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PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Quấy rối tình dục gây ra những tác động vô cùng lớn cho toàn xã hội
nói chung và cho bản thân phụ nữ và trẻ em gái nói riêng - làm giảm hiệu
quả công việc, học tập gây mất tự tin và ảnh hưởng xấu tới thể chất và tinh
thần của những người bị hại. Do đó, đảm bảo môi trường sống an toàn cho
phụ nữ và đặc biệt cho nữ học sinh khỏi các nguy cơ bị quấy rối tình dục là
một việc làm hết sức cấp thiết.
Việt Nam là nước thứ hai trên thế giới và là nước tham gia ký đầu tiên ở
Châu Á về Công ước quốc tế về quyền trẻ em từ năm 1990, ban hành luật bảo
vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em từ năm 2004, Quyết định phê duyệt chương
trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 – 2015 của Thủ tướng Chính phủ
và ban hành nhiều văn bản, quy định hướng dẫn và thực hiện các hoạt động
chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tuy vậy, phụ nữ và trẻ em gái Việt nam vẫn rất
dễ bị tổn thương trước những thách thức hàng ngày do bạo lực, sự phân biệt
đối xử và tình trạng thiếu các cơ hội kinh tế gây ra. Trong đó đặc biệt lo ngại
việc phụ nữ và trẻ em gái phải chịu mức độ bạo lực và quấy rối tình dục cao
ở nơi công cộng và nơi làm việc. Theo số liệu thống kê từ báo cáo 2010 của
UNIFEM (nay là UN Women): 87% phụ nữ và trẻ gái đã từng bị quấy rối tình
dục nơi cộng cộng và nơi làm việc. Có tới 89% nam giới và những người
chứng kiến đã thấy các hành vi này. Đáng lưu ý là phần lớn người bị hại khi
phải đối mặt với tình huống bị quấy rối tình dục hoàn toàn bị động và những
người chứng kiến hoàn toàn thờ ơ - 66% phụ nữ và trẻ em gái được phỏng
vấn không có bất kỳ hành động phản ứng nào và 65% nam giới và người
chứng kiến không hề có các hành động can thiệp. Điều này không chỉ đồng
nghĩa với việc những kẻ thủ phạm vẫn đang tự do ngoài vòng công lý mà

2

nghiêm trọng hơn, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái đã trở thành một vấn
đề bình thường và được “chấp nhận” bởi đại bộ phận xã hội.
Học sinh trung học cơ sở là lứa tuổi chuyển tiếp từ trẻ em sang người
lớn gắn với giai đoạn dậy thì, trong đó các em học sinh nữ thường dễ có nguy
cơ bị quấy rối tình dục.Vấn đề này, đến từ cả hai yếu tố khách quan và chủ
quan. Yếu tố khách quan chính là văn hóa tư tưởng, luật pháp và giáo dục,
trong đó có cả ý chí chủ quan của người có hành vi quấy rối(đạo đức con
người) và yếu tố chủ quancủa người bị hại là đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi
của học sinh ở giai đoạn này. Một bên là những em gái đang trong giai đoạn
dậy thì, với sự thay đổi và lớn lên về thể chất, tuy nhiên nhận thức về sinh lý,
giới tính chưa hoàn chỉnh.Tâm lý tò mò về giới tính và thích khám phá bản
thân và của người khác khi xảy ra tình trạng rất phổ biến là để cho người khác
giới ôm ấp thân thiết, sàm sỡ những bộ phận nhạy cảm của mình màvẫn im
lặng không dám nói cho ai biết vì xấu hổ và sợ bị mắng. Đó là do các em
chưa được giáo dục một cách đầyđủ. Với một bên là những kẻ lợi dụng sự
ngây thơ, tính tò mò của các em, sự mua chuộc hay cám dỗ và đe dọa các em
để thực hiện hành vi quấy rối của chúng.
Công tác xã hội là một ngành khoa học ứng dụng, một nghề chuyên
nghiệp, ngay từ khi ra đời đã chứng minh tính hiệu quả trong việc giải quyết
các vấn đề của cá nhân, nhóm, cộng đồng trong đó chức năng đầu tiên của
công tác xã hội là phòng ngừa. Nếu áp dụng công tác xã hội trong đó có công
tác xã hội nhóm theo hướng chuyên nghiệp vào việc phòng ngừa quấy rối tình
dục cho học sinh là hướng tiếp cận mới ở Việt Nam. Nhất là đối với các học
sinh nữ. Giúp cho các em nâng cao kiến thức và kỹ năng, từ đó phòng ngừacó
hiệu quả hành vi quấy rối tình dục.
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Xuất phát từ những lý do trên, tôi lựa chọn đề tài: “Công tác xã hội
nhóm với việc phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ trường THCS
Bắc Hồng – Đông Anh – Hà Nội” cho nghiên cứu của mình.
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới
Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em là vấn đề quan trọng được các cơ
quan chức năng, các nhà nghiên cứu, các nhà giáo dục, các bậc phụ huynh ở
khắp nơi trên thế giới quan tâm, nghiên cứu để tìm ra các giải pháp, cách thức
phòng ngừa.
Về mặt lí luận, có nhiều cách tiếp cận khác nhau khi nghiên cứu, lý giải
những hành vi xâm hại tình dục này. Các nhà nghiên cứu thường lý giải hành
vi xâm hại tình dục trẻ em của nam giới là hành vi lệch chuẩn. Các lý thuyết
sinh học, tâm lý học và xã hội học đã được nhiều nghiên cứu áp dụng để giải
thích cho hành vi này (Karen J. Terry và Jennifer Tailon, 2004)[26]. Song do
những người có hành vi xâm hại tình dục trẻ em bao gồm nhiều nhóm đối
tượng khác nhau và bản chất hành vi xâm hại tình dục trẻ em cũng là hành vi
khá phức tạp nên các thuyết này vẫn chưa giải thích được đầy đủ những
nguyên nhân nào khiến một người trưởng thành có hành vi tình dục với trẻ em
và những yếu tố nào khiến họ tiếp tục có những hành vi như vậy.
Finkelhor là một trong những nhà lí luận nổi tiếng về xâm hại tình dục trẻ
em.Ông đã đưa ra một mô hình về những điều kiện quan trọng đối với xâm
hại tình dục trẻ em. Mô hình này là sự kết hợp từ nhiều lý thuyết để tìm hiểu
tại sao con người tham gia vào những hành vi lệch chuẩn về tình dục. Mô
hình này giải thích sự phức tạp về đối tượng xâm hại tình dục trẻ em, từ động
cơ cho đến việc họ tiếp tục mô hình này như thế nào. Mô hình này bao gồm
bốn yếu tố: cảm xúc, khoái cảm tình dục, sự cản trở và việc mất đi phản xạ có
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điều kiện. Yếu tố cảm xúc ở đây là mối liên hệ giữa nhu cầu tình cảm của
người xâm hại tình dục trẻ em với tính cách của đứa trẻ.Ví dụ một người xem
mình giống như một đứa trẻ và có nhu cầu tình cảm như đứa trẻ, nên anh ta
muốn xây dựng mối quan hệ với một đứa trẻ. Và nếu anh ta không có đầy đủ
kỹ năng sống để phát triển các mối quan hệ xã hội bình thường, anh ta có thể
cảm thấy thoải mái hơn nếu anh ta có mối quan hệ với trẻ em do có cảm giác
quyền lực và kiểm soát. Yếu tố khoái cảm tình dục đánh giá nguyên nhân tại
sao trẻ em lại gợi khoái cảm tình dục ở người lớn. Finkelhor cũng sử dụng các
thuyết phân tích tâm lý và thuyết tình cảm gắn bó để giải thích nguyên nhân
của hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Chẳng hạn, lý thuyết phân tích tâm lý
mô tả những kẻ gạ gẫm trẻ em là những kẻ bất hòa với mẹ sâu sắc khiến họ
không thể hiểu và gắn bó được với phụ nữ. Trong mối quan hệ với những
người lớn, những người này không có đủ các kỹ năng xã hội và sự tự tin cần
thiết để xây dựng các mối quan hệ (dẫn theo Tony Ward và Richard J.
Seigeri, 2002)[25]. Lý giải về những nguyên nhân, cũng như cơ chế tâm lý
của hành vi này, Mashall (1989) cũng cho rằng sự thiếu hụt những năng lực
xã hội và sự gắn bó thường được chú ý ở những đứa trẻ lười biếng và được
coi như là hậu quả của sự gắn bó không an toàn.
Ở một cách tiếp cận khác, khi nghiên cứu về những yếu tố có liên quan
đến xâm hại tình dục trẻ em, giới là một trong những yếu tố được nhiều nhà
nghiên cứu quan tâm như Annie Cossins (2000), David Finkelhor (2009),
John Frederick (2010)… Nhiều nghiên cứu cho thấy những người xâm hại
tình dục phần lớn là nam giới, từ những người còn ở tuổi vị thành niên chođến
những người cao tuổi.Theo thuyết kiến tạo xã hội (socialconstructionism),
tình dục giúp cho nam giới thể hiện hành vi nam tính và hành vi tình dục
chính là cái tạo nên sự khác biệt về quyền lực giữa nam giới và đối tượng của
anh ta. Vì vậy, xâm hại tình dục trẻ em chính là cách thức mà một số nam giới
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thực hiện để thể hiện sự thống trị và kiểm soát của mình. Bằng hành vi xâm
hại tình dục đối với trẻ em, nam giới thể hiện được nam tính của mình khi
không có quyền lực.
Về những yếu tố nguy cơ dẫn đến xâm hại tình dục trẻ em, nghiên cứu của
John Frederick (2010) chỉ ra rằng gia đình, cộng đồng, trường học, các cơ sở
của nhà nước như nhà tù, trại trẻ mồ côi, trại giáo dưỡng… và nơi làm việc là
những môi trường mà trẻ em có nguy cơ cao hoặc đã từng trải qua xâm hại
tình dục.
Trước hết, về môi trường gia đình, kết quả nghiên cứu cho thấy hiện
tượng xâm hại tình dục trẻ em thường xuất hiện ở những gia đình không hòa
thuận, có bạo lực, ở những gia đình mà mối quan hệ gia đình lỏng lẻo. Ví dụ,
gia đình có người nghiện rượu hoặc ma túy (Kelvin Lalor và Rosaleen
McElvaney. 2010). Việc rời bỏ gia đình hoặc lang thang trên đường phố rất
dễ dẫn đến nguy cơ bị xâm hại tình dục. Tiền sử bị bạo hành tình dục có liên
quan chặt chẽ đến sự phát triển về mặt tâm lý, sức khỏe và xã hội. Những
nghiên cứu xâm hại tình dục trẻ em ở các quốc gia Nam Á cho thấy ở môi
trường gia đình, trẻ em gái bị xâm hại tình dục nhiều hơn hoặc có nguy cơ bị
xâm hại tình dục cao hơn so với trẻ em trai ngoại trừ Sri Lanka (dẫn theo Trần
Thị Cẩm Nhung, 2012) [14]
Trong cộng đồng, xâm hại tình dục trẻ em diễn ra dưới 2 hình thức là lợi
dụng lòng tin của trẻ em (thường là những người hàng xóm, người quen biết,
người chăm sóc trẻ) và sử dụng quyền lực để có thể thực hiện được hành vi
xâm hại tình dục trẻ em (thường là những người có thể sử dụng quyền lực để
áp đặt đứa trẻ hoặc là cha mẹ đứa trẻ. Dưới những hình thức này, trẻ em thuộc
nhóm yếu thế, những trẻ em ở các khu vực bị tách biệt do chiến tranh hoặc
xung đột có nguy cơ cao hơn cả. Những trường hợp xâm hại tình dục như vậy
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có thể không bao giờ được báo cáo nếu kẻ xâm hại tình dục là cảnh sát, người
đứng đầu làng xã, hoặc những người có quyền lực trong cộng đồng. Từ góc
độ giới, nếu trẻ em gái có nguy cơ cao bị xâm hại tình dục ở môi trường gia
đình thì trẻ em trai có nguy cơ bị lạm dụng và xâm hại tình dục trong môi
trường cộng đồng như công viên, chợ, rạp hát…
Các nghiên cứu trên cũng chỉ ra rằng xâm hại tình dục trẻ em ở môi
trường học đường là hiện tượng phổ biến ở các quốc gia Nam Á. Những
người xâm hại tình dục lại chính là các thầy cô giáo và thường thông qua hình
thức cho tiền, cho điểm cao hoặc bị đe dọa; học sinh bị xâm hại tình dục ỏ
môi trường học đường thường không dám trình báo về việc bị xâm hại tình
dục do lo sợ bị trả thù, lo lắng người khác sẽ không tin mình hoặc cảm thấy
xấu hổ. Bị xâm hại tình dục là nguyên nhân khiến nhiều trẻ bỏ học, và ở môi
trường học đường này, trẻ em gái thường bị xâm hại dưới hình thức sử dụng
ngôn ngữ như bị trêu ghẹo, còn đối với em trai thường là hình thức xâm hại
đụng chạm tới cơ thể. Tuy nhiên, môi trường học đường cũng là nơi có thể
thúc đẩy hoạt động phòng chống xâm hại tình dục trẻ em vì thầy cô giáo là
người thường xuyên gặp gỡ học sinh và có thể phát hiện thấy những bất
thường của những em bị xâm hại tình dục cho dù là bị ở trường, ở nhà hay ở
cộng đồng. Mặc dù vậy, các nghiên cứu về xâm hại tình dục trẻ em ở khu vực
này cũng cho thấy giáo viên thường không được trang bị các kỹ năng hoặc
không được tập huấn về xâm hại tình dục, quyền trẻ em và các vấn đề về tình
dục khác.Vì vậy, có thể họ nhận ra có những trẻ em bị xâm hại tình dục
nhưng họ lại không có đủ kỹ năng để trợ giúp hoặc hướng dẫn các em tìm
kiếm sự giúp đỡ khi sự việc xảy ra (John Frederick, 2010)[28].
Nghiên cứu “Child-sexual-abuse-ten-ways-protect-your-kids” (Kathryn
Seifert Ph.D, 2011). Nghiên cứu đề cập đến các cách để bảo vệ trẻ khỏi xâm
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hại tình dục: 1. Khuyến khích con kể chuyện với bạn về một ngày của con; 2.
Trở thành người hiểu biết về xâm hại tình dục; 3. Chú ý những dấu hiệu nguy
hiểm; 4. Luôn biết con bạn ở đâu, với ai; 5. Hãy chắc chắn rằng có nhiều hơn
1 người lớn giám sát nhóm thanh thiếu niên; 6.Dạy trẻ rằng nguy hiểm có thể
đến từ những người mà chúng ta tin tưởng; 7. Tìm liệu pháp điều trị cho nạn
nhân; 8. Nắm bắt các dấu hiệu;9. Hành động nếu bạn nghi ngờ về sự xâm hại;
10. Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu (phòng ngừa, đánh giá, phương pháp tri
liệu hiệu quả cho nạn nhân và cả kẻ phạm tội) [29].
2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước
Có một số nghiên cứu trong nước với vấn đề xâm hại tình dục trẻ em
như của Tác giả Nguyễn Thị Hải - Đại học Thăng Long với bài viết đăng
trong kỷ yếu công trình khoa học năm 2015, với đề tài “ Vai trò của nhân viên
công tác xã hội trong việc hỗ trợ cho trẻ em bị xâm hại tại Hà Nội”. Nghiên
cứu này đề cập đến các khái niệm và hình thức xâm hại trẻ em và phân tích
thực trạng, từ đó làm rõ vai trò của NVCTXH trong quá trình can thiệp, hỗ trợ
trẻ em bị xâm hại [8].
Luận văn về “ Công tác xã hội trong việc phòng ngừa nguy cơ bị lạm
dụng tình dục ở trẻ lao động sớm(khảo sát trên địa bàn quận Ba Đình và quận
Hoàn Kiếm – Hà Nội)” của tác giả Nguyễn Minh Phương (Trường ĐH khoa
học xã hội và nhân văn)[15].
Đề tài nghiên cứu thực trạng Trẻ em lao động sớm trên địa bàn hai
quận Ba Đình và Hoàn Kiếm. Tìm hiểu và lý giải các yếu tố, nguy cơ dẫn đến
tình trạng bị lạm dụng tình dục ở Trẻ em lao động sớm và đề xuất giải pháp
có sự can thiệp của công tác xã hội nhằm phòng ngừa nguy cơ bị lạm dụng
tình dục mà nhóm trẻ này có thể gặp phải.
Tác giả Nguyễn Thị Đào - Bộ môn Công tác xã hội của Trường Đại học
Thăng Long đã có bài nghiên cứu được đăng trong công trình kỷ yếu khoa
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học năm 2014, với tên đề tài: Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em và vai trò
của công tác xã hội. Nghiên cứu chỉ ra các biểu hiện của hành vi xâm hại tình
dục, ảnh hưởng của việc bị xâm hại, các hình thức xâm hại, những dấu hiệu
và những nguy cơ… và từ đó phân tích vai trò của công tác xã hội trong hoạt
động phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em. Đặc biệt, nghiên cứu cũng đã chỉ
ra, quấy rối tình dục được xem là một trong những hình thức xâm hại tình
dục. Dưới góc độ nghiên cứu này, thì biểu hiện của hành vi quấy rối tình dục
bao gồm những hành vi như sau: Phô bày bộ phận sinh dục của mình để trẻ
nhìn thấy; Nhìn trộm khi trẻ không mặc quần áo (khi trẻ tắm, thay quần áo);
Dùng lời nói để kích thích tình dục; Cho trẻ xem tranh ảnh, sách báo, băng
hình, phim khiêu dâm[7]. Nghiên cứu này đã chỉ ra một cái nhìn mới về quấy
rối tình dục là một hình thức xâm hại tình dục. Đây là cơ sở để chúng tôi làm
nền tảng và phát triển thêm cho nghiên cứu của mình.
Trong báo cáo khảo sát của tổ chức Action AID và Báo cáo khảo sát
(2014) Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong Phát triển
(CGFED), Thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái: Nơi giấc mơ thành sự
thật. Được tiến hành ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh với
tổng là 10 quận huyện. Báo cáo cuộc khảo sát đã phát hiện ra: 1/ Những rủi
ro tiềm tàng đối với phụ nữ và trẻ em gái ở nơi công cộng tại các vùng đô thị;
2/ Những hình thức quấy rối tình dục với phụ nữ và trẻ em gái nơi công cộng;
3/ Những địa điểm diễn ra hành vi quấy rối tình dục; 4/ Thời gian và tần suất
xảy ra các vụ quấy rối tình dục; 5/ Phản ứng với những hành vi quấy rối tình
dục: có tới 67% phụ nữ và trẻ em gái không có bất kỳ hành động phản ứng
nào khi họ gặp phải các hành vi quấy rối tình dục , Tỉ lệ trình báo qua số điện
thoại đường dây nóng, Kể với đồng nghiệp hoặc nhờ người khác giúp đỡ;
trình báo sự việc với công đoàn, Cảnh báo đồng nghiệp khác, Nghỉ học hoặc
nghỉ làm, chuyển đi nơi khác Trình báo với công an, các cách khác lần lượt
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là2.3%, 18.1%, 0.9%, 15.1% , 0.5%, 0.5% , 1.9% và 6.6%. Đặc biệt, báo cáo
cũng phát hiện ra rằng đối tượng học sinh, sinh viên bị quấy rối nhiều nhất
chiếm 60%[6].
Báo cáo khảo sát của tổ chức Action Aid là tài liệu quan trọng đối với
nghiên cứu của chúng tôi cả về mặt lý luận và thực tiễn. Góp phần tăng
cường động lực để phát triển và hoàn thiện hơncho nghiên cứu của chúng tôi.
Luận văn “ Phối hợp với các lực lượng cộng đồng trong phòng ngừa
xâm hại tình dục trẻ em 6-11 tuổi trên địa bàn tỉnh Phú Yên” của tác giả Võ
Minh Hoàng,nghiên cứu thựctrạng về việc phối hợp các lựclượng cộng
đồngtrong phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em và đề xuất cácbiện pháp
phòngngừa xâm hại tình dục trẻ em lứa tuổi tiểu học trên địa bàntỉnh Phú Yên
dựa vào sự phối kết hợp các lực lượng trong cộng đồng[9].
Các nghiên cứu trên đã có nhiềuđóng góp thiết thực cả về lý luận và
thực tiễn đối vớitừng lĩnh vực nghiên cứu. Giúp cho tôi có cái nhìn mới vàđa
dạng về các lĩnh vực, bồi đắp thêm kiến thức và tư duy mới cho nghiên cứu
của tôi. Tuy nhiên, hướng tiếp cận công tác xã hội nhóm với việc phòng ngừa
quấy rối tình dục cho học sinh nữ cấp 2 thì tôi chưa phát hiện thấy có nghiên
cứu nào. Do vậy, dựa trên thực tiễn và kinh nghiệm bản thân, tôi muốn làm
rõ hơn về vấn đề này, tôi nghiên cứu để tài “Công tác xã hội nhóm với việc
phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ trường THCS Bắc Hồng –
Đông Anh – Hà Nội” là đề tài mới, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.
3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
3.1.Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu lý luận và thực trạng về hoạt động công tác xã hội nhóm
với việc phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ trường THCS Bắc
Hồng – Đông Anh – Hà Nội. Từ đó ứng dụng tiến trình công tác xã hội nhóm
nhằm nâng cao kỹ năng phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ.
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3.2.Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác xã hội nhómvới việc phòng
ngừa quấy rối tình dục cho nữ học sinh trung học cơ sở.
- Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động công tác xã hội nhóm với
việc phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ trường THCS Bắc Hồng –
Đông Anh – Hà Nội
- Ứng dụng tiến trình công tác xã hội nhóm nhằm nâng cao kỹ năng
phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữtrường THCS Bắc Hồng – Đông
Anh – Hà Nội
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Công tác xã hội nhóm với việc việc phòng ngừa quấy rối tình dục cho
học sinh nữ trường THCS Bắc Hồng
4.2. Khách thể nghiên cứu
Khách thể nghiên cứu bao gồm:
- Khách thể chính: 160 học sinh nữ. Trong đó:
Khảo sát 40 học sinh nữ thuộc khối lớp 6 và 40 phiếu thuộc khối lớp 7;
40 phiếu dành cho khối lớp 8 và 40 phiếu dành cho khối lớp 9.
Bên cạnh đó, khảo sát bằng các cuộc phỏng vấn sâu đối với Lãnh đạo
nhà trường, giáo viên và cán bộ quản lý học sinhlà 10 người.
Ngoài ra, khảo sát đối với các phụ huynh học sinh là 10 người
4.3. Phạm vi nghiên cứu
- Giới hạn nội dung nghiên cứu
Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu về hoạt động công tác xã hội nhóm với
việc phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ trung học cơ sở.
- Giới hạn về thời gian thực hiện
Từ tháng 01/2018 đến tháng 10/2018
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- Giới hạn không gian nghiên cứu
Trường THCS Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội
5. Phương pháp nghiên cứu
5.1.Phương pháp phân tích tài liệu
Thu thập thông tin từ các công trình khoa học, sách, báo được xuất bản
và nghiên cứu chính thức về kiến thức, kỹ năng phòng ngừa quấy rối tình dục
cho học sinh nữtrong trường học. Trên cơ sở đó, tiến hành phân tích, so sánh,
tổng hợp các khái niệm về hành vi quấy rối tình dục, cách phân loại hành vi
quấy rối; lý luận về CTXH; đặc điểm tâm, sinh lý củahọc sinh nữ trung học
cơ sở (tâm lý lứa tuổi thiếu niên)… làm cơ sở lý luận của đề tài.
5.2.Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi
Sử dụng phiếu điều tra tiến hành khảo sát 160 học sinh nữ nhằm tìm hiểu
thực trạng hoạt động công tác xã hội nhóm với việc phòng ngừa quấy rối tình
dục cho học sinh nữ trường THCS Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội và thực
trạng mức độ tác động của các yếu tố.
5.3.Phương pháp phỏng sâu
Phỏng vấn sâu với cán bộ quản lí và giáo viên chủ nhiệm lớp là 10
người, phụ huynh học sinh là 10 người nhằm tìm hiểu nhận thức, thái độ và
biện pháp can thiệp của họ đối với việc giáo dục phòng ngừa quấy rối tình
dục.
5.4.Phương pháp thống kê toán học
Sử dụng bộ công cụ Exel để xử lý kết quả điều tra và thực nghiệm.
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6. Kết cấu luận văn
Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác xã hội nhóm với việc phòng ngừa
quấy rối tình dục cho học sinh nữ trung học cơ sở.
Chương 2: Thực trạng công tác xã hội nhóm với việcphòng ngừa quấy
rối tình dục cho học sinh nữ trường trung học cơ sở Bắc Hồng, Đông Anh, Hà
Nội.
Chương 3: Ứng dụng tiến trình công tác xã hội nhómvới việc phòng
ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ trường trung học cơ sở Bắc Hồng,
Đông Anh, Hà Nội.
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CHƯƠNG 1
LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI NHÓM VỚI VIỆC PHÒNG
NGỪA QUẤY RỐI TÌNH DỤC CHO HỌC SINH NỮ
TRUNG HỌC CƠ SỞ

1.1.Lý luận về công tác xã hội nhóm
1.1.1.Khái niệm công tác xã hội
Có nhiều quan niệm, định nghĩa khác nhau về Công tác xã hội. Mỗi tổ
chức, Hiệp hội hay quốc gia nào đó đều có cách nhìn nhận riêng của họ,
nhưng tựu chung lại các định nghĩa về công tác xã hội đều có những điểm
chung. Có thể khái quát về công tác xã hội như sau: “ Công tác xã hội là một
nghề, một hoạt động chuyên nghiệp nhằm trợ giúp các cá nhân, gia đình và
cộng đồng nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu và tăng cường chức năng xã
hội đồng thời thúc đẩy môi trường xã hội về chính sách, nguồn lực và dịch vụ
nhằm giúp cá nhân, gia đình, cộng đồng giải quyết và phòng ngừa các vấn đề
xã hội góp phần đảm bảo an sinh xã hội”.
1.1.2.Khái niệm, tầm quan trọng của công tác xã hội nhóm
1.1.2.1.Khái niệm Công tác xã hội nhóm
Có nhiều cách hiểu, cách tiếp cận về CTXH nhóm, trong Từ điển công
tác xã hội của Barker(1995)được định nghĩa như sau: “ Một định hướng và
phương pháp can thiệp công tác xã hội, trong đó các thành viên chia sẻ những
mối quan tâm và những vấn đề chung, họp mặt thường xuyên và tham gia vào
các hoạt động được đưa ra nhằm đạt được những mục tiêu cụ thể. Mục tiêu
của công tác xã hội nhóm không chỉ là trị liệu những vấn đề tâm lý, tình cảm
mà còn là trao đổi thông tin, phát triển các kỹ năng xã hội và lao động, thay
đổi các định hướng giá trị và làm chuyển biến các hành vi chống lại xã hội
thành các nguồn lực hiệu quả. Các kỹ thuật can thiệp đều được đưa vào quá
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trình công tác xã hội nhóm nhưng không hạn chế kiểm soát những trao đổi về
trị liệu (tr.85)[10].
Theo các tác giả Toseland và Rivas(1998) đưa ra một định nghĩa bao
quát được bản chất của công tác xã hội nhóm như sau: “ Công tác xã hội
nhóm là hoạt động có mục đích với các nhóm nhiệm vụ và trị liệu nhằm đáp
ứng nhu cầu tình cảm xã hội và hoàn thành nhiệm vụ. Hoạt động này hướng
trực tiếp tới các cá nhân các thành viên trong nhóm và tới toàn thể nhóm trong
một hệ thống cung cấp dịch vụ(tr.12)[10]
Dù được định nghĩa trên phương diện nào thì có thể định nghĩa một cách
chung nhất như sau:Công tác xã hội nhóm là phương pháp can thiệp của công
tác xã hội. Đây là một tiến trình trợ giúp mà trong đó các thành viên trong
nhóm được tạo cơ hội và môi trường có các hoạt động tương tác lẫn nhau,
chia sẻ những mối quan tâm hay những vấn đề chung, tham gia vào các hoạt
động nhóm nhằm đạt được với mục tiêu chung của nhóm và hướng đến giải
quyết những mục đích của cá nhân thành viên giải tỏa những vấn đề khó
khăn. Trong hoạt động công tác xã hội nhóm, một nhóm thân chủ được thành
lập, sinh hoạt thường kỳ dưới sự điều phối của trưởng nhóm (có thể là nhân
viên công tác xã hội và có thể là thành viên của nhóm) và đặc biệt là sự trợ
giúp, điều phối của nhân viên công tác xã hội (trong trường hợp trưởng nhóm
là thành viên của nhóm) [10].
Từ định nghĩa trên có thể nhận thấy CTXH nhóm có đặc điểm đó là: Đối
tượng tác động của CTXH nhóm là nhóm, là mối tương tác giữa các nhóm
viên, là mục đích, bầu không khí, sinh hoạt nhóm. Công tác xã hội nhóm là sử
dụng cơ cấu nhóm và năng động trong nội bộ nhóm để đem đến những thay
đổi về nhận thức, niềm tin và hành vi. Các thành viên trong nhóm chia sẻ kinh
nghiệm và sử dụng nguồn lực của cá nhân và của nhóm để giải quyết vấn đề
của họ.
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1.1.2.2.Tầm quan trọng của công tác xã hội nhóm
Công tác xã hội nhóm được coi là một trong những phương pháp can
thiệp chính của nghề công tác xã hội chuyên nghiệp trên thế giới. Trong các
trung tâm, các cơ sở, trường học hay ở cộng đồng, hỗ trợ những người dễ bị
tổn thương, phương pháp làm việc với nhóm có những tác động quan trọng
đến việc hỗ trợ những thân chủ giải quyết vấn đề. Có thể, kể đến những lợi
ích của công tác xã hội nhóm như sau
Thứ nhất, công tác xã hội nhóm tạo ra cảm giác được thuộc về nhóm
cho các thân chủ. Đây là một nhu cầu cơ bản của con người, được tham gia
vào sinh hoạt nhóm, được sự chấp nhận và tôn trọng của các thành viên trong
nhóm. Quá trình trải nghiệm và tương tác nhóm giúp thân chủ sẽ thấy mình
cũng quan trọng và có giá trị.
Thứ hai, công tác xã hội nhóm tạo ra cơ hội để thử nghiệm thực tế.
Trong nhóm các thành viên sẽ có cơ hội thực hành thay đổi hành vi trước khi
thực hiện những hành vi đó trong các tình huống thực tiễn. Để từ đó thân chủ
có được ý niệm những hành vi mới thay đổi sẽ được chấp nhận ở ngoài nhóm
như thế nào.
Thứ ba, công tác xã hội nhóm tạo ra sự hỗ trợ qua lại lẫn nhau. Qua quá
trình tương tác qua lại các thành viên, tạo ra sự gắn bó với nhau. Mỗi thành
viên có cơ hội được giúp đỡ người khác và từ đó cho họ cảm nhận về trách
nhiệm với người khác và với chính mình.
Thứ tư, công tác xã hội nhóm tạo ra sức mạnh và nghị lực cho thân chủ.
Thông qua tương tác giữa các thành viên trong các hoạt động, nhóm bày tỏ và
chia sẻ những kinh nghiệm, phương pháp, cách thức với nhau… Dưới sự
điều phối của nhân viên xã hội giúp các thành viên nhận ra những điểm mạnh
và lấy lại sức mạnh và nghị lực vươn lên(Reid 1997).
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Thứ năm, công tác xã hội nhóm giúp tăng cường cơ hội để thu hút
nguồn lực từ xã hội, cộng đồng, các tổ chức xã hội và các cá nhân.
Tóm lại, công tác xã hội nhóm có vai trò quan trọng trong quá trình hỗ
trợ thân chủ yếu thế có những khó khăn trong xã hội. Vai trò quan trọng của
công tác xã hội nhóm thể hiện ở những tác động về mặt tâm lý, tình cảm
mang lại cho các cá nhân có khó khăn trong cuộc sông như giải tỏa tâm tư,
tình cảm, giúp họ lấy lại sự lạc quan, giá trị bản thân. Bên cạnh đó, công tác
xã hội nhóm còn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cá nhân về mặt xã
hội, giúp họ tự tin trong quản lý cuộc sống của bản thân họ, của gia đình họ
và hòa nhập hơn với cuộc sống xã hội.
1.2. Đặc điểm tâm sinh lý của học sinh nữ trung học cơ sở
1.2.1.Khái niệm học sinh nữ trung học cơ sở
Tuổi thiếu niên bao gồm cả trẻ em trai và trẻ em gái trong độ tuổi từ
11- 15 tuổi, được gọi là lứa tuổi học sinh trung học sơ sở( hay còn gọi là học
sinh cấp 2). Vì vậy học sinh nữ trung học cơ sở là những học sinh mang đặc
điểm sinh học của giới tính nữ và đang trong độ tuổi thiếu niên từ 11 – 15
tuổi.
1.2.2. Đặc điểm tâm lý học sinh nữ
Đây là giai đoạn phát triển của trẻ từ 11 - 15 tuổi, các em bước vào học
ở trường trung học cơ sở (từ lớp 6 - 9). Lứa tuổi này là thời kỳ chuyển tiếp từ
tuổi thơ sang tuổi trưởng thành, phát triển mọi mặt: thể chất, trí tuệ, tình cảm,
đạo đức…
Ở lứa tuổi thiếu niên có sự tồn tại song song “vừa tính trẻ con, vừa tính
người lớn”,điều này phụ thuộc vào sự phát triển mạnh mẽ về cơ thể, sự phát
dục, điều kiện sống, hoạt động…của các em. Mặt khác, ở những em cùng độ
tuổi lại có sự khác biệt về mức độ phát triển các khía cạnh khác nhau của tính
người lớn - điều này do hoàn cảnh sống.
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Những yếu điểm của hoàn cảnh kiềm hãm sự phát triển tính người lớn:
trẻ chỉ bận vào việc học tập, không có những nghĩa vụ khác, nhiều bậc cha mẹ
có xu thế không để cho trẻ hoạt động, làm những công việc khác nhau của gia
đình, của xã hội.
Những yếu tố của hoàn cảnh thúc đẩy sự phát triển tính người lớn: sự
gia tăng về thể chất, về giáo dục, nhiều bậc cha mẹ quá bận, gia đình gặp khó
khăn trong đời sống, đòi hỏi trẻ phải lao động nhiều để sinh sống. Điều đó
đưa đến trẻ sớm có tính độc lập, tự chủ hơn.
Đặc biệt, những em học sinh nữ thì biết đến việc phụ giúp bố mẹ nấu
cơm, rửa bát, quét nhà, trông em, giặt quần áo, biết đi chợ. Những trẻ em gái
ở nông thôn có thể ra đồng làm các công việc nhẹ của nhà nông. Đối với
những trẻ em gái ở thành thị, hay gia đình thuộc khu vực nông thôn có điều
kiện khá giả thì tri thức sách vở làm cho các em hiểu biết nhiều, nhưng còn
nhiều mặt khác nhau trong đời sống thì các em hiểu biết rất ít. Có những em ít
quan tâm đến việc học tập ở nhà trường, mà chỉ quan tâm đến những vấn đề
làm thế nào cho phù hợp với mốt, điệu đà, đam mê thần tượng. Ở một số em
khác không biểu hiện tính người lớn ra bên ngoài, nhưng thực tế đang cố gắng
rèn luyện mình có những đức tính của người lớn như: cảm thông, chú ý đến
hình thức, coi trọng tình bạn, thích được làm chị với đám bạn con trai cùng
tuổi, có những hoài bão rất “ người lớn” thích được độc lập, tự chủ nhưng
thực tế vẫn còn là học sinh, và phụ thuộc về mặt vật chất vào bố mẹ.
Giai đoạn này, sự phát triển các quá trình nhận thức có những biến đổi
cơ bản trong hoạt động tư duy, trí nhớ của trẻ đã mang tính chất chủ định và
tư duy trừu tượng.
Đời sống tình cảm ở lứa tuổi này đã sâu sắc, phong phú song lại bồng
bột, dễ bị kích động, vui buồn thay đổi nhanh chóng. Trong mối quan hệ bạn
bè xuất hiện tình cảm khác giới, có nguyện vọng được bạn khác giới quan
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tâm, yêu thích. Ở lứa tuổi này, tình cảm đã bắt đầu phục tùng ý chí, tình cảm
đạo đức phát triển mạnh.
1.2.3. Đặc điểm sinh lý học sinh nữ trung học cơ sở
a/ Sự biến đổi về mặt giải phẫu sinh lí
Sự phát triển cơ thể của thiếu niên diễn ra mạnh mẻ nhưng không cân
đối. Sự hoạt động tổng hợp của các tuyến nội tiết quan trọng nhất (tuyến yên,
tuyến giáp trạng, tuyến thượng thận) tạo ra nhiều thay đổi trong cơ thể trẻ,
trong đó sự nhảy vọt về chiều cao và sự phát dục. Chiều cao của các em tăng
lên một cách đột ngột, hằng năm có thể tăng từ 5 - 6 cm; Trọng lượng cơ thể
hằng năm tăng từ 2,4 - 6 kg; tăng vòng ngực…là những yếu tố đặc biệt trong
sự phát triển thể chất của trẻ.
Sự phát triển cơ thể diễn ra không cân đối làm cho các em lúng túng,
vụng về, “lóng ngóng”. Xương chân và tay chóng dài nhưng cơ phát triển
chậm hơn và lồng ngực phát triển chậm, nên đầu tuổi thiếu niên thường có
thân hình dài, hơi gầy và ít nhiều không cân đối.
Sự phát triển của hệ tim - mạch cũng không cân đối : thể tích tim tăng
nhanh, hoạt động mạnh hơn nhưng đường kính phát triển chậm hơn. Điều này
gây nên rối loạn tạm thời của hệ tuần hoàn máu.
b/ Hoạt động thần kinh cấp cao:Ở tuổi thiếu niên, quá trình hưng phấn chiếm
ưu thế rõ rệt, dẫn đến thiếu niên không làm chủ được cảm xúc của mình,
khôngkiềm chế được xúc động mạnh. Các em dễ bị kích động, dễ bực tức, cáu
gắt, mất bình tĩnh…
Ở tuổi thiếu niên, phản xạ có điều kiện đối với những tính hiệu trực tiếp
được hình thành nhanh hơn những phản xạ có điều kiện đối với những tín
hiệu từ ngữ. Do vậy, ngôn ngữ của trẻ cũng thay đổi. Các em nói chậm hơn,
hay “nhát gừng”, “cộc lốc”… Nhưng hiện tượng này chỉ tạm thời, khoảng 15
tuổi trở lên hiện tượng này cân đối hơn.
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c/ Hiện tượng dậy thì
Sự trưởng thành về mặt sinh dục là yếu tố quan trọng nhất của sự phát
triển cơ thể của thể thiếu niên. Tuyến sinh dục bắt đầu hoạt động và cơ thể các
em xuất hiện những dấu hiệu dậy thì. Từ 9- 10 tuổi tuyến vú bắt đầu tăng kích
thước. Thời kỳ mạnh mẽ nhất trong quá trình phát triển diễn ra khoảng từ 1113 tuổi con gái tròn trặn dần, xương chậu rộng ra và xuất hiện kinh nguyệt, sự
uể oải, mệt mỏi, đau bụng, dễ nổi nóng thường biểu hiện trước và trong chu
kỳ kinh nguyệt. Đây cũng là thời kỳ sản sinh ra trứng,có thể mang thai và sinh
con.
Tuổi dậy thì của các em nam bắt đầu và kết thúc chậm hơn các em gái
khoảng 1,5 - 2 năm, nên tâm lý và độ người lớn của các em gái sẽ hơn các em
trai và muốn thể hiện là đàn chị đám con trai cùng tuổi là điều dễ thấy ở tâm
lý các em gái lứa tuổi này.
Sự phát dục cùng với những chuyển biến trong sự phát triển cơ thể của
thiếu niên có một ý nghĩa không nhỏ trong sự nảy sinh những cấu tạo tâm lý
mới. Cảm giác về tính người lớn thực sự của mình ; cảm giác về tình cảm giới
tính mới lạ, xuất hiện những cảm giác và rung động mới. Trước sự lan truyền
thông tin trên các trang mạng, sách báo và từ sự bàn tán của bạn bè về bộ
phận sinh dục, tình yêu, giới tính kích thích sự phát triển rất mạnh hứng thú
khơi dậy những tình cảm lãng mạn đầu tiên làm ảnh hưởng lớn đến học tập và
sinh hoạt có thể dẫn đến rối nhiễu hành vi, rối nhiễu cảm xúc.
Tóm lại, lứa tuổi của các em không còn là trẻ con nữa, nhưng chưa hẳn
là người lớn. Ở lứa tuổi này các em cần được tôn trọng nhân cách, cần được
phát huy tính độc lập nhưng cũng rất cần đến sự chăm sóc chu đáo và đối xử
tế nhị.
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1.3. Hành vi quấy rối tình dục với học sinh nữtrung học cơ sở
1.3.1.Khái niệm quấy rối tình dục
Thực tế, ở công sở hay bất cứ đâu người ta cũng có thể bắt gặp những
câu chuyện tiếu lâm, bàn tán về các bộ phận trên cơ thể người khác. Mọi
người cho rằng đấy là những câu nói đùa chứ không ý thức được rằng đó là
biểu hiện của hành vi quấy rối tình dục
Rất nhiều người đã từng bị quấy rối tình dục ở các mức độ khác nhau,
nhưng phần lớn đều chỉ biết âm thầm chịu đựng vì tâm lý mặc cảm, xấu hổ,
sợ thị phi. Với văn hóa Á Đông, chủ đề sách nhiễu tình dục thường được coi
là nhạy cảm để thảo luận công khai vì còn quá nhiều định kiến đối với các nạn
nhân.
Pháp luật hiện cũng chưa quy định, hướng dẫn cụ thể về hành vi “Quấy
rối tình dục”, mặc dù trong thực tế rất phổ biến và gây nguy hiểm cho xã
hội.Tuy nhiên, hiện nay ở nhiều nơi đang rộ lên phong trào học kỹ năng tự vệ,
dạy kỹ năng sống để nhận biết các hành vi quấy rối, xâm hại tình dục. Đây là
việc làm vô cùng cần thiết cho trẻ em gái và chị em phụ nữ.
Theo tổ chức CARE, có đến 10 nhóm hành vi quấy rối tình dục từ nhẹ
đến nặng. Đó là:
- Đùa giỡn, bình luận về vấn đề tình dục khi người khác không muốn
nghe.
- Yêu cầu ai đó gửi hình ảnh khỏa thân hoặc gửi cho người khác những
hình ảnh thô tục.
- Ép ai đó hẹn hò với mình hết lần này đến lần khác cho dù người đó đã
từ chối.
- Hỏi những câu nhạy cảm về quan hệ tình dục.
- Dùng những tiếng động hoặc cử chỉ mời gọi.
- Cố ý sàm sỡ, động chạm cơ thể như cấu véo, vỗ, xoa, sờ mó...
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- Nhìn chằm chằm vào những bộ phận tế nhị.
- Đặt và gọi những cái tên không phù hợp.
- Gạ gẫm quan hệ tình dục.
- Bắt một người nào đó thực hiện những hành động tình dục mà họ
không muốn chính là quấy rối tình dục.
Tóm lại“Quấy rối tình dục là hành vi có tính chất tình dục gây ảnh
hưởng tới nhân phẩm của nữ giới và nam giới, đây là hành vi không được
chấp nhận, không mong muốn và không hợp lý làm xúc phạm đối với người
nhận và tạo ra môi trường làm việc bất ổn, đáng sợ, thù địch và khó chịu…” –
(Trích Bộ quy tắc ứng xử QRTD tại nơi làm việc)[16]
1.3.2. Khái niệm quấy rối tình dục với học sinh nữtrung học cơ sở
Quấy rối tình dục với học sinh nữ THCSlà hành vi có tính chất tình dục
gây ảnh hưởng tới nhân phẩm, tinh thần, sức khỏe của học sinh nữ , đây là
hành vi không được chấp nhận, không mong muốn và không hợp lý làm xúc
phạm đối với học sinh nữ và tạo ra môi trường sống, học tập bất ổn, đáng sợ,
thù địch và khó chịu.
Trong đề tài, tôi sử dụng khái niệm này vào mục đích nghiên cứu của
mình.
1.3.3. Đặc điểm của hành vi quấy rối tình dục với học sinh nữ trung học cơ
sở
Quấy rối tình dục có thể biểu hiện qua những hành động, lời nói mà đôi
khi nhiều người ít nghi ngờ. Nhiều người thường xuyên nghe những câu nói
đùa, nhận xét về giới tính, cơ thể của bản thân từ người khác giới. Nhưng họ
không ngờ rằng đây là biểu hiện của quấy rối tình dục.
QRTD là vi phạm đạo đức, là hành vi thiếu văn hóa, vì nó không phù
hợp với các chuẩn mực ứng xử giữa người và người. Từ những câu tán tỉnh
tục tĩu, đùa cợt quá trớn liên quan đến giới tính, những ánh mắt nhìn hau háu,
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sỗ sàng, thô lỗ chứng tỏ một sự thiếu văn hóa làm người xung quanh khó
chịu. Những hành động đụng chạm thân thể cố ý, nhất là ở những vùng nhạy
cảm tại nơi công cộng như trên xe buýt vào giờ cao điểm, trong cầu thang
máy… cũng gây sự bực bội, tức giận, cảm giác khinh bỉ ở người phải chịu
đựng. Đến những sự gạ gẫm, những hành vi sàm sỡ lúc vắng người, dùng tiền
bạc hoặc những ưu đãi nào đó để mua chuộc. Tuy ở một số nước chưa coi là
phạm pháp nhưng đủ để làm nạn nhân cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương,
bị xúc phạm đến nhân phẩm. Nạn nhân luôn luôn “sống trong sợ hãi”, sợ bị
đàm tiếu, sợ bị đánh ghen, sợ bị trả thù vì không chịu “chiều”, không đáp ứng
mong muốn của người quấy rầy ở cương vị cao hơn mình, người đó nắm
được điểm yếu của mình. Đến những vụ cưỡng đoạt, xâm hại tình dục, chiếm
đoạt thân thể thì ở bất cứ nước nào cũng bị coi là một hành vi tội phạm, một
bên chủ động và bên kia là “nạn nhân”, hay nói đúng hơn là “người bị hại”.
“Người bị hại” thường yếu thế hơn về địa vị, đẳng cấp hoặc tài chính (là học
sinh, là nhân viên cấp dưới, là người làm công, người nghèo phải lao động
kiếm sống…), đó là lý do khiến họ phải chấp nhận, nên đa số các vụ QRTD bị
giấu diếm, ít khi bị phanh phui.
Đặc điểm hành vi quấy rối tình dục
Quấy rối tình dục bằng lời nói: Lời nói, cử chỉ thiên về giới tính, gợi dục.
Đây là tình trạng rất phổ biến trong các cơ quan công sở và trường học ở
nhiều nơi:
Những nhận xét thô lỗ về các vùng trên cơ thể; Xâm phạm đời sống
riêng tư của đối phương như là hỏi những câu hỏi về đời sống phòng the, chăn
gối của đối phương; Tò mò về quần áo bên trong của đối phương như là Tự
nói ra như là cố ý khoe về khả năng làm tình của kẻ muốn quấy rối; Có những
lời nói kích thích sự tò mò về giới tính với trẻ….Việc quấy rối tình dục bằng
lời nói gây hậu quả nặng nề về tinh thần, tâm lý học sinhám ảnh tâm hồn, ảnh
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hưởng tới sự phát triển lành mạnh của trẻ. Điều nguy hại là hành vi quấy rối
này không để lại vết thương, dấu vết thực thể, bằng chứng cũng khó thu thập
do nạn nhân không có phương tiện ghi âm, còn kẻ biến thái thì lợi dụng hoàn
cảnh không có nhân chứng để hành động. [34]
Bị ép buộc: Đôi khi, trong một số trường hợp chính người nam giới là
người thân trong gia đình, dòng họ, bạn bè của cha mẹ, anh chị hoặc có thể là
giáo dục viên, huấn luyện viên của học sinh nữ là người có hành vi quấy rối
tình dục . Dấu hiệu nhận biết có thể là từ lời nói, mệnh lệnh ép buộc hay đe
dọa hoặc nâng/ hạ điểm thành tích, nếu bạn không chấp nhận quan hệ hay
chịu sự quấy rối tình dục [34 ]
Quấy rối thân thể: Tiếp xúc thân thể một cách cố ý. Đây có lẽ là dấu
hiệu trực quan nhất. Biểu hiện có thể là khi người khác giới đứng quá gần,
xâm phạm vào không gian cá nhân của bạn. Sau đó, anh ta có thể đặt tay,
choàng tay ôm lên vai, hoặc cố tình xoa lưng bạn.
Nhìn chằm chằm, hau háu, thô lỗ vào các vùng nhạy cảm của người nữ;
Gửi hình ảnh có nội dung tình dục; Viết thư, tin nhắn có nội dung gợi dục;
Thủ đoạn của Quấy rối tình dục xảy ra dưới những biểu hiện sau
Những kẻ thường có hành vi quấy rối tình dục thường là những kẻ
thuộc trong các đối tượng có biểu hiện: Lợi dụng quyền lực, đe doạ, ép
buộc;Lợi dụng lòng tin để lôi kéo, lừa dối trẻ;Lợi dụng hiểu biết còn non nớt
của trẻ nhỏ;Lợi dụng tâm lý mới lớn/ hoặc muốn làm người lớn; Lợi dụng sự
tò mò về giới tính, tình dục của trẻ mới lớn/ thanh thiếu niên; Doạ nạt công bố
hình ảnh hoặc chuyện riêng tư của trẻ cho cha mẹ, người thân; Doạ đăng tin
bài, hình ảnh không hay về trẻ.[34]
1.3.4.Ảnh hưởng của hành vi quấy rối tình dục đối với học sinh nữ trung
học cơ sở
Tác động tiêu cực của QRTD phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể, vào
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mức độ của sự quấy rối, vào thời gian dai dẳng mà “nạn nhân” phải chịu
đựng. Khi những hành vi QRTD lặp đi lặp lại sẽ làm cho nạn nhân từ trạng
thái xấu hổ, bực mình, khó chịu chuyển sang sợ hãi, hoang mang, rơi vào
khủng hoảng tinh thần và có những ám ảnh thường xuyên. Họ mất sự tự tin và
lòng tin vào người khác. Dần dần mất thoải mái kèm sợ hãi sẽ tạo nên một
yếu tố mới xen lẫn vào đời sống làm thay đổi tâm lý của họ. Sự chịu đựng, ấm
ức, buồn tủi làm đầu óc họ bị căng thẳng, dẫn đến trầm cảm, bi quan, ảnh
hưởng rất lớn đến sức khỏe và khả năng học tập và làm việc.
Gần đây, rất nhiều câu chuyện được bộc lộ trên một số diễn đàn, lên án
những hành vi quấy rối tình dục từ thời thơ ấu của nhiều nghệ sĩ, nhiều nạn
nhân ở các cơ quan, công sở. Bởi lẽ, nỗi ám ảnh trong lòng họ đến lúc không
thể im lặng khi những vụ quấy rối xảy ra ngày càng nhiều, nhất là những trẻ
em gái. Hậu quả để lại tác động đến mọi mặt của cuộc sống nạn nhân:
Sự thương tổn về mặt tinh thần: Nạn nhân cảm thấy mình bị xúc phạm
đến nhân phẩm, các nạn nhân của QRTD có thể mắc các hội chứng suy
nhược, đau đầu, mệt mỏi… Cộng thêm với sự im lặng, không phản ứng lại,
thậm chí thỏa hiệp, để lại những ẩn ức không được giải tỏa nên những hội
chứng trên càng thêm trầm trọng. Những triệu chứng trên thể hiện rõ ở phụ nữ
hơn ở nam giới vì bản chất của họ vốn yếu đuối, ít đấu tranh, không muốn
làm to chuyện mà chỉ âm thầm chịu đựng.
Khi hành vi QRTD thực hiện với những em nhỏ ở tuổi vị thành niên thì
hành động xấu xa này càng đáng bị lên án, vì nó tạo ra một vết thương tinh
thần sâu xa, làm chúng mất lòng tin vào tình yêu, vào con người và vào chính
mình, có khi đeo bám suốt cả cuộc đời những nạn nhân trẻ tuổi. QRTD xảy ra
ở trường học, bị coi là sự vi phạm đạo đức nghiêm trọng mà báo chí đã từng
tố cáo những vụ “đổi tình lấy điểm”, còn gây ra những hiện tượng bỏ học,
chuyển trường… Ở mức cao nhất, khi bị xâm hại tình dục, nhiều em đã trở
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nên chai lỳ, bất cần đời, nổi loạn hoặc trở thành những phần tử bất mãn xã
hội.
Sự tổn hại về kinh tế cho nạn nhân: Khi người quấy rối là chính ông chủ
của công ty, là các quan chức cấp cao hơn trong công sở, là thầy giáo ở nhà
trường, thì những hành động phản kháng của “nạn nhân” có thể dẫn đến
những tác hại trực tiếp đến bản thân họ như bị trù dập, mất cơ hội thăng tiến,
thậm chí dễ dàng mất việc làm, bị đuổi học tác động đến tương lai, cuộc sống
của bản thân và gia đình họ.[34]
QRTD còn gây ra những hậu quả xã hội. Tình trạng này dẫn đến việc
thường xuyên nghỉ học, chuyên cần học tập suy giảm, lo lắng tiếp tục bị quấy
rối, sợ hãi khi nghĩ lại tình huống xảy ra… có thể boa học, chuyển trường
Tóm lại quấy rối tình dục là một "vấn nạn" đáng sợ ở nhiều nơi và đa
phần trẻ em gái và phụ nữ là nạn nhân. Hành vi này có thể khiến nạn nhân
gặp phải một loạt các tác động tiêu cực, bao gồm bối rối, sợ hãi, lo lắng và
trầm cảm, hiệu suất học tập suy giảm.
1.4. Công tác xã hội nhóm với việc phòng ngừa quấy rối tình dục cho học
sinh nữ trường trung học cơ sở
1.4.1. Khái niệm công tác xã hội nhóm với việc phòng ngừa quấy rối tình
dục cho học sinh nữ trung học cơ sở
Từ định nghĩa công tác xã hội nhóm và nhóm giáo dục phòng ngừa quấy
rối tình dục cho học sinh nữ, có thể khái quát về CTXH nhóm với việc phòng
ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ như sau:
“Công tác xã hội nhóm với việc phòng ngừa quấy rối tình dục cho học
sinh nữ trung học cơ sở là việc tổ chức thực hiện các chủ đề và sử dụng các
hoạt độngtheo tiến trình công tác xã hội nhóm, nhằm phát huy sự tương tác
giữa các thành viên của nhóm là học sinh nữ, giúp họ nâng cao kiến thức, thái
độ và kỹ năng phòng ngừa quấy rối tình dục. Trong hoạt động công tác xã hội

26

nhóm một nhóm học sinh nữ được thành lập, sinh hoạt nhóm theo mục tiêu và
kế hoạch, dưới sự điều phối của trưởng nhóm (có thể là NVXH hoặc là một
thành viên trong nhóm).
1.4.2. Một số hoạt động công tác xã hội nhóm với việc phòng ngừa quấy rối
tình dục cho học sinh nữ trung học cơ sở
Trong mục tiêu giáo dục phòng ngừa QRTD với nhóm học sinh nữ,
NVCTXH cần thực hiện các hoạt động chủ đạo với nhóm, cụ thể như sau:
1.4.2.1. Tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí chứanội dung cần giáo dục:
Vui chơi là hoạt động không thể thiếu cho học sinh. Đây là hoạt động
giáo dục đảm bảo nguyên tắc dạy học phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của
học sinh. Tổ chức các trò chơi vừa tạo sự vui vẻ, hài hước, giải tỏa căng thẳng
sau mỗi giờ học, lôi kéo được các thành viên tham gia, tăng tình đoàn kết
trong nhóm., tạo sự tự tin, phấn khởi để tham gia vào các hoạt động tiếp theo.
Ngoài các trò chơi tập thể vui nhộn tổ chức đan xen trong các buổi sinh hoạt
nhóm còn có các trò chơi mang nội dung cần giáo dục, đó là:
Trò chơi vẽ hình người: Trò chơi này triển khai trong nội dung nhận biết
về cơ thể mình và các vùng nhạy cảm trên cơ thể. Trò chơi này còn phù hợp
với nội dung giáo dục các nguyên tắc phòng tránh QRTD như nguyên tắc bàn
tay, nguyên tắc đồ bơi…
Trò chơi đóng vai: Các nhóm nhỏ sẽ tự xây dựng tình huống và sắm vai
theo tình huống đó. Mục đích là để cho các thành viên trong nhóm có thêm
hiểu biết và có thêm kỹ năng giải quyết vấn đề từ việc tự mình trải nghiệm
trong đó. Các thành viên trong nhóm và các nhóm khác tự học hỏi lẫn nhau
thông qua sự quan sát, thực hành tương tác và đánh giá, nhận xét rút ra bài
học cho bản thân.
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1.4.2.2. Truyền thông nhóm
Là quá trình trao đổi thông tin giữa các thành viên trong nhóm hướng
đến những mục tiêu cụ thể như cập nhật kiến thức, làm thay đổi nhận thức,
thái độ và kỹ năng và định hướng xây dựng cách nhìn nhận của các cá nhân
trong nhóm về một vấn đề nào đó. Truyền thông nhóm về phòng ngừa QRTD
sẽ áp dụng nội dung các hoạt động như là:Tuyên truyền, phổ biến pháp luật
về Bảo vệ trẻ em; Treo băng zôn, khẩu hiệu trong trường, sân khấu hóa; thi
tìm hiểu pháp luật Bảo vệ trẻ em
1.4.2.3. Giáo dục nhóm
Giáo dục giới tính: Là việc cung cấp các thông tin về sự phát triển của
cơ thể, giới tính, tình dục, và các mối quan hệ, cùng với xây dựng kỹ năng để
giúp các bạn trẻ giao tiếp và đưa ra quyết định liên quan đến tình dục và sức
khỏe tình dục của họ.Giáo dục giới tính sẽ bao gồm thông tin về tuổi dậy
thì, biện pháp tránh thai và bao cao su, các mối quan hệ, phòng chống bạo lực
tình dục, hình ảnh cơ thể, giới tính và khuynh hướng tình dục. Nó cần phải
được giảng dạy bởi các giáo viên được đào tạo chuyên môn.
Giáo dục kỹ năng sống: Trong tài liệu tập huấn hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp của Bộ GD- ĐT, KNS là khả năng thực hiện những hành vi
thích ứng tích cực, những cách hành xử hiệu quả, giúp cá nhân hoà nhập vào
môi trường xung quanh (gia đình, lớp học, bạn bè…), giúp cá nhân hình thành
các mối quan hệ xã hội, phát triển những nét nhân cách tích cực thuận lợi cho
sự thành công học đường và thành công trong cuộc sống.
Giáo dục kỹ năng sống là một quá trình tác động sư phạm có mục đích,
có kế hoạch nhằm hình thành năng lực hành động tích cực, có liên quan tới
kiến thức và thái độ, giúp cá nhân có ý thức về bản thân, giao tiếp, quan hệ xã
hội, thực hiện công việc, ứng phó hiệu quả với các yêu cầu thách thức của
cuộc sống hàng ngày…Các kỹ năng quan trọng là kỹ năng tự nhận thức, kỹ
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năng xác định giá trị, kỹ năng kiên định, kỹ năng giải tỏa căng thẳng thần
kinh, kỹ năng nói không, kỹ năng tìm kiếm sự giúp đỡ, kỹ năng tự vệ.
Giáo dục phòng ngừa QRTD: Khái niệm, các biểu hiện của hành vi
quấy rối tình dục trẻ em; Các cấp độ quấy rối tình dục trẻ em; Thủ đoạn phổ
biến của kẻ quấy rối tình dục trẻ em; Các cảnh báo quấy rối tình dục trẻ em;
Nguyên nhân quấy rối tình dục trẻ em; Hậu quả quấy rối tình dục trẻ em;
Quy tắc đồ bơi; Quy tắc 4 vòng tròn; Quy tắc bàn tay; Quyền và bổn phận
của trẻ em.
1.4.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động công tác xã hội nhóm với
việc phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ trung học cơ sở
* Vai trò, năng lực của Nhân viên xã hội: Đây là yếu tố có mối quan
hệ trực tiếp và chặt chẽ, có vai trò quan trọng trong tiến trình trợ giúp nhóm
đạt được mục tiêu. NVCTXH sử dụng những kiến thức, kĩ năng đã được đào
tạo để hỗ trợ nhóm. Phương pháp làm việc khoa học và hiểu biết sâu rộng của
NVXH sẽ giúp cho tiến trình công tác xã hội nhóm với việc giáo dục phòng
ngừa quấy rối tình dục cho nhóm học sinh nữ trường THCS Bắc Hồng đạt
hiệu quả cao.
* Sự tham gia của học sinh: Đây là giai đoạn phát triển mạnh về tư
duy trừu tượng, kỹ năng phân tích và nhận thức cao hơn giai đoạn trước.
Thích tham gia vào các hoạt động mang tính tập thể với bạn đồng trang lứa và
muốn chứng tỏ mình là người lớn. Đây là tiền đề quan trọng để tổ chức các
hoạt động nhóm.
Tuy nhiên, nhận thức của các em về vấn đề này còn nhiều hạn chế, do
thiếu thốn về người cung cấp thông tin (người giáo dục, định hướng) vấn đề
quấy rối tình dục. Tâm lý của các em ở giai đoạn này thích tìm tòi, khám phá
cái mới lạ, thích tò mò về cơ quan sinh dục và các hành vi liên quan đến tính
dục. Vì thế để thỏa mãn trí tò mò, trẻ thường tự lên mạng tìm hiểu hoặc học
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hỏi từ bạn bè. Đa phần những thông tin mà trẻ tìm được mang tính "kích thích
bản năng" hơn là giáo dục giới tính. Hơn nữa khi tự tìm hiểu trên mạng, trẻ rất
dễ sa đà vào những trang web có nội dung xấu, đồi trụy, dẫn đến những nhận
thức lệch lạc về tình yêu và tình dục.
Mặt khác, bước vào tuổi dậy thì, trẻ thường dễ rơi vào trạng thái lo lắng,
buồn rầu về những nhược điểm trên cơ thể mình.Nếu bị ai đó có hành vi xấu
với cơ thể mình hoặc bi chê bai, các em luôn cảm thấy mình thật xấu xa, vô
cùng mặc cảm, xấu hổ với chính bản thân mình, cảm thấy mình không tốt,
thật tồi tệ và không thể nào xóa sạch nỗi nhục nhã này. Từ đó, mà ảnh hưởng
đến tâm lý sức khỏe và khả năng học tập của các em.
Lứa tuổi này các em đã xuất hiện tình cảm với bạn khác giới, biết để ý
chăm sóc dáng vẻ bề ngoài, xây dựng tình bạn thân nên rất coi trọng bạn bè.
Những hành vi của bạn thường được các bạn trong nhóm học tập, bắt chước
lẫn nhau theo lối “ A dua”. Chính vì vậy,bạn bè cũng chính là môi trường
quan trọng khi tổ chức các tình huống liên quan đến các hoạt động trong
nhóm. Nắm được “tâm lý bè đàn”, tâm lý “ đám đông” của lứa tuổi này thì
NVXH sẽ thu hút được sự tham gia của các nhóm học sinh nữ từ các khối,
các lớp khác, khích lệ các thành viên cùng tham gia vào nhóm để cho các
em được học tập, trải nghiệm từ sự trợ giúp từ phía bạn bè
* Nhận thức của giáo viên, phụ huynh về tầm quan trọng của hoạt
động giáo dục phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh
Gia đình là ngôi trường giáo dục đầu tiên cho các em, chính cha mẹ các
em là những người thầy, cô giáo mẫu mực tràn đầy tình thương yêu các em.
Cha mẹ là những người gần gũi ở bên có thể quan tâm, chia sẻ mọi tâm tư,
nguyện vọng của con mình. Việc chăm sóc, giáo dục con cái biết tự bảo vệ
bản thân, biết cách phòng tránh bị quấy rối tình dục là trách nhiệm của những
người làm cha làm mẹ.
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Nhà trường không chỉ là nơi đem nền tri thức khoa học tới cho học sinh
mà còn có nhiệm vụ giáo dục các thế hệ học sinh của nhà trường có các phẩm
chất đạo đức, nhân cách tốt.
Ngày nay, trước yêu cầu của xã hội, thời kỳ mở cửa, nền giáo dục cũng
có những cải tiến cho phù hợp, thích ứng với tình hình chung. Nhà trường
thực hiện nhiệm vụ giáo dục tri thức và lối sống của học sinh thông qua nhiều
hoạt động, chương trình khác nhau. Lãnh đạo nhà trường cùng với tập thể
giáo viên, cán bộ quản lý học sinh, cán bộ các Đội, Đoàn phải là những
người chuyên môn giỏi, đạo đức tốt, phẩm chất trong sáng, nhiệt tình, yêu
quý học sinh luôn khởi xướng và gương mẫu trong các phong trào. Các
chương trình phải phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức vừa mang
tính giáo dục vừa mang tính giải trí. Có như thế, thì các hoạt động mới thu hút
được sự tham gia và đem lại hiệu quả tích cực.
* Cơ chế phối hợp giữa nhà trường với các lực lượng giáo dục
ngoài trường trong hoạt động phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh.
Nhà trường và gia đình phối hợp giáo dục con em, học sinh ở trên lớp
và ở tại nhà. Thường xuyên nắm bắt tình hình của học sinh.
Chính quyền, các đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương tuyên truyền
kiến thức phòng ngừa tại cộng đồng. Thường xuyên nắm bắt về tình hình an
ninh trật tự trên địa bàn.
Nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương là những lực lượng
trọng yếu trong công tác phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh. Cần có
cơ chế phối hợp tốt giữa các lực lượng, nếu như thiếu đi hay một lực lượng
nào đó yếu hoặc không tham gia phối hợp thì hoạt động phòng ngừa không
hiệu quả. Ngược lại, nếu như có sự phối hợp tốt cả ba lực lượng này thì hoạt
động phòng ngừa mang lại hiệu quả cao.
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* Cơ chế, chính sách liên quan đến bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ
em:Pháp luật, Nhà nước ban hành những văn bản Luật và chính sách tạo hành
lang pháp lý để các bên liên quan và công dân thực hiện đúng. Việc giáo dục
phòng ngừa QRTD cho học sinh có phù hợp với quy định của Luật và chính
sách của nhà nước hay không hoặc việc tuyên truyền pháp luật phòng chống
XHTD, QRTD đã được đưa vào trong văn bản Luật nào chưa và có ảnh
hưởng như thế nào đến hoạt động giáo dục phòng ngừa trong nhà trường.
* Sự quan tâm của hiệu trưởng và giáo viên đối với công tác phòng
ngừa quấy rối tình dục cho học sinh
Đây là yếu tố đóng vai trò quyết định cho phép triển khai hoạt động
công tác xã hội nhóm với phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ trong
trường. Lãnh đạo nhà trường có nhận thức được đây là vấn đề cần thiết giáo
dục hay không, họ có quan tâm tới sự an toàn của học sinh nữ hay không.
Bằng cách nào nếu như họ cho rằng là cần thiết và rất quan tâm để tiến hành
hoạt động công tác xã hội nhóm.Ngược lại nếu họ cho là không cần thiết,
không quan tâm thì sẽ khó có thể triển khai được hoạt động công tác xã hội
nhóm với chủ đề này. Một khi sự quan tâm và cho là cần thiết thì chắc chắn
hoạt động công tác xã hội nhóm có được sự hỗ trợ to lớn để hoạt động phòng
ngừa đạt hiệu quả cao.
* Văn hóa, phong tục tập quán của địa phương:Nhậnthức, ý thức
trách nhiệm của người dân trongviệc chấp hành pháp luật,thực hiện lối sống
văn hóa, ngăn chặn các hành vixâm hại tình dục trẻ emdiễn ra trong cộng
đồng; Các đoàn thể, tổ chức xã hội có tham gia xây dựngnếp sống văn hóa ở
cộng đồng dân cư, tạo môi trường lành mạnh, an toàn,ngăn chặn những tác
động có ảnh hưởng xấu đến trẻ; sẵn sàng đáp ứng khinhà trường có những
yêu cầu, đề nghị về sự hỗ trợ, giúp đỡ trong công tácgiảng dạy, giáo dục học
sinh về giới tính, các kỹ năng phòng ngừa XHTD, QRTD như thế nào.
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1.5. Một số lý thuyết có liên quan
1.5.1. Lý thuyết nhận thức – hành vi
Theo lập luận về hành vi, cứ ứng với một tác nhân kích thích sẽ có
các phản ứng phù hợp. Dựa vào đó, con người có thể đổ lỗi cho ngoại cảnh để
bao biện cho hành vi mà họ làm không được hoặc cố tình làm không tốt.
Chẳng hạn, trong nhóm có thành viên luôn cảm thấy mặc cảm, xấu hổ về bản
thân mình khi bị người khác làm nhục, cảm thấy mình không còn giá trị gì
nữa. Nhân viên xã hội trong tình huống này nếu sử dụng liệu pháp Nhận thức
– Hành vi sẽ giúp cho cá nhân đó nhận ra suy nghĩ không phù hợp của mình,
nhằm tạo nên những hành vi đúng đắn tương ứng.
Thuyết Nhận thức – Hành vi lập luận rằng: Chính tư duy quyết định
phản ứng chứ không phải tác nhân kích thích(ngoại cảnh) quyết định phản
ứng. Sở dĩ chúng ta có những hành vi hay tình cảm lệch chuẩn là vì chúng ta
có những suy nghĩ không phù hợp. Như vậy, để làm thay đổi những hành vi
lệch chuẩn, chúng ta cần thay đổi chính những suy nghĩ không thích nghi.
Theo đó, mô hình hành vi đã được phát triển thêm yếu tố nhận thức như sau:
S

C

R

B

S (Subject): Tác nhân kích thích
C ( Cognitive): Nhận thức
R (Reflexion): Phản ứng của con người
B ( Behavior): Kết quả hành vi
Theo sơ đồ trên ta thấy, cứ mỗi một tác nhân kích thích tác động tới não
bộ của mỗi người, qua quá trình mã hóa, xử lý, phân tích thông tin sẽ phản
ứng theo nhiều hình thức, cho ra các kết quả hành vi khác nhau, tùy thuộc
vào quan điểm, suy nghĩ, cá tính và kinh nghiệm của từng người. Kết quả của
hành vi đó phản ánh trình độ nhận thức của mỗi cá nhân. Ví dụ, trong một lớp
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học, khi giáo viên đang giảng về giới tính và cơ quan sinh dục nam, nữ trong
giờ sinh học. Có những em khi nghe đến những khái niệm hay những bộ phận
trên cơ thể thì cảm thấy xấu hổ, ngại ngùng, im lặng khi được hỏi, quay mặt
đi chỗ khác. Nhưng bên cạnh đó, có những em thì hiểu biết rõ hơn do đọc
sách báo, do được nghe kể hay xem trên mạng nhiều hay những em có cá tính
mạnh mẽ thì không ngại ngùng có thể tự nhiên chia sẻ khi nói về vấn đề giới
tính. Một ví dụ khác, vấn đề quấy rối tình dục đã và đang xảy ra ở nhiều nơi
và diễn ra hàng ngày ở nơi công sở, nhà ở, hàng xóm, nơi công cộng. Đó là
hành vi vi phạm pháp luật và bị xã hội kịch liệt lên án, tuy nhiên, đại bộ phận
học sinh nữ chưa được trang bị đầy đủ về kiến thức, kỹ năng và thái độ trước
vấn đề này. Theo mô hình Nhận thức – Hành vi, khi một học sinh nữ từng
nghe người lớn nói chuyện tếu nhau thì sẽ coi đó là chuyện vui của người lớn.
Khi em bị một người khác giới trêu đùa, chỉ chỏ và có những nhận xét thiếu tế
nhị về cơ thể của em, có những câu nói hàm ý khêu gợi, gợi dục với em
nhưng em không nhận ra rằng bản thân mình đang bị quấy rối tình dục, đó
là trêu đùa thô thiển.
Theo các lý thuyết gia nhận thức, các vấn đề nhân cách và hành vi của
con người được tạo tác bởi những suy nghĩ sai lạc trong mối quan hệ tương
tác với môi trường bên ngoài. Con người nhận thức nhầm và gán nhãn nhầm
cả từ tâm trạng ở trong ra đến hành vi bên ngoài, do đó gây nên những niềm
tin, hình tượng, đối thoại nội tâm tiêu cực. Suy nghĩ không thích nghi tốt đưa
đến các hành vi tồi. Điều đó cho thấy rằng, con người có thể học hỏi để nâng
cao giá trị bản thân, nâng cao hiểu biết đề cho ra những hành vi tốt, thái độ
tốt. Như vậy, Nhận thức – Hành vi là trường phái trị liệu dựa trên quan điểm
cho rằng cảm xúc của con người được tạo ra không phải bởi hoàn cảnh môi
trườngmà bởi cách chúng ta nhìn nhận vấn đề.
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Lý thuyết Nhận thức – Hành vi tập trung vào các trị liệu nhằm hướng
đến sự thay đổi trong hành vi. Thuyết không thực sự quan tâm đến tiến trình
thay đổi diễn ra trong tâm trí con người khi họ thay đổi hành vi. Vì vậy, lý
thuyết học tập đã mở rộng được quan niệm này bằng cách lập luận rằng hầu
hết quá trình học tập đều được thực hiện nhờ có suy nghĩ và quan niệm của
mỗi người về những gì mà họ đã trải nghiệm. Con người học tập bằng cách
quan sát, ghi nhớ và lặp lại những cách ứng xử của người khác trong hoàn
cảnh tương tự. Vậy nên, việc chú trọng vào quá trình này sẽ có thể góp phần
tích cực cho việc hỗ trợ đối tượng có hành vi phù hợp hơn[13]
1.5.2.Thuyết học tập xã hội
Thuyết học tập xã hội được bắt đầu từ nguồn gốc của quan điểm học
tập của Tarde(1843-1904), ông nhấn mạnh ý tưởng về học tập xã hội thông
qua ba quy luật bắt chước, đó là: Sự tiếp xúc gần gũi, bắt chước người khác
và sự kết hợp cả hai. Cá nhân học cách hành động và ứng xử của người khác
qua quan sát hoặc bắt chước.
Thuyết học tập xã hội được sử dụng để điều chỉnh hành vi. Ví dụ,
việc bố trí, sắp xếp một học sinh có hành vi lệch lạc ngồi cạnh học sinh có
hành vi tốt. Như vậy, cách cư xử của học sinh tốt sẽ giúp cho học sinh kia
nhận thấy hành vi chưa đúng của mình và chỉnh sửa. Tuy nhiên, học sinh có
hành vi tốt cũng có thể nhiễm hành vi lệch lạc của học sinh kia, đây chính là
kết quả trái ngược không mong đợi.
Trong quá trình vận dụng thuyết học tập vào thực tế, có một số
nguyên tắc cần được chú trọng. Thứ nhất, hiệu quả sẽ đạt được ở mức cao
nhất của học tập quan sát là thông qua việc tái tổ chức và tập diễn lại hành vi
được làm mẫu một cách tượng trưng, sau đó thực hiện lại nó một cách cụ thể.
Thứ hai là mã hóa hành vi được làm mẫu đó bằng lời nói, đặt tên hoặc hình
tượng hóa kết quả và cách này còn tốt hơn việc chỉ quan sát. Các cá nhân sẽ
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rất có thể bắt chước hành vi được làm mẫu đó nếu như mô hình đó thích hợp
với họ và họ thấy ngưỡng mộ và nếu như nó mang lại kết quả mà họ coi là có
giá trị.
Thuyết học tập trong công tác xã hội nhóm được nghiên cứu và phân
tích để đưa ra những giải thích hành vi của các thành viên trong nhóm. Hành
vi của nhóm có thể xuất hiện khi nó được kích thích và có tính lây lan. Ví dụ,
nhân viên xã hội nhắc nhở một thành viên có hành vi thái quá, không phù hợp
thì thành viên đó sẽ dừng hành vi đó lại, các thành viên khác thấy vậy và tự
kiểm soát hành vi của mình.
Khi vận dụngthuyết học tập xã hội trong công tác xã hội nhóm, người
điều phối cần phải lưu ý tới việc sử dụng các kỹ thuật để khuyến khích những
hành vi được coi là chuẩn mực, chẳng hạn như việc khen thưởng, khích lệ
mỗi cá nhân đúng lúc; hoặc có các hình phạt để nhắc nhở nhóm viên tránh
lặp lại những hành vi không phù hợp với chuẩn mực nhóm. Ngoài ra, nhân
viên xã hội cũng cần phải biết vận dụng các kỹ năng và tạo cơ hội để các
khuôn mẫu hành vi tích cực của các thành viên nhóm xuất hiện và lặp đi lặp
lại, giúp các thành viên nhóm nhận thức được khuôn mẫu và có thời gian để
thực hành[13]
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Tiểu kết chương 1
Trong chương 1, tác giả đã đưa racác khái niệm về công tác xã hội,
công tác xã hội nhóm, đặc trưng của công tác xã hội nhóm và bàn đến tầm
quan trọng của công tác xã hội nhóm đối với hoạt động giáo dục phòng ngừa
quấy rối tình dục học sinh nữ, các khái niệm về quấy rối tình dục học sinh nữ,
biểu hiện về hành vi, các hình thức quấy rối, ảnh hưởng của quấy rối tình dục
đối với nạn nhân. Các đặc điểm tâm sinh lý học sinh nữ THCS, các hoạt động
công tác xã hội nhóm với việc phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ
trung học cơ sở.
Chương này cũng đề cập đến các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động
công tác xã hội nhóm với việc phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ
trung học cơ sở.
Lý luận ở chương 1 là cơ sở, nền tảng quan trọng để tiến hành khảo
sát đánh giá thực trạng của chương 2. Từ đó ứng dụng và đề xuất giải pháp
phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động công tác xã hội nhóm với việc phòng
ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ trung học cơ sở.
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CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHÓM VỚI VIỆC PHÒNG NGỪA
QUẤY RỐI TÌNH DỤC CHO HỌC SINH NỮ TRƯỜNG TRUNG HỌC
CƠ SỞ BẮC HỒNG – ĐÔNG ANH – HÀ NỘI
2.1. Đặc điểm địa bàn và khách thể nghiên cứu
2.1.1. Đặc điểm về địa bàn nghiên cứu
Trường THCS Bắc Hồng với diện tích 4479 m2 tọa lạc tại trung tâm
xã Bắc Hồng – Đông Anh – Hà Nội, vùng quê giàu truyền thống cách mạng.
Trường được thành lập năm 1958, tiền thân của trường PTCS Bắc Hồng.
Trong hành trình phát triển của mình, trường THCS Bắc Hồng đã đạt được
những thành tích đáng kể, đang từng bước vững chắc đi lên, khẳng định vị trí
của mình trong hệ thống giáo dục của huyện Đông Anh.
Năm học 2016 – 2017, trường có 20 lớp với 724 học sinh; cơ sở vật
chất nhà trường có 20 phòng học văn hóa, có 01 phòng học tin học, 01 phòng
đọc cho học sinh, 01 phòng y tế và các thiết bị dạy học hiện đại,… đảm bảo
đáp ứng nhu cầu của việc dạy và học.
Ban Giám hiệu đã luôn sâu sát trong chỉ đạo chuyên môn cũng như các
công tác giáo dục đạo đức học sinh. Mở các lớp học kỹ năng sống tại trường,
tổ chức sinh hoạt các chuyên đề về giá trị sống cho học sinh và giáo viên.
Công tác Đội và phong trào thiếu nhi là mặt mạnh của trường THCS Bắc
Hồng . Liên đội luôn dẫn đầu trong các hoạt động Đoàn Đội của Huyện ,
nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Liên đội xuất sắc, nhiều năm liền dẫn đầu thi
đua trong công tác Đoàn Đội, nhận bằng khen của thành phố về Hoàn thành
xuất sắc công tác Đội, được nhận cờ Liên đội xuất sắc dẫn đầu Huyện và
thành phố...Có được kết quả tốt đẹp như vậy là nhờ có sự quan tâm sâu sát
của Chi bộ nhà trường, của Ban Giám hiệu, sự nhiệt tình, giàu kinh nghiệm
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của các đồng chí Tổng phụ trách và sự hết lòng vì học sinh của tập thể giáo
viên, cán bộ, nhân viên nhà trường.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng đoàn thể vững mạnh luôn được tập
thể Ban Giám hiệu và cán bộ, giáo viên nhà trường chú trọng thực hiện. Nhờ
vậy chi bộ nhà trường nhiều năm liên tục đạt “Chi bộ trong sạch - vững
mạnh”. Công đoàn nhà trường liên tục đạt Công đoàn vững mạnh của
Huyện, Chi đoàn luôn giữ danh hiệu Chi đoàn vững mạnh.
Năm học 2014 - 2015, trường vinh dự được UBND huyện Đông Anh
tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến. Với sự đoàn kết nhất trí cao, sự nỗ
lực không ngừng của mỗi cá nhân, năm học này trường THCS Bắc Hồng tin
tưởng sẽ gặt hái những kết quả tốt đẹp hơn nữa.
* Định hướng của nhà trường:
Góp phần hưởng ứng thực hiện chính sách, chủ trương của Nhà nước
nhằm đẩy mạnh xã hội hóa công tác giáo dục, đẩy mạnh và nâng cao chất
lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường; giáo dục thế hệ học trò - chủ nhân
tương lai của đất nướ, tạo tiền đề cho các em có đầy đủ năng lực, phẩm chất
tốt, đạo đức tốt để sau này trở thành những công dân có ích cho xã hội.
* Tôn chỉ hoạt động:
Qua kinh nghiệm đúc rút từ thực tế, nhà trường mong muốn xây dựng
một môi trường giáo dục lành mạnh theo tiêu chí: “Nhà trường văn hóa - Nhà
giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”.
Thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chất lượng giáo dục cho
giáo viên trong trường.

39

* Cơ cấu tổ chức
BAN GIÁM HIỆU

CÔNG ĐOÀN
TRƯỜNG

CÁC TỔ CHUYÊN
MÔN

BAN CHẤP HÀNH
ĐOÀN TNCS HCM

THƯỜNG TRỰC HỘI
CMHS

BAN CHỈ HUY LIÊN
ĐỌI

HỘI LIÊN HIỆP TN
VIỆT NAM

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức, quản lý của trường THCS Bắc Hồng
Cơ cấu tổ chức nhà trường được kiện toàn, trường có 42 cán bộ, giáo
viên và nhân viên được chia thành 4 tổ chuyên môn ( 02 tổ KHTN, 02 tổ
KHXH) và 01 tổ văn phòng; 71, 9% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn.
Trong những năm qua, Trường THCS Bắc Hồng luôn tự hào được đánh
giá là một trong những ngôi trường có môi trường học tập thân thiện với đội
ngũ giáo viên giàu tâm huyết, tận tâm với nghề và chuyên môn cao. Xây dựng
nguồn nhân lực có chiều sâu về năng lực và đạo đức nghề nghiệp. Nhà trường
không chỉ chú trọng dạy về văn hóa mà còn quan tâm giáo dục kỹ năng sống,
phẩm chất đạo đức của học sinh là mục tiêu hàng đầu của nhà trường, trường
luôn nỗ lực tuyển dụng và đào tạo đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên có
trình độ - chuyên môn vững vàng, đáp ứng sự mong đợi của phụ huynh.
2.1.2. Đặc điểm khách thể nghiên cứu
Nghiên cứu thực hiện khảo sát với 160 em học sinh nữ trường THCS
Bắc Hồng trong độ tuổi từ 11-15 tuổi(từ lớp 6 đến lớp 9). Mỗi khối khảo sát
với 40 em, ngoài ra nghiên cứu cũng thực hiện các cuộc phỏng vấn sâu với
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các thầy cô giáo, cán bộ quản lý trong trường là 10 người và 10 phụ huynh
học sinh để thu thập các thông tin liên quan, cụ thể như sau:
Khách thể nghiên cứu thuộc lứa tuổi này, các em cũng không nằm
ngoài mang những đặc điểm tâm sinh lý chung của lứa tuổi thiếu niên như là
sự phát triển về cơ thể, ngoại hình, tư duy, các cơ quan, các hệ và bước vào
thời kỳ dậy thì và nảy sinh tình cảm khác giới, tâm lý tò mò, thích khám phá
và thích làm người lớn.
Bản thân các em phần nhiều thuộc thành phần gia đình nông thôn, còn
lại thuộc gia đình thương nghiệp và trí thức có điều kiện kinh tế khác nhau,
mang những nét văn hóa gia đình và cá tính khác nhau.
Đây là những học sinh bình thường đang học theo chương trình chung
của Bộ giáo dục và đào tạo, nên tại thời điểm khảo sát, tình trạng sức khỏe
của các em đều ổn định, không xuất hiện những phản ứng đột ngột về sức
khỏe hoặc lây lan tâm lý ngất hàng loạt
Theo quan sát và đánh giá tổng quan, nhận thức, sức khỏe của các em
có thể tham gia được vào quá trình khảo sát này[38]
2.2. Thực trạng hoạt động nhóm với việc phòng ngừa quấy rối tình dục
cho học sinh nữ trường Trung học cơ sở Bắc Hồng
2.2.1. Nhận thức của phụ huynh, giáo viên và học sinh nữ trường Trung
học cơ sở Bắc Hồng về quấy rối tình dục
2.2.1.1. Nhận thức của học sinh nữ về quấy rối tình dục
Để đánh giá được thực trạng nhận thức của học sinh nữ về quấy rối
tình dục, về truyền thông của nhà trường, công tác giáo dục của nhà trường
cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động công tác xã hội nhóm. Chúng
tôi đã sử dụng phiếu trưng cầu ý kiến để thu thập thông tin. Kết quả thu được
làm cơ sở cho việc đánh giá thực trạng, phân tích những yếu tố ảnh hưởngđến
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hoạt động công tác xã hội nhóm trong việc phòng ngừa quấy rối tình dục cho
học sinh nữ trường THCS Bắc Hồng.
Nhận thức về quấy rối tình dục là nhận biết những hành vi được coi là
quấy rối tình dục như là: Người khác nhìn chằm chằm vào các bộ phận vùng
kín, riêng tư của em; Một người cố tình để lộ vùng kín của họ trước mặt các
em; Ai đó rủ em xem phim, tranh ảnh, sách báo đồi truỵ, khiêu dâm; Ai đó
đề nghị chạm vào vùng kín của em hoặc đề nghị em chạm vào vùng kín của
họ; Ai đó tìm cách rủ em đi với họ dù chưa được sự đồng ý của bố mẹ; Ai đó
dắt em đi vào ngõ vắng hoặc cho em quà bánh, đồ chơi và đưa em đi với họ;
Người khác ôm nhưng cố tình sờ, chạm, tiếp xúc thân thể của họ vào vùng
riêng tư trên cơ thể em; Ai đó nói hoặc bình phẩm về các khu vực nhạy cảm
trên cơ thể của em, kể cả khen, ví dụ “Mông to thế”. ; Ai đó “Cười cợt, chỉ
trỏ vào vùng kín của em” hoặc “ Kể cho em nghe những câu chuyện tục tĩu,
không phù hợp với lứa tuổi của em”. Kết quả thu được từ điều tra thể hiện ở
biểu đồ dưới đây:
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Người khác nhìn chằm chằm
vào các bộ phận vùng kín,
riêng tư của em.
Một người cố tình để lộ vùng
kín của họ trước mặt các em

Ai đó rủ em xem các phim,
hình ảnh, sách báo đồi trụy,
khiêu dâm.
Ai đó đề nghị chạm vào
vùng kín của em hoặc đề
nghị em chạm vào vùng kín
của họ
Ai đó tìm cách rủ em đi với
họ dù chưa được sự đồng ý
của bố mẹ.
Ai đó dắt em đi vào nơi váng
vẻ hoặc cho em quà bánh,
đồ chơi và đưa em đi với họ
Người khác ôm nhưng cố
tình sờ, chạm, tiếp xúc thân
thể của họ vào vùng riêng tư
trên cơ thể em
Ai đó nói hoặc bình phẩm về
các khu vực nhạy cảm trên
cơ thể của em, kể cả khen,
ví dụ “Mông to thế”.
Ai đó “Cười cợt, chỉ trỏ vào
vùng kín của em” hoặc “ Kể
cho em nghe những câu
chuyện tục tĩu, không phù
hợp với lứa tuổi của em”

(Nguồn: Kết quả điều tra 2018)
Biểu đồ 2.1: Nhận biết về hành vi quấy rối tình dục của học sinh nữ
trường THCS Bắc Hồng.
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Kết quả cho thấy nhận thức của học sinh về những hành vi được coi là bị
quấy rối tình dục không đồng đều. Trong khi những hành vi ở mức độ cảnh
báo nghe, cảnh báo nói thì lựa chọn rất thấp, chỉ từ 10 % - 15%, đa phần các
em không cho đó là hành vi quấy rối hoặc còn chưa chắc chắn. Bên cạnh đó,
có nhiều em đã từng chứng kiến những hành vi này rất nhiều lần, tuy nhiên tỉ
lệ này các em chưa từng biết đó là hành vi quấy rối tình dục. Bởi lý do là
trong cuộc sống, các em đã từng nghe người lớn tán gẫu nhiều lần, khi còn
nhỏ hay những em nhỏ bây giờ, các em thường bị người lớn ôm, hôn, sờ vào
các vùng nhạy cảm và cho đó là hành động yêu thương của người lớn.
Tỉ lệ lớn học sinh lựa chọn rằng, quấy rối tình dục là những hành vi như
cố tình đụng chạm, sờ, tiếp xúc thân thể, chỉ chỏ vào bộ phận vùng kín, riêng
tư. Cụ thể như, ở mức độ cảnh báo chạm “Ai đó đề nghị chạm vào vùng kín
của em hoặc đề nghị em chạm vào vùng kín của họ” chiếm 86.25%; và mức
độ cảnh báo ôm ““ Người khác ôm nhưng cố tình sờ, chạm, tiếp xúc thân thể
của họ vào vùng riêng tư trên cơ thể em” chiếm 98.13%.
Quấy rối tình dục xảy ra ở nhiều nơi, từ nhà riêng, nơi vắng vẻ đến nơi
đông đúc người như nhà hát, rạp chiếu phim, hội chợ, đêm nhạc, xe bus và
xảy ra ở trường học với mức độ nhìn chung khá phổ biến.
Bên cạnh đó, các em cũng đánh giá QRTD là hành vi không phù hợp.
Trong đó 68.5% lựa chọn đó là hành vi vi phạm chuẩn mực đạo đức, văn hóa
ứng xử, xúc phạm đến người nhận còn lại 31.5% lựa chọn cả hai phương án
vừa là vi phạm đạo đức, văn hóa ứng xử và là hành vi vi phạm pháp luật về
quyền con người.
Nhận thức của học sinh về thủ đoạn của kẻ QRTD và các hình thức
QRTD. Có thể các em chưa biết đó là hình thức và thủ đoạn nhưng với
những câu hỏi này được đưa ra như đã cung cấp và mở mang cho các em có
thông tin để dễ dàng lựa chọn đáp án cho câu hỏi này. Do vậy, tỉ lệ lựa chọn
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tất cả các biểu hiện của hành vi, thủ đoạn của kẻ QRTD, các hình thức QRTD
đạt tỉ lệ cao, tuy nhiên không khẳng định được là các em nhận thức đúng , đầy
đủ về QRTD vì căn cứ vào các kết quả điều tra ở những câu trên.
2.2.1.2. Nhận thức của phụ huynh học sinh về quấy rối tình dục và tầm quan
trọng của giáo dục phòng ngừa quấy rối tình dục.
Thực hiện nghiên cứu đề tài này, chúng tôi tiến hành phỏng vấn sâu
với 10 phụ huynh học sinh nhằm thu thập thêm những thông tin liên quan đến
nhận thức của phụ huynhvề những hành vi quấy rối, những ảnh hưởng từ việc
bị quấy rối tình dục cũng như phương pháp giáo dục phòng ngừa quấy rối tình
dục cho con em của họ.
Khi được hỏi: Anh/ chị hãy cho biết quấy rối tình dục có biểu hiện
hành vi như thế nào?. Hầu hết các phụ huynh đều không ngờ rằng những hành
vi được điều tra viên đưa ra đã từng xảy ra kiểu tương tự mà không biết rằng
đó là hành vi quấy rối tình dục. Họ cho rằng, đó là những hành vi “ gạ tình”
không đứng đắn, là đa dâm, háo sắc của ai đó. Một số cho rằng là chuyện
bông đùa bình thường trừ những hành vi đụng chạm, sờ gọi là “ sàm sỡ” .
Những quan niệm này có thể giải thích rằng, là do họ chưa được tiếp cận
thông tin hay khái niệm về quấy rối tình dục.
Tuy nhiên, họ cũng cho rằng nếu trong tình huống đang có dấu hiệu
xảy ra hành vi này mà không được rập tắt thì rất dễ bị đối tượng tiến tới hành
vi xâm hại tình dục như giao cấu nạn nhân. Từ đó, các phụ huynh cảm thấy
không yên tâm nếu hành vi xảy ra ở lứa tuổi thiếu niên nhất là với con em của
họ. Vì vậy, ý kiến của các phụ huynh cũng rất đồng tình với việc nên dạy cho
con trẻ kiến thức về giới tính và kỹ năng sống là vô cùng cần thiết trong tình
hình hiện nay.
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2.2.1.3. Nhận thức của Lãnh đạo nhà trường, cán bộ Đoàn, Đội, giáo viên,
nhân viên trường về tầm quan trọng của việc giáo dục phòng ngừa quấy rối
tình dục cho học sinh nữ trong trường.
Đối với lãnh đạo nhà trường, giáo viên, cán bộ Đoàn, phụ trách Đội
và nhân viên trong trường cần nhận biết được sự ảnh hưởng từ hành vi quấy
rối đến sự phát triển và học tập bình thường của học sinh. Nhận biết về tầm
quan trọng của việc giáo dục phòng chống quấy rối tình dục cho học sinh.
Yếu tố này làm căn cứ cho phép tổ chức hoạt động hay không và bố trí, sắp
xếp nguồn lực thực hiện cho chương trình này.
Nhà trường đánh giá đây là một hoạt động hết sức quan trọng và có
tính cấp bách cần phải triển khai liên tục theo các năm học, học sinh nam và
học sinh nữ cần được trang bị kỹ năng sống nói chung và kiến thức, kỹ năng
phòng ngừa quấy rối và xâm hại tình dục nói riêng. Nhưng do yếu tố phong
tục văn hóa nên các em học sinh nữ thường bị yếu thế và bị thiệt thòi hơn.
Cùng với quan điểm đó, giáo viên, cán bộ và nhân viên trong trường
cũng nhận thấy xâm hại và quấy rối tình dục trẻ em gái đang xảy ra hàng
ngày ở nhiều nơi mà chưa có biện pháp nào ngăn chặn hiệu quả. Cần phải
giáo dục các em nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ mình.
Qua những lần gặp gỡ, trò chuyện, trao đổi với lãnh đạo nhà trường
về vấn đề này Ban giám hiệu nhà trường bày tỏ sự quan tâm và hưởng ứng
hoạt động này. Nhà trường đặc biệt quan tâm đến phương pháp, cách thức
triển khai chương trình hoạt động sao cho hiệu quả, học sinh sau khi tham gia
hoạt động giáo dục phòng ngừa đạt được những kiến thức, kỹ năng gì và vận
dụng được vào trong thực tế cuộc sống hàng ngày của các em. .
2.2.2. Thực trạng hoạt động nhóm với việc phòng ngừa quấy rối tình dục
học sinh nữ trường trung học cơ sở Bắc Hồng
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2.2.2.1. Công tác truyền thông của nhà trường về hoạt động giáo dục phòng
ngừa quấy rối tình dục
Nguyên nhân các em nhận thức về quấy rối tình dục còn hạn chế là do
công tác truyền thông của nhà trường còn nhiều thiếu sót, dẫn đến việc triển
khai nội dung, cách thức tổ chức và hoạt động liên quan đến phòng tránh xâm
hại, quấy rối tình dục cho học sinh của nhà trường hiệu quả không cao. Một
trong những lý do có thể kể đến đó là nhà trường thiếu người có chuyên môn
về công tác xã hội. Cán bộ đoàn, đội thường tập trung vào những hoạt động
truyền thống hàng năm. Nên kết quả như thể hiện ở biểu đồ trên là điều
thường thấy ở các trường học mà chưa có phòng công tác xã hội học đường
hoặc/và chưa có nhân viên công tác xã hội.
Các hoạt động truyền thông được kể đến bao gồm : Nhà trường công
khai kế hoạch và các kênh tiếp nhận thông tin liên quan đến quấy rối tình dục
trẻ em; Có chuyên đề về phòng chống quấy rối tình dục từ đó tiến hành truyền
thông cho trẻ em và gia đình trẻ về quấy rối tình dục; Tổ chức hoạt động
truyền thông phòng chống quấy rối tình dục thông qua tiết chào cờ đầu tuần;
Phát các tờ rơi, cẩm nang về phòng chống quấy rối tình dục cho các lớp; Treo
băng rôn, khẩu hiệu liên quan đến phòng ngừa quấy rối tình dục tại trường;
Mời chuyên gia đến nhà trường để tổ chức hoạt động phòng ngừa quấy rối
tình dục cho học sinh.
Kết quả khảo sát thực tế thì nhà trường đã triển khai được một hoạt động
là Mời chuyên gia đến nhà trường mang lại hiệu quả nhất. Các hình thức
truyền thông khác nhà trường chưa triển khai, cụ thể là mời giáo viên chuyên
ngành công tác xã hội đến dạy kỹ năng sống cho tất cả các lớp.
Như vậy, chủ trương nhà trường mời giáo viên chuyên môn công tác xã
hội cũng là một trong những giải pháp tốt trong việc giáo dục học sinh nữ
phòng ngừa quấy rối tình dục.
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Bảng 2.1: Mức độ hài lòng về việc mời chuyên gia đến nhà trường để tổ
chức hoạt động truyền thông phòng ngừa quấy rối tình dục
Mức độ hài lòng
Khá
TT

Nội dung

Rất hài

hài

Hài

lòng (%)

lòng

lòng(%)

(%0

Không
hài
lòng(%)

Mời chuyên gia đến nhà
1

trường để tổ chức hoạt động
phòng ngừa quấy rối tình dục

85.6

14.4

0

0

cho học sinh
(Nguồn: Kết quả khảo sát 2018)
Theo đánh giá của học sinh về sự phù hợp của các hoạt động truyền thông
, có đến 137/160 phiếu đánh giá rất phù hợp, đạt 85.6% và mức độ khá phù
hợp 23/160 phiếu, đạt 14.4%. Điều này cho thấy, học sinh có sự đồng ý và
hài lòng về việc có giáo viên/ chuyên gia đến dạy. Từ đó, chúng được biết đến
giáo viên mới, được học giáo viên mới và tất nhiên ai trong chúng ta cũng đều
thích học với những người có chuyên môn tốt và dày dạn.
2.2.2.2. Hoạt động vui chơi, giải trí liên quan đến nội dung giáo dục phòng
ngừa quấy rối tình dục cho học sinh của nhà trường
Vui chơi, giải trí là hoạt động cần thiết và đặc biệt có ý nghĩa đối với
học sinh sau mỗi giờ học căng thẳng. Vui chơi giúp các em có tinh thần thêm
phấn chấn và khoan khoái, có thêm sức khỏe và động lực học tập. Các hoạt
động vui chơi được thực hiện ở trường học thường ngày do các em tự do
chơi. Các trò chơi như đá cầu, nhảy dây, đá bóng, đuổi bắt, cờ vua, cờ ca rô.
Các trò chơi tập thể thường được tổ chức trong các dịp như 20/11, 26/3, giờ
thể dục như đá bóng, kéo co, nhảy bao bố, bịt mắt bắt vịt, bịt mắt đập niêu.
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Những trò chơi này, mang lại không khí vui tươi hào hứng cho học sinh các
lớp, có tinh thần tập luyện và thi đua. Đây là những trò chơi được tổ chức
thường xuyên.
Tuy nhiên, những trò chơi mang nội dung giáo dục phòng ngừa
QRTD cho học sinh nữ, ví dụ như trò chơi vẽ hình người, trò chơi đóng vai
vào các tình huống liên quan đến phòng ngừa QRTD thì nhà trường chưa từng
thực hiện.
2.2.2.3. Hoạt động giáo dục nhóm với việc phòng ngừa quấy rối tình dục cho
học sinh nữ trường trung học cơ sở Bắc Hồng – Đông Anh – Hà Nội
Giáo dục giới tính
Giáo dục giới tính từ lâu đã được xem là nội dung giáo dục quan
trọng đối với học sinh ở tất cả các cấp học, là mối quan tâm lớn của ngành
giáo dục và các gia đình. Cho đến nay, nhiều cấp học ở nhiều nơi, trường học
đã đưa nội dung giáo dục giới tính vào chương trình học chính hoặc ngoại
khóa. Đối với trường THCS Bắc Hồng, giáo dục giới tính cho học sinh cũng
được lãnh đạo nhà trường chú trọng. Thông qua hoạt động giáo dục trên lớp
trong giờ học sinh học, giáo dục công dân và ngoại khóa Kỹ năng sống.
Trong chương trình ngoại khóa Kỹ năng sống, học sinh được cung
cấp kiến thức về giới tính, tuổi dậy thì, các biện pháp phòng tránh thai, phòng
tránh lây nhiễm qua đường sinh dục và bao cao su, tình yêu và tình dục.
Những nội dung này rất quan trọng và hữu ích cho các em, tuy nhiên hiệu quả
của hoạt động này chưa cao, được thể hiện ở bảng số liệu sau:
Kết quả khảo sát được minh họa bằng biểu đồ dưới đây:
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40
35
30
25
20

Mức độ hiệu quả
Rất hiệu quả

15
10

Mức độ hiệu quả
Khá hiệu quả

5
0

Quá
Khái Cấu tạo
Tình yêu Bao cao Mang
trình
niệm về cơ thể
thai và
và tình su và
Các
phát
giới tính người
dục
sinh con
biện
triển
và đặc
pháp
của con
điểm
phòng
người
của giới
tránh
và Tuổi
tính
thai và
dậy thì
nam và
các
giới tính
bệnh
nữ
đường
sinh dục

Mức độ hiệu quả
Hiệu quả
Mức độ hiệu quả
Không hiệu quả

(Nguồn: Kết quả khảo sát 2018)
Biểu đồ 2.2: Đánh giá hiệu quả giáo dục giới tính trong hoạt động giáo dục
nhóm với việc phòng ngừa QRTD cho học sinh nữ trường THCS Bắc Hồng
Xem xét biểu đồ, cho ta thấy được đánh giá về mức độ “Hiệu quả” và
“ Khá hiệu quả” có tỉ lệ lựa chọn nhiều nhất, xếp thứ ba là mức độ “ rất hiệu
quả”. Kết quả này chỉ ra rằng,có tỉ lệlớn học sinh của trường có nhận thức khá
tốt về nội dung giáo dục giới tính.
Giáo dục kỹ năng sống
Giáo dục kỹ năng sống là một hoạt động vô cùng cần thiết cho mọi
học sinh để có khả năng sinh tồn, giải quyết các vấn đề, ứng xử với các tình
huống và phát triển bản thân. Trong giờ học ngoại khóa, các lớp học kỹ năng
sống theo chương trình kỹ năng sống cấp 2, gồm có: Kỹ năng tự nhận thức;
kỹ năng xác định giá trị; Kỹ năng xác định mục tiêu, kỹ năng lập kế hoạch;
Kỹ năng ra quyết định, kỹ năng kiên định; Kỹ năng giải tỏa căng thẳng thần
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kinh; kỹ năng tìm kiếm sự giúp đỡ; Kỹ năng lựa chọn nghề nghiệpvà một
sốkỹ năng khác. Đây là những kỹ năng nền tảng nói chung,là cơ sở để tư duy,
xử lý linh hoạt trong các tình huống mà cá nhân nào cũng nên tự trau dồi
thường xuyên cho mình..
Kết quả đánh giá hoạt động giáo dục nhóm kỹ năng sống cho thấy
mức độ hài lòng về hoạt động này như sau: 33.5% rất hài lòng và mức độ hài
lòng đạt 62.1% và không hài lòng là 4.4%.
Như vậy, giáo dục kỹ năng sống đem lại sự hài lòng rất cao đối với
học sinh. Tuy nhiên, liên quan đến nội dung giáo dục phòng ngừa quấy rối
tình dục thì giáo dục kỹ năng sống chỉ mang tính chất chung chung, chưa thực
sự phản ánh rõ mục tiêu của giáo dục phòng ngừa QRTD.
Giáo dục phòng ngừa QRTD
Giáo dục phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh gồm có nội dung
và mức độ thực hiện, thể hiện sự quan tâm của nhà trường với vấn đề giáo
dục phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh trong trường. Qua khảo sát
chúng tôi tổng hợp được kết quả như sau:
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Bảng 2.2: Nội dung và mức độ giáo dục phòng ngừa quấy rối tình dục
cho học sinh trường THCS Bắc Hồng
Mức độ thực hiện
Nội dung

Tốt

Khá

Trung
bình

Yếu

Khái niệm, các biểu hiện của
hành vi quấy rối tình dục trẻ
em

16.3

24.2

40.3

19.2

Các cấp độ quấy rối tình dục
trẻ em

14.5

30.3

39.7

15.5

Thủ đoạn phổ biến của kẻ
quấy rối tình dục trẻ em

15.6

30

38.1

16.3

Các cảnh báo quấy rối tình
dục trẻ em

13.9

23.9

40.6

21.6

Nguyên nhân quấy rối tình
dục trẻ em

25

30

36.9

8.1

Hậu quả quấy rối tình dục trẻ
em

18.8

35

40.6

5.6

Quy tắc đồ bơi
Quy tắc 4 vòng tròn
Quy tắc bàn tay

19.5
15.3
17.5

40.6
29.4
28.8

30.5
38.3
39.4

9.4
17
14.3

Quyền và bổn phận của trẻ em 19.8

33.1

34

13.1

Kĩ năng nói “không”
Kĩ năng kiên định

41.3
29.3
7.1
29.4
39.4
8.8
(Nguồn: Kết quả điều tra , 2018)

22.3
22.4

Từ thực trạng đã chỉ ra rằng, nhìn chung công tác giáo dục phòng ngừa
quấy rối tình dục cho học sinh đạt hiệu quả chưa cao. Mức độ thực hiện các
nội dung, chương trình và hoạt động chưa được tốt, tần suất lựa chọn nhiều
nhất ở mức trung bình. Do nội dung này được giảng dạy gộp vào chương
trình kỹ năng sống. Các nội dung chỉ mang tính chất giới thiệu, còn chung
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chung, chưa tập trung vào giáo dục kỹ năng phòng ngừa quấy rối tình dục
cho học sinh nữ nên hiệu quả chưa cao.
Giáo dục pháp luật
Giáo dục pháp luật cho học sinh nhằm mục đích, cung cấp cho các em
có những hiểu biết cơ bản về quyền trẻ em; ý thức trách nhiệm của bản thân .
Giáo dục pháp luật mang tính dăn đe, định hướng hành vi tích cực cho học
sinh trong trường.
Hiện nay, giáo dục phòng chống xâm hại và quấy rối tình dục trẻ em là
một trong những nội dung quan trọng. Tuy nhiên, giáo dục theo nội dung,
phương pháp nào thì đều phải tuân thủ theo Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và
Công ước quốc tế về quyền trẻ em.
Dưới đây là kết quả khảo sát đánh giá mức độ hài lòng về hoạt động
giáo dục pháp luật của nhà trường

45
40

Thi tìm hiểu pháp luật về Bảo
vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ
em

35
30
25

Tổ chức giáo dục pháp luật
về phòng chống quấy rối tình
dục cho học sinh thông qua
các tiết sinh hoạt lớp, lồng
ghép vào các hoạt động vui
chơi, trải nghiệm.
Phát cẩm nang giáo dục
pháp luật về phòng chống
quấy rối tình dục cho học
sinh để tự nghiên cứu

20
15
10
5
0

rất hài lòng

khá hài lòng

hài lòng

Mức độ hài lòng

(Nguồn: Kết quả khảo sát, 2018)

không hài lòng
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Biểu đồ 2.3: Mức độ hài lòng của học sinh về hoạt động giáo dục pháp
luật liên quan đến phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh của trường
THCS Bắc Hồng.
Từ kết quả cho thấy mức độ thực hiện hoạt động giáo dục pháp luật của
nhà trường nhìn chung đạt mức trung bình. Theo quan sát và tìm hiểu được
thì nhà trường mới chỉ tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho các lớp và có lồng
ghép một số nội dung giáo dục pháp luật liên quan và còn mang tính chất
chung chung. Bởi vì, pháp luật nước ta chưa quy định rõ về hành vi quấy rối
tình dục.
Thực tế ở Việt Nam, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em chưa có
quy định cụ thể với hành vi quấy rối tình dục trẻ em. Cho nên nội dung giáo
dục pháp luật liên quan đến phòng chống quấy rối tình dục trẻ em dựa trên
Luật trẻ em, Công ước quốc tế về quyền trẻ em, Bộ luật hình sự nước
CHXHCN Việt Nam quy đinh về các hành vi phạm tội liên quan đến trẻ em.
2.3. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến việc hoạt động công tác xã hội
nhóm với việc phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ trường
trung học cơ sở Bắc Hồng
Căn cứ vào kết quả nghiên cứu thực tế, lấy ý kiến chuyên gia, chúng tôi
đề xuất một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác xã hội nhóm với việcgiáo dục
phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ trường THCS Bắc Hồng
Để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động công tác
xã hội nhóm chúng tôi đã khảo sát với 160 phiếu hỏi học sinh và thu được kết
quả ở bảng sau:
Bảng 2.3: Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động công tác xã hội nhóm với
việc phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ trường THCS Bắc
Hồng.
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Các yếu tố ảnh hưởng

Mức độ ảnh hưởng (%)
Ảnh
hưởng
nhiều
55.4

Ảnh hưởng
ít
34.6

Không ảnh
hưởng
10

Sự quan tâm của hiệu trưởng và
giáo viên đối với công tác phòng
ngừa quấy rối tình dục cho học
sinh

95.7

4.3

0

Nhận thức của giáo viên, phụ
huynh về tầm quan trọng của
hoạt động giáo dục phòng ngừa
quấy rối tình dục cho học sinh

76.4

21.3

2.3

Cơ chế phối hợp giữa nhà
trường với các lực lượng giáo
dục ngoài trường trong hoạt
động phòng ngừa quấy rối tình
dục cho học sinh

48.2

45.6

6.2

Sự tham gia của học sinh
Văn hóa, phong tục tập quán của
địa phương

99.7
32.5

0.3
51.1

0
16.4

Vai trò, năng lực của NVXH

88.7

Cơ chế, chính sách liên quan
đến bảo vệ, chăm sóc, giáo dục
trẻ em

11.3
0
(Nguồn: Kết quả khảo sát, 2018)

Yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến công tác xã hội nhóm với hoạt động
giáo dục phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ trường THCS Bắc
Hồng là sự tham gia của học sinh. Thứ hai là, sự quan tâm của nhà trường và
giáo viên. Thứ ba là, năng lực của Nhân viên xã hội. Thứ tư là nhận thức của
cả phụ huynh về tầm quan trọng của hoạt động giáo dục phòng ngừa quấy rối
tình dục cho học sinh. Điều tất nhiên, học sinh là khách thể chính trong công
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tác giáo dục phòng ngừa, bản thân các em thực sự quan tâm và mong muốn
tham gia vào các hoạt động công tác xã hội nhóm.
Các yếu tố còn lại, có sự lựa chọn ít hơn. Cho thấy mức độ ảnh hưởng
của các yếu tố này không nhiều tới hoạt động công tác xã hội nhóm.
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tiến hành thực hiện các cuộc phỏng vấn
sâu với 10 giáo viên, cán bộ nhà trường và 10 phụ huynh học sinh. Kết quả
khảo sát cho thấy sự lựa chọn khá trùng hợp nhau của những người tham gia
phỏng vấn. Cụ thể:
Sự quan tâm của hiệu trưởng nhà trường, giáo viên, cán bộ nhà trường
chiếm tỉ lệ 100% trên tổng 20 người tham gia trả lời. Bởi vì, theo quan điểm
của nhà trường, để hoạt động nào đó được triển khai thực hiện thì phải có kế
hoạch, phương pháp tổ chức và người chịu trách nhiệm cho hoạt động này.
Nhà trường có thực sự quan tâm nhưng nếu không đáp ứng được các yếu tố
trên thì hoạt động công tác xã hội nhóm khó có thể triển khai được. Đây cũng
là yếu tố có ảnh hưởng nhiều nhất tới hoạt động công tác xã hội nhóm phòng
ngừa QRTD cho học sinh nữ trường THCS Bắc Hồng.
Sự tham gia của học sinh nữ vào hoạt động công tác xã hội nhóm:
Đâylà yếu tố có mức độ ảnh hưởng thứ hai tới hoạt động này. Vì là hoạt động
nhằm hướng tới nâng cao kỹ năng phòng ngừa cho học sinh, nên học sinh
phải là đối tượng chính tham gia xuyên suốt vào quá trình này.
Vai trò năng lực của NVXH: Đây là yếu tố có mức độ ảnh hưởng thứ
ba tới hoạt động công tác xã hội nhóm. Người NVXH sẽ là người hướng dẫn
và đồng hành trong tất cả các hoạt động công tác xã hội nhóm.
Nhận thức của giáo viên và sự quan tâm của phụ huynh tới công tác xã
hội nhóm: Yếu tố này góp phần quan trọng trong việc phối kết hợp giữa các
lực lượng trong việc hỗ trợ và giáo dục cho học sinh/ con em của họ nâng cao
kiến thức, kỹ năng phòng ngừa QRTD hiệu quả cho học sinh.
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Các yếu tố còn lại là cơ chế chính sách liên quan; văn hóa phong tục
tập quán của địa phương , Cơ chế phối hợp giữa nhà trường với các lực lượng
giáo dục ngoài trường trong hoạt động phòng ngừa quấy rối tình dục cho học
sinh có ảnh hưởng, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng tới hoạt động công tác xã hội
nhóm thì ít hơn.
Phỏng vấn 01 giáo viên chủ nhiệm khối 7 về: Đánh giá tầm quan trọng
của việc giáo dục kỹ năng phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ
trong trường?Cô cho biết, trẻ em nói chung và nhất là các trẻ em gái thường
bị quấy rối, xâm hại nhiều nhất. Để lại những hậu quả vô cùng đáng tiếc, phá
hỏng cả tương lai của các em. Chúng ta, những người làm công tác giáo dục
cũng như làm cha mẹ ,không bao giờ nghĩ chuyện con mình bị quấy rối hay
xâm hại. Nhưng trước những vụ việc đã xảy ra, những nguy cơ vẫn đang rình
rập, thì cách tốt nhất là cần trang bị cho các con kiến thức, kỹ năng phòng
ngừa, để chúng tự biết bảo vệ mình. Bởi lẽ, cha mẹ thầy cô không thể lúc nào
cũng bên cạnh các con được. Vì vậy, giáo dục phòng ngừa quấy rối và xâm
hại tình dục là việc làm cần thiết và thường xuyên.
Một ý kiến khác của vị phó hiệu trưởng cho hay: Thực tế, nhà trường
nhận thấy và phụ huynh quan tâm, đây là việc quan trọng và cần thiết cho
học sinh nữ nên mới cho thực hiện. Trên thực tế, nhà trường chúng tôi cũng
như những trường ở khu vực này đều chưa có chỉ đạo từ cấp trên xuống theo
phương pháp công tác xã hội nhóm.Nói về cơ chế, chính sách thực tế đối với
hoạt động giáo dục phòng ngừa này có ảnh hưởng. Bởi vì, chưa có văn bản
nào quy định, chỉ đạo thực hiện dạy kỹ năng sống cho học sinh có thu lệ phí,
học phí không? Có bị quy định vào điều cấm tổ chức dạy thêm, học thêm
không. Nếu thu thì ghi vào mục nào? Đó là điều chúng tôi suy tính nhiều.
Nên khi nhà trường chúng tôi có kế hoạch này cần phải dựa trên nhu cầu của
phụ huynh và học sinh. Chúng tôi tổ chức họp phụ huynh và thông báo tới
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giáo viên chủ nhiệm các lớp để cho học sinh biết và đăng ký, lúc đó chúng tôi
thu lệ phí. Bởi chúng tôi cũng phải thuê người có chuyên môn về giảng dạy,
tài liệu và các chi phí phụ khác. Mức thu không vượt quá 3 lần tiền học phí
1tháng.
Như vậy, để công tác giáo dục phòng ngừa cho học sinh nữ đạt hiệu
quả thì phải đáp ứng được các yếu tố, đó là huy động khuyến khích sự tham
gia của học sinh, sự quan tâm của nhà trường, giáo viên và phụ huynh học
sinh. Từ đó, dẫn dắt học sinh được tham gia, học tập nâng cao và trau dồi kiến
thức, kỹ năng phòng ngừa.
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Tiểu kết chương 2
Trong nội dung chương 2 này đã đánh giá được thực trạng hoạt động nhóm với
việc giáo dục phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ tại trường THCS Bắc
Hồng trên các khía cạnh: Thực trạng nhận thức của học sinh nữ, nhận thức của phụ
huynh; Thực trạng công tác truyền thông, hoạt động giáo dục và các hoạt động vui
chơi giải trí liên quan đến nội dung phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ.
Thực chất đó là thực trạng các hoạt động nhóm, chưa được gọi là phương pháp
công tác xã hội nhóm. Các hoạt động được triển khai thực hiện theo hình thức ngoại
khóa kỹ năng sống. Nội dung mang tính chất tổng quát, cơ bản và còn chung chung,
không chuyên sâu vào kỹ năng phòng ngừa QRTD. Chỉ có một giáo viên dạy kỹ
năng sống cho tất cả các lớp với thời lượng 50 tiết/1 lớp và dạy tất cả các kỹ năng thì
khó có thểđảm bảo hiệu quả.
Giáo dục phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ là một vấn đề hết sức
nhạy cảm và thực hiện vô cùng khó khăn. Do vậy, để giáo dục cho học sinh được
tốtđòi hỏi có rất nhiều yếu tố. Có 7 yếu tố ảnh ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến công
tác xã hội nhóm với việc giáo dục phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ tại
Trường THCS Bắc Hồng. Trong đó, các yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất là: “Sự tham
gia của học sinh; Sựquan tâm của hiệu trưởng nhà trường; nhận thức của giáo viên và
phụ huynh về tầm quan trọng của công tác giáo dục phòng ngừa quấy rối tình dục
cho học sinh; Vai trò và năng lực của NVXH, Cơ chế chính sách liên quan đến bảo
vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Cơ chế phối hợp giữa nhà trường và cácđơn vị
ngoài trường,
Kết quả này là cơ sở thực tiễn quan trọng để giúp chúng tôi đề xuất ứng dụng
tiến trình công tác xã hội nhóm với việc phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh
nữ trường THCS Bắc Hồng cũng như đề xuất được các biện pháp để nâng cao hiệu
quả ứng dụng phương pháp công tác xã hội nhóm trong phòng ngừa quấy rối tình
dục cho học sinh nữ trường THCS Bắc Hồng.
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CHƯƠNG 3
ỨNG DỤNG TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI
NHÓM VỚI VIỆC PHÒNG NGỪA QUẤY RỐI TÌNH DỤC CHO HỌC
SINH NỮ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BẮC HỒNG – ĐÔNG ANH
– HÀ NỘI
3.1. Lý do lựa chọn phương pháp công tác xã hội nhóm với việc phòng
ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ trường trung học cơ sở Bắc
Hồng, Đông Anh, Hà Nội
3.1.1. Quan điểm, mong muốn của phụ huynh về ứng dụng tiến trình công
tác xã hội nhóm
Chúng tôi khảo sát nhận thức của các phụ huynh về phương pháp công
tác xã hội nhóm, nhằm tìm hiểu nhận thức của họ về phương pháp này. Bên
cạnh đó, nhằm đánh giá hiệu quả áp dụng phương pháp công tác xã hội nhóm
vào các hoạt động thực tiễn. Từ đó, rút ra bài học cũng như phát triển kỹ năng
nghề nghiệp cho bản thân.
Khi được hỏi “ Nếu nhà trường tổ chức hoạt động công tác xã hội
nhóm với việc phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ thì phụ huynh
có đánh giá như thế nào về kế hoạch này?
Có trên 98% phụ huynh đều chưa tiếp cận khái niệm này, nhiều ý
kiến bày tỏ mối quan tâm rằng, nhà trường nên tổ chức giáo dục riêng cho học
sinh nữ vì nếu có cả học sinh nam cùng tham gia vào thì chẳng khác nào cho
các bạn nam biết “ lạy ông tôi ở bụi này”. Nghĩa là, dạy cho học sinh nữ kỹ
năng thoát khỏi yêu râu xanh, thì không nên tổ chức khi có cả học sinh nam
trong đó.
Tóm lại , phụ huynh dù chưa hiểu về công tác xã hội nhóm, nhưng qua
sự giải thích về khái niệm và tiến trình công tác xã hội nhóm thì họ đều đồng
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tình áp dụng phương pháp công tác xã hội nhóm cho hoạt động phòng ngừa
quấy rối tình dục cho học sinh nữ.
3.1.2. Quan điểm của lãnh đạo nhà trường, giáo viên về tiến trình công
tác xã hội nhóm
Qua các cuộc phỏng vấn sâu về nhận thức của lãnh đạo nhà trường,giáo
viên và cán bộ trong trường cho thấy, công tác xã hội là một khái niệm rất mơ
hồ đối với cán bộ, giáo viên trong trường, bao gồm cả phương pháp công tác
xã hội nhóm chỉ có số ít người hiểu về hoạt động công tác xã hội nhóm. Đó
là những người trong ban giám hiệu, tổng phụ trách Đội và những giáo viên
làm công tác chủ nhiệm đã có thời gian trải nghiệm cùng với dự án được tổ
chức trước đây.
Phỏng vấn hiệu trưởng nhà trường cho hay: Ban đầu chúng tôi cho
rằng công tác xã hội là làm những công việc liên quan đến văn hóa, văn
nghệ, liên quan đến tổ chức truyền thông các phong trào, chương trình và vận
động ủng hộ. Nhưng từ khi nhà trường (tức 3 năm trước) có phối hợp thực
hiện 1 dự án mang tên:” trường học an toàn cho bạn gái” do 1 tổ chức phi
chính phủ của Hà Lan tài trợ. Thì chúng tôi mới hiểu hơn về công tác xã hội.
Tôi có dự một vài buổi sinh hoạt nhóm tại trường tôi, nên tôi hiểu đôi chút về
công tác xã hội nhóm. Từ đó, tôi đánh giá rằngcông tác xã hội nhóm là
phương pháp hoạt động rất hữu ích trong các trường học, và các cơ quan, tổ
chức có chung mục đích, mục tiêu.
Chính vì vậy, mà 2 năm nay, trường tôi mời giáo viên công tác xã hội
đến trường dạy kỹ năng sống cho học sinh và hỗ trợ một số hoạt động khác
cho các em học sinh, can thiệp với những em có hoàn cảnh đặc biệt. Về công
tác tổ chức hoạt động trên phòng học thì do giáo viên công tác xã hội tự xây
dựng kế hoạch và phối kết hợp với giáo viên chủ nhiệm thành lập nhóm để
hoạt động, cái này tùy theo chủ để mà người giáo viên công tác xã hội sắp
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xếp. Về phía nhà trường, có trách nhiệm tuyên truyền tới học sinh toàn
trường, giáo viên và phụ huynh biết về kế hoạch triển khai các hoạt động
cũng như vận động quỹ và tài trợ.
Như vậy, đa số các cán bộ, giáo viên trong trường vẫn chưa hiểu biết rõ
về công tác xã hội nhóm . Tuy nhiên, do lãnh đạo nhà trường đã nhận thức rõ
điều này nên đã cho thực hiện một số chương trình , kế hoạch của nhà trường
theo hình thức ngoại khóa kỹ năng sống do giáo viên công tác xã hội chịu
trách nhiệm chính.
Khi phỏng vấn lãnh đạo nhà trường,cán bộ giáo viên trong trường cho
biết quan điểm của mình: “ Có cần thiết tổ chức hoạt động công tác xã hội
nhóm với việc phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ của trường
không?” Ban giám hiệu nhà trường, tổng phụ trách Đội, các giáo viên chủ
nhiệm và số ít giáo viên khác cho rằng cần thiết tổ chức hoạt động công tác xã
hội nhóm trong việc giáo dục phòng ngừa.Những giáo viên còn lại, cho rằng
cần thiết phải giáo dục cho học sinh kỹ năng phòng ngừa, tự bảo vệ bản thân,
còn hoạt động theo phương pháp công tác xã hội nhóm hay phương pháp nào
khác thì họ không đưa ra quyết định.
3.1.3. Từ thực trạng các hoạt động nhóm hướng đến mục tiêu giáo dục
phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ chưa đạt hiệu quả.
Căn cứ vào tình hình thực tế, dựa trên những thông tin thu thập từ
nhiều phía, Thực trạng truyền thông, Giáo dục nhóm, các hoạt động Giải trí
vui chơi nhóm chưa đạt hiệu quảcao. Bên cạnh đó, cùng với sự quan tâm của
nhà trường, giáo viên cùng những mong muốn của phụ huynh và từ góc độ
chuyên môn công tác xã hội. Tôi mạnh dạn áp dụng quy trình công tác xã hội
nhóm – đây là lý do chính để có thể khắc phục những hạn chế thiếu sót từ
thực trạng trên, để công tác xã hội nhóm với việcphòng ngừa QRTD cho học
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sinh nữ trường THCS Bắc Hồng đạt được hiệu quả cao vàđem lạiý nghĩa thiết
thực.
3.2. Ứng dụng tiến trình công tác xã hội nhóm trong việc phòng ngừa
quấy rối tình dục cho học sinh nữ trường trung học cơ sở Bắc Hồng,
Đông Anh, Hà Nội
3.2.1. Thông tin về nhóm
Trong quá trình dạy kỹ năng sống tại đây, tôi đã có thời gian tiếp xúc
các em học sinh ở tất cả các khối. Trong đó, tôi đặc biệt muốn hỗ trợ cho các
em học sinh nữ (đối tượng yếu thế) về những kiến thức, kỹ năng an toàn cho
bản thân khi đứng trước những tình huống khó xử, bởi những mối nguy cơ có
thể xảy đến với các em. Một trong những mối nguy hiểm đó là, quấy rối tình
dục và bị xâm hại. Do vậy, tôi đã xin phép và được Ban giám hiệu trường
THCS Bắc Hồng cho phép thành lập một nhóm chỉ có học sinh nữ, nhóm lấy
tên là Ô mai. Mục đích là nâng cao kiến thức, kỹ năng trong việc phòng ngừa
bị quấy rối tình dục cho học sinh nữ. Thông qua các hoạt động của công tác
xã hội nhóm, các em học sinh nữ nhận biết và tôn trọng giá trị bản thân mình,
tăng sự tự tin trong giao tiếp và tăng cường các kỹ năng khác.
*Cách thức tuyển chọn nhóm viên:
Việc tuyển chọn thành viên ở đây là tuyên truyền miệng, giới thiệu và
nhận đăng kýtrực tiếp tại các lớp. Ngoài ra, phía Ban Giám hiệu trường cũng
có phổ biến tới các giáo viên chủ nhiệm, thông báo trong giờ Chào cờ để học
sinh các lớp khác nắm được thông tin.
*Quy mô nhóm: Nhóm tuyển chọn được 32 thành viên đến từ các lớp
9A, 9B, 9C, 9D
* Đặc điểm chung:
Các em đều là học sinh nữ của trường THCS Bắc Hồng mỗi em đều có
những khả năng nhận thức nhất định.
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Các em đang trong giai đoạn dậy thì, sinh lý và thể chất phát triển chưa
hoàn thiện và đồng đều, tâm lý dễ dàng thay đổi
Tất cả các hoạt động của nhóm đều được diễn ra tại một không gian
chung đó là phòng truyền thống của trường THCS Bắc Hồng.
Một số hoạt động trong quá trình sinh hoạt nhóm diễn ra thông qua các
hoạt động chung của trường như: hoạt động ngoài trời, các buổi tổ chức văn
nghệ của trường, các buổi học nhảy, múa do giáo viên tổ chức, các chương
trình nâng cao nhận thức cho học sinh…
* Mối quan hệ: Các nhóm viên trong nhóm tương tác với nhau theo hình
thức tương tác tự do dưới sự hướng dẫn của NVCTXH.
* Loại hình nhóm: Từ những đặc điểm của nhóm có thể xác định nhóm
này thuộc loại hình nhóm giáo dục.
* Nhu cầu chung của nhóm:NVCTXH thông qua sự tiếp xúc và quá trình
quan sát đã thu thập được ý kiến của các thành viên và cùng sự tham khảo ý
kiến của GVCN, cán bộ quản lý học sinh,ý kiến phụ huynh và hiệu trưởng
nhà trường đã xác địnhnhu cầucủa nhóm như sau:
+ Nâng cao nhận thức về quấy rối tình dục
+ Trang bị kỹ năng phòng ngừa quấy rối tình dục
+ Củng cố giá trị của bản thân
+ Tăng cường kỹ năng tự bảo vệ bản thân
+ Tăng sự tự tin và khả năng tương tác giữa các thành viên trong nhóm.
Trong khoảng thời gian có hạn nên tôi chỉ tập trung vào hoạt động chính
đó là Truyền thông nhóm, Hoạt động vui chơi giải trí có chứa nội dung giáo
dục phòng ngừa QRTD và Giáo dục nhóm thông qua các buổi sinh hoạt
nhóm.
3.2.2. Xây dựng kế hoạch can thiệp
Kế hoạch can thiệp:
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Dựa vào nhu cầu chung của các thành viên nhóm, tôi lập kế hoạch can
thiệp để giáo dục học sinh về kiến thức, kỹ năng phòng ngừa quấy rối tình
dục bằng phương pháp công tác xã hội nhóm.
Mục đích:
Vận dụng kiến thức, thái độ, kĩ năng CTXH nhóm vào việc hỗ trợ nhóm
học sinh nữ trường THCS Bắc Hồng với hoạt động giáo dục phòng ngừa
quấy rối tình dục.
Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, can thiệp, hỗ trợ về mặt tâm lý,
cung cấp kiến thức kĩ năng cần thiết cho học sinh nữ tại trường.
Vận dụng phương pháp CTXH nhóm để tăng cường công tác giáo dục
kỹ năng cho học sinh nữ, tăng cường sự tự tin và hiểu biết xã hội.
3.2.3. Tiến trình hoạt động nhóm
*Mục đích hoạt động:
Nâng cao nhận thức, thay đổi những hành vi, suy nghĩ tiêu cực sang
hướng tích cực, có thái độ tôn trọng giá trị bản thân, hiểu được những tác
động từ môi trường sống xung quanh để từ đó có cách ứng xử phù hợp.
Trang bị kỹ năng cần thiếtcho bản thân bằng cách tổ chức sinh hoạt
nhóm, cùng chia sẻ với nhau, cùng với gia đình, nhà trường và cùng với việc
kết nối nguồn lực để nâng cao công tác giáo dục kỹ năng phòng ngừa quấy rối
tình dục cho học sinh nữ tại nơi các em sinh sống hay ra ngoài xã hội.
Từ đó các em học sinh nữ có thể tự tin hơn, có cơ hội phát triển bản thân,
phát huy năng lực, năng khiếu để theo đuổi ước mơ, hoài bão của mình.
Để đạt được phần nào mục đích của nhóm, NVCTXH cần có kế hoạch
làm việc khoa học, cụ thể khi làm việc với nhómvà tôi sử dụng tiến trìnhcông
tác xã hội nhóm để hỗ trợ cho nhóm. Quy trình được thể hiện theo mô hình
sau:
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Sơ đồ3.2: Tiến trình hoạt động nhóm
3.1.3.1 Giai đoạn chuẩn bị và thành lập nhóm
Giai đoạn chuẩn bị và thành lập nhóm
STT

Nội dung

Hoạt động

Kĩ năng sử
dụng

1

Chọn nhóm - Dựa trên tình hình cụ thể tại trường, -Kĩ năng thu
viên

và tôi cùng phối hợp với các GVCNcủa thập thông

chuẩn bịmôi trườnglựa chọn thành lập 1 nhóm tin.
trường hoạt gồm 32 thành viên là học sinh nữ từ -

Kĩ

năng

động

của các lớp 6,7,8,9 đang học tại THCS thu hút sự

nhóm

Bắc Hồng. Các nhóm viên thống nhất tham gia
lấy tên nhóm là Nhóm Ô mai.
- Môi trường sinh hoạt chính của
nhóm là phòng truyền thống của
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trường.
- Lựa chọn nhóm viên với sự đăng ký
tự nguyện. Tất cả thành viên trong
nhóm có độ tuổi từ 11- 15 tuổi và
các em đều chưa có nhận thức đầy đủ
về hành vi quấy rối tình dục. Thiếu và
yếu các kĩ năng phòng tránh, tự bảo
vệ.
- Chuẩn bị xây dựng quy tắc, nội
dung hoạt động của nhóm.
- Thời gian sinh hoạt: 2 lần/1 tuần
- Lãnh đạo nhóm: NVCTXH
2

Xây

dựng - Mục đích sinh hoạt nhóm là nâng -

Kĩ

năng

mục đích và cao kiến thức kỹ năng phòng ngừa hướng

dẫn

mục

tiêu quấy rối tình dục cho học sinh nữ

sinh

hoạt + Sinh hoạt nhóm để các em tự trợ nhóm. - Kĩ

nhóm

tương

tác

giúp bản thân và nhóm.

năng đặt câu

- Mục tiêu:

hỏi, gợi ý câu

+ 100% các em tự tin và giới thiệu hỏi.
được bản thân.
+ 100% các em biết bày tỏ mong
muốn của mình.
+ 100% thành viên cam kết tham gia
tích cực trong suốt tiến trình.
+ 100% thành viên đạt được mục tiêu
của mình sau khi rời khỏi nhóm
+ 100% các em biết yêu quý bản thân
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mình hơn, có kỹ năng nhận biết và
xác định giá trị và tôn trọng những
người xung quanh.
- Thúc đẩy sự nhận thức, thay đổi
hành vi, thái độ trong giao tiếp, học
tập, ứng xử xã hội thông qua sinh
hoạt nhóm cùng chia sẻ giao lưu với
nhau, với phía nhà trường và gia đình
học sinh để thay đổi hành vi, thái độ
ứng xử, thay đổi phương pháp giáo
dục để các em tự tin trong học tập,
ứng xử xã hội và hoàn thiện về nhân
cách.
3

Đánh

giá - Nội lực: Phần lớn các em học sinh -

Kĩ

năng

các

nguồn trong nhóm đều có một sức khỏe tốt, giao tiếp. -

lực

tiềm có nhận thức tốt và có tâm lý muốn Kĩ năng giới

năng
nguồn

và làm người lớn để có sức mạnh đối thiệu,

lực phó với những tình huống trong cuộc động nguồn

hỗ trợ bên sống.
ngoài.

huy

lực.

- Ngoại lực: Các em đều sống trong -

Kĩ

năng

gia đình có kinh tế từ trung bình khá phân
trở lên, bố mẹ đều động viên và mong tổng hợp
muốn nhà trường trang bị cho con em
họ những kỹ năng sống cần thiết mà
họ vốn đã và đang gặp khó khăn
trong giáo dục con. Bên cạnh đó, các
em còn được học tập trong một ngôi

tích
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trường có bề dày truyền thống về giáo
dục. Nhà trường luôn quan tâm đến
các em.
4

dựng Kế hoạch nhóm sẽ hoạt động 4 tuần -

Xây

Kĩ

năng

kế hoạch - (2 buổi/ tuần) với các chương trình thu thập và
dự
chương
trình
động
nhóm

thảo như sau:
- Giới thiệu nhóm.

phân

tích

thông tin.

hoạt - Học sinh nữ và vấn đề quấy rối tình -

Kĩ

năng

hướng

dẫn

+ Giới thiệu bản thân

tương

tác

+ Bày tỏ mong muốn của mình

nhóm.

của dục

+ Chia sẻ về những trải nghiệm của
bản thân trong cuộc sống liên quan
đến chủ đề.
+ Giáo dục giới tính
+ Giáo dục phòng ngừa QRTD
+ Giáo dục pháp luật
+Truyền thông nhóm
+ Vui chơi, giải trí nhóm
- Lập bản kế hoạch tài chính để phục
vụ suốt quá trình trợ giúp nhóm TC.
Lập kế hoạch hoàn chỉnh
* Đánh giá giai đoạn 1:
Trong giai đoạn đầu tham gia hoạt động nhóm, các thành viên ban đầu
còn chút bỡ ngỡ, giữ khoảng cách với nhau. Tuy nhiên, ngay sau đó được sự
giúp đỡ và hướng dẫn của NVCTXH, các thành viên đã bắt nhịp, hòa đồng
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cùng với nhau tham gia các hoạt động mà NVCTXH đưa ra. Trong giai đoạn
này, NVCTXH đã xác định được mục đích, mục tiêu sinh hoạt nhóm, đánh
giá được các nguồn lực cần thiết và bước đầu xây dựng được kế hoạch, dự
thảo hoạt động của nhóm. Chính tinh thần gắn kết, sự nhiệt tình tham gia của
các thành viên trong giai đoạn này sẽ là động lực và điều kiện tốt để nhóm
tiến hành các hoạt động tiếp theo.
3.1.3.2. Giai đoạn nhóm bắt đầu hoạt động
Giai đoạn nhóm bắt đầu hoạt động
STT

Nội dung

Hoạt động

Kĩ năng sử
dụng

1

Giới

thiệu - NVCTXH tự giới thiệu về bản thân -Kĩ năng bộc

các

thành mình nhằmtạo sự gần gũi và tin lộ.

viên

trong tưởngvới các thành viên trong nhóm.

nhóm

-

Kĩ

năng

- Sau đó các em tự giới thiệu về bản giao tiếp.
thân thông qua sự hướng dẫn và hỗ -

Kĩ

năng

trợ của NVCTXH. Kết hợp các cách lắng nghe
giới thiệu và xen lẫn một số bài hát,
kể chuyện hài hước để tạo không khí
thoải mái giúp cho học sinh xóa bỏ
áp lực tâm lí căng thẳng khi mới vào
nhóm. Bên cạnh đó, NVCTXH sẽ tổ
chức một số trò chơi khởi động để tạo
sự gắn bó và đoàn kết giữa các thành
viên trong nhóm.
Hoạt động này vừa khơi dậy sự tự tin
của học sinh vừa thực hành được kỹ
năng tự giới thiệu khi nói trước đám
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đông.
2

Xác

định - Để xác định lại mục tiêu của nhóm, -

mục

đích, tôi đã có những lần tiếp xúc, thảo thu

mục
hoạt

tiêu luận với

Kĩ

các GVCN, một số phụ thành

năng
hút
viên

động huynh và ban lãnh đạo nhà trường để nhóm. - Kĩ

của nhóm

thống nhất lại mục tiêu hoạt động năng

tóm

nhóm phù hợp nhất với đặc điểm, khả lược và chi
năng của từng học sinh , mong muốn tiết
đem lại kết quả tốt nhất cho các em thông tin.
trong thời gian hỗ trợ nhóm.
- Mục đích chung: Mục đích của tôi
trong thời gian này là: Trợ giúp các
em tăng sự tương tác giữa các thành
viên trong nhóm, thông qua các hoạt
động giáo dục về học tập, vui chơi…
Từ đó hướng đến mục đích chính là
nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng
ngừa quấy rối tình dục cho nhóm học
sinh nữ.
-Mục tiêu:
+ Giúp các em tăng cường khả năng
giao tiếp, mạnh dạn, tự tin hơn, biết
lắng nghe và chia sẻ cảm thông, biết
tôn trọng giúp đỡ người khác.
+ Hiểu biết về giới tính và những
vấn đề của tuổi dậy thì; Hiểu biết về
những vấn đề lạm dụng, xâm hại tình

hóa
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dục và hiểu biết về vấn đề quấy rối
tình dục.
+ Có kỹ năng phòng ngừa quấy rối
tình dục cho bản thân ; học tập được
kinh nghiệm giải quyết vấn đề thông
qua trải nghiệm cùng nhóm.
3

Thảo

luận - Nguyên tắc trong sinh hoạt nhóm là -

Kĩ

đưa ra các cùng với các nhóm viên lựa chọn và làm

năng
việc

nguyên

đưa ra nguyên tắc hoạt động chung. nhóm.

tắchoạt

Nguyên tắc hoạt động của nhóm rất -Kĩ

động

mềm dẻo tế nhị và không quá cứng tổng hợp suy
nhắc.

năng

nghĩ,

cảm

+ Tất cả các giờ tổ chức hoạt động do xúc, hành vi.
NVCTXH tiến hành từ 15h00đến 16h00các buổi chiều thứ 2 và thứ 6 .

Kĩ

giải

+ Tất cả thành viên trong nhóm đăng mâu
ký tham gia đều phải tham dự đầy đủ nhóm
các buổi sinh hoạt nhóm.
+ Các hoạt động giáo dục phải tạo
hứng thú và có sự tham gia tích cực
của tất cả các thành viên trong nhóm.
+Với nhóm học sinh nữ đang trong
độ tuổi thiếu niên, cần quán triệt ý
thức chú ý lắng nghe, quan sát mọi
hành động, cử chỉ của NVCTXH,
hoặc khi xem Clip mẫu hay khi thực
hành với bạn trong nhóm

năng
quyết
thuẫn
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+ NVCTXH cần nói đúng, không
mập mờ, né tránh khi giảng về giới
tính, tình yêu và tình dục.
+ NVCTXH có sự hòa đồng, thân
thiện, cởi mở, và tích cực trợ giúp các
em tham gia hoạt động của nhóm.
+ Việc hoạt động cần hướng đến tập
thể, đẩy mạnh sự tham gia tích cực
của các thành viên, tạo nên sự đoàn
kết và không khí sôi nổi cho buổi
sinh hoạt.
+ Thống nhất đưa ra giải quyết công
khai khi trong nhóm xảy ra mâu
thuẫn. Trưởng nhóm là người ở giữa
đứng ra giải quyết những mối quan
hệ bất hòa.
4

Trong

suốt - Tạo cho nhóm một môi trường hoạt -

Kĩ

năng

quá

trình động an toàn, thoải mái thông qua thấu cảm.

hoạt

động chính nhu cầu của thành viên nhóm.

trợ

giúp, - Tổ chức một số trò chơi, các hoạt nhận biết và

NVCTXH

-

Kĩ

năng

động tập thể để các em cảm nhận miêu tả suy

tạo

cho được niềm vui và thú vị từ cuộc sống, nghĩ,

nhóm

viên để cho các em hiểu nhau hơn, gắn kết xúc và hành

cảm
được

nhận với nhau hơn. Tổ chức các buổi thảo vi

của

cảm

các

rõ luận nhóm để tìm kiếm sự tương thành viên.

ràng là mỗi đồng và tôn trọng sự khác biệt giữa
người là một các thành viên.
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phần

của

nhóm.
5 Thỏa thuận

- Thỏa thuận các công việc của - Kĩ năng tập

các công

nhóm:

việc của

NVCTXH cùng các thành viên thỏa trọng

nhóm và dự

thuận về các công việc của nhóm:

đoán những

- Lấy ý kiến đại đa số để bầu ra phó nhóm.

khó khăn,

nhóm

trở ngại

- Trao quyền và trách nhiệm cho giải
phó nhóm
- Lãnh đạo nhóm cùng các thành viên
đều phải tuân thủ các quy định được
đề ra trong nhóm
- Các thành viên cần tôn trọng nhau,
giao tiếp ứng xử lịch sự với nhau.
- Khó khăn:
+ Đây là vấn đề hết sức nhạy cảm và
theo trải nghiệm của tôi thấy, các
thành viên không tránh khỏi tâm lý e
ngại, hạn chế chia sẻ về bản thân
cũng như, hạn chế thảo luận về vấn
đề, liên quan đến quấy rối tình dục
hoặc khi phải sắm vai thành nhân vật
trong các tình huống. Có chăng chỉ là
hình thức qua loa cho xong, không
dám nói, đề cập thẳng thắn trực tiếp
vào vấn đề. Đây được xem là khó

trung và giữ

hoạt

-

Kĩ

tâm
động

năng
quyết

mâu thuẫn
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khăn lớn nhất trong quá trình hoạt
động nhóm.
- Biện pháp khắc phục:
+ Ngay từ đầu, NVCTXH và Giáo
viên chủ nhiệm phối hợp với phụ
huynh sẽ trấn an học sinh, đồng thời
nhắc nhở, xác định tốt tư tưởng và
động viên học sinh tự tin lên cùng
tham gia hoạt động chung của nhóm
để đạt được hiệu quả cao.
+ NVCTXH thân thiện với các em để
tạo sự khích lệ, hứng thú, đồng thời
giúp đỡ các em thực hiện nhiệm vụ.
+ NVCTXH tổ chức các hoạt động
đan xen không gây nhàm chán, buồn
ngủ. Tạo sự cuốn hút ở các thành
viên trong nhóm.
+ Sau mỗi buổi hoạt động, NVCTXH
cần lượng giá và rút ra bài học kinh
nghiệm để đề ra được những phương
hướng tốt hơn cho các buổi hoạt động
sau.
+ Với những xích mích xảy ra,
NVCTXH nhanh chóng giải quyết
bằng việc ngồi lại và nhìn nhận lại
vấn đề, cùng đưa ra phương hướng
giúp cải thiện tình hình nhóm.
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+ Luôn linh hoạt, ứng biến phù hợp
trong các buổi hoạt động nhóm.
+ Sẵn sàng và tích cực tham gia các
hoạt động ngoài giờ với các em để
hiểu thêm về các em và tạo sự thân
thiện, gần gũi.
+ NVCTXH thường xuyên phản hồi
và nhận phản hồi với phụ huynh học
sinh khi giao nhiệm vụ về nhà.
+ Nhân viên công tác xã hội luôn tích
cực tham gia các hoạt động ngoại
khóa của nhà trường như văn nghệ,
thể thao… để xây dựng mối quan hệ
tốt giữa NVCTXH với cơ sở.
* Đánh giá giai đoạn 2:
Sau khi kết thúc giai đoạn 1, bắt đầu các thành viên có sự hiểu nhau,
thông cảm chia sẻ với nhau nhiều hơn. Trong giai đoạn 2, các thành viên đã
xác định rõ ràng chính xác các mục tiêu hoạt động của nhóm. Trên cơ sở đó,
các nhóm viên thống nhất các nguyên tắc sinh hoạt nhóm. . Các nhóm viên đã
dần nhận thấy được giá trị của cá nhân, được tôn trọng khi tham gia nhóm
3.1.3.3. Giai đoạn can thiệp/ thực hiện nhiệm vụ
Giai đoạn can thiệp/ thực hiện nhiệm vụ
STT

Nội dung

Hoạt động

Kĩ năng sử
dụng

1

Truyền

- Ở cấp độ nhận thức:

-

Kĩ

năng

thông

thay + Nhận thức về tầm quan trọng của thuyết phục.

đổi

nhận giáo dục kỹ năng sống và kỹ năng - Kĩ năng tổ
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thức, thái độ phòng ngừa quấy rối tình dục cho học chức truyền
và hành vi

sinh nữ:

thông.

Thông qua truyền thông để thay đổi -

Kĩ

cách nhìn nhận và quan điểm của phụ thúc

năng
đẩy

huynh, học sinh về giáo dục phòng hành động
ngừa quấy rối tình dục cho học sinh. - Kỹ

năng

Từ đó, thúc đẩy các phụ huynh phải thuyết trình
tự trang bị đầy đủ cho mìnhkiến thức - Kỹ

năng

vềkỹ năng sống nói chung và kỹ năng điều

phối

phòng ngừa quấy rối tình dục nói nhóm
riêng, để trợ giúp con mình.

- Kỹ

Coi giáo dục kỹ năng sống và kỹ lãnh
năng phòng ngừa quấy rối tình dục nhóm
trong trường học là một môn học có
ý nghĩa vô cùng quan trọng với cuộc
sống của các em sau này, là việc làm
rất đúng đắn và có thái độ tích cực
hơn, quan tâm hơn tới việc học tập
của con em mình ở trường.
+ Nhận thức về quấy rối tình dục:
Các hành vi, những tác động/ ảnh
hưởng của hành vi quấy rố tới học
sinh nữ, các biện pháp phòng tránh,
kỹ năng đối phóvới những tình huống
có hành vi quấy rối.
2

Giáo

dục NVXH trong vai trò vừa là người

nhóm nâng lãnh đạo nhóm vừa là người giáo viên

năng
đạo
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caokiến

giáo dục cho nhóm này có những hiểu

thứcphòng

biết và kỹ năng phòng ngừa quấy rối

ngừa

quấy tình dục thông qua các hoạt động của

rối tình dục công tác xã hội nhóm:
thông

qua Hoạt động 1: Giáo dục giới tính

các

hoạt NVXH cung cấp kiến thức giúp cho

động

của các em hiểu biết rõ hơn về giới tính.

công tác xã
hội nhóm.

- Thảo luận nhóm để các thành
viên được tham gia vào và trình
bày. Khắc phục tình trạng hiểu
mung lung, không chắc chắn như
trướcđây.
Hoạt động 2: Giáo dụckỹ năng phòng
ngừa quấy rối tình dục
Nhận biết về khái niệm, hành vi/ thủ
đoạn của kẻ quấy rối tình dục
- NVXH điều phối nhóm thảo luận
theo nhóm nhỏ 4 người, ghi ý kiến
thảo luận ra giấy, sau đó trình bày.
- Đánh giá, tổng kết hoạt động
Hoạt động 3: Giáo dục pháp luật
- Phát tài liệu cho học sinh tự
nghiên cứu về luật bảo vệ, chăm
sóc và giáo dục trẻ em
- Thi tìm hiểu pháp luật về quyền
và bổn phận trẻ em
- Lượng giá hoạt động 3
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Hoạt động 4: Tổ chức trò chơi, giải
trí
Vẽ phác thảo hình ảnh cơ thể người
-Chia ra thành 4 đội. Mỗi đội cử 1
thành viên lên vẽ 1 bộ phận cơ thể.
Từng người trong đội lên vẽ cho đến
khi được một hình người hoàn chỉnh.
- Trò chơi Đóng vai.
-Trò chơi “ Tìm chỗ”
Hoạt động 5: Truyền thông nhóm
Tài liệu phát tay: Những điều cần biết
và phòng tránh quấy rối tình dục
- Quy tắc bàn tay
- Quy tắcđồ bơi
- Quy tắc vòng tròn
Lượng giácác hoạt động nhóm
3

Tăng cường Hoạt động 1: NVXH điều phối nhóm, -

Kĩ

năng

giáo dục kỹ khuyến khích các thành viên chia sẻ giao tiếp. năng phòng trải nghiệm của bản thân về các cách Kĩ năng tạo
ngừa

quấy thức ứng phó các tình huống tương tự lập mối quan

rối tình dục

đã từng xảy ra.

hệ.

Hoạt động này, NVXH cho viết sơ bộ -

Kĩ

ra giấy, sau đó NVXH thu giấy lại và năngphối
tráo các tờ giấy đó phát cho các thành hợp
viên khác.Nhằm mục đích, câu động.
chuyện được kể hoàn toàn tự nhiên và
không bị gián đoạn bị chi phối bởi

hoạt
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yếu tốcảm xúc cá nhân của người viết
Hoạt động 2: NVXH đưa ra các tình
huống đã được chuẩn bị sẵn, sau đó
NVXH chia nhóm thành 8 nhóm nhỏ,
các nhóm thảo luận và đưa ra cách
giải quyết của mình.
Hoạt động 3: Sắm vai theo các tình
huống có ở hoạt động 2
Hoạt động 4: Pháp luật với vấn đề
quấy rối tình dục trên thế giới và ở
Việt Nam
- Kết thúc buổi sinh hoạt nhóm là
tổng kết các hoạt động, đánh giá,
nhận xét và ghi chép
* Đánh giá giai đoạn 3:
Thông qua những hoạt động cụ thể trong giai đoạn này, các thành viên
nhóm có sự hiểu biết và tăng cường khả năng giao tiếp. Được trang bị những
kiến thức cơ bản để đối phó với vấn đề.
Trải nghiệm cùng các hoạt động trong nhóm giúp các em có thể hòa
đồng với các bạn và tự tin trong giao tiếp. Thông qua các buổi sinh hoạt nhóm
các em cởi mở và hứng thú với các hoạt động trong từng buổi học, có ý thức
tự giác khi tham gia các buổi sinh hoạt nhóm mà không phải bị gò bó, hay ép
buộc.
Các hoạt động này giúp các em tăng sự hiểu biết về pháp lý, nhận biết
được các quyền cơ bản của trẻ em, hiểu biết về giới tính và các cách phòng
tránh quấy rối tình dục. Đông thời giúp các em hiểu rõ hơn về môi trường
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xung quanh Từ đó các em có những hành động đúng, ứng xử phù hợp hơn
với từng hoàn cảnh.
3.1.3.4. Giai đoạn kết thúc
Đây là giai đoạn cuối cùng của tiến trình hoạt động công tác xã hội
nhóm. Nhìn lại thời gian vừa qua, NVCTXH đã hết sức nỗ lực thực hiện quá
trình hỗ trợ nhóm một cách nghiêm túc và cố gắng hoàn thành đúng như kế
hoạch. Cùng với sự hỗ trợ của GVCN các lớp, ban lãnh đạo nhà trương, cán
bộ công tác Đội, hỗ trợ tối đa mọi nguồn lực cơ sở vật chất và vận động sự
tham gia ủng hộ của phụ huynh, giáo viên và đặc biệt là sự tham gia của
nhóm học sinh nữ từ các lớp của trường. Bài học quan trọng đạt được là
NVCTXH đã rút ra được nhiều kinh ngiệm cho bản thân trong những hoạt
động về sau và tiếp tục phát huy điểm tích cực trong quá trình can thiệp và hỗ
trợ.
Trong khoảng thời gian hỗ trợ nhóm tuy không dài, quá trình tiếp xúc và
làm việc với nhóm thân chủ còn hạn chế, tuy nhiên đó cũng là những khoảng
thời gian quý báu và mang lại nhiều kinh nghiệm, giá trị giúp cho tác giả có
cơ hội được trải nghiệm quá trình thực hành trong môi trường còn đang rất
mới mẻ: môi trường trường học. Từ đó giúp tôi nhận thấy được những kiến
thức của bản thân còn rất hạn chế và còn nhiều thiếu sót, đồng thời cũng tự
nhận thấy được những việc khó khăn khi tổ chức các buổi hoạt động nhóm và
những gì đã đạt được để phát huy tốt hơn nữa.
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3.3. Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao công tác giáo dục phòng
ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ trường Trung học cơ sở Bắc
Hồng – Đông Anh – Hà Nội.
3.3.1. Biện pháp 1: Tăng cường hoạt động nhóm trong giáo dục phòng
ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ
3.3.1.1. Ý nghĩa
Về thực chất biện pháp này là tổ chức cho học sinh được bàn bạc, trao
đổi hoặc cùng nhau thực hiện một hoạt động theo cùng một chủ đề đã được
xác định trước. Tăng cường tổ chức hoạt động nhóm giúp các em tăng sự tự
tin trong giao tiếp và tăng tình đoàn kết, học hỏi được ở mỗi thành viên
những bài học kinh nghiệmvề cách giải quyết vấn đề.
Ưu điểm
- Môi trường thân thiện, hòa đồng, giúp cho các em thoải mái, tự tin chia
sẻ, giao lưu, học hỏi lẫn nhau
- Tăng cường đoàn kết, giúp đỡ nhau, cùng hoàn thành mục đích chung
của nhóm. Hình thành kỹ năng làm việc nhóm.
- Trau dồi một số KNS như kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tự xác định giá tri,
kỹ năng xác định mục tiêu, kỹ năng giải tỏa căng thẳng, mâu thuẫn xung
đột…..
- Mục tiêu giáo dục phòng ngừa cho học sinh sẽ giáo dục được nhiều học
sinh hơn thay vì chỉ 1 cá nhân.
3.3.1.2. Cách tiến hành biện pháp
- NVXH thành lập nhóm khoảng từ dưới 35 thành viên là học sinh nữ
- Thảo luận nhóm để xây dựng mục đích, mục tiêu, cách thức, nguyên
tắc, địa điểm, thời gian hoạt động…
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- Để đạt được mục đích của nhóm, các hoạt động của nhóm đều được
các thành viên tham gia một cách tích cực, dưới sự điều phối của trưởng
nhóm(NVXH) giúp cho tiến trình hoạt động nhóm đạt hiệu quả tốt.
- Thành viên nhóm báo cáo kết quả hoạt động của nhóm.
- NVXH lượng giá và kết thúc.
3.3.1.3. Yêu cầuthực hiện
Khi tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm giáo viên cần lưu ý những vấn
đề sau:
- Nói rõ cách thức chia nhóm, nhiệm vụ của từng thành viên trong nhóm.
Tuy vậy các thành viên trong nhóm có thể thực hiện các nhiệm vụ luân phiên.
- Quy định rõ thời gian và nội dung hoạt động cho các nhóm.
- NVXH cũng cần chuẩn bị phần thưởng cho nhóm thực hiện tốt nhất để
khích lệ các thành viên trong nhóm.
- Kết quả họat động nhóm có thể được trình bày dưới nhiều cách thức
khác nhau.
- Trong suốt quá trình học sinh hoạt động nhóm, NVXH phải đi từng
nhóm để giám sát và hỗ trợ các nhóm thực hiện đúng theo yêu cầu.
3.3.2. Biện pháp 2: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng ngừa
quấy rối tình dục cho học sinh với sự tham gia của các em học sinh nữ
trong trường
3.3.2.1. Ý nghĩa
Biện pháp này là tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp tại phòng hội
trường của nhà trường nhằm cung cấp kiến thức cho các em học sinh nữ nhận
biết các thủ đoạn hành vi, biểu hiện của hành vi QRTD và các nguyên tắc
phòng tránh bị QRTD.
3.3.2.2. Cách tiến hành biện pháp
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- Vận động, khuyến khích học sinh nữ ở các lớp tham gia vào các buổi
sinh hoạt tập thể của nhà trường, cụ thể là các buổi sinh hoạt ngoại khóa về
các chuyên đề kỹ năng sống
-Bố trí phòng hội trường, ghế ngồi, âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, nhiệt
độ đảm bảo giờ sinh hoạt ngoại khóa diễn ra thuận lợi
- Tổ chức mỗi năm 1 lần, mỗi lần 2 buổi, mỗi tuần 1 buổi
- NVXH chuẩn bị nội dung và tài liệu phát tay, giấy A0, bút dạ
- NVXH chia thành các nhóm nhỏ để thảo luận
-NVXH vừa thuyết trình giảng giải, vừa điều phối các hoạt động trong
các buổi tuyên truyền như thảo luận, sắm vai, trò chơi, trình bày kết quả của
các nhóm…
- NVXH đánh giá, tổng kết các hoạt động sau mỗi buổi tuyên truyền.
3.3.2.3. Yêu cầu thực hiện
- Xây dựng mục tiêu cụ thể của buổi tuyên truyền: Nói rõ mục tiêu cho
học sinh biết, học sinh cần đạt được những kết quả gì sau khi được tuyên
truyền
- Xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp với các điều kiện sau: vừa
sức với học sinh, phù hợp với mục tiêu, mang tính giáo dục sâu sắc.
- Quy định rõ thời gian và nội dung hoạt động cho các nhóm.
- NVXH phải giám sát và hỗ trợ các nhóm thực hiện bám sát vào mục
tiêu ban đầu.
- Kết quả thảo luận của các nhóm có thể được trình bày dưới nhiều cách
thức khác nhau.
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3.3.3. Biện pháp 3: Tổ chức tập huấn nâng cao cho phụ huynh học sinh và
giáo viên trong trường về giáo dục phòng ngừa quấy rối tình dục học sinh
nữ
3.3.3.1. Ý nghĩa
Biện pháp này là tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp tại phòng hội
trường của nhà trường nhằm cung cấp kiến thức cho phụ huynh và giáo viên
nhận biết các thủ đoạn của hành vi, biểu hiện của hành vi QRTD và các
nguyên tắc phòng tránh bị QRTD cũng như các phương pháp giáo dục giới
tính cho con em của họ.
3.3.2.2. Cách tiến hành biện pháp
- Giấy mời để vận động, khuyến khích phụ huynh và giáo viên tham gia
vào các buổi tuyên truyền của nhà trường, về phòng ngừa QRTD và phương
pháp giáo dục giới tính cho con em của họ.
- Bố trí phòng hội trường, ghế ngồi, âm thanh, ánh sáng, máy chiếu,
nhiệt độ đảm bảo giờ sinh hoạt ngoại khóa diễn ra thuận lợi
- Tổ chức 1 buổi / 1 lần / 1 năm
- Thời gian tổ chức trong khoảng thời gian 120 phút
- NVXH chuẩn bị nội dung và tài liệu phát tay, giấy A0, bút dạ
- NVXH chia thành các nhóm nhỏ để thảo luận
-NVXH vừa thuyết trình giảng giải, vừa điều phối các hoạt động trong
các buổi tuyên truyền như thảo luận, sắm vai, trò chơi, trình bày kết quả của
các nhóm…
- NVXH đánh giá, tổng kết các hoạt động sau buổi tuyên truyền.
3.3.2.3. Yêu cầu thực hiện
- Xây dựng mục tiêu cụ thể của buổi tuyên truyền: Nói rõ mục tiêu cần
đạt được những kết quả gì sau khi được tuyên truyền
- Xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp với mục tiêu được đề ra.
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- Quy định rõ thời gian và nội dung hoạt động cho các nhóm.
- NVXH phải giám sát và hỗ trợ các nhóm thực hiện bám sát vào mục
tiêu ban đầu.
- Kết quả thảo luận của các nhóm có thể được trình bày dưới nhiều cách
thức khác nhau.
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Tiểu kết chương 3
Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và tổng hợp lí luận các vấn đề có liên quan đến
đề tài, chúng tôi tiến hành lựa chọn các phương pháp và công cụ để tiến hành can
thiệp cho nhóm đối tượng mà chúng tôi đã lựa chọn. Phương pháp chủ yếu chúng
tôi sử dụng để can thiệp là phương pháp quan sát, phương pháp phỏng vấn, thực
hiện phỏng vấn với giáo viên, phụ huynh, người có liên quan đến quá trình giáo
dục phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ nhằm tìm hiểu thực trạng nhận
thức của học sinh, phụ huynh và lãnh đạo cùng với giáo viên trong trường trước
và sau thực nghiệm. Bên cạnh đó chúng tôi sử dụng các thang đo, các công cụ để
đánh giá tình hình của khách thể nghiên cứu. Cuối cùng chúng tôi sử dụng
phương pháp công tác xã hội nhóm trong quá trình hỗ trợ với nhóm học sinh nữ
nhằm giáo dục kỹ năng phòng ngừa quấy rối tình dục cho các em.
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã đề xuất một số biện pháp nhằm hỗ trợ hiệu
quả công tác giáo dục phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ, đó là:
Biện pháp 1: Tăng cường hoạt động nhóm trong giáo dục phòng ngừa quấy
rối tình dục cho học sinh nữ
Biện pháp 2: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng ngừa quấy rối
tình dục cho học sinh với sự tham gia của tất cả học sinh nữ trong trường
Biện pháp 3: Tổ chức tập huấn nâng cao cho phụ huynh học sinh và giáo
viên trong trường về giáo dục phòng ngừa quấy rối tình dục học sinh nữ
Mỗi biện pháp đều nêu ra được ý nghĩa, ưu điểm của biện pháp, cách thực
hiện cũng như yêu cầu thực hiện để người nhân viên công tác xã hội có thể dễ
dàng sử dụng linh hoạt các biện pháp. Điều này sẽ mang lại hiệu quả cao trong
công tác giáo dục kỹ năng phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ trong
nhà trường.
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận
1.1. Về mặt lí luận
QRTD là một hình thức của xâm hại tình dục, là hành vi vi phạm đạo
đức và pháp luật. Hậu quả củahành vi QRTD với nạn nhân rất khó cân đong
đo đếm bằng thực thể nhưng hậu quả về tinh thần vô cùng nặng nề, kéo theo
những hệ lụy tiêu cực khác. Đỉnh điểm của hành vi này nếu không kiềm chế
được dẫn đến hành vi cưỡng dâm, hiếp dâm, dâm ô với nạn nhân.
Từ lo lắng, sợ hãi đến mệt mỏi, chán nản phải bỏ học, bỏ việc làm, cảm
giác bị đeo bám khiến cho người bị quấy rối thấy ngột ngạt với mội trường
hiện tại. Trong khi, đại bộ phận tầng lớp trong xã hội chưa nhận thức rõ được
vấn đề này, khiến cho hành vi này vẫn được coi như là sự “ trêu đùa” không
ảnh hưởng đến ai.
Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều video clip chia sẻ các kỹ
năng tự vệ cho bản thân, kỹ năng thoát hiểm của các trung tâm từ nhiều
chuyên gia, võ sư nổi tiếng, để mọi người có thể tham khảo vận dụng cho
mình trong những tình huống cần thiết. Thiết nghĩ đây là những video vô
cùng bổ ích, vì nó được xây dựng dựa trên những tình huống có thật xảy ra
hàng ngày.
Không chỉ ở trên mạng mà hiện nay, có rất nhiều trường trung học đưa
chương trình giáo dục kỹ năng sốngcho học sinh vào trong chương trình học
ngoại khóa để trang bị cho học sinh những kiến thức về cuộc sống và kỹ năng
sống, nhất là các kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục.
Công tác xã hội nhóm với việc phòng ngừa quấy rối tình dục cho học
sinh nữ là cách thức nhân viên công tác xã hội sử dụng tiến trình sinh hoạt
nhóm để làm việc với nhóm học sinh nữ nhằm tạo cho các em có một môi
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trường hoạt động tương tác lẫn nhau, nâng cao hiểu biết, tăng cường các kỹ
năng phòng ngừa, tự vệ cho bản thân.
1.2. Về mặt thực tiễn
Công tác xã hội nhóm với việc phòng ngừa QRTD cho học sinh nữ tại
trường THCS Bắc Hồng hiện nay đang gặp một số khó khăn, thách thức:
Nhận thức của giáo viên và phụ huynh về vấn đề QRTD còn rất nhiều
hạn chế, do tồn tại quan niệm đó là “ trêu đùa”. Nên rất ít phụ huynh và giáo
viên thực sự quan tâm tới việc giáo dục phòng ngừa vấn đề này cho học sinh.
Nhận thức về tầm quan trọng của việc giáo dục phòng ngừa QRTD cho
học sinh cũng còn có nhiều hạn chế, phụ huynh và học sinh cho rằng chỉ cần
không đi đâu một mình đến những nơi vắng vẻ, trời tối, không chơi với nhiều
bạn trai, không tiếp xúc với nhiều người đàn ông, không yêu đương sớm,
không cho đàn ông con trai đụng chạm vào người...Những điều “ không” đó
khiến cho khả năng tham gia của học sinh tham gia vào nhóm rất hạn chế.
Nhận thức về phương pháp CTXH nhóm còn có vài ý kiến trái chiều của
một số giáo viên được đưa ra như sau: Thực chất là việc giảng dạy kỹ năng
như những giờ học trên lớp bình thường. Bài học về phòng ngừa QRTD như
là một chuyên đề ngoại khóa. Vậy thì, CTXH nhómđể làm gì?Trước những
phản ứng này, làm hạn chế sự nhiệt tình cho học sinh của lớp tham gia vào
nhóm. NVXH đã phải vất vả chứng minh để cho nhiều giáo viên trong trường
hiểu rõ hơn về phương pháp CTXH nhóm.
Thực trạng công tác xã hội nhóm với việc phòng ngừa QRTD cho học
sinh nữ trường THCS Bắc Hồng trên các khía cạnh: Thực trạng nhận thức của
học sinh, giáo viên và phụ huynh về QRTD, tầm quan trọng, giáo dục pháp
luật, công tác giáo dục và tuyên truyền về phòng ngừa QRTD cho học sinh;
Tổ chức hoạt động nhóm. Thực chất hiệu quả hoạt động công tác xã hội nhóm
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với việc phòng ngừa QRTD cho học sinh nữ chưa cao, chưa thu hút được sự
quan tâm của đông đảo học sinh nữ trong trường tham gia.
Có 7 yếu tố ảnh ảnh hưởng trực tiếp đến công tác xã hội nhóm với việc
giáo dục phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ tại Trường THCS Bắc
Hồng. Trong đó, các yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất là “Sự quan tâm của hiệu
trưởng nhà trường; nhận thức của giáo viên và phụ huynh về tầm quan trọng
của công tác giáo dục phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh; Và sự tham
gia của học sinh nữ trong trường…
Kết quả thực nghiệm phương pháp CTXH nhóm với việc phòng ngừa
QRTD cho nhóm có 32 học sinh nữ lớp 9 Trường THCS Bắc Hồng đã cho kết
quả khả quan. Sau thời gian thực nghiệm, các em đã có những hiểu biết hơn
về QRTD, kỹ năng phòng ngừa và các kỹ năng tự vệ khác, tăng cường kỹ
năng giao tiếp và sự tự tin, các mục tiêu đặt ra cơ bản đã thực hiện được.
2. Khuyến nghị
2.1. Đối với các ban ngành, đoàn thể xã hội
Tuyền truyềnvề kiến thức phòng ngừa quấy rối tình dục và Luật phòng
chống xâm hại tình dụcqua các hệ thống đài phát thanh, truyền hình, các diễn
đàn cho học sinh, phụ huynh và những người làm công tác giáo dục.
Cần có biên chế cho nhân viên công tác xã hội làm công tác xã hội
trường học tại các trường trung học cơ sở.
2.2. Đối với Trường THCS Bắc Hồng
Nhà trường nên tổ chứcgiáo dục kỹ năng sống cho học sinhtheo các
chuyên đề dưới hình thức sinh hoạt nhóm, câu lạc bộ. Tạo môi trường thuận
lợi cho học sinh tham gia trải nghiệm và học hỏi các kỹ năng
Tổ chức tập huấn cho cán bộ giáo viên, phụ huynh được nâng cao kiến
thức, kĩ năng trong giáo dục phòng ngừa cho học sinh.
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Xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và thân thiện. Xây
dựng lối sống, văn hóa ứng xử trong học đường văn minh, lịch sự.
Đảm bảo cơ sở vật chất tốt cho công tác giáo dục của nhà trường.
2.3. Đối với giáo viên và phụ huynh học sinh
2.3.1. Đối với giáo viên
Nâng cao kiến thức, kĩ năng thông qua việc tham gia các khóa tập huấn, ,
qua tìm hiểu sách báo, tài liệu, mạng internet, các buổi trao đổi kinh
nghiệm...Có tinh thần học hỏi, sáng tạo trong quá trình dạy học; Quan tâm tới
những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.
2.3.2. Đối với phụ huynh
Tin tưởng, ủng hộ, có tinh thần xây dựng với các hoạt động giáo dục của
nhà trường; Tích cực tìm hiểu, nâng cao nhận thức về phòng chống xâm hại
tình dục và phương pháp giáo dục con hiệu quả.
Thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ phụ huynh khác.Mặt khác,
phụ huynh cần chủ động liên hệ với giáo viên để trao đổi vấn đề của con ở
trường, chủ động tìm tài liệu, học hỏi kinh nghiệm, tiếp thu và lắng nghe ý
kiến, kinh nghiệm của người đi trước hay những người có kinh nghiệm trong
dạy con để giúp con mình tiến bộ.
Phụ huynh cần quan tâm tới con em mình hơn, cần tận dụng hợp lý
quỹ thời gian để chăm sóc, giáo dục con. Các thành viên trong gia đình nên
hỗ trợ giúp đỡ nhau, cùng nhau chăm sóc giáo dục con em. Ngoài ra, phụ
huynh nên tích cực tham gia lớp học kỹ năng làm cha mẹ có con bước vào
tuổi dậy thì để có thêm những kiến thức, kĩ năng giáo dục con em mình.
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2.4. Đối với nhân viên công tác xã hội
Nhân viên công tác xã hội tại trường THCS Bắc Hồng cần tham gia
nhiều các khóa tập huấn về giáo dục kĩ năng sống cho học sinh nói chung và
kỹ năng phòng ngừa xâm hại, quấy rối tình dục nói riêng.
Nhân viên công tác xã hội tại trường trường THCS cần chuyên nghiệp
hơn trong hoạt động hỗtrợ, tham vấn cho giáo viên, phụ huynh và học sinh để
không chỉ hoạt động công tácxã hội nhóm nói riêng đạt kết quả cao mà còn
khẳng định được nghề công tác xã hội trong trường học có vai trò đặc biệt
quan trọngkhông chỉ với học sinh và gia đìnhhọc sinh, cán bộ giáo viên trong
trường học mà là cả hệ thống giáo dục nói chung.
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PHỤ LỤC 1: PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN
(Dành cho học sinh)
Để tìm hiểu thực trạng về công tác xã hội nhóm trong phòng ngừa quấy rối
tình dục, xin em vui lòng trả lời các cầu hỏi dưới đây.Các câu trả lời hoàn
toàn phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học và được bảo mật.
Xin chân thành cảm ơn em!
A - Kiến thức chung về quấy rối tình dục
Câu 1: Em đã từng chứng kiến ai đó có một trong các hành vi sau đây
bao nhiêu lần?
Hành vi
Dưới 5 lần
(<5)
Người khác nhìn chằm chằm vào
các bộ phận vùng kín, riêng tư
của em.
Một người cố tình để lộ vùng kín
của họ trước mặt các em
Ai đó rủ em xem các phim, hình
ảnh, sách báo đồi truỵ, khiêu
dâm.
Ai đó đề nghị chạm vào vùng
kín của em hoặc đề nghị em
chạm vào vùng kín của họ
Ai đó tìm cách rủ em đi với họ
dù chưa được sự đồng ý của bố
mẹ.
Ai đó dắt em đi vào ngõ vắng
hoặc cho em quà bánh, đồ chơi
và đưa em đi với họ…
Người khác ôm nhưng cố tình
sờ, chạm, tiếp xúc thân thể của
họ vào vùng riêng tư trên cơ thể
em
Ai đó nói hoặc bình phẩm về các
khu vực nhạy cảm trên cơ thể
của em, kể cả khen, ví dụ “Mông

Chứng kiến
Từ 5 - < 10 Trên 10 lân
lần
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to thế”.
Ai đó “Cười cợt, chỉ trỏ vào vùng
kín của em” hoặc “ Kể cho em
nghe những câu chuyện tục tĩu,
không phù hợp với lứa tuổi của
em”
Ai đó nói về vùng nhạy cảm của
họ và khả năng làm tình của họ.
Ví dụ như sẽ làm cho em thích
mê.
Ai đó đe dọa em phải đáp ứng
yêu cầu tình dục của họ vì bất kỳ
lý do nào đó.
Câu 2: Những hành vi mà em đã lựa chọn ở trên được coi là quấy rối
tình dục không?
□ Có
□ Không
Câu 3: Theo em, QRTD thường xảy ra ở những nơi nào?
□ Nhà riêng
□ Nhà vệ sinh công cộng
□ Nơi công cộng như trên xe bus, ga tàu, rạp chiếu phim, hội chợ
□ Trường học
□ Nơi vắng vẻ
Câu 4:Theo em những hành vi trên xảy ra với mức độ như thế nào?
□ Rất phổ biến
□ Khá phổ biến
□ Phổ biến
□ Khôngphổ biến
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Câu 5:Quấy rối tình dục là hành vi vi phạm:
□ Chuẩn mực đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục
□ Pháp luật về quyền con người
□ Cả hai
Câu 6: Nguyên nhân QRTD trẻ em là gì?
□ Do trẻ em còn non nớt, không biết tự bảo vệ mình
□ Do các en dễ bị dụ dỗ nâng thành tích. thích được tặng quà, vật chất có giá
trị
□ Do bị ép buộc, bị đe dọa, nắm vào điểm yếu
□ Do sự ăn mặc quá mát mẻ, đi đứng, ngồi hớ hênh của trẻ khiến người
khác nhòm ngó
□ Cơ thể trẻ gái khi đến tuổi dậy thì phổng phao khiến cho những tên yêu râu
xanh luôn rình rập.
□Khác (xin ghi rõ)
Câu 7: QRTD để lại những hậu quả như thế nào đối với học sinh nữ?
□ Sự tổn thương về mặt tinh thần, cảm thấy bị xúc phạm nhân phẩm, khó
chịu, mệt nỏi, ám ảnh.
□ Sợ hãi, né tránh, nghỉ học hoặc bỏ học, học tập sa sút
□Người trong gia đình có hành vi quấy rối, nạn nhân sợ hãi muốn chạy trốn
khỏi nhà
□ Mất sự tự tin, thoải mái như ban đầu
□Khác(xin ghi rõ)
Câu 8: Đâu là những thủ đoạn phổ biến của kẻ QRTD?
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□ Kể những câu chuyện , cho xem hình ảnh, clip có tính chất gợi dục, đề cập
đến những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể họ, của mình và của người khác làm
chủ đề nói chuyện.
□ Đề cập đến vấn đề giới tính, tình dục đề khơi gợi tính tò mò của trẻ
□ Gạ gẫm, rủ rê đi chơi, ăn uống, mua sắm
□ Cho, tặng quà, cho tiền hứa nâng điểm, thành tích
□ Bị nắm điểm yếu, bị uy hiếp, đe dọa
□ Giả vờ vô tình nhưng cố ý đụng chạm cơ thể nhất là những vùng nhạy cảm
trên cơ thể.
□ Khác(xin ghi rõ)
Câu 9: Các hình thức QRTD mà em biết?
□ Lời nói mang tính chất gợi dục, tục tĩu về các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể
□ Ánh mắt nhìn hau háu, thô thiển đến những vùng nhạy cảm trên cơ thể; gửi
cho xem ảnh khiêu dâm, khỏa thân
□ Là những gợi ý cho quà, tiền, thăng cấp hoặc đe dọa buộc phải đáp ứng
hành vi QRTD
□ Tiếp xúc thân thể một cách cố ý
□ Tất cả các phương án trên
Câu 10: Em đã được biết đến những cảnh báo nào dưới đây về QRTD?
Tình huống

Người khác nhìn chằm chằm vào
các bộ phận vùng kín, riêng tư của
em.

Cảnh
báo
ôm

Cảnh báo
Cảnh Cảnh Cảnh Cảnh
báo
báo
báo
báo
nhìn chạm bắt
nói
cóc
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Một người cố tình để lộ vùng kín
của họ trước mặt các em
Ai đó rủ em xem các phim, hình
ảnh, sách báo đồi truỵ, khiêu dâm.
Ai đó đề nghị chạm vào vùng kín
của em hoặc đề nghị em chạm vào
vùng kín của họ
Ai đó tìm cách rủ em đi với họ dù
chưa được sự đồng ý của bố mẹ.
Ai đó dắt em đi vào ngõ vắng hoặc
cho em quà bánh, đồ chơi và đưa
em đi với họ
Người khác ôm nhưng cố tình sờ,
chạm, tiếp xúc thân thể của họ vào
vùng riêng tư trên cơ thể em
Ai đó nói hoặc bình phẩm về các
khu vực nhạy cảm trên cơ thể của
em, kể cả khen, ví dụ “Mông to
thế”.
Ai đó “Cười cợt, chỉ trỏ vào vùng
kín của em” hoặc “ Kể cho em
nghe những câu chuyện tục tĩu,
không phù hợp với lứa tuổi của
em”
Câu 11: Trẻ em gái nên làm gì để phòng ngừa QRTD cho bản thân?
□ Không đi một mình đến những nơi vắng vẻ, trời tối
□ Không đi với người lạ,không nhận quà của người lạ
□ Không để cho người khác giới chạm vào cơ thể của mình
□ Khác
B- Truyền thông về phòng ngừa QRTD
Câu 12: Nhà trường có kế hoạch truyền thông về phòng ngừa QRTD cho
học sinh không?
□ Có
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□ Không
Câu 13: Nhà trường có tổ chức thực hiện theo kế hoạch truyền thông về
phòng ngừa QRTD cho học sinh không?
□ Có
□ Không
Câu 14: Xin cho biết cụ thể nhà trường tổ chức truyền thông trong giờ
học/ tiết học nào?
□ Chào cờ đầu tuần
□ Sinh hoạt lớp
□ Giờ học môn Giáo dục công dân
□ Ngoại khóa Kỹ năng sống
□ Khác
Câu 15: Nhà trường đã áp dụng biện pháp truyền thông nào về phòng
ngừa QRTD cho học sinh của nhà trường?
□ Mời chuyên gia đến chia sẻ
□ Treo Băng rôn, phát tờ rơi, phát cẩm nang
□ Đóng kịch diễn trong giờ sinh hoạt lớp, giờ chào cờ đầu tuần
□ Tổ chức chuyên đề do giáo viên của trường đảm nhiệm vai trò truyền thông
chính.
□ Khác
Câu 16: Đánh giá của em về mức độ phù hợp của các hoạt động truyền
thông mà nhà trường đã áp dụng?
□ Rất phù hợp
□ Khá phù hợp
□ Phù hợp
□ Không phù hợp
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Câu 17: Nhà trường tổ chức truyền thông cho cha mẹ học sinh bằng
hình thức nào?
□ Họp phụ huynh
□ Gửi về nhà các tài liệu cẩm nang, tờ rơi
□ Tập huấn cho phụ huynh
□ Gọi điện thoại
□ Khác
C-Giáo dục nhóm về phòng ngừa QRTD
Câu 18: Nhà trường tổ chức những hoạt động giáo dục nào dưới đây?
□ Giáo dục giới tính
□ Giáo dục pháp luật
□ Giáo dục phòng ngừa QRTD
□ Giáo dục kỹ năng sống
□ Tất cả các hoạt động trên
Câu 19: Những nội dung giáo dục giới tính mà em được học đó là:
□ Nhận biết về tuổi dậy thì
□ Biện pháp tránh thai và bao cao su
□ Hình ảnh cơ thể
□ Tình yêu và tình dục
□ Hiểu về Bao cao su và Các biện pháp phòng tránh thai và các bệnh đường
sinh dục
□ Mang thai và sinh con
□ Khác
Câu 20: Đánh giá hiệu quả của hoạt động giáo dục giới tính mà em đã
được học
Nội dung

Mức độ
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Rất
hiệu
quả

Khá
hiệu
quả

Hiệu
quả

Không
hiệu
quả

Khái niệm về giới tính và đặc điểm
của giới tính nam và giới tính nữ
Cấu tạo cơ thể người
Quá trình phát triển của con người
và Tuổi dậy thì
Tình yêu và tình dục
Hiểu về Bao cao su và Các biện
pháp phòng tránh thai và các bệnh
đường sinh dục
Mang thai và sinh con
Câu 21: Đánh giá của em về tính hữu ích của hoạt động giáo dục phòng
ngừa QRTD
Mức độ
TT

Nội dung

1

Khái niệm, các biểu hiện của hành vi
quấy rối tình dục trẻ em
2 Các cấp độ quấy rối tình dục trẻ em
3 Thủ đoạn phổ biến của kẻ quấy rối tình
dục trẻ em
4 Các cảnh báo quấy rối tình dục trẻ em
5 Nguyên nhân quấy rối tình dục trẻ em

Rất
Khôn
Khá
Hữu
hữu
g hữu
hữu ích ích
ích
ích
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6 Hậu quả quấy rối tình dục trẻ em
7 Quy tắc đồ bơi
8 Quy tắc 4 vòng tròn
9 Quy tắc bàn tay
10 Quyền và bổn phận của trẻ em
11 Kĩ năng nói “không”
12 Kĩ năng kiên định

Câu 22: Nhà trường áp dụng biện pháp nào để giáo dục pháp luật về
phòng ngừa QRTD cho học sinh?
□ Phát tài liệu về Luật
□ Thi tìm hiểu pháp luật về Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
□ Tìm hiểu Quyền và bổn phận của trẻ em
□ Khác
Câu 23: Nhà trường tổ chức giáo dục những kỹ năng, giá trị sống nào
liên quan đến phòng ngừa QRTD?
□ Kỹ năng tự nhận thức
□ Kỹ năng xác định giá trị
□ Kỹ năng kiên định
□ Kỹ năng nói” không”
□ Kỹ năng giải tỏa căng thẳng thần kinh
□ Kỹ năng tìm kiếm sự giúp đỡ
□ Kỹ năng thoát hiểm/ tự vệ
□ Khác
Câu 24: Đánh giá mức độ hài lòng của em về hoạt động giáo dục kỹ năng
sống của nhà trường về phòng ngừa QRTD cho học sinh?
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□ Rất hài lòng
□ Hài lòng
□ Không hài lòng
□ Rất không hài lòng
D- Các hoạt động vui chơi, giải trí liên quan đến giáo dục phòng ngừa
QRTD
Câu 25: Nhà trường có thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi, giải
trí liên quan đến nội dung giáo dục phòng ngừa QRTD cho học sinh
không?
□ Rất thường xuyên
□ Thường xuyên
□ Không thường xuyên
Câu 26: Nếu nhà trường có tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí thì xin
cho biết cụ thể là những trò chơi nào?
□ Vẽ hình người
□ Đóng kịch
□ Các trò chơi dân gian
□ Các trò chơi tập thể hiện đại
□ Khác
Câu 27: Theo em, các trò chơi do nhà trường tổ chức có hữu ích và phù
hợp với em không?
□ Rất hữu ích và rất phù hợp
□ Hữu ích và phù hợp
□ Không hữu ích và không phù hợp
E- Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động công tác xã hội nhóm phòng
ngừa QRTD cho học sinh nữ.
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Câu 28: Theo em, để những hoạt động CTXH nhóm đạt hiệu quả thiết
thực thì nhà trường cần phải làm gì?
□ Thường xuyên mở các buổi chuyên đề về phòng ngừa xâm hại và QRTD
cho học sinh phổ biến về kiến thức và pháp luật.
□ Mời chuyên gia đến chia sẻ kiến thức và kỹ năng phòng ngừa
□ Tập huấn kỹ năng thoát hiểm trong mọi tình huống cho học sinh
□ Cần có địa chỉ tin cậy trong trường để học sinh có thể tin tưởng tìm đến trợ
giúp khi cần.
□ Xây dựng môi trường sống, học tập lành mạnh, an toàn cho học sinh
Câu 29:Theo em có những yếu tố nào ảnh hưởng đến hoạt động công tác
xã hội nhóm không?
□ Có
□ Không
Câu 30: Xin cho biết những yếu tố nào ảnh hưởng đến hoạt động công
tác xã hội nhóm?

TT

Các yếu tố ảnh hưởng

1

Cơ chế, chính sách liên quan đến
bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em

2

Sự quan tâm của hiệu trưởng và
giáo viên đối với công tác phòng
ngừa quấy rối tình dục cho trẻ em

3

Nhận thức của giáo viên, phụ huynh
về tầm quan trọng của hoạt động
giáo dục phòng ngừa quấy rối tình
dục cho trẻ

Mức độ ảnh hưởng
Ảnh
Không
Ảnh
hưởng
ảnh
hưởng ít
nhiều
hưởng
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4

Cơ chế phối hợp giữa nhà trường
với các lực lượng giáo dục ngoài
trường trong hoạt động phòng ngừa
quấy rối tình dục cho học sinh

5

Sự tham gia của học sinh

6

Văn hóa, phong tục tập quán của
địa phương

7

Vai trò, năng lực của NVXH

Em hãy vui lòng cho biết một số thông tin về bản thân
Giới tính: Nam

Nữ

Khối lớp:..............
Xin trân trọng cảm ơn!
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PHỤ LỤC 2:
Phiếu hỏi phỏng vấn sâu
Dành cho phụ huynh học sinh

Thời gian phỏng vấn: …..giờ... ngày … tháng … năm
Địa điểm phỏng vấn:
Người phỏng vấn: Đỗ Thị Huế

Câu 1: Xin anh/ chị cho biết những hành vi như thế nào gọi là quấy rối tình
dục?
Câu 2: Tại sao cần phải giáo dục phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh
nữ?
Câu 3: Có nên áp dụng quy trình công tác xã hội nhóm với hoạt động phòng
ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ không? Xin cho biết lý do?
Câu 4: Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác xã hội nhóm với việc phòng ngừa
quấy rối tình dục cho học sinh nữ trường THCS Bắc Hồng.
Xin chân thành cảm ơn!
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PHỤ LỤC 3:
Phiếu hỏi phỏng vấn sâu
Dành cho Lãnh đạo, giáo viên, cán bộ phụ trách Đội

Thời gian phỏng vấn: …..giờ... ngày … tháng … năm
Địa điểm phỏng vấn:
Người phỏng vấn: Đỗ Thị Huế

Câu 1: Xin anh/ chị cho biết những hành vi như thế nào gọi là quấy rối tình
dục?
Câu 2: Tại sao cần phải giáo dục phòng ngừa quấy rối tình dục cho học sinh
nữ?
Câu 3: Có nên áp dụng quy trình công tác xã hội nhóm với hoạt động phòng
ngừa quấy rối tình dục cho học sinh nữ không? Xin cho biết lý do?
Câu 4: Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác xã hội nhóm với việc phòng ngừa
quấy rối tình dục cho học sinh nữ trường THCS Bắc Hồng?
Xin chân thành cảm ơn!

