tükrözi, addig a Globális Délen folyó szakmai munkát gyakran a társadalmi
harmónia és a közösségi kohézió kulturális világnézetén alapuló makrogyakorlat
jellemzi. Hugman (2010) körvonalazza a Globális Délen kifejlesztett mikro- és
makro-megközelítések közötti összefüggéseket, különösen a társadalomfejlesztési megközelítéseket, és a Globális Észak mikro- és makro-megközelítések közötti
bináris felosztása ellen érvel. A Globális Északon a szociális munka szempontjából
döntő jelentőséggel bír, hogy értékeljék és tanuljanak a Globális Dél kulturálisan
meghatározott és közösségalapú megközelítéséből szerzett ismeretekből és szakmai tapasztalatból (Hugman 2010). A Globális Dél szociális munkájának gyakorlati példái nyilvánvalóan megmutatkoznak a környezeti katasztrófák utáni helyreállításokban, így például a helyileg szerveződő közösség újjáépítése a vidéki
Kínában (Ku–Ma 2015); vagy a közösségikapacitás-építés Thaiföldön (Busapathumrong 2013). Ezek a megközelítések magukban foglalják a tudás és az erőforrások helyi szintű hálózatokon keresztül megvalósuló mobilitását, valamint a helyi
lakosok és szervezetek részvételét a döntéshozatali folyamatban.
Az ökoszociális gyakorlatra hatással lévő, szélesebb értelemben vett társadalmi
rendszerek, társadalmi és politikai dimenziók figyelembevétele az átalakító változás nélkülözhetetlen részei. A kortárs szociológus szerzők – az ökofeminizmust alapul véve – úgy vélik, a szakma felelőssége dolgozni annak érdekében,
hogy a természetet kizsákmányoló, modern és iparosodó társadalmak jelenlegi
szociális, politikai és gazdasági struktúrái megváltozzanak (Bell 2013; Norton
2012; Besthorn–McMillen 2002). Az ökoszociális gyakorlat előrelépése
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érdekében Besthorn és McMillen (2002: 228) szerint a „szakmának vissza kell
térnie progresszív és aktivista gyökereihez, és jelentősen ki kell terjesztenie azokat”. Habár a gyakorlat politikai dimenzióit szervezeti megszorítottsága miatt
gyakran elhanyagolják, ez a gyakorlat azon szintje, melynek nagy horderejű hatása lehet a környezeti válság következményeinek enyhítésére. Az ökoszociális
munka szempontjából mindez különösen fontos, mivel a környezeti katasztrófák
és a hanyatlás aránytalanul nagy(obb) hatással van a társadalom leghátrányosabb
helyzetű polgáraira (Alston 2013; Dominelli 2010).
Az átalakító ökoszociális megközelítés tartalmazza a gyakorlat csoport- és szervezeti szintű akcióit is. Például, miközben azon idősebb emberek stratégiáit
vizsgálták, akik példaként szolgálnak a holisztikus és fenntartható élet irányába
történő átalakító változással kapcsolatban, Boetto and Bowles (2017) három közös témát azonosított, melyek a fenntartható élet személyes, kollektív és politikai
megközelítésére vonatkoztak. A kollektív dimenzió a hálózat és közösség építésével foglalkozott. Ez a téma magában foglalja a csoportos véleménycserét,
mely alkalmak során a csoport tagjai tanulhatnak egymástól és támogathatják
egymást, együtt tehetnek a fenntarthatóságért. A szociális munka elsősorban szervezeti kontextusban kerül végrehajtásra, és minden olyan tevékenységre szükség
van, amely törődik a környezettel és elősegíti a fenntarthatóságot (Boetto 2016).
A fent taglalt multidimenziós megközelítések, beleértve a gyakorlat személyes,
egyéni, csoportos, közösségi és strukturális dimenzióit, együtt képviselik az ökoszociális gyakorlati „cselekvés” fogalomalkotásának egyik módját. A 2. ábra a
dimenziók közötti szoros összefüggést illusztrálja.
Az ökoszociális gyakorlat személyes, egyéni, kollektív, közösségi és politikai dimenziói közötti kölcsönös függőségi viszony elfogadása lehetővé teszi a szociális munkások számára, hogy felismerjenek egy egész sor stratégiát, melyek
segítségével átalakító változást lehet elérni a szakmán belül és a társadalomban
egyaránt. Míg a stratégiák fejlesztésében nyilvánvaló előrelépés történt (lásd pl.
Gray et al. 2013; Norton 2012), jó gyakorlati példákkal egybekötve még mindig szükség van a létezés, gondolkodás és cselekvés integrációjára. A 2. táblázat
egy példagyűjteményt mutat be, mely azt illusztrálja, hogyan képesek a szociális
munkások részt venni az átalakító ökoszociális változást célzó személyes, egyéni, kollektív, közösségi és politikai tevékenységekben. A példákban – tükrözve a
gyakorlat különböző szintjei között meglévő szoros összefüggést – az összetett
dimenziók között átfedés mutatkozhat.
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2. táblázat
Ökoszociális gyakorlati stratégiák
Ökoszociális gyakorlati
stratégiák
Olyan stratégiák azonosítása a családi háztartáson belül,
melyekkel csökkenthető az üvegházhatást kiváltó gázok
kibocsátása.
Alternatív gazdasági rendszerek használata a háztartási igények
kielégítése érdekében, pl. helyi termelők piaca, helyi
kereskedelmi központok.
Személyes fejlődés
a természettel
való összekapcsolódás felé

Önkéntes munka vállalása helyi faültetési projektekben.
Gyermekek, unokák és szomszéd gyerekek rábeszélése szabadtéri
tevékenységek végzésére, a fenntartható élet
készségeinek elsajátítására.
Csatlakozás egy környezetvédelmi szervezet helyi közösségéhez.
Ismeretanyagunk fejlesztése és kiegészítése
a bennszülött (őshonos) tudással a helyi közösségben.
Ismeretszerzés az ökológiai igazságtalanságokról
és azok hatásáról a sérülékeny csoportokra.
A jóllét és az életminőség szempontjából fontos tényezők egyéni
újrafogalmazása.
A szabad terek kiterjesztése az egyének és családok számára
az elszigetelődés csökkentésének és az emocionális
egészség megőrzésének érdekében.

Az emberi jóllét holisztikus
megközelítése

A háztartások felülvizsgálata a pozitív környezeti érték
hozzáadása és a környezeti kockázatok csökkentésének
érdekében.
Ökoterápiák alkalmazása az egyének és családok által tapasztalt
problémák megoldása érdekében.
A fenntartható élet gyakorlatának oktatása, iránymutatás.
A környezeti katasztrófát és hanyatlást megélt egyének
támogatása.
Az állatokhoz és az állatterápiákhoz való hozzáférés
lehetőségének kiterjesztése.
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Együttműködés hasonlóan gondolkodó szociális munkásokkal és
csoportokkal a helyi közösségeken belül, az ökoszociális
gyakorlat közös fejlesztése.
Szervezni egy nőegyletet, vagy csatlakozni egy meglévőhöz,
hogy társadalmi hálózat keretein belül lehessen megosztani
a fenntarthatósági gyakorlatokat.
A gyakorlati és szervezeti
változások által érintett
közösségek fejlesztése

Részt venni a helyi permakultúrában a tudás és ötletek
kicserélése érdekében.
Partner kapcsolatok kialakítása munkáltató szervezetek és
környezetvédelmi szervezetek között, a fenntarthatósági
gyakorlatok népszerűsítése érdekében.
Együttműködés nőegyletekkel annak érdekében, hogy felhívjuk
a figyelmet a klímaváltozás nemiségre gyakorolt hatásaira.
Együttműködés a városi területeken indított élelmiszerbiztonsági
projektekben.
Szövetkezés belső szakmai csoportokkal, környezetmérnökökkel,
mezőgazdászokkal, környezeti tervezőkkel.

Részese lenni a helyi szokásoknak és tevékenységeknek, ezáltal
a fenntarthatóságra és nézőpontokra vonatkozó helyi tudás és
kultúrák közötti tanulás fejlesztése.
Felismerni a közösségi szükségleteket és a fenntarthatóság
prioritásait, egyenlővé válni a helyi lakosokkal, szervezetekkel
és csoportokkal.
Kialakítani egy helyi lakosokból álló közösségalapú tervező
csoportot, hogy együttesen fel tudjanak készülni a károk
enyhítésére egy természeti katasztrófa esetén.
Kulturálisan meghatározott
közösségalapú megközelítések

Hatalmat adni a társadalom perifériájára szorult csoportoknak
azáltal, hogy érdekeltté és részeseivé tesszük őket a
közösség tervezésében és fejlődésében.
Azonosítani azokat a helyi lakosokat és csoportokat, akik
képesek részt venni a tudás gyarapításában, pl. idősek, nők.
Lehetővé tenni a közösségalapú fenntarthatósági
kezdeményezéseket azáltal, hogy mobilizáljuk azokat
az erőforrásokat, melyek a helyi szintű szociális hálózatban és
más helyileg adott csoportokban rejlenek (pl. munkahelyek,
templomok).
Együttműködés katasztrófa sújtotta közösségekkel, önkéntes
vagy fizetett munkákon keresztül olyan szervezetekben,
melyek aktívan foglalkoztatnak helyi lakosokat
és szervezeteket.
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Lehetővé tenni lakossági fórumok megtartását, mely érdekelheti
a fenntarthatóság iránt fogékony személyeket.
Részt venni helyi vagy kistérségi önkormányzati üléseken
és pártolni a környék zöld területeit.
Részt venni a szociális média kampányaiban, népszerűsíteni
a globális ökológiai igazságosságot, beleértve az
emberkereskedelem, az új bányászati tevékenységek, gyermekés rabszolgamunka, valamint a kényszerházasságok teljes
felszámolását.

Társadalmi
cselekvés a gazdasági
és politikai változás érdekében

Támogatni a helyi oktatási kampányokat, melyek
a természetvédelmet célozzák, beleértve az erdőirtás és
a bányászat csökkentését és a megújuló energiaforrások
használatát.
A bennszülött mozgalmak „szövetségesévé” (Fejo-King 2014)
válni és lobbizni az emberi jogok érvényesüléséért
és az őshonos népességek nagyobb politikai képviseltségéért.
Kollektív társadalmi akciók és pártfogó csoportok szervezése
olyan emberek számára, akik hasonló környezeti
igazságtalanságtól szenvednek.
Helyi közösségek szervezése válaszul a fenntarthatósággal
összefüggő eseményekre, úgymint az ENSZ Klímakonferenciák
és G20 csúcstalálkozók.

Következtetés
Az átalakító ökoszociális változás felé haladva a szociális munka egyik legnagyobb kihívása, hogy elfogadja a tényt, hogy a szakma modernista feltevéseken
alapuló lételméleti alapja nem egyezik a természet megóvását célzó ökoszociális
megközelítéssel. Az ökoszociális megközelítés felismeri, hogy a szociális szakmát iparosító és kapitalista gyökerei megerősítették, növekedett a nacionalista
jóléti államok mellett, melyek támogatták a kapitalista törekvéseket (Coates
2005; Ife 2013). Ez, a fent felvázolt folyamat eredményezte azt az öröklött
álláspontot a szociális munkában, hogy az emberek uralják a természeti világot,
semmint, hogy függetlenek lennének a természeti világtól. Ez összeférhetetlen
a jelenleg folyó, szakmát átalakító változással (Coates 2005).
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A szociális munkát átalakító változás végbemenetelének kulcsa az oktatás lehet, ám ehhez a filozófiai alapok teljes újragondolása szükséges, beleértve a lételméleti, ismeretelméleti és módszertani szempontokat. Míg a paradigmaváltás
a tanárokat és a diákokat egyaránt kihívás elé állítja, az átalakító tanulás és a
perspektíva átalakítása (Mezirow 1978) lehetőséget ad egy más vonatkoztatási
rendszer kifejlesztésére annak érdekében, hogy a Földet egy holisztikus entitásként értelmezhessük, és egy fenntarthatóbb környezetért tevékenykedhessünk.
A természet alapvető integrálása a szociális munka tanulmányaiba jelenleg a fejlesztés stádiumában van. Jones (2013) 27 évnyi ausztrál szociálismunkás-kurzus
online tananyagának tartalomelemzését végezte el, és csekély előfordulását találta a természeti környezetnek vagy a fenntarthatóságnak. Mindössze négy egyetem kínált olyan tantárgyat, mely specifikusan a környezeti fenntarthatósággal
foglalkozott. Ez jelzi leginkább egy rendszerszerű megközelítés szükségességét
ahhoz, hogy fejleszthessük a szociális munka oktatását annak érdekében, hogy
– az alapvető szociológiai tudással kiegészítve – újraalkothassuk a természeti
környezet definícióját.
Miközben tudomásul vesszük, hogy a szociális munka mind nemzetközi,
mind nemzeti politikai szinten elmozdult a környezet elismerése felé (lásd pl.
IFSW–IASSW–ICSW 2012), érdemes megjegyezni a szakma (figyelmetlenségből adódó) tévedéseit is. Ennek egyik példája, amikor a szociális munka új
nemzetközi definíciójának megalkotásakor nem vették figyelembe a környezetet mint központi elemet. Az új definíció lényegében kihagyta a „környezet” szót, és a „struktúrák” szóval helyettesítette (IFSW–IASSW 2014). Míg
a „környezet” szó utalhat a természetre és a társadalmi környezetre egyaránt,
addig a „struktúra” szót nem lehet ilyen értelmezésben használni. Ez a változtatás egy visszafelé haladó lépés volt azoknak a szociális munkásoknak a
szemszögéből nézve, akiket aggodalommal tölt el a környezeti válságnak a
világ legszegényebb polgáraira gyakorolt aránytalanul nagy hatása (Bowles
et al. 2016).
A szociális munkát a Globális Északon elsősorban szervezeti kontextusban
végzik, ahol a szociális munkások munkavállalói viszonyban állnak a humánszolgáltató szervezetekkel, így anyagilag, valamint az erőforrások és az
ügyfélkör tekintetében is függenek tőlük (Healy 2014). A jólét neoliberális
és vezetési módszerekben hívő megközelítésének beágyazódása a szociális
munka gyakorlatának szervezeti kontextusába komoly korlátot jelenthet
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olyan szociális munkások részére, akik érdekeltek a hagyományos gyakorlati bázisuk megváltoztatásában. A jóléti szervezeteket egyre inkább korlátozza az erőforrások és a finanszírozás csökkentése, mely végül meggátolja a
szociális munkásokat abban, hogy munkájukat ökológiailag tudatos módon
végezzék. Akárhogy is, ez a gyakorlati valóság semmiben nem különbözik
más gyakorlati kihívásoktól, melyekkel a szociális munkásoknak meg kell
küzdeniük annak érdekében, hogy teljesítsék szakmájukból fakadó etikai
kötelezettségeiket. Amennyiben a szociális munkások megértik a humánszolgáltató szervezetekre ható konzervatív gazdasági ideológiát, elkezdhetnek kifejleszteni olyan gyakorlati stratégiákat, melyek által képesek lesznek
szembenézni a kihívásokkal, és megteremthetik az ökoszociális gyakorlat
lehetőségét.

Összegzés
Jelen tanulmány megkísérli megtörni az uralkodó modernista paradigmát azáltal, hogy megalkot egy olyan átalakító ökoszociális modellt, amely kihangsúlyozza a gyakorlat lételméleti, ismeretelméleti és módszertani alapjait.
Jóllehet, egy ilyen horderejű paradigmaváltás a szociális munka elméleti
és gyakorlati hozzáértőinek kollektív erőfeszítését igényli, jelen gyakorlati
modell jelenti a kezdetet az átalakító változásban, mely a szakma öröklött
modernista gyökereiből fakadó paradoxonját célozza, ami ellentmond a gyakorlat filozófiai alapjainak. Eltérő filozófiai alapot magáévá téve, beolvasztva
a fenntarthatóságot, a holizmust és a függetlenséget, az átalakító ökoszociális
modell tiszteletben tartja az őshonos és a Globális Délről származó nézőpontokat, és elismeri, hogy az ökológiai erőforrások végesek. Emellett, a jóllét
jelentésének újrafogalmazása következtében, már magában foglalja a fenntartható és egymással összefüggő sajátosságokat. Végezetül, szükséges, hogy az
ökoszociális munka „cselekvés”- dimenziója hangsúlyozza a szakmán belüli
aktivizmust, és figyelemmel legyen a gyakorlat személyes, egyéni, kollektív, közösségi és politikai dimenzióira. Egy ilyen paradigmaváltás a szociális
munka meglévő modernista és emberközpontú megközelítései helyett alternatív fogalomalkotásokat tesz lehetővé, utat nyitva ezzel az átalakító változás
részére egy fenntarthatóbb világ felé.
Fordította: Csendes Tamás
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MOZGÁSBAN A VILÁG:
MIGRÁCIÓ, MOBILITÁS ÉS SZOCIÁLIS MUNKA1
CHARLOTTE WILLIAMS – MEKADA GRAHAM
Az emberek, szerte a világon, mozgásban vannak, gondoljunk csak a különböző nemzetiségű hallgatókra, diákokra, a magasan képzett munkavállalókra,
a gazdasági migránsokra, a nyugdíjasokra, a menekültekre és vándorlókra.
Azokra, akik a globális ellátási lánc alá tartoznak, és azokra, akik illegális státuszuk miatt – különböző emberi jogokat illetően – sebezhetővé válnak, beleértve akár a rabszolgaságot is. Maga a „migráció” fogalma sem megfelelő a
világban megvalósuló emberi mozgások leírására, mivel a 21. századi kommunikációs eszközök, a közlekedés és a kultúra nagymértékben megkönnyítik a mobilitást, lehetővé téve az emberek számára, hogy országhatáraikon
kívül is tevékenykedhessenek. Jelen tanulmányban (és abban a különszámban,
amelyben ez a cikk megjelent) figyelmünket a globális migrációs folyamatok
komplexitása, a létrejövő hálózatok, valamint a nemzetállamok között kialakuló kapcsolódások felé fordítjuk. A migráció fogalma nem újkeletű. Történelmi
szempontból tekintve, az emberek már régebben is költöztek más országokba a
szegénység és munkanélküliség elől menekülve, vagy hosszan tartó konfliktusok,
háborúk és üldöztetés idején. Napjaikban újdonság ebben a folyamatban a fent
említett mozgások által kiváltott társadalmi átalakulások jellege és mértéke, ami
megkérdőjelezi a migrációról eddig kialakult fogalmainkat, elképzelésünket.
A nemzetközi migráció hangsúlyeltolódása és diverzifikációja olyan kérdéseket
vet fel, mint az önazonosság, a nemzet, az állampolgárság, a jelenlegi társadalmak, közösségek és helyek újraformálásának kérdése – különös tekintettel a
szociális munkára –, illetve bizonyos jóléti államok alkalmassága és reagálásuk
természete.

1

A tanulmány eredeti megjelenési címe és helye: Charlotte Williams–Mekada Graham (2014):
‘A World on the Move’: Migration, Mobilities and Social Work. British Journal of Social Work, 44,
Supplement 1, i1–i17.
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Feltételezhetően 232 millió ember, azaz a világ lakosságának 3 százaléka él
szülőhazáján kívül (UNDESA 2013). Bár ez a szám – összehasonlítva az
összlétszámmal – elenyészőnek tűnhet, hatása jóval nagyobb, mint amit sugall. Az északi, „fejlett” országok 136 millió migránst látnak el, míg a déli, „fejlődő”-ek 96 milliót. A nemzetközi bevándorlók többsége, 74 százaléka munkaképes korú (a 20–64 éves korosztályba tartozik), s – általánosságban véve
– a bevándorlók fele szülőképes korú nő, akik különösképpen ki vannak téve
a munkaerőpiac kizsákmányolásának, az emberkereskedelemnek és a szexuális erőszaknak (UNDESA 2013). A természeti katasztrófa, éhség, üldöztetés,
speciális konfliktus elől menekülő emberek száma 34,4 millió fő, ők 116 országban élnek. Kisebb létszámban vannak a kísérő nélkül érkező gyermekek, akik
erőszak vagy háború miatt akár traumát is átélhettek, és a menekült státuszon
keresztül gyermeki mivoltukat kívánják megtalálni. Ezen kis létszámú bevándorlóról adatot gyűjteni igen nehéz, de elmondható, hogy 2012-ben csak az
Európai Unióban több mint 12 700 kérelem származott kísérő nélkül érkező
egyéntől (Eurostat 2014). Az ilyen mozgások azonban nemcsak két nemzet
között zajlanak le, hanem országon belül is, vidékről városba, vagy – több
esetben – oda-vissza, egyik helyről a másikra, avagy országról országra.
Meg kell jegyezni, hogy – míg szociális munkásként főleg a sebezhető és a
periférián lévők felé vagyunk elkötelezettek – a „migráns” fogalmába beletartoznak a tanulók és a magasan képzett munkavállalók is, illetve számos, más
szerepkörrel bíró egyén, aki munkájával (formális vagy informális módon) a
társadalmak jóléti infrastruktúráját egészíti ki. Ezen bevándorlók szerepe
a civil társadalom szociális jóléti szervezeteinek fejlesztésében igen figyelemreméltó, hiszen – szerte a világon – jelentős mértékben járulnak hozzá a
szociális munkához és a szociális jóléti munkaerő meglétéhez (Boccagni 2013;
Williams 2010). Így el is érünk a migráció első ellentmondásához. Amellett,
hogy a bevándorló fogalmát gyakran a nemzeti politika és a bevándorlással
kapcsolatos elvek határozzák meg, illetve azt inkább negatív jelentéssel ruházzák fel, a bevándorlókat pedig becsmérlik, megalázzák, a befogadó államhoz való pozitív hozzájárulásukat nem említik. Castles és Miller ezt így fogalmazza meg:
„A fejlett társadalmak egyik uralkodó felfogása, hogy a szegény délről
és a zűrzavaros keletről érkező emberek tömegei elveszik mások munkalehetőségét, miattuk emelkednek a lakhatási költségek, a lakásárak,
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és túlterhelik a szociális szolgáltatásokat is. Hasonlóképpen délen, mint
például Malajziában, Dél-Afrikában, a bevándorlókat bűncselekmények
elkövetésével, betegségek terjesztésével vádolják meg és a munkanélküliség miatt hibáztatják.” (Castles–Miller 2009: 15)
Ez a nézet a bevándorlókat egyoldalúan állítja be: ők azok, akik számtalan szempontból hátrányos helyzetből érkeztek, ugyanakkor elsőbbségi hozzáférést
követelnek maguknak a különböző szolgáltatásokhoz. Ez a felfogás a migráció
természetének téves értelmezését jelenti.
A migráció – legyen az kényszerített vagy szándékos – egyénre és közösségre
gyakorolt hatásai jól dokumentáltak (Valtonen 2008), a menekültek helyzete és
a velük szemben alkalmazott bánásmód jelentős figyelmet kap a szociális munkáról szóló szakirodalomban (lásd pl. Briskman–Cemlyn 2005; Robinson 2013,
mely összehasonlítja az Egyesült Királyság és Ausztrália tevékenységét; valamint Kohli [2006] tanulmányát az Egyesült Királyságba kísérő nélkül érkezett
menekült gyermekek helyzetéről). Ezek a munkák helyi szintű tényekről, illetve a nemzetközi bevándorlók egyéni és családi tapasztalatairól szólnak a mindennapok szintjén, de egyben rámutatnak a globális és helyi összefüggésekre
is. Ezekre az összefüggésekre számtalan példát hozhatunk fel: menedékkérők
és menekültek, akiknek szembe kell nézniük a veszteség és elválás fájdalmával
és traumájával; gyermekek, akik országok közötti örökbeadás tárgyaivá válnak.
Vannak kevésbé szembetűnő példák is, például a hátrahagyott idősek, akik
támogatásra szorulnak, akiknek pénzt utalnak át, és azt is meg kell említeni,
hogy az elvándorlás miatt csökken a kisebb közösségek támogatottsága. Figyelembe véve annak hatásait, a szociálismunka-programban részt vevő nemzetközi hallgatók is példát nyújthatnak a globális hálózat megteremtésének azonnali
szükségességére. A bevándorlók – képzésük, illetve a helyi munkaerőpiacra
való belépésük során – igen gyakran találkoznak akadályokkal, miközben a
diszkriminációval és rasszizmussal is szembesülniük kell.
Mivel a jóléti társadalom támogatására és juttatásaira szorulók között igen
nagy számban jelennek meg és gyakran néznek szembe megkülönböztetéssel,
társadalmi kirekesztéssel, emberi jogaik sérülésével – miközben a szociális
szolgáltatások jelentős, de aláértékelt munkaerejének nagy részét képezik –,
nagyon fontos, hogy figyelmet fordítsunk a bevándorlókra és leszármazottaikra. Egyetlen tömeges vándorlás sincs faji és etnikai megkülönböztetés,
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idegengyűlölet, elkeserítő társadalmi hátrány és igazságtalanság, egyenlőtlenségek nélkül. Ezek a szociális munka központi elemei. A migráció hatásai nem
csupán az egyént érintő problémák, a nemzeti identitás egészét nézve mindazokat érinti, akik a nemzethez tartoznak: a bevándorlás a nemzettel, nemzeti
önazonossággal (identitás), jogosultsággal és állampolgársággal kapcsolatos
kérdéseket vet fel.

A migrációs elmélet változásai, fejlődése
A migrációs elméletben bekövetkezett pozitív változások új nézőpontokat teremtettek, melyek lehetővé teszik a vándorlás egyre növekvő komplexitásának elemzését. Castles és Millers Age of Migration (A migráció kora) (2009) című írása
erősen politikai és feminista jellegű, egyben egy sokrétű korszak mély, alapos leírása. A kép, amelyet felvázol, messze túlmutat a sztenderd közgazdasági elméletek „push” és „pull” módszerén, mely a migránsokat főleg olyan férfiaknak
állította be, akik nem szándékoznak visszatérni hazájukba. A különböző országok közötti társadalmi, gazdasági és politikai kapcsolatok sokkal árnyaltabb
képét vetíti elénk; felhívja a figyelmet a családok, barátok és segítő szervezetek, illetve a jogsegély szerepére, az otthoniakkal, valamint az érdekközösség tagjaival való kapcsolattartás fontosságára; felveti a visszatérő vándorlás
lehetőségét is. A legújabb tendenciák nem csupán gazdasági irányultságúak:
azt mutatják, hogy a migráció motivációi összetettek, sokdimenziósak és gyakran kapcsolódnak családi vagy közösségi kötelékekhez. A vándorlás útvonalát
/útjait – a globalizáció új dinamikájaként – ma már transznacionális hálózatok
térképezik fel, s gyakorivá vált a megfogalmazás, miszerint nem az egyének
vándorolnak, hanem a hálózatok.
A migrációról szóló szakirodalom nagy részének középpontjában a nemzeti politikai modellek álltak, különös hangsúlyt fektetve az integráció és a kohézió
kérdéseire. A különféle nemzeti összefüggésekben a vitákat az asszimilációs
megközelítések keretezték, melyek egy elképzelt „homogén társadalom” ideájához nyúlnak vissza. Visszatérő téma a migránsoktól való félelem – a migránsok veszélyt jelentenek a társadalmi kohézióra –, ami hozzájárul a „társadalmi
probléma”-alapú megközelítéshez. A jóléti forrásokhoz, ellátásokhoz való jogosultság miatti dühös aggodalom, a „társadalmat kihasználó bevándorlók”,
akiket – mint élősködőket – pellengérre helyeznek, odavezet, hogy figyelmen
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kívül hagyják a társadalomhoz való hozzájárulásukat, valamint a magukkal hozott
tőkét. Ebben a zűrzavarban, az asszimilációra való fókuszálás közben sok döntéshozó és gyakorló szakember a közösségek letelepedése érdekében azt feltételezi,
hogy ez a vágyott cél. A migránsok letelepedésének és beilleszkedésének segítésében kormányzati dolgozók, köztük szociális munkások vesznek részt. A multikulturalizmus elve, amely valaha tisztelte és ünnepelte a heterogenitást, fokozatosan
átadta helyét a mai, neoliberális korra jellemző neo-asszimilációnak, ami egy feltételes, függő integráció, és lehetetlenné teszi a bevándorló számára, hogy az uralkodó értékekhez és az életmódhoz alkalmazkodni tudjon. Az integráció kényszere
azonban különbözően hat a közösségekre. Portes és Zhou (1993: 74) bevezeti a
„szegmentált asszimiláció” fogalmát, amin keresztül bemutatják, hogy a különböző
csoportok hogyan asszimilálódnak egy második, harmadik kultúrához, és hogyan
boldogulnak, fejlődnek, miközben más csoportok ezt nem tudják megtenni. Azzal
érvelnek, hogy az integrációnak fokozatai vannak, melyek a különböző csoportok
szerint változhatnak, illetve vannak olyanok, akik teljesen kirekesztődnek ebből a
folyamatból, és ez a kirekesztődés látszólag mások befogadásával jár együtt.
Ez a perspektíva elvezet a migránsok második, harmadik és további generációihoz, az ő letelepedési, kötődési és tulajdonszerzési tapasztalatainak figyelembevételéhez, megteremtve ezáltal a diaszpóra, a „faj”, az etnikum, a hibriditás
(keveredés) és – újabban – az interszekcionalitás fogalmát. Egyes országokban ezek a szervező kategóriák alátámasztják a szociális jóléti ellátásról szóló elemzéseket, ugyanakkor rámutatnak a szolgáltatási egyenlőtlenségekre,
és hasznosnak bizonyulnak a tekintetben is, hogy megértsük, a kisebbségek
milyen módon mozgósítják szükségleteik, tiltakozásuk és véleménykülönbségük kifejezésére szolgáló eszközeiket. Az ilyen szervezési koncepciók
nemcsak helyi szinteken világítanak rá a polgári vitákra és politikai mozgásterekre, hanem lehetővé teszik a transznacionalizmus megértését is, azt,
hogy a migránsok úgy építik ki hálózataikat, hogy kapcsolódhassanak mind a
hazájukhoz (szülőföldjükhöz), mind a nemzetközi politikához, mindezt gyakran új technológiák segítségével. Az ilyen kapcsolatokat és kölcsönhatásokat
létrehozó virtuális és alternatív terek egy olyan kutatási terület irányába mutatnak, melynek hatóköre a lokalitások, skálák, gyakorlatok, technológiák és
dinamikák széles spektrumát foglalja magában, és amelyek messze túlmutatnak
a megvalósult migráción, nevezetesen, lehetővé teszik a mobilitások, az egyre
inkább mobilizálódó világban megvalósuló mozgások megértését. A migrációról
szóló elmélet fejlődésével a figyelem egyre inkább a kapcsolatok terének jellege,
hatása és jelentősége felé irányult.
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Ez valójában politikai terep, ugyanakkor a nemekre (gender) vonatkozó terület is
(Lutz 2010). A múltban a nőket általában kihagyták a migrációs folyamatok tanulmányozásából – többé-kevésbé láthatatlanok voltak, csak akkor regisztrálták
őket, amikor családegyesítés címszóval követték a férfiakat, vagy megjelentek a
célországok munkaerőpiacain. Az elmúlt évtizedben azonban a nemek kérdése
a kutatás egyik fő területévé vált. Mivel ma már a nemzetközi migráció terén a
férfiakkal szemben többségben vannak a nők, a migráció feminizációjáról (elnőiesedéséről) beszélhetünk. Ahhoz, hogy a kizsákmányolás egyes formáit és a nők
családokon és közösségeken belüli szerepének változását és adaptációját megértsük, elemzési pontnak kell ezeket tekintenünk.
A migrációval foglalkozó szakirodalmak mindegyike hozzájárul a migráns közösségek kutatásával foglalkozó megközelítések széles körű fejlődéséhez.
Idetartoznak például a néprajzi (etnográfiai), narratív megközelítések, történetek,
a szóbeli gyűjtemények használata, műtárgyak elemzése, a vallási ikonográfia,
fényképek, rajzok, írások, a zene és performanszok (Blunt 2007). Ezek az eszközök lehetővé teszik az átélt tapasztalatok, a migráció jellege és a migrációhoz
kapcsolódó érzések megismerését csakúgy, mint a strukturális dimenziókét.
A migránsok által hordozott társadalmi és kulturális tőkét, valamint a megküzdés
és az ellenállóképesség stratégiáit és mechanizmusait ragadják meg.
Az ilyen fejlődések segítik a nemzetközi migráció komplex folyamatának, illetve
a migráció társadalmi, gazdasági és politikai hatásainak megértését a befogadó és
az elbocsátó államokra vonatkozóan egyaránt. Ma már jobban rá vagyunk hangolódva arra, mi az, ami a migráció következményeképpen hátramaradt, illetve jobban rá tudunk hangolódni a visszatérés fogalmára is. Új és most létrejövő elméleti
álláspontok küzdenek meg a strukturális szempontokkal, szélesebb körű erőkkel,
szabályokkal és erőforrásokkal, valamint az egyéni és közösségi szereplők szubjektív működésével. Gondolkodásmódot teremtenek meg arról a módszerről,
ahogyan a struktúra alakítja és korlátozza az egyéni működést. Karen O’Reilly
(2012: 13) legújabb munkája például átfogó „migrációgyakorlati elméletet” kínál, amely meghatároz egy dinamikus meta-teoretikus keretet, ami egy sor koncepciót kínál, melyekkel meg lehet közelíteni ezt a területet. Modellje arra szólít
fel, hogy kapcsoljuk össze, egyesítsük a pontokat az elemzés átfogó szerkezeti
rétege és a működés és habitus intimitása között; hogy a migrációs gyakorlatokat
tekintsük törvényszerűségnek (a gyakorlat történetei), és ragadjuk meg speciális
kimenetüket, konkrét eredményeiket. Ez egy többrétegű elemzési eszköz, amely,
ahogy állítja, koherenciát tud teremteni a migrációs kutatások terén.
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A migrációs tanulmányok új fejleményei tehát – olyan elméletek és módszerek
alkalmazásával, amelyekkel fel lehet tárni a globális migrációs folyamatokat
(áramlásokat és mobilitásokat), a nagyobb változatosságot, az összetettebb
kulturális kölcsönhatásokat, a bevándorlók életútjának biográfiáit, valamint
a transznacionális közösségek és transznacionális cselekvési terek megjelenését – meghaladják a nemzeti nézőpontot. Ezek, a migráció különböző
formáiról, a mobilitás gyakorlatáról és politikájáról kialakult új és érdekes
gondolkodásmódok – az állampolgárság, az emberi jogok és a nemzeti politika kérdéseinek ismertebb terepei mellett – megfontolásra érdemes területeket
tárnak fel (Blunt 2007). Vajon milyen elkötelezettséggel bír a szociális munka
ezen fejleményekkel kapcsolatosan?

Szociális munka és migráció
A jelenlegi migráció mértéke és összetett mivolta hosszú távú változtatásokat
követel meg a szakmától, így például a beavatkozások, valamint a szociális
munkások képzésének és az általuk végzett kutatások bizonyos területeinek
középpontba emelését. Sőt mi több, ez a javaslat kihívást jelent a szociális munka természete és identitása, etikai követelményei, állami politikával
szembeni pozicionálása, stratégiái és önmagáról adott képe szempontjából.
A helyi szinten és az egyes országok települési szolgáltatásainak viszonylatában megvalósuló jógyakorlatok magas szintű speciális tudást és jártasságot
tükröznek. A szociális munka egyike azon hivatásoknak, melyek a migrációban érdekelt felek – bevándorlók, családjaik és közösségeik, a migráció
által létrejövő kapcsolódások határterületein érintett informális és formális
intézmények hálózata – által jelentős mértékben érintettek. Mélyen érintett
továbbá a nemzeti bevándorlási politikák és az úgynevezett integrációs irányelvek megvalósításában, végrehajtásában (lásd pl. az Egyesült Királysággal
kapcsolatban Humphries [2004]). Szakmaként jó helyzetben vagyunk ahhoz,
hogy megfelelő módon azonosítsuk a szükségletek természetét, alakítsuk a
letelepedésről és integrációról szóló diskurzusokat, gyakorlati modelleket teremtsünk meg és hozzájáruljunk a migrációval kapcsolatos politika és
irányelvek továbbfejlesztéséhez. Mindezen felül megítélési és döntési lehetőséggel rendelkezünk az irányelv, a politika értelmezése és végrehajtásának
alakítása tekintetében.
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Ugyanakkor mély nyugtalanságot tapasztalunk. A tények magukért beszélnek. A szociális munka nem megfelelően reagált a kihívásokra és a különböző
társadalmi változások által megteremtett lehetőségekre (Midgley 2001;
Valtonen 2008; Negi–Furman 2010). Azt sem vitatjuk, hogy a szociális munka és a migráció kapcsolata még nem teljesen tisztázott, nem sikerült teljesen megérteni és teoretizálni azt. Cox és Geisen „A Migráció perspektívái a
szociális munka kutatása terén: helyi, nemzeti és nemzetközi összefüggések”
(Migration perspectives in social work research: Local, national and international contexts) című írásukban – összehasonlító tanulmányok hiányára hivatkozva
– rámutat arra, hogy a szociálismunka-kutatásokban nem jelenik meg a migráció
hatásának vizsgálata. Az állítják, hogy a szociális munka nem fejlesztett ki megfelelő kutatási modelleket, melyek segítségével információt és választ lehetne
adni a migrációs elvekre és politikára vonatkozó kérdésekre, továbbá az adott
gyakorlat is csak korlátozott és rövidlátó nézőpontot nyújt a migránsokról.
Napjainkig meglehetősen csekély figyelmet szenteltek a migráció változásaira, következményeire, valamint annak kutatását és oktatását érintő, a szociális
munka által adott válaszokra (Cox–Pawar 2006; Valtonen 2008; Shier et al.
2011; Lyons–Huegler 2012). Ez valójában meglepő, mivel a globalizált világ
egyik kulcsfontosságú kérdéséről van szó, ami egyre nagyobb hangsúlyt kap a
szociális munkáról szóló szakirodalomban (Lyons et al. 2006; Lyons 2006).
A „nemzetköziség” a szociális munka terén nagyon gyorsan fejlődik. Különböző szerzők vitatják a szociális munka értékeinek egyetemességét és a nemzetközi szociális munka gyakorlatát körülvevő definíciót és annak gyakorlati kereteit
és kérdéseit (Healy–Link 2012; Lyons et al. 2012). Néhány szervezet azonban
(pl. International Federation of Social Workers – IFSW [Szociális Munkások
Nemzetközi Szövetsége]); International Association of Schools of Social Work
– IASSW [Szociális Munka Iskoláinak Nemzetközi Szövetsége]) foglalkozik
a szociális munkára vonatkozó globális sztenderdek, valamint – a jelenlegi
társadalmi problémákkal kapcsolatban, globális összefüggésben – cselekvési tervek kialakításával. Ezek közül a legutóbbi A szociális munka globális
cselekvési terve (IFSW 2012). A migrációra irányuló ilyen fajta figyelem
azonban csak egy dimenziója ennek a tág és eltérő színtérnek, és amint már
kifejtettük, jelentősen alulteoretizált, azaz elmélete nincs alaposan kidolgozva. Shier és szerzőtársai (2011) jól mutatnak rá, hogy bár előfordulhat,
hogy egyes szociális szakemberek képzettek a nemzetközi szociális munkára, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy felkészültek a migráció sajátosságaira,
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összefüggéseinek, dinamikájának és pályáinak „finomságaira”. A kutatásokra
vonatkozó szakirodalom áttekintése eredményeként pedig arra a következtetésre jutnak, hogy „az irodalom csak részben nyújt információt a nemzetközi és
hazai szociális munka gyakorlatáról” (Shier et al. 2011: 52).
A fentieket figyelembe véve, újonnan nyíló megfigyeléseink alkalmával számos,
a bevándorlók szociálismunka-szemléletű megközelítését körvonalazó, kulcsfontosságú tényezőre érdemes rámutatnunk. Ezek az egymással összefüggő folyamatok az alábbi fogalmakkal címkézhetők: környezetből való kiszakadás (decontextualisation), szétesés (disaggregation), kultúrába vonás (culturalisation)
és ambivalens asszimiláció (ambivalent assimilationism).
Először is, alapvető, hogy a kiszolgáltatott helyzetű bevándorlókkal végzett szociális munkát szükségszerűen a különböző jóléti államok nemzeti összefüggései
és politikái alakítják. A szakma dilemmája – annak megrögzött és kontextuális természetével szemben – a gyakran viharos, komplex és dinamikus
demográfiával való szembesülés. Ez a hangsúly a nemzeti összefüggésekre
összpontosít, azonban az integrációra irányuló belpolitikából fakadva kiküszöböli a társadalmi struktúrák, valamint a mindennapi élet döntéseinek globális kontextusba helyezését. Napjainkig a szociális munka faji, kulturális és
etnikai sokféleségre adott válaszaival kapcsolatos viták a hazai politikákra
fókuszáltak, gyakran elkerülve a mozgás és csere transznacionális megfontolásait, szempontjait. Mindez talán sehol nem mutatkozott meg olyan megrendítően, mint az Egyesült Királyságban, Victoria Climbie esetében: Climbie
közelmúltbeli bevándorlásának kritikus tényezőit, melyek sebezhetőségének
megértéséhez szükségesek, az egyesült királyságbeli faji politika domináns
narratívái háttérbe szorították (Garrett 2006), a változáshoz szükséges tanulságok levonásában a nemzetközi párbeszédben rejlő lehetőségeket figyelmen
kívül hagyták.
Ilyenformán, a bevándorló elválik migrációjától, kiszakad az életét alakító és befolyásoló szélesebb körű hatásokból, és kiszakad azon rendszerekből, amelyek közvetlen szükségleteire és országon belüli integrációjára
összpontosulnak. Jessica Jönssonnak (2014) a British Journal of Social Work
különszámában olvasható, „Helyi reagálások a globális problémákra: a nem
regisztrált bevándorlók és a szociális munka” (Local reactions to global problems:
Undocumented immigrants and social work) című írása megkérdőjelezi a
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szociális munka nemzeti jellegű fókuszát. A szerző azzal érvel, hogy a szociális
munka – a sérülékenységre és az azonnali szükségletek kielégítésére helyezve
a hangsúlyt – elhanyagolta a migránsra kiható tényezők globális összefüggéseinek figyelembevételét (gyarmatosítás, rabszolgaság, háborúk és kizsákmányolás), miközben ezen tényezők a modernizáció folyamatának elemei. Mindez
rövidlátásról tesz tanúbizonyságot. Meg kell fontolnunk, hogy a szociális munka – az elmozdulást követő egyéni és közösségi átmenetekre összpontosítva
– hogyan képes figyelembe venni nemcsak a neoliberális gazdasági doktrína
által uralt globális fejlődés tényeit, hanem a bevándorlásra, a menekültekre és a
menedékjogra irányuló szélesebb körű és összehangolt kirekesztő stratégiákat
is. Olyan, mintha nem tartanánk lépést, a találkozás folyamata, változása és
összetettsége miatt össze lennénk zavarodva, nem lennénk képesek konszolidálni és átadni a tudást, vagy figyelembe venni a tágabb kontextust.
A második kategória, ami összefüggésben van a környezetből való kiszakadással, a bevándorlók szétesése (disaggregation). A szükségletek – az adott ország
kontextusától függően lebontva, címkézve és kategorizálva – sajátos státuszba
kerülnek. Menekültek, nemzetközi hallgatók, okmányokkal nem rendelkező
bevándorlók, gyermekrabszolgák, kísérő nélküli kiskorúak és azok, akiket
szexmunkára hurcoltak el. Ők olyan sajátos csoportot alkotnak, amely ellentmond az egyéni és közösségi narratíva összetettségének. Ez nem a migránsok homogenizálása melletti érvelést jelenti, hanem az interszekcionalitás
(egyenlőtlenségi faktorok összefonódása), a kapcsolatrendszerek, hálózatok,
összekapcsolódások hangsúlyozása. A bevándorló egyéni sajátosságainak
figyelembevétele és szükségleteik részekre bontása nem egyezik a migránsok
tapasztalatainak összetettségével. Amennyiben el akarjuk ismerni a bevándorlók – Bourdieu kifejezésével élve – habitusát, ha tapasztalataik realitásait
be akarjuk illeszteni, a család, rokonság, közösség, hálózat, áramlás, tér és
hely fogalmának jobban be kell épülnie a szókincsünkbe.
Ebből következik a harmadik pont. Ismerjük a módokat, ahogyan a különböző
csoportok kultúrává (szubkultúrává) válnak – a nemzeti kontextusnak megfelelően tárgyiasulnak, sztereotipizálódnak és homogenizálódnak –, ami gyakran igazolja a közösségeken, városokon, falvakon belüli területi szegregációjukat, hozzájárul
az idegengyűlölethez és a rasszizmushoz, és alapvetően megerősíti, alátámasztja a
szociális munka reagálásait és szolgáltatásait, azok szükségszerűségét. A bevándorlók
– szemben a jogok gyakorlásával – valójában „túlkulturalizálódnak”. Érvelésünk
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szerint akár az egyéni, akár a közösségi reagálásokat írjuk le, az elsődleges cél a
kulturális jellemzőkre és a nyelvre mint az integráció akadályaira való koncentrálás. Az a tendencia, mely a nyelv, a kultúra problematizálódása és a hiányok
előtérbe kerülése felé mutat, a meglévő erősségek, készségek és képességek, a
rugalmasság és együttműködés elhanyagolásával jár együtt. Ez hozzájárul a
problémacímkék gyártásához és a bevándorlók negatív színben való feltüntetéséhez, a patológiás migráns negatív politikai értelmezési keretének megalkotásához.
Valójában vitatnánk azt, hogy a „faj/etnikum és a szociális munka” nemzeti politikája zsákutcába került a „multikulturális fordulat” okozta zavar által. A „legfejlettebb” neoliberális nyugati államok politikáját a multikulturális elvektől való elfordulás jellemzi, és zavarodottság van amiatt, hogy nem tudnak érdemi különbséget
tenni a bevándorlók és a letelepedett etnikai kisebbségek megélt tapasztalatai között. Ugyanakkor a szociális munka tanúságot tesz a saját „multikulturális fordulatáról”: paradox módon – fokozódó szakmai aggodalom mellett – a kultúra
felé fordul, aminek célja az, hogy válaszoljon korunk meghatározó tényezőjére,
a sokszínűségre. A vita szűkült azáltal, hogy a figyelem a kultúrák közötti találkozások mikropraktikáira, valamint a kulturális kompetenciára irányult, amely
oktatási támogatás (ösztöndíj) által és annak a megértése révén valósul meg,
hogy ezek a tények hogyan kerülnek kontextusba korunk kritikus jelenségén, a
nemzetközi migráción belül.
Ezzel a kulturalizmussal együtt járhat a kudarc, hogy nem irányul kellő figyelem az országon belüli változás dinamikájára, a differenciálódásra, az átmenetre, melyek a letelepedés időtartamában, a migrációs pályákban, a második–
harmadik generációs leszármazottak tekintetében stb. játszanak szerepet.
A kulturális modell a bevándorlót és leszármazottait egy állandó státuszba, a más
kategóriájába helyezi. Ez nem teszi lehetővé az állampolgárság megszerzését, valamint az összetartozáshoz és más jogokhoz való hozzáférés biztosítását, és nem hajlandó elismerni a közösségek belső változásának és alkalmazkodásának módjait
sem. A nyelvről és a kultúráról szóló diskurzus van túlsúlyban, melynek során –
paradox módon – mind a szociális munkások, mind a migráns csoportok egyetértenek egymással, csakhogy különböző gondolatmenetet követve: a bevándorlók
állítják, hogy nyelvük és a kultúrájuk az önazonosságuk kifejezése, míg a szociális munkások a szükségletek és beavatkozások összehangolásának tényezőjéként
konstruálják és értelmezik azokat. Ez a kultúragyakorlat az etnikailag specifikus (etnospecifikus) szolgáltatások sajátosságának központi kérdése, szemben az
egyetemleges szolgáltatásnyújtással, amiről Rocio Calvo és munkatársai (2014) a
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már idézett kiadványban közölt kutatási jelentésükben számoltak be. „Az egyetemes szolgáltatásnyújtás hatása a marokkói bevándorlók spanyolországi beilleszkedésére. Esettanulmány elnyomásellenes perspektívából” (The effect of
universal service delivery on the integration of Moroccan immigrants in Spain:
A case study from an antioppressive perspective) című cikkükben arról értekeznek, hogyan lehet az egyetemes szolgáltatásokat felhasználni azon hatótényezők
oldására, amelyek mindkét félnél azonos erővel hatnak, a többségi közösségben
szorongást keltenek, ugyanakkor erőteljesen akadályozzák a migránsok beilleszkedését.
Végül ez elvezet bennünket az integráció narratívája lényegének
megfontolásához, amit a második fő paradoxonnak találunk. Az integráció
elvárása a bevándorlót paradox helyzetbe hozza, a szociális munka gyakorlatában ezt a helyzetet ambivalens asszimilációnak nevezzük. Ebben a vitában a
bevándorlók olyan bináris keretbe (kettősségbe) kerülnek, amiből teljes egészében soha nem tudnak kijutni. Ezt az ambivalenciát a „mi nyelvünk / ő nyelvük”,
a „bent lévők / kint lévők”, a „bennfentesek / kívülállók” kettőssége alkotja,
melyben a migránsok – Cox és Geisen kifejezésével élve – a „kivételes más”
állandó állapotában találják magukat, függetlenül a térben, helyben és időben
történő átmenetektől. Ez egy olyan vita, amely nem a többségi társadalommal
való hasonlóságokra és metszéspontokra, hanem a látható dolgokra és különbségekre összpontosít. Az azonosságot mint szempontot ki lehet zárni, mivel az
az asszimiláció szinonimájának helytelen olvasata. Az integrációs elvárás kritika
és kérdések nélküli befogadásra törekszik anélkül, hogy megkérdezné, mibe
és ki által történik az meg. Ebben a vitában az uralkodó nézőpont szerint a
multikulturalizmus lényege az, hogy ki integrálható és ki nem, aki integrálható,
az hogyan, és ki az, aki egyáltalán nem vagy csak csekély mértékben igényel
alkalmazkodást a (domináns) „mi”-hez. Az integráció problémáját ennek megfelelően a bevándorló változtatásra és beilleszkedésre irányuló akarata/szándéka és elkötelezettsége jelentheti. Őket tartják felelősnek az integrációért olyan
stratégiák egyre szélesebb körű használatán, mint pl. az integrációs tesztek
(például Ausztráliában, Európában, az Egyesült Királyságban), valamint a
közösségi kohéziós elveken keresztül. Eszerint számos tanulmány elismeri az
uralkodó szemlélet nyugatközpontú természetét, mely szemlélet meghatározza
az alapértékeket, miközben a migránsok hangját alig lehet hallani. A bevándorlók
hangja az integrációs vitában nem hallatszik, képviseletük és részvételük szintje
alacsony. Ez tehát egy egyoldalú lineáris dinamika, nem egy valódi integrációt
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jelentő, kétoldalú, kölcsönös alkalmazkodás. A szociális munka – hivatásából fakadóan – ez ellen küzd annak érdekében, hogy a társadalmi igazságosság összeegyeztethető lehessen a gondoskodás, az érintettek bevonása, a partnerség és a felhatalmazás etikájával.
Ennek hatása az ambivalens asszimiláció, melyben a szociális munkások
összejátszanak, akarva vagy akaratlanul próbálnak eligazodni a szakmai értékeiket veszélyeztető szervezeti követelmények között. Az olyan fogalom, mint az
„ambivalens asszimiláció” a szakmai kiáltványaink és az elnyomásellenes, etikus társadalmi igazságosság gyakorlata iránti elkötelezettségünk és a tevékenységünk tényleges valósága/realitása közötti elválasztottságra (disjuncture)
mutat rá. A túlnyomórészt „fehér”- és nyugatközpontú szakma láthatatlan
kényelmét és hatalmi erejét alkalmazza a többnyire kiszolgáltatott, peremre
szorult (marginalizált) és látható migránsokkal szemben. Ez olyan helyzet, amely
felismeri az idegengyűlöletet és faji megkülönböztetést, de nem kérdőjelezi meg
a hibás integrációs folyamat kritikus dimenzióit, s ezáltal – a mindennapos apró
felfordulások és szabotázsakciók dacára – kompromittálja a szakmát.
Calvo és munkatársai éles kritikát fogalmaznak meg a jelenlegi, neoliberális integrációs felhatalmazást (elvárást) segítő ideológiával szemben. A Spanyolországban élő marokkói bevándorlók esettanulmányán keresztül elnyomásellenes
nézőpontból, kritikus szemmel nézik a szociális munka beavatkozásait, melyek
alapvetően „megtestesített, kifejezetten asszimilációs megközelítés”-t rejtenek.
A szerzők bemutatják, hogy még a legjobb szándékú programok is miként képesek
gátolni a bevándorlók integrációját, illetve milyen mértékben tudják az asszimiláció cselekvési tervébe illeszteni a szociális munkát, ami viszont állandósítja az
egyenlőtlen hatalmi viszonyokat a szolgáltatást igénybe vevők és a szolgáltatást
nyújtók között.
Jónéhány cikk kiemeli a speciális nemzeti környezetnek megfelelően alakuló és
az etikus szociális munka gyakorlatát befolyásoló jogi keretek korlátait. Beszélnek az állampolgárság újraértelmezéséről a neoliberális rendszerek esetén, mely
rendszerek a jogok között hierarchiát állítanak fel, és megnövelik a különbségek
és a sokféleség miatt kialakult nemzeti aggodalmakat, félelmeket. Megállapítják
a menekültek és menedékkérők megvetését a gazdasági megszorítások idején, az
emberi jogok megsértését és a „megélt állampolgárság” (Lister 2007) tapasztalatának kompromisszumait, ami a diszkrimináció és rasszizmus következménye.
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A területen való előrehaladás
A szociális munka nincs híján az olyan gyakorlati modelleknek vagy – valójában
– vitáknak, amelyek az elnyomásellenes megközelítés erősségeit és gyengeségeit
tárják fel. Valtonen (2008) például a bevándorlókkal és menekültekkel folytatott szociális munka kapcsán kritikai áttekintést nyújt az uralkodó szociálismunka-megközelítésekről, beleértve az emberi jogi és az állampolgársággal, az etnikai érzékenységgel és a kulturális kompetenciával kapcsolatos megközelítéseket,
valamint a megelőző és a kritikai szociálismunka-megközelítéseket is. Az erőteljes letelepedési gyakorlat (Valtonen 2008; Negi–Furman 2010) szintén aprólékos, és a hivatalok közötti munka révén valósulhat meg. Ez erős érdekképviseleti
és lobbizó képességet, együttműködést és partneri viszonyt, valamint a migráns
szervezeteket és közösségeket előtérbe helyező munkát feltételez, továbbá a kisebbségi csoportok tagjainak toborzását, szociális munkához/munkának való
megnyerését igényli. Ez a munka az etnikai kisebbségi csoport számára a rokoni
kapcsolatok, az identitás, a bizalom, a lojalitás, az átláthatóság és a valódi részvétel előmozdításán fáradozik, és – mind a széles körű, mind az apróbb cselekedeteket illetően – közreműködést kíván makro-, közép- és mikroszinten egyaránt.
Ezenkívül a helyben történő szociális munka válaszainak megértésével hozzájárul a letelepedésbe való beavatkozások különféle típusainak meghatározásához. Lyons és Huegler (2012) például három, a szociális munka és a
migráció szempontjából relevánsak tűnő támogatási módszerre összpontosít.
Ezek a speciális terápiás; a bevándorlók sajátos szükségleteit figyelembe
vevő, szélesebb társadalmi csoportok számára kialakított; valamint a közösségfejlesztés stratégiáit középpontba állító szolgáltatások. Lyons és Huegler
állítása szerint az ilyen válaszok visszatükrözik, hogy a szociális munka hol,
mely országban valósul meg. Míg a nyugati országok a segítségnyújtás individualizált (egyénekre fókuszáló) és klinikai modelljeire fektetik a hangsúlyt, más
társadalmak a közösségalapú megközelítést részesítik előnyben. A gyakorlat új
stratégiákat fejleszt, dolgoz ki, melyeket értékelések és kutatások által kell
megismerni, megragadni. A probléma egyértelmű. A bevándorlók a letelepedéskor nem tekinthetik magától értetődőnek az emberi vagy állampolgári jogokat. Sok országban speciális mivoltuk az államon kívülre helyezi őket,
vagy csak megkülönböztetett és korlátozott jogokat biztosít számukra. A valódi
állampolgárság még ott sem valósul meg, ahol az állampolgári jogok megszerzése biztosítva van. A változás érdekében szélesebb körű stratégiákra
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van szükség. Ennek megfelelően a szakirodalom egyik meghatározó témája,
hogy ez a munkaterület megköveteli a nemzetközi fórumok elérését annak
érdekében, hogy az új technológiák segítségével makroszinten működő hálózatok és együttműködések jöjjenek létre (Negi–Furman 2010).
A migrációval kapcsolatos területen dolgozó szociális munkások oktatását
és képzését Guru (2012) veti fel, aki körvonalazza a bevándorlás alapvető elemeit és a menekültekkel való munka gyakorlatát a szociális munka
oktatásába való beépítése céljából. Webster és szerzőtársai (2010) szintén
hasznos észrevételeket tettek a tanterv fejlesztését illetően, hangsúlyozva a
szakmaközi (interprofesszionális) munka lehetőségeit a transznacionalizmus kérdéseinek kezelésében. Ez a terület – a társadalmi fejlődés, a társadalomföldrajz, a törvénykezés és az emberi jogok, valamint a migrációs
tanulmányok szakismereteire és felismeréseire támaszkodva – multidiszciplináris tanulást igényel.
A szociális munkával és a migrációval kapcsolatos jelenlegi kutatások hozzájárulnak a viták „átkeretézéséhez”, újrafogalmazásához. A csaknem 150,
a különszámhoz küldött absztrakt és tanulmány tartalma jelentős mértékben
járult hozzá ahhoz, hogy megértsük a szociális munkának a napjaink migrációs folyamatai által felvetett kérdések körével kapcsolatos elkötelezettségét.
A felhívásra történő ily mértékű reagálás már önmagában is növekvő érdeklődést mutat a terület és annak kutatása iránt. Van azonban néhány általános
és jól beazonosítható téma, amely ezekből az írásokból kirajzolódik, és átível
a nemzeti kontextuson: így például a szociális munka által adott válaszokat
és a szolgáltatásokat meghatározó neoliberális jóléti politika alakításában való
kritikus részvételre irányuló felhívás; a szociális munka etikai alapja felé fordulás, mely segíthet a gyakorlat lehetőségei közötti eligazodásban; valamint a
szociális munka mérlegelési lehetőségeinek hangsúlyozása. Ezek nem csupán
a letelepedést segítő jó gyakorlatokról való számadások, hanem a szociálismunka-beavatkozások többszintűségével kapcsolatos kritikus elkötelezettség
bizonyítékai. A tanulmányok szerzői az identitás kialakulásával és a valahová
tartozás érzésével való összefüggésben írnak a mobilitás politikájáról, valamint
az állandó és ideiglenes letelepedés összetettségéről. Ezek a kérdések – a mobilitásban rejlő huzavonával együtt – összefonódnak a sajátos migrációs utak
történeteivel, melyeket meghatároznak a bevándorlók stressztűrése és megküzdési stratégiái, illetve alakítják, formálják transznacionális hálózataik és
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kapcsolataik is. Ezek közül a témák közül különösen hangsúlyozni kívánjuk
azokat az előremutató elemeket, amelyeket az itt bemutatott kutatások bizonyítékként állítanak fel.
Néhány tanulmány révén betekintést nyerhetünk abba a jelentőségteljes szerepbe, amelyet a szociális munkások játszanak a szükségletekre irányuló diskurzusok és értelmezési keretek megteremtésében. Svédországban végzett empirikus
munkájában Jönsson úgy jellemzi az uralkodó diskurzusokat, mint amelyek
nemi jellegű vélelmezett alapot fednek fel a nem regisztrált bevándorlók leírásában, ábrázolásában. Ez azonban befolyásolja a beavatkozást. A nem regisztrált
bevándorló nőket „áldozatként” tüntetik fel, akik segítségre szorulnak, miközben a férfiakat kevésbé rokonszenvesnek mutatják be, gyakran az „illegalitással”
hozzák őket összefüggésbe, és az adott országban őket tartják felelősnek a saját
és családjuk helyzetéért. Mostowska „Nem kellene, de tesszük …” A hajléktalan
EU-s migránsok megsegítésére irányuló stratégiák kialakítása Koppenhágában
és Dublinban („We shouldn’t but we do … ”: Framing the strategies for helping
homeless EU migrants in Copenhagen and Dublin) című írása arra is rávilágít,
hogy a kialakult diskurzusok, a „keretek” hogyan formálják a beavatkozásokat.
Összehasonlító elemzésében megállapítja, hogy a koppenhágai szociális munkások körében a domináns „migráns munkavállaló” keret – amely a hajléktalanság kialakulásáért való felelősséget a bevándorlóra hárítja – gyakran „kivételes
emberségességgel” egészül ki, ami, mintegy innovatív keretként, lehetővé teszi
az alkalmazottak (szociális munkások) számára, hogy kifejezzék, érvényesítsék
szakmai értékeiket. Ezzel szemben Dublinban, ahol a gazdasági hatékonyság
szempontjai a meghatározóak, a „fegyelmezetlen deviáns” keretet alkalmazzák
leginkább, ami sok szociális munkást elkeserít és elbátortalanít.
A törvényi követelmények és az etikus szociális munka gyakorlata közötti kritikus kapcsolat olyan téma, amiről azért írnak a tanulmányokban, hogy feltárják azokat a módszereket, utakat, ahogyan a szociális munka – a kreativitás és
ellenállás (szabotázs) révén – eligazodni, navigálni próbál ebben a helyzetben
(diszstuktúrában), így nyitva teret a mérlegelésnek, az egyéni megítélésnek.
A szociális munka pozícionálásának csodálatosan ábrázolt tipológiájában Jönsson a bevezetett/alkalmazott gyakorlatok széles körét tárja fel. Kezdve azoktól,
akik passzívan vagy nem segítően reagálnak a kliensek igényeire, azokon keresztül, akik megengedett jogi és bürokratikus lépéseket alkalmaznak, egészen
azokig, akik olyan gyakorlatot valósítanak meg, amely figyelmen kívül hagyja
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vagy manipulálja a törvényi korlátozásokat, kereteket annak érdekében, hogy
proaktív módon javítsanak a bevándorlók társadalmi körülményein. Ennél a
témánál maradva, Ottosdottir és Evans „A fogyatékossággal élő bevándorlók
ellátásának etikája” (Ethics of care in supporting disabled forced migrants)
című művében a szakemberek interakcióit taglalja az Angliában élő mozgássérült és egyéb fogyatékossággal bíró bevándorlók társadalmi és egészségügyi
problémáinak etikai dilemmáival kapcsolatban. Kutatásuk számtalan, a gondozásra szoruló migránsokat érintő nehézségre mutat rá. Ezek a problémák a
migránsok jogi státusza, valamint az egészségügyi és szociális ellátáshoz való
jogosultságuk hiánya miatt különböző szintű kirekesztéshez vezetnek. Ez aztán
a mindennapi gyakorlatban feszültséget eredményez, mivel a szociális munkások megpróbálják követni a bevándorlás és menekültügy nemzeti politikáját,
miközben a kiszolgáltatott helyzetben lévő felnőttek és gyermekek védelme
érdekében a szakpolitikai követelményeknek is meg kell felelniük. Ottosdottir
és Evans a szociális munkásokat úgy festi le, mint akik – a „szolgáltatások
kapuőrei”-ként – egymást átfedő szerepeket töltenek be, ugyanakkor ellenőrző
szerepet is ellátnak, és küzdenek a kiszolgáltatott felnőttek és gyermekek megóvásáért, illetve a károk megelőzéséért.
Barberis és Boccagni „Zavaros jogok és helyi gyakorlatok. Szociális munka és
bevándorlás Olaszországban” (Blurred rights, local practices: Social work and
immigration in Italy) című cikke, melyben a jóléti megszorítások közepette,
bevándorlásellenes hangulatban és intézményi diszkrimináció mentén megvalósuló napi szociális munka gyakorlatára világítanak rá, még körültekintőbb.
A szerzőpáros feltérképezi az olaszországi migránsokkal folytatott szociális
munka során érvényesülő buktatókat és veszélyeket, rámutatva a számtalan
szabályra, előírásra és azokra az intézményi és szakmai gyakorlatokra, amelyek
korlátozzák az emberi jogok és a társadalmi igazságossággal kapcsolatos elkötelezettség megvalósulására tett törekvéseket. Lenyűgöző beszámolójukban
kritikusan szemlélik az olasz szociális munka sokszínűségre irányuló agendáját
(működési rendjét), mindemellett felvetik a diszkrecionális hatalom, a nemzetek feletti koalícióépítés, valamint az európai szinten létrehozható szakmai
hálózat lehetőségét.
A különszámban közölt kutatási tanulmányokból betekintést nyerhetünk a szociális munka keretén belül megvalósuló szabotázs, ellenállás, változtatás, kreativitás és újítás folyamatába. Ezek az összekapcsolódás új és kialakuló terei
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(a szociális munka „mobilitása”), melyek további kutatásokat, feltárást igényelnek. Ahhoz, hogy a szociális munkások ezen a területen harcba tudjanak szállni, jártasnak kell lenniük a szociálpolitikai és jogszabályi követelmények terén,
ismerniük kell a migráció elméletét és politikáját, a jóléti jogosultságokat és a
rendszert, illetve – megfelelve a szakma etikai felelősségének és kötelezettségeinek – képesnek kell lenniük a nemzetközi szintű (az egyes nemzeteken átnyúló)
munkavégzésre. A szociális munkásoknak – a végrehajtási folyamat kulcsfontosságú szereplőiként, annak kialakítóiként és formálóiként – magabiztosságra van
szükségük. Természetesen, kirobbanhat a vita, hogy ezek a kis önálló, független
cselekedetek önmagukban a status quo elfogadását jelentik vagy elfogultsághoz, kivételezéshez, egyenlőtlenséghez és következetlen szolgáltatásnyújtáshoz
vezetnek. Az ilyen individualizálás és standardizálás (szabványosítás) közötti
nyilvánvaló feszültség – a szakma állami politikákkal szembeni mélyen ambivalens helyzetére tekintettel – további megfontolásokat igényel.
A különszám egyes tanulmányai a migráns hálózatokba és kapcsolatokba
ágyazott különböző típusú „tőkék” (tőkefajták) fontosságát, illetve azok egyének és közösségek általi – tanácskozási, mérlegelési fórumként, erőforrásként
és a stressztűrés, ellenállóképesség forrásaként való – felhasználását szemléltetik. Anleu Hernandez és Garcia-Moreno a „Migráció, stressztűrés és szociális munka – latin-amerikaiak Tarragonában” (Migration, resilience and
social work: Latin Americans in Tarragona) című cikkükben bemutatják,
hogy a Spanyolországban élő latin-amerikaiak milyen módon mozgósítják
saját stratégiáikat, hogy meg tudjanak a helyzettel birkózni, gyakran formalizált szolgáltatások igénybevétele nélkül. Ez visszatükrözi gazdag kulturális örökségüket és a túléléshez szükséges optimista motivációjukat. Ami
ebben a különleges tanulmányban megdöbbentő, az a Spanyolországban élő
latin-amerikaiak kulturális öröksége hatóerejének megjelenése, láthatósága. Egy tényező, ami diszkriminációt eredményezett annak ellenére, hogy
beszélik a befogadó ország nyelvét. A szakirodalom általában elzárkózik
a „különbség láthatósága” fogalmának (Colic-Peisker–Tilbury 2007) vizsgálatától. Néhány országban, csoportban, ahol feltűnőbbek, szembeötlőbbek a kulturális, vallási jellemzők vagy a fizikális jegyek, nagyobb
valószínűséggel tapasztalják a kirekesztés, ellenségeskedés, rosszindulat
és előítélet magasabb szintjeit, mint más, kevésbé látható kisebbségek esetében. A migránsok között a hatalom nagy különbségeket tesz. Az ilyenfajta
hatalmi viszonyok a rasszizmus és a gyarmatosítás történelmét tükrözik, amit
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elemzéseinkben, kutatásunkban és gyakorlatunkban figyelembe kellene venni.
Dierckx és Van Dam a Belgiumban szegénységben élő marokkói és török
migránsok vizsgálatával foglalkozik. „A szegénységben élő bevándorlók
képessé tételére irányuló beavatkozások újradefiniálása” (Redefining empowerment interventions of migrants experiencing poverty) című tanulmányukban
kiemelik azokat a módszereket, amelyeket az egyes csoportosulások önmaguk
erősítésére, képessé tételére és környezetük alakítására használnak, illetve azt,
ahogyan a helyi infrastruktúrához és a szociális munka szolgáltatásainak eléréséhez viszonyulnak. Ezek a tanulmányok rámutatnak az önsegítő hálózatok
erősítéséhez és megvalósításához szükséges preventív munka szükségességére; a
szociális munkának a családi hálózatok, önsegítő hálózatok és NGO-csoportok
erőforrásainak felhasználása szempontjából transznacionális szintű működési
képességére; a nemzetközi fórumokon való részvétel, bekapcsolódás képességére; valamint a bevándorló közösségek által generált rendszerek és kezdeményezések elősegítésének képességére.
Elolvasva a speciális kiadványba (különszámba) szánt cikkeket, megdöbbentett bennünket a bevándorlók és leszármazottaik hangjának, képviseletének és részvételének hiánya. Kathleen Valtonen (2008: 188) bevándorlók
és menekültek településein végzett több évnyi munkáját összegezve arról
panaszkodott, hogy „a szervezetek és hivatások magasabb felelősségi szintjein (pozícióiban) alacsony szintű a bevándorlók jelenléte […] még azokban
a társadalmakban is, ahol a be-/letelepedésről már régóta van tapasztalat”.
Fokozottan hangsúlyozza, hogy ez a szolidaritás és a méltányosság elvét
építi le. Erőteljesebb képviseletet, több együttműködést és a migráns közösségekkel és szervezetekkel való partneri viszonyt követel, valamint a
bevándorlásról szóló diskurzus különböző szintjein szélesebb körű részvételre szólít fel (Valtonen 2008: 187). A szerzőkkel folytatott személyes levelezésében kifejezte csalódottságát az integrációra és a letelepedésre irányuló
beavatkozásokkal kapcsolatban, melyek nem a migráns közösségek által, illetve velük együtt valósulnak meg. Ez is figyelmeztető jel kellene hogy legyen
a kutatási tevékenységek számára, ahogy arra Cox és Geisen írásukban
rámutatnak. Azt gondolnánk, hogy az ilyen típusú megfontolásnak mes�szemenő következményei vannak a szociális munka jelenleg értelmezett
szerepére és hatáskörére, valamint leírására és identitására vonatkozóan.
A bevándorlókkal szembeni valódi elkötelezettség, a velük való együttműködés és közös munka, valamint a partnerség kívánalma a szükségletekről és
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szolgáltatásokról való megfelelő gondolkodásmód kialakításakor sokkal fejlettebb szintű, a kölcsönös felelősségvállaláson és tiszteletadáson alapuló tárgyalási gyakorlatot kíván meg.
A migráció elmélete rámutat a migrációs mozgások dinamikus természetére, a transzmigránsok által tapasztalt „két vagy több világ között élés” fogalmára – és természetesen a visszatérés lehetőségére. Hunter és társai (2010:
222) az érzelmi, családi, pénzügyi és jogi kötelékek fenntartásának törékeny
egyensúlyára, finom „táncára” utalnak mind a szülőhaza, mind a fogadó ország
vonatkozásában. Helen Carr „’Hazatérés’. A reintegráció tapasztalatai a menedékkérők és a menekültek számára” (Returning „home”: Experiences of reintegration for asylum seekers and refugees) című cikkében megmutatja e „tánc”
konceptualizálásának fontosságát és azt, hogy a nemzeti határokon túlra tekintés könnyebbé teszi a bevándorlók zökkenőmentes hazatérését. Carr megvizsgálja a szociális munka hazatérésre adott reakciójával, válaszaival kapcsolatos
szakirodalmat, és felfedi, hogy a szociális munka gyakran nem megfelelően
készíti elő a visszahonosítás támogatását: hiányzik a bevándorlók megérkezés
előtti élete és kapcsolatai összetett helyzetének megértése, ami információt
szolgáltatna, és megkönnyítené a szülőhazájukba való visszatérés megfelelő
támogatását.
Mi, szociális munkások és a szociális munkásokat képző intézmények
tudományos munkatársai, magunk is mozgásban vagyunk: a szakmai transznacionális-mobilitás a globalizált gazdaság egyre inkább jellemző tulajdonsága.
Nem hagyható figyelmen kívül az úgynevezett életmód-migráció, vagy a határon túli munkavállalók tapasztalatainak bemutatása sem. Hussein „A transznacionális szociális munkások mobilitásának hierarchikus kihívásai. Az Egyesült Királyság
mint végső cél a bővülő Európai Unióban” (Hierarchical challenges to transnational social workers’ mobility: The United Kingdom as a destination within
an expanding European Union) című írásában feltárja a transznacionális szociális munkások Európán belüli mozgását, valamint végzettségük elfogadhatóságát. Huszonhét Európai Gazdasági Térség (EGT) szabályozásra és szakképzettségre vonatkozó adataira támaszkodva azokat a tényezőket vizsgálja, amelyek
makro-, közép- és mikroszinten működnek, és amelyek a képzettség elismerésének sajátos hierarchiáját teremtik meg, illetve az EGT és EGT-n kívüli szociális
munkásokat eltérő módon érintik. Tanulmányában azt a következtetést vonja le,
hogy míg a szociális munkások a szakmai elismerés szempontjából hasonló
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kihívásokkal szembesülnek, mint más migráns szakemberek, munkájuk során
számos, a szociális munkára jellemző nehézség merülhet fel, ideértve például a
küldő és fogadó ország közötti politikai kapcsolatokat. A képzés és a képesítések változékonysága Európában és azon kívül azt mutatja, hogy az „angolul”
beszélő országok sikeresebbek a képesítések kölcsönös elismerésében. Beddoe
és Fouche „A kiwi (új-zélandi ember – a szerk.) mozgásban” (Kiwi on the
move) című írásukban elvezet minket a Nemzetközösség országai között régóta fennálló kapcsolatokhoz, és beszámol az Egyesült Királyságban dolgozó
új-zélandi szociális munkásokkal folytatott csekélykörű interjús vizsgálatról. Tanulmányuk megállapításai azt sugallják, hogy bár a szociális munkások összességében pozitív tapasztalatokat szereztek, néhányuk számára az
új szociokulturális és politikai környezethez való kulturális alkalmazkodás
nehézséget jelentett. Miközben ezek az írások a migráns munkavállalók egy
különösen előnyös csoportjára vonatkoznak, emlékeztetnek bennünket a
szakmát és annak tudásbázisát gazdagító, a szakmai munkaerő körében zajló
átalakulásokra és módszerekre. A valósághoz tartozik, hogy a magasan képzett
munkavállalók mobilitása nem olyan zökkenő- vagy surlódásmentes, mint azt a
kormányok el akarják hitetni velünk – avagy valójában mindenki számára an�nyira nyitott és elérhető, mint amilyennek látszik, amennyiben megismétli a
gyarmati kiváltság és az igencsak kizárólagos nemzeti politika cseréjének és
örökségeinek jól bejáratott útjait.
Végül, szerkesztőként kötelességünk volt, hogy a felhívásunkra érkezett rengeteg tanulmányból szelektáljunk, de érzékenyek vagyunk azokra a hiányosságokra, amelyek a válogatásunk során jöttek létre. Az absztraktok között
voltak belső migrációról szóló munkák is, mivel az emberek a munkahely megtalálása érdekében vidékről városokba költöznek, főleg Kínában és Indiában.
Volt idősebb bevándorlókkal, nemzetközi szociálismunkás-hallgatókkal, cigányokkal/vándorlókkal, LMBT- (leszbikus, meleg, biszex és transzszexuális)
migránsokkal és másfajta interszekcionalitás által érintettekkel foglalkozó
munka is. Érkezett írás szexkereskedelemről, gyermekmigrációról és transznacionális anyaságról, az angol nyelv migránsok általi használatáról csakúgy,
mint – különböző országok kontextusában – a sajátos diaszpórában élő etnikai csoportokról. Ezek az írások könnyedén megtöltöttek volna egy második
kiadványt. Hálásak vagyunk minden cikkért, ami ezen különszám miatt született meg, és azért a hálózatért, melyet a világ minden tájáról származó szerzőkkel való kapcsolattartás révén létrehoztunk. Egyértelmű számunkra, hogy
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még rengeteg mindent tudunk megosztani egymással, sok mindent kell, illetve
lehet vizsgálni, kutatni, és elméletet kell teremteni egy kialakulóban lévő területen. A migráció a szociális munkának nem egy speciális szakterülete, hanem a
szakma központi része, mivel minden társadalom alapvetően és egyre mélyebben
migráns társadalom. Reméljük, hogy ez a különszám ezt tükrözi vissza, és új
beszélgetéseket indít el a mozgásban lévő világról, mivel a szociális munka a
világszerte zajló jelentős társadalmi változásokra reagál.
Fordította: Babos Tímea
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A SZOCIÁLIS MUNKA TÉRBELI MEGKÖZELÍTÉSEI
ELMÉLETI ALAPOK ÉS GYAKORLATI–KUTATÁSI
VONATKOZÁSOK1
CHRISTIAN SPATSCHECK
Bevezetés
A társadalmi-térbeli megközelítések nem új témák a társadalomtudományi
elméleti diskurzusokban, gyakorlatokban és kutatásokban. A térbeli modellek ugyanis társadalomtudományi koncepciókat, modelleket és elméleteket
inspiráltak és alapoztak meg, illetve a térbeli megközelítések innovatív hagyománya is azonosítható a szociális munka és a szociálpedagógia elméletével és kutatásával kapcsolatos diskurzusokban.2 Ezekben a vitákban a
társadalmi terek koncepciója az elmúlt két évtizedben jelentős elméleti hivatkozássá vált. Azóta ugyanis egy szélesebb körű vita alakult ki a társadalmi terek modelljéről és annak a szociális munka elméletében és gyakorlatában megnyilvánuló fontosságáról (Kessl–Reutlinger–Maurer–Frey 2005;
Kessl–Reutlinger 2007). Ezen viták következtében a „társadalmi-térbeli orientáció”-megközelítést a szociális munkával kapcsolatos diskurzusban olyan
paradigmának lehet tekinteni, amely kapcsolódik más országok hasonló
vitáihoz is.
1

