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Mục tiêu môn học: thông qua môn học sinh viên sẽ:
 Hiểu đƣợc công tác xã hội là một ngành khoa học, một nghề chuyên

môn ứng dụng trong hệ thống an sinh xã hội.
 Hiểu đƣợc công tác xã hội là gì, đối tƣợng, chức năng, các lĩnh vực

hoạt động cũng nhƣ các lý thuyết tiếp cận trong nghiên cứu công tác xã hội.
 Hiểu đƣợc bối cảnh ra đời ngành công tác xã hội, lịch sử phát triển

ngành công tác xã hội, phân tích các quan điểm cơ bản, các nguyên tắc hành
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động đồng, quy chuẩn đạo đức trong công tác xã hội, đồng thời chỉ ra đƣợc các
phẩm chất năng lực cần có của nhân viên công tác xã hội.
 Phân tích tính chuyên nghiệp trong mối quan hệ giúp đỡ của khoa

học công tác xã hội.
Mô tả môn học: đây là khoa học giúp cho đối tƣợng (thân chủ) có nhu
cầu hay vấn đề khó khăn tự khắc phục và tự vƣơn lên để tiến tới tự lực. Khoa
học này đƣợc xây dựng trên những giá trị, đạo đức nghề nghiệp và nhân viên
công tác xã hội phải tuân thủ các quan điểm, nguyên tắc trong thực thi nghề
nghiệp. Tiến trình giúp đỡ thân chủ là một tiến trình hợp tác, tìm hiểu, phân tích
vấn đề trƣớc khi cùng nhau xây dựng kế hoạch hành động. Môn học cung cấp
nền tảng ban đầu trƣớc khi học các phƣơng pháp chính trong ngành công tác xã
hội.
Nhiệm vụ của sinh viên:
Sinh viên cần tham dự lớp đầy đủ.
Hoàn thành các bài tập nhóm cá nhân, nhóm.
Chuẩn bị dụng cụ học tập (phấn, khăn bảng, máy chiếu)
Tài liệu tham khảo:
Sách, giáo trình chính.
1.

Nguyễn Thị Oanh (1998), Công tác xã hội đại cƣơng, NXB Giáo

2.

Nguyễn Thị Oanh (chủ biên), (1997), An sinh xã hội và các vấn đề

dục.
xã hội, Đại học Mở Bán công Tp Hồ Chí Minh.
3.

Nguyễn Ngọc Lâm/Nguyễn Thị Nhẫn/Lê Chí An, (1995), Các thuật

ngữ Anh Việt trong ngành công tác xã hội, Đại học Mở Bán công Tp Hồ Chí
Minh.
4.

Nguyễn Ngọc Lâm, Sách bỏ túi dành cho nhân viên công tác xã

hội, Đại học Mở Bán công Tp Hồ Chí Minh.
5.

Bùi Thế Cƣờng, (2002), Chính sách xã hội và công tác xã hội ở

Việt Nam thập niên 90, NXB Khoa học xã hội.
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Lê Chí An, (2006), Tài liệu hƣớng dẫn học tập công tác xã hội nhập

môn, Đại học Mở Bán công Tp Hồ Chí Minh.
Sách tham khảo.
7.

Tô Duy Hợp, (2004), Phát triển cộng đồng lý thuyết và thực hành,

Viện Xã hội học Hà Nội.
8.

Nguyễn Hữu Nhân, (2004), Phát triển cộng đồng, NXB Đại học

Quốc gia Hà Nội.
9.

Đặng Cảnh Khanh (chủ biên), (2002), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

với công tác chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, NXB Thanh niên
Hà Nội.
10. Andrea Bernstein & Jacquie Withers, (1997), Công tác xã hội
chuyên nghiệp (bản dịch), Khoa Phụ nữ học Đại học Mở Bán công Tp Hồ Chí
Minh.
11. Pamella Klein Odhner, (1998), Giới thiệu thực hành công tác xã hội
1, Tài liệu tập huấn, Đại học Mở Bán công Tp Hồ Chí Minh.
12. Steven Hick, (2002), Social Work in Canada an Introduction,
Thompson Educational Publishing, INC Toronto.
Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên.
Thảo luận: 10% số điểm
Thuyết trình và bài thu hoạch: 20 % số điểm
Thi cuối kỳ (tự luận): 70 % số điểm.
Thang điểm: thang điểm 10.
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CHƢƠNG I: DẪN NHẬP
I. Các phản ứng xã hội đối với các vấn đề xã hội:
Trƣớc những vấn đề xã hội có các loại hình phản ứng xã hội khác nhau nhƣ
sau:
- Phản ứng theo phong tục truyền thống, dựa trên các điều kiện lịch sử,

văn hóa, phong tục tập quán…
- Phản ứng vì lòng tốt của con ngƣời với những điều kiện mà con ngƣời

có thể chia sẻ với nhau.
- Phản ứng bằng cách trừng phạt với những vấn đề xã hội mà một ai đó

gây ra, việc trừng phạt này đƣợc dựa trên phong tục tập quán, hƣơng ƣớc hay
bằng luật pháp quy định.
- Trƣớc những vấn đề xã hội nảy sinh, ngƣời ta cần có một hệ thống an

sinh xã hội nhằm bảo đảm cho con ngƣời đƣợc an toàn, che chở và có điều kiện
phát triển. Một trong những biện pháp nhằm thực thi hệ thống an sinh một cách
hiệu quả nhất đó là bằng nghề nghiệp chuyên môn nhất định, dựa trên sự phát
triển nghề nghiệp và các dịch vụ thực thi nghề nghiệp. Đó chính là ngành khoa
học công tác xã hội mang tính chuyên nghiệp.
II. Định nghĩa công tác xã hội:
Công tác xã hội là một ngành khoa học, một nghề chuyên môn ứng dụng
trong hệ thống an sinh xã hội ở nhiều quốc gia trên thế giới từ gần một thế kỷ
nay. Tuy nhiên ở mỗi một giai đoạn lịch sử khác nhau, một nền văn hóa khác
nhau, sự phát triển công tác xã hội khác nhau thì công tác xã hội đƣợc hiểu và
định nghĩa cũng khác nhau. Dƣới đây là một số định nghĩa về công tác xã hội:
Định nghĩa cổ điển, đơn giản và dễ nhớ nhất là “Công tác xã hội nhằm giúp
cá nhân và cộng đồng tự giúp”, khái niệm tự giúp là cốt lõi có ngay từ ngày đầu
khai sinh ra công tác xã hội nhƣ một ngành chuyên môn. Nó không phải là một
hành động ban bố của từ thiện mà nhằm phát huy sứ mệnh của hệ thống thân
chủ (cá nhân, nhóm và cộng đồng) để họ tự giải quyết vấn đề của mình.
Theo từ điển công tác xã hội (1995): “Đó là một ngành khoa học xã hội
ứng dụng nhằm giúp con ngƣời thực hiện chức năng tâm lý xã hội của mình một
http://www.ebook.edu.vn
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cách có hiệu quả và tạo ra những thay đổi trong xã hội để đem lại sự an sinh cao
nhất cho con ngƣời”. Nó còn là “Một nghệ thuật, một khoa học, một nghề nhằm
giúp ngƣời dân giải quyết vấn đề từ cấp độ cá nhân, gia đình, nhóm, cộng đồng”.
Nhƣ trên đã trình bày có nhiều định nghĩa khác nhau về công tác xã hội,
tùy thuộc vào thời kỳ lịch sử, tùy mỗi vùng văn hóa, cũng nhƣ tùy theo sự phát
triển của ngành khoa học này mà công tác xã hội có những định nghĩa khác
nhau, ngày nay định nghĩa dƣới đây đƣợc tỏ ra phù hợp và thừa nhận rộng rãi.
Công tác xã hội là một chuyên ngành đƣợc sử dụng để giúp đỡ cá nhân,
nhóm hoặc cộng đồng tăng cƣờng hoặc phục hồi năng lực thực hiện chức năng
xã hội của họ và tạo ra những điều kiện thích hợp nhằm đạt đƣợc những mục
tiêu ấy (Hiệp hội Quốc gia các nhân viên xã hội Mỹ - NASW/1970).
Công tác xã hội chuyên nghiệp thúc đẩy sự thay đổi xã hội, tiến trình giúp
đỡ con ngƣời trong mối quan hệ con ngƣời, sự tăng quyền lực và giải phóng cho
con ngƣời, nhằm giúp cho cuộc sống của họ ngày càng thỏa mái và dễ chịu. Vận
dụng các lý thuyết về hành vi con ngƣời và các hệ thống xã hội, công tác xã hội
can thiệp ở những điểm tƣơng tác giữa con ngƣời và môi trƣờng của họ. Nhân
quyền và công bằng là nguyên tắc căn bản của công tác xã hội. (Đại hội Liên
đoàn chuyên nghiệp Công tác xã hội Quốc tế (IFSW) tại Montréal Canada,
tháng 7/2000).
Qua các định nghĩa trên ta thấy, dần dần công tác xã hội không chỉ nhằm
và con người thân chủ mà còn quan tâm đến môi trường đã và đang tác động
đến họ, không nhìn họ bằng con mắt của ngƣời có quyền uy, thƣơng hại, ban
phát từ thiện mà xem công tác nhƣ là một dịch vụ xã hội nhằm phát hiện và
phát huy tiềm năng của thân chủ. Hai yếu tố tăng năng lực và tạo quyền lực là
trong tâm của công tác xã hội.
Các hoạt động thực tiễn của công tác xã hội chỉ có hiệu quả khi nó tuân thủ
các nguyên tắc và các phƣơng pháp chuyên môn nhất định, công tác xã hội
không làm thay mà chỉ hỗ trợ cá nhân, nhóm cộng đồng tự giải quyết vấn đề của
mình.
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Công tác xã hội không tự mình giải quyết đƣợc các vấn đề xã hội mà cần
đến sự phối hợp của các ngành nghề khác trong hệ thống an sinh xã hội (mạng
lƣới an sinh xã hội).
Chúng ta có thể sơ đồ hóa công tác xã hội qua mô hình công tác xã hội
chuyên nghiệp nhƣ sau:
MÔ HÌNH CÔNG TÁC XÃ HỘI CHUYÊN NGHIỆP CỦA CÁC NƢỚC
TRÊN THẾ GIỚI1
THUÙC ÑAÅY
XAÕ HOÄI
Chöùc naêng
CTXH

Qui ñieàu
ñaïo ñöùc

Kieán thöùc
cô baûn

TRIEÁT
LYÙ

Caùc yeáu toá
CTXH

SÖÏ THAY ÑOÅI
COÙ KEÁ HOAÏCH

- Coâng cuï
- Kyõ thuaät
- Kyõ naêng

CTXH

Nguyeân taéc
CTXH

Nhaân
vieâ
n
CT
XH

TIEÁN TRÌNH
GIUÙP ÑÔÕ

Giaù trò
CTXH
An sinh xaõ hoäi
Dòch vuï xaõ hoäi
Phaùt trieån xaõ hoäi

Ñaùnh giaù
Keát thuùc
Keá hoaïch

Löôïng giaù
Thöïc hieän

1

Nguyễn Thị Hải, (2006), Giáo trình Công tác xã hội với cá nhân, Đại học Đà Lạt.
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Công tác xã hội cố gắng làm cho cá nhân nhóm, cộng đồng thích nghi xã
hội và tăng cƣờng thực hiện chức năng xã hội, theo sơ đồ nhƣ sau:2

Những vấn đề
của cá nhân:
nghèo đói,
bệnh tật,
nghiện ma túy,
tội phạm,
mãi dâm..
Những vấn đề
của gia đình:
lạm dụng trẻ
em, lệ thuộc,
bạo lực..
Những vấn đề
của cộng
đồng: thất
nghiệp, nhà ở,
chủng tộc..

Công tác xã
hội làm việc
với:
Cá nhân

Nhóm

Thích
nghi xã
hội và
tăng
cƣờng
việc thực
hiện
chức
năng xã
hội

Cộng đồng
Nghiên cứu
Quản trị

2

Lê Chí An, (2006), Tài liệu hƣớng dẫn học tập Công tác xã hội nhập môn, Đại học Mở Bán công Tp Hồ Chí

Minh.
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III. Một số thuật ngữ trong ngành công tác xã hội:
Vấn đề xã hội: Social problem

Có nhiều cách hiểu về vấn đề xã hội, sau đây là một vài định nghĩa về vấn
đề xã hội:
Đó là những sự kiện thu hút sự quan tâm của dƣ luận xã hội, dƣ luận cộng
đồng đƣợc gọi là vấn đề xã hội.
Theo các nhà xã hội học trong đời sống hàng ngày xuất hiện bao vấn đề cần
giải quyết về các mặt: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đạo đức, pháp luật…có
vấn đề xã hội khi các thành viên trong cộng đồng nhận thấy những dấu hiệu
hoặc điều kiện có ảnh hƣởng, tác động hoặc đe dọa đến chất lƣợng cuộc sống
theo nghĩa rộng và đòi hỏi phải có những biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoặc
giải quyết tình trạng đó theo hƣớng có lợi cho sự tồn tại và phát triển của cộng
đồng.
Theo các tác giả trong cuốn Các thuật ngữ Anh - Việt trong ngành công tác
xã hội - Đại học Mở Bán công – Tp Hồ Chí Minh, xuất bản năm 1995 cho rằng
vấn đề xã hội là một loạt các điều kiện tác động đến một số lƣợng ngƣời dân
đáng kể theo chiều hƣớng có hại và cần có một hành động tập thể để bài trừ, cải
hóa hoặc phòng ngừa. Ví dụ: nghiện ma túy…
Theo PGS – TS Bùi Thế Cƣờng: Mọi xã hội đều có những cái mà nó xem
là tệ nạn xã hội (social evils), trong một cách hiểu đơn giản, đó là những gì
không phù hợp với các giá trị và chuẩn mực của xã hội, gây nên sự rối loạn chức
năng (dysfunction) cho xã hội đó. Khi những tệ nạn này đạt đến một quy mô
nhất định (phạm vi, mức tác hại), ảnh hƣởng đáng kể đến đời sống bình thƣờng,
khi xã hội bắt đầu nhận thức rằng cần và có thể giảm thiểu chúng thì lúc đó tệ
nạn trở thành vấn đề xã hội.
Thân chủ: Client

Một ngƣời, một nhóm hay một cộng đồng cần đến sự giúp đỡ hoặc bị hoàn
cảnh đẩy đƣa đến chổ phải cần đến sự giúp đỡ về mặt tình cảm hoặc xã hội trong
cuộc sống và đƣợc sự hỗ trợ chuyên môn của nhân viên công tác xã hội.
Nhân viên công tác xã hội: Social worker
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Trang 8

Nhập môn Công tác xã hội

Võ Thuấn

Tốt nghiệp trƣờng công tác xã hội (bằng cử nhân hay thạc sĩ), nhân viên
công tác xã hội sử dụng những kiến thức và kỹ năng của mình để cung cấp các
dịch vụ xã hội cho các thân chủ (những ngƣời này có thể là cá nhân, gia đình,
nhóm, cộng đồng), nhân viên công tác xã hội sẽ giúp những thân chủ tăng cƣờng
khả năng giải quyết và đối phó với các vấn đề của mình cũng nhƣ giúp họ trong
việc tiếp cận các nguồn lực, thiết lập những mối quan hệ thuận lợi giữa họ và
môi trƣờng của họ, đồng thời giúp cho xã hội thấy rõ trách nhiệm của mình đối
với sự phát triển chung của xã hội, qua đó có những ảnh hƣởng đến sự phát triển
của chính sách xã hội.
Dịch vụ xã hội: Social service

Là các tổ chức cá nhân và xã hội thực hiện các hoạt động xã hội đáp ứng cả
nhu cầu bình thƣờng và đặc biệt của cá nhân và gia đình, đảm bảo các quyền cơ
bản của con ngƣời nhằm đem lại sự phát triển và cải thiện cuộc sống. Hệ thống
dịch vụ xã hội bao gồm nhiều lĩnh vực nhƣ y tế, giáo dục, an sinh, nông nghiệp,
hạ tầng cơ sở…3
Các chỉ số xã hội: Social Indicators

Là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá sự phồn vinh của xã
hội. Ví dụ chỉ số về sức khỏe xã hội đƣợc đánh giá theo những tiêu chí sau:

3

Nguyễn Thị Hải [2006], Giáo trình công tác xã hội cá nhân, Đại học Đà Lạt.
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Tỷ lệ tự tử thành niên

Ngoài ra, trên thế giới và Việt Nam còn sử dụng hàng loạt các chỉ số xã
hội khác nhau nhƣ các chỉ số về phát triển con ngƣời (Human Development
Indicators), thống kê mức sống dân cƣ của Tổng cục Thống kê, thống kê nghèo
đói v.v…
Can thiệp: Intervention

Liên quan đến chiến lƣợc, kỹ thuật và phƣơng pháp để giúp đỡ từng cá
nhân, gia đình, cộng đồng hoặc những thay đổi về hệ thống xã hội khác. Sự can
thiệp dựa vào bản chất của vấn đề cùng nhƣ khả năng cần thiết để thay đổi hệ
thống. Quá trình thay đổi có thể cùng (1) giúp ngƣời dân thay đổi và áp dụng đối
với môi trƣờng của họ, hoặc (2) thay đổi môi trƣờng để có thể đáp ứng nhu cầu
của ngƣời dân một cách hiệu quả. Ví dụ nhƣ sự can thiệp bao gồm việc hỗ trợ cá
nhân vƣợt qua đau khổ, dạy cho một gia đình biết lắng nghe và tôn trọng nhau
cũng nhƣ giúp một cộng đồng có thể điều chính thích ứng với dòng ngƣời nhập
cƣ.
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·

Phát triển

·

Võ Thuấn

Công tác xã hội

cộng đồng

cấu trúc

·

·

Lập kế

hoạch xã hội

trình

·

·

Hành động

xã hội

·

Tham vấn cá nhân

·

Liệu pháp gia đình

Đánh giá chƣơng ·

Nhóm công tác xã hội

Thực hiện chính

sách và kiểm tra chính
sách
Cộng đồng: Community

Mặc dù nhiều nhân viên phát triển cộng đồng, nhà lập kế hoạch xã hội,
những nhà hoạt động xã hội và nhân viên công tác xã hội thƣờng tập trung nỗ
lực của họ trong việc thay đổi cộng đồng nhƣng vẫn chƣa có một định nghĩa
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chung cộng đồng là gì. Theo ông Rothman giải thích thì khó có thể định nghĩa
thuật ngữ cộng đồng. Tuy nhiên cũng có thể định nghĩa thuật ngữ cộng đồng
nhƣ sau: (1) cùng chung một điều kiện vật lý; (2) Cùng chia sẻ và hoạt động; (3)
Chung một hệ thống xã hội, tƣơng tác và ảnh hƣởng nhau với nhiều hệ thống
thứ cấp đa dạng (bao gồm, cá nhân, gia đình, trƣờng học, chính phủ, các tổ chức
xã hội và các tổ chức tôn giáo).
Là tập hợp ngƣời dân sinh sống chung trong một vùng, lãnh thổ, cùng
điều kiện môi trƣờng, có chung mối liên hệ với nhau, cùng quan tâm đến nhu
cầu, sở thích, nguyện vọng. Trong xã hội hiện đại các cộng đồng lãnh thổ không
hề tách biệt nhau mà thƣờng xuyên có sự giao lƣu, ảnh hƣởng qua lại trong
khuôn khổ của một quốc gia, một khu vực hay trên quy mô toàn cầu.
Giữ bí mật: Confidentiality

Giữ kín những thông tin cá nhân có liên quan đến những gì thân chủ tiết
lộ trong quan hệ giữa thân chủ và nhân viên. điều này không đƣợc tiết lộ khi
chƣa đƣợc phép của thân chủ hoặc chƣa đƣợc phép của nhân viên chuyên môn
và chỉ tiết lộ vì mục đích đặc biệt đó là vì lợi ích của thân chủ.
Hành vi Con ngƣời: Human Behavior

Là những cử chỉ, động tác đáp lại của con ngƣời khi có một kích thích từ
bên ngoài hoặc một động lực thúc đẩy từ bên trong để giải tỏa sự mất thăng
bằng (nhu cầu cơ bản) để đạt mục đích là thỏa mãn.
Kiểm huấn viên: Field Supervisor

Là ngƣời hƣớng dẫn làm việc tại địa bàn khi sinh viên xuống địa bàn thực
tập, ngƣời kiểm huấn viên sẽ hƣớng dẫn cách thức làm việc và đánh giá kết quả
thực tập của sinh viên sau quá trình thực tập tại địa bàn.
Lƣợng giá: Evaluation

Sự đo lƣờng hay thẩm định ảnh hƣởng của sự can thiệp của nhân viên xã
hội bằng cách so sánh điều kiện lúc đầu với trị liệu hay can thiệp của nhân viên
xã hội và lúc cuối của tiến trình giúp đỡ để xem mục tiêu có đạt đƣợc hay
không.
Năng lực: Capacity
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Là khả năng của một hay nhiều cá nhân và của một hay nhiều tổ chức để
hoàn thành các chức năng của mình một cách hiệu quả, hiệu năng và bền vững.
Nó mang ba khía cạnh quan trọng, một là tiến trình liên tục và năng động, hai là
bảo đảm các tài nguyên nhân sự và phƣơng cách sử dụng đều tập trung vào việc
phát triển năng lực, ba là nó tùy thuộc vào bối cảnh chung của tổ chức trong việc
thực hiện chức năng của mình có hay không chiến lƣợc cho việc xây dựng năng
lực.
Nhà mở: Open house

Căn nhà nhỏ đặt tại cộng đồng tạo điều kiện cho trẻ đƣờng phố đến sinh
hoạt hoặc ngủ lại đêm, qua đó nhân viên xã hội tiếp cận, tìm hiểu trẻ để hỗ trợ
giải quyết các nhu cầu của trẻ.(hồi gia, học chữ, dạy nghề…)
Nhóm: Group

Tập hợp từ hai hoặc nhiều cá nhân, mỗi cá nhân nhận biết đƣợc vị trí độc
lập với tƣ cách là hội viên của mình cũng nhƣ của những ngƣời khác để cùng
nhau thực hiện một mục tiêu hỗ trợ hiệu quả.
Nhu cầu: Needs

Mọi hành vi của con ngƣời đều do sự thúc đẩy của những nhu cầu nào đó.
Nhu cầu thể hiện sự lệ thuộc của một cơ thể sống trong môi trƣờng bên ngoài,
thể hiện thành những ứng xử tìm kiếm khi cơ thể thiếu điều kiện để tồn tại và
phát triển. Từ đầu thế kỷ này, Small (Mỹ) đã thấy những hoạt động tâm lý của
cá nhân bắt nguồn từ những nhu cầu của nó (về của cải, quyền lực, về sự tán
thành của ngƣời khác v.v...). Nhà dân tộc học Malinowski trình bày những nhu
cầu bằng chủ nghĩa chức năng: cuộc sống xã hội bắt nguồn từ sự cần thiết phải
đáp ứng những nhu cầu căn bản của các cá nhân (ăn uống, an toàn v.v…), do đó
mỗi nền văn hóa đều dựa trên nguyên tắc là mỗi tƣ tƣởng, mỗi tập quán, … thực
hiện một chức năng sống còn đối với các cá nhân (dù đó là để thỏa mãn những
nhu cầu sinh lý hay những nhu cầu văn hóa).
Sự chấp nhận: Acceptance

