
 

 

 

 

 

         РЕФЕРАТ 

Тема: Интервюто като метод на социалната работа. Видове                     

интервюта, използвани в социалната работа. Процесът на интервюиране, 

техники и умения за провеждане на интервю в условията на социална 

работа. 

 

 

 

 

ИЗГОТВИЛ:                                                                                    ПРОВЕРИЛ: 

 

 

 

 

 

 

 

Интервюто представлява метод за събиране на информация, при който в 

диалогична форма социалния работник поставя своите въпроси, а клиента му дава 

съответните отговори. То е метод на целенасочена обмяна на информация между 

социален работник и клиент или потенциален такъв по повод потенциална или реална 

услуга. То позволява да се получи информация за клиента и проблемната ситуация, в 

която се намира. Методиката на интервюирането обхваща систематичен комплекс от 

правила, изисквания, стъпки и действия, които формират в практиката моделите за 

провеждане на различни видове интервюта. От социалния работник се очаква да води 

беседата, да инициира разговор, да внася темите, да ги променя, да приключва и връща 

отклоняващия се разговор към същността, да мотивира за разговор. Интервюто се 

използва в следните случаи: 1. регистриране на ползвател; 2. изграждане на 

положителни работни отношения; 3. събиране и предоставяне на определена 
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информация; 4. подпомагане на клиента, по отношение нагласи и справяне с даден 

проблем. Интервюто се прилага при: социална работа с индивиди, социална работа с 

групи, социална работа със семейства. 
 

Много важно значение в процеса на интервюто е интервюиращия да създаде атмосфера 

на приемане и да предразположи клиента към открито общуване.  

За осъществяването на този процес са необходими следните умения: изразяване на 

внимание, загриженост, емпатия, автентичност, умение как да се слуша. Добрият 

съветник, преди всичко трябва, да бъде добър слушател. Интервюто в социалната 

работа, служи за обмен на информация във връзка с изясняване и решаване на 

проблеми, съдействие по пътя за изготвянето на план за действие и подобряването на 

качеството на живот. 

 

Характеристики на професионалното интервю: 

1. Изглежда като разговор; 

2. Има професионална цел; 

3. Трябва да проучи определени теми, по които има работна необходимост да се получи 

информация; 

4. В по-голямата си част то е предварително, планирано или поне основните ключови 

моменти; 

5. Отношенията са нереципрочни, йерархични, социалният работник е водещ; 

6. Трябва задължително да се проведе; 

 

Интервюирането служи при: 

  Установяване на контакт с клиента; 

  Формиране на доверие, отговорност и сигурност; 

  Събиране на необходимата информация; 

  Изготвяне на оценка; 

  Регистриране на клиентите, които ще ползват определени услуги; 

  Планиране на цели и действия; 

  Разглеждане на събития, преживявания и решения; 

  Клинико-диагностистична, консултативна и терапевтична работа; 

  Съдействие на клиента по пътя за намиране на решение на дадения проблем; 

 

Интервюто се провежда очи в очи. Типове интервюта: 

  Начално интервю с непознато лице; 

  Планирано интервю с познато лице; 

  Информационно – събиране, получаване  и обмен на имформация; 

  Регистрационно – използва се при прием на клиент и документното му 

регистриране; 

  Оценъчно – характеризира се с качествена оценка на проблемите на клиента; 

  Първично-оценъчно – първична оценка; 

  Консултативно – по-личностни проблеми, за вземане на решения и други; 

  Мотивационно – има за цел въздействие върху съзнанието на клиента, за да се  

извърши промяна в личността в поведенчески, личностен и социален план; 

  Динамично интервю – влияние имат динамичните аспекти на клиента със 

специалиста и техните взаимоотношения; 

  Интервю при вземане на решение – основната цел е лицето да конкретизира 

проблема и положението, което иска да постигне; 
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Първичното интервю се прилага при приемане на дадения клиент, когато той се обръща 

за помощ и/или за услуга.То може да бъде предварително насрочено, планирано и 

договорено. Задачите му се изразяват в осъществяване на контакт с клиента, 

информация и изясняване на взаимовръзката между потребностите от една страна и 

възможните услуги от друга.Първичното интервю има три основни 

функции:комуникационна, информационна и оценъчна. 

 

Възможно е първичното интервю да приключи с консултация. В края му възниква и  

необходимост от ориентиране на клиента по отношение на определени действия, които 

трябва да извърши сам преди отново да се срещне със социалния работник. Много 

важно предназначение на този вид интервю е да бъдат очертани пред клиента 

възможностите и вариантите за разрешаване на неговия проблем. 
 