A tanulmány eredeti megjelenési címe és helye: Christian Spatschek (2019): Spatial approaches to
social work – theoretical foundations and implications for practice and research. European Journal
of Social Work, 22., (5.), pp. 845–859.

2

A jelenlegi német vitában a „Soziale Arbeit” (szociális munka) kifejezést a „Sozialarbeit” (felnőttekkel végzett szociális munka) és a „Sozialpädagogik” (gyermekekkel és fiatalokkal folytatott szociálpedagógia) átfogó kifejezéseként használják. A szociális munka feladata a „társadalmi problémák megelőzése és az azokkal való megküzdés” (Engelke et al. 2009) vagy, általánosabban,
az állampolgárok támogatása „életvezetésükben” (Lebensführung) (Otto–Scherr–Ziegler 2010).
A szociális munka mindkét értelemben az egyének és a társadalom közötti kapcsolatra, valamint
az ezen kapcsolaton belüli lehetséges konfliktusokra és szakmai megoldásokra utal (Hamburger
2007: 14).
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Jelen tanulmány célja egy általános áttekintés nyújtása a szociális munka
térbeli megközelítéseinek főbb koncepcióiról és azok alkalmazásáról a szociális munka elméletének, kutatásának és gyakorlati fejlesztésének szempontjából. Az első részben különböző szemszögből szemlélteti a társadalmi-térbeli megközelítéseket, és rávilágít egy összefüggő és többszintű
megközelítés jelentőségére a szociális munka elméletében, kutatásában és
gyakorlatában. Ezt követően ismerteti a szociális munka kutatásában és a
gyakorlat fejlesztése terén a társadalmi-térbeli elemzéseken alapuló térbeli
kutatási projektek kidolgozásának főbb empirikus és módszertani aspektusait. A következő két rész a társadalmi-térbeli megközelítések alkalmazásának főbb formáit és jelentőségét mutatja be a szociális munka mindennapi
környezetében, és tükrözi a szociális munka gyakorlatában és kutatásában
rejlő lehetőségeket és korlátokat. Az összegzés összefoglalja ezek jelentőségét a szociális munka elméletének fejlesztésében.

Térbeli megközelítések
a társadalomtudományokban
A térbeli megközelítések a társadalomtudományok számos elméletét inspirálták és alapozták meg. Ezek az elméletek a terek denaturálása, újraszocializálása és rekulturalizációja mellett érvelnek, ezért a térbeli adottságokat
társadalmilag és kulturálisan együttesen előállított objektumként írják le. Soja
(1989: 39) könyvének híres fejezetcímével kezdve és egy hosszabb akadémiai
vitát követően, a társadalomtudományokban és más tudományágakban „térbeli
fordulat” következett be. A térrel kapcsolatos társadalomelméletek nagyon különböző tudományágakban – különösen a társadalomtudományokban és a kulturális tudományokban – találtak elismerésre (Kessl et al. 2005; Bachmann-Medick
2006: 284–328; Dünne–Günzel 2006; Reutlinger 2008: 9).
Az egyik kulcsfontosságú szerző a francia szociológus, Henri Lefebvre. A városfejlesztéssel és a városok jogaival kapcsolatos munkáiban (pl. Lefebvre 1968, 1974)
marxista hagyománnyal érvel, és azt elemzi, hogy a terek miként alakulnak ki az
ember termelési és reprodukciós tevékenységei révén. Különbséget tesz „észlelt
térbeli gyakorlatok” (az egyének legkevésbé visszatükrözött tapasztalatai
a mindennapi tértermelés során), a „tér ábrázolása” (a különböző tudományágak, technokraták és várostervezési szereplők gyakran konzervatív
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kognitív modelljei) és a „reprezentációs terek” (városi polgárok, művészek és
gondolkodók által létrehozott demokratikus, kreatív és innovatív térbeli reprezentációk) között, és megmutatja, hogy ezek a szintek miként kapcsolódnak össze
a térbeli gyakorlatok során (Macher 2007: 59ff; Mullis 2014: 47). A három szint
egyike sem kiváltságos, a terek kialakításának állandó folyamataiban mindan�nyian hatnak egymásra. A polgároknak a városhoz fűződő jogaik megvalósítása
érdekében – emancipációs gyakorlatok révén – vissza kell szerezniük önigazgatási képességüket (Mullis 2014: 72).
Henri Lefebvre elméletei és modelljei geográfusokat is megihlettek az
emberi vagy társadalomföldrajz megközelítéseinek megfogalmazására
(pl. Del Casino 2009). Olyan kritikus és marxista geográfusok, mint David
Harvey, Doreen Massey és Edward Soja modelleket dolgoztak ki a térbeli
egyenlőtlenségek kritikus elemzésére, tekintettel az erőforrások térbeli elosztásának igazságtalanságaira (Del Casino 2009: 45). Ezek a szerzők tehát
úgy vélik, hogy a tér nemcsak a természet által létrehozott tájakat jelenti,
hanem a társadalmi és kulturális struktúrák és kapcsolatok által létrehozottakat is. David Harvey megkülönböztet „abszolút teret” (a tér mint tároló, fix
hálózat és területtervezési egység), „relatív teret” (viszonylagosság a megfigyelő perspektívája szempontjából és relatív térbeli távolság helyek között)
és „kapcsolati teret” (emberek, művészetek, irodalom és zene között kialakított szubjektív kapcsolatok) (Macher 2007: 77ff). A cselekvő–hálózat-elmélet (actor–network) fő szereplői, főként Bruno Latour (pl. Latour 2005),
azt az elképzelést erősítik, hogy maga a társadalom nem csupán egy passzív
struktúra, hanem azt az emberek mint társadalmi lények tevékenységei által
létrehozott terekben lévő emberi alanyok és nem emberi dolgok aktív együtteseinek kell tekinteni.
Összefoglalva a térbeli elméletek kulcsfontosságú elemeit, Del Casino
(2009: 22f) megállapítja, hogy a társadalmi térben lévő térbeliséget a társadalmi kapcsolatok eredményeként vagy hátterének kell tekinteni, továbbá emberi jelentést tartalmaz, mellyel az érintett személyek ruházzák fel.
Magában foglalja és megtestesíti a társadalmi egyenlőtlenségek és az erőforrások elosztásának struktúráit is, illetve a részt vevő emberi alanyok
jelentései, észlelései és képei alapján együttesen épül fel, alakul ki (Del Casino
2009: 22f).
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Térbeli megközelítések
a szociális munkáról szóló vitában
Az elmúlt két évtizedben a térbeli modellek a szociális munka elméletéről
és gyakorlatáról folytatott vitát is inspirálták,3 reflexiójuk innovatív térbeli
megközelítések kialakulásához és a „társadalmi-térbeli orientáció” paradigmájának megfogalmazásához vezetett. Hasonlóan a közösségfejlesztés általános
modelljeihez és azok szociális munkára gyakorolt hatásaihoz (Hinte–Lüttringhaus–Oelschlägel 2011; Stövesand–Stoik–Troxler 2013; Taylor–Gilchrist
2016), a szociális munka ökoszociális és ökológiai megközelítéseihez (pl. Germain–
Gitterman 1980; Matthies–Nähri–Ward 2001; Nähri 2004; Dominelli 2012;
Nähri–Matthies 2016; Wendt 2018), illetve a strukturális megközelítésekhez
(Mullaly 1998), a szociális munka elméletének és gyakorlatának térbeli megközelítéseit is integrált szemlélettel fogalmazták meg. Ezeket először a gyermek- és ifjúságvédelem, illetve az ifjúsági munka ágazatában fejlesztették
ki, de az elmúlt években egyre több rezonanciát (egybeesést) tapasztaltak
a szociális munka egyéb területein is, így például a szociális egészségügyi
ellátás, az idősek vagy fogyatékosággal élők számára nyújtott szolgáltatások,
a pszichiátriai ellátás, a próbaidős szolgáltatások vagy a hajléktalanellátás területein. Továbbá ezt a megközelítést számos társadalmi-oktatási szolgáltatás
is felfedezte, különösen az óvodák és a gyermekek napközi otthonai, a családi
központok és az újonnan megjelenő egész napos iskolák fejlesztése terén. Ezek
a fejlesztések odavezettek, hogy a térbeli megközelítéseket a „szociális munkában leggyakrabban megvitatott elméleti és módszertani megközelítésnek”
(Früchtel–Cyprian–Budde 2012), illetve a „szociális munka és a szociálpedagógia fő paradigmájának” (Kessl–Reutlinger 2007: 41) tekintik.
Hasonlóképpen, a szociális munka gyakorlatában a társadalmi-térbeli orientáció megközelítése vált a szociális, egészségügyi és oktatási szolgáltatások
vezető reform-modelljévé, ami a beavatkozás különböző szintjeire terjed ki.
A fő gondolat – vagyis „az esetről a területre” való váltás – alapján el kell kerülni a
3
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társadalmi problémák individualizálódását és növelni kell a helyi terek lehetőségeit,
illetve be kell építeni azokat a szolgáltatásokba és ajánlatokba. Ezen stratégia
szerint a társadalmi-térbeli megközelítések célja, hogy (Kessl–Reutlinger
2007: 41):
•

azonosítsa és felszabadítsa a címzettek (célcsoportok) erőforrásait a társadalmi hálózatuk, a helyi szomszédságuk és a helyi egyesületeik összefüggésében;

•

(re-)aktiválja a kismértékű támogatási rendszereket és a kapcsolódási struktúrákat a társadalmi hálózatok mozgósítása érdekében;

•

fókuszáljon a felhasználók szempontjaira a motiváció és az új lehetőségek
felszabadítása érdekében;

•

feloldja az intézményi struktúrákat, és az együttműködés hatékony formáit
fejlessze ki a különböző szereplők között;

•

konkrét társadalmi-politikai részvételt valósítson meg annak érdekében, hogy
részese legyen a közigazgatás demokratikus modernizációjának és jobb közszolgáltatásokat valósítson meg.

A térbeli megközelítések nagy hasonlóságot mutatnak az emancipációs közösségi
gyakorlat és a strukturális szociális munka hagyományával, ami Jane Addams
hagyományához és az újabb ökológiai megközelítésekhez vezethető vissza
(Matthies et al. 2001; Nähri 2004; Nähri–Matthies 2016). A felhasználókhoz és a
helyi területekhez fűződő szorosabb kapcsolatuk alapján hatékonyabb és eredményesebb, a célcsoportok konkrét szükségleteinek és érdekeinek megfelelő szolgáltatásokat kell kidolgozni (Fehren–Hinte 2013: 11).
Ezen célok eléréséhez négy különböző szintű tevékenységre van szükség.
A címzettek (célcsoportok) személyes szintjén a térbeli koncepcióknak a személyes tanulás és fejlődés olyan környezetének megtervezésére kell irányulniuk,
amely integrálja a szubjektív megszerzés (térfoglalás) és részvétel tapasztalatait
(Böhnisch–Münchmeier 1990; Deinet–Reutlinger 2004, 2014). A professzionális
szolgáltatók szintjén a térbeli modelleket hasznos eszközöknek tekintik a helyi
terekben alkalmazott, a szociális munka szolgáltatásait javító professzionális beavatkozások kismértékű kiigazításához (Kessl–Reutlinger 2007: 42). Közigazgatási/adminisztratív szinten a térbeli megközelítéseket alkalmazzák a regionális
fejlesztés szempontjából magasabb fejlesztési igényű hátrányos helyzetű körzetek
támogasára és megváltoztasára irányuló közfeladatok biztosítása során (Deinet
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2007: 45; Kessl–Reutlinger 2007: 15). Végül, tervezési szinten a térbeli orientációt
olyan szakmai koncepciónak tekintik, amely a közigazgatás és a szolgáltatások modernizációját valósítja meg, amely javíthatja az állampolgárok életterét és társadalmi
elrendezésüket a helyi környezetben (Budde–Früchtel–Hinte 2006; Hinte 2006: 8f.).
Ebben a háttérben a társadalmi-térbeli orientáció modellje inkább egy egész paradigmaváltást jelent, nem pedig a szociális munka egy módszerét.4 A gyakorlati
beavatkozások során a szociális munka módszerei – a szakmai célok optimalizált
megvalósítása érdekében – megalapozott és szisztematikus eljárásokat írnak le
(Engelke–Spatscheck–Borrmann 2009: 373). A társadalmi-térbeli orientáció kifejezés messze túlmutat ezen. Magában foglalja a környezeti tényezőket, a beavatkozások általános orientációit és hozzáállását. Következésképpen, a paradigma
kifejezés megfelelőbb leírásnak tűnik, mivel magában foglalja a gondolatmintákat, modelleket, értékeket, szabályokat és módszereket (Spatscheck 2009).
Nem létezik egyedi magyarázat a társadalmi-térbeli orientációra sem az elméleti
vitákban, sem a napi szociális munka gyakorlatában, ez inkább egy váltakozó
kifejezés, melyet – az elméleti kontextustól és a fejlesztési keretektől függően
– meglehetősen eltérően értelmezünk (Spatscheck 2009: 33). A szociális munka
térelméleti diskurzusában legalább a következő három irányvolnal ismerhető fel.
Az egyik csoport, amelybe olyan szerzők tartoznak, mint Ulrich Deinet, Christian
Reutlinger, Fabian Kessl, Richard Krisch, Christian Spatscheck és Lothar Böhnisch,
a társadalmi-térbeli orientációt a fejlesztés, a téma-orientáció és a térfoglalás nézőpontjából értelmezik. Egy másik csoport, amely Wolfgang Hinte, Wolfgang Budde,
Frank Früchtel, Gudrun Cyprian, Maria Lüttringhaus és Heiko Kleve körül szerveződik, a társadalmi-térbeli orientációt a közösségi munka és az erőforrások aktiválása
szempontjából értelmezik. A harmadik csoport a Nemzetközi Oktatástámogatási
Társaság (Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen e.V. – IGFH) által
a Celle, Drezda, Erfurt és Frankfurt an der Oder önkormányzataiban és Tübingen
kormányzóságban folytatott INTEGRA pilot projekt körül alakult ki. Ez a csoport
– a gyermek- és ifjúságvédelem terén – az integrált szolgáltatások gyakorlati megvalósításának szentelte munkáját, illetve a területre vonatkozóan gyakorlati ajánlásokat
és minőségi szabványokat dolgozott ki (Peters–Koch 2004; Koch–Wolff 2005).
4
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Bár a német sztenderd szociálismunka-tankönyv Galuske (2013) „Methoden der Sozialen Arbeit”
(A szociális munka módszerei) című munkája a társadalmi-térbeli orientációt még mindig a szociális
munka módszereként határozza meg.
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A különböző hátterektől függően a módszertani beavatkozások különféle irányait határozták meg. A következő elvek Hinte (2006: 9) gyűjtésén alapulnak,
melyeket később más szerzők is átvettek (Budde–Früchtel 2006; Kleve 2007:
104–110, 2008: 86–91; Fehren–Hinte 2013: 17ff.):
a) Kiindulópont a címzettek (célcsoportok) akarata és érdeklődése: ez a nézőpont a közösségi munka radikális megközelítéseiből származik. Célja, hogy
a beavatkozások elsődleges kiindulópontjaként a szolgáltatást igénybevevők
akaratát és érdeklődését vegye figyelembe. A módszertani beavatkozásoknak
nem a szakemberek kívánságaira vagy a gyakran már előre meghatározott és
szabványosított „követelményekre és igényekre” kell irányulniuk, hanem az
érintett személyek egyéni és hosszú távú érdekeire.
b) Az önsegítő erők és a kliensek kezdeményezéseinek azonosítása és támogatása: a társadalmi-térbeli beavatkozásokat a címzettek erősségei és hatalma
aktiválásának kell szentelni, miközben el kell kerülni a tehetetlenséget és a
hatalomtól való megfosztást.
c) Erőforrás-orientáció: a hiányok helyett a kliensek egyéni és társadalmi-térbeli erőforrásainak kell a beavatkozások és szolgáltatások fejlesztése alapjául szolgálni.
d) Szektorok közötti orientáció: a segítségnyújtás bürokratikus formái és az intézmények belső logikájára való fókuszálás helyett a beavatkozásoknak a
szektorok közötti megoldásokra kell törekedniük. Ezt a megközelítést „oszloptalanításnak” is nevezik, mivel célja az intézményi struktúrák különböző
„oszlopainak” (pilléreinek) megnyitása és összekapcsolása.
e) Együttműködés és a szolgáltatások koordinációja: a szolgáltatások integrációjának és összekapcsolásának hatékonyabb beavatkozásokhoz kell
vezetnie, az ügykezelést „rugalmasítani” kell (Budde–Früchtel 2006:
37ff.). A „tömeges”, szabványos szolgáltatások helyett egyedi, „személyre
szabott” szolgáltatásokat kell kidolgozni, melyeket a különféle szervezetek
és intézmények együttműködésével terveznek meg.
Mindezen kívül, az olyan szerzők, mint Deinet (2006; Deinet–Reutlingen 2004),
Richard Krisch (Deinet–Krisch 2011; Oehme–Beran–Krisch 2007) vagy Böhnisch
és Münchmeier (1990) egy másik elvet is megfogalmaztak a beavakozásokra: a
társadalmi-térbeli orientációnak meg kell különböztetnie, támogatnia és lehetővé
kell tennie a megszerzés (térszerzés) folyamatait:
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f) Hivatkozva a pszichológia Alexej Nyikolajevics Leontyev és Lev Vigotszkij orosz szociálpszichológusok nevével fémjelzett „kultúrtörténeti iskolájára”, ezek a szerzők azonosítják az egyének azon igényeit és érdekeit, hogy a
személyes fejlődés erősítése érdekében térbeli és anyagi környezetüket megszerezzék (magukévá tegyék). A megszerzés folyamatait a tanulás és fejlődés
folyamataiként tekintik. Kapcsolódnak a tevékenység-orientált tanulás koncepcióihoz, illetve a társadalmi terek megtervezéséhez és kialakításához. Következésképpen, ezeket kulcsterületeknek tekintik a szociális munka és a szociálpedagógia során a tanulás és fejlesztés számára (Deinet–Reutlinger 2004, 2014).
A társadalmi-térbeli beavatkozások célja a megszerzés folyamatainak megértése és rekonstruálása a célcsoportok életterében. Erre a megértésre alapozva
olyan tereket kell tervezni, amelyek még nem készek, de közös tevékenységek
révén megszerezhetőek, fejleszthetőek. A megszerzés fogalmát különösen az
informális és nem-formális tanulási környezetben követik az ifjúsági munka
és a közösségi oktatás során (Deinet–Krisch 2011; Deinet–Reutlinger 2014).
A megszerzés folyamatai támogatják a kliensek egyéni fejlődését, felhatalmazását / képessé tételét, motivációját, működését és önhatékonyságát, ezáltal
kulcsfontosságúak az ügykezelésben és a közösségfejlesztésben, legyenek
azok társadalmi, oktatási vagy egészségügyi beavatkozások.
A különböző megközelítéseken, kontextusokon és megvalósításokon túl a társadalmi-térbeli koncepciók és modellek közös vonásai és minimális igényei a
következőképpen foglalhatóak össze.
Először is, megkövetelik a perspektívaváltást az „esetről a területre” történő
elmozdulás mentén. Az esetek, illetve a társadalmi problémákkal való megküzdés
és azok megelőzése már nem tekinthetőek egyes emberek egyéni helyzeteinek,
inkább minden esetet olyan térben beágyazott helyzetnek tekintünk, amelyet az
összes érintett résztvevővel és szereplővel kell megváltoztatni. A térbeli megközelítés révén a helyi civil társadalom, a közösségek és szomszédságok lehetőségei növekedhetnek és megvalósulhatnak.
Másodszor, egy erőforrás-orientált és képessé tévő megközelítést igyekeznek
követni. Az erőforrás-orientáció (mire képes a szolgáltatást igénybevevő, hova
tart ő és a kapcsolatrendszere?) és a tárgy-orientáció (milyen potenciálok rejlenek a címzettben [célcsoport tagjaiban] és miként érhetőek el és fejleszthetők a
legjobban?) példáján keresztül a potenciálokat és lehetőségeket a helyi terekben
kell elérni és megvalósítani.
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Harmadszor, társadalmi-térbeli felelősségvállalás kialakítását követelik meg.
A „pillérezés” és túlzott specializáció helyett a társadalmi szervezeteknek, intézményeknek és más szereplőknek, mint az oktatási, egészségügyi vagy szociális szervezeteknek, munkaközvetítőknek vagy büntetőtörvényszéki hivataloknak, közös felelősséget kell kialakítaniuk a helyi terekért a kapcsolatépítés, illetve térbeli elrendezések
megoldási és fejlesztési munkáiban a helyi polgárok és szomszédságok részvétele által.
Negyedszer, a fejlesztési folyamatok jobb összehangolását igyekeznek elérni.
A közszolgáltatásoknak és a társadalmi tereken belüli állampolgári aktivitásoknak a közös tervezés és részvétel által át kell hidalniuk tevékenységeiket egy
megfelelő jólét-mix kifejlesztése érdekében, mely az állam, a civil társadalom és
a magánszereplők kiegyensúlyozott tevékenységeiből áll.
Ötödször, többszintű megközelítések megvalósításán dolgoznak. Az egyének,
családok, szomszédságok, közösségek, szervezetek, intézmények és a jóléti állam együttműködése elősegíti a társadalmi-térbeli orientáció eszméinek való
megfelelést, míg csupán az egyik vagy pár szintre való fókuszálás nem felel meg
a teljes koncepciónak.
A térbeli megközelítések sok alapvető elemet fogalmaznak meg, melyek átfedésben vannak a közösségi munkáról folytatott vitákkal (Hinte et al. 2011; Stövesand et al. 2013; Taylor–Gilchrist 2016), valamint a szociális munka ökoszociális
és strukturális megközelítéseivel (Mullaly 1998; Nähri–Matthies 2016), melyek
elméleti szempontból két aspektusban különböznek. Elsőként erősebb filozófiai
hangsúlyt helyeznek a térelméletekre annak érdekében, hogy megfogalmazzák az
egyes alanyok és a helyi, regionális, nemzeti és transznacionális közösségek közötti kapcsolatokat. Másodszor, a megszerzés (térfoglalás) koncepciójára építenek
annak érdekében, hogy tükrözzék az alanyok saját környezetükben végzett tevékenységeit. Ezért ez a két fogalmi tulajdonság a következő részekben részletes
kifejtést igényel.

Mik azok a társadalmi terek?
A vita fő elméleti modelljei
A terek elméleti meghatározása érdekében a vita – a cikk elején felvázolt koncepciókhoz hasonlóan – a térbeli szociológia olyan modelljeire utal, amelyek a
társadalmi tereket a közös helyeken lévő emberek, állatok és társadalmi javak
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relációs együttesének tekintik (Löw–Steets–Stoetzer 2008: 63). A terek olyan
kapcsolatokból állnak, amelyek az emberek, tárgyak és gondolatok interakciója
és relációs elhelyezkedése révén jönnek létre (vö. Spatscheck 2012). Ez az értelmezés a tudományos és gyakorlati tevékenységek egy régebbi hagyományát
követi. Chicago településének közösségi munkáját tervezve, már Jane Addams
(1860–1935) is relációs térbeli dimenziókban gondolkodott és cselekedett (Engelke–Borrmann–Spatscheck 2014 189–205). Közvetlen kapcsolatban állt a szociológia térbeli orientációjú „chicagói iskolájával” és annak fő alakjaival, Robert
E. Parkkal és William I. Thomas-szal (Löw et al. 2008: 51). A társadalmi terekről
és a szociális munkáról szóló későbbi vitákban két relációs térbeli modell figyelhető meg: Urie Bronfenbrenner és Dieter Baacke révén az ökológiai zónák modellje, és később, Helga Zeiher révén, a „sziget-modell”.
Az „ökológiai zónák”-modellben a pedagógus Baacke (1984) leírja a gyermek
fejlődésének társadalmi beágyazódását a helyi társadalmi terekbe. A pszichológia ökológiai modelljére hivatkozik, melyet eredetileg Urie Bronfenbrenner
(Bronfenbrenner 1979; Grundmann–Kunze 2008: 179) dolgozott ki. Baacke
(1984: 84f.) annak érdekében, hogy leírja a társadalmi beágyazódás koncentrikus
formáit, átalakította ezt a modellt. Az „ökológiai központban” a gyermek családja
és otthona helyezkedik el, ahol a gyerekek általában megtalálják a legfontosabb
és közvetlen személyes kötődéseket, illetve ahol idejük nagy részét töltik. Ezt a
központot a „közelebbi ökológiai környezet” zónája veszi körbe, mely a szorosabb szomszédságból és a családon kívüli, de a helyi negyeden vagy falun belüli
első kapcsolatokból áll. A következő zóna az „ökológiai szektorok” köre, amelybe olyan közterületek tartoznak, mint az óvodák, iskolák, játszóterek, boltok és
más szabadidős tevékenységhez köthető terek. Ezek a terek – új készségek elsajátítására késztetve a gyerekeket – a szociális viselkedés bizonyos formáit követelik meg. A legkülső zóna az „ökológiai periféria”, mely a szokásos napi rutinokon
kívül eső (például nyaralások, utazások), illetve a mindennapi tapasztalatokon
túlmutató helyekkel való kapcsolatokból áll.
Az 1980-as években végzett további kutatások megkérdőjelezték Baacke elméletét a zónák koncentrikus társadalmi beágyazódottságáról. Zeiher (1983) tanulmányai igazolták Baacke koncepcióit az „ökológiai központ” és a „közelebbi ökológiai környezet” zónáit illetően, kutatásai ugyanakkor arra is rámutattak, hogy
a további zónákat a gyerekek már nem tapasztalják meg a koncentrikus térbeli
elrendezésben. Sokkal inkább térben elkülönítettt világként érzékelik őket, melyeket leginkább a kapcsolódó „szigetek” metaforával lehet jellemezni. Ezek a
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szigetek nagyobb térbeli elrendezésben helyezkednek el, melyeket aztán csak
átlépnek, de már nem tapasztalnak meg teljesen. A gyermekek észlelik a saját
„ökológiai központjukat” mint bázist, de nem érzékelik a lineáris összekapcsolódást azokkal a más társadalmi terekkel, amelyeken keresztül iskolába,
barátokhoz, rokonokhoz utaznak (Zeiher 1983: 187). A közlekedési eszközök
elérhetősége és a média használata felgyorsította az olyan kapcsolódó terek érzékelését, amelyek földrajzilag szétaprózódott helyeken helyezkednek el. Ezen
két modell alapján – az 1990-es évektől kezdődően – a szociális munkáról és
a társadalmi terekről új vita bontakozott ki. Ezeknek az újabb társadalmi-térbeli
megközelítéseknek a fő gondolata az, hogy erőteljesebben hangsúlyozzák a lakosok és a társadalmi és ökológiai környezetük közötti kölcsönös interakciókat
(Löw 2001). Ezen gondolkodásmódot a relacionalitás fogalma jellemzi: a tereket már nem tekintik sem abszolút és passzív entitásnak, sem pedig teljesen
relatívnak (Kessl–Reutlinger 2007: 27). Úgy gondolják, hogy ezeket a lakosok
és a környezeti struktúráik közötti interakciók határozzák meg. Ezek az interakciók magukban foglalják az egyéni, családi és csoportos, illetve a szervezeti,
regionális, nemzeti és transznacionális befolyásokat. Ebben az értelemben a
társadalmi tereket a társadalmi és anyagi gyakorlatok dinamikus szerkezeteinek
kell tekinteni, melyeket az interakciók különböző szintjein folyamatosan (újra)
létrehoznak.
Ezen elméletek alapján a társadalmi tereket kettős struktúráknak tekintik, olyanoknak, amelyek két különböző szempontot kapcsolnak össze (Deinet 2007:
113–120). Egyrészt vannak az anyagi és objektív életkörülmények egy adott
helyen. A társadalmi-gazdasági helyzet, a lakókörnyezet és az épületek, a családi struktúrák, a társadalmi, oktatási és egészségügyi szolgáltatások, illetve
az állami beavatkozások, mind meghatározzák a társadalmi terek ezen struktúráit. Itt központi jelentőségű a fentről lefelé irányuló perspektíva, valamint
a politikai döntéshozatal és a közigazgatás nézetei. Sandermann és Urban
(2007: 44) ezt a perspektívát „társadalomföldrajzi és infrastrukturális” perspektívának nevezi. Másrészt, meg kell említeni a társadalmi tereket a napi
életterükként, illetve megtervezhető és megszerezhető közterületekként érzékelő lakosok és a szolgáltatásokat igénybevevők szubjektív szempontjait (Deinet
2006, 2007; Deinet–Krisch 2011). Ebben az esetben a hangsúly a társadalmi
terek szubjektív és minőségi dimenzióin, illetve a jelentésteremtés és a mindennapi életben való fellépés egyéni tapasztalatain van. Sandermann és Urban
(2007: 47) ezt a perspektívát „megszerző és tárgyorientált” perspektívaként
definiálja.
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A társadalmi-térbeli paradigma egy többszintű perspektívát követ, mely megpróbálja azonosítani e két dimenzió kölcsönös kapcsolatát. A társadalmi terek nem
statikus „tárolók”, hanem az emberek, az anyagi javak és a társadalmi struktúrák
relációs és változtatható elrendezései (Löw 2001: 271; Kessl–Reutlinger 2007: 21).
A „távolsági” folyamatok révén az egyének fizikai helyeket szereznek, új kapcsolatokat alakítanak ki és új, saját tulajdonságokkal bíró társadalmi tereket hoznak létre
(Deinet 2006: 59). Ez azt is jelenti, hogy ezeket a tereket a létrehozóik révén meg
is lehet változtatni, mivel struktúrájukat és szabályaikat ők határozzák meg. Ezt az
elméletet követve a társadalmi terek helyi és regionális szinten is kis és ideiglenes
társadalmaknak tekinthetőek, melyekben a megszerzés (térfoglalás/térszerzés) és
fejlesztés fogalmára különös hangsúly helyeződik (Kessl–Reutlinger 2007: 23).
Ezen folyamatok meghatározására a társadalmi terek koncepciója konkrét terminust ad, a térbeli keretekben az emberi összekapcsolódás és a kölcsönösség szükségessége tükröződik. A terek mint relációs objektumok perspektívája elutasítja
mind a „társadalomnélküli egyének” modelljét, mind pedig az „egyének nélküli
társadalom” felfogásait (Staub-Bernasconi 2007: 160).

Megszerzés (térfoglalás/térszerzés)
A térbeli megközelítések kiemelik az egyéni és társadalmi fejlődési folyamatok
fontosságát, és a megszerzés/térszerzés elmélete és modellje mentén megvitatják
azokat. A térelméleti vitában a megszerzés/térszerzés elméletét Ulrich Deinet és
Christian Reutlinger fogalmazta meg (Deinet–Reutlinger 2004, 2014). Modelljük
tükrözi az emberi alanyok megszerzési tevékenységeit mind a térbeli és társadalmi környezet felfedezésének és felismerésének folyamatait, mind pedig a térbeli
helyzet megújításának és megváltoztatásának tevékenységeit illetően. A megszerzési tevékenységek révén az emberi alanyok a világot a saját képükre formálják,
és teremtő tevékenységeik révén képesek újrafelfedezni saját magukat. A megszerzés/
térszerzés fogalma az emberi fejlődést nem pusztán a környezethez való alkalmazkodásnak, hanem egy lehetőségnek tekinti annak érdekében, hogy legyőzzük
azokat a korlátozó feltételeket, amelyek az alanyokat akadályozzák képességeik
kiteljesítében, fejlesztésében (Deinet–Reutlinger 2014: 11).
Deinet és Reutlinger térszerzési modelljüket az orosz pszichológia kultúrtörténeti iskolájára, különösen Alexej Nyikolajevics Leontyev és Lev Vigotszkij
szerzők munkásságára alapozzák (Deinet–Reutlinger 2014: 11). Az 1970-es
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és 1990-es évek között Leontyev és Vigotszkij megközelítéseit egy, a tanulás és
fejlődés kritikus pszichológiáját kidolgozó német pszichológus, Klaus Holzkamp
körül szerveződött kritikus és radikális marxista pszichológusokból álló csoport átvette és kibővítette (Deinet–Reutlinger 2004: 8). Az 1980-as évektől a
finn pedagógus, Yrjö Engeström szintén ezen megközelítés továbbfejlesztésén
dolgozik a „cselekvéselmélet” koncepciójával (pl. Engeström 2016). Deinet és
Reutlinger a szociális munkával kapcsolatos elméletek fejlesztéséhez az 1990-es
évek óta használja a megszerzés/térszerzés fogalmát.
A térszerzés fogalma leírja az egyének egzisztenciális érdekét, hogy megszerezzék a személyes fejlődésükhöz szükséges társadalmi és térbeli-fizikai
környezetet, hogy megbirkózzanak az élettel, és hogy együtt alakítsák társadalmi környezetüket. A fejlődéspszichológia más megközelítéseivel ellenétben,
Leontyev az emberi fejlődést már nem elsősorban belső pszichés folyamatnak
tekinti, inkább – az alanynak a környezetével való relációs kapcsolata révén –
az emberi fejlődésre gyakorolt főbb hatásokat azonosítja (Deinet 2009b: 28).
A megszerzés folyamata során az alanyok nem passzívan érzékelik a környezetet, hanem sokkal inkább aktívan dolgozzák fel benyomásaikat, melyeknek
szubjektív konstrukciókkal adnak értelmet.
A megszerzés materialista elméletében Leontyev a „tárgy jelentése” kifejezésre
fókuszál. A megszerzési folyamatok lehetővé teszik a tanuló ember számára,
hogy megragadják a tárgyat annak társadalmi és materiális eredetében, és segítik megtapasztalni az adott tárgyban megtestesített emberi tulajdonságokat
és képességeket (Deinet 2009b: 28). Holzkamp ezt a feltételezést két fogalommal pontosította: egyik a „jelentésáltalánosítás”, mely leírja a tárgyak és
helyzetek általános társadalmi jelentésükben való felismerésének képességét,
a másik a „közvetlen túllépése”, vagyis a napi rutin azonnali és közvetlen
tulajdonságain túlmutató gondolkodásra való képesség és az azokra való reflektálás képessége a társadalmi kontextus során (Deinet 2009b: 28).
Deinet az egyén és a társadalom közötti dialektikus kapcsolatot jellemzi,
mely kapcsolat során mindkettő kölcsönösen befolyásolja egymást. Ez a
kapcsolat tükröződik a „cselekvés” kifejezésben, amely leírja az egyénnek
a környezetével való konfrontációját és visszajelzését a munkáján és tevékenységeiken keresztül. Az emberek megfelelő eszközöket fejlesztenek ki a
tevékenységeikhez, és ezek az eszközök meghatározzák az életkörülményeket,
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megtestesítik az emberi tapasztalatokat és jelentéstársításokat (Deinet 2009b:
29). A pszichológiai folyamatokat „belső tevékenységekként”, a „külső tevékenységekből” származó folyamatokként fogalmazzák meg, melynek során a
valósággal való aktív konfrontáció révén a külső tevékenységek belső pszichikai konstruktumokká és modellekké alakulnak (Deinet 2009b: 31).
Deinet a megszerzés folyamatait a térbeli helyzetekkel való közvetlen kapcsolatukban tükrözi. Feltételezi, hogy a konkrét társadalmi feltételeket térbeli helyzetekben közvetítik, így a megszerzés folyamatai a térbeli struktúrákba is beágyazódnak (Deinet 2009b: 35). A terek a társadalom struktúráit
és szabályait tükrözik, és az egyéneknek meg kell szerezniük és fel kell
fedezniük a megtestesített szabályaikat ugyanúgy, mint a materiális tárgyak
és eszközök jelentéseit (Deinet 2009b: 35f.).

Társadalmi-térbeli elemzések –
módszerek és elképzelések
A kutatás és fejlesztés során a társadalmi terek megalapozottabb megértése
érdekében bizonyos fogalmak, modellek és társadalmi-térbeli elemzési módszerek kidolgozására került sor (Spatscheck 2013; Spatscheck–Wolf-Ostermann 2016). A társadalmi-térbeli elemzéseknek képesnek kell lenniük arra,
hogy megfeleljenek az életvezetés komplex, de meglehetősen szubjektív
dinamikájának és az élethelyzetekkel való megbirkózásnak (Deinet 2009a: 56).
Az elemzések az adatgyűjtés különféle kvalitatív és kvantitatív megközelítésein alapulnak, melyek képesek információt szerezni az egyéni perspektívák
szubjektív aspektusairól, illetve az objektív társadalmi és infrastrukturális
aspektusokról. A terek teljes dinamikájának megismeréséhez a társadalmi térhez kapcsolódó elemzéseknek képesnek kell lenniük arra, hogy megragadják
az egyének és társadalmi–fizikai környezetük közötti interaktív és relációs
összefüggéseket. A terek megértése, illetve az egyéni és társadalmi fejlődés
többszintű megközelítést igényel.
E célok eléréséhez az adatgyűjtés különféle módszerei szükségesek. A leggyakoribb
módszerek a következőek: megfigyelés, strukturált séták (bejárások), kérdőívek,
tűvel való térképezés, listák és táblázatok készítése a terek és a lakosok bizonyos
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tulajdonságairól, szubjektív és mentális térképek, (ön)fényképek, időkeretek, intézmények és imázsuk, illetve másodlagos adatok és dokumentumok elemzése (Spatscheck–
Wolf-Ostermann 2016: 37–127). Az adatgyűjtés után az így kapott adatokat –
a kvalitatív és kvantitatív adatelemzés kritériumainak és módszereinek megfelelően
– megvitatják és mérlegelik (Spatscheck–Wolf-Ostermann 2016: 128–179).
Az ilyen elemzésekhez különféle keretek és megközelítések állnak rendelkezésre, különösen a következő három fő típus azonosítható (Spatscheck 2009).