Một nguyên tắc về mối tƣơng giao giữa thân chủ và nhân viên xã hội nói
lên sự nhận biết của nhân viên xã hội về giá trị con ngƣời của một thân chủ có
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những ƣu điểm, nhƣợc điểm, có cùng hoặc không cùng phẩm chất với mình.
điều này không có nghĩa là nhân viên xã hội tán thành những hành vi, thái độ
lệch lạc của thân chủ.
Sự phản hồi: Feedback

Một loại thông tin trở về từ một nguồn có ích cho việc điều chỉnh hành vi,
nó cũng là một phƣơng tiện nhờ đó ngƣời ta đƣa ra thông tin lƣợng giá đƣợc
tính hiệu quả thông tin hoặc dịch vụ đƣợc đƣa ra.
Sự thấu cảm: Empathy

Khả năng của nhân viên xã hội biết đặt mình vào trƣờng hợp của thân
chủ để có thể hiểu thân chủ nghĩ gì và cảm thấy gì về vấn đề của họ.
Sự thay đổi ở cấp trung mô: Mezzo – Level Change

Thƣờng xuất hiện ở cấp độ tổ chức của các tổ chức xã hội và ít liên quan
trực tiếp đến dịch vụ của ngƣời sử dụng, phƣơng pháp này tập trung vào việc
thay đổi hệ thống mà ảnh hƣởng trực tiếp đến các thân chủ ví dụ nhƣ các
chƣơng trình dịch vụ xã hội, thủ tục và tổ chức chính trị và những dịch vụ đi
kèm.
Sự thay đổi ở cấp vĩ mô: Macro – Level Change

Diễn ra ở cấp độ cộng đồng và tìm kiếm để thay đổi điều kiện xã hội.
Sự thay đổi ở cấp vi mô: Micro – Level Change

Liên quan trực tiếp với từng cá nhân, từng gia đình và từng nhóm nhỏ.
Mục tiêu cơ bản của loại can thiệp dựa vào sự thay đổi ở cấp vi mô là giúp đỡ
mọi ngƣời có thể tiếp cận nguồn lực và kỹ năng cần thiết một cách hiệu quả.
Loại can thiệp này thƣờng đƣợc xem nhƣ là dịch vụ trực tiếp hay thực hành lâm
sàng.
Tác viên đổi mới: Change Agent

Là một nhà phân tích, tổ chức, xúc tác vận động giáo dục quần chúng. Và
muốn tạo sự đổi mới thì tác viên nhất thiết phải đổi mới chính mình trƣớc đã
thông qua học tập và nhất là thay đổi thái độ và hành vi.
Tác viên phát triển cộng đồng: Community Development Agent

Là ngƣời trực tiếp tiến hành công tác phát triển cộng đồng (gồm chuyên
nghiệp và không chuyên nghiệp).
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Thái độ: Attitude

Trong mọi quan hệ xã hội, con ngƣời bao giờ cũng biểu hiện thái độ của
mình, hữu thức hoặc vô thức, ngấm ngầm hoặc công khai. Là nền tảng ứng xử
xã hội của các cá nhân, là một hoạt động tâm lý của cá nhân bao hàm sự lý giải
và biến đổi các khuôn mẫu xã hội qua kinh nghiệm cá nhân.
Tham vấn: Counselling

Là một quá trình tƣơng tác giữa ngƣời tham vấn – ngƣời có chuyên môn
và kỹ năng tham vấn, có các phẩm chất đạo đức của ngƣời tham vấn và đƣợc
pháp luật thừa nhận – với thân chủ (còn gọi là khách hàng ), ngƣời đang có vấn
đề khó khăn về tâm lý cần đƣợc giúp đỡ thông qua sự trao đổi chia sẻ thân mật,
tâm tình (dựa trên nguyên tắt đạo đức và mối quan hệ mang tính chất nghề
nghiệp), thân chủ hiểu và chấp nhận thực tế của mình, tự tìm lấy tiềm năng bản
thân để giải quyết vấn đề của chính mình.
Theo TS. Giồng ( Trần Thị Giồng ) khái niệm tham vấn đƣợc gói gọn
trong bốn chữ T: Tham vấn là một Tiến trình, một sự Tƣơng tác, tìm Tiềm năng
để Tự quyết.
Thực hành công tác xã hội: Social Work Practice
Thực hành công tác xã hội bao gồm việc áp dụng chuyên nghiệp những
giá trị, nguyên tắc, kỹ thuật về công tác xã hội đáp ứng những nhân tố sau: giúp
đỡ con ngƣời tiếp cận đƣợc các dịch vụ thiết yếu, tham vấn và trị liệu tâm lý cho
các các cá nhân, gia đình và các nhóm; giúp đỡ cộng đồng hoặc nhóm cung cấp
và cải thiện các dịch vụ về xã hội và sức khỏe, tham gia vào quá trình lập pháp.
Tiến trình giúp đỡ: Helping Process
Tiến trình công việc giữa tác viên và thân chủ bao gồm một loạt các thao
tác giải quyết vấn đề nhờ thế mới đạt đƣợc mục đích đã định. Nó đƣợc diễn ra
trong một mối quan hệ đầy ý nghĩa giữa thân chủ và tác viên.
Tiếp nhận thân chủ: Intake
Tiến trình bắt đầu khi một ngƣời làm đơn yêu cầu một cơ sở an sinh xã
hội giúp đỡ, nó cũng tƣơng tự nhƣ việc thu nhận bệnh nhân vào viện.
Tƣ vấn: Consultation
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Khái niệm tƣ vấn đƣợc xem nhƣ là sự khuyên bảo từ một tổ chức hay từ
những ngƣời có trình độ chuyên môn cho những ngƣời hay tổ chức không có
chuyên môn hay chuyên môn thấp về một lĩnh vực cụ thể. Đây là hình thức góp
ý kiến mà ngƣời tƣ vấn là chuyên gia, là ngƣời chủ động, tích cực còn ngƣời
đƣợc thụ động nghe theo sự phân tích và khuyên bảo của ngƣời tƣ vấn.
Tƣ vấn là dịch vụ cho lời khuyên theo hợp đồng, phục vụ cho các cá nhân,
tổ chức đƣợc thực hiện bởi những ngƣời có đủ chuyên môn và đƣợc đào tạo đặc
biệt để giúp đỡ một cách khách quan và độc lập với cá nhân, tổ chức, khách
hàng.
IV. Chức năng của công tác xã hội:
1. Phòng ngừa:
Những hoạt động, dịch vụ để ngăn ngừa và đề phòng trƣờng hợp khó khăn
về tâm lý, sinh lý, quan hệ xã hội, kinh tế có thể xảy ra. Phòng ngừa bao gồm
các hoạt động phong phú, tuỳ theo mỗi quốc gia mà sẽ có các hoạt động nhƣ tƣ
vấn, kế hoạch hóa gia đình, các chƣơng trình hƣớng nghiệp, dạy nghề, vui chơi
giải trí cho thanh thiếu niên…
2. Chữa trị:
Loại trừ, giảm bớt và trị liệu khi cá nhân, nhóm hoặc cộng đồng mắc phải
những khó khăn trong cuộc sống. Chữa trị đƣợc tiến hành theo một tiến trình gọi
là tiến trình giải quyết vấn đề hay còn gọi là tiến trình giúp đỡ (helping process).
Ví dụ ở nƣớc ta có các Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội (Trung tâm 05 06), các Trƣờng giải quyết việc làm (thuộc Tổng đội Thanh niên Xung
phong)….
3. Phục hồi:
Phục hồi là những biện pháp nhằm đền bù sự mất mác hoặc hạn chế chức
năng, ví dụ những hỗ trợ kỹ thuật và nhằm tạo điều kiện cho sự thích nghi và tái
thích nghi xã hội. Phục hội bao gồm: phục hồi các chức năng hoạt động về thể
chất, tâm lý, xã hội cho những thân chủ bị thiệt thòi. Phục hồi thể chất bao gồm
nhóm thân chủ là những ngƣời có mức độ khuyết tật khác nhau gây ra bởi những
chấn thƣơng do tai nạn, những ngƣời bị bệnh tâm thần, những ngƣời bị khuyết
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tật về phát triển thể chất…Phục hồi về mặt xã hội nhằm giúp các thân chủ hòa
đồng vào cuộc sống bình thƣờng trong xã hội, đặc biệt là những ngƣời bị nghiện
ma túy, mại dâm, đi tù…Ví dụ: các hoạt động tái hòa nhập cộng đồng cho
những ngƣời nghiện ma túy, những ngƣời làm nghề mãi dâm, ngƣời khuyết tật,
trẻ em lang thang…
4. Phát triển:
Phát huy tiềm năng, tăng cƣờng năng lực vƣợt qua những vấn đề mắc phải,
phát triển toàn diện về mặt thể chất và tinh thần để họ có thể thực hiện tốt chức
năng của họ, nâng cao chất lƣợng cuộc sống và tăng cƣờng trách nhiệm xã hội,
hoạch định chính sách. Ví dụ: ngƣời khuyết tật có thể tham gia thực hiện tốt
chức năng xã hội của họ, giúp những ngƣời khuyết tật khác tự vƣơn lên trong
cuộc sống, đồng thời họ có thể có tiếng nói trong việc hoạch định chính sách đối
với ngƣời khuyết tật…
V. Các lĩnh vực hoạt động trong ngành công tác xã hội:
Công tác xã hội hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Công tác xã hội
hoạt động trong các lĩnh vực:
1. Công tác xã hội với trẻ em và gia đình:
Theo nghĩa chung nhất gia đình là một nhóm ngƣời có quan hệ hôn nhân
hoặc huyết thống với nhau, thƣờng chung sống và hợp tác với nhau để thỏa mãn
nhu cầu cơ bản trong cuộc sống của họ về sinh đẻ, nuôi dạy con cái, chăm sóc
ngƣời già…Dạng phổ biến nhất cho tới hiện nay của gia đình gồm thành viên
hai giới, có con đẻ hoặc con nuôi…
Gia đình đƣợc xem là một trong năm thiết chế cơ bản của xã hội loài ngƣời,
các nhà khoa học đều đồng ý rằng gia đình là nền tảng của xã hội, gia đình có
vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách của mỗi
con ngƣời ngay từ khi mới lọt lòng. Những vấn đề xã hội về đời sống gia đình
hiện đại nhƣ ly hôn, bạo lực, nghèo đói, bỏ bê không chăm sóc con cái, khiếm
khuyết trong gia đình…đã và đang tác động đến sự phát triển của trẻ em. Vì vậy
công tác xã hội trong lĩnh vực trẻ em và gia đình luôn đƣợc mọi ngƣời trong xã
hội quan tâm đặc biệt, có lẽ ngay từ khi mới hình thành ngành công tác xã hội,
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lĩnh vực hoạt động trẻ em và gia đình đƣợc chú ý và thực hiện đầu tiên. Ở Việt
Nam cũng nhƣ vậy công tác xã hội trẻ em và gia đình đƣợc phát triển khá sớm
và đƣợc đầu tƣ đáng kể và phát triển khá mạnh. Cũng không có gì phải khó lý
giải điều này. Bởi gia đình là nền tảng của xã hội và trẻ em chính là khoản “Đầu
tƣ vốn xã hội” chính của một cộng đồng.
Trẻ em là một thuật ngữ nhằm chỉ một nhóm xã hội thuộc về một độ tuổi,
trong giai đoạn đầu của sự phát triển con ngƣời4. Đó là “những ngƣời chƣa
trƣởng thành, còn non nớt về thể chất và trí tuệ, dễ bị tổn thƣơng, cần đƣợc bảo
vệ và chăm sóc đặc biệt, kể cả sự bảo vệ thích hợp về mặt pháp lý trƣớc cũng
nhƣ sau khi ra đời”. Về vị thế xã hội, trẻ em là một nhóm thành viên xã hội ngày
càng có khả năng hội nhập xã hội với tƣ cách là những chủ thể tích cực, có ý
thức, nhƣng cũng là đối tƣợng cần đƣợc gia đình và xã hội quan tâm bảo vệ,
chăm sóc, giáo dục.
Theo Điều 1 của Công ƣớc LHQ về quyền trẻ em, “Trẻ em có nghĩa là
ngƣời dƣới 18 tuổi, trừ trƣờng hợp luật pháp áp dụng với trẻ em đó qui định tuổi
thành niên sớm hơn”5. Căn cứ vào điều kiện của Việt Nam, Luật Bảo vệ, chăm
sóc và giáo dục trẻ em của nƣớc ta (2004) xác định trẻ em là “Công dân Việt
Nam dƣới mƣời sáu tuổi”6.
Các luật khác, nhƣ Luật phổ cập giáo dục trung học, Bộ luật hình sự, Bộ
luật Lao động, Bộ luật dân sự, Luật quốc tịch, Luật hôn nhân và gia đình... của
nƣớc ta đều có những điều liên quan đến việc xác định đối tƣợng trẻ em, xuất
phát từ đặc thù của từng ngành luật và căn cứ vào quyền lợi và nghĩa vụ tốt nhất
của trẻ em7. Quy định trẻ em là “công dân Việt Nam dưới mười sáu tuổi” sẽ tạo
4

Khái niệm “Trẻ em” đã đƣợc đề cập trong Tuyên bố Giơnevơ (1924) và Tuyên bố của LHQ về quyền trẻ em

(1959), Tuyên ngôn thế giới về quyền con ngƣời (1968), Công ƣớc quốc tế về các quyền dân sự và chính trị
(1966), Công ƣớc quốc tế về quyền kinh tế, xã hội và văn hoá 1966, Công ƣớc LHQ về Quyền trẻ em (1990),
Công ƣớc 138 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về tuổi tối thiểu làm việc (1976), v.v...
5

Sđd, tr 26.

6

Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 2004. Điều 1, tr.3.

7

Điều 1 Luật PCGDTH năm 1991 qui định “Nhà nƣớc thực hiện chính sách phổ cập giáo dục tiểu học bắt buộc