 Разновидности на първичното интервю: 

 Първично-оценъчно интервю – съчетава се първичния прием с едно по-

разширено събиране на информация и оформяне на оценка; 

 Регистрационно интервю - клиентът, да бъде административно регистриран за 

достъп на определени услуги; 

 Приемно интервю - въвеждане на клиента, който се нуждае от професионална 

помощ. Акцентира се върху ролята да осигури разширена диагностика преди 

приема или постъпването на клиента в дадена институционална структура (дом, 

болница, диспансер, заведение за соцаилни услуги и други); 
 

Структура на първичното интервю 

Начало на интервюто: 

 

 Представяте се; 

 Ако се налага, информирате клиента за времето, с което разполагате; 

 Използване на вербално и невербално поощрение; 

 Използване на отворени въпроси; 

 Използване на активно слушане, повторение, изясняване на казаното; 

 Отбелязване и обобщаване на проблемите и заявените нужди на клиента; 

 

Средна фаза на интервюто: 

 

 Преки прояви на контрол; 

 Посочване на всяка нова тема; 

 Всяка нова тема трябва да започва с отворен въпрос; 

 Затворените въпроси да бъдат в края на темата; 

 Използване на обобщения, ако е необходимо; 

 Да се обръща внимание на новата информация; 

 Да се избягват жаргоните; 

 

Приклюване на първичното интервю: 

 

 Обобщаване на интервюто; 

 Готовност за изслушване; 

 Даване на информация или препоръки за начина, по който ще се работи; 

 Обсъждане на следващите работни стъпки; 
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Фази в развитието на динамичното интервюто 

Първа  фаза: Това е фазата на въвеждането - продължава 2-3 минути, като говори 

предимно консултантът. Важна е, тъй като първоначалното впечатление, което 

консултантът оставя у клиента, предопределя в известна степен хода и изхода на 

интервюто. 

От значение е начинът по който клиентът е посрещнат. От консултантът (социален 

работник) се изисква: 

1. Да покани клиента, да го поздрави и го настани да седне (обикновено клиентът сам 

прави избор кое място да заеме); 

2. Да се представи и обясни накратко с какво се занимава; 

3. Да се уточнят ролите и времевите рамки на работното взаимоотношение; 

4. Да се постигне споразумение за обръщенията ти/вие; 

5. Да се разгледа въпросът за доверителността (конфиденциалността); 

6. Да се изяснят целите на интервюто и начините, по които ще се работи с клиента; 

7. Да се снижи първоначалното напрежение - добре е консултантът да долови и 

отговори на незададените въпроси от страна на клиента. Те се коренят в неговите 

основни,  екзистенциални страхове; 

 

Втора  фаза: Отваряне - продължава 5-8 минути, като говори предимно клиентът. Тук 

той затвърждава или отхвърля първоначалните си впечатления от консултанта, 

създадени по време на въвеждането. Това го ориентира дали е сигурно да споделя, 

колко и как да го прави. За консултанта това е времето за задълбочаване на 

ангажирането с клиента. Отворените въпроси и изказванията от него улесняват клиента 

да говори със свои думи.  

Основни области, в които консултантът се ориентира чрез фазата на отваряне: 

1. Очаквания и съзнавани потребности на клиента; 

2 . Психично състояние на клиента; 

3. Несъзнаваните потребности на клиента и гледната точка на консултанта; 

4. Характер на предстоящото интервю; 

 

Трета фаза: Същинско интервю - през тази фаза консултантът се стреми да осигури 

естествен ход на интервюто, плавни преходи между различните области и структура, 

съобразена с времето.  

Умелото интервю има характерен интеракционен стил – взаимно ангажиране на 

участниците, интерес при изследване на дадена тема, изчерпването й докрай, плавни 

преходи към останалите теми.  

Същинското интервю е творчески процес и до голяма степен зависи от креативността 

на консултанта. 

          

Интервюто съдържа следните три елемента: 

1. Области на интервюто;  

2. Разгъване на областите;  

3. Преходи между областите; 

 

Области на интервюто 

Съдържателните области целят събиране на фактологичен материал. Едно 

психиатрично интервю, например може да съдържа следните сравнително обособени 

области: история на сегашното заболяване, диагностични области, възгледи на 

интервюирания, минали заболявания, минали психични заболявания, фамилна история, 

социална история, психологично развитие, социална анамнеза и др.  
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Социалното интервю изисква събиране на информация относно личностната и 

социална сфера на клиента – особености, интереси, потребности, отговорности, 

приоритети, отношение към семейството и обкръжаващата среда и др. Важно място, 

относно въпросите за перспективата заема областта на бъдещите планове. Тя е значима, 

поради търсенето на смисъл в живота, мотиви, стимули, които карат човек да се бори и 

решава проблемите си. 

Умело воденото интервю съчетава както добро структуриране, така и добър стил на 

недирективното слушане.  