Területi problémák és az erőforrások elemzése
Az első típus a probléma- és erőforráselemzés. Itt a fő cél a problémák, az erőforrások és a lehetőségek beazonosítása a szociális esetmunka helyzeteiben.
Egy „eset a területen” szélesebb perspektívája segít megtalálni, azonosítani és
összegyűjteni a társadalmi problémák megelőzéséhez és megoldásához szükséges erőforrásokat és lehetőségeket. Ebben az értelemben a társadalmi teret
illető elemzések a társadalmi diagnosztika eszközei (Heiner 2004), melyek a
problémák és erőforrások elemzésének értelmében (Pantucek 2005) alkalmazhatóak. Ezek annyiban különböznek a társadalmi diagnosztika hagyományos
modelljeitől, hogy térbeli környezetükben képesek megragadni a címzettek
(célcsoportok) helyzetét (Deinet 2009a; Deinet– Krisch 2011; Früchtel–
Budde–Cyprian 2012).
Egy lehetséges példa erre a térbeli élettér elemzése a gyermek- és ifjúságvédelem kontextusában (Deinet 2009a; Deinet–Krisch 2011), például egy kísérő
nélküli kiskorú esetében a menekültek bentlakásos otthonában. A gyermek- és
ifjúságvédelmi szervezet a fiatal menekültek jobb integrációját kívánja elérni a
befogadó országban, különösen a szabadidő és a munka területén. Ahhoz, hogy
többet tudjanak meg a fiatalok érdeklődéséről, képességeiről és a szervezeten
belüli, illetve a térbeli környezetüket érintő lehetőségekről, a szociális munkások térképeket használnak, és arra kérik őket, hogy tűvel jelöljék meg kedvenc
és nem kedvelt helyeiket, olyan helyeket, ahol más fiatalok vannak, illetve olyanokat, amelyek szerintük fontosak a munka szempontjából. Az eredményekről
folytatott első megbeszélések után a szociális munkások találkozót szerveznek
a klienseik és egy helyi ifjúsági klub más fiataljai, illetve a munkaügyi tanácsadó
között, és arra kérik őket, hogy tűvel jelöljék meg a térképen az egyes helyeket a
korábbi kérdések mentén. A különféle eredmények összehasonlítását ezek után a
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különböző résztvevők közötti, a fiatalok térbeli tulajdonságairól, lehetőségeiről
és a megszerzés korlátairól folytatott megbeszélések ösztönzésére használják.
A reflexió eredménye a fiatalok képességeinek, érdeklődésének és életterének,
illetve egyéni és társadalmi fejlődésük hasznos és korlátozó hatásainak sokkal
konkrétabb megismerése. Ez a tudás később felhasználható az egyéni akciótervezésben és a csoportmunkában, illetve a szervezet megfelelőbb ajánlatainak
kidolgozásában. A további tevékenységek során a szociális munkások annak
érdekében, hogy bővítsék a fiatalok helyzetéről meglévő tudásukat és megértésüket, más módszereket is használhatnak (például önfotózást; mentális
térképeket; stb.).

Térbeli koncepció kidolgozása
A második típus a koncepciókidolgozás megközelítése. A társadalmi teret vizsgáló projektek fő gondolatai mentén a társadalmi-térbeli elemzések a társadalmi, oktatási vagy egészségügyi szervezetek koncepciófejlesztésében is
alkalmazhatók. A koncepció kidolgozására von Spiegel (2013: 187ff.) a következő lépéseket javasolja. A szervezet, a térbeli környezet és a célcsoportok körülményeinek elemzése után ezek a tényezők tükröződnek a szakmai
szerep és feladat kontextusában, majd részvételi megközelítés útján a koncepcióhoz kapcsolódó célok megfogalmazásához használják őket. A következő
lépésben ezeket a célokat olyan konkrét célokká alakítják, melyek magukban
foglalják a közvetlenül alakítható és tervezhető főbb intézkedéseket, szabályokat, erőforrásokat és kulcsfontosságú helyzeteket. Térbeli helyzetüket figyelembe véve, ezek a lépések társadalmi-térbeli koncepciófejlesztésként
tervezhetőek (Spatscheck–Wolf-Ostermann 2016: 4. fejezet).
Erre példa lehet egy olyan szervezet, amely mentális betegséggel élő felnőttekkel foglalkozik, és amely jobb szolgáltatások nyújtása érdekében kíván jobb
kapcsolatokat kialakítani más helyi szervezetekkel és egyesületekkel. Az első
találkozón a kiválasztott munkatársakból és kliensekből álló felelős irányítóbizottság azonosítja a legrelevánsabb jóléti szolgáltatókat, egyesületeket, kulturális intézményeket, egészségügyi és oktatási szolgáltatásokat, a fogyatékossággal élők mozgalmait és a családtagokat. A csoport ezután a helyi szolgáltatások
minőségéről és a helyi együttműködés struktúráiról szóló kérdőívet készít a
fogyatékossággal élők, a közintézmények, a helyi közösségek és szomszédságok számára. Ezeket az interjúkat az irányítóbizottság anonimizálja, átírja és
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elemzi. A fő tanulságokat és eredményeket ezután összegyűjtik és – a különböző
szervezetekkel, családtagokkal és szomszédokkal folytatott helyi találkozók során
– bemutatják. E találkozók eredményeként sokkal jobb áttekintést kaphatunk a helyi térszerkezetről, valamint számos hasznos tippet a befogadás és fejlesztés helyi
struktúráinak javítása terén. Végül, az irányítóbizottság stratégiát dolgoz ki arra,
hogy miként lehet változásokat elérni a szervezetek koncepciójában, illetve a helyi
és regionális politikai döntéshozatalban. A csoport pedig tovább folytatja a térbeli
elemzésekben felvetett kérdésekkel kapcsolatos munkát.

Térbeli gyakorlati kutatás
A harmadik típust a gyakorlati kutatás tevékenységei alkotják. A kutatás és a
gyakorlat közötti kapcsolódás a mai napig kihívásokkal teli (lásd pl. a Journal
Social Work and Society 2011/1-es lapszámának írásait). Az egyik nagy feladat a
gyakorlati szakemberek bevonása a kutatási tervek kidolgozásába, illetve annak
meghatározása, hogy a területhez miként lehet hozzáférni. A társadalmi-térbeli
elemzési módszerek segíthetnek áthidalni ezeket a hiányosságokat. Egyrészt erősen gyakorlat-orientált kutatási módszereket kínálnak a célcsoportok életterével
és térbeliségével kapcsolatos adatok gyűjtéséhez, másrészt, elősegíthetik a kutatók
számára a területhez való hozzáférést, amennyiben a térbeli elrendezések olyan
hermeneutikus megközelítéssel találkoznak, amely segíthet a lokális terek kialakításával és fejlesztésével kapcsolatos információk megszerzésében. Ennek alapján
a gyakorlati szakemberek és a kutatók közös alapot találhatnak a gyakorlati
kutatási projektek számára.
A társadalmi-térbeli kutatási projektek nagyon hasznosak a szociális munka beavatkozásainak és szervezeteinek szisztematikus és kutatásalapú reflexiójához, továbbá alkalmazhatóak a szociális jóléti intézmények, az egészségügyi
és oktatási szolgáltatások, valamint más területek közötti interdiszciplináris
projektek során is. Alkalmazásuk segít kielégíteni azt a szakmai igényt,
hogy a szocális munka erőteljesebben alapuljon az elméleti koncepciókon
és gyakorlati elemzéseken.
Az idősebb polgárok érdekeire és igényeire, a helyi térbeli környezetükben
meglévő lehetőségekre vonatkozó kutatás példa lehet erre. Az elmúlt években
az ilyen projektek számának és minőségének erőteljes növekedése tapasztalható a társadalmi teret vizsgáló kutatásokban (lásd pl. a sozialraum.de online
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folyóirat 2013/1. számában leírt projekteket). Konkrét példákkal szolgálnak
a Kölnben, Dortmundban, Darmstadtban, Lipcse/Mittweidában, Drezdában
és Düsseldorfban az öregedéssel kapcsolatban végzett térbeli kutatási projektek,
melyeket a német Nemzeti Kutatási Alap támogatott, és amelyeket von Rießen,
Bleck és Knopp (2015) publikáltak, illetve egyéb projektek Wiesbadenben
(May–Alisch 2013), továbbá egy társadalmi teret tanulmányozó terepmunka
Brémában (Spatscheck–Beutler–Kart 2013). Míg számos, az elöregedő népességgel kapcsolatos korábbi kutatás a célcsoport gyógyászati, fizikai, technikai,
gazdasági és igazgatási körülményeire fókuszált, addig a térbeli kutatási projektek azonosítani tudták az elöregedés társadalmi és térbeli aspektusait, kibővítették annak perspektíváit. Megmutatták és megvitatták továbbá az öregedő
népesség, illetve a helyi és regionális közösségeik és szomszédságaik közötti
kölcsönös összefüggéseket, és új betekintést nyújtottak az önkéntesség, a közösségépítés és a kapcsolatépítés érdekeibe és lehetőségeibe, illetve a térbeli
környezetben lévő jobb szolgáltatások fejlesztésébe. Olyan egyedi megközelítéseket is létre tudtak hozni, amelyek elősegítették az idősebb emberek mindennapi élete főbb szempontjainak térbeli környezetben való megvilágítását olyan
minőségben, amelyet más megközelítések eddig nem tudtak elérni.

A térbeli megközelítés lehetőségei
és korlátai a regionális társadalmi
fejlődés szempontjából
A térbeli megközelítéseket a szociális munka nagyon különböző környezeteiben és területein is használják már (Deinet 2009a). A következő részek
bemutatják az ezen megközelítések alkalmazásának néhány területét és lehetőségeit a szociális munka mindennapi gyakorlatában, illetve a szociális
munka kutatásának területein.
A térbeli megközelítéseket mindkét területen alkalmazni kellene a fejlesztési
és képessé tévő perspektíva eléréséhez, illetve a társadalmi fejlődés olyan tevékenységeinek és beavatkozásainak elérésére, amelyek célja az életfeltételek
megváltoztatása és az életkörülmények javítása (Homfeldt–Reutlinger 2009;
Reutlinger–Wigger 2008). A célcsoportok jogainak, igényeinek és érdekeinek
azonosítása révén a terek kialakításáról szóló demokratikus tárgyalásokhoz
szükséges stratégiákat és megközelítéseket fel lehet vetni és meg lehet alapozni.
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A megszerzés koncepcióját követve a polgárokat képessé kell tenni arra, hogy
azonosítsák és hallassák érdekeiket, és a térbeli környezetben több potenciált alakítsanak ki, valósítsanak meg (Deinet–Reutlinger 2004).
A gyakorlatban rejlő teljes potenciál eléréséhez egy integratív és interdiszciplináris megközelítés szükséges. Egy ilyen integratív megközelítés fogalmazódott meg a „társadalmi tereket érintő munka” gyakorlati koncepciójában,
melyet Christian Reutlinger és Annegret Wigger fogalmazott meg (Reutlinger–Wigger 2008). Kritikus és reflektív térbeli perspektíva felhasználásával a
társadalmi-térbeli munka célja a regonális együttműködés háromszintű megvalósítása. Először, a szolgáltatást igénybe vevőkkel folytatott közvetlen munkának képesnek kell lennie arra, hogy kísérője legyen a megszerzési/térszerzési
folyamatoknak, az oktatásnak és fejlesztésnek az esetmunka, a csoportmunka, a
családokkal folytatott munka és a közösségi munka környezetében. Az érintett
intézményeknek növelniük kell a célcsoportjaik lehetőségeit, és ki kell alakítaniuk az érintett intézmények közötti együttműködés struktúráit. Másodszor,
a társadalmi, oktatási és egészségügyi szervezetek intézményi struktúráit úgy
kell megtervezni és alakítani, hogy támogató kereteket tudjon biztosítani a polgárok és közösségek fejlődéséhez, térszerzési folyamataihoz és részvételéhez.
Harmadszor, a helyek és terek tervezését jobban kellene kommunikálni a közigazgatási, tervezési, városi, szociális, közlekedési, oktatási intézmények és az
ifjúságpolitikai döntéshozók körében. Ennek lehetővé kell tennie a polgárok
számára, hogy átlátható és demokratikus struktúrákban vegyenek részt.
A társadalmi teret vizsgáló munka fogalma a térbeli környezetben megvalósuló
társadalmi fejlődés általános céljához vezet (Homfeldt–Reutlinger 2009). A terekben alkalmazott fejlesztési beavatkozások a térről és a fejlesztésről alkotott
bizonyos feltételezések alapján orientáltak. A fejlődés különféle értelmezései közötti ellentmondásokat és konfliktusokat mindenképpen tematizálni, megvitatni
szükséges. Az ilyen konfliktusok gyakran kapcsolódnak ellentétes érdekekhez és
hatalmi kapcsolatokhoz; a társadalmi-térbeli munka célja ezen kapcsolatok emancipált módon történő megismerése (Reutlinger 2008). Az integrált szerkezeti
perspektíva révén a szociális szolgáltatások és intézmények integrálódtak a demokratikus, polgárság-orientált reformfolyamatokba.
Ezeken a meglehetősen nagy reményeken és elvárásokon túl, a társadalmi teret érintő megközelítések alkalmazása ezekben a gyakorlatokban kihívásokhoz és
kritikákhoz is vezethet. A szakmai vitában az alábbi fő ellentétek figyelhetőek meg
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a társadalmi-térbeli orientációval kapcsolatban (Bittscheidt–Lindenberg 2013;
Fehren–Hinte 2013; Sämann 2014; valamint a Neue Praxis 2011/4–6. számai,
illetve a Standpunkt Sozial 2012-es különszám):
a) Színlelés a változás iránti valós érdeklődés nélkül: állításuk szerint egyes
projektek követik a társadalmi-térbeli orientációit, hogy „modern” és
„innovatív” képet kapjanak, de nem teszik lehetővé a szolgáltatások és a
szervezeti struktúra tényleges változását.
b) Hiányos végrehajtás: egyes reformprojektek a társadalmi-térbeli orientáció
fő elveinek csupán egy aspektusát hajtják végre, míg a többit figyelmen kívül
hagyják. Ezek a hiányos formák nem aknázzák ki a társadalmi tér megközelítés összes potenciálját.
c) A struktúrák hiánya: a társadalmi-térbeli orientáció támogató struktúrákat igényel, amelyek nem mindig adottak. A társadalmi teret érintő reformoknak megfelelő támogatási formákra, együttműködésre, csoportokra és szervezetekre, illetve
a részt vevő egyének és szervezetek támogató hozzáállására van szükségük.
d) Jogi korlátok: a reformoknak lehetnek jogi korlátai. A gyermek- és ifjúságvédelem területén továbbra is vitatott, hogy az ifjúsági hatóságok választhatnak-e
olyan reformorientált-fókuszú szervezeteket, amelyekkel kizárólagosan dolgoznak. Emellett a védelemre, az oktatásra és az egészségre vonatkozó, gyakran vitatott társadalmi-térbeli költségvetések is szembesülnek jogi korlátokkal.
e) A jogilag garantált szolgáltatások rövid távú költségcsökkentésének eléréséhez szükséges áthangolások: egyes, a társadalmi teret célzó reformprojektek célja a meglévő közösségek és az általános mindennapi infrastrukturális
szolgáltatások (iskolák, óvodák, ifjúsági munkák, önkéntes tevékenységek,
egyesületek stb.) támogató lehetőségeinek integrálása, hogy azután képesek
legyenek megszüntetni a költségigényesebb egyéni és esetfüggő szolgáltatásokat, melyeket törvényi garancia mellett nyújtanak. Ez a „látszólagos”
alternatíva a meglévő hatékony szolgáltatások megszüntetéséhez vezet, illetve veszélyezteti az egyének jogi helyzetét és egyéni segítségre való jogát.
f) A feladatok és felelősségek regionalizációja: nem minden társadalmi,
oktatási és egészségügyi probléma kezelhető regionális és helyi szinten.
A nemzeti és transznacionális népjóléti politikák még mindig szükségesek
ahhoz, hogy lehetővé tegyenek társadalmi-térbeli kezdeményezéseket,
és hogy elkerüljék a helyi szolgáltatások túlterhelését.
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A felvázolt ellentétek azt mutatják, hogy a társadalmi teret érintő reformprojektek megvalósítása különféle társadalmi szereplőket foglal magában, akiknek az
eltérő érdekeire reflektálni kell, azt meg kell tárgyalni és a folyamatban átláthatóvá kell tenni. Ebben központi szerepet játszik a hatalmak és érdekek hatásaira való reflexió, illetve a döntéshozatal demokratikus és átlátható formáinak
megtalálása.
Összegezve, a társadalmi-térbeli orientáció sikeres és megfelelő formáinak fő
mércéje azon emberek képességeinek fejlesztése és felhatalmazása, képessé
tétele kell hogy legyen, akik a beavatkozások fő célcsoportjai. Elengedhetetlen
továbbá az ilyen folyamatok támogató struktúráinak fejlesztése. Amennyiben
ezt nem lehet megvalósítani, a társadalmi-térbeli reformok értelmüket és céljukat vesztik.

Összegzés
A szociális munka társadalmi-térbeli megközelítéseinek elméleteiről és módszereiről szóló aktuális diskurzusban gyökerező jelen tanulmány az egyének, szervezetek és szakmai beavatkozások térbeli beágyazottságának fogalmi meghatározása és megvitatása mellett érvelt. Ennek alapján többé már
nem megfelelő a térbeli környezetet állandósult és statikus keretként leírni,
sokkal inkább olyan relációs környezetnek kell tekinteni, amely az ember
által megtervezhető, megváltoztatható. A megszerzés (térszerzés/térfoglalás) szubjektív folyamatait és tevékenységeit tehát a térbeli környezethez
viszonyítottan kell tekinteni. Az egyéni és társadalmi fejlődést támogató szociálismunka-beavatkozások kidolgozása és megvitatása érdekében a problémaés erőforrás-elemzésekhez, a térbeli koncepciófejlesztéshez és a társadalmi
teret vizsgáló gyakorlati kutatási projektekhez társadalmi-térbeli elemzéseket
lehet tervezni és használni. Ezen fogalmi és módszertani aspektusokon túl,
a cikk vizsgálta a társadalmi-térbeli beavatkozások lehetőségeit és hiányosságait is, valamint azok kapcsolódását a hatalom térbeli kapcsolataihoz. A szociális munkásoknak elemzéseikben és beavatkozásaikban reflektálniuk kell
ezekre a lehetséges hatásokra.
Jelenleg úgy tűnik, hogy – egy szélesebb körű és szisztematikusabb megbeszélés érdekében – tovább kell elemezni és össze kell hasonlítani a társadalmi teret
érintő megközelítések elméleti és módszertani különbségeit és hasonlóságait a
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szociális munka más, közösség-orientált, ökoszociális, emancipációs, kritikai
és radikális megközelítéseivel. Ezek kapcsolatait széleskörűen mind ez idáig
nem fejezték ki. Jelen cikk csupán első kritériumokat tudott nyújtani a kutatók
számára, illetve fogalmakat a további vitáikhoz. Az e téren, az elmélettel és
kutatással kapcsolatban folytatott elemző diskurzus több fogalmat tisztázott,
és reflektált a szociális munka ezen egyértelműen releváns elméleteinek és koncepcióinak relációs megértésére.
Fordította: Szőke Júlia
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KÓDEXEKTŐL
A KÖRNYEZETÖSSZEFÜGGÉSEKET
FIGYELEMBE VEVŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSIG
AZ ETIKÁVAL KAPCSOLATOS
GONDOLKODÁS MEGVÁLTOZTATÁSA
A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN1
MERLINDA WEINBERG – CAROLYN CAMPBELL
A modern kori szociális munkában az etikai kódexek használata, a gyakorlati
sztenderdek és a döntéshozatali modellek számítanak a szociális munkások
és a kliensek közötti etikus kapcsolat alapjának, fenntartásának és szabályainak megteremtésére szolgáló elsődleges eszköznek (Hugman 2005b; Walker 1998). Walker (1998: 32) szerint „A jelenkori etika morális elméletének
uralkodó típusa az erkölcsi minták minősíthető, osztályozható (és általában
tömör, kompakt) tárháza (vagy az eljárások, minták kiválasztásának folyamata), amelyeket bármely cselekvő tud alkalmazni olyan helyzetre, amikor
egy igazságos, indokolt és határozott cselekvés-vezérelt döntést kell hozni.”
Bár a szerzők – akik mindketten a szociális munka professzorai és gyakorló
szakemberek – állítása szerint ezek a mechanizmusok még a legjobb esetben
sem alkalmasak a szociális munkások és a kliensek közötti etikus kapcsolatok
biztosításához. Ez nem azt jelenti, hogy a kódexeket, sztenderdeket vagy a döntéshozatali modellt teljes mértékben figyelmen kívül kell hagyni, hiszen a cselekvés irányításának elméleti, kodifikálható alapelveit képviselik a szakmában
(Walker 1998). Azt javasoljuk inkább, hogy a kódexekről és sztenderdekről
1

A tanulmány eredeti megjelenési címe és helye: Merlinda Weinberg – Carolyn Campbell (2014): From
Codes to Contextual Collaborations: Shifting the Thinking About Ethics in Social Work. Journal of
Progressive Human Services, 25., (1.), pp. 37–49.
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fordítsuk a figyelmet a gyakorlat adott helyzettel és összefüggéssel kapcsolatos természetére, minekáltal a kapcsolatok jobban elősegítik a szociális munka
gyakorlatának etikai jellegét.
Ezen állítás alátámasztásaként először néhány olyan alapvető feltételezést elemzünk, amelyek a kódexek és sztenderdek alapjául szolgálnak. Ezt követően feltárjuk az etikai kapcsolatok természetét, és bemutatjuk, hogy a kódexek és sztenderdek a jelenlegi formájukban nem veszik figyelembe ezeknek a kapcsolatoknak
az összetettségét és kontextualitását (környezettel való összefüggését). Miután
röviden áttekintettük, hogy a szociális munka miért támaszkodik olyan erősen a
kódexekre és sztenderdekre, figyelmünket az etikai kapcsolatok vizsgálatára fordítjuk, javaslatokat és ajánlásokat fogalmazunk meg a jelenleg is zajló párbeszéd
számára.

Alapvető feltevések
Lehetséges és kívánatos az egyetemes és közös jelentés
A gyakorlati szakembereknek általában azt tanácsolják, hogy forduljanak a kódexekhez és sztenderdekhez, ha munkájuk során etikai kérdéssel vagy dilemmával
találkoznak. Azonban, hogy mit értünk etikai dilemma alatt, az nem minden szakmában, illetve szakembernek jelenti ugyanazt. Nincs egy objektív igazság „odakint”,
amelyhez mindannyian igazodunk, amiben mindannyian egyetértünk. A különböző szakembereknek eltérő igazságértelmezései vannak. A segítségnyújtás minden formájának megvan a feltevése arra vonatkozóan, hogy ki számít ügyfélnek,
mi a probléma természete, mi a segítés célja, mik a gyakorlat lehetséges módjai
és formái, mi a segítő felelőssége és milyen a segítő kapcsolat természete.
A diszkurzív mező koncepciója segítségünkre lehet az egyetemes jelentés fogalmának lebontásában (dekontruálásában). A diszkurzív mezők „egymással versengő, a világnak jelentést adó szemléletekből és a társadalmi intézményeket és
folyamatokat rendező elvekből állnak” (Weedon 1987: 34). A szociális munkásoknak különböző diszkurzív módszerei (mezői) vannak gyakorlataik értelmezésére,
melyek alternatív értelmezéseket adnak a segítés mibenlétének megértéséhez és
rávilágítanak az eltérő alapvető feltevésekre. Ezek a különböző diszkurzív mezők eltérő dilemmákhoz vezethetnek a szociális munkások körében, még azok
esetében is, akik ugyanazzal a helyzettel találkoznak. Vegyük példának Rosie-t,
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egy afroamerikai szociális munkást, aki egy anya- és csecsemőotthon új alkalmazottja. Felettese arra kéri, figyeljen Ednára, egy őslakos anyára, akinek gyermekét – Edna alkoholfogyasztása miatt – lehet, hogy a gyermekvédelmi hatóság
gondozásba veszi. De mivel Rosie maga is színes bőrű, hajlamosabb lehet azt
gondolni, hogy főnöke Ednával kapcsolatos megítélését a rasszizmusa befolyásolhatja, mivel az alkoholizáló fehér édesanyák nem állnak ilyen mértékű felügyelet/ellenőrzés alatt. Viszont – új alkalmazottként – nincs még elég szolgálati
ideje, így nem biztos, hogy ellentmondhat felettese elvárásainak, függetlenül attól, hogy mit vél etikusnak. Ezzel szemben egy fehér alkalmazott gondolhatja
azt, hogy Edna ilyen mértékű felügyelete teljesen indokolt, és egyáltalán nem
érzékel semmilyen etikai dilemmát. Vagy esetleg egy idősebb (senior) fehér vagy
afroamerikai dolgozó képesnek érzi magát a felmerülő dilemma megvitatására
felettesével és/vagy Ednával. Ezek az értelmezések az etikai probléma különböző
konstrukcióját eredményezik a résztvevők mindegyikénél. A szociális munkás
diszkurzív mezőjét számtalan tényező befolyásolhatja, de úgy gondoljuk, hogy a
személyes értékrendek és a társadalmi tényezők mind fontos szerepet játszanak,
így például meghatározó a faji hovatartozás, a nemi identitás, az életkor, a szexuális beállítottság és a vallás (csakúgy, mint a szolgálati idő, ami a ritkán említett
tényezők közé tartozik). Jayaratne, Croxton és Mattison (2002) szerint ezek a
szempontok befolyásolják, hogy milyen mértékben ütköznek a szakmai és a személyes kulturális értékek, amiből a kódexeknek (szabályrendszereknek) mint az
etikus kapcsolatok elősegítése eszközének eltérő szintű elfogadása következik.
A kódexek és sztenderdek használata során a kezdőpont az erkölcsi probléma
vagy etikai dilemma beazonosítása. Ám az eltérő diszkurzív mezők miatt az etika bármilyen elemzésének sokkal alapvetőbb szinten kell kezdődnie, méghozzá
azon a ponton, amikor a dolgozó egy helyzetet problematikusnak ítél meg.
Ez a folyamat során még azelőtt valósul meg, mielőtt a szociális munkás a kódexeket és a sztenderdeket segítségként használhatná.

Lehetségesek és kívánatosak
az abszolút törvények vagy alapelvek
A modern kor keresi az olyan egyetemes érvényű törvényeket, amelyek a tevékenységek, cselekések irányítói lehetnek (Asquith–Rice 2005), s az etikai szabályok (kódexek) és sztenderdek jelenlegi formái támogatják ezt a tendenciát.
A kódexek és sztenderdek kanonikus megközelítése egy elméleti-jogi modell
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(Walker 1998), amely elvont, lineáris, egyetemleges elveket és szabályokat alkalmaz. A feltevés az, hogy ezen alapelvek és szabályok birtokában racionális,
logikus megközelítés használatával elérhető, hogy morálisan becsületes tevékenység valósuljon meg. A kodifikált szabályok „nagy hangsúlyt fektetnek az egyénre,
a függetlenségre és […] a homogenitásra”, melyek a liberális demokratikus állam
jellemzői (Briskman 2001). Modernista megközelítést képviselnek, amely magában foglalja a „teljesség és tökéletesség (abszolútum) keresését” (Briskman 2001).
Ezzel szemben elfogadjuk Walker (1998) kritikáját, miszerint a tökéletes megoldások vagy szabályok keresése annak érdekében, hogy a viselkedést irányítani
lehessen, lényegében pártatlan és személytelen, és tagadja a szociálismunka-kapcsolatok helyzetfüggőségét, melyet Finn és Jacobson (2008: 43) úgy határoz
meg, mint „a körülmények és feltételek hátterét és rendszerét, melyek körülveszik és befolyásolják az adott eseményeket és szituációkat”. Továbbá, ahogy Orlie
(1997: 195) magyarázza, „a kódex-orientált erkölcsök általában normalizálják az
alapelvet, mert ahelyett, hogy folyamatosan megkérdőjeleznék a helyes magatartást, azt a vágyat fejezik ki, hogy létezésünk igaz alapját találjuk meg”. Mivel ez nem
lehetséges, a rögzített alapelvekre épített etikai szabályrendszer (kódex) dogmákhoz,
kényszerhez, valamint a személyes erkölcs és felelősség feladásához vezethet (Asquith–Rice 2005), ami viszont az etikus viszony (kapcsolat) jellemzőinek ellentéte.

Az eltérő és egymásnak ellentmondó
alapelvek és célok összeegyeztethetőek
A kódexekkel és sztenderdekkel mint az etikai problémák megoldásának és az
etikus kapcsolatok fenntartásának elsődleges eszközeivel az egyik probléma az,
hogy maguk az etikai alapelvek bizonyos körülmények között fontosságukban
egymással versenyezhetnek (Weinberg 2002). Az önrendelkezés elve például
gyakran vetélkedik az ügyfelek érdekei szerint való cselekvés elvével. Bár voltak
már törekvések az alapelvek rangsorolására, elsődlegességi sorrendjének meghatározására (Loewenberg–Dolgoff–Harrington 2000), mi Finn és Jacobson (2008:
143) állításával értünk egyet, miszerint az ilyen rendszerek „olyan burkolt (implicit) értékrendeken alapulnak, melyek ellentmondhatnak, szemben állhatnak
azon egyének és közösségek értékrendjével, akikkel mi, mint szociális munkások, együttműködünk”. Épp ezért nem biztos, hogy hatékonyan tudják segíteni
az ilyen szituációkban létrejött etikai dilemmák egyértelmű megoldását. Ezt a
kérdést a későbbiekben szemléltetjük.
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Banks (2004: 108) szerint „[az] etikai kódex általában egy szakmai szervezet,
foglalkozás-szabályozási testület vagy más szakmai szervezet által kiadott írásos dokumentum, a tagságot alkotó szakemberek segítése, a szolgáltatást igénybe vevők védelme és a szakma hírnevének megőrzése érdekében”. Banks kifejti
a kódexek további funkcióit, mint például a szakmai identitás megteremtése és
fenntartása, illetve a szakmai irányelvek és a szakmai szabályozás (Banks 2003).
Annak érdekében, hogy figyelembe vegyék a kódexek többoldalú funkcióit,
néhány szakmai szervezet úgy határozott, hogy a kódexet összekapcsolja a gyakorlati előírásokkal (Canadian Association of Social Workers [Szociális
Munkások Kanadai Szövetsége] 2005). A szétágazó funkciók ily módú összekapcsolása azért problémás, mert az egymástól nagyon különböző célok és az azokból adódó funkciók összemosódnak, zavart okozva mind a nyilvánosság, mind a
gyakorló szakemberek körében. Úgy véljük, hogy a szabályzó határozatok (melyek alapján a dolgozókat értékelik) és a jövőt vízionáló kijelentések (melyek
inspiráló eszményeket képviselnek a szakemberek számára) összemosása zavaró,
és kreativitás helyett inkább korlátozott gyakorlathoz vezet.
Eddig három olyan feltevést vizsgáltunk meg, melyeken véleményünk szerint az
etikai kódexek és a sztenderdek alapulnak. Feltételezve, hogy az egyetemes fogalommeghatározás, az abszolutista alapelvek és az ellentétek összeegyeztetésének
lehetősége támasztja őket alá, azt állítjuk, hogy ezek a kódexek és sztenderdek
nem elégségesek az etikus kapcsolatok megértésének támogatásához és előmozdításához.

Etikus kapcsolatok
Mi számít etikus kapcsolatnak, melynek elősegítésére kódexek, sztenderdek és
eljárások jöttek létre? Meghatározásához Cornell definícióját (1992) találjuk a
legmegfelelőbbnek. Véleménye szerint az etikus kapcsolat „a másikkal való olyan
erőszakmentes kapcsolat […] amely felelősséget vállal arra, hogy védi a másikat a
’kisajátítástól’, mely tagadná a másik másságát és egyediségét” (Cornell 1992: 62).
Az ilyen kapcsolatok gondozása, kiépítése jelentős feladat, mert egy másik ember egyediségének felismerésén és értékelésén alapul, akit soha nem ismerhetünk
vagy érthetünk meg teljesen. Megkívánja, hogy lépjünk ki a saját nézőpontunkból és értsük meg, hogy létezési módunk befolyásolja a másokról alkotott véleményünket és elvárásainkat. Cornell szerint a nem etikus kapcsolatok következménye és veszélye igazából a ’kisajátítás’ (eltulajdonítás), mely alatt az engedély
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nélküli elvétel vagy az előjogok birtoklásának és használatának kockázatát értheti (Webster’s Third New International Dictionary 1981). Az ilyen ’kisajátítás’ a
szociális munkás–kliens viszonyban valóban megtörténhet, tekintettel arra, hogy
a szakemberek könnyen meghatározhatják a kapcsolat feltételeit, és ezáltal
definiálják is a másikat (Weinberg 2005b).
Megnézve azokat a felelősségeket, amelyeket a szociális munkások vállalnak
társadalmunkban – mint például a gyermekek elvétele a szülőktől (legtöbbször az
édesanyától), vagy ahhoz a döntéshez való hozzájárulás, amikor valakit szándéka
ellenére pszichiátriai intézetben tartanak, vagy annak eldöntése, hogy a kórházat
elhagyó személy visszatérhet-e vagy sem az otthonába –, láthatjuk a ’kisajátítás’
veszélyeit. Ha komolyan vesszük Cornell etikus kapcsolatokra vonatkozó definícióját, kettős felelősségel szembesülünk: a) mindig tisztában kell lennünk azzal,
hogy mi teszi a szolgáltatást igénybe vevőt egyedivé és ezáltal bizonyos mértékig
meg(ki)ismerhetetlenné és b) fel kell ismernünk a gondoskodás, törődés helyett
megjelenő irányítás kockázatát, illetve hatalmunkat a segítő kapcsolatban.
Egyensúlyoznunk kell tehát a szolgáltatást igénybe vevő egyedisége és ennek
az egyediségnek és szuverenitásnak a megőrzésével kapcsolatos tudatosság és
a között, hogy mindeközben tudjuk, hogy ezt az egyediséget nem tudjuk mindig tiszteletben tartani, mivel a „harmadik” védelmének szükségessége az etikus
kapcsolat lényeges és állandó eleme. Számos filozófus beszél a ’harmadikról’
(pl. Levinas 1991), feltételezve, hogyha csak ketten élnénk a világban, te meg
én, mindent meg tudnánk oldani, viszont mindig vannak más emberek, akikre
a kettőnk közötti döntések és megállapodások hatással vannak. Ha például egy
édesanya egyediségét szeretném megvédeni, az helyesnek tűnik, de ha olyan kisbabája van, aki nem fejlődik rendesen, és felvetődik a gyanú, hogy ez a gondozás
hiányából adódik, akkor az anya személyének (szuverenitásának) tiszteletben tartására irányuló szándékom ütközik a harmadik, nevezetesen a babája iránti kötelezettséggel. Azonban, ha a babára, az ő egyediségének megvédésére fókuszálok,
az anya szükségleteit és emberi mivoltát sérthetem meg. Bárhogyan is, a szociális munkásnak döntést kell hoznia, és mindig van egy harmadik és még további
harmadik (személy) (mint pl. az apa, nagymama vagy – az utcára került szülők
esetében – esetleg más, hajléktalanszállón élők stb.).
Ez a többoldalú felelősség gordiuszi csomót teremt számunkra, megoldhatalan
problémát: a társadalom érdeke, hogy legyenek olyan személyek (mint pl. a
szociális munkások), akik időnként felügyeletet (kontrollt) gyakorolnak, hogy
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megvédjék a legkiszolgáltatottabbakat, akik nem tudják megvédeni magukat.
De ez a kényszer (szükséglet) annak valószínűségét hordozza magában, hogy
a kliens rendkívülisége/egyedisége sérül, ami kárt okozhat. Viszont a gordiuszi
csomóval ellentétben, itt nincs egy végleges és merész megoldás. Különböző
okokból kifolyólag a kódexek, szabványok és az etikai döntéshozatali módszerek
jelenlegi struktúrájukban és felhasználásukban nem tudják megragadni az etikai
kapcsolatokban rejlő összefüggéseket (kontextualitást) és összetettséget. Ezen
okok közül most kettőt tárunk fel.

Különbség
Egyediségünk különbségeink révén mutatkozik meg, ezért a másik ’kisajátítása’
ellen való védelem érdekében kulcsfontosságú mind az egyéni, mind a kontextuális különbségek felismerése és figyelembevétele. A kapcsolati tapasztalatok etikáját a különbségek közepette nem lehet elvont alapelveken keresztül
szabályozni. A határok megszegésének kockázata miatt például több kódex és/
vagy szabvány említi a kettős kapcsolatok elkerülésének fontosságát. Az amerikai Szociális Munkások Országos Szövetsége (National Association of Social
Workers) gyakorlati normái szerint „[a] szociális munkásoknak óvatosnak kell
lenniük és kerülniük kell az érdekkonfliktusokat, melyek gátolják a szakmai
mérlegelést és az elfogulatlan megítélést” (NASW 2008: 106a). Hasonlóképp,
a kanadai szabályzat 2.4.1-es szakasza így szól: „[a] szociális munkásoknak
gondosan kell eljárniuk a kettős vagy többszörös kapcsolatok megítélésekor
(értékelésekor) az ügyfeleik szükségleteinek és jólétének védelme érdekében”
(Canadian Association of Social Workers 2005: 12).
Ám sok közösség létezik, melyekben a kettős kapcsolatok mindennaposak. A távoli, elszigetelt, illetve vidéki területeken vagy rezervátumokban,
esetleg a meleg és leszbikus közösségekben előfordulhat, hogy a szociális
munkások és a szolgáltatást igénybe vevők közelebbről ismerik egymást,
és életük számos területén – a szakmai kontextuson kívül is – kapcsolatban
állhatnak egymással. De annak a nüansznyi finomságait, hogy ezt hogyan
tárgyaljuk meg tiszteletteljesen és erőszakmentesen, a kódexek nem tudják
leírni, még akkor sem, ha – mint a NASW-kódexben – az utasítások szakmai megközelítésükben elfogadóak abból a szempontból, hogy felismerik
és elfogadják, hogy egyes esetekben a kettős kapcsolatok elkerülhetetlenek.
Vegyük példának a Nova Scotia-kódexet és gyakorlati sztenderdeket, me-
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lyek kifejezetten megkövetelik, hogy „a szociális munkásnak ne legyen […]
üzleti kapcsolata a klienssel, ne kölcsönözzön pénzt a klienstől (vagy) ne
adjon kölcsönt a kliensnek. […]” (Nova Scotia Social Workers Association
2008: 13 [2.3.1c]) De mi van akkor, ha a szociális munkás egy első nemzetekbe tartozó őslakos,2 aki egy rezervátumban él? Tételezzük fel, hogy egy
szintén őslakos ügyféllel dolgozik, aki ugyanúgy a rezervátumban él, és
akinek a fia egyetemre szeretne menni. Fennáll a helyzet, hogy a szociális
munkás tagja annak a tanácsnak, amely dönt arról, hogy ennek a kliensnek a
fia részesül-e kisebbségi támogatásban a továbbtanuláshoz. Még ha a szociális
munkás ki is vonja magát a döntés alól, a titoktartást és a kapcsolatot érintő
problémákat meg kell vitatni. Hogyan nyilvánul meg a titoktartás a rezervátumban élő szociális munkás részéről, ha a gyakorló szakember egyúttal
szomszéd és barát is? Hogyan oldja meg a szociális munkás a kapcsolatban
felmerülő problémákat, különösen akkor, ha a szolgáltatást igénybe vevő
feltételezi, hogy támogatni fogja ezt a hitelt, hiszen ez a fiú egyetlen esélye
a továbbtanulásra? Úgy gondoljuk, hogy ezek az eshetőségek az élet velejárói egy rezervátumban, de nem zárják ki az etikus kapcsolat és a helyes
gyakorlat lehetőségét.
Az ezen példán keresztül bemutatott bonyodalmak párbeszéd segítségével
megoldhatóak, e nélkül azonban a kódexek és sztenderdek hamis biztonságérzetet keltenek azt sugallva, ha követjük a bennük leírt szabályokat,
megkímélhetjük magunkat attól a kemény munkától, ami egy etikus kapcsolat megteremtéséhez szükséges. Még az olyan szabályzat, mint a Szociális
Munkások Új-Zélandi Egyesületének (Aotearoa New Zealand Association
of Social Workers) kódexe (2008) – mely kétnyelvű, bikulturális, és határozottan elismeri az őslakos maorik és az európai származásúak közötti
viszonyt – sem képes az etikus kapcsolatokhoz szükséges feltételeket előmozdítani. Ennek a hiánynak az oka, hogy az etikus kapcsolat egy folyamat,
nem pedig egy eredmény, mely ahelyett, hogy személytelen és elvont lenne,
nagyon is személyes, és sajátos velejárója az érzelem, nemcsak az ismeret.
Bár a kódexek elveket javasolnak a cselekvés véghezviteléhez, nem tudják
figyelembe venni az összefüggéseket (kontextust), az ügyfelek egyediségét
vagy a szociális munkások döntéshozatalára gyakorolt hatások jelentőségét.

2 Az Első Nemzetek (First Nations) kifejezést azokra a kanadai őslakos népekre használják, akik nem
meszticek vagy inuitok.
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Érzelmek mint az etikus kapcsolat szerves részei
Az etika fent leírt hagyományos, abszolutista értelmezése a józan, logikus gondolkodásra helyezi a hangsúlyt. Ez az irányzat a felvilágosodás óta jelen van,
amikor is a gondolkodást és az érzelmet egymástól elkülönülő fogalmaknak
tekintették, és az elmélkedést felsőbbrendűnek tartották az érzelmekkel
szemben. A kódexekben a hangsúly a pártatlanságon, objektivitáson és
semlegességen van, ami a szakma státuszának és hitelességének növelése érdekében – a szociális munka történeti következményeként – részben a
freudi elvek és a „tudományos módszer” átvételének tudható be (Abramovitz
1998; Freud–Krug 2002). Ebben a hangsúlyban megjelenik a nemi elfogultság is, mivel a férfit egy helyzet felmérésekor racionálisnak és következetesen „korrektnek” láttatja, míg a nőt érzelmesnek tekinti, akinek érzelmei
elhomályosítják ítélőképességét. De Vetlesen (1994: 159) szerint a szenvedés
érzékelése érzelmi kapcsolat a másikhoz, mivel az érzelmek az embereket
„figyelmessé teszik arra, hogyan látják mások a helyzetet [és] összekapcsolják a mi látásmódunkat (helyzet észlelésünket) a többi résztvevőjével” (Vetlesen 1994: 166). Vetlesen azt állítja, hogy az érzelmek segítenek felhívni a
figyelmet az interperszonális kapcsolatok fontos elemeire. Az érzelmek az
elsődleges eszközeink, hogy átérezzük „miként éli meg és észleli a helyzetet,
és hogyan érzi magát a másik személy” (Vetlesen 1994: 174). Úgy véli, hogy
egy szituációban az érzelmek szolgáltatják az első reakciót, és csak ezután
kezdünk el gondolkodni, és megítélni a helyzetet. De az etikai kódexekben
nem sok hely van az érzelmek számára, mert deduktív érvelésen alapulnak,
miszerint az elvont elvek értelmezése és a helyes döntéshozatal elegendő az etikai problémák megoldásához. Ironikus, hogy a szakemberek (f)
elismerik az érzelmek és az empátia kulcsfontosságát a terápiás kapcsolatokban, de ugyanezeket az eszközöket figyelmen kívül hagyják az erkölcsi
megítélés során.
Tekintettel az etikai kapcsolatok ellentmondásos és összetett jellegére, a
másik egyediségének (különlegességének) védelme érdekében, valamint az
érzelemnek az etikai döntések meghozatalában játszott központi szerepe miatt elengedhetetlen a különbségeink elfogadása és tiszteletben tartása. A kódexek és a sztenderdek nem elégendőek az etikai kapcsolatok támogatásához
és előmozdításához.
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Az etikai kapcsolatok gyakorlatban
történő előmozdítása érdekében a szociális
munka miért a kódexekre és sztenderdekre
támaszkodik mint elsődleges eszközökre?
Mielőtt hozzálátnánk az etikához és az etikus kapcsolatokhoz kötődő másfajta
gondolkodásmódok megismeréséhez, röviden át kell tekintenünk, hogy a szociális munka szakemberei és szervezetei miért annyira elkötelezettek a kódexek,
sztenderdek és döntéshozatali módszerek irányában, hogy azokat az etikus gyakorlat elősegítésének legjobb módjának tekintik. A cikkben korábban reagáltunk
a tökéletesség keresésére, ami a szociális munka modernista és pozitivista történelmének része. Az utóbbi időben a nyugati világ nagy részének neoliberális környezete a szociális védőháló meggyengüléséhez és a piac növekvő jelentőségéhez
vezetett (Dominelli 2004). A biztonság hiánya – ami a modern világ velejárója
– kockázatkerülő társadalmat eredményezett (Beck 1992), amely nagyobb hangsúlyt fektet az eljárásokra, a kockázatok felmérésére és kezelésére, miközben a
szakmai függetlenség és az ítélőképesség autonómiájába és legitimitásába fektetett hit meggyengült. A felelősségtől való félelmek pedig megsokszorozódtak.
Megfigyeltük, hogy a kódexeknek más céljuk is van a szolgáltatást igénybe vevők védelmén kívül, többek között a szakembereknek adnak útmutatást. Úgy
véljük, hogy a neoliberális társadalmakban a kódexek és sztenderdek meglétének egyik legfőbb célja a szakemberek felelősségének meghatározása, továbbá
az elkövetett hibák felismerése. A felvilágosodás óta a nyugati társadalmakban
felértékelődött az egyén, és vele együtt a hibákkal kapcsolatos jogi felelősségre irányuló elvárások is. Mivel a kódexek a szabályozás és az ellenőrzés
mechanizmusai (különösen azok, amelyek hangúlyozzák vagy összekötik a
szabályzatokat a gyakorlatra vonatkozó sztenderdekkel), nem meglepő, hogy
egyes kódexek növelték a szabályozásra és az eljárásokra fektetett hangsúlyt,
látszólag támogatva a társadalmi változást, de valójában távolítva minket a társadalmi igazságosság magasztos eszméjétől (Mullaly 2006) – ami a szociális
munkának mint szakmának a központi értéke. Ezek az alapelvek felhasználhatóak a mai szociálpolitikai célkitűzések támogatására, mely magában foglalja a hatékonyság előtérbe helyezését a minőségi ellátással szemben, ami a
szolgáltatást igénybe vevőkkel szembeni lojalitás helyett szervezetekhez való
hűséget eredményez (Asquith–Rice 2005). Ezt a problémát fokozzák azok a
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dilemmák, melyekkel a szakemberek szembesülnek, amikor a szakmai etikai
kódexek nincsenek összhangban a hivatali magatartási szabályokkal, ami a
nagy intézményekben és a kormányzati tisztségekben valós tény. A szervezethez való lojalitást követelik meg az ügyfelek előtérbe helyezése helyett, és
a dolgozókkal szembeni elvárás a szűkös erőforrások elosztása is, valamint az,
hogy minél gyorsabban vezessék át az embereket (az ügyfeleket) a rendszeren.
Úgy tűnik, a kódexek és szabványok rendelkezései a bátorsággal (merészséggel)
szemben az óvatosságot, megfontoltságot ösztönzik (Freud–Krug 2002: 484).
A megfelelő (helyénvaló) és ésszerű cselekvés nyelvezete elsőbbséget élvez az
ellenállás és aktivizmus nyelvezetével szemben. Ennek eredményeképp a szociális munka egyfajta „racionális-technikai” vállalkozás felé közelít, eltávolodva
a „gyakorlatias morális” cselekvéstől (Parton 2000). Ez a változás a kódexek és
sztenderdek hangsúlyain és jelenlegi felépítésén is meglátszik.

Felhívás párbeszédre és kontextuális
együttműködésekre – Gondolkodjunk
másképpen az etikáról és az etikus
kapcsolatokról
Figyelembe véve az etikai kódexek és sztenderdek korlátait, hogyan kellene gondolkodniuk, érezniük és cselekedniük a szociális munkával foglalkozó oktatóknak és gyakorlati szakembereknek annak érdekében, hogy elősegítsék a munkánk alapját képező etikus gyakorlatot és kapcsolatokat? Bár erre a kérdésre nem
tudunk végérvényes választ adni, a következőket gyümölcsözőnek gondoljuk a
párbeszéd kialakításához.
Először is, mi lehet a következménye annak, ha az etikus kapcsolatok jelenlegi
koncepcióját megváltoztatjuk? Ha a kódexek és sztenderdek előírásai és szerződésszerű irányelvei által vezérelt zárt és statikus kapcsolatokat (Hugman
2003) a megbeszélésre és változásra nyitott folyamatorientált és párbeszédes
kapcsolatok felé tereljük? Ahogy Hugman (2003: 1028) állítja, „az etikának
a morális lények (emberek) közötti kommunikáció elérésének módjaival kell
foglalkoznia, nem pedig eszközként annak meghatározásával, hogy bárkinek
(személynek) hogyan kell gondolkodnia vagy cselekednie”. Egy ilyen változás
biztosítaná, hogy a környezet (kontextus), a kultúra, a közösség, a történelem
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és az idő a kommunikáció és az etikus döntéshozatal elengedhetetlen elemévé
váljon. Ez azt is eredményezné, hogy az etikai problémák megoldására használt
felülről lefelé irányuló, szociálismunkás-központú modellt felváltaná a szociális
munkás és szolgáltatást igénybe vevő közötti kontextusbeli együttműködés.
Tudjuk, hogy az ilyen képlékeny eljárás szorongást vált(hat) ki, mert nincs egyértelműen meghatározva, hogy mi a jó vagy helyes, és mi a rossz vagy helytelen.
Az ilyen fajta szorongás, félelemérzet főleg a hallgatóknál és a kezdő szakembereknél gyakori, akik nagyon is szeretnék megtanulni, mi a „helyes” módszer a
gyakorlatban. Részben, mert az embereket vonzzák a szabályok – mert ezekkel
megszilárdíthatják azt, ami sosem lehet egyértelmű –, és határt akarnak szabni a
végtelennek és a megismerhetetlennek. Walker (1998) szerint a morálfilozófusok,
akik az elméleti-jogi modellt alátámasztó feltevések alapján dolgoznak „hajlamosak […] a tényt szükségszerűségként, a történelmi helyzetet örökös állapotként, a
normát természetesként, a társadalmi konstrukciót a természet akarataként, a beleegyezést, jóváhagyást önzetlenségként, a társak közötti egyetértést, összhangot
objektivitásként és a saját, sokszor megkérdőjelezhető álláspontjaikat szakértői,
»tudományos« véleményként beállítani” (Walker 1998: 26).
Másodszor, gondoljunk azokra a lehetőségekre, melyeket az adná, ha a különbségeket az emberiség lényegeként és szépségeként értelmeznénk, ha kíváncsisággal
és érdeklődéssel hallgatnánk a másik világképét, ha felfedeznénk minden emberben az egyediséget, és legjobb képességeink szerint ellenállnánk a ’kisajátításnak’. Az ilyen felfedezések által mindannyian gazdagabbak lennénk.
Harmadszor, vajon a Melissa Orlie (1997) által kidolgozott etikai jogsértés
(’betolakodás’) koncepciója megszabadít-e bennünket attól az irreális elképzeléstől, hogy mindig „helyesen kell cselekednünk”? Orlie (1997: 5) az etikai jogsértésekre mint „káros hatások”-ra utal, „amelyek nem a szándékaink vagy ros�szindulatunk miatt, hanem a társadalmi folyamatokban és az identitásokban való
részvételünkből óhatatlanul következnek”. Orlie azzal érvel, hogy minden ember,
de különösen azok, akik társadalomformáló hatalommal bírnak, hozzájárulnak
az etikai jogsértésekhez (betolakodásokhoz). Méghozzá azért, mert a társadalom
felelős képviselőiként a szakemberek húzzák meg a határokat, azaz meghatározzák az egészség és a betegség terminusait, azt, hogy mi számít normális
állapotnak vagy éppen rendellenesnek, diszfunkcionálisnak. Például, amikor
egy szociális munkás úgy dönt, hogy Brown úr nincs elég jól ahhoz, hogy
hazamehessen a kórházból, akkor megerősíti azt (is), hogy mit tekintenek
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elégségesnek vagy elégtelennek a biztonságos otthonéléshez. Ez az értékelés
azonban lehet, hogy Brown úr esetében helytelen, vagy előfordulhat, hogy valaki
más esetében is, akit haza lehetne engedni, megtagadják azt, mivel Brown úr
esetében már megerősítették az egészség normáját. Vagy valakit, egy „harmadik
személyt” elutasíthatnak a rehabilitációs kórházi ellátástól, mivel Brown úr még
további ellátásban részesül, és foglalja az adott kórházi ágyat. A tovagyűrűző
hatások végtelenek és felismerhetetlenek. Függetlenül attól, hogy a szociális
munkások megpróbálnak etikusan cselekedni, lesznek olyan elkerülhetetlen
esetek, amikor valaki másnak kárt okoznak, éppen az erőfeszítéseiknek köszönhetően. Következésképpen, meg kell változtatnunk azt a gondolkodásmódot,
miszerint ha a kódexeket és a szabványokat követjük, akkor biztosan megtaláljuk a „helyes” megközelítést (megoldást), és fel kell ismernünk, hogy minden
szakember szükségszerűen hozzájárul majd valakinek az akaratlan megsértéséhez (Weinberg 2005a, 2010).
Negyedszer, milyen szakmai utak nyílnának meg, ha mindannyian nagyobb
felelősséget vállalnánk, hogy erkölcsileg aktív, változást hozó cselekvőként járuljunk hozzá a dolgokhoz? Mint szakma, mindig is áthidaltuk a szakadékot a
gondozás és az irányítás, ellenőrzés, illetve a status quo támogatása és leküzdése
között (Abramovitz 1998). Ez magában foglalja a szociális munka gyakorlatába beágyazott ellentmondások megragadását. Az egyenlőtlen társadalmi berendezkedést támogató tágabb társadalmi struktúrákat többé már nem tekinthetjük
politikai problémának, amely meghaladja a szakember felelősségét vagy
elszámoltathatóságát. A szakembereket nagyban gátolják azok a strukturális korlátok, amelyek között működniük kell, de a kódexek jelenlegi fókusza a szociális
munkás és a kliens kettősén van, ami háttérbe szorítja a tágabb, rendszerszintű problémákat (Weinberg 2010). Nyomást kell gyakorolnunk a makroszintre,
ahol, mint szakemberek, szembesülünk a társadalmi egyenlőtlenségekkel. Vitatják, hogy „az amerikai szociális munka etikája megfelelő figyelmet fordított-e
az etikai/politikai alapokra a szociális munka gyakorlatában” (Hugman 2005a:
536). Bátornak kell lennünk a szerkezetátalakítással és a neoliberalizmus nyomásával szemben, és nem engedhetünk a modern társadalom normatív, szabályalapú
irányzatainak, hanem továbbra is küzdenünk kell a marginalizálódottak emberségesebb megközelítése érdekében.
Ötödször, mi történne, ha az etikai gyakorlat fókuszát a személyes szociális munkás–kliens kettőséről az önreflexió és alázatosság általi saját tapasztalatainkból és
ismereteinkből való tanulásra helyeznénk? Finn és Jacobson (2008: 144) Marcia
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Abramson munkáját adaptálva megalkotta az Etikai önértékelés keretrendszere
című írást. Ez a keretrendszer megfontolásra érdemes kérdéseket vet fel a szociális munkások számára:
•

Milyen előítéleteket hozhatsz a munkádba személyes és kulturális háttered miatt?

•

Mi az elképzelésed a morálisan jó emberről és/vagy szociális munkásról?

•

Melyek az etikai alapelveid, és hogyan rangsorolod őket?

•

Milyen erkölcselméleti rendszer alakítja a gondolkodásodat?

•

Hogyan értelmezed az emberi természetet?

•

Mi a spiritualitás helye a világnézetedben?

•

Hogyan kezeled az egyéni jogok és felelősségek, valamint a közjó közötti feszültséget?

•

Milyen az erkölcsi hangod?

Ezek a kérdések minőségileg különböznek a jelenlegi kódexekben és sztenderdekben szereplő előírásoktól, és mint ilyenek, a szociális munkások számára az
etikai kapcsolatok megvalósításának valós ígéretét nyújtják.

Következtetés
Az a párbeszéd, amit mi itt említünk, megkívánja a szociális munkásoktól,
hogy aktívan vegyenek részt egy kritikusan reflektáló folyamatban, legyenek érzékenyek, tárják fel az etikai jogsértéseket, hibákat, küzdjenek meg az
ellentmondásokkal, és osszák meg másokkal bizonytalanságaikat és zavartságukat. Mi, akik szociálismunka-oktatóként rendszeresen abban a helyzetben vagyunk, hogy irányítjuk és értékeljük a hallgatók tanulását, tudatában
vagyunk annak, hogy a hatalom dinamikája, az erőviszonyok mennyire gátolhatják az érdemi párbeszédet; a hallgatók csak vonakodva mondják el az
igazat, és félnek, amikor az osztályzásra kerül sor. Tapasztalataink szerint
hasonló hatalmi erőviszonyok befolyásolják a gyakorlati szakemberek etikai
problémákkal kapcsolatos diskurzusokban való részvételét is. A munkaadó
megrovásától és/vagy a szakmai szervezetek fegyelmi eljárásaitól való félelem mindig ott lehet a gondolataikban, és ez a félelem megakadályozza az
aktív, őszinte és elkötelezett párbeszédet.

102

KÓDEXEKTŐL A KÖRNYEZETÖSSZEFÜGGÉSEKET FIGYELEMBE VEVŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSIG...

