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Az ifjúsági segítő szakmának van egy 
velejáró kihívása: a munkájuk 
elvégzéséhez ifjúsági segítőkapcsolatot 
kell kialakítaniuk a fiatalokkal, ám ez a 
kapcsolat könnyen túl szorossá válhat, és 
túlnőhet a szakmai kereteken. A kulturális 
különbségek tovább árnyalhatják a 
helyzetet. Az általunk gyűjtött esetek azt 
szemléltetik, hogy az ifjúsági segítők 
hogyan lépik át a hatáskörüket saját 
maguktól vagy a fiatalok cselekedeteire 
reagálva. Néhány esetben a fiatalok az 
ifjúsági segítők szakmai identitását 
elutasítják, vagy nem ismerik el. Ezek az 
esetek a „szakmai identitást fenyegető veszélyek” formáit mutatják be, amelyeket az „identitásfolyamat 
elmélet” (IPT) fogalmain keresztül vizsgálunk meg (Breakwell, 1986: Bardi et al, 2014). Ha közelebbről 
megnézzük az eseményeket, amelyeket az ifjúsági segítőktől gyűjtöttünk (szemben a fiatalok 
történeteivel), észrevehetjük, hogy szinte mindegyikben úgy érzik, hogy valamilyen formában a szakmai 
identitásukat fenyegeti veszély. Ez valóban a „kulturális sokk” tünete szakmai vonatkozásban: 
hajlamosak összezavarni a narrátorokat arra vonatkozóan, hogyan vélekednek saját szakmai 
szerepükről és arról, hogyan képesek ellátni őket. Az alábbiakban, miután röviden bevezetjük az 
identitásfolyamat elméletet (IPT), meg fogjuk vizsgálni az esetekben felbukkanó identitás fenyegetések 
különféle formáit.  
 Az IPT szerint az identitás nem statikus és merev, hanem folyamatosan és dinamikusan 
átrendeződik bizonyos folyamatok és motivációk függvényében. Ez utóbbiak irányítják az identitás 
építési folyamatot: olyan igényekre vonatkoznak, amelyeket az identitásnak ki kell elégítenie. Az IPT 
hét motivációt különböztet meg, amelyeket az alábbi ábrán gyűjtöttünk össze.  
 

 
Az IPT az „identitás fenyegetést” olyan helyzetként határozza meg, amely során az identitás építés 
szokásos folyamatai1  nem tudják kielégíteni a motivációkat. Az identitás fenyegetések olyan 
pszichológiailag kellemetlen események, amelyeket negatív érzelmek kísérnek, mint például a stressz 
és a szorongás, és ha ismétlődnek ezek az események, a szakemberek úgy érezhetik „kiégnek”. 
Vizsgáljuk meg az eseteink során felmerülő identitás fenyegetések típusait. 
 

 
 

                                                           
1Itt olyan folyamatokra utalunk, amelyek során új identitások jönnek létre, és alakulnak ki a környezettel való érintkezés 

révén.  Ez nem egy lineáris vagy automatikus asszimilációs folyamat, hanem interakciók, szelekciók és akkomodációk 

sorozatán alapul. Például nem lesz hirtelen egy konkrét „pszichológus” identitásom, amikor diplomát kapok. Inkább 

folyamatosan integrálom a „pszichológus” identitásom elemeit a kapott visszajelzések, az elolvasott könyvek és az általam 

csodált modellek révén.   

(1) időbeli és térbeli folyamatosság (folytonosság); 

(2) egyediség vagy megkülönböztethetőség másoktól (disztinktivitás); 

(3) magabiztosság és a saját életünk feletti irányítás (énhatékonyság); 

(4) önbizalom és társadalmi megbecsülés (elismertség); 

(5) hovatartozás: közelség és elfogadottság érzése más emberek való kapcsolatokban (Vignoles et al., 2002 ; Vignoles et 

al., 2006 ); 

(6) értelemkeresés: az saját életünk értelmének és céljának megtalálása (Vignoles et al., 2002 ; Vignoles et al., 2006 ); 

(7) pszichológiai koherencia: az (összefüggő) identitáselemek közti integritás elérésére irányuló törekvés (Jaspal és 

