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CHƯƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TÂM LÝ HỌC HƯỚNG
NGHIỆP

Tâm lý học hướng nghiệp là một phân ngành của Tâm lý học, nó
nghiên cứu những đặc điểm tâm lý cá nhân nảy sinh trong các hoạt động
chọn nghề, đồng thời nghiên cứu các yếu tố tâm lý – xã hội ảnh hưởng
đến hoạt động này của học sinh nói riêng và của thanh niên nói chung, từ
đó đề xuất các mô hình tư vấn, hỗ trợ cá nhân trong quá trình định hướng
và lựa chọn nghề nghiệp nhằm đảm bảo sự phù hợp giữa lợi ích cá nhân
và lợi ích chung của xã hội. Như vậy, tâm lý học hướng nghiệp có đối
tượng và nhiệm vụ nghiên cứu như sau:
1. Đối tượng nghiên cứu của TLH hướng nghiệp
Khi bàn đến cơ sở Tâm lý học của hoạt động hướng nghiệp, các tác
giả Phạm Minh Hạc, Lê Khanh, Trần Trọng Thuỷ (1989) cho rằng bản
chất tâm lý của công tác hướng nghiệp là "hệ thống các hoạt động nhằm
điều khiển các động cơ chọn nghề của học sinh"1. Hệ thống điều khiển
này bao gồm: Các chủ thể của sự điều khiển (nhà trường, gia đình, cơ
quan nhà nước…); Các phương tiện và phương pháp điều khiển (Công tác
hướng nghiệp của nhà trường, sự giáo dục của gia đình, sự thông tin nghề
nghiệp của các cơ quan truyền thông…); Đối tượng điều khiển (động cơ
và định hướng giá trị của học sinh); Kết quả điều khiển (Sự sẵn sàng lựa
chọn nghề nghiệp của học sinh trong việc chọn nghề phù hợp với những

1,

Phạm Minh Hạc, Lê Khanh, Trần Trọng Thuỷ, Tâm lý học, tập 2. NXB Giáo dục
1989, trang 148
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yêu cầu của nghề nghiệp, đúng với khả năng nguyện vọng của cá nhân và
hợp với yêu cầu xã hội).
Với tư cách là một phân ngành của Tâm lý học, Tâm lý học hướng
nghiệp là khoa học về hành vi chọn nghề của con người trong quá trình
định hướng nghề nghiệp. Theo quan điểm hoạt động, điều đó có nghĩa là:
Khái niệm TLH Hướng nghiệp hàm chứa trong nó hai khái niệm gắn bó
chặt chẽ với nhau: Khái niệm giáo dục hướng nghiệp và khái niệm hoạt
động chọn nghề của học sinh (và của con người nói chung). Như vậy,
TLH hướng nghiệp phải nghiên cứu đồng thời cả hai hoạt động này trong
mối quan hệ biện chứng, không tách rời. Đây là hai hoạt động cho nhau và
vì nhau, không có hoạt động này thì không có hoạt động kia. Nói cách
khác, TLH Hướng nghiệp nghiên cứu cả hai hoạt động giáo dục hướng
nghiệp và hoạt động chọn nghề như một hoạt động kép nhằm phát hiện ra
những hiện tượng, quá trình và quy luật tâm lý chi phối sự tác động qua
lại giữa hai hoạt động này để có kết quả cuối cùng là cá nhân chọn dược
một nghề phù hợp với bản thân mình và yêu cầu của xã hội.
2. Nhiệm vụ của TLH hướng nghiệp
Tâm lý học hướng nghiệp có những nhiệm vụ cơ bản sau:
Đối với hoạt động chọn nghề của học sinh:
Nghiên cứu, tìm hiểu những yếu tố tâm lý thúc đNy quá trình lựa
chọn nghề nghiệp của học sinh: hứng thú nghề nghiệp, động cơ nghề
nghiệp, định hướng giá trị nghề nghiệp, dự định nghề nghiệp, xu hướng
nghề nghiệp...
N ghiên cứu, tìm hiểu những yếu tố, điều kiện tạo nên sự phù hợp và
thích ứng của cá nhân đối với nghề nghiệp lựa chọn.
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N ghiên cứu, tìm hiểu những yếu tố chủ quan, khách quan có ảnh
hưởng đến quá trình định hướng và lựa chọn nghề của cá nhân
Đối với hoạt động giáo dục hướng nghiệp
N ghiên cứu các giải pháp tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp
cho học sinh nhằm giúp các em học sinh định hướng lựa chọn được nghề
phù hợp với các đặc điểm cá nhân, gia đình và phù hợp với nhu cầu xã
hội.
N ghiên cứu các phương tiện đánh giá, chNn đoán tâm lý dùng cho
hoạt động tư vấn hướng nghiệp.
3. Lịch sử ra đời của TLH hướng nghiệp
Giữa thế kỷ XIX, khi nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ngày càng phát
triển, các nhà Tâm lý học làm việc trong các doanh nghiệp khi nghiên cứu
sự thích ứng của người công nhân đối với công việc đã đi đến kết luận
rằng, để con người có thể làm tốt một công việc cụ thể, không chỉ phụ
thuộc vào việc tổ chức dạy nghề như thế nào mà còn phụ thuộc vào người
đó có những năng lực phù hợp với nghề hay không. Từ phát hiện này, các
nhà Tâm lý học đề xuất đối với các nhà tuyển dụng rằng trước khi nhận
một ai đó vào một vị trí lao động cần phải tìm hiểu anh ta có những năng
lực phù hợp hay không, sau đó mới tiến hành đào tạo. N hư vậy, nhu cầu
hướng nghiệp, đặc biệt là tư vấn, tuyển chọn nghề nghiệp xuất hiện từ
giữa thế kỷ XIX từ chính sự đòi hỏi của cuộc sống.
Lịch sử cho thấy, các nhà Tâm lý học là những chuyên gia
trước tiên quan tâm tới việc xây dựng hệ thống cơ sở lý luận cũng
như những phương pháp hướng nghiệp: năm 1880, nhà Tâm lý học
Mĩ. M. Kettell là người đầu tiên đề nghị đưa phương pháp Test (Trắc
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nghiệm tâm lý) vào công tác tuyển chọn nghề thì năm 1883, nhà Tâm
lý học Anh F. Gallton lần đầu tiên sử dụng Test để chNn đoán nhân
cách nhằm mục đích tư vấn nghề nghiệp. N ăm 1895, F. Galton cùng
với nhà Tâm lý học Pháp A.Binet đã thành lập Sở tư vấn nghề nghiệp
đầu tiên tại Pháp. Đến đầu thế kỷ XX các cơ sở dịch vụ tư vấn,
hướng nghiệp lần lượt ra đời ở Mỹ, Anh , CHLB Đức….
N ăm 1908 giáo sư của Trường Đại học Tổng hợp Harvard (Mỹ)
là F. Parsons đã thành lập Hội đồng hướng nghiệp ở Boston. N ăm
1910 một Hội đồng hướng nghiệp tương tự được thành lập ở N ew
York. N hiệm vụ của các hội đồng hướng nghiệp này là nghiên cứu
các yêu cầu của nghề đối với con người, tìm hiểu một cách chi tiết về
năng lực của học sinh từ đó giúp học sinh lựa chọn cho mình một
nghề phù hợp. Các phương pháp được sử dụng là test và anket. Kinh
nghiệm của các Hội đồng này được phổ biến rộng khắp ở Mỹ, Tây
Ban N ha, Phần lan, Thụy sĩ, Tiệp khắc…
Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914 – 1918) đã tạo nên nhu cầu
tiếp tục mở rộng các công xưởng sản xuất vũ khí, khí tài do đó việc xác
định sự phù hợp nghề để tuyển trọn và định hướng nghề nghiệp cho những
người có phNm chất trí tuệ và thể lực cần thiết phục vụ chiến tranh trở nên
cần thiết. ở Đức, năm 1922 nhà nước đã thông qua luật về hệ thống hướng
nghiệp. Thể theo luật này quy chế về nguyên tắc lãnh đạo hệ thống hướng
nghiệp đã được khẳng định. Theo quy chế này, Hội đồng tư vấn nghề
nghiệp nghiệp thuộc các sở giới thiệu tìm việc làm (sở giao dịch lao động)
cần phải thực hiện những nhiệm vụ sau:

6

- ChuNn bị một cách có kế hoạch cho thanh thiếu niên chọn nghề
(trong thực tế việc này bắt đầu từ bốn đến năm tháng trước khi học sinh
tốt nghiệp).
- Cung cấp thông tin liên quan đến việc chọn nghề trước khi bước
vào nghề hoặc khi chuyển nghề và cho những lời khuyên cần thiết giúp
quá trình lựa chọn nghề đi đến thành công.
- N ghiên cứu các đặc tâm lý, phNm chất nhân cách, năng lực của
học sinh.
- Giới thiệu đến làm việc hoặc tiếp tục theo học tại cơ sở dạy nghề.
Từ sau Hội nghị quốc tế về hướng nghiệp tổ chức tại Bacelona (Tây
Ban N ha) năm 1938, hướng nghiệp và tư vấn nghề nghiệp bắt đầu trở
thành xu thế chung rộng rãi trên thế giới.
Hiện nay, ở các nước tư bản, hướng nghiệp được coi là một tập
hợp các biện pháp như thông tin nghề nghiệp, xác định xu hướng và
sự phù hợp nghề của thanh niên với nghề này hay nghề khác, giúp
đỡ thanh niên đối với nghề này hay nghề khác, giúp đỡ thanh niên
chọn nghề. Trong hệ thống hướng nghiệp ở các nước tư bản, tư vấn
nghề nghiệp và tuyển chọn nghề là những khâu chủ chốt.
Ở Mỹ, thời kỳ đầu thế kỷ XX, có những Công ty hướng nghiệp
tư nhân bên cạnh các trung tâm hướng nghiệp của N hà nước tại các
trường cao đẳng và các trường đại học tổng hợp. N goài ra, có rất
nhiều trung tâm hướng nghiệp và tuyển chọn nghề trực thuộc Bộ Lao
động.
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Lý luận và thực tiễn của hoạt động hướng nghiệp ở Liên xô
(cũ) và các nước XHCN trước đây dựa trên cơ sở phương pháp luận
của học thuyết Mác - Lênin về giáo dục lao động và kỹ thuật tổng
hợp cho học sinh.
Theo Mác, để hình thành những người phát triển toàn diện; có
khả năng định hướng trong hệ thống sản xuất, cần phải thực hiện giáo
dục kỹ thuật tổng hợp, nghĩa là liên kết giữa giáo dục trí tuệ, thể lực
và dạy kỹ thuật, Phương pháp chủ yếu để thực hiện nguyên tác giáo
dục kỹ thuật tổng hợp là cải tiến giáo dục trong nhà trường. Đó chính
là lý luận giáo dục lao động và kỹ thuật tổng hợp, và là cơ sở phương
pháp luận của hoạt động hướng nghiệp.
Đầu thế kỷ XX, các nhà sư phạm tiền bối Xô viết (N .C.
Krupxkaia, A.V, Lunatraxki, P.P.Blonxki, A.C. Makarenkô, X.T.
Saxki…) đã phát triển lý luận hướng nghiệp và đưa tư tưởng giáo dục
kỹ thuật tổng hợp vào cuộc sống. Họ lập luận một cách khoa học
rằng: Hướng nghiệp phải được thực hiện trong quá trình dạy học,
giáo dục. Họ cho rằng, trong hướng nghiệp, giáo dục kỹ thuật tổng
hợp lao động có tổ chức đúng đắn giữ vị trí rất quan trọng. Vì vậy,
trong quá trình hướng nghiệp cần phải sử dụng rộng rãi môi trường
sản xuất để giáo dục và định hướng nghề nghiệp cho học sinh.
Các nhà sư phạm tiền bối Xô viết (đặc biệt là N .C.Krupxkaia
và P.P.Blonxki) rất coi trọng vấn đề chọn nghề của thanh niên trong
hoạt động hướng nghiệp.Trong bài báo "Chọn nghề" (1925)
Krupxkaia phê phán tính chất thực dụng của kỹ thuật tâm lý sử dụng
trong hướng nghiệp ở một số nước tư bản, và chỉ ra nhiệm vụ hàng
đầu của kỹ thuật tâm lý XHCN là: khi giải quyết vấn đề tuyển chọn
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nghề; phải chú ý sao cho thanh niên chọn được nghề có thể giúp họ
phát triển nhân cách hài hòa, đem lại cho họ sự thỏa mãn và niềm
vui.
Trong việc chọn nghề của thanh niên, bà đề nghị chú trọng đến
những đặc điểm cá nhân của họ như hứng thú, năng lực. Bài báo "N ói
về chọn nghề" (1929) của bà đã đề cập đến vai trò của sự kết hợp
hứng thú và năng lực đối với hiệu quả lao động nghề nghiệp. Bà viết:
sản xuất đòi hỏi phải tuyển chọn những người phù hợp hơn với nghề.
Sự tuyển chọn đó cần phải được thực hiện trước hết trên cơ sở nghiên
cứu một cách khoa học năng lực của từng cá nhân và cân nhắc đến
hứng thú của họ.
Tóm lại các nhà sư phạm tiền bối Xô viết đã soạn thảo cơ sở
khoa học sư phạm cho hoạt động hướng nghiệp, đồng thời họ chỉ ra
được vai trò quan trọng của hướng nghiệp, tư vấn, tuyển chọn nghề
đối với việc giải quyết các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước.
Họ rất đúng và nhân đạo khi coi hướng nghiệp không chỉ là giúp
thanh niên định hướng nghề nghiệp đúng đắn mà còn là phương tiện
để phát triển hài hòa nhân cách của họ. Đó chính là điểm ưu việt của
hướng nghiệp xã hội chủ nghĩa. Song hướng nghiệp vẫn chỉ mới có lý
luận, chưa có được hệ phương pháp hoàn chỉnh; cơ sở vật chất còn
yếu và chưa có đội ngũ chuyên gia tư vấn, tuyển chọn nghề.
Thực tiễn nghiên cứu và tiến hành hướng nghiệp nói chung và
tư vấn nghề nghiệp nói riêng ở Liên Xô (cũ) thực chất bắt đầu từ cuối
những năm 20.
Đầu những năm 20 tại thủ đô Mátxcơva và một số nơi bắt đầu
hình thành hệ thống các cơ quan khoa học có nhiệm vụ nghiên cứu
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các vấn đề hướng nghiệp cho học sinh. N ăm 1921 trong Viện N ghiên
cứu Lao động Trung ương đã thành lập phòng thí nghiệm tâm lý
chuyên nghiên cứu nhân cách học sinh phục vụ cho hướng nghiệp.
Các vấn đề khác của hướng nghiệp dần được nghiên cứu tại Viện
N ghiên cứu Lao động toàn Ucraina (thành phố Khắc- cốp), Phòng thí
nghiệm chọn nghề thuộc Phòng Tâm sinh lý của Hội đồng tổ chức lao
động khoa học Cadan, Viện nghiên cứu bệnh nghề nghiệp Mátxcơva
và nhiều tổ chức khác. N ăm 1922, ủy ban Giáo dục quốc dân xem
xét việc thành lập hội đồng chọn nghề cho thanh niên.
Đến cuối những năm 20, nhiều nhà khoa học đã nhận thấy được
sự cần thiết nghiên cứu đặc điểm hoạt động chuyên biệt của các nghề,
xác định những yêu cầu về tâm sinh lý của chúng và phân loại chúng.
Hàng loạt các cơ quan khoa học nghiên cứu hướng nghiệp tiếp tục ra
đời. N ăm 1927 Hội đồng Hướng nghiệp ở Lêningrat được thành lập.
Cùng năm, tại Mátxcơva đã diễn ra Hội nghị toàn Liên bang về tâm
sinh lý lao động và tuyển chọn nghề. Hội nghị đã tổng kết những kết
quả đầu tiên thu được trong việc nghiên cứu các vấn đề trên, bàn luận
về các nguyên tắc tổ chức và phương pháp của việc nghiên cứu, tiền
hành tuyển chọn nghề. N ăm 1929 thành lập Hội đồng hướng nghiệp
liên ngành trong ủy ban Lao động quốc dân N ga. N ăm 1930 Phòng
thí nghiệm trung ương về tư vấn, tuyển chọn nghề ra đời. Đến năm
1932 toàn Liên xô đã có 54 Hội đồng tư vấn nghề nghiệp. Sau một
thời gian, các hội đồng tư vấn nghề nghiệp này đã tích lũy được một
số kinh nghiệm bước đầu khá phổ biến. Song, do chúng nằm dưới sự
điều hành của các ủy ban quốc dân khác nhau, nên chúng không đảm
bảo được mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Uỷ ban Lao động quốc dân
không đảm bảo được sự tác động và phối hợp cần thiết trong công tác
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này. Do đó các nhà nghiên cứu đã đề nghị thực hiện toàn bộ hoạt
động hướng nghiệp thông qua ủy ban Công nghiệp quốc dân trong
khuôn khổ các trường dạy lao động kỹ thuật tổng hợp.
Từ năm 1930 hệ thống hướng nghiệp ở các trường phổ thông
được hình thành. Ban tham mưu chuyên đề thực hiện phối hợp nghiên
cứu hướng nghiệp cho học sinh ra đời.
Từ những năm 50, nhu cầu tuyển lựa, bố trí cán bộ trong các
lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân rất lớn. Do vậy, trong hoạt động
hướng nghiệp, người ta chú trọng đNy mạnh công tác tuyên truyền,
định hướng nghề và tuyển chọn nghề cho học sinh. Hàng loạt các tổ
chức tư vấn nghề nghiệp tiếp tục xuất hiện trên khắp đất nước. N hiều
Viện nghiên cứu đã góp phần tích cực vào việc giải quyết các nhiệm
vụ của hướng nghiệp, tư vấn nghề nghiệp cho học sinh và thanh niên.
Qua nghiên cứu lý luận và từ thực tiễn việc tổ chức các hoạt
động hướng nghiệp, các nhà khoa học Liên Xô (cũ) đã khẳng định,
muốn tiến hành các nhiệm vụ hướng nghiệp (định hướng, giáo dục
nghề nghiệp tư vấn nghề nghiệp, tuyển chọn nghề) có hiệu quả thì
phải trên cơ sở tiếp cận hệ thống với tuyển chọn nghề nghiệp. Bởi vì
hướng nghiệp là vấn đề lớn, đa diện, liên quan đến nhiều mặt của
cuộc sống.
Quan điểm tiếp cận hệ thống với hướng nghiệp bao gồm:
hướng tiếp cận kinh tế xã hội (hướng này xem xét, phân tích nhu cầu
nghề nghiệp của xã hội và nêu rõ triển vọng của các nghề); hướng
tiếp cận tâm sinh lý, (hướng này rất trọng và là cơ sở của tư vấn nghề
nghiệp và tuyển chọn nghề. Giữa các cá nhân có sự khác biệt về các
đặc điểm tâm sinh lý: hứng thú, xu hướng, năng lực, tính cách, khi
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chất,…Vì vậy cần nghiên cứu đặc điểm nhân cách để giúp học sinh
chọn được nghề phù hợp với bản thân (tư vấn nghề nghiệp) hoặc để
chọn được những cá nhân có sự phù hợp nghề cao hơn vào học, làm
trong 1 nghề nhất định (tuyển chọn nghề); hướng tiếp cận sư phạm
(nhằm tuyên truyền, giáo dục cho học sinh lòng yêu lao động, hình
thành trong các em hứng thú đối với những nghề mà xã hội đang
cần); hướng tiếp cận y học (xem xét, phân tích các chỉ định và các
chống chỉ định của học sinh đối với nghề đã chọn phù hợp với tình
trạng sức khỏe của học sinh)…
Ở Việt N am, khái niệm hướng nghiệp được nói đến từ những
năm 60. Lý luận và thực tiễn hướng nghiệp ở nước ta được bắt đầu và
phát triển chủ yếu dựa trên cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn
hướng nghiệp của Liên xô (cũ).
Thời kỳ đầu, quan niệm hướng nghiệp đi đôi với giáo dục lao
động, để qua đó giáo dục cho học sinh thái độ sẵn sàng bước vào các
hoạt động lao động nghề nghiệp. Quan điểm này thể hiện rõ trong
cuốn "Một số vấn đề giáo dục lao động" (N XB giáo dục, Hà N ội
1965). Từ cuối những năm 60 có một số công trình hướng nghiệp của
Ban Tâm lý học thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt N am, trong đó
có tác giả Phạm Tất Dong. Một trong những vấn đề ông quan tâm là
hướng nghiệp cho nữ học sinh và phụ nữ. Luận án phó tiến sĩ của ông
là đề tài "Hướng nghiệp cho nữ sinh phổ thông trung học" (1973).
Vài năm học sau, ông hoàn thành cuốn "Phụ nữ và nghề nghiệp"
(N XB phụ nữ, 1978).
Đến đầu những năm 80, khi xuất hiện nhu cầu đNy mạnh giáo
dục lao động, kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp nhằm chuNn bị kỹ
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năng cho học sinh phổ thông đi vào cuộc sống thì hướng nghiệp mới
thực sự được N hà nước chú trọng đến. N ăm 1980 theo sáng kiến của
Bộ giáo dục và dược sự giúp đỡ của UN ICEF các Trung tâm kỹ thuật
tổng hợp hướng nghiệp (KTTH - HN ) đầu tiên được thành lập. Đến
cuối năm học 1980- 1981 chúng ta đã xây dựng được 20 Trung tâm
KTTH - HN do UN ICEF tài trợ về trang thiết bị