Nem egyszerű dolog megszabadulni ettől a félelemtől, de úgy gondoljuk,
hogy az etikai kódexek és a gyakorlati sztenderdek céljának és funkciójának
tisztázása egy köztes lépés lehetne, ami fokozná az oly szükséges párbeszédet. Különösen a következőket javasoljuk:
1. Az etikai kódexeket szakmai értékeink és meggyőződéseink inspiráló
nyilatkozatává kell átalakítani, szabályozási vagy fegyelmi funkciók
nélkül. Ez biztosítaná az értékek egyértelmű megfogalmazását a szakma
és a nyilvánosság számára, és iránymutatóként szolgálna a szakmai fejlődéshez.
2. A gyakorlati sztenderdeket el kell választani ezektől az ösztönző, inspiráló nyilatkozatoktól, helyette minimális gyakorlati előírások szabályozási
nyilatkozatává kell válniuk. A minimális előírások, normák hangsúlyozása elismeri a szakemberek autonómiájának fontosságát a kapcsolatok
és az összefüggések sokféleségében való eligazodásban. Hangsúlyozniuk
kell a kötelességet, az elkötelezettséget és a helyes eljárásmódot, valamint meg kell határozniuk azokat a tetteket, amelyek fegyelmi eljárást
vonhatnak maguk után. Ez biztosítaná a szakmai elszámoltathatóságot és
a lakosság védelmét.
3. A kontextuális, folyamatalapú etikus kapcsolatok összetett problémáival
kölcsönösen támogató és oktató párbeszédes folyamatokon keresztül kell
foglalkozni, ami különbözik bármely más szabályozó folyamattól. Ez biztosítaná, hogy büntetéstől való félelem nélkül haladhassunk a párbeszéd
és az újragondolás felé.
Összefoglalva, a jelenleg a kódexekbe és a sztenderdekbe beágyazott deduktív, egyoldalú és felülről lefelé irányuló folyamat, amely középpontba helyezi
a szakembert, mintha ő egyedül cselekedne, soha nem teremt etikus kapcsolatot. E helyett az etikára a szociális munkás és a szolgáltatást igénybe vevő
közötti folyamatban lévő kapcsolatként kell tekintenünk.
Fel kell ismernünk azokat a strukturális korlátokat és paradoxonokat is,
amelyek a gyakorló szakemberek mindennapi tapasztalatainak részét képezik, miközben a gyakorlatot politikai tevékenységként határozzuk meg,
ami vagy megerősíti a társadalmi egyenlőtlenségeket, vagy a társadalmi átalakulás felé visz. Valódi etikus kapcsolat kialakításához olyan modellt kell
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ösztönözni, támogatni, amely az együttműködést és a párbeszédet hangsúlyozza, és a szociális munkást nem különálló személynek látja, hanem olyannak,
aki összekapcsolódik a szolgáltatást igénybe vevővel. Azáltal közeledhetünk a
legmagasabb etikai elvárásainknak megfelelő kapcsolatok felé, hogy felismerjük
az etikai jogsértés (betolakodás) és a kisajátítás veszélyeit, és értékeljük azok
egyediségét, akikkel dolgozunk.
Fordította: Babos Tímea
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ELMÉLET ÉS GYAKORLAT INTEGRÁLÁSA
A HÁROMLÉPCSŐS ELMÉLETI
KERETRENDSZER1
PAT COLLINGWOOD
Bevezetés
A szociális munkával kapcsolatos képzés nagy hangsúlyt fektetett a hallgatók
azon igényére, hogy bizonyítékot szolgáltasson arra vonatkozóan, az (elméleti)
tudás hogyan alapozza meg a gyakorlatot (CCETSW 1991, 1995; SSSC 2004).
A szociális munka elmélete és a szociális munka gyakorlói által alkalmazott
nagyszámú szakirodalom a szociológia, a pszichológia és a társadalomelmélet
tudományos alapelveiből merítkezik. Ez az elméleti alap biztosítja a szociális
munkás számára a kliens helyzetének megértését. Ezenkívül, a gyakorlati irodalom számos módszert kínál a szociális munkás számára, hogy beavatkozhasson a
kliens helyzetébe. Kevésbé fejlett az a szakirodalom, amely kereteket vagy eszközöket kínálva megmutatná a gyakorló szakemberek számára, hogyan férhetnek
hozzá és integrálhatják ezeket az elméleti irányokat a gyakorlatba.
A gyakorlati oktatásban részt vevő kutató szociális munkás végzettséggel és
posztminősítő oklevéllel rendelkezik. Szociálismunkás-hallgatóként, szakemberként, gyakorló tanárként és a szociális munkás képzésben dolgozó oktatóként szerzett tapasztalata ráirányította a figyelmet erre a szakirodalomban
meglévő szakadékra. A szociális munkás végzettségre és a gyakorlati oktatói
oklevélre vonatkozó követelmények teljesítésén dolgozva, az elmélet és a gyakorlat integrációja – vagy annak hiánya – aggodalmat keltett a hallgatókban és
1

A tanulmány eredeti megjelenési címe és helye: Pat Collingwood (2005): Integrating theory and practice:
The Three-Stage Theory Framework. Journal of Practice Teaching, 6., (1.), pp. 6–23.
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a gyakorlati oktatókban egyaránt. Az elmúlt öt évben egy Stirling-i Egyetemen
dolgozó kollégával végzett munka eredményeként létrejött egy modell, amely
megkönnyíti ezt a tanulási folyamatot. A keretrendszert szociálismunkás-hallgatókkal használták, és posztgraduális képzésük során a gyakorlati oktatók számára
is bevezették.
A kutatási tanulmány lehetőséget adott arra, hogy megvizsgáljuk a modell, a háromlépcsős elméleti keretrendszer alkalmazását és hatékonyságát, lehetővé téve a
hallgatók számára az elmélet gyakorlati hozzáférését. A kutatás középpontjában a
hallgatók és gyakorlati oktatóik (tereptanáraik) egy csoportjában a keretrendszer
alkalmazásának és hatékonyságának vizsgálata állt a szociálismunkás-képzés
gyakorlati képzése során.

A háromlépcsős elméleti keretrendszer
Amint a címe is sugallja, a keretrendszer (1–3. ábra) a szociális munka gyakorlatához szükséges elmélethez való hozzáférési modell felépítésének háromszintű
szakaszát foglalja magában.
A szolgáltatás felhasználói profilja (SUP) úgy készül, hogy felépítünk egy „identikit” (mozaik)képet (1. ábra). A szolgáltatás felhasználója Kit lesz (nemre/fajra/
életkorra/ képességekre utalás nélkül). A Kittel kapcsolatos munka előtt elengedhetetlen, hogy tisztázzuk a szolgáltatás igénybevételének jellegét és kontextusát.
A szolgáltatás igénybevételét kérheti például egészségügyi látogató (health visitor) haladéktalan ellátási/gondozási szükséglet felmérése végett, vagy a háziorvos
jelezheti a családsegítés szükségességét. A kontextus lehet önkéntes, törvényben
előírt, bentlakásos, nappali gondozási vagy szociálismunka-központ (pl. magyar
viszonylatban családsegítő és gyermekjóléti központ – megj. Szerk.).

A hallgató megismerkedik Kittel, az előre elkészített papírlap közepén lévő „pálcikaemberrel”, majd felkérik őt Kit profiljának felépítésére.
Kittel kapcsolatban ezen folyamat során jelentős információk kerülnek napvilágra: életkor, nem, faji hovatartozás, kultúra, történelem, család, barátok, kedvelt
és nem kedvelt dolgok, életesemények és jelentős, más természetű kapcsolatai.
Mindez arra ösztönzi a hallgatót, hogy vegye figyelembe ezen információk felhasználását, mint eszközt, Kit világának megismeréséhez. A SUP (a szolgáltatást
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felhasználó profilja – Kit) értékelési eszközzé válik az információk kezdeti, ideiglenes és folyamatos tárolására. Az, hogy mennyi információt osztanak meg, és
kivel, befolyásolja azok felhasználását a szolgáltatást igénybevevővel. Két profilra lehet szükség: az elsőt megosztják Kittel, és vele együtt építik fel, a második
a munkát végző (szakember) kezében marad, amíg el nem jön a megfelelő idő a
bizalmas anyagok megosztására. A SUP lehetővé teszi, hogy fontolóra vegyék a
szociális munka gyakorlatának következő szakaszát.
1. ábra
’Kit’: a szolgáltatást felhasználó profilja
(The Service User Profile – SUP)

Forrás: Emond–Collingwood (1999).
Az elméletkört egy egészként ábrázoljuk két különálló féllel oly módon, hogy a
kört függőlegesen ketté osztjuk (2. ábra). A két fél a különféle elméletek fontosságát és egymástól való függőségét jelzi, ily módon magyarázva, mi történhet Kit
világában (baloldal). Mindez segít megtalálni a Kitnél alkalmazandó, megfelelő
szociálismunka-beavatkozást (jobboldal). A kör bal fele arra ösztönzi a hallgatót,
hogy vegye fontolóra a szociális munka elméletének pszichológiai, szociológiai
és egyéb elméleti perspektívákból álló körét, ami segít megérteni Kitet és környezetét, amelyben él (például alárendeltség, fejlődés, rendszerek).
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2. ábra
Az elméletkör
Elmélet
a beavatkozáshoz

Elmélet
a tájékoztatáshoz

Forrás: Emond–Collingwood (1999).
Ha az elméleti keretből kiindulva kezdjük el megérteni Kit jelenlegi helyzetét,
rá kell jönnünk, hogy ez a megközelítés nem feltétlenül teszi lehetővé a szociális munka beavatkozását; az elméleti kör jobboldala pedig rámutat a mérlegelés szükségességére a beavatkozás bizonyos elméleti módszereit illetően. Ezek
a módszerek (például feladatközpontúság, élettörténet, válság, személyközpontúság, pszichodinamika, viselkedéslélektan) elősegítik a beavatkozás folyamatát
és az értékelés összekapcsolását a kitűzött célokkal vagy a Kit számára kívánatos
változásokkal. Ennek a szakasznak a teljesítése lehetővé teszi a hallgató számára,
hogy figyelembe vegye a szociális munka gyakorlatának szélesebb körű ismereteit,
készségeit és értékeit.
A tudás, készségek és értékek szakasz bemutatja a hallgatónak, mi támasztja alá az
adott intézményen belül felajánlott szociális munka speciális szolgáltatásait (3. ábra).
Az elméletkör bal oldala azt mutatja, hogy milyen tudás szükséges a gyakorlathoz,
nevezetesen azt, hogy a szakembernek mit kell tudnia ahhoz, hogy képes legyen
megfelelő módon együttműködni Kittel. Ez magában foglalja a következőket:
szervezési kérdések, jogi keretek, irányelvek és eljárási információk, az erőforrások
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rendelkezésre állása. Az elméletkör jobb oldalán találjuk a hatékony beavatkozáshoz szükséges készségeket, azt, hogy a szakember miként használja a
szociális munka módszerét arra, hogy rávegye Kitet a szükséges változtatás végrehajtására, és lehetőséget kínál a szükséges kompetenciák bemutatására.
3. ábra
Harmadik szakasz – a tudás, készségek és értékek kerete

Készségek

Tudás

Értékek
Forrás: Collingwood (1999).
Az értékek figyelembevétele az elméletkör lábánál jelenik meg, így alátámasztja a
szakember megértését a választásról és a diszkrimináció lehetséges területeiről,
tehát arról, hogy az elmélet, a szervezeti környezet és a szakember szakmai identitása nem értékmentes. Az értékek figyelembevétele lehetővé teszi a hallgató
számára, hogy feltegye a következő kérdéseket: miért működik a szervezet egy
adott módon; miért választottak egy adott elméletet Kit tapasztalatainak magyarázatára; és miért tekintenek egy adott módszert megfelelő választásnak Kit esetében.
A hallgató saját személyes és szakmai értékeit hozza tapasztalati alapul a Kittel
végzett munkához. A gyakorlati döntések tehát megalapozottak és azokat értékek
támasztják alá.
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A szakirodalom
A szociális munka elmélete a szociális munka gyakorlatát az elmúlt tizenöt
évben befolyásoló számos szakirodalomból ered (Howe 1987; Maisch 1997;
Payne 2001; Fook 2002; Healy 2005). A gyakorlati tanulás irodalma számos
íróra (Lishman 1991; Ixer 1999; Thompson 2000; Davies 2001; Noble 2001;
Fook 2002; Leiba–Leonard 2003; Doel–Shardlow 2005) és olyan folyóiratokra összpontosít, mint a British Journal of Social Work; a Social Work Education
és a Journal of Practice Teaching in Health and Social Work. Annak meghatározása érdekében, hogy milyen mértékben nyújtottak hasznos keretet,
módszert, modellt vagy eszközt az elmélet széles skálájának gyakorlati alkalmazásához, áttekintettük ezeket. Megvizsgáltuk a Szociális Munka Központi
Oktatási és Képzési Tanácsát (The Central Council for Education and Training
in Social Work) (CCETSW 1991, 1995, 1998), A szociális munka oktatásának keretrendszere Skóciában (The Framework for Social Work Education in
Scotland) című anyagot (Scottish Executive 2003), valamint a szakmai irányelveket és útmutatókat is.

Módszertan
A kutatás heurisztikus kutatási formát követett, melynek célja az volt, hogy
múltbeli tapasztalatokra alapozva tájékoztasson és befolyásolja a jövőbeli szociális munka gyakorlatát. Kvalitatív kutatási módszert alkalmaztunk, kevés
számú gyakorlati oktatóval (tereptanárral) és hallgatóval interjúk készültek.
A mintát hat esettanulmány alkotta, melyek mindegyike egy hallgatóból, egy
gyakorlati tanárból (tereptanár) és egy oktatóból állt. A minta véletlenszerű,
bár a vizsgálat időzítése és a résztvevők rendelkezésre állása befolyásolta azt.
A kutatásba való bevonás fő kritériuma az volt, hogy a párosításban résztvevők legalább egyikét korábban megismertettük a háromlépcsős elméleti
keretrendszerrel. A hallgatók posztgraduális vagy egyetemi tanulmányokat
folytattak, és a képzés utolsó szakaszában jártak, amikor 100 napot töltöttek
gyakorlati környezetben. Az interjúkat a gyakorlat kezdetén, közepén és vége
felé készítettük a hallgatókkal. A programoktató véleményének beillesztése azt
a célt szolgálta, hogy átfogó képet adjon a hallgató előrehaladásáról és bizonyítékot nyújtson a hallgatók azon képességeiről, hogy integrálni tudják majd az
elméletet és a gyakorlatot.
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A hallgatói és a tereptanári párok, valamint az oktató perspektívája hat különálló „háromszöget” hozott létre, ezek képezték a hat esettanulmány alapját.
A tanulmány egy gyakorlati képzési csoport hat esettanulmányára összpontosít. A terepgyakorlat során három interjút készítettünk: az elsőt a gyakorlati
képzés elején; a másodikat félidőben, a megfigyelt gyakorlati ülést követően,
a keretrendszer használatával; a harmadikat pedig a gyakorlati képzés vége
felé. A kérdőívet a gyakorlat vége felé küldtük el az egyetemi oktatóknak,
amikor már képesek voltak értékelni a hallgató szakmai terepgyakorlat során
szerzett tudását.
Annak érdekében, hogy a kutatási javaslat megfeleljen a jóváhagyott alapelveknek és feltételeknek, az etikai bizottság álláspontját is figyelembe vettük.
A hozzájárulási nyilatkozat elkészítése lehetőséget biztosított a kutatás megfelelő határainak átgondolására és az abban való megegyezésre. Az érintett feleket az alábbiak szerint határoztuk meg: egyetem; gyakorlati hely; gyakorlati
tanár (tereptanár); hallgató és oktató. A kutatásban való részvételre az érintett
csoportok minden tagja hivatalos írásbeli meghívást kapott, továbbá megkapta
a hozzájárulási nyilatkozatot és a kutatás rövid ismertetését. Megjegyzésben
kötöttük ki, hogy abban az esetben, ha a kutató a szolgáltatás felhasználójára vonatkozó anyagok közvetlen felhasználását figyeli meg, a gyakorlati hely
titoktartási politikáját, elveit tiszteletben kell tartania. Felvázoltuk a kívánt
részvétel szintjét és megfogalmaztuk az eredmények lehetséges hatásait. Bell
(1999) azt javasolja, hogy a vizsgálatban résztvevőknek pontosan meg kell tudniuk, hogy mit kell tenniük, az mennyi időt vesz majd igénybe, és mire/milyen
módon használják fel az általuk nyújtott információkat.
Az első interjú előtt fontos volt újra kijelölni a kutatás határait, a titoktartás
kérdéseit, a kutatás célját és a lehetséges eredményeket.

A kutatás tapasztalatai
A keretrendszer értékének teszteléséhez három kapcsolódó kérdést kellett
megvizsgálni.
1) Biztosít-e a háromlépcsős elméleti keretrendszer olyan erőforrást a
hallgatók tanulásához, amely jelenleg hiányzik a szociális munka
oktatásában?
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A kérdés megválaszolásához fontos volt információkat gyűjteni a hallgatók terepgyakorlatának kezdetén, és megismerni mind a tereptanár, mind a
hallgató véleményét, nézeteit. Az interjúkra a gyakorlati helyen került sor,
a gyakorlat első két hetében, azon a ponton, amikor meghatározták a tanulási szükségleteket és azt, hogy a szakmai terepgyakorlat miként felelhet meg
ezeknek.
A hallgatók többsége különféle okokból kifolyólag aggodalmát fejezte ki az
elmélettel kapcsolatban. Homályosnak tűnt számukra például, hogy a nagyszámú rendelkezésre álló szociális munkára vonatkozó elméletből hogyan
válasszák ki a megfelelőt, illetve hogyan alkalmazzák azt az adott kliens
helyzetére; hasonlóképpen, a szociális munka beavatkozási lehetőségeinek
széles választéka megnehezítette számukra a megfelelő módszer kiválasztását. Néhány hallgató esetében pedig nehézséget okozott a csak a gyakorlatra
vonatkozó elmélet és a kliensekkel történő beavatkozáshoz kapcsolódó elmélet közötti különbségtétel:
„Olyan sokféle elmélet létezik, és úgy tűnik, hogy nincs koherens módja annak, hogyan azonosítsuk a közöttük fennálló konfliktusokat.
Miért választja valaki az egyik elméletet a másik helyett? Vagy csak
úgy véletlenszerűen választ egyet?” (Hallgató – továbbiakban: H)
Az elméletet inkább a gyakorlat utólagos gondolataként azonosították, nem
pedig olyannak, ami eredetileg befolyásolta a gyakorlat (beavatkozás) megválasztását:
„Amikor már bebizonyítottuk, látom, hogy a kapcsolat ott van,
de nem látom a folyamatban. A reflexióban látom.” (H)
A gyakorlati tanárok nagy prioritást tulajdonítottak az elmélet és a gyakorlat
fontosságának, és azt állították, hogy ez befolyásolta a saját gyakorlatukat is:
„A szakmád szempontjából valóban nélkülözhetetlen, hogy megfelelő
mértékben igazolhassuk az emberek életébe való beavatkozást, hiszen
az jelentős hatással lehet rájuk. Alapot ad arra, hogy milyen irányba
haladj az adott ember esetében.” (Tereptanár – továbbiakban: TT)
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Az első eset során a hallgatók tapasztalata az elmélet és a gyakorlat összekapcsolásáról inkább egy reflektív folyamat volt, mintsem az elmélet proaktív
felhasználása a gyakorlat megalapozására:
„A végeredmény elérése alapvetően hibás volt, mert soha nem használtam az elméletet az odajutáshoz, inkább a józan ész volt az, amit
használtam, hogy eljussak oda, ahova akarok, nem az elmélet. Csak
utána jött a meglepetés, hogy igazából ez volt az elmélet.” (H)
„Igazán csak akkor integráltam, amikor a beszámolókhoz formalizáltam a dolgokat.” (H)
Az összes hallgató hangsúlyozta a tereptanár és a szupervízió szerepét az
elmélettel való kapcsolatuk befolyásolásában:
„Tisztán a szupervízió útján […] nagyjából a tereptanárom verte a
fejembe.” (H)
A szakmai gyakorlat (terepgyakorlat) első időszakában nem volt bizonyíték
az elmélet és a gyakorlat közötti szisztematikus megközelítésre. Azok a hallgatók, akik valamilyen szintű alkalmazást értek el, nem tudták megmondani,
hogyan is történt az valójában. Hasonlóképpen hiányzott az elmélet és a gyakorlat integrációját elősegítő keretrendszer használata. Még akkor is, amikor
a hallgatóknak sikerült jellemezniük egy elmélet részét és a gyakorlat egy
területét, arra már nem voltak képesek, hogy meghatározzák, az adott elmélet miféleképp nyújtott információt az adott gyakorlathoz, beavatkozáshoz.
Úgy tűnt, hogy ez a kohéziós deficit a felelős az elmélet és a gyakorlat iránti
bizalmuk hiányáért.
A hallgatók és a tereptanárok kifejezték készségüket a keretrendszer alkalmazására, és bíztak annak hasznosságában. Úgy tűnt, ez a bizalom egy olyan
tanulási eszköz elérhetőségéből fakad, amely egyértelműséget és gyakorlati
alkalmazást kínál:
„A nekünk megmutatott modell segít összehozni a dolgokat, és itt jön
a neheze, megtalálni az elméletet és a gyakorlatot. A keretrendszert a
közepén lévő emberrel fogom elkezdeni használni, mert ez az, ahol el
kell kezdeni, és az elmélet segítségével kell rájönni, hogy mi is történik
valójában.” (TT)
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A terepgyakorlat kezdetén az alábbi témák merültek fel: először, az elmélet
és a gyakorlat továbbra is aggodalmat okozott a hallgatók számára a tanulás
ezen szakaszában. Másodszor, a gyakorlati tanárok bíztak mind az elméletben,
mind a gyakorlatban, de képtelenek voltak megfogalmazni azok integrációját.
Harmadsorban, a hallgatók nagyban bíztak tereptanáraik szakértelmében.
Végül úgy tűnt, hogy a keretrendszer használata olyan lehetőséget kínálhat,
amely csökkenti a hallgatók szorongását és megkönnyíti a tanulást a szakmai
gyakorlat során.
2) Milyen mértékben segíti a háromlépcsős elméleti keretrendszer használatának tapasztalata a szociálismunkás-hallgatót abban, hogy elmélettel
tudja alátámasztani a gyakorlatot (beavatkozást)?
A kérdés megválaszolásához szükséges adatok összegyűjtése során minden
hallgató és gyakorlati tanáruk (tereptanáruk) között megfigyeltünk egy olyan
konzultációt, melynek során a keretrendszert használják, majd interjút készítettünk mindkét résztvevővel, hogy megtudjuk a véleményüket erről a folyamatról. A megfigyelés és az interjúk a gyakorlati környezetben zajlottak, és a
szokásos heti megbeszélés részét képezték. A megfigyelés lehetőséget adott
a keretrendszer alkalmazásának értékelésére, az interjú pedig lehetővé tette a
folyamat résztvevők általi értékelését. A hallgatók terepgyakorlatuk első hat
hetében jártak, ez az időszak az esetül szolgáló kliensekkel folytatott közvetlen gyakorlathoz kapcsolódóan a tanulási szükségletek meghatározásának
szakasza.
A Kit felhasználásával előállított információk az első szakaszban átfogóak
voltak, a vizuális ábrázolás megkönnyítette mind a háttérinformációkkal kapcsolatos, mind az ezen információk gyakorlatra irányuló hatásáról szóló diskurzusokat. A hallgató–tereptanár párok többsége jelezte a Kit által képviselt
helyzetek bonyolultságát és azt, hogy a releváns információk és hálózatok
vizuális ábrázolása hogyan segített a munka megtervezésében.
A keretrendszer második szakaszát az összes páros az elméletkör tervezett
formátumában használta, melynek két fele a szociális munka elméletének különféle aspektusait képviseli: a gyakorlatra vonatkozó informatív elméletet
és a szociális munka elméletét a beavatkozásra és a Kittel való együttműködésre. Az elméletkört mind a hat páros közvetlenül Kittel használta. Mindkét
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szakasz a Kit és az elméletkör által generált információk összehasonlításának
eredményeként jött létre. Mind a hat pár közvetlenül kapcsolta össze az elméletet Kit helyzetével. Ez a folyamat lehetővé tette a helyzet további feltárását,
a nehézségek lehetséges okainak átgondolását és a szociális munka által bekövetkező változás lehetőségének feltételezését.
A beszélgetések során a „mi”, „miért”, „ki” és „hogyan” kezdetű ösztönző és
nyitott kérdések felhasználásával a gyakorlatvezető tanárok arra ösztönözték
a hallgatókat, hogy vegyék fontolóra a rendelkezésre álló elméletek használatát annak érdekében, hogy értelmezni tudják Kit helyzetét. A hallgatókat
arra ösztönözték, hogy emlékezzenek vissza az egyetemen már megtanult
vagy a korábbi gyakorlataikon használt elméletekre, és alkalmazzák azokat
az új helyzetben. A diákok egy része olvasmányt (szakirodalmat) kapott, és
megkérték őket, hogy mérlegeljék annak alkalmazását, míg másokat arra biztattak, hogy próbáljanak rájönni, jelen helyzetben milyen elméletre kellene
támaszkodniuk, utánanézniük. Az összes tereptanár felajánlotta az elmélet
lehetséges forrásait a gyakorlat alátámasztására; ennek egy része kutatásokból származott, míg más források specifikusan a gyakorlati helyre, illetve a
célcsoportra vonatkoztak. A párok többsége konstruktív és párbeszéd jellegű
megközelítést tanúsított az elmélet megismerésében; két hallgató azonban
ellenállt a gyakorlatvezető tanáraik párbeszéd megteremtésére tett kísérleteinek. Ezen diákok közül az egyik idegesnek tűnt az elmélet alkalmazásának
megvitatása kapcsán, bár egyértelmű bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy képes róla írni. A másik elutasította az elmélet használatának követelményét,
mivel véleménye szerint az csak tisztán tudományos követelmény, mely a
gyakorlat szempontjából kevés jelentőséggel bír. A Kit helyzetének megismerését segítő elméletek azonosítására szolgáló mind a hat megbeszélés az
elméletek széles skáláját nyújtotta.
A hallgatókat arra buzdították, hogy gondolják át, egy adott elmélet segített-e
a helyzet megértésében; s ezt az elméletet hogyan lehet értelmezni és felhasználni a gyakorlatban. A Kit alkalmazása során különféle beavatkozási módszereket tártak fel és neveztek meg. Ez a folyamat megkönnyítette a kevésbé
megfelelő módszerek kiküszöbölését azon módszerek javára, amelyek megfelelnek az intézmény hatáskörének, a munkavállaló szerepének és a munka ütemezésének. A folyamat során néhány diák megjegyezte, hogy sokkal
könnyebb az elméletet csupán megnevezni, mint azt közvetlenül alkalmazni
a gyakorlatra, és hogy eleinte azt hitték, a keretrendszer megkönnyítheti ezt
117

PAT COLLINGWOOD

az elmélet-megnevezést. Két hallgató elismerte, hogy korábban úgy vélték, a
„megnevezés” egyszerű, míg rá nem jöttek, hogy a tereptanár megköveteli tőlük,
hogy a keretrendszerben reflexiók, elemzések és hipotézisek felhasználásával alkalmazzák a megnevezett elmélete(ke)t.
Az információkra és beavatkozásra vonatkozó releváns elméletek mind a hat pár
esetében közvetlenül kerültek alkalmazásra, illetve épültek be a gyakorlatba.
Úgy tűnt, hogy a Kitből származó információk felhasználásával sikerült elérni az
elméletkör kialakítását, és fordítva: Kit helyzetéről az elméletet közvetlenül Kitre
alkalmazva generáltak több információt. A tereptanárok által használt nyitott kérdések nagyban megkönnyítették ezt a folyamatot csakúgy, mint a nyílt párbeszéd
létrehozása. A hallgatók többsége kedvezően reagált erre a megközelítésre.
Képesek voltak kockáztatni, pozitív visszacsatolást kaptak, és arra ösztönözték
őket, hogy osszák meg saját reflexióikat és elemzéseiket.
A harmadik szakasz, a tudás, a készségek és értékek keretrendszere a felhasználás legnagyobb variációját hozta létre. Az egyik hallgató–tereptanár páros ezzel
a szakasszal indított, és a hallgató kezdeti Kittel való találkozójának folyamatára
összpontosított. Két hallgató úgy találta, hogy ez a harmadik szakasz kevésbé
érdekes és informatív, mint a másik kettő, így a befejezés felületes és gyors volt.
Három hallgató esetében e szakasz alkalmazása során a vonatkozó jogszabályok,
irányelvek, illetve az eljárás pontosak voltak, és alátámasztották a szociális munka szerepét és beavatkozását. Két hallgató összehasonlította az általuk beazonosított készségeket a szociális munka kompetenciáinak listájával. Mind a hat diák
utalt a harmadik szakasz értékkomponensére, és meghatározta a szociális munka
megfelelő értékeit a szakmai gyakorlat alátámasztására.
Úgy tűnt, hogy az összes tereptanár magabiztosan és szívesen használja a
keretrendszert, mindegyikük pozitív bátorítást és visszajelzést adott hallgatóinak.
A gyakorlati tanár azon képessége, hogy kapcsolatot tudott teremteni és nyílt
párbeszédet tudott létrehozni a hallgatóval, döntő jelentőségű volt a hallgatók
tanulási folyamata szempontjából. A megbeszélés során szorongást mutató két
diák tereptanárai kifejezték abba vetett bizalmukat, hogy a keretrendszer további
következetes felhasználása támogatja a hallgatók tanulási szükségleteit, valamint
az elmélet és a gyakorlat integrációját.

118

ELMÉLET ÉS GYAKORLAT INTEGRÁLÁSA...

A megfigyelt megbeszélést követően a tizenkét résztvevővel interjút készítettünk, hogy megismerhessük véleményüket a keretrendszer alkalmazásának
folyamatáról.
„Ötletek generálása, mint például az ötletbörze, nagyon üdítő.” (H)
A keretrendszerről az is bebizonyosodott, hogy segítségül szolgál a kliensről
történő adatok összegyűjtésében és információkkal szolgál a gyakorlat számára:
„Vissza kell mennem, és további részleteket kell megtudnom tőle (a
klienstől), bár valószínűleg nem gondoltam volna rá, de amikor gondolkodsz rajta, és írod le, azt gondolod, ‚aha’, jobb, ha ezt még ellenőrzöm. […] Ez valahogy nyilvánvalóvá teszi a dolgokat, amiket talán
sejtettem, vagy éppen nem is gondoltam rájuk.” (H)
„A Kit használata segített meghatározni, felismerni azokat a területeket, amelyekben nem volt elegendő tudásom, és ahol még többet kellett
olvasnom, és ezt már meg is tettem.” (H)
Az egyik hallgató felhívta a figyelmet a keretrendszer hasznosságára a munka
megtervezéséhez:
„Világosabbá tette a következő megbeszélések tervezését, amikor még
csak körülbelüli elképzelésünk volt… […] Segített belátni, mennyire
alapvető fontosságú annak felismerése, hogy még mindig sok a tennivaló. […] Úgy éreztem, hogy megterveztük a következő megbeszélést.
Jó volt.” (H)
A gyakorlati tanárok – az elmélet és a gyakorlat integrációjának megkönnyítése érdekében – egyöntetűen támogatták a keretrendszert. Öt tereptanár úgy
találta, hogy a keretrendszer használata lehetővé teszi a konkrét elméletek
megértését:
„Úgy gondolom, képesnek kell lennünk arra, hogy meglássuk, milyen
elméleteket kell megértenie és megismernie a hallgatónak […] és ez a
keretrendszer tökéletesen kihozza ezt.” (TT)
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A három szakasz vizuális ábrázolása megkönnyítette egy dinamikus folyamat
létrehozását. A Kit összeállítása lehetővé tette a hallgató–tereptanár párok
számára, hogy meghatározzák a fontosabb háttérinformációk összetettségét
és a kliens világában részt vevő különféle rendszereket. Az ábra a szociális
munka általi beavatkozás iránti igény/szükséglet időpontjában mutatta meg a
képet. A Kittel folytatott további találkozók további információkat szolgáltatnak az ábrához.
Az összes tereptanár azt a kérdést tette fel a hallgatónak, hogy „Miről kell többet megtudnod?”. Ez a kérdés elindította az elmélet azonosítása szükségességének feltárását, ami segít a hallgatónak a megértésben és a tájékozódásban.
Erre a megközelítésre szükség volt annak megértéséhez, hogy mi történhet
Kit világában. A tereptanárok elősegítik a hallgatók tudásának előhívását, ami
lehetővé tette a releváns elméletek felismerését, kiválasztását és hogy az közvetlenül alkalmazható-e a Kitre. A hallgatók képesek voltak feleleveníteni és
az adott helyzetre alkalmazni a korábbi gyakorlatok és tanulmányaik során
megszerzett tudásukat. Esetleges tudásbeli hiányosságaikat meghatározták,
és az összes gyakorlati tanár közvetlen segítséget nyújtott a releváns elméletek elsajátításához.
3) Biztosít-e olyan erőforrást a hallgatók tanulásához a háromlépcsős
elméleti keretrendszer, amely jelenleg hiányzik a szociális munka
oktatásából?
Ahhoz, hogy a kérdés megválaszolásához további adatokat gyűjtsünk, fontos
volt, hogy a hallgatók szakmai gyakorlatának végéhez közeledve is nyerjünk
információkat – amennyire azt a kutatási időkeret lehetővé tette. Valamen�nyi résztvevő a bizonyítékgyűjtési szakaszban volt, hogy kompetensen alátámassza és bemutassa a szociális munka gyakorlatát, s ez magában foglalta az
elmélet és a gyakorlat integrálásának képességét is.
A keretrendszer lehetővé tette a szolgáltatást igénybe vevő számára, hogy
már a munka elejétől kezdve egyértelmű vizuális megjelenítést kapjon. A Kit
elkészítésének folyamata különösen hasznosnak bizonyult arra, hogy a szakember azokra a konkrét elméletekre tudjon összpontosítani, amelyek a kliens
sajátos helyzetének megismeréséhez és magyarázatához szükségesek. Egy
résztvevő kivételével mindenki nagyon hasznosnak tartotta a keretrendszert:
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„Ez számomra tisztán vizuális dolog. Amikor a fejemben van, olyan,
mint a spagetti, de amikor a papíron van, olyan, mintha sorba rendezném a spagettit.” (H)
A keretrendszert úgy is tekinthetjük, hogy az a klienssel folytatott munka
kezdetétől elméletet visz a tervezésbe:
„Ez egyfajta módja az ügyön való működésnek.” (TT)
Noha a hallgatók megállapították, hogy önállóan is tudnák használni a keretrendszert, az igazán a tereptanár felügyelete mellett kelt életre:
„Egyedül is tudom használni a keretrendszert, és sokat gondolkodom
is rajta, de az elmélet sokkal hasznosabb volt, amikor a tereptanárral
együtt beszélgettünk róla, és jó volt használni az eszmecseréinkben.”
(H)
A keretrendszer használata néhány résztvevő számára lehetővé tette, hogy
áttérjenek a keretrendszer implicit alkalmazását jelentő gyakorlati tanulás
irányába:
„Amit valójában segített, az az, hogy a hallgató az elméletet szinte
természetesen beépíti a gyakorlattal kapcsolatos gondolataiba.” (TT)
Egy résztvevő kivételével mindenki úgy vélekedett, hogy a keretrendszer
használata növelte magabiztosságukat azáltal, hogy az elméletet kézzelfoghatóbbá és alkalmazhatóbbá tette. A hallgatók elsősorban azt tapasztalták, hogy
a keretrendszer használata elősegítette a tudományos követelményeknek való
megfelelést (pl. a gyakorlatot/beavatkozást elmélettel tudták alátámasztani,
indokolni), ami viszont megerősítette az elmélet és a gyakorlat integrálására
irányuló képességüket:
„Kezdetben mindent, amit csak valaha hallottam, bedobtam az elméletkörbe […] ez magabiztosabbá tett abban a képességemben, hogy
használjam azokat az elméleteket. Nemrég írtam meg az egyetemi gyakorlati tanulmányom tervét, és alapvetően a keretrendszert használtam. Erre kitűnő volt.” (H)
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A tereptanárok esetében a keretrendszer növelte az önbizalmukat és abbéli
képességüket, hogy közvetlenül segíteni tudják a hallgatók tanulását:
„Tanulási eszközként valóban hasznosnak találtam, mert minden
egyes szupervíziós foglalkozás során fókuszt és célt adott nekem.
Úgy éreztem, hogy a végén már ismerem a klienst. Úgy éreztem, hogy
én is bemehetnék, és dolgozhatnék vele.” (TT)
Mind a hat tereptanár egyértelműen azt nyilatkozta, hogy a keretrendszert
minden jövőbeli hallgatói gyakorlat során alkalmazni fogja:
„Minél inkább úgy érzem, hogy egy hallgató küzd az elmélettel és a
gyakorlattal, annál inkább hajlandó lennék használni – mindkettőnk
segítségére.” (TT)
Azt is elismerték, hogy a keretrendszer hasznos eszközként szolgál az intézmények gyakorlatában:
„A Kit a hallgató által használt akták elejére kerül. A következő szakaszok szintén bekerülnek a mappába. Ez segít majd másoknak, akik
hozzáférnek az aktához, hogy megismerjék a beavatkozást.” (TT)
A hallgatók úgy vélték, hogy a keretrendszer hasznos eszköz lehet egy új
munkavállaló számára. Úgy érezték, hogy akár explicit, akár implicit módon
felhasználható a szociális munkás jövőbeni gyakorlatában:
„Ennek a keretrendszernek az a szépsége, hogy nem kell formálisan
papíron csinálnod, egyszerűen tarthatod csak a fejedben, s úgy is nagyon jól működik.” (H)
„Igen, úgy gondolom, hogy a használata valóban hasznos lenne a képzett munkavállalók számára is, és talán sokkal hasznosabb lenne azok
számára, akik már rég szerezték a képesítésüket, és az elméletekre
vonatkozó ismeretek már nem annyira fontosak számukra, pedig lehet,
hogy annak kellene lennie.” (H)
Megállapítást nyert, hogy a keretrendszer legalapvetőbb formátumának használatával könnyen elkészíthető az elméletek és információk átfogó listája. A releváns
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elméletek tényleges, jelentéssel bíró és formális módon történő alkalmazásához sokkal több munkára volt szükség, de az eredmények is sokkal értékesebbek voltak:
„A keretrendszer használatának korai szakaszában csak felsoroltam
az elméleteket. Ez valójában nem sokat segít, át kell gondolnod, hogy
az elmélet hogyan fog segíteni […] mélyebbre kell menned, és ez adja
meg az eredményt.” (H)
„Ez a modell közvetlenül a gyakorlat felé terel […] ha nem vettem volna részt a kutatásban, valószínűleg nem használtam volna fel.” (TT)

Kiemelkedő területek
Először is, az elmélet és a gyakorlat kevésbé okozott aggodalmat a diákok számára a tanulás ezen szakaszában. Másodszor, a tereptanároknak nőtt az önbizalma az elmélet és a gyakorlat integrációjának megfogalmazásában, és abban a
képességükben, hogy segítsék a hallgatókat ezen a területen. Harmadsorban, a
hallgatók és a gyakorlati oktatók nagyobb bizalommal működtek együtt a tanulási partnerség folyamatában.

Az eredmények
Az eredmények számos fontos kérdést vetnek fel a szociális munka oktatásával
és a keretrendszer használatával kapcsolatosan annak érdekében, hogy segítsék a hallgatókat és a tereptanárokat az elmélet és a gyakorlat integrálásában.
A gyakorlati tanárokra és a hallgatókra a kutatás minden szakaszában százszázalékos válaszadási arány volt jellemző.
A kiindulási alapvetés a szakmai gyakorlat elejétől kezdve az volt, hogy a keretrendszer potenciálisan felhasználható a szakmai gyakorlat során az elmélet és a
gyakorlat integrálására irányuló tudás és kompetencia elsajátításának megkönnyítésére. Ez a megállapítás a terepgyakorlat végén többféle módon is megerősítést
nyert. Egyértelmű volt, hogy a keretrendszer használata jelentősen megnövelte a
hallgatók önbizalmát, és a tudásalapú gyakorlatnak köszönhetően csökkentette
szorongásukat. A tereptanároknak növekedett az önbizalma abban, hogy miként
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érjék el a hallgatók fejlődését ezen a területen. A kezdeti megállapításokhoz
képest jelentős változást hozott, hogy a gyakorlati tanárok nagy jelentőséget tulajdonítottak az elméletnek és a gyakorlatnak. A terepgyakorlat végére egyértelmű volt számukra, hogy a keretrendszer miként tette lehetővé, hogy elérjék ezt
az eredményt. A folyamat középpontjában a szupervízió, valamint a hallgató és a
tereptanár közötti tanulási partnerség állt. A keretrendszerre adott reakció valójában nagyon pozitív volt, ugyanakkor nem akadályozta meg a résztvevőket abban,
hogy kreatív módon keressék meg annak alkalmazási módját. Érdekes volt látni,
hogy a keretrendszer felhasználása viszonylag egyszerű feladatnak tűnt, de szigorú
alkalmazására volt szükség ahhoz, hogy valaki kiaknázhassa a tanulási folyamat minden lehetőségét és megvalósíthassa azokat. Még az a résztvevő is, aki
szkeptikus volt a modell saját célra történő felhasználásában, annak hasznosságát
hangsúlyozta a gyakorlati szakemberek számára.

Összegzés
Remélhetően a háromlépcsős elméleti keretrendszer alkalmazásával kapcsolatos kutatás eredményei megkönnyítik az elméletalapú gyakorlathoz való hozzáférés más kereteinek kidolgozását, és hozzájárulnak a szociális munka szakmai
szerepéről és a tudásbázisalapú gyakorlat alkalmazásáról szóló vitához.
Fordította: Bánfalvi Szilvia
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HOGYAN REFLEKTÁLNAK A SZOCIÁLIS
MUNKÁSOK CSELEKVÉS KÖZBEN,
MIKOR NEM, ÉS MIÉRT
A REFLEKTÍV GYAKORLAT LEHETŐSÉGEI
ÉS KORLÁTAI A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN1
HARRY FERGUSON
A reflektív gyakorlat a szociális munka egyik alapfogalma, és valószínűleg a legismertebb elméleti perspektíva az oktatás, az egészségügy és a szociális ellátás
valamennyi alkalmazott szakmájában. Az eredete elsősorban Schön (1983) munkájában rejlik, aki azt fogalmazta meg, hogy a szakemberek hogyan vesznek részt a
„cselekvés közben való reflexióban” (elmélkedésben) úgy, hogy gondolkodnak a saját tapasztalataikon, illetve azon, hogy mit csinálnak, miközben azt csinálják. Majd
ezt követően a „reflexió a cselekvésre” (elmélkedés a cselekvésről) nézet segítségével
mindezt végiggondolják és gyakorlataikat a tudásukhoz kapcsolják (Redmond 2006).
Népszerűsége ellenére nagyon kevés kutatást végeztek azzal kapcsolatban, hogy vajon a gyakorló szakemberek miként reflektálnak, vagy inkább, hogy valóban
visszatükrözik-e a gyakorlatot cselekvés közben (White–Fook–Gardner 2006:19).
Jelen tanulmány a gyermekvédelmi szociális munka gyakorlatának etnográfiai kutatására támaszkodik, amelyben a szociális munkások és a gyermekek és családok
közötti személyes találkozókat figyeltem meg, illetve hangfelvételeket készítettem,
főleg a családlátogatások során. A gyakorló szakemberekkel készített interjúkba beépítettem a reflektív gyakorlattal kapcsolatos kérdéseket is (Ferguson 2016a, 2016b).
A tanulmány azt mutatja meg, hogy a szociális munkások elgondolkodtak a tevékenységük néhány aspektusán, miközben csinálták azokat. Mindazonáltal,
vannak korlátai annak, hogy a gyakorló szakemberek milyen mértékben tudtak,
1

A tanulmány eredeti megjelenési címe és helye: Harry Ferguson (2018): How social workers reflect in
action and when and why they don’t: the possibilities and limits to reflective practice in social work. Social
Work Education, 37., (4.), pp. 415–427.
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vagy mennyire szerettek volna reflektálni a cselekvés során. A személyes munkavégzéssel kapcsolatos elvárások olykor olyan nagyok voltak, hogy a szociális munkások nem tudták végiggondolni vagy érezni ezt a komplexitást, amíg
benne voltak, amennyiben képesek voltak a szolgáltatást igénybe vevők szükségleteire fókuszálni. A „nem-reflexió” (a reflexió elmaradása) azért alakult ki, hogy
megvédje a szociális munkást a szorongás elviselhetetlen szintjétől, és amely az
én (self) védekező természetéből ered, ahogy a tanulmány nevezi a pszichoanalízis nyomán (Briggs 2005: 23; Hollway–Jefferson 2013; Trevithick 2011).
A szociális munka irodalmában a reflexiót gyakran összekapcsolják az „én használatával” és az „érzelmi intelligenciával”. Én azonban vitatom, hogy a szóban
forgó „én” egy látszólag korlátlan erőforrásnak tekinthető, amelyet a szociális
munkás ki- és felhasznál a szolgáltatást igénybe vevők megsegítésére. A reflektív gyakorlat elméletét a (védett/védekező) én sokkal kifinomultabb elméletének
és használati módjának kell alátámasztania. Javaslatom szerint ez megtalálható
a pszichoanalízisben és olyan munkákban is, amelyek elméleti alapon bemutatják, hogy az érzékek megélt tapasztalata és a (mozgó) test miként alakítja
a gondolkodási és cselekvési képességeinket (Ingold 2011). Sokkal nagyobb
mértékben kell tudomásul venni a reflexió korlátait, és azt, hogy az mikor nem
lehetséges vagy kívánatos. A reflexió egy olyan széles körű fogalom, amely az
adott pillanatban történő események komplexitásának megragadására szolgál.
A belső munka, amit a gyakorló szakemberek magukon végeznek, jobban megérthető azzal a kifejezéssel, amit Casement (1985) „belső felügyeletnek” nevez.
Mások, mint például Ixer (1999), azt állítják, hogy minden „önmagán végzett”
munka ellenére, nincs olyan, hogy reflexió. Én nem megyek ennyire messzire.
Azt gondolom ugyanis, hogy van valami, amit reflexiónak hívunk, és van értéke, de vannak korlátai is, amelyeket meg kell értenünk, ha mélyebben meg
akarjuk érteni a szociális munka gyakorlatának komplex természetét, illetve a
szakma gyakorló szakemberekkel szemben támasztott igényeit, és ezek hatásait
a szolgáltatást igénybe vevőkre.

A reflexió kutatása
A kutatás Angliában két helyi hatóságnál készült, olyan szociális munkásokból
álló csoportokat bevonva, akik rövid és hosszabb távon is dolgoztak a gyermekvédelemben. A terepmunkát magam végeztem, három hónapot töltöttem mindkét helyi hatóságnál. Árnyékként követtem a szociális munkásokat a munkájuk
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során, hogy lássam a szolgáltatást igénybe vevőkkel folytatott munkát. A családok
beleegyezésével követtem a szociális munkásokat a családok otthonaiba, ahol
megfigyelést végeztem és hangfelvételt készítettem a gyermekekkel, a szülőkkel és más jelenlévőkkel való gyakorlati találkozóikról. Közvetlenül ezután
interjút készítettem a szociális munkásokkal a találkozóval kapcsolatos tapasztalataikról, amely általában az autóban az irodába vagy a következő látogatás
helyszínére vezető úton történt. 24 szociális munkás vett részt a kutatásban és
összesen 87 gyakorlati találkozót figyeltem meg, amelyekből 71 volt a család
otthonába tett látogatás, 9 esetben a gyermekekkel az iskolában készült az interjú, míg 7 beszélgetés rögzítésére az irodában került sor. A kutatást etikailag
jóváhagyta az egyetemem és az érintett két helyi hatóság is, és csak olyan szociális munkások és szolgáltatást igénybe vevők kerültek bevonásra, akik ebbe
beleegyeztek. A kutatás alapvető célja annak feltárása volt, hogy a szociális
munkások valójában mit csinálnak, és hogyan viszonyulnak a gyermekekhez
és a családokhoz. Ennek egyik aspektusa a munkájuk végzésével kapcsolatos
tapasztalataikra vonatkozik, és hogy vajon miként gondolkodnak és reflektálnak akkor, amikor a tevékenységet végzik (Ferguson 2016a).

Mi a reflexió és az én?
Amikor a tanulóknak és a gyakorló szakembereknek azt mondjuk, hogy „reflektáljanak cselekvés közben”, akkor mit kérünk és várunk el tőlük tulajdonképpen?
A reflexiónak és a reflektív gyakorlatnak széles szakirodalma van, amelynek áttekintése a reflexió eszközeinek és technikáinak bőségére mutat. Szintén számos
elképzelés létezik a reflektív gyakorlatról a különféle kutatásokhoz, elméleti
megfogalmazásokhoz és megközelítésekhez kapcsolódóan (D’Cruz–Gillingham–Melendez 2007; Ixer 2010; White et al. 2006: 17). Schön (1983) klasszikus megfogalmazása a cselekvés közbeni és utáni reflexióról arra irányult, hogy
megváltoztassa azt a domináns nézőpontot, hogy a szakmai gyakorlat egy technikai-racionális tevékenység, amely pusztán a szabályok és szaktudás problémákra való alkalmazását foglalja magában. Schön azt állította, hogy a szakemberek
a reflexió segítségével kezelik a munkájukat átható bizonytalanságot, alakítják,
formálják gondolkodásukat és cselekedeteiket, és tanulnak a tapasztalatokból.
A szociális munka szakirodalmában Sheppard (2007: 129) azt állítja, hogy
„a reflektív gyakorló szakember magas szintű öntudatot, szereptudatosságot
és a gyakorlata alapjául szolgáló feltételezésekkel kapcsolatos tudatot mutat”.
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Többen a kritikai reflexió szükségessége mellett érvelnek, amely a hatalomnak és komplex értelmezésének megfelelően a reflektív képességek használatát jelenti (White et al. 2006: 13). A szociális munkások és a szolgáltatást
igénybe vevők közötti társadalmi osztálybeli, nemi, faji, illetve a szexualitásból
és képességekből eredő hatalmi egyenlőtlenségeket reflektálni kell, és kerülni
kell a hatalom etikátlan használatát (Fook–Gardner 2007). Schaub, Willis és
Dunk-West (2017: 440) rámutatnak például, hogy úgy tűnik, egyes szociális
munkások nem gondolkodnak kritikusan a szexualitásról, amivel valamelyest
távol tartják magukat ettől, ami viszont korlátozza azt a képességüket, hogy a
szociális munka kapcsolati vonatkozásával teljes mértékben elköteleződjenek.
A reflexió és az „én használatának” (’use of self’) fogalmait gyakran felváltva
használják vagy összemossák egy, az „érzelmi intelligencia” előmozdítását célzó program részeként. Howe (2008: 185) azt írja, hogy „az érzelmi intelligencia
gondolatában implicit módon benne rejlik az én ismerete, különösen az érzelmi
éné. Az »én használata« a kapcsolatalapú gyakorlatok kulcsfontosságú eleme”.
Azt állítja, hogy a szociális munkásnak képesnek kell lennie saját érzelmi állapotának felismerésére és megértésére annak kapcsán, hogy képes kapcsolatba
kerülni a szolgáltatást igénybe vevő érzéseivel, akinek az érzelmei és tapasztalatai érzelmi reakciót válthatnak ki a szociális munkásból (Howe 2008: 185).
A gyakorlást és a szupervíziót kulcsfontosságúnak tekintik a reflektív gyakorló szakemberek fejlesztésében. Miként Howe fogalmaz: „a reflektív gyakorlat
megköveteli, hogy az ember tanuljon a tapasztalatokból. Megköveteli, hogy az
ember önkritikus legyen. És elvárja az embertől, hogy elemezze, mit gondol,
érez és csinál, aztán tanuljon ebből az elemzésből.” (Howe 2009: 171)
Kutatómunkám során a gyakorló szakemberek megfigyeléséből nyilvánvalóvá
vált, hogy az öntudatosság segített nekik, hogy etikusak és segítőkészek legyenek. A szociális munkásoknak gyakran sikerült higgadtnak maradniuk olyan
pillanatokban is, amikor a szolgáltatást igénybe vevők bajba kerültek, elrejtették/titkolták szomorúságukat, szégyenüket, félelmeiket és időnként örömüket
is. A reflexióval kapcsolatos hatalmas szakirodalom egy része értékes betekintést nyújt abba, hogy ez miként zajlik (Trevithick 2012). Azonban túl gyakran egyszerűsítés tapasztalható azzal kapcsolatban, ahogyan a reflektív gyakorlatról, az énről (az én használatáról) és az „érzelmi intelligenciáról” írnak,
ami ellentmond annak, amit én találtam arról, hogy mi zajlik a gyakorlatban.
A kutatásom azt mutatja, hogy vannak esetek, alkalmak és helyzetek, amikor
a gyakorló szakemberek úgy találják, hogy jobb, ha nem a szakirodalomban
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javasolt módon reflektálnak. A reflexió korlátai felismerésének elmulasztása
során jelentős tényező, hogy az „én” egy koherens, problémamentes entitásként
került megfogalmazásra, egy megkülönböztetett és egységesített valamiként,
amelyhez a szociális munkás hozzáfér, és amelybe belemerül annak érdekében,
hogy kapcsolatba kerüljön saját magával és a szolgáltatást igénybe vevővel.
Ilyen értelemben nincsenek korlátai az én érzelem-elrejtő képességének, gondolkodásának és a lehetséges és szükséges reflexió mélységének.
Azt mondhatjuk, hogy az alapvető személyiség és identitás értelmében létezik
egy szakmai „én”, amellyel minden egyén rendelkezik, ugyanakkor ez nem állandó, hanem nyitott a változásra. Ward (2010: 64) azt sugallja, hogy az, amit a
hatékony gyakorló szakemberek „kifejlesztettek (valószínűleg intuitív módon),
az egy olyan személyes tulajdonság, amely átfedésben van a szakmai készséggel egy hatékony személyiség létrehozásának érdekében”. Ugyanakkor, bár
mindannyian egyedi személyiséggel rendelkezünk, addig a szociális munkások
által használt „én” nem egy egységes, koherens entitás, amelynek korlátlan képessége van arra, hogy a szakirodalom által javasolt módon reflektáljon. Ez az én
törékeny; egy védekező én, amely alapvetően azzal foglalkozik, hogy megvédje
önmagát a szorongás elviselhetetlen szintjétől (Hollway–Jefferson 2013).
A „védekező szubjektum” vagy én (self) fogalma (Briggs 2005: 23) a pszichoanalitikus gondolkodásból ered, amely azt állítja, hogy a születéstől fogva
az én elsősorban a szorongáshoz való viszonyán keresztül alakul ki. A csecsemő teljes mértékben a szülőktől/gondozóktól függ, és például az éhség-érzet
bizonytalanságot és szorongást vált ki belőle azzal kapcsolatban, hogy vajon
megetetik-e. Az elviselhetetlen („rossz”) érzéseket „leválasztják” és a szülőkre/
gondozókra vetítik, akik az élelem és kényelem biztosítása révén „jó” objektumokká válnak (Hollway–Jefferson 2013: 19). A gyermek megküzdési, tanulási
és pszichés jólléte fejlesztésének képességét jelentősen befolyásolja a gondozók azon képessége, hogy befogadják és feldolgozzák a gyermek elviselhetetlen érzelmi állapotainak kivetítését (előrejelzését) és azokat elviselhetővé
teszik a gyermek számára azáltal, hogy ráhangolódnak az igényeikre, illetve
megértést, kényelmet és gondoskodást biztosítanak (Bower 2005: 155). Ez a
folyamat, amit Bion (1962) „elhatárolódásnak” nevezett, hasonló a szakmai
szupervízió során zajló folyamatokhoz, ahol a legjobb gyakorló szakemberek
számára is megengedett az érzéseik kifejezése, és segítséget is kapnak a „leválasztott” (háttérbe szorított), elviselhetetlen érzelmekről való gondolkodáshoz
(Ruch 2007).
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Casement (1985) azt állítja, hogy a gyakorló szakemberek szupervízióval kapcsolatos tapasztalata alapvető ahhoz, hogy képesek legyenek reflektív, önelemző,
önértékelő képességük kifejlesztésére, illetve ahhoz, hogy belehelyezzék magukat a helyzetbe, amikor a szolgáltatást igénybe vevőkkel kapcsolatban vannak.
Ezt a folyamatot Casement „belső felügyeletnek” nevezi. A ’felügyelt’ a szupervízió során megtanulja látni, hogy milyen gyakorló szakemberként, és megtanulja figyelni önmagát és az ügyfelet is. Ezt a tanulást a gyakorlatba is átültetik
úgy, hogy megfigyelik, milyen érzés lehet szolgáltatást igénybe vevőnek lenni,
beleképzelik magukat a szolgáltatást igénybe vevő helyzetébe, különösen a szakemberhez fűződő viszonyába, és megpróbálják kitalálni, hogy mi jár az ügyfél
fejében, és magukban megpróbálnak lehetséges választ, magyarázatot vagy értelmezést adni. Casement szerint a gyakorlat révén lehetővé válik a szakemberek
számára, hogy ezt a két nézőpontot – a sajátjukat és a szolgáltatást igénybe vevőét – egyszerre használják. Ezt a két pozíciót és állapotot összetartó feldolgozási funkciót Casement „belső felügyeletnek” nevezi. A belső felügyelet egyik
kulcsfontosságú feladata, hogy lehetővé tegye a gyakorló szakemberek számára,
hogy egy jóindulatú megosztottságot fenntartsanak magukban, ami által az elméjük szabadon mozoghat saját maguk és a szolgáltatást igénybe vevő között
(Casement 1985: 34–35). Bizonyos tekintetben az, amire Casement utal, hasonló
a cselekvés közbeni reflexióhoz, sőt valójában Smith (2010: 114) ezt és a belső
felügyeletet nagyjából ugyanannak tekinti. Véleményem szerint azonban
Casement belső felügyelet fogalma többre utal, mint a reflexió általános fogalma,
mivel érthetőbb magyarázattal szolgál a belső munkára és az önvizsgálatra, amit
a gyakorló szakembernek a különösen nagy kihívásokkal teli helyzetekben el kell
végeznie, illetve azt, hogy hogyan kell nemcsak gondolkodni, bár a nem-gondolkodás is előfordul a gyakorlatban. Ez a megközelítés a felmerülő lehetőségek és
kihívások szempontjából nagyobb pszichológiai mélységet ad olyan esetekben,
amikor a szorongás és a védekező én azt eredményezi, hogy a szakember képtelen értelmes és potenciálisan segítőkész módon gondolkodni a szolgáltatást
igénybe vevőről.