từ lớp 1 đến lớp 5 đối với tất cả trẻ em Việt Nam trong độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi”. Bộ luật hình sự quy định ngƣời
đủ 14 tuổi, nhƣng chƣa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về những tội nghiêm trọng do cố ý, và ngƣời đủ
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điều kiện để tập trung hơn cho những đối tƣợng thuộc nhóm tuổi nhỏ. Quy định
này sẽ là căn cứ chính để xây dựng chiến lƣợc Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ
em. Tuy nhiên, trong thực tiễn hoạt động, lứa tuổi 16-18 vẫn cần đƣợc coi là trẻ
em, vì đây là lứa tuổi thuộc nhóm vị thành niên có những đặc thù phát triển cần
đặc biệt quan tâm.
Công tác xã hội với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là công tác xã
hội có đối tƣợng tác động là trẻ em nhằm phát hiện và can thiệp để giúp các em
vƣợt qua hoàn cảnh khó khăn của mình. Tuy nhiên, trong công tác xã hội với trẻ
em, làm việc với các gia đình và các cơ quan liên quan đến chính sách, dịch vụ
cho các em là những nội dung quan trọng hỗ trợ cho việc giải quyết các vấn đề
của trẻ em.
Nhƣ vậy công tác xã hội hoạt động trong gia đình và trẻ em bao gồm các
hoạt động nhƣ tham vấn tiền hôn nhân, tham vấn hôn nhân, tham vấn gia đình.
Tham vấn tiền hôn nhân: giúp các cặp sắp lập gia đình chuẩn bị cho cuộc
hôn nhân của họ, có những xử sự và quyết định đúng đắn.
Tham vấn hôn nhân: liên quan đến mối quan hệ vợ chồng, các hoạch định,
các vấn đề có thể xảy ra, có ngƣời cần đƣợc hỗ trợ khi có ý định chia tay tìm
mối quan hệ hôn nhân khác.
Tham vấn gia đình: bao gồm những mối quan hệ vợ - chồng – con cái,
những vấn đề về vật chất và tinh thần…
Trong gia đình nếu có những vấn đề về việc thực hiện chức năng xã hội của
trẻ em, cần có sự hỗ trợ của công tác xã hội với trẻ em.
Lĩnh vực hoạt động công tác xã hội với gia đình và trẻ em nghĩa là khi gia
đình hoặc trẻ em có vấn đề cần sự giúp đỡ của nhân viên công tác xã hội. Hiểu
16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. Đồng thời luật này cũng quy định: khi chính
quyền tìm thấy các thông tin về hành động tội phạm từ nhân chứng dƣới 15 tuổi thì bố mẹ, đại diện pháp luật
hoặc giáo viên phải có mặt (Điều 58). Bộ luật lao động quy định trẻ em là ngƣời “chƣa đủ 15 tuổi” và “ngƣời lao
động chƣa thành niên là ngƣời lao động dƣới 18 tuổi” (Điều 119). Bộ luật dân sự quy định trẻ em không thể là
chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự khi chƣa đủ 6 tuổi (Điều 23), từ sau 6 tuổi đến chƣa đủ 18 tuổi thì đƣợc coi
là ngƣời có năng lực hành vi hạn chế (điều 22). Luật quốc tịch quy định trẻ em từ 15 tuổi trở lên đến dƣới 18 tuổi
phải đƣợc hỏi ý kiến trong việc thay đổi quốc tịch (nếu dƣới 15 tuổi thì khi cha mẹ thay đổi quốc tịch, con cũng
đƣơng nhiên đổi theo).
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nhƣ vậy thì đối tƣợng của công tác xã hội với trẻ em là những trẻ em có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn8.
Căn cứ vào những đặc điểm chung trong đời sống học tập, lao động sinh
hoạt của trẻ em, các nhà nghiên cứu hoạt động xã hội đã phân chia trẻ em có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thành các nhóm sau đây:
Nhóm trẻ em mồ côi không nơi nƣơng tựa
Nhóm trẻ em lang thang
Nhóm trẻ em phải làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc
hại
Trẻ em phải làm việc xa gia đình
Nhóm trẻ em khuyết tật
Trẻ em nghiện ma túy
Nhóm trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS
Nhóm trẻ em bị xâm hại tình dục
Nhóm trẻ em vi phạm pháp luật.
Trẻ em là nạn nhân chất độc hóa học
Đây đƣợc coi là những nhóm trẻ em cần đến sự quan tâm chăm sóc giúp
đỡ của nhân viên công tác xã hội.
Để giúp trẻ có những vấn đề khó khăn trong gia đình, ngày nay công tác
xã hội và an sinh xã hội có thể sử dụng các thiết chế nhƣ dịch vụ chăm sóc trẻ
tại gia đình, nuôi hộ và nhận con nuôi…bên cạnh các trung tâm, mái ấm, nhà
mở, các dịch vụ dạy nghề, các làng trẻ em SOS.
2. Công tác xã hội với ngƣời khuyết tật:
Cũng giống nhƣ những vấn đề xã hội khác, vấn đề khuyết tật không phải
là vấn đề riêng lẽ đƣợc giải quyết bằng biện pháp đơn giản và duy nhất mà nó là
“8 Trẻ em có trong những hoàn cảnh về tinh thần, thể chất mà ngăn cản trẻ em sử dụng những quyền cơ bản cũng
nhƣ không thể hoàn nhập với gia đình hay cộng đồng”.
“Hoặc do những yếu tố duy truyền/gen hoặc do những chấn thƣơng khi mới chào đời hay tuổi thơ hoặc/và do
những hạn chế trong khả năng về các nguồn lực kinh tế xã hội, tâm lý xã hội trong môi trƣờng chăm sóc khiến
trẻ không có cơ hội phát triển hết tiềm năng và đóng góp cho hiện tại hoặc tƣơng lai một cách phù hợp và tích
cực nhất cho cuộc sống cộng đồng và xã hội”
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một vấ đề có liên quan đến nhiều vấn đề cơ bản trong chƣơng trình phát triển xã
hội nhƣ ngƣời nghèo đói, bất công, định kiến, kỳ thị và quyền con ngƣời.
Từ xƣa đến nay hễ nghe nói đến ngƣời khuyết tật là chung ta hay nghĩ
ngay đến gánh nặng phải cƣu mang, tội lỗi phải che dấu và chịu đựng. Thời văn
minh Hy Lạp nhấn mạnh đến sự hợp nhất giữa linh hồn và thể xác, do đó sự
thƣơng tổn phần này kéo theo sự tổn thƣơng phần kia. Quan điểm này dẫn đến
cái nhìn tiêu cực và ngƣời khuyết tật có thể bị giết chết một cách có chủ ý.
Ngƣời La Mã cũng giết chết ngƣời khuyết tật vì họ cho là phi sản xuất, ngƣời bị
bệnh tâm thần bị cho là quỷ ám. Nói chung ngƣời khuyết tật bị coi là tội lỗi, là
sự trừng phát của thƣợng đế cho họ và gia đình họ.
Ngày nay với sự tiến bộ của khoa học chúng ta có thể thấy khuyết tật do
nhiều nguyên nhân gây ra : nghèo đói bệnh tật, không đủ chất dinh dƣỡng, ô
nhiễm môi trƣờng, chất độc hóa học... Sau đây là một số khái niệm khuyết tật
giúp chúng ta hiểu biết chính xác hơn :
Theo Tổ chức Y tế thế giới 1980 :
Tật hay sự tổn thƣơng (Impairment) là sự mất mác hoặc không bình
thƣờng về chức năng hoặc cấu trúc về mặt cơ thể sinh học, tâm lý.
Khuyết tật (disability) nghĩa là sự hạn chế hoặc thiếu khả năng hình thành
một hoạt động của một ngƣời bình thƣờng do bị tật hay bị tổn thƣơng.
Năm 1985, khái niệm khuyết tật đƣợc chính ngƣời khuyết tật nói lên, ở
đây mối tƣơng quan giữa cá nhân và môi trƣờng sống đƣợc nhấn mạnh :
Tổn thƣơng (Impairment) là thiếu một phần hay toàn phần tay chân hoặc
cơ quan nào khác trong thân thể.
Khuyết tật (Disability) là sự bất thuận lợi của một hoạt động bị hạn chế
gây ra do sự không quan tâm của xã hội đối với ngƣời khuyết tật làm cho họ bị
loại trừ ra khỏi dòng sinh hoạt của xã hội.
Nhƣ vậy : xã hội nào cũng có ngƣời khuyết tật vì nhiều lý do khác nhau
nhƣ bẩm sinh, bệnh tật, tai nạn, chiến tranh…Ngƣời khuyết tật có thể là trẻ em,
ngƣời lớn, nam hay nữ, già hay trẻ. Ngƣời khuyết tật thƣờng hay tự ti, mặc cảm.
Thực tế ngày nay cho thấy rất nhiều ngƣời khuyết tật đƣợc quan tâm đúng mức
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đã trở thành những ngƣời có ích, họ có thể sống, sinh hoạt và đóng góp cho xã
hội, cái khó ở đây không phải là khiếm khuyết chức năng mà vì phải đƣơng đầu
với những yếu tố cản trở tâm lý, xã hội. Vì vậy công tác xã hội với ngƣời
khuyết tật thƣờng cung cấp các dịch vụ đặc trọng tâm vào việc phục hồi và hoà
nhập với cộng đồng. Nhân viên xã hội tiếp cận một cách tổng hợp, toàn diện từ
cá nhân thân chủ đến gia đình, cộng đồng, vận động, bên vực biện hộ những
chính sách mà ngƣời khuyết tật đáng đƣợc thụ hƣởng.
Ở nƣớc ta, nhà nƣớc đã có những quan tâm đúng mức đến việc chăm sóc
và phát triển ngƣời khuyết tật thông qua các chính sách, chƣơng trình hoạt động
từ trung ƣơng đến địa phƣơng, thực tế có những ngƣời khuyết tật đã gặt hái
nhiều thành công trên nhiều lĩnh vực khác nhau nhƣ học tập, nghiên cứu, hội
hoạ, thể dục thể thao…Tuy nhiên ngƣời khuyết tật với những khiếm khuyết về
thể chất của mình rất khó hòa nhập vào xã hội do những thành kiến, định kiến,
sự thờ ơ của xã hội. Hơn ai hết ngƣời khuyết tật rất cần sự hỗ trợ, tạo điều kiện
từ phái xã hội, để họ tự vƣơn lên, khẳng định rằng họ “tàn nhƣng không phế”.
3. Công tác xã hội với ngƣời cao tuổi:
Vấn đề ngƣời cao tuổi từ lâu chỉ là vấn đề của xã hội Phƣơng Tây, nay đã
trở thành vấn đề chung của thế giới khi mà truyền thống của chế độ đại gia đình
và tinh thần cộng đồng, làng xã của Châu Á đang bị suy thoái do sự cọ xác mạnh
mẽ của quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Vấn đề ngƣời cao tuổi đƣợc
các nƣớc trên thế giới quan tâm hơn vì tuổi thọ bình quan của ngƣời dân không
ngừng đƣợc tăng lên sau thế chiến thứ 2 cùng với sức tăng trƣởng kinh tế, sự cải
thiện của hệ thống chăm sóc sức khỏe, dinh dƣỡng... Năm 1950, số ngƣời từ 60
tuổi trở lên trên thế giới là 200 triệu, 350 triệu năm 1975 và trên 590 triệu năm
2000.
Tuổi già là một quá trình mỗi ngƣời mỗi khác. Quan niệm về tuổi già gắn
chặt về sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. Có ngƣời trên 70 tuổi vẫn chƣa
nhận mình già, trái lại có ngƣời thấy mình 40 tuổi đã già. Có nhiều cách nhận
thức về tuổi của mình : theo năm tháng trôi qua, theo sức khỏe thể chất, theo tự
nhận thức bên trong về mình (tự cảm thấy mình già hay trẻ), theo cách nhìn của
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xã hội. Vì thế mà khái ngƣời ngƣời cao tuổi phù hợp hơn với khái niệm ngƣời
già. Ta cần xác định là ngƣời cao tuổi là một ngƣời bình thƣờng và các vấn đề
của họ cũng không tránh khỏi các bi kịch của sự phát triển khi mà trong sự phát
triển có cái đƣợc và mất.
Khi xã hội ngày càng phát triển, cơ cấu gia đình chuyển đổi theo hƣớng
ngày càng nhiều gia đình hạt nhân thì rất cần các nhân viên xã hội làm việc ở
các viện dƣỡng lão, các trung tâm nuôi dƣỡng ngƣời gia neo đơn. Nhân viên
công tác xã hội cần đánh giá nhu cầu vật chất và tinh thần cũng nhƣ những hiểu
biết về tâm lý ngƣời cao tuổi và có những kế hoạch giúp đỡ phù hợp. Những vấn
đề cần lƣu ý là:
Đảm bảo đời sống thiết yếu cho ngƣời cao tuổi
Sức khoẻ thể chất và sức khoẻ tinh thần
Nhà ở phải thích hợp, dù ở một mình hay tập thể
Cơ hội việc làm nếu họ mong muốn và đủ điều kiện
Vấn đề hƣu trí và bảo hiểm xã hội
Các hoạt động bổ ích khác nhƣ nghiên cứu, sáng kiến…
Vấn đề tâm lý tình cảm.
Khía cạnh xã hội.
Ở nƣớc ta vấn đề ngƣời già chƣa đƣợc quan tâm đúng mức, có nhiều vấn
đề đặc ra trong quá trình phát triển đất nƣớc, đặc biệt là thái độ “kính lão đắc
thọ” đang ngày càng bị mai một dần trƣớc cơn lốc của nền kinh tế thị trƣờng.
Công tác xã hội ở những nƣớc phát triển vai trò của nhân viên công tác xã hội sẽ
là:
Vai trò trung gian:
Nhằm giúp cho ngƣời cao tuổi có điều kiện, cơ hội tham gia các sinh hoạt
trong cộng đồng hoặc giúp họ nối lại mối quan hệ với gia đình (trong trƣờng
hợp sống riêng có mâu thuẫn với con cái…)
Vai trò tƣ vấn:
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Tƣ vấn các vấn đề tâm lý tình cảm, công việc làm ý nghĩa mới trong cuộc
sống, vấn đề sức khỏe, về sự đƣơng đầu với cái chết…Vai trò này thƣờng đƣợc
thực hiện ở Viện Dƣỡng lão, bệnh viện…
Vai trò nhận diện và cung cấp các dịch vụ cho ngƣời cao tuổi có nhu cầu:
Trợ cấp tài chính (tín dụng), nơi ở tốt hơn, chăm sóc sức khỏe, vui chơi
giải trí, thăm viếng bạn bè, du lịch…(các dịch vụ thƣờng đƣợc cung cấp tại nhà,
nhất là đối với ngƣời cao tuổi neo đơn).
Vai trò biện hộ:
Bảo vệ quyền lợi cho ngƣời cao tuổi (chế độ chính sách cho ngƣời cao
tuổi).
Đối với Việt Nam, trên thực tế ngƣời cao tuổi ở Việt Nam vẫn giữ đƣợc
tính lạc quan, yêu đời, năng động và hữu ích đối với gia đình và xã hội và đƣợc
gia đình và xã hội quý trọng. Loại hình sinh hoạt Câu lạc bộ Ông - Bà – Cháu tại
Thành phố Hồ Chí Minh (bắt đầu từ năm 1987) đã thể hiện tính năng động và
hữu ích ấy. Qua các hình thức sinh hoạt nhƣ tham quan di tích lịch sử, kể
chuyện…Câu lạc bộ ông bà cháu đã tích cực phối hợp với nhà trƣờng, gia đình
theo dõi, chăm sóc việc học tập cảu trẻ em, giáo dục trẻ em có vấn đề, ngăn
ngừa trẻ em phạm pháp, bảo vệ quyền lợi của trẻ em. Tuy nhiên hiện nay, dƣới
sự tác động của nền kinh tế thị trƣờng, một số mặt của đời sống văn hóa – xã
hội đã xuất hiện và đã đẩy một số ngƣời cao tuổi ra khỏi gia đình, cộng đồng đi
ăn xin, không nơi nƣơng tựa.
Hệ thống chăm sóc ngƣời cao tuổi sẽ đƣợc hoàn thiện hơn nếu nhà nƣớc
Việt Nam có một chiến lƣợc điều chỉnh thích đáng về mối quan hệ giữa chính
sách kinh tế và chính sách xã hội đối với nhóm xã hội này với mục tiêu tạo một
cuộc sống tốt đẹp về mặt sức khỏe, vật chất, tinh thần, phù hợp với 5 tiêu chuẩn
của tổ chức y tế thế giới:
Chính sách tạo điều kiện cho ngƣời cao tuổi đƣợc đi lại bình thƣờng.
Tự do sinh hoạt (tinh thần và vật chất) hằng ngày.
Có công việc làm và cơ hội học hỏi thêm thích hợp với thời gian rỗi.
Hòa nhập với xã hội và
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Tạm đủ về kinh tế, sống yên vui trong gia đình ấm cúng giữa những ngƣời
thân.
“Sống vui, sống khỏe, sống có ích” là điều mong ƣớc còn lại của những
ngƣời cao tuổi.
4. Các lĩnh vực tệ nạn xã hội và tội phạm:
Khái quát các quan điểm về tệ nạn xã hội: khi tiến hành đấu tranh phòng,
chống các tệ nạn xã hội cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn có một vấn đề đặt ra cần
làm sáng tỏ là: các tệ nạn xã hội là gì? Bản chất của nó nhƣ thế nào? Có những
dấu hiệu gì? thực tiễn đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội trong thời gian
qua càng khẳng định sự cần thiết của việc làm sáng tỏ những vấn đề đó. Có nhận
thức rõ về các tệ nạn xã hội mới góp phần đặt cuộc đấu tranh đó trên một cơ sở
lý luận và thực tiễn vững chắc, làm cho nó hiệu quả hơn.
Hiện nay có ngƣời quan niệm rằng tệ nạn xã hội là những hành vi vi phạm
pháp luật nhƣng chƣa phải là tội phạm, là những thói hƣ, tật xấu trái với thuần
phong mỹ tục, đạo đức dân tộc ta do nhiều ngƣời mắc phải gây tác hại đến đời
sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta. Tệ nạn xã hội bao gồm rất đa dạng:
sản phẩm đồi trụy, mê tín dị đoan, mại dâm, nghiện hút, cờ bạc…9
Một số ngƣời cho rằn, các tệ nạn xã hội là những hànhvi sai lệch với
những chuẩn mực xã hội, sai lệch với những quy tắc đạo đức truyền thống xã
hội.
Theo quan niệm của một số ngƣời khác thì tệ nạn xã hội là những hiện
tƣợng xã hội rất tiêu cực đem lại những hậu quả nghiêm trọng trong đời sống
kinh tế văn hóa xã hội và gây ra những tâm trạng xã hội rất nặng nề, thậm chí
gây ra mất ổn định về an ninh chính trị và an toàn xã hội 10.
Tùy theo từng loại tệ nạn xã hội và tội phạm khác nhau mà vai trò của
nhân viên công tác xã hội sẽ khác nhau, có thể là vai trò tƣ vấn, vai trò trung
gian, vai trò biện hộ…
9

Nguyễn Mạnh Tế: Kỷ yếu Hội thảo khoa hoc: " Đổi mới các chính sách xã hội nhằm khắc phục tệ nạn xã hội

trong điều kiện kinh tế thị trƣờng".
10

Nguyễn Hữu Dũng: Kỷ yếu Hội thảo khoa hoc: " Đổi mới các chính sách xã hội nhằm khắc phục tệ nạn xã hội

trong điều kiện kinh tế thị trƣờng".
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5. Công tác xã hội trong trƣờng học:
Môi trƣờng học đƣờng ngày nay cũng khó tránh khỏi những tác động tiêu
cực của các vấn đề xã hội và tệ nạn xã hội. Học sinh sinh viên cần đƣợc hƣớng
dẫn để có kỹ năng sống và phòng vệ trƣớc sự tấn công của những cái xấu. Một
cơ chế phù hợp trong trƣờng học để nhân viên công tác xã hội làm việc nhƣ một
nhà tƣ vấn cho học sinh là điều cần thiết đối với Việt Nam hiện nay. Không thể
bỏ mặc học sinh giữa sự đùn đẩy của các bên là nhà trƣờng, gia đình và xã hội
để rồi cuối cùng không ai chịu trách nhiệm.
Những vấn đề nảy sinh trong học đƣờng thƣờng là những vấn đề:
Vấn đề đạo đức
Vấn đề học sinh bỏ học
Vấn đề bạo lực và các băng nhóm
Vấn đề nghiện hút ma túy và thuốc lá
Vấn đề gian lận trong thi cử
Vấn đề áp lực của chƣơng trình học quá tải
Vấn đề kỷ luật
Vấn đề trong mối quan hệ học sinh- học sinh, học sinh – thầy cô, học sinh
- gia đình, học sinh – xã hội…
Nhân viên công tác xã hội làm việc tại trƣờng học cần tiếp cận với từng cá
nhân học sinh, sử dụng các phƣơng pháp công tác xã hội nhóm và cần thiết làm
việc với cộng đồng để giải quyết các vấn đề nêu trên.
Ngoài ra nhân viên công tác xã hội cần bàn bạc với Ban Giám hiệu, giáo
viên chủ nhiệm… để nhận diện vấn đề và đƣa ra các giải pháp cũng nhƣ xây
dựng chính sách cho nhà trƣờng.
Với cha mẹ học sinh, nhân viên công tác xã hội giúp họ có đƣợc kỹ năng
truyền thông, giao tiếp tốt hơn với con cái để họ hiểu nhau và chấp nhận nhau
hơn. Nhân viên công tác xã hội cũng sử dụng các kỹ năng của phƣơng pháp
công tác xã hội với nhóm để làm việc với nhóm cha mẹ học sinh giải quyết vấn
đề. Nhân viên công tác xã hội đóng vai trò là tác nhân thay đổi giúp cộng đồng
nhận diện những vấn đề rộng lớn tác động đến nhà trƣờng.
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Ở nƣớc ta vai trò của công tác xã hội trong học đƣờng chƣa đƣợc nhìn
nhận và quan tâm đúng mức, thậm chí có ngƣời ngộ nhận rằng giáo viên chủ
nhiệm có thể giải quyết hết các vấn đề mà không cần đến nhân viên công tác xã
hội. Chính vì lẽ đó mà một dự án công tác xã hội do Khoa Xã hội học Trƣờng
Đại học Mở Bán Công Tp Hồ Chí Minh triển khai ở hai trƣờng trung học đƣợc
vài năm rồi kết thúc mà không đƣợc nhân rộng ra các trƣờng khác.
6. Công tác xã hội trong bệnh viện:
Chức năng của công tác xã hội trong bệnh viện bao gồm:
Đánh giá những mặt mạnh và yếu của môi trƣờng và tâm lý của bệnh
nhân.
Hợp tác với nhóm điều trị trong việc cung cấp dịch vụ bảo đảm sử dụng
tối đa kỹ năng và kiến thức của mỗi nhóm viên.
Hỗ trợ gia đình hợp tác trong điều trị và giúp các bệnh nhân sử dụng tốt
các dịch vụ y tế.
Cùng các đồng nghiệp có nghề nghiệp chuyên môn khác cải tiến các dịch
vụ của bệnh viện bằng cách chia sẻ kiến thức liên ngành.
Làm việc với vai trò trung gian trong việc môi giới các dịch vụ cộng
đồng, liên kết nhu cầu bệnh nhân và các nguồn tài nguyên thích hợp.
Tham gia vào tiến trình xây dựng chính sách.
Tham gia nghiên cứu để mở mang kiến thức và hoàn thiện lý thuyết
nghiên cứu trong công tác xã hội.
Ngoài ra công tác xã hội còn hoạt động trong các
7. Nhà máy xí nghiệp và
8. Cộng đồng nghèo:
VI. Mối quan hệ giữa công tác xã hội và các ngành khoa học khác:
1. Công tác xã hội với xã hội học:
Xã hội học nghiên cứu các quy luật phát sinh biến đổi và phát triển các mối
quan hệ giữa con ngƣời và con ngƣời, con ngƣời với xã hội. Công tác xã hội vận
dụng các lý thuyết tiếp cận, các nghiên cứu, các cuộc điều tra xã hội học để phân
tích trên cơ sở khoa học các sự kiện, hiện tƣợng, vấn đề nảy sinh tác động đến
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con ngƣời nhằm đƣa ra các giải pháp, các dịch vụ xã hội cải thiện các mối quan
hệ giữa con ngƣời với con ngừơi, con ngƣời và môi trƣờng xã hội.
2. Công tác xã hội với triết học:
Triết học là khoa học nghiên cứu hệ thống các quan điểm lý luận chung
nhất về thế giới tự nhiên, xã hội và tƣ duy, về vị trí của con ngƣời và các mối
quan hệ qua lại giữa con ngƣơi và thế giới. Vận dụng các quan điểm chung nhất
của triết học để xây dựng hệ thống các quan điểm giá trị của ngành trong việc
nhìn nhận con ngƣời và các mối quan hệ qua lại giữa con ngƣời với con ngƣời,
con ngƣời với xã hội thực tại. Trên cơ sở đó hình thành các chuẩn mực đạo đức,
nguyên tắc hành động đối với nhân viên công tác xã hội trong hoạt động nghề
nghiệp của mình.
3. Công tác xã hội với tâm lý học:
Tâm lý học nghiên cứu các quy luật phát sinh, biến đổi và phát triển các
hiện tƣợng tâm lý con ngƣời và các nhóm ngƣời trong xã hội. Công tác xã hội
vận dụng các học thuyết tâm lý, các đặc điểm tâm lý cá nhân, đặc điểm tâm lý
nhóm, phục vụ quá trình giải quyết vấn đề cho thân chủ (cá nhân, nhóm, cộng
đồng).
4. Công tác xã hội với an sinh xã hội:
An sinh xã hội là một hệ thống bao gồm các chính sách, luật pháp và tổ
chức bộ máy đƣợc các cơ quan nhà nƣớc và các tổ chức xã hội, các tổ chức tự
nguyện thực thi nhằm mục đích phòng ngừa, giảm nhẹ hay giải quyết các vấn đề
xã hội, góp phần cải thiện chất lƣợng cuộc sống cho cá nhân, nhóm, cộng đồng.
Những chƣơng trình an sinh xã hội và các tổ chức dịch vụ xã hội đôi khi
đƣợc xam nhƣ những thiết chế xã hội.
Mục đích của các thiết chế xã hội là phòng ngừa, giảm nhẹ hay góp phần
giải quyết những vấn đề xã hội để cải thiện một cách trực tiếp cuộc sống an sinh
của cá nhân, nhóm và cộng đồng.
Các chính sách xã hội đƣợc thiết lập bởi chính sách và luật pháp với
những chƣơng trình và dịch vụ do các tổ chức tự nguyện (tƣ nhân) và chính
quyền cung ứng.
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Nhiều ngành nghề tham gia đóng góp vào hệ thống an sinh xã hội của một quốc
gia, công tác xã hội là một ngành khoa học, một nghề chuyên môn có thể đáp
ứng nhu cầu xã hội, để giải quyết các vấn đề xã hội. Trong hệ thống an sinh xã
hội, công tác xã hội đóng vai trò tổng hợp và trung tâm.
NHÀ
TÂM
LÝ HỌC

NHÂN VIÊN
CÔNG TÁC
XÃ HỘI

NHÀ XÃ
HỘI HỌC

BÁC
SĨ

LUẬT
SƢ

ANH SINH XÃ HỘI

NHÀ
TÂM
THẦN
HỌC

GIÁO
VIÊN

NHÀ
THIẾT
KẾ ĐÔ
THỊ

Nhƣ vậy, nhân viên công tác xã hội cần có kiến thức tổ hợp của các ngành
công cụ khác nhƣ tâm lý học, xã hội học, quản trị học, y học, kinh tế học….để
hỗ trợ trong quá trình thực thi nghề nghiệp của mình.

Xã hội học
Tâm lý học
Tâm thần
học
An sinh
xã hội

Chính trị
học

Nhân chủng
học
Kinh tế
học
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5. Công tác xã hội với từ hoạt động từ thiện, nhân đạo:
Chúng ta có thể tóm tắt bằng hệ thống nhƣ sau:
STT

Nội dung

Hoạt động từ thiện, cứu trợ

Khoa học Công
tác xã hội

1

Mục đích

Giúp đỡ ngƣời khó khăn, hoạn nạn Giúp đỡ ngƣời
do nhiểu nguyên nhân khác nhau khó khăn, hoạn
nhƣ đau ốm, thiên tai…

nạn

do

nhiều

nguyên

nhân

khác nhau….
2

Động cơ

Lòng thƣơng ngƣời.

Lòng

thƣơng

Thiện tâm, thiện chí.

ngƣời…

Tôn giáo (để đức cho con cháu, Thiện tâm, thiện
cứu rỗi linh hồn…)

chí.

Cá nhân: thỏa mãn nhu cầu tâm lý Xem thân chủ và
(tự khẳng định, tự bù đắp…)

lợi ích của thân

Tạo uy tín cho tập thể, cho cá chủ là mối quan
nhân.

tâm hàng đầu.

Che dấu ý đồ riêng tƣ.
3

Phƣơng pháp

Vận động, đóng góp của ngƣời Làm cho thân
khác.

chủ có vấn đề

Phân phối vật chất quyên góp phát huy tiềm
đƣợc hay hàng hóa viện trợ đến năng của chính
đối tƣợng.

mình để tự vƣơn

Mang hình thức ban bố

lên, đóng góp
cho xã hội.
Bằng

các

phƣơng
khoa

pháp

học

dựa

trên kiến thức,
kỹ năng chuyên
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môn để thân chủ
"tự giúp".
4

Mối

quan

hệ Nhất thời có khi không có mối Là mối quan hệ

giữa ngƣời giúp quan hệ nào.

nghề nghiệp.

đỡ

Mang tính chất

và

ngƣời Từ trên xuống.

đƣợc giúp đỡ.

Thái độ ban ơn, kẻ cả.

bình đẳng, tôn
trong nhau.

a.

Ngƣời giúp đỡ.

Chủ động.

Tìm

hiểu

Quyết định.

cầu, tôn trọng sự

Áp đặt

tự quyết của đối

Làm thay

tƣợng, "làm với",
gây

ý

nhu

thức,

khuyến trợ.
b.

Ngƣời đƣợc giúp Thụ động.

Chủ động tham

đỡ.

Trông chờ.

gia

Ỷ lại.

vấn đề của chính

giải

quyết

mình.
5

Kết quả

Xoa dịu vấn đề tạm thời, vấn đề Vấn đề đƣợc giải
thực sự không đƣợc giải quyết.

quyết, thân chủ

Đối tƣợng có thể có thói quen ỷ đƣợc giúp đỡ, tự
lại, trông chờ, đòi hỏi.

khắc phục khó
khăn, vƣơn lên
tự lực.