(2)

. Các trung tâm

này có nhiệm vụ hướng nghiệp, dạy nghề cho thanh niên, bồi dưỡng
giáo viên, làm dịch vụ khoa học kỹ thuật và nghiên cứu khoa học kỹ
thuật (từ 8/1991, các trung tâm này được gọi là Trung tâm kỹ thuật
tổng hợp - hướng nghiệp - dạy nghề). Song, trên thực tế các trung
tâm này tiến hành dạy nghề cho thanh niên là chủ yếu, chưa quan tâm
đến việc định hướng, tư vấn nghề nghiệp để giúp thanh niên học sinh
chọn nghề phù hợp với bản thân.
Sau khi Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định 126- CP về
việc đNy mạnh hoạt động hướng nghiệp và sử dụng hợp lý học sinh
tốt nghiệp phổ thông (19-3-1981) thì hoạt động hướng nghiệp mới
được coi là nhiệm vụ của toàn xã hội, là một phần của công tác dạy
học và giáo dục trong nhà trường phổ thông, Tổng cục Dạy nghề đã
tổ chức Hội nghị chuyên đề "N gành dạy nghề với hoạt động hướng
nghiệp". Các báo cáo của Hội nghị đã nêu rõ cơ sở lý luận của hoạt
động hướng nghiệp, đề nghị xúc tiến việc xây dựng nội dung, (đề
nghị xúc tiến việc xây dựng nội dung), phương pháp tư vấn, tuyển
chọn nghề…, và một số kết quả, kinh nghiệm bước đầu nghiên cứu
và thực hiện hướng nghiệp ở các trường dạy nghề và các trường phổ
thông. Hội nghị này có ý nghĩa như một tiếng chuông kêu gọi các nhà
2