Reflektív gyakorlat, a gyakorlatban
A kutatásban részt vevő szociális munkások általában meglehetősen nehéznek
találták, hogy elmagyarázzák, mit csinálnak és éreznek, miközben csinálják
azt, részben, mivel nem gyakorlottak ebben. Az itt bemutatott interjúrészletek
olyan interjúkból merítenek, amelyeket a gyakorló szakemberekkel készítettem
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rögtön a családok felkeresése (családlátogatás) után (általában az autóban),
és amelyek ilyen kérdéseket tartalmaztak: „Reflektált arra, ami akkor és ott
történt?”; „Elgondolkodott az odabent zajló helyzeteken, miközben azok éppen megtörténtek?” A következő válasz tipikusan azt mutatja, hogy miként
reflektált a többség hangosan a kérdésre, miközben megpróbált rá választ adni.
„Nos, különböző mértékben. Nyilvánvalóan attól függően, hogy mit
mondott, úgy voltam, vagyis azt gondolnám, hogy befolyásolná, azt hiszem, annak a folyamatát, amerre éppen tartottam. Szóval, nyilvánvalóan
szükséges volt befogadnom azt, amit mondott, és valamilyen mértékben
átgondolni. De nem is tudom. Ez egy jó kérdés, hogy mennyire teszed ezt
meg ott és akkor. És azt gondolom, hogy van néhány dolog – most elfelejtettem, hogy mi volt az –, ahol határozottan az volt az érzésem, hogy ő egy
lázadó; és a családja is igazából ezt mondta. Ez tényleg egy meglehetősen
gyors dolog volt. Nem igazán töltöttem időt azzal, hogy ezen gondolkodjam; ez csak most ötlött fel bennem. Csak úgy beugrott. Hogy vajon erre
gondolsz-e, azt nem tudom.” (Leon)
A szociális munkás elmagyarázza, hogy a helyszínen történő reflexió által miként gondolkodik, és ez mennyiben változtatja meg a szolgáltatást igénybe
vevőt és szükségleteit illető megértését. A szakemberek által végzett tevékenységek nagy része attól függ, amit Schön (1983: 49) úgy nevez, hogy „tacit tudás
cselekvés közben”, és amely magában foglalja, hogy „többet tudunk, mint
amennyit el tudunk mondani”, mivel a szakemberek küzdenek azzal, hogy
megtalálják azt a nyelvet, amivel leírják, hogy mit csinálnak. Nagyon sok
gyakorlatot intuitív módon végeznek, és az életük során felhalmozott személyes és szakmai ismeretekre és tapasztalatokra támaszkodnak. A kutatási eredmények alátámasztják azon reflektív gyakorlattal foglalkozó tudósok
munkáját (Redmond 2006; Taylor–White 2000), akik azt állítják, hogy a gyakorlattal kapcsolatos tudás nem csupán az elmélet, a technikai szabályok és
a szaktudás problémára való egyszerű alkalmazásán alapszik, hanem, ahogy
azt Schön (1983: 49) leírja, „a tudásunk a cselekvésünkben rejlik”. A szakmai
munka megvalósítása során a tanulás mindenféle formája előfordul. A megértés nemcsak abból származik, ami az elménkben zajlik, hanem abból is, ami
a testben, illetve a mozgás vagy mozdulatlanság révén történik (Ingold 2011:
17). Ez a kutatásból is nyilvánvalóvá vált, például amikor a szülőkkel folytatott
beszélgetések nehezek voltak, a szociális munkások megmozdultak, időnként
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hirtelen talpra ugrottak és körbenéztek a család otthonában (Ferguson 2018).
Időnként ez a fajta rögtönzés akkor történik, amikor a szociális munkás tudatosan reflektál a cselekvés közben, míg máskor ez nagyrészt nem tudatos, a tacit
tudáson alapul és intuitív módon valósul meg. Ez azt jelenti, hogy mindaz, amit
a gyakorló szakemberek tudnak mondani arról, hogy miként gondolkodnak és
reflektálnak arra, amit csinálnak, csupán a tevékenységük széles spektrumának
egy részét fedi le (Ferguson 2016c).
A szociális munkások a reflexió különböző szintjeit azonosították, a leggyakoribb meghatározás különbséget tesz a gyakorlat folytatása, vagyis a cselekvés
közben tett reflexió és az azt követő, későbbi reflexió között.
„A dolgok reflektív oldalát meglehetősen fontosnak tartom és elég sokat is csinálom, majdnem egészen addig a pontig, ahol olyan, mintha
tudnád, hogy el kell engedned (nevet). De mintha nem tudnád, túlelemezheted vagy aggódhatsz rajta, […] de mindig vannak olyan dolgok,
amiket másként mondhattál volna, vagy kihagyhattál volna, vagy tudod, de aztán mégsem tudod […] De nem, úgy gondolom, hogy határozottan csinálom, és a látogatás közben is csinálod, mert vannak
helyzetek, hogy tudod, hogy van valami, amikor valami ott motoszkál a fejedben, mint egy apró megjegyzés vagy magyarázat, amiről
úgy érzed, hogy nem teljesen világos, de aztán vannak más dolgok,
amelyekről beszélnek, aztán már neked is arról kell beszélned, és ez
bizonyos értelemben reflexió, gondolkodás, bár nem vagyok teljesen
biztos benne, hogy jól mondom.” (Amy)
Hasonlóképpen írta le Monica a reflexió folyamatát és „rétegeit”, amikor az
alábbi, egy tanácsadó által a rádióban elmondott mondatot idézte: „olyan,
mint amikor folytatsz egy beszélgetést, és mégis valahogy, mint egy helikopterből, felülről szemléled a beszélgetést”.
„És ez olyasmi, mint amit mi is csinálunk, mert nem csak cselekvés
után reflektálunk, hanem aközben is, miközben cselekszünk, és tudod,
azt gondolom, hogy ez reflexió. Olyan, mint amikor érzed, hogy egy
bizonyos mondat vagy egy bizonyos […] út nem oda vezet, ahova
szeretnéd, szóval tudod, hogy módosítani fogod, és igen, tudod, hogy
különféle szintjei vannak. Ez akkor történik, amikor ott vagy, abban a
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pillanatban, de van egy másik réteg is, ami folytatódik, miután elmentél, tudod, az azonnali, aztán talán egy másik réteg, amikor már otthon
ülsz este a kanapén, aztán valami újra az eszedbe jut.”
Ez a cselekvés közbeni reflexió klasszikus fogalmát úgy artikulálja, mint a
kognitív ön-vizsgálat egy formáját, amelyet úgy érünk el, hogy a gondolatot
– „helikopterezéssel” – a szolgáltatást igénybe vevővel való interakció fölé
emeljük. Eraut ezt „metakogníciónak” nevezi: „egy egyén képessége arra, hogy
tudatában legyen annak, amit tesz vagy éppen tett” (Eraut 2008: 6). Ez lehetővé teszi a szociális munkás számára, hogy elgondolkodjon a feltételezésein, a
kérdezési stílusán, a szolgáltatást igénybe vevő válaszainak módján, valamint
a találkozó értelmén és értékén. Monica azt is élénken leírja, hogy a cselekvés
utáni reflexió miként zajlik az irodában, a szupervízión és este otthon.
Ezzel a szociális munkással az interjú egy olyan általam megfigyelt családlátogatás után készült, melynek során a reflexió egy másik rétege – a kritikai
reflexió – vált láthatóvá. Az anya – hívjuk Maggie-nek – a negyedik alkalommal tett panaszt a rendőrségen, hogy a barátja bántalmazza őt. A 42 perces családlátogatás a nappaliban zajlott, ahol Maggie a 12 hónapos fiával, Robbie-val
az ölében ült a kanapén. Maggie azt mondta, hogy rászánta magát arra, hogy
elhagyja erőszakos partnerét, akit a rendőrség letartóztatott, majd elengedett, és
aki azóta kötekedik Maggie-vel. Monica nagy empátiát mutatott Maggie iránt,
és biztosította őt arról, hogy helyesen cselekedett, amikor értesítette a rendőrséget, illetve támogatta a férfi erőszakos viselkedésével és a rendszer elégtelen
válaszaival kapcsolatos elemzését:
Szociális munkás: „Igen, megértem, hogy ez úgy tűnhet …” (félbeszakították)
Anya: „Őszintén szólva szerintem ez undorító.”
Szociális munkás: „Igazán frusztráló.”
Anya: „Igen, nagyon feldühített. Mivel rossz múltja van, és az a helyzet, hogy nagyon okos, és én ugyan tudom, hogy mit csinált, de
ő olyan okos, hogy maga mellé tudja állítani az embereket, de
engem borzasztóan idegesít, hogy ő azt mondja: »Nem csináltam
semmit.«”
Szociális munkás: „Igen, azt hiszem, hogy igazán helyesen cselekedett.”
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A szociális munkás egyértelműen kritikai reflektív módon járt el azáltal, hogy
hallgatólagosan feminista nézőpontot vázolt fel arra, hogy a bántalmazó férfi
magatartását a férfiak társadalmi hatalmának, a patriarchizmusban meglévő
férfiúi önigazolás (jogosultság) és a büntetőjogi rendszer azon hajlandóságának
kontextusába helyezte, amely hagyja, hogy a férfiak megússzák az ilyesmiket.
Ez nem azt jelenti, hogy a kutatásban részt vevő valamennyi szociális munkás
mindig kritikusan reflektált ily módon; hanem inkább azt szemlélteti, hogy mit
tartalmazott a kritikus reflexió, amikor megtörtént, láthatóvá téve a szolgálatást
igénybe vevőket érintő, befolyásoló erődinamikák fajtáit.

Felfüggesztett énmegőrzés: a reflexió korlátai
Miközben az adatok igazolják a reflektív gyakorlat bizonyos aspektusainak jelenlétét, addig a kutatási eredmények azt is mutatják, hogy a cselekvés közbeni
reflexió jelenleg népszerű fogalma túl leegyszerűsítő ahhoz, hogy megragadja
annak komplexitását, hogy a szociális munkások miként gondolkodnak, vagy
nem gondolkodnak. A következő szociális munkás beszámolója tipikusnak tekinthető:
„De amikor benne vagy, nem tudsz ellene semmit tenni. Nem gondolsz
túl sokat a pánikolásra vagy a csapkodásra, mert tőled várják, hogy irányíts. Ezt egy kicsit kvázi felfüggeszted. Ez olyan, mint a felfüggesztett
énmegőrzés: most nem lehetek ijedt, szóval nem leszek az. És ha már
később biztonságban vagy, már szabad ezt mondanod: Ó, Istenem, mi a
rohadt fene volt ez. De aztán van, amikor csak azt gondolod: ezt most
nem engedhetem meg magamnak, szóval azt gondolom, hogy minden
rendben van.” (Jenny)
Míg ez a szociális munkás az ijesztő helyzetekkel való megbírkózásról beszél,
addig a „felfüggesztett énmegőrzésnek” sokkal általánosabb jelentősége van abban, hogy ezek a gyakorló szakemberek miként gondolkodnak – vagy időnként
nem gondolkodnak – az érzéseikről a munkájuk közben.
„Nincs sok időnk tervezni vagy előkészülni, nagyon gyakran pusztán
azért, mert nagyon elfoglaltak vagyunk és nincs időnk. De általában kihasználom azt az időt, amit a helyszínre való utazással töltök arra, hogy
végig gondoljam, mit fogok tenni. Aztán, amikor már ott vagyok, azt
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gondolom, hogy: oké, ez most nem igazán működik ebben a helyzetben,
hogyan tudom ezt másként csinálni – akkor elgondolkodom rajta, miközben valaki néha beszél hozzám. […] Igen, azt hiszem, hogy kritikusabb
vagyok, és inkább reflektálok arra a módra, ahogy a kérdéseket kérdeztem, mint arra, hogy az adott ember milyen hatást tett rám. Időnként
nyilvánvalóan azt gondolom: Istenem, ez az ember borzasztóan idegesít
ma, és nem akarok itt lenni, és egyáltalán nem hiszem, hogy ez eredményes lesz. De aztán végiggondolom, és azon gondolkodok, hogy miként
használom a találkozóimat, hogyan teszem fel a kérdéseket […]. De nem
feltétlenül gondolkodom azon, hogy ez milyen hatással lesz rám abban
a pillanatban, amikor ott vagyok. Több mindenre is gondolok, amint elhagyom a házat és utazok vissza az irodába vagy a következő találkozó helyszínére. […] És aztán, amint elmegyek és van időm az irodában
vagy az autóban, na, akkor gondolkodom azon, hogy ez milyen hatással
van rám. És nem hiszem, hogy ez produktív lenne a számomra, és nem
tudom, hogy mások számára az-e, ha ezt, akkor gondolnám át, amíg ott
vagyok. Ez alapvetően annyi, hogy nem nyílsz meg túlságosan mások
számára, hogy ezek a kivetítések ne befolyásoljanak, vagy ne hassanak
vissza rád.” (Angela)
Angela metakogníciót használ és belekezd némi belső szupervízióba is, ami
lehetővé teszi számára, hogy a másokkal való interakció során lássa saját magát. Lehetővé teszi, hogy bizonyos érzelmek érezhetők legyenek (pl. düh), de
lezárja annak a lehetséges mélyebb hatását, amit tapasztal, és ahogy hatnak
rá. Őt nemrégiben figyeltem meg egy olyan család látogatása közben, ahol a
gyermek elhanyagolása volt a legfőbb probléma, és mint sok, a kutatásban
szereplő szociális munkás, ő is beszélt a „piszkos” otthoni körülmények és a
kellemetlen szagok hatásától való megszabadulás nehézségeiről. Ezen érzékszervi tapasztalatok és a kísérő érzések, mint például az undor túlzottá válásának a megakadályozása az én tudatos és tudattalan védelme révén történik
(Trevithick 2011).
Az érzelmek és az énmegőrzés felfüggesztése időnként azáltal történt, hogy a
gyakorló szakemberek tudatosan ’be- és kikapcsolták’ a reflexiót, hogy megfeleljenek a helyzet követelményeinek. Az egyik szociális munkást, Hannaht,
egy olyan látogatásra kísértem el, ahol az anya nem volt hajlandó beengedni,
rövid idő alatt olyan ideges lett, hogy 14 percet töltött a küszöbön sírva és
Hannah-val kiabálva, hogy biztosítékot kapjon arra, hogy Hannah nem veszi
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el a lányát. Rögtön ezután Hannah egy másik családhoz ment, amit szintén
megfigyeltem. Hat nappal később, miután visszatértünk a családhoz, Hannah
a következőképpen magyarázta, hogy miként birkózott meg a küszöbös találkozás hatásaival:
„Tulajdonképpen sehogy, csak felhangosítod a zenét az autóban és egyszerűen megfeledkezel róla, aztán csak a következő látogatásra koncentrálsz. De ez olyan, mint amikor sok dolgot [nehéz találkozót] éltek meg
együtt, aztán egyszer csak kimerül a dolog. És erről beszéltem, azt hiszem,
például mielőtt elmentem a találkozóra ma, egy kicsit dühöngtem [egy kollégának], hogy »Ó, Istenem, látnod kellett volna, hogy milyen volt velem
a minap, és most el kell mennem hozzá!« Azt hiszem, tényleg arra támaszkodom, hogy képes vagyok egy kicsit lerakni ezt a dolgot, és enélkül látni
őt. Érted, mire gondolok?”
Ez megerősíti a gyakorló szakemberek énmegőrzésének fontosságát azáltal, hogy
lehetőségük van arra, hogy az érzéseiket a kollégáknak „rakják le” az irodában,
mind informálisan, mind szupervízió keretében. Angela elbeszélése mutatja az
autónak a létfontosságú szerepét, mint potenciális reflektáló tér (Ferguson 2010,
2011), és azt, hogy a hangos zene miként segíti a szociális munkásokat munkájuk mély érzelmi hatásainak kezelésében azáltal, hogy segítenek nekik nem
reflektálni. Hannah hangos zenét használt, hogy elnyomja a saját tapasztalataival
kapcsolatos gondolatait, mert a reflektálás és a nyers, fájdalmas érzések szabadjára engedése meggátolhatta volna abban, hogy elég védett és ellenálló legyen
a következő családdal való szembenézéshez és hatékony cselekvéshez. És úgy
tűnik, működött ez a dolog, mert a következő találkozó szintén kihívásokkal teli
volt, de a szociális munkás képes volt túllépni a szülői ellenálláson, hogy elérje
célját, és egyedül beszélhessen a gyermekkel.
Érzelmileg minél megerőltetőbb és szorongást kiváltó egy találkozó, annál nehezebb a gyakorló szakembereknek a cselekvés közbeni reflektálás, bármilyen
mélységben is, és annál kisebb hatalmuk van a saját védelmük felett, akár reflektáltak, akár nem. „Gary” azután beszélt erről, miután megfigyeltem, ahogy egy
interjút készít egy édesapával – „Michael-lel” – a kannabisz-használatáról:
„ […] ez olyan, mint amikor a szorongásom szintje újra emelkedni
kezdett […] érzed, hogy elöntenek az érzelmek és folyamatosan kontrollálnod kell őket, és mintegy mozgásban kell lenned, tehát tudod,
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hogy figyelned kell és tudatosnak kell lenned, mert amúgy az vagy,
de nem érezhetsz csupán valamit és cselekedhetsz annak megfelelően,
mert azt hiszem, hogy ez azzal a veszéllyel járna, hogy csak reagálsz
a dolgokra, ahelyett, hogy válaszolnál is rájuk. Van ennek a megkülönböztetésnek értelme? […] De ugyanakkor nem tudod teljesen kizárni az érzéseidet, mert ez adja neked az információ jelentős részét.
Úgy gondolom, hogy ez mindig olyan érzés, mint amikor bizonyos
távolságból próbálod nézni az interjút és azt, hogy miként teljesítesz,
és pontosan így módosítod a válaszaidat […] aztán megpróbálod úgy
alakítani a beszélgetést és irányítani az interjút, hogy megbizonyosodj róla, hogy a támpontok, amelyekre szükséged van, megvannak,
de nem oly módon teszel szert rájuk, ami oda vezethet, hogy valaki
dühbe guruljon. Úgy hiszem, hogy Michael valóban eljátszotta ennek a szerepnek egy részét, mivel hajlandó volt leülni és beszélni, és
úgy tűnt, hogy reflektál az információra, legalábbis a vége felé. Még
mindig érzem valahogy azt az érzést, amit csak fizikailag érezhetsz, a
stresszt és a figyelmet, ami a testedben van azóta, nos, igazán tegnap
este óta, amikor lefeküdtem és megpróbáltam kitalálni, hogyan fogom
csinálni ezt az interjút.”
Ez a beszámoló jól ismerteti a belső felügyelet folyamatát (Casement 2006:
132–150), illetve a szorongást és aggódást, amely mind a szolgáltatást igénybe vevővel zajló találkozó előtt, mind alatta végbemegy. A gyakorló szakember érzékelhetően fogalmazza meg azt a fő kihívást, hogy miként lehetséges
befogadni az érzelmek felismerését és ellenőrzését, miközben teljesen felfüggeszti ezek átérzését, hogy a munka lehetséges legyen.
A „szétválasztás” (felosztás) nyelvét Gary is használta ennek leírására:
„Tudom, hogy van, amikor meg kellene csinálnom a gyakorlat közbeni reflektálást. […] Mert, például, ha bemész egy házba, ahol a szülő
azonnal agresszívan viselkedik veled vagy valami hasonló, és minden
küzdési vagy menekülési válaszod beindul, akkor is nagyon tudatosan
kell figyelned. Az első számú dolog, amire figyelned kell, hogy hol
vannak a kijáratok, hol van a veszély, és hol van a kockázat. A kettes
számú: meg tudom-e nyugtatni ezt az embert és végezhetem-e a dolgomat, amiért jöttem. Ha sikerül ezt megtenni, kérdés, hogy láthatom-e
a gyermeket, biztonságos-e látni őt, és mi annak a kockázata rájuk
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nézve, ha bizonyos kérdéseket felteszek vagy sem. És így soha nem tudsz
teljesen elmerülni abban, amit csinálsz, mert akkor kockázatnak tennéd ki
magadat és mindenki mást ebben a helyzetben. Így úgy gondolom, hogy a
szétválasztás bizonyos szintje elengedhetetlen a munka elvégzéséhez, és
minél veszélyesebb egy helyzet, annál inkább képesnek kell lenned erre,
vagy potenciálisan minél ingatagabb vagy veszélyesebb a helyzet vagy az
ember, akivel éppen foglalkozol, annál fontosabb, hogy képes legyél az e
fajta szétválasztásra, mert nagyon megfontolt módon kell reagálnod vagy
válaszolnod a lehetséges ijesztő ingerekre.”
A belső felügyelet révén Gary egy olyan szétválasztást hozott létre magában,
amelyben elméje szabadon mozoghat közte és az ügyfél között, illetve a gondolkodás és az érzékelés között. Néhány reflexió a leírt pillanatban zajlik a veszély
és az éberség tudatosodása értelmében, ugyanis mialatt azt figyeli, hogyan lehet biztonságosan kijutni a házból, magát is védi attól, hogy a szorongás érzése
átjárja.
Amy a saját maga megvédésének szükségességére egy „belső gát” felállítása
szempontjából utalt.
„[…] néha csak érzésből csinálod a dolgokat, és nincs meg az a luxusod,
az a mentális tered, hogy csináld azt [a reflexiót], csak így megéled. […]
és egy kicsit jobban kell fókuszálnod. De emiatt van az, hogy minden
látogatás potenciálisan eléggé más. […] Ha, például, valaki harcias és
úgy érzed, hogy meg fog támadni, akkor felállítasz egy gátat, mivel tudod, hogy ez az ember igazából nem téged, hanem a szociális munkást
támadja. És igen, vállalnod kell a felelősséget azért, amit szakmailag csinálsz, de ez az, amikor szükséged van a gátra, amikor jön az: »Én nem
vagyok ilyen szar, borzasztó, kíváncsi, inkompetens ember«, vagy bármi
más, amit rád kiabálnak. Én csak a munkámat végzem, és ez az, ahol a
munkám véget ér, és az énem többi része védve van ezáltal a gát által.
[…] Egy belső gát. […] Hallanod és értened kell, amit valaki rád kiabál,
képesnek kell lenned válaszolni rá egy számára értelmes módon, de szükséged van arra a gátra is, hogy ne vedd magadra azokat a dolgokat.”
A szociális munkás tehát reflektál cselekvés közben, de csak egy bizonyos pontig, a szétválasztás ugyanis akkor történik meg, amikor a szolgálatatást igénybe
vevővel történő kapcsolat során úgy érzi, hogy a történések elviselhetetlenül

140

HOGYAN REFLEKTÁLNAK A SZOCIÁLIS MUNKÁSOK...

tolakodó módon a belső énjére is hatással lennének. A belső élet elviselhetetlen
érzésekkel szembeni védelmére felállított „gát” egy eszköz arra, hogy megpróbáljuk teljesíteni a találkozót. Az irónia – figyelembe véve a reflexiónak a
szakirodalomban tulajdonított fontosságot – az, hogy a cselekvés közbeni nem
reflektálás alapot nyújt arra, hogy képesek legyünk (egyáltalán) cselekedni és
teljesíteni legalább egy részét annak, amit tenni kell.
Egyesek teljesíthetetlennek találták azt a kihívást, hogy képesek legyenek
átgondolni és belső felügyeletet biztosítani maguknak a családlátogatások
során.
„Nos, én nem, én csak egyszerűen nem tudtam, hogy mit mondjak, mit
tegyek, és ahogy ott ültem, és elemeztem a saját gyakorlatomat, azt
hiszem, azt gondoltam: nem is tudok beszélni, nem is tudok beszélni
a gyerekkel, nem tudok. Úgy éreztem, hogy figyelmen kívül hagytam
őt, amit nem akartam, mert megpróbáltam beszélni vele és meghallgatni azt, amit mondott, de aztán, mintha csak lesöpörtem volna, úgy
éreztem, hogy csak olyan vagyok, mint, aki azt mondja, hogy »igen,
igen, igen…«.” (Kate)
A megfigyelés megerősítette a szociális munkás azon erőfeszítéseit, hogy hatékonyan fókuszáljon a gyermekre. Igazából azonban figyelmen kívül hagyta
őt és nehéznek találta a találkozót az apa ellenállása, a nagyon feszült légkör
és az otthonukban uralkodó körülmények okán érzett undora miatt. Képes
volt megtapasztalni, hogy milyen hatástalan volt a gyakorlata, miközben csinálta, de túl ideges és undorodott volt ahhoz, hogy képes legyen igazodni ahhoz, hogy elérje azt, amit kellene. Túlterheltté vált. Ugyanakkor a cselekvés
közbeni reflexió nem minden esetben vezet a szociális munkás azon képességéhez, hogy ott és akkor az abból szerzett tapasztalat alapján cselekedjen.
A szociális munkás számára hasznos volt annak felismerése, hogy nem volt
hatékony, még akkor is, ha akkor és ott nem tudott ezen változtatni, mert ha
annak a tudatában megy el a találkozóról, hogy nem érte el a célját, akkor újra
visszamehet.
Komoly kockázatok akkor merülnek fel, amikor az én teljesen védetté válik, a szociális munkások abbahagyják a gondolkodást, és még csak a saját
nem-reflektálásuknak sem lesznek tudatában. Ez a megfigyelt esetek csak kis
részében fordult elő, ott, ahol a szociális munkások intuitíven, érzelmileg és
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kognitívan is távol álltak a helyzettől, és nem kapcsolódtak értelmes módon
a gyermekekhez és a szülőkhöz olyan mértékben, hogy látták volna ennek a
kockázatát (Ferguson 2017).
Ez az én elfojtásából származik, nem pedig az én átmeneti felfüggesztéséből és védelméből. Ez nemcsak a munkatapasztalaton való nem gondolkodást
jelenti, de nem is tudnak arról, hogy mire nem gondolnak. Mint bebizonyosodott, a reflexió elmaradásának lehet reflektív eleme abban, hogy a belső
felügyelet révén a szociális munkás miként szerez pillanatnyi tudatosságot és
hoz döntést arról, hogy az átélt szituáció olyan nehéz, hogy nem biztonságos,
hasznos vagy elviselhető elgondolkodni azon, hogy érzelmileg és alapvetően
mennyire megerőltető is ez. Mélyebb szinten a cselekvés közbeni reflexió
elmaradása nem igazán a gyakorló szakemberek tudatos választása, inkább
annak az eredménye, hogy az adott pillanatban a védekező én arra ösztönzi
őket, hogy ne gondolkodjanak hosszasan a fájdalmas érzéseken, hanem elszakítsák azokat maguktól. Alapja egzisztenciális és tudattalan elemekkel rendelkezik. A leginkább aggasztó az, amikor a félelem érzése beágyazódik, beépül a szervezeti kultúrába (Cooper–Lousada 2005), és az érzelmi állapottól
való öntudatlan elszakadás folyamatos ciklusa létezhet, gyakran képtelenné
téve a gyakorló szakembereket és a vezetőket arra, hogy tisztán gondolkodjanak
a szolgáltatást igénybe vevők biztonságáról és a személyzet jóllétéről, és ahol
a vádaskodás és egyéb mérgező tapasztalatok uralkodhatnak.

Összegzés
A gyakorló szakemberek oly módokon reflektálnak cselekvés közben, amelyek illeszkednek a szakirodalomban leírtakhoz. De az itt bemutatott eredmények azt is megmutatták, hogy vannak esetek, amikor korlátozzák a reflexiót
annak érdekében, hogy védjék magukat úgy, hogy a munka elviselhetővé
és megvalósíthatóvá váljon. Érdekeltek abban, hogy ne kerüljenek mélyen
bele abba a nehéz tapasztalatba, amiben éppen vannak. Az ilyen ’hárítás’
annak a finom egyensúlynak a következménye, amely az érzelmi és érzékszervi tapasztalatokról a felmerülésük pillanatában való gondolkodás, illetve
az azokról való nem gondolkodás és a szakembereket megbénító túlzott aggódás között jött létre. A reflexió hiánya egészséges lehet, mint a működés
gyakorlati módja, amely lehetővé teszi, hogy a szociális munkás pszichésen
(meg)védje önmagát és megpróbálja elérni a céljait. Miként Smith (2010:
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115) megjegyzi, néhány embernek bizonyos esetekben „el kell távolodni önmagától, ahelyett, hogy magába fordulna”. Lényeges azonban, hogy a
nem-reflektálás bármely formája csupán átmeneti állapot legyen, és szükséges
a szupervízió általi lezárása, ami lehetővé teszi az átélt tapasztalatokról való
kritikus gondolkodást.
Miközben Schön (1983) bölcsen felismeri a cselekvés közbeni reflexió korlátait, addig elég sok szociális munkával kapcsolatos tudományos tanulmány
nem tesz így, miközben egy naiv és hibás énelméletet alkalmaznak. Ez ahhoz az elváráshoz vezet, hogy a hallgatóknak és a tapasztalt gyakorló szakembereknek, még a kritikus pillanatokban is, képesnek kell, vagy legalábbis
kellene lenniük arra, hogy cselekvés közben reflektáljanak az érzéseikre és gondolataikra, hogy képzett és etikus módon biztosítsák az én (saját személyiségük)
használatát. Az énhasználat és a cselekvés közbeni reflexió ilyen leegyszerűsítő
módon történő összekapcsolása már nem tartható fenn. Az énvédelemből adódóan vannak olyan tapasztalatok és helyzetek, amikor a cselekvés közbeni reflexió
túlságosan problémás, oly mértékben, hogy az sem lehetséges, sem kívánatos
vagy hasznos nem lehet.
A reflektív gyakorlat elmélete nem elegendő annak megértéséhez, hogy miként gondolkodnak a gyakorló szakemberek cselekvés közben, ha egyáltalán
gondolkodnak. Ezért azt állítom, hogy ezt ki kell egészíteni a pszichoanalízis
felismeréseivel, illetve a megtestesülés és az átélt tapasztalat elméleteivel és
nézeteivel, figyelembe véve a mozgást, az érzékelést és a gyakorlat összetettségét (komplexitását) és leülepedett természetét (Ferguson 2018; Ingold
2011). Ez felfedi a szorongás énre gyakorolt hatását, az én megvédésének
szükségességét, valamint azt a lényeges szerepet, amit a belső felügyelet játszik a gyakorló szakemberek pillanat hevében való gondolkodásának megsegítésében. A kutatási eredmények alátámasztják Trevithick (2011) érvelését,
miszerint a védekezés és a szorongás gyakori tapasztalatok a szociális munka során, amelyeket sokkal alaposabban kellene megérteni, hiszen együtt
kell velük dolgozni. A belső felügyelet pontosabb módszer, mint a „reflexió”
általános kifejezése arra a fajta önelemzésre, amelynek mélyebb érzelmi,
érzékszervi és tapasztalati szinten kellene megtörténnie, és amely lehetővé
teszi a gyakorló szakemberek számára, hogy gondolataikat és érzelmeiket
„megfékezzék”.
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Kiemelkedően fontos, hogy a reflexió korlátait teljes mértékben felismerjük
és elfogadjuk annak érdekében, hogy ne értsük félre vagy ne patologizáljuk
a szociális munkásokat olyan elvárásokkal, mint hogy reflektálniuk kellene
a cselekvés közben, amikor ez nem is lehetséges. Ugyanakkor a szociális
munka oktatásának és képzésének az elvégzett fontos munkára kell építenie
(Fook–Gardner 2007; Redmond 2006 ), segítve a gyakorló szakembereket
abban, hogy fejlesszék azon készségeiket, hogy megfelelő belső felügyelet
révén képesek legyenek elhatárolni magukat annak érdekben, hogy tolerálni
tudják az olyan nehéz helyzetekből adódó szorongást, amelyek fontos betekintést engednek a szolgáltatást igénybe vevők helyzetébe, illetve segítik
a segítő folyamat megvalósulását. Briggs leír egy terápiás módszert, amely
Freud azon elméletéből származik, hogy „szabadon lebegő figyelmet” fordítunk
az ügyfélre és a találkozóra. Ez egy lehetséges módja annak, hogy túllépjünk azon,
hogy mit várunk az ügyféltől és a kapcsolattól, és megpróbáljunk valami újat, váratlant, vagy valami nem tudatos dolgot felfedezni (Briggs 2017: 103). Hasonlóképpen, Bion (1970: 124) azt állította, hogy a terapeutáknak a „türelem állapotát”
kell elérniük ahhoz, hogy képesek legyenek elviselni a bizonytalanságot. A szociális munkások természetesen nem terapeuták. Ők gyorsan változó bürokráciában
dolgoznak, ahol a szolgáltatást igénybe vevőkre szánt idő – akiknek egy része nem
is akarja a szolgáltatást – és a türelem mértéke is feszített. Mégis, a kutatásom során
azt figyeltem meg, hogy a szociális munkások néha elérik a maguk ilyen jellegű
elhatárolódását, és képesek egy halom érzést elviselni és hatékonyan kapcsolatba
lépni a gyermekekkel és a szülőkkel, miközben mások kevésbé voltak erre képesek. Briggs-nek bizonyosan igaza van, amikor azt állítja, hogy sokat lehet nyerni
a „bizonytalanságot, erőteljes érzéseket és impulzusokat elviselő és ezeket kezelő”
képesség fejlesztésével (Briggs 2017: 110). Ez az, amire szükség van, és a szociális
munka oktatásának lehetővé kell tenni a hallgatók számára, hogy elérjék ezt azáltal,
hogy tanulnak az én összetettségéről, az érzelmi életükről és a gondolkodást befolyásoló tényezőkről. A képzés egyik formája, amely a kutatások szerint segít ebben,
az a csecsemő megfigyelésének hosszabb időtartama alatt szerzett tapasztalat
(Hingley-Jones–Parkinson–Allain 2016). Ezen megközelítést számos szociálismunkás-képzés során alkalmazzák, és általánosan kellene is alkalmazni
(Parkinson–Allain–Hingley-Jones 2017), a kritikus gondolkodás és a hatalom
dinamikájának középpontba állítása mellett.
Végül, ez az érvelés tisztázza a cselekvés utáni reflexió fontosságát. A gyakorlati
találkozók után a munkatársak támogatásának szigorúan reflektívnek, elemzőnek
és kritikainak kell lennie, teljes mértékben figyelembe véve azokat az érzéseket és
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érzékszervi tapasztalatokat, amelyeket a szakemberek a cselekvés közben esetleg
lehatárolnak, és nem gondolnak rájuk. A szupervízió pozitív tapasztalatai ugyanakkor támogatják a belső felügyeletnek és a szociális munkás azon képességének
a további fejlődését, hogy elhatárolja magát az olyan nehéz körülmények esetén,
amelyek azzal fenyegetnek, hogy megakadályozzák őt abban, hogy gondolkodjon (reflektáljon) és megtegye azt, amire emberileg csak képes lehet.
Fordította: Szőke Júlia
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GYAKORLATI SZAKEMBEREK
RÉSZVÉTELÉNEK ÚTJAI
A GYAKORLAT ÉS A KUTATÁS KÖZÖTTI
KAPCSOLAT MEGTEREMTÉSÉBEN1
SARA SERBATI – ANNE MOE –
CARMEL HALTON – GILL HAROLD
Bevezetés
„A 21. század elején a szakemberektől azt várták, hogy hatékonyabb gyakorlatot folytassanak a bizonytalanság és komplexitás növekvő kihívásai
közepette. Az evidenciaalapú gyakorlat széles körű igénye egy fontos
válasz erre. Mégis, a kutatás kortárs megközelítései gyakran képtelenek
megfelelő bizonyítékot vagy tudást szolgáltatni e gyakorlat különféle
helyzetekben való használatáról.” (Salisbury Forum Group 2011: 1)
Ezek a szavak nyitják a szociális munka gyakorlati kutatásáról szóló Salisbury
Nyilatkozatot, melyet 2008-ban egy nemzetközi csoport írt a Szociális Munka
Gyakorlati Kutatásának Nemzetközi Konferenciáját követően. Széles körű csalódottság volt érezhető ugyanis amiatt, hogy a kutatás kortárs megközelítései gyakran képtelenek megfelelő bizonyítékot vagy tudást szolgáltatni a szociálismunka-gyakorlat különféle helyzetekben való használatáról. A szakirodalom gyakran
kiemeli a hatékony beavatkozások ismerete és a jelenleg alkalmazott mindennapi
gyakorlatok közötti szakadékot. Számos jelentősebb értékelő beszámoló egyért
abban, hogy a hatékony beavatkozásokról sokat tudunk ugyan, ennek a tudásnak
1 A tanulmány eredeti megjelenési címe és helye: Sara Serbati–Anne Moe–Carmel Halton–Gill Harold
(2019): Pathways for practitioners’ participation in creating the practice-research encounter. European
Journal of Social Work, 22., (5.), pp. 791–804.
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mégis kevés hasznát vesszük abban, hogy a gyermekek, a családok és a felnőttek körében fontos eredményeket érjünk el (Fixsen–Naoom–Blase–Friedman–Wallace 2005). Úgy tűnik tehát, hogy ez a szakadék a gyakorlatot és a
kutatást ugyanazon híd két oldalára helyezi:
„A kutatók azzal érvelnek, hogy a gyakorlati szakemberek általában
nem tudnak a rendelkezésre álló kutatásokra támaszkodni, és hogy a
gyakorlat nem evidenciaalapú. A gyakorlati szakemberek pedig azt
állítják, hogy a kutatás gyakran nem releváns a napi gondok szempontjából, és hogy úgysincs idejük vagy erőforrásuk arra, hogy gyakorlatukat a bizonyítékok fényében tekintsék át.” (Fisher 2011: 20)
Mindazonáltal, a gyakorlati szakemberek és kutatók közös érdeke, hogy a
gyakorlat fejlesztésének módjait megtalálják. „Ebben a helyzetben az evidenciaalapú politika és gyakorlat úgy tűnik, hogy a nagyobb bizonyosság reményét nyújtja arra, hogy mi működik, ám ezt ritkán mondják.” (Helsinki
Forum Group 2014: 8) Ugyanakkor, néhány tudós felismerte az evidenciaalapú megközelítés korlátait is. Shaw (2005) a hangsúly érdekes eltolódásáról
számol be: egyre többen hivatkoznak a gyakorló kutatási folyamat demokratizálásának (Usher 2004) vagy az evidencia- és a kapcsolati modellek közötti
egyensúly megteremtésének szükségességére (Munson 2004). Nemrégiben
Mullen (2016) kritizálta az evidenciaalapú hagyomány mechanikus érvelési
sajátosságát, és felszólított a gyakorlati szakemberek kritikaiértékelés-központúságának átgondolására a végső döntések meghozatala során. A Salisbury Forum Group azt sugallja, hogy a szociális munka gyakorlatalapú kutatása
„áthidalja ezt a szakadékot a kutatás és a gyakorlat világa között” (Salisbury
Forum Group 2011: 3).
2012-ben, Helsinkiben, felülvizsgálták a gyakorlatalapú kutatás első meghatározását, s azt állították, hogy:
„A gyakorlatalapú kutatás nem egy specifikus kutatási módszer, hanem inkább egy találkozási pont a gyakorlat és a kutatás között, melyről minden alkalommal és mindenhol, ahol létrehozzák, tárgyalni kell.
Lényegében a gyakorló szakemberek nem lesznek kutatók, és a kutatók sem lesznek gyakorló szakemberek. Ami lényeges és érdekes,
az a nézőpontok cseréje.”
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A kutatás gyakorlat feletti tipikus dominanciájának ellenáramlatát feltételezi a gyakorlatalapú kutatás, amit a kifejezés harmadik átfogalmazása is
megerősít:
„A gyakorlatalapú kutatás természeténél fogva és a humán szolgáltatások kontextusában is relációs. A definíció szerint a kutatási és gyakorlati módszerek közötti kapcsolattal, az elmélet és gyakorlat közötti kapcsolattal, illetve a szociális munka gyakorlatának értékei és kihívásai
közötti kapcsolattal foglalkozik. Következésképpen, a gyakorlatalapú
kutatás tükrözi és hangsúlyozza a kutatók, a gyakorlati szakemberek és a
szolgáltatásokat igénybe vevők közötti kapcsolatokat és interakciókat.”
(Epstein et al. 2015: 2)
A gyakorlatalapú kutatás definíciói megmutatják, hogy az elmélet és a gyakorlat
közötti szakadék milyen mértékben zavaró. Nem tudják ugyanis megmagyarázni, hogy a „kutatók, a gyakorlati szakemberek és a szolgáltatásokat igénybe
vevők közötti kapcsolatok és interakciók” várhatóan hogyan valósulnak meg.
A szociális irányelveknek és/vagy gyakorlatoknak az emberek szükségleteinek
való jobb megfelelését célzó emancipációs gondolaton általában a társadalomtudományok is osztoznak, amelyek ugyanolyan elkötelezettek a társadalmi
problémák megoldása iránt. Vagyis, ahogy Uggerhøj (2012: 79) állítja, a gyakorlatalapú kutatás alapvető természetét „gyakran tisztázatlannak tekintik az
arról alkotott konszenzus hiányával együtt, azzal, hogy mit foglal magában a
gyakorlatalapú kutatás és mi esik a határain kívülre”. Több tudós (pl. Fook–
Johannessen–Psoinos 2011) eklektikus módszertanra szólít fel – anélkül, hogy
bármelyik megközelítésnek is prioritást adnának –, de a megértést nem sikerül
tisztázniuk. Felmerül tehát a meghatározás problémája. Erre utalhat Uggerhøj
(2012: 67), amikor kijelenti, hogy „a gyakorlatalapú kutatás elméleti alapja
a gyakorlatból való elméletépítés”. A kérdést itt kiindulópontként kell tekinteni annak vizsgálata szempontjából, hogy az elmélet és a tudás miként jön
létre abban a kontextusban, ahol és ahogyan felhasználják. Gibbons és társai
(1994) hasznos különbséget tettek a tudásteremtés 1-es és 2-es módja között.
A tudásteremtés 1-es módját úgy definiálják, mint amely a tudományos normák által irányított hagyományos kutatási megközelítésekre épít. A 2-es mód
olyan ismereteket próbál meg előállítani, amelyek hasznosak vagy relevánsak
a gyakorlat szempontjából. Az ilyen tudásteremtés akkor történik meg, „amikor a gyakorlati szakemberek hálózatokat hoznak létre, illetve szükségleteik
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és igényeik szempontjából releváns nézőpontokat, koncepciókat és kategóriákat
fejlesztenek ki”. A gyakorlatalapú kutatás a kollektív tanulási folyamat részévé
válik, melynek során „a gyakorlati szakemberek az eredményeket nemcsak eredményekként, hanem mint a mindennapi gyakorlat és módszerek fejlesztésének
részeként is felhasználják” (Uggerhøj 2012: 91).
Ezen feltételezések alapján a gyakorlatalapú kutatás inkább értelmezhető „olyan
folyamatok együtteseként, amelyek különböző intézményi környezetekben szervezik és minősítik a tudásteremtést” (Rasmussen 2012: 48).
A 2017-ben, Aalborg-ban (Dánia) tartott Szociális Munka Kutatásának Európai
Konferenciája (ECSWR) keretében készült jelen tanulmány célja, hogy fontolóra vegye azokat a folyamatokat, amelyek megszervezik és minősítik a
tudásteremtést a gyakorlatalapú kutatás három európai tapasztalata alapján.
Az ESWRA Gyakorlatalapú Kutatás Különleges Érdeklődésű Csoportjának
szerzői és tagjai – „A gyakorlatból származó ismeretek teremtése és átadása
módszereinek és útjainak megvitatása” című szimpózium résztvevői – megbeszélést kezdeményeztek a három európai gyakorlatalapú kutatási tapasztalat során alkalmazott módszerekről és folyamatokról.
A norvég projekt célja a gyakorlat és a szociális szolgáltatások fejlesztése azon
18–25 évesek számára, akik sem oktatásban, sem foglalkoztatásban, sem képzésben nem vesznek részt (NEET – not in education, employment or training).
Az olasz P.I.P.P.I. (Programme of Intervention for Prevention of Institutionalisation – Intézkedési Program az Intézményi Elhelyezés Megelőzésére) célja a
veszélyeztetett családok megerősítésére irányuló új megközelítések tesztelése a
gyermek elhanyagolásának és a családon kívüli gyermekelhelyezésnek a csökkentése érdekében. Az ír SEALS- (Social and Economic Analyzis of the use of
Legal Services – Jogi Szolgáltatások Igénybevételének Társadalmi és Gazdasági Elemzése) projekt törekvése a gyermekvédelmi rendszerek és gyakorlatok
vizsgálata annak érdekében, hogy megértsék, mi befolyásolja a szociális munkások jogi szolgáltatások iránti elkötelezettségét.
Jelen tanulmány célja a különbségek és hasonlóságok azonosítása és elemzése
annak érdekében, hogy stratégiákat vázoljon fel a gyakorlat és a kutatás közötti
gyümölcsöző találkozás megteremtéséhez. A három kutatási-gyakorlati tapasztalat elemzése a Salisbury Nyilatkozat után újrafogalmazott tudásteremtéssel kapcsolatos három kérdést követi:
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•

Bevonják-e és hogyan a gyakorló szakembereket a gyakorlati kutatásba?

•

Hasznos tudást teremtenek-e a gyakorlatalapú kutatási utak a gyakorló
szakemberek és a szolgáltatást igénybe vevők számára?

•

A gyakorló szakemberek a tudásnak teremtői és használói is egyben?

Az első európai tapasztalat, Norvégia:
a norvég példa – gyakorlat és tudásfejlesztés
A norvég Munkaügyi és Népjóléti Minisztérium a jóléti szolgáltatások javítása
érdekében gyakorlati és tudásfejlesztő programot dolgozott ki (2013–2016).
A program célja a jóléti szolgáltatások és a szakmai gyakorlat javítása,
illetve azok tudásalapúságának és hatékonyságának növelése volt. Egy korábbi, a szociális szolgáltatásokról szóló egyetemi kutatási és fejlesztési
program (HUSK – norvég rövidítés) tapasztalatai (Fook et al. 2011; Austin–
Johannessen 2015; Marthinsen 2016) inspirálták ezt a későbbi, jelen írásban
tárgyalt programot. A gyakorlati (szolgáltatást nyújtó) helyeket, az egyetemeket és a felhasználókat (szolgáltatást igénybe vevőket) mindkét program
keretein belül egyenlő, partnerségben való együttműködésre kérték fel. A legutóbbi
program célja a gyakorló szakemberek munkamódszereinek tesztelése és a gyakorlathoz szükséges releváns tudás fejlesztése volt. A kutatási kérdések a következők
voltak: Működnek-e a módszerek? Milyen tudást teremtenek a gyakorlat
számára?
A Norvég Munkaügyi és Népjóléti Szolgálat (NAV) Közép-Norvégiában működő három, a projektben részt vevő helyi irodája eldöntötte, hogy mely munkamódszereket kívánja tesztelni. A munkamódszerek tesztelésének célcsoportja a
18 és 25 év közötti, komplex szociális problémával bíró, sem a foglalkoztatásban,
sem az oktatásban és képzésben részt nem vevő (NEET-) fiatalok voltak. Ez egy
növekvő csoport, mely – Norvégiában és más országokban is – folyamatos kihívást jelent a munkaügyi és jóléti szolgáltatók számára. Annak érdekében, hogy az
állami jóléti politika elvárásai teljesüljenek, a tesztelt módszereknek hatékonyan
tisztázniuk kell a célcsoport fiataljainak igényeit és szükségleteit, és támogatniuk kell a foglalkoztatást, az oktatást és a képzést. A tesztelt munkamódszerek a
következők voltak: szociális csoportmunka motivációs és négyhetes képzés formájában; karriertanácsadás hagyományos kézikönyvekkel; a foglalkoztatott
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siket emberek és munkaadóik támogatása a munkagyakorlatok adaptálásával; interdiszciplináris együttműködési készségek; és végül, a felhasználók támogatására egy felhasználói tanács létrehozása a NAV-ban. Az említett
munkamódszerek jól ismertek a szociális munka elméletében és gyakorlatában,
mindazonáltal meg kell jegyezni, hogy ezeken a területeken a projektben részt vevő
gyakorlati szakemberek tapasztalatai és kompetenciái hiányosak voltak. A gyakorlati szakemberek ezeket a munkamódszereket egy másfél éves időintervallumban
tesztelték, melynek során a munkamódszerek fejlesztése és az ismeretek bővítése
érdekében együttműködtek a kutatókkal. A kutatók dokumentálták a gyakorlatot
és a tudásfejlesztést, és értékelték a tesztelt munkamódszereket. Annak érdekében, hogy egy ilyen gyakorlatalapú kutatás megvalósuljon, szoros együttműködésre volt szükség a partnerek között. A gyakorlatalapú kutatásban részt vevő
partnerek különböző pozíciókkal, kompetenciákkal és feladatokkal rendelkeznek
a gyakorlat és a tudás fejlesztésében (Moe 2010). A gyakorlati szakemberek és a
kutatók közötti, a gyakorlatalapú kutatás fejlesztéséhez szükséges együttműködés bizalmi és tiszteleten alapuló kapcsolatokat igényel (Fouché 2015; Ruch–Julkunen 2016). Sem a kutatók, sem a gyakorlati szakemberek nem voltak szakértői
a tesztelt munkamódszereknek, de a párbeszéd, melynek a módszerek gyakorlati megvalósítása, az együttműködés mikéntje, a módszerek értékelése, illetve a
tudásalapú gyakorlathoz szükséges adatok előállítása fontos témájává vált,
hozzájárult a tesztelési módszerek kidolgozásához.
Az adatgyűjtés a tíz részt vevő gyakorló szakemberrel és a szolgáltatást igénybe vevőkkel egyéni vagy fókuszcsoportos interjúk keretében, három szakaszban zajlott: a munkamódszerek tesztelése előtt, a folyamat félidejében és a tesztelési időszak befejezésekor. Az első szakaszban a gyakorló szakemberekkel
készített interjúk a gyakorlati kihívásokról szolgáltattak adatokat, illetve arról,
hogy milyen típusú gyakorlatokat igyekeztek fejleszteni. Az adatgyűjtés félidejében készült interjúk a munkamódszerekkel kapcsolatos tapasztalataikról
szóltak, míg az utolsó szakaszban az interjúk a fejlesztett gyakorlatra és tudásra fókuszáltak, illetve arra, hogy milyen hatékonyan működtek a módszerek.
Ugyanebben a három szakaszban 120 felhasználóval (szolgáltatást igénybe vevővel) hasonló, tapasztalataikat értékelő egyéni vagy fókuszcsoportos interjúk
is készültek. A gyakorló szakemberek örömmel fogadták és nagyra értékelték a
lehetőséget, mely teret nyújtott a szakmai eszmecserére, illetve a gyakorlat és
a tudás fejlesztésére. A szolgáltatást igénybe vevők szintén hajlandóak voltak
megbeszélni tapasztalataikat. Sokan számoltak be a munkamódszerekben való
részvételnek köszönhető személyes fejlődésről és előrejutásról. A projekt

154

GYAKORLATI SZAKEMBEREK RÉSZVÉTELÉNEK ÚTJAI...

időtartama alatt számos szemináriumra és workshopra is sor került. A kutatók
ismereteket és elméleteket mutattak be, hogy azok gyakorlati jelentőségéről
továbbgondolkodjanak, és a gyakorló szakemberek, a szolgáltatást igénybe
vevők és a kutatók közötti további, közös eszmecsere céljából mindhárom
szakasz adatainak előzetes elemzését is bemutatták. Ezek az eszmecserék
megkönnyítették a gyakorlatban való kritikai alkalmazást, illetve az elméleti
koncepciók és szokások jobb megértését, például a szociális csoportmunka
folyamatainak és tevékenységeinek megkülönböztetését. Ez pedig megkön�nyítette az egyéni beavatkozások testreszabását és a tevékenységek korrigálását. Mindezen túl, a reflexiók fontos részét képezték az adatelemzés
kidolgozásának.
A projektben tíz kutató vett részt, akik alkalmazkodtak a gyakorló szakemberek elvárásaihoz, s mindez értékes többletsegítséget adott a kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapuló kapcsolatok kialakításához. Az együttműködés
és az egyes partnerek projektbeli szerepeire és feladataira vonatkozó megbeszélések iránti igény tisztázta az elvárásokat, habár néhány meglepetés így
is történt – mint például a gyakorló szakemberek általános kézikönyvek
(standardok) iránti igénye és, egyes esetekben, a szupervízió iránti igény.
Ők azt várták ugyanis, hogy a kézikönyvek megkönnyítik a gyakorlatot,
amely érdekes reflexiókhoz vezetett. Az előzetes elemzésre vonatkozó reflexiók megkövetelték a kutatóktól a gyakorlat megértésének kompetenciáját, illetve azt, hogy képesek legyenek a gyakorlat szempontjából releváns
tudás kiemelésére. A projektben résztvevők közötti tapasztalatok megvitatása
több bizonyítékot szolgáltatott a gyakorló szakembereknek a saját tudásukról
és a szolgáltatást igénybe vevők részvételének fontosságáról. A reflexiók lehetővé tették a fogalmak megértésének és megkülönböztetésének új módjait,
megkönnyítették a saját gyakorlattal szembeni kritikát és a tudás gyakorlattá
alakítását. A szociális csoportmunkában részt vevő gyakorló szakemberek közül néhányan arra jöttek rá, hogy túl sok figyelmet szenteltek a napi program
tevékenységeinek elvégzésére, és kevesebbet a fiatalok változási folyamataira. A kutatást olyan dinamikus, adaptív társadalmi folyamatnak szánták,
amelyet elősegített a résztvevők közötti partnerség. A projektben létrehozott
tudás a részt vevő gyakorló szakemberek napi gyakorlatának részévé vált, a
szolgáltatást igénybe vevőket pedig felhatalmazta a felhasználói tanácsban és
a projekt tevékenységeiben való részvétel.
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A tudásteremtést a tudáscsere, a tudásinterakció és a tudásmobilizáció jellemzi
(Nutley–Walter–Davies 2007). A tudásteremtés folyamatos fejlesztése függ a
gyakorlat megszervezésének tanulási és tudásfejlesztési folyamataitól.

Második európai tapasztalat, Olaszország:
P.I.P.P.I. – Intézkedési program az intézményi
elhelyezés megelőzésére
Olaszországban, annak ellenére, hogy számos olyan törvény van, amely végrehajtja az EU családsegítő szolgáltatások javítására vonatkozó ajánlásait, a helyi
önkormányzatok szociális ügyekben meglévő kizárólagos hatásköre, az erőforrások hiánya és a bürokratikus kultúra (bürokratizmus) egy összetett kontextust hozott
létre, mely a kiválósági területek ellenére is hiányosságokkal és egyenlőtlenségekkel
jellemezhető. A helyzetre való reagálásként az olasz Népjóléti Minisztérium 2011-től,
egy innovatív beavatkozási stratégia végrehajtása céljából, együttműködik a Padovai Egyetemmel annak érdekében, hogy megelőzze a gyermekek családból való
kiemelését. Az Intézkedési Program az Intézményi Elhelyezés Megelőzésére elnevezésű stratégia rövidítését (P.I.P.P.I.) egy kitalált karakter, Harisnyás Pippi inspirálta, aki egy világszerte ismert, kreatív és elképesztően ellenálló lány. A P.I.P.P.I.
azáltal, hogy új módszereket javasol a szegényes szülői gondoskodással kapcsolatos problémákra, elősegíti a gyermek teljes körű, sokoldalú fejlődését.
A program első és második szakaszát egy-egy kétéves időszak alatt (2011–2012;
2012–2013) tíz olasz városban hajtották végre. Ezenkívül, 2014 óta, 136 új várost bevonva (48 várost több időszakra is), az arányos emelésnek négy szakasza
valósult meg (2014–2015, 2015–2016, 2016–2017, 2017–2018). Ezen időszak
alatt a P.I.P.P.I. megközelítőleg 2700 gyermeket, 2300 családot és 3300 gyakorló
szakembert vont be a programba.
A P.I.P.P.I. célja a gyermekek szükségleteinek kielégítése négy, konkrét
tevékenység köré épülő együttes fellépéssel (Serbati–Lus–Milani 2016):
1) házigondozási beavatkozás, heti kétszeri otthoni tevékenység a nevelési képesség és a szülő–gyermek kapcsolat támogatására;
2) szülői csoportok, heti vagy kétheti csoportos tevékenységek a reflektív gyakorlat
elősegítésére és a szülők közötti interakció, illetve tapasztalatcsere bátorítására;
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3) családsegítők biztosítása minden család számára, hogy támogatást nyújtsanak a mindennapi élet konkrét helyzeteiben;
4) együttműködés az iskolák/családok és a szociális szolgáltatók/tanárok között.
A konkrét tevékenységeket a program kézikönyve tartalmazza, de a cél nem az,
hogy a vezető gyakorló szakembereket szabványosított utasításokkal lássák el.
A kézikönyv az evidenciaalapú programokból és az ilyen kezdeményezésekből
kidolgozott irányelveket ismerteti – ilyenek például a Safe Care (biztonságos
ellátás), a Grade Care Profile (minősített gondozási profil) és az EDIP-CF2
(Gershater-Molko–Lutzker–Wesch 2003; Carter 2012; Lacharité 2014). A kézikönyv utasításainak betartása mellett a megvalósítás/végrehajtás kérdéseinek
figyelembevétele, az azokhoz való ragaszkodás feszültségekkel terhes. Ezeket
az utasításokat az újragondolás és az adaptáció szükségessége alapján lehet
módosítani, mivel a helyszíneken – az egyéni és szervezeti igények kielégítése érdekében – változtatásokra van/lehet szükség (Dusenbury–Brannigan–Falco–
Hansen 2003). A kutatási kérdés a program hatékonyságának igazolására irányul, beleértve a részvételi tevékenységek elemzését is, melyből kiderül, hogy
– felismerve az újragondolás/újraalkotás és az adaptálás szükségességét – a résztvevők a programjavaslatok alapján cselekszenek, nem csupán alkalmazzák azokat
(Shaw–Holland 2014).
Három olyan részvételi színtér van, ahol a program által javasolt tevékenységeket
a résztvevők megkérdőjelezhetik és megvitathatják:
•

Az éves képzési gyakorlatok, melyeket a kutatók a gyakorló szakemberekkel
végeznek: vannak háromnapos képzések, amelyeken minden város tíz gyakorló szakembere vesz részt; és vannak hétnapos képzések, minden város
két gyakorló szakemberének részvételével. E képzési gyakorlatok célja, hogy
olyan embereket (coachokat) képezzenek, akik az egyes városokban, a végrehajtás során, segítik a kutatókat. A képzések során megosztják a programot
alátámasztó elméleteket, és megvitatják az evidenciaalapú tevékenységek javaslatait, majd kiscsoportos munka keretében megvitatják a tevékenységek
végrehajtásának módjait, illetve bevezetik és támogatják az újragondolás/
újraalkotás és az adaptáció koncepcióit.

•

A kéthavi kutatási összejövetelek a kutatók és a coachok között (két kutató
találkozik a 15 város coachával) és a havi kutatási összejövetelek a coachok
és a gyakorló szakemberek között az egyes városokban. A találkozók során a
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coachok és a gyakorló szakemberek ismertetik a bevezetett és a részvétel,
a reflexió, illetve a kollégákkal és kutatókkal folytatott párbeszéd lehetőségeként dokumentált innovációkat. Annak érdekében, hogy új gyakorlati tudást
hozzanak létre, dialektikai gyakorlatot fejlesztettek ki.
•

A „Multidiszciplináris csoport” találkozóin (minden érintett család számára
egy) különféle tudományágakat képviselő gyakorló szakemberek (pl. szociális munkás, szociálpedagógus, pszichológus) és az adott tevékenység végrehajtásában részt vevő családok képviseltetik magukat. A „Multidiszciplináris
csoport” az a hely, ahol a programot újraalkotják és adaptálják, vagyis ahol az
innovációk születnek.