Cinnirella, 2010) 
(Bardi et al 2014 :176) 
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A folytonosságot érintő fenyegetés 
 
A folytonosággal kapcsolatos fenyegetések valószínűleg 
a leggyakrabban előforduló fenyegetések: törést okoznak, 
amelynek hatására a szakemberek nem képesek szakmai 
szerepükben maradni, és azon értékeket és gyakorlatokat 
követni, amelyek a hivatalos szakmai küldetésükhöz és 
céljaikhoz kapcsolódnak. A „Két tűz között” (HU) című 
esetben egy ifjúsági segítő részesévé válik két ember 
életének, akik az ő workshopján jöttek össze, majd egy 
vitában kettőjük közé „szorul”. Hivatalosan nem válhat 
részévé a résztvevők magánéletének, de ő ezt mégis 
megteszi. Nem szabadna segédkeznie abban, hogy a pár 
összeköltözzön, ám mégis segít. Nem kérhetnék, hogy 
foglaljon állást a vitájukban, de mégis ezt várják el tőle. Egy másik eset során egy workshop után, amely 
az előítéletekről és diszkriminációról szólt, az egyik résztvevő egy szokatlan kéréssel lép a segítőhöz: 
„Asszonyom, tudna nekem egy feleséget keríteni?” (FR). Ez a feladat egyértelműen a segítő hivatalos 
tevékenységén kívül esik. Pillanatok alatt a workshopot vezető előítélet szakértőből párkapcsolati 
tanácsadóvá és kerítőnővé válhat, és részévé válhat egy résztvevő magánéletének.  
 

A fenyegetett értelemkeresés 
 
A kontinuitást fenyegető események nagy része az értelemkeresést is fenyegeti. Például az 

„Asszonyom, tudna nekem egy feleséget keríteni?” 
című esetben a segítő számára az oktatói szerep 
központi lehet az értelemkeresés szempontjából. 
Amikor a résztvevő áthelyezi őt ebből a szerepből a 
kerítőnő szerepébe, akaratlanul elszakítja a segítőt a 
munkájának értelmétől. Egy másik példát is láthatunk 
rá a „Ramadán” (FR) című esetben. A narrátor 
szemtanúja egy jelenetnek, ahol (az ő szemszögéből 
nézve) egy ifjúsági segítő átlépi a szerepének határait, 
és azt javasolja egy muszlim fiatalembernek, hogy ne 
kövesse a Ramadánt. Ez veszélyeztet néhány olyan 

kulcsfontosságú elemet, amely számára értelmet ad a fiatalokkal való munkájának: nem beavatkozni, 
az autonómiát tiszteletben tartani. Ezen értékek tiszteletben tartása nélkül az ifjúsági segítő számára a 
szakmai identitása értelmetlenné válik. Emellett még hatással van az énhatékonyágra, amely a szakmai 
identitáshoz nagyon közeli érték.  
 

A fenyegetett elismertség 
 
Az elismertséget fenyegető események akkor fordulnak elő, amikor a résztvevők reakciói 
megkérdőjelezik az ifjúsági segítő cselekedeteinek értékét.  Hasonló a helyzet a „Ezen én már rég túl 
vagyok” (HU), „Bénák a gyakorlatok” (HU) és a „Agresszív lány” (ES) című esetekben, amelyekben egy 
résztvevő elutasítja a narrátor által javasolt megközelítést, hozzáállást vagy viselkedést. Az ilyesfajta 
elutasítás azt az üzenetet közvetít, hogy amit az ifjúsági segítő próbál adni vagy javasolni, az érdemtelen 
és haszontalan a fiatalok számára Egyes esetekben a javasolt hozzáállás vagy tevékenység központi 
szerepet tölt be az ifjúsági segítő életében, és abban, hogyan éli meg saját szakmáját vagy az emberi 
természetet, stb. Ilyen esetekben az elismertség fenyegetése egyszerre veszélyezteti az értelmet és az 
énhatékonyság is.  
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A fenyegetett énhatékonyság 
 
