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kÜ n¨ng tham vÊn, t− vÊn, 

h−íng dÉn vµ mét sè ph−¬ng 

ph¸p tiÕp cËn c¬ b¶n trong 

h−íng dÉn cho häc sinh  
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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

�� th�c hi	n t�t công tác tham v�n, t� v�n, h��ng d�n cho h�c sinh 

trong nhà tr��ng, ho�t � ng này c"n ph$i ��%c ti&n hành m t cách khoa 

h�c và chuyên nghi	p. �i+u �ó �òi h.i các th"y/cô giáo, nh0ng nhà 

tham v�n ch1c n2ng không ch3 n4m v0ng nh0ng ki&n th1c n+n t$ng v+ 

tham v�n, t� v�n h��ng d�n mà còn c"n có nh0ng k5 n2ng c6 b$n c8a 

ho�t � ng này �� trên c6 s9 �ó có th� v:n d;ng nh0ng ph�6ng pháp ti&p 

c:n thông d;ng nh�t trong tham v�n, t� v�n, h��ng d�n vào quá trình 

tr% giúp cho h�c sinh. 

B. MỤC TIÊU 

1. MỤC TIÊU CHUNG 

Module này giúp giáo viên THPT hi�u và áp d;ng ��%c các k5 n2ng tham 

v�n, t� v�n, h��ng d�n cEng nh� các ph�6ng pháp ti&p c:n c8a ho�t 

� ng này vào vi	c tr% giúp h�c sinh trong nhà tr��ng.  

2. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

2.1. Về kiến thức 

— Hi�u và phân tích ��%c các giai �o�n c8a quá trình tham v�n, t� v�n, 

h��ng d�n.  

— N4m v0ng các ph�6ng pháp ti&p c:n c6 b$n trong tham v�n, t� v�n và 

h��ng d�n cho h�c sinh trong nhà tr��ng THPT. 

2.2. Về kĩ năng 

Có kh$ n2ng v:n d;ng nh0ng k5 n2ng theo tKng giai �o�n c8a quá trình 

tham v�n, t� v�n cEng nh� các ph�6ng pháp ti&p c:n c6 b$n c8a ho�t � ng 

này vào vi	c gi$i quy&t các v�n �+ c; th� n$y sinh trong nhà tr��ng THPT.  

2.3. Về thái độ 

— Luôn coi tr�ng vi	c th�c hi	n �úng các b��c c8a quá trình tham v�n, t� 

v�n, h��ng d�n cEng nh� vi	c v:n d;ng các ph�6ng pháp ti&p c:n 

chuyên nghi	p trong tham v�n, t� v�n, h��ng d�n cho h�c sinh.  

— Nh:n th1c �úng và �"y �8 v+ vai trò c8a k5 n2ng giao ti&p cEng nh� các 

k5 n2ng chuyên bi	t trong ho�t � ng này.  
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C. NỘI DUNG 

 Module này gMm có 3 n i dung chính: 

1. K5 n2ng giao ti&p trong tham v�n, t� v�n, h��ng d�n cho h�c sinh trung 

h�c phR thông. 

2. Quá trình tham v�n, t� v�n, h��ng d�n và các k5 n2ng chuyên bi	t trong 

tham v�n, t� v�n, h��ng d�n cho h�c sinh trung h�c phR thông. 

 3. M t s� ph�6ng pháp ti&p c:n c6 b$n trong tham v�n, t� v�n, h��ng d�n 

cho h�c sinh trung h�c phR thông. 

 

Nội dung 1 

KĨ NĂNG GIAO TIẾP TRONG THAM VẤN, TƯ VẤN, HƯỚNG DẪN 

CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

I. GIỚI THIỆU 

Trong ho�t � ng tham v�n, t� v�n, h��ng d�n, s� t�6ng tác gi0a nhà 

tham v�n/giáo viên v�i ng��i ��%c tr% giúp/h�c sinh, giáo viên, cha mU 

h�c sinh là r�t quan tr�ng. Nói cách khác, ho�t � ng tham v�n, t� v�n, 

h��ng d�n không th� diVn ra n&u không có giao ti&p gi0a ng��i tr% giúp 

và ng��i ��%c tr% giúp. Thông qua giao ti&p, nhà tham v�n/giáo viên có 

th� xây d�ng ��%c m�i quan h	 v�i thân ch8, duy trì lòng tin c8a h� vào 

nhà tham v�n. CEng nh� quá trình giao ti&p v�i thân ch8 mà nhà tham 

v�n có th� thu th:p ��%c nh0ng thông tin c"n thi&t v+ v�n �+ mà ng��i 

c"n tr% giúp �ang gXp ph$i, nh� �ó có th� cùng v�i h� tìm ki&m nh0ng 

gi$i pháp kh$ thi �� gi$i quy&t v�n �+. N4m v0ng ��%c các k5 n2ng giao 

ti&p sZ giúp nhà tham v�n th�c hi	n m t cách hi	u qu$ ho�t � ng tr% 

giúp c8a mình ��i v�i h�c sinh. 

II. MỤC TIÊU 

H�c xong n i dung này, giáo viên c"n ��t ��%c các m;c tiêu sau: 

—  Hi�u ��%c các k5 n2ng giao ti&p không l�i và có l�i, áp d;ng chúng vào 

th�c hành tham v�n, t� v�n, h��ng d�n nh� m t công c; �� th�c hi	n s� 

t�6ng tác gi0a nhà tham v�n v�i ng��i ��%c tr% giúp. 

—  Có thái �  tích c�c trong vi	c rèn luy	n các k5 n2ng giao ti&p khi tham 

v�n, t� v�n, h��ng d�n cho h�c sinh THPT. 
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III. CÁC HOẠT ĐỘNG 

Hoạt động 1: Tìm hiểu kĩ năng giao tiếp trong tham vấn, tư vấn, 

hướng dẫn cho học sinh trung học phổ thông. 

�� tham v�n, t� v�n, h��ng d�n h�c sinh THPT có hi	u qu$, �òi h.i ng��i 

tham v�n, t� v�n, h��ng d�n ph$i có nh0ng k5 n2ng giao ti&p phù h%p. 

D�a vào kinh nghi	m c8a mình, b�n hãy vi&t ra nh0ng suy ngh5, quan �i�m 

c8a mình v+ k5 n2ng giao ti&p trong tham v�n, t� v�n, h��ng d�n h�c 

sinh THPT b^ng cách tr$ l�i m t s� câu h.i sau: 

Câu h�i 1: Theo b�n, các k5 n2ng giao ti&p không l�i có vai trò nh� th& 

nào trong tham v�n, t� v�n, h��ng d�n cho h�c sinh? Nh0ng l�u ý khi sa 

d;ng k5 n2ng này là gì? 

* Vai trò k5 n2ng giao ti&p không l�i: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nh0ng l�u ý khi sa d;ng k5 n2ng giao ti&p không l�i: 
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Câu h�i 2: Trong tham v�n, t� v�n, h��ng d�n, các câu h.i th��ng ��%c 

sa d;ng v�i m;c �ích gì? Nh0ng l�u ý khi sa d;ng câu h.i trong tham 

v�n, t� v�n, h��ng d�n cho h�c sinh là gì? 

* M;c �ích c8a vi	c sa d;ng các câu h.i: 

 

 

 

 

 

 

* Nh0ng l�u ý khi sa d;ng câu h.i: 

 

 

 

 

 

Câu h�i 3: Vi	c ph$n ánh c$m xúc c"n ��%c ti&n hành theo các b��c nào? 

Vì sao c"n ph$i chú ý �&n nh0ng “thông �i	p kép” và nh0ng tình c$m 

ph1c t�p khi ph$n ánh c$m xúc? 
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B�n hãy �	i chi�u nh�ng n�i dung v�a vi�t v�i nh�ng thông tin d��i �ây 

và t� hoàn thi�n n�i dung tr� l!i các câu h#i. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Các kĩ năng giao tiếp không lời 

K5 n2ng giao ti&p không l�i là kh$ n2ng sa d;ng các ph�6ng ti	n phi 

ngôn ng0 trong giao ti&p. Theo Mehrabian, 1971, $nh h�9ng c8a thông 

�i	p ��%c ��a ra b9i ph�6ng ti	n phi ngôn ng0 trong giao ti&p là r�t l�n: 

55% là do bi�u ��t khuôn mXt và c6 th�; 38 % là gi�ng nói (cách nói) và 

ch3 có 7% là do ngôn tK.  

Các k5 n2ng này có t"m quan tr�ng r�t l�n trong công tác tham v�n, t� v�n, 

h��ng d�n. N&u nhà tham v�n/giáo viên sa d;ng các hành vi không l�i 

m t cách phù h%p sZ t�o �i+u ki	n cho vi	c giao ti&p ��%c thu:n l%i và giúp 

nhà tham v�n/giáo viên xây d�ng m�i quan h	 tin c:y v�i thân ch8/khách 

hàng, giúp h� c9i m9 h6n trong vi	c chia so nh0ng v�n �+ c8a mình. 

Các k5 n2ng giao ti&p không l�i th��ng ��%c sa d;ng trong tham v�n, t� 

v�n, h��ng d�n là: 

*  Duy trì ti&p xúc m4t 

Là kh$ n2ng sa d;ng ánh m4t trong giao ti&p, t1c là luôn duy trì ��%c 

vi	c giao ti&p b^ng m4t v�i cái nhìn c9i m9, thân thi	n.  

Trong giao ti&p, nhà tham v�n/giáo viên nên nhìn thpng vào m4t thân 

ch8/khách hàng khi nói chuy	n hoXc nghe h�, không nên nhìn v�i ánh 

m4t soi mói. N&u có th�, nhà tham v�n/giáo viên nên gi0 giao ti&p b^ng 

m4t cùng t"m v�i thân ch8, tránh nhìn thân ch8 tK trên xu�ng hoXc tK 

d��i lên. 

* Giao ti&p b^ng ngôn ng0 c6 th� và ca ch3 

Nét mXt là ph�6ng ti	n giao ti&p r�t quan tr�ng. Nhà tham v�n/giáo viên 

ph$i gi0 ��%c nét mXt vui vo, có th� m3m c��i khi �ón ti&p thân ch8. Khi 

thân ch8 buMn hay �au khR, nhà tham v�n/giáo viên có th� sa d;ng nét 

mXt �� bày t. s� chia so. Khi giao ti&p, nhà tham v�n/giáo viên nên ngMi 

��i di	n m t cách ngay ng4n và h��ng v+ phía thân ch8/khách hàng (h&i 

ng� ng�!i v' phía thân ch*), không nên cúi quá g"n khi&n cho thân ch8 
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c$m th�y s% hãi. Nhà tham v�n/giáo viên cEng không nên ngMi 9 t� th& 

hay tay khoanh chéo trên bàn, �ó là t� th& mang tính quy+n l�c làm gi$m 

�i s� tho$i mái c8a thân ch8/khách hàng. Nhà tham v�n có th� b4t tay 

khi �ón ti&p h�, trong quá trình làm vi	c, có th� chia so v�i thân ch8 

b^ng cách �Xt tay lên tay h� (th, hi�n s� c�m thông). Nh�ng nhà tham 

v�n tránh �;ng ch�m vào c6 th� thân ch8/khách hàng vì có th� gây nên 

s� hi�u l"m. 

*  Gi�ng nói và t�c �  nói 

C$m xúc và tình c$m c8a ng��i nói th��ng th� hi	n rõ r	t nh�t qua gi�ng 

nói và t�c �  nói c8a h�. Nói chung msi ng��i có gi�ng nói khác nhau 

phù h%p v�i c$m xúc mà h� �ang tr$i qua. Ví d; m t s� ng��i cao gi�ng 

khi gi:n d0 và th�p gi�ng khi c$m th�y buMn hoXc �au ��n. Nói ng4c ng1 

hay nói l4p th� hi	n r^ng ng��i nói �ang c2ng thpng hoXc lo l4ng. Trong 

tham v�n, t� v�n, nói v�i gi�ng bình t5nh, tr"m và t�c �  �+u �+u th� 

hi	n s� c9i m9, chân thành, quan tâm và trìu m&n. 

*  Sa d;ng không gian và th�i gian trong giao ti&p 

Không gian và th�i gian giao ti&p có $nh h�9ng r�t l�n �&n hi	u qu$ c8a 

quá trình tham v�n, t� v�n và h��ng d�n.  

Nhà tham v�n, t� v�n ph$i phá b. b�t c1 v:t c$n nào gây ra s� không 

tho$i mái c8a thân ch8. Ví d;, phòng có quá nhi+u �M ��c hoXc quá 

tr�ng tr$i �+u không thích h%p v�i vi	c tham v�n, t� v�n. Kho$ng cách 

ngMi gi0a nhà tham v�n/t� v�n v�i thân ch8 h%p lí (không quá xa ho2c 

quá g3n), kho$ng cách phù h%p nh�t là 60 — 80cm (tính t� m2t c*a nhà 

tham v4n ��n m2t c*a thân ch*). Ánh sáng trong phòng vKa �8, không 

quá chói, không h4t thpng vào mXt thân ch8. Phòng t� v�n ph$i �Xt 9 n6i 

yên t5nh. 

Nhà tham v�n/t� v�n nên �� cho thân ch8 có th�i gian trình bày, không 

nên t�o áp l�c làm thân ch8 c$m th�y bx thúc gi;c. C; th�, ngay tK lúc 

b4t �"u cu c t� v�n, nhà t� v�n ph$i nói tr�c ti&p v�i thân ch8 v+ kho$ng 

th�i gian có th� dành cho vi	c trình bày c8a thân ch8. Không nên th� 

hi	n s� gi�i h�n v+ mXt th�i gian m t cách gián ti&p 9 cu�i buRi (xem 

�6ng h6, ng8t l!i ��t ng�t...). �i+u này sZ làm thân ch8 hi�u r^ng h� 

không quan tr�ng hoXc nhà t� v�n r�t khó chxu khi ph$i l4ng nghe h�. 
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Sau khi �Xt câu h.i cEng ph$i dành m t kho$ng th�i gian �� thân ch8  

tr$ l�i, không nên chuy�n ngay sang câu h.i hay v�n �+ khác. 

Sa d;ng kho$ng lXng v�i vo ch2m chú l4ng nghe có th� giúp khai thác 

thông tin tK thân ch8. Thông th��ng thân ch8 sZ phá vy im lXng b^ng 

vi	c ��a ra nh0ng thông tin hoXc n i dung quan tr�ng. Nhà t� v�n không 

nên quá lo l4ng, b�i r�i tr��c nh0ng kho$ng lXng, có th� dùng nó �� suy 

ngh5 và lên k& ho�ch cho câu h.i hoXc câu nói ti&p theo. N&u th�y quá 

khó kh2n �� ti&p t;c thì nên th� giãn m t chút, có th� nh4c l�i �i+u thân 

ch8 �ã nói tr��c �ó hoXc gi�i thi	u m t ch8 �+ m�i. 

2. Các kĩ năng giao tiếp có lời  

K5 n2ng giao ti&p có l�i là k5 n2ng sa d;ng ph�6ng ti	n ngôn ng0 trong 

giao ti&p, giúp nhà tham v�n/t� v�n khuy&n khích thân ch8 b c b�ch và 

chia so suy ngh5 c8a h�. Khi �ã xây d�ng ��%c lòng tin v�i thân ch8, vi	c 

sa d;ng các k5 n2ng giao ti&p b^ng l�i sZ giúp nhà tham v�n/t� v�n khai 

thác nh0ng thông tin quan tr�ng �� cùng v�i thân ch8/khách hàng làm rõ 

v�n �+ và xác �xnh các k& ho�ch khác nhau nh^m c$i thi	n tình hu�ng 

c8a thân ch8/khách hàng.  

a.  K: n;ng �2t câu h#i 

Các câu h.i r�t c"n thi&t �� b4t �"u cu c th$o lu:n v�i m t ng��i hoXc 

m t nhóm. Trong tham v�n/t� v�n/h��ng d�n, vi	c �Xt ra các câu h.i �� 

thân ch8/khách hàng tr$ l�i m t cách t� nhiên, tho$i mái và chia so 

thông tin v�i nhà tham v�n là r�t quan tr�ng. Sa d;ng câu h.i �úng giúp 

nhà tham v�n tránh ��%c vi	c h.i quá nhi+u câu h.i và khai thác ��%c 

nhi+u thông tin trong th�i gian cho phép.  

*  Có hai lo�i câu h.i 

— Các câu h�i m� là nh0ng câu h.i mà thân ch8 ph$i t� bi�u ��t câu tr$ l�i. 

�ây là nh0ng câu h.i có hi	u qu$ nh�t trong tham v�n, b9i vì chúng 

h��ng cho thân ch8 tr$ l�i m t cách chi ti&t và �"y �8 h6n. Nh0ng câu 

tr$ l�i này sZ cung c�p cho nhà tham v�n nhi+u thông tin h6n �� tK �ó 

ti&p c:n hoàn c$nh c8a thân ch8. Các câu h.i này th��ng b4t �"u v�i 

nh0ng tK “Cái gì”, “Th& nào”, “z �âu”, “T�i sao”, “Có th�”, “SZ”. Ví d;:  

+  Câu h.i m9 ��%c dùng �� m9 �"u cu c t� v�n/tham v�n: 

•  Anh/ch>/cháu mu	n nói gì ngày hôm nay? 



                                                         
KĨ NĂNG THAM VẤN, TƯ VẤN, HƯỚNG DẪN VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP… HỌC SINH THPT   | 83 

 

+  Dùng �� khai thác các d�n ch1ng c; th�: 

•  Nh�ng vi�c làm nào c*a th3y giáo khi�n cháu ngh: rCng th3y không có 

c�m tình v�i cháu? 

•  Tình hình gia �ình cháu th� nào sau khi b	 cháu làm ;n thua lF? 

•  Cháu có th, k, cho cô nghe vi�c cháu �ã ph�n Hng th� nào sau khi mI 

cháu �uJi cháu ra kh#i nhà không? 

+  Ch|n �oán v�n �+: 

•  Ai là ng�!i làm cho cháu th4y khó ch>u nh4t? 

•  Môn hLc nào làm cho các cháu c�m th4y m�t m#i nh4t? 

•  Mi'u gì khi�n em lo ng�i nh4t tr��c �ám �ông? 

+  Khai thác gi$i pháp tK phía thân ch8: 

Theo nh�ng gì anh/ch> k, thì bi�n pháp t	t nh4t �, gi�i quy�t tình tr�ng 

nghi�n gamme c*a cháu hi�n nay là gì? 

Tóm l�i, các câu h.i m9 không th� ��%c tr$ l�i m t cách �6n gi$n “có” 

hoXc “không”. 

— Câu h�i �óng là nh0ng câu h.i mà thân ch8 có th� ch�n m t trong các 

câu tr$ l�i cho s}n th��ng là “có”, “không” hoXc “�úng”, “sai”. Câu h.i 

�óng có h�n ch& là chúng không cho phép thân ch8 giãi bãi bày v+ ti&n 

tri�n c8a s� vi	c và trách nhi	m cu c nói chuy	n thu c v+ nhà t� v�n.  

Ví d;: Nhà t� v�n h.i m t bà mU: Ch> có ph�t con mình không? và bà mU 

tr$ l�i: Có. Nh� v:y, nhà t� v�n ch3 bi&t ng��i mU �ã ph�t con mình nh�ng 

không bi&t ng��i mU �ã ph�t con c8a chx ta nh� th& nào hoXc chuy	n gì 

�ã x$y ra tr��c, trong và sau s� trKng ph�t �ó. �i+u này �Mng ngh5a v�i 

vi	c nhà t� v�n sZ ph$i dùng các câu h.i khác �� ti&p t;c cu c nói chuy	n. 

Tuy nhiên, câu h.i �óng cEng có tác d;ng giúp nhà t� v�n thu ��%c 

nh0ng thông tin nhanh và c; th�, giúp thân ch8 t:p trung vào ch8 �+ c8a 

cu c nói chuy	n hoXc k&t thúc nh0ng cu c nói chuy	n dài dòng t$n m�n. 

*  Các câu h.i ��%c sa d;ng m t cách có hi	u qu$ sZ giúp nhà tham v�n/t� 

v�n �i �úng h��ng c8a cu c nói chuy	n. N&u thân ch8 phát hi	n ra r̂ ng 

mình �ang ti&t l  quá nhi+u �i+u và nhà tham v�n c$m nh:n ��%c s� b�t 

an c8a thân ch8, lúc này nhà tham v�n nên sa d;ng câu h.i �óng �� giúp 

thân ch8 gi$m t�c �  và bình t5nh tr9 l�i. T�6ng t�, các câu h.i m9 có th� 
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giúp thân ch8 c9i m9 và ti&t l  các v�n �+ m t cách c; th� và sâu s4c 

h6n. Vi	c sa d;ng các câu h.i m t cách khôn khéo và có d;ng ý có th� 

hs tr% �� t�o nên m t cu c tham v�n �áp 1ng các nhu c"u và ��c mu�n 

c8a thân ch8. 

*  Nh0ng l�u ý khi sa d;ng câu h.i  

— Không h.i m t cách t�i t�p: Khi nhà t� v�n/tham v�n ��a ra quá nhi+u 

câu h.i sZ �|y thân ch8 vào th& t� v	 và bx l�n l n khi tr$ l�i. B$n thân 

nhà t� v�n ph$i nghe m t lúc quá nhi+u thông tin v+ nhi+u v�n �+. 

—  Nên tránh các câu h.i có ch1c n2ng nh� l�i khpng �xnh vì câu h.i này �ã 

g4n v�i quan �i�m c8a chính nhà tham v�n/t� v�n. Và nh� v:y là �ã có 

tính áp �Xt thân ch8. 

Ví d;: Cháu không ngh: là hLc hành siêng n;ng h&n sO giúp ích cho cháu 

r4t nhi'u hay sao? 

—  Không nên sa d;ng quá nhi+u câu h.i “T�i sao?” vì �i+u �ó cEng dV làm 

cho thân ch8 c$m th�y mình bx tra h.i, bx dMn ép và không tho$i mái. 

b.  K: n;ng khuy�n khích và diSn ��t l�i  

— Khuy&n khích là ��a ra nh0ng ph$n hMi ng4n b^ng � ng tác nh� g:t �"u 

hay các kích thích b^ng l�i nhU nhàng. Nh0ng kích thích b^ng l�i th��ng 

là nh0ng câu ng4n, th:m chí ch3 là m t tK nh�ng có tác d;ng khuy&n 

khích thân ch8 ti&p t;c trình bày thêm. Thông �i	p tK nh0ng l�i kích thích 

này là Tôi luôn T c�nh b�n, nghe b�n nói. B�n hãy nói ti�p �i!. Nh0ng l�i 

kích thích th��ng ��%c dùng là �m...; th� à; ch8c ch8n r6i; tôi hi,u; 6;  

tôi �ang l8ng nghe �ây; sau �ó?... 

— DiVn ��t l�i là nh4c l�i ý chính và suy ngh5 c8a thân ch8 b^ng vi	c sa 

d;ng chính nh0ng tK ng0 c8a thân ch8. Ví d; thân ch8 nói: Cháu c�m 

th4y r4t lo sW vì cháu v�a b> �uJi hLc. Nhà t� v�n/tham v�n diVn ��t l�i 

Lo sW vì b> �uJi hLc?. Bà mU tro phàn nàn: Tôi không th, b�o ban ��Wc cháu 

m�t tí nào n�a. Cháu làm nh�ng gì cháu mu	n và chYng nghe l!i ai c�. 

Nhà tham v�n/t� v�n có th� diVn ��t l�i là: Ch> c�m th4y không b�o ban 

��Wc con trai mình. Cháu làm khá nhi'u vi�c theo ý cháu. 

Khuy&n khích và diVn ��t l�i th� hi	n s� l4ng nghe c8a nhà tham v�n/t� 

v�n kích thích thân ch8 trình bày sâu, chi ti&t s� vi	c. DiVn ��t l�i cEng 

có tác d;ng ki�m tra nh:n th1c c8a nhà tham v�n/t� v�n v+ v�n �+ thân 

ch8 vKa trình bày. 
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L�u ý, khi diVn ��t l�i, nhà tham v�n có th� nh4c l�i nh0ng tK quan tr�ng, 

nh0ng câu hoXc sa d;ng nh0ng tK �Mng ngh5a khác �� diVn ��t ý ngh5a 

l�i nói c8a thân ch8. Tuy nhiên, nhà tham v�n không nên nh4c l�i nguyên xi 

nh0ng tK, câu mà thân ch8 �ã nói �� tránh s� nhàm chán, c$m giác không 

��%c th�u c$m th:m chí khó chxu 9 thân ch8 vì bx nh�i l�i th��ng xuyên. 

c.  K: n;ng ph�n ánh c�m xúc  

K5 n2ng ph$n ánh c$m xúc là k5 n2ng nh4c l�i n i dung tình c$m ��%c 

ph$n ánh trong ngôn tK c8a thân ch8 hay trong nét mXt ca ch3 c8a h�.  

—  Ph$n ánh c$m xúc t�6ng t� nh� diVn ��t l�i nh�ng t:p trung vào n i 

dung tình c$m. Ph$n ánh c$m xúc có tác d;ng giúp thân ch8 xác �xnh 

c$m xúc c8a chính h� khi nó ��%c ph$n ánh b9i ng��i khác và là cách có 

hi	u qu$ nh�t �� th� hi	n s� thông c$m, s� quan tâm c8a nhà tham 

v�n/t� v�n ��i v�i thân ch8. 

Ph$n ánh c$m xúc là m t trong nh0ng k5 n2ng quan tr�ng vì nó giúp 

thân ch8 ��i di	n v�i nh0ng c$m xúc ch1 không tránh né nó. Khi ��i mXt 

v�i c$m xúc, thân ch8 sZ có dxp tr$i qua m t cách �"y �8 nh0ng c$m xúc 

c8a mình và c$m th�y dV chxu h6n do �ã gi$i to$ ��%c nh0ng c$m xúc �y. 

Khi c$m xúc ��%c gi$i to$, thân ch8 sZ có th� suy ngh5 rõ ràng h6n, có 

th� xem xét nh0ng kh$ n2ng l�a ch�n lành m�nh và h��ng v+ t�6ng lai. 

—  �� ph$n ánh c$m xúc, tr��c tiên nhà tham v�n/t� v�n ph$i xác �xnh rõ 

c$m xúc hi	n �ang tMn t�i 9 thân ch8 mà mình mu�n ph$n ánh là gì. 

Trong th�c t&, nhi+u khi r�t khó phân bi	t �âu là c$m xúc th�c và �âu là 

suy ngh5 c8a thân ch8 mà không ph$i là c$m xúc c8a h�. Có th� xác �xnh 

c$m xúc 9 thân ch8 b^ng các cách th1c sau:  

+  D�a vào các thông �i	p c8a c6 th�: t� th& ngMi, nét mXt, �i	u b  c8a  

tay chân... 

+  D�a vào âm s4c và âm �i	u c8a l�i nói: m1c �  nh�n m�nh v+ mXt âm 

thanh c8a các tK, s� nói lXp, c� tình nói nh. hay ng:p ngKng...  

+  D�a vào nh0ng tK hoXc c;m tK ch3 c$m xúc: nh0ng tK hay c;m miêu t$ 

nh0ng c$m xúc 9 con ng��i nh� h�nh phúc, vui, buMn, c2ng thpng, m	t 

m.i, gi:n d0, cô �6n...  