A „Multidiszciplináris csoportban” a kutatási tevékenységek kettős funkcióval bírnak: a program hatékonyságának igazolása (elszámoltathatóság), és a
program felé irányuló innovációk megtárgyalása (újraalkotás és adaptálás).
A kutatási eszközök, például kérdőívek, gondozásiterv-dokumentáció, vizuális
eszközök az interjúk támogatására (lásd Milani et al. 2015), mindkét funkció
számára központiak: a résztvevők közvetlenül használják fel őket annak érdekében, hogy mérjék, fejlesszék és átalakítsák gyakorlataikat egy részvételi és
transzformációs értékelésnek nevezett úton (participative and transformative
evaluation – P.T.E.) (Serbati–Milani 2013; Serbati 2017). A családokkal történő adatgyűjtés során a kutatás elszámoltathatósági dimenziójával kapcsolatban
minden fél vállalja a felelősséget, alapot biztosítva számukra a bevezetendő innovációk megvitatásához, illetve a funkciók újraalkotásához és adaptálásához.
Miként a kézikönyv írja, a végrehajtás/megvalósítás pontossága nem vonatkozik valamely abszolút igazság felismerésére, a résztvevők a kutatókkal együttműködve vizsgálják és vitatják a program által javasolt vagy a mindennapokban megtestesült gyakorlati elméleteket.
Hasonlóképpen, a kutatási eszközök használatával a „Multidiszciplináris csoport” gyakorló szakemberei is társkutatókká válnak a szülőkkel, tanárokkal
és más szereplőkkel annak érdekében, hogy megállapodjanak a konkrét tevékenységek megvalósításához és a gyermekek szükségleteinek kielégítéséhez szükséges legjobb stratégiákban.
Nyíltan kifejezve a résztvevők nézőpontját, a megbeszélések során mindegyik részvételi színtéren a kutatási eszközökből származó adatokat és információkat használják fel annak érdekében, hogy azokat a gyermekekkel,
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a szülőkkel, a gyakorló szakemberekkel és a kutatókkal megvitassák. A cél
nem csupán az, hogy a program előírásait teljesítsék, hanem hogy kiindulási
pontként használják azokat a napi gyakorlat kialakításához és átgondolásához
annak érdekében, hogy a dolgok megvalósításának új módjait is megtalálják.
„A kísérlet nyitott (elkerüli a bezárkózást) a széles körű (örömmel fogadja a
váratlanokat) és őszinte (értékeli a különbségeket) nézetek számára.” (Moss
2012: 134) A három részvételi színtéren a résztvevők a P.I.P.P.I. javaslataiból
indulnak ki, hogy új tudásgyakorlatokat hozzanak létre a gyakorlat számára.
Vagyis, a P.I.P.P.I. nagy jelentőséget tulajdonít a résztvevők azon képességeinek, hogy reflektáljanak, gondolkodjanak, döntéseket hozzanak, röviden, hogy
új gyakorlati kultúrát alakítsanak ki.
A gyakorló szakemberek által gyűjtött adatok felhasználásával az elszámoltathatósági funkcióval kapcsolatos kutatási kérdést egy kvázi kísérleti terv teljesíti, melyet arra használnak, hogy összehasonlítsák a családok helyzetét a
beavatkozás kezdete (Time 0) és befejezése (Time 1) során. Az eredmények
biztatóak (lásd Serbati et al. 2016).
Az újraalkotási és adaptációs funkció dokumentálása azonban még mindig jelentős kihívást jelent a P.I.P.P.I. számára, a coachokkal folytatott éves fókuszcsoportok ugyanakkor információt nyújtanak nézőpontjaikról. Az eredmények
azt mutatják, hogy nagyon elégedettek a program által javasolt részvételi
utakkal: egy gyermekvédelmi szolgálat vezetője például megerősítette, hogy
„a „P.I.P.P.I. lehetőséget ad számunkra a gondolkodásra, reflektálásra és az egymástól való tanulásra. Cselekedeteink így sűrűbbé és mélyebbé válnak, mert
körülöttük gondolkodtunk és együtt csináljuk”.
Ugyanakkor a fókuszcsoportok nem teszik lehetővé, hogy megértsük,
„hogyan” és „milyen mértékben” változtak meg a napi gyakorlatok (a programon túl is). Az értelmezések egy része származhat a gyakorló szakemberek
által a találkozók, szemináriumok és képzési napok során prezentált rengeteg
konkrét tapasztalatból, amely tanúsítja, hogy a gyakorló szakemberek a P.I.P.P.I.
során fontos reflexiókkal lettek gazdagabbak.
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Harmadik európai tapasztalat, Írország:
SEALS – Jogi szolgáltatások igénybevételének társadalmi és gazdasági elemzése
a TUSLA által
A szociális munka egyre inkább kapcsolatba hozza a gyakorló szakembereket a
jogrendszerrel. A gyermekjóléti és -védelmi gyakorlatot különösen úgy tekintik, mint a szociális munka jogilag legintenzívebb szakterületét. Írországban
az elmúlt 25 évben a jogi szakma és a bíróságok egyre jelentősebb szerepet
játszanak a gyermekvédelmi és -jóléti ügyek kezelésében. Míg az ügyek kétharmadát önkéntes alapon oldják meg, addig a gondozási határozatok fennmaradó
egyharmadával kapcsolatos döntéseket a Kerületi Bíróság hozza. Mindennek
ellenére, viszonylag kevés kutatás készült a szociális szolgáltatások és az ír jogrendszer közötti kapcsolódási pontokról, kivéve Coulter (2015), illetve Burns és
szerzőtársai (2018) által készített kutatások figyelemre méltó kivételeit.
Multidiszciplináris társadalmi-gazdasági nézőpontból a SEALS-tanulmány célja a
gyermekvédelemmel és -jóléttel foglalkozó szociális munkások jogi szolgáltatásokkal való kapcsolatának alaposabb megértése, illetve annak elősegítése. A projektet
a Politikai és Társadalmi Kutatások Ír Tanácsa finanszírozta a TUSLA (Gyermek
és Családi Hivatal) stratégiai partneri részvételével. A tervet tudásteremtés céljára
szánták, és különösen arra, hogy „lehetővé tegye, hogy a szakértői értékeléssel ellátott kutatások alátámasszák a politikai döntéseket, illetve, hogy segítse a kulturális és társadalmi fejlődést” (research.ie/funding/rfps/). Az ajánlások célja az, hogy
tájékoztassanak a TUSLA jogi szolgáltatásokkal kapcsolatos jövőbeli elvárásairól,
határterületeiről, valamint a TUSLA-val kapcsolatba kerülő gyermekek és családok helyzetére és a szociális munka oktatására gyakorolt hatásokról.
A SEALS-projektben alkalmazott módszertan egy több módszert ötvöző megközelítés volt, melyben kvantitatív és kvalitatív technikákat is használtak, illetve kombinálták az új adatokat a TUSLA által szolgáltatott már meglévő gazdasági adatok elemzésével.
Létrehoztak egy kutatást felügyelő bizottságot, mely a kutatócsoportból és a
TUSLA képviselőiből, vagyis gyakorló szakemberekből, menedzserekből és jogi
képviselőkből állt. A kétéves projekt során a bizottság negyedévente ülésezett,
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és egy konzultatív fórummá vált, ahol a kutatás megtervezésére és életbe léptetésére vonatkozó döntéseket vitatták meg, illetve alkalmanként áttekintették
és felülvizsgálták azokat. Ezt a felügyelő bizottságot egy olyan testületként
hozták létre, amelyben megosztották és átgondolták a kutatás szempontjából
releváns, szervezeten belüli fejleményeket. A kutatási folyamat során felmerülő kihívásokkal szisztematikusan foglalkoztak. A projekt kezdetén azt tervezték például, hogy kapcsolatba lépnek ügygondnokokkal is (guardians ad
litem – GALs), de amint a pénzügyi adatokat megszerezték, kiderült, hogy az
ügygondnokokkal kapcsolatos kiadások csupán egy szolgálathoz tartoznak,
így az elemzés hiányos lenne, illetve a velük kapcsolatos kiadások tekintetében nem lenne teljes egészében reprezentatív. Következésképpen, a felügyelő
bizottság ülésein az adatok elérhetőségének és teljességének/hiányosságának kérdéseit is megvitatták azon szándékolt és együttműködő megközelítés részeként, hogy a döntéseket a kutatásban résztvevők választásai alapján
hozzák meg. A párbeszéd terének fenntartása révén a felmerülő kihívásokat
megvitatták és az esetleges feszültségeket együttműködően és konstruktívan
megoldották. A kutatócsoport egyik legfontosabb célja az volt, hogy foglalkozzon az Uggerhøj (2011: 49) által leírt gyakorlatalapú kutatás megközelítésének valamennyi aspektusával, ahol a hangsúly a „kereteken, a célokon és a
kutatási folyamat eredményein” van. A SEALS kutatási eredményeinek szervezeten belüli megvalósítása kulcsfontosságú cél volt, és a felügyelő bizottságot
ezen folyamat támogatására hozták létre. A SEALS-kutatás keretében a „gyakorló” kifejezés nemcsak a fókuszcsoportok résztvevőire, az interjúalanyokra
és a kérdőíves válaszadókra vonatkozott, hanem a TUSLA kutatási irodájának
és menedzsmentjének képviselőire is, akik a kutatás megtervezésének kollaboratív folyamatához is hozzájárultak, illetve akik mindannyian részt vettek a
tudásteremtés folyamatában a kutatás keretein belül.
A SEALS-felmérés a szociális munkások nézőpontjait vizsgálta a jogi szolgáltatásokkal való kapcsolatuk szempontjából. Az online felmérés során a visszaküldés aránya 27 százalékos volt, ami a kutatócsoport számára azt jelezte, hogy
a résztvevők közvetlenül kapcsolódtak a SEALS-ben megvitatott kérdésekhez,
így érdekeltek voltak abban, hogy aktívan hozzájáruljanak a kutatáshoz.
Miközben az egész projekt során szorosan együttműködtek a konzultatív
csoporttal, a kutatók kívülálló státusza jelentős volt a tudásteremtés folyamatában. Vitathatatlan, hogy ez a kívülálló státusz és a kutatási módszertan
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megtervezése megkönnyítette a részt vevő szociális munkások számára, hogy
hallassák a hangjukat, illetve felismerjék azokat a kihívásokat, amelyekkel a
jogi szolgáltatókkal való kapcsolatok révén létrejött interdiszciplináris munka során szembesülnek. A résztvevők és a kívülálló kutatók közötti távolság
valószínűleg hozzájárult egy olyan tér létrehozásához, amelyben a résztvevők
kifejezhetik és feljegyezhetik negatív válaszaikat és csalódásérzésüket. A felmérés tervezete lehetővé tette számukra, hogy névtelenül vegyenek részt a
párbeszéd „nyilvánossá tételében”, ami a szervezet áttekintésének és változásának aktualizálásához vezethet. A résztvevőktől azt kérték, hogy nyilvánítsanak véleményt a gyermekgondozási eljárásokban a jogrendszerrel való
kapcsolatuk személyes tapasztalatairól, mondjanak véleményt és reagáljanak a hivatali támogatás típusaira és szintjeire, valamint arra a képzésre,
amit kaptak. A válaszok elemzése során a kutatók nem észleltek szignifikáns eltérést; indokolt tehát arra következtetni, hogy a szociális munkások
kritikai működését nem veszélyeztetik azok a félelmek, amelyek a rendszer
és azon szervezet kritikájához kapcsolódnak, amelyben dolgoznak.
Az eredmények kiemelik a már meglévő jógyakorlatokat, de ugyanígy a
TUSLA-nál alkalmazott felvétel/nyilvántartásba vétel, szupervízió és mentorálás hiányterületeit, illetve a folyamatos szakmai fejlődés gyakorlatait is.
Világos a szolgálat/hivatal azon követelése, hogy a résztvevők által azonosított szükségletekre megfelelő választ adjanak, ha hatékonyan támogatni
akarják a szociális munkásokat annak érdekében is, hogy szemléltetni tudják szakmai kompetenciáikat a gyermekvédelmi szociális munka összetett
jogi területén. A kutatási programba való bekapcsolódással a TUSLA bizonyította motivációját a jogi szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos politikájának áttekintéséhez, mely témát a közelmúltban folytatott ír kutatásokról
szóló írások kiemelten kezelik (Coulter 2015; Burns et al. 2018). A hivatal
aktív részvétele a tudásteremtés kutatáson keresztüli elősegítésében azáltal,
hogy lehetővé tette alkalmazottai részvételét a kutatásban, tulajdonképpen
magát a kutatást tette lehetővé. A SEALS-tanulmány a kutatási célok és a kutatási eredmények megvalósítása érdekében rámutat a kutatók, illetve a szolgáltatók és hivatalok párbeszédben való részvételének fontosságára az egész
kutatási folyamat során. A kutatás eredményei fontos alapot teremtettek a
megbeszélésekhez, a jövőbeli hivatali politika kialakításához és a szolgáltatásnyújtás változtatásaihoz.
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Értekezés
Miként az az első fejezetben bemutatásra került, a gyakorlatalapú kutatás tapasztalatairól szóló vita a tudásteremtéssel kapcsolatos Salisbury Nyilatkozat
után újrafogalmazott három kérdést követi.

Bevonják-e és hogyan a gyakorló
szakembereket a gyakorlati kutatásokba?
Aszerint, hogy a kutatás folyamatába hogyan vonják be a résztvevőket, Fook és
társai (2011: 31) négy csoportot különböztet meg: „tárgyakként (ahol őket csak
kutatják); alanyokként (ahol a nézeteik a kutatás előterébe kerülnek, de végső
soron a kutató dönt ezen nézőpontok »érvényességéről«); társadalmi szereplőkként (ahol a résztvevők olyan képviselők, akik cselekedhetnek, változhatnak és a
cselekedeteik által megváltoztathatnak dolgokat); és aktív résztvevőkként (ahol
ők vezetik a kutatási folyamatot)”.
A három kutatási tapasztalatban felismerhető a résztvevők magas szintű részvétele és bevonódása. A norvég tapasztalatban társadalmi szereplőkként vettek
részt a kutatókkal folytatott, az új munkamódszerek bevezetésével és az interjúeredmények elemzésével kapcsolatos megbeszélésekben. Emellett aktív résztvevők is voltak, amikor döntöttek a munkamódszerekről, de döntöttek a kutatási
témáról és területről is, amelyben több tudást kívántak teremteni.
Hasonlóképpen, az olasz P.I.P.P.I. program is aktív résztvevőkként vonta be a
gyakorló szakembereket azáltal, hogy arra kérte őket, használják közvetlenül a
kutatási eszközöket, hogy gyűjtsék, elemezzék és vitassák meg az adatokat más
gyakorló szakemberekkel, családokkal és kutatókkal. Ezen folyamaton keresztül
feltárták és mélyrehatóan megvizsgálták a témákat, területeket a kutatók és a gyakorló szakemberek között.
Az ír SEALS-esettanulmány némileg eltérő. A tapasztalat egy feltáró tanulmányt
ismertet, amely új információkat gyűjt a gyermekjóléti és -védelmi szociális munka szakmai és jogi szolgáltatásainak kapcsolatáról. A felmérésben részt vevő gyakorló szakemberek „alanyokként” vettek részt, mert a kutatás a nézeteiket emelte
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ki, ugyanakkor a TUSLA kutatóegységén keresztül társadalmi szereplőkként és
aktív résztvevőkként is bevonódtak a kutatási folyamatokkal kapcsolatos döntések meghozatalába és azok megvalósításába.
A norvég és olasz tapasztalatok olyan folyamatokat mutatnak, amelyek a gyakorló szakembereket és/vagy szolgáltatást igénybe vevőket irányítják egy tanulási folyamatban úgy, hogy reflektáljanak az elméletekre, és annak megfelelően
cselekedjenek a gyakorlat megváltoztatása, illetve a megváltoztatott gyakorlat
alkalmazása, rögzítése érdekében (1. ábra). Tökéletesen mutatják a gyakorlatalapú kutatási modellt, mely az elméletet a mindennapi gyakorlat és módszerek
fejlesztéséhez használja. Az ír tapasztalatot egy lépés még mindig elválasztja a
gyakorlatalapú kutatás megvalósításától, még akkor is, ha a TUSLA-kutatóegységgel közös együttműködési folyamatok egy részvételi modellt képviselnek.
1. ábra
A bemutatott három eset a résztvevők bevonása alapján

Forrás: Fook et al. (2011).

Hasznos tudást teremtenek-e a gyakorlatalapú kutatási
utak a gyakorló szakemberek és a szolgáltatást igénybe
vevők számára?
A három tapasztalat megfogalmazza azt a kérdést, hogy hogyan kell felhasználni
és előállítani a rendelkezésre álló tudást annak érdekében, hogy az mozgásba
hozza és megváltoztassa az „akciót”. Kiemelik, hogy a tudás instrumentális
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felhasználása (a klasszikus „mi működik”), melyet a tudomány, a kutatás vagy
az elmélet kívülről határoz meg, nem elegendő (Habermas 1984; Kemmis 2001).
Ez esetben a szakmai gyakorlat elméleti megvitatása távol áll az igazi gyakorlattól, így annak nincs belső legitimitása a megváltoztatandó tevékenységet vagy
gyakorlatot magyarázó okokra nézve (Soulet 2014). A három európai tapasztalat
céljai a napi gyakorlatok fejlesztését is magukban foglalják. A norvég és az olasz
tapasztalatok a gyakorló szakembereknek szóló jógyakorlatok javaslataiból indultak ki. Ezeket a gyakorlatokat ők nemcsak használták, de a megbeszélések
és visszajelzések témáivá is váltak közöttük, illetve közöttük és a kutatók között. A bizonyítékok által szolgáltatott tudás nem a történet vége, hanem sokkal
inkább a kiindulópontja.
Az ír tapasztalat szintén felismeri ezt, bár más viszonyítási alapból: célja ugyanis
a jogi szolgáltatások gyermekvédelmi gyakorlatban való igénybevételének azonosítása; a kutatási folyamatban kérdések merülnek fel magával a gyakorlattal
kapcsolatban. A kutatás részvételi folyamata biztosította, hogy a résztvevők nyilvánossá tegyék saját tapasztalataikat, lehetővé téve ezáltal a saját hangjuk hallatását a kutatási folyamat során – mind a szervezeten belül, mind azon kívül.
Az még csak később kerül meghatározásra, hogy a SEALS eredményeit miként
használják fel, illetve valósítják meg annak a tudásnak megfelelően cselekedve,
amelyet azért állítottak elő, hogy megváltoztassák/átalakítsák a gyermekvédelmi
gyakorlat kultúráját.
A norvég és olasz programok nemcsak gyakorló szakembereket, hanem szolgáltatást igénybe vevőket is bevontak egy olyan tudásteremtésbe, amely a mindennapi
életükkel kapcsolatos döntéseket irányítja és informálja. A szolgáltatást igénybe
vevőket olyan kutatási folyamatokba is bevonták, amelyek – a programok által
tett új javaslatokkal – az életüket irányító implicit szokások és elvek összehasonlítását és megvitatását igénylik.
A gyakorló szakemberek és a szolgáltatást igénybe vevők számára hasznos tudás
létrehozása olyan tanulási folyamatokat igényel, amelyek nem csupán az elméleti
ajánlások alkalmazásával, de az elméleteknek megfelelő cselekvés révén, illetve
azok gyakorlati elméletekké való átalakításával belső legitimitást teremtenek a
tudás felhasználására (2. ábra).

165

SARA SERBATI – ANNE MOE – CARMEL HALTON – GILL HAROLD

2. ábra
A bemutatott három eset a tudás felhasználása alapján

Forrás: Habermas (1984); Kemmis (2001); Soulet (2014).

A gyakorló szakemberek
a tudás teremtői és használói is egyben?
A norvég tapasztalat világossá teszi, mily módon voltak a gyakorló szakemberek a
javasolt tudás (a munkamódszerek) használói, majd feldolgozói, és végül a folyamat során hogyan vált ez gyakorlati tudássá. Ugyanez történt a P.I.P.P.I. gyakorló
szakembereivel is, akik nemcsak a munkamódszereket tapasztalták meg, hanem
a kutatási eszközöket is felhasználták és a kutatási folyamatot is megvalósították.
Így a kutatási módszerekhez való igazodás lehetővé tette számukra a program által
eredetileg javasolt tudás alkalmazását és megváltoztatását. Az ír tapasztalat számos
tevékenységének kutatási megközelítése meglehetősen hagyományos, így nem éri el
a gyakorlatalapú kutatási projekt megvalósításának szintjét. A gyakorló szakemberek csak a TUSLA kutatóegységében vettek részt a kutatástervezéssel kapcsolatos
döntéshozatalban, együttműködve a kutatókkal a szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos ismeretek gyűjtése érdekében. A norvég és az olasz tapasztalatban,
illetve az ír TUSLA-kutatóegységben a tudás mint a gyakorlatban alkalmazható
166

GYAKORLATI SZAKEMBEREK RÉSZVÉTELÉNEK ÚTJAI...

eszköz jövőképe kerekedik felül. Mindegyik projekt figyelembe veszi a tudás résztvevők általi felhasználását a saját kontextusa és más emberek kapcsán is. A tudást
kommunikatív módon használják fel (Habermas 1984), így helyezve középpontba a
párbeszédet (3. ábra). Ez egy olyan tudás, amely a cselekvés helyén épül fel, amelyet
együttesen megváltoztatnak, és amely minden érintett személy tanulási folyamatának
részévé válik. A három tapasztalat során a gyakorló szakemberek megvizsgálták és
kialakították a gyakorlatban használt tudás egy világosabb magyarázatát, valamint
azt, hogy a résztvevők miként értelmezik az eseményeket és helyzeteket. Tapasztalataik és értelmezéseik fontos tényezők az új tudás fejlesztésében annak érdekében,
hogy a gyakorlatnak értelmet adjanak, felépítsék azt, így befolyásolva a tudásteremtést. A tudás és a tudásfolyamatok együttműködést és párbeszédet vonnak maguk
után, melyek viszont színtereket hoznak létre a partnerségből származó ismeretek,
valamint a kontextuális és kreatív tudásteremtés megalapozása érdekében (Karvinen-Niinikoski 2012).
3. ábra
A bemutatott három eset a tudás felhasználása alapján

Forrás: Habermas (1984).

Következtetések
A három bemutatott projekt tapasztalataival kapcsolatos észrevételek azt sugallják, hogy az elmélet és a gyakorlat közötti szakadék áthidalása érdekében tett
gyakorlati tudás létrehozásának központi eleme lehetőséget biztosítani a gyakorló szakemberek számára, hogy megvitassák és mérlegeljék a saját munkájukból
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származó gyakorlatokat és kutatási eredményeket. Így – szemben a kutatás hagyományos megközelítésével – úgy tűnik, hogy a gyakorlatalapú kutatás útjai
nem egy meghatározott kutatási módszertanhoz kötődnek, hanem sokkal inkább
ahhoz, hogy biztosítsák, hogy a gyakorló szakemberek által a gyakorlati működés (a tényleges munkájuk) során előállított tudás a gyakorlatban maradjon. A
párbeszéd, a vita és a reflexió központi jelentősége lehetőséget teremt annak
megtárgyalására, hogy milyen tudás szükséges a „gyakorlat” elmozdításához és
megváltoztatásához. A három tapasztalat résztvevői társkutatókká váltak azon
kutatási javaslatok megvizsgálása és megvitatása terén, amelyek már beépültek a saját gyakorlataikba. Julkunen szavaival élve (2011: 64) „hidat építenek
a szakértők kultúrája és a mindennapi élet között, ezáltal gazdagítják és megvitatják a különféle nézőpontokat, amelyeket eddig esetleg magától értetődőnek tekintettek. A párbeszédet tehát olyan eszköznek lehet tekinteni, amely
javítja a gyakorló szakemberek saját gyakorlatával (munkájával) kapcsolatos
önértelmezését”. Ez magában foglalja a tudomány és az elmélet által külsőleg
javasolt tudás megkérdőjelezését, valamint a gyakorlatban felhasználandó új
tudás létrehozását, melyet időről időre párbeszéd útján kell megkérdőjelezni
és megváltoztatni. Ez közel áll Dewey (1993) feltételezéseihez, hogy az interakciók révén az emberek változnak és nyereségre tesznek szert.
A három kutatási tapasztalat bemutatása után a tanulmány három nézőpontot ismertet a tudásteremtéssel és annak hasznosításával kapcsolatban (Serbati 2017,
2018). Az első nézet a külsőleg előállított tudást veszi figyelembe: a hangsúly
technikai, instrumentális és „működő” példák és javaslatok keresésén van.
A második nézet olyan belső tudásra utal, amelyet a résztvevők saját gyakorlati
elméleteik számára belsőleg állítanak elő, és amelyek döntéshozatalaikat befolyásolják. Az első és második nézetnek a harmadikra van szüksége ahhoz, hogy
hatékony legyen. Ez ugyanis a kommunikációra épít oly módon, hogy lehetővé
teszi az emberek számára, hogy a „mi működik”-javaslatok alapján megegyezés
és koordináció útján formálják gyakorlati elméleteiket.
A tanulmány a gyakorlatalapú kutatási hagyomány „elméletépítés a gyakorlatból” nézetét vizsgálta, a (gyakorlati) elméleteket felépítő folyamatokra helyezve
a hangsúlyt. A három példában a gyakorlatalapú kutatást egyéni és közös tanulási folyamatok, illetve párbeszéd útján hajtják végre. Az ilyen folyamatok
tartalma felismerhető a kutatási javaslatokban (elmélet). Ezen folyamatok megvalósítására úgy került sor, hogy a résztvevőket arra kérték, a kutatás által tett
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javaslatoknak megfelelően járjanak el. Az elmélet és a gyakorlat közötti szakadék
áthidalásának megértésére szolgáló elemzést a gyakorlat területére helyezték.
Az továbbra is nyitott kérdés, hogy az ilyen (gyakorlati) elméletek visszatérhetnek-e a kutatáshoz, és ha igen, hogyan; miként lehet őket gyűjteni; valamint hozzájárulhatnak-e a tudás fejlesztéséhez, és ha igen, hogyan. Ezenfelül, a külső/belső/kommunikatív tudásteremtés megkülönböztetése csupán egy kezdeti javaslat,
mely – a csoportok középpontba helyezése által – nagyobb hangsúlyt helyezve a
kommunikációra, az emberek közötti párbeszédre, hasznos lehet a gyakorlatalapú
kutatás kialakuló definíciójának kiterjesztéséhez és módosításához. Hiányzik továbbá az érintett résztvevők (gyakorló szakemberek, szolgáltatást igénybe vevők,
szolgáltatási menedzserek/vezetők) percepcióinak mélyebb megértése arról, hogy
miként tapasztalták meg a részvételi folyamatokat és azok hasznosságát.
További kutatások és tanulmányok javíthatják tehát annak megértését, hogy
ezek a fókuszok miként segíthetik elő a gyakorlatalapú kutatási kapcsolat jobb
megértését.
Fordította: Szőke Júlia
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Bevezetés
Az etika tudományos kutatásban való alkalmazására megkülönböztető figyelem irányul. Az olyan alapelvek érvényesülését, mint pl. az autonómia, a jótékonyság, az igazságosság, a beleegyező nyilatkozat, a megtévesztés elkerülése,
a pszichikai és fizikai sérülések megelőzése, a magánélethez való jog, a titoktartás, valamint az eredmények hiteles összegyűjtése és közzététele iránti elkötelezettség biztosítja (pl. Banks 1995; Peled–Leichtentritt 2002; Gray 2008;
Panter–Sterba 2011). Az etikai kutatások túl gyakran a csalás elkerülésére vagy
az egyének védelmére fókuszálnak. Egy gyors szakirodalmi kutatás azonban
azt mutatja, hogy a leginkább visszatérő, a kutatás etikájáról folytatott viták a
kutatással kapcsolatos szabályozási mechanizmusokat, az embereket és állatokat érintő kutatási folyamatokat, valamint a kutatás értékeit érintik. Bár ezek a
hangsúlyok alapvetően lényegesek az olyan rémtettek fényében, mint amilyenekre a nürbergi tárgyalás során, illetve a Willowbrook- és Tuskegee-kísérletek
alkalmával derült fény (DuBois 2008), a kutatási folyamatban más érzékeny és
nyugtalanító erkölcsi dilemmát homályosíthatnak el (Vanderpool 2002).
A kutatás magától értetődő etikáját figyelembe véve, Guillemin és Gillam
(2004) három lényeges altípust körvonalaz: eljárásetika (a kutatás lefolytatásához
az illetékes etikai bizottság jóváhagyását kérik); etika a gyakorlatban (a kutatás
1

A tanulmány eredeti megjelenési címe és helye: Ana M. Sobocan–Teresa Bertotti–Kim Strom-Gottfried
(2019): Ethical considerations in social work research. European Journal of Social Work, 22., (5.),
pp. 805–818.
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során felmerülő mindennapos erkölcsi kérdések); és kutatásetika (amint azt
a szakmai etikai vagy magatartási kódex megfogalmazza). Élesebben fogalmazva, Canella és Lincoln (2007: 315) megjegyzi, hogy az etikus kutatás egyaránt felfogható „az etikus gyakorlat illúzióját keltő szabályozó
vállalkozásként, vagy mint a méltányosság és a hatalom erőltetésén alapuló filozófiai törekvésként magában a kutatás konceptualizálásában és
gyakorlatában”. A könnyen figyelmen kívül hagyható etikai kérdésekben
való elmélyüléshez Canella és Lincoln (2007) számos reflektálásra váró
kérdést kínál, így például:
Kutatóként miért választottam azt a bizonyos problémát, amellyel
foglalkozom? Mi fontos, vagy mi számít kutatásnak? Milyen adat
vagy információ biztosítja a legitimitást? Milyen kutatási módszerek fogadhatóak el, és ki jogosult annak eldöntésére? Hogyan szerezzük be a kutatáshoz szükséges erőforrásokat és információkat,
és hogyan tesszük azokat közzé? Minek vagy kinek az érdekeit
szolgálja valójában a kutatás?
Tágabb értelemben tehát az etika magában a kutatási folyamatban rejlik,
attól a döntéstől kezdve, hogy mit vizsgáljunk, és hogyan vizsgáljuk, az
eredmények elemzésén és közzétételén keresztül. Az etika tehát kihívás
elé állítja a vizsgálatban részt vevő tudósok integritását, valamint a vizsgált populációk jólétét.
E cikk gyökerei a Szociális Munka Kutatásának Európai Konferenciája
(ECSWR) műhelyeihez nyúlnak vissza, melyek célja, hogy teret teremtsenek a szociális munkával foglalkozó kutatók közös gondolkodására, hogy
legyőzzék azt az elszigeteltséget, ami miatt a kutatók dilemmákkal szembesülnek,
és ajánlásokat kínálnak az etikai döntések megalapozásához. A műhelymunkák
során a leggyakrabban felmerült problémákra válaszolva a dilemmatikus etikai megfontolások két csoportját választottuk – beleértve a károkozás elkerülését és az érdekellentétet – annak érdekében, hogy megvizsgáljuk azokat
a dilemmákat, amelyek a szabályozási követelményekre való összpontosítás miatt elhalványulnak, háttérbe szorulnak, vagy amelyeket módszertani
problémaként kategorizálva félreértelmeznek. A dilemmák azonosításán és
szemléltetésén túl ez a cikk keretet és erőforrásokat ajánl a szociális munka kutatóinak a tudományos folyamat során felmerülő etikai problémák
megoldásában.
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Etika és a szociálismunka-kutatás
E cikkben a „szociálismunka-kutatás” szakmailag képzett vagy végzettséggel
rendelkező szociális munkások által folytatott kutatásra vonatkozik, vagy más
tudományágak tudósaira, akik a szociális munka gyakorlatával általában kapcsolatban lévő lakosságot, problémákat és helyzeteket vizsgálják.
Az etika olyan meghatározásokra utal, mint a jó és a rossz, amelyek megtestesülhetnek alapelvekben (jótékonyság, igazságosság, méltányosság), törvényekben, politikákban vagy kódexekben (DuBois 2008). Az etikára való odafigyelés
igénye minden kutatásban nyilvánvaló, mivel a tudósoknak figyelembe kell
venniük az érintett (kutatásban részt vevő) egyének életére gyakorolt hatást,
az alkalmazott módszerek megfelelőségét, a kutatók által játszott szerepet és a
döntések jogosultságát (Jonsen 1998). Az etikára való összpontosítás azonban
– a szakma elvárásai, valamint a szociális munka kutatói által vizsgált népesség
(populáció) miatt – különösen szembetűnő a szociális munka kutatásában.
A sztenderd kutatásetika és a szociálismunka-kutatások során vizsgált egyedi populációk, célcsoportok, problémák és helyzetek etikai követelményeket
támasztanak. Mindezeken túl azonban a szakmai szövetségek különleges felelősséggel ruházzák fel a szociális munkásokat azért, hogy a szakma értékeinek
megfelelő kutatásokat tudjanak végezni. A Szociális Munkások Brit Szövetségének (BASW) Etikai Kódexe kimondja: „A szociális munka kutatásának
céljai és folyamata, beleértve a módszertan megválasztását és az eredmények
felhasználását, egybeesnek a szociális munka értékeivel, mint például az emberi méltóság és érték tiszteletével, valamint a társadalmi igazságosság iránti
elköteleződéssel.” (BASW 2002: 14) A kutatóknak
„törekedniük kell arra, hogy az általuk folytatott kutatás hozzájáruljon
a szolgáltatást igénybe vevők képessé tételéhez, jólétük előmozdításához, a gazdasági és társadalmi erőforrásokhoz való hozzáférésük javításához. Valamint keresniük kell azokat a módszereket, amelyekkel
együtt tudnak dolgozni a perifériára szorult, hatalomvesztett csoportokkal, egyénekkel és közösségekkel az olyan kutatási tervek kidolgozása, megfogalmazása és elérése érdekében, amelyek tiszteletben tartják
az alapvető emberi jogokat és társadalmi igazságosságra törekszenek.”
(BASW 2002: 14)
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A Szociális Munkások Nemzetközi Szövetségének Alapelvei (melyet 2004ben a Szociális Munka Iskoláinak Nemzetközi Szövetségével [IASSW]
együtt fogadtak el) egyértelműen kijelenti, hogy a szociális munka feladata
a társadalmi igazságosság elősegítése. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy
a szociális munkával foglalkozó szakembereknek (beleértve az oktatókat
és a kutatókat is) fel kell szólalniuk a negatív diszkrimináció ellen, fel kell
ismerniük a sokszínűséget, a forrásokat méltányosan, egyenlően kell elosztaniuk, az igazságtalan elveket és gyakorlatot számon kell kérniük, és szolidáris módon kell együttműködniük a szolgáltatást igénybe vevőkkel
(Statement 2012). A Szociális Munka Iskoláinak Nemzetközi Szövetségének a szociálismunka-kutatásról szóló nyilatkozata (The IASSW statement
2014) kijelenti, hogy
„a szociálismunka-kutatás célja a szociális munka küldetésének és
céljainak támogatását szolgáló ismeretek fejlesztése […] alkalmazott és felszabadító (emancipációs), a szolgáltatást igénybe vevőkkel interaktív módon, párbeszédes folyamatban épül fel, ezért sajátos gyakorlati környezetek által informált.”
Ennek ellenére az etika és a kutatás közötti kapcsolat kodifikált állapotban sem egyszerű vagy egyértelmű. Miközben az olyan kutatási módszerek,
mint a részvételi akciókutatás vagy a kritikai társadalomkutatás közelebb
állnak a társadalmi igazságosság szociálismunka-ideáljához (Humphries
2008), Rommelspacher azt állítja, hogy a társadalmi igazságosság szociálismunka-beli érteke valójában soha nem akadályozta meg a társadalmi osztályokba, nemi hierarchiába, illetve a „mi” és az „ők” megkülönböztetésébe kódolt társadalmi valóság reprodukálását, újratermelését (Rommelspacher 2003:
205). Az elemzések arra utalnak, hogy a szociális munkások tettei (beleértve
a kutatókat is) időnként szembenállnak, illetve ellentétesek az etikai gyakorlattal (Jordan 2004; Humphries 2008). Még ha a szociális munkások elkötelezettek is az etikus magatartás iránt, az etikai kódexekre való támaszkodás
(amelyek maguk sem statikusak vagy értékmentesek) nem elegendő, mivel
egyetlen kódex sem képes felölelni az összes lehetséges helyzetet vagy előírni
a viselkedés minden aspektusát.
A szakma értékein túl az etikai kódexeket olyan külső tényezők is alakítják,
mint például a megfelelés és kockázatkezelés, és az abból fakadó, az etikai
panaszokra, a kötelességszegés elkerülésére, a felelősségvállalásra fókuszáló normák, melyek hasonló módon befolyásolhatják a kutatást (ALLEA
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[Európai Tudományos Akadémiák Szövetsége] 2017; Reamer 2005). A Szociális
Munkások Egyesült Államok-beli Nemzeti Szövetségének (NASW) etikai kódexe
17, inkább előíró jellegű sztenderdet tartalmaz a kutatással kapcsolatban:
„A szociális munkások soha nem tervezhetnek vagy végezhetnek
olyan értékelést vagy kutatást, amely nem alkalmazza az engedélyezési (egyetértési, beleegyezési) eljárásokat, mint például a természetes
megfigyelés bizonyos formái vagy a levéltári kutatás. Kivételt képez
ez alól, ha a kutatás szigorú és felelősségteljes áttekintése azt találta
indokoltnak, annak várható tudományos, nevelési-oktatási vagy alkalmazott értékei miatt, és kivéve, ha nem valósíthatók meg ugyanolyan
hatékony alternatív eljárások, amelyek nem járnak a hozzájárulás lemondásával.” (2018: 5)
Bármely tudományterület tudósai számára, akik bizonyos népességet, helyzeteket, körülményeket és problémákat kívánnak vizsgálni, a szociális munka
kutatását befolyásoló értékeken és sztenderdeken túl egyedi, különleges szempontok is felmerülnek. Azok a problémák és emberek, amelyeket és akiket a
szociális munka szolgáltatásaival általában összekapcsolunk, gyakran tele
vannak társadalmi és politikai vonatkozásokkal, szisztematikus hatalmi egyensúlyhiányokkal, és stigmatizált helyzetűek (Shaw–Holland 2014). Mint ilyen,
a szociális munka helyzeteire vagy a szolgáltatás igénybe vevőire vonatkozó
kutatás etikai problémákkal terhelt. Legyen akár programértékelés vagy epidemiológiai vizsgálat, a kutatás értéket tulajdonít annak, amit tanulmányoz. „Személyes, szakmai és társadalmi világnézetek és normák” alakítják, társadalmi és
egyéni hatásai vannak (Leviton 2011: 242). A kutatók kötelesek az etikai követelmények iránt a teljes tudományos folyamat közben érzékenységet tanúsítani.

Etikai szempontok a kutatási folyamatban
Nyilvánvaló, hogy az etikai megfontolások a kutatási folyamat minden fázisát
áthatják. A kezdeti etikai problémák a kutatás gondozásával, finanszírozásával és irányaival kapcsolatosak, amelyben érdek- és hatáskonfliktusok merülhetnek fel az anyagi támogatást nyújtók (finanszírozók) vagy szponzorok és
a kutatásvezető között (McLaughlin 2011: 59). Ehhez kapcsolódik a releváns
kutatási fókuszok azonosítása. Mi alapján tudjuk eldönteni, hogy mit vizsgáljunk?
„A szociális munka küldetésének és etikai normáinak fényében, a projekt eredményei vajon generálnak olyan fontos információkat, amelyek megerősítik a szociális
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munka etikai kötelességét a rászoruló emberek megsegítésében?” (Reamer
2001: 432) Mindez hatással van a kutatás megtervezésére és a mintavételre is.
„A szociális munkásoknak biztosítaniuk kell, hogy mintáik kellő mértékben
reprezentálják […] a különböző csoportokat és klienskört […] megfeleljenek
a szociális munka sokszínűséggel és társadalmi igazságossággal kapcsolatos
etikai kötelezettségeinek.” (Reamer 2001: 434) A módszer megválasztása is
lehet etikai kérdés, figyelembe véve azokat a kutatási módszereket, amelyek
„a szolgáltatást igénybe vevők képessé tételére, felhatalmazására tesznek kísérletet […] előmozdítják az emancipációs kutatásokat és a marginalizálódott
csoportokkal, személyekkel és közösségekkel való együttműködést.” (Butler
2002: 245)
Az érdekkonfliktusok származhatnak a kutató hírnevével, pénzügyi, érzelmi
és szakmai előmenetelével kapcsolatos érdekekből is. Olyan „szituációkból
is […], amelyekben kényszerítő és taszító értékeket tapasztalunk ugyanazzal
a dologgal kapcsolatban” (Hugman 2010: 153). Bizonyos témák, populációk és helyzetek csekélyebb terjesztési (disszeminációs) lehetőséggel bírnak,
kevésbé kívánatosak vagy jól finanszírozottak, vagy nehezebb kutatás céljából eljutni hozzájuk. A szexuális bűncselekményt elkövetőkkel kapcsolatos
kutatások vonzó témát jelenthetnek egy tudós számára, de ez egy olyan terület, ahol kevesebb a támogatás, az elismerés, és a lehetőségek korlátozottak (Grady–Strom-Gottfried 2011). A szakmai előmenetelre törekvő kutatók
rákényszerülhetnek arra, hogy válasszanak olyan területek között, amelyek
megismerésére, illetve megértésére nagy szükség lenne és egy olyan terület között, ahol viszont nagyobbak a kutatás megvalósítását lehetővé tevő
erőforrások.
Azok a kutatók, akiknek az érdeklődése a megélt tapasztalatokból ered (gondozói vagy szolgáltatás igénybevételéből származó tapasztalat, egy adott
identitásközösségben vagy helyi közösségben való tagság), rákényszerülhetnek arra, hogy vélt vagy valós érdekellentétek között lavírozzanak, ami abból
adódik, hogy a kutatás során azonosulnak a vizsgált problémákkal (Konrad 2005).
Hasonlóképpen, a kutatók – akik egyben szociális munkások is – feszültséget
tapasztalhatnak a tudós és a gyakorlati szakember szerepei között. Konfliktust,
mely súlyosbodhat, amikor sérelmeket, ártalmakat fedeznek fel, vagy amikor a
kutatás alanyai – részvételük eredményeképpen – szolgáltatásnyújtásra számítanak (Shaw–Gould 2001; Orme 2004). Ezen feszültségekhez kapcsolódnak a
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titoktartási konfliktusok és a kutatás során összegyűjtött információk megosztásának korlátai is. Míg a szociális munkás szerepe beavatkozást követelhet
és javaslatot tehet aggasztó információk birtokába jutásának következtében
(például egészségi állapot vagy bűncselekmény), a kutatói szerep valószínűleg inkább kizárná (sőt, veszélyeztetné) ezeket a cselekedeteket.
A kutatás során felmerülő szerepek és elvárások tisztázása érdekében a beleegyező nyilatkozat kiemelt kérdés a tervezés, a mintavétel és az adatgyűjtés
szakaszában. A kutatás összes etikai szempontja közül a beleegyező nyilatkozat
lehet a legnyilvánvalóbb, mivel a kutatóknak általában jóváhagyást kell kérniük, ami biztosítékot jelent az alanyok védelme érdekében a titoktartás megsértése vagy másfajta károk ellen. Míg a speciális sztenderdek országonként,
vizsgált népességenként, finanszírozási forrásonként vagy kutatástípusonként
változhatnak, általános az elvárás, hogy „a kutatás résztvevőit tájékoztatni kell
a kutatás céljairól, módszereiről és kockázatairól, és önként kell vállalniuk a
részvételt” (Reamer 2001: 434). A beleegyező nyilatkozat beszerzése kulturális, nyelvi és társadalmi különbségektől függ, ezért etikai és módszertani
szempontból összetett lehet (Faden–Beauchamp 1986; Israel–Hay 2006).
Az etikus kutatóknak tiszteletben kell tartaniuk az igazságosság, a tisztelet
és a tisztesség elvét, miközben meg kell győződniük arról, hogy a résztvevők teljesen megértették, mit jelent a beleegyezés, és biztosítani kell számukra a beleegyezés megtagadásának és visszavonásának jogát, amit káros
következmények nélkül tehetnek meg.
A kutatás záró szakaszában az etikai szempontok széles skálája merülhet fel,
amikor az eredmények publikálására és közzétételére kerül sor. Vissza kell
szolgáltatni vagy meg kell osztani az adatokat a kutatás alanyaival? Milyen
hatása lehet a publikáció valószínűségére, a kutató vagy a szakma hírnevére, ha
nincsenek eredmények, vagy negatív megállapítások, eredmények születnek?
Jogosult-e a kutató az irrelevánsnak vagy károsnak vélt információk visszatartására? Hogyan befolyásolják a strukturális követelmények, hogy mely kutatást
választják publikálásra? (Franco–Malhotra–Simonovits 2014; Dalton–Bolen–
Mascha 2016) A terjesztés és közzététel növeli a „[…] kedvezőtlen sztereotípiák […] vagy a szolgáltatást igénybe vevők méltatlan vagy kárt okozó ábrázolásának” kockázatát, amire a humán kutatások etikájának BASW-kódexe különös
figyelmet fordít (Butler 2002: 247).
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Szemléltető példák
A szociálismunka-kutatás sajátos fókuszai következtében a szociális munka
szakmai etikai elvárásai, valamint a kutatási folyamat különböző szakaszainak
igényei miatt rengeteg az erkölcsi dilemma. E cikk céljai érdekében két etikával kapcsolatos szemléltető példát hozunk: (1) a károkozás elkerülése elvének fenntartása; és (2) a kutató, a szociális munkás és az állampolgár szerepei
közötti összeférhetetlenség kezelése. Mindegyik esetet a rá vonatkozó etikai
konstrukció áttekintése előzi meg.

Károkozás elkerülésének elve
Az etika egyik alapelve a károkozás elkerülése. Kutatási kontextusban értelmezve ez az elv arra készteti a tudósokat, hogy kerüljék a véletlenszerű vagy
szándékos károkozást, és a kutatásban résztvevők számára a lehető legkisebbre
csökkentsék az ártalom/károsodás vagy kellemetlen érzet/kényelmetlenség
kockázatát (Beauchamp–Childress 2001). A koncepció különösen egyértelmű
a bioetikai és orvostudományi kutatások területén, ahol a gyógyszergyártási
kísérletek és az orvosi kezelések invazívak és életveszélyesek is lehetnek, és
így a kár fogalma leszűkíthető fizikai károsodásra, fájdalomra vagy fogyatékosságra. A szociálismunka-kutatások esetében a kár fogalma kevésbé egyértelmű, és olyan perspektívát igényel, amely magában foglalja a pszichológiai,
társadalmi és gazdasági károkat is (ESRC 2005). Ezért a lehetséges negatív
következmények sorát kiterjesztik olyan esetekre is, mint a magánélet megsértése, társadalmi kirekesztés, érzelmi ártalom, pszichológiai kellemetlenség
vagy a jogok megsértése (Israel–Hay 2006; McLaughlin 2011). A BASW-kódex előírja, hogy az alanyokat védeni kell a „fizikai és mentális sérülésektől,
kellemetlenségektől, veszélyektől és a mindennapi életük ésszerűtlen megzavarásától, valamint a magánéletükbe való jogtalan behatolástól” (Butler
2002: 245).
Mégis, tulajdonképpen minden társadalomkutatás bizonyos mértékig kizsákmányoló és tolakodó (Davidson–Layder 1994). Ez kimondottan igaz azokra a
kutatásokra, amelyek közvetlen vagy közvetett módon a szolgáltatást igénybe
vevőket vonják be. Ezek az emberek sérülékenyek, kevesebb hatalommal rendelkeznek, mint a kutatók vagy a szolgáltatást nyújtók. Az ilyen egyéneknél
az ártalom csupán a kutatásban való részvételből is származhat, ha a kutatók
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nem fordítanak elegendő figyelmet a titoktartásra, a traumás tartalmak és helyzetek vagy a visszaemlékezés hatásaira, a családi vagy közösségi megtorlás
lehetőségére (Ellsberg–Heise 2002; Mendis 2009). A károkozás egyéb kockázatai származhatnak a kutatás eredményeinek közzétételéből, publikációiból is.
Védték-e és támogatták-e az alanyokat azáltal, hogy nem hoznak nyilvánosságra a szükségesnél több információt? A beszámoló vagy a kézirat elkészítésekor
hogyan kezelik az azonosítás lehetőségének problémáját? A kutatók hogyan
tudják elkerülni a mellékhatásokat, miután a kutatás megtörtént? Hogyan kezelik az alanyoknak a kutatás hatásával kapcsolatos elvárásait? Az etikus kutatóktól elvárják, hogy felmérjék tevékenységeik következményeinek súlyát,
és megtalálják a helyes egyensúlyt a kárt okozó kockázatok és azon előnyök
között, amelyeket az érintett emberek és a társadalom egésze a kutatás
által nyerhet.

A példa
Az első példa egy, az olasz gyermekvédelemről és családsegítő szolgálatról
szóló értékelő tanulmányból származik, amely egy nem-kormányzati szervezet
megbízásából készült annak érdekében, hogy a kínált szolgáltatások minőségére vonatkozóan megismerjék a különböző résztvevők véleményét. A kutatók
egy olyan, a többszereplős és pluralista részvételen alapuló megközelítéssel
egybecsengő értékelési tervet javasoltak (Hall 2004; Stame 2016), mely a szolgáltatást igénybe vevők javaslatainak, véleményének megismerését, kérdőíves
felmérést, és kvantitatív méréseket tartalmazott. A javaslatot az igazságosság
és a diszkriminációmentesség elve hatotta át, a kutatást szponzorálók, a szolgálatok vezetői és a gyakorlati szakemberek részéről mégis ellenállásba ütközött.
Az aggodalmakat nyíltan megvitatták, és úgy döntöttek, hogy a szolgáltatást
igénybe vevőket fókuszcsoportos módszerekkel keresik meg.
Az érzékeny döntések egy része a résztvevők azonosításával volt összefüggésben. Az alanyok jelenlegi vagy korábbi szolgáltatást igénybe vevők legyenek?
Olyanok legyenek, akik önkéntesen keresték fel a szolgálatot, vagy olyanok,
akiket köteleztek erre? A szabad véleménynyilvánításnak milyen kockázatai és
akadályai merülhetnek fel, ha az alanyok még mindig nagymértékben függennek a szociális munkásoktól, illetve a szociális munkásokkal való kapcsolat
még mindig nagy hatással vannak rájuk? Ugyanakkor szükség volt olyan egyének bevonására is, akik érdemi és releváns visszajelzést tudnak adni, és félelem
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és szorongás vagy rosszindulat nélkül tudnak reagálni az ellátás minőségére.
Végül azokat a szülőket szólították meg, akik bírósági gondozási végzéssel
rendelkeztek, de gyermekük otthon volt, így próbálták megteremteni a kétféle vonatkozás egyensúlyát. Ezzel a döntéssel a módszertani (a szolgálatatást
igénybe vevőket reprezentálók adatainak összegyűjtése) és az etikai szempontok (igazságosság, méltányosság, az ártalom/kár kockázata) egyensúlyát
teremtették meg.
Ezenfelül, a kutatás alanyainak kiválasztásakor figyelembe vették a módszertani, a magánélet és a sebezhetőség szempontjait. Végül, az elérhetőség is szerepet játszott. A szülőket biztosították a titoktartásról: a kutatóknak nem voltak
információi a családok történetéről, a szociális munkás pedig nem imerte az
interjú tartalmát. Hangsúlyozták, hogy a kutatás fókuszában nem a családok
története, hanem a szolgáltatás minősége áll.
A magánszféra tiszteletét és a titoktartás követelményét a fókuszcsoport résztvevőinek kiválasztásában és a kisvárosi környezettel való összefüggésben is figyelembe vették. A károkozás elkerülésére való figyelés során a kutatók rádöbbentek arra, hogy a szülők feszélyezetté válhatnak vagy megbélyegződhetnek
amiatt, hogy mások megtudják a gyermekvédelmi ügyekben való érintettségüket. Ezért az első találkozás alkalmával a kutató elmagyarázta a protokollt,
amely lehetővé tette azon szülő számára, aki aggasztó kapcsolatot fedezett fel
más alannyal kapcsolatban, hogy mindenféle magyarázat nélkül visszautasítsa a részvételt, vagy elhagyja a csoportot, illetve a fókuszcsoport helyszínét.
Az alanyokkal szembeni tisztelet nyilvánult meg a találkozó időpontjának kialakításában is, hogy a fókuszcsoportban való részvétel ne okozzon fennakadást a mindennapi életben, ne vegyen el időt a munkától vagy a gyerekekről
való gondoskodástól.
Míg a kutatás megkezdése előtt azonosították, illetve meghatározták ezeket a
dilemmákat, addig a kutatás közben – különösen a fókuszcsoportot érintően
és az adatgyűjtés szakaszában – más gondok merültek fel. Miközben megvitatták a szolgáltatás negatív aspektusait és a szélesebb körű védelmi rendszer
hibáiról beszéltek, a résztvevők élénk információcserébe kezdtek, megosztották tapasztalataikat, tanácsokat kértek és adtak, ezáltal az interjús helyzetet
egyfajta önsegítő csoporttá alakították át. A szociálismunka-kutatók tanácstalanok voltak: egyrészt örömmel tapasztalták, hogy a szülők elkötelezettek voltak
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egymás segítésében, tanácsokat adtak a tekintetben, hogyan lehet a bürokratikus akadályokat leküzdeni. Kifejezték gyermekeik védelmével kapcsolatos
véleményüket, leírták azokat a problémákat, amelyeket partnerük viselkedése okozott. Másrészt, a rögtönzött megbeszélés lehetetlenné tette számukra,
hogy a szolgáltatás értékelése érdekében minden területtel foglalkozzanak, és
alapjában véve kicseréljék a civil szervezet és a kutatás szponzorának érdekeit az alanyok érdekeire. A kutatási kérdések feltárására irányuló első próbálkozásaikat felülírta a résztvevők közötti élénk eszmecsere. Az idő viszont
haladt. Mit csináljanak? Leállítsák az eszmecseréket és a hátralévő kutatási
kérdésekre összpontosítsanak, vagy hagyják, hogy a beszélgetés szabadon
folyjon, és utólag, a fontos információk hiánya kockázatának tudatában ellemezzék az összegyűjtött anyagokat?
A kutatók az ellentmondó „termékek” helyzetével néztek szembe: az értékelő
kutatás egy fontos részének a végrehajtása érdekében végeztek megfigyelést
(adatokat gyűjtve egy olyan csoporttól, akikkel ritkán konzultálnak), miközben ez ütközött a kutatás alanyainak tiszteletben tartásával, akiknek a program
kisajátítása egyértelműen hasznosnak tűnt. Sőt, szociálismunka-kutatóként, a
csoport megzavarása/megszakítása a szakma néhány alapelvét – a tiszteletet,
a felhatalmazást és az önrendelkezést – is megszegheti. Végül úgy döntöttek,
hogy kommentálják a történteket, és megkérdezik a résztvevőket, akarják-e
folytatni a beszélgetést, vagy lezárják a szolgáltatás minőségére vonatkozó,
meg nem válaszolt kérdéseket. A résztvevők nem lelkesen ugyan, de a másodikat választották.
Ez a tapasztalat számos etikai reflexióra ad lehetőséget. A fókuszcsoport módszerének választása kiváltja vagy felerősíti a szülők aktivitását? Biztonságot
teremtett az őszinte részvételhez és csökkentette az elszigetelséget és gyengeséget, tehetetlenséget? Nem volt eléggé egyértelmű a cél, hogy a megfigyelt
alanyok a találkozót inkább támogató, mint kutatási csoportnak tekintették?
A kölcsönös energia és támogatás inkább hasznosnak vagy károsnak bizonyult
az alanyok számára? És a civil szervezet számára?
A kutatók döntése, miszerint a csoport figyelmét újra a kutatási kérdésekre irányították, illetve a szülők belegyező megfelelése/engedékenysége további etikai felismeréseket hozott felszínre. Vajon a beszélgetés korlátozása kárt okozott
vagy megakadályozta a jót? Ez vajon a hatalommal való visszaélés volt? Példát
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szolgáltat a tudós és a gyakorlati szakember közötti feszültségre, amikor is az
utóbbi a társadalmi kapcsolatrendszer kiépítését ösztönözné, míg a tudós inkább a kutatás befejezésére összpontosítana az eredmények veszélyeztetése
nélkül?

A kutató szerepe
Az előző eset a szociális munka kutatásának egy másik dillemmájára utal, a
szerepkonfliktus lehetőségére. A kutatás gyakorlata magában foglalja a kapcsolatokat, a tudás létrehozását, de a kizárást, a kirekesztést és általában a kiváltságok felépítését is (Lincoln–Cannella 2009). A kortárskutatásokat egyre inkább
a finanszírozás elérhetősége és megszorítása befolyásolja, ami meghatározhatja, hogy mit és hogyan fognak kutatni, ki végzi a kutatást, és hogy az adatokat
hogyan használják fel és teszik közzé. Ahogy a kutatási környezet egyre inkább
árucikké válik és szerződésben rögzítődik, felmerül a kérdés, hogy a kutatás
valójában kinek a szükségleteit szolgálja, és a kutató kinek tartozik erkölcsi
felelősséggel: magának, a kutatott alanyoknak vagy populációnak, a társadalomnak, vagy valami másnak? (Fook 2003; Ferdinand–Pearson–Rowe–
Worthington 2007; Aldred 2008) A nyilvánvaló szerepkonfliktusokon túl, feltehetjük azt a kérdést is, hogy lehet-e bármilyen kutatás mentes a politikától,
vagy kell-e, hogy az legyen. Collins és Wray-Bliss (2005) állítása szerint a
kutatók polgári és politikai szempontból meghatározott egyének. Saját erkölcsi
nézettel és értékkel rendelkeznek, amely befolyásolja azt, ahogyan adott helyzetben viselkedniük kell. A kutatási kötelezettségvállalás az emberi szenvedés
szempontjából nem pártatlan, azonosítja az igazságtalan folyamatokat és „köztudottá teszi” azokat, ami biztosítja, hogy az alárendelt vélemények is hallatthassák hangjukat. „Teljes egészében összhangban van a szigorú és szisztematikus kutatási megközelítések legjobb hagyományaival.” (Humphries 2008: 31)
Mint ilyen, a szociális munka kutatói számára két szerep – a kutató és a változás képviselője szerepének – egybeesése eredményezhet etikai kihívást. Ezt
az egybeesést, átfedést a szociális munka globális definíciója egyértelműen kifejezi: (a szociális munka olyan) „akadémiai tudományág (diszciplína), amely
elősegíti a társadalmi változásokat […] az emberek képessé tételét, felhatalmazását és felszabadítását”, és „bevonja az embereket és struktúrákat az élet
kihívásainak kezelésébe és a jóllét (well-being) növelésébe.” (Global definition 2014). A kutatás befejezése után mi a kutató felelőssége „tanúként” és mi
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„szakemberként/szakértőként”? Kell-e a szociálismunka-kutatónak a változásért küzdenie aközben, hogy „megszerzi” az adatokat az alanytól, és jobban
megérti a problémát? Mennyire van feljogosítva arra, hogy mások nevében
beszéljen? Milyen messze mehetnek el az alanyok véleményének megszólaltatásában, és hogyan kell kezelniük a kisajátítás veszélyeit? A kiszolgáltatott
csoportok véleményének kimondása (a csoport számára) nagyobb mértékű
kirekesztettséghez vezet vagy sem? Megerősíti nézőpontjukat vagy paternalista módon kisajátítja azokat? Az etikus szociálismunka-kutatóknak hogyan
kell kezelniük az empátiával vagy a kutatási alanyok ellenállásával kapcsolatos
problémákat? Különösen lényeges az a kérdés, hogy a kutató túlmenjen-e a
kutatási eredmények elemzésén és közzétételén azokban az esetekben, amikor
a kutatást nem kifejezetten a tevékenységhez (szolgáltatáshoz) szükséges tudás
bővítésére, előállítására tervezték (mint pl. akciókutatás, felhasználó által vezetett kutatás, kritikai társadalomkutatás) (Sobočan 2010).
McLaughlin (2007) szerint ahhoz, hogy a szociális munka fennmaradjon, aktuális vitákba, eszmecserékbe kell bekapcsolódnia, és törekednie kell azok alakítására csakúgy, mint a külső események formálására. Még akkor is, ha a kutatás
szándéka szerint nem politikai jellegű, nehéz ezt a törekvést elérni. Etikus-e a
hatalmi pozícióban lévő tudósok számára, hogy elutasítsák a kutatásaik során
megfigyelt igazságtalanságokkal szembeni fellépés felelősségét? Még abban
az esetben is, ha felismerik, hogy munkájuk hatással lesz a társadalmi változásokra, figyelembe kell venniük, hogy tevékenységük pozitív vagy negatív
következményekkel jár-e azon csoport számára, amelynek a helyzetén javítani
akarnak. Nehéz kiszámítani, hogy a kutatás elősegíti-e a társadalmi változást,
vagy éppen ellenhatást vált ki. Bár a kutatók nem tudják kontrollálni a társadalmi átalakulást elősegítő vagy megakadályozó változókat, az etikai gyakorlat
megköveteli, hogy mérlegeljék, vajon maga a kutatás vagy annak a társadalmi
változások érdekében történő felhasználására irányuló erőfeszítések nem várt
mellékhatásai inkább aláássák vagy megerősítik a tervezett célt (Mertens–
Ginsberg 2008).