Theo tài liệu Hội nghị Trung tâm. KTTH - HN -DN toàn quốc lần thứ VII Bộ giáo dục đào tạo, nội
(3-5/11/1993)
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trường, các cơ quan, các ngành, các cấp có liên quan đNy mạnh hoạt
động hướng nghiệp về nhiều mặt trong phạm vi cả nước. Sau sự kiện
này các phòng truyền thống hướng nghiệp tại các trường phổ thông ra
đời. Sự giúp đỡ trực tiếp của các Ban giáo dục chuyên nghiệp, việc
soạn thảo các tài liệu hướng nghiệp, cho học sinh trong các phòng
truyền thống hướng nghiệp rất được chú trọng. Báo cáo khoa học của
Đặng Thành Hưng "Phương pháp xây dựng các tài liệu của phòng
hướng nghiệp ở trường phổ thông" tại Hội nghị giáo dục học toàn
quốc lần II (1982) ở Hà N ội đã phản ảnh điều đó. Hình thức hướng
nghiệp được các phòng hướng nghiệp phổ thông sử dụng là trưng bày
các tài liệu, hình ảnh, tổ chức các buổi tham quan, nói chuyện, xuất
bản các sách báo giới thiệu chung về nghề. Trong các công trình về
hướng nghiệp ở giai đoạn này có cuốn sách của Phạm Tất Dong
"N ghề em yêu, thích" (N XB Kim Đồng, Hà N ội, 1985) rất được
thanh thiếu niên học sinh chú ý đến. Trong tác phNm này, tác giả
nhấn mạnh giá trị xã hội của một số nghề đang cần thiết cho đất nước
nhằm lôi cuốn, hấp dẫn thanh thiếu niên học sinh. Cuốn sách có vai
trò quan trọng trong việc tuyên truyền nghề nghiệp cho học sinh.
N hư vậy, về mặt cơ cấu tổ chức của hoạt động hướng nghiệp
thì cho đến giữa những năm 80 của thế kỷ này, ở nước ta đã hình
thành được mạng lưới các phòng hướng nghiệp ở trường phổ thông
và một số lớn các trung tâm KTTH-HN -DN . Mặc dù Bộ Giáo dục Đào tạo đã ra nhiều chỉ thị hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động
hướng nghiệp cho các trường phổ thông cũng như các trung tâm
KTTH-HN -DN , đồng thời xuất bản các đầu sách "Sinh hoạt hướng
nghiệp" cho giáo viên phục vụ công tác này, tuy nhiên thực tế trong
việc triển khai, các trường phổ thông và các trung tâm KTTH-HN -
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DN mới chỉ thực hiện được nhiệm vụ tuyên truyền, và dạy nghề cho
học sinh phổ thông là chủ yếu, còn hoạt động tư vấn nghề nghiệp hầu
như không được thực hiện.
Hướng nghiệp là một vấn đề đa diện. Muốn tiến hành hướng
nghiệp có hiệu quả thì phải hiện thực hóa tất cả các mắt xích của nó,
trong đó tư vấn nghề nghiệp. Chính vì vậy, từ năm 1985 chúng ta đã
bắt đầu có những xuất bản đầu tiên về lĩnh vực tư vấn nghề nghiệp,
ấn phNm tiêu biểu trong giai đoạn này là cuốn "Tuổi trẻ và nghề
nghiệp" (N XB công nhân kỹ thuật, Tổng cục dạy nghề). Đây là tài
liệu có giá trị, là cơ sở khoa học để các cán bộ tư vấn học đường thực
hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ của mình. Trong tài liệu, các tác
giả đã mô tả và phân tích đặc điểm và yêu cầu tâm sinh lý của hơn 30
nghề đào tạo phổ biến ở đất nước ta.
Tiếp sau đó, một loạt công trình, bài viết nghiên cứu về lĩnh
vực tư vấn nghề nghiệp mà tiêu biểu là nghiên cứu của tác giả Lê
Đức Phúc "ChNn đoán và tư vấn nghề nghiệp nghiệp"3. N ghiên cứu
đề cập đến các phương pháp chNn đoán tâm lý trong tư vấn nghề
nghiệp. N ăm 1992, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ra mắt tài liệu Tập
huấn tư vấn nghề nghiệp cho học sinh phổ thông4 nhằm cung cấp cho
các giáo viên, các cán bộ hướng nghiệp những kiến thức như nội
dung, phương pháp và qui trình tư vấn nghề nghiệp. Có thể đây được
coi là cNm nang đối với người làm công tác hướng nghiệp trong việc
thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình.

3

Xem trong "Hoạt động hướng nghiệp trong trường phổ thông". Tài liệu của Bộ giáo dục, Hà N ội
1989.
4
Tài liệu tập huấn tư vấn nghề cho học sinh phổ thông. Bộ Giáo dục và Đào tạo - Hà N ội, 1992
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Trong những năm gần đây, việc giáo dục tình cảm, sự yên tâm
gắn bó với nghề thông qua nhận thức rõ về giá trị của nghề và hình
thành thái độ nghề nghiệp đúng đắn rất dược quan tâm.
Giai đoạn 1991 - 1995 có một số công trình nghiên cứu đáng chú ý
có đề cập đến vấn đề hướng nghiệp, xu hướng và sự lựa chọn nghề nghiệp
của học sinh của các nhà Tâm lý học trong nước. Cụ thể, năm 1991, tác
giả Phạm N guyệt Lãng với đề tài “Tìm hiểu động cơ chọn nghề của học
sinh trung học phổ thông” đã đưa ra được xu hướng chọn nghề của học
sinh là theo hứng thú cá nhân, theo sự phù hợp của khả năng cá nhân với
nghề nghiệp, nghề có điều kiện học lên, nghề được xã hội tôn trọng…
Trong năm 1991, tác giả Triệu Thị Phương trong nghiên cứu "Một số đặc
điểm hứng thú và ý định nghề nghiệp của học sinh phổ thông cơ sở" cũng
nhận định học sinh phổ thông cơ sở đã hình thành xu hướng nghề nghiệp.
Trong một số đề tài thuộc chương trình KH-CN cấp nhà nước (mang mã
số KX-07) đã nghiên cứu về sự biến đổi của con người Việt N am nói
chung trong đó có đề cập đến vấn đề việc làm và chọn nghề. Tác giả
N guyễn Quang UNn và cộng sự đã khảo sát định hướng giá trị của con
người Việt N am, thanh niên Việt N am trên ba mặt định hướng giá trị
chung, định hướng giá trị nhân cách và định hướng giá trị nghề nghiệp.
N ăm 1997, Thành Đoàn Hà N ội cũng có một nghiên cứu về xu hướng
nghề nghiệp của sinh viên. Trong nghiên cứu này đã chỉ ra những bất cập,
nhiều sinh viên đã không hài lòng với ngành mình đang học từ đó giảm
hứng thú học tập. N ăm 1998, trong báo cáo "Tổng quan tình hình công tác
Hội và phong trào sinh viên Việt N am (1993 - 1998)" của Trung ương Hội
sinh viên Việt N am đã đề cập đến xu hướng nghề nghiệp của học sinh
dưới góc độ nghiên cứu xã hội học. N ăm 2000, hai tác giả Phạm Tất
Dong và N guyễn N hư Ất trong cuốn "Sự lựa chọn tương lai" (Tài liệu tư
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vấn hướng nghiệp) cũng đã đưa ra những nhận định về xu hướng chọn
nghề của học sinh sinh viên hiện nay, đồng thời chỉ ra nhu cầu thị trường
lao động trong thời gian tới. Trong tài liệu, các tác giả đã đưa ra những cơ
sở khoa học giúp cho các em học sinh lựa chọn cho mình nghề nghiệp phù
hợp, đó là trước khi chọn nghề, học sinh phải trả lời được 3 câu hỏi: Tôi
thích làm nghề gì; Tôi làm được nghề gì; Tôi cần làm nghề gì. Từ đó định
hướng cho việc chọn nghề nghiệp tương lai cho bản thân một cách phù
hợp và đúng đắn. Trong năm 2005, cũng đã có một vài tác giả có đề cập
sâu về vấn đề hướng nghiệp. Cụ thể, tác giả N guyễn Hữu Dũng, xuất bản
cuốn "Thị trường lao động và định hướng nghề nghiệp cho thanh niên"
trên cơ sở những nghiên cứu thực tiễn của đề tài khoa học độc lập cấp nhà
nước "N ghiên cứu thị trường lao động và định hướng nghề nghiệp của
thanh niên Việt N am hiện nay". Trong cuốn sách này, tác giả cũng đã
nghiên cứu thực tiễn về xu hướng nghề nghiệp của học sinh và thanh niên
Việt N am trong giai đoạn hiện nay. Cũng trong năm này, nhóm tác giả
Phùng Đình Mẫn, Phan Minh Tiến, Trương Thanh Thuý trong cuốn "Một
số vấn đề cơ bản về hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học
phổ thông" đã đề cập những vấn đề lý luận liên quan đến vị trí, vai trò của
hoạt động hướng nghiệp, cũng nhưng các quá trình, nội dung hướng
nghiệp cho học sinh ở các trường trung học phổ thông. Đáng chú ý là bài
viết "Tư vấn nghề nghiệp và phân luồng học sinh phổ thông sau trung học
(Báo cáo tại Hội thảo về Tư vấn nghề nghiệp do ĐHQG Hà Nội tổ chức
tháng 01/2005) của PGS.TS. Đặng Danh Ánh. Trong bài viết này, ông
đưa ra những quan điểm mới trong việc tổ chức các hoạt động hướng
nghiệp cho học sinh. Đó là "dưới góc độ Tâm lý học, hướng nghiệp không
chỉ được tiến hành ở tất cả các loại trường học mà còn thực hiện ở các cơ
quan, các cơ sở sản xuất kinh doanh; không chỉ tiến hành với thế hệ trẻ mà
còn tiến hành với cả người lớn tuổi không có nghề hoặc vì lý do nào đó
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phải thay đổi nghề, lúc đó phải hướng nghiệp lại lần thứ hai, thứ ba. N ói
cách khác, hướng nghiệp được bắt đầu từ khi học sinh đến trường (trọng
tâm là trường THCS, THPT) đến khi các em có một nghề trong tay"5
Tháng 1 năm 2005, Đại học Quốc Gia Hà N ội đã tổ chức một hội
thảo về Tư vấn nghề nghiệp, trong đó tập trung vào vai trò, biện pháp và
các giải pháp trong công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THPT nói
chung và trong công tác tư vấn nghề nghiệp nói riêng với tư cách là một
biện pháp của hoạt động hướng nghiệp.
Và từ năm 2005 trở lại đây, các nghiên cứu trong lĩnh vực hướng
nghiệp, tư vấn nghề nghiệp được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên
cứu, điều này thể hiện sự quan tâm của giới làm khoa học đối với vấn đề
mới mẻ và quan trọng này, đồng thời nó cũng thể hiện sự đòi hỏi tất yếu
của xã hội đối với công tác này.
4. Các phương pháp nghiên cứu trong TLH hướng nghiệp
Để tiến hành các nội dung trong công tác hướng nghiệp và tư vấn
nghề nghiệp, người làm công tác hướng nghiệp sử dụng các phương pháp
và biện pháp tác động chính như sau:
4.1. Phương pháp Test (trắc nghiệm)
Phương pháp test là phương pháp nghiên cứu những đặc điểm tâm
lý tương đối ổn định cá nhân như tính cách, khí chất, khả năng giao tiếp...
bằng cách đưa ra một loạt các câu hỏi đã chuNn hoá trên một số lượng
người đủ dại diện.