—  Sau �ó nhà tham v�n/t� v�n sa d;ng các c�u trúc câu nh�: Anh/ch> có v[ 

�ang c�m th4y...; Tôi nh\n th4y rCng anh/ch>...; D�!ng nh� anh/ch> 

�ang... và thêm vào c$m xúc mà thân ch8 vKa bày t.. Tuy nhiên, nhà 
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tham v�n c"n chú ý không nên sa d;ng lXp l�i nguyên si các tK ch3 c$m 

xúc mà thân ch8 �ã dùng mà nên dùng các tK cùng ngh5a �� ph$n ánh 

c$m xúc. Các nhà tham v�n/t� v�n nên c� g4ng ph$n ánh c��ng �  c8a 

các c$m xúc 9 thân ch8. Nhà t� v�n cEng có th� sa d;ng k&t h%p ph$n 

ánh c$m xúc v�i diVn ��t l�i �� làm sáng t. h6n v�n �+. N&u nhà t� 

v�n/tham v�n c$m th�y không ch4c ch4n là �ã ph$n ánh �úng nh0ng 

c$m xúc c8a thân ch8 có th� ki�m tra l�i b^ng cách h.i: Mi'u �ó có sát 

th�c không?; Mó có ph�i là cách mà anh/ch>/cháu c�m nh\n không?. 

Nh0ng câu h.i ki�u nh� v:y sZ mang l�i cho thân ch8 c6 h i �� ph$n 

ánh, bR sung thêm hoXc �ính chính l�i cách diVn ��t c$m xúc c8a nhà 

tham v�n/t� v�n.  

Ví d� 1: 

(H�c sinh): Khi b	 cháu �ánh mI cháu, cháu �ã r4t sW hãi và có nh�ng 

c&n ác m�ng. 

Ph$n hMi có th� là: 

•  Cháu �ã th4y sW khi b	 cháu �ánh mI cháu. 

•  Cháu th�!ng c�m th4y sW hãi và có nh�ng c&n ác m�ng. 

Ví d� 2: 

(Ông b�): ChYng còn hi vLng gì T thCng con tôi. Nó r4t l�!i và không ch>u 

làm b4t cH vi�c gì tôi giao. Th\t là n�n khi cH nhìn nó lãng phí cu�c �!i 

nh� th� này. 

Ph$n hMi có th� là: 

•  Có v[ nh� anh r4t th4t vLng v�i con trai mình lúc này. 

•  D�!ng nh� anh r4t lo l8ng cho con trai mình. Có ph�i là anh lo l8ng v' 

t�&ng lai c*a cháu? 

—  Khi ph$n ánh c$m xúc, hãy chú ý �&n nh0ng b1c “thông �i	p kép” và 

nh0ng c$m xúc ph1c t�p. 

+ Nh�ng thông �i�p kép: T� th& c8a m t ng��i có th� th� hi	n m t c$m 

xúc trong khi ngôn tK c8a h� l�i nói v+ �i+u khác. 

Ví d;: M t �1a tro có th� nói nó c$m th�y bình th��ng khi b� mU b. 

nhau nh�ng nét mXt nó l�i r�t �au khR. 



                                                         
KĨ NĂNG THAM VẤN, TƯ VẤN, HƯỚNG DẪN VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP… HỌC SINH THPT   | 87 

 

+ Nh�ng c�m xúc ph!c t"p: Tình c$m có m t �Xc �i�m �ó là tính pha tr n, 

do �ó m�i ng��i th��ng tr$i nghi	m nh0ng tình c$m b�i r�i hay ph1c t�p. 

Ví d; 1: M t �1a tro bx b� mU ng�%c �ãi th��ng oán h:n nh�ng v�n yêu 

quý b� mU. Nó c$m th�y bx gi^ng xé. 

Ví d; 2: M t cô bé 9 �  tuRi thi&u niên r�t s%, r�t khó chxu khi có ng��i 

khác gi�i �� ý nh�ng �Mng th�i cô bé cEng th�y vui s��ng. Cô bé c$m 

th�y b�i r�i, lo l4ng vì hình nh� mình không ngoan. 

Khi nghe thân ch8 nói v+ nh0ng c$m xúc ph1c t�p này, nhà tham v�n/t� 

v�n c"n giúp �y �� h� có th� nói v+ nh0ng c$m xúc th"m kín và phân 

lo�i nh0ng c$m xúc hsn � n. �ó chính là m t ph"n quan tr�ng c8a ti&n 

trình giúp �y. 

d.  K: n;ng tóm l�Wc 

Tóm l�%c là vi	c cô ��ng và s4p x&p nh0ng ý chính v+ nh0ng gì thân ch8 

�ã k� v�i nhà tham v�n/t� v�n. K5 n2ng này liên quan �&n vi	c l4ng nghe 

thân ch8 trong m t kho$ng th�i gian (tK ba phút �&n m t buRi nói 

chuy	n hoXc h6n n0a), nh�n m�nh các m�i quan h	 trong s� các v�n �+ 

ch8 ch�t và nh4c l�i m t cách chính xác v�i thân ch8. 

K5 n2ng tóm l�%c g"n gi�ng k5 n2ng diVn ��t l�i nh�ng bao quát nhi+u 

h6n nh0ng gì thân ch8 trình bày. 

K5 n2ng tóm l�%c r�t có ích cho vi	c t:p trung vào n i dung c8a cu c nói 

chuy	n và nó có th� là b��c �	m �� chuy�n sang th$o lu:n v+ v�n �+ 

hoXc m�i quan tâm khác. 

Ví d;: Cháu �ã nói rCng cháu c�m th4y bu6n vì ph�i ngh_ hLc �, làm vi�c 

nh�ng cháu sW rCng n�u cháu thôi bán báo thì gia �ình cháu sO gi\n d�. 

Cháu c`ng nói rCng cháu r4t lo cho sHc kho[ c*a mI cháu và cháu không 

mu	n mI cháu ph�i bu6n. Th� còn bây gi! thì cháu ngh: gì? 

e.  K: n;ng diSn ��t m�t cách quy�t �oán  

DiVn ��t m t cách quy&t �oán r�t quan tr�ng trong tham v�n, t� v�n, 

h��ng d�n vì nó th� hi	n s� t� tin n6i nhà tham v�n nh�ng cEng �Mng 

th�i th� hi	n ��%c s� tôn tr�ng c8a nhà tham v�n v�i ng��i ��%c tr% 

giúp, chính �i+u này, sZ duy trì ��%c m�i quan h	 tích c�c gi0a nhà tham 

v�n và thân ch8, t�o �i+u ki	n �� quá trình tr% giúp thành công. Khi th�c 

hi	n k5 n2ng này, nhà tham v�n th��ng sa d;ng thông �i	p “tôi” thay vì 
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thông �i	p “b�n” (Tôi ngh: rCng thay �Ji can thi�p là ý hay); nói “và” 

thay vì nói “nh�ng” (S� cHng r8n c*a anh/ch> là th�c s� c3n thi�t khi �ó 

và nF l�c c*a anh/ch> �, ki,m soát c� nhóm �ã ��Wc c�i thi�n.) 

Nhà tham v�n th��ng sa d;ng k5 n2ng này khi: 

—   DiVn ��t c$m xúc c8a chính b$n thân mình. (Tôi mu	n nói v�i anh/ch> 

rCng tôi �ã sW th� nào v' cách anh/ch> Hng xb v�i hLc sinh có v4n �' c*a 

anh/ch>. Ch�&ng trình và ph�&ng pháp mà anh/ch> �ang áp dcng có th, 

khuy�n khích s� gia t;ng các v4n �' r8c r	i t� nh�ng tr[ này và c� các tr[ 

khác n�a) 

—  Nói �i+u mà nhà tham v�n mu�n nó x$y ra. (Chúng ta �ã �6ng ý rCng 

anh/ch> sO tách b	n hLc sinh có v4n �' �ó ra và sO ít khi phân công chúng 

vào cùng m�t nhóm. Mi'u này sO giúp gi�m thi,u s	 l3n r8c r	i. Tôi tin 

rCng anh/ch> nên sb dcng cách can thi�p �ó. Anh/ch> ngh: sao?) 

—  DiVn ��t nsi b:n tâm cho thân ch8. (Qu� th\t, d�y nh�ng hLc sinh nh� 

c*a anh là m�t trong nh�ng công vi�c khó kh;n nh4t trong tr�!ng này. 

MLi ng�!i sO chYng x�p hàng �, nh\n l�p c*a anh. Công vi�c m�t m#i và 

khi�n ta n�n lòng. Tôi r4t phcc s� kiên trì c*a anh khi quá nhi'u hLc sinh 

c*a anh cùng có m�t kho�ng th!i gian t6i t�.) 

Hoạt động 2: Thực hành các kĩ năng giao tiếp trong tham vấn, 

tư vấn, hướng dẫn cho học sinh trong trường trung học 

phổ thông. 

—  �óng vai theo nhóm ba ng��i, m t ng��i là thân ch8, m t ng��i là nhà 

tham v�n, m t ng��i quan sát. Nhà tham v�n th� hi	n các k5 n2ng giao 

ti&p không l�i. 

Tình hu�ng: Thuý là m t h�c sinh 13 tuRi. Em là con th1 hai trong ba 

�1a con c8a gia �ình: Chx gái c8a Thuý, Lam m�i 15 tuRi, H$i em trai c8a 

em m�i 15 tháng tuRi. Cha em, 44 tuRi, �ã phát b	nh th"n kinh g"n m t 

n2m tr��c �ây. Tri	u ch1ng c8a b� em ngày càng tMi t	. �"u tiên ông tr9 

nên l�n l n, �i lang thang kh.i làng và không nh:n th1c ��%c mình �ang 

làm gì. Ba tháng sau, cha ph$i vào �i+u trx t�i m t b	nh vi	n tâm th"n 

trung �6ng. Chx Lam �ã ph$i b. h�c �i raa bát thuê 9 Hà N i. MU r�t 

mu�n ti&p t;c cho Thuý �i h�c nh�ng không có ti+n. 
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—  �óng vai theo nhóm ba ng��i, m t ng��i là thân ch8, m t ng��i là nhà 

tham v�n, m t ng��i quan sát 

Nhà tham v�n th� hi	n k5 n2ng �2t câu h#i cho các tình hu�ng sau: 

+  Thân ch8/cô gái 13 tuRi: Cháu ghét ch> gái c*a cháu! Ch> 4y làm mLi 

chuy�n quá hoàn h�o và d�!ng nh� chYng bao gi! m8c lFi. MLi ng�!i 

mu	n cháu gi	ng ch> 4y, nh�ng cháu không mu	n th�.  

+  Thân ch8/h�c sinh nam 12 tuRi: Cháu không ch>u ��ng nJi b	 mI cháu 

n�a, su	t ngày b	 mI cháu b8t hLc, cháu có ph�i là m�t cái máy �âu. 

Nhà tham v�n th� hi	n k5 n2ng ph�n ánh c�m xúc cho các tình hu�ng sau:  

+  Thân ch8/C:u bé 15 tuRi: Cháu v�a nghe tin �Ha b�n thân nh4t c*a cháu 

b> nhiSm HIV, cháu th4y nh� �4t tr!i scp �J. 

+  Thân ch8/cô bé 13 tuRi: Cháu không bi�t cô có th, giúp ��Wc gì cho cháu. 

Cháu v�a chuy,n t�i tr�!ng này, cháu không th, k�t b�n ��Wc, cháu luôn 

nh� ��n nh�ng ng�!i b�n c`. 

IV. ĐÁNH GIÁ 

—  Yêu c"u h�c viên ch3 ra ��%c các k5 n2ng giao ti&p áp d;ng trong tham 

v�n, t� v�n, h��ng d�n, nh0ng �i+u l�u ý khi sa d;ng các k5 n2ng này.  

—  Th� hi	n ��%c các k5 n2ng giao ti&p khi tham v�n, t� v�n, h��ng d�n qua 

vi	c xa lí các bài t:p tình hu�ng. 

 

Nội dung 2 

QUÁ TRÌNH THAM VẤN, TƯ VẤN, HƯỚNG DẪN VÀ CÁC KĨ NĂNG 

CHUYÊN BIỆT TRONG THAM VẤN, TƯ VẤN, HƯỚNG DẪN CHO 

HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

I. GIỚI THIỆU 

Các k5 n2ng giao ti&p là vô cùng c"n thi&t trong tham v�n, t� v�n, h��ng 

d�n, tuy nhiên �� ho�t � ng này ��t ��%c hi	u qu$ nh� m t ho�t � ng 

có tính chuyên nghi	p thì các nhà tham v�n còn c"n ph$i có nh0ng k5 

n2ng chuyên bi	t. �ây là nh0ng k5 n2ng g4n v�i nh0ng giai �o�n c; th� 

c8a quá trình tham v�n, t� v�n, h��ng d�n giúp các nhà tham v�n có th� 

tác nghi	p m t cách hi	u qu$. 
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II. MỤC TIÊU 

H�c xong n i dung này, h�c viên c"n ��t ��%c các m;c tiêu sau: 

— N4m ��%c các giai �o�n c8a quá trình tham v�n, t� v�n, h��ng d�n các 

k5 n2ng t�6ng 1ng trong các giai �o�n này. 

— Bi&t v:n d;ng các k5 n2ng tham v�n, t� v�n, h��ng d�n �� th�c hi	n các 

giai �o�n c8a quá trình tham v�n, t� v�n, h��ng d�n trong quá trình tr% 

giúp thân ch8/khách hàng.  

III. CÁC HOẠT ĐỘNG 

Hoạt động 1: Tìm hiểu quá trình tham vấn, tư vấn, hướng dẫn cho 

học sinh trung học phổ thông 

D�a vào hi�u bi&t và kinh nghi	m trong th�c tiVn c8a mình, b�n hãy vi&t 

ra suy ngh5 c8a mình �� tr$ l�i các câu h.i sau:  

Câu h�i 1: Ho�t � ng tham v�n cho h�c sinh diVn ra theo các giai �o�n 

nào? Nh0ng �i�m c"n l�u ý trong msi giai �o�n là gì? 

* Các giai �o�n tham v�n: 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nh0ng �i�m c"n l�u ý trong msi giai �o�n: 
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Câu h�i 2: Ho�t � ng t� v�n cho h�c sinh diVn ra theo các giai �o�n nào? 

Nh0ng �i�m c"n l�u ý trong msi giai �o�n là gì? 

* Các giai �o�n t� v�n: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nh0ng �i�m c"n l�u ý trong msi giai �o�n: 
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Câu h�i 3: Ho�t � ng h��ng d�n cho h�c sinh diVn ra theo các giai �o�n 

nào? Nh0ng �i�m c"n l�u ý trong msi giai �o�n là gì? 

* Các giai �o�n h��ng d�n: 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nh0ng �i�m c"n l�u ý trong msi giai �o�n: 

 

 

 

 

 

 

 

B�n hãy �	i chi�u nh�ng n�i dung v�a vi�t v�i nh�ng thông tin d��i �ây 

và t� hoàn thi�n n�i dung �ã vi�t. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1.  Quá trình tham vấn 

 Các cu c tham v�n ��%c diVn ra theo m t quá trình v�i nh0ng b��c k& 

ti&p nhau. Vi	c xác �xnh rõ các b��c trong tham v�n sZ giúp các nhà 

tham v�n ��t hi	u qu$ t�i �u vì msi giai �o�n c8a quá trình tham v�n có 

nh0ng m;c tiêu riêng c8a chúng. �ó là nh0ng m;c tiêu c; th� mà khi 

hoàn thành nó, nhà tham v�n và thân ch8 sZ ��t ��%c m;c tiêu c8a toàn 

b  quá trình. 
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Có nhi+u mô hình tham v�n khác nhau. Mô hình ��%c sa d;ng trong tài li	u 

này là mô hình ba giai �o�n, ��%c d�a trên ý t�9ng c8a NguyVn Th6 Sinh. 

a. Giai �o�n 1: Thi�t l\p quan h� 

M;c �ích c8a giai �o�n này là t�o m�i quan h	 tin t�9ng, xác �xnh s6 b  

v�n �+, xây d�ng m;c tiêu, k& ho�ch tham v�n, h%p �Mng. 

Có th� nói tìm �&n dxch v; tham v�n là l�a ch�n sau cùng c8a thân ch8, 

sau khi �ã t:n d;ng nh0ng nguMn tr% giúp khác tK gia �ình, b�n bè… nên 

nhi+u thân ch8 h&t s1c hoang mang, �4n �o, có ng��i kì v�ng quá nhi+u, 

có ng��i không dám �Xt nhi+u hi v�ng vào dxch v; tham v�n. Nhà tham 

v�n l�i ch�a hi�u rõ hoàn c$nh và kh$ n2ng c8a thân ch8. Vì v:y, hai bên 

c"n �i �&n ��%c s� tho$ thu:n v+ tính ch�t �Xc tr�ng c8a dxch v; tham v�n, 

nh0ng �i+u ki	n ��%c áp d;ng cho hai phía, các th8 t;c thao tác và nh0ng 

v�n �+ n$y sinh xung quanh quá trình tham v�n. T�t c$ nh0ng cái �ó sZ 

��%c th� hi	n trong h%p �Mng tham v�n. B$n h%p �Mng c�u trúc thi&t k& 

là m t s� hi�u bi&t tK hai phía, giúp gi$i thích rõ, c; th� v+ quan h	 tham 

v�n viên và thân ch8; vai trò c8a msi bên; h��ng làm vi	c; b$o v	 quy+n 

l%i c8a hai bên; nh0ng yêu c"u v+ trách nhi	m c8a msi bên trong quá 

trình tham v�n. 

—  Các �+ m;c c"n có c8a h%p �Mng: �xa ch3 v2n phòng, s� �i	n tho�i; gi�i 

thi	u ng4n g�n v+ m;c �ích c8a b$n h%p �Mng; kinh nghi	m và ch1c 

n2ng c8a tham v�n viên; hình th1c v:n hành và các b��c thao tác trong 

su�t quá trình tham v�n; �i+u ki	n �� tr9 thành thân ch8; trách nhi	m và 

quy+n l%i c8a thân ch8; lxch hUn ca tham v�n; th�i gian c8a su�t quá 

trình tham v�n (3 tháng hay 6 tháng); th8 t;c gi�i thi	u tham v�n viên 

m�i hay dxch v; khác n&u c"n thi&t; giá bi�u và ph�6ng th1c thanh toán; 

HM s6 thân ch8 và vi	c qu$n lí hM s6; v�n �+ b$o m:t tin t1c; th8 t;c 

khi&u n�i n&u có; ch0 kí c8a hai bên. 

Y&u t� ch8 � ng c8a thân ch8 (tinh th"n h%p tác) là m t nhân t� quy&t 

�xnh trong quá trình tham v�n tâm lí. M t thân ch8 không có thi	n chí sZ 

không có k&t qu$ kh$ quan trong quá trình tham v�n. 

Nhà tham v�n c"n hi�u r^ng, không ph$i thân ch8 nào cEng s}n sàng 

h%p tác. Nhi+u thân ch8 trái l�i r�t th; � ng, �4n �o và l�yng l� trong 

vi	c c ng tác v�i tham v�n viên, th:m chí có thân ch8 ch�ng ��i l�i 

(Chpng h�n nh� nh0ng h�c sinh ��%c giáo viên hoXc cha mU yêu c"u 
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�&n gXp nhà tham v�n). Trong tr��ng h%p này, nhà tham v�n ph$i �ánh 

giá ��%c tinh th"n h%p tác c8a thân ch8. M t s� bi�u hi	n sau th� hi	n 

thân ch8 ch�a h%p tác: nói ít và có d�u hi	u không mu�n nói chuy	n, nói 

r�i r�c; n i dung c8a nh0ng ��i tho�i, có vo ch�ng ��i, bài xích, thi&u 

h%p tác; ki�u ��i tho�i nhát gKng, không t:p trung; thái �  tiêu c�c ��i 

v�i t� v�n viên... �� thi&t l:p ��%c m�i quan h	 v�i thân ch8, nhà tham 

v�n nên nh:p cu c v�i thân ch8, mXc d"u thân ch8 khó chxu, nóng n$y, 

b�t nhã; luôn coi �ây là ph$n 1ng t� nhiên c8a thân ch8, nên gi0 thái �  

�i+m t5nh; bày t. thái �  thông c$m, ch�p nh:n sZ gây ��%c thi	n c$m 

trong t�6ng lai; khéo léo thuy&t ph;c, tuy nhiên nhà tham v�n ph$i ch8 

� ng và bình t5nh; thpng th4n nêu lên s� c"n thi&t c8a tham v�n viên 

trong �i+u ki	n c8a thân ch8. C"n bình t5nh và thành th:t. 

M t s� �i+u nhà tham v�n nên tránh: cho l�i khuyên ngay l:p t1c;  

Lên l�p hay gi$ng d�y; h.i quá nhi+u nh0ng câu h.i không liên quan, 

ngoài l+; k� chuy	n cá nhân, ��i riêng c8a nhà tham v�n. 

Nh0ng thao tác c"n tránh khi tham v�n: ng4t câu thân ch8; trông ngang, 

trông ngaa; cho l�i khuyên; ngMi quá xa; d�y ��i; h4t h6i, x3 mEi; vu�t 

�uôi; li&c m4t, x&ch mé; chê bai; nh2n mXt; �ùa giyn khi&m nhã; m4ng 

m.; vào hùa; c4n môi; x2m xoi, h.i quá nhi+u câu t�i sao; ch3 tr. không 

ng�t; ra l	nh, caa quy+n; tr$ l�i �i	n tho�i; ra l	nh ki�u ng��i ban 6n; c4n 

h�t d�a; ngh5 quá xa, ��c quá sâu ý ng��i khác; dùng ti&ng lóng; ngáp vXt; 

�i l�c �+, huyên thuyên; nh4m m4t; ra �i+u mình thông minh, uyên bác; 

làm ra v+ h�i h$; phân tích quá m1c c"n thi&t; k� chuy	n b$n thân quá 

nhi+u; xem nhU hoXc g�t bKa chuy	n thân ch8. 

b.  Giai �o�n 2: Th�c hi�n quá trình tham v4n 

BMi d�yng và phát tri�n �� m�i quan h	 ngày càng phát tri�n (chú ý — 

m�i quan h	 có tính trx li	u). Chính thông qua s� t�6ng tác này mà nhà 

tham v�n giúp thân ch8 thay �Ri. C; th� là giúp thân ch8 có cách nhìn 

m�i v+ ��i s�ng c8a h�, l�i t� duy m�i, cách ngh5 m�i, c$m xúc m�i,  

tK �ó d�n �&n hành vi m�i lành m�nh và tích c�c. 

* Thay �Ji cách nhìn, thi�t k� l�i khung t� duy 

Suy ngh5 và hành vi trong quá kh1 th��ng là tiêu c�c, thông qua các k5 thu:t 

trx li	u nhà tham v�n có th� khám phá nh0ng v�n �+ này, giúp thân ch8 

nhìn nh:n l�i v�n �+ m t cách tích c�c h6n, cung c�p m t cách nhìn m�i. 
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�i+u quan tr�ng là làm cho thân ch8 t� nh:n ra nh0ng suy ngh5 và hành 

vi cE thi&u lành m�nh c8a mình �ã t�o nên nh0ng h	 qu$ tiêu c�c, mu�n 

thay �Ri, �Mng th�i nhà tham v�n cEng kích thích h� thay �Ri, hình thành 

��%c khung t� duy m�i. 

* Thuy�t phcc thân ch* 

Bao gMm nh0ng h��ng d�n có ch�n l�c, có tr�ng tâm v+ nh0ng �i+u c"n 

làm, vi	c nên làm. 

L�u ý:  

— Thuy&t ph;c không ph$i là áp �Xt. 

Thuy&t ph;c có ý ngh5a nh� vi	c kích thích và � ng viên thân ch8 làm 

theo nh0ng thao tác �úng. Nói cách khác, �ây là quá trình � ng viên 

chuy	n nên làm và g�t b. nh0ng thói quen trong t� duy và hành vi trong 

quá kh1. 

— Li+u l�%ng thuy&t ph;c nên t2ng d"n, b4t �"u là nh0ng � ng viên nh., 

sau t2ng d"n thành nh0ng ��i chi&u nghiêm túc h6n vì thân ch8 c"n có 

th�i gian �� thích nghi v�i hoàn c$nh và lxch ho�t � ng m�i. 

* M	i quan h� �úng ngh:a trong tham v4n 

M�i quan h	 trong tham v�n là m�i quan h	 có tR ch1c, có tinh th"n tôn 

tr�ng và có tính trung th�c xu�t phát tK c$ hai phía. 

—  Nhà tham v�n th�c s� mu�n giúp và t:n tâm v�i trách nhi	m. 

—  Thân ch8 cEng th:t s� �óng góp vào ti&n trình tham v�n m t cách tích 

c�c và thi&t th�c. 

—  Luôn �i sát h%p �Mng, ��t m;c tiêu xa lí v�n �+ m t cách hi	u qu$. 

—  Không t�o ra s� g4n k&t quá sâu gi0a nhà t� v�n và thân ch8. 

c. Giai �o�n 3 (K�t thúc tham v4n) 

Quá trình tham v�n k&t thúc khi nhà tham v�n và thân ch8 nh:n th�y 

cu c tham v�n �ã ��t ��%c thành công, các tho$ thu:n trong b$n h%p 

�Mng �ã ��%c th�c hi	n. �ó là khi thân ch8 �ã ��t ��%c nh0ng m;c tiêu 

v+ t� duy, c$m xúc và hành vi, khi mà thân ch8 �ã có nh0ng ti&n b  rõ r	t 

trong vi	c làm ch8 cu c s�ng c8a mình, có k5 n2ng xa lí v�n �+ khó kh2n, 

��a ra ��%c nh0ng quy&t �xnh sáng su�t và lành m�nh. Cu c tham v�n 
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cEng có th� k&t thúc khi quan h	 tham v�n không hi	u qu$ hoXc có 

nh0ng v�n �+ phát sinh v�%t quá kh$ n2ng c8a nhà tham v�n.  

C"n phân bi	t vi	c k&t thúc m t buRi hUn trong tham v�n và vi	c ch�m 

d1t quan h	 tham v�n (m t quá trình tham v�n). M t quá trình tham v�n 

th��ng bao gMm nhi+u buRi hUn. 

—  Nh0ng �i�m c"n l�u ý khi k&t thúc m t quan h	 tham v�n: 

+  Ki�m tra xem các v�n �+ c"n tháo gy �ã ��%c xa lí. 

+  Nhân t� gây c2ng thpng �ã ��%c xoá. 

+  Ki�m tra kh$ n2ng � c l:p c8a thân ch8, kh$ n2ng hoà nh:p c8a h�. 

+  Ki�m tra kh$ n2ng 1ng xa. 

+  Kh$ n2ng tính toán, d� �xnh. 

+  Thân ch8 có tìm th�y ý ngh5a cu c s�ng. 

—  Nh0ng c$n tr9 th��ng gXp: 

+ Thân ch8 không mu�n ch�m d1t. 

+ Nhà tham v�n không mu�n k&t thúc. 

—  DKng tham v�n gi0a chKng: 

+  Do thân ch8. 

+  Do nhà tham v�n. 