A példa
A második szemléltető példa azonos nemű szülők családjainak mindennapi életéről szóló kutatásból származik. Az a megállapítás, hogy a családok életét a
partnerkapcsolatot, párkapcsolatot érintő jogszabályi változtatások jelentősen
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javíthatják, felvetette a kutatók felelősségének kérdését, hogy segítsenek ennek jobbításában. A kutatás során az alanyokkal készített interjúk rávilágítottak
arra, hogy hajlandóak megoldásokat keresni a családi helyzetüket érintő diszkriminációra (a szociális munka szolgáltatásaival, a szülői felügyelet kérdésével,
örökbefogadással, nevelőszülőséggel stb.). Érdekkonfliktusok a kutató szerepében merültek fel: egyszerűen csak számoljanak be az eredményekről, vagy a
kutatás alapján társadalmi változást kezdeményezzenek?
Ezek a kettős szerepek a kutatás természete és a vizsgálat közben kialakult kapcsolatok miatt még összetetettebbekké váltak. A válaszadó szülők társadalmi,
sport- és más eseményekre hívták meg a kutatókat, biztonságos és családias
környezetet teremtve gyermekeik számára. A kutató úgy tekintett ezekre a meghívásokra, hogy általuk képes jobban megérteni, elemezni és bemutatni az átélt
élményeket, tapasztalatokat, narratívákat és problémákat. A kutatás befejezése
után alkalmanként találkozott néhány válaszadóval, és az általa vizsgált szülők
csoportja szövetségesükként tekintett rá.
A kutatási módszerek és a téma tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatot igényeltek, és a kutató kezdettől fogva kinyílvánította, hogy támogatja az azonos
nemű szülők és gyermekeik esélyegyenlőségét és a diszkrimináció-mentességet. Így, amikor nyilvános vita kezdődött az azonos nemű szülők jogairól, és
jogszabályi változtatásokat javasoltak, a szülők szembesítették a kutatót azzal az elvárásukkal, hogy jelenjen meg és érdekképviseleti szerepet vállaljon
ezeken az eseményeken. Ezeket az elvárásokat a kutatás során kialakult kapcsolat táplálta, és fokozta, súlyosbította az a tény, hogy a szülők a kutatóra
úgy tekintettek, mint aki szociális munkásként és érintett személyként (maga
is meleg) „köteles” támogatni őket. Igaza volt, hogy reagált ezekre az elvárásokra? Feltétlen támogatása (pártoskodása) beszennyezte-e a befejezett kutatás
„objektivitását” vagy csupán követte a szociális munka felhatalmazását? Volt
joga minden válaszadó nevében beszélni még akkor is, ha néhány válaszadó
erre „kérte”? Etikus volt-e elsősorban azokra a kutatási eredményekre összpontosítania, amelyek az érdekképviselet céljait szolgálták, és kihagyni azokat,
amelyek potenciálisan ellenreakciót válthattak ki? Az biztos, hogy a kutatót
(elfogult) támogatónak (szószólónak) lehetett érzékelni, ezért fontos, hogy képes legyen bemutatni vizsgálati módszereinek ellenőrzését, ha erre kérik.
A szociális munkára vonatkozó felhatalmazás és a társadalmi igazságosság értékei a pusztán az eredmények jelentését meghaladó munkára ösztönzik, és a
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válaszadók hasznainak kell továbbra is a legfontosabbnak lenniük. Így válhat a
csoport támogatójává (szószólójává), de a problémák megfogalmazásában érzékenynek kell lennie minden válaszadó irányába, és megfontoltnak kell lennie
abból a szempontból, hogy milyen információknak ad hangot. Tanulva az ilyen
esetekből, ésszerű lenne a kutatási eredményekre alapozott érdekképviselet lehetőségét már a kutatásban való részvételhez való beleegyezés megszerzésének
folyamatába beépíteni.

Tárgyalás és javaslattétel
A fenti példák az etika és a kutatás több szempontját veszik figyelembe: olyan
régóta meglévő fogalmak újszerű változatát, mint például a károkozás elkerülését, kutatás közben az egymással versengő érdekek kiegyensúlyozása érdekében tett kompromisszumokat, valamint a tudós szerepében és tapasztalataiban a
vizsgált témával vagy népességgel kapcsolatos feszültségeket. A kutatás során
felmerülő etikai dilemmákat a kutatók gyakran csak módszertani problémának
tekintik. De a módszertani döntések gyakran etikai döntések is, amelyekkel
átgondoltan és szándékosan kell foglalkozni, egyedi eszközök, készségek és
szemlélet használatával (Panter–Sterba 2011). Bármilyen módszertani döntés
pozitívan vagy negatívan befolyásolhatja a vizsgálati alanyok emberi méltóságát (DuBois 2008). A kutatás során az etikai perspektívát (is) figyelembe véve,
a döntések a hagyományos erkölcsi alapelvek és eljárásmódok ismeretén túl,
személyes erkölcsi értéket és érzékenységet követelnek meg az elnyomásellenes gyakorlattal kapcsolatban (DuBois 2008). Ebben a részben olyan stratégiákat mutatunk be, melyek a kutatók és kutatócsoportok erkölcsi képességét
fejlesztik, beleértve az oktatás előkészítését, az etikára való szisztematikus
figyelmet és a döntéshozó eszközök megismerését.
Az oktatási programok általában megismertetik a kutatókkal az etikai alapelveket (mely cselekedetek helyesek és melyek helytelenek), valamint az eljárási
etika fenntartásának követelményét, például a (kutatás) elgondolásának, tervezetének a benyújtása az Intézményi Felülvizsgálati Testülethez (IRB) vagy az
emberi alanyok védelmével foglalkozó más szervekhez, testületekhez. Az etika
értéke, „az igazságosság, a helyes és helytelen, a kötelesség és kötelezettség
iránti érzékenység” (Reamer 1993: 80) azonban figyelmen kívül hagyott terület
lehet a kutatásban, éppen ezért célzottabb figyelmet igényel. A hallgatókat fel
kell készíteni arra, hogy megvizsgálják saját tulajdonságaikat és motívációjukat
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azzal kapcsolatosan, hogy a meghozott döntések, választások valóban etikusak
– és nem önzés vagy kizsákmányoló impulzusok által vezéreltek –, különösen,
mivel a tudományos termelékenység nyomása a jelenkori felsőoktatásban olyan
döntésekhez vezethet, melyeket a célszerűség vagy a versenyelőny hajt. Ezért az
oktatási és a mentori rendszereknek megfelelő tudatossággal, akarattal és készségekkel bíró kutatókat kell kiművelniük, hogy tisztességesen cselekedjenek és
elutasítsák az elnyomó kutatási gyakorlatokat.
57 publikált kvalitatív és vegyes módszertanú kutatási tanulmány elemzése kapcsán Peled és Leichtentritt (2002) azt találták, hogy csak kevesen említették az
igazságosságot vagy más, a kutatás résztvevői számára eredményezett jótékony
hatást. Ezek a hiányok meglepőek annak tükrében, hogy a szociális munka területén gyakran hagsúlyozzák az értékalapú kutatást, és azt is sugallják, hogy nagyobb
figyelmet kell fordítani a kutatás etikai dimenzióira, melyekért való felelősségvállalás egyenértékű legyen az adatgyűjtéshez, a korrekt elemzéshez, a megfelelő következtetések és javaslatok megfogalmazásához szükséges tudással és készséggel.
Az etikai kérdések tudatosítása és az irántuk való elkötelezettség a kutatás megtervezése során illeszkedik az elnyomásellenes szemlélet iránti érzékenységhez,
melyben a tudósokat arra késztetik, hogy a kutatási folyamatban vegyék figyelembe a hatalom dinamikáját, és figyeljenek arra, hogy maga a folyamat hogyan
járulhat hozzá a vizsgált népesség további kizsákmányolásához és marginalizációjához (Parada–Wehbi 2017).
Ahhoz, hogy a hallgatók reflektív kutatóvá váljanak, Silver arra készteti őket,
hogy alapvető kérdéseken keresztül gondolkodjanak el a szubjektivitás, képviselet (reprezentáció) és pozícionálás fogalmairól. A szubjektivitás mérlegelésekor
kérdés lehet például: „Történelmileg, kulturálisan, politikailag és intézményesen
hogyan helyezkedem el azokhoz képest, akiket vizsgálok?” Képviselet szempontjából kérdés lehet: „Kiket van jogom képviselni?” „A képviselettel kapcsolatos
tetteim hogyan válnak hatalmi cselekedetekké?” Pozicionálás szempontjából kérdés lehet: „Milyen jogom van olyan közösségekbe belépni (beavatkozni), amelyeknek nem vagyok a tagja?”, illetve „Milyen következményei vannak annak,
hogy »nyugati szemléletemet« (magyar viszonylatban inkább: középosztálybeli
szemléletemet – megj. Szerk.) használom »mások« képviseletére?” (Silver 2017:
120) Ezek a kérdések a kiváltság, a tisztelet, a jogok és a hatalom jelentős szempontjait vezetik be a kutatási folyamatba. Egyúttal képviselik a fontosból való
kiindulást is, de inkább a kockázat minimalizálásának és a beleegyező nyilatkozat

188

A SZOCIÁLISMUNKA-KUTATÁS ETIKAI SZEMPONTJAI

biztosításának technikai oldaláról. A kutatási etika széles körének hatékony kezeléséhez mind a reflexív, mind a technikai jártasságot meg kell erősíteni, mint a
tudományos folyamat oktatásának egyenlő és szerves részét.
A szociálismunka-programok és az idősebb, tapasztalt kutatók fontos szerepet
játszanak a kezdő tudósok oktatásában és kiművelésében. Mint ilyet, be kell építeniük az etika és elnyomásellenes nézőpont nyelvezetét a kutatás oktatásába és
saját munkájuk során a tudományos folyamat modellezésébe. Az akadémia
kapuőreiként szerepük, hogy a jövőbeli kutatók kiválasztásában és előresorolásában az erkölcsi tisztaság és a becsületesség figyelembe vételét javasolják. A képzőhelyeknek a kezdő kutatókat fel kell készíteniük az önreflexió képességének
kialakítására és az olyan kérdések megvitatására, mint kiváltság, pozíció, kár/
ártalom és elvárások. Ezeknek a folyamatoknak meghatározó eleme a nyugalom
és a bátorság, a kollégákkal való beszélgetések alkalmával, akik közül néhányan
eltérő tekintéllyel, hatalommal bírnak. Kihívást jelentő beszélgetések, megbeszélések, viták kezdeményezésekor a bátor partnerség és az elismerő, megértő
érdeklődés hasznosak lehetnek a kutatócsoport tagjai számára (Chaleff 2009).
Azok a tudósok, akik mélyen benne vannak ezekben a folyamatokban, nemcsak
mélyebb önreflexióra lesznek képesek, hanem arra is, hogy kutatótársaik számára
tanácsadóként szolgáljanak.
A kutatási etikára való erősebb fókuszálás másik lehetősége a finanszírozó testületekben, a szakmai szervezetekben és a kutatási egyesületekben, szövetségekben
rejlik. Ezek a csoportok döntő szerepet játszhatnak az oktatási programok befogadásában, megbeszélések összehívásában, az erőforrások elektronikus megosztásában, konferenciákon és találkozók megtervezésében. Ezek a lépések az
implicit etikát láthatóvá tennék csakúgy, mint az a figyelem, ami az egyén megvédésére irányul. Értékes támogatást és tanácsadást tudnának nyújtani a kutatók
által elszenvedett elszigeteltség és zavarodottság felszámolása érdekében, amit
azok tapasztalhatnak meg, akiknek érzékeny, de valós, érdemi etikai dilemmákkal kell szembenézniük. Ezeknek a szervezeteknek a lokális tagjai szintén biztosíthatnának kapcsolatokat a fogyasztói csoportokhoz annak érdekében, hogy a
szolgáltatásokat igénybe vevők és más hagyományosan marginalizált csoportok
erőfeszítései is teljes mértékben képviselve legyenek a kutatók döntéseiben.
A becsületességen, az oktatáson, a szocializáción és a konzultáción túl a kutatókat
olyan készségekkel kell felruházni, amelyek etikai dilemmák esetében segítséget
nyújtanak a döntések meghozatalában. Bár sok keretrendszer áll rendelkezésre az
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etikai esetek elemzéséhez, azok gyakran tudományág-specifikusak és túlságosan
részletesek, emiatt nehéz rájuk emlékezni és nehézkesen alkalmazhatóak (DuBois
2008). Itt most két keretrendszer elemeit foglaljuk össze, amelyek a dilemmák
feltárására és megoldására irányuló folyamatokhoz adnak útmutatót a kutatóknak
(Childress et al. 2002; DuBois 2008).
DuBois (2008) az „SFNO” elnevezésű négypontos modell imeretét ajánlja, melyben a kulcsszavak (stakeholders, facts, norms, options – érintett felek, tények, normák, lehetőségek) mintegy emlékeztető segítségül szolgálnak az etikai döntéshozatali folyamat lépései során. A modell az egyéni kutatók számára az önszabályozás
egyik formájaként alkalmazható, de erőteljesebb és hitelesebb, ha csoportban alkalmazzák. Ezek a csoportok állhatnak a kutatócsoport tagjaiból, állandó bizottság tagjaiból az egyetemen vagy a kutatási közegben, vagy ad hoc csoportok is
lehetnek, melyeket a kutató hív össze az esetek során felmerülő dilemmák alapján. Ezek az eseteket felülvizsgáló csoportok („esettanulmány-csoportok”) lehetnek multidiszciplinárisak, és tagjai lehetnek olyan szolgáltatást igénybe vevők és
etikai szakemberek is, akik nem vesznek részt a szóban forgó kutatásban.
Az SFNO-keretrendszer minden betűje arra ösztönzi a kutatókat, hogy vegyék
figyelembe a lehetséges etikai akadályokat (1. táblázat).
1. táblázat
Az SFNO-keretrendszer
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Érintettek
(Stakeholders)

Kinek a számára van tétje a döntésnek – kire lesz a döntéshozatal
jelentős hatással?

Tények
(Facts)

Milyen tényleges problémák okozhatnak nézeteltérést, ellentétet?
Milyen tények relevánsak a megoldás szempontjából?

Normák
(Norms)

Milyen etikai alapelvek, normák vagy értékek sérülhetnek?
Melyek relevánsak és melyek okozhatnak konfliktust vagy nézeteltérést?

Lehetőségek
(Options)

Milyen cselekedetek, tevékenységek vagy elvek érdemelnek
kiemelt figyelmet?
Ha az etikai ideál nem lehetséges, milyen kompromisszumos
megoldások a legmegfelelőbbek, legvonzóbbak?
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Noha a tanulmányban bemutatott két szemléltető példában kifejezetten nem
kerül alkalmazásra ez a módszer, de mindegyik mutat olyan kutatói példákat, amelyek ezeket a lépéseket követik. A gyermekjóléti esetben a kutatók
tisztában voltak a kutatási terv és a mintavételi terv előnyeivel és hátrányaival a szolgáltatásokat nem önkéntesen igénybe vevők körét illetően. A csapat
rugalmasságot tanúsított és figyelmet fordított a szociális munka normáira és
értékeire, amikor a fókuszcsoportok előre nem látott irányt vettek. Az azonos
nemű családokról szóló kutatásban a kutató tudatában volt a személyazonosság
jelentőségének és a vizsgálat megtervezése és célja által megkövetelt bevonás
mértékének, és ennek megfelelően tett lépéseket a határok meghatározása,
felállítása, valamint a konzultáció és az önreflexió érdekében.
Az SFNO-keretrendszer ad egy módszert az esetelemzésre, ami biztosítja, hogy
az összes lényeges etikai szempontra lehessen emlékezni és azokat figyelembe
venni. Azonban annak eldöntése, hogy egy adott kutatási stratégiával tovább
lehet-e haladni vagy változtatni kell-e rajta az etikai aggályok miatt, további
megfontolást igényel.
A cselekvés-döntés modell (2. táblázat) például abban segíti a kutatókat, hogy
az etikai megfontolások tükrében átgondolják és újratervezzék a módszertani
döntéseiket (Childress et al. 2002; DuBois 2008).
A gyermekjóléti civilszervezet szemléltető példájában a kutatók kimutatták az
etikai problémákkal és kérdésekkel kapcsolatos tudatosságukat és nyitottságukat
az egymással versengő erkölcsi parancsok (imperatívuszok) összehangolásában
annak érdekében, hogy a fókuszcsoportok létrejöhessenek. Ennek során határozottan keresték a szolgáltatást igénybe vevők bevonásának a módját anélkül,
hogy meghátráltak volna a szponzorálást biztosító ügynökség által okozott kellemetlen érzések miatt. Ugyanakkor, amikor a csoportot a résztvevők kölcsönös
segítségnyújtása felvillanyozta, a facilitátorok érvényesítették hatalmukat, igaz
szelíden, de talán oly módon, hogy a kutatás fókuszát az alanyok érdekei fölé
helyezték.
Az azonos nemű szülők esetében a kutató tiszteletet tanúsított az alanyok és gyermekeik iránt, az interjúk mellett etnográfiai megközelítést is alkalmazott, ami
által a háztartások mindennapi életébe is bekapcsolódott, bele látott. Ebben az
esetben a megfelelő folyamatra való állandó reagálás megalapozott módszert jelentett (a 2. táblázat alapján). A tisztesség, a titoktartás és a tisztelet stb. elvét
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követve megszerezte mindazon személyektől a beleegyező nyilatkozatot,
akikkel a kutatás során találkozott (nemcsak a válaszadókét). Miután úgy
döntött, hogy támogatóként és szószólóként is fog tevékenykedni, jóváhagyást kért ehhez különböző társadalmi eseményeken, amelyeken jóval az interjúk befejezése után vett részt. Elhatározta azt is, hogy az elemzést szigorúan
végzi (ideértve például, hogy más kutatókat is bevon, akik nem érintettek ebben
a vizsgálatban, hogy ellenőrizzék az adatait és véleményezzék az elemzését).
Egy kevésbé személyes megközelítés (az alanyok által vezetett naplók kettős
vak kódolása, vagy a mindennapi élet webkamerás felvételei) biztonságosabb
választás lehetne, tekintettel arra, hogy az azonos neműek egyenlőséghez fűződő jogait nem támogató közösségek részrehajlással és elfogultsággal vádolhatják meg. Mindazonáltal ez olyan interperszonális kapcsolatok árán valósulna
meg, amelyek lehetővé tették a gazdagabb, mélyebb megállapításokat, kutatási eredményeket csakúgy, mint a vizsgált csoport képviseletére vonatkozó
felhatalmazás ellenőrzését, valamint az elemzés érvényességének egyidejű
ellenőrzését.
Az Egyesült Államokban az IRB-n keresztül nagyon fejlett rendszer működik az emberi (kutatási) alanyok védelmének biztosítására. De ezek a bírálóbizottságok nem figyelnek arra, hogy megjelenik-e a vizsgálat alanyainak
a véleménye a kutatás alakítása és megvalósítása során, vagy hogy a kutatás
céljai etikusak-e; a kutatás alanyai profitálnak-e belőle többet vagy a kutató? Hasonlóképpen, az Európai Unió által finanszírozott kutatási tevékenységekben,
ahol az etika a kutatás elejétől a végéig annak szerves része, az etikai monitorozás nagy része jogszabályi kötelezettség alá esik, miközben a tökéletes (etikai)
kutatástól elvárt, hogy meghaladja azt. Az olyan keretek alkalmazása, mint pl.
a SFNO-keretrendszer és a cselekvés-döntés modell megköveteli a kutatóktól,
hogy ezeket a fontos kérdéseket és a meglévő rendszereket vegyék figyelembe. Például az a kérdés, hogy kinek származik a legtöbb haszna a kutatásból,
az SFNO-folyamat során felfedhető, kideríthető, a cselekvés-döntés modell pedig
azt jelezheti, hogy a kutatás például nem megfelelő módon tiszteli vagy jutalmazza a résztvevőket, ezért felül kell azt vizsgálni, újra kell gondolni.
A széles körű etikai megfontolások figyelembevételéhez a kutatók kapacitásának kibővítése szükséges, melyhez elengedhetetlen a kutatásokkal foglalkozók
minden körének támogatása és bevonása.
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2. táblázat
A cselekvés-döntés modell
Szükségszerűség

Szükséges van-e érték- vagy normaszegésre a
kutatás teljesítése, megvalósítása érdekében?

Hatékonyság

A módszer hatékony lesz-e a kutatás céljának
elérése érdekében?

Arányosság

A kívánt cél elég fontos-e ahhoz, hogy felülírjon egy
másik elvet vagy értéket?

A legkevesebb jogsértés

Úgy tervezték a módszertant, hogy minimalizálják
a vele szemben álló alapelvek vagy értékek
megsértését?

Megfelelő eljárás (folyamat)

A döntést az átláthatóság, a közösség hozzájárulása
(javaslatai) és megfelelő jóváhagyása
(beleegyezése) alapján hozták meg?

Ezeket az erőfeszítéseket az etikáról szóló viták, megbeszélések normalizálásával
és szabványosításával támogatni és fenntartani lehet, mint például esettanulmányok
rendszeres megvitatásával a tudományos folyóiratokban és szakmai találkozókon,
és az etika és az értékek kutatások finanszírozását, publikálását vagy bemutatását
meghatározó szempontok közé való beemelésével. A kutatást támogató, finanszírozó, felügyelő és terjesztő (disszemináló) szervezetek segíthetnek abban, hogy az
általuk támogatott kutatások ne csak módszertanilag, hanem etikai szempontból
is megalapozottak legyenek. Az Európai Bizottság és az Európai Kutatási Tanács
feltáró eljárásai már etikai szempontokat is beépítenek az alkalmazási folyamataikba. Az ezekkel az eszközökkel kapcsolatos megnövekedett tudatosság és
alkalmazásuk lehetővé teszi a széles körű etikai szempontok intézményesülését a
tudományosság folyamatában, a szociális munkában és más területeken.
Az implicit (hallgatólagos) etikai dilemmák már a kutatási folyamat részét képezik, amint azt a bemutatott példák szemléltetik. A megerősödő támogatás, átláthatóság és ismeretek segítik ezen kihívások, valamint a velük szembesülő kutatók
elszigeteltségének megszüntetését.
Fordította: Gibicsár Katalin
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A SZOCIÁLIS MUNKA TUDOMÁNYOS
FEJLŐDÉSÉNEK ELEMZÉSE „SCIENCE
MAPPING” HASZNÁLATÁVAL1
M. ANGELES MARTÍNEZ – MANUEL JESÚS COBO –
MANUEL HERRERA – ENRIQUE HERRERA-VIEDMA
A bibliometria egy fontos eszköz az egyes országok, egyetemek, kutatóközpontok, kutatócsoportok és folyóiratok tudományos kutatásainak megítélésére és
elemzésére (Holden–Rosenberg–Barker 2005a). Objektív kritériumokkal szolgál
egyes tudósok kutatásainak értékelésére, és ezáltal egyre értékesebb eszközzé
válik a tudományos minőség és produktivitás felmérésére (Moed–De Bruin–
Van Leeuwen 1995). A bibliometria több különböző módon is hozzájárul a tudomány fejlődéséhez: lehetővé teszi az elért eredmények értékelését, azonosítja a
tudományos publikációk legmegbízhatóbb forrásait, előkészíti az új fejlesztések
értékelésének tudományos alapját, azonosítja a legjelentősebb tudományos cselekvőket, az akadémiai teljesítmény értékelésére bibliometriai indexeket fejleszt.
A bibliometria ezáltal elengedhetetlen eszközzé vált a legtöbb fejlődésre törekvő tudományos területen (orvostudomány, matematika, közgazdaságtan, informatika, fizika, szociológia, pszichológia stb.), így a szociális munka területén
is (Holden et al. 2005a).
A bibliometrián belül az adott kutatási terület megismerésének két fő megközelítését különböztethetjük meg: teljesítményelemzés (performance analysis) és
science mapping (tudománytérkép-elemzés) (Noyons–Moed–Luwel 1999a; van
Rann 2004). Előbbi a tudományos teljesítmény hivatkozásalapú hatására fókuszál. Népszerű teljesítménymérő például a Journal Impact Factor (Garfield 1972)
és a Hirsch-index (h-index; Hirsch 2005). A második megközelítés a tudományos
teljesítmény fogalmi struktúrájának feltérképezésére fókuszál. Különösen egy
1

A tanulmány eredeti megjelenési címe és helye: M. Angeles Martínez–Manuel Jesús Cobo–Manuel
Herrera–Enrique Herrera-Viedma (2015): Analyzing the Scientific Evolution of Social Work Using
Science Mapping. Research on Social Work Practice, 25., (2.), pp. 257–277.
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tudományos terület megfigyelésére és különböző kutatási területek körülhatárolására összpontosít, hogy feltérképezze azok fogalmi struktúráját és tudományos
evolúcióját (Cobo–López-Herrera–Herrera-Viedma–Herrera 2011b; Noyons–
Moed–van Rann 1999b).
A sciencemapping-elemzés célja a tudományos kutatások strukturális és dinamikus aspektusainak feltérképezése (Börner–Chen–Boyack 2003; Morris–Van
Der Veer Martens 2008; Noyons et al. 1999a). Tudományos térképeket/science
map-eket vagy bibliometriai térképeket társszó- (co-word) elemzés segítségével
lehet építeni, ami egy terület kutatási dokumentumainak legfontosabb szavait
vagy kulcsszavait használja a terület fogalmi szerkezetének tanulmányozására
(Callon–Courtial–Turner–Bauin 1983). Bár egy szakértő azonosítani és elemezni
tudná egy adott kutatási terület különböző altémáit, nyilvánvaló, hogy a hozzáférhető kutatási dokumentumok hatalmas mennyisége nehéz feladattá teszi ennek
hatékony és eredményes elvégzését. Ebből az okból kifolyólag hasznos és szükséges olyan intelligens technikák használata, melyek az egyes kutatási eredményeket automatikusan különböző témákba csoportosítják, így téve egyszerűbbé egy
kutatási terület elemzését. A tudományos támogató eszközök tehát értékesek
és fontosak az érdekelt kutatási területek fogalmi szerkezetének feltárásához.
A sciencemapping-eszközök fontos szerepet játszanak a bibliometrián belül.
1. ábra
A sciencemapping-elemzés munkafolyamata
Előkészítés

Adatlehívás
ISIWoS,
Scopus,
PubMed,
Stb.

Hálózat kinyerése

Deduplikáció,
Együttes előfordulás,
Adat egyszerűsítés, Társítás,
Stb.
Közvetlen kapcsolódás,
Stb.

Normalizáció

Mapping

Asszociáció erőssége, Csoportosítás,
Ekvivalencia index, PFNets,
Salton koszinusz,
Stb.
Stb.

Elemzés

Megjelenítés

Hálózat,
Térbeliség,
Időbeliség,
Hiba észlelése, Stb.

Ahogy korábban említettük, a szociális munka tudományos területe – annak érdekében, hogy segítse a terület tudományos fejlődésének megértését – nagy érdeklődést mutat a bibliometriai tanulmányok iránt. Ezek közül a bibliometriai megközelítések közül a legtöbb elsősorban a publikációkon alapuló teljesítmény elemzésére
és/vagy a folyóiratokra (Hodge–Lacasse 2011; Holden–Rosenberg–Barker–Liol
2010; Sellers–Perry–Mathiesen–Smith 2004; Spivey–Wilks 2004; Thyer 2010), kutatókra (Slater–Scourfield–Sloan 2012; Thyer–Bentley 1986), tudományos cikkekre (Blyth et al. 2010; Hodge–Lacasse–Benson 2012; Holden–Rosenberg–Barker
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2005b) vagy karokra (Bloom–Klein 1995; Green–Baskind 2007; Lacasse–Hodge–
Bean 2011) alkalmazott hivatkozások elemzésére összpontosít. Korábban azonban
semmilyen sciencemapping-kutatást nem végeztek a szociális munka területén,
hogy kiegészítsék a bibliometriai tanulmányokat. A sciencemapping-technika használata új eredményekkel és fontos információkkal szolgálhat a szociális munka
tudományos diszciplínájának dinamikájáról, például arról, hogyan alakult ki a szociális munka tudásanyagának alapja, mik a terület tudományos tudásanyagának
erősségei, és milyen témák képezhetnék a szociális munka tudományágának
tudásalapját a jövőben. Ezáltal továbbra is szükség van a sciencemapping-eszközök
használatára a szociális munka területének elemzése során.
Ebben a cikkben a szociális munka tudományos területének első sciencemapping-elemzését mutatjuk be, több időperióduson keresztül. Az elemzés feltárja
a terület szerkezetét és fejlődését. Az eredmények megmutatják, hogy mely témák
keltették fel legjobban a szociális munka tudományos közösségének érdeklődését
a legnagyobb szociálismunka-folyóiratokban publikált cikkek, a legnagyobb hatást
elérő témák és a jövőbeli kutatások potenciális témái alapján. További releváns
megválaszolandó kutatási kérdések lehetnek még a következők: milyen tematikus
területek szilárdították meg a szociális munka diszciplínájának kutatásait; melyek
voltak a kulcs- és melyek a marginális témák a szociálismunka-terület tudományos
fejlődésének egyes időszakaiban; milyen különböző, a szociális munkához csatlakozó kutatási témák kapcsolódtak fogalmilag egymáshoz az egyes időszakokban;
milyen kutatási témák voltak a legnagyobb hatással és keltették fel a legjobban a
szociális munka tudományos közösségének érdeklődését az egyes korszakokban;
és mely tematikus területek hatása és láthatósága volt a legnagyobb? Ezek kutatására az 1930–2012 közötti időszak szociális munka kutatási dokumentumait használjuk, melyeket a Thomson Rheuters’s Journal Citation Reports (JCR) és a Web of
Science (WoS) alapján, a legfontosabb szociálismunka-folyóiratokban publikáltak.
A sciencemapping-elemzés elvégzésére egy sciencemapping-szoftvert, a Grenada-i
Egyetem SECABA Laborja (Spanyolország) által kifejlesztett Science Mapping
Analysis Software Tool-t használtuk (SciMAT; Cobo et al. 2012b).

Sciencemapping-elemzés
A science mapping vagy bibliometriai mapping térbeli reprezentációja annak,
ahogy az egyes diszciplínák, területek, specializációk, dokumentumok vagy szerzők
kapcsolódnak egymáshoz (Small 1999). A sciencemapping-elemzést széleskörűen
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használják a különböző területek rejtett kulcselemeinek (dokumentumok, szerzők, intézmények, témák stb.) megmutatására és feltárására (Bailón-Moreno–
Jurado-Alameda–Ruíz Banos 2006; Cobo et al. 2012a; Gao-Yong–Ji-Ming–HuiLing 2012; López-Herrera et al. 2012; Peters–Van Raan 1993; Porter–Youtie
2009; Tang–Shapira 2011; Van Eck–Waltman 2007). A sciencemapping-elemzés
általános munkafolyamata több különböző lépésből áll (1. ábra) (Börner et al.
2003; Cobo et al. 2011a; Cobo et al. 2012b): adatlehívás, előkészítés, hálózat
kinyerése, normalizáció, mapping (térképezés), elemzés, megjelenítés. A folyamat végén az elemzőnek értelmeznie és összegeznie kell az eredményeket.
Az adatok összegyűjtésére több lehetséges online bibliográfiai adatbázis áll rendelkezésre, a legfontosabbak ezek közül a Web of Science (WoS, www.
webof-knowledge.com), a Scopus (www.scopus.com) és a Google Scholar (scholar.
google.com). Ezek az adatbázisok nem azonos módon tartalmazzák az egyes tudományterületeket és folyóiratokat, valamint mindegyiknek megvannak a maguk
előnyei és korlátai, melyek bizonyos mértékben az adott tudományágtól is függnek (Bar-Ilan 2010; Falagas–Pitsouni–Malietzis–Pappas 2008). A WoS a világ
vezető tudományos irodalmi adatbázisa a természet- és társadalomtudományok,
a művészetek és bölcsészettudományok terén, és nemzetközikonferencia-eljárásmódokat, szimpóziumokat, szemináriumokat, kollokviumokat, workshopokat és
egyezményeket is tartalmaz. Olyan hivatkozási adatbázis, ami a legteljesebb mai
és retrospektív minőségi tudósítással szolgál a természet- és társadalomtudományok, a művészetek és bölcsészettudományok területén az 1990-as évekig visszamenőleg. A Scopus-nak van a második legnagyobb hivatkozási adatbázisa. Sok
szerző szerint a Google Scholar jobb hozzáférést biztosít a társadalomtudományok releváns és hivatkozásként használható tartalmaihoz (Auffhammer 2009;
Harzing–van der Wal 2008; Hodge et al. 2012; Jacobs 2009). A Google Scholar
azonban kevésbé szigorú, és több olyan információt is tartalmaz, amelyek nem
tudományos referenciák. Jelen tanulmányunkhoz nem megfelelő, mivel, ahogy
Harzing és van der Wal (2008: 65) is rámutatott, „[a] Google Scholar nem használható olyan jól régebbi publikációk keresésére, mivel azok a publikációk és a
források, amelyek hivatkoznak rájuk (még) nem kerültek feltöltésre az internetre”.
Általában a sciencemapping-elemzést nem lehet közvetlenül a bibliográfiai
forrásokból kinyert adatokra alkalmazni, mivel ezek hibákat is tartalmaznak.
Így ahhoz, hogy az adatok minőségét javítani tudjuk, egy előkészítési lépést
kell alkalmaznunk. Különböző előkészítési módszerek léteznek, melyek közül
érdemes kiemelni azokat, amelyek észlelik a megkétszerezett és rosszul betűzött
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elemeket, az időbeli szakaszolást (time slicing) (az adatok felosztása különböző
időszakokra vagy időszeletekre, hogy lehetővé tegye a kutatási terület fejlődésének vizsgálatát) és az adategyszerűsítést. A deduplikáció talán a legfontosabb
előkészítési módszer, mivel gyakoriak az azonos entitást jelölő, de másképpen
betűzött elemek. Gyakran előfordul például, hogy egy szerző neve többféleképpen kerül leírásra (pl. Smith, T. E.; Thomas E. Smith). Az adategyszerűsítés az
elemzés szempontjából legreprezentatívabb adatok kiválasztásához szükséges,
így ezt a deduplikációs folyamat után alkalmazzuk.
Az adatok feldolgozása után, egy elemzési egységet – például folyóiratokat,
dokumentumokat, hivatkozásokat, szerzőket, a szerzők affiliációit, leíró kifejezéseket és szavakat – használva, a hálózatot építjük fel (Börner et al. 2003).
Általában a szavak a leggyakoribbak. A kiválasztott szavak lehetnek a címnek,
az absztraktnak, a szerző kulcsszavainak, a dokumentumok törzsének vagy ezek
valamilyen kombinációjának a részei. Továbbá, a bibliográfiai adatforrások által
biztosított (pl. ISI Keywords Plus) jelzéseket kiválaszthatjuk elemzendő szóként.
Az elemzett egységek között többféle kapcsolat, például együttes előfordulás,
társítás vagy közvetlen kapcsolódás is kialakulhat. Az együttes előfordulás egy
olyan reláció, amely egy dokumentumhalmazban együttesen előforduló egységek között jön létre (szerzők és fogalmak, vagy hivatkozások), vagyis amikor két
egység közösen szerepel az egész korpuszon keresztül. A társítás azok között a
dokumentumok között jön létre, amelyek több hasonló egységet tartalmaznak.
A közvetlen kapcsolódás dokumentumok és referenciák között hoz létre relációt,
elsősorban hivatkozási relációt. Továbbá, a kutatási terület különböző aspektusai
az analízis választott egységeitől függően elemezhetőek. Például szavak használatával társszó-analízis végezhető, hogy hozzájussunk a diszciplína fogalmi szerkezetéhez és az adott tudásterületen kutatott fő témákhoz.
Az analízis választott elemei között lévő kapcsolatok hálózatának felépítése után
egy normalizációs folyamatra van szükség, hogy kijavítsuk az elemzett egységekben előforduló számbeli eltéréseket (van Eck–Waltman 2009). A normalizációs folyamat során különböző hasonlósági mértékeket használunk (van Eck–
Waltman 2009), ilyenek például a Salton-koszinusz, a Jaccard-index vagy az
ekvivalenciaindex (Cobo et al. 2012b). A normalizációs folyamat után különböző
technikákat – például főkomponens-analízist vagy csoportképző algoritmusokat (clustering algorithms) – alkalmazhatunk a tudománytérképek felépítéséhez
(Börner et al. 2003).
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A tudományos térképek elemzési módszerei lehetővé teszik az adatokból származó hasznos tudás megismerését (Cobo et al. 2011b). Egy hálózati elemzés (network analysis) (Cook–Holder 2006) például lehetővé teszi egy statisztikai kutatás elvégzését a generált térképeken, hogy a kapcsolat különböző fokait vagy a
különböző felfedezett csoportok közötti átfedést megmutassa. A temporális vagy
longitudinális analízis (Garfield 1994) célja pedig az, hogy megmutassa az egyes
kutatási területek fogalmi, intellektuális vagy társadalmi fejlődését, mintákat,
trendeket, szezonalítást és kívülállókat fedezzen fel.
A megjelenítési technikákat használhatjuk mind a tudománytérképek, mind a különböző elemzések eredményeinek reprezentációjára. A megjelenítés vagy vizualizáció technikájának használata nagyon fontos a jó megértés és az eredmények
könnyebb értelmezhetősége érdekében. A mapping lépésből származó hálózatok
például tematikus hálózatokkal reprezentálhatóak; a hálózatban felfedezett csoportosulások egy stratégiai diagram segítségével kategorizálhatóak; az észlelt
csoportosulások evolúciója egymást követő korszakokban (temporális vagy longitudinális analízis) tematikus területek segítségével reprezentálható. Továbbá, a
megjelenítés tovább fejleszthető a teljesítményelemzés eredményeinek segítségével, melyek lehetővé teszik egy harmadik dimenzió hozzáadását a már vizualizált elemekhez. A stratégiai diagram például megjeleníthet gömböket, melyek
nagysága arányos a csoportok dokumentumainak hivatkozásaival. A megjelenítés
eszközeivel kapcsolatos további információért lásd Cobo és szerzőtársai írását
(Cobo–López-Herrera–Herrera-Viedma–Herrera 2011a).
Végül, amikor a science mapping elkészült, tapasztalata és tudása segítségével az
elemzőnek értelmeznie kell az eredményeket és a térképet. Az értelmezési lépés
során az elemző próbál hasznos tudást feltárni és kinyerni, ami alapján későbbi
döntések születhetnek.

SciMAT
A sciencemapping-elemzés különböző szoftverek segítségével végezhető.
A fontosabb sciencemapping-szoftverek Cobo és szerzőtársai munkájában megtalálható listája: Bibexcel, CiteSpace II, CoPalRed, IN-SPIRE, Loet Leydesdorff’s Software, Network Workbench Tool, Science of Science (Sci2) Tool, VantagePoint és VOSViewer (Cobo et al. 2011b). A SciMAT Cobo és szerzőtársai által
került bemutatásra (Cobo et al. 2012b). Egy erőteljes sciencemapping-eszközről van
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szó, mely az elérhető sciencemapping-szoftverek előnyeinek többségét egyetlen
szoftverbe tömöríti. A SciMAT az 1. ábrán is bemutatott munkafolyamat, illetve
Cobo és szerzőtársai által bemutatott sciencemapping-megközelítés (Cobo et al.
2011a) figyelembevételével készült. A SciMAT a GPLv3 licence értelmében
egy ingyenesen letölthető, módosítható és újraterjeszthető eszköz. A futtatható fájl, a használati útmutató és a forráskód az alábbi weboldalról letölthető:
http://sci2s.ugr.es/scimat.
A sciencemapping-elemzés Cobo és szerzőtársai munkájában szereplő
megközelítése (Cobo et al. 2011a) egy társszóanalízisen és a h-indexen alapul,
amiket egy longitudinális keretben alkalmaztak. A térképek társszóanalízis-használatával történő felépítése egyrészt lehetővé teszi a kutatási terület fejlődésének elemzését, másrészt annak monitorozását az egymást követő időszakokban
(Garfield 1994). A h-index a különböző témák és tematikus területek hatását
méri. Egy kutatási terület longitudinális keretben történő elemzésére négy
eltérő szakaszt különböztetünk meg:
1. A kutatási témák észlelése: ez a szakasz összefoglalja a sciencemapping-elemzés 1. ábrában bemutatott első öt lépését. A kapcsolódó kutatási témák minden tanulmányozott korszak esetében a
kutatási terület publikált dokumentumainak nyers adataira alkalmazott társszóanalízissel kerülnek felfedezésre, majd ezt – egy egyszerű központi
algoritmus segítségével (simple centers algorithm) – a kulcsszavak témákba történő csoportosítása követi (Coulter Monarch–Konda 1998).
Formálisan a társszóanalízis módszertani alapja azon az ötleten alapszik, hogy a kulcsszavak együttes előfordulása leírja a dokumentumok
tartalmát az adott korpuszban (pl. a dokumentumok összessége, melyek
a tanulmányozott kutatási területhez tartoznak; Callon–Courtial–Laville 1991). Ezeket az együttesen jelentkező kulcsszavakat társszóhálózatok építésére tudjuk használni (Krsul 1998), melyeket csoportosító
eszközök segítségével különböző kutatási témákhoz kapcsolhatunk.
A társszóanalízis a kulcsszavak együttes megjelenési gyakoriságának
komputációján alapszik. Két kulcsszó együttes megjelenési gyakorisága a dokumentumok korpuszából nyerhető azon dokumentumok
megszámlálásával, amelyekben a két kulcsszó közösen jelenik meg.
Általában, amikor együttes előfordulási adatot használunk, először a
transzformációs funkciót alkalmazzuk, hogy normalizáljuk az adatot,
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majd az adatokból származó hasonlóságokat szűrjük ki (van Eck–Waltman 2009). Amint a társszóhálózat felépült, mindegyik ív rendelkezik
a kapcsolódó fogalmak együttes előfordulási gyakoriságával. Ezután az
élek súlyát kell átalakítanunk, hogy kulcsszavaikat és együttes megjelenési gyakoriságukat használva normalizálni tudjuk őket (azaz kinyerjük a fogalmak közötti hasonlósági relációkat). A kulcsszavak közötti
hasonlóság megállapítására az ekvivalenciaindexet használjuk (Callon
et al. 1991; Michelet 1988), eij=c2ij/cicj, ahol cij azon dokumentumok
számát jelöli, amelyekben i és j kulcsszavak együttesen jelennek meg,
míg ci és cj azon dokumentumok számát reprezentálja, amelyekben csupán az egyik fordul elő. Fontos megjegyezni, hogy amikor két kulcsszó
mindig együttesen jelenik meg, az ekvivalenciaindex megegyezik az
egységgel, azonban ha együtt soha nem fordulnak elő, értéke egyenlő
a nullával. Kutatási témákat a csoportalakítási (klaszterezési) folyamat
által azonosíthatunk, ami alcsoportokba rendezi az egymáshoz szorosan
kapcsolódó kulcsszavakat és azokat, amelyek megfeleltethetőek azoknak az érdeklődési centrumoknak vagy kutatási témáknak, amelyekbe a
kutatók jelentős mértékben invesztálnak (Callon et al. 1991).
2. Kutatási témák és tematikus hálózatok megjelenítése: ebben a szakaszban a kiemelt témákat jelenítjük meg két különböző vizualizációs
eszköz, a stratégiai diagram és a tematikus hálózat segítségével. Mindegyik témát két, a saját megfelelő hálózatukon meghatározott paraméter
jellemez (Callon et al. 1991): a központiság (centralitás) és a sűrűség.
Stratégiai diagramot úgy tudunk létrehozni, hogy a témákat – a központiság és a sűrűség értékeiknek megfelelően – kétdimenziós terekben
ábrázoljuk. A központiság a téma más témákkal való interakciójának
mértékét vizsgálja, definíciója c = 10 ∑ ekh, ahol k az a kulcsszó, ami
a témához tartozik, a h pedig a más témákhoz tartozó kulcsszót jelöli.
Egy téma központisága a kutatási terület elemzésének fejlődésében az
adott téma fontosságának mértékeként fogható fel. A sűrűség a téma
belső erejét méri, definíciója d = 100 ∑ eij /w, ahol i és j azok a kulcsszavak, amelyek a témához kapcsolódnak, w pedig a témához tartozó
kulcsszavak számát jelöli. A kutatási téma sűrűsége felfogható a téma
fejlődésének mértékeként. Tegyük fel például, hogy a társszóhálózat 16
csomópontból áll, ahogy a 2. ábra is mutatja, amiben három különböző
témát tudunk azonosítani (csomópontok a köralakú árnyék alatt) és 3
csomópont szabad, így ezeket bármelyik témával összekapcsolhatjuk.
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A sűrűséget a csoport belső vonalaival, vagyis az azonos témákat ös�szekötő vonalak segítségével tudjuk kiszámolni (folytonos vonalak a
köralakú árnyék belsejében). Például A téma, B téma és C téma sűrűségi értékei, ahogy a 2. ábra is mutatja, 46,67; 30 és 40. A központiságot a csoporton kívül elhelyezkedő vonalak alapján számítjuk, vagyis
olyan vonalakkal, amelyek egy adott téma csomópontjait összekapcsolják a hozzá nem tartozó csomópontokkal (szaggatott vonalak).
Ennek értelmében az A téma, B téma és C téma központisági értékei,
ahogy a 2. ábra is mutatja, 17, 4 és 2. Ezt követően – a kutatási terület
témáinak megjelenítésére – egy stratégiai diagramot használunk, mely
négy csoportba rendezi a kutatásitéma-területeket (lásd 3. ábra; Callon
et al. 1991; Cobo et al. 2011a; Coulter et al. 1998):
a. Központi (mozgató) témák: a központi témák a jobb felső négyszögben helyezkednek el, ezek erős központisági és magas sűrűségi értékeket mutatnak. Fejlett és fontos vagy központi témák a
kutatási terület szerkezetének kialakítása szempontjából.
b. Magasan fejlett és izolált témák: a magasan fejlett és izolált témák
a bal felső négyszögben helyezkednek el. Jól fejlett belső kötéseik
vannak, azonban csak kevésbé fontos külső kötésekkel rendelkeznek, így csupán marginális jelentőséggel bírnak a területre nézve.
Ezen témák természete kimondottan specializált és periferikus.
c. Felemelkedő és hanyatló témák: a felemelkedő és hanyatló témák a bal alsó négyszögben helyezkednek el, ezek alacsony sűrűségi és alacsony központisági értékeket mutatnak. Gyengén
fejlett és marginális témák a kutatási területre nézve, főként a
most felemelkedő vagy eltűnő témákat képviselik.
d. Alap- és transzverzális (összekötő) témák: az alap- és transzverzális témák a jobb alsó négyszögben helyezkednek el. Ezek a témák fontosak a tudományos terület fejlődésének szempontjából,
belső kötéseik azonban nem eléggé fejlettek.
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2. ábra
Társszóhálózat a központiság és a sűrűség kiszámítására

3. ábra
A stratégiai diagram jelentése
Sűrűség
Magasan fejlett és izolált témák

Központi (mozgató) témák
Központiság

Felemelkedő vagy hanyatló témák
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Érdemes megjegyezni, hogy egy harmadik dimenzió hozzáadása gazdagíthatja
a stratégiai diagramokat, mivel további informatív adatok ábrázolását teszi lehetővé (Cobo et al. 2011a). Ezáltal például a témák reprezentálhatóak lennének
gömbök segítségével, melyek méretben egy másik alternatív mértékkel arányosak. Ilyen mérték lehet a témához kapcsolódó dokumentumok száma vagy a témához köthető dokumentumok hivatkozásainak száma. Másfelől, a kiválasztott
téma kulcsszavainak egymás közötti kapcsolatai együtt egy hálózati grafikont
alkotnak, amit tematikus hálózatnak nevezünk. Mindegyik tematikus hálózat fel
van címkézve a hozzá kapcsolódó téma legfontosabb kulcsszavával (általában a
legközpontibb kulcsszavával). Egy témát megjelenítő tematikus hálózat példája
látható a 4. ábrán. Itt számos kulcsszó kapcsolódik egymáshoz, ahol a gömbök
mérete arányos az egyes kulcsszavaknak megfelelő dokumentumok számával, a
kapcsolat vastagsága a két kör, i és j között arányos az eij ekvivalenciaindexszel.
Egymáshoz kapcsolódó témák egész hálózatát is lehet ábrázolni.
4. ábra
Példa a tematikus hálózatra

3. A tematikus területek felfedezése: ebben a szakaszban a kutatási témák
fejlődését/változását (evolúcióját) elemezzük, hogy a kutatási terület tematikus területeit, azok eredetét, valamint a közöttük lévő kapcsolatokat azonosítani tudjuk. Egy tematikus területet a különböző időszakokon
keresztül fejlődő témák csoportjaként lehet definiálni. Fontos megjegyezni,
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U

hogy a köztük lévő kapcsolatoktól függően egy téma tartozhat különböző tematikus területekhez, vagy egyikhez sem. Evolúciós térképet
szerkesztünk, hogy azonosítsuk a tematikus területeket. A nyers adatokat
különböző egymást követő évperiódusokra osztva a kutatási terület fejlődését egy longitudinális tanulmányban elemezhetjük. Egy befogadási/tartalmazási indexet (inclusion index) használunk, hogy a különböző
korszakok kutatási témái között jelentkező fogalmi összefüggést észlelni
tudjuk (Cobo et al. 2011a). Tt legyen a t periódus észlelt témáinak halmaza, amiben U Tt az egyes t periódusban észlelt témák reprezentációja. V
legyen Tt+1, minden egyes észlelt téma az elkövetkező t + 1 periódusban.
Tematikus evolúció figyelhető meg U és V téma között, ha vannak olyan
kulcsszavak, amelyek mindkét tematikus hálózattal kapcsolatba hozhatóU∩V
ak, és ezáltal V-t egy U-ból kifejlődő témának tekinthetjük. A k
kulcsszavak egy tematikus összefüggésként/kapcsolatként foghatók fel. Ezt
használhatjuk evolúciós bibliometriai térképek felépítésére a Tt témáinak
a tematikus kapcsolaton keresztül Tt+1 témáihoz kapcsolása által. A tematikus kapcsolat fontossága a két téma közös elemeivel mérhető. Ezen
feladat végrehajtására a tartalmazási indexet használjuk: tartalmazási index = #(U∩V) / min (#U, #V). A tartalmazási index egyenlő 1-gyel, ha az
U téma teljes egészében tartalmazza a V téma kulcsszavait. Tegyük fel
például, hogy van két egymást követő tanulmányozott periódusunk (1.
periódus és 2. periódus), az előbbiben három témát azonosítottunk, az
utóbbiban négyet (a hozzájuk tartozó tematikus hálózatokkal együtt).
Az 5. ábra az evolúciós bibliometriai térképek egy példáját mutatja.
A folytonos vonalak (Vonal 1 és 2) azt jelentik, hogy a kapcsolt témák
neve azonos, mindkét téma ugyanazzal a kulcsszóval van címkézve, vagy
az egyik téma címkéje eleme a másik témának (a téma neve {tematikus összefüggések}). A szaggatott vonal (Vonal 3) azt jelenti, hogy a témák olyan
közös elemeket tartalmaznak, amelyek nem a témák nevei (a téma neve
{tematikus összefüggések}). A vonalak vastagsága arányos a tartalmazási indexszel, és a gömbök nagysága is arányos az egyes témákkal ös�szekapcsolt dokumentumok számával. A függőleges vonalak az egyes
időperiódusokat választják el egymástól. Az 5. ábrán két különböző
színű árnyékkal körülhatárolt tematikus területet láthatunk, az egyik
A 1 téma és A2 téma témákból, míg a másik B1 téma, B2 téma és C2 téma
témákból áll. A D1 téma megszűnik, a D2 viszont új témának minősül.
U

U

U
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5. ábra
Tematikus evolúciós térkép
1. periódus

2. periódus

A téma
1

A2 téma

B1 téma

B2 téma

C1 téma
D1 téma

D2 téma

4. Teljesítményelemzés: ebben a szakaszban a témák és tematikus területek egész kutatási területhez való relatív hozzájárulását vizsgáljuk bibliometriaiteljesítmény-indikátorokkal. Ezen a módon a legjelentősebb, a
legproduktívabb és a legnagyobb hatású alterületek emelhetőek ki. Ez a
teljesítményelemzés az 1. ábrán látható sciencemapping-munkafolyamat
elemzési lépésének kiegészítésére került kifejlesztésre. Bibliometriai indikátor például a publikált dokumentumok száma, a hivatkozások száma,
illetve a különböző típusú h-indexek (Alonso–Cabrerizo–Herrera-Viedma–
Herrera 2009; Martínez–Herrera–López-Gijón–Herrera-Viedma 2014).
A SciMAT három különböző modult jelenít meg a science mapping munkafolyamatának különböző lépései, valamint a korábbi sciencemapping-megközelítés kidolgozása érdekében: (i) egy tudásbázis és annak tényezői kezelésére
szolgáló modult (dokumentumok, szerzők, affiliáció, kulcsszavak, hivatkozások, hivatkozott szerzők, a hivatkozás forrása, időtartam stb.); (ii) a sciencemapping-elemzés végrehajtásáért felelős modult; és (iii) a létrehozott eredményeket és térképeket megjelenítő modult. A tudásalap a tanulmányozott
kutatási terület tudományos dokumentumainak halmazáról tartalmaz információkat, például szerzőkről, kulcsszavakról, folyóiratokról, hivatkozásokról
és így tovább. A SciMAT lehetővé teszi a különböző bibliográfiai forrásokból
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származó adatok, például a WoS és a Scopus (RIS formátum) importálását, és az öt
elemzendő tényezőben (szerző, kulcsszó, hivatkozás, hivatkozott szerző, a hivatkozás forrása) előforduló lehetséges hibák tisztítását és javítását. A tudásbázisban a korszaktényező használatával az időszakaszolás folyamata is rögzített.
A sciencemapping-elemzés végrehajtásáért felelős modul létrehozása egy programon keresztül valósul meg, melynek segítségével a felhasználó ki tudja választani,
hogy az egyes lépések során milyen módszereket és algoritmusokat alkalmaz. Bár
a program a sciencemapping-munkafolyamat korábban feltüntetett lépései szerint
került beállításra, néhány lépés eltérő sorrendben alkalmazható. Először például – a
tudásbázis-kezelő használatával – a deduplikáció- és az időszakaszolás-előkészítéseket kell végrehajtani. E modul munkafolyamatát négy fő szakaszra oszthatjuk: (i) az
időperiódus és az elemzési egység kiválasztása; (ii) a hálózat megalkotása és normalizációja; (iii) a térkép létrehozása érdekében csoportképző algoritmus alkalmazása;
és (iv) az elemzési folyamatok lefuttatása (pl. központisági és sűrűségi kritériumalapú hálózati elemzés, a dokumentumokon és h-indexen alapuló teljesítményelemzés,
evolúciós bibliometriai térképek). Bővebb információért lásd Cobo et al. (2012b).

Módszer
Adatforrások
A Thomson Reuters által biztosított JCR használatával a szociális munka törzsfolyóiratainak adekvát listáját tudjuk létrehozni. A JCR a legfontosabb folyóiratok adatbázisa,
továbbá minden egyes tudományos kategóriában felállítja a fontos folyóiratok éves rangsorát, melyek közt a szociális munka kategóriája is szerepel. Ez a rangsor a népszerű folyóiratok hatásfaktorán alapul (Garfield 1972). Ahogy Hodge és Lacasse (2011: 580) is
kiemeli, „valóban, a JCR a folyóiratok minőségi értékelésének széleskörben elismert
de facto standardja a tudományok között”. A JCR-folyóiratok a különböző tudományos
diszciplínák legfontosabb hozzájárulásainak gyűjtőhelyei, hiszen a JCR-cikkek nagyban beszámítanak a tudományos minősítés, előléptetés és más tudományos döntések
meghozatalába (Hodge–Lacasse 2011; Seipel 2003). Ezáltal a JCR-folyóiratokban elfogadott cikkek az egyes diszciplínákban a tudományos előmenetel bizonyítékaként
szolgálnak. A JCR legutóbbi frissítésekor (2012) a szociális munka kategóriában
38 meghatározó folyóiratot tüntettek fel. A szociális munka tudományos köreiben azonban elterjedt az a nézet, hogy sok JCR szociálismunka-folyóiratot nem
szabadna igazi diszciplináris folyóiratnak tekinteni, mivel nem teljesen a szociális munka területére fókuszálnak. Például az extradiszciplináris folyóiratok (ilyen
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a Journal of Community Psychology vagy az American Journal of Community
Psychology) és az interdiszciplináris folyóiratok (mint a Family Relations vagy a
Child Abuse and Neglect) általában nem minősülnek szociálismunka-folyóiratnak.
Ezt a keresési stratégiát követve (Hodge–Lacasse, 2011) egy 80 diszciplináris folyóiratot tartalmazó listát állítottunk össze. Ebből a listából 19 olyat tudunk azonosítani, melyek a JCR 2008-as szociális munka kategóriájában fel voltak tüntetve.
Ezek közül az Indian Journal of Social Work kivételével mindegyik szerepel a JCR
2012-es szociális munka kategóriájában is. A listát még további hat diszciplináris
folyóirattal egészítettük ki, melyek a közelmúltban kerültek be a 2012-es JCR szociális munka kategóriájába. A 2012-es JCR-ban újonnan feltüntetett diszciplináris
folyóiratok közül néhányat (Child and Family Social Work, European Journal of
Social Work, Australian Social Work, Social Work in Public Health) Hodge és Lacasse
már 2011-ben diszciplinárisként listázott annak ellenére, hogy akkoriban nem voltak
feltüntetve a JCR-ban. Összegezve, jelen tanulmányunkhoz 25, a JCR szociális munka kategóriájában feltüntetett szociálismunka-folyóiratot használtunk (1. táblázat),
melyek a szociális munkával foglalkozó folyóiratok ismertetésének alapvető cikkei
nyomán kerültek kiválasztásra (Hodge–Lacasse 2011; Thyer 2005, 2010).
Ezen folyóiratok publikációinak és hivatkozásainak begyűjtésére a WoS bibliográfiai
adatbázisát használtuk. Ez a bibliográfiai adatbázis hozzáférést biztosít a legrangosabb jelenlegi és retrospektív, nagy hatással bíró kutatási folyóiratok információihoz, és ezáltal – a szociális munka diszciplínáját is beleértve – minden tudományos
diszciplína legátfogóbb minőségi retrospektív lefedettségét biztosítja (Center for
Research Libraries 1949). Így az adatbázis alkalmas a szociális munka szigorú, longitudinális perspektívával rendelkező sciencemapping-analízisének elvégzésére.

