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Asistenţa Socială a ieşit din făgaşul sentimen-
talismului generos și al simplelor bune intenţii 
pentru a păşi în domeniul unei acţiuni sociale 
etice ordonate şi temeinic motivate, cu scopul 
exclusiv de a servi societatea nu prin cărţi 
şi teorie, ci prin găsirea adevărului social în 
mijlocul grelelor conflicte ale vieţii.

Dimitrie Gusti
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INTRODUCERE

Cartea se adresează, în primul rând, studenţilor care se pregă‑
tesc să devină asistenţi sociali, dar și specialiștilor care lucrează în 
diverse domenii ale asistenţei sociale, preocupaţi de calitatea muncii 
lor și include metodele și tehnicile fundamentale din teoria și meto‑
dologia asistenţei sociale, acestea fiind elaborate în baza lucrărilor 
celor mai cunoscuţi teoreticieni și practicieni ai asistenţei sociale.

Solicitările multiple ale societăţii moderne, diversitatea și comple‑
xitatea problemelor sociale ridică profesiei asistenţiale noi exigenţe 
teoretice și metodologice. Specialiștii în asistenţa socială trebuie să 
lucreze metodic și organizat, să aibă scopuri clare și obiective feza‑
bile, să recurgă la teorii știinţifice adecvate și explicite. Importanţa 
teoriei în practica asistenţială este considerabilă deoarece înţele‑
gerea și explicarea corectă a problemelor sociale reprezintă un pas 
important în rezolvarea lor.

Instrumentarul teoretic și metodologic utilizat în asistenţa soci‑
ală provine din domeniul știinţelor socioumane, în special din psi‑
hologie și sociologie. 

Orice ramură de cunoaștere știinţifică și de acţiune eficientă are 
un corp metodologic propriu care direcţionează și organizează acti‑
vitatea specifică domeniului respectiv.

În sfera socioumanului, metodologia este definită ca o analiză 
sistematică a metodelor și tehnicilor pe baza cărora se realizează o 
cercetare teoretică sau aplicativă.

Metodologia nu este, însă, pur și simplu o colecţie de metode și 
de tehnici de abordare cantitative sau calitative ale socialului, nu este 
un „inventar” de tehnici, chiar de ar fi integrate strategic.
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O metodă este întotdeauna un mijloc și nu o finalitate în sine, 
metoda este maniera de a acţiona, dar ea nu definește obiectivele de 
atins și valorile la care ne raportăm. Metoda este un instrument pen‑
tru atingerea unor obiective prealabil definite, ea este subordonată 
valorilor și finalităţilor postulate în teorie (De Robertis, 1995: 79). 

Ori de câte ori optăm pentru o anumită metodă de investigaţie 
și intervenţie, pornim, de fapt, de la o supoziţie teoretică (teorie de 
referinţă) care condiţionează demersul cercetării și cel al acţiunii. 
Nici domeniul asistenţei sociale nu face excepţie de la această condi‑
ţionare teoretică. În practica asistenţială se conturează strategii dife‑
rite de investigaţie și intervenţie, în funcţie de perspectivele teoretice 
pentru care se optează.

De aceea, se consideră că metodologia oricărui domeniu de 
cunoaștere fundamentală sau aplicativă are o componentă teoretico-
epistemologică (formată din teorii de referinţă și modele explicative) 
și o componentă tehnic-normativă (incluzând metode și tehnici de 
culegere a datelor empirice, tehnici și procedee de prelucrare a date‑
lor, de analiză și interpretare a acestora; principii metodologice etc.).

Asistenţa socială, ca sistem de reflecţie teoretică și activitate spe‑
cializată în rezolvarea disfuncţiilor sociale, și‑a constituit, treptat, 
propria metodologie, recurgând la două modalităţi principale de 
elaborare a acesteia: 

– prima se bazează pe sistematizarea experienţei practice de lucru 
cu clienţii (reţinându‑se procedeele care au dat rezultate pozitive în 
mod repetat); 

– a doua modalitate a constat în asimilarea achiziţiilor teoretico-
metodologice din ştiinţele socioumane. 

Există, așadar, un demers pragmatic și unul ştiinţific de con‑
strucţie a metodologiei asistenţiale, care sunt complementare (De 
Robertis, 1987: 80).

Investigarea reprezintă, în sens foarte larg, procesul de adunare 
de informaţie cu scopul de a lua decizii, ea are un rol semnificativ în 
alegerea strategiilor de intervenţie și acţiune.

Eforturile de sistematizare a unei metodologii a interven‑
ţiei au început în al doilea deceniu al secolului XX în SUA (Mary 
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Richmond, Social Diagnosis, New York, 1917), manifestându‑se și în 
Europa odată cu deceniul al cincilea.

Metodologia asistenţei sociale este domeniul de reflecţie preo‑
cupat de manierele de acţiune, de principiile și procedeele utilizate 
în practica asistenţială. Ea ne permite să înţelegem care este logica 
ce guvernează cunoașterea și acţiunea asistenţială, având în atenţie, 
deopotrivă, procesul de investigare a problemelor sociale, precum și 
strategiile de intervenţie în vederea soluţionării acestora.

Componentele metodologiei asistenţei sociale sunt următoarele:
a) teoriile de referinţă (teorii sociologice, teorii psihologice, teorii 

psihosociologice, teorii asistenţiale);
b) metodele, tehnicile și strategiile de cunoaștere și intervenţie 

(metode și tehnici de investigaţie psihosocială: metode și tehnici de 
intervenţie asistenţială);

c) procedeele de evaluare a realităţii empirice (a situaţiilor pro‑
blematice) și procedeele de evaluare a gradului de eficienţă a demer‑
sului asistenţial.

Așadar, metodologia asistenţei sociale are o dimensiune teoretică, 
una tehnic-normativă și alta evaluativă, de sinteză. Între teoretic și 
empiric; autoreflexivă și autoevaluativă (Bocancea, Neamţu, 1999: 
102). Aceasta este perspectiva de definire a metodologiei asistenţei 
sociale cu care ne‑a familiarizat literatura de specialitate franceză 
(Cristina De Robertis, Henri Pascal, Andree Menthonnex ș.a).