—  K&t thúc dxch v; v�i �n t�%ng t�t: 

+  �ó là khi k&t thúc nh� m t b��c m9 �"u sang m t giai �o�n m�i c8a 

thân ch8 — giai �o�n áp d;ng nh0ng kinh nghi	m h� �ã thu nh:n ��%c 

vào ��i s�ng th�c t&. 

+ Hai bên cùng tho$ thu:n và nh�t trí. 

+ Ghi nh:n nh0ng kinh nghi	m tích c�c. 

2.  Quá trình tư vấn 

Có nhi+u cách phân chia các giai �o�n. PhR bi&n nh�t là cách phân chia 

thành 5 giai �o�n c8a quá trình t� v�n: (1) Thi&t l:p m�i quan h	 trong t� 

v�n. (2) �ánh giá v�n �+. (3) Tìm ki&m và l�a ch�n gi$i pháp. (4) Th�c 

hi	n gi$i pháp. (5) K&t thúc. 
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a.  Thi�t l\p m	i quan h� trong t� v4n 

—  Thi&t l:p m�i quan h	 trong t� v�n ��%c b4t �"u b^ng vi	c thâm nh:p tR 

ch1c. Thâm nh:p là nói �&n vi	c nhà t� v�n v�%t qua nh0ng rào c$n ban 

�"u �� thâm nh:p vào h	 th�ng hay c�u trúc bên trong c8a tR ch1c. Nh� 

v:y vi	c thâm nh:p này ch8 y&u liên quan �&n nh0ng nhà t� v�n bên 

ngoài tR ch1c. 

—  ��i v�i nhà t� v�n bên ngoài, vi	c thâm nh:p th��ng b4t �"u b^ng s� 

kh$o sát ban �"u c8a c$ hai bên, kh$o sát nhu c"u c8a tR ch1c và k5 n2ng 

c8a nhà t� v�n. Công vi	c này th��ng diVn ra trong m t vài buRi gXp gy 

ban �"u, khi �ó nhà t� v�n và m t hoXc m t s� thành viên c8a tR ch1c 

cùng nhau trao �Ri thông tin. Nh0ng cu c gXp gy này cho phép c$ hai 

phía nhà t� v�n và nh0ng thành viên trong tR ch1c có th� hi�u ��%c 

nhau và ��a ra nh0ng �ánh giá kh$ n2ng c8a quan h	 công vi	c sau này. 

S� thâm nh:p c8a nhà t� v�n bên ngoài vào tR ch1c th��ng ��%c diVn ra 

b^ng hình th1c gi�i thi	u chính th1c v�i các thành viên trong tR ch1c. 

Vi	c gi�i thi	u chính th1c trong buRi ra m4t các thành viên trong tR ch1c 

cEng là m t cách chính th1c thKa nh:n và 8ng h  ho�t � ng c8a nhà t� 

v�n và cEng giúp cho nhà t� v�n gXp gy ��%c v�i nh0ng ng��i mu�n 

��%c t� v�n và gi$i �áp các câu h.i c8a h�.  

Nh0ng s� ki	n quan tr�ng th��ng có tác � ng l�n �&n s� ch�p nh:n nhà 

t� v�n.  

+  M t ca t� v�n thành công tr��c �ó sZ có tác d;ng giúp cho nhà t� v�n dV 

dàng ��%c ch�p nh:n h6n. Ví d;: m t nhà t� v�n làm vi	c cho m t 

tr��ng h�c trong vài tháng và m�i giành ��%c m t s� k&t qu$ khiêm t�n. 

M t ngày, m t giáo viên l�p b�n �+ c:p �&n nh0ng khó kh2n c8a m t s� 

h�c sinh trong l�p, �ây là nh0ng em không làm ch8 ��%c v+ mXt th�i 

gian. Nhà t� v�n tình nguy	n làm vi	c v�i nh0ng h�c sinh này và phát 

hi	n ra là các em bx quá t$i v�i công vi	c không bi&t cách qu$n lí th�i 

gian nh� th& nào. Nhà t� v�n d�y b�n tro sa d;ng tho ghi nh� �� qu$n lí 

th�i gian c8a mình. Sau m t vài l"n lE tro �ã quen v�i ho�t � ng này. Sau 

�ó r�t �ông giáo viên trong tr��ng �ã tìm �&n nhà t� v�n do cô giáo l�p 

b�n n� �ã nói v�i các giáo viên khác v+ công vi	c c8a nhà t� v�n cEng 

nh� s� thành công c8a t� v�n t�i l�p c8a cô.  
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S� e ng�i c8a ng��i th�c hành t� v�n ��i v�i nhà t� v�n cEng sZ ��%c 

gi$m �i qua m�i quan h	 liên nhân cách trong quá trình th�c hi	n t� v�n. 

Ví d; nh� nhà t� v�n có th� cung c�p các tài li	u bài gi$ng hay th$o lu:n 

v�i nh0ng ng��i th�c hành t� v�n ti+m n2ng. Nhà t� v�n cEng có th� 

tham gia ho�t � ng xã h i, 2n tr�a v�i các nhân viên và chuy	n trò v�i 

nh0ng ng��i th�c hành t� v�n ti+m n2ng này. 

— N&u không có b��c thâm nh:p tR ch1c thì b��c �"u c8a vi	c thi&t l:p 

m t m�i quan h	 hi	u qu$ là bàn v+ vai trò c8a nhà t� v�n và ng��i th�c 

hành t� v�n trong ho�t � ng t� v�n. Trong quá trình ki&n t�o m�i quan 

h	, nhà t� v�n c"n nh:n th1c m t cách rõ ràng v+ t"m quan tr�ng c8a 

m�i quan h	 bình �png ngang b^ng, không phân th1 b:c gi0a nhà t� v�n 

và ng��i th�c hành t� v�n. MXc dù nhà t� v�n không có quy+n l�c chính 

th1c nh�ng ng��i th�c hành t� v�n có th� quy gán quy+n l�c cho nhà t� 

v�n d�a trên n2ng l�c chuyên môn mà h� nh:n xét th�y. Khi ng��i th�c 

hành t� v�n không nh:n th�y vai trò c8a h� bình �png v�i nhà t� v�n thì 

h� có th� gi$m b�t s� tham gia c8a mình trong vi	c ��a ra gi$i pháp gi$i 

quy&t v�n �+, hoXc c$m th�y ng�i ngùng và r6i vào tr�ng thái phòng th8, 

không tho$i mái �� nói ra nh0ng gì mình �Mng ý, hoXc không �Mng ý 

hoXc e dè khi b4t tay vào gi$i quy&t v�n �+. 

CEng có th� có nh0ng mong �%i mà ng��i th�c hành t� v�n không nói ra, 

chpng h�n nh� h� mu�n vi	c gi$i quy&t v�n �+ hoàn toàn thu c v+ phía 

nhà t� v�n và nh� v:y, nhà t� v�n sZ ph$i gánh l�y trách nhi	m và t� 

mình tìm ra gi$i pháp. Do �ó, nhà t� v�n ph$i �$m b$o giúp ng��i th�c 

hành t� v�n hi�u ��%c h� c"n ph$i �óng vai trò tích c�c trong vi	c gi$i 

quy&t v�n �+. 

V�i nh0ng nhà t� v�n bên trong tR ch1c, vi	c kh9i �"u ho�t � ng t� v�n 

có vo dV dàng h6n vì m�i quan h	 �ã có tK tr��c v�i các thành viên trong 

tR ch1c. Tuy nhiên, dù c� g4ng �� phân bi	t vai trò t� v�n v�i các vai trò 

khác c8a nhà t� v�n thì ng��i th�c hành t� v�n v�n có th� hi�u sai b$n 

ch�t c8a ho�t � ng t� v�n. Vì th&, nhà t� v�n bên trong tR ch1c không 

nên vì �ã quen bi&t ng��i th�c hành t� v�n mà b. qua vi	c th$o lu:n v+ 

các công vi	c c8a ho�t � ng t� v�n và vi	c xác �xnh vai trò c8a nhà t� v�n. 

Thành công c8a giai �o�n này chính là vi	c nhà t� v�n/nhà qu$n lí,  
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giáo viên và ng��i th�c hành t� v�n/giáo viên, ph; huynh ��t ��%c m t 

s� tho$ thu:n v+ nh0ng cách th1c mà nhà t� v�n có th� áp d;ng ��i v�i 

v�n �+ mà ng��i th�c hành t� v�n �ang gXp ph$i. Tho$ thu:n này có th� 

là m t h%p �Mng ��%c kí k&t b^ng v2n b$n, cEng có th� ch3 là m t tho$ 

thu:n mi	ng nh�ng bao gi� cEng ph$i có s� rõ ràng và �Mng ý tK c$ hai 

phía v+ trách nhi	m c8a msi bên. 

Nh0ng n i dung c6 b$n c8a m t h%p �Mng:  

+  M;c tiêu và nh0ng k&t qu$ mong �%i ��i v�i ho�t � ng t� v�n. 

+  Nh:n di	n ng��i th�c hành t� v�n. 

+  S� b$o m:t c8a dxch v; t� v�n và gi�i h�n m1c �  b$o m:t. 

+  Khung th�i gian — ho�t � ng t� v�n sZ diVn ra trong th�i gian là bao 

nhiêu lâu ��i v�i tR ch1c và nh0ng ng��i th�c hành t� v�n. 

+  Th�i gian nhà t� v�n s}n sàng. 

+  Trình t� yêu c"u làm vi	c ��i v�i nhà t� v�n. 

+  Không gian cho nhà t� v�n. 

+  Liên l�c v�i nhà t� v�n th& nào khi c"n thi&t. 

+  Kh$ n2ng tái th�6ng l�%ng trong tình hu�ng có s� thay �Ri. 

+  Nh0ng chi phí liên quan. 

+  S� �ánh giá c8a nhà t� v�n ��i v�i các nguMn và các lo�i thông tin có 

trong tR ch1c. 

+  Nh0ng ng��i mà nhà t� v�n sZ làm vi	c. 

Ví d�: 

Ng�!i th�c hành t� v4n/cô giáo tr[: V�n �+ trong l�p c8a tôi là cháu 

Tu�n. Cháu h�c không t�t môn Toán. Tôi có th� giúp cháu hi�u bài b^ng 

cách ph; ��o thêm cho cháu, h6i t�n th�i gian m t chút nh�ng không 

sao vì tôi cEng không b:n l4m. Nh�ng tôi không bi&t làm th& nào �� cháu 

thôi nh0ng trò qu:y phá trong l�p. Hình nh� Tu�n nh:n th�y các b�n 

khác h�c t�t h6n nó v+ môn Toán và vì v:y cháu r�t th�t v�ng. Tu�n r�t 

hay làm các trò v� v|n 9 trong l�p �� làm cho các b�n c��i, lúc �y nó có 

vo khoái chí l4m.  
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Nhà t� v4n/nhà tâm lí hLc ��!ng, giáo viên có kinh nghi�m: Trong câu 

chuy	n c8a cô, chúng ta th�y có v�n �+ c8a h�c sinh h�c kém. Gi$i quy&t 

v�n �+ này không ph$i ch3 là giúp các em h�c t�t h6n mà còn c$ vi	c thay 

�Ri c$m nh:n c8a các em n0a. Không bi&t cô có nh:n th�y �i+u này không? 

Ng�!i th�c hành t� v4n/cô giáo tr[: Có, tôi th�y nh0ng �1a tro khác 

không thích ch6i v�i Tu�n. Và chính �i+u này l�i càng làm cho Tu�n có 

nh0ng hành � ng ng� ng|n �� thu hút s� chú ý c8a m�i ng��i. 

Nhà t� v4n/nhà tâm lí hLc ��!ng, giáo viên có kinh nghi�m: Tôi ngh5 

chúng ta có th� giúp ��%c cháu Tu�n bi&t cách t�o ra s� chú ý ��i v�i c$ 

l�p theo m t chi+u h��ng tích c�c ��i v�i c$ l�p. Cô có mu�n chúng ta 

cùng làm vi	c v+ v�n �+ này không?  

Ng��i th�c hành t� v�n/cô giáo tro: Tôi r4t son sàng. 

Nhà t� v4n/nhà tâm lí hLc ��!ng, giáo viên có kinh nghi�m: Tôi ngh5 là 

chúng ta c"n dành hai �&n ba buRi, msi buRi kho$ng chKng 20 phút �� 

chúng ta cùng nhau ��a ra vài ph�6ng án cho cô �� giúp cháu Tu�n. 

Ng�!i th�c hành t� v4n/cô giáo tr[: Vâng t�t quá, n&u nh� v:y cEng 

không t�n quá nhi+u th�i gian c8a tôi. 

Nhà t� v4n/nhà tâm lí hLc ��!ng, giáo viên có kinh nghi�m: �i+u quan 

tr�ng là chúng ta c"n v�ch ra nh0ng gì cô c"n làm. Vì th& chúng ta c"n 

làm vi	c v�i nhau. Cô chính là ng��i hi�u rõ l�p c8a mình h6n c$, do �ó 

cô sZ dành nhi+u th�i gian cho vi	c cùng tôi lên k& ho�ch và xem xét  

xem k& ho�ch nào là phù h%p v�i l�p c8a cô nh�t, �ây là m t �i+u r�t 

quan tr�ng. 

Ng�!i th�c hành t� v4n/cô giáo tr[: V�n �+ là tôi không có nhi+u th�i gian. 

Nhà t� v4n/nhà tâm lí hLc ��!ng, giáo viên có kinh nghi�m: Cô có th� 

nói rõ h6n v+ nh0ng �i�m mà cô th�y là khó kh2n trong nh0ng �i+u mà 

tôi vKa trình bày. 

Ng�!i th�c hành t� v4n/cô giáo tr[: Tôi còn có r�t nhi+u h�c sinh khác c"n 

quan tâm. 

Nhà t� v4n/nhà tâm lí hLc ��!ng, giáo viên có kinh nghi�m: Vâng, �úng 

là nh� v:y. Nh�ng chúng ta cEng ch3 c"n bàn b�c v�i nhau kho$ng hai 

�&n ba buRi thôi. Tôi ngh5 ch4c là cô có th� s4p x&p ��%c. 
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Ng�!i th�c hành t� v4n/cô giáo tr[: Vâng tôi sZ s4p x&p th�i gian c8a mình. 

Chúng ta sZ th�c hi	n ba buRi. 

Nhà t� v4n/nhà tâm lí hLc ��!ng, giáo viên có kinh nghi�m: Chúng ta sZ 

bàn thêm v+ vi	c này và tôi hi v�ng là chúng ta cùng ��a ra ��%c m t k& 

ho�ch t�t. Ví d; nh� chúng ta sZ tìm ra cách giúp cô duy trì l�p h�c khi 

cô c"n làm vi	c riêng v�i cháu Tu�n hoXc mU c8a cháu. 

Ng�!i th�c hành t� v4n/cô giáo tr[: C$m 6n, ch4c là tôi sZ ph$i phi+n 

anh/chx nhi+u. 

Nhà t� v4n/nhà tâm lí hLc ��!ng, giáo viên có kinh nghi�m: M t �i+u 

n0a tôi cEng mu�n trao �Ri thêm v�i cô, �ó là khi cùng làm vi	c v�i 

nhau, quan h	 trong công vi	c c8a chúng ta là thân tín. �i+u này sZ giúp 

cô c$m th�y tho$i mái h6n khi tôi có mXt trong l�p h�c �� quan sát hay 

giúp cô th�c hi	n k& ho�ch. 

Ng�!i th�c hành t� v4n/cô giáo tr[: Không sao �âu �, quan tr�ng là 

anh/chx giúp tôi gi$i quy&t ��%c v�n �+ c8a cháu Tu�n. 

b.  Mánh giá v4n �' 

Ho�t � ng �"u tiên diVn ra trong giai �o�n �ánh giá là kh$o sát các nhân 

t� có liên quan �&n v�n �+ mà ng��i th�c hành t� v�n �+ xu�t trong ho�t 

� ng t� v�n.  

Có ba ch8 �+ �ánh giá chính. Mó là �2c �i,m c*a ng�!i th�c hành t� v4n, 

�2c �i,m môi tr�!ng và �2c �i,m c*a thân ch*.  

Các ch8 �+ và nhân t� trong msi ch8 �+ l�n sZ ��%c t:p trung �ánh giá 

�� ��a ra m t l�a ch�n cho ho�t � ng t� v�n. Vi	c xem xét nh0ng nhân 

t� nào �� l�a ch�n trong giai �o�n �ánh giá có m t tác � ng l�n �&n các 

giai �o�n sau này. Vi	c b. sót các bi&n/nhân t� có th� d�n �&n vi	c không 

xác �xnh ��%c v�n �+ và không ��a ra ��%c gi$i pháp t�t. Vì có nhi+u 

nhân t� $nh h�9ng �&n v�n �+ nên nhà t� v�n và ng��i th�c hành t� v�n 

có th� b4t �"u �ánh giá b^ng vi	c cân nh4c t�t c$ các y&u t� ��%c xem là 

quan tr�ng �� ch3 ra �úng v�n �+ và ��a ra ��%c gi$i pháp t�t. N&u nhà 

t� v�n và ng��i th�c hành t� v�n lo�i b. �i m t y&u t�, hoXc b. �i các 

bi&n quan tr�ng cEng nh� các y&u t� khác tác � ng �&n bi&n �ó thì sZ 

làm gi$m �i kh$ n2ng ��a ra m t gi$i pháp �úng �4n. Trong t� v�n, m t 

m;c �ích tích c�c c8a ho�t � ng t� v�n là giúp ng��i th�c hành t� v�n 

xem xét v�n �+ theo nhi+u chi+u h6n so v�i khi không có nhà t� v�n.  
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Ví d�: S� quan tâm �&n tKng ch8 �+ c8a ho�t � ng �ánh giá trong t� v�n 

— �Xc �i�m c8a thân ch8: 

+  Hành vi gì c8a thân ch8 ��%c quan tâm? 

+  Nh:n th1c c8a thân ch8 nh� th& nào �� góp ph"n gi$i quy&t v�n �+? 

+  N&u thân ch8 là m t �1a tro, các v�n �+ v+ phát tri�n có c"n ��%c cân 

nh4c không? 

+  Thân ch8 nh:n th1c nh� th& nào v+ ng��i th�c hành t� v�n? 

— �Xc �i�m c8a ng��i th�c hành t� v�n: 

+  Khó kh2n có ph$i là m t trong nh0ng v�n �+ v+ thi&u ki&n th1c, k5 n2ng, 

tính khách quan hay là s� t� tin? 

+  Ng��i th�c hành t� v�n nhìn nh:n v+ v�n �+ nh� th& nào? 

+  Ng��i th�c hành t� v�n mong mu�n gì cho b$n thân và cho thân ch8? 

+  Ng��i th�c hành t� v�n có nh0ng k5 n2ng can thi	p gì? 

— �Xc �i�m liên quan �&n môi tr��ng: 

Môi tr�!ng tr�c ti�p tác ��ng 

+  Các mXt nào c8a môi tr��ng c8ng c� hay nuôi d�yng hành vi c8a thân ch8? 

+  Nh0ng nguMn l�c có s}n có th� sa d;ng trong quá trình gi$i quy&t v�n �+? 

+  Nh0ng thúc ép nào trong môi tr��ng tr�c ti&p c"n ph$i tính �&n? 

Môi tr�!ng l�n 

+  Có các mXt thu c v+ c�u trúc nào góp ph"n n$y sinh v�n �+ không? 

+  Có nhân t� nào n^m bên ngoài môi tr��ng tr�c ti&p có tác � ng �&n 

hành vi c8a thân ch8 không? 

+  Có s� thay �Ri nào ��%c �+ nghx cho thân ch8 hoXc cho ng��i th�c hành 

t� v�n phù h%p v�i quy t4c và mong �%i c8a tR ch1c không? 

c. Tìm ki�m và l�a chLn gi�i pháp 

Khi nhà t� v�n và ng��i th�c hành t� v�n cùng �ánh giá v�n �+ (xem xét 

các bi&n có liên quan �&n v�n �+), thì h� sZ có nh:n th1c sâu h6n v+ v�n 

�+. Trên c6 s9 �ó h� sZ ��a ra nh0ng mong �%i (m;c tiêu) c8a t� v�n và 

xác �xnh các gi$i pháp �� ��t m;c tiêu �ó. Theo Bergan và Tombari 
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(1976), vi	c d� �oán t�t nh�t k&t qu$ c8a t� v�n hành vi là so sánh s� 

khác bi	t gi0a hành vi ��%c mong �%i và hành vi trên th�c t& c8a thân 

ch8. Curtis và Watson (1980) ch3 ra s� khác bi	t gi0a nhà t� v�n có kinh 

nghi	m và nh0ng nhà t� v�n còn thi&u k5 n2ng chính là vi	c dành th�i 

gian �� phân lo�i và xác �xnh v�n �+. Nh0ng nhà t� v�n còn ít kinh 

nghi	m có vo v i vàng h6n khi v�ch k& ho�ch gi$i quy&t v�n �+. Theo 

Dunn (1981), mXt quy&t �xnh nh�t và ít ��%c bi&t �&n nh�t trong chính 

sách phân tích là c�u trúc c8a v�n �+. Nhà phân tích cân nh4c khung 

nh:n th1c nào là phù h%p nh�t cho m t v�n �+ c; th� và ��a ra gi$i pháp 

gi$i quy&t v�n �+ thành công. 

Ví d�: Ch�6ng trình hs tr% dành cho tro em lang thang c6 nhy (L�p h�c 

tình th�6ng) �ã bx th�t b�i vì có 60% tình nguy	n viên �ã chuy�n vx trí 

làm. S� luân chuy�n vx trí làm vi	c do nh0ng nguyên nhân: 

— L�a ch�n các tình nguy	n viên không nh:n th1c ��%c v+ hành vi, c6 ch& 

tình c$m và v�n �+ c8a nh0ng tro em lang thang c6 nhy.  

—  Ít có s� giao ti&p gi0a nhân viên chuyên nghi	p (nhân viên công tác xã 

h i qu:n) và các tình nguy	n viên.  

—  Thi&u s� hs tr% h	 th�ng cho tình nguy	n viên, bao gMm vi	c không có 

ch�6ng trình mang tính h	 th�ng �� cung c�p nh0ng ph$n hMi tích c�c và 

s� thKa nh:n.  

Nh� v:y, ho�t � ng can thi	p sZ t:p trung vào s� luân chuy�n vx trí c8a 

ng��i tình nguy	n viên. 

Các gi�i pháp 

(1)  Thay �Ri quá trình �xnh h��ng c8a các tình nguy	n viên, giúp �y các 

tình nguy	n viên có ��%c hi�u bi&t v+ nh0ng khó kh2n trong cu c s�ng 

cEng nh� nh0ng v�n �+ tâm lí c8a tro lang thang c6 nhy �� giúp tình 

nguy	n viên trong quá trình t� sàng l�c. 

(2)  Phát tri�n và th�c hi	n m t ch�6ng trình phát tri�n k5 n2ng giao ti&p cho 

tình nguy	n viên và các nhân viên. 

(3) Xây d�ng ngân sách �� cung c�p b0a 2n tr�a chính th1c, ch1ng ch3 ghi 

nh:n �óng góp cho các nhân viên tK các qu� do các tR ch1c kinh doanh 

c8a �xa ph�6ng, các tR ch1c công nghi	p và dxch v;. 
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Khi �ã xác �xnh ��%c v�n �+ và �+ xu�t các gi$i pháp thì vi	c quan tr�ng 

ti&p theo là ph$i l�a ch�n ��%c gi$i pháp phù h%p �� ��t m;c �ích �+ ra. 

M t trong nh0ng gi$ thuy&t chính c8a lí thuy&t h	 th�ng là k�t qu� cu	i 

cùng, có ngh5a là trong m t h	 th�ng có nhi+u cách �� ��t ��%c m;c 

�ích cu�i cùng. Nhà t� v�n nên cùng v�i ng��i th�c hành t� v�n tìm hi�u 

m t vài gi$i pháp và giúp �y ng��i th�c hành t� v�n l�a ch�n m t gi$i 

pháp phù h%p nh�t trong s� các gi$i pháp �ã tìm hi�u.  

Hai nhân t� quan tr�ng mà nhà t� v�n c"n chú ý, �ó là:  

—  S� th�ng nh�t v+ gi$i pháp: Ho�t � ng can thi	p có th� ��%c thay �Ri 

cho phù h%p nh�ng s� thay �Ri này ph$i không làm $nh h�9ng �&n hi	u 

qu$ ho�t � ng. Vì v:y, nhà t� v�n c"n tính �&n m1c �  hi�u bi&t và k5 

n2ng c8a ng��i th�c hành t� v�n.  

— Tính có th� ch�p nh:n ��%c c8a m t ho�t � ng can thi	p c; th� ��i v�i 

ng��i th�c hành t� v�n �óng m t vai trò quan tr�ng, quy&t �xnh ho�t 

� ng can thi	p �ó có ��%c th�c hi	n hay không. Trong giai �o�n �"u,  

l�a ch�n gi$i pháp nhà t� v�n ph$i bàn b�c v�i ng��i th�c hành t� v�n 

v+ các ki�u can thi	p mà h� cho là sZ ��t �&n thành công và nh0ng gì mà 

h� s}n sàng tham gia th�c hi	n. Nhà t� v�n nên h.i m t cách rõ ràng v+ 

m1c �  có th� tham gia vào ho�t � ng can thi	p. 

M't vài h()ng d+n th,c hành cho vi�c l,a ch0n gi�i pháp 

(1)  Nói chung, nên l�a ch�n cách ti&p c:n can thi	p tích c�c tr��c khi sa 

d;ng �&n các bi	n pháp ép bu c hoXc miVn c�yng v+ hành vi. 

(2)  L�a ch�n ho�t � ng can thi	p ít ph1c t�p và ít mang tính ép bu c nh�t. 

Thay �Ri ho�t � ng th�c hành d�a trên ho�t � ng hi	n �ang tMn t�i ��i 

v�i ng��i th�c hành t� v�n nhìn chung là dV dàng h6n vi	c áp d;ng m t 

k5 n2ng hoàn toàn m�i. 

(3)  Khi ng��i th�c hành t� v�n nh�t thi&t ph$i áp d;ng m t k5 n2ng m�i thì 

c"n ph$i thi&t k& cho nó phù h%p nh�t v�i c�u trúc và công vi	c c8a tR ch1c. 

(4)  Khuy&n khích áp d;ng các ho�t � ng can thi	p �òi h.i ít t�n th�i gian 

nh�t, không xâm ph�m �&n ho�t � ng c8a tR ch1c và ��%c ng��i th�c 

hành t� v�n �ánh giá là ��t ��%c hi	u qu$.  
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(5)  Theo m t chi&n l�%c lâu dài, c"n giúp ng��i th�c hành t� v�n ti&p c:n ��%c 

v�i các nguMn l�c hi	n có hoXc phát tri�n các nguMn l�c m�i ngay trong 

b$n thân tR ch1c. 

(6) T:p trung vào k&t qu$ can thi	p �� ��t �&n s� thay �Ri 9 m1c �  cao 

nh�t trong tR ch1c. 

d. Th�c hi�n gi�i pháp 

Th�c hi	n k& ho�ch là giai �o�n quy&t �xnh trong ho�t � ng t� v�n. 