Minta
Az első WoS-ben feltüntetett szociálismunka-cikkek 1930-ban jelentek meg. Jelen
tanulmány mintája ezért a WoS-ben 1930 és 2012 között publikált cikkekből áll.
A minta a teljes hosszúságú cikkekre korlátozódik, melyek szakirodalomelemzést is
tartalmaznak (pl. könyvkritikák, vezércikkek, korrekciók, levelek és jegyzetek nem
tartoznak bele). Egy keresést futtattunk le a WoS-cikkeken, hogy kiválasszuk az
előbb említett 25 szociálismunka-folyóirat listájából az ebben az időszakban íródott
cikkeket. A nyers adatok 18 794 dokumentumot és azok hivatkozásait tartalmazzák 2013 júniusáig. A dokumentumok év és szociálismunka-folyóiratok szerinti
eloszlása az 6. ábrán és az 1. táblázatban látható. A jelen elemzés által feldolgozott
tudományos munkák 60 százalékát hét folyóirat tartalmazza: Social Work, British
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Journal of Social Work, Social Service Review, Social Work in Health Care, Indian
Journal of Social Work, Clinical Social Work Journal, Research on Social Work
Practice. Minden dokumentumhoz összegyűjtöttük a WoS által szolgáltatott összes
információt, ami tartalmazza a szerzőket, az affiliációt, a címet, az absztraktot, a
kulcsszavakat, a plusz kulcsszavakat, a hivatkozásokat, a forrásokat stb.
1. táblázat
A szociális munka fő folyóiratainak listája
Első kiadás

Gyűjtött cikkek száma

Impakt(hatás-) faktor
(2012 JCR)

Research on Social Work Practice

1991

958

1.355

Journal of Social Work

2008

118

1.233

Health & Social Work

1994

537

1.178

Social Service Review

1956

1 559

1.140

British Journal of Social Work

1971

1 794

0.995

Folyóirat

International Journal of Social Welfare

1991

532

0.956

Social Work

1956

2 997

0.867

Child & Family Social Work

2007

265

0.831

Social Work Research

1994

398

0.800

Social Work in Health Care

1975

1 407

0.698

Journal of Social Work Practice

1994

383

0.695

International Social Work

1995

722

0.653

Administration in Social Work

1980

817

0.566

Journal of Social Work Education

1985

852

0.548

European Journal of Social Work

2008

164

0.517

Australian Social Work

2009

124

0.500

Clinical Social Work Journal

1974

1 053

0.494

Journal of Social Service Research

1994

446

0.449

Families in Society–the Journal of Contemporary Social

2005

457

0.442

Affilia-Journal of Women and Social Work

1994

453

0.383

Smith College Studies in Social Work

1930

908

0.361

Social Work in Public Health

2009

155

0.354

Asia Pacific Journal
of Social Work and Development

1995

242

0.107

Ljetopis Socijalnog Rada

2007

121

0.095

Indian Journal of Social Work

1975

1 332

0.014 (JCR-2011)
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6. ábra
A dokumentumok évek szerinti eloszlása

Eljárásmód
A WoS-ből a nyers adatokat egyszerű szövegként töltöttük le, majd betápláltuk
a SciMAT-ba, hogy tudásbázist építsünk a további sciencemapping-elemzéshez.
Így kutatási dokumentumonként tartalmazza az összes WoS-ben tárolt bibliográfiai információt, például a címet, az absztraktot és kulcsszavakat (a szerző kulcsszavait és az ISI plusz kulcsszavakat egyaránt), a forrást, a kiadást,
a lap- és oldalszámot, a doi- és hivatkozásszámot, a szerzőket, az affiliációt
és a hivatkozásokat stb. Annak érdekében, hogy javítsuk az adatok minőségét, egy deduplikációs folyamatot alkalmaztunk (a szerzők kulcsszavait és
az ISI Keyword Plus-t az elemzés egységeiként használtuk). Az azonos fogalmakat jelölő szavakat csoportokba rendeztük. Mivel néhány dokumentum
nem tartalmaz kulcsszavakat, a teljességre törekedve a címszavakat kulcsszavakkal összekapcsoló leíró kulcsszavakat adtunk a tudásbázishoz. Továbbá, néhány
jelentéssel nem bíró, nagyon általános vagy széles jelentést hordozó kulcsszót
– mint például a szociális munka – eltávolítottunk a kontextusból. A kutatás során
összesen 22 140 kulcsszót használtunk. A 2. táblázat mutatja a leggyakoribb
kulcsszavakat, melyek legalább 300-szor előfordulnak az adatbázisban.
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2. táblázat
A kutatás leggyakoribb kulcsszavai
Kulcsszavak

216

Gyakoriság

Egészségügyi ellátás

1459

Gyermekek

1242

Családok

943

Nők

829

Mentális egészség

739

Szolgáltatások

729

Szociális munkások

706

Perspektíva

505

Oktatás

499

Tinédzserek

483

Politika, irányelv

467

Szociális munka oktatása

399

Közösség

395

Stressz

394

Jólét

386

Kimenetek

354

Kockázat

348

Attitűdök

335

Depresszió

329

Szülők

325

HIV/AIDS

322

Szegénység

317

Szociális támogatás

315

Pszichoterápia

311

Gyermekjólét

301

Anyák

300

A SZOCIÁLIS MUNKA TUDOMÁNYOS FEJLŐDÉSÉNEK ELEMZÉSE

Ezt követően, a SciMAT perióduskezelőjének használatával, a longitudinális
elemzés időperiódusait fektettük le. Az elemzésre a legjobb megoldás az éves
időszakok kiválasztása lenne, esetünkben azonban az egyéves időszakokban nem
volt elegendő mennyiségű adat egy sciencemapping-elemzés helyes elvégzésére.
Emiatt az egész időkeretet (1930–2012) három egymást követő szakaszra osztottuk: 1930–1989, 1990–2002, 2003–2012. Ezekben az időszakokban a WoS-ben
5725, 5676, illetve 7393 feltüntetett dokumentum található. Az első időperiódus jóval több évet ölel fel a másik két szakaszhoz képest; ezt a döntést azért
hoztuk, mivel (i) a szociális munka területén a korai években végzett kutatások,
illetve publikált tanulmányok évente csupán néhány dokumentumot tettek ki,
és ahhoz, hogy a diszciplína témáit helyesen azonosítsuk, fontos többé-kevésbé
azonos dokumentumszámot tartalmazó korszakokat megállapítanunk (Cobo et al.
2012a, 2012b; López-Herrera et al. 2012); (ii) korábbi sciencemapping-elemzések tapasztalatai azt mutatják (Cobo–Chiclana–Collop, de Oña–Herrera-Viedma
2014; Cobo et al. 2011a, 2011b, 2012a, 2012b), hogy az időperiódusok túlzott
mennyisége akadályozza a tematikus területek feltérképezését és interpretációját;
és (iii) bár ez a három korszak több alternatív módon is felosztható lenne, úgy
gondoljuk, hogy a szociális munka diszciplínája utolsó két évtizedében lezajló
változásokat bemutató tanulmány érdekes lehet a tudományos közösség számára.
Az adatbázis tisztítása és a csoportok és korszakok definiálása után a következő lépés egy próbafuttatás beállítása volt. Az elemzés elvégzéséhez a következő SciMAT-beállításokat hoztuk létre: a szó mint az elemzés egysége; az együttes
előfordulási analízis mint a hálózatépítés eszköze; az ekvivalenciaindex mint a hálózatok normalizációjának hasonlósági mértékegysége; illetve az egyszerű központi
algoritmusok mint csoportosító eljárás a témák és csoportok észlelésére. A választott
bibliometriai mérték a hivatkozások teljes száma és az egyes témákhoz kapcsolódó
dokumentumok h-indexe lett. Minden időperiódushoz további két fontos paramétert
konfiguráltunk, a kulcsszavak gyakoriságának küszöbét és az együttes előfordulás
gyakoriságának küszöbét: (6, 4), (10, 5), illetve (20, 7). A küszöböket minden időszakban növeltük, mivel az egyes periódusokban kezelt kulcsszavak száma szignifikánsan
2 782-ről 3 033-ra, majd 13 325-re emelkedett. Így a küszöbértékeknek a megfelelő
tematikus részletesség és annak érdekében, hogy az eredményeket értelmezni lehessen, igazodniuk kellett a megnövekedett elemszámhoz (Cobo et al. 2012a).
A következőkben a kutatás eredményeit – a szociális munka különböző időperiódusokban észlelt kutatási témáit és azokban az egyes korszakokon keresztül
bekövetkező tematikus fejlődést – mutatjuk be.
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Eredmények
A szociális munka kutatási témái
Az egyes időszakaszokban a szociális munka leginkább kiemelt témáinak elemzéséhez stratégiai diagramokat készítettünk. A diagramokban a körök nagysága
arányos az egyes kutatási témákkal összekapcsolt dokumentumok és a hozzájuk
tartozó (zárójelben szereplő) hivatkozások számával.
Első szakasz (1930–1989): a 7. ábra stratégiai diagramja szerint ebben az időszakban a szociális munka kutatási aktivitása – 7 fő témával (központi és alaptémák) – 12 téma köré épült: gyermekek, szociális munkások, szolgáltatások,
páciensek, szociális szolgáltatások, adminisztáció, illetve nők. A korszak témáinak teljesítménymérői a 3. táblázatban láthatóak: a dokumentumok száma, ezen
dokumentumok hivatkozásai és h-indexe. A teljesítménymérők szerint a következő hat releváns témát tudjuk kiemelni: gyermekek, szociális munka, szolgáltatások, nők, szociális szolgáltatások és közösség. A periódus központi témája a
gyermekek, ami magában foglalja a mentális betegséggel küzdő gyermekeket, a
gyermekvédelmet, a gyámságot, a homoszexuális és leszbikus szülők gyermekeit, a válást (milyen hatással van a gyermekekre), a bántalmazást/vérfertőzést
vizsgáló kutatásokat. Ebben az időszakban ez volt a szociális munka diszciplínájának legfontosabb és legfejlettebb, a legtöbb dokumentummal, hivatkozással és legmagasabb kutatási hatással (h-index 28) rendelkező kutatási témája. A
másik alap- és transzverzális téma a szociális munkások, ami a korszak második
legfontosabb témája, és szintén magas teljesítményértékekkel rendelkezik. Ez a
téma a szociális munkások különböző aspektusait vizsgáló kutatásokat jelenti,
mint például a bürokrácia, az alapvető módszerek, technikák, a képzés és felelősség, hogyan kell jó szakembert képezni, milyen a szociális munkások és az
orvosok közötti együttműködés. A teljesítménymérő mutatók szerint ebben az
időszakban a szolgáltatások, a nők, a szociális szolgáltatások és a közösség témáit boncolgató kutatások is nagyon fontosak. A szolgáltatások témája azokat a
kutatásokat foglalja magában, amelyek a szociális munka ügynökségekkel (agencies), intézményekkel, illetve a nemzetközi ügynökségekkel/intézményekkel,
az önkéntesek tevékenységeivel vagy az esetmunkák különböző aspektusaival
foglalkoznak. A nők témája a nők felszabadításával, a terapeuták attitűdjeivel, az
abortuszokkal és a szociális szolgálatatásokhoz való hozzáférhetőséggel kapcsolatos kutatásokhoz köthető. A szociális ellátások, szolgáltatások témaköre olyan
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kutatásokra hivatkozik, melyeket a szociálpolitika és szociális menedzsment, a
városi problémák (városi szegénység, alacsonyabb társadalmi rétegek kultúrája,
a városok fekete közössége, városi társadalom- és szociálpolitika) és a személyes
problémákkal kapcsolatos segítségnyújtás (személyes konstrukcióelmélet – personal construct theory) területén végeztek. A közösség témaköre olyan témákhoz és
kutatásokhoz köthető, mint a fekete közösség, a szociális munka ’hatalma’, illetve
a szociális beavatkozás ereje a közösségben, munkaprogramok a közösség számára. Fontos megemlíteni, hogy a felemelkedő közösségek témájáról végzett
kutatások kiemelendőek mint kevés tanulmánnyal, de a diszciplína több cikkel
rendelkező alaptémáihoz hasonló hatással (h-index-szel mérve) bíró téma, és ez
a helyzet a szociális szolgáltatások téma terén is.
7. ábra
Az 1930–1989-ig tartó korszak stratégiai diagramja
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3. táblázat
A témák teljesítménymutatói (1930–1989)
Témák

Dokumentumok

Hivatkozások

h-index

Gyermekek

816

4621

28

Szociális munkások

726

3740

23

Szolgáltatások

405

1998

17

Nők

368

1488

18

Szociális szolgáltatások

313

1432

16

Közösség

222

1191

16

Betegek

190

839

13

Adminisztráció

156

724

13

Jólét

99

531

13

Szociális munka oktatása

98

414

98

Szociális biztonság

45

97

11

Elutasítás

17

86

6

Második szakasz (1990–2002): a kutatások 16 témára fókuszáltak (8. ábra), melyek közül ebben a szakaszban a stratégiai diagram szerint 8 fő témát lehet azonosítani (központi és alaptémák): demencia, stressz, erőszak, HIV/AIDS, gyermekek, egészségügyi ellátás, szociális munkások, illetve közösség. A szociális
munka kutatási területének alakulására legnagyobb hatással azonban a demencia,
a stressz, az erőszak és a HIV/AIDS központi témák vannak, mivel ezek a szociális munka kutatási területének szemszögéből ebben az időszakban jól fejlettek
és központiak. A teljesítménymutatókat figyelembe véve, ahogy a 4. táblázat is
mutatja, a hivatkozások és a h-index alapján hat téma tűnik ki: az egészségügyi
ellátás alaptéma mutatja a legmagasabb teljesítményértékeket (h-index 40), valamint a gyermekek, a szociális munkások, a HIV/AIDS, a közösség és a stressz
témák is fontosak a maguk több mint 6 000 hivatkozásával és 33-nál is
magasabb h-indexükkel. Az egészségügyi ellátás témája a szociális munkások mentális egészségügyi problémákba (pl. depresszió) való beavatkozására, a krónikus egészségügyi problémákra, a szociális munkások és az
orvosok közötti együttműködésekre és az idősebb emberek egészségügyi
problémáira összpotosít. A gyermekek témaköre ebben az időszakban főleg a

220

A SZOCIÁLIS MUNKA TUDOMÁNYOS FEJLŐDÉSÉNEK ELEMZÉSE

droghasználatra (pl. alkohol- vagy kábítószerfogyasztás), a korai szexuális aktivitásra, az örökbefogadásra, a gyermekek mentális egészségére, a rokonok általi
gondozásra, válások esetén a gyermekfelügyeletre, a családokra, a nevelőszülői
gondozásba való visszahelyezésre, a gyermekvédelmi ellátásokra, a gyermekek
kockázati faktorára és a gyermekbántalmazásra fókuszált. A szociális munkások
témaköre – ahogy az előző korszakban is – a szakma különböző aspektusaira vonatkozó kutatásokat képviseli (pl. etikai és jogi problémák, munkaelégedettség,
terapeuták és képességek). A HIV/AIDS témaköre a HIV/AIDS-re fókuszál és a
droghasználattal, illetve homoszexualitással való kapcsolatát vizsgálja. Idetartoznak a megelőzési szabályok, valamint az, hogy a betegség hogyan befolyásolja
az anyaságot és a gyermeknevelést. A közösség témaköre azokat a szociális problémákat jelöli, amelyek hatással vannak a közösségre (droghasználat, szegénység,
politika, oktatás, otthongondozás). A stressz témaköre a rossz bánásmóddal, a kiégéssel, a társadalmi és közösségi támogatással mint a stressz mérséklőjével, a szociális támogató hálózatokkal és a szociális munkások körében jelentkező stresszel
és kiégéssel foglalkozik. Megfigyelhetjük, hogy egy sor témahalmaz megfelelő
teljesítményindikátorral rendelkezik: a központi téma az erőszak (h-index 26) és
a demencia (h-index 22), a négy felemelkedő téma az élet, a nem (gender), az
intézmények (agencies) és a jóléti reformok (h-index 25, 21, 19, illetve 18).
Az erőszak témája olyan a területekhez kapcsolható, mint a gyermekjólét, a
bántalmazás, a megvert nők, az áldozatok, a szexuális erőszak, a családon belüli erőszak, a poszttraumás stressz-szindróma (PTSD). A demencia témaköre a
mentális egészség problémáival foglalkozik, mint amilyenek a demencia vagy
az Alzheimer-kór, valamint a család terheivel, amiket ezek a mentális problémák
okoznak. Az élet témájába olyan, betegek körében végzett kutatásokat bemutató
tanulmányokat soroltunk, melyek során azt kutatták, hogy a betegség hogyan befolyásolta az életminőséget.
A nem (gender) témakörébe olyan társadalmi problémákra irányuló kutatások
tartoznak, mint a faji különbségek, a kábítószer-függőség és a szociális támogatás nemi különbségei, illetve a nők foglalkoztatással, munkavállalással kapcsolatos problémái. Az intézmények témája a szociális ellátás intézményeire
(szolgálatokra), a szociális munkában szükséges adminisztrációra és a humán
szolgáltató szervezetekre (mint szolgáltatások az előző időszakban) fókuszál.
A jóléti reform témaköre a jóléti államról és a különböző irányelvek, politikák
életbeléptetéséről és azok államra gyakorolt hatásáról folytatott kutatásokat
foglalja magában. A szociális munka oktatásának témája – hasolóan az előző
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időszakhoz – továbbra is specifikus témakörként jelenik meg, mint ami belsőleg jól strukturált, de az összes kutatási területen belül marginálisabb helyet
foglal el. A demencia szintén központi témaként került kiemelésre, melynek
van relevanciája, hiszen bár kevés dokumentummal, de annál nagyobb hatással
bíró témaként azonosítható (h-indexe 22).
8. ábra
Az 1990–2002-ig tartó korszak stratégiai diagramja
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4. táblázat
A témák teljesítménymutatói (1990–2002)
Témák

Dokumentumok

Hivatkozások

h-index

Egészségügy

942

10 471

40

Gyermekek

910

8 859

36

Szociális munkások

785

6 796

33

HIV/AIDS

738

7 978

36

Közösség

607

6 248

34

Stressz

436

6 435

37

Erőszak

290

3 012

26

Élet

239

2 493

25

Nem (gender)

186

1 900

21

Intézmények/szolgálatok

175

1 220

19

Jóléti reform

153

1 454

18

Szociális munka oktatása

138

920

16

Demencia

107

1 493

22

Halál

65

627

13

Várandósság

58

554

14

Homofóbia

40

527

14

Harmadik korszak (2003–2012): az ebben az időszakban végzett szociálismunka-kutatások 17 témára oszthatóak (9. ábra), melyek között 9 fő kutatási téma
azonosítható (központi és alaptémák): nevelőszülői ellátás, depresszió, bántalmazás (abúzus), nők, oktatás, politika, idős emberek, pszichoterápia és szolgáltatások. Ebben az időszakban – a szociális munka területének formálásában
– a nevelőszülői ellátás, a depresszió, a bántalmazás és a politika központi témák
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hatása a legnagyobb. A teljesítménymutatókat figyelembe véve (5. táblázat) több
kutatási téma (10 téma) is kiemelhető a hivatkozások (több mint 2 000 hivatkozás) és a h-index (több mint 19) alapján: depresszió, nők, nevelőszülői ellátás,
szolgáltatások, oktatás, politika, bántalmazás, idős emberek, pszichoterápia, illetve a szociális munkások. A depresszió a korszak vezető témája, ami nagy érdeklődést váltott ki, ezt a 7880 hivatkozás és a 28-as h-index is mutatja. A depresszió
témája mentális problémákról végzett kutatásokra vonatkozik, hasonlóképpen az
előző korszak demencia témaköréhez, csak ebben az esetben a depresszió problémáin van a hangsúly. Kutatásunk során további négy olyan témacsoportot találtunk,
amelyek jelentős hatást értek el 4000-nél magasabb idézettséggel és 23-as vagy
24-es h-indexszel, ezek a nők, a nevelőszülői ellátás, a szolgáltatások és az oktatás.
A nők témaköre mind a HIV/AIDS és a nők kapcsolatára fókuszáló kutatásokra (pl. HIV/AIDS-es anyák), mind a várandósság alatt fellépő problémák megoldásáról szóló kutatásokra reflektál. A nevelőszülői ellátás a gyermekek, az
otthongondozás, a gyermekjólét és a fiatalok problémáinak témáit foglalja
magában; a szolgáltatások témaköre a szociális ellátások és szolgáltatások
menedzsmentjével, a kórházieset-kezeléssel, az interdiszciplináris együttműködésekkel és a szerhasználattal kapcsolatos kérdésekre összpontosít. Az
oktatás a szociális munkások oktatási és képzési problémáival (kihívások és
tendenciák) foglalkozik. Ebben az időszakban a szociális munka diszciplínájának képzési és oktatási aspektusai nagy problémát jelentenek, ezt az
oktatási alaptéma reprezentálja. A korábbi időszakokban ez a tématerület a
szociális munka oktatásaként jelent meg, és a kutatók egy aktív csoportját
érdeklő, elszigetelt problémaként kezelték, a szociális munka területén végzett kutatásokat nézve periferikus szerepet töltött be. Más, érdeklődést kiváltó
témák, melyek jó teljesítményindexeket mutatnak: politika, bántalmazás, idős
emberek, pszichoterápia, illetve szociális munkások. A politika témaköre a jóléti állam fenntartásával, a szociális védelemmel, a szegénység csökkentésével és további, a fenntarthatóságra irányuló politikákkal, valamint az ezekre
a politikákra elkülönített közpénzek kutatásával foglalkozik. A bántalmazás
téma magában foglalja a rossz bánásmóddal, a gyermekek bántalmazásával, annak megelőzésével, a megvert nőkkel, a családon belüli erőszakkal
és a gyermekvédelemmel kapcsolatos kutatásokat. Az idős emberek témaköre olyan területek kutatását jelenti, mint gondviselők, Alzheimer-kór,
otthoni egészségügyi ellátás, hosszú távú gondozás, közösségi ellátás és gyermekekről gondoskodó nagyszülők. A pszichoterápia témaköre magában foglalja a pszichoterápia és a szociális munka aspektusait, különösen azokat, melyek a
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skizofrénia problémáit kezelik; a szociális munkások témaköre hasonló a korábbi
időszakokhoz. Utóbbi témakör ebben az időszakban periferikus és izolált témának
számít, míg a korábbi korszakokban a szociális munka kutatási területének alaptémái közé tartozott. Ennek ellenére a szociális munkások témaköre több mint 2 003
hivatkozással és 19-es h-indexszel jó teljesítményértékeket mutat. A szociális munkások körében a megelőzéssel kapcsolatos kutatások váltanak ki érdeklődést,
amit a megjelenő prevenció témakör képvisel (pl. az erőszak, illetve a HIV/
AIDS megelőzése). A téma iránti érdeklődés fokozódását az 1653-as hivatkozási szám és a 18-as h-index jól mutatja.
9. ábra
A 2003–2012-ig tartó korszak stratégiai diagramja
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5. táblázat
A témák teljesítménymutatói (2003–2012)
Témák

Dokumentumok

Hivatkozások

h-index

Depresszió

1 921

7 880

28

Nők

1 426

5 377

23

Nevelőszülői ellátás

1 339

5 393

24

Szolgáltatások

1 227

4 700

23

Oktatás

1 003

4 028

23

Politika

942

3 479

22

Bántalmazás (abúzus)

864

3 510

22

Idős emberek

699

2 756

20

Pszichoterápia

575

2 178

20

Szociális munkások

482

2 003

19

Prevenció

403

1 653

18

Fogyatékosság

357

1 385

15

Poszttraumás stressz-szindróma

252

1 050

15

Bevándorlók

173

590

11

Rassz

149

490

11

Leszbikusok

75

331

10

Gyász

73

309

9

A szociális munka kutatási területének tematikus fejlődése
Az észlelt témák elemzését – a korszakok kulcsszavainak és a tématerületek
időbeli változásának figyelembevételével – minden korszak esetében a SciMAT
használatával végeztük. Ennek során olyan tematikus területeket azonosítottunk,
amelyek a szociális munka területén végzett kutatásokra fókuszálnak. Az elemzés ezen részében 10 tematikus területet azonosítottunk: gyermekek; szociális
szolgáltatások; egészségügyi ellátás; erőszak; nők; HIV/AIDS; leszbikusok,
melegek, biszexuálisok és transzneműek (LMBT); szociális munkások; oktatás;
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gyász (krónikus betegségekhez, hospicehoz, asszisztált öngyilkossághoz, halálos
betegségekhez, gondviselői gyászhoz, illetve az életvégi döntésekhez kapcsolódóan). Ezek láthatóak az 10. ábra tematikus evolúciós térképén. Ahogy korábban
említettük, ezen a térképen a folytonos vonalak jelentik a tematikus kapcsolatot,
míg a szaggatott vonal azt jelenti, hogy a kapcsolódó témák olyan kulcsszavakon
osztoznak, melyeket a témák nevei nem tartalmaznak. A vonalak vastagsága arányos a tartalmazási indexszel, míg a gömbök mérete minden egyes téma esetén
arányos a kinyert dokumentumok számával. A különböző árnyékokat az azonos
tematikus területhez tartozó témák csoportosítára használtuk.

A szociális munka tudományterületi
fejlődésének strukturális elemzése
A 10. ábra alapján a szociális munka területén végzett kutatások nagy kohéziót
mutatnak, mivel az azonosított témák többsége egy tematikus terület alá tartozik
és az előző időszakban megjelent témából származik. Továbbá, a tematikus területek többségének fejlődésében nincsenek hiányosságok. A szociális munka
tudományos diszciplínájában mindhárom periódus során hat tudományos terület
volt jelen, így ezeket klasszikus tematikus területeknek tekinthetjük: gyermekek,
szociális szolgáltatások, egészségügyi ellátás, nők, szociális munkások és oktatás. Ezen tematikus területek többsége pozitív növekedési mintázatot mutat,
mivel megjelenésük óta a megvitatott témáik száma folyamatosan növekszik.
Ez látható például a gyermekek, a szociális szolgáltatások, az egészségügyi ellátás,
a nők és a szociális munkások témakörök esetében. A szociális munka területén
végzett kutatások azonban nem kizárólag e hat tematikus terület kérdéseinek feltárására korlátozódtak. A szociális munka tudományos közössége egy dinamikus
közösség, mely folyamatosan a társadalom új kihívásaival és problémáival
szembesül. A szociális munka tudományos közösségének érdeklődését négy új
kutatási terület keltette fel: az erőszak, a HIV/AIDS, az LMBT és a gyász. Ezek
közül mindegyik a második időszakban született. A bevándorlók témája felemelkedő témának számít, s ahogy a 9. ábrán is látható, a harmadik periódusban ez
keltette fel a kutatók érdeklődését. A dokumentumok számának evolúcióját tekintve (lásd az egyes tematikus területeket jelképező gömbök méretét) a legtöbb
tematikus terület – az LMBT és a gyász témaköreit kivéve – jelentős növekedést
mutat. Ennek alapján kijelenthetjük, hogy a tudományos kommunikáció tartósan
nyolc tematikus terület köré épült.
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10. ábra
A szociális munka kutatási területének fejlődése
és tematikus területei az egyes korszakokban
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6. táblázat
A tematikus területek teljesítménymutatói
Témák

Dokumentumok

Hivatkozások

h-index

Szociális szolgáltatások

4 651

29 183

49

Egészségügyi ellátás

3 879

26 335

48

Gyermekek

3 295

19 772

42

Nők

2 800

16 516

39

Szociális munkások

2 534

14 603

37

HIV/AIDS

2 164

13 355

38

Erőszak

1 564

8 003

31

Oktatás

1 239

5 362

26

Gyász

138

936

15

LMBT (leszbikus, meleg,
biszexuális, transznemű)

115

858

16

A szociális munka tudományterületi
fejlődésének teljesítményelemzése
A 6. táblázat a tematikus területek teljesítménymutatóit tartalmazza. A hivatkozások és a h-index alapján két terület tűnik ki a többi közül: a szociális szolgáltatások (29 183 hivatkozás és 49-es h-index) és az egészségügyi ellátás
(26 335 hivatkozás és 48-as h-index). Hatásuk fejlődése (h-index) emelkedő tendenciát mutat, ami azt jelenti, hogy az utolsó időszakban ezen témák h-indexük
alapján az adott korszak vezető témái közé kerültek, míg az első korszakban nem
ez volt a helyzet. A hivatkozások és a h-index alapján elmondható, hogy mindkét
téma továbbra is felkelti a szociális munka tudományos közösségének érdeklődését. A tematikus területeknek van egy második csoportja is, amely szintén jó teljesítményértékekkel rendelkezik, ezek a gyermekek, a szociális munkások, a nők, a
HIV/AIDS és az erőszak. Hatásuk (h-index) fejlődése azonban különböző. Mind
a gyermekek, mind a nők stabil hatással rendelkező tematikus területek, vagyis
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témáik h-indexe mindegyik korszakban a fontos témakörök csoportjába sorolta
őket. A gyermekekkel és nőkkel kapcsolatos kutatások nagy érdeklődést váltottak és váltanak ki a szociális munka közösségében. A szociális munkások terület
hatása azonban csökkenő tendenciát mutat, vagyis ezt a témakört a korai időszakokban h-indexe a fontos témák csoportjába helyezte, míg az utolsó korszakban
már nem ez a helyzet. Bár a szociális munkásokról végzett kutatások nagy érdeklődést váltottak ki a szociális munka közösségében, az utóbbi időszakban ez
az érdeklődés halványulni látszik. A HIV/AIDS és az erőszak tematikus területei
a második időszakból eredeztethetőek, hatásuk az utolsó időszakban hozzájuk
kapcsolt témák h-indexe alapján növekvő tendenciát mutat. Az oktatás tematikus területe elfogadható hatást mutat (h-index 26). E témakör hatása valójában
pozitívan fejlődött, különösen az utolsó periódusra vonatkozó kutatással ös�szehasonlítva, mivel h-indexe a fontos témák csoportjába emelte. Elmondható,
hogy az oktatással kapcsolatos tanulmányok és kutatások az utóbbi években
nagy érdeklődést váltanak ki a szociális munka közösségében. Az LMBT és a
gyász tematikus területei rendelkeznek a legalacsonyabb hatásértékekkel, 16-os
és 15-ös h-indexszel. A szociális munka diszciplínájában ezek a második időszakból eredeztethető, viszonylag új tematikus területek, melyek jelentős hatásnövekedést nem értek el. Periferikus tematikus területeknek tekinthetjük őket, a
8. és 9. ábrán bemutatott stratégiai diagramok szerint tulajdonképpen mindegyik
kapcsolódó témájuk periferikus és izolált.

Értekezés, korlátok és alkalmazhatóság
a szociális munkában
A SciMAT-ot a szociális munka tudományterületének fogalmi struktúraelemzésére alkalmaztuk. Azt is elemeztük, hogy a szociális munka területén végzett kutatások kutatási témái hogyan változtak 1930 és 2012 között. Az elemzés kódolási
szakasza két érdekes eredményhez vezetett:
i.
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A szociális munka akadémiai folyóiratainak minősége emelkedett: munkánk során 25 indexált szociálismunka-folyóiratot találtunk a Thomson
JCR-adatbázisában, ami számbeli növekedést mutat a korábbi tanulmányokban szereplő 19-hez képest (Hodge–Lacasse 2011; Hodge et al.
2012). Ez azt mutatja, hogy a szociális munka akadémiai folyóiratainak
minősége növekedett a meghatározó JCR-adatbázis szerint. Meglepett
minket a JCR-ban feltüntetett nem egyesült államok- és nem egyesült
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királyságbeli szociálismunka-törzsfolyóiratok száma a korábbi tanulmányokban szereplő adatokhoz képest. További három ilyen folyóiratot találtunk: European Journal of Social Work, Australian Social Work,
Ljetopis Socijalnog Rada. Ez azt jelezheti, hogy más országokban a szociális munka tudományos közössége a nemzetközi minőségi standard szerint dolgozott, következésképpen minőségi szociálismunka-folyóiratokat
hoztak létre, melyek lehetővé tették a szociális munka más országokban
végzett tudományos kutatásainak magasabb jelenlétét a nemzetközi szociális munka kontextusában.
ii. A szociális munka tudományos publikációinak mennyisége jelentősen megnövekedett az évek során: a szociális munka akadémiai közösségének létszáma az idők folyamán megnövekedett, és az aktív kutatók munkájuk terjesztéséhez egyre jobban támaszkodtak a JCR tudományos folyóirataira (6. ábra).
Úgy véljük, ez az eltérés a szociális munka tudományosságában követett támogatópolitikák eredménye (Green–Baskind 2007; Seipel 2003).
A szociális munka kutatási témaevolúciójának vizsgálata ahhoz a felfedezéshez
vezetett, hogy a szociális munka területén végzett kutatások 10 fő tematikus
területre fókuszálnak, melyek az alábbiak: gyermekek, szociális szolgáltatások, egészségügyi ellátás, erőszak, nők, HIV/AIDS, LMBT, szociális munkások, oktatás, gyász. A tudományos térképek (stratégiai diagramok és evolúciós
térképek) teljesítményindikátorokkal (hivatkozások és h-index) való használata
alapján nyolc tematikus területet nevezhetünk a szociális munka törzsterületének:
gyermekek, szociális szolgáltatások, egészségügyi ellátás, erőszak, nők, HIV/
AIDS, szociális munkások, oktatás. Ezek közül a tematikus törzsterületek közül
hat klasszikus tematikus területként került azonosításra, mivel minden elemzett
időszakaszban jelen vannak. Ezek az alábbiak: gyermekek, szociális szolgáltatások, egészségügyi ellátás, nők, szociális munkások, oktatás. A stratégiai diagramok átfogó elemzése a témák számának egyértelmű növekedését mutatja, ami
egy változatosabb, komplexebb szociális munka tudományos diszciplína kialakulását eredményezte. A vizsgált időszakban a szociális munka területe egy folyamatos, következetes és egybefüggő növekedést mutatott, a tematikus területek
között e téren nem voltak hiányosságok, illetve a legtöbb kutatási téma besorolható valamely tematikus területbe.
Másfelől, a tematikus területek részletes elemzése során kapott eredmények azt
mutatják, hogy a szociális munka tudományos diszciplínájának kutatásai elsősorban négy kutatási irányra összpontosítanak:
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i.
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A társadalom legkiszolgáltatottabb, legsebezhetőbb egyéneivel kapcsolatos vizsgálatok: ezt a kutatási irányt olyan tematikus területek alkotják,
mint a gyermekek, a nők, az LMBT-emberek, valamint az idősek és a
bevándorlók. A szociális munka elsődleges küldetése, ahogy azt az amerikai Szociális Munkások Országos Szövetségének (National Association
of Social Workers [NASW] 1996: 1) Etikai Kódexe is kimondja: „[az]
emberi jóllét növelése és az alapvető emberi szükségletek kielégítésének segítése, különös tekintettel a kiszolgáltatott helyzetben lévő, sebezhetőbb, elnyomott, illetve szegénységben élő emberek szükségleteire és
megerősítésére”. Így a szociális munka hivatása az alapján jellemezhető,
hogy a társadalom legkiszolgáltatottabb, legsebezhetőbb rétegei szükségleteinek támogatására és jóllétük javítására összpontosít. Kétségtelen,
hogy társadalmunkban a gyermekek és a nők a kiszolgáltatottnak tartott
csoportok közé tartoznak, nagyon érzékenyek a társadalmi változásokkal
és az élet gazdasági kríziseivel szemben, következésképpen mindig a
szociális munka tudományos közössége érdeklődésének középpontjában lesznek. A gyermekek tematikus területének esetében például a nevelőszülői gondozás kutatási témája fontos téma volt, mivel a családok
gyakran alkalmaztak nevelőszülői gondozást, következésképpen megjelentek a gyermekeket, a családokat és a közigazgatást érintő különböző szociálismunka-kutatások (McBeath–Meezan 2008; Schofield et al.
2011). A 21. században azonban olyan új kihívásokkal nézünk szembe,
amelyek közvetlenül érintik a gyermekeket – például a föld természeti
erőforrásainak túlterhelése a népesség által (Newman–Todd–Ploeg
2011), vagy a digitális technológia hatása, ami átalakítja a kommunikáció, a fogyasztás, a tanulás és a kapcsolódások módját (Sen–Broadhurst
2011). Az LMBT egy másik olyan tematikus terület, ami szintén a társadalom kiszolgáltatott, sebezhetőbb szegmensét jelenti, s így a szociális
munka tudományos közösségének érdeklődését is felkeltette, igaz, ahogy
ezt korábban már említettük, csak periferikusan. Az idős emberek és a bevándorlók is fontos kutatási témák voltak a vizsgált időszakban, melyek
a társadalmunk kialakulóban lévő problémáit, az elöregedő népesség
és a migráció kihívásait reprezentálják. Egyértelmű, hogy ezekkel a
témákkal a jövőben is foglalkozni kell majd, így továbbra is érdekesek
maradtak a szociális munka tudományos közössége számára (Allen–
Glasby 2013; Christie 2013). Különböző szociálismunka-szervezetek
– mint például a NASW (www.socialworkers.org), az International
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Federation of Social Workers (Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége; http://ifsw.org), az International Association of Schools of Social Work (Szociális Munka Iskoláinak Nemzetközi Szervezete; http://
www.iassw-aiets.org) – a szociális munka elméleteinek és gyakorlatának
alapelveiben az emberi jogok szerepét emelik ki (Healy–Link 2012).
A társadalom kiszolgáltatott, sebezhető tagjaira fókuszáló kutatási irány
létezése mutatja, hogy a szociális munka tudományos aktivitása szintén
szorosan összekapcsolódik az emberi jogok védelmével.
ii. A társadalom számára nyújtott szociális szolgáltatások vizsgálata: a kutatási irányt a szociális munka tudományos diszciplínájának legfontosabb
tematikus területeként megjelölt szociális szolgáltatások tematikus területe alkotja. Ezt a tematikus területet klasszikus témának tekinthetjük,
mely a különböző magán- és/vagy állami szociálpolitikákkal, illetve a
20. század modern társadalmát sújtó társadalmi problémák kezelésére
végrehajtott programokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos kutatásokhoz is köthető. Amint azt a Szociális Munkások Országos Szövetsége
(National Association of Social Workers 2013) megjegyzi: „A szociális
munka gyakorlata a szociális munka értékeinek, alapelveinek és technikáinak szakmai alkalmazásából áll az alábbi célok legalább egyikének
figyelembevételével: az emberek kézzelfogható szolgáltatásokhoz való
hozzáférésének segítése; egyének, családok és csoportok számára nyújtott tanácsadás és pszichoterápia; közösségek vagy csoportok segítése
szociális és egészségügyi szolgálatok biztosításában vagy fejlesztésében;
jogalkotási folyamatokban való részvétel.” Ebből kifolyólag a szociális
munkások a kiszolgáltatott emberek életminőségének javítása érdekében
szociális szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hoznak létre, de felelősek
azért is, hogy ajánlásokat tegyenek, és segítsék a politikusokat és vezetőket a szociális törvények és eszközök meghatározásában. A 21. század
első évtizedében az ezen a kutatási fronton végzett kutatások nagy része
az e területre vonatkozó politikára összpontosított, ami összefügg a szociális védelemmel és a szegénység csökkentésével kapcsolatos politikákkal
és az e politikákra elkülönített közpénzek felhasználásával. A jövőben az
új állami rendelkezések következtében a szociális munka gyakorlatának
új formái jelenhetnek meg (az állam finanszírozhatja a szolgáltatásnyújtást, de azok végrehajtását más szektorokra bízza; Tannenbaum–Reisch
2001). Nyilvánvaló, hogy ez a kutatási irány a 21. században továbbra is
felkapott téma marad.
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iii. A társadalmat érintő fontos problémák vizsgálata: a kutatási irányt az
egészségügy, az erőszak, a HIV/AIDS és a gyász tematikus területei alkotják. Ez a kutatási blokk a szociális munka egészségügyi (az egészségügyi ellátás, a HIV/AIDS és a gyász tematikus területek által reprezentálva) és szociális problémákkal (az erőszak tematikus területe által
reprezentálva) kapcsolatos kutatásait foglalja magában. Az egészségügy
tematikus területe főként a mentális egészséghez kapcsolódó egészségügyi problémákon keresztül (például stressz, demencia és depresszió),
illetve az idősek 21. századi egészségi problémáival kapcsolatosan jelenik meg (például Alzheimer-kór). Ezek az egészségügyi problémák a
szociális munka tudományos közösségének központi kutatási témáját
jelentik, és – adott esetben más szakemberekkel, orvosokkal, pszichiáterekkel és pszichológusokkal együttműködve – mindig igényelték a szociális munkások részvételét. Mint korábban már említettük, az elöregedő
népesség a 21. században továbbra is fontos probléma marad, így a szociális munkások e területen végzett tevékenysége elengedhetetlenné válik
(Allen–Glasby 2013). Az 1990-es évek társadalmi és szociális problémái
– drogok (pl. crack kokainjárvány), erőszak, munkanélküliség, szexuális
erőszak/bántalmazás, gyermekbántalmazás, nemi erőszak, öngyilkosság,
hajléktalanság, szerhasználat, családon belüli erőszak, a HIV/AIDS terjedése és más szociális/érzelmi problémák – a szociális munka tudományos
közösségét érdeklő új kutatási területek létrejöttét vonták maguk után
(például erőszak, HIV/AIDS és gyász). Teljesítménymutatóik alapján
mind az erőszak, mind a HIV/AIDS tematikus területe nagy érdeklődést
váltott ki a szociális munka tudományos közösségében, és mindkettő tematikus terület két kiszolgáltatott és sebezhető entitás, a gyermekek és a
nők különböző aspektusaira összpontosít. A HIV/AIDS tematikus területre irányuló kutatások, különösen a 21. század elején, főként a különböző
országokban élő, HIV/AIDS-el fertőzött nők vizsgálatára koncentrálnak
(pl. Kenya, Uganda, Írország stb.; Foreman–Hawthorne 2007; Hodge–
Roby 2010; Mweru 2008).
iv. A szociális munka tudományos diszciplínájának vizsgálata: a kutatási
blokkot a szociális munkások és az oktatás tematikus területei alkotják,
ami a szociális munka tudományos közösségének érdeklődését reprezentálja a szociális munka tudományos diszciplínáját és a szociális munkások aktivitását bemutató tudásbázis meghatározásában és frissítésében, valamint a szociális munkásokra hatással lévő oktatási és
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képzési problémákban. A két tematikus területen a 20. században végbemenő belső változások alapján fontos kiemelni, hogy a szociális munka
diszciplínája fejlődött, és a különböző események hatására – mint például a két világháború és a két gazdasági válság következtében végbement gyors gazdasági és társadalmi változásokra válaszul – újragondolta
magát. De egy olyan világban, amely gyorsabban változik, mint ahogy
tanulmányozni tudnánk egyértelmű, hogy a szociális munka diszciplínája
továbbra is újradefiniálja magát, és ez a kutatási dimenzió továbbra is felkelti majd a tudósok érdeklődését. A 21. század elején a modern szociális
munka speciális oktatást és képzést igényel, hogy felkészítse a szociális munkásokat egy globális korszakban történő munkavégzésre, emiatt az oktatás
tematikus területe nagy kutatási érdeklődést váltott ki. Ebben az értelemben a
szociális munka akadémiai közössége aktívan dolgozott egy nemzetközi tanterv kidolgozásán annak érdekében, hogy biztosítsák, a szakemberek megfelelő ismeretekkel készüljenek fel a szociális munka gyakorlására ebben a
globális helyzetben (Gilin–Young 2009; Lough 2009).
Ki kell emelni, hogy az eredmények efféle értelmezése óvatosságot igényel, mivel néhány esetben egyes tematikus területek iránti növekvő érdeklődés követheti
a politikai érdekeket és a beruházási, finanszírozási döntéseket. Másrészt megfigyelhető, hogy a szociális munka területe lényegében összefügg a 20. század
civilizált társadalmának fő eseményeivel. A szociális munka tudományos
közösségének érdeklődését felkeltő tematikus területek elemzésével lehetséges
a civilizált társadalom legfontosabb problémáinak, kríziseinek és kihívásainak
– háborúk, pénzügyi válságok, nemek közötti egyenlőtlenség, rasszizmus,
bevándorlás/migráció, idősek stb.) azonosítása. És ahogy a National Association of Social Workers (Szociális Munkások Országos Szövetsége 2000)
megjegyzi, „[a] háborúk, a népirtás, az etnikai tisztogatások megdöbbentő gyakorisága; a diszkrimináció és a társadalmi kirekesztés, a nemi egyenlőtlenség,
a bántalmazás, a nemi erőszak és a nők áruba bocsátása; a gyermekmunka és
a rabszolgaság; valamint az emberi jogok elnyomása mutatja, hogy az emberi
jogokért folytatott küzdelem a szociális munka hivatásában továbbra is magas
prioritással rendelkezik a 21. században”.
Mivel tanulmányunkban a h-indexet aktívan használtuk a tudományos térképek
elemzésére, fontos, hogy néhány pontosítást tegyünk. A h-indexet a fizikus Hirsch
(2005) definiálta, hogy a kutatók produktivitását mérje a publikációik és publikációnkénti hivatkozásaik száma alapján. A h-index hasznosságát teljesítménymutatóként
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és a tudósok minőségét mérő eszközként sokan kritizálták, de ennek ellenére a
tudományos közösség széles körben használja, mivel könnyen kiszámítható és
megérthető (Alonso et al. 2009). Számos bibliográfiai adatbázis (például WoS,
Scopus, Google Scholar) tartalmazza funkciói között a h-indexet, és számos bizottság alkalmazza a foglalkoztatási és előléptetési döntések meghozatalakor.
A h-indexet a tudományos minőség értékelésére más esetekben is alkalmazhatjuk,
például folyóiratok, kutatócsoportok, egyetemek, országok, de akár tudományos
témák értékelésére is (Alonso et al. 2009; Martínez et al. 2014). A SciMAT-ban
a h-index a kutatási témák és tematikus területek hatásának és minőségének felmérésére használható (Cobo et al. 2012b). A h-index használata ebben a kontextusban számos érdekes eredményhez vezetett. A SciMAT úgy számítja a h-indexet, mintha a tudósokat értékelnénk, vagyis a publikációk és a publikációnkénti
hivatkozások számát használja, de az egyes témákhoz és tematikus területekhez
kapcsolódó publikációkkal dolgozik. A h-indexet azonban nem a termelékenység
mutatójaként, hanem a közvetlen közösségnek a kutatási témában végzett kutatásokkal kapcsolatos érdeklődésének, valamint a témában végzett kutatások és publikációk minőségének mértékeként értelmezik. A magas h-indexszel rendelkező
téma azt jelenti, hogy a témával kapcsolatos kutatások és publikációk magas
minőségűek, s emellett a tudományos közösség nagy érdeklődését is tükrözi.
Ez a helyzet például a gyermekek témájával, ami a korai időszakokban 28-as és
36-os h-indexet mutat. A h-index ezenkívül, ahogy Banks (2006) is javasolta,
felhasználható a tudományos diszciplína feltörekvő/felemelkedő témáinak azonosítására. Az utolsó időszakban a depresszió és a nevelőszülői ellátás témái
mutatják a legmagasabb h-indexet (28, illetve 24), ezeket felemelkedő témáknak tekinthetjük a szociális munka kutatásában. A h-index alacsony értékei nem
mindig jelentik az elvégzett kutatás, illetve a megjelent tanulmányok alacsony
színvonalát. A h-index egy tudományos terület hivatkozási mintájától és a területen dolgozó közösség méretétől függ. Az alacsony h-indexű témák egy kevés
kutatóból álló közösség érdeklődését mutathatják és nem feltétlenül alacsony
minőségű kutatást/publikációt jelentenek. Ez a helyzet például az utolsó időszakban azonosított leszbikusok és gyász témákkal. Ez az elemzés a tematikus területekre is érvényes. A tematikus területek esetében a h-index módot
kínál arra, hogy megállapítsuk, a területtel kapcsolatos kutatási és publikálási
aktivitás emelkedő vagy csökkenő tendenciát mutat-e. A tematikus területeket
az egyes periódusokban felépítő témák h-index-fejlődésének elemzése lehetővé
teszi a tudományos közösség emelkedő vagy csökkenő érdeklődésének észlelését. A kutatási közösség érdeklődése például a gyermekek tematikus terület
iránt magas volt, és most is magas (az utolsó időszakban a nevelőszülői ellátás
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témája mutatja a második legmagasabb h-index-értéket). A szociális munkások
tematikus területének esetében a korai időszakokban magas volt az érdeklődés,
míg az utolsó periódusra ez nem mondható el. A korai időperiódusokban, a h-index alapján, a szociális munkások témája mutatta a második és harmadik pozíciót,
míg az utolsó időszakban a pszichoterápia és a szociális munkások témája közbülső
helyet foglalnak el. A h-index szociális munka területével kapcsolatos számos alkalmazási lehetőséget Hodge és Lacasse (2011), illetve Lacasse, Hodge és Bean
(2011) szemléltette. Jelen cikkben egy további alkalmazást mutattunk be.
Kutatásunknak számos korlátja van. Elemzésünk információforrásainak kiválasztásához nemzetközileg rangos, a tudományos közösség által széles körben elismert, a Thomson Reuters által létrehozott WoS- és JCR-adatbázisokat
használtuk. Nagy vita folyik azonban a WoS lefedettségéről – a Scopus-hoz és a
Google Scholar-hoz viszonyítva –, valamint a társadalomtudományokra vonatkozó elemzések terén való használhatóságáról (Auffhammer 2009; Bar-Ilan 2010;
Blyth et al. 2010; Falagas et al. 2008; Harzing–van der Wal 2008; Hodge et al.
2012; Jacobs 2009). A szociális munka területén találunk néhány WoS-alapú
tanulmányt (Green–Baskind 2007; Holden et al. 2010; Jenson 2005; Thyer
2010), valamint Google Scholar-alapú tanulmányokat is (Hodge–Lacasse
2011; Hodge et al. 2012). Döntésünk a WoS használatára esett, mivel – az
1900-as évektől kezdődően – ez rendelkezik a legjobb retrospektív lefedettséggel (Harzing–van der Wal, 2008), és kutatásunk szempontjából minőségi
adatokat tartalmaz. A folyóiratok minőségének értékelésében a JCR hasznosságát is sok kritika érte (Cameron 2005; Hodge–Lacasse 2011; Ligon–Thyer
2005). Hodge és Lacasse (2011: 580) azonban azzal érvel, hogy „[a] JCR a
folyóiratok minőségi értékelésének széleskörben elfogadott, tudományokon
átívelő de facto standardját jelenti […] ideértve a szociális munkát is […]
A JCR diszciplináris kategóriába sorolt folyóiratokban elfogadott kéziratok
elsőrangú folyóiratban való publikáció bizonyítékának tekinthetők”. A JCR
2012 felhasználásával azonosítottuk a szociális munkával foglalkozó legfontosabb folyóiratok csoportját, illetve Hodge és Lacasse (2011), valamint Thyer
(2005, 2010) ajánlásait felhasználva azonosítottuk a szociális munka folyóiratait. Az adatbázisok alternatív megválasztása valószínűleg eltérő eredményeket
produkálna. Másrészt arra is fel kell hívnunk a figyelmet, hogy a főfolyóiratok
összessége elfogult a brit és az egyesült államokbeli folyóiratok iránt, ahogy ez
más tudományterületeken és WoS-ükben is jellemző. Következésképpen, kutatásunk visszatükrözi ezt az elfogultságot az angol nyelven publikált szociálismunka-kutatásokkal kapcsolatban.
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Kutatásunknak más, az alkalmazott módszertanhoz kapcsolódó korlátai is vannak.
Az elemzés nem ellenőrizte az önhivatkozásokat (önidézés), mivel léteznek olyan
bibliometriai tanulmányok, melyek igazolják, hogy az önhivatkozások a h-index
szempontjából nem jelentenek jelentős problémát (Bornmann–Daniel 2007;
Hirsch 2005). Az önhivatkozások hatása azonban területfüggő (Lacasse et al. 2011).
Más módszertani korlátok a szociális munka kutatási területének leírására választott információforrásokhoz kapcsolódnak, mivel csak olyan dokumentumokat
használtunk, melyek a JCR szociális munka kategóriájában indexált legfontosabb
szociálismunka-folyóiratokban jelentek meg. Ennek következtében hiányoznak a
JCR-ban feltüntetett szociálismunka-folyóiratok létrejötte előtt készült legkorábbi kutatások. Szintén hiányoznak az elsősorban a szociális munkával foglalkozó
folyóiratokon kívül (interdiszciplináris vagy más tudományokhoz köthető folyóiratokban) publikált szociális munkával kapcsolatos kutatások, illetve a JCR/WoS
adatbázisában nem szereplő szociálismunka-folyóiratok, valamint azok a szociális
munkával kapcsolatos disszertációk, értekezések, melyek eredményeit még nem
publikálták a JCR/WoS-ben indexált szociálismunka-folyóiratokban. Hasonlóképpen, az elemzés a könyvekben publikált kutatásokat sem tartalmazza, ami viszont
a szociális munka területén szokásos módja a fontos eredmények publikálásának.
Más módszertani torzítások mutatkoztak a társszóanalízis során. A korai időszakban számos publikált cikk nem tartalmazott kulcsszavakat; valószínűleg azért,
mert ez nem volt publikációs követelmény. Más diszciplínákban, például az informatikában is észleltünk hasonló jelenséget (Cobo et al. 2011a), így manuálisan
kellett megkeresnünk azokat a kulcsszavakat, amelyek jobban leírják a cikkek
tartalmát. A SciMAT kezeléséhez a tapasztalatunkat használtuk, hogy megfelelő
konfigurációt tudjunk kialakítani. Így például – annak érdekében, hogy elkerüljük az elemzéshez túl bonyolult stratégiai diagramok megjelenését – minden időszakra kulcsszó- és együtteselőfordulás-határokat hoztunk létre: (6, 4), (10, 5),
illetve (20, 7). Tudatában vagyunk annak, hogy más konfigurációk bonyolultabb
diagramokat eredményezhetnek.
Jelen cikk jelenti a szociális munka diszciplináris tudásalapjának fogalmi evolúcióját vizsgáló első átfogó elemzést, mely bepillantást biztosít a szociális munka
területének formálódásába. Egy ilyen típusú tanulmány célja az, hogy megértse,
az idők folyamán hogyan alakult és fejlődött egy tudományos diszciplína, és ezáltal a szakmai önértékelés folyamatát is segíti. Ily módon bibliometriai kutatásunk
kiegészíti mások szociális munka tudásbázisával kapcsolatos munkáit (Hodge–
Lacasse 2011; Hodge et al. 2012; Holden et al. 2005a, 2005b, 2010; Jenson 2005;
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Lacasse et al. 2011; Sellers–Mathiesen–Smith–Perry 2006; Sellers et al. 2004;
Spivey–Wilks 2004; Thyer–Bentley 1986; Thyer 2005). Ahogy Hodge, Lacasse
és Benson (2012: 15) megjegyzi: „Azáltal, hogy tudjuk, honnan jöttünk és mit értünk el, nagyobb esélyünk van rá, hogy a jövőbeli kihívásokkal szembenézzünk.”
A fentiek függvényében egyértelmű, hogy a szociális munka társadalmi struktúrájára (szerzők és társszerzők felhasználásával) vagy intellektuális struktúrájára
(kereszt[társ]-hivatkozások fehasználásával) fókuszáló sciencemapping-elemzések lehetségesek és folyamatban vannak.
A szociális munka területén végzett sciencemapping-elemzés eredménye lehetővé teszi a tudományág legfontosabb adatainak elérését és értékelését a különböző
keretek között történő döntéshozatalhoz:
•

Könyvtárak: a könyvtárosok azonosítani tudják az új szükségleteket a diszciplína
egyes fontos témáinak és tematikus területeinek gyűjteményében, majd befektetési/vásárlási politikájukban ezeket az információkat figyelembe vehetik.

•

Szerkesztőségek: a kiadók – az új publikációs lehetőségek azonosítása érdekében – figyelemmel kísérhetik a tudományterület tematikus fejlődését.

•

Folyóiratok: a szerkesztők értékelhetik a folyóirataikban tárgyalt témák
hatását, az új kutatási kihívásokat különkiadások szervezésével azonosíthatják, és döntéseket hozhatnak a jövőbeli szerkesztőségi politikáról.

•

Akadémiai központok: a kutatók azonosítani tudják az új és releváns kihívásokat, valamint a felemelkedő, illetve régebbi témákat. Továbbá, ha valamelyik fő témaként azonosított területen dolgoznak, akkor ezt az információt
– például az előléptetési folyamatokban – felhasználhatják munkájuk értékének bizonyítására. Másrészt, a doktoranduszok vagy egyetemi hallgatók
felhasználhatják sciencemapping-eredményeiket a témavezetőjük vagy témájuk kiválasztására, ami érdeklődésük és jövőbeli fejlődésük szempontjából
releváns lehet. Ha a diák kutatómunkát szeretne kezdeményezni, feltárhatja a
dolgozatának vagy kutatásának kidolgozásához felmerülő témákat.
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