5

Đặng Danh Ánh, Tư vấn nghề và phân luồng học sinh phổ thông sau trung học (Báo cáo tại Hội thảo
về Tư vấn nghề do ĐHQG Hà Nội tổ chức tháng 01/2005)
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Trong hoạt động tư vấn hướng nghiệp, phương pháp trắc nghiệm
được các nhà tư vấn sử dụng rộng rãi trong việc đánh giá những đặc điểm,
phNm chất tâm lý của cá nhân, so sánh kết quả của chúng với các yêu cầu
của nghề nghiệp, qua đó đưa ra những chỉ dẫn khoa học giúp cho cá nhân
lựa chọn được nghề phù hợp.
Tuy nhiên, trong việc sử dụng các test (trắc nghiệm), đôi khi nhà tư
vấn quá lạm dụng hoặc thực hiện các test một cách máy móc, cNu thả. Cả
hai trường hợp này đều dẫn tới không hiệu quả cho quá trình chNn đoán.
Điều quan trọng nhất trong quá trình sử dụng Test để hướng nghiệp và tư
vấn nghề nghiệp, cán bộ làm công tác hướng nghiệp cần lưu ý những điểm
sau:
a. Cần xác định toàn bộ cấu trúc ngành nhánh của "cây" nghề.
Điều này đòi hỏi người làm công tác hướng nghiệp cần xem xét
nghề mà học sinh chọn thuộc lĩnh vực chuyên môn cụ thể gì, để từ đó lựa
chọn những trắc nghiệm tương ứng để chNn đoán xem em học sinh đó có
năng lực, phNm chất phù hợp với nghề đã chọn hay không. N ếu không xác
định rõ điều này, người làm tư vấn sẽ bỏ qua thực tế là trong cùng một
nghề nhưng với các chuyên môn khác nhau sẽ đòi hỏi người lao động
những phNm chất tâm sinh lý khác nhau mà áp dụng cùng một hệ thống
các trắc nghiệm sẽ làm việc chNn đoán thiếu chính xác, thậm chí tốn kém
mà không đem lại hiệu quả.
Ví dụ, cùng nghề bác sỹ nhưng lại gồm nhiều chuyên môn khác
nhau như bác sỹ đa khoa, bác sỹ nội khoa, bác sỹ ngoại khoa, bác sỹ phẫu
thuật, bác sỹ điều trị… và ở mỗi một chuyên môn hẹp lại đòi hỏi người
bác sỹ có những phNm chất tâm sinh lý rất khác nhau. Điều này là quan
trọng, bởi đôi khi người làm tư vấn dễ nhầm lẫn giữa lĩnh vực nghề
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nghiệp nào đó với một nghề hoặc một chuyên môn cụ thể trong lĩnh vực
đó.
b. Xác định các phNm chất, năng lực cần thiết nhất đối với đối
tượng muốn hoặc đang theo một nghề nào đó. Cần tránh xu hướng võ
đoán hoặc áp đặt chủ quan khi tìm các chỉ số. Cách tốt nhất là sàng lọc
những hiểu biết, kinh nghiệm đã có trong cuộc sống và phát vấn các
chuyên gia, các nhà quản lý thành đạt, có tín nhiệm.
c. Tìm chọn những trắc nghiệm có các item nói lên hay thể hiện
những phNm chất, năng lực cần chNn đoán để sử dụng trong quá trình tư
vấn nghề nghiệp.
Trong tư vấn nghề nghiệp, ta có thể sử dụng những trắc nghiệm
thông dụng sau:
1. N hóm test trí tuệ:
Test Raven, test Wechsler, test Binet – Simon, Test KABC... nhằm
đánh giá sự phát triển trí tuệ học sinh các lứa tuổi.
2. Test đo các rối loạn về sắc giác:
Test Ishihara (N hật Bản), test Rabkin (Liên Xô) hoặc phương pháp
chọn mầu của Homlmgrim.
3. N hóm test đo tính tập trung, bền vững, khối lượng và sự di
chuyển của chú ý.
Test đo tính tập trung chú ý; Test đo tính bền vững chú ý (theo
Riss); Test đo tính bền vững của chú ý (theo Buordon); Test đo tính bền
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vững chú ý khi lao động trí óc (theo E.kraepelin), test đo khả năng di
chuyển chú ý (Bảng số đỏ và đen của I.H.Shultz)
4. N hóm test đo trí tưởng tượng và năng lực lực tưởng tượng không
gian.
5. N hóm test đo tư duy kỹ thuật (tư duy thao tác, tư duy không
gian…)
6. N hóm test đo vận động, phối hợp vận động
7. N hóm test đo hứng thú nghề nghiệp
8. N hóm test đo khí chất, tính cách
9. N hóm test đo các loại năng lực cá nhân
10. N hóm test đo các phNm chất nhân cách
11. N hóm test đo khả năng giao tiếp
4.2. Phương pháp toạ đàm, trao đổi
Đây là phương pháp mà nhà nghiên cứu thu thập thông tin nhiều
mặt của cá nhân hoặc nhóm thông qua các buổi làm việc chính thức tại
văn phòng tư vấn, qua đó trao đổi, đề xuất những giải pháp nhằm giúp đỡ
cá nhân, nhóm có được những quyết định đúng đắn trong quá trình lựa
chọn nghề nghiệp.
Phương pháp này có thể được tổ chức dưới hai hình thức, toạ đàm
nhóm và trao đổi cá nhân.
N ội dung của trao đổi cá nhân nhằm tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng,
hoàn cảnh, kế hoạch nghề nghiệp, kế hoạch cuộc đời của từng học sinh
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đang có nhu cầu hoặc đang gặp khó khăn khi chọn nghề cũng như những
phụ huynh có con em đang cần tư vấn… qua đó cung cấp, trang bị cho
các em học sinh những tri thức cần thiết về thế giới nghề nghiệp, giới
thiệu về những ngành nghề mà xã hội đang cần phát triển, giới thiệu hệ
thống các trường đào tạo…
4.3. Phương pháp nghiên cứu tiểu sử
Là phương pháp mà nhà tư vấn hướng nghiệp tìm hiểu về lịch sử
hoàn cảnh, điều kiện, truyền thống nghề nghiệp... của gia đình cũng những
như những thông tin có liên quan đến quá trình phát triển tâm lý, kết quả
hoạt động của học sinh từ quá khứ đến hiện tại nhằm bổ sung thêm thông
tin cho cán bộ tư vấn, nhằm góp phần chNn đoán sự phù hợp nghề và đưa
ra lời khuyên đúng đắn, hợp với gia cảnh, sức khoẻ và trình độ phát triển
trí tuệ của học sinh.
N goài các phương pháp kể trên, tuỳ điều kiện, tuỳ trường hợp, có
thể sử dụng các phương pháp bổ trợ khác để công tác tư vấn nghề nghiệp
đạt được mục đích cuối cùng là đưa ra những lời khuyên chính xác giúp
học sinh chọn được nghề phù hợp.
4.4. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi
Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi (phương pháp ăng két) là một
phương pháp phỏng vấn viết, được thực hiện cùng một lúc với nhiều
người theo một bảng hỏi in sẵn. N gười được hỏi trả lời ý kiến của mình
bằng cách đánh dấu vào các ô tương ứng theo một quy ước nào đó. Trong
Tâm lý học hướng nghiệp, để xác định được xu hướng, nguyện vọng,
động cơ, định hướng giá trị của học sinh đối với 1 lĩnh vực nghề nghiệp cụ
thể nào đó để làm cơ sở cho tư vấn nghề nghiệp, bên cạnh việc sử dụng
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test tâm lý, cán bộ hướng nghiệp có thể sử dụng phương pháp này để có
được những thông tin trên với độ tin cậy tương đối cao. Ưu điểm của
phương pháp là người làm công tác hướng nghiệp có thể thu thập được
một khối lượng thông tin lớn từ nhóm khách thể của mình trong cùng 1
khoảng thời gian ngắn. Có lẽ, vấn đề lớn nhất của phương pháp điều tra là
sự nhiệt tình, tinh thần và ý thức trách nhiệm của khách thể khi trả lời các
câu hỏi.
Trong TLH hướng nghiệp, việc thiết kế phương pháp nghiên cứu
bằng bảng hỏi phải tuỳ thuộc vào mục đích của người nghiên cứu cần biết
loại thông tin gì từ khách thể của mình, thông thường, một bảng hỏi trong
nghiên cứu TLH hướng nghiệp cần làm rõ những thông tin sau:
Xu hướng, nguyện vọng nghề nghiệp
Sở thích, hứng thú nghề nghiệp
Động cơ, thái độ đối với nghề nghiệp
Định hướng giá trị nghề nghiệp
N ăng lực, tố chất của bản thân.
...
Lưu ý về kỹ thuật đặt câu hỏi trong phương pháp nghiên cứu.
+ Khi thiết kế các câu hỏi cần chú ý: Câu hỏi phải đơn giản, dễ
hiểu, tránh phức tạp, nhiều ý, tránh dùng các thuật ngữ khoa học chuyên
ngành sâu hoặc tiếng nước ngoài. Chú ý dùng các thuật ngữ cho phù hợp
với phong tục tập quán, đời sống thực tiễn của các khách thể được hỏi.
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+ Khi đặt câu hỏi phải chú ý những vấn đề tế nhị, nhạy cảm, không
để cho người được hỏi khó chịu, mặc cảm, tự ái. Tránh đặt những câu hỏi
mang tính áp đặt hoặc hướng dẫn câu trả lời cho người được hỏi.
+ Trong một bảng hỏi nên kết hợp các loại câu hỏi với nhau : Câu
hỏi đóng và câu hỏi mở hoặc câu hỏi vừa đóng vừa mở.
Câu hỏi đóng là câu có sẵn những phương án trả lời. N gười trả lời
có thể chọn một hoặc một số phương án trả lời.
Câu hỏi mở là câu hỏi không có sẵn các phương án trả lời, mà câu
trả lời phụ thuộc vào người được hỏi.
Việc xác định các loại câu hỏi phụ thuộc vào mục đích và nội dung
của đề tài nghiên cứu, vào khách thể nghiên cứu, cũng như điều kiện
nghiên cứu.
4.5. Phương pháp phỏng vấn sâu
Phỏng vấn là phương pháp, người nghiên cứu tìm hiểu được nguyên
nhân, bản chất của vấn đề nghiên cứu thông qua trao đổi trực tiếp với cá
nhân trong một số buổi nhất định. Phương pháp này khắc phục những
khiếm khuyết của các phương pháp khác.
Trước khi tiến hành điều tra chính thức một đề tài, người ta có thể
sử dụng phương pháp phỏng vấn để phục vụ cho điều tra thử sau khi đã
thiết kế xong bảng hỏi. Qua phỏng vấn các khách thể, người nghiên cứu
điều chỉnh các thuật ngữ hoặc cấu trúc của bảng hỏi.
Phương pháp phỏng vấn có thể được sử dụng để thu thập các thông
tin cần thiết để chọn nội dung, khách thể hoặc phương pháp nghiên cứu.
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Các hình thức phỏng vấn cơ bản
Phỏng vấn sâu
Phỏng vấn sâu là phỏng vấn một - một giữa người nghiên cứu và
người được phỏng vấn. Phỏng vấn sâu nhằm phát hiện ra nguồn gốc sâu
xa của những nguyện vọng, ước mơ hay những dự định nghề nghiệp của
cá nhân.
Trong Tâm lý học hướng nghiệp, phỏng vấn sâu có thể giúp chúng
ta tìm hiểu nguyện vọng, xu hướng, suy nghĩ, tâm trạng của cá nhân trong
quá trình lựa chọn nghề nghiệp một cách khác biệt, với chất lượng thông
tin tốt hơn, đầy đủ hơn so với phương pháp nghiên cứu bằng bảng hỏi...