 

Разгъване на областите 

Разгъването на определена съдържателна област цели детайлно навлизане в нея и 

изчерпателно събиране на информация -ригидно и плавно. 

 

 Плавно разгъване - фокусира се върху определена съдържателна област, но 

интервюиращият вмества въпросите в естествения поток на разговора. Ключовото 

изказване на клиента спонтанно преминава към нова област.  

 

Ригидно структурирано интервю - клиентът има усещането, че е подложен на разпит, 

трябва да отговаря на серия въпроси, които интервюиращият трябва да изчерпи. 

 

Преходи между областите  

Преход с позоваване на предишно изказване - при него практически липсва ключово 

изказване от страна на интервюирания. За интервюирания това означава, че е бил 

слушан с внимание. Друго от предимствата е, че позволява плавното връщане към 

неизчерпана област 

 

Естествен преход - в ключовото изказване на клиента има факти, които лесно могат да 

се отнесат до друга тематична област. Преходния въпрос на консултанта засяга тази 

нова област. За разлика от спонтанния преход, тук консултантът е този, който навлиза в 

новата област, а не клиентът. Естественият преход дава възможност за преминаване 

към различни тематични области. Едно от предимствата на този преход е, че дава 

възможност за ефикасно структуриране на интервюто, без това да се изживява като 

строго фокусиране от страна на клиента. 

 

Фантомен преход - тук няма никаква връзка между изказването на клиента и 

последвалия въпрос на консултанта. Този преход има недостатък, че накъсва плавния 

поток на разговора. Поради това той се ползва рядко, но в някои случаи е полезен – за 

фокусиране на “разпиляното” интервю, когато по-меките способи за фокусиране не са 

имали ефект. Помага и за преодоляване на съпротивите при “репетираното” интервю.  

 

Важен елемент от същинското интервю е определяне нуждите на клиента. В рамките на 

този елемент е необходимо консултант и клиент да се договорят за основните въпроси, 

които ще се разискват.  

 

Четвърта фаза: Затваряне - тази фаза може да се разглежда като огледална на фазата на 

отваряне. С приближаване към края на интервюто в личността на клиента се поражда 

напрежение, свързано с неговите страхове и очаквания, с които е встъпил в интервюто. 

Основната цел на тази фаза е да мотивира клиента да дойде пак и спазва дадените от 

социалния работник предписания. 
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Пета фаза - Основната задача на тази фаза е излизане от интервюто и преминаването 

към обичаен социален контакт. Всяко приключване играе ролята на загуба на клиента. 

 

Интервюто може да има за цел събиране на информация, вземане на решение или 

терапевтична цел. В социалната практика се използват структурирани и 

полуструктурирани интервюта. Структурираното интервю има набелязана тема, готови 

дефинирани въпроси. Дава възможност за добро записване на отговори и избягване на 

пропуски. При полуструктурираното социалния работник набелязва теми, дефинира 

въпросите.  

 

Специфични особености: подбор на съдържанието, структурираност на ролевите 

отношения, асиметричност на отношенията между интервюиращия работник и 

интервюирания клиент, програмиран, планиран и органииран процес. 

  

При формулирането на въпросите има няколко изисквания: 

  Въпросите да се задават на разбираем за клиента език; 

  Да активират едни и същи сфери на отнасяне у социалния работник и клиента; 

  Да не се задава повече от един въпрос; 

  Да не се задават подвеждащи въпроси и въпроса да не съдържа отговора; 

 

Видове въпроси: 

  Преки въпроси – ефективни при  ситуации, при които качеството на събраната 

информация зависи от достъпността на клиента, от мотивацията на клиента да я 

сподели, т.е. клиента да осъзнава състоянието си и може да го изрази с думи; 

  Индиректни въпроси – в случаи, в които има опасност да се засегнат интимни 

комплекси, емоционални бариери, да се дадат социално приемливи отговори; 

  Отворени – предоставят възможност на клиента сам да формулира 

самостоятелни отговори, съобразявайки се със своята информация по поставения 

проблем; 

  Затворени – изискват от клиента да дефинира отговора, избирайки между два 

отговора; 

 

Социалния работник трябва да е внимателен с въпроса “защо”, той трябва да се задава с 

неназидателен тон.Вида на въпросите зависи от целите на социалния работник. 