Számos példát találtunk a szelf-hatékonyságot fenyegető helyzetekre, ahol a szakemberek úgy érzik, 
elvesztik az uralmat a helyzet felett. A legjobb példa erre az „Éhség (FR)” című eset, amelyben egy 
workshop során egy ifjúsági segítő véletlenül megemlíti, hogy éhes. Az egyik résztvevő felajánlja, hogy 
ad neki ennivalót, és hamarosan a résztvevő szobájában találja magát a résztvevő szobatársa (egy 
ismeretlen férfi) társaságában egy épületben, ahol a muszlim férfiak éppen imádkoznak. Elveszíti a 
helyzet feletti uralmát, amit csak akkor nyerhet vissza, ha elmenekül a helyzetből. Hasonló a helyzet a 
„Hangosítás” (FR) című esetben, amelyben az önkéntes ragaszkodik, ahhoz hogy ő is csináljon valamit, 
és emiatt a narrátor elveszíti az irányítását egy nyilvános esemény hangtechnikája felett.  
 

A fenyegetett disztinktivitás 
A „Hangosítás” szintén szemléltetheti a 
disztinktivitást fenyegető helyzeteket: a sokkot 
kiváltó fiatalember ugyanarról a nagyobb 
földrajzi/kulturális területről származik, mint a 
narrátor. Ennek alapján közel érzi magát a 
narrátorhoz  és ez az érzés erősebb, mint amit a 
narrátor érez, akinek megkülönböztethetőségre van 
szükség. Az életkorbeli hasonlóság szintén 
nehezítheti, hogy az ifjúsági segítők 
megkülönböztessék magukat, és a közelség érzetét 
keltheti a résztvevőkben. Például a „Szerelmi 
vallomásban” (FR) a résztvevő elárulta érzelmeit és 
vonzalmát a vele hasonló korú segítőnek, ám nem 

fogadta el, hogy a segítő visszautasította az ajánlatot. 

 
A fenyegetett koherencia 
 
A koherencia akkor fenyegetett, amikor az emberek nem tudják 
összeegyeztetni a különböző identitásaikat, például a személyes 
és a szakmai identitásukat, amelyeket természetesen kulturálisan 
meghatározottak. A „Mikor lesz a következő tréning” (HU) című 
esetben a főszereplő barátságos és figyelmes személyisége áll 
szemben a szakmai szerepével, amely megköveteli a határok 
megtartását. A „Ragadozó a képzésen” (HU) című esetben a 
segítő szerepe ütközik azzal a szakmai szabállyal, miszerint nem 
avatkozhat be a résztvevők magánéletébe, amikor azt érzi, 
muszáj megvédenie az egyik résztvevőjét egy másik résztvevő 
csábításától. A ”Szexi ruha” (NL) című esetben a holland 
főszereplőnek szembesülnie kell az átfedésben lévő identitásai 
közötti konfliktussal; tanárként gondoskodnia kell a rendről, és 
tiszteletét és biztonságát kell biztosítania tanulói számára. Ám a 
személyes identitása miatt, két különböző kulturális közösséghez 
is tartozik, amelyek közül mindkettő jelen van az osztályban. 
Képmutatásnak érzi, amikor azt mondja: „Én is eltakarom a 
testem és a hajam, amikor a férjem muszlim családjához megyek 
látogatóba.” Ez az ellentét hatással van a tanári szakmai szerepére. 
Összegzésként elmondható, hogy a multikulturális közegben végzett ifjúsági segítői munkában 
megjelenhet a korábban bemutatott identitás fenyegetések mindegyike. Megjegyzendő, hogy itt nem is 
annyira a kulturális különbözőség nagysága okoz gondot, hanem az ifjúsági segítő hozzáállása a 
különbségekhez (pl. különbségek lekicsinyítése, ignorálása vagy éppen felnagyítása, 
esszencializálása) és, hogy ez a hozzáállás esetleg mennyire van összhangban vagy ellentmondásban 
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azzal a szakmai attitűddel amit az ifjúsági segítő a fiatalokkal mint egyénekkel szemben képviselni 
szeretne. (pl valaki elfogadó és megengedő szeretne lenni az egyénekkel szemben de nem érti nem 
szeretné elfogadni az eltérő csoportos viselkedés szabályait)     
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