CÂU HỎI ÔN TẬP
1.

Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu trong TLH

hướng nghiệp?
2.

N hững nét nghiên cứu cơ bản trong lịch sử nghiên cứu của

TLH hướng nghiệp phương tây và Việt N am?
3.
Điểm mạnh và những hạn chế của các phương pháp nghiên cứu
được sử dụng trong TLH hướng nghiệp?
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CHƯƠNG 2
NHỮNG VẤN ĐỀ TÂM LÝ HỌC CỦA HỌAT ĐỘNG HƯỚNG
NGHIỆP
1. Khái niệm họat động hướng nghiệp
Xét về lịch sử ra đời, hướng nghiệp đã có bề dầy trên 100 năm
và thực tế hiện nay đã trở thành một lĩnh vực tác nghiệp chuyên môn
trong hệ thống giáo dục - đào tạo ở nhiều nước trong khu vực và trên
thế giới.
Lịch sử phát triển xã hội loài người nói chung, phát triển và
tiến hoá của hệ thống nghề nghiệp nói riêng cho đến tận ngày nay đã
cho thấy rất rõ tính phức tạp, khó dự báo của các quy luật chuyển hoá
nghề nghiệp. Xã hội ngày càng phát triển, tính phức tạp ấy càng tăng
lên. Cùng với sự phát triển không ngừng về mọi mặt của cuộc sống
nói chung và

thế giới nghề nghiệp nói riêng, hoạt động hướng

nghiệp đã và đang ngày càng phát huy vai trò to lớn của mình trong
việc giúp đỡ, hỗ trợ cá nhân lựa chọn được một lĩnh vực tác nghiệp
chuyên môn phù hợp mà còn như một công cụ quan trọng để thực
hiện công tác phân luồng học sinh, thanh niên vào các lĩnh vực lao
động theo định hướng phát triển của quốc gia cũng nhu nhu cầu của
thị trường lao động. N gay nay, hướng nghiệp được đã và đang được
xem như một lĩnh vực khoa học và là hướng phát triển đúng đắn của
nền giáo dục tiên tiến.
Khái niệm “hướng nghiệp” được truyền bá rộng rãi sau Hội nghị
Quốc tế về Tâm lý học năm 1938 ở Barcelona, Tây Ban N ha. Sau đó ở các
nước Phương Tây đã ứng dụng những thành tựu nghiên cứu về lĩnh vực
hướng nghiệp vào thực tế cuộc sống. Cuối những năm 20 của thế kỷ XX,
xuất hiện hàng loạt những cơ quan chuyên môn về hướng nghiệp ở các
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nước Đức, Pháp, Anh ý. Chẳng hạn, ở Đức, năm 1925-1926 đã có 567
phòng tư vấn về nghề nghiệp. Riêng ở Anh, thời kỳ này còn thành lập một
Hội đồng Quốc gia đặc biệt chuyên nghiên cứu về vấn đề hướng nghiệp
và chọn nghề cho thanh niên. Lúc này, khái niệm hướng nghiệp được hiểu
là một hoạt động giúp đỡ thanh thiếu niên lựa chọn được một nghề nghiệp
phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước, dựa trên cơ sở sự
phù hợp giữa năng lực và yêu cầu công việc.
Vào những năm 60, khi phân tích về nhiệm vụ, nội dung và các
hình thức của hoạt động hướng nghiệp, giáo sư K.K.Platônốp đã nêu ra
cái gọi là “tam giác hướng nghiệp”. Theo ông, hướng nghiệp phải nhằm
làm cho học sinh thấy 3 mặt sau:
- N hững yêu cầu, đặc điểm của các nghề nghiệp
- N hững nhu cầu của xã hội đối với các ngành nghề (còn gọi là thị
trường lao động xã hội).
- N hững đặc điểm về nhân cách, đặc biệt là năng lực của bản thân
học sinh
N hư vậy, theo Platônốp, hướng nghiệp là một hoạt động tổng hợp
bao gồm các quá trình tuyên truyền, giáo dục nghề nghiệp, tư vấn và tuyển
chọn nghề nghiệp nhằm tác động đến học sinh, giúp học sinh lựa chọn
được nghề phù hợp với năng lực hứng thú cá nhân, và phù hợp với nhu
cầu nhân lực xã hội.
Trong quan niệm của mình, ông nhấn mạnh hoạt động hướng
nghiệp cho học sinh nói riêng và thanh niên nói chung chỉ có hiệu quả khi
phối hợp tốt ba hình thức hướng nghiệp. Đó là phối hợp giữa công tác
giáo dục và tuyên truyền nghề nghiệp, tư vấn nghề nghiệp nghiệp và tuyển
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chọn nghề nghiệp. Trong ba hình thức hướng nghiệp này, hai hình thức
đầu phải được thực hiện trong nhà trường phổ thông, hình thức thứ ba
được các nơi tuyển dụng lao động thực hiện. Và ông cho rằng trong toàn
bộ hoạt động hướng nghiệp, hoạt động tư vấn nghề nghiệp có vai trò quan
trọng bậc nhất. Bởi chỉ qua tư vấn, người giáo viên có thể tác động nhằm
điều chỉnh, uốn nắn động cơ chọn nghề của học sinh sao cho không chỉ
phù hợp với mong muốn, nguyện vọng của các em mà còn “ăn khớp” với
nhu cầu nhân lực của các thành phần kinh tế, “ăn khớp” với các hướng
phân luồng đã được nhà nước định ra ở từng giai đoạn phát triển kinh tế
của xã hội đó.
Theo các tác giả Lê Khanh, Trần Trọng Thuỷ, Phạm Minh Hạc
(1989) nếu xét về nội dung và mục đích, hướng nghiệp là " một hệ thống
công tác giảng dạy, giáo dục được tổ chức một cách đặc biệt, nhằm hình
thành ở học sinh một xu hướng nghề nghiệp có tính đến nhu cầu của xã
hội, trên cơ sở đó mà tự xác định nghề nghiệp của mình"6.
Trong quan điểm của mình, các tác giả nhấn mạnh toàn bộ hoạt
động hướng nghiệp phải làm sao giúp cho học sinh tự giác đi đến quyết
định chọn nghề một cách có căn cứ, tức chọn nghề trên cơ sở tính đến ba
mặt: nguyện vọng, năng lực của cá nhân, những đòi hỏi của nghề nghiệp
và những yêu cầu của xã hội.
Theo Đặng Danh Ánh 7, dưới góc độ Tâm lý học, hướng nghiệp giờ
đây không chỉ gắn với khâu chọn nghề của học sinh trường phổ thông mà
còn gắn với khâu thích ứng nghề ở bất kỳ trường chuyên nghiệp nào
6

Phạm Minh Hạc, Lê Khanh, Trần Trọng Thuỷ, Tâm lý học, tập 2. N XB Giáo dục
1989, trang 149
14
. Đặng Danh ánh: Quan điểm mới về hướng nghiệp và hướng nghiệp trong trường
phổ thông. Tạp chí giáo dục số 38 và số 42, tháng 10/ 2002
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(doanh nghiệp, THCN , CĐ, ĐH) và tại các cơ sở sản xuất kinh doanh- nơi
các em đến làm việc sau khi tốt nghiệp. N ếu hiểu như vậy, hoạt động
hướng nghiệp không chỉ được tiến hành ở tất cả các loại trường học mà
còn thực hiện ở các cơ quan, các cơ sở sản xuất kinh doanh; không chỉ
tiến hành với thế hệ trẻ mà còn tiến hành với cả người lớn tuổi không có
nghề hoặc vì lý do nào đó phải thay đổi nghề, lúc đó phải hướng nghiệp
lại lần thứ hai, thứ ba. N ói cách khác, hướng nghiệp được bắt đầu từ khi
học sinh đến trường (trọng tâm là trường THCS, THPT) đến khi các em
có một nghề trong tay. Trong cách tiếp cận này, ông cho rằng Mục tiêu
chủ yếu của hướng nghiệp là phát hiện và bồi dưỡng tiềm năng sáng tạo
của cá nhân, giúp họ hiểu mình, hiểu yêu cầu của nghề, chuNn bị cho
thanh thiếu niên sự sẵn sàng tâm lý đi vào những nghề mà có thành phần
kinh tế đang cần nhân lực, trên cơ sở bảo đảm sự phù hợp nghề. Không có
sự phù hợp nghề thì không thể nói tới sự sẵn sàng tâm lý được. Và như
vậy, hoạt động hướng nghiệp phải được tiến hành qua 4 giai đoạn: giáo
dục nghề, tư vấn nghề nghiệp, tuyển chọn nghề, thích ứng nghề. Trách
nhiệm chính ở 2 giai đoạn đầu là nhà trường phổ thông, còn 2 giai đoạn
cuối là trách nhiệm của các trường doanh nghiệp, THCN , CĐ, ĐH. N hưng
các trường đại học và chuyên nghiệp phải giúp trường phổ thông làm hoạt
động hướng nghiệp, đấy là chưa muốn nói tới trách nhiệm của toàn xã hội
Theo Phạm Tất Dong (2003), Ông đưa ra quan điểm "nếu áp dụng
máy móc những nội dung của hoạt động hướng nghiệp theo cấu trúc do
K.K.Platônốp đề xuất mà chúng ta vẫn quen làm thì chắc chắn sẽ không
đạt hiệu quả cao, bởi khi đó khách hàng bị đưa vào thế thụ động, không
nhìn thấy tiềm năng phát triển của cá nhân"8 và ông đề xuất rằng "cần
8

Phạm Tất Dong, Vận dụng lý thuyết hoạt động vào công tác hướng nghiệp, Tạp chí
tâm lý học, số 11, 2003
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phải tổ chức các giờ Giáo dục hướng nghiệp dưới dạng các hoạt động, và
thông qua các hoạt động ấy, các em học sinh sẽ biết tự tìm hiểu một nghề
cụ thể, một trường học để mình qua đó nắm được nghề, sẽ tự ghi chép
được những điều cần thiết và bổ ích cho mình qua giờ hướng nghiệp "(8).
Với lập luận này ông nhấn mạnh hoạt động hướng nghiệp chỉ có hiệu quả
không chỉ đòi hỏi tính tích cực từ hoạt động của nhà trường, gia đình, xã
hội mà còn phải xuất phát từ tính tích cực của thanh niên và phải do thanh
niên thực hiện chính.
Theo những cách tiếp cận trên, hướng nghiệp được hiểu bao gồm
hai loại công việc: Một là hướng dẫn, định hướng cho học sinh đi đến một
nghề nhất định và Hai là chuNn bị cho các em cả về tri thức, kỹ năng, thái
độ để tham gia vào lĩnh vực nghề nghiệp đó (tất nhiên nghề nghiệp này
phải phù hợp với hứng thú, năng lực của các em và phù hợp với yêu cầu
phân công lao động xã hội, của thị trường sức lao động).
Quan điểm của tổ chức Khoa học giáo dục văn hoá Liên Hiệp Quốc
(UN ESCO) năm 1970 định nghĩa: “Hướng nghiệp là làm cho cá nhân
nhận thức được các đặc tính của mình và phát triển những đặc tính đó để
chọn ngành học và các hoạt động chuyên môn trong mọi hoàn cảnh của
đời sống với mong muốn được phục vụ xã hội và phát triển trách nhiệm
của mình (36…)9 Theo định nghĩa này, con người là chủ thể của định
hướng cá nhân, hướng nghiệp chỉ tạo điều kiện để con người mở rộng khả
năng hoà nhập xã hội và hoà nhập nghề nghiệp.
Qua các cách tiếp cận của các nhà khoa học trong và ngoài nước về
vấn đề hướng nghiệp, có thể nhận thấy điểm chung của các quan điểm đó

Đối thoại Pháp – Á: vấn đề và hướng đi cho giáo dục hướng nghiệp tại Việt Nam, trang 36,
2001. ĐHQGHN.
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là đều coi hướng nghiệp là một hoạt động trợ giúp cá nhân lựa chọn được
một nghề không chỉ phù hợp với năng lực, nguyện vọng cá nhân mà còn
với phù hợp với nhu cầu của xã hội. N hư vậy, có thể định nghĩa khái niệm
hướng nghiệp như sau:
Hướng nghiệp là một hệ thống các biện pháp tác động đặc biệt
vào quá trình định hướng nghề nghiệp của cá nhân bằng cách giúp họ
nhận thức được bản thân, nghề nghiệp và nhu cầu thị trường lao động,
qua đó cá nhân tự quyết định chọn lấy một nghề phù hợp đảm bảo cho
họ thành đạt trong công việc và hạnh phúc trong lao động nghề nghiệp
sau này.
Theo như định nghĩa vừa nêu, chức năng chính của hướng nghiệp là
quá trình trợ giúp cá nhân lựa chọn được một lĩnh vực nghề nghiệp để
theo đuổi, qua đó vừa phát triển được sự nghiệp cá nhân vừa đóng góp
chung cho định hướng phát triển của nền kinh tế - xã hội. N hư vậy, hoạt
động hướng nghiệp thực hiện 3 loại công việc chính sau:
Một là: Giúp cá nhân có hiểu biết về thế giới nghề nghiệp, về nội
dung, yêu cầu của những nghề mà cá nhân mong muốn lựa chọn, đồng
thời giúp cá nhân năm bắt và phân tích được những thông tin về thị trường
lao động tại địa phương hoặc khu vực…để làm căn cứ lựa chọn nghề
nghiệp.
Hai là: Giúp cá nhân nhận thức được về bản thân, đánh giá được
những năng lực và khả năng của bản thân, thấy được giá trị của bản thân
cũng như những khả năng thành công trong tương lai… qua đó giúp cá
nhân hình thành thái độ đúng đắn trong lựa chọn nghề nghiệp.
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Ba là: Giúp cá nhân ra được các quyết định chọn nghề phù hợp trên
cơ sở tìm ra sự trùng khớp giữa mong muốn, khả năng, năng lực, điều
kiện hoàn cảnh bản thân và yêu cầu của nghề cũng như nhu cầu của nghề
đó trong xã hội.
Khái niệm hướng nghiệp không chỉ liên quan tới học sinh, mà thuật
ngữ này được dùng để chỉ tất cả các hoạt động với mục đích hỗ trợ các cá
nhân ở mọi lứa tuổi và vào mọi thời điểm trong cuộc đời đưa ra những lựa
chọn về nghề nghiệp, công việc, việc làm. Các hoạt động hướng nghiệp có
thể được tổ chức trong trường học, gia đình, các trung tâm việc làm, tổ
chức, công ty, hoặc trong cộng đồng.
2. Bản chất tâm lý của hoạt động hướng nghiệp
Theo quan điểm của các nhà Tâm lý học, hướng nghiệp về bản chất
là một hệ thống tác động vào các động cơ chọn nghề của cá nhân. Hệ
thống này gồm các thành phần chính sau:
Các chủ thể tác động: N hà trường, gia đình và xã hội.
Các phương tiện và phương pháp: hoạt động hướng nghiệp trong
nhà trường, sự giáo dục của gia đình, sự thông tin định hướng về thế giới
nghề và thông tin về thị trường lao động của các cơ quan chuyên môn của
nhà nước, tác động của các phương tiện thông tin đại chúng, dư luận
nhóm và dư luận xã hội, hoạt động tư vấn hướng nghiệp của các trung tâm
tư vấn…
Đối tượng tác động: Động cơ và định hướng giá trị nghề nghiệp của
học sinh, thanh niên.
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Kết quả tác động: Sự sẵn sàng tham gia vào quá trình hoạt động
nghề nghiệp của cá nhân được hướng nghiệp. Cụ thể là chuNn bị cho học
sinh có khả năng chọn được nghề, trường nghề phù hợp với đòi hỏi của
nghề nghiệp đúng với khả năng nguyện vọng của mình và hợp với yêu cầu
của thị trường lao động xã hội.
N goài ra, tham gia vào hệ thống này còn có các kênh thông tin và
liên hệ ngược về nhu cầu của nền kinh tế xã hội đối với nguồn nhân lực,
cũng như thông tin về hiệu quả của những tác động hướng nghiệp.
3. Đặc điểm của hoạt động hướng nghiệp.
Hoạt động hướng nghiệp bao giờ cũng hướng tới 1 cá nhân cụ thể
với đầy đủ với các đặc điểm nhân cách, thể chất, hoàn cảnh, điều kiện gia
đình cụ thể, qua đó định hướng cho cá nhân lựa chọn 1 nghề có trong một
bối cảnh xã hội cụ thể qua đó giúp cá nhân vừa phát triển được nhân cách,
đảm bảo được cuộc sống gia đình đồng thời vừa đóng góp được cho sự
phát triển chung của xã hội.
Đích cuối cùng của hoạt động hướng nghiệp là giúp cá nhân phát
triển được tối đa khả năng, năng lực của bản thân, đảm bảo cho sự phát
triển nghề nghiệp của cá nhân đó.
Hoạt động hướng nghiệp không phải là một hoạt động đơn lẻ mà là
sự tổ hợp của nhiều các hoạt động khách nhau như giáo dục tuyên truyền
nghề nghiệp, thông tin nghề nghiệp, tư vấn nghề nghiệp…Đồng thời chủ
thể của hoạt động hướng nghiệp không chỉ giới hạn ở nhà trường, ở thầy
cô giáo mà còn là gia đình, bạn bè và ngay chỉ bản thân học sinh.
Hoạt động hướng nghiệp không làm thay sự lựa chọn và quyết định
nghề nghiệp của cá nhân mà nó chỉ là hoạt động trợ giúp cá nhân thực
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hiện quyết định chọn nghề của mình một cách hợp lý và khoa học, nhằm
đảm bảo sự phù hợp nghề trong quá trình đào tạo và lao động sau này của
cá nhân đó.
4. Vai trò của họa động hướng nghiệp
Đối với quá trình lựa chọn nghề của cá nhân, hoạt động hướng nghiệp có
vai trò cụ thể sau:
Về kiến thức, nó giúp cá nhân:
+ N hận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc lựa chọn nghề
nghiệp tương lai.
+ Biết được một số thông tin cơ bản về định hướng phát triển kinh
tế - xã hội của đất nước, khu vực, đặc biệt là địa phương
+ Biết được thông tin về thế giới nghề nghiệp, về thị trường lao
động và hệ thống giáo dục nghề nghiệp (trung học chuyên nghiệp và dạy
nghề, cao đẳng đại học ở địa phương và cả nước
+ Biết tự đánh giá năng lực bản thân, điều kiện gia đình và nhu cầu
xã hội để chọn nghề lập thân, lập nghiệp và tương lai cho bản thân sau khi
tốt nghiệp THPT.
Về kỹ năng, nó giúp cá nhân:
+ Tự đánh giá được năng lực bản thân và điều kiện gia đình trong
việc lựa chọn nghề nghiệp.
+ Phân tích được các yếu tố quyết định việc chọn nghề cho bản thân
+ Lựa chọn được nghề nghiệp tương lai
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- Về thái độ, nó giúp cá nhân:
- Có ý thức tích cực tìm hiểu nghề. Có thái độ đúng đắn khi chọn
nghề và với lao động nghề nghiệp
- Có hứng thú và khuynh hướng nghề nghiệp đúng đắn
- Chủ động, tự tin chọn nghề phù hợp với bản thân, điều kiện gia
định và nhu cầu xã hội.
Đối với xã hội, hướng nghiệp có vai trò định hướng, phân luồng
nhằm thoả mãn nhu cầu nhân lực cho tất cả các lĩnh vực nghề nghiệp cần
thiết ở cấp độ địa phương hoặc quốc gia.
5. Nhiệm vụ của hoạt động hướng nghiệp.
5.1. Giúp cá nhân có thêm hiểu biết về thế giới nghề nghiệp và những đặc
điểm và yêu cầu của chúng:
Có thể nói thông tin nghề là bước đầu tiên trong hoạt động hướng
nghiệp. Muốn chọn nghề đúng, người chọn nghề cần phải biết được nhiều
ngành nghề khác nhau trong xã hội. Hiểu biết càng phong phú, càng đầy
đủ, càng có cơ sở để chọn nghề đúng và có hiệu quả. Cá nhân không thể
chọn được nếu như không biết trong xã hội có những nghề nghiệp nào, nội
dung nghề nghiệp đó ra sao, cơ hội việc làm sau khi được đào tạo nghề
như thế nào.
Muốn chọn được nghề, thông tin nghề cho cá nhân cần phải phong
phú và đa dạng. Thông tin nghề không chỉ dừng lại ở chỗ liệt kê những
nghề hiện đang có trong xã hội, những nghề xã hội đang cần. Kinh nghiệm
cho thấy, học sinh cần những thông tin đầy đủ, nhiều chiều về các loại
nghề nghiệp khác nhau như: Thông tin về loại nghề, lĩnh vực chuyên môn;
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thông tin về đối tượng lao động; phương pháp lao động; những yêu cầu về
phNm chất tâm sinh lý, những chống chỉ định y học; xu hướng phát triển
của nghề…
5.2. Giúp cá nhân đánh giá được các đặc điểm của thị trường lao động.
N ếu thông tin nghề nghiệp nhằm cung cấp cho cá nhân biết được
những nghề khác nhau trong đời sống xã hội, tạo cơ sở cho họ chọn được
nghề ưa thích và phù hợp với bản thân thì thông tin về thị trường lao động
giúp cho cá nhân có cơ sở để lựa chọn được nghề nghiệp phù hợp với sự
phân công lao động xã hội, với đòi hỏi của nền kