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BÀI 1: KHÁI NI M NHÓM?
M&c
Tiêu

- HiWu nhóm là gì?
- Vai trò và hibu qu cea làm vibc nhóm

NAi
Dung
Chính

1. Cnh nghDa:
Nhóm là tfp hhp nhing cá nhân tho 4 ylu tm sau
- Có tn 2 thành viên tro lên
- Có thpi gian làm vibc chung nhau nhqt rsnh
- Cùng chia su hay thvc hibn chung 1 nhibm vw hay 1 kl ho ch rW r t rln các
mwc tiêu c nhóm ky vzng.
- Ho t r{ng theo nhing quy rsnh chung cea nhóm.

Làm vi c nhóm
2. Vai trò và hi"u quH cIa nhóm
- Ho t r{ng nhóm mang l i nhing nhing klt qu tmt mà tnng cá nhân không thW
làm r~hc hay làm r~hc mà hibu qu không cao.
- Ho t r{ng nhóm cho phép nhing cá nhân nh€ lu v~ht qua nhing c n tro cea
cá nhân, xã h{i rW r t/hoàn thành r~hc các klt qu /mwc tiêu cao hƒn. E„ng thpi
kéo theo sv phát triWn cho các thành viên khác cùng tham gia nhóm
- Vibc hhp tác cea m{t nhóm nh€ các thành viên trong cƒ quan, công ty, hay xã
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h{i t o ti…n r… rW phát triWn tmt các nhóm nh€ khác xung quanh c{ng r„ng. Vì
các nhóm phát triWn sau hzc h€i nhing kinh nghibm tn nhóm ban r u.
Ghi Chú

- Sm thành viên tmt nhqt trong các ho t r{ng kinh tl xã h{i thông th~png là 4- 15
ng~pi.
- Nhóm quá ít thành viên sˆ không phát huy r~hc hibu qu cea nhóm vì không
có nhi…u ng~pi róng góp ý kiln hay thvc hibn công vibc.
- Nhóm quá rông sˆ khó r t r~hc nhing thmng nhqt cao trong ho t r{ng, do
trong nhóm có nhi…u ng~pi khác nhau có ý kiln, quan riWm khác nhau.
BÀI 2: T I SAO NÊN LÀM VI C NHÓM?

M&c
Tiêu

- HiWu r~hc nhing lhi ích cea nhóm và làm vibc nhóm
- Nhing thufn lhi và khó kh‹n khi làm vibc nhóm

??

T i sao ph i làm vibc nhóm
NAi
Dung
Chính

1. LPi ích cIa nhóm
- Tfn dwng n‹ng khilu, kŒ n‹ng, kh n‹ng cea tnng thành viên thành s•c m nh tfp
thW
- Dnh h~ong cea nhóm giúp thay r•i hành vi, thái r{ cá nhân theo chi…u h~•ng
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tmt
- Nhìn/xem xét/gi i quylt vqn r… sâu/r{ng/toàn dibn hƒn, do có nhi…u thành viên
khác nhau, có kinh nghibm và kiln th•c khác.
- Nhi…u thành viên sˆ giúp r‘ r~hc m{t cá nhân trong nhóm kh’c phwc nhing khó
kh‹n rang g“p ph i.
1.1 Tình hu5ng
M{t nhóm 7 ng~pi r•ng xlp hàng g n nhau, cùng quay m“t v… m{t phía, tay
ng~pi này choàng qua vai ng~pi kia.
- L n 1: Nhóm c” ra 1 ng~pi nhóm tr~ong rW hô kh•u lbnh “ b~•c lên tr~•c 1
b~•c”, và tqt c các nhóm viên nghe và làm theo mbnh lbnh cea nhóm tr~ong. Klt
qu : C hàng tiln v… tr~•c 1 b~•c
- L n 2: nhóm c˜ng làm nh~ l n 1, nh~ng l n này yêu c u 1 thành viên trong
nhóm “cm tình không b~•c”, rW cho các nhóm viên khác ‘kéo” mình ri theo. Khi
nghe kh•u lbnh “b~•c lên trên 1 b~•c” tn nhóm tr~ong. C nhóm r…u b~•c (trn 1
thành viên).
Klt qu : C nhóm vœn ri v… tr~•c 1 b~•c, m“c dù có 1 thành viên không b~•c (bs
các thành viên khác “lôi” ri).
KRt luSn:
L n 1: Nhóm r„ng lòng, hibu qu cao
L n 2: có 1 ng~pi trong 7 ng~pi không r„ng lòng, c nhóm vœn tiln lên r~hc, và
kéo theo thành viên không r„ng lòng
- Tfp thW sˆ “kéo” r~hc m{t vài cá nhân ylu, rW cùng phát triWn và r t mwc tiêu
- Cá nhân ph i phwc tùng tfp thW
2. NhTng thuSn lPi cIa làm vi"c nhóm
- Chia su/hzc h€i nhau nhing kinh nghibm làm vibc, kinh nghibm smng và kinh
nghibm xã h{i.
- Nhóm là nƒi h• trh nhau rW gi i quylt các vqn r… khó kh‹n cea tnng cá nhân,
giúp tnng cá nhân phát triWn r„ng thpi r t tmt các mwc tiêu chung cea nhóm.
- Thái r{, c m xúc, hành vi cea cá nhân có thW thay r•i theo chi…u h~•ng tmt trong
bmi c nh nhóm do yêu c u công vibc vai trò cea thành viên. Sau thpi gian tham gia
ho t r{ng nhóm, tnng thành viên c m thqy hz tv “ l•n lên” o nhi…u m“t, kinh
nghibm, kiln th•c, hay kŒ n‹ng.
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Ví dw: Phát biWu tr~•c rám rông không còn run, hzc r~hc cách qu n lý thpi gian.
- Trong m{t nhóm, m•i thành viên là m{t ng~pi giúp r‘ ti…m n‹ng hay là “m{t
thiên tài nžm trong lá e”. M•i ng~pi là m{t nhân tài, nlu môi tr~png ho t r{ng
cea nhóm thích hhp v•i tnng cá nhân, sˆ t o r{ng lvc tmt cho tnng cá nhân ho t
r{ng, suy nghŸ và làm vibc. Klt qu r t r~hc sˆ tmt hƒn nhi…u so v•i tnng cá
nhân.
- Môi tr~png nhóm thích hhp là ylu tm quan trzng t o sv “h~ng phqn” trong công
vibc và suy nghŸ cho mzi thành viên.
3. NhTng bWt lPi cIa làm vi"c nhóm
- Nhóm c n có sv t• ch•c ch“t chˆ hƒn cá nhân nh~: róng quŒ, xây dvng n{i quy,
trang thilt bs, thpi gian làm vibc chung…..Nên m{t sm cá nhân sˆ c m thqy bs ràng
bu{c trong m{t sm hoàn c nh.
Ví dw:
+ Hzp nhóm lúc 7g30 tmi, rúng vào thpi riWm b n mumn xem ch~ƒng trình thpi
sv cea rài truy…n hình Vibt nam, m{t ch~ƒng trình mà b n thích nhqt.
+ Ph i róng quŒ ho t r{ng, tmn ti…n.
- Eôi khi cá nhân ph i hy sinh nhing lhi ích, ham mumn và so thích cá nhân vì
nhóm. Trong khi th o lufn/ phân chia công vibc sˆ có m{t sm cá nhân ph i “hy
sinh” m{t ph n cá nhân v… lhi ích kinh tl, xã h{i hay ham mumn rW thvc hibn các
mwc tiêu chung cea nhóm.
Ví dw:
+ B n mumn ri ‹n vst nqu chao vào bu•i liên hoan cumi tu n, nh~ng ra ph n
các thành viên l i r… nghs ri ‹n l•u h i s n. B n ph i chqp nhfn di ‹n l•u h i s n
mà không r~hc ‹n món so tr~png là vst nqu chao.
+ Công ty phân công c nhóm ri công tác tqt c các huybn trong t¡nh An
Giang bžng xe g’n máy. Không ai chsu ri huybn An Phú, vì ph i qua phà và ri xa.
Nh~ng b n bmc th‹m trúng huybn An Phú, b n ph i ri huybn An Phú, xa hƒn các
b n khác.
- M{t sm cá nhân sˆ mi¢n c~‘ng chqp nhfn ý kiln nhóm, khi trong nhóm có sv
phân chia bè phái tiêu cvc. Trong thvc tl, nhing nhóm qu n lý không tmt, sˆ hình
thành các bè phái trong nhóm, nhqt là các nhóm làm vibc liên quan rln kinh tl,
ti…n b c , hay ch•c vw… Khi biWu quylt, ý kiln r~hc chqp thufn cho c nhóm là ý
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kiln cea nhóm nào có rông thành viên hƒn trong bè phái. Nên m“c dù quylt rsnh
r~a ra gzi là quylt rsnh nhóm, nh~ng thvc chqt ró là quylt rsnh cea m{t sm rông
ng~pi trong nhóm mà thôi.
- Các vqn r… riêng t~ cá nhân th~png d¢ bs tilt l{ trong nhóm, gây nên nhing
chuybn không hay trong quan hb, x” sv lœn nhau trong nhóm. Do hiWu thông tin
lœn nhau không rõ, mqt cân rmi, nên m{t sm thành viên th~png tilt l{ m{t sm thông
tin cá nhân không c n thilt cho các nhóm viên, nh~ng không ngp nhóm viên này
l i dùng nhing thông tin trên vào mwc rích không lành m nh.
- M{t sm cá nhân sˆ thibt thòi khi hz “quá hi…n” hay khi nhóm tr~ong không có sv
quan tâm hlt các thành viên hay khi nhóm quá rông thành viên. Trong thvc tl, có
nhing cá nhân do có rsa vs xã h{i thqp hƒn nhing cá nhân khác, hay do b n tính
hi…n, ít nói, hay có tính d¢ dàng chqp nhfn “ ai sao tôi vfy”…. Hz th~png không
dám r~a ra ý kiln hay không r~a ra ý kiln.
Ghi
Chú

