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TÓM TẮT
Rất ít chương trình nghiên cứu đã tìm hiểu ảnh hưởng của việc tình nguyện trên sự phát triển
chuyên nghiệp và cá nhân của các chuyên gia sức khỏe lâm sàng. Bài báo này trình bày các kết
quả của chương trình nghiên cứu tìm hiểu trải nghiệm tình nguyện của các chuyên gia giáo dục
lâm sàng chuyên ngành Âm ngữ trị liệu tại Việt Nam. Ba mươi tình nguyện viên thông qua tổ
chức Trinh Foundation Australia (TFA) đã hỗ trợ giám sát lâm sàng cho các học viên tại Việt
Nam trong khóa học Âm ngữ trị liệu đầu tiên từ năm 2010-2012. Các tình nguyện viên khi trở về
nước được mời hoàn tất một bản khảo sát viết tay và cung cấp bản báo cáo ngắn các trải nghiệm
của mình. 12 bản khảo sát và 6 bài tóm tắt đã được gửi trả. Những câu trả lời này được phân tích
theo phương pháp phân tích nội dung và đã xác định được năm mục: động lực tình nguyện, quản
lý những trở ngại liên quan đến một văn hóa khác, ngôn ngữ và làm việc với các thông dịch viên,
ảnh hưởng của trải nghiệm tình nguyện đến sự phát triển chuyên nghiệp và thực tập lâm sàng khi
về nước, và nâng cao kỹ năng và sở thích trong giáo dục lâm sàng. Các thành viên tham gia đã
mô tả khả năng ứng dụng của kiến thức và những kỹ năng đạt được tại Việt Nam khi hành nghề
tại Úc.
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Tôi là một chuyên gia Âm ngữ trị liệu với hơn 30 năm kinh nghiệm trong các bối
cảnh lâm sàng khác nhau gồm 12 năm [trong một lĩnh vực chuyên môn]… Tại
thời điểm này trong sự nghiệp của mình tôi nghĩ rằng có thể những ngày tôi làm
việc như một chuyên gia Âm ngữ trị liệu đang gần đến phần kết và tôi sẽ đeo đuổi
những sở thích khác. Ý tưởng làm việc tình nguyện trong bất cứ lĩnh vực nào đã
luôn làm tôi yêu thích vì ngay khi tôi khám phá rằng có một cơ hội cho mình để có
thể sử dụng các kỹ năng Âm ngữ trị liệu của mình, tôi đã rất thích.
… Làm việc tình nguyện tại Việt Nam là một kinh nghiệm thật sự rất đáng giá và
đã đem đến cho tôi thách thức ở mức độ cá nhân và chuyên môn, và cho phép tôi
sử dụng các kỹ năng lâm sàng có sẵn và kinh nghiệm của một người giáo viên để
đóng góp chút ít vào việc hỗ trợ giáo dục lâm sàng của các sinh viên Việt Nam
hiện đang được huấn luyện để trở thành các nhà Âm ngữ trị liệu (Lisa – chuyên
gia Âm ngữ trị liệu tình nguyện tại Việt Nam đã trở về)
Cục Thống kê Úc (2015) báo cáo các số liệu năm 2014 cho thấy 5.8 triệu người Úc (31
phần trăm) báo cáo mình đã hoạt động tình nguyện trong 12 tháng vừa qua, đóng góp 743
triệu giờ cho cộng đồng. Cũng có sự tăng trưởng rõ rệt trong các hoạt động tình nguyện
trong những năm vừa qua (Baillie Smith & Laurie, 2011). Như đoạn văn mở đầu cho
thấy, tình nguyện quốc tế có thể có ảnh hưởng lớn lao lên người tình nguyện. Nó có thể
có các ảnh hưởng tích cực rõ rệt và bền vững trên các tổ chức nhận tình nguyện viên và
cộng đồng nếu các chương trình tình nguyện được thiết kế tốt và quản lý tốt (Sherraden,
Lough & McBride, 2008; UNDP, 2011). Ngược lại, các ảnh hưởng tiêu cực như văn hóa
chủ nghĩa đế quốc, tăng cường sự bất bình đẳng (Sherraden, Lough & McBride, 2008),
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và chủ nghĩa thực dân mới (Karle, Christensen, Gordon & Nystrup, 2008) có thể gia tăng
phát sinh từ hoạt động tình nguyện được xem xét hoặc quản lý kém. Du lịch kết hợp tình
nguyện, khi các tình nguyện viên kết hợp một kỳ nghỉ và du lịch tại một nước đang phát
triển với việc tham gia vào một dự án nhân đạo ngắn hạn, đã bị chỉ trích nhiều trong
những năm vừa qua (Palacios, 2010). Các dự án này thường không đòi hỏi các kỹ năng
chuyên môn; ví dụ, các dự án có thể đơn giản yêu cầu lao động miễn phí từ những người
không có kiến thức nền tảng về xây dựng hoặc kỹ thuật để xây dựng một phòng học, hoặc
một khu vui chơi cho một trại trẻ mồ côi. Kết quả có thể không đáp ứng các nhu cầu của
cộng đồng, hoặc không mang lại những kết quả bền vững cho nơi nhận tình nguyện viên,
mặc dù các tình nguyện viên có thể trải nghiệm sự vui thú từ các hoạt động của mình.