 

Интервюто в социалната работа спазва следните принципи: 

  Системност и обвързаност на всяко едно интервю; 

  Надграждане на задачите, след това структуриране на хода и последователно 

изпълнение; 

  Реализиране на приемственост; 

 

Принципите се делят на етически и методически: 

1) Недискриминиране и зачитане правата на клиента; 

2) Неуязвяване; 

3) Поверителност на информацията; 

4) Изясняване на ролята на интервюирания клиент; 

5) Неоценяване и неосъждане в нравствен аспект; 

6) Изслушване на клиента; 

7) Адекватно вербално и невербално поведение; 



 6 

8) Интервюиращият трябва, да води интервюто в границите на своята 

компетентност; 

9) Специалистът, трябва да отчита своя опит и познания за интервюирането на 

клиентите, съобразявайки се с възраст, пол, сексуална ориентация, 

националност, социално-икономически статус, характер на проблема; 

10) Интерпретациите, които социалния работник прави в хода на интервюто, трябва 

да бъдат обективни. Информацията, която се дава , заключенията и 

обобщаването на резултатите по време на интервюто, трябва да бъдат на 

достъпен за клиента език; 

11) Приключване на интервюто; 

 

Документиране хода и съдържанието на интервюто – то е писмено, понякога може да е 

и аудио запис, видео запис, което е в зависимост от случая. Има два начина за водене на 

документацията: 

 Запис в хода на интервюто; 

 Запис след края на интервюто; 
 

Доброто интервю е от тясно свързани елементи, изграждащи гъвкав модел. 

 

Има различни типове последователност на задаване на въпроси: 

1. Фуниевидна структура – интервюто започва с общи въпроси, при нея 

взаимодействието започва с множество отворени въпроси и постепенно се стеснява 

равнището на описаемост, от по общи към по конкретни въпроси. Тя е характерна за 

интервюта, при които социалния работник не иска да налага ограничения върху 

клиента по отношение на темите за дискусия. След като клиента започне да говори 

социалния работник може да се фокусира върху определен аспект на споделеното. 

2. Обърната фуния – взаимодействието започва с множество затворени въпроси и 

клиента постепенно се отваря за нови теми. Социалния работник използва този подход 

когато в началото иска да си изгради по пълна картина за клиента преди да навлезе във 

възможностите за помощ, подкрепа и закрила. 

3. Тунелна последователност – всички въпроси са затворени и са на едно равнище. 

Прилага се при определени интервюта за оценка, при които целта е да се получат 

фактологични отговори от клиента. 

4. Променлива - състои се от отворени и затворени въпроси с променлива 

зависимост от конкретните цели на помагащото взаимодействие. Правило е въпросите 

да следват логиката, мотивацията и активността  на клиента. 

 

При провеждане на интервю социалния работник и клиента влизат в динамично 

взаимодействие. Реакциите на клиента са повлияни от намесата на социалния работник, 

от неговото поведение и професионално отношение. В началото на разговора 

социалния работник трябва да разясни целта на срещата, ролята си, как ще използва 

събраната информация.  

 

Добри резултати се получават когато интервюто се раздели на две части. В първата 

част клиента се въвлича в разговор, при който информацията по формуляра се събира 

съобразно усещането за важност на клиента. Във втората част се набавя липсващата 

информация по формуляра. Повишава се готовността на клиента да отговаря на 

въпроси, които счита за неприятни или деликатни. 

 

Успешното провеждане на интервюто зависи от следните условия: 
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1. Предварителната подготовка; 

2. Умението за слушане – концентрирано към клиента активно слушане, 

използвайки невербално и вербално  поведение; 

3. Умение да се задават въпроси; 

4. Умение на социалния работник да анализира и обобщава информацията; 

5. Да се предостави информация на клиента за целите и задачите на интервюто и 

бъдещата работа; 

6. Умение за изграждане и подържане на отношения с клиента; 

7. Умение да се контролира хода на интервюто без да се нарушава общата 

атмосфера; 

 

Целта на техниките зависи от социалния работник, който трябва да набави 

необходимата информация, за да може клиента да се освободи от напрежението.  

Видове техники: 

1. Техника на отварящото изказване 

2. Техника за разделяне на интервюто на 2 части: клиента се въвлича в разговор, при 

което информацията се събира съобразно усещането му за важност; въпроси, 

непопълнени в първата част, но клиента е в готовност да им отговори; 

 

1. Никога не трябва да се показва скука, безразличие и пренебрежение. 

2. Необходимо е въздържание от нравствени оценки. 

3. Не трябва да се забравя, че слушането е умение. 

4. Да не се забравя, че има предел на интереса към интимната сфера. 

5. Не трябва да се гледа през прозореца по време на самото интервю. 

6. Не трябва да се задават въпроси, които да провокират желателни отговори.  

7. Трябва да се избягва „водещият”, да говори повече от самия интервюиран. 

8. „Водещият” не трябва да допуска да попада в ролята на интервюиран. 

9. Интервюто не е просто разговор за попълването на даден формуляр. 

10. Много важно е да не се забравя, че финалът трябва да бъде позитивен. 

 

Интервюто се използва и при консултирането. 
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