- Có nhi…u d ng nhóm khác nhau.
- M•i nhóm có nhing thufn lhi và khó kh‹n riêng.
- Nhóm khác nhau v… mwc tiêu sˆ có nhing ho t r{ng khác nhau.

BÀI 3: TÌM HIYU NHAU - CH\P NH]N NHAU
M&c
Tiêu

- Tnng cá nhân hiWu nhau trong nhóm
- Tìm ra r~hc riWm m nh và ylu cea nhau
- Th€a thufn quy t’c ho t r{ng

NAi
Dung
Chính

1. Tìm hi^u nhau
Tìm hiWu nhau là giai ro n các thành viên trong nhóm tìm nhing thông tin cea tqt
c các thành viên trong nhóm, t o sv g n g˜i nhau trong công vibc, t o sv d¢ dàng
trong liên l c…nhžm r t r~hc mwc tiêu chung cea nhóm.
Ví dw: Tìm hiWu v… cá tính cea thành viên, r{ng cƒ hhp tác, ngh… nghibp, kinh
nghibm b n thân, hôn nhân, tình yêu, tôn giáo, quan nibm, sm nhà, sm ribn tho i,
email….
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2. NhTng thông tin c`n chú ý khi tìm hi^u nhóm
- Nhóm gì? Xác rsnh mwc tiêu/tiêu chí, ho t r{ng chính cea nhóm này làm gì
Ví d&: Nhóm phát triWn s n ph•m m•i, nhóm nghiên c•u ths tr~png, nhóm hzc
tfp, nhóm nqu ‹n, nhóm du lsch, nhóm smng vui, nhóm Nokia, nhóm @......
- Thành viên cea nhóm là ai?: Tìm hiWu các thông tin chung v… các thành viên
nh~: gi•i tính, tu•i, hzc vqn, trình r{ chuyên môn, tôn giáo, cá tính……
- Các quy rsnh, n{i quy nhóm: Tìm hiWu các quy rsnh chung cea nhóm nh~: Sm
l~hng thành viên, nguyên t’c ho t r{ng, nguyên t’c róng góp quŒ, thpi gian hzp
và làm vibc chung.
- Mwc tiêu c n r t r~hc cea nhóm: Mwc tiêu chung cea nhóm c n r t r~hc là gì?
rW r t r~hc các mwc tiêu ró, ròi h€i nhing ri…u kibn v… tài chính, kŒ n‹ng, kinh
nghibm gì?....
- Các thông tin cá nhân nh~: ngày sinh nhft, ngày c~•i, nhing ngày quan trzng
trong gia rình, so thích cá nhân…..
- Quan riWm cea nhóm là gì?
- Ph~ƒng th•c ho t r{ng cea nhóm cƒ cqu, vai trò, trách nhibm, mmi quan hb bên
trong và bên ngoài nhóm, các ho t r{ng nào r~hc s” dwng, cách th•c t• ch•c…
3. ChWp nhSn nhau
- M•i cá nhân ri…u có m“t m nh/ylu, hay/do khác nhau. Nên chúng ta không nên
c u toàn mà ph i chqp nhfn nhau. Enng quá quan tâm rln cá tính cea ng~pi khác,
ch¡ nên quan tâm rln mwc tiêu ho t r{ng cea nhóm
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- Nên chú trzng vào riWm m nh cea ng~pi khác rW hhp tác và làm vibc. Không
nên nhìn vào các khuylt riWm và h n chl v… m{t cá nhân trong nhóm mà quên ri
mwc tiêu chung cea nhóm.
- Nên quan tâm vào mwc tiêu chinh khi tham gia nhóm là gì. Không nên quá quan
tâm v… tín ng~‘ng, tôn giáo, quan nibm, hay lòng tin cea m{t cá nhân trong nhóm.
4. Các giai ,oen phát tri^n cIa nhóm :
Trong quá trình phát triWn cea m•i nhóm th~png có 5giai ro n
4.1 Giai ,oen thành lSp : Giai ro n tìm hiWu, th‹m dò nhau.

- Giai ro n này mzi thành viên trong nhóm ri…u m•i bilt nhau hay m•i làm vibc
chung v•i nhau. Nhing thông tin mà ng~pi này bilt v… ng~pi kia th~png không
r y re, rang trong quá trình cfp nhft.
- Eây là giai ro n mzi thành viên trong nhóm th‹m dò nhau, ránh giá kh n‹ng
cea nhau. Các thành viên th~png tìm thông tin cea các cá nhân khác và so sánh
v•i chính b n thân mình, tn ró tìm ra các ph~ƒng th•c ho t r{ng cw thW.
Chú ý: rây c˜ng là giai ro n các thành viên c n r~hc sv gi i thích rõ ràng v… các
quy rsnh, n{i quy nhóm và các tình hình khác trong nhóm.
4.2 Giai ,oen “bão táp”: Giai ro n c nh tranh, xác rsnh vs trí cea tnng cá nhân
trong nhóm.
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(Photo: CEFE)
- Eây là giai ro n mzi thành viên trong nhóm tìm mzi cách rW thW hibn kh n‹ng
tmt nhqt, n•i tr{i nhqt cea mình v•i các thành viên.
- Eây là giai ro n d¢ phát sinh bè phái, nhing nhóm nh€ trong nhóm hay m{t sm
cá nhân s” dwng “nhi…u cách th•c” khác nhau rW r t r~hc các ý r„, mwc rích mà
tnng cá nhân mong mumn.
- Nlu sv c nh tranh này mang tính chuyên môn thì nhóm sˆ phát triWn tmt, vì sau
sv c nh tranh, nhóm sˆ phân công r~hc các thành viên “rúng ng~pi, rúng vibc”.
Ví dw: có 2 ng~pi r…u mumn d y môn “kŒ n‹ng giao tilp” c hai ng~pi r…u trình
bày các ý t~ong r… c~ƒng gi ng d y cho các thành viên khác ránh giá, cumi cùng
c nhóm sˆ chzn r~hc ng~pi nào tmt hƒn rW d y môn kŒ n‹ng giao tilp.
- Nlu sv c nh tranh mang tính cá nhân, không lành m nh, trong nhóm sˆ xuqt hibn
mâu thuœn, gây nên nhing t~ t~ong bqt mãn trong nhóm.
Ví dw: Nhóm r~hc th~ong 1 suqt ri du lsch Thailand trong 3 ngày. M{t sm cá nhân
b’t r u mang quà cáp, hay tìm cách tilp cfn nhóm tr~ong rW xin r~hc nhfn suqt
du lsch, trong khi suqt du lsch ró ráng lˆ dành cho 1 cá nhân khác xuqt s’c hƒn.
4.3 Giai ,oen in ,Cnh: Giai ro n chqp nhfn sv khác bibt cea nhau, môi tr~png
thay r•i.
- Các thành viên tìm hiWu nhau o m•c r{ sâu hƒn, hiWu nhau v… cá tính và kh
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n‹ng.
- Cá nhân xuqt s’c sˆ tìm cách v~ƒn lên rW kh¦ng rsnh mình trong nhóm bžng
nhing kh n‹ng, kŒ n‹ng, hay kinh nghibm nhžm mwc rích róng góp cho sv phát
triWn chung cea nhóm.
- Cá nhân ylu, sˆ tv rút lui trong các cu{c tranh chqp kh¦ng rsnh vs thl, hz tv tìm
cho mình m{t h~•ng ri m•i, m{t lŸnh vvc m•i trong nhóm.
- Giai ro n này nhóm rôi khi ph i thay r•i các ph~ƒng pháp rW r t mwc tiêu cho
phù hhp v•i tình hình m•i, vì có nhi…u thành viên m•i thW hibn nhing kh n‹ng
m•i và cách làm hay giúp c nhóm r t r~hc mwc tiêu d¢ hƒn nhing ph~ƒng pháp
tr~•c rây.
4.4.Giai ,oen tr9jng thành: Giai ro n chia su lãnh r o và trách nhibm.
- Tnng cá nhân trong nhóm có “ch• r•ng” thích hhp. HiWu nhau sâu s’c hƒn, quen
d n v•i công vibc, sv phmi hhp nhau nhsp nhàng hƒn, nên klt qu công vibc r~hc
gi i quylt nhanh, gzn, hibu qu cao.
- Có sv hình thành th• bfc, ngôi vs trong nhóm.
- Các thành viên hzc h€i r~hc nhi…u kinh nghibm m•i tn thvc ti¢n công vibc hay
tn kinh nghibm cea các thành viên.
4.5 Giai ,oen kRt thúc : Khi các mwc tiêu cea nhóm rã r t.
- C nhóm cùng v~ht qua các khó kh‹n rW r t các mwc tiêu r… ra.
Ví dw: Hoàn thành xong chiln l~hc tilp ths khô cá tra ph„ng t i các nhà hàng trên
rsa bàn thành phm Long Xuyên.
- C nhóm cùng nhau nhìn l i các ho t r{ng trong thpi gian qua, tv m•i cá nhân
rút ra cho mình m{t bài hzc kinh nghibm m•i.
Ghi
Chú

.* Dùng trò ch i quá kh! - hi n t#i $% minh ho#
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BÀI 4: K N NG LÀM VI C NHÓM VlI NHImU NG
I KHÁC NHAU Vm TUnI,
GIlI TÍNH, V N HOÁ, NGHm NGHI P….
M&c
Tiêu
NAi
Dung
Chính

1. Lý thuyRt JOHARI trong hoet ,Ang nhóm hay csa si JOHARI
C”a s• JOHARI r~hc r“t tên boi 2 nhà phát minh JOSHEPH LUFT và HARRY
INGHAM. Hz rã nghiên c•u và klt lufn ržng: m•i cá nhân, m•i con ng~pi r~hc
chia thành 4 vùng hay còn gzi là 4 c”a s•
- Vùng chung hay vùng mo
- Vùng mft hay vùng kín
- Vùng mù hay vùng ng t
- Vùng tmi hay vùng t~ƒng lai

Ben Có Th^ NhSn
BiRt

Ng9:i Khác Có Th^
NhSn BiRt

Ng9:i Khác Không
Th^ NhSn BiRt

VÙNG CHUNG

VÙNG M]T

Ben Không Th^
NhSn BiRt

VÙNG MÙ

VÙNG TuI

1.1 Vùng chung
Vùng chung hay còn gzi là vùng mo, vùng công khai. Eây là vùng quen thu{c rmi
v•i b n và v•i nhing ng~pi khác. Các cách •ng x” r~hc b{c l{ trong vùng này là
nhing gì mà b n thân b n và nhing ng~pi xung quanh b n ri…u quen thu{c và bilt
rln.
Ví dw: Tôi bilt b n là ni, hay thích m“c áo màu h„ng, thích ri umng café m{t mình..
1.2 Vùng mSt: Hay còn gzi là vùng kín. Vùng này là nƒi ng~pi ta gii nhing ri…u bí
mft v… b n thân mình mà ng~pi khác không thW bilt r~hc.
Ví dw: b n không h… tilt l{ b n rã yêu mqy l n tr~•c khi có gia rình.
1.3 Vùng mù: Hay còn gzi là vùng ng t. Eây là vùng v… b n thân mình mà chính
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mình l i không h… bilt. Vùng này vœn còn khó thqy rmi v•i b n vì nhing ng~pi thqy
r~hc vùng này mumn nói cho b n bilt nh~ng l i sh b n mqt lòng.
Ví dw: B n nói chuybn không lsch sv, b n cáu g’t lúc c‹ng th¦ng, b n hay nói xqu
m{t ng~pi khác v•i m{t ng~pi th• ba…
1.4 Vùng t5i: Eây là vùng trong ró b n thân b n và nhing ng~pi xung quanh ri…u
không nhfn bilt r~hc nh~ng trong vùng này có nhi…u kh n‹ng và n‹ng khilu ch~a
r~hc bilt rln ho“c ch~a r~hc phát hibn. Nhi…u ng~pi thích gzi vùng này là vùng
t~ƒng lai.
2. ý nghDa
2.1. Khi m•i tham gia nhóm, b n c˜ng nh~ nhing thành viên khác sˆ có 4 vùng
gimng nh~ sƒ r„ trên. Tuy nhiên, ph m vi cea các vùng này sˆ bs thay r•i b n thW
hibn các kh n‹ng coi mo, b{c l{ nhing thông tin v… vùng mft cea mình. T~ƒng tv,
khi nhfn r~hc các thông tin ph n h„i tn ng~pi khác. Vùng mù sˆ gi m và vùng mo
sˆ t‹ng trong b n.. Qua thpi gian, b n và các thành viên trong nhóm sˆ có nhi…u
thông tin nhau hƒn. Lúc này vùng mù và vùng tmi sˆ gi m và vùng mo sˆ t‹ng lên.
Eây là giai ro n mà m•i cá nhân tham gia nhóm ph i rèn luybn rW r t r~hc.
2.2. Cm g’ng khai thác và mo r{ng thông tin cea vùng Mù, Vùng Tmi và Vùng Mft.
Dùng các kŒ n‹ng cá nhân rW khai thác, tìm hiWu thông tin cea 3 vùng trên, b n sˆ
hiWu nhi…u hƒn v… các b n trong nhóm, và hiWu chính b n thân b n, tn ró mình hình
thành nên cách quan hb rmi x” v•i nhing thành viên khác trong nhóm.
3. NhTng k1 n2ng khác
- Không ph n •ng quá nhanh, hãy dành thpi gian rW tìm hiWu nhóm sau ró r… ra cách
•ng x”.
- M{t sm ng~pi l•n tu•i vœn còn quan riWm “ng~pi nh€ tu•i ph i l’ng nghe ng~pi l•n
tu•i hƒn”. Emi v•i nhing tr~png hhp này, b n ph i khéo léo rW làm vibc và hhp tác.
- Ch¡ tfp trung vào th o lufn nhing che r… mà nhóm r~a ra, tránh tranh lufn các
quan riWm v… tôn giáo, tín ng~‘ng.
- HiWu rõ kh n‹ng, kŒ n‹ng và kinh nghibm cea tnng ng~pi và tfn dwng các kh
n‹ng, kŒ n‹ng ró trong nhóm. Tránh h€i vào nhing lŸnh vvc mà ng~pi khác không
có chuyên môn.
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BÀI 5: K N NG XÂY D NG NHÓM VÀ
NÂNG CAO HI U QU{ HO T |NG NHÓM
M&c
Tiêu

- Các b~•c c n chú ý khi xây dvng nhóm

NAi
Dung
Chính

1. Thành lSp và xây d•ng nhóm

- Các gi i pháp nâng cao hibu qu ho t r{ng nhóm
Nlu tqt c các thành viên trong nhóm có cùng 1 mwc tiêu hhp tác thì m•c r{ thành
công, m•c r{ gi i quylt công vibc cea nhóm sˆ r t klt qu cao. Vì vfy b~•c ban
r u xây dvng nhóm rqt quan trzng.
4 b~•c c n chú ý khi thành lfp và xây dvng nhóm
1.1 Xác ,Cnh nhu c`u/,Ang l•c làm vi"c nhóm
Thông th~png khi r… xuqt thành lfp nhóm, sˆ có nhi…u ng~pi mumn tham gia. Tuy
nhiên khi xem xét l i các tiêu chí ho t r{ng mà nhóm r~a ra, m{t sm cá nhân sˆ
không “r t chu•n” tham gia. Chúng ta nên lo i trn nhing thành viên này ra kh€i
nhóm tn ban r u, rW r m b o cho sv ho t r{ng tmt cea nhóm sau này.
- Tv ránh giá b n thân xem có th€a các mwc rích/tiêu chí/quy rsnh ho t r{ng cea
nhóm hay không. Nlu b n thân ta có cùng mwc tiêu, so thích nh~ trên thì tham gia
nhóm sˆ giúp b n thân và nhóm cùng phát triWn.
- 5i v•i nhóm viên:
+ Xác rsnh r{ng cƒ tham gia vào nhóm cea tnng nhóm viên là gì? Hz có tìm
hiWu các n{i quy/yêu c u/tiêu chí cea nhóm hay không? Hz tham gia nhóm vì bs b’t
bu{c hay xuqt phát tn r{ng cƒ cùng hhp tác và phát triWn.
+ Xác rsnh mwc rích chính khi tham gia nhóm cea tnng nhóm viên:
1.2 L•a ch‚n nhTng cá nhân có ti-m n2ng hPp tác và có nhu c`u hPp tác thSt
s•:
- Gi i thích rõ mwc tiêu, quy rsnh, n{i dung, ph~ƒng h~•ng ho t r{ng… cea nhóm
cho tnng thành viên, rW nhóm có tiêu chí lva chzn rúng ng~pi nhžm r m b o chqt
l~hng ho t r{ng cho nhóm.
- Nêu rõ các qui rsnh chung cea nhóm nh~: sm l~hng ng~pi tham gia, các róng góp
khi tham gia, các ròi h€i v… kŒ n‹ng, kh n‹ng khi tham gia….
- Tilp xúc tnng cá nhân rW n’m thêm các thông tin m•i
- Tiln hành sàng lzc danh sách các cá nhân chu•n bs thành lfp nhóm
1.3 Chuƒn bC thành lSp nhóm
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Eây là b~•c quan trong quylt rsnh rln hibu qu ho t r{ng cea nhóm, nlu chu•n bs
tmt, chúng ta sˆ chzn ra các thành viên rúng theo yêu c u chung cea nhóm và chu•n
bs các công vibc cw thW cho ngày ra m’t nhóm.
Các công vi"c c`n làm
- T• ch•c bu•i g“p g‘ chung tqt c các thành viên nhžm mwc rích
+ Thông báo n{i dung và mwc rích cea bu•i hzp, r~a ra các công vibc c n gi i
quylt trong bu•i hzp này.
+ Th o lufn và gi i thích nhing vqn r… ch~a rõ cho các thành viên
+ Ei…u ch¡nh các n{i quy, quy rsnh, mwc tiêu hay kl ho ch ho t r{ng cho phù
hhp v•i nhi…u thành viên.
Ví dw: chúng ta có thW ri…u ch¡nh thpi gian và rsa riWm hzp, thêm ho“c b•t m{t sm
n{i dung trong b n ri…u lb, n{i quy hay ph~ƒng h~•ng ho t r{ng
+ E~a ra các tiêu chí rW lva chzn nhóm tr~ong, các ch•c danh khác ( th~ kí,
the quŒ…) và nhibm vw cea hz
+ Th o lufn các nghi th•c hay công vibc cea bu•i thành lfp nhóm
+ Làm các báo cáo cho ng~pi/cƒ quan có th•m quy…n
1.4 Thành lSp nhóm
Ngày thành lfp nhóm r~hc coi là ngày khai sinh và c˜ng là ngày sinh nhft cea
nhóm. B’t r u tn ngày thành lfp, tnng nhóm viên ph i tham gia nhóm theo rúng các
n{i quy và quy rsnh chung cea nhóm rW c nhóm cùng nhau phát triWn và r t r~hc
các mwc tiêu nhóm r… ra.
Các công vi"c c`n làm
- Mpi m{t vài cá nhân ngoài nhóm (b n cùng cƒ quan, lãnh r o, chính quy…n rsa
ph~ƒng….) tham gia v•i t~ cách là nhân ch•ng, hay ng~pi ch•ng giám cho sv ra rpi
cea nhóm
- Thông qua các ri…u lb, n{i quy, yêu c u, nhibm vw cea nhóm
- Thông báo các ch•c danh ( nhóm tr~ong, th~ kí, the quŒ…)
2. Nâng cao hi"u quH hoet ,Ang nhóm
Có nhi…u ylu tm nh h~ong rln hibu qu ho t r{ng cea nhóm. M•i ylu tm ri…u có
m{t vai trò nhà quan trzng nhqt rsnh, tuy theo tình humng, tình hình nhóm mà chúng
ta s” dwng các công cw sau
2.1 Xây d•ng nAi quy nhóm
N{i quy ho t r{ng cea 1 nhóm bao g„m các n{i dung sau
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- Thpi gian b’t r u và klt thúc cea bu•i hzp
- Esa riWm hzp
- Quy luft nói và nghe
- Quy rsnh v… phát biWu và róng góp ý kiln
+ Ví dw: m•i ng~pi phát biWu tmi ra 5 phút, phát biWu v’n t’t…..
+ Ví dw: róng góp ý kiln không mang tính soi mói các khuylt riWm cá nhân cea
ng~pi khác, róng góp v•i thái r{ hoà nhã, thân thibn…
- Quy rsnh v… nhibm vw và quy…n h n cea các ch•c danh trong nhóm

B'ng n(i quy c*a nhóm nuôi -ch Xã Bình Phú

Photo: Tr3n Minh H'i

- Các quy rsnh th~ong/ph t, khen th~ong/kª luft trong nhóm.
2.2 Vai trò và khH n2ng cIa nhóm tr9jng
Nlu nhóm tr~ong có các kŒ n‹ng sau, thì hibu qu ho t r{ng cea nhóm sˆ cao
- Khuyln khích sv b{c l{ tv do và có ý nghŸa cea nhóm viên
- Giúp nhóm gi i quylt mâu thuœn
- Giúp nhóm ra nhing quylt rsnh phwc vw cho mwc tiêu chung
- Giúp nhóm tham gia m nh vào các ho t r{ng chung
- Duy trì khuyln khích sv th o lufn vào trzng tâm cea các mwc tiêu
- Giúp nhóm l~png tr~•c hfu qu cea các lva chzn khác nhau.
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- Emi x” công bžng v•i các thành viên
2.3 S• tham gia tích c•c cIa nhóm viên
“ M{t cây làm ch¦ng nên non, ba cây chwm l i nên hòn núi cao” (Ca dao)
Câu ca dao nói lên s•c m nh cea tfp thW khi có sv klt cea tnng cá nhân riêng lu. Nlu
tnng cá nhân tham gia tích cvc vào các ho t r{ng và công vibc cea nhóm thì hibu
qu ho t r{ng cea nhóm càng cao.
2.4 S• quan tâm giúp ,„ cIa các tác nhân bên ngoài
Chính quy…n rsa ph~ƒng, lãnh r o công ty, hay 1 t• ch•c bên ngoài rsa ph~ƒng
quan tâm, h• trh, ch¡ r o, r{ng viên, hibu qu ho t r{ng nhóm sˆ cao.
2.5 Hi"u quH hoet ,Ang cIa nhóm còn phw thu{c vào 3 ylu tm: N{i dung ho t r{ng
cea nhóm, ph~ƒng pháp thvc hibn và vai trò cea ng~pi che to .

Ph~ƒng pháp
tiln hành

che to

N{i Dung
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BÀI 6: QU{N LÝ CÁ NHÂN Y HOÀ NH]P NHÓM
M&c
Tiêu
NAi
Dung
Chính

1. QuHn lý th:i gian
Eln rúng gip h«n trong các bu•i làm vibc nhóm. Eln rúng gip h«n sˆ làm cho mzi
thành viên trong nhóm r m b o r~hc kl ho ch ho t r{ng cea nhóm.
- Có nhi…u cách rW làm cho b n “ rúng gip” nh~: r“t r„ng h„ báo th•c, ri s•m hƒn
gip h«n 5 phút, v“n r„ng h„ cá nhân s•m hƒn 5 phút….
2. QuHn lý cá tính
- M{t sm cá tính cea b n sˆ nh h~ong không tmt rln rln các thành viên khác nh~:
c‹ng th¦ng lúc áp lvc công vibc cao, hay cao g’t, nói chuybn l•n tilng, không quan
tâm rln ng~pi khác, th~png nói v… m{t ng~pi khác v•i ng~pi th• 3….. B n nên
nhfn ra các cá tính cea mình và bilt tv ki…m chl rúng lúc.

BÀI 7: CHUˆN B‰ GÌ CHO BUnI H P NHÓM VÀ TIŠN TRÌNH C‹A BUnI H P
NHÓM
M&c
Tiêu

- HiWu các công vibc c n chu•n bs cho bu•i hzp nhóm
- HiWu trình tv cea bu•i hzp nhóm
- HiWu r~hc vai trò và trách nhibm cea ng~pi che to /ri…u phmi/ng~pi ri…u khiWn
bu•i hzp
- Vai trò cea ng~pi tham gia

NAi
Dung
Chính

1. Xác ,Cnh m&c ,ích cIa buii h‚p
- Xác rsnh rõ mwc rích cea bu•i hzp và các mwc tiêu c n gi i quylt trong bu•i hzp.
Sau ró thông báo các n{i dung c n gi i quylt trong bu•i hzp cho tnng thành viên.
- Sau khi n’m r~hc n{i dung cea bu•i hzp, tnng thành viên chu•n bs các ý kiln và
n{i dung liên quan rln công vibc cea mình rW cùng tham gia th o lufn khi hzp
nhóm.
2. \n ,Cnh th:i gian h‚p (lCch h‚p nhóm)
- /n rsnh thpi gian hzp sˆ t o nên phong cách làm vibc rúng gip cho mzi thành
viên, các thành viên che r{ng trong vibc s’p xlp thpi khoá biWu làm vibc cea hz.
- M•i cá nhân tôn trzng thpi gian cea ng~pi khác bžng cách rln hzp rúng gip,
không nên có ý nghŸ mình là “nhân vft chính, nhân vft quan trzng” nên r~hc quy…n
rln sau.
- Mzi ng~pi sˆ có c m giác khó chsu, hay không hài lòng khi c nhóm ph i chp m{t
vài cá nhân ri tr¢
- Kinh nghibm rW giúp các thành viên ri rúng gip:
+ Qui rsnh gip hhp v•i biên r{ + ho“c trn 5 phút. Có nghŸa là rln hzp nhóm
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s•m hƒn ho“c tr¢ hƒn 5 phút so v•i gip quy rsnh. Quá thpi gian quy rsnh, coi nh~
v’ng m“t.
+ Quy rsnh thpi gian hzp nhóm d¢ nh• bžng cách chzn ngày cm rsnh theo m{t
quy luft mà c nhóm cùng bilt
Ví d&:
i) Hzp nhóm vào lúc 6g chi…u ngày th• 6 cea tu n th• 4 hàng tháng
ii) Hzp nhóm vào lúc 6g ngày 30 tây hàng tháng….
3. Chu•n bs lsch làm vibc hay n{i dung làm vibc ( Agenda)
- Agenda là m{t b ng tóm t’t các công vibc hay thpi khoá biWu cea bu•i hzp nhóm
mà nhóm c n tuân the rW r t r~hc mwc tiêu cea nhóm.
- Agenda giúp cho nhóm viên và ng~pi ri…u khiWn ch~ƒng trình che r{ng trong cu{c
hhp vì bilt mình rã xong và ch~a xong ph n n{i dung nào
- Agenda th~png r“t o nƒi d¢ thqy, cho các thành viên trong nhóm ri…u có thW nhfn
thqy
Ví dw: Agenda/lsch làm vibc cho bu•i hzp nhóm xây dvng th~ƒng hibu nông s n An
Giang
Bu•i hzp nhóm xây dvng th~ƒng hibu nông s n
8:00 – 8:20
8:20 – 9:00
9:00 – 9:15
9:15 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 10:45

LICH LÀM VI C
Gi•i thibu n{i dung và cách làm vibc
báo cáo tình hình th~ƒng hibu nông s n
An Giang
Gi i lao
Th o lufn kl ho ch xây dvng th~ƒng hibu
Tóm t’t klt qu th o lufn
Chwp hình l~u nibm
-----*-----

4. Vai trò và trách nhi"m cIa ng9:i chI toe/,i-u ph5i/ng9:i ,i-u khi^n buii
h‚p ( g‚i chung là chI toe)
“Che to là ng~pi ri…u phmi, h~•ng dœn các nhóm viên ho t r{ng trong sumt bu•i
hzp nhžm r t hibu qu cao nhqt các mwc tiêu cea nhóm r… ra”.
5. Các k1 n2ng khi làm chI toe (facilitator)
+ N’m rõ n{i dung c n gi i quylt cea bu•i hzp
+ Bilt ri…u khiWn mzi thành viên th o lufn theo tnng che r… theo thpi gian cho phép
nhqt rsnh.
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+ Duy trì sv th o lufn sâu, có trzng tâm cea các thành viên
+ Giúp nhóm ra các quylt rsnh bžng cách r~a ra các ph~ƒng pháp lva chzn ý kiln
nh~: biWu quylt, thmng kl, b€ philu…
+ Có kŒ n‹ng quan sát nhing ng~pi xung quanh v… các hành vi ph n •ng cea hz,
phát hibn nhing biWu hibn khác th~png cea c nhóm rW có qu n •ng ri…u ch¡nh ksp
thpi.
+ Khuyln khích mzi ng~pi tham gia th o lufn rW gi i quylt vqn r…. Cm g’ng tìm
cách lsch sv rW h n chl m{t sm cá nhân nói nhi…u, nói dài. E„ng thpi c˜ng r{ng viên
các cá nhân ít nói hay ch~a có cƒ h{i nói.
+ Tóm t’t l i các ý kiln vna r~hc thmng nhqt tn các thành viên.
6. H9•ng d•n ti chŽc buii h‚p nhóm
6.1 Tr9•c khi h‚p
- Thông báo rõ ràng mwc tiêu hzp, rsa riWm, thpi gian hzp, thành ph n tham dv.
- Chu•n bs các công cw, ph~ƒng tibn phwc vw cho bu•i hzp.
Ví dw nh~: Hb thmng âm thanh, máy chilu, giqy……
6.2 Trong khi h‚p
- EiWm danh l i thành ph n tham dv
- Gi•i thibu mwc tiêu cea bu•i hzp, các n{i dung c n trao r•i và klt qu mong mumn
r t r~hc.
- Chzn che to ( ng~pi ri…u khiWn bu•i hzp), th~ kí….
- E~a ra các quy rsnh làm vibc trong bu•i hzp
- Tiln hành th o lufn các n{i dung rã r“t ra
- Tóm t’t l i nhing n{i dung rã r~hc th o lufn
- Eánh giá bu•i hzp và klt thúc

20

BÀI 8: K N NG ImU HÀNH BUnI H P NHÓM
(Dành cho ng9:i ,i-u hàng buii h‚p nhóm)
M&c
Tiêu

NAi
Dung
Chính

- Che to cea bu•i hzp (ng~pi ri…u hành bu•i hzp) ph i làm sao khuyln khích r{ng
viên mzi ng~pi cùng tham gia vào ho t r{ng nhóm.
- Facilitator c n có nhing n‹ng khilu nhqt rsnh rW khuyln khích sv tham gia róng
góp ý kiln cea các nhóm viên.
- Facilitator có thW dùng cách kW chuybn hay các kinh nghibm bên ngoài rW kW cho
nhóm nghe nhžm khuyln khích nhóm tham gia vào bu•i hzp.
- Facilitator là ng~pi nêu câu h€i và h~•ng dœn mzi thành viên th o lufn và róng
góp ý kiln gi i quylt các vqn r… chung cea nhóm.
- Facilitator t o không khí vui vu, bình r¦ng, thân thibn v•i mzi thành viên
- Bilt khuyln khích, r{ng viên khen nghi nhóm viên m{t cách rúng lúc
- Là ng~pi r~a ra các kŒ thuft rW h~•ng dœn nhóm ri rln các quylt rsnh chung
mang tính khoa hzc.
Ví dw: ph~ƒng pháp thông kl, b€ philu, biWu quylt, so sánh….
- Có kŒ n‹ng quan sát tmt rW phát hibn ra ai là ng~pi nói nhi…u trong nhóm? Ai là
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ng~pi ch~a có cƒ h{i nói? Ai rang nói cho ai nghe?- Ai rang bs “b€ rƒi”, “bên
ngoài” cu{c hzp.
- Eánh giá tóm t’t các klt qu r t r~hc tn bu•i hhp.
2. Các Žng xs v•i nhTng ng9:i có tính cách khác nhau
Deng
Tính
Cách
2.1
Tr`m
l‘ng

•ng Xs
Ng~pi tr m l“ng th~png hay tv ti, có rào c n tâm lý, vì vfy ng~pi b n c n tilp thêm
lvc rW v~ht qua rào c n tâm lý ró rW hoà nhfp v•i hay rW hz hoà nhfp cùng b n
bžng cách:
- T o cƒ h{i rW hz hòa nhfp.
- r{ng viên
- G“p g‘, trao r•i thêm lúc gi i lao

2.2 Nói Emi v•i nhing ng~pi nói nhi…u b n nên:
nhi-u
- Chzn lúc thích hhp rW dnng hz l i. Thna nhfn rã r~hc lŸnh h{i.
- Yêu c u nh’c l i tiêu chu•n:cô rzng, xúc tích, trong n{i quy nhóm
- Quy rsnh n{i dung phát biWu (tmi ra là bao nhiêu phút)
- Libt kê nhing ng~pi rã phát biWu và bao nhiêu l n.
- Nhqn m nh nguyên t’c hzc cea ng~pi l•n là c cho và nhfn.
- Giao nhibm vw l’ng nghe ý kiln cea b n.
2.3
Nhà
thông
thái
(cái gì
c’ng
biRt)
2.4
Ng9:i
thích
,ùa
tRu

Emi v•i nhing ng~pi có tính cách này, b n nên:
- Thna nhfn vai trò ró nh~ng vœn ph i nhqn m nh “rãi cát tìm vàng”.
- Thna nhfn nh~ng ph i ch¡ ra nhing ri…u c n b• sung.
- Chia thành các nhóm và các nhóm có thW phát biWu theo th• tv.
- B n c n chú ý tránh sv r{c tho i giia b n và m{t sm thành v¡ên
Emi v•i ng~pi có tính cách này, b n nên;
- Có sv phân lo i là vô t~ hay có •n ý gì?
- Thna nhfn chuybn vui mang l i không khí trong c nhóm.
- Không nên c’t ngay câu chuybn
- Tìm lúc thích hhp rW chuyWn che r…
- Không nên biWu hibn thái r{ bvc dzc, khó chsu.
- Dùng câu chuybn hài h~•c, hóm h¡nh khác rW gi i quylt vqn r….

2. 5
Ng9:i

Emi v•i nhing ng~pi có tính cách này, b n nên:
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hay
phI
,Cnh

- Có thái r{ khách quan
- Ph i phân tích cw thW, rúng sai, nguyên nhân cea vqn r….
- Thu hút ng~pi ró vào rW phân tích riWm m nh, riWm ylu.

2.6
Ng9:i
hay
công
kích

Emi v•i nhing ng~pi có tính cách này, b n nên:
- Có thái r{ thông c m v•i tâm tr ng cea ng~pi ró.
- Xác rsnh thna nhfn n{i dung vqn r…, nlu ró là vqn r… rúng.
- Yêu c u hz gi i thích thêm v… ý kiln ró.
- EW mzi ng~pi phát biWu b• sung thêm quan riWm cea mình.
- Không nên lao vào cu{c rW b o vb quan riWm cea mình.

2.7
Ng9:i
tích
c•c

Emi v•i nhing ng~pi có tính cách này, b n nên:
- Không t€ ra quá ~u ái ng~pi ró.
- Giao m{t sm nhibm vw phù hhp.
- Ghi ý cho rmi t~hng ró phát biWu tr~•c.
- Hãy nêu ví dw cw thW.
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BÀI 9: K N NG L”NG NGHE VÀ TRUYmN
M&c
Tiêu

NAi

T THÔNG TIN

- HiWu r~hc các kŒ n‹ng truy…n r t hay nhfn thông tin trong nhóm
- HiWu các ylu tm môi tr~png nh h~ong rln quá trình nhfn và truy…n r t thông tin

1. K1 n2ng l–ng nghe

Dung

1.1 L–ng nghe b˜ng ,ôi m–t cIa mình.

Chính

C˜ng nh~ vibc l’ng nghe rôi tai – hãy bilt l’ng nghe bžng rôi m’t. Hành r{ng có ý
nghŸa nhi…u hƒn là lpi nói. B n hãy cm g’ng nh• l i thông ribp rã r~hc chuyWn t i nh~
thl nào bžng ngôn ngi c” ch¡.
1.2 L–ng nghe có s• cHm thông: là phHn ánh lei nhTng ,i-u mình nghe, quan sát
và cHm nhSn ,9Pc t™ ng9:i nói.
M{t ng~pi l’ng nghe tmt là ng~pi bilt che r{ng tham gia. L’ng nghe có sv c m thông
còn là l’ng nghe có ráp •ng ph n h„i nhžm ceng cm l i thông tin vào thpi riWm c n
thilt. Ei…u này giúp ng~pi nói chú ý rln c m xúc, ribu b{ cea hz và làm hz r~hc
hiWu.
Ví dw: Tôi thqy b n rqt vui/rqt hài lòng…ho“c B n thqt vzng l’m ph i không? v.v..
1.3 N–m vTng nAi dung cIa ng9:i nói
- E“t câu h€i l i ng~pi nói rW r m b o mình hiWu rúng, r y re n{i dung
- Tfp trung
1.4 Tiên ,oán nhTng gì ng9:i nói ,ang mu5n nói. C5 g–ng ,oán ý chính cIa
24

ng9:i nói tiRp sau ,ó là gì?
Ng~pi qy rang mumn nói gì rây?
Ng~pi qy mumn mình hiWu cái gì rây?
Ng~pi này mumn mình làm gì rây?
Nlu vibc dv roán cea b n là rúng thì b n th’ng lhi r„i rqy. Nlu dv roán cea b n là
sai, b n có thW so sánh nhing gì b n roán v•i thvc tl quan riWm cea ng~pi kia và b n
bám vào mwc tiêu. Tiln trình này là m{t kŸ thuft l’ng nghe bžng so sánh và tv b n.
1. 5 Làm sáng tš ,i-u nghe ,9Pc
E“t câu h€i cho ng~pi nói rW ch’c ch’n là mình hiWu rúng ý cea hz, ví dw nh~ “có
ph i anh/ chs mumn nói ržng…”
Liên hb nhing gì mà ng~pi nói rã nói trong mmi liên hb v•i nhing gì ng~pi ta rang
nói. M{t ng~pi l’ng nghe gi€i th~png xuyên làm sáng t€ nhing gì vna nói v•i nhing
gì rã nói. Ví dw “Th~a ông, ông vna nói ržng….”
1.6 KhuyRn khích ng9:i nói
- ThW hibn cho ng~pi nói bilt là mình rang l’ng nghe bžng thái r{, tn ngi, c” ch¡ phw
hza thích hhp nh~ gft r u, thl à, r„i sao nia, tôi hiWu….
- E“t nhing câu h€i hhp lý rW vna n’m thêm thông tin vna ch•ng minh b n rang l’ng
nghe ng~pi nói.
2. K1 n2ng truy-n ,et thông tin
- Truy…n r t thông tin là quá trình nói l i nhing ri…u mình nghe thW hibn bžng lpi nói
rW giúp các thành viên khác trong nhóm hiWu rõ các thông tin mà mình rang n’m.
- Nói l i ri…u mình nghe bžng lpi nói cea mình rW cung cqp thông tin cho thành viên
và ch•ng t€ mình hiWu vqn r…. Ei…u này t o cƒ h{i cho ng~pi nói yên tâm v… thông tin
r~hc phát ra và ng~pi nghe khác an tâm là hz nhfn rúng thông tin tn b n.
2.1 Các k1 n2ng c`n chú ý khi truy-n ,et thông tin
- Nói to, rõ ràng, có s•c thuylt phwc
- Giao tilp bžng m’t v•i ng~pi nghe
- Nói ng’n gzn, tfp trung vào che r…
- Liên hb v•i kinh nghibm s¯n có cea ng~pi nghe
- Chu•n bs dàn ý cho bài nói cea mình
- L’ng nghe ý kiln ph n h„i cea ng~pi nghe
- Chú ý ph n •ng cea ng~pi nghe
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Truy6n $#t thông tin

Photo: CEFE

3. S› ,œ tóm t–t k1 n2ng l–ng nghe, truy-n ,et thông tin và các yRu t5 Hnh h9jng
,Rn quá trình nghe và truy-n ,et thông tin

Ng9:i Nói

- Nói không rõ
- Nói nhanh
- Nói câu quá dài
- Nói không chú
ý ng~pi nghe
có hiWu không

Môi
tr9:ng

- Un ào
- Nhi…u âm thanh
phw
- Gió

Ng9:i nghe

- Không chú ý
- Nghe mà không
nh•
- Nghe rúng mà
truy…n r t không
nguyên v‹n
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Nhìn vào sƒ r„ trên ta nhfn thqy quá trình nghe và truy…n r t thông tin bs nh h~ong 3
ylu tm chính là ng~pi nói, ng~pi nghe và môi tr~png xung quanh cea môi tr~png.
Mumn r t klt qu cao trong quá trình nghe và truy…n r t thông tin, c ng~pi nói và
ng~pi nghe nên thvc hibn tmt các yêu c u nêu trong sƒ r„ trên r„ng thpi chú ý rln
môi tr~png xung quanh ng~pi nói và nghe.
Ghi
Chú

- Nlu n{i dung dài, thì nên ghi giqy, hay nói ri nói l i nhi…u l n
* Dùng trò ch i truy6n tin $% minh ho#

BÀI 10: MÂU THUžN/XUNG |T VÀ CÁCH GI{I QUYŠT MÂU THUžN/XUNG |T
TRONG NHÓM
M&c
Tiêu
NAi
Dung
Chính

- Xung r{t/mâu thuœn trong nhóm là gì?
- Mâu thuœn trong nhóm sˆ có tính chqt xây dvng và phát triWn nhóm hay phá hoai
nhóm
1. Mâu thu•n/xung ,At
- Xung r{t và mâu thuœn trong nhóm x y ra khi có sv bqt bình r¦ng v… các quy…n lhi,
cƒ h{i, hay các thông tin không trung thvc, thông tin bs thilu…
- Khi xung r{t x y ra, nó sˆ ki…m hãm sv phát triWn cea nhóm và nhóm có nguy cƒ
tan rã, mwc tiêu cea nhóm không r t r~hc.
- Có nhing mâu thuœn cea nhóm r~hc thW hibn ra ngoài bžng các c” ch¡, hành r{ng
cw thW. Tuy nhiên, nhing mâu thuœn mà cá nhân l i không thW hibn ra bên ngoài.
2. Cách giHi quyRt mâu thu•n trong nhóm
2.1 Ng2n ng™a mâu thu•n xHy ra
Ngay khi nhóm ch~a x y ra mâu thuœn, nlu chúng ta xây dvng nên nhing quy t’c
ch“t chˆ và áp dwng nghiêm kh’c, chúng ta sˆ h n chl các mâu thuœn trong nhóm.
- Xây dvng m{t chính sách/quy rsnh nghiêm túc, r~hc vilt thành v‹n b n rõ ràng rW
ri…u tilt hành vi cea tnng thành viên trong nhóm.
- Xây dvng các tiêu chí ránh giá klt qu , thành tích làm vibc cea tnng thành viên là
ri…u c n thilt. Tuy nhiên, có m{t sm ch¡ tiêu cea tnng cá nhân không thW ránh giá tmt
bžng m{t sm ph~ƒng pháp khác. Vì vfy nên uyWn chuyWn áp dwng.
- Xây dvng các tiêu chí, quy rsnh v… phân chia lhi ích, quy…n lhi cea thành viên.
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Mâu thu8n nhóm
2.2 Thang mâu thu•n và Žng d&ng

Bqt r„ng
HiWu l m
Gi i quylt

2.2.1 Ý nghDa cIa thang mâu thu•n.
- Thang có 3 bfc, ThW hibn 3 cqp r{ cea mâu thuœn trong nhóm bao g„m cqp thqp, cqp
trung gian và cqp cao.
- ° bfc giia (cqp trung gian) thW hibn cho thpi riWm, hay tình humng mâu thuœn rã
x y ra. T•c là trong nhóm có hibn t~hng bqt r„ng, hay hiWu l m nhau. Nlu chúng ta
gi i quylt khéo léo, m•c r{ mâu thuœn sˆ gi m xumng m•c thqp hƒn. Ng~hc l i, m•c
r{ mâu thuœn sˆ t‹ng lên o m•c r{ cao hƒn.
2.2.2 Cách giHi quyRt
Khi x y ra mâu thuœn hay sv hiWu l m x y ra trong nhóm (m•c trung gian). B n ph i
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tìm ra nguyên nhân t i sao có sv hiWu l m này x y ra và tìm cách gi i quylt, kh’c
phwc các nguyên nhân trên. Nlu làm r~hc nh~ vfy, sv hiWu l m v… thông tin hay ho t
r{ng trong nhóm r~hc gi i quylt.
B n có thW áp dwng các cách sau:
- Tìm hiWu nguyên nhân gây ra sv hiWu l m
- KiWm tra l i các thông tin, hành r{ng cea cá nhân…
- G“p trvc tilp các thành viên rW h€i tìm nguyên nhân
- Nhp ng~pi có uy tín hƒn tìm hiWu nguyên nhân và tìm cách gi i quylt
- S¯n sàng nhfn l•i, nlu b n là ng~pi có l•i.
Ghi
Chú

* Dùng câu chuy n bán bò con và bò m: minh ho#

BÀI 11: RA QUYŠT ‰NH VÀ CÁC K N NG RA QUYŠT ‰NH TRONG NHÓM
M&c
Tiêu
NAi
Dung
Chính

- Khi ra quylt rsnh gi i quylt m{t vqn r… nào ró thì chúng ta ph i xem xét hlt mzi
khía c nh cea nó. E“t bibt rW r t r~hc sv r„ng nhqt v… quylt rsnh trong m{t nhóm
ng~pi thì ph i khuyln khích mzi ng~pi tham gia vào quá trình ra quylt rsnh.
- Tnng ng~pi nêu ý kiln hay nhing riWm lhi và h i cea m{t quylt rsnh dva trên mwc
tiêu c n r t t•i, nói chung là khuyln khích mzi ng~pi phát biWu ý kiln cea mình.
- Khi r t rln r~hc m{t sv r„ng ý chung nhqt rsnh nào ró thì nhà lãnh r o sˆ chzn
quylt rsnh ró.
MAt s5 ,i^m c`n ghi nh• trong quá trình tìm kiRm quyRt ,Cnh chung cIa mAt
nhóm:
- Làm cho mzi ng~pi hiWu ržng ai c˜ng có trách nhibm róng góp ý kiln
- Cm g’ng th” thvc hibn các r… xuqt mi¢n là nó không gây h i gì
- Luôn tôn trzng ý kiln cea ng~pi khác.
- Luôn nh• ržng m•i ng~pi r…u có m{t cách nghŸ khác nhau
ThuSn lPi cIa vi"c ra quyRt ,Cnh tSp th^:
- Khmi l~hng và kiln th•c phong phú.
- Nhi…u h~•ng tilp cfn.
- Gia t‹ng sv nhqt trí trong nhóm
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- Gia t‹ng sv hiWu bilt cho nhân viên
BWt lPi cIa vi"c ra quyRt ,Cnh tSp th^:
- Sv nhqt trí mang tính hình th•c
- D¢ bs cá nhân thao túng
- Có thW chbch mwc tiêu
-Chfm v… thpi gian.
Ghi
Chú

- Tránh ra quylt rsnh theo kiWu biWu quylt phong trào
- Tránh ra quylt rsnh trong lúc thpi gian quá gqp
- E{ng viên thành viên tham gia ra quylt rsnh
- Quan sát sv róng góp ý kiln cea tqt c thành viên, tránh b€ sót
- Quan tâm rln nhing ng~pi ít róng góp ý kiln
- Cho thpi gian, t o cƒ h{i cho thành viên róng góp ý kiln

BÀI 12: K N NG
A VÀ NH]N PHÊ BÌNH/ ÓNG GÓP Ý KIŠN
HAY K N NG
A VÀ NH]N THÔNG TIN PH{N HŸI
M&c
Tiêu
NAi
Dung
Chính

1. 9a ý kiên /,óng góp ý kiRn
M•i cá nhân khác nhau sˆ có nhing biWu hibn khác nhau khi nhfn ý kiln róng góp tn
b n hay nhfn các phê bình tn b n. Vì vfy, mumn r~a ý kiln cea mình cho nhóm viên,
chúng ta ph i khéo léo làm sao không gây phi…n lòng tn các thành viên khác mà hz l i
vui vu tilp thu ý kiln cea mình. Eó là m{t nghb thuft trong giao tilp.
Các công vi"c ben nên làm
- Nên nói cái hay cái tmt, m“t m nh cea nhóm viên tr~•c: thông th~png mzi cá nhân
ri…u thích l’ng nghe nhing cái ~u riWm cea mình tr~•c. B n hãy b’t r u nhfn xét v…
nhing ~u riWm cea nhóm viên tr~•c, sau ró dùng các tn chuyWn tilp câu nh~ sau:
+ ……Tuy nhiên,…….
+ …….Nh~ng mà……
+ …….Nlu có ri…u kibn, b n nên….
+ …….Tôi ch~a hiWu rõ n{i dung….xin b n vui lòng…gi i thích thêm…
- Chú ý rln ph n •ng và c m giác cea ng~pi nhfn ý kiln: Có nhing cá nhân ph n
•ng rqt “tiêu cvc” khi nhfn phê bình hay róng góp ý kiln tn ng~pi khác. Chúng ta
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ph i quan sát các ph n •ng hz ( nét m“t, ribu b{, cung cách….) khi r~a ý kiln. Nlu
thqy hz ph n •ng quá tiêu cvc, chúng ta có thW tìm gi i pháp khác/cƒ h{i khác/cách
khác rW trình bày ý kiln.
- Eóng góp ý kiln nhžm giúp ng~pi nghe hoàn ch¡nh hƒn n{i dung, hay các kŒ n‹ng
vna trình bày và giúp mình (ng~pi nghe, ng~pi rzc) hiWu rõ hƒn vqn r…. Không nên
r~a ý kiln d ng “ránh giá” và “phê bình”.
- Ch¡ tfp trung o các n{i dung mà ng~pi nghe c n góp ý (r~a ý kiln theo yêu c u cea
ng~pi mumn nghe). Trong ho t r{ng nhóm, rôi khi vibc róng góp ý kiln ch¡ tfp trung
vào m{t sm yêu c u cw thW ( tuy thu{c vào nhóm). Nên chúng ta ch¡ r~a ra ý kiln xoay
quanh các vqn r…/yêu c u r~hc nêu ra, còn các vqn r… khác, sˆ th o lufn o dsp khác.
2. Các k1 n2ng ,9a ý kiRn
- Nói chfm, rõ
- ThW hibn rõ quan riWm chia su, róng góp v•i nhóm viên
- ThW hibn rõ quan riWm lfp tr~png cea mình v… các vqn r… vna trình bày
- Tránh dùng các tilng lóng, hay các câu nói bóng b•y khó hiWu, d¢ hiWu l m
- Khi r~a ý kiln hay phê bình cá nhân nào trong nhóm, b n ph i r•ng trên quan riWm
trung lfp, không nên thiên vs vì m{t lý do cá nhân nào ró.
- Thái r{ r~a ý kiln nên tv nhiên, thân thibn v•i mwc rích giúp các thành viên khác
hoàn thibn hƒn vqn r…, hay giúp trình bày quan riWm cea mình v… vqn r… ró…
- Tránh vibc r~a ý kiln phê bình v•i mwc rích cá nhân
3. K1 n2ng nhSn ý kiRn ,óng góp
- ThW hibn sv l’ng nghe, tôn trzng ý kiln ng~pi nói
- E“t câu h€i l i nlu không hiWu rõ ý ng~pi r~a ý kiln
- Tránh gi i thích hay bibn lufn trong khi ng~pi r~a ý kiln rang nói
- Chú ý các biWu hibn cea hành vi cá nhân khi nhfn lpi róng góp ý kiln. Nên trách các
c” ch¡ thW hibn sv không hài lòng, hay bvc t•c.
- Nên nhìn m{t cách tv nhiên vào m’t ng~pi r~a ý kiln, tránh nhìn ra ngoài thW hibn
sv không tfp trung hay không tôn trzng ng~pi r~a ý kiln.
- Thà nhfn r~hc nhing ý kiln tiêu cvc tn nhóm khi hzp b n sˆ d¢ dàng s”a chia các
khuylt riWm cea mình. Nó d¢ dàng thvc hibn và không ph i tmn nhi…u chi phí hay thpi
gian rW kh’c phwc nhing ylu riWm cea minh.
Ghi
Chú

H€i l i rW làm rõ ý kiln cea ng~pi ph n h„i.
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Ehi rln khi ý kiln cea ng~pi ph n rmi rã r~a ra xong, tóm t’t nhing ý chính
rW ch’c ch’n là mình rã hiWu rõ ý kiln cea ng~pi ph n rmi.
Enng gây khó kh‹n cho ng~pi ph n rmi bžng các thái r{ ph n •ng tiêu cvc.
Luôn nh• ržng ý kiln ph n rmi ch¡ ph n ánh nhfn th•c cea ng~pi ró ch• ch~a
ph i hoàn toàn và luôn luôn rúng. Hãy s¯n sàng l’ng nghe ý kiln ph n h„i cea
ng~pi khác r„ng thpi bilt bình tŸnh cân nh’c các ý kiln ró.
Cám ƒn ng~pi rã cho ý kiln ph n h„i rW khuyln khích ng~pi ró nhing l n
sau ho“c khuyln khích ng~pi ró ph n h„i.
E~a ra ý kiln ph n h„i rúng lúc, càng s•m càng tmt.
Ý kiln ph n h„i nên tfp trung vào 2 rln 3 ri…u mà thôi, boi vì con ng~pi m•i
l n ch¡ có thW tilp thu r~hc m{t l~hng thông tin nhqt rsnh.
Hãy r~a ra nhing nhfn xét cw thW.
Hãy khen nghi tr~•c khi chê ri…u ró. M{t ng~pi cho dù có kém rln râu vœn
có riWm nào ró rW ráng khen.
Hãy cho ý kiln ph n h„i mang tính chqt xây dvng. Enng ch¡ trích, m¡a mai
ng~pi khác.
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BÀI 13: CÁC KIYU LÃNH
M&c
Tiêu
NAi
Dung
Chính

O NHÓM

- HiWu r~hc các kiWu lãnh r o
- 7u riWm và khuylt riWm cea tnng kiWu lãnh r o
1. Khái ni"m lãnh ,eo:
Lãnh r o nhóm là phân công, khuyln khích sv tham gia cea các thành viên nhžm
r t klt qu chung cea nhóm mong mumn.

2. Nhi"m v& cIa nhà lãnh ,eo
- T• ch•c, ri…u hành nhóm
- Phân công, rôn rmc, h• trh, kiWm tra ránh giá thành viên
- Tilp nhfn và truy…n r t thông tin
- Là ng~pi khoi s~•ng công vibc
- Eánh giá và ph•m chqt và ti…m n‹ng lãnh r o cea ng~pi kl nhibm
- Nhfn th•c vai trò và các trách nhibm cea ng~pi lãnh r o nhóm
- Tìm ra nhing cách th•c nhžm phát triWn nhóm cea b n tro thành m{t nhóm làm
vibc có hibu qu và hibu n‹ng hƒn.
3. ThR nào là lãnh ,eo có hi"u quH
M{t nhóm th’ng lhi r…u cho thqy cùng có nhing h~•ng t~ƒng lai cƒ b n: (1) kh
n‹ng lãnh r o ving và hibu qu ; (2) quylt rsnh sáng sumt; kh n‹ng hành r{ng
nhanh dva trên các quylt rsnh; (3) thông tin tho i mái; làm che r~hc nhing kŒ
n‹ng và kŒ thuft theo yêu c u rW hoàn thành r… án trong t m tay; (4) r~a ra r~hc
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nhing mwc tiêu rõ ràng rW c nhóm nh’m t•i; và (5) tìm ra r~hc sv cân bžng kh
n‹ng cea toàn nhóm.
Cùng nhau làm vibc nghŸa là m{t nhóm cùng bàn b c kl ho ch m•i. Mzi ng~pi
r~hc r~a ra ý kiln riêng cea mình. Sau ró ng~pi tr~ong nhóm ránh giá các ý kiln
róng góp.
4. Các ki^u lãnh ,eo và tr9:ng hPp áp d&ng
4.1 Ac ,oán: Nhóm tr~ong tfp trung mzi quy…n hành, tv r~a ra quylt rsnh,
không c n (hay ít) tham kh o ý kiln cea thành viên. Làm sao r t r~hc mwc tiêu
nhanh, chính xác.
Áp d&ng: kiWu lãnh r o này th~png áp dwng trong các tr~png hhp kh•n cqp nh~
cháy nhà, v‘ rê, tai n n, cqp c•u, thiên tai, kheng bm, chiln tranh hay các tình
humng kh•n cqp khác.
4.2 Dân chI: Nhóm tr~ong vna quan tâm rln klt qu vna quan tâm rln nhóm
viên. Nhóm tr~ong l’ng nghe ý kiln cea thành viên, t o ri…u kibn cho thành viên
tham gia th o lufn.
Áp dwng:
4.3 T• do: Nhóm tr~png ít quan tâm rln klt qu , mwc tiêu nhóm mà quan tâm rln
con ng~pi. Nhóm tr~ong rW cho thành viên th o lufn theo ý thích cea hz. Không
dùng quy…n lvc rW ra quylt rsnh.
Áp dwng:
Ghi Chú

M{t sm kŒ n‹ng nhà lãnh r o th~png có
- Kh n‹ng phán roán
- Gi€i tìm ra các cách v~ht qua nhing riWm ylu.
±- Có kh n‹ng thông tin hai chi…u.
- Có kh n‹ng nhfn và truy…n r t thông tin chính xác
- Bilt t o b u không khí h~ng phqn và l c quan trong nhóm
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