Thiếu tính bền vững của các điểm đến tình nguyện đã từng bị chỉ trích (xem ví dụ,
Devereux, 2008). Không có đủ tài liệu về các ảnh hưởng và kết quả bền vững của các
chương trình tình nguyện nói chung (Sherraden, Lough & McBride, 2008), đặc biệt là
cho các chuyên gia sức khỏe tham gia vào việc chuyển giao kiến thức và kỹ năng được
thiết kế để xây dựng năng lực của các địa điểm nhận tình nguyện viên và đối tượng được
huấn luyện (Meyer, 2013). Hầu hết các tài liệu tham khảo sẵn có nhắc đến các tình
nguyện viên y tế và điều dưỡng/hộ sinh (ví dụ, Pieczynski, Laudanski, Speck, &
McCunn, 2013). Có rất ít các chương trình nghiên cứu về các tình nguyện viên chăm sóc
sức khỏe lâm sàng, và theo như chúng tôi đã tìm hiểu kỹ hết mức có thể, không ai là tình
nguyện viên Âm ngữ trị liệu. Hickey, McKenna, Woods và Archibald (2014) lưu ý rằng
nghiên cứu cần được thực hiện để biết được thế nào là cách làm việc tình nguyện mang
lại hiệu quả cao nhất đối với các tình nguyện viên trong trị liệu âm ngữ và thính học.
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Chương trình nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của các nhà âm ngữ trị liệu từ các hoạt
động tình nguyện như các giám sát viên lâm sàng (CEs) dành cho các học viên của lớp
Âm ngữ trị liệu đầu tiên tại Việt Nam.

Sự đánh giá các ảnh hưởng và kết quả từ góc độ của các đối tác Việt Nam là quan trọng
để tránh việc thực hành chủ nghĩa thực dân mới (Karle, Christensen, Gordon & Nystrup,
2008) và đảm bảo các tổ chức và người tình nguyện từ các quốc gia thuộc thế giới thiểu
số hiểu và phát huy tính bền vững (Osborne, Cutter and Ullah, 2013). Với mục đích này,
người đọc nên tham khảo chương trình nghiên cứu trước đó (McAllister, Woodward,
Atherton et al., 2013) trong đó ảnh hưởng của địa điểm nhận tình nguyện viên và đối
tượng nhận được huấn luyện từ tình nguyện viên giám sát lâm sàng tại Việt Nam đã được
thảo luận. Hơn thế nữa, các góc nhìn theo phong cách Việt Nam về sự đóng góp của các
tình nguyện viên sẽ được thảo luận sâu sắc hơn trong những bài báo hiện đang được bình
duyệt và chuẩn bị.

Thông tin chung
Trinh Foundation Australia đã tìm hiểu rõ nguồn gốc, đặt chỗ và hỗ trợ các tình nguyện
viên trong chương trình nghiên cứu này. Tổ chức được thành lập năm 2008 để đáp ứng
các yêu cầu hỗ trợ sự phát triển và chuyển giao các khóa huấn luyện Âm ngữ trị liệu tại
Việt Nam. Các tình nguyện viên cung cấp giám sát lâm sàng cho các học viên đăng ký
khóa học hai năm đầu tiên Âm ngữ trị liệu sau đại học tại trường Đại học Y Phạm Ngọc
Thạch (UPNT) tại thành phố Hồ Chí Minh từ 2010 – 2012. Cơ cấu tổ chức và cách sắp
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xếp hỗ trợ, và các sinh viên trong khóa học, đươc miêu tả trong McAllister, Woodward,
Atherton et al., (2013).