CHƢƠNG II: LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC XÃ HỘI
I. Sự hình thành và phát triển công tác xã hội ở Anh và Mỹ.
1. Điều kiện ra đời của công tác xã hội:
Đời sống con ngƣời luôn gặp những khó khăn, trắc trở: bệnh tật, thiên tai,
mâu thuẫn, chia ly...trong các thành viên trong xã hội thì luôn có những thành
viên không tự lực đƣợc nhƣ cô nhi, ngƣời già neo đơn, ngƣời khuyết tật...tuy
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nhiên trong xã hội tiền công nghiệp, quan hệ gia đình rất chặt chẽ, đại gia đình
là một chổ dựa vững chắc. Một ngƣời bị bệnh hay một cụ già hiện hiện trong gia
đình không phải là gánh nặng luôn luôn có các thành viên trong đại gia đình chia
sẻ, chăm sóc, hàng xóm láng giềng thăm hỏi, giúp đỡ. Ngoài đại gia đình, các
thiết chế xã hội ngày xƣa cũng luôn dành những quỹ phúc lợi công cộng cho
những ngƣời neo đơn, không nơi nƣơng tựa.
Nếu lúc nào cũng có những thành phần cần sự giúp đỡ thì xã hội truyền
thống luôn luôn có những cơ chế tự nhiên, vô hình hay không tên mang lại cho
họ một sự trợ giúp. Nhƣng với sự phát triển của các cuộc cách mạng công
nghiệp, với quá trình đô thị hóa thì vấn đề không còn đơn giản nữa. Từ sự
chuyển biến nhanh chóng của xã hội, nhiều vấn đề của con ngƣời rất phức tạp
nảy sinh và có tầm vóc lớn.
Song song với cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh vào thế kỷ XVII xã hội
phƣơng Tây bắt đầu chứng kiến một quá trình đảo lộn xã hội chƣa từng thấy nhƣ
nạn thất nghiệp, nạn mãi dâm, nạn bóc lột trẻ em, tội phạm..với tính chất phức
tạp và tầm cỡ mà trƣớc đó trong xã hội nông nghiệp, cổ truyền ngƣời ta chƣa hề
biết đến.
Đó là các vấn đề xã hội (Social problems) theo nghĩa khoa học không phải
chỉ sự xuất phát từ sự yếu kém của cá nhân mà là hậu quả của sự tƣơng tác giữa
môi trƣờng xã hội, gia đình và cá nhân. Đó cũng là hậu quả tất yếu của sự tƣơng
tác giữa các nhân tố kinh tế và xã hội. Nhƣ vậy, công tác xã hội là một trong
những khuynh hƣớng nảy sinh từ cuộc cách mạng công nghiệp của chế độ Tƣ
bản ở Tây Âu, một quá trình đảo lộn xã hội chƣa từng thấy khiến nhiều học giả,
nhiều nhà khoa học, nhiều giai tầng và cá nhân trăn trở mong muốn có lời giải
thích, lý giải. Một trong những lời giải đáp mang tầm vóc thời đại đó là khoa
học công tác xã hội.
Ban đầu các hoạt động công tác xã hội là cá hoạt động từ thiện, tuy nhiên
sau đó các nhà từ thiện ngộ ra rằng cứu trợ, cứu tế khuyên bảo, kêu gọi đạo đức
không hiệu quả mà phải vận dụng các kiến thức tâm lý xã hội để tác động đồng
bộ tới cá nhân, gia đình, cộng đồng, xã hội và cải tạo môi trƣờng lao động và
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sinh sống của con ngƣời. Vấn đề là làm sao tạo kết quả bền vững. Không có
cách nào khác hơn là làm cho đối tƣợng cùng tham gia vào giải quyết vấn đề.
Khái niệm TỰ GIÚP (self help) xuất hiện nhƣ là nguyên tắc cốt lõi của một
khoa học mới khác biệt với công tác từ thiện. Đó là khoa học công tác xã hội
(social work ), một ngành khoa học, một nghề chuyên môn mới mà ngƣời học
phải biết vận dụng các kiến thức của tâm lý học, xã hội học, kinh tế học, chính
trị học và nhiều ngành nghề khoa học khác (kể cả y học) để nhân viên công tác
xã hội vừa là một nhà tham vấn, nhà trị liệu, nhà giáo dục, nhà tổ chức...Khoa
học công tác xã hội hiện đại không chỉ nhằm giải quyết mà còn phòng ngừa các
vấn đề xã hội. Nó còn tạo ra sự thay đổi trong xã hội bằng cách nâng cao năng
lực của ngƣời dân để họ tham gia giải quyết vấn đề của chính họ và của cộng
đồng.. Hơn hết công tác xã hội quan tâm đến công bằng xã hội một điều kiện
không thể thiếu để phát triển xã hội.
2. Công tác xã hội ở Anh:
Cuối thế kỷ XIX, tại Anh Hiệp hội các tổ chức từ thiện COS (Charity
Organization Society) và Phong trào Trung tâm cộng đồng cố gắng tìm hiểu căn
nguyên của các vấn đề xã hội và tìm cách giúp đỡ các đối tƣợng xã hội phục hồi
năng lực thực hiện các chức năng và vị trí của mình, các trung tâm, tổ chức này
xem họ là nạn nhân của sự biến chuyển xã hội. Các Hiệp hội này nhƣ tên gọi của
nó, đƣợc thành lập bởi các cƣ dân Anh quốc có lòng từ thiện với mục tiêu là
giúp đỡ những ngƣời nghèo khó, khốn khổ. Họ có ngân sách tuy nghi sử dụng
để giúp đỡ ngƣời nghèo. Đầu tiên những nhân viên công tác xã hội này đƣợc gọi
là những nhà thăm viếng thân thiện (friendly visitors). Với lòng từ tâm và tình
nguyện, họ đi thăm ngƣời nghèo để đánh giá các nhu cầu và đáp ứng với một
mức độ nhất định. Vốn xuất thân từ giới tri thức nhƣ bác sĩ, kỹ sƣ, luật sƣ, giáo
viên...họ thực hiện các cuộc thăm viếng với nghĩa cử từ thiện mà không hề nhận
thù lao. Tuy nhiên số ngƣời làm nhƣ thế chƣa đủ nên cần tuyển thêm các nhân
viên làm việc ăn lƣơng. Bên cạnh đó sự giúp đỡ các đối tƣợng sẽ không hiệu
quả, tạo ra sự ỉ lại trông chờ sự thăm viếng nên những vị khách thân thiện này
cần phải trang bị những kiến thức và năng lực thực hành thông qua các chƣơng
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trình đào tạo. Sau đó nhiều kế hoạch huấn luyện đƣợc đề xuất để trang bị cho
những nhân viên những kiến thức và phƣơng pháp giúp đỡ.
Phong trào COS từ Anh lan sang Mỹ.
3. Công tác xã hội ở Mỹ
Công tác xã hội bắt nguồn từ các phong trào tình nguyện giúp đỡ những
ngƣời khó khăn nhƣ trẻ em lang thang, ngƣời già neo đơn, ngƣời nghèo khổ,
ngƣời tàn tật. Đó là các cơ sở tƣ nhân, chủ yếu đƣợc thành lập do sáng kiến của
các tu sĩ và các nhóm tôn giáo. Minh họa là một tổ chức an sinh đầu tiên là Hội
ngăn ngửa nghèo khổ do John Griscom thành lập năm 1820. Hội này có mục
đích điều tra thói quen và hoàn cảnh của ngƣời nghò đề xuất những kế hoạch
qua đó ngƣời nghèo có thể tự cứu lấy mình, khuyến khích ngƣời nghèo tiết kiệm
và để dành, đến cuối thế kỷ XIX mô hình COS ở Anh đƣợc nhân rộng rất nhiều
ở Mỹ. Công tác xã hội dần dần đƣợc chính thức hóa, tức đƣợc trả lƣơng vào
năm 1905, khi các nhân viên công tác xã hội, chính thức đƣợc nhận vào làm việc
cho các bệnh viện, những tiêu chuẩn về đạo đức ngành công tác xã hội cũng
đƣợc dần dần hình thành trong những năm 1919 – 1950. Từ 1950 công tác xã
hội đƣợc công nhận nhƣ một ngành, một nghề chuyên môn độc lập. Song song
bên cạnh đó, hệ thống giáo dục công tác xã hội cũng nhanh chóng đƣợc đào tạo,
từ năm 1901 đã có Trƣờng Công tác xã hội ra đời ở Mỹ và hiện nay trên thế giới
hệ thống giáo dục công tác xã hội đƣợc đào tạo ở các cấp, đến cả thạc sĩ, tiến sĩ
công tác xã hội.
4. Phong trào nhà cộng đồng ở Anh và Mỹ:
Đồng thời với phong trào COS là sự hình thành các nhà cộng đồng (social
settlement house) vào những năm cuối thế kỷ XIX. Năm 1886 nhà cộng đồng
đầu tiên đƣợc thành lập ở thành phố New York. Ba năm sau một nhà cộng đồng
nổi tiếng do Jane Addams thành lập ở Chicago có tên là Hull House. Những
trung tâm cộng đồng tƣơng tự đƣợc xây dựng ở các thành phố khắp nƣớc Mỹ.
Ngày nay các trung tâm này đóng vai trò rất lớn trong việc đáp ứng các nhu cầu
vui chơi, giải trí, sức khỏe, an sinh cho trẻ em trai, gái, thanh niên, phụ nữ...ở
các khu vực nghèo khổ. Các trung tâm này còn phục vụ cho toàn thể cƣ dân kể
http://www.ebook.edu.vn

Trang 34

Nhập môn Công tác xã hội

Võ Thuấn

cả tầng lớp trung lƣu và tầng lớp trên nhƣ cung cấp kinh nghiệm sống, giải trí
và giải quyết những vấn đề cá nhân, riêng tƣ. Nhiều nhân viên đầu tiên làm việc
ở các trung tâm cộng đồng là con gái của các vị bộ trƣởng. Các nhân viên xuất
thân từ tầng lớp trung lƣu và thƣợng lƣu là những ngƣời muốn thử sống trong
một khu láng giềng nghèo khó, qua đó trải nghiệm đƣợc các thực tiễn khắc
nghiệt của sự nghèo khó nhƣ thế nào. Khác với "những ngƣời khách thân thiện"
họ sống trong các khu dân cƣ nghèo và sử dụng cách thức hƣớng dẫn cho cƣ dân
sống đạo đức và cải thiện hoàn cảnh của mình. Họ tìm những phƣơng thức phối
hợp với cƣ dân trong công việc cải thiện nhà ở, cải thiện sức khỏe và những điều
kiện sống, tìm việc cho các cƣ dân trong vùng này, dạy tiếng Anh, vệ sinh và kỹ
năng nghề nghiệp, cải thiện môi trƣờng xung quanh thông qua nỗ lực hợp tác.
Nhà cộng đồng sử dụng kỹ thuật thay đổi mà ngày nay ta gọi là công tác xã hội
với nhóm, hành động xã hội và tổ chức cộng đồng. Nhà cộng đồng nhấn mạnh
đến "cải cách môi trƣờng và cũng vào thời điểm này họ tiếp túc đấu tranh để
hƣớng dẫn cho ngƣời nghèo các giá trị phổ biến về công việc, về cách tiết kiệm
và sự điều độ nhƣ là chìa khóa thành công của giai cấp trung lƣu". Ngoài việc
đƣơng đầu với những vấn đề trong cộng đồng bằng hành động xã hội chung, nhà
cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong việc dự thảo lập pháp và gây ảnh
hƣởng chính sách xã hội và việc lập pháp. Lãnh tụ nổi tiếng trong nhà cộng
đồng là Jane Addams11 của Hull House ở Chicago. Hull House là nơi cung cấp
nhiều cơ hội học tập và các dịch vụ xã hội cho những ngƣời thiếu thốn phƣơng
tiện kinh tế và trợ giúp cho dân nhập cƣ ở Mỹ.
II. Sự phát triển công tác xã hội ở một số nƣớc khác.
Ở Châu Á, Ấn Độ mở Trƣờng Công tác xã hội đầu tiên ở thành phố
Bombay (1936). Tại Trung Quốc sau 1949 đã có Khoa Công tác xã hội ở
Trƣờng Đại học Bắc Kinh. Philippin đã đƣa công tác xã hội vào rất sớm (từ
những năm 1950) và hiện nay Philippin có rất nhiều trƣờng đạo tạo công tác xã
hội và đặc biệt ở lĩnh vực phát triển cộng đồng.
11

Jane Addams còn là lãnh tụ của phong trào phụ nữ Quốc tế và phong trào trẻ em, bà có hai tác phẩm nổi tiếng:

Democracy and Social Ethics (1902) và Twenty Years at Hull House (1910).
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Có thể nói rằng công tác xã hội hiện nay đã phát triển thành mạng lƣới rộng
khắp trên thế giới. Năm 1919 có 17 trƣờng thuộc Hiệp hội các trƣờng đào tạo
công tác xã hội trên thế giới, công tác xã hội hình thành một cách chuyên nghiệp
nhƣ công tác xã hội trong bệnh viện, trong học đƣờng, trong nhà máy xí
nghiệp...nhiều trƣờng đạo tạo nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp ở các
cấp. Tất cả các chƣơng trình đạo tạo đều có quy điều đạo đức nghề nghiệp.
Năm 1952 Hội đồng giáo dục công tác xã hội trên thế giới đƣợc thành lập,
năm 1955 Hiệp hội những ngƣời làm công tác xã hội quốc tế thành lập, năm
1966 Liên đoàn công tác xã hội quốc tế ra đời từ đó đến nay cứ hai năm một lần
họp luân phiên ở các châu lục. Ví dụ: năm 1986 tổ chức Đại hội tại Tokyo (Nhật
Bản), năm 1988 tổ chức Đại hội tại Viên (Áo)...năm 2004 tổ chức Đại hội tại
Úc. Trong quá trình phát triển của mình công tác xã hội đã thể hiện đƣợc tính
thống nhất cũng nhƣ tính đa dạng của hoạt động nghề nghiệp công tác xã hội.
Tính thống nhất thể hiện qua các khía cạnh: mục đích, chức năng, đối tƣợng, sự
tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp...Tính đa dạng thể hiện ở điểm tùy vào đặc
điểm tính chất của từng giai đoạn phát triển lịch sử, công tác xã hội quan tâm ở
mặt này hay mặt khác, ví dụ trƣớc đây ngƣời ta chỉ chú trọng đến việc cung cấp
các dịch vụ cơ bản cho thân chủ, sau đó ngƣời ta chú trọng đến việc thực hiện
chức năng xã hội, ngày nay ngƣời ta chú trọng đến con ngƣời trong môi trƣờng
xã hội khi thực hành công tác xã hội. Có những nơi công tác xã hội chú trọng
đến cá nhân, có nơi nhấn mạnh đến vấn đề của cộng đồng, có nơi công tác xã
hội gắn chặt với luật pháp, có nơi gắn chặt với hệ thống an sinh xã hội, có nơi
công tác xã hội gắn chặt với quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nƣớc. Có
những nơi công tác xã hội quan tâm nhiều đến ngƣời già, có nơi quan tâm nhiều
đến trẻ em..
III. Sự phát triển công tác xã hội tại Việt Nam.
Hệ thống giúp đỡ công tác xã hội bắt nguồn từ gia đình, thân tộc, làng xóm,
các hoạt động cứu trợ của nhà thờ, nhà chùa. Trƣớc năm 1945 công tác xã hội
thực hiện dƣới hình thức một mô hình thƣờng thấy ở các nƣớc phƣơng Tây vào
thời điểm này khi mà các tổ chức tôn giáo còn nắm nhiều quyền lực. Cho đến
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tận năm 1954, Pháp vẫn duy trì chế độ thực dân tại miền Nam Việt Nam. Trong
thời gian nay ngƣời Pháp vẫn ảnh hƣởng rất lớn đến việc hình thành cũng nhƣ
phát triển công tác xã hội (thực tiễn cũng nhƣ lý thuyết). Năm 1945-1954 là
khoảng thời gian khi công tác xã hội chuyên nghiệp bắt đầu đƣợc đƣa vào cùng
với một mặt tạo ra một ban phúc lợi xã hội thuộc chính phủ, mặt khác là thành
lập Trƣờng Cán sự Caritas (1947) do Hội Chữ thập Đỏ Pháp tổ chức và sau đó
trao lại cho tổ chức Daughters of Charity, Caritas hoạt động đến tận năm 1975
và theo sát mô hình hoạt động của Pháp.
Sau năm 1954 Mỹ thay thế Pháp ở miền Nam, những ngƣời Việt Nam đƣợc
Caritas đạo tạo về công tác xã hội sau đó đƣợc nhận làm việc cho chính phủ mới
ở miền Nam và một số tổ chức phi chính phủ quốc tế, trong số đó có một số
ngƣời ở nƣớc ngoài quay trở lại Việt Nam. Hai ngƣời trong số này đã tham gia
Chƣơng trình phát triển của Liên Hiệp Quốc UNDP (United Nations
Development Programme) và thành lập Trƣờng Công tác xã hội Quốc gia
(1968). Lúc bấy giờ các lớp đào tạo về tập huấn công tác xã hội cũng đƣợc mở
thêm tại Trƣờng Công tác xã hội quân đội Việt Nam (Trƣờng Ngụy Sài Gòn),
Trƣờng Thanh niên Phật giáo Công tác xã hội, Đại học Tổng hợp Vạn Hạnh (Sài
Gòn), Trƣờng Đại học Tổng hợp Đà Lạt.
Các nhóm công tác xã hội thiết lập các mạng lƣới liên kết trong cả nƣớc
(trong đó có Hiệp hội Công tác xã hội Việt Nam thành lập 1970) và trên phạm vi
Quốc tế (Liên đoàn Nhân viên Công tác xã hội Quốc tế).
Sau ngày miền Nam đƣợc giải phóng, công tác xã hội tạm thời bị lắng
xuống, đến khi đất nƣớc đi vào thời kỳ kinh tế thị trƣờng, các vấn đề xã hội nảy
sinh và phát triển. Tác giả Nguyễn Thị Oanh (2002), miêu tả những vấn đề xã
hội mới xuất hiện nhƣ sau:
"Việt Nam phải đối mặt với hàng loạt các vấn đề có liên quan đến quá trình
hiện đại hóa và các vấn đề này ngày càng lan rộng nhanh hơn so với dự kiến:
Trình trạng nghèo đói ở nông thôn và các khu đô thị.
Sự di dân từ nông thôn ra thành thị dẫn đến các vấn đề trẻ em sống và/hoặc
làm việc trên đƣờng phố.
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Lao động di dân và các khu nhà ổ chuột.
Mại dâm, buôn bán phụ nữ trong và ngoài nƣớc.
Ma túy, HIV/AIDS.
Gia đình xao nhãng và xâm hại trẻ em".
Rõ ràng các vấn đề xã hội ở Việt Nam cần đến một lực lƣợng chuyên môn,
đó là những ngƣời đƣợc đào tạo về lý thuyết khoa học cũng nhƣ có hoạt động
thực tiễn đáng kể. Đến cuối những năm 1980, đạo tạo công tác xã hội đã trở
thành một nhu cầu thiết yếu và cấp bách tuy nhiên, những ngƣời đƣợc đào tạo
tại Việt Nam trƣớc 1975 nhận thấy rằng họ đang làm trong một lĩnh vực xã hội
mà không đủ kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành cần thiết để có thể tạo ra
một kết quả nhƣ mong muốn. Những ngƣời làm công tác xã hội nhận thức đƣợc
rằng cần có những khóa tập huấn cho nhân viên trong việc giải quyết hoặc giảm
thiểu các vấn đề xã hội và vào năm 1992 công tác xã hội đƣợc giảng dạy chính
thức tại Khoa Phụ nữ học Đại học Mở Bán công Tp Hồ Chí Minh.
Năm 2001, thành lập Khoa Công tác xã hội tại Trƣờng Cao đẳng Lao động
Xã hội.
Năm 2003, thành lập Khoa Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng Trƣờng
Đại học Đà Lạt, đến tháng 6/2007 đã có hơn 150 sinh viên vừa tốt nghiệp
chuyên ngành này, đây sẽ là đội ngũ nhân viên công tác xã hội đầu tiên của Việt
Nam, góp phần vào sự phát triển của khoa học công tác xã hội nƣớc nhà.
Đến nay đã có hơn 10 cơ sở đƣợc Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thành
lập khoa công tác xã hội.
Một ngành nghề đào tạo và thực hành nghề nghiệp công tác xã hội chính
thức ở Việt Nam là niềm mơ ƣớc của nhiều ngƣời có tâm huyết với sự nghiệp
công tác xã hội hàng chục năm qua. Công tác xã hội ở Việt Nam cần hội đủ
những yếu tố:
Một chƣơng trình đào tạo.
Một tổ chức nghề nghiệp.
Các tổ chức đào tạo và các hoạt động có liên quan.
Một đội ngũ nhân viên công tác xã hội lành nghề.
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Một chƣơng trình đào tạo: đã đƣợc công nhận năm 2004, với chƣơng trình
khung đào tạo công tác xã hội ở các trƣờng Đại học cao đẳng, dù vậy, việc hoàn
thiện các môn học trong chƣơng trình khung này sao cho hợp lý và mang tính
khoa học là điều cần tiếp tục chú ý.
Một tổ chức nghề nghiệp: cho nhân viên công tác xã hội cũng là niềm mơ
ƣớc và hy vọng chính đáng của bao nhiêu ngƣời đƣợc đào tạo công tác xã hội
trong những năm qua và đang thực hành nghề nghiệp chuyên môn của mình tại
các cơ sở xã hội. Tuy nhiên cho đến nay một tổ chức nghề nghiệp vẫn chƣa
đƣợc hình thành. Hy vọng trong thời gian tói, những nhân viên công tác xã hội
sẽ vui mừng đƣợc vinh dự đứng trong hội nghề nghiệp mà mình tâm huyết theo
đuổi. Hội nhân viên công tác xã hội sẽ là tổ chức xây dựng quy điều đạo đức
nghề nghiệp công tác xã hội và kiểm tra tƣ cách hội viên. Hội nhân viên công
tác xã hội ở các nƣớc (Hàn Quốc là một ví dụ) có nhiệm vụ tổ chức thi và cấp
chứng chỉ hành nghề cấp quốc gia cho nhân viên công tác xã hội. Những ai có
chứng chỉ hành nghề này mới đủ tƣ cách làm việc nhƣ nhân viên công tác xã hội
chuyên nghiệp. Ở nƣớc ta do chƣa có Hội này nên trong nhiều năm qua, ngày
Hội Công tác xã hội thế giới đƣợc luân phiên tổ chức ở các cơ sở đào tạo công
tác xã hội. Năm 2004, Khoa Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng - Trƣờng
Đại học Đà Lạt tổ chức, năm 2005, Đại học Mở Bán Công Tp Hồ Chí Minh tổ
chức, 2006, Trƣờng Đại học Sƣ phạm I Hà Nội tổ chức.
Ở các nƣớc ngành công tác xã hội có thành lập Hội đồng Giáo dục Công
tác xã hội, hội đồng này cùng với Hội nhân viên công tác xã hội xây dựng
chƣơng trình đạo tạo công tác xã hội Quốc gia. Các Trƣờng đạo tạo công tác xã
hội sẽ phải áp dụng các quy định trong đào tạo do Hội đồng ban hành.
Đội ngũ nhân viên công tác xã hội lành nghề: cần phải nhìn nhận một cách
thẳn thắn rằng đội ngũ nhân viên công tác của Việt Nam hiện nay là thiếu về số
lƣợng và yếu về chất lƣợng, mặc dù chúng ta có những ngƣời đã đạo tạo trƣớc
và sau ngày giải phóng, họ hoạt động rãi rác, ít kết nối, số khác chỉ quan tâm
trong lĩnh vực lý thuyết, số khác rất giỏi thực hành nhƣng không quan tâm đến
hệ thống lý thuyết.
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Xu hƣớng của công tác xã hội ngày nay: phòng ngừa và phong phú hóa
cuộc sống.
Phòng ngừa đó là hoạt động ngăn chặn một việc nào đó để nó không xảy
ra. Đó là một tiến trình hành động để những hành vi đi ngƣợc lại xã hội hay
những vấn đề không hay của cá nhân, gia đình hoặc cộng đồng đƣợc giảm thiểu
hoặc không bùng phát. Về mặt lý luận, phòng ngừa có nghĩa là chúng ta thực
hiện một công việc nào đó để bệnh lý cá nhân và xã hội không xuất hiện. Hội
đồng Quốc gia thực hành công tác xã hội thuộc Hiệp hội nhân viên công tác xã
hội Mỹ xác định phòng ngừa trong công tác xã hội là "Những hoạt động góp
phần đẩy lùi, hay ngăn sự sự phát triển của những vấn đề xã hội khi chúng có
những triệu chứng ban đầu". Cũng có thể hiểu phòng ngừa trong công tác xã hội
đƣợc xem xét dƣới hai khía cạnh, thứ nhất đó là hành động thích hợp để những
vấn đề cá nhân, gia đình và cộng đồng không phát sinh cần phải giải quyết, thứ
hai, đó là những hành động để những vấn đề xã hội đã đƣợc giải quyết không tái
phát trở lại. Phòng ngừa có liên quan đến sự gìn giữ sự nguyên vẹn, tránh sự
việc xảy ra rồi mới đƣợc giải quyết, sửa chữa. Điều đó có nghĩa là cần gìn giữ
tính cách con ngƣời và các mối tƣơng quan ở một mức độ hài hòa và chín chắn,
chúng ta thƣờng nói phòng bệnh hơn chữa bệnh là nhƣ vậy.
Có nhiều yếu tố gây khó khăn cho việc phòng ngừa, trƣớc hết đó là sự phức
tạp của hành vi con ngƣời. Ngƣời ta chƣa lý giải hết các nguyên nhân gây ra các
vấn đề xã hội cũng nhƣ đƣa ra các giải pháp tối ƣu. Vì thế khó hoạch định hành
động đáp ứng và tiên đoán kết quả đối với tình huống cá nhân hay xã hội nào đó.
Câu hỏi đƣợc đặt ra là nếu chúng ta không biết chắc chắn một nguyên nhân gây
ra một vấn đề xã hội thì làm sao chúng ta có thể ngăn ngừa đƣợc nó. Trong một
số lĩnh vực dù chúng ta không biết chắc chắn nguyên nhân của hiện tƣợng
nhƣng chúng ta có thể tạo ra những tình huống mang lại kết quả mong muốn. Ví
dụ chúng ta không biết rằng cảm cúm do đâu, nhƣng chúng ta có thể phòng ngừa
chúng bằng việc giữ ấm cơ thể...Vấn đề là kiến thức và kỹ năng của chúng ta về
hành vi con ngƣời và việc thực hiện chức năng xã hội mới chỉ ở bƣớc đầu.
Chúng ta đặt ra nhiều câu hỏi hơn là chúng ta có thể trả lời chúng. Vì thế công
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tác xã hội đứng trƣớc thách thức trong việc tăng cƣờng về sử dụng kiến thức và
kỹ năng để phòng ngửa việc thực hiện chức năng bị lệch lạc.
Công tác xã hội có thể ứng dụng để phòng phòng ngừa trong nhiều lĩnh vực
nhƣ: tham vấn hôn nhân, sức khỏe tâm thần, tham vấn gia đình, ngăn ngừa tội
phạm, thực hành công tác xã hội nơi cơ sở làm việc...
Tiến trình mới nhất đƣợc nhân viên công tác xã hội sử dụng là làm phong
phú hóa cuộc sống. Truyền thống công tác xã hội là cung cấp các dịch vụ cho cá
nhân, nhóm, gia đình, cộng đồng, tham vấn, trị liệu...tăng cƣờng năng lực thực
hiện chức năng xã hội cho thân chủ, tăng cƣờng công tác phòng ngừa. Toàn bộ
những tiến trình này có liên quan đến những vấn đề thuộc về mối quan hệ hay
làm giảm thiểu hoặc ngăn ngừa chúng. Phong phú hóa cuộc sống có trọng tâm
khác, nó nhắm đến chất lƣợng cuộc sống. Phong phú hóa cuộc sống bao gồm
những nỗ lực giúp con ngƣời tiếp tục tiến lên khởi đầu từ những gì họ có, tăng
kinh nghiệm tích cực và giá trị cho cuộc sống.
Phong phú hóa cuộc sống không chỉ bao gồm làm việc với ngƣời khuyết tật
hay ngƣời thiệt thòi mà con dành cho mọi ngƣời, thừa nhận rằng tất cả mọi
ngƣời đều có vấn đề trong mối quan hệ với môi trƣờng, giải quyết những vấn đề
trong mối quan hệ không chỉ làm giảm đau đớn và giảm căng thẳng mà còn gia
tăng sự thỏa mãn trong cuộc sống. Phong phú hóa trong cuộc sống là một tiến
trình giúp con ngƣời cải thiện mối quan hệ với ngƣời khác, đem lại sự thỏa mãn,
niệm vui không ngừng tăng lên. Tất cả các phƣơng pháp của công tác xã hội đều
có thể sử dụng để làm phong phú hóa cuộc sống.
Tham vấn tiền hôn nhân là một ví dụ làm phong phú hóa cuộc sống, các
cặp vợ chồng không có vấn đề gì lớn vẫn có thể nhờ nhân viên công tác xã hội
chia sẻ và cải thiện khả năng làm lợi cho cuộc hôn nhân ngày càng đƣợc thỏa
mãn hơn. Họ thấy đƣợc nhiều điều về sự tự trọng, ra quyết định, giải quyết mâu
thuẫn...Họ học cách xây dựng và chấp nhận nhau hơn là đay nghiến, trách móc...
tất cả dẫn đến một cuộc sống trƣởng thành thực sự. Những lớp học do nhân viên
công tác xã hội hƣớng dẫn về cách làm cha mẹ là một ví dụ khác về phong phú
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hóa cuộc sống, cha, mẹ có thể quan tâm, chăm sóc con cái nhiểu hơn, hiểu con
cái nhiều hơn, xây dựng lòng tự trọng và lắng nghe trẻ nói.
Có nhiều xu hƣớng và phát triển đang nổi lên nhƣ là những dự đoán cho
tƣơng lai ngành công tác xã hội: những dịch vụ đƣợc cải tiến, địa vị của ngành
đƣợc nâng lên, sự phát triển của các lĩnh vực tƣ nhân trong thực hành nghề
nghiệp, xem xét tinh thần làm việc, điều chỉnh chƣơng trình đào tạo, sử dụng
nhiều hơn phƣơng pháp quản lý trƣờng hợp, tăng cƣờng vai trò biện hộ, cải
thiện quan hệ công chúng, sự phát triển công tác xã hội trên bình diện quốc tế có
đƣợc nhiều vai trò lãnh đạo hơn, nhấn mạnh đến việc phòng ngừa và làm phong
phú hóa cuộc sống, sử dụng công nghệ và phong trào nâng cao chất lƣợng trong
giáo dục và thực hành nghề nghiệp công tác xã hội.
Việt Nam đã đạt đƣợc nhiều thành tựu trong quá trình phát triển kinh tế xã
hội. Hệ thống an sinh xã hội đã từng bƣớc đƣợc cải thiện về luật pháp, chính
sách và bộ máy cũng nhƣ đội ngũ nhân sự. Tiềm năng và thuận lợi cho sự phát
triển ngành công tác xã hội là cơ bản, nhƣng khó khăn cũng chờ đón chúng ta,
nhƣng những ngƣời đã và đang thực hành đào tạo công tác xã hội quyết tâm
vƣợt qua. Việc đào tạo chuyên ngành và cung ứng dịch vụ công tác đã đƣợc
thống nhất, tăng cƣờng và cải tiến không ngừng, vấn đề còn lại là nằm ở chính
sách phát triển ngành công tác xã hội ở tầm vĩ mô.

CHƢƠNG III: CÁC LÝ THUYẾT TIẾP CẬN TRONG CÔNG
TÁC XÃ HỘI
I. Lý thuyết hệ thống:
Các sự kiện, hiện tƣợng, quá trình xã hội cũng nhƣ các vấn đề xã hội có thể
đƣợc xem xét dƣới nhiều góc độ khác nhau, mỗi một cách tiếp cận cho phép
chúng ta có thể lý giải gần hơn bản chất của các sự kiện, hiện tƣợng, quá trình,
các vấn đề xã hội từ cách tiếp cận này hay cách tiếp cận khác.
Hệ thống là tổng hòa các thành tố, các thành phần, các bộ phận và các mối
liên hệ giữa chúng theo một kiểu nào đó tạo thành một chỉnh thể, toàn vẹn.
Theo Barker “hệ thống là một sự kết hợp các yếu tố có tính trao đổi, tƣơng
tác lẫn nhau và những ranh giới dễ nhận biết. Hệ thống có thể mang tính vật
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chất, cơ học, sinh động và xã hội hoặc kết hợp những yếu tố này. Thí dụ hệ
thống xã hội bao gồm các gia đình, các nhóm, một cơ sở an sinh xã hội hoặc
toàn bộ một tiến trình tổ chức giáo dục của một nƣớc”.
Lý thuyết hệ thống chỉ ra sự tác động mà các tổ chức, các chính sách, các
cộng đồng và các nhóm ảnh hƣởng lên cá nhân. Cá nhân đƣợc xem nhƣ là bị lôi
cuốn vào sự tƣơng tác không dứt với nhiều hệ thống khác nhau trong môi
trƣờng. Mục đích của công tác xã hội là cải thiện mối tƣơng tác giữa thân chủ và
hệ thống.
Lý thuyết hệ thống đƣợc định nghĩa trên ba cấp độ nhƣ sau:
Cấp vi mô: Hệ thống này đề cập đến một cá nhân và kết hợp các hệ thống
sinh học, tâm lý và xã hội tác động lên cá nhân ấy.
Cấp trung mô: hệ thống này đề cập đến các nhóm nhỏ ảnh hƣởng đến cá
nhân nhƣ gia đình, nhóm làm việc và những nhóm xã hội khác.
Cấp vĩ mô: hệ thống này nói đến các nhóm và những nhóm lớn hơn gia
đình. Bốn hệ thống vĩ mô quan trọng tác động đến cá nhân là các tổ chức, các
thiết chế, cộng đồng và nền văn hóa.
II. Lý thuyết hệ thống sinh thái:
Lý thuyết hệ thống sinh thái giúp cho những ngƣời thực hành công tác xã
hội phân tích thấu đáo sự tƣơng tác giữa thân chủ và hệ thống sinh thái – môi
trƣờng xã hội mà thân chủ đang sinh sống và mức độ ảnh hƣởng nhƣ thế nào
đến hành vi của con ngƣời trong đời sống xã hội.
Mỗi cá nhân đều có một môi trƣờng sống và một hoàn cảnh sống, họ chịu
tác động của các yếu tố trong môi trƣờng sống và họ cũng ảnh hƣởng đến môi
trƣờng xung quanh của họ. Nhƣ vậy các cá nhân và các yếu tố liên hệ trực thuộc
lẫn nhau rất chặt chẽ.
Để hiểu một yếu tố nào đó trong môi trƣờng, ta phải nghiên cứu cả hệ
thống môi trƣờng xung quanh họ, vì vậy bất cứ việc can thiệp hoặc giúp đỡ một
cá nhân của một tổ chức nào đó đều liên quan và ảnh hƣởng đến toàn bộ hệ
thống đó. Lý thuyết hệ thống sinh thái có ảnh hƣởng rất nhiều đến các phƣơng
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thức thực hiện trong công tác xã hội nhƣ tƣ vấn, xử lý ca, tƣ vấn nhóm, tổ chức
và phát triển cộng đồng..
Nhân viên công tác xã hội vẽ bản đồ sinh thái cùng với thân chủ. Khi tham
gia thân chủ/gia đình thân chủ hiểu và nhận thức rõ vấn đề mà trƣớc đây có thể
họ chƣa hề để ý.
BIỂU ĐỒ SINH THÁI (ECO-MAP)
Thân chủ:
Ngày:
Chú thích:
Quan hệ tốt nhƣng chỉ một phía
Quan hệ xấu khó tiếp cận
Quan hệ hai chiều
Quan hệ tốt (mức độ dài ngắn thể hiện mối quan hệ xa
gần, thân mật nhiều hay ít).
Tôn
giáo

Dịch vụ
Chăm
sóc sức
khoẻ

Bạn bè
Hàng xóm

Khác

Thân
chủ/gia đình
Chính
quyền địa
phƣơng

Đoàn
thể

Cơ
quan
An sinh xã hội

Gia đình
mở rộng

Trƣờng
học
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III. Lý thuyết hành vi:
Để có thể tham gia cùng với thân chủ trong tiến trình giải quyết cấn đề,
nhân viên công tác xã hội cần phải hiểu biết về lý thuyết hành vi. Lý thuyết về
hành vi con ngƣời có thể khái quát thành 5 điểm nhƣ sau:
Hành vi của cá nhân chịu ảnh hƣởng Hành vi một ngƣời liên quan đến các
của môi trƣờng xung quanh nhƣ môi yếu tố nhƣ cảm xúc, suy nghĩ lời nói ra
trƣờng sinh sống, những kinh nghiệm và các hành động. Trong đó cảm xúc
sống mà cá nhân đó trải qua.

và suy nghĩ thƣờng không đƣợc nhìn
thấy rõ ràng, còn lời nói và hành động
thƣờng dễ nhận biết.
Môi trƣờng bao gồm các yếu tố nhƣ
hoàn cảnh xung quanh (kể cả vật chất
và con ngƣời).

Điều căn bản cho sự lớn lên và phát Nhu cầu cơ bản nhƣ là sự phát triển về
triển của một ngƣời là các nhu cầu cơ cơ thể, cảm xúc trí tuệ của con ngƣời.
bản đƣợc đáp ứng.

Nhu cầu về mặt thể lý nhƣ thức ăn,
quần áo, nhà ở.
Nhu cầu về mặt tinh thần (tình cảm và
trí tuệ) nhƣ yêu thƣơng, sự an toàn,
học hỏi…cơ hội để phát triển nhu cầu
tinh thần là yêu cầu nền tảng cho sự
phát triển nhân cách.

Nhu cầu về tình cảm của con ngƣời là Khi một ngƣời cảm thấy khó chịu hoặc
có thực, chúng không thể đƣợc đáp bất an trong một tình huống cụ thể nào
ứng hay loại trừ bằng sự lý giải của lý đó, những giải thích có lý của một
trí.

ngƣời thứ hai khác sẽ không đủ để
giúp ngƣời kia bỏ đƣợc cảm giác khó
chịu hay bất an. Cảm xúc xuất hiện
trong một tình huống cụ thể nào đó
đụng chạm đến một số lĩnh vực thuộc
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nhu cầu tình cảm của con ngƣời. Vì thế
những lời giải thích có thể hoặc không
thể giúp ngƣời đó ngay đƣợc.
Hành vi con ngƣời thƣờng có mục đích Có những hành vi con ngƣời mà chúng
và hành vi này là sự đáp trả cho nhu ta có thể nhận biết hay giải thích đƣợc
cầu về tình cảm và thể lý của cá nhân.

khi các nhu cầu vật chất hay tình cảm
có thể quan sát đƣợc, nhƣng cũng có
những nhu cầu về tình cảm mà chúng
ta không dễ nhận thấy, vì thế khó có
thể thiết lập mối liên hệ giữa nhu cầu
và hành vi.
Khi hành vi của một ngƣời không dễ
để nhìn thấy đƣợc, chúng ta cần tìm
hiểu và xác định các yếu tố xã hội và
tình cảm liên quan đến hành vi đó
trƣớc khi chúng ta đƣa ra lời giải thích.

Hành vi của ngƣời khác chỉ có thể hiểu Khi thấy một ngƣời nào hành xử theo
đƣợc bằng sự thấu hiểu cả về tri thức một cách thức mà xã hội có thể chấp
và tình cảm của ngƣời đó.

nhận, chúng ta thƣờng đƣa ra những lý
do giải thích hành vi đó dựa trên phán
riêng của chúng, mà đôi khi các lý do
này không dựa trên những yếu tố về
kinh tế, tình cảm một cách nghiêm túc.
Ngoài ra chúng ta có thể phân loại và
dán nhãn họ. Vì thế dẫn đến thái độ
phê phán cá nhân hoặc không hiểu
đƣợc hành vi của họ. Do đó chúng ta
cần tránh thái độ thành kiến, sẵn sàng
tìm hiểu lý do qua các sự kiện và cần
có một cái nhìn cởi mở.
http://www.ebook.edu.vn

Trang 46

Nhập môn Công tác xã hội

Võ Thuấn

IV. Thực hiện chức năng xã hội:
Việc thực hiện chức năng xã hội nói đến một ngƣời có đóng vai trò của
mình đƣợc tốt hay không, chức năng xã hội là vai trò xã hội của mỗi ngƣời nhƣ
vai trò ngƣời cha, vai trò ngƣời mẹ, vai trò con cái, vai trò thầy giáo…Ai cũng
có vai trò và cố gắng thực hiện vai trò ấy cho tốt chính là thực hiện vai trò xã hội
của mình.
Ví dụ: một em bé thang lang đƣờng phố, bỏ nhà ra đi hơn một năm, hiện
đang sống lang thang ở gầm cầu, xó chợ. Xét việc thực hiện chức năng xã hội
của em bé đó là việc thực hiện vai trò của ngƣời con, ngƣời cháu, ngƣời học sinh
trong gia đình, nhà trƣờng, bạn bè và xã hội. Nhân viên công tác xã hội cần giúp
đỡ em bé thang lang đó khôi phục việc thực hiện chức năng xã hội mà lẽ ra em
ấy đã thực hiện, hay nói cách khác nhân viên công tác xã hội giúp đỡ em bé ấy
tái hòa nhập cộng đồng mà trƣớc đây em ấy sinh sống.
Có thể hình dung về việc thực hiện chức năng xã hội của trẻ em bằng sơ đồ
sau:
Trẻ
em

Lang thang.
Tự kiếm sống
Ngủ ngoài đƣờng.
Ăn không no.
Mặc không đủ ấm.
Không đƣợc học hành.
Có nguy cơ phạm tội.
Có nguy cơ bị nhiễm
HIV/AIDS.

Trẻ
em

Thực

Đƣợc chăm sóc về vật
chất, tình cảm, tâm lý.

hiện

Là con ngoan.

chức

Học sinh giỏi.

năng

Bạn bè yêu mến.

xã

Đội viên.

hội

Có nguy cơ bị lạm dụng

Hàng xóm khen
ngợi…

tình dục.
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V. Mô hình lực tác động từ bên trong và từ bên ngoài.
Mô hình này là sự kết hợp của lý thuyết hệ thống và lý thuyết sinh thái.
Mô hình này có tính đơn giản, làm gia tăng sự uyên bác của các lý thuyết về
hành vi con ngƣời.
Mô hình tác động từ bên trong và từ bên ngoài giải thích tại sao con ngƣời
hành động ở thời điểm ấy bằng những cách thức lạ lùng và không thể đoán trƣớc
đƣợc. Một số ngƣời náo nức về kỳ nghỉ để chơi bóng trong khi những ngƣời
khác lại thích đi dã ngoài ở một vùng xa xôi. Một số ngƣời thích lao động tại các
phòng thí nghiệm trong khi số khác lại thích lao vào các hoạt động xã hội mà
nơi đó sẽ tiếp xúc với rất nhiều hạng ngƣời khác nhau. Những lý do mà ngƣời ta
chọn bạn bè cũng nhƣ vậy, thƣờng là một điều rất khó hiểu.
Giả định cơ bản của kiểu mô hình này là có những lực phát sinh từ bên
trong con ngƣời và từ môi trƣờng sống của họ khiến cho ngƣời ấy ứng xử bằng
những cung cách nhất định. Nguồn gốc đích thực của những lực tác động có lẽ
không bao giờ đƣợc xác định, nhƣng việc thừa nhận về sự hiện hữu của các lực
và sự liên tục tƣơng tác giữa chúng làm nảy sinh các hành vi con ngƣời là điều
có ý nghĩa rất quan trọng.
Những nhà nghiên cứu công tác xã hội đã chọn thuật ngữ bên trong và
bên ngoài để nhận diện hai lực chủ yếu hình thành hành vi con ngƣời. Ví dụ:
quan sát một đứa trẻ bắt đầu bƣớc đi, một lực quan trọng đƣợc sinh ra bởi hoạt
động của thần kinh tạo ra một lực khiến đứa trẻ thử bƣớc đi, đồng thời tạo ra
năng lực đi lại của trẻ. Một ngoại lực tác động là nụ cƣời hài lòng, khích lệ đứa
trẻ của cha mẹ hoặc ngƣời chăm sóc khuyến khích nó bƣớc đi. Nhƣ vậy bƣớc đi
của trẻ là sản phẩm của sự tƣơng tác lực bên trong và lực bên ngoài.
Nhân viên công tác xã hội có thể sử dụng mô hình lực bên trong và bên
ngoài bằng nhiều cách. Mô hình có thể đánh giá và trị liệu những vấn đề của
ngƣời lo lắng, phiền muộn.
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Có thể minh họa bằng mô hình sau đây một cách đơn giản, các mũi tên
biểu thị lực tác động lên cá nhân từ bên trong và từ bên ngoài tạo nên hành vi
con ngƣời.
Lực bên trong

Lực bên ngoài

CON NGƢỜI
Sự tƣơng tác
giữa các lực.

HÀNH VI
CON NGƢỜI

Ví dụ: một học sinh trung học A ở một trƣờng nọ đƣợc chuyển đến trung
tâm sức khỏe tâm thần vì đánh nhau thƣờng xuyên, chạy xe quá tốc độ, bị phạt
vì học hành kém đánh cả cha dƣợng của mình. Khi A trình bày các vấn đề của
mình thì nhân viên công tác xã hội nhận thấy rõ ràng là các ngoại lực đã tác
động áp đảo lên cuộc sống A, cụ thể: nhà trƣờng sắp sửa đuổi học A, cảnh sát
giao thông canh chừng sự chạy xe quá tốc độ của A. Cha dƣợng cũng có những
động thái nhằm răn đe A. Nhân viên công tác xã hội cũng nhận thấy ngoài các
ngoại lực thì cũng có những nội lực tác động lên A. A thừa nhận rằng mình cảm
thấy bực bội vì không có cách gì kiếm sống, cảm thấy mình bất lực trong mọi
lĩnh vực nên cảm thấy lo lắng hoảng sợ. Cảm giác tự ti và bất an này là những
nội lực mạnh mẽ mà nhân viên công tác xã hội phải chú ý. Nhân viên công tác
xã hội nhận thấy rằng cần phải giảm nhẹ các ngoại lực trƣớc khi làm những việc
khác nên đã mời đại diện nhà trƣờng, công an và gia đình A họp lại. Sau khi
nhân viên công tác xã hội giải thích những áp lực tiêu cực do ngoại lực mang lại,
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mọi ngƣời đồng tình đặt ra các mục tiêu thiết thực để giảm bớt những áp lực
bên ngoài. Thầy cô có kế hoạch phụ đạo tích cực cho A, cảnh sát giao thông
nhắc nhở nhẹ nhàng A chạy xe đúng luật, ngƣời cha dƣợng cũng giảm bớt kiềm
chế và lắng nghe tâm trạng của A. Một khi các ngoại lực giảm bớt thì A bắt đầu
thay đổi hành vi thực hiện các chức năng xã hội của mình tốt hơn trƣớc. Nhân
viên công tác xã hội giúp A đƣơng đầu với những cảm giác tự ti, bất an và lo
lắng. Dần dần A thay đổi tích cực và hoàn thành chƣơng trình học của mình và
tiếp tục theo đuổi các trƣờng đại học.
Ngƣời ta còn sử dụng mô hình lực tác động từ bên trong và từ bên ngoài
trong công tác phòng ngừa. Nếu nhân viên công tác xã hội có thể nhận diện
những lực bên ngoài nào tác động lên con ngƣời thì có thể liên tƣởng đến cộng
đồng và những hệ thống xã hội khác có ảnh hƣởng đến con ngƣời.
Cách thứ ba là nhân viên công tác xã hội sử dụng mô hình lực tác động từ
bên trong và bên ngoài để tạo ra một hệ thống phân loại các lý thuyết mới đang
phát triển trong lĩnh vực hành vi con ngƣời. Ngƣời ta có thể đƣa các lý thuyết
mới của các ngành khoa học nhƣ xã hội học, tâm lý học, tâm thần học, công tác
xã hội, nhân chủng học…vào mô hình lực tác động từ bên trong và bên ngoài
nhờ thế làm cho tiến trình học hỏi và tăng sự hiểu biết của những hoạt động
công tác xã hội. Cụ thể là các lực tác động bên trong và bên ngoài phân chia
thành hệ thống vi mô, trung mô và vĩ mô. Phải thừa nhận rằng hệ thống này
trùng lắp và không bao gồm tất cả, với sự xác định mở rộng này, nhân viên công
tác xã hội có thể có đƣợc năng lực đánh giá sắc bén hơn. Ví dụ minh họa sau
đây có thể sử dụng cho ba cấp độ vi mô, trung mô và vĩ mô.
B 18 tuổi, học sinh năm cuối trung học phổ thông đƣợc chuyển đến gặp
nhân viên công tác xã hội bởi B không chịu làm bài trong lớp, thƣờng xuyên gây
hấn với bạn bè và nói rằng không thích thú với việc học, không thích thú với nhà
trƣờng. Những cuộc vấn đàm đầu tiên nhân viên công tác xã hội thăm dò các
cấp độ vi mô, trung mô và vĩ mô. Không có điều gì ở hệ thống vĩ mô B và gia
đình sống với nhau trong cộng đồng và chấp nhận các yêu cầu của cộng đồng.
Tuy nhiên, trong hệ thống vi mô và trung mô có vấn đề, B không cảm thấy tốt
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về bản thân và có những xung lực gây hấn mà B không kìm chế đƣợc, nhà
trƣờng có áp lực buộc B phải tốt nghiệp. Nhân viên công tác xã hội phát hiện ra
rằng áp lực nằm ở hệ thống vi mô. B khổ sở vì thiếu khả năng học tập và không
thể đọc tốt. Nhân viên công tác xã hội giúp B hiểu ra vấn đề, không đọc tốt của
em nhƣ là một sự hỏng hóc học sinh, không phải là sự lƣời biếng của em. Thầy
cô đƣợc yêu cầu thay đổi cách dạy và cho phép B đƣợc làm bài tập nhiều lần
hơn các em khác. Giáo viên môn khoa học từ chối làm theo nhân viên công tác
xã hội, bắt B đọc nhiều sách mỗi ngày và B đã thất vọng, phản ứng với hành vi
gây hấn. Sau sự can thiệp của hiệu trƣởng và nhân viên công tác xã hội B đƣợc
chuyển qua một lớp khác có giáo viên sẵn sàng giúp đỡ và kết quả sau một thời
gian B tốt nghiệp dù chƣa thật sự tốt nhất. Tuy nhiên nhờ những nổ lực của nhân
viên công tác xã hội và nhà trƣờng B bớt cảm giác xấu hỗ và ít có nhu cầu đánh
nhau. Nhân viên công tác xã hội phát hiện ra rằng tác lực quan trọng nhất trong
học sinh B là thiếu năng lực học tập. Nhân viên công tác xã hội đã sử dụng mô
hình nội lực và ngoại lực chú trọng vào hệ thống vi mô.
Lực bên
trong

Lực bên
ngoài
CON
NGƢỜI
TRUNG MÔ
Gia đình
Nhóm
trƣờng học

VI MÔ
Sinh học
Tâm lý
Xã hội

VĨ MÔ
Văn hóa
Thiết chế
Tổ chức
Ủy ban

HÀNH VI
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VI. Mô hình vòng đời và các lực bên trong và bên ngoài.
Hành vi đƣợc sinh ra từ sự tƣơng tác lực bên trong và bên ngoài còn phụ
thuộc vào sự phát triền của con ngƣời qua các thời kỳ. Các lý thuyết gia về hành
vi con ngƣời thừa nhận rằng các giai đoạn phát triển ngƣời có tính cách phổ
biến. Có nhiều cách phân loại khác nhau trong sự phát triển của cơ thể con
ngƣời, một sự phân loại phổ biến là thời thơ ấu, thanh niên, trƣởng thành và
ngƣời già. Nhà phân phân tâm học theo trƣờng phái Freud. Ericson đã phát triển
một sự phân loại 8 giai đoạn, mỗi một giai đoạn có một mâu thuẫn cơ bản giữa
lực tác động bên trong và bên ngoài.
Giai đoạn

Mâu thuẫn cơ bản

0-12 tháng

Cảm giác niềm tin><cảm giác mất niềm tin

1 đến 3 tuổi

Cảm giác độc lập><cảm giác xấu hỗ, nghi ngờ

4 đến 7 tuổi

Sáng kiến><tội lỗi

7 đến dậy thì

Chăm chỉ cần cù><cảm giác thấp kém

Vị thành niên

Xác định bản thân><bối rối trong xác định

Ngƣời mới lớn

Cảm giác gắn bó><say mê bản thân

Trung niên

Trách nhiệm thế hệ><sự đình đốn

Tuổi già

Cảm giác thỏa mãn><cảm giác tuyệt vọng

Tám giai đoạn trong cuộc sống đƣợc trình này bằng cách sử dụng hình
tƣợng bậc thang, cho ngƣời ta cảm giác trèo lên mỗi giai đoạn một bậc. Sơ đồ
bậc thang của Ericson đƣợc dùng để minh họa cách tiếp cận mang tính biểu
tƣợng về đời sống con ngƣời.
Việc thêm sơ đồ các giai đoạn cuộc đời vào mô hình các lực tác động lực
bên trong và bên ngoài giúp cho nhân viên công tác xã hội có thể xem xét vấn đề
của thân chủ dƣới cách tiếp cận có hệ thống, sự hiểu biết tâm lý và mang tính
tổng thể.
MÔ HÌNH LỰC BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI
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Lực
bên
trong

Con ngƣời

Lực
bên
ngoài

VI MÔ

TRUNG MÔ

VĨ MÔ

Sinh học

Gia đình

Văn hóa

Tâm lý

Nhóm

Các thiết chế

Xã hội

Trƣờng học

Các tổ chức
Các ủy ban

Các giai đoạn trong cuộc sống
8 toàn vẹn (45 tuổi trở lên)
7 chu đáo (23-45 tuổi)
6 riêng tƣ (18-22 tuổi)
5 đồng nhất (12-17 tuổi)
4 cần cù, chăm chỉ (7-11 tuổi)
3 chủ động (4-6 tuổi)
2 tự trị (1-3 tuổi)
1 tin cậy, phó thác (0-1 tuổi)
HÀNH VI
Ví dụ: một đứa trẻ phát triển ở giai đoạn thứ ba (4-6 tuổi) đƣợc nhận xét
là thƣờng xuyên mơ mộng và không hoàn thành bài tập. Đứa trẻ đƣợc đƣa đến
gặp nhân viên công tác xã hội. Sử dụng mô hình trên, nhân viên công tác xã hội
có thể đặt ra các câu hỏi sau đây:
Đứa trẻ đang ở giai đoạn nào của cuộc sống, nhiệm vụ quan trọng của đứa
trẻ trong giai đoạn này là gì.
Liệu có tác lực bên trong và bên ngoài nào gây nên vấn đề cho đứa trẻ ?
có hay không sự kết hợp sức ép lực bên trong và bên ngoài.
Nếu nhƣ là lực bên trong có phải vấn đề chính là về tâm lý, sinh học nằm
ở hệ thống vi mô. Đứa trẻ có những cảm giác tự ti làm cản trở công việc không
hay là có bệnh về mắt khiến đứa trẻ không đọc đƣợc bài.
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Nếu có vấn đề chủ yếu nằm ở lĩnh vực bên ngoài có phải nó nằm ở hệ
thống trung mô hay vĩ mô, có phải đứa trẻ đang chịu sức ép của gia đình do sự
xung đột của cha mẹ.
Với một loạt các câu hỏi trên nhân viên công tác xã hội có thể hỏi thân
chủ khác ở độ tuổi 7-11 tuổi – giai đoạn 4. Giai đoạn 4, giai đoạn chăm chỉ, cần
cù đƣợc nổi bật, sơ đồ này giúp nhân viên công tác xã hội đánh giá vấn đề một
cách logic, giúp nhân viên công tác xã hội thấy đƣợc hết kinh nghiệm cá nhân,
nghỉa là vi mô, trung mô hay vĩ mô.

CHƢƠNG IV: CƠ SỞ TRIẾT HỌC CÔNG TÁC XÃ HỘI
I. Sứ mạng của công tác xã hội:
Theo Hiệp hội Quốc gia các nhân viên công tác xã hội Mỹ (NASW) thì sứ
mạng chủ yếu của nghề công tác xã hội là tăng cường chất lượng cuộc sống của
con người và giúp đáp ứng những nhu cầu cơ bản của con người, đặc biệt quan
tâm đến nhu cầu của nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, những người bị áp bức
và người nghèo.(NASW, 1994), Tƣơng tự nhƣ vậy, Hội đồng Giáo dục Công tác
xã hội Mỹ (CSWE) mô tả nghề công tác xã hội nhƣ là nghề hết lòng tăng cường
cuộc sống an sinh con người và giảm nghèo khó, áp bức.(CSWE, 1994).
II. Mục đích của công tác xã hội:
Theo Hội đồng Giáo dục Công tác xã hội Mỹ (CSWE), công tác xã hội có 4
mục đích:
Khuyến khích, thúc đẩy, phục hồi, duy trì và tăng cường việc thực hiện
chức năng xã hội của cá nhân, nhóm, các tổ chức và các cộng đồng bằng cách
giúp họ hoàn thành công việc, phòng ngừa và giảm nhẹ những đau buồn, khốn
khổ và sử dụng các nguồn tài nguyên.
Tăng cƣờng việc thực hiện chức năng xã hội bao gồm việc nhận ra những
nhu cầu chung của con ngƣời vốn cần đƣợc đáp ứng thích đáng để giúp cá nhân
có thể đạt đƣợc những thành tựu nhất định và việc thực hiện chức năng một
thành viên có ích, đóng góp cho xã hội. Những tài nguyên cần thiết và cơ hội
phải sẵn có để đáp ứng nhu cầu con ngƣời, nhân viên công tác xã hội đóng vai
trò quan trọng trong việc sử dụng và phát huy tài nguyên. Nhân viên công tác xã
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hội đóng vai trò kết nối tài nguyên với nhu cầu, khai thác hệ thống nguồn cung
ứng tiềm năng để thực hiện chức năng này. Khai thác nguồn tài nguyên cần thiết
để đáp ứng nhu cầu con ngƣời bao gồm việc tăng cƣờng sự tƣơng tác giữa con
ngƣời với môi trƣờng xã hội và môi trƣờng vật chất. Để làm rõ hơn những tƣơng
tác giữa nhu cầu cá nhân và nguồn tài nguyên môi trƣờng, nhân viên công tác xã
hội phải xem xét từng nhu cầu cơ bản và nơi có nguồn tài nguyên có thể đáp ứng
nhu cầu này.
Nhu cầu con ngƣời

Nơi có nguồn tài nguyên

Tự nhận thức tích cực:

Sự nuôi dƣỡng, sự chấp nhận, tình yêu

Bản sắc (nguồn gốc)

và sự phản hồi tích cực từ những ngƣời

Sự tự trọng

quan trọng (gia đình, bạn bè, nhà

Sự tự tin

trƣờng…)

Cảm xúc:

Gia đình, bạn bè, nhà trƣờng…nhóm

Đƣợc ngƣời khác cần đến và

tham chiếu văn hóa, mạng lƣới xã hội

Đánh giá cao
Tính đồng đội, đồng hành
Cảm giác thuộc về
Sự thỏa mãn:

Các thiết chế giáo dục, giải trí, tôn giáo

Giáo dục

việc làm và các thiết chế xã hội khác.

Giải trí
Tài năng
Sự thỏa mãn óc thẩm mỹ
Tôn giáo.
Nhu cầu vật chất:

Các thiết chế kinh tế, luật pháp,các

Thực phẩm, áo quần, nhà ở

dịch vụ chăm sóc sức khỏe, những hệ

Chăm sóc sức khỏe

thống an sinh xã hội chính thức, tăng

Sự an toàn

cƣờng pháp luật và những tổ chức

Sự bảo vệ

giảm nhẹ thảm họa.
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Hoạch định, xây dựng và thực thi các chính sách xã hội, các nguồn tài
nguyên và các chương trình cơ bản để đáp ứng những nhu cầu cơ bản của con
người và hỗ trợ cho sự phát triển năng lực con người.
Ngành công tác xã hội góp phần vào việc hoạch định, xây dựng và thực thi
chính sách an sinh xã hội ở từng quốc gia. Tuy nhiên ở nƣớc ta ngành khoa học
công tác xã hội còn non trẻ nên chƣa có vai trò trong việc hoạch định, thực thi
chính sách, dù vậy thông qua các chƣơng trình phát triển kinh tế xã hội, các
chƣơng trình mục tiêu quốc gia (xóa đói giảm nghèo, vệ sinh nƣớc sạch..) các
hoạt động của các ngành trong hệ thống an sinh xã hội đã từng bƣớc đáp ứng
nhu cầu cơ bản và phát huy tính chủ động, tích cực của đối tƣợng vƣơn lên vƣợt
qua khó khăn trong cuộc sống.
Theo đuổi các chính sách, dịch vụ, tài nguyên và chương trình thông qua
công tác biện hộ trong phạm vi cơ sở hay trong công tác quản trị cơ sở hoặc
hành động chính trị để tăng quyền lực cho các nhóm nguy cơ, thúc đẩy công
bằng xã hội và công bằng kinh tế.
Mục đích này chỉ ra rằng nhân viên công tác xã hội theo đuổi sự biến
chuyển về mặt xã hội nhân danh những ngƣời bị thƣơng tổn hay những ngƣời bị
áp bức chống lại nghèo đói, sự phân biệt đối xử và những hình thức bất công
khác. Nếu tài nguyên và cơ hội sẵn có cho mọi thành viên xã hội thì luật pháp,
chính sách của chính quyền và các chƣơng trình xã hội phải bảo đảm sự tiếp cận
nhƣ nhau của mọi công dân với các tài nguyên và cơ hội ấy. Nhân viên công tác
xã hội thúc đẩy sự công bằng xã hội bằng cách biện hộ cho những tc bị từ chối
các dịch vụ tài nguyên hay hàng hóa mà họ đƣợc quyền hƣởng. Nhân viên công
tác xã hội cũng tích cực gắn bó trong nỗ lực chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng
tộc, phân biệt giới tính và những hình thức phân biệt khác làm ngăn cản sự tiếp
cận của thân chủ với các tài nguyên mà họ đáng đƣợc hƣởng.
Ở nƣớc ta nhân viên công tác xã hội làm việc ở các cơ sở xã hội nhƣ trung
tâm bảo trợ, trung tâm giáo dục dạy nghề thanh thiếu niên, các trung tâm giáo
dục dạy nghề giải quyết việc làm cho ngƣời nghiện, mại dâm….và các cơ sở xã
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hội khác nói chung cần hỗ trợ thân chủ tiếp cận đƣợc các hoạt động dạy chữ,
dạy nghề, tạo việc làm, vay vốn sản xuất….nhằm sớm tái hòa nhập cộng đồng.
Phát huy và thử nghiệm kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để đạt được
mục tiêu nói trên.
Ngành khoa học công tác xã hội phải luôn mở rộng kiến thức nền tảng để
giúp đỡ tc, cung cấp các dịch vụ có kết quả và hiệu quả, phù hợp với đạo đức. Vì
thế nhân viên công tác xã hội phải nỗ lực không ngừng để nâng cao kiến thức,
kỹ năng chuyên môn và đóng góp cho nền tảng kiến thức nghề nghiệp.
Để đạt đƣợc mục đích này nhân viên công tác xã hội phải không ngừng học
tập, học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn thông qua các hình thức học tại hiện
trƣờng, vừa học vừa làm, học theo các khóa nâng cao, các khóa tập huấn, trao
đổi kinh nghiệm….
III. Giá trị của công tác xã hội:
Giá trị của công tác xã hội là nói đến niềm tin về những quyền của con
ngƣời đƣợc có cơ hội và tự do chọn lựa. Giá trị của nghề công tác xã hội cung
cấp đến những nhu cầu và điều kiện sống, tăng cƣờng an sinh cho con ngƣời.
Nhân viên công tác xã hội có quan điểm và đối xử ra sao với con ngƣời về
những mục tiêu mà con ngƣời mong mỏi và làm thế nào để đạt đƣợc mục tiêu
ấy. Có 5 giá trị và mục đích hƣớng dẫn cho việc giáo dục công tác xã hội.
Mối quan hệ nghề nghiệp của nhân viên công tác xã hội được xây dựng
trên cơ sở tôn trọng giá trị và nhân phẩm cá nhân và được thúc đẩy bởi sự tham
gia, sự chấp nhận, tính bảo mật, chân thành và xử lý mâu thuẫn có tinh thần
trách nhiệm của cả hai phía (nhân viên công tác xã hội và thân chủ).
Mục tiêu chủ yếu của công tác xã hội là phục vụ, nghĩa là phục vụ cho thân
chủ là vô vị lợi và nhân viên công tác xã hội phải sử dụng kiến thức, giá trị và
kỹ năng giúp thân chủ và giải quyết các vấn đề xã hội. Nhân viên công tác xã
hội phục vụ ngƣời khác trong phong cách tôn trọng giá trị và nhân phẩm vốn có
của con ngƣời. Mỗi ngƣời là độc nhất và có giá trị bản thân, vì vậy nhân viên
công tác xã hội làm việc với con ngƣời, vận dụng và sử dụng tài nguyên, phải
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nâng cao phẩm giá và tính cách cá nhân của họ, phát huy năng lực và tăng khả
năng đƣơng đầu và giải quyết vấn đề của họ.
Ví dụ: nhân viên công tác xã hội tiếp xúc với nhiều thân chủ khác nhau về
thành phần xã hội, giai cấp, sang giàu…nhƣng không phân biệt mà đối xử chân
thành với tất cả mọi ngƣời. Ở nƣớc ta nhân viên công tác xã hội làm việc với trẻ
em lang thanh, mồ côi, ngƣời già neo đơn, ngƣời khuyết tật, ngƣời làm nghề
mại dâm, nghiên ma túy…cần hết sức lƣu ý giá trị thực hành này.
Nhân viên công tác xã hội tôn trọng quyền quyết định độc lập và quyền
tham gia tích cực của thân chủ vào tiến trình giải quyết vấn đề.
Con ngƣời có quyền tự do tới mức có thể nhƣng không xâm phạm quyền tự
do của ngƣời khác, vì thế làm việc với con ngƣời theo hƣớng tìm kiếm và sử
dụng tài nguyên để tăng cƣờng tính độc lập và tự do của họ. Trƣớc đây nhân
viên công tác xã hội thƣờng chú trọng vào “sự thiếu thốn, bệnh tật và sự lệch
lạc chức năng” (Cowger, 1994). Ngày nay công tác xã hội nhấn mạnh đến sự
tăng quyền lực và sức mạnh giúp thân chủ phát huy tiềm năng cá nhân và quyền
lực chính trị để cải thiện tình hình của họ (Guitrerez, 1990). Muốn phát huy
năng lực cá nhân thân chủ, nhân viên công tác xã hội cần tôn trọng các quyết
định của tc về những gì có liên quan đến cuộc sống của họ. Ngoài ra việc tạo
điều kiện cho thân chủ tham gia vào tiến trình giải quyết vấn đề của họ là hết
sức quan trọng và cần thiết. Nếu không nhân viên công tác xã hội sẽ khó có thể
giúp thân chủ tăng năng lực và tự lực đƣợc.
Ví dụ: một thanh niên vừa cai nghiện thành công đang nhờ nhân viên công
tác xã hội tƣ vấn để anh ta học nghề và vay vốn làm ăn, nhƣng nhân viên công
tác xã hội bác bỏ và cho rằng anh nên đi lao động tại các nhà máy xí nghiệp.
Nhất định tiến trình này của nhân viên công tác xã hội khó có thể đáp ứng nhu
cầu của thân chủ và điều này dẫn đến sự khó hợp tác của thân chủ.
Nhân viên công tác xã hội hết lòng hỗ trợ thân chủ có được những tài
nguyên cần thiết.
Con ngƣời cần phải tiếp cận các nguồn tài nguyên mà họ cần phải có để có
thể giải quyết những khó khăn trong cuộc sống cũng nhƣ tiếp cận với các cơ hội
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để nhận diện tiềm năng của mình. Việc chúng ta tôn trọng quyền tự quyết của
thân chủ và tăng quyền lực cho thân chủ sẽ vô nghĩa nếu thân chủ không tiếp
nhận với các nguồn tài nguyên cần thiết để đạt đƣợc mục tiêu của họ. Con ngƣời
nhất là con ngƣời sẽ gặp khó khăn thƣờng ít hiểu biết về những hệ thống tài
nguyên sẵn có, do vậy nhân viên công tác xã hội thƣờng đóng vai trò nhƣ là
ngƣời môi giới trong việc giới thiệu thân chủ đến các hệ thống tài nguyên nhƣ
dịch vụ pháp luật, các cơ sở chăm sóc sức khỏe, các bộ phận lo về an sinh xã
hội….Trong một số trƣờng hợp thân chủ hay gia đình cần đến những dịch vụ từ
nhiều nhà cung cấp khác nhau, họ cũng có thể thiếu khả năng ăn nói, năng lực
thể chất…ngƣời nhân viên công tác xã hội đóng vai trò ngƣời quản lý trong
trƣờng hợp mà công việc không chỉ cung cấp trực tiếp các dịch vụ mà còn đảm
trách liên kết thân chủ đến các nguồn tài nguyên khác nhau và đảm bảo thân chủ
nhận đƣợc các dịch vụ cần đến đúng thời hạn.
Ví dụ: ngƣời nông dân nghèo cần vay vốn để buôn bán nhỏ, nhƣng không
biết vay ở đâu và thủ tục nhƣ thế nào. Nhân viên công tác xã hội cần tƣ vấn cho
họ thủ tục vay vốn và giới thiệu đến các cơ sở tƣ vấn lập kế hoạch kinh doanh.
Đôi khi thân chủ cần đến một hệ thống tài nguyên nhƣng không sẵn có.
Trong trƣờng hợp này nhân viên công tác xã hội phải thực hiện vai trò ngƣời
triển khai chƣơng trình bằng việc tạo ra và tổ chức những hệ thống tài nguyên
mới.
Nhân viên công tác xã hội thƣờng hƣớng đến những mục đích này bằng
cách tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận với các nguồn tài nguyên. Nhân viên
công tác xã hội cũng tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện các chức năng
sau đây: tăng cƣờng sự thông đạt giữa các thành viên trong gia đình, điều phối
các nỗ lực của giáo viên, tƣ vấn trƣờng học, giúp học sinh có vấn đề, hỗ trợ các
nhóm đồng đẳng giúp đỡ tối đa các thành viên trong nhóm, mở các kênh truyền
thông giữa các đồng nghiệp, giúp các bệnh nhân hay trại viên tham gia quản lý
cơ sở, tạo lập tinh thần hợp tác đồng đội giữa các thành viên các khoa trong
bệnh viện và trung tâm sức khỏe tâm thần, cung cấp thông tin đầu vào cho hội
đồng hoạch định chính sách của cơ sở.
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Nhân viên công tác xã hội nỗ lực làm cho các cơ sở xã hội ngà càng có tính
nhân bản hơn và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của con ngƣời.
Mặc dù nhân viên công tác xã hội làm việc chủ yếu bằng hình thức cung
cấp dịch vụ trực tiếp hoặc gián tiếp nhƣng vẫn có trách nhiệm hƣớng tới việc cải
thiện chất lƣợng cuộc sống bằng cách thúc đẩy chính sách và luật pháp để lành
mạnh hóa môi trƣờng vật chất và xã hội, các vấn đề của cá nhân, gia đình, nhóm
và cộng đồng thƣờng có thể phòng ngừa hay giảm nhẹ bằng luật pháp và các
chính sách ngăn cấm sự ô nhiễm môi trƣờng vật chất, thúc đẩy sự trong lành cả
môi trƣờng vật chất và môi trƣờng xã hội.
Những thủ tục xin giúp đỡ phức tạp, những trì hoãn không cần thiết trong
việc cung cấp các tài nguyên và dịch vụ. Những chính sách có tính chất phân
biệt đối xử, những cơ sở không tiếp nhận đƣợc, thời gian cung cấp dịch vụ
không phù hợp, thái độ của nhân viên không niềm nở…là những yếu tố làm cản
trở thân chủ trong việc sử dụng tài nguyên.
Nhân viên công tác xã hội cũng thực hành giá trị này khi họ đóng vai ngƣời
thúc đẩy hay ngƣời dàn xếp, giải quyết các vấn đề bằng cách khảo sát, xem xét
các chính sách và thủ tục của chính cơ sở họ và các tổ chức khác để xác định
thân chủ có tiếp cận đƣợc không ?
Ví dụ: tại sao một ngƣời có chính sách đƣợc trợ cấp ƣu đãi thƣơng binh
nhƣng chƣa đƣợc thực hiện ? Nhân viên công tác xã hội cần tích cực tham gia
vào tiến trình giải quyết vấn đề này để thân chủ sớm đƣợc công nhận, tránh trình
trạng họ mang đơn hết cơ quan này đến cơ quan khác…
Những nhà thực hành công tác xã hội ủng hộ giá trị này thông qua việc
thực hiện vai trò của ngƣời điều phối, ngƣời trung gian hay ngƣời phổ biến
thông tin.
Ví dụ: với vai trò là ngƣời quản lý trƣờng hợp thân chủ thì nhân viên công
tác xã hội điều phối những dịch vụ y tế, giáo dục, giáo dục tâm thần và phục hồi
chức năng cung cấp cho thân chủ nào đó bằng những hệ thống tài nguyên đa
dạng. Hoạt động trung gian của nhân viên công tác xã hội cần đến để hòa giải
những mâu thuẫn giữa các cơ sở, những nhóm thiểu số và những nhóm trong
http://www.ebook.edu.vn

Trang 60

Nhập môn Công tác xã hội

Võ Thuấn

cộng đồng. Phổ biến thông tin là phổ biến luật pháp, phổ biến những nguồn tài
trợ có ảnh hƣởng tiềm tàng đến mối quan hệ giữa các cơ sở công và tƣ, làm gia
tăng sự tƣơng tác giữa những hệ thống tài nguyên này. Nhân viên công tác xã
hội cũng duy trì sự liên lạc với những tổ chức chủ yếu để tạo nên sự nhận thức
về sự thay đổi các chính sách và thủ tục ảnh hƣởng đến các mối quan hệ và sự
sẵn có của các nguồn tài nguyên.
Nhân viên công tác xã hội tôn trọng và chấp nhận những đặc điểm độc
nhất của các cư dân khác nhau.
Giá trị này thừa nhận một thực tế là nhân viên công tác xã hội thực hiện
công việc của mình với đủ loại hình dân cƣ nhƣ những nhóm dân tộc khác nhau,
nhóm dân tộc thiểu số, văn hóa, giai cấp, giới, tôn giáo, khả năng thể chất và
tinh thần, tuổi tác và nguồn gốc dân tộc khác nhau. Nhân viên công tác xã hội
phải thông hiểu và tôn trọng những dị biệt. Họ phải tự mình rèn luyện và học tập
suốt đời. Nhân viên công tác xã hội phải thƣờng xuyên cập nhật kiến thức về sức
mạnh và những nguồn tài nguyên có liên quan đến cá nhân trong các nhóm để
tăng cƣờng tính nhạy bén và hiệu quả các dịch vụ.
Ví dụ: Việt Nam có 54 dân tộc anh em, ngƣời kinh chiếm đa số, còn lại là
các dân tộc thiểu số, nhà nƣớc đã có những chính sách kinh tế xã hội phát triển
vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, nhân viên công tác xã hội cần trang trị
những kiến thức và văn hóa khi thực hiện các chƣơng trình này để hoạt động
cho phù hợp và hiệu quả.
IV. Quan điểm cơ bản trong công tác xã hội:
Quan điểm nghề nghiệp của ngành công tác xã hội là những quan điểm về
con ngƣời, về mục đích cho sự an sinh của họ và những biện pháp đi đến mục
đích đó. Có 6 quan điểm cơ bản của ngành công tác xã hội.
Cá nhân là mối quan tâm hàng đầu của xã hội
Giữa cá nhân và xã hội có mối quan hệ phụ thuộc
Mỗi bên đều có trách nhiệm với nhau
Con người có những nhu cầu cơ bản giống nhau, nhưng mỗi người là độc
nhất không giống người khác.
http://www.ebook.edu.vn

Trang 61

Nhập môn Công tác xã hội

Võ Thuấn

Mỗi người cần phát huy hết tiềm năng của mình và cần được thể hiện trách
nhiệm của mình đối với xã hội thông qua việc tích cực tham gia các hoạt động
xã hội.
Xã hội có trách nhiệm tạo điều kiện để khắc phục những trở ngại đối với sự
phát huy của cá nhân, những trở ấy chính là sự mất cân bằng trong quan hệ
giữa cá nhân và xã hội.
V. Nguyên tắc hành động trong công tác xã hội:
Các nguyên tắc hành động trong công tác xã hội giúp định hƣớng các hoạt
động của nhân viên xã hội trong quá trình giúp đỡ thân chủ. Có 7 nguyên tắc
trong ngành công tác xã hội nhƣ sau:
Chấp nhận thân chủ: Chấp nhận thân chủ nhƣ là một con ngƣời có đầy đủ
những phẩm chất, giá trị. Chấp nhận thân chủ cũng không có nghĩa là chấp
nhận, đồng tình với những hành động của thân chủ.
Tạo quyền: thân chủ tự giải quyết vấn đề. Công tác xã hội luôn quan tâm
giúp thân chủ (cá nhân, nhóm, cộng đồng) giải quyết vấn đề một cách bền vững,
chú trọng đến tăng năng lực cho thân chủ để họ có thể tự giải quyết vấn đề của
họ.
Tôn trọng quyền tự quyết của thân chủ: sự giúp đỡ của nhân viên công tác
xã hội luôn đƣợc dựa trên nhu cầu thực sự của thân chủ, tăng cƣờng năng lực và
khuyến khích quyền tự quyết của thân chủ, nhân viên công tác xã hội phải tôn
trọng quyền tự quyết định các vấn đề của chính họ.
Cá biệt hóa: xuất phát từ quan niệm xem con ngƣời có những nhu cầu cơ
bản giống nhau, nhƣng mỗi ngƣời là một, không ai giống ai. Vì vậy khi giải
quyết vấn đề cho thân chủ không thể thực hiện phƣơng châm “cá mè một lứa”.
Kín đáo: nghĩa là nhân viên công tác xã hội phải giữ bí mật cho thân chủ
trong quá trình thực thi nghề nghiệp của mình.
Nhân viên công tác xã hội luôn ý thức về mình: về tài năng, phẩm chất, giá
trị cũng nhƣ phải luôn luôn học tập để có thể thực thi nghề nghiệp của mình một
hiệu quả nhất.
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Xây dựng mối quan hệ chuyên nghiệp giữa nhân viên công tác xã hội và
thân chủ: sự giúp đỡ của nhân viên công tác xã hội đó chỉ là một dịch vụ chứ
không phải là quyền uy, tính chuyên nghiệp có nghĩa là sự giúp đỡ trên tinh thần
vì lợi ích và sự thỏa thuận của hai bên, sự giúp đỡ đều có thời hạn, có kế hoạch
mang tính chuyên nghiệp cao, sự giúp đỡ cần có sự hỗ trợ của cộng đồng, của
mạng lƣới an sinh xã hội.
VI. Quy chuẩn đạo đức công tác xã hội:
Mục đích của quy điều đạo đức trong ngành công tác xã hội là quy định
trách nhiệm và hành vi cần có của nhân viên công tác xã hội đối với chính mình,
đối với thân chủ, đối với đồng nghiệp và đối với xã hội.
Vai trò và trách nhiệm của nhân viên công tác xã hội:
Phẩm chất, năng lực và trách nhiệm phù hợp với công việc
Luôn có ý thức rèn luyện kỹ năng và nâng cao trình độ chuyên môn trên ba
mặt: kiến thức, thái độ và kỹ năng.
Liêm chính.
Luôn học hỏi để đổi mới chính mình.
Trách nhiệm đối với thân chủ:
Thân chủ là mối quan tâm hàng đầu
Cố gắng hết sức để phát huy tối đa khả năng tự quyết của thân chủ
Đảm bảo sự riêng tƣ cho thân chủ.
Trách nhiệm đối với đồng nghiệp:
Tôn trọng, bình đẳng
Trách nhiệm liên đới đối với các thân chủ của đồng nghiệp.
Trách nhiệm đối với xã hội:
Nhân viên xã hội làm việc vì trách nhiệm, vì lợi ích xã hội, thể hiện sự hài
hòa giữa các cấp độ giá trị.
Giá trị của xã hội: thể chế chính trị, văn hóa dân tộc.
Giá trị của nghề nghiệp
Giá trị của cơ quan làm việc
Giá trị của thân chủ
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Giá trị của chính mình.

CHƢƠNG V: CÁC PHƢƠNG PHÁP VÀ TIẾN TRÌNH TRONG
CÔNG TÁC XÃ HỘI.
I. Các phƣơng pháp trong công tác xã hội:
1. Công tác xã hội với cá nhân.
Phƣơng pháp can thiệp thông qua mối quan hệ một - một, giữa nhân viên
công tác xã hội và thân chủ đang gặp khó khăn trong cuộc sống, không tìm ra lối
thoát, tự giải quyết vấn đề bằng chính sức mạnh của họ thông qua sự hỗ trợ của
gia đình và cộng đồng.
Ví dụ: ngƣời nghèo đang gặp khó khăn trong cuộc sống nhƣ vốn và kỹ
thuật làm ăn, nhân viên công tác xã hội có thể áp dụng các kiến thức kỹ năng
nghề nghiệp của minh giúp cho họ tự lực vƣơn lên bằng sự hỗ trợ của gia đình,
và huy động nguồn lực của cộng đồng. Công tác xã hội với cá nhân có thể áp
dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, với nhiều loại đối tƣợng khác nhau, nhƣ
trong bệnh viện, trong trƣờng học, trong cộng đồng, trẻ em, ngƣời già, thanh
thiếu niên...
2. Công tác xã hội với nhóm.
Phƣơng pháp can thiệp thông qua mối quan hệ tƣơng tác giữa các thành
viên trong một nhóm thân chủ có cùng vấn đề giống nhau, nhằm giúp từng cá
nhân trong nhóm thay đổi hành vi theo các mục tiêu đề ra. Là phƣơng pháp đƣợc
thiết kế nhằm phát triển cá nhân cao hơn về mặt trí tuệ, tình cảm và xã hội thông
qua các hoạt động của một nhóm. Các nhóm khác nhau có mục tiêu khác nhau
nhƣ nhóm trợ giúp, giúp trị liệu, nhóm có mục đích xã hội hóa....
Ví dụ: nhân viên công tác xã hội có thể sử dụng phƣơng pháp công tác xã
hội với nhóm để giúp đỡ nhóm những cô gái làm nghề mại dâm, trị liệu thông
qua các hình thức sinh hoạt nhóm nhằm tái hòa nhập cộng đồng cho họ...Một
cách tiếp cận trong công tác xã hội nhóm là năng động nhóm, là cách cá nhân
thay đổi hành vi, thái độ khi ở trong một nhóm, đồng thời giúp nhóm phát triển.

http://www.ebook.edu.vn

Trang 64

Nhập môn Công tác xã hội

Võ Thuấn

3. Phát triển cộng đồng.
Quá trình làm chuyển biến một cộng đồng nghèo, thiệt thòi, thiếu tự tin
thành một cộng đồng tự lực thông qua giáo dục gây nhận thức về các vấn đề của
họ, phát huy khả năng và nguồn lực sẵn có, tổ chức các hoạt động tự giúp để tiến
tới tự lực và phát triển.
Đối tƣợng của cộng đồng là một hệ thống các thân chủ (cá nhân, nhóm),
cộng đồng có thể là xóm, ấp, khu phố, xã, phƣờng....
Nhân viên công tác xã hội hỗ trợ cộng đồng xác định vấn đề, phân tích vấn
đề, xác định các nguồn hỗ trợ, mặt mạnh, yếu để đƣa đến các hoạt động nhằm
thay đổi cho cộng đồng.
Nhân viên công tác xã hội chủ yếu đóng vai trò xúc tác, hỗ trợ. Không ai
khác chính ngƣời dân trong cộng đồng phải đứng ra tổ chức và giải quyết vấn đề
của mình.
Ví dụ: một cộng đồng dân tộc thiểu số vì không đƣợc hƣớng dẫn cách thức
làm ăn nên trong nhiều năm liền cộng đồng đó vẫn nghèo nàn, cùng thời gian
đó, nhà nƣớc có hỗ trợ chuyền đổi giống cây trồng và hỗ trợ kỹ thuật. Mọi ngƣời
nhận thấy sự nghèo đói của mình và cùng nhau lên kế hoạch thực hiện việc
chuyển đổi giống cây trồng và tiếp nhận kỹ thuật mới trong sản xuất. Từ đó
cộng đồng tự vƣơn lên thoát nghèo.
4. Nghiên cứu.
Bất cứ một ngành khoa học nào cũng cần phải nghiên cứu để bổ sung cho
hệ thống lý thuyết của mình. Trong công tác xã hội để làm việc có hiệu quả với
thân chủ của mình, nhân viên công tác xã hội nhất thiết phải có công cụ hỗ trợ
đó là nghiên cứu. Nghiên cứu trong công tác xã hội giúp có những thông tin cần
thiết trƣớc khi quyết định hành động. Nhân viên công tác xã hội tham gia nghiên
cứu sẽ thấy đƣợc vấn đề rõ hơn, hoạch định tốt hơn. Các phƣơng pháp nghiên
cứu trong xã hội học thƣờng đƣợc nhân viên công tác xã hội sử dụng để nghiên
cứu các vấn đề xã hội quan tâm.
Ví dụ: để có cơ sở nhằm xây dựng kế hoạch giúp đỡ trẻ em và gia đình ở
một cộng đồng nào đó, dự án đƣợc triển khai cần tiến hành khảo sát và nghiên
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cứu tình hình trẻ em và gia đình. Một số hoạch nghiên cứu đƣợc đƣa ra nhƣ thiết
kế bảng hỏi, phỏng vấn sâu cha mẹ các em trong cộng đồng, thảo luận nhóm
nhỏ...để thu thập thông tin. Sau đó sẽ có kế hoạch cụ thể để giúp đỡ gia đình và
trẻ em trong cộng đồng.
5. Quản trị ngành công tác xã hội.
Đây là phƣơng pháp giúp nhà quản lý và nhân viên công tác xã hội tham
gia vào công tác quản trị có hiệu quả cơ sở công tác xã hội của mình. Quản trị
ngành công tác xã hội cung cấp kiến thức, kỹ năng, thái độ..để nhà quản trị cơ sở
xã hội có thể chuyển đổi chính sách xã hội thành các chƣơng trình hoạt động,
các dịch vụ xã hội phục vu cho thân chủ một cách tốt nhất.
Ví dụ: nhà quản trị một cơ sở xã hội do chƣa đƣợc trang bị kiến thức quản
trị ngành công tác xã hội nên điều hành cơ sở theo phong cách độc đoán, chuyên
quyền, không biết lắng nghe. Cách quản lý của nhà quản trị ấy làm cho đối đƣợc
đƣợc chăm sóc ở đây bị căng thẳng, phản kháng, cụ thể nhƣ những đối tƣợng
nghiện ma túy, mại dâm bị nhốt chung, ai phản đối bị đánh đập nhốt vào xà lim,
không cho tắm rữa, ăn uống bị hạn chế...Nhƣ vậy nhà quản trị đã vi phạm
nguyên tắc mà một nhà quản trị cần làm.
6. Biện hộ.
Biện hộ trong công tác xã hội là bên vực quyền lợi hợp pháp cho thân
chủ, giúp cho thân chủ đƣợc hƣởng các dịch vụ xã hội đáng đƣợc hƣởng (ngƣời
nghèo, ngƣời thiệt thòi, đối tƣợng chính sách xã hội...) Bảo vệ thân chủ không bị
thiệt thòi trƣớc những xâm phạm gây thiệt hại về thể chất và tâm thần (nạn nhân
của bạo hành trong gia đình, nạn nhân bị xâm hại tình dục...).
Ví dụ: một bé gái bị cƣỡng hiếp, nạn nhân biết thủ phạm nhƣng không
dám tố cáo, thủ phạm dụng tiền bạc và uy quyền để ép nạn nhân nhằm thoát tội.
Nhân viên sẽ hội sẽ là ngƣời đứng ra bảo vệ trẻ bằng cách tiếp xúc với gia đình,
động viên gia đình, giúp trẻ bớt khủng hoảng, giúp gia đình và bé gái đứng ra tố
cáo thủ phạm đem lại sự công bằng cho trẻ.
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7. Tham gia xây dựng soạn thảo chính sách.
Qua thực tiễn hoạt động trong lĩnh vực công tác xã hội với các đối tƣợng
phục vụ của mình, nhân viên công tác xã hội góp phần xây dựng và hoàn thiện
chính sách xã hội ngày càng tốt hơn, phục vụ thiết thực việc đáp ứng các nhu
cầu của cá nhân, nhóm, cộng đồng. Nhân viên công tác xã hội làm việc ở các
cấp cao, cấp hoạch định và xây dựng chính sách có nhiệm vụ đóng góp kiến
thức nghề nghiệp của mình vào việc soạn thảo chính sách xã hội.
8. Quản lý trƣờng hợp thân chủ.
Quản lý trƣờng hợp là một dịch vụ phục vụ con ngƣời mới nảy sinh đƣợc
thiết kế để cung cấp dịch vụ cho cá nhân và gia đình có những vấn đề phức tạp,
nhiều vấn đề gặp phải cùng lúc (bệnh tật, nghèo đói, tệ nạn xã hội...). Công tác
xã hội và những nghề khác thƣờng sử dụng quản lý trƣờng hợp nhƣ một bộ phận
của hệ thống cung cấp dịch vụ, nhƣng hiện nay đã trở thành bộ phận riêng lẽ,
chủ yếu. Baker đã xác định những giới hạn tổng quát của quản lý trƣờng hợp
nhƣ sau:
"Quản lý trƣờng hợp thân chủ là một phƣơng cách hoạch định, tìm kiếm và
điều hành các dịch vụ của các cơ sở xã hội và nhân sự khác nhau vì lợi ích của
thân chủ. Thông thƣờng một cơ sở xã hội chịu trách nhiệm chủ yếu về một thân
chủ nào đó và chỉ định một ngƣời quản lý trƣờng hợp, ngƣời này điều phối các
dịch vụ, biện hộ cho thân chủ và đôi khi điều hòa các tài nguyên và giành cho
đƣợc dịch vụ cho thân chủ. Phƣơng thức này giúp cho nhân viên xã hội ở cơ sở
xã hội hay các cơ sở khác nhau điều phối nỗ lực để giúp đỡ cho một thân chủ
thông qua nhóm làm việc chuyên nghiệp, nhờ vậy có thể mở rộng phạm vi dịch
vụ phục vụ. Quản lý trƣờng hợp bao gồm tiến trình theo dõi một thân chủ có nhu
cầu cần đến dịch vụ của nhiều ngành nghề chuyên môn, nhiều cơ sở, những
phƣơng tiện chăm sóc sức khỏe và các chƣơng trình dịch vụ phục vụ con ngƣời.
Nó chủ yếu bao gồm tìm hiểu về trƣờng hợp, đánh giá nhiều khía cạnh toàn diện
và thƣờng xuyên tái đánh giá. Quản lý trƣờng hợp diễn ra trong một tổ chức lớn
riêng lẽ hay trong một chƣơng trình ở cộng đồng có sự phối hợp dịch vụ giữa
nhiều cơ sở khác nhau".
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Nhiều ngành nghề tham gia vào quản lý trƣờng hợp thân chủ. Ngoài nhân
viên công tác xã hội, các nhân viên điều dƣỡng, các trợ lý y khoa, các chuyên
gia điều trị và các nhà dinh dƣỡng cũng đóng vai trò nhà quản lý trƣờng hợp. Ở
Mỹ năm 1990, Hội Quốc gia Quản lý trƣờng hợp (NACM) ra đời. Mục đích của
tổ chức là cung ứng những nhà quản lý trƣờng hợp với nhiều cơ hội phát triển
nghề nghiệp. Hằng quý có xuất bản tờ báo Jounal of Case Management nhƣ là
diễn đàn về những vấn đề thực hành quản lý trƣờng hợp.
Năm 1992 Ban Giám đốc Hiệp hội Nhân viên xã hội Mỹ (NASW) thông
qua những tiêu chuẩn mới về quản lý trƣờng hợp công tác xã hội. Quản lý
trƣờng hợp thân chủ đƣợc mô tả nhƣ là một phƣơng pháp cung cấp dịch vụ nhờ
đó mà một nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp đánh giá nhu cầu của thân
chủ, gia đình thân chủ và sắp xếp, phối hợp, theo dõi lƣợng giá và biện hộ cho
một loạt các dịch vụ để đáp ứng những nhu cầu phức tạp và cụ thể của thân chủ.
Các nhà thực hành công tác xã hội đã định nghĩa quản lý trƣờng hợp bằng
cách mô tả những chức năng thực hành sau đây:
Nhận diện thân chủ và đến với họ.
Đánh giá, chẩn đoán cá nhân và gia đình.
Hoạch định và nhận diện tài nguyên.
Liên kết thân chủ với những tài nguyên cần đến.
Thực hiện và phối hợp.
Theo dõi, giám sát việc cung ứng dịch vụ.
Biện hộ cho thân chủ để có đƣợc dịch vụ.
Lƣợng giá.
Tám kỹ năng thực hành chủ yếu quản lý trƣờng hợp đã bao gồm định
nghĩa, giải thích quản lý trƣờng hợp trong công tác xã hội. Tuy nhiên việc áp
dụng toàn bộ những kỹ năng này sẽ không đạt kết quả nếu ngƣời quản lý trƣờng
hợp đƣợc yêu cầu làm việc với 15-20 thân chủ. Sự can thiệp của quản lý trƣờng
hợp chỉ đạt hiệu quả khi số lƣợng thân chủ ít. Cần lƣu ý rằng quản lý trƣờng hợp
đƣợc hình thành để cá nhân hóa tiến trình trị liệu và tăng cƣờng sức mạnh cho cá
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nhân không thực hiện tốt chức năng của họ bằng cách giúp họ vận dụng tốt hơn
các tài nguyên sẵn có.
II. Tiến trình giúp đỡ trong công tác xã hội:
1. Tổng quát về tiến trình giúp đỡ:
Tiến trình là một trong bốn thành tố tạo nên một tình huống trong công
tác xã hội. Bốn thành tố đó là: con ngƣời (person), vấn đề (problem), nơi chốn
(place) và tiến trình (process). Tiến trình là cách nói vắn tắt của tiến trình giúp
đỡ trong công tác xã hội.
Tiến trình giúp đỡ (Helping process) về cơ bản cũng chính là tiến trình
giải quyết vấn đề. Tiến trình giúp đỡ đƣợc xem là một quá trình các chuỗi công
việc liên tiếp với nhau và có sự phân chia thành các giai đoạn/bƣớc một cách
tƣơng đối12, đó là quá trình tìm hiểu, trao đổi, phân tích, đánh giá, lập kế
hoạch, thực hiện, cũng như lượng giá tiến trình làm việc giữa nhân viên xã hội
và thân chủ thông qua các phƣơng pháp thực hiện công tác xã hội, các kiến thức,
kỹ năng, các nguồn tài nguyên, các dịch vụ cung cấp từ các tổ chức, cuối tiến
trình này thân chủ có khả năng tự giải quyết vấn đề của mình một cách hiệu quả
và mang tính bền vững.
2. Tiến trình giúp đỡ trong công tác xã hội
Tìm hiểu và đánh giá vấn đề:
Tiếp cận thân chủ:
Tiến trình nghĩa là phải có sự bắt đầu và kết thúc, tiến trình trong công tác
xã hội đƣợc bắt đầu khi thân chủ có vấn đề cần sự giúp đỡ của nhân viên công
tác xã hội. Hoạt động tìm hiểu và đánh giá vấn đề của thân chủ đƣợc bắt đầu khi
nhân viên xã hội và thân chủ gặp gỡ nhau, sự gặp gỡ này có thể do:
Nhân viên công tác xã hội tìm gặp và bắt đầu tiến trình giúp đỡ cho thân
chủ theo công việc đƣợc tổ chức, cơ sở phân công. (Ở những nƣớc đào tạo công

12

Tuỳ theo các phƣơng pháp công tác xã hội với cá nhân, nhóm hay phát triển cộng đồng các giai đoạn/bƣớc này

có thể là ba, bốn hay bảy chín.(xem thêm phần phụ lục).
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tác xã hội chuyên nghiệp, khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên là phải áp dụng
tiến trình trong công tác xã hội giải quyết vấn đề cho thân chủ theo sự phân công
của tổ chức/ban hƣớng dẫn thực tập dƣới sự hƣớng dẫn của kiểm huấn viên thực
tập).
Thân chủ tự tìm đến cơ sở/dịch vụ xã hội yêu cầu/đề nghị đƣợc giúp đỡ.
Qua cuộc gặp gỡ tiếp xúc đầu tiên giữa nhân viên công tác xã hội và thân
chủ. Nhân viên xã hội làm hồ sơ ban đầu ghi nhận tình hình chung về thân chủ
(ở những cơ sở/dịch vụ công tác xã hội ngƣời ta có sẵn phiếu điền thông tin).
Chính qua cuộc gặp gỡ ban đầu này nhân viên công tác xã hội có thể nhận diện
tổng quan nhất về vấn đề của thân chủ.
Nhận diện vấn đề của thân chủ:
Thân chủ đang gặp những khó khăn về:
Vật chất, thể chất: thiếu thốn tài nguyên, nghèo đói, bệnh tật…
Tinh thần: trong hôn nhân, gia đình, tình cảm, mâu thuẫn tâm lý…
Hoạt động tiếp theo trong tiến trình công tác xã hội là
Thu thập thông tin:
Nhân viên công tác xã hội thu thập thông tin từ chính thân chủ, gia đình
thân chủ, bạn bè, đồng nghiệp, láng giềng, địa phƣơng và các tổ chức xã hội,
dịch vụ xã hội khác. Hệ thống sơ đồ sinh thái chính là những nơi mà nhân viên
công tác xã hội cần tiếp cận và thu thập thông tin.
Trong quá trình thu thập thông tin, cần trả lời một số câu hỏi sau:
Vấn đề của thân chủ xuất hiện nhƣ thế nào ?
Cái gì gây ra vấn đề này ?
Ai tham gia vào vấn đề đó? Tham gia nhƣ thế nào ? Trong thời gian bao
lâu ?
Hành vi có vấn đề xuất hiện khi nào ? ở đâu ?
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Vấn đề ảnh hƣởng đến thân chủ ra sao ? thân chủ đã làm gì để đối phó với
vấn đề của mình ?
Nhu cầu thực sự của thân chủ là gì ? Các phản ứng của nhóm, cộng đồng,
họ đã hỗ trợ nhƣ thế nào cho thân chủ ?
Thân chủ đƣợc lợi ích gì nếu vấn đề đƣợc giải quyết ?
Khả năng và thế mạnh của thân chủ trong khi giải quyết vấn đề ? Cần hỗ
trợ gì để thúc đẩy tiến trình giải quyết đƣợc thuận lợi?
Ngoài ra những thông tin tổng quát về thân chủ nhƣ tiểu sử, gia đình, trình
độ văn hóa, tính cách, tiềm năng, thông tin về môi trƣờng sống hiện tại của thân
chủ và những ngƣời có liên quan cũng cần đƣợc khắc hoạ rõ nét.
Đánh giá chẩn đoán:
Phân tích các thông tin, dữ liệu thu thập đƣợc, phân tích tính chất, đặc
điểm, nguyên nhân, các yếu tố tác động, mức độ trầm trọng của vấn đề. Đánh
giá tình hình hoàn cảnh của thân chủ ở mức độ nào, năng lực tiềm năng của thân
chủ tới đâu trong việc giải quyết vấn đề, xem xét các nguồn hỗ trợ từ gia đình,
cộng đồng, các tổ chức dịch vụ xã hội. Xem xét vấn đề của thân chủ có khả năng
đƣợc giải quyết hay không, có phù hợp với tổ chức dịch vụ cơ sở nhân viên xã
hội đang thực thi hay không. Cụ thể các công việc sau đây đƣợc thực hiện trong
việc đánh giá chẩn đoán vấn đề thân chủ:
Xác định tất cả các vấn đề có liên quan
Tìm hiểu các vấn đề đó
Xếp đặt chúng theo một cấu trúc có mối quan hệ tƣơng tác với nhau
Xác định nhu cầu và các yếu tố cản trở việc thực hiện nhu cầu của đối
tƣợng
Xác định các vấn đề cần giải quyết
Xác định những yếu tố và điều kiện cần thiết để giải quyết vấn đề
Xác định nguồn hỗ trợ và tiềm năng của thân chủ
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Xác định những hạn chế và các yếu tố ảnh hƣởng có thể phát sinh.
Việc đánh giá chẩn đoán vấn đề là khâu vô cùng quan trọng, nói theo
ngôn ngữ y khoa là “bắt không đúng bệnh” thì chỉ triệu chứng chứ không trị
đƣợc bệnh, đôi khi “tiền mất tật mang”. Việc đánh giá đúng sẽ dẫn đến việc trị
liệu đúng.
Lập kế hoạch:
Lập kế hoạch là xác định nhiệm vụ, phƣơng tiện, cách thức để đi đến mục
tiêu, cụ thể là:
Xác định nội dung và mục tiêu phải đạt đƣợc: làm gì ? ai làm ? làm nhƣ
thế nào ? ở đâu ? đƣợc cái gì ?
Xác định thời gian, lịch trình thực hiện, thời gian bao lâu ?.
Một số điểm cần lƣu ý khi lập kế hoạch là:
Kế hoạch hành động phải xuất phát từ việc đáp ứng nhu cầu của thân chủ
Kế hoạch hành động phải đƣợc thân chủ bàn bạc và chấp thuận
Kế hoạch có mang tính khả thi hay không
Có dựa trên các điều kiện hiện có, có sự hỗ trợ của cộng đồng, dịch vụ
hay không ?.
Khi hai bên đã thống nhất kế hoạch cần sắp xếp các thứ tự quan trọng,
công việc nào cần thực hiện trƣớc công việc nào thực hiện sau, cần cân nhắc các
yếu tố và khả năng và điều kiện hỗ trợ cho phép thực hiện và cần nhắc các giá trị
nguyên tắc, đạo đức thực nghi nghề nghiệp. Cần đƣa ra các giải pháp khác nhau
để lựa chọn giải pháp tốt nhất và dự phòng giải pháp khác khi có sự thay đổi đột
xuất. Cần lƣu ý các yếu tố nhƣ thời gian, địa điểm, tài chính…Xác định phƣơng
pháp theo dõi trong tiến trình công việc.
Một kế hoạch giúp đỡ tối ƣu phải đáp ứng đƣợc ba yếu tố:
Có tác dụng khắc phục giải quyết vấn đề lâu dài
Có tính khả thi
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Có tính hiệu quả.
Thực hiện can thiệp:
Sau khi hiểu đƣợc vấn đề và biết cách khắc phục nó bằng các kế hoạch
hành động cụ thể, chúng ta có thể bắt tay vào hành động - thực hiện kế hoạch
can thiệp cho vấn đề của thân chủ. Thực hiện can thiệp là quá trình nhân viên xã
hội cùng thân chủ thực thi các hoạt động cụ thể để đạt mục tiêu đề ra. Để các
giải pháp đƣợc thực thi một cách hiệu quả, cần phải xác định ai là ngƣời có liên
quan, ai chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện hành động can thiệp, thời
gian thực hiện là bao lâu, nguồn lực sẵn có và có thể huy động khác….
Mỗi thân chủ có những nhu cầu, đặc điểm và vấn đề khác nhau, vì vậy có
những dạng hành động khác nhau để đáp ứng:
Có những hành động thực hiện can thiệp mà thân chủ tự thực hiện các
hành động cần thiết tạo sự thay đổi dựa trên kết quả của quá trình đánh giá và
lập kế hoạch
Có những hành động thực hiện can thiệp mà xuất phát từ mối quan hệ
tƣơng tác giữa nhân viên xã hội và thân chủ. Đây là hoạt động từ cả hai phía.
Có những hành động thực hiện can thiệp chủ yếu từ hoạt động của nhân
viên công tác xã hội.
Thực hiện hành động can thiệp có thể đƣợc phân loại nhƣ sau:
Hành động trực tiếp lên thân chủ (cá nhân, nhóm, cộng đồng): giúp thân
chủ tìm nhƣ những nguồn hỗ trợ, tiếp cận với những nguồn ấy, vì có thể thân
chủ không biết, các hoạt động có thể là:
Cung cấp thông tin
Tham vấn…
Hành động gián tiếp đến các tổ chức, dịch vụ cung cấp, hỗ trợ cho vấn đề
của thân chủ, các hoạt động có thể là:
Phối hợp dịch vụ của các tổ chức với thân chủ
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Xây dựng và phát triển những chƣơng trình có liên quan đến nhu cầu của
thân chủ
Thực hiện can thiệp tới môi trƣờng thân chủ đang sinh sống
Thực hiện hành động can thiệp với các tổ chức, dịch vụ xã hội có liên
quan trong hệ thống an sinh xã hội
Biện hộ, huy động nguồn hỗ trợ để giúp đỡ thân chủ.
Lƣợng giá:
Sau khi thực hiện một hành động can thiệp, một tiến trình giúp đỡ, chúng
ta cần kiểm tra, xem xét cách giải quyết đó có tốt không và có đƣa những ảnh
hƣởng không mong đợi nào không. Hành động đó trong công tác xã hội gọi là
hoạt động lƣợng giá (evaluation).
Lƣợng giá là quá trình sử dụng các phƣơng pháp để đo lƣờng quá trình
thay đổi và kết quả của những thay đổi trong tiến trình thực hiện kế hoạch giúp
đỡ cho thân chủ.
Xem xét mục tiêu, mục đích có đạt đƣợc hay không ?
Mức độ đạt đƣợc nhƣ thế nào ?
Hoạt động nào đƣa đến kết quả mong muốn, hoạt động nào không đƣa
đến kết quả không mong muốn ? Tại sao ?
Ai đã tham gia vào các hoạt động ? mức độ ra sao ?
Phƣơng pháp nào đã đƣợc sử dụng ? kết quả của mỗi phƣơng pháp nhƣ
thế nào ?
Các nguồn hỗ trợ nào đã đƣợc sử dụng và sử dụng nhƣ thế nào ?
Ngƣời ta thƣờng lƣợng giá trên hai khía cạnh: đó là kết quả và hiệu quả
của hoạt động can thiệp (giải quyết vấn đề cho thân chủ):
Kết quả: đã đạt đƣợc cái gì ?
Hiệu quả: xác định chi phí (thời gian, tài chính, sức lực) cho công việc
Hoạt động lƣợng giá có thể thực hiện trên hai cấp độ:
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Lƣợng giá chƣơng trình: đánh giá kết quả và hiệu quả của tất cả các hoạt
động, dịch vụ do nhân viên xã hội và đồng nghiệp thực hiện
Lƣợng giá một hoạt động can thiệp cụ thể: nhân viên xã hội cùng thân chủ
đánh giá kết quả của hoạt động can thiệp trong trƣờng hợp cụ thể.
Nói một cách khác hoạt động lƣợng giá đƣợc tiến hành sau khi tiến trình
giúp đỡ cho thân chủ đƣợc thực hiện xong hoặc hoạt động lƣợng giá đƣợc tiến
hành khi hoạt động giúp đỡ thân chủ đang diễn ra.
Một lƣu ý rất quan trọng trong tiến trình giúp đỡ thân chủ - tiến trình giải
quyết vấn đề là trƣớc khi kết thúc tiến trình cần “nới lỏng” dần mối quan hệ để
thân chủ quen dần sự tự chủ và độc lập, Nhấn mạnh những thành tích mà thân
chủ đạt đƣợc động viên, khuyến khích để thân chủ tăng thêm sức mạnh, dám
đƣơng đầu với vấn đề có thể mắc phải sau này.
Hoạt động lƣợng giá cho phép nhân viên công tác xã hội nhận thấy nên
kết thúc tiến trình giúp đỡ hay tiếp tục theo dõi và có kế hoạch tiếp tục giúp đỡ
phù hợp.

CHƢƠNG VI: VAI TRÒ VÀ KỸ NĂNG CƠ BẢN CỦA NHÂN
VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI.
I. Vai trò của nhân viên công tác xã hội:
Các vai trò trực tiếp:
Tƣ vấn cá nhân và xử lý từng cảnh ngộ
Tƣ vấn hôn nhân và gia đình
Làm việc với nhóm
Làm việc với cộng đồng
Các vai trò gián tiếp (kết nối hệ thống):
Ngƣời trung gian
Điều phối các trƣờng hợp
Hòa giải
Tƣ vấn
Nghiên cứu.
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II. Các kỹ năng cơ bản của nhân viên công tác xã hội:
Kỹ năng lắng nghe và giao tiếp với ngƣời khác theo góc độ hiểu biết và có
mục đích.
Kỹ năng thu thập thông tin và tổng hợp các dữ liệu có liên quan trong quá
trình đánh giá.
Kỹ năng thiết lập và duy trì các mối quan hệ giúp đỡ trong công tác chuyên
môn.
Kỹ năng quan sát và đánh giá các hành vi ngôn ngữ có lời và không có lời
bằng phƣơng pháp chính xác.
Kỹ năng đánh giá nhu cầu của thân chủ và đề ra những thứ tự ƣu tiên trong
quá trình giải quyết vấn đề.
Kỹ năng dàn xếp và hòa giải giữa các bên.
Kỹ năng làm cầu nối trung gian giữa các tổ chức xã hội.
Kỹ năng khai thác và sử dụng các nguồn lực một cách linh hoạt, sáng tạo
trong việc đề ra các giải pháp mới nhằm đáp ứng nhu cầu của thân chủ.
Kỹ năng tạo lòng tin nơi thân chủ và khuyến khích họ với mọi nỗ lực tự
giải quyết vấn đề của mình.
Kỹ năng trao đổi tình cảm tế nhị, không làm tổn thƣơng hoặc không làm
cho thân chủ xấu hỗ không yên tâm.
Kỹ năng làm rõ nhu cầu của thân chủ một cách chính xác nhằm bảo vệ
quyền lợi của thân chủ một cách có hiệu quả.
Kỹ năng vận dụng lý thuyết ngành công tác xã hội vào thực tế công tác.
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PHỤ LỤC 1
Tiến trình giải quyết vấn đề trong công tác xã hội với cá nhân
Tiếp cận thân chủ

- Hoàn cảnh nào nhân viên xã hội và
thân chủ gặp nhau.

Nhận diện vấn đề

- Vấn đề của thân chủ là gì: vật chất hay
tình cảm tinh thần.

Thu thập thông tin

- Thu thập thông tin từ thân chủ, gia
đình, làng xóm, cộng đồng, địa phƣơng, các
dịch vụ xã hội khác

Đánh giá chẩn đoán

- Vấn đề thực sự của thân chủ là gì,
những yếu tố có liên quan trong trong vấn đề
của thân chủ.

Lên kế hoạch giải
quyết vấn đề

- Mục đích của việc lập kế hoạch, các
giải pháp thực thi, thứ tự ƣu tiên cho các giải
pháp, các yếu tố khác nhƣ thời gian, địa điểm,
tài chính.

Thực hiện kế hoạch

- Các hoạt động mà kế hoạch đã đề ra
nhƣ hỗ trợ, tƣ vấn, biện hộ..

Lƣợng giá

- Xem xét đánh giá kế hoạch hành động
đã đạt đƣợc mục tiêu hay không ? ghi chép
tổng hợp, rút kinh nghiệm.
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PHỤ LỤC 2
Tiến trình giải quyết vấn đề trong công tác xã hội nhóm
-

Tìm hiểu nhận diện đánh giá

vấn đề của nhóm
Giai đoạn chuẩn bị

-

Xây dựng nhóm

-

Xác định mục đích hoạt động

của nhóm
-

Xác định thời gian, địa điểm

hoạt động của nhóm.

Tiến hành sinh hoạt
nhóm

-

Bắt đầu sinh hoạt nhóm

-

Sinh hoạt, theo dõi, can thiệp,

đánh giá: hành vi cá nhân, vai trò cá
nhân, quá trình phát triển nhóm, mối
quan hệ nhóm.

-

Lƣợng giá quá trình sinh hoạt

nhóm
Đánh giá và kết thúc

-

Hoạt động nhóm đã đạt đƣợc

mục đích, phát triển thành nhóm mới
hoặc
-
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PHỤ LỤC 3
Tiến trình giải quyết vấn đề phát triển cộng đồng
Xác định cộng đồng cần nghiên cứu
Chọn cộng động

và phát triển theo mục tiêu ban đầu.

Tiếp cận cộng đồng, tìm hiểu nhu cầu

Hội nhập cộng đồng

thực sự của cộng đồng.
Chọn những thành viên trong cộng

Xây dựng và tập huấn
nhóm nòng cốt

đồng, tập huấn thành nhóm nòng cốt
trong quá trình tổ chức, triển khai chƣơng
trình phát triển.

Tìm hiểu và phân tích
cộng đồng

Phân tích những đặc điểm của cộng
đồng, điểm mạnh, yếu, nguồn lực, hỗ
trợ…
Ai là ngƣời chịu trách nhiệm chính

Thành lập ban điều
hành, chƣơng trình

trong các chƣơng trình đã đề ra.
Thƣờng xuyên nâng cao năng lực cho
cán bộ chƣơng trình qua việc giám sát và

Củng cố nâng cao
năng lực tổ chức

tập huấn.

Tổ chức liên kết các nguồn hỗ trợ từ

Liên kết bên trong và
ngoài cộng đồng

bên trong cộng đồng và ngoài cộng đồng.

Lƣợng giá các chƣơng
trình phát triển

Xem xét những việc đã làm đƣợc và
chƣa làm đƣợc, vì sao để làm bài học cho
chƣơng trình và cho những lần sau.

Kết thúc, tác viên
rút lui

Kết thúc chƣơng trình, cộng đồng
tự lực, tác viên phát triển rút lui.

http://www.ebook.edu.vn

Trang 79

Nhập môn Công tác xã hội

Võ Thuấn

PHỤ LỤC 4
Các tổ chức trong ngành công tác xã hội.
IFSW (International Federation of Social Woker): Hiệp hội Quốc tế Nhân viên
công tác xã hội.
IASSW (International Association of Schools of Social Work): Hiệp hội Quốc
tế các trƣờng công tác xã hội.
ICSW (Inetrnational Council of Social Welfare): Hội đồng An sinh xã hội thế
giới.
CSWE (Council of Social Work Education): Hội đồng Giáo dục công tác xã
hội.
NACM (National American of Case Management): Hội Quốc gia Quản lý
trƣờng hợp.
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