Trong các giai �o�n khác c8a ho�t � ng t� v�n, mXc dù nhà t� v�n có 

làm vi	c v�i m t s� nhân v:t khác nh�ng ch8 y&u là h� làm vi	c v�i 

ng��i th�c hành t� v�n. Giai �o�n th�c hi	n k& ho�ch liên quan �&n m t 

môi tr��ng ph1c t�p và luôn c"n nh0ng saa �Ri và �i+u ch3nh l�i tr��c 

nh0ng v�n �+ m�i phát sinh. M1c �  gi0 liên l�c th��ng xuyên gi0a nhà 

t� v�n và ng��i th�c hành t� v�n �$m b$o cho vi	c th�c hi	n k& ho�ch 

thành công. Có th� liên l�c qua �i	n tho�i ch1 không nh�t thi&t ph$i gXp 

tr�c ti&p �� tránh lãng phí th�i gian. 

e.  K�t thúc 

K&t thúc là ch�m d1t ho�t � ng t� v�n. MXc dù k&t thúc th��ng diVn ra 

khi nhà t� v�n và ng��i th�c hành t� v�n cùng �Mng ý nhau là v�n �+ �ã 

��%c gi$i quy&t, tuy nhiên cEng có tr��ng h%p vi	c k&t thúc diVn ra s�m 

h6n. Mu�n k&t thúc c"n �ánh giá �� th�y ��%c hi	u qu$ c8a toàn b  quá 

trình t� v�n. Có m t s� khác bi	t v+ mong �%i c8a nhà t� v�n và tR ch1c 

khách hàng. Ng��i th�c hành t� v�n và tR ch1c khách hàng th��ng quan 

tâm �&n tính hi	u qu$ c8a ho�t � ng t� v�n ��i v�i cá nhân ng��i th�c 

hành t� v�n và v�i toàn b  tR ch1c, nh0ng l%i ích thu ��%c có t�6ng x1ng 

v�i kinh phí b. ra hay không? Nhà t� v�n cEng quan tâm �&n nh0ng v�n 

�+ này nh�ng h� còn l�u ý �&n ti&n trình c8a ho�t � ng t� v�n. Ví d;: 

Nhà t� v�n ��t ��%c hi	u qu$ trong vi	c thi&t l:p ni+m tin, vi	c chuy�n 

giao ki&n th1c v+ ho�t � ng t� v�n cho nh0ng ng��i th�c hành t� v�n... 

3.  Quá trình hướng dẫn 

a. Tìm hi,u và xác �>nh nhu c3u h��ng dpn c*a hLc sinh trung hLc phJ thông 

— C6 s9 khoa h�c: Xu�t phát tK �Xc �i�m tâm lí l1a tuRi và tính ch�t ho�t 

� ng trong nhà tr��ng phR thông. 
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Thanh niên h�c sinh/h�c sinh THPT là th�i kì phát tri�n có vx trí và ý 

ngh5a �Xc bi	t trong cu c ��i c8a msi con ng��i. �i+u này ��%c th� hi	n 

9 nh0ng �i�m nh�: 

+  C6 th� �ã ��t �&n s� tr�9ng thành c8a ng��i l�n. 

+  Hình $nh thân th� là m t thành t� quan tr�ng trong t� ý th1c c8a thanh niên. 

+  Ho�t � ng lao � ng, xã h i và ngh+ nghi	p là ho�t � ng ch8 ��o. 

+  ��i s�ng tình c$m phát tri�n m�nh mZ và phong phú: nhu c"u ��%c thKa 

nh:n và khpng �xnh trong nhóm và t:p th� h�c sinh; th& gi�i quan phát 

tri�n m�nh khi&n thanh niên h�c sinh có nh0ng quan �i�m riêng v+ cu c 

s�ng, ngh+ nghi	p, tình b�n, tình yêu…; xu�t hi	n nh0ng m�i tình �"u… 

+  Msi h�c sinh là nh0ng ch8 th� tâm lí v�i nh0ng bi�u hi	n v+ m1c �  và 

s4c thái khác nhau. Vì v:y, nhà tham v�n/giáo viên c"n ph$i quan tâm 

�&n vi	c phát tri�n tính tích c�c, � c l:p, sáng t�o c8a h�c sinh. 

—  C6 s9 th�c tiVn: �i+u ki	n kinh t& — xã h i — v2n hoá theo vùng mi+n. 

Msi �xa ph�6ng, msi vùng mi+n �+u có nh0ng �i+u ki	n kinh t&, chính 

trx, xã h i, phong t;c t:p quán khác nhau. Vi	c xây d�ng ch�6ng trình 

h��ng d�n trong nhà tr��ng ph$i chú ý �&n s� k&t n�i gi0a y&u t� v2n 

hoá nhà tr��ng, v2n hoá gia �ình và xã h i. �i+u này sZ giúp nhà tham 

v�n/giáo viên xác �xnh và xây d�ng n i dung, ch�6ng trình h��ng d�n 

phù h%p v�i th�c tiVn c8a ��i s�ng xã h i, lôi cu�n s� tham gia c8a h�c 

sinh, ph; huynh và các l�c l�%ng giáo d;c khác. 

Vi	c xác �xnh nhu c"u h��ng d�n c8a h�c sinh sZ giúp nhà tham 

v�n/giáo viên xây d�ng nh0ng ch�6ng trình phòng ngKa và can thi	p 

s�m. Vi	c cung c�p cho h�c sinh nh0ng thông tin kxp th�i sZ giúp các em 

có th� l�a ch�n ��%c cách th1c gi$i quy&t phù h%p v�i tình hu�ng và 

hoàn c$nh các em �ang gXp ph$i. �ây chính là c6 h i �� các em phát 

tri�n, ng�%c l�i n&u không có cách gi$i quy&t phù h%p, các em có th� v�p 

ph$i nh0ng sai l"m, d�n �&n nh0ng h:u qu$ �áng ti&c. 

b. Xây d�ng n�i dung ch�&ng trình ho�t ��ng h��ng dpn 

B��c 1: Xác �xnh m;c tiêu 

—  M;c tiêu xác �xnh trên ba mXt: nh:n th1c, k5 n2ng, thái � . 
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—  M;c tiêu ph$i rõ ràng, c; th�, có tính xác �xnh. M;c tiêu có th� l�%ng 

hoá ��%c �� th�c hi	n, ki�m tra, �ánh giá. 

B��c 2: Xác �xnh n i dung và hình th1c h��ng d�n 

—  N i dung h��ng d�n chính là nh0ng khó kh2n/tr9 ng�i tâm lí ph$n ánh 

�Xc tr�ng tâm lí theo l1a tuRi c8a h�c sinh. ��i v�i h�c sinh trung h�c 

phR thông, n i dung h��ng d�n là r�t phong phú và �a d�ng: s1c khoo 

sinh s$n, tình b�n, tình yêu, ch�n ngh+ h��ng nghi	p,… 

—  Tu� tKng n i dung h��ng d�n mà nhà tham v�n/giáo viên xác �xnh s� 

l�%ng ho�t � ng và l�a ch�n hình th1c tR ch1c phù h%p. Hình th1c 

h��ng d�n r�t �a d�ng: sinh ho�t câu l�c b  s1c khoo sinh s$n, th$o lu:n, 

h i th$o... 

—  N i dung h��ng d�n chi ti&t bao nhiêu thì vi	c tri�n khai ho�t � ng sZ 

thu:n l%i b�y nhiêu. Các ho�t � ng c"n ��%c s4p x&p có th1 t� rõ ràng và 

nhà tham v�n/giáo viên ph$i n4m ��%c nh0ng nhi	m v; chính c8a ho�t 

� ng h��ng d�n. 

B��c 3: Xác �xnh ��i t�%ng tham gia ho�t � ng h��ng d�n. 

—  Tu� theo m;c tiêu, n i dung h��ng d�n nhà tham v�n/giáo viên xác �xnh 

thành ph"n tham gia: h�c sinh, ph; huynh, giáo viên và l�c l�%ng bên 

ngoài nhà tr��ng v�i các vai trò và vx trí khác nhau song cùng chung m;c 

�ích hs tr% h�c sinh. Ví d;: H i ph; huynh, Ban giám hi	u nhà tr��ng, 

các giáo viên trong tr��ng, �oàn thanh niên, các tR ch1c xã h i… 

—  Nhà tham v�n/giáo viên cEng c"n xác �xnh các nhi	m v; c; th�, rõ ràng 

cho tKng ��i t�%ng tham gia.  

B��c 4: Xác �xnh th�i gian tR ch1c ho�t � ng h��ng d�n 

—  Xác �xnh th�i gian tR ch1c ho�t � ng h��ng d�n là m t y&u t� quan tr�ng. 

Th�i gian tR ch1c ho�t � ng h��ng d�n c"n c2n c1 vào �Xc �i�m tâm lí 

l1a tuRi và tính ch�t ho�t � ng h�c t:p trong nhà tr��ng; các thành viên 

có �i+u ki	n tham gia �"y �8;   

—  Ngoài ra, nhà tham v�n/giáo viên c"n xác �xnh ��%c th�i l�%ng tR ch1c 

các ho�t � ng h��ng d�n (diVn ra bao lâu, trình t� các b��c sZ ��%c ti&n 

hành nh� th& nào, th�i l�%ng c8a tKng b��c…). 
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B��c 5: Xác �xnh không gian và nh0ng �i+u ki	n hs tr% ho�t � ng h��ng d�n 

—  Không gian phù h%p v�i n i dung và tính ch�t c8a ho�t � ng h��ng d�n. 

Ví d;: N&u là buRi t�a �àm trao �Ri có th� tR ch1c trong không gian l�p 

h�c; nh�ng n&u n i dung h��ng d�n có nhi+u ho�t � ng mang tính tr$i 

nghi	m thì không gian c"n r ng rãi, tho$i mái, yên t5nh và riêng t� nh� 

h i tr��ng, nhà thi ��u… 

—  D� ki&n ph�6ng ti	n, �i+u ki	n ph;c v; cho msi ho�t � ng: gi�y, bút, 

b2ng dính, tranh $nh, s6 �M, bi�u b$ng, mô hình, máy chi&u projecter + 

màn hình, b2ng �5a ghi âm, b2ng ghi hình, máy t2ng âm, ánh sáng… 

B��c 6: Xác �xnh các ph�6ng pháp/bi	n pháp th�c hi	n 

D� ki&n v+ nh0ng ph�6ng pháp/bi	n pháp sZ th�c hi	n nh^m kích thích 

tính tích c�c, ch8 � ng, sáng t�o c8a h�c sinh trong vi	c t�6ng tác nhóm, 

t�6ng tác v�i nhà tham v�n/giáo viên �� ��t ��%c m;c tiêu h��ng d�n. 

Giáo viên có th� sa d;ng nhi+u ph�6ng pháp khác nhau: giao vi	c, khen 

th�9ng, trao �Ri... �Mng th�i c"n có nh0ng cách th1c �� giám sát, � ng 

viên và giúp �y kxp th�i. 

B��c 7: Xây d�ng k& ho�ch ho�t � ng 

K& ho�ch ho�t � ng là s� th�ng kê nh0ng công vi	c c; th� trong m t th�i 

gian nh�t �xnh, làm sáng rõ nh0ng m;c tiêu và nhi	m v; chính c8a các 

công vi	c. Nhà tham v�n/giáo viên ph$i l��ng tr��c các v�n �+ n$y sinh 

�� có th� gi$i quy&t ch8 � ng, phù h%p, kxp th�i. Trên c6 s9 �ó, nhà tham 

v�n/giáo viên b� trí công vi	c phù h%p, t�o �i+u ki	n thu:n l%i cho ho�t 

� ng h��ng d�n ��t hi	u qu$. z b��c này, nhà tham v�n/giáo viên ph$i 

tr$ l�i ��%c các câu h.i: Làm gì? Ai làm? Làm nh� th� nào? Th!i gian? 

Không gian diSn ra ho�t ��ng? Các �i'u ki�n ti�n hành... 

c. TJ chHc th�c hi�n 

TR ch1c th�c hi	n chính là giai �o�n c; th� hoá các m;c tiêu, n i dung 

và ch�6ng trình ho�t � ng h��ng d�n. �ây là khâu quan tr�ng, bao gMm 

các b��c theo m t trình t� rõ ràng, �$m b$o quy trình tR ch1c m t ho�t 

� ng tK m9 �"u, diVn bi&n và k&t thúc ho�t � ng. Giai �o�n này �òi h.i 

nhà tham v�n/giáo viên ph$i linh ho�t khi sa d;ng ph�i h%p các k5 n2ng 

h��ng d�n khác nhau, �Xc bi	t là k5 n2ng làm ch8 các tình hu�ng n$y 

sinh trong ho�t � ng h��ng d�n. 
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d. Ki,m tra, �ánh giá  

Sau khi k&t thúc ho�t � ng, giáo viên ti&n hành b��c ti&p theo là ki�m tra, 

�ánh giá. M;c tiêu c8a vi	c ki�m tra, �ánh giá là giúp nhà tham v�n/giáo 

viên nhìn nh:n l�i nh0ng �i�m m�nh cEng nh� h�n ch& trong tKng khâu 

c8a ho�t � ng h��ng d�n, trên c6 s9 �ó có s� �i+u ch3nh h%p lí, xác �xnh 

��%c ph�6ng h��ng th�c hi	n cho nh0ng ho�t � ng ti&p theo. �Xc bi	t, 

nhà tham v�n/giáo viên có th� nhìn th�y hi	u qu$ c8a ho�t � ng h��ng 

d�n thông qua s� thay �Ri c8a h�c sinh v+ mXt nh:n th1c, thái � , hành vi.  

Vi	c ki�m tra, �ánh giá có th� ti&n hành trên hai c�p � :  

—  �ánh giá c8a cá nhân h�c sinh bao gMm: �ánh giá v+ m1c �  nh:n th1c 

các v�n �+ c8a n i dung ho�t � ng; �ánh giá v+ ý th1c trách nhi	m khi 

tham gia các ho�t � ng; �ánh giá hi	u qu$ c8a ho�t � ng ��i v�i nh0ng 

thay �Ri (nh:n th1c, thái �  và hành vi) c8a b$n thân h�c sinh sau khi 

tham gia các ho�t � ng. 

—  �ánh giá t:p th� l�p: s� l�%ng h�c sinh tham gia ho�t � ng; các s$n 

ph|m ho�t � ng; ý th1c c ng �Mng trách nhi	m; tinh th"n h%p tác trong 

ho�t � ng. 

Nhà tham v�n/giáo viên có th� sa d;ng các hình th1c �ánh giá khác 

nhau nh� quan sát ho�t � ng c8a h�c sinh, s$n ph|m c8a h�c sinh hoXc 

cEng có th� trao �Ri v�i nh0ng ng��i cùng tham gia ho�t � ng nh� giáo 

viên trong tr��ng, ph; huynh h�c sinh, t:p th� h�c sinh... Khi �ánh giá, 

nhà tham v�n/giáo viên c"n phát huy tính tích c�c, ch8 � ng và sáng t�o 

b^ng cách khuy&n khích h�c sinh xây d�ng các tiêu chí �ánh giá trên c6 

s9 nh0ng g%i ý c8a nhà tham v�n/giáo viên. 

e. K�t thúc  

Rút kinh nghi	m là b��c cu�i cùng giúp nhà tham v�n/giáo viên nhìn 

nh:n m t cách khách quan v+ vi	c tR ch1c ho�t � ng h��ng d�n 9 t�t  

c$ các khâu �� tK �ó �+ ra nh0ng gi$i pháp cho vi	c tR ch1c ho�t � ng 

ti&p theo. 
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Hoạt động 2: Xác định các kĩ năng chuyên biệt trong tham vấn, 

tư vấn, hướng dẫn cho học sinh trung học phổ thông. 

D�a vào kinh nghi	m tham v�n, t� v�n, h��ng d�n h�c sinh THPT, b�n 

hãy vi&t ra suy ngh5 c8a mình �� tr$ l�i các câu h.i sau: 

Câu h�i 1: Trong ho�t � ng tham v�n, ng��i giáo viên c"n có nh0ng k5 

n2ng chuyên bi	t nào? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu h�i 2: Trong ho�t � ng t� v�n, ng��i giáo viên c"n có nh0ng k5 n2ng 

chuyên bi	t nào? 
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Câu 3: Trong ho�t � ng h��ng d�n, ng��i giáo viên c"n có nh0ng k5 

n2ng chuyên bi	t nào? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B�n hãy �	i chi�u nh�ng n�i dung v�a vi�t v�i nh�ng thông tin d��i �ây 

và t� hoàn thi�n n�i dung tr� l!i các câu h#i. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1.  Các kĩ năng chuyên biệt trong tham vấn 

a. K: n;ng xây d�ng quan h� tích c�c trong tham v4n 

K5 n2ng xây d�ng quan h	 tích c�c trong tham v�n bao gMm hai k5 n2ng: 

k5 n2ng kh9i �"u và k5 n2ng c�u trúc/thi&t k& buRi tham v�n.  

a

1

. K5 n2ng kh9i �"u 

Thành ng0 ta có câu “�"u xuôi �uôi l�t”. Bi&t kh9i �"u buRi tham v�n t�t 

là ti+n �+ t�o nên s� thành công cho c$ ca tham v�n, ng�%c l�i, m t kh9i 

�"u không suôn so có th� sZ $nh h�9ng �&n su�t ti&n trình tham v�n.  

K5 n2ng kh9i �"u ca tham v�n bao gMm hai k5 n2ng thành ph"n là k5 n2ng 

m�i (cho phép) thân ch8 trình bày v�n �+ c8a mình và k5 n2ng tóm l�%c. 

—  Cho phép  thân ch8 trình bày v�n �+ c8a mình 

Cho phép thân ch8 nói là nh0ng câu ng4n m�i thân ch8 nói v+ câu chuy	n 

c8a mình và cEng �� truy+n ��t r^ng nhà tham v�n �ã ��%c chu|n bx s}n 
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sàng �� nghe. V+ v�n �+ này, Richard Nelsson - Jones nh�n m�nh: “Cho 

phép thân ch8 nói là ng��i m9 caa và ��a cho thông �i	p r^ng nhà tham 

v�n �ang r�t h1ng thú và �ã chu|n bx tâm th& �� nghe thân ch8. Làm 6n 

hãy chia so cùng tôi t�t c$ sâu thpm, b$n ch�t các v�n �+ c8a b�n”. Nhà 

tham v�n ngMi �ó �� khám phá nh0ng thông tin v+ thân ch8 và giúp thân 

ch8 t� khám phá chính b$n thân mình.  

Kh9i �"u ca tham v�n b^ng vi	c cho phép thân ch8 nói không nên dùng 

các câu h.i m9, chung chung nh�: Tôi có th, giúp gì cho b�n �ây hoXc 

Tôi có th, làm gì cho b�n. Nh0ng câu cho phép thân ch8 nói ��i lo�i nh� 

v:y ch3 làm cho thân ch8 c$m th�y l	 thu c vào nhà tham v�n và tr9 nên 

th; � ng.  

Khi cho phép thân ch8 nói, toàn b  c6 th� và toàn b  nh0ng tín hi	u âm 

thanh tK nhà tham v�n r�t quan tr�ng �� truy+n ��t r̂ ng nhà tham v�n 

�ang r�t tho$i mái và chân thành v�i ng��i nói. Nhà tham v�n nên c� 

g4ng xây d�ng m t b"u không khí xúc c$m �m áp, t�o c$m giác an toàn 

cho thân ch8. Nói v�i t�c �  ch:m rãi, �m áp có th� t�o thành m t môi 

tr��ng bình an cho thân ch8. Bên c�nh �ó, nhà tham v�n nên sa d;ng 

nh0ng thông �i	p c6 th� h%p lí �� th� hi	n s� chú ý và h1ng thú v�i t� 

cách c8a ng��i nghe �� kích thích thân ch8.  

Các mpu câu th�!ng ��Wc dùng �, cho phép thân ch* trình bày là: 

—  Làm 6n nói cho tôi bi&t lí do gì khi&n b�n �&n �ây? 

—  Làm 6n nói cho tôi bi&t �i+u gì �ã mang b�n �&n �ây? 

—  Làm 6n hãy nói cho tôi, b�n �ang m4c 9 v�n �+ nào? 

—  Hãy cho tôi chia so cùng b�n. 

—  B�n mu�n b4t �"u tK �âu? 

—  B�n �ang ngh5 gì v:y? 

—  Tôi �ã s}n sàng n&u b�n mu�n nói. 

— Nhìn b�n hôm nay có vo không vui? 

—  B�n nói b�n có chuy	n mu�n chia so v�i tôi, b�n có th� nói cho tôi bi&t 

c; th� h6n ��%c không? 

— B�n mu�n ��%c chia so v+ m�i quan h	 tình c$m c8a mình, m�i quan h	 

c; th� mà b�n �ang mu�n nói �&n là gì? 
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—  Sáng nay b�n có vo buMn, b�n có mu�n nói v+ �i+u �ó không? 

—  �i+u b�n th�c s� mu�n nói hôm nay là... 

 Tóm l�Wc l�i nh�ng �i'u thân ch* trình bày 

z giai �o�n �"u c8a quá trình tham v�n, vi	c tóm l�%c có tác d;ng soi 

sáng nh0ng n i dung mà thân ch8 �ã tKng nói; ki�m tra và làm sáng t. 

nh0ng nh:n th1c c8a c$ hai bên; nh4c l�i các ch8 �i�m và ph�m vi v�n 

�+ �ã th$o lu:n. Bên c�nh �ó nh0ng l�i tóm l�%c còn có m t s� tác d;ng 

khác. Trong tr��ng h%p n&u thân ch8 trình bày quá lâu, dài dòng, không 

rõ ý thì nhà tham v�n có th� tóm l�%c và thi&t l:p s� hi	n di	n c8a h�, 

làm cho quá trình giao ti&p tr9 nên có tính ch�t hai chi+u h6n. H6n th& 

n0a, n&u thân ch8 nói v+ câu chuy	n c8a h� quá nhanh thì nhà tham v�n 

có th� bày t. câu tóm l�%c v�i l�i nói r�t ch:m rãi, nhxp nhàng �� ki+m 

ch& h� xu�ng.  

Sau khi thân ch8 trình bày xong lí do khi&n h� �&n tham v�n ti&p, nhà 

tham v�n có th� sa d;ng k5 n2ng tóm l�%c �� ph$n ánh l�i toàn b  

nh0ng ch8 �i�m chính �ã tKng giao ti&p. Vi	c tóm l�%c nh� v:y sZ có tác 

d;ng liên k&t nh0ng c$m xúc chính và ph�m vi n i dung thân ch8 nói. 

Nh0ng câu tóm l�%c h%p lí có ch1c n2ng nh� m t c"u n�i, cho phép 

thân ch8 ti&p t;c v+ các ch8 �+ �ã nói hay chuy�n sang m t ch8 �i�m 

khác. Bên c�nh �ó, vi	c sa d;ng k5 n2ng tóm l�%c còn cho phép nhà 

tham v�n ki�m tra l�i tính chính xác trong nh:n th1c c8a mình �Mng th�i 

xác �xnh rõ thêm. Bên c�nh �ó, vi	c sa d;ng k5 n2ng tóm l�%c còn cho 

phép nhà tham v�n ki�m tra l�i tính chính xác trong nh:n th1c c8a mình 

�Mng th�i xác �xnh rõ thêm v+ mXt nh:n th1c cho thân ch8. 

M t h0u d;ng khác c8a k5 n2ng tóm l�%c trong giai �o�n �"u c8a quá 

trình tham v�n là cung c�p tRng quan chung v+ ph�m vi c8a nh0ng  

v�n �+ khác nhau. Phân tích tác d;ng này, Richard Nelson — Jones vi&t: 

“B�n hãy t�9ng t�%ng r^ng có m t thân ch8 �&n �� tìm ki&m s� tr% giúp 

và �ã b4t �"u mô t$ m t s� các v�n �+ khác nhau. Vi	c tóm l�%c �� xác 

�xnh ph�m vi c8a v�n �+ có th� cung c�p cho thân ch8 nh0ng lu:n �i�m 

rõ ràng h6n là �� h� loay hoay v�i cách diVn ��t riêng c8a mình.” 

a

2

. K5 n2ng c�u trúc/thi&t k& quá trình tham v�n 

BuRi làm vi	c v�i nhà tham v�n là m t tr$i nghi	m m�i v�i nhi+u thân ch8. 

Ph"n l�n thân ch8 khi �&n v�i nhà tham v�n th��ng mong nh:n ��%c l�i 
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khuyên tK nhà tham v�n và h� không c"n ph$i ns l�c nhi+u trong quá 

trình tìm ki&m gi$i pháp (vi	c này là c8a nhà tham v�n). Do �ó nhà tham 

v�n c"n làm cho thân ch8 hi�u �úng v+ ho�t � ng này. �� th�c hi	n �i+u 

này, nhà tham v�n ph$i có k5 n2ng c�u trúc/thi&t k& quá trình tham v�n.  

K5 n2ng c�u trúc/thi&t k& quá trình tham v�n th� hi	n 9 vi	c nhà tham 

v�n có kh$ n2ng gi$i thích m t cách rõ ràng, c; th� v+ quan h	 gi0a nhà 

tham v�n và thân ch8, vai trò c8a msi bên, h��ng làm vi	c, nh0ng yêu 

c"u trách nhi	m c8a msi bên trong quá trình tham v�n, v�n �+ b$o m:t... 

Nh0ng v�n �+ này ph$i ��%c th� hi	n 9 h%p �Mng tham v�n (có th, bCng 

v;n b�n ho2c tho� thu\n mi�ng). Nhà tham v�n có th� th�c hi	n k5 n2ng 

này b^ng t�t c$ các ph�6ng ti	n giao ti&p mà mình có: c$ giao ti&p b^ng 

ngôn ng0 và phi ngôn ng0.  

b. K: n;ng sb dcng câu h#i �, thu th\p thông tin  

�� giúp thân ch8 gi$i quy&t ��%c khó kh2n c8a mình, nhà tham v�n c"n 

ph$i hi�u m t cách rõ ràng nh0ng v�n �+ thân ch8 �ang gXp ph$i. Có nhi+u 

cách �� thu th:p thông tin liên quan �&n v�n �+ c8a thân ch8 nh� quan 

sát ho�t � ng c8a thân ch8, sa d;ng các tr4c nghi	m, thang �o, sa d;ng 

câu h.i. Trong tài li	u này chúng tôi gi�i thi	u m t cách thu th:p thông 

tin phR bi&n nh�t, �ó là dùng câu h.i  

—  Nh0ng câu h.i v+ c$m xúc và ph$n 1ng c8a c6 th� 

Nh0ng câu h.i v+ c$m xúc và ph$n 1ng c8a c6 th� là nh0ng câu h.i 

nh^m khu bi	t, khai thác, xác �xnh và giúp thân ch8 ��i mXt v�i nh0ng 

c$m xúc và ph$n 1ng c8a c6 th� mà h� �ã tKng tr$i qua trong quá kh1. 

Câu h.i c8a nhà tham v�n có th� giúp thân ch8 cá bi	t hoá và xác �xnh 

các c$m xúc và ph$n 1ng c8a c6 th�. Tuy nhiên, n&u nhà tham v�n 

không th� xác �xnh rõ ��%c chính xác các c$m xúc và ph$n 1ng c8a thân 

ch8 thì h� c"n ph$i xác �xnh rõ b$n ch�t, ý ngh5a c8a nh0ng tK mà thân 

ch8 �ã dùng �� g�i các c$m nh:n và ph$n 1ng có 9 mình. Chpng h�n, 

sau khi thân ch8 nói: Tôi �ang r4t th4t vLng, nhà tham v�n có th� �Xt câu h.i: 

Khi b�n nói là b�n r4t th4t vLng, c�m xúc chính xác c*a b�n T �ây là gì? 

hoXc B�n c�m th4y r4t th4t vLng, hãy nói cho tôi v' c�m giác �ó. Sau �ó 

nhà tham v�n có th� c ng tác v�i thân ch8 �� xác �xnh chính xác c$m 
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nh:n và ph$n 1ng 9 thân ch8, chpng h�n có th� h.i: Môi khi b�n c�m 

th4y mu	n t� tb ph�i không? hoXc B�n �ã ham mu	n nh� th� nào?.  

Nhi	m v; c8a nhà tham v�n là c"n tr% giúp thân ch8 �� xác �xnh, khai 

tri�n và d�ng lên nh0ng c$m xúc, ph$n 1ng có th�c 9 h�. 

—  Nh0ng câu h.i v+ suy ngh5 

Nhà tham v�n/giáo viên có th� tr% giúp thân ch8 bi�u l  suy ngh5 c8a h� 

b^ng nh0ng câu h.i thích h%p. Có m t ph�6ng pháp ��%c sa d;ng �� 

�Xt câu h.i v+ suy ngh5 có tên là ph�6ng pháp Think loud (n�i tung ý ngh5). 

Think loud là ph�6ng pháp có liên h	 �&n vi	c khuy&n khích thân ch8 

nói t� do v+ quá trình suy ngh5 trong m�i liên h	 v�i tình hu�ng �2c bi	t. 

Chpng h�n, thân ch8 có th� ��%c �+ nghx ��a nhà tham v�n/giáo viên di 

chuy�n ch:m rãi qua nh0ng suy ngh5 và c$m nh:n c8a thân ch8 trong 

m�i liên h	 v�i nh0ng tr$i nghi	m g%i lên s� c2ng thpng. 

�ôi khi, nhà tham v�n/giáo viên có th� có nh0ng suy ngh5 tK nh0ng c$m 

nh:n c8a thân ch8. Ví d; nhà tham v�n có th� h.i: Nh�ng suy ngh: nào 

��n tr��c ho2c �i kèm theo nh�ng c�m nh\n này?. Trong tr��ng h%p khác 

nhà tham v�n/giáo viên có th� tìm ��%c suy ngh5 c8a thân ch8 tK nh0ng 

hành vi mang tính ch�t cá nhân c8a h�. z �ây, nhà tham v�n có th� �Xt 

câu h.i: Khi b�n làm �i'u �ó, b�n suy ngh: gì? hoXc Khi b�n nói �i'u �ó,  

ý ngh: nào �ã xu4t hi�n trong �3u b�n?. Sau khi thân ch8 tr$ l�i, nhà tham 

v�n có th� h.i thêm Còn nh�ng ý ngh: hay bi,u t�Wng nào khác không? 

Cách khác �� tìm hi�u suy ngh5 9 thân ch8 có liên quan �&n ph�m vi c8a 

c��ng �  suy ngh5. M t trong nh0ng con ���ng �� th�c hi	n �i+u này là 

phân lo�i các suy ngh5 theo c��ng �  v�i các tên nh� “nóng b.ng”, “l�nh 

nh�t”, “nMng �m” (�iên �"u, r�i ru t, nát c$ óc...). Nhà tham v�n/giáo 

viên tr% giúp thân ch8 tìm ki&m nh0ng suy ngh5 “nóng b.ng” có th� gây 

nên nh0ng c$m giác không mong mu�n hoXc quá trình giao ti&p th�t b�i. 

Thông th��ng, nh0ng suy ngh5 c8a thân ch8 v+ vi	c ng��i khác ngh5 gì 

có th� là nh0ng suy ngh5 “nóng b.ng” d�n �&n nh0ng quá trình giao ti&p 

th�t b�i. Nhà tham v�n/giáo viên c"n nh�y c$m và khai thác nh0ng �i�m 

m�u ch�t này. 

—  Nh0ng câu h.i v+ hành � ng và giao ti&p c8a thân ch8 
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Nh0ng câu h.i v+ hành � ng và giao ti&p c8a thân ch8 nh^m m;c �ích 

rút ra nh0ng chi ti&t c; th� c8a vi	c thân ch8 �ã 1ng xa nh� th& nào. 

Thông th��ng, nh0ng mô t$ c8a thân ch8 r�t m:p m�, h� có xu h��ng xin 

��%c tr% giúp �� làm cho các v�n �+ tr9 nên rõ ràng h6n. D��i �ây là m t 

s� m�u câu h.i thông d;ng th��ng ��%c sa d;ng �� t:p trung vào hành 

� ng và giao ti&p c8a thân ch8: 

+  B�n �ã 1ng xa nh� th& nào? 

+  B�n �ã nói ra sao? 

+  B�n �ã giao ti&p v�i âm l�%ng và nh0ng ca ch3 c8a c6 th� nh� th& nào? 

+  �i+u gì �ã x$y ra tr��c khi b�n 1ng xa nh� v:y? 

+  B�n �ã hành � ng nh� v:y 9 �âu? 

+  B�n �ã giao ti&p/hành � ng nh� v:y bao lâu? 

M t d�ng câu h.i khác xa h6n cEng t:p trung vào hành � ng và giao ti&p 

c8a thân ch8 �ó là m�u câu Hãy ch_ cho tôi. Thân ch8 có th� ��%c yêu 

c"u minh ho� cho các thông �i	p b^ng âm thanh, ngôn ng0, ca ch3 c6 

th� khi t�6ng tác v�i ��i t�%ng trong m t quá trình �óng vai mà có th� 

nhà tham v�n sZ gi0 m t vai trong �ó. Sa d;ng vi	c �óng vai có th� cho 

phép tìm hi�u mô hình hành vi và giao ti&p c8a thân ch8 �� kxp th�i giúp 

thân ch8 �i+u ch3nh. Nhà tham v�n giúp thân ch8 �óng vai có th� ghi 

hình l�i quá trình s4m vai �� thân ch8 có th� xem l�i và rút kinh nghi	m 

v+ quá trình giao ti&p và hành � ng c8a mình. 

K5 n2ng �Xt câu h.i là k5 n2ng quan tr�ng ��%c sa d;ng nhi+u trong quá 

trình tham v�n. Tuy nhiên, n&u nhà tham v�n không sa d;ng h%p lí k5 

n2ng này thì có th� bi&n quá trình tham v�n thành quá trình h.i cung, 

làm ph$n tác d;ng tham v�n. Vì v:y, nhà tham v�n c"n sa d;ng k5 n2ng 

này m t cách h%p lí trong m�i t�6ng quan v�i k5 n2ng l4ng nghe. Chia so 

v+ v�n �+ này, Richard Nelsson Jones vi&t: “Chính câu h.i �ã có m t ti+m 

n2ng phá hu� quan h	 tr% giúp. Thân ch8 có th� b�c b i vì bx th|m v�n 

h6n là ��%c hi�u nh� chính h�. H6n th& n0a, b^ng cách �i+u khi�n v;ng 

v+, nhà tham v�n có th� làm phát tri�n s� gi:n d0 và ch�ng c� 9 thân 

ch8. Th:m chí n&u có xu�t hi	n s� ph;c tùng thì nhà tham v�n có th� �ã 

khuy&n khích s� ph; thu c c8a thân ch8 h6n là tr% giúp h� t� nâng cao 

n2ng l�c và tôn tr�ng chính cu c s�ng c8a mình”. 
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c.  K: n;ng giám sát 

K5 n2ng giám sát có tác d;ng tr% giúp thân ch8 làm sáng t. v�n �+, xác 

�xnh nh0ng c$m xúc, nh0ng ph$n 1ng c8a c6 th�, nh0ng suy ngh5 và các 

quá trình giao ti&p. Vi	c giám sát có tác d;ng c$ 9 giai �o�n kh9i �"u, 

trong su�t quá trình và sau khi tham v�n. Khi b4t �"u tham v�n, vi	c 

giám sát có h	 th�ng giúp thân ch8 xâu chusi các s� ki	n và nh:n th1c 

v�n �+ m t cách rõ ràng nh�t. Trong khi tham v�n, giám sát có th� ph;c 

v; cho vi	c nh4c nh9, ki�m tra và thúc �|y quá trình th�c hi	n k& ho�ch. 

Sau khi tham v�n, giám sát r�t thích h%p �� duy trì nh0ng k&t qu$ ��t 

��%c c8a quá trình tham v�n.  

—  Giám sát nh0ng c$m xúc và ph$n 1ng c8a c6 th� 

Nhà tham v�n có th� khuy&n khích thân ch8 giám sát nh0ng c$m giác và 

các ph$n 1ng c6 th� c8a mình b^ng vi	c sa d;ng m t thang �ánh giá 

ng4n theo ngày hay theo các tình hu�ng �Xc bi	t. Thân ch8 có th� ��%c 

�+ nghx �ánh giá chính b$n thân h� v+ nh0ng c$m nh:n hay các tâm 

tr�ng (tK r�t h�nh phúc �&n th�t v�ng); theo m1c �  c8a s� c2ng thpng 

(tK r�t c2ng thpng �&n không c2ng thpng); theo m1c �  c8a s� lo âu (tK 

r�t lo âu �&n không lo âu)... Thang �ánh giá chung có th� tK 0 �&n 10 

hoXc tK 0 �&n 100. Nhà tham v�n có th� ph$i ch3 cho thân ch8 bi&t cách 

xác �xnh và �ánh giá chính xác các c$m nh:n và ph$n 1ng c6 b$n c8a c6 

th� mà h� ph$i tr$i nghi	m tKng ngày hoXc theo các tình hu�ng �Xc bi	t. 

Ví d; m t thang �ánh giá �6n gi$n nh� sau: 

Không lo l�ng  0 1 2 3 4 5 6 78 9 10 Lo l�ng t!t "! 

—  Giám sát nh0ng suy ngh5 

Nhà tham v�n có th� khuy&n khích thân ch8 theo dõi các suy ngh5 và 

nh:n th1c c8a h�. �ôi khi nh0ng giám sát nh� v:y có liên quan v�i vi	c 

giám sát nh0ng c$m xúc và ph$n 1ng c6 th� c8a thân ch8. z �ây nhà 

tham v�n có th� yêu c"u thân ch8 �Xt m t d�u (*) cho m t ý ngh5 nóng 

b.ng có liên quan nhi+u nh�t v�i nh0ng c$m nh:n và ph$n 1ng c6 th�. 

M t cách ti&p c:n khác �� giám sát nh0ng suy ngh5 c8a thân ch8 là yêu 

c"u thân ch8 �&m nh0ng suy ngh5 (tiêu c�c hoXc tích c�c) liên quan �&n 

các s� ki	n trong m t kho$ng th�i gian nào �ó. Vi	c �&m này sZ giúp cho 
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thân ch8 ý th1c ��%c vi	c lXp l�i t� nhiên trong ý ngh5 c8a h�. Chpng h�n 

yêu c"u thân ch8 �&m nh0ng suy ngh5 t� ti v+ s� th�t b�i (thi tr�%t, bx 

�i�m kém...) trong m t kho$ng th�i gian.  

M t cách khác �� giúp thân ch8 giám sát nh0ng ý ngh5 là sa d;ng mô 

hình STC (Situation/Tình hu�ng — Think/Thoughs/Suy ngh5 Consquence/ 

C$m nh:n, ph$n 1ng c8a c6 th� và quá trình giao ti&p). Cách theo dõi 

này xu�t phát tK ý t�9ng cho r^ng thân ch8 không liên h	 m t cách ng�u 

nhiên tK tình hu�ng �&n h:u qu$ c8a tình hu�ng. Thay vào �ó, h:u qu$ 

c8a tình hu�ng ��%c/bx �i+u khi�n b9i nh0ng gì thân ch8 ngh5. Nói cách 

khác, nh0ng c$m nh:n, suy ngh5 và giao ti&p c8a thân ch8 bx chi ph�i b9i 

suy ngh5 và các quá trình trí tu	. 

D��i �ây là b$ng theo dõi theo mô hình STC 

B#NG THEO DÕI (GIÁM SÁT) STC 

Tình hu�ng: 

(Ch_ ra tình hu	ng m�t cách rõ ràng và cô �Lng) 

Nh0ng suy ngh5: 

Ghi l�i nh�ng suy ngh: v' tình hu	ng 

H:u qu$: 

V' c�m giác và các ph�n Hng c*a c& th, 

V' quá trình giao ti�p và Hng xb 

 Nhà tham v�n cEng có th� h��ng d�n thân ch8 sa d;ng b$ng giám sát 

�� t� theo dõi mình theo mô hình sau: 

B#NG XÁC 34NH VÀ 3ÁNH GIÁ CÁC C#M GIÁC, PH#N 8NG C9 TH: 

VÀ NH;NG SUY NGH> THEO TÌNH HU@NG 

1. Tình hu�ng  

(V�i ai? V' vi�c gì? Khi nào? t �âu?) 

Ví d;: 5h30 chi+u th1 sáu 
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B#NG XÁC 34NH VÀ 3ÁNH GIÁ CÁC C#M GIÁC, PH#N 8NG C9 TH: 

VÀ NH;NG SUY NGH> THEO TÌNH HU@NG 

Tôi �ang làm vi	c mu n, s&p c8a tôi vào và h.i: “C:u ch�a hoàn thành 

công vi	c �ó c6 à?” 

2. Nh0ng c$m giác và ph$n 1ng c6 b$n 

(Mã c�m th4y gì? Mã ph�n Hng nh� th� nào? Hãy �ánh giá theo thang 

�ánh giá t� 0 ��n 100) 

Ví d�: 

Gi:n d0: 80% 

Bx xúc ph�m: 60% 

C2ng thpng: 65% 

(Nh0ng ý ngh5 nào �ã xu�t hi	n tr��c khi có nh0ng c$m nh:n và ph$n 

1ng c6 th� nh� trên. Hãy �ánh d�u * cho suy ngh5 nóng b.ng nh�t.) 

Ví d�:  

Ông �y �ang gi:n tôi. 

Tôi không �áng bx khi�n trách nh� v:y khi tôi �ang chxu ��ng 9 m1c �3nh 

�i�m c8a s� c2ng thpng công vi	c. 

Tôi �ang tìm cách �� chuMn v+ nhà. 

Tôi �ang bx ��i xa nh� m t cái máy. 

S&p c8a tôi �ã h1a v�i khách hàng quá nhi+u và quá s�m �i+u này là 

không c"n thi&t �� gây áp l�c cho nhân viên. 

—  Giám sát quá trình giao ti&p và hành � ng 

Nhà tham v�n có th� khuy&n khích thân ch8 giám sát hành vi c8a h� và 

có ý th1c h6n trong khi giao ti&p và 1ng xa trong ph�m vi v�n �+ �ang 

v��ng m4c. D��i �ây là m t s� ph�6ng pháp mà nhà tham v�n có th� sa 

d;ng �� khuy&n khích thân ch8 t� giám sát quá trình h� giao ti&p và 

hành � ng nh� th& nào. 

+  Ghi nh:t kí: 

Ghi nh:t kí là m t cách giám sát quá trình giao ti&p và hành � ng. Thân 

ch8 có th� ��%c �+ nghx ghi l�i m t cách có phê phán nh0ng s� ki	n, 
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tình ti&t trong �ó h� có v:n d;ng và sa d;ng các cách giao ti&p 1ng xa t�t 

hoXc tMi. Tuy ghi nh:t kí có th� r�t h0u ích, nh�ng m t s� thân ch8 cho 

r^ng cách ti&p c:n này quá dV dàng �� h� có th� ph�t l� �i và n&u có ghi 

chép cEng không mang tính h	 th�ng. 

+  Sa d;ng bi�u �M v+ t"n su�t 

Bi�u �M t"n su�t t:p trung ch8 y&u vào vi	c ph$n ánh thân ch8 �ã có bao 

nhiêu l"n th� hi	n nh0ng 1ng xa �Xc bi	t trong m t �6n vx th�i gian nh�t 

�xnh, có th� là m t tu"n, m t ngày, m t tháng. 

+  Sa d;ng b$ng giám sát STC 

Sa d;ng b$ng giám sát STC có th� giúp thân ch8 tìm ra m�i liên h	 gi0a 

nh0ng gì h� ngh5, c$m nh:n và hành � ng v�i quá trình giao ti&p và 

hành � ng c8a h�. 

+  Tr% giúp thân ch8 t� ki�m tra, giám sát mình 

H"u h&t các thân ch8 không có thói quen t� giám sát m t cách có h	 th�ng 

và ghi nh:n v+ vi	c h� c$m nh:n, suy ngh5 và hành � ng nh� th& nào. 

Nhà tham v�n c"n thúc �|y, � ng viên thân ch8 �� h� làm ��%c �i+u �ó. 

Chpng h�n, m t nhà tham v�n có th� nói v�i h�c sinh c8a mình r̂ ng: 

“Vi	c ghi l�i m t cách h	 th�ng quá trình giao ti&p v�i nh0ng tK ng0 âm 

thanh và ngôn ng0 c6 th� c8a em msi khi mU em ��a ra nh0ng yêu c"u 

quá kh4t khe có th� cung c�p cho chúng ta nh0ng thông tin c"n thi&t �� 

tìm ki&m m t chi&n l�%c thích h%p nh^m làm h�n ch& s� ph; thu c c8a 

em vào mU em.” 

Thân ch8 h"u nh� không th� tìm ra cách giám sát b$n thân theo h��ng 

riêng c8a h�. z �ây, nhà tham v�n/giáo viên c"n cung c�p nh0ng mô 

hình khác nhau �� thân ch8 có th� ti&n hành vi	c t� giám sát. MXt khác 

thân ch8 không có kh$ n2ng quan sát chính xác m t cách t� nhiên.  

Vì th&, nhà tham v�n c"n �ào t�o h� trong vi	c phân bi	t và ghi l�i nh0ng 

hành vi �Xc bi	t. Nhà tham v�n không nh0ng giúp thân ch8 nhìn nh:n 

v�n �+ m t cách rõ ràng h6n mà còn ph$i ch3 rõ h� c"n ghi nh:n nh� th& nào. 

Nhà tham v�n có th� khuy&n khích thân ch8 b^ng cách th� hi	n s� h1ng 

thú b^ng nh0ng l�i khen ng%i khi thân ch8 th�c hi	n công vi	c �i+n vào 

các b$ng t� theo dõi. �ây là cách c8ng c� hành vi r�t t�t. H6n n0a, nhà 

tham v�n cEng nên th��ng xuyên khuy&n khích thân ch8 v+ nh0ng ns 



                                                         
KĨ NĂNG THAM VẤN, TƯ VẤN, HƯỚNG DẪN VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP… HỌC SINH THPT   | 121 

 

l�c c8a h�. Nhà tham v�n cEng có th� � ng viên thân ch8 sa d;ng nh0ng 

thông tin trong b$ng t� theo dõi �� nh:n th1c và �ánh giá v+ b$n thân. 

Không làm thay công vi	c cho thân ch8, nhà tham v�n c"n làm cho thân 

ch8 hi�u ��%c ý ngh5a c8a nh0ng thông tin mà h� �ã thu nh:n ��%c. 

d. K: n;ng ��a ra nh�ng thách thHc và s� ph�n h6i 

�i�m kh9i �"u cho quan h	 tr% giúp t�t �Up là nhà tham v�n sa d;ng k5 

n2ng l4ng nghe và k5 n2ng �Xt câu h.i �� tìm hi�u và làm sáng t. v�n �+ 

c8a thân ch8. Vi	c ��a ra nh0ng thách th1c và s� ph$n hMi là hai k5 n2ng 

mà nhà tham v�n có th� sa d;ng �� thân ch8 t� tìm hi�u b$n thân và v�n 

�+ c8a h� m t cách sâu s4c. 

Nhà tham v�n c"n tr% giúp thân ch8 có cách nhìn m�i sâu s4c h6n v+ 

b$n thân và v�n �+ mà h� �ang gXp ph$i. z �ây, nhà tham v�n ph$i t�o 

ra các cách th1c �� giúp thân ch8 tìm hi�u, lí gi$i s� khác nhau hay mâu 

thu�n trong c$m nh:n, suy ngh5 và v�i nh0ng khía c�nh mà h� ch�a th� 

ý th1c ��%c h&t. Thách th1c mà nhà tham v�n nêu ra ph$i �$m b$o hai 

�i+u ki	n: th1 nh�t, các cách th1c hay mâu thu�n ph$i chính xác và sát 

v�i v�n �+ c8a thân ch8; th1 hai, nh0ng mâu thu�n này ph$i ��%c ��a ra 

theo cách h%p lí, không mang tính uy hi&p hay �e d�a thân ch8. M t s� 

lo�i thách th1c và mâu thu�n mà nhà tham v�n có th� chú ý ��a ra cho 

thân ch8 trong quá trình tham v�n: 

— Mâu thupn gi�a ngôn ng� và hành vi phi ngôn ng� 

Ví d3 

Khách hàng: Cu�c s	ng c*a tôi �úng là �>a ngcc (c�!i), bây gi! tôi không 

bi�t ph�i ti�p tcc làm gì n�a. 

Nhà tham v�n: B�n nói cu�c s	ng c*a b�n hi�n nay là �>a ngcc, nh�ng nc 

c�!i c*a b�n làm tôi th4y v4n �' không quan trLng nh� b�n nói. 

—  Mâu thu�n gi0a l�i nói và hành � ng 

K& ho�ch: Tôi c3n ph�i hoàn thi�n b�n báo cáo t	i nay, công vi�c �	i v�i 

tôi là quan trLng nh4t, nh�ng tôi còn ph�i �i g2p ng�!i b�n �, nói 

chuy�n v' kì ngh_ cu	i tu3n, sau �ó tôi sO quay l�i công vi�c sau. 

Nhà tham v�n: Anh nói công vi�c là quan trLng nh4t, nh�ng hi�n nay vi�c 

anh �i th;m b�n và bàn v' kì ngh_ m�i là vi�c anh mu	n làm nh4t? 
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+  Mâu thu�n gi0a giá trx và hành � ng 

Ví d3 

Khách hàng: Tôi hi,u là cha mI ph�i l8ng nghe con cái, nh�ng tôi ph�i 

c8t ngang nh�ng chuy�n mà cháu k, chYng qua vì tôi sW cháu sO hLc theo 

nh�ng gì mà m4y �Ha b�n �ã làm. 

Nhà tham v�n: Anh coi trLng vi�c cha mI ph�i l8ng nghe con cái, th� vi�c 

anh c8t ngang l!i con mình c`ng là m�t bi,u hi�n c*a s� l8ng nghe sao? 

Khi ��a ra thách th1c, �i+u quan tr�ng là nhà tham v�n c"n làm cho 

thân ch8 có ý th1c �ón nh:n m t thông tin m�i. Do �ó, nhà tham v�n 

nên ��a ra các thách th1c v�i t� cách chia so mang tính ch�t bình �png, 

�Xc bi	t c"n tránh vi	c nói chXn h�ng thân ch8 và ph$i luôn nh� r̂ ng, 

nh0ng thách th1c ��a ra nh� m t l�i m�i thân ch8 tìm hi�u. M t nguy 

c6 l�n có th� x$y ra khi nhà tham v�n ��a ra nh0ng thách th1c cho thân 

ch8 là thân ch8 có th� nh:n th1c nh0ng �i+u nhà tham v�n nói nh� là 

m t s� �àn áp. 

Khi ��a ra nh0ng thách th1c hay mâu thu�n cho thân ch8, nhà tham v�n 

c"n chú ý �&n các hành vi phi ngôn ng0 nh� ca ch3, �i	u b  và âm �i	u 

c8a gi�ng nói �� tránh gây thêm s� c2ng thpng n6i thân ch8, sao cho s� 

c2ng thpng ch3 gi�i h�n 9 m1c mâu thu�n c8a thách th1c. B9i n&u thân 

ch8 c$m th�y bx thách th1c quá nhi+u h� sZ tìm cách ch�ng l�i. Nh0ng 

chi&n l�%c mà các thân ch8 th��ng sa d;ng �� ch�ng l�i nh0ng thách 

th1c bao gMm: tìm ki&m s� hs tr% 9 n6i khác; ngu� bi	n cho nh0ng mâu 

thu�n; m�t ni+m tin 9 nhà tham v�n; �Mng ý v+ mXt hình th1c v�i nhà 

tham v�n cho xong chuy	n còn trên th�c t& thì không làm gì c$. 

Nhà tham v�n cEng nên tránh vi	c ��a ra các thách th1c liên ti&p hoXc 

c��ng �i	u hoá nh0ng thách th1c vì có th� làm thân ch8 th�y không an 

toàn trong khi tham v�n. �i+u này là nh0ng tác nhân ng2n chXn quá 

trình t� nh:n th1c c8a thân ch8 và phá ho�i ng"m quan h	 tr% giúp, h%p 

tác t�t �Up. Do �ó, nhà tham v�n nên ��a ra các thách th1c m t cách 

h%p lí và có k5 n2ng �� giúp các thân ch8 m9 r ng s� hi�u bi&t và có th� 

hành � ng m t cách h%p lí h6n. 
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e. K: n;ng làm cho vi�c gi�i quy�t v4n �' trT nên dS dàng 

—  C; th� hoá m;c �ích 

Tác gi$ Richard Nelson — Jones cho r̂ ng, ngay tK �"u các thân ch8 �ã 

phát tri�n �8 các m;c tiêu c"n ��t ��%c mXc dù h� không nói ra hoXc 

ch�a ý th1c ��%c. Vì v:y, nhà tham v�n nên �+ nghx thân ch8 ��a ra m t 

h	 th�ng các m;c tiêu theo c$m nh:n và l�a ch�n riêng c8a h�. T:p h%p 

các m;c tiêu này tK phía thân ch8 có th� là tích c�c: Tôi mu	n th�c hi�n 

�i'u gì? nh�ng cEng có th� là tiêu c�c: Tôi nên tránh �i'u gì? hoXc là 

nh0ng m;c tiêu pha tr n gi0a tích c�c và tiêu c�c. 

Nhà tham v�n nên tránh vi	c � t ng t ch�t v�n thân ch8 b^ng h	 th�ng 

câu h.i v+ m;c tiêu. Trong h"u h&t các tr��ng h%p, s� tK t�n nhU nhàng 

là h&t s1c c"n thi&t. Nhà tham v�n nên sa d;ng m t s� câu h.i nhi+u l�a 

ch�n, t:p trung vào tâm �i�m c8a nh0ng gì thân ch8 mu�n làm và mu�n 

tránh �� giúp h� xác �xnh m;c tiêu. Tuy nhiên, �ôi khi nhà tham v�n c"n 

t�o �i+u ki	n thu:n l%i �� thân ch8 tìm hi�u sâu h6n v+ nh0ng m;c tiêu 

và nh0ng giá trx c6 b$n c8a nh0ng m;c tiêu �ó. Trong m�i tr��ng h%p, 

nhà tham v�n c"n tôn tr�ng quy+n �Xt và th�c hi	n m;c tiêu c8a thân 

ch8, �Mng th�i nên m9 r ng ho�t � ng l4ng nghe v�i các câu h.i tr% giúp 

�� làm sáng t. các m;c tiêu mà thân ch8 l�a ch�n. 

 D��i �ây là m t s� câu h.i �� tr% giúp thân ch8 xác �xnh m;c tiêu: 

+  Nh0ng m;c tiêu trong tình hu�ng này là gì? 

+  B�n ngh5 gì v+ m t m;c �ích ��%c coi là thành công trong tình hu�ng này? 

+  S� l�a ch�n c8a b�n v+ h	 th�ng m;c tiêu là gì? 

+  B�n mu�n làm gì trong tình hu�ng này cho: 

� B$n thân mình 

� Cho nh0ng ng��i khác 

� Cho các m�i quan h	 c8a b�n n&u h%p lí 

+  B�n mu�n tránh �i+u gì trong tình hu�ng này: 

� Cho b$n thân b�n. 

� Cho m t hay nhi+u ng��i khác. 

� Cho các m�i quan h	 c8a b�n n&u h%p lí. 

 Phát tri�n và khám phá nh0ng l�a ch�n. 
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Thân ch8 có th� ch3 bám theo m t m;c �ích �"u tiên �&n trong �"u h�, 

vì v:y có th� h� cEng ch3 theo �uRi m t ph�6ng pháp duy nh�t �� th�c 

hi	n m;c tiêu mà h� �ang theo �uRi. Nhà tham v�n c"n tr% giúp thân 

ch8 �� có th� phát tri�n và khám phá tr��c khi chính th1c �� thân ch8 

th�c hi	n các l�a ch�n �ó. 

Thông th��ng, khi thân ch8 �Xt ra các m;c �ích h� sZ c$m th�y khó 

kh2n và không bi&t làm th& nào �� ��t ��%c chúng. Các câu h.i ��%c �Xt 

ra m t cách h%p lí sZ giúp thân ch8 phát tri�n và khám phá nh0ng l�a 

ch�n, kích thích thân ch8 nhìn nh:n m t cách s4c bén và sa d;ng t� duy 

m t cách sáng t�o. H"u h&t các thân ch8 �+u thông thái h6n h� ngh5 

nh�ng h� th��ng không �8 t� tin và có �8 k5 n2ng �� kh9i � ng s� thông 

thái c8a mình.  

Nhà tham v�n c"n giúp �y thân ch8 �� h� ngh5 v+ k&t qu$ c8a nh0ng l�a 

ch�n c8a mình. Thông th��ng, t�t nh�t là phát tri�n nh0ng l�a ch�n 

tr��c và sau �ó ��a ra nh0ng l�a ch�n ti&p theo. Vi	c v i vã ��a ra nh0ng 

thông tin v+ k&t qu$ c8a nh0ng l�a ch�n tr��c có th� sZ gây tr9 ng�i cho 

quá trình m9 r ng nh0ng l�a ch�n. 

D��i �ây là m t s� m�u câu h.i phR bi&n th��ng ��%c dùng �� tr% giúp 

thân ch8 phát tri�n và khám phá nh0ng l�a ch�n nh^m gi$i quy&t nh0ng 

tình hu�ng c8a h�: 

+  Nh0ng m;c �ích mà b�n kì v�ng trong tình hu�ng này là gì? B�n �xnh sa 

d;ng cách nào �� ��t ��%c các m;c �ích �ó? 

+  Có nh0ng cách nào khác b�n có th� sa d;ng �� ti&p c:n tình hu�ng này? 

+  K&t qu$ b�n d� �xnh sZ ��t ��%c sau khi th�c hi	n nh0ng chi&n l�%c �ó 

là gì? 

Nhà tham v�n c"n chú ý v�i t�t c$ các câu h.i và �+ nghx c"n �i kèm v�i 

trách nhi	m cho nh0ng ý t�9ng �&n tK phía thân ch8. Các chuyên gia 

nên t� mình ch�ng l�i nh0ng cám ds v+ vi	c h� sZ v�%t qua và làm ch8 

nh0ng tình hu�ng có v�n �+ c8a thân ch8. 

2.  Các kĩ năng chuyên biệt trong tư vấn 

a. Giai �o�n ti'n quan h�/ti'n thâm nh\p và giai �o�n thâm nh\p  

*  Nh0ng k5 n2ng c"n thi&t trong giai �o�n ti+n thâm nh:p là 
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—  Kh$ n2ng phân tích �i�m m�nh �i�m y&u, k5 n2ng �ánh giá và t� �ánh giá. 

—  N2ng l�c xác �xnh các k5 n2ng t� v�n và nhìn nh:n các k5 n2ng này sZ 

giúp ích cho ng��i th�c hành t� v�n nh� th& nào. 

—  Các k5 n2ng marketing, kh$ n2ng thuy&t ph;c ng��i khác r^ng ho�t � ng 

t� v�n là h0u ích ��i v�i h�. 

* Nh0ng k5 n2ng c"n thi&t trong giai �o�n thâm nh:p là 

—  K5 n2ng �ánh giá s6 b  kh$ n2ng thành công c8a quá trình t� v�n. 

—  �ánh giá chính xác n2ng l�c c8a h� nh� nh0ng nhà t� v�n. 

—  Th$o h%p �Mng chính th1c và xây d�ng các h%p �Mng t� v�n phi chính th1c. 

—  Gi$i thích b$n ch�t c8a ho�t � ng t� v�n cho ng��i th�c hành t� v�n. 

b.  Các k: n;ng thi�t l\p m	i quan h�  

—  K5 n2ng l4ng nghe tích c�c. �ây là k5 n2ng r�t quan tr�ng trong vi	c thi&t 

l:p m�i quan h	 ng��i — ng��i. K5 n2ng này là m t t:p h%p các k5 n2ng 

b  ph:n nh� các k5 n2ng sa d;ng ph�6ng ti	n giao ti&p ngôn ng0 và phi 

ngôn ng0 trong giao ti&p. 

—  Các k5 n2ng c"n thi&t �� gi$i quy&t xung � t (s� ��i �"u). Trong vi	c xây 

d�ng m�i quan h	 t� v�n, nhà t� v�n cEng c"n sa d;ng hình th1c ��i 

�"u m+m �� th�y ��%c nh0ng v�n �+ khác bi	t trong khi làm vi	c v�i 

ng��i th�c hành t� v�n và t:p trung quan h	 t� v�n vào vi	c gi$i quy&t 

v�n �+ �ã nh:n ra. 

—  K5 n2ng duy trì s� t:p trung vào thân ch8 trong quá trình t� v�n �� tránh 

nh0ng trx li	u không c"n thi&t. Khi ng��i th�c hành t� v�n b4t �"u �i 

ch	ch h��ng khi bàn �&n v�n �+ c8a b$n thân h�, nhà t� v�n ph$i sa 

d;ng k5 thu:t hi	u ch3nh khích l	 �� h��ng s� t:p trung c8a m�i quan h	 

t� v�n vào thân ch8. Vi	c hi	u ch3nh này ��%c b4t �"u b^ng ph$n 1ng 

�Mng c$m v�i v�n �+ c8a ng��i th�c hành t� v�n và tr9 l�i s� t:p trung 

vào thân ch8. Ví dc: B�n r4t b	i r	i v�i nh�ng gì x�y ra trong l�p c*a b�n, 

T mHc �� nào �ó b�n c�m th4y y�u �u	i và v�i An, �ây chính là nh�ng 

v4n �' �	i v�i em 4y. Rõ ràng là vi	c tìm hi�u c$m giác b�i r�i c8a giáo 

viên không ph$i là tr�ng tâm c8a ph"n này mà m;c �ích c8a t� v�n là 

h��ng �&n gi$i quy&t v�n �+ c8a l�p và c8a em An. 
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c.  K: n;ng xác �>nh v4n �' và �' ra mcc �ích 

Các k5 n2ng c"n thi&t trong giai �o�n này là:  

—  Hi�u ��%c các lí thuy&t v+ hành vi cá nhân/tR ch1c và kh$ n2ng sa d;ng 

các thông tin �� xác �xnh v�n �+. 

—  Sa d;ng nhi+u ph�6ng pháp thu th:p thông tin bao gMm ph.ng v�n sâu, 

b$ng h.i �� thu th:p các thông tin có giá trx v+ v�n �+. 

—  Thông tin v+ b$n ch�t v�n �+ theo cách mà nh0ng ng��i th�c hành t� 

v�n hi�u rõ. 

—  Phát tri�n ��i t�%ng c8a v�n �+. 

—  Xác �xnh các m;c tiêu có th� ��t ��%c. 

d.  L�a chLn hình thHc can thi�p và tri,n khai 

Các k5 n2ng c"n thi&t:  

—  �ánh giá các giá trx c8a ng��i th�c hành t� v�n và các mô hình lí thuy&t 

�� xác �xnh ki�u can thi	p nào là phù h%p nh�t.  

—  Có ki&n th1c v+ ho�t � ng can thi	p có liên quan �&n v�n �+ mà nhà t� 

v�n �ang gi$i quy&t. 

—  Có kh$ n2ng truy+n t$i b$n ch�t ho�t � ng can thi	p có liên quan �&n 

v�n �+ c8a ng��i th�c hành t� v�n/thân ch8 và n&u c"n thi&t truy+n ��t 

ho�t � ng can thi	p cho ng��i th�c hành t� v�n. 

—  V�i ng��i th�c hành t� v�n, giám sát hi	u qu$ ho�t � ng can thi	p và 

hi	u ch3nh ho�t � ng can thi	p n&u th�y c"n thi&t. 

e.  Mánh giá và k�t thúc  

Các k5 n2ng c"n thi&t: 

—  Kh$ n2ng l�%ng giá ph�m vi ho�t � ng can thi	p trong t� v�n �� ��a ra 

các m;c �ích. 

—  K5 n2ng truy+n ��t v+ k&t qu$ �"u ra có th� quan sát ��%c. 

—  Kh$ n2ng xác �xnh các nhân t� trong t� v�n �� ng2n chXn các lí thuy&t 

sai l"m và k&t thúc các k&t qu$ c8a lí thuy&t sai l"m này. 

—  K5 n2ng k&t thúc quá trình t� v�n thành công khi �ã ��t m;c �ích. 
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3.  Các kĩ năng chuyên biệt trong hướng dẫn 

— K5 n2ng kh$o sát và �ánh giá nhu c"u h��ng d�n c8a h�c sinh THPT 

Tr��c khi ti&n hành b�t c1 m t ho�t � ng hs tr% tâm lí cho h�c sinh, nhà 

tham v�n/giáo viên c"n ti&n hành công vi	c kh$o sát và �ánh giá nhu c"u 

c8a h�c sinh. �i+u �ó cEng có ngh5a nhà tham v�n/giáo viên c"n có kh$ 

n2ng thi&t k& b$ng h.i (bao g6m h� th	ng nh�ng câu h#i �óng và câu h#i mT) 

nh^m phát hi	n nh0ng khó kh2n và nhu c"u c"n ��%c hs tr% 9 các em. 

B$ng h.i ��%c xây d�ng c"n �$m b$o tính m;c tiêu, tính khách quan, 

tính khoa h�c, tính h	 th�ng và tính hình th1c. 

— K5 n2ng so�n th$o n i dung ch�6ng trình h��ng d�n 

+ Tìm ki&m thông tin 

Cung c�p thông tin là ch1c n2ng vô cùng quan tr�ng c8a nhà tham v�n/ 

giáo viên trong ho�t � ng h��ng d�n. ��i v�i h�c sinh THPT, nhà tham 

v�n, giáo viên c"n quan tâm �&n nh0ng thông tin v+ các v�n �+ nh� h�c 

t:p, h��ng nghi	p, ch2m sóc s1c khoo sinh s$n, giao ti&p 1ng xa… Hi�u 

bi&t c8a h�c sinh v+ nh0ng v�n �+ này là n+n t$ng tr�ng y&u c8a nh0ng 

quy&t �xnh phù h%p tr��c nh0ng tình hu�ng �a d�ng trong cu c s�ng 9 

các em. Nhà tham v�n/giáo viên có th� tìm ki&m thông tin nh� s� hs tr% 

tK nhi+u nguMn khác nhau: Sách báo/t�p chí và các công trình nghiên 

c1u khoa h�c; Internet; Chuyên gia trong các l5nh v�c; Các nhà tâm lí 

h�c — giáo d;c h�c; Các nhà tâm lí h�c tr��ng h�c… l�%ng thông tin 

ngày càng l�n, s� thay �Ri, nhanh chóng và thi&u tính Rn �xnh c8a chúng 

�òi h.i nhà tham v�n/giáo viên c"n có kh$ n2ng phân tích, tRng h%p, 

khái quát hoá, �ánh giá, ch�n l�c, l�u tr0… thông tin. Trên c6 s9 �ó, nhà 

tham v�n/giáo viên xây d�ng và phát tri�n nguMn thông tin �$m b$o tính 

khoa h�c, s� phong phú, tính c:p nh:t, phù h%p v�i �Xc �i�m và s� phát 

tri�n tâm lí c8a h�c sinh THPT ph;c v; hi	u qu$ ho�t � ng h��ng d�n 

trong các nhà tr��ng phR thông. 

+ Thi&t k& các ho�t � ng nh^m truy+n t$i thông tin cho h�c sinh 

Khác v�i các ho�t � ng h�c t:p trên l�p, vi	c ti&p nh:n tri th1c, thông tin 

trong ho�t � ng h��ng d�n ��%c diVn ra ch8 y&u d��i hình th1c tr$i 

nghi	m 9 msi h�c sinh. Vì v:y, nhà tham v�n/giáo viên trong các tr��ng 

h�c ph$i có k5 n2ng truy+n t$i nh0ng thông tin, tri th1c thành các ho�t 

� ng không ch3 �$m b$o cho công tác h��ng d�n ��%c diVn ra theo �úng 

m;c tiêu, k& ho�ch mà �i+u quan tr�ng là nhà tham v�n/giáo viên hình 

dung �� xác �xnh và l�a ch�n ��%c nh0ng n i dung ho�t � ng phù h%p 
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v�i thông �i	p c"n truy+n t$i �&n h�c sinh. �i�m �Xc thù c8a các ho�t 

� ng này chính là b"u không khí tâm lí an toàn, h1ng kh9i, t�o � ng l�c 

nhóm �� m�i thành viên �+u có th� tham gia m t cách tích c�c nh�t, tr$i 

nghi	m m t cách t�t nh�t �� t� rút ra nh0ng thông �i	p mà nhà tham 

v�n/giáo viên gai g4m trong ho�t � ng h��ng d�n. 

— K5 n2ng tR ch1c ho�t � ng h��ng d�n: 

Các ho�t � ng “kh9i � ng” là r�t c"n thi&t �� giúp các thành viên phá 

��%c “t$ng b2ng”, t�o ra � ng l�c thúc �|y h�c sinh tham gia vào ho�t 

� ng h��ng d�n và ��t ��%c s� t�6ng tác gi0a các thành viên trong 

nhóm. Nhà tham v�n/giáo viên có th� t�o ra nhi+u ho�t � ng d��i d�ng 

trò ch6i giúp các thành viên v�%t qua nh0ng rào c$n tâm lí ban �"u, dV 

dàng thi&t l:p nh0ng m�i quan h	 giao ti&p tích c�c �� có th� ti&n hành 

nh0ng ho�t � ng ti&p theo. 

Nhà tham v�n/giáo viên có m t vai trò vô cùng quan tr�ng trong vi	c 

� ng viên và khuy&n khích s� tham gia c8a các thành viên. Bên c�nh s� 

chu|n bx chu �áo v+ n i dung ch�6ng trình h��ng d�n các nhà tham 

v�n, giáo viên ph$i h&t s1c linh ho�t trong vi	c tri�n khai n i dung h��ng 

d�n �ã ��%c thi&t k&. Ph�6ng pháp thuy&t trình có ý ngh5a r�t l�n ��i v�i 

ho�t � ng này. Cách trình bày sinh � ng, dí d.m v�i s� hs tr% �4c l�c 

c8a các thi&t bx, ph�6ng ti	n k5 thu:t hi	n ��i t�o nên “s1c s�ng” c8a 

ho�t � ng h��ng d�n. B"u không khí ho�t náo sZ phá tan “s1c � tâm lí” 

khi&n các thành viên tr9 nên tích c�c h6n, ch8 � ng h6n và sáng t�o 

h6n. Bên c�nh �ó, nhà tham v�n/giáo viên cEng c"n ph$i nhanh chóng 

nh:n ra nh0ng nét t�6ng �Mng hay cách bi	t gi0a các thành viên trong 

nhóm �� khuy&n khích s� tham gia c8a nh0ng thành viên, �Mng th�i 

ki�m soát nh0ng xung � t có th� x$y ra do b�t �Mng quan �i�m. 

K&t thúc ho�t � ng h��ng d�n, nhà tham v�n/giáo viên c"n dành th�i 

gian �� tóm l�%c, nh�n m�nh nh0ng ý chính, t2ng c��ng thêm hi	u qu$ 

h��ng d�n b^ng cách liên h	 v�i cu c s�ng h^ng ngày c8a các thành viên 

và ki�m tra xem nh0ng v�n �+ nào ch�a ��%c gi$i quy&t, nh0ng v�n �+ 

nào m�i n$y sinh trong quá trình h��ng d�n. M t vài câu h.i m9 có th� 

là: “M�i ng��i c$m th�y nh� th& nào sau khi chúng ta tham gia ho�t 

� ng?”, “Theo em, �i+u gì là �n t�%ng và có ý ngh5a nh�t trong buRi làm 

vi	c hôm nay?”, “Có ai còn có �i+u mu�n nói v�i các thành viên khác 

trong nhóm hay không?”... Vi	c tóm l�%c và tRng h%p giúp các thành 

viên nh:n th1c m t l"n n0a v+ nh0ng thông �i	p ��%c ��a ra, nh0ng m;c 

tiêu và ph�6ng h��ng c8a s� thay �Ri trong quá trình h��ng d�n. 
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Hoạt động 3: Thực hành các kĩ năng chuyên biệt trong tham vấn, 

tư vấn, hướng dẫn cho học sinh trung học phổ thông. 

Tham v4n: �óng vai (cXp 3) xa lí m t v�n �+ c8a h�c sinh trong �ó giáo viên 

sa d;ng các k5 n2ng chuyên bi	t (khai thác nh:n th1c — c$m xúc — hành vi). 

Tình hu	ng:  

Thân ch8/h�c sinh: Em �ang r�t b�i r�i vì �%t này em �ang r�t b:n h�c 

�� thi vào m t tr��ng chuyên. �ây là m6 ��c tK lâu c8a em và c8a c$ gia 

�ình, b� mU em sZ r�t th�t v�ng n&u em không �s �%t này. Nh�ng hôm 

qua H, b�n thân c8a em nói là gia �ình b�n �y sZ �i Nha Trang vào tu"n 

sau và h.i em có �i không. Em cEng có chú ru t 9 Nha Trang và b� mU 

�ã h1a là thi xong sZ cho em vào ch6i. Có �i+u ch4c là lúc �ó H �ã không 

còn 9 Vi	t Nam n0a. B� mU b�n �y �i công tác n��c ngoài và ��a c$ gia 

�ình theo. N2m ngày �i cEng không ph$i là nhi+u nh�ng em cEng s% vì 

ch3 còn m t tháng n0a là thi. Em không �i H sZ buMn l4m vì chúng em r�t 

thân nhau. Em không bi&t ph$i tr$ l�i H nh� th& nào. 

T� v4n 

— V:n d;ng mô hình ch|n �oán �ánh giá theo 3 ch8 �+ �� kh$o sát tình 

hình c8a m t h�c sinh mà cha mU em �ó �ang yêu c"u anh/chx giúp �y.  

— Ho�t � ng nhóm �� xác �xnh gi$i pháp cho m t v�n �+ c8a ph; huynh 

hoXc nhà tr��ng. 

Tình hu	ng 

 Giáo viên ch8 nhi	m tro xin ��%c t� v�n, l�p c8a th"y/cô này có nhi+u 

h�c sinh cá bi	t. Giáo viên tro �ã r�t c� g4ng, tuy nhiên tình hình không 

��%c c$i thi	n. 

H��ng dpn 

 Ho�t � ng nhóm xây d�ng ch�6ng trình h��ng d�n k5 n2ng giao ti&p v�i b�n. 

IV. ĐÁNH GIÁ 

—   Yêu c"u h�c viên phân tích ��%c các giai �o�n c8a quá trình tham v�n, 

t� v�n, h��ng d�n.  

—  Nêu ��%c các k5 n2ng chuyên bi	t c8a ho�t � ng tham v�n, t� v�n, 

h��ng d�n.  

—  Th� hi	n ��%c các k5 n2ng chuyên bi	t c8a ho�t � ng tham v�n, t� v�n, 

h��ng d�n qua vi	c xa lí các bài t:p tình hu�ng.  
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Nội dung 3 

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CƠ BẢN TRONG THAM VẤN, TƯ VẤN, 

HƯỚNG DẪN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

I. GIỚI THIỆU 

�� th�c hi	n vi	c tr% giúp cho h�c sinh ��t ��%c hi	u qu$, yêu c"u ��i 

v�i các nhà tham v�n/giáo viên không ch3 dKng 9 vi	c n4m v0ng các k5 

n2ng giao ti&p và k5 n2ng tri�n khai các giai �o�n c8a quá trình tham v�n, 

t� v�n, h��ng d�n mà h6n th& h� còn c"n ph$i n4m ��%c k5 thu:t c8a 

các ho�t � ng có tính ch�t chuyên nghi	p này. V�i msi cách ti&p c:n d�a 

trên các lí thuy&t tâm lí, giáo d;c sZ có nh0ng k5 thu:t khác nhau. Do �ó, 

vi	c tìm hi�u các ph�6ng pháp ti&p c:n c6 b$n trong tham v�n, t� v�n, 

h��ng d�n cho h�c sinh THPT là c"n thi&t ��i v�i các nhà tham v�n cEng 

nh� các th"y cô giáo. 

II. MỤC TIÊU 

H�c xong n i dung này, h�c viên c"n ��t ��%c các m;c tiêu sau: 

—  Hi�u ��%c m t s� ph�6ng pháp ti&p c:n c6 b$n trong tham v�n, t� v�n, 

h��ng d�n, v:n d;ng ��%c các ph�6ng pháp này vào th�c hành tham 

v�n, t� v�n, h��ng d�n cho h�c sinh THPT.  

—  Có thái �  tích c�c trong vi	c tìm hi�u các cách th1c ti&p c:n trong tham 

v�n, t� v�n, h��ng d�n cho h�c sinh THPT. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG 

Hoạt động 1: Tìm hiểu một số phương pháp tiếp cận cơ bản trong 

tham vấn, tư vấn hướng dẫn cho học sinh trung học phổ thông. 

D�a vào hi�u bi&t và kinh nghi	m th�c tiVn c8a mình, b�n hãy vi&t ra 

nh0ng suy ngh5, quan �i�m c8a mình v+ các ph�6ng pháp ti&p c:n tham 

v�n, t� v�n, h��ng d�n HS THPT b^ng cách tr$ l�i m t s� câu h.i sau: 

Câu h�i 1: Theo b�n, nh0ng �i�m nào t�o nên s� khác bi	t gi0a cách ti&p c:n 

tâm � ng h�c và cách ti&p c:n hành vi trong tham v�n, t� v�n, h��ng d�n? 
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Câu h�i 2: Có th� 1ng d;ng các cách th1c c8ng c� theo các mô hình h�c 

t:p c8a thuy&t hành vi trong tham v�n, t� v�n, h��ng d�n nh� th& nào? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu h�i 3: �� giúp h�c sinh qu$n lí c6n t1c gi:n, nhà tham v�n/giáo viên 

c"n l�u ý nh0ng v�n �+ gì? 
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B�n hãy �	i chi�u nh�ng n�i dung v�a vi�t v�i nh�ng thông tin d��i �ây 

và t� hoàn thi�n n�i dung tr� l!i các câu h#i. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1.  Tiếp cận tâm động học theo S. Freud và Adlerian 

Gi$i thích � ng c6 thúc �|y bên trong c8a thân ch8, nh�n m�nh vai trò 

c8a ý th1c và vô th1c �&n hành vi cá nhân và $nh h�9ng c8a quá kh1 

trong vi	c hình thành và phát tri�n nhân cách cá nhân, ph�6ng pháp 

ti&p c:n tâm � ng h�c cho r^ng nhân cách c8a msi cá nhân hình thành 

tK n2ng l�c và nh0ng tr$i nghi	m th�i th6 �u. Theo S. Freud, hành vi c8a 

cá nhân là k&t qu$ c8a nh0ng m�u hành vi th6 �u và có nguMn g�c vô th1c, 

�ó cEng là k&t qu$ c8a vi	c con ng��i h�c h.i các cách th1c �� tho$ mãn 

nh0ng nhu c"u b$n n2ng. N&u cá nhân không h�c ��%c cách tho$ mãn 

nh0ng nhu c"u b$n n2ng tK th�i �u th6 sZ d�n �&n r�i nhiVu tâm lí 9 tuRi 

tr�9ng thành. B$n ch�t c8a ti&p c:n phân tâm giúp con ng��i lùi l�i quá 

kh1, tìm l�i nh0ng c i rV vô th1c c8a các v�n �+ gây ra r�i lo�n 9 hi	n t�i, 

nh^m gi$i phóng nh0ng c$m xúc tiêu c�c và lo�i trK các tri	u ch1ng tâm 

b	nh. M;c �ích c8a trx li	u phân tâm là làm cho cái vô th1c tr9 nên ��%c 

ý th1c. Nhà tham v�n giúp thân ch8 t:p trung vào s� ki	n x$y ra trong 

quá kh1, �� dòng s� ki	n 2n nh:p v�i v�n �+ hi	n t�i. Nh� �ó thân ch8 

khám phá ��%c m�i liên h	 gi0a s� ki	n quá kh1 và nh0ng tr$i nghi	m 

hi	n t�i, tK �ó h� có cách hi�u m�i và t�o ra s� thay �Ri trong nhân cách. 

—  Phép trx li	u c8a Adlerian sa d;ng các k5 thu:t quan tâm, khuy&n khích, 

��6ng �"u… ��%c 1ng d;ng trong tham v�n cha mU — con cái, tham v�n nhóm. 

—  M;c tiêu tham v�n theo phái Adlerian là giúp ng��i ta phát tri�n ��i 

s�ng lành m�nh và s�ng m t cu c s�ng toàn di	n. Nhà tham v�n giúp 

thân ch8 tK b. t� duy sai l	ch nh� không tin t�9ng vào cu c s�ng, không 

tin t�9ng b$n thân d�n �&n m�t kh$ n2ng n i t�i n6i cá nhân. Tham v�n 

viên giúp thân ch8 s�ng lành m�nh và có trách nhi	m ��i v�i b$n thân, 

v�i xã h i: t�o ra và duy trì quan h	 bình �png trong quan h	; giúp thân 

ch8 phân tích ��i s�ng và l�i s�ng c8a h�; c4t ngh5a l�i s�ng c8a thân 

ch8, gi�i thi	u nh0ng áp d;ng lành m�nh; c$i t�o và giáo d;c thân ch8. 

 K5 thu:t chính: 

+  Ch�t v�n ��i �"u trong tinh th"n xây d�ng. 

+  H.i câu h.i quan tr�ng. 
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2.  Tiếp cận nhân văn hiện sinh 

T� t�9ng ch8 ��o: Msi con ng��i là tác gi$ chính cu c ��i c8a h� “chính 

chúng ta là tác gi$ cu c ��i mình”. 

Nh�n m�nh s� l�a ch�n, s� t� do, tính trách nhi	m và s� t� quy&t. 

M�i quan h	 gi0a nhà trx li	u v�i thân ch8 ��%c coi là � ng l�c chính y&u 

d�n �&n s� bi&n �Ri trong trx li	u. 

Trong h��ng này bao gMm:  

a.  Ti�p c\n thân ch* trLng tâm — Carl Roger (1902 — 1987) 

Carl Roger cho r̂ ng msi ng��i �+u s9 h0u nh0ng ti+m n2ng cho s� l�n lên, 

ti+m n2ng cho nh0ng hành vi có hi	u qu$ và có khuynh h��ng t� hi	n 

th�c hoá nh0ng ti+m n2ng c8a mình. Quan �i�m c8a Carl Roger cho 

r^ng con ng��i có b$n tính t�t, tích c�c, có kh$ n2ng t� lo li	u, t� gi$i 

quy&t v�n �+ c8a h�. Cách ti&p c:n này nh�n m�nh �&n con ng��i hi	n 

t�i — lúc này, 9 �ây mà không tìm v+ quá kh1. Msi cá nhân �+u có nhu 

c"u m�nh mZ ��%c ng��i khác ch�p nh:n, coi tr�ng. Thân ch8 ph$i 

��%c hi�u, ��%c ch�p nh:n �� nhà tham v�n có th� cung c�p nh0ng lo�i 

hình giúp �y t�t h6n. �� giúp �y thân ch8, nhà tham v�n ph$i t�o môi 

tr��ng thu:n l%i, nMng �m b^ng cách l4ng nghe tích c�c, nghe b^ng  

t�t c$ giác quan, nghe b^ng c$m nh:n c8a xúc c$m, nghe b^ng trái tim. 

Nh� �ó giúp thân ch8 tr$i nghi	m v�n �+ c8a mình, bi&t ch�p nh:n b$n 

thân, t� tin, c9i m9, s}n sàng ��6ng �"u v�i nh0ng �i+u c� h0u, b$o th8, 

s�ng th�c v�i các ph|m ch�t bên trong c8a mình. 

b. Ti�p c\n hi�n sinh 

Xem con ng��i (cá nhân) là ng��i chxu trách nhi	m c8a cu c ��i mình, 

tham v�n hi	n sinh coi tr�ng s� t� do, trách nhi	m và s� t� quy&t  

d�a trên nh0ng �Xc �i�m riêng bi	t c8a tKng cá nhân — Ki�u tham v�n 

“t� giúp mình”. 

Cách ti&p c:n này cho r^ng nhi+u ng��i tìm ki&m tham v�n vì h� có c$m 

giác b�t an, không hài lòng, cáu gi:n vô c� hoXc luôn th�t b�i trong vi	c 

��t ��%c nh0ng �i+u h� c$m th�y nên làm và c$m th�y có th� làm ��%c. 

Nguyên nhân c8a tình tr�ng này là s� thi&u v4ng các quan h	 tình ng��i 

có ý ngh5a hoXc thi&u v4ng nh0ng lí t�9ng, m;c tiêu quan tr�ng �� ph�n 

��u, t�o nên nh0ng kh8ng ho$ng trong cu c s�ng hi	n h0u. C�t lõi c8a 

trx li	u hi	n sinh là quan ni	m v+ con ng��i tRng th� d�n thân vào m t 

quá trình liên t;c c8a s� thay �Ri và tr�9ng thành. 
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MXc d"u có s� ràng bu c c8a �i+u ki	n môi tr��ng và di truy+n nh�ng 

bao gi� con ng��i cEng ��%c t� do l�a ch�n cái ta sZ v�6n t�i b^ng cách 

t�o ra nh0ng giá trx c8a riêng mình và s� tho$ hi	p gi0a b$n thân ta  

v�i các �i+u ki	n nói trên thông qua nh0ng quy&t �xnh c8a chính mình. 

Tuy v:y cùng v�i s� t� do l�a ch�n l�i n$y sinh tinh th"n trách nhi	m vì 

khi không nh:n th1c ��%c h:u qu$ c8a nh0ng hành � ng, con ng��i có 

th� tr$i qua nh0ng lo hãi, th�t v�ng. Msi ng��i cEng dV �au khR vì mXc 

c$m lsi l"m �ã �� tu t �i nh0ng c6 h i �� th�c hi	n toàn b  ti+m n2ng 

c8a mình. 

Các câu h.i giúp thân ch8 tr$i nghi	m b$n thân. 

T� do có ý ngh:a gì? 

Các quy�t �>nh b�n �ã th�c hi�n là gì? 

Cái giá nào b�n ph�i tr� khi b�n trông �Wi vào ng�!i khác �, có câu tr� 

l!i cho chính mình. 

Các li	u pháp nhân v2n hi	n sinh ��%c phát tri�n �� giúp thân ch8 xác 

�xnh tính t� do c8a riêng h�, giúp h� �ánh giá l�i nh0ng kinh nghi	m và 

nh:n ra s� phong phú v+ kh$ n2ng c8a b$n thân, nuôi d�yng tính � c 

l:p, lòng t� tin và phát hi	n nh0ng cách th1c �� th�c hi	n �"y �8 nh�t 

nh0ng ti+m n2ng c8a chính mình. 

c. Ti�p c\n Gestalt  

—  Theo quan �i�m Gestalt y&u t� sinh lí, trí tu	 và c$m xúc luôn ��%c th�ng 

nh�t trong m t ch3nh th�. Trong cu c s�ng cá nhân ph$i chxu trách 

nhi	m v+ hành vi, s� tr$i nghi	m c8a chính mình và h� có kh$ n2ng 

khám phá, c$m nh:n và diVn gi$i nh0ng v�n �+ c8a b$n thân. 

Tr��ng phái Gestalt cho r^ng con ng��i có th� thay �Ri khi h� nh:n th1c 

v+ mình t�t h6n, vì v:y tham v�n h��ng �&n vi	c giúp cho thân ch8 nh:n 

bi&t v+ b$n thân t�t h6n d�a trên s� th�ng nh�t gi0a trí óc, thân th� và 

c$m xúc. 

— F. Perls không nh�n m�nh v+ quá kh1 c8a thân ch8 trong tham v�n. 

Thân ch8 liên k&t nh0ng �i+u h� �ang t� duy, �ang c$m th�y, �ang hành 

� ng l�i v�i nhau khi h� t�6ng tác v�i nhà tham v�n. 

Tham v�n theo tr��ng phái Gestalt khuy&n khích thân ch8 dò tìm nh0ng 

kinh nghi	m �+ kháng c8a mình, giúp thân ch8 mô t$ các c$m xúc c6 th� 
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và liên h	 các c$m xúc �ó v�i nh0ng tình c$m và ý t�9ng. Trong th�c 

hành, các nhà trx li	u Gestalt m�%n ph�6ng pháp n i quan c8a thi+n �� 

d�y ng��i ta cách t:p trung vào nh0ng tr$i nghi	m th�c t�i, giúp thân 

ch8 hi�u bi&t v+ nh0ng c$m xúc, tình c$m, thái �  hành � ng c8a mình 

xu�t hi	n và trào dâng nh� th& nào. 

Trx li	u Gestal sa d;ng nghxch lí “thay �Ri ch3 có th� x$y ra khi chúng ta 

ch�p nh:n chúng ta là ai vào lúc này, và s� nh:n bi&t này t� nó �ã là s� 

ch0a trx” thay cho vi	c phiên dxch (nh:n di	n) s� không hài lòng nh� là 

xung � t và nó �ang làm mình �au khR, b�t h�nh, có th� xem �ó ch3 là 

chút c2ng thpng rMi nó sZ h&t. 

d. Ti�p c\n hành vi  

V�i m;c �ích t:p trung chú ý t�i vi	c thay �Ri hành vi hi	n t�i không 

thích 1ng trong thân ch8, giúp thân ch8 h�c ��%c nh0ng khuôn m�u 

hành vi có hi	u qu$. Tham v�n hành vi nh^m vào vi	c thay �Ri nh0ng 

hành vi có v�n �+ thông qua vi	c ti&p thu kinh nghi	m. 

Tham v�n theo ph�6ng pháp ti&p c:n hành vi nh�n m�nh t"m quan 

tr�ng c8a: 

— M�i quan h	 ch4c ch4n và quan tâm gi0a nhà tham v�n và thân ch8 

+  S� �Mng ý v+ m;c tiêu c8a trx li	u. 

+  Nh0ng nhi	m v; bài t:p trong trx li	u. 

+  S� g4n k&t, c$m giác ��%c tôn tr�ng, quan tâm. 

—  Thân ch8 ch8 � ng tham gia. 

—  Nhà tham v�n cùng thân ch8 chia so ki&n th1c v+ v�n �+, c ng tác v�i 

thân ch8 �� xác �xnh v�n �+ c8a thân ch8 m t cách t�t nh�t. 

—  Thân ch8 ��%c hu�n luy	n k5 n2ng �� bi&n quá trình �i+u ch3nh thành t� 

�i+u ch3nh. 

Thân ch8 tr$i nghi	m r^ng nhà tham v�n là m t con ng��i quan tâm �"y 

nhân ái, có th� l4ng nghe tích c�c nh:n di	n v�n �+ và h��ng d�n cho h� 

v+ k5 thu:t �� ��t t�i m;c tiêu. 

Tham v�n hành vi t:p trung nghiên c1u �ánh giá hành vi c8a thân ch8 

nh�ng th��ng thân ch8 �&n v�i nhà tham v�n l�i hay mô t$ các nét tính 

cách. Nhi	m v; c8a nhà tham v�n là nh:n di	n ��%c các hành vi th� 

hi	n tính cách. Chpng h�n khi ph; huynh kêu ca con mình l��i, vô tR 
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ch1c k3 lu:t, nhà tham v�n ph$i �+ nghx cha mU k� ra nh0ng hành vi nào 

th� hi	n là l��i, vô tR ch1c… Nhà tham v�n ph$i chú ý �&n �i+u ki	n 

(tiên �+) gây ra hành vi và h:u qu$ mà hành vi �ó gây ra theo mô hình  

A — B — C (A: S� ki	n/tiên �+; B: Hành vi; C: H	 qu$). M;c tiêu c8a nhà 

tham v�n hành vi là can thi	p tích c�c �� làm gi$m hay lo�i b. nh0ng 

c$m xúc tiêu c�c, nh0ng |n 1c, r�i nhiVu… b^ng cách thay �Ri nh0ng 

�i+u ki	n duy trì hành vi t�6ng 1ng, t1c là tìm cách lo�i b. tác nhân kích 

thích A và �i+u ch3nh hi	u qu$, �� nó không �óng vai trò là cái c8ng c� 

cho hành vi sZ x$y ra trong t�6ng lai. 

Ví d�: 

M t ng��i mU than phi+n r^ng con c8a chx ta không chxu nghe l�i mU, 

cháu hay h�n dsi và �òi b^ng ��%c nh0ng th1 mà mình thích; n&u không 

��%c, cháu hay ném các �M v:t mà mình �ang c"m trên tay. Khi nghe 

ng��i l�n m4ng, phân tích, cháu xin lsi, h1a saa ch0a nh�ng hành vi v�n 

ti&p diVn. Sau khi làm vi	c v�i gia �ình và �1a tro, nhà tham v�n phát 

hi	n mXc d"u r�t ghét cách hành xa c8a �1a con nh�ng b� mU cháu ch3 

l4ng nghe con khi nó h�n dsi và hay �áp 1ng m�i yêu c"u c8a tro vì s% nó 

�:p phá �M ��c. Nh� v:y, b� mU �ã vô tình c8ng c� hành vi c8a �1a con. 

�� thay �Ri b� mU ph$i t2ng c��ng chú ý s�m t�i nhu c"u c8a con, �áp 

1ng nh0ng nhu c"u h%p lí c8a nó và ph�t l� nh0ng nhu c"u vô lí, �Mng 

th�i r�i kh.i hoàn c$nh msi khi bi&n c� x$y ra, lo�i b. t� cách thính gi$ 

và nh� v:y s� gi:n d0 c��ng �i	u c8a �1a tro sZ bx d:p t4t.  

Ph�6ng pháp ti&p c:n hành vi có th� ti&n hành trong th�i gian ng4n là có 

th� nh:n th�y ngay k&t qu$ ��t ��%c. Nh�ng nó �òi h.i nhà tham v�n 

ph$i am hi�u và th�c hành ��%c các k5 thu:t tham v�n hành vi.  

*  M t s� k5 thu:t phR bi&n trong tham v�n 

—  Gi$i m�n c$m h	 th�ng 

Th� giãn m+m các c6 sau �ó t�9ng t�%ng b^ng hình $nh tình hu�ng gây s% 

 ba b��c:  

•  Nh:n di	n kích thích gây lo hãi s4p x&p theo th1 t� tK y&u �&n m�nh nh�t. 

•  Luy	n t:p th� giãn (ph$i bi&t phân bi	t c$m giác c2ng c6 và th� giãn và 

th$ l.ng tr�6ng l�c). 

•   T�9ng t�%ng kích thích gây lo hãi (y&u nh�t trong b:c thang. N&u nh0ng 

kích thích này có th� ��%c nh� l�i mà không gây ra khó chxu thì thân ch8 

ti&p t;c hình dung nh0ng kích thích m�nh h6n). 
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—  Li	u pháp tràn ng:p và chìm ng:p 

+  Tràn ng:p: 

•  Thân ch8 tr$i nghi	m m t kích thích gây s% hãi nhi+u nh�t. 

•  Nhà trx li	u mô t$ tình hu�ng c�c �oan liên quan �&n s% hãi c8a thân 

ch8, khích l	 thân ch8 hình dung �i+u �ó th:t �"y �8, tr$i nghi	m �i+u 

�ó th:t �"y �8… 

•  Vì hoàn c$nh xu�t hi	n lXp �i lXp l�i nên kích thích m�t d"n s1c m�nh 

t�o ra lo âu. Khi lo âu không còn x$y ra thì hành vi kém thích 1ng bi&n m�t. 

+  Chìm ng:p: 

•  Thân ch8 tr$i nghi	m ti&p xúc v�i nh0ng �i+u có th�c, ng��i s% chs kín 

ngMi trong phòng t�i. 

•  Tro em s% n��c ��%c �Xt trong b� n��c… 

•  Li	u pháp gây ghét s%. 

•  Dùng trong vi	c d1t b. s� thu hút b9i kích thích gây h�i sa d;ng k5 thu:t 

ch�ng �i+u ki	n hoá. Chpng h�n, u�ng thu�c sau �ó hút thu�c lá th�y 

buMn nôn, không mu�n hút thu�c n0a. 

*  Các mô hình h�c t:p theo thuy&t hành vi 1ng d;ng trong, t� v�n, h��ng d�n 

—  �i+u ki	n hoá cR �i�n 

Vi	c khai thác các nguyên t4c c8a �i+u ki	n hoá cR �i�n ��%c ti&n hành 

theo các h��ng sau:  

+  K&t h%p nh0ng s� ki	n tích c�c, tho$i mái v�i nh0ng nhi	m v; h�c t:p. 

Chpng h�n mu�n h�c sinh h�c t:p m t cách t� nguy	n thì làm cho tài 

li	u h�c t:p và bài gi$ng tr9 nên h�p d�n. 

+  Giúp h�c sinh kh$ n2ng chxu ��ng m t cách t� nguy	n và thành công 

nh0ng tình hu�ng gây ra s� lo l4ng, s% hãi (Phân công h�c sinh nhút nhát 

giúp �y h�c sinh nh. h6n; Cho phép h�c sinh s% nói tr��c �ông ng��i 

ngMi �� ��c b$n thông báo, sau �ó �1ng ��c, ti&p �&n là �1ng nói trong 

t:p th� và cu�i cùng là lên diVn thuy&t.) 

+  Giúp h�c sinh nh:n ra s� khác bi	t, s� t�6ng t� trong m t s� tình hu�ng 

�� h� phân bi	t và khái quát hoá m t cách phù h%p (Gi$i thích cho h�c 

sinh không nh:n quà c8a ng��i l� nh�ng có th� ��%c nh:n trong khi có 

mXt cha hoXc mU). 

— �i+u ki	n hoá t�o tác  
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Trong d�y h�c c"n sa d;ng nhi+u ph�6ng pháp �� khuy&n khích hành vi 

�úng thông qua các hình th1c c8ng c�: � ng viên (khen ng%i) m t cách 

có hi	u qu$; l�a ch�n tác nhân c8ng c�; th�c hành nh0ng hành vi tích 

c�c; sa d;ng c8ng c� tiêu c�c và trKng ph�t. 

+  � ng viên (khen ng%i) m t cách có hi	u qu$:  

•   Làm cho vi	c khen ng%i tr9 nên dV hi�u và có tính h	 th�ng (h�c sinh 

hi�u ��%c l�i khen ng%i và vi	c khen ng%i g4n v�i hành vi phù h%p). 

•   Khen th�9ng �úng hành vi �áng ��%c th�9ng (tXng th�9ng nh0ng thành 

tích ��t ��%c theo nh0ng m;c tiêu �ã xác �xnh. Không th�9ng nh0ng 

h�c sinh liên quan). 

•   Xác �xnh nh0ng tiêu chu|n khen th�9ng d�a trên n2ng l�c và gi�i h�n cá 

nhân (khen ng%i nh0ng ti&n b  và vi	c làm có liên quan �&n nh0ng c� 

g4ng ns l�c c8a h�c sinh tr��c �ây. T:p trung vào s� c� g4ng ns l�c c8a 

�1a tro ch1 không so sánh v�i ng��i khác). 

•   Quy s� thành công vào s� c� g4ng ns l�c và kh$ n2ng c8a h�c sinh �� t�o 

s� tin t�9ng và lXp l�i thành tích ch1 không nói thành công do may m4n, 

do ng��i ngoài hay do bài t:p dV. 

•   Ph"n th�9ng tr9 thành vi	c c8ng c�. Không th�9ng tro nh0ng cái mà 

chúng không thích. 

+  L�a ch�n tác nhân c8ng c� 

Trong m t l�p h�c có r�t nhi+u tác nhân c8ng c�, tuy nhiên trong th�c 

tiVn, giáo viên th��ng ch�n ít trong s� �ó và có xu h��ng ch�n m t cách 

ng�u nhiên. Theo quan �i�m c8a nhà tâm lí h�c David Premck, t�t c$ các 

sinh v:t �+u g4n bó v�i m t s� ho�t � ng nhi+u h6n các ho�t � ng khác. 

Ông ��a ra nguyên t4c: m�t hành vi có c�!ng �� cao (m�t ho�t ��ng ��Wc 

�a thích) có th, là tác nhân c*ng c	 có hi�u qu� �	i v�i m�t hành vi có 

c�!ng �� th4p (ho�t ��ng không ��Wc �a thích). Chpng h�n, v�i m t h�c 

sinh ham thích �á bóng, ng��i giáo viên thông minh sZ không ng2n c$n 

em mà sa d;ng nó nh� là tác nhân c8ng c�, b^ng cách yêu c"u em th�c 

hi	n xong các bài t:p tr��c khi ��%c �i �á bóng. �� cho nguyên t4c này 

có hi	u qu$, hành vi có c��ng �  th�p c"n ph$i x$y ra tr��c hành vi có 

c��ng �  cao. 

+  Rèn luy	n tích c�c là chi&n l�%c giúp �y h�c sinh thay th& m t hành vi này 

b^ng m t hành vi khác. Gi$i pháp này r�t có hi	u qu$ khi h�c sinh m4c 

lsi sai v+ lí thuy&t hoXc vi ph�m quy t4c. �� th�c hi	n chi&n l�%c này c"n: 
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•   Nh:n ra ��%c nh0ng hành vi tích c�c theo �ánh giá c8a h�c sinh (Ch�p 

nh:n nh0ng lsi sai c8a h�c sinh và cho các em c6 h i saa lsi. �+ nghx 

nh0ng ph"n th�9ng ��i v�i nh0ng ns l�c h�c t:p c8a các em…). 

•   Khi h�c sinh �ang tìm cách gi$i quy&t nh0ng tài li	u m�i hay tha nh0ng 

k5 n2ng m�i, hãy c8ng c� nhi+u (tìm hi�u, bình lu:n và khen ng%i th��ng 

xuyên b$n thi&t k& c8a h�c sinh). 

•   Sau khi nh0ng hành vi m�i ��%c thi&t l:p, ��a ra c8ng c� không d� �xnh 

tr��c �� khuy&n khích s� kiên trì th�c hi	n hành vi (�+ xu�t nh0ng ph"n 

th�9ng gây ng�c nhiên ��i v�i c$ l�p. �Xt câu h.i và không yêu c"u h�c 

sinh tr$ l�i, nh�ng nh0ng h�c sinh tr$ l�i t�t sZ có ph"n th�9ng). 

•   Sa d;ng nh0ng câu g%i nh4c �� giúp h�c sinh xây d�ng nh0ng hành vi m�i. 

•  �$m b$o m�i h�c sinh (k� c$ h�c sinh gây ra lsi) sZ nh:n ��%c ph"n 

th�9ng khi h� làm t�t công vi	c. 

•   Xây d�ng nhi+u tác nhân c8ng c�. 

•   Sa d;ng có hi	u qu$ nguyên t4c Premack. 

+  Sa d;ng c8ng c� tiêu c�c và trKng ph�t.  

MXc dù các nhà tâm lí và giáo d;c h�c nh�n m�nh r^ng nên �u tiên c8ng 

c� tích c�c và không nên trKng ph�t, tuy nhiên vi	c sa d;ng c8ng c� tiêu 

c�c và trKng ph�t cEng có lúc ph$i sa d;ng khi giáo viên/cha mU ��i mXt 

v�i nh0ng hành vi không mong �%i 9 h�c sinh. Chpng h�n giáo viên/cha 

mU không �Mng ý cho tro �i ch6i bóng khi ch�a làm xong bài t:p. Vi	c l�a 

ch�n c8ng c� tiêu c�c làm t2ng c��ng tính t� �i+u khi�n c8a h�c sinh, 

bu c các em ph$i c8ng c� nh0ng hành vi tr��c �ó không mu�n (làm bài t:p). 

S� trKng ph�t cEng có tác d;ng t�t khi mu�n ch�m d1t m t hành vi 

không mong �%i 9 tro. Chpng h�n m t h�c sinh hay nói b:y, giáo viên có 

th� yêu c"u h�c sinh �ó vi&t nhi+u l"n tK này cho �&n khi th�y chán ng�y. 

Chú ý, khi trKng ph�t ch3 trKng ph�t hành vi c8a tro, không trKng ph�t 

nhân cách các em và ph$i kiên quy&t khi trKng ph�t. 

— Mô hình h�c t:p xã h i c8a Bandura 

Theo Bandura các hành vi xã h i ph1c t�p hình thành nh� quan sát và 

b4t ch��c các mô hình xã h i. Có hai hình th1c h�c t:p quan sát. ThH 

nh4t: HLc t\p qua quan sát �, t�o ra c*ng c	 thay th�. �i+u này x$y ra khi 

ta th�y m t ng��i nào �ó ��%c th�9ng hay ph�t vì bx m t hành � ng nào 
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�ó, chúng ta �i+u ch3nh hành vi c8a mình theo s� th�9ng ph�t vì chúng 

ta �ã tiên l�%ng h:u qu$ hành vi c8a mình. Chpng h�n, h�c sinh quan sát 

th�y cô giáo cho �i�m cao m t b�n vì trong bài ki�m tra có vZ tranh minh 

ho�, thì trong bài ki�m tra sau sZ có nhi+u em cEng vZ tranh nh� v:y. 

Ng�%c l�i, n&u th�y cô không ph�t các b�n �i mu n, các em cEng sZ 

không tuân th8 t�t k3 lu:t c8a l�p. ThH hai: B8t ch��c hành vi c*a ng�!i 

làm mpu, mXc dù ng��i �ó không nh:n ��%c s� c8ng c� hay trKng ph�t 

nào, chpng h�n quan sát giáo viên gi$ng bài, làm thí nghi	m. Vi	c th�c 

hi	n mô hình h�c t:p quan sát c"n l�u ý m t s� khía c�nh sau. 

—  Giáo viên ph$i làm m�u hành vi và thái �  mà h� mu�n h�c sinh h�c 

(Chpng h�n th� hi	n s� nhi	t tình say s�a v�i môn d�y và v�i h�c trò). 

—  Sa d;ng b�n bè, �Xc bi	t là cán b  l�p làm ng��i làm m�u. ��i v�i 

nh0ng h�c sinh còn nghi ng� kh$ n2ng h�c c8a mình thì ng��i làm m�u 

t�t nh�t là nh0ng h�c sinh lúc �"u có s1c h�c y&u nh�ng luôn luôn c� 

g4ng và cu�i cùng �ã thông hi�u tài li	u. 

—  �$m b$o cho h�c sinh nh:n th�y nh0ng hành vi tích c�c c8a mình d�n 

�&n c8ng c� cho ng��i khác (có ph"n th�9ng x1ng �áng cho h�c sinh có 

v�n �+ khi tr9 thành h�c sinh t�t). 

—  Tranh th8 s� giúp �y c8a lãnh ��o l�p b^ng nh0ng hành vi khuôn m�u 

cho c$ l�p (yêu c"u nh0ng h�c sinh ngoan, g�6ng m�u ch6i v�i nh0ng 

h�c sinh có v�n �+ v+ hành vi). 

— Mô hình h�c t:p t� �i+u ch3nh và bi&n �Ri hành vi nh:n th1c  

N i dung ch8 y&u c8a mô hình h�c t:p t� �i+u ch3nh và bi&n �Ri hành vi 

nh:n th1c ��%c t:p trung vào vi	c h�c cách t� qu$n lí cu c s�ng c8a b$n 

thân. Các thành ph"n c8a ho�t � ng t� qu$n lí là: xây d�ng mcc tiêu, ghi 

chép và �ánh giá s� ti�n tri,n c*a công vi�c; s� t� c*ng c	. 

+ Xây d�ng mcc tiêu là y&u t� quan tr�ng nh�t c8a vi	c t� qu$n lí. �i+u 

quan tr�ng là ph$i giúp cho h�c sinh �Xt ra m;c tiêu vKa s1c. B9i n&u các 

em �Xt m;c tiêu th�p sZ không có s� ph�n ��u, �Xt m;c tiêu cao quá 

cEng sZ làm các em n$n chí khi m;c tiêu không ��t ��%c. M t vi	c quan 

tr�ng là ph$i giúp h�c sinh bi&t chia nh. các m;c tiêu tRng quát thành 

nh0ng m;c tiêu thành ph"n. 
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+  Ghi chép và �ánh giá s� ti�n tri,n hành vi sZ cho phép h�c sinh ki�m soát 

và �i+u ch3nh ��%c các hành vi c8a mình. Vi	c t� ghi chép s� l�%ng 

nh0ng bài t:p �ã và c"n th�c hi	n, th�i gian sa d;ng cho vi	c th�c hành 

m t k5 n2ng m�i, kho$ng th�i gian ngh3 không ��%c phép... là nh0ng 

�i+u r�t c"n trong vi	c t� qu$n lí cá nhân. 

+  S� t� c*ng c	 là b��c cu�i cùng c8a công vi	c t� qu$n lí vì vi	c t� c8ng c� 

(t� khen th�9ng) sZ t�o � ng l�c t�t cho h�c sinh trong quá trình v�6n 

t�i m;c tiêu. 

— Ti&p c:n nh:n th1c hành vi 

T� t�9ng ch8 ��o c8a cách ti&p c:n này là con ng��i không ph$i là sinh 

v:t th; � ng bx ki�m soát chXt chZ b9i môi tr��ng. Nh0ng hành vi c8a 

con ng��i, cách th1c con ng��i hành � ng không bx quy �xnh tr�c ti&p 

b9i các kích thích mà xu�t phát tK s� hi�u bi&t, nh:n th1c c8a h�. Nói 

cách khác, nh:n th1c chính là bi&n s� trung gian, là thành ph"n c�u trúc 

và �i+u ch3nh các quá trình xúc c$m, � ng c6 và v:n � ng c8a con ng��i. 

Ti&p c:n nh:n th1c hành vi trong tham v�n, t� v�n là tác � ng vào các 

bi&n nh:n th1c trung gian, làm thay �Ri chúng, giúp thân ch8 gi$i quy&t 

v�n �+. Theo A. Elis (trx li	u REBT — trx li	u hành vi xúc c$m h%p lí),  

bi&n trung gian là nh0ng y&u t� nh:n th1c h%p lí và phi lí (nh0ng ni+m 

tin hu� ho�i). 

 Mô hình trx li	u REBT 

A B C D E 

Thi tr�%t Ngu ng�c 

Kém 

M�i ng��i coi th��ng 

Th:t tMi t	 

Mình chpng làm 

��%c gì 

BuMn 

T1c gi:n 

T� ti 

Co mình 

B. h�c 

Tranh lu:n v+ 

ni+m tin 

Thách th1c suy 

ngh5 

Ni+m tin không 

h%p lí 

Xây d�ng ni+m 

tin 

Suy ngh5 m�i có 

ích, hi	u qu$ 

Hành vi c$m 

xúc m�i có ích 

A: S� ki	n kích ho�t, là tình hu�ng, là s� ki	n x$y ra 
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Ví d;: Tro thi tr�%t m t môn thi.  

B: Suy ngh5, ni+m tin. 

Mình h�c kém, m�i ng��i sZ coi th��ng mình, mình sZ chpng làm ��%c gì. 

C: H	 qu$ 

BuMn, u u�t, x�u hR (c$m xúc). 

B. h�c, u�ng r�%u (hành vi). 

Có m t �i+u là h"u h&t m�i ng��i ngh5 s� ki	n, tình hu�ng sZ ��a �&n 

h:u qu$. Th�c ra suy ngh5 c8a chúng ta v+ tình hu�ng m�i là �i+u quan 

tr�ng. Nói cách khác A không tr�c ti&p t�o ra C mà chính là B (suy ngh5, 

ni+m tin v+ s� ki	n A) m�i t�o ra h	 qu$ C. Vì v:y, tham v�n/t� v�n t:p 

trung vào vi	c làm B thay �Ri. T�t nhiên cEng h��ng �&n vi	c t�o ra 

nh0ng s� ki	n, tình hu�ng A kh$ quan h6n. Tuy nhiên 9 �ây là t:p trung 

vào B là chính. Thay �Ri B b^ng cách nào. �ó là tranh lu:n (D), thách 

th1c ni+m tin không h%p lí. TK �ó �i �&n E: ni+m tin suy ngh5 m�i có ích 

h6n, hành vi, c$m xúc m�i có ích.  

Th��ng tro em không nh:n ra B $nh h�9ng �&n C. �ây là nhi	m v; mà 

nhà tham v�n (nhà TLH tr��ng h�c) c"n giúp h�c sinh �� các em nh:n 

th�y nh0ng ni+m tin phi lí d�n �&n h:u qu$ nh� th& nào và có th� xây 

d�ng ��%c ni+m tin khác phù h%p h6n. 

Chpng h�n thách th1c B: Ngu ng�c, kém  

Và thay th& b^ng ni+m tin xây d�ng E: mình ch3 h.ng m t môn, kì sau 

mình sZ t�t h6n tK �ó sZ tránh ��%c nh0ng hành vi sai l"m (Không b. 

h�c, không t� ta). 

— Làm nh� th& nào �� sa d;ng D? 

Theo tài li	u tham v�n, thanh thi&u niên có các cách tranh lu:n: 

+  Th�c tiVn. 

+  Logic. 

+  Ng0 ngh5a. 

+  Ch1c n2ng. 

*  Không ch3 là tranh lu:n nh0ng ni+m tin b�t h%p lí, m;c tiêu c8a REBT 

còn là h�c ��%c, c8ng c� và th�c hành nh0ng ni+m tin h%p lí. 

Ba ni+m tin h%p lí c�t lõi mà REBT coi là chính y&u trong s1c khoo tâm 

th"n �� thành công trong cu c s�ng: 
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1. Ch�p nh:n b$n thân. 

2. Chxu ��ng th�t b�i, th�t v�ng cao. 

3. Ch�p nh:n ng��i khác. 

 Không có cái gì là nh:n th1c �6n thu"n. Nh:n th1c, c$m xúc, hành vi 

luôn n^m trong m�i quan h	 th�ng nh�t. Vì v:y cùng v�i vi	c tranh lu:n 

ni+m tin còn h��ng d�n bày t., �i+u ch3nh c$m xúc, hình dung c$m xúc 

h%p lí. 

—  Hình dung c$m xúc h%p lí. 

�+ nghx thân ch8 tái t�o s�ng � ng nh�t có th� m t b1c tranh tinh th"n 

v+ m t tình hu�ng 9 �ó h� tr$i nghi	m m t �áp 1ng c$m xúc r�t m�nh mZ. 

—  Khi c$m xúc m�nh nh�t có th�, thân ch8 ��%c yêu c"u thay �Ri c$m giác 

tK quá m1c (8, 9 hoXc 10) trên nhi	t k& c$m xúc xu�ng c�p vKa ph$i 3, 4, 5. 

—  Khi thân ch8 xác nh:n r^ng h� �ã có th� gi$m c��ng �  c8a �áp 1ng 

c$m xúc, có th� h.i: Em/b�n �ã làm �i'u �ó nh� th� nào (Mi'u khi,n c&n 

gi\n). 

Nh�n m�nh t� duy thay �Ri �ã giúp thân ch8 gi$m c�p �  c8a s� buMn 

khR nh� th& nào? 

Bài t5p th( giãn 

Tr��c �ó ph$i nh:n ra các tri	u ch1ng kích thích nh� �R mM hôi, nhxp 

tim t2ng, nghi&n r2ng, c6 b4p c2ng, �au th4t d� dày… 

Tr��c khi th� giãn dùng chi&n thu:t hãm phanh c6n gi:n. N&u ch�a  

ch8 � ng, dùng m t s%i chun quanh cR tay. Khi nh:n th�y báo hi	u  

c8a nh0ng kích thích tâm lí, sZ kéo s%i dây chun trên cR tay, nói th"m là 

dKng l�i, �i+u �ó sZ làm ng4t dòng ý t�9ng liên quan �&n nRi gi:n.  

Sau khi th� giãn làm gi$m m1c �  gi:n d0, xem xét nh0ng ni+m tin. 

7i8u khi9n c:n gi5n 

Có n2m giai �o�n ��%c xác �xnh trong vi	c �i+u khi�n c6n gi:n ��i v�i 

thanh niên 

1. Nh:n di	n mô hình �áp 1ng c6n gi:n. 

2. Phóng ngo�i c6n gi:n và các tác nhân thúc �|y. 

3. Nh:n di	n các � ng c6 riêng và các tác nhân thúc �|y. 
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4. T:p trung chú ý vào s1c m�nh b$n thân. 

5. Ch�n l�a nh0ng kh$ n2ng ki+m ch&. 

Nh5n di�n mô hình �áp !ng c:n gi5n 

Msi thanh thi&u niên có tính � c �áo riêng nên mô hình hành vi hình 

thành trong s� �áp 1ng v�i c6n gi:n sZ khác nhau ��i v�i msi cá nhân. 

Tr��c khi mô hình hành vi ngoài ý mu�n có th� thay �Ri, thanh thi&u 

niên c"n nh:n ra và hi�u bi&t mô hình �y. �� giúp các em làm �i+u này, 

nhà tham v�n có th� yêu c"u em mô t$ nh0ng �i�m sau �ây: 

1.  Nh0ng s� vi	c tr��c khi c6n gi:n bùng lên. 

2.  Các hành vi bi�u l  trong khi c6n gi:n bùng lên. Chpng h�n nh� l�i nói 

hoXc hành vi l2ng m�. Khi mô t$ nh0ng hành vi này có th� yêu c"u thanh 

thi&u niên nói v+ các ph$n 1ng và c$ nh0ng xúc � ng sinh lí và tình c$m 

c8a em. 

3.  Nh0ng h:u qu$ phát sinh trong lúc gi:n. Khuy&n khích thanh thi&u niên 

nói v+ các h:u qu$ làm cho em c$m th�y dV chxu hay khó chxu hoXc 9 

trong tình tr�ng nào khác ng4n ng8i cEng nh� lâu dài. 

Khi th$o lu:n v+ nh0ng �i+u trên, h�c sinh có th� nh:n ra nh0ng $nh 

h�9ng �ang c8ng c� hành vi ngoài ý mu�n và/hoXc làm cho s� thay �Ri 

khó diVn ra.  

Phóng ngo"i c:n gi5n và các tác nhân thúc �=y. 

�� giúp thanh niên hi�u bi&t mô hình hành vi c8a mình, nhà tham v�n 

có th� vZ mô hình mô t$ c6n gi:n �� các em nh:n th1c c6n gi:n m t 

cách tr�c quan. 

 

 

 

� ng c6  

  

  

 

Hình A: B'c l' c:n gi5n ra ngoài 

 

Thanh 

niên 

C�N GI�N 

Các 

tác 

nhân 

thúc 

�|y 
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Các � ng c6 �ã kích thích c6n gi:n, không tác � ng tr�c ti&p lên c6n gi:n. 

Chúng tác � ng trên ng��i thanh niên. Thanh niên có th� ki�m soát �� 

cho hoXc không cho các � ng c6 này kh6i lên c6n gi:n và gây ra s� bùng 

phát tai h�i. Gi0a thanh niên và c6n gi:n phóng ngo�i còn có kho$ng 

cách ��%c l�p �"y b^ng các tác nhân thúc �|y. Các tác nhân thúc �|y 

này là nh0ng �i+u �ã khéo léo lKa b�y b�n tro t�i chs �|y � ng c6 �&n 

m1c nó kích ho�t c6n gi:n. Ngoài ra, các tác nhân thúc �|y c6n gi:n ti&p 

s1c cho các � ng c6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Hình B: Các �'ng c: và các tác nhân thúc �=y chuy9n h()ng  

Mô hình A t�%ng tr�ng cho thanh niên trong tr�ng thái khó kh2n. Em có 

th� ch�n làm ng��i m�nh mZ và làm ch8 ��%c các � ng c6, các tác nhân 

thúc �|y và c6n gi:n hoXc em có th� là ng��i y&u �u�i �� cho các � ng 

c6, các tác nhân thúc �|y và c6n gi:n làm ch8. N&u cá nhân quy&t �xnh 

làm ng��i m�nh mZ thì các � ng c6 sZ l	ch h��ng, các tác nhân thúc �|y 

sZ ��%c hoá gi$i và s� b c l  c6n gi:n sZ thích h%p, không thái quá và ít 

tai h�i (hình B). 

Nhà tham v�n có th� nêu nh0ng câu h.i nh�: Em mu	n mình b> c&n gi\n 

�i'u khi,n hay là em �i'u khi,n c&n gi\n? Ai m�nh h&n, em hay là c&n 

gi\n c*a em? Em sO �, cho các ��ng c& và các tác nhân thúc �|y l�a bpy 

em t�i chF �, cho c&n gi\n �i'u khi,n, hay em sO son sàng chuy,n h��ng 

 

Thanh  

thi&u niên 

 

Ph$n 1ng thích h%p v�i 

c6n gi:n 

Các tác nhân 

thúc �|y 

� ng c6 chuy�n h��ng 

Tác nhân thúc �|y ��%c 

hoá gi$i 

� ng c6 
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các ��ng c& và hoá gi�i các tác nhân thúc �|y?. Nh0ng câu h.i này sZ 

giúp thanh niên nh:n ra r̂ ng n&u em n4m quy+n làm ch8, các h	 qu$ sZ 

t�t h6n cho em còn n&u �� cho các � ng c6 và các tác nhân thúc �|y 

truy+n s1c m�nh cho c6n gi:n thì c6n gi:n sZ làm ch8, các h:u qu$ tiêu 

c�c sZ không sao tránh kh.i. 

Nh5n di�n các �'ng c: riêng và các tác nhân thúc �=y 

Các � ng c6 là nh0ng y&u t� bên ngoài và x$y ra tr��c khi c6n gi:n quá 

khích bùng lên. Nhà tham v�n có th� yêu c"u thân ch8/h�c sinh l:p 

b$ng kê riêng v+ các � ng c6 th��ng liên h	 v�i nh0ng s� bùng phát c6n 

gi:n c8a mình. �i+u h0u ích ti&p theo là nhà tham v�n cùng tìm hi�u v�i 

thanh niên xem em có tin hay không r^ng các � ng c6 (các s� ki	n bên 

ngoài) sZ th3nh tho$ng x$y ra ngoài ý mu�n c8a ta. Các em c"n hi�u r̂ ng 

các � ng c6 là không th� ng2n chXn ��%c, nó là m t ph"n t� nhiên c8a 

cu c s�ng. �i+u quan tr�ng là ph$n 1ng mà em có th� �i+u khi�n n&u 

em ch�n �i+u �y. 

Các � ng c6 ��%c các tác nhân thúc �|y làm m�nh thêm. Các tác nhân 

thúc �|y là nh0ng ni+m tin phi lí, nh0ng ni+m tin hu� ho�i. Chpng h�n 

hãy xem xét � ng c6 B> b�n bè �	i xb không t	t. Tác nhân thúc �|y (trao 

cho � ng c6 này thêm s1c m�nh) có th� là Tôi luôn �	i t	t v�i mLi ng�!i 

và mLi ng�!i ph�i luôn �	i xb t	t v�i tôi. Ni+m tin này c"n ��%c thách 

th1c vì nó có tính t� hu� ho�i. 

T5p trung chú ý vào s!c m"nh cFa b�n thân 

Vì thanh niên �ang 9 trong giai �o�n l1a tuRi mà các em mu�n có quy+n 

làm ch8 cu c s�ng c8a mình, cho nên nh0ng ch8 �+ v+ s1c m�nh và làm 

ch8 là r�t quan tr�ng ��i v�i các em. Chính vì v:y, mô hình �i+u khi�n 

c6n gi:n sZ h�p d�n ��%c các em b9i qua �ó, các em có th� nh:n th1c 

��%c r^ng, n&u mu�n, các em có kh$ n2ng th� hi	n s1c m�nh và quy+n 

�i+u khi�n $nh h�9ng c8a các � ng c6 và có th� hoá gi$i các nhân t� 

thúc �|y do bi&t thay th& các ni+m tin t� hu� ho�i b^ng nh0ng ni+m tin 

h0u ích h6n. Ngoài ra thanh niên th��ng không mu�n bx �i+u khi�n, nên 

các em có th� ��%c khuy&n khích �� �i+u khi�n c6n gi:n ch1 không ph$i 

�� c6n gi:n �i+u khi�n.  

M t s� thanh niên không mu�n tK b. các cách bi�u l  c6n gi:n m t cách 

thái quá vì tr�ng thái quá khích cho các em c$m giác v+ s1c m�nh. Do �ó 
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�i+u h0u ích ��i v�i nh0ng em này là nh:n di	n nh0ng k&t qu$ c8a vi	c 

bi�u l  s1c m�nh. B^ng cách nh:n di	n nh0ng k&t qu$ này, các em có 

th� tìm ��%c cách th� hi	n s1c m�nh mà không ph$i quá khích. Chpng 

h�n, do k&t qu$ c8a thái �  quá khích (�ánh b�n), các em c$m th�y ��%c 

các b�n khác n� tr�ng. V:y, n&u em tK b. hành vi quá khích, em sZ ph$i 

tìm cách khác �� ��t t�i s� n� tr�ng. Qua tham v�n/h��ng d�n, thanh 

thi&u niên có th� nh:n ra r^ng k&t qu$ bi�u l  c6n gi:n b^ng cách khác, 

nh� cách làm ch8 c6n gi:n c8a mình, em có th� ��t ��%c s� n� tr�ng c8a 

các b�n khác do nh0ng k&t qu$ sau: 

— Lòng t� tr�ng gia t2ng. 

— S� t� tin gia t2ng. 

— T. rõ s� tr�9ng thành. 

— T. ra c1ng r4n và t� ch8. 

— Có th� bênh v�c cho các giá trx và ni+m tin. 

Trái l�i, khi m t thanh thi&u niên ch�n nh0ng cách không �úng �� bi�u 

l  c6n gi:n (�� c6n gi:n �i+u khi�n) thì ch4c ch4n sZ có nh0ng h:u qu$ 

tiêu c�c. Các em có th� gXp r4c r�i v�i b�n, v�i ng��i l�n th:m chí có th� 

bx dính líu t�i lu:t pháp. Nhà tham v�n nên làm cho thanh, thi&u niên 

nh:n ra ��%c �i+u này. 

M't sH �'ng c:, tác nhân thúc �=y và ni8m tin thay thJ 

Các "!ng cC 

(NhDng sF kiIn 

kích hoJt) 

Các nhân t� thúc "My 

(NiOm tin phi lí, 

niOm tin tF huR hoJi) 

NiOm tin thay thT 

(Hoá giUi nhân t� thúc "My) 

Bx trêu ch�c.  
Không ai ��%c trêu 

ch�c tôi. 

Có m t vài ng��i không bi&t tôn 

tr�ng ng��i khác; tôi có th� thích 

1ng ��%c v�i �i+u �ó vì tôi bi&t tôi 

v�n bình th��ng 

Bx x�u hR (thi tr�%t, 

��t th1 h�ng th�p). 

Tôi là ng��i kém 

c.i, ng��i khác t�t 

�Up h6n tôi. 

Tôi ch3 tr�%t kì thi này, tôi có nhi+u 

�u �i�m khác. 
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Các "!ng cC 

(NhDng sF kiIn 

kích hoJt) 

Các nhân t� thúc "My 

(NiOm tin phi lí, 

niOm tin tF huR hoJi) 

NiOm tin thay thT 

(Hoá giUi nhân t� thúc "My) 

B�n không làm theo 

�i+u tôi mong mu�n. 

Tôi �ã t�t v�i b�n, 

nhZ ra b�n ph$i làm 

theo nguy	n v�ng 

c8a tôi. 

B�n không có ngh5a v; ph$i làm 

theo t�t c$ nh0ng �i+u tôi mong 

mu�n. 

Không làm ��%c �i+u 

gì gi.i giang. 

Tôi th:t vô d;ng. 
Tôi có th� làm gi.i m t s� vi	c còn 

nh0ng ng��i khác tôi c"n th�c 

hành nhi+u h6n. Không có ai là 

hoàn h$o c$. 

Ph�m lsi. 
Ph�m lsi là �i+u 

th:t kh8ng khi&p. 

M�i ng��i �+u có th� ph�m lsi; �ó 

là chuy	n bình th��ng, nên tôi 

cEng th�y bình th��ng. 

 

Ch0n l,a nh�ng kh� nKng ki8m chJ 

Có m t s� chi&n l�%c mà m t thanh, thi&u thi&u niên có th� sa d;ng �� 

��i phó v�i các � ng c6 hoXc các tác nhân thúc �|y �� nó không làm 

bùng lên hành vi nóng gi:n 9 nh0ng m1c �  không th� ch�p nh:n ��%c. 

Các chi&n l�%c này là: 

— Tránh nh0ng � ng c6. 

— Nh:n bi&t nh0ng tri	u ch1ng kích thích. 

— Dùng cách chXn �1ng ý t�9ng. 

— Dùng cách th� giãn. 

— Thách th1c nh0ng ni+m tin t� hu� ho�i. 

— ��i phó v�i c6n gi:n bên trong. 

— Sa d;ng cách thích h%p �� b c l  c6n gi:n. 

— Tìm nh0ng cách xây d�ng �� ��t nhu c"u.  

Tránh nh�ng ��ng c&. M t khi thanh niên nh:n di	n ��%c m t s� s� ki	n 

��a �&n c6n gi:n hoXc hành vi gây h�n, có th� sZ nh:n di	n ��%c � ng 



                                                         
KĨ NĂNG THAM VẤN, TƯ VẤN, HƯỚNG DẪN VÀ MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP… HỌC SINH THPT   | 149 

 

c6 khác có th� x$y ra trong nh0ng hoàn c$nh khác. Trong quá trình h�c 

t:p, nh0ng chi&n l�%c �� �i+u khi�n c6n gi:n, �i+u có th� h0u d;ng cho 

thanh niên là ho�ch �xnh th:n tr�ng �� tránh nh0ng hoàn c$nh mà các 

� ng c6 kích � ng có th� x$y ra. Ví d; �&n d� buRi ti	c mKng thi �s ��i 

h�c có th� làm m t em h�c sinh thi tr�%t dV bx kích � ng khi bx m t ai �ó 

có nh0ng bình lu:n thi&u thân thi	n.  

Nh\n ra các tri�u chHng kích thích. Thanh niên c"n h�c cách nh:n ra 

nh0ng tri	u ch1ng kích thích tâm lí x$y ra trong nh0ng hoàn c$nh có th� 

khi&n cho ph$n 1ng nóng gi:n kh9i phát. Khi b4t �"u nRi gi:n, các em có 

th� b c l  ph"n nào hoXc t�t c$ nh0ng tri	u ch1ng tâm lí sau: �R mM hôi, 

nhxp tim �:p t2ng, nghi&n r2ng, si&t n4m ��m, �au th4t d� dày, th9 

nhanh h6n hoXc th�y khó th9... Khi các tri	u ch1ng kích thích tâm lí 

��%c nh:n ra, các tri	u ch1ng �y có th� ��%c dùng nh� d�u hi	u giúp 

thanh, thi&u niên sa d;ng các chi&n l�%c �� ng2n các � ng c6 kích thích 

làm bùng lên c6n gi:n. 

Sb dcng phanh hãm t� t�Tng. ChXn �1ng ý t�9ng kích thích c6n gi:n �� 

ng2n tác � ng hoXc làm gi$m b�t $nh h�9ng c8a nó. Vì v:y nên d�y cho 

h�c sinh sa d;ng vi	c chXn �1ng ý t�9ng ngay khi nh:n ra các tri	u 

ch1ng kích thích v+ tâm lí. C; th� các em có th� t� nh8 “DKng l�i” khi 

th�y có nh0ng tri	u ch1ng ban �"u c8a c6n gi:n. Vi	c làm này sZ có hi	u 

qu$ h6n khi k&t h%p v�i m t hành vi �Xc bi	t. Ví d; m t ng��i nào �ó khi 

h�c chXn �1ng ý t�9ng sZ bu c quanh cR tay m t s%i dây chun. Khi nh:n 

th�y d�u hi	u tâm lí v+ s� kích thích b4t �"u x$y ra, ng��i �ó kéo b:t s%i 

dây chun trên cR tay và t� nói th"m là “DKng l�i”. Vi	c này sZ ng4t dòng ý 

t�9ng liên quan �&n quá trình nRi gi:n. 

Dùng cách th� giãn. Dùng cách th� giãn có th� làm gi$m m1c kích thích 

c$m xúc, khi&n thanh niên dV làm l	ch h��ng � ng c6, hoá gi$i s1c 

m�nh c8a nhân t� thúc �|y và làm ch8 c6n gi:n.  

M	i phó v�i c&n gi\n chuy,n vào trong. D�y b�n tro �i+u khi�n c6n gi:n 

ch3 b^ng cách �è nén c6n gi:n là không t�t, b9i vì �i+u này có th� d�n t�i 

m1c �  gi:n d0 cao h6n khi chuy�n vào trong. Chuy�n c6n gi:n vào 

trong có th� ��a �&n nh0ng h:u qu$ v+ tâm lí và hành vi. Nó có th� gây 
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tr"m u�t hoXc c6n gi:n ��%c b c l  không bình th��ng sZ �em l�i nh0ng 

h:u qu$ không t�t. Vì v:y, nên h��ng d�n tro ��i phó tr�c ti&p v�i c6n 

gi:n ch1 không ph$i �è nén nó. Vi	c tâm s� v�i ng��i thân, nói v�i nhà 

tham v�n/giáo viên v+ c6n gi:n chính là m t cách gi$i to$. 

SM d3ng cách thích hNp �9 bi9u l' c:n gi5n 

D�y các em sa d;ng m	nh �+ “tôi” �� b c l  c6n gi:n. Chpng h�n:  

Em c�m th4y r4t gi\n và nhcc vì tr��c m2t các b�n em cô �ã bu�c t�i em 

v' vi�c mà em không h' làm. �Mng th�i c"n l�u ý tro l4ng nghe ph$n 1ng 

c8a ng��i ��i tho�i.  

Hoạt động 2: Vận dụng một số phương pháp tiếp cận cơ bản 

trong thực hành một số ca tham vấn, tư vấn, hướng dẫn 

cho học sinh trong trường trung học phổ thông 

1. �óng vai theo nhóm ba ng��i, m t ng��i là thân ch8, m t ng��i là nhà 

tham v�n, m t ng��i quan sát, v:n d;ng cách ti&p c:n nh:n th1c hành vi 

�� cùng thân ch8 gi$i quy&t v�n �+ sau: Mai là h�c sinh l�p 12, em �&n 

tham v�n b9i kì thi h�c kì 1 vKa rMi em �ã không ��t ��%c k&t qu$ nh� 

mong mu�n. Em �ã không còn gi0 vx trí s� 1 9 l�p. ��i v�i em, m�i cái 

d��ng nh� �ã s;p �R, em ngh5 mình �ã làm m�t �i ni+m hi v�ng c8a cha 

mU và cô giáo. Dù cô và mU không nói gì nh�ng em luôn th�y trong ánh 

m4t c8a m�i ng��i s� trách móc. Em m�t ng8, th��ng �au �"u và dù c� 

g4ng nghe gi$ng em v�n th�y khó hi�u bài. 

2. V:n d;ng ph�6ng pháp ti&p c:n hành vi khi t� v�n cho ph; huynh h�c 

sinh v+ tr��ng h%p tro r�t ham ch6i �i	n ta, không chxu khó h�c bài. 

3. Thi&t l:p nhóm làm vi	c tK 6 — 8 thành viên, xây d�ng k& ho�ch h��ng 

d�n nhóm v�i ch8 �+ Qu�n lí c&n gi\n. 

IV. ĐÁNH GIÁ  

— Yêu c"u h�c viên nêu và phân tích các ph�6ng pháp ti&p c:n c6 b$n 

trong tham v�n, t� v�n, h��ng d�n. 

— V:n d;ng ��%c các ph�6ng pháp này vào th�c hành tham v�n, t� v�n, 

h��ng d�n cho h�c sinh THPT. 
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