Song song với các thực hành hữu ích nhất cho việc tình nguyện (Hickey, McKenna,
Woods & Archibald, 2014), TFA cung cấp thông báo ngắn gọn cho các tình nguyện viên
của TFA trước khi khởi hành và quay trở về Úc. Các tình nguyện viên cũng nhận được sự
hỗ trợ từ các chuyên gia Âm ngữ trị liệu toàn thời gian đến từ Úc đang công tác tại
trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh khi còn đang ở tại Úc.
Chương trình nghiên cứu này tập trung vào các phần trả lời của bài khảo sát do12 tình
nguyện viên cung cấp giám sát lâm sàng cho khóa học 2010-2012. Các tình nguyện viên
đến Việt Nam với thời gian từ 2-12 tuần. Họ giám sát các học viên từ 1-3 tuần thực tập
với các thiết bị y khoa đa dạng. Các tình nguyện giám sát viên lâm sàng chủ yếu làm việc
một tuần năm ngày với các nhóm gồm 2-4 sinh viên và thực hiện các vai trò chuẩn của
một giám sát viên lâm sàng (ví dụ, xem xét các bản báo cáo đánh giá khách hàng và các
kế hoạch trị liệu, các kỹ thuật làm mẫu, quan sát biểu hiện của sinh viên, đưa ra nhận xét
và đánh giá chính thức, huấn luyện và dạy kèm). Các tình nguyện viên được hỗ trợ bởi
các biên/phiên dịch được TFA huấn luyện tại Việt Nam để dịch các tài liệu giáo dục lâm
sàng và dịch phần giao tiếp giữa các chuyên gia Âm ngữ trị liệu giáo dục lâm sàng đến từ
Úc, các sinh viên và bệnh nhân/gia đình trong suốt các kỳ thực tập lâm sàng.
PHƯƠNG PHÁP
Nguyên tắc đạo đức của chương trình nghiên cứu này đã được phê duyệt bởi Ủy ban Đạo
đức Nghiên cứu cho Nhân loại (số chấp thuận # 2014/231) của trường Đại học Sydney.
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Sự tuyển dụng
Tất cả 24 giám sát viên lâm sàng tình nguyện trong khóa học đầu tiên (tháng 9, 2010tháng 8, 2012) được gửi một thư mời và thông tin người tham dự về chương trình nghiên
cứu. 12 người trả lời sau đó nhận được một bài khảo sát từ một người không liên quan
đến việc hỗ trợ các tình nguyện viên. Thư mời để tham dự được gửi sau kỳ thực tập lâm
sàng cuối cùng, vào tháng 10, 2012. Người tham gia được yêu cầu gửi trả các bài khảo
sát và tóm tắt bằng thư điện tử nếu họ đồng ý tham dự.
Thu thập dữ liệu
Bài khảo sát gồm 4 câu hỏi đươc trình bày trong Bảng 1, đi kèm lời mời cung cấp 100 từ
tóm tắt kinh nghiệm. Mười hai bài khảo sát được trả lại và phân tích. Sáu tóm tắt tùy ý
được những người tham gia đóng góp đã không được bao gồm khi phân tích; chúng được
để “nguyên” để sử dụng như các ví dụ trong bài viết.
Bảng 1. Bài khảo sát các trải nghiệm của việc tình nguyện như các giám sát viên lâm sàng
của các học viên Âm ngữ trị liệu tại Việt Nam
1. Bạn có nghĩ thời gian tại Việt Nam của mình đã cho bạn các hiểu biết sâu sắc gì về một nền
văn hóa khác? Bạn đã phát triển các kỹ năng văn hóa nghịch giao và kiến thức gì sau thời gian ở
tại Việt Nam? Những điều này đã có thể được áp dụng với chuyên môn của bạn chưa?
2. Bạn có nghĩ làm việc trong một môi trường khác biệt và thường xuyên gặp phải thách thức
như vậy đã cho bạn hiểu biết sâu sắc gì về điểm mạnh và điểm yếu của cá nhân mình chưa?
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3. Vai trò của bạn như một giám sát viên lâm sàng tại Việt Nam đã ảnh hưởng thế nào đến sự
phát triển chuyên môn của mình?
4. Làm việc tại Việt Nam đã ảnh hưởng đến việc hành nghề lâm sàng của bạn trong hình thức
nào chưa?

Phân tích số liệu
Các câu trả lời cho mỗi câu hỏi khảo sát được đối chiếu. Vì có một số mục mới được phát
hiện trong khi đối chiếu các câu trả lời của nhiều hơn một câu hỏi, tất cả các câu trả lời
được thu thập và sau đó phân tích sử dụng phương pháp phân tích nội dung (Hsieh &
Shannon, 2005). Các mục mới xuất hiện được so sánh trong các số liệu khảo sát của một cá
nhân và thông qua các câu trả lời của tất cả những người tham dự khảo sát. Thông qua quy
trình phân tích so sánh không đổi (xem ví dụ Hewitt-Taylor, 2001) một danh sách cuối
cùng các mục đã được phát triển và câu trích ví dụ từ các bài trả lời khảo sát được xác định
để minh họa những điều trên.
KẾT QUẢ
Vì các chuyên gia Âm ngữ trị liệu hoạt động tình nguyện như những giám sát viên lâm
sàng tại Việt Nam được biết đến trong ngành, sự chấp thuận đạo đức yêu cầu hạn chế
thông tin địa lý để giảm khả năng nhận dạng, và biệt hiệu được sử dụng để báo cáo số liệu
trong bài này. Tất cả những người tham dự là nữ, giống với thống kê nhân khẩu quốc gia
các chuyên gia âm ngữ trị liệu (Lực lượng Lao động Sức khỏe Úc, 2014). Số năm kinh
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nghiệm như một chuyên gia Âm ngữ trị liệu bắt đầu từ 2 năm đến nhiều hơn 30 năm. Các
tình nguyện viên đến từ các bối cảnh người lớn và nhi tại các bệnh viện, trường học, bối
cảnh tàn tật và văn phòng tư nhân tại Úc châu và Anh.
Phân tích số liệu xác định được 5 mục trong các câu trả lời của các giám sát viên lâm sàng
về các trải nghiệm của họ tại Việt Nam. Những mục này, mục phụ và phần thông tin tách
minh họa từ các bài khảo sát được trình bày trong phần này. Phần thông tin tách được thu
thập từ tất cả những người tham dự.
1.

Những động lực để trở thành giám sát viên lâm sàng tình nguyện

Đa số những người tham dự đã nhắc đến động lực tình nguyện, có liên quan đến khát vọng
được cống hiến cho sự phát triển của ngành này tại Việt Nam hoặc “trả lại” những gì họ
đạt được từ cuộc sống chuyên nghiệp của mình.
Fay: Tôi đã nghỉ hưu. Tôi rất vui vì được thực hiện vai trò giám sát viên lâm sàng tại
Việt Nam như một cách để đóng góp một điều gì tôi đã có thể học và phát triển cá nhân
mình qua sự nghiệp của tôi.
Anna: [nó] là một cơ hội hoàn hảo để “cho lại” ngành này một chút, cũng như thư giãn
bằng cách làm việc/tình nguyện ở một nền văn hóa và ngôn ngữ khác lần đầu tiên.
2.

Quản lý những thách thức

Tất cả những người tham dự nói về các thách thức và chúng gồm 2 loại chính: đối đầu và
học cách quản lý ngôn ngữ và các rào cản văn hóa; và học để làm việc với các phiên dịch
viên. Những người tham dự bắt đầu phát triển hiểu biết về các tiêu chuẩn được chấp nhận
trong văn hóa Việt Nam khi liên hệ với việc học và đặt câu hỏi. Sử dụng kiến thức đạt
được thông qua những cuộc thảo luận tương tác với các sinh viên và các đồng nghiệp,
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những người tham dự bắt đầu hiểu làm thế nào để quản lý những khác biệt văn hóa cụ thể
liên quan đến việc học và dạy, như được thể hiện trong trích dẫn bên dưới.
Julie: … nó thực sự chỉ khi tôi ở tại Việt Nam trong một tuần hoặc hơn và tôi bắt đầu
nhìn thấy tốt hơn một chút các hành vi có thể chấp nhận được, các niềm tin, giá trị, thói
quen và phong tục. Đó là, tôi học được nhiều hơn trong bối cảnh văn hóa. Điều này
được thể hiện bởi các sự quan sát, cơ hội để tóm tắt với một đồng nghiệp, và NHIỀU
các cơ hôi để tương tác với sinh viên và quan trọng là, thảo luận các sự khác biệt văn
hóa với họ ….
Helen: Với sinh viên, tôi cần phá vỡ rào cản này [của sự phân cấp và sự chính thống]
để khuyến khích họ hỏi câu hỏi. Nó dường như có một khát niệm ‘giữ thể diện’ và một
cảm giác rằng hỏi một câu hỏi thể hiện mình không biết một điều gì đó.
Hầu hết các sinh viên cùng làm việc với các tình nguyện viên biết rất ít tiếng Anh, và điều
này đem lại rất nhiều rào cản giao tiếp. Trong khi các phiên dịch viên có thể hỗ trợ để vượt
qua rào cản này, các tình nguyện viên (như ví dụ trong bài trích của Helen) ý thức được sự
khác biệt văn hóa tồn tại về quyền lực và phân cấp giữa giáo viên và học viên và điều này
có ảnh hưởng đến điều gì được chấp nhận để giao tiếp.
Lucy: Mặc dù một vài sinh viên có kỹ năng Tiếng Anh tốt, tôi ý thức được không phải
tất cả họ có. Ban đầu khi tôi nói, những sinh viên với khả năng Tiếng Anh tốt hơn sẽ trả
lời trước khi người phiên dịch có thể thông dịch. Tôi cảm thấy đó là phần yếu của mình.
Tôi sau đó tập trung vào việc ngưng lại sau khi nói để cho phép phiên dịch viên có thể
thông dịch. Tôi đã quyết đoán hơn trước khi các học viên sẽ trả lời bằng Tiếng Anh và
tôi yêu cầu họ nói bằng Tiếng Việt để giúp những học viên khác trong nhóm. Tôi đã
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giúp các phiên dịch viên trước trong công việc của mình nhưng không để cấp độ được
yêu cầu tại Việt Nam.
3. Ảnh hưởng trên sự phát triển chuyên nghiệp
Những người tham dự viết về các ảnh hưởng tích cực của các kinh nghiệm tình nguyện
giáo dục lâm sàng trên sự phát triển nghề nghiệp của mình. Những ảnh hưởng này bao gồm
sự tái khẳng định chiều sâu kiến thức và kinh nghiệm đạt được trong nhiều năm luyện tập
và cũng nhận biết rằng kinh nghiệm và thực tập lâm sàng thay đổi nghề nghiệp và do đó
tìm kiếm sự phát triển chuyên nghiệp liên tục (xem ví dụ Alan) hoặc giáo dục thêm.
Anna: Nó làm tôi rất ý thức về kiến thức lâm sàng và thực hành thay đổi nhiều thế nào qua
thời gian và đã củng cố nhu cầu cho sự phát triển chuyên nghiệp và thảo luận lâm sàng thế
nào.
Đối với một số người, kinh nghiệm tình nguyện cải thiện kỹ năng lãnh đạo và quản lý thời
gian. Đối với một số khác, nó làm bùng sáng lòng nhiệt huyết cho ngành.
Lucy: Tôi cảm thấy nó đã cải thiện kỹ năng lãnh đạo của mình.
Maria: Tôi cho rằng tôi sẽ trở nên một chút lơ là. Nhưng thời gian tôi tình nguyện tại
Trinh thực sự là một nguồn động lực mới và làm sống lại đam mê với ngành này của
mình.
Kerrie nhanh chóng bình luận về việc hiêu rõ điều gì đã đạt được trong những khung thời
gian ngắn và những vấn đề xung quanh ảnh hưởng mang tính bền vững đến công việc phát
triển như điều này.
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Kerrie: Tôi muốn nhìn thấy … sự thay đổi “ở diện rộng và nhiều!”dành cho khách hàng
và phụ huynh tại Việt Nam, nhưng không phải tất cả là thực tế, chỉ là một câu trả lời tự
nhiên để nhìn thấy một quốc gia và một hệ thống y tế nơi mà Âm ngữ trị liệu còn quá
mới mẻ. Là một phần của một kết hoạch lâu dài hơn, câu trả lời có tính bền vững hơn sẽ
giúp chúng ta nhìn thấy giá trị trong sự kiên nhẫn.
4. Ảnh hưởng đến việc thực tập lâm sàng tại quê hương,
Các tình nguyện viên phát hiện những ảnh hưởng tích cực của trải nghiệm Việt Nam
đến việc thực hành lâm sàng của mình tại Úc. Những ảnh hưởng này bao gồm việc ít
dựa dẫm vào các nguồn tài nguyên, bài kiểm tra và thiết bị, cần thiết để “suy nghĩ sáng
tạo”, gia tăng sự kiên nhẫn, kỹ năng quan sát và lập luận lâm sàng. Một tình nguyện
viên đã cụ thể viết về kiến thức lý thuyết mới cô ấy có được như là kết quả của chuyến
trải nghiệm.
Maria: Không có thể sử dụng các nguồn tài liệu “phương Tây”, dụng cụ và các bài
kiểm tra chuẩn hóa có nghĩa rằng tôi đã cần phải dựa dẫm vào các nguồn hạn hẹp có
được mà tôi tin rằng nó đã giúp tôi suy nghĩ sáng tạo về phương pháp trị liệu và lượng
giá [tại Úc].
Helen: Làm việc tại Việt Nam chắc chắn đã làm tăng ý thức về các vấn đề CALD trong
chăm sóc sức khỏe. Nó khuyến khích tôi theo đuổi việc biên dịch các thông tin được viết
của Âm ngữ trị liệu (ví dụ các tờ rơi) sang những ngôn ngữ khác nhau và tìm hiểu
những chủ đề trong việc thực hành nâng cao sức khỏe [tại Úc].
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Maggie : Tôi đã đạt được nhiều kiến thức lý thuyết thông qua tình nguyện, cụ thể trong
lĩnh vực cấy tai nghe và trị liệu phu huynh. Tôi đã có thể sử dụng kiến thức trong việc
thực tập lâm sàng [tại Úc]. .
Các kỹ năng và sở thích trong giáo dục lâm sàng được nâng cao

5.

Trải nghiệm tình nguyện được sử dụng để nâng cao kỹ năng và sở thích trong giáo dục lâm
sàng. Một vài người giống Anna và Carol, không có sự liên hệ trong giáo dục lâm sàng.
Những nguời tham gia tường thuật rằng trải nghiệm tại Việt Nam nhắc nhở họ đã thích thú
nhiều thế nào về giáo dục lâm sàng. Các tình nguyện viên như Anna và Stephanie viết về
trải nghiệm đã giúp họ cải thiện phần tự suy gẫm của mình, kỹ năng phân tích và kỹ năng
giáo dục lâm sàng. Những trải nghiệm này được thể hiện trong những câu trích dưới đây.
Anna: Nó chắc chắn làm tôi quen lại với niềm vui làm việc với sinh viên lần nữa.
Lucy: Trước đây tôi chỉ từng làm việc với sinh viên một đối một. Trải nghiệm này giúp
tôi làm việc với 4-5 học viên một lần. Nó giúp tôi phát triển kỹ năng quản lý thời gian
của mình.
Stephanie: Tôi đã phải bước lùi lại và suy gẫm về hành động của mình và các phương
pháp giảng dạy và chúng đã ảnh hưởng khả năng học của các sinh viên học từ tôi như
thế nào.
THẢO LUẬN
Chương trình nghiên cứu này trình bày các số liệu mới trên trải nghiệm của các chuyên
gia âm ngữ trị liệu tình nguyện với vai trò giám sát viên lâm sàng trong một khóa học Âm
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ngữ trị liệu vừa được thành lập tại Việt nam. Các số liệu của chúng tôi trong liên quan
đến động lực tình nguyện là thống nhất với xu hướng vị tha trong tình nguyện bởi Meyer
(2013). Các lý do nhân đạo, ước ao để học về một nền văn hóa khác và các cơ hội cải
thiện nghề nghiệp được thảo luận như các động lực chung trong các chương trình nghiên
cứu khác về tình nguyện viên (Palmer, 2002). Khi các nguồn tham khảo về du lịch tình
nguyện (Palacios, 2010; Meyer, 2013) tường thuật ước ao một thách thức cá nhân là một
động lực chung, 12 người tham gia chương trình nghiên cứu này chắc chắn thể hiện mong
muốn một thách thức chuyên nghiệp, trong khi phát hiện họ cũng có thể bị thách thức cá
nhân bởi những khác biệt khí hậu, văn hóa và ngôn ngữ. Phát triển nghề nghiệp không
phải là động lực cho những người tham gia chương trình nghiên cứu này.
Những người tham gia chương trình nghiên cứu này thuật lại kinh nghiệm tình nguyện
của mình như các giám sát viên lâm sàng tại Việt Nam là rất tích cực. Các lợi ích cá nhân
và nghề nghiệp đối với bản thân các tình nguyện viên và sự thực hành của mình khi quay
về lại Úc đã được nêu rõ trong bài này. Phạm vi các ảnh hưởng trên sự phát triển chuyên
môn của người tham dự chỉ ở một mức độ nào đó, nhưng đáng khuyến khích. Chúng ta
không, ví dụ, mong đợi tìm kiếm các trải nghiệm tại Việt Nam để tạo ra sự tái cam kết và
đam mê cho ngành học. Sự chuyển giao những khối kiến thức và kỹ năng mới ở Việt nam
về việc thực hành tại Úc là một kết quả rõ rệt. Sự liên hệ lại với giáo dục lâm sàng, niềm
vui và sự thỏa mãn được tường thuật đã đạt được, và sư nâng cao các kỹ năng của nhà
giáo dục, là những kết quả đầy khích lệ. Những người tham gia chương trình nghiên cứu
cũng tường thuật những lợi ích của hoạt động tình nguyện để nâng cao kỹ năng chuyên
môn và sự thích thú trong giáo dục lâm sàng. Những kết quả như vậy có ẩn ý đối với
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ngành Âm ngữ trị liệu tại Úc, mà nó phụ thuộc vào một cộng đồng đang phát triển gồm
các giám sát viên lâm sàng có kỹ năng và nhiệt tình.
Chương trình nghiên cứu này cũng xác định một loạt các thách thức những nguời tham
gia gặp phải. Các thách thức được dự đoán trước gồm việc quản lý các rào cản ngôn ngữ
và văn hóa và làm việc với những phiên dịch viên được đề cập. Các thách thức hay rào
cản trong liên quan giao tiếp trong những bối cảnh văn hóa khác nhau cũng được chỉ rõ
trong những chương trình nghiên cứu khác (ví dụ, Pieczynski, Laudanski, Speck, &
McCunn, 2013). Có một vài điều trong chương trình nghiên cứu này mà Santoro và
Major (2012) đề cập đến như sự bất đồng liên quan đến các phong cách giao tiếp khác
biệt văn hóa và những yêu cầu tương tác phù hợp, và người tham dự cần phải phát triển
kiến thức văn hóa và sự hiểu biết liên văn hóa ở một mức độ nào đó để hoàn thành vai trò
như giám sát viên lâm sàng. Các người tham gia khác nhận xét rằng các sinh viên cho
thấy mình là những người hướng dẫn văn hóa rộng lượng và những người môi giới kiến
thức văn hóa.
Đa số những người tham gia trong chương trình nghiên cứu của chúng tôi đã có ít nhất
một chút kinh nghiệm trước khi làm việc với phiên dịch viên. Tuy nhiên, sự khác biệt
trong khả năng Tiếng Anh của sinh viên, kèm với phương thức phiên dịch liên quan đến
ngừng nghỉ để cho phép thời gian phiên dịch, tạo ra sự phức tạp phụ cho những người
tham gia ‘giảng dạy’ sinh viên trong sự có mặt của người phiên dịch. Vài người tham dự
chú ý rằng khả năng nâng cao của mình và sự tự tin tron gkhi làm việc với phiên dịch
viên có thể là một tài sản khi họ hành nghề tại Úc.
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Sự thiếu các nguồn tài liệu được xác định như các rào cản trong những chương trình
nghiên cứu khác (Pieczynski, Laudanski, Speck, & McCunn, 2013) dành cho người tham
gia chương trình nghiên cứu này trở thành một sự kích thích cho sự sáng tạo và phát triển
các kỹ năng mới. Sự phát triển các kỹ năng đa văn hóa và cải thiện khả năng để làm việc
trong môi trường văn hóa và ngôn ngữ khác biệt được nhìn thấy như có tính áp dụng cao
để thực hành tại Úc, và các kỹ năng được nâng cao khi làm việc với các phiên dịch viên.
Ảnh hưởng của kinh nghiệm tình nguyện viên trên sự phát triển khả năng xuyên văn hóa
là không dự đoán được, cho rằng các nghiên cứu trước đây với các tình nguyện viên và
các sinh viên chuyên ngành hỗ trợ lâm sàn (Gribble, Dender, Lawrence, Manning, &
Falkmer, 2014). Kết quả của chúng tôi cho thấy tình nguyện trong môi trường chuyên
nghiệp tại Việt Nam cung cấp sự phát triển chuyên môn rõ rệt cho sự phát triển kiến thức,
kỹ năng và các đặc tính cần thiết để duy trì sự luyện tập và phát triển khả năng lãnh đạo.
Sự thiếu hụt các rào cản khác được nhắc đến trong các câu trả lời của họ có thể phản ánh
ảnh hưởng sự tóm tắt tiền khởi hành tốt và sự hỗ trợ trong nước, và sự hỗ trợ từ các sinh
viên và những phiên dịch viên. Hoặc, những người tham gia, như một nhóm tự lựa chọn,
có thể đã thích nghi với văn hóa và là các cá thể không nản lòng, hoặc họ chọn không thể
hiện các trải nghiệm tiêu cực. Số liệu của chúng tôi không cho phép chúng tôi tìm hiểu
các cơ hội, và đây là sự hạn chế của chương trình nghiên cứu này mà có thể được giải
quyết trong các chương trình nghiên cứu tương lai sử dụng các bài phỏng vấn hơn là các
bài khảo sát viết tay.
Một hạn chế khác của chương trình nghiên cứu này là kích cỡ mẫu (12), mặc dù điển
hình cho nghiên cứu định tính, không cho phép sự đa dạng hóa các kết quả bên ngoài ngữ
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cảnh của chương trình nghiên cứu. Một hạn chế khác của chương trình nghiên cứu này là
nó không tường thuật các ích lợi hoặc vấn đề trải nghiệm bởi các sinh viên nhận được
giáo dục lâm sàng từ các tình nguyện viên. Những số liệu này đang được phân tích và kết
quả sẽ được báo cáo trong những ấn phẩm xuất bản sắp đến.
Bài viết này báo cáo kết quả định tính từ kết quả khảo sát từ 12 chuyên gia Âm ngữ trị
liệu tình nguyện thực hiện giáo dục lâm sàng cho các sinh viên Việt Nam trong khóa trị
liệu âm ngữ đầu tiên. Những người tham gia xác định một loạt các lơi ích và ảnh hưởng
tích cực nảy sinh từ những trải nghiệm của mình và một số các thách thức và phương
pháp sử dụng để quản lý những điều này. Tính bền vững của ảnh hưởng luôn là một yếu
tố cần xem xét quan trọng trong các chương trình tình nguyện. Sự chuyển giao kiến thức
và kỹ năng của các tình nguyện viên đến sinh viên Việt Nam đã được báo cáo là có lợi
ích lớn đến sự xuất hiện của ngành Âm ngữ trị liệu tại Việt Nam (McAllister, Woodward,
Atherton et al., 2013). Nền tảng này được xây dựng cho tương lai tự đủ của ngành này tại
Việt Nam. Để có thể nâng cao kỹ năng của các chuyên gia Âm ngữ trị liệu tại Việt Nam
như các giám sát viên lâm sàng, các chuyên gia giáo dục lâm sàng tình nguyện tương lai
đã hương dẫn các kỳ thực hành lâm sàng của năm 2010-2012 để cùng giám sát các sinh
viên trong khóa học 2012-2014. Đây là kiến thức chuyển giao kiến thức và kỹ năng
chuyên môn và sự cam kết đến ảnh hưởng bền vững mà có thể phân biệt trải nghiệm tình
nguyện này với ‘cảm giác tốt’ mà không thực sự bền vững và thỉnh thoảng được đặt câu
hỏi đạo đức về du lịch tình nguyện (Hickey, McKenna, Woods & Archibald, 2014). Các
kinh nghiệm tình nguyện miêu tả trong bài này gợi ý kinh nghiệm CPD tuyệt vời và trong
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một vài trường hợp kinh nghiệm học tập biến đổi, như phần từ vựng từ Stephanie bên
dưới cho thấy.
Tôi tham gia tình nguyện với tổ chức Trinh vì tôi đã luôn muốn tham gia tình
nguyện ở nước ngoài và nhìn thấy cơ hội để làm như vậy trong một lĩnh vực mà
tôi có thể sử dụng kỹ năng âm ngữ trị liệu của mình. Làm việc như một giám sát
viên lâm sàng đã dạy cho tôi rất nhiều về vai trò quan trọng mà việc hiểu biết văn
hóa đem lại trong các dịch vụ chuyển giao đáp ứng nhu cầu của những người
chúng tôi làm việc.Tôi rất biết ơn rằng tôi có được kinh nghiệm này trong những
năm đầu của sự nghiệp của mình để các kỹ năng và kiến thức tôi đạt được có thể
tạo nên cách thức để tôi tiếp cận công việc trong lĩnh vực này. Tôi sẽ đề nghị cao
kinh nghiệm này với bất kỳ ai muốn đóng góp cho nghề nghiệp quốc tế và để bản
thân mình trả nghiệp cá nhân và chuyên nghiệp (Stephanic – tình nguyên Âm ngữ
trị liệu trở về việt Nam. Tôi khuyến cáo cao trải nghiệm này cho bất kỳ ai đang
muốn đóng góp cho một chuyên ngành quốc tế và để phát triển bản thân mình cả
cá nhân và chuyên nghiệp. (Stephanie – tình nguyện viên Âm ngữ trị liệu đã quay
trở lại Úc từ Việt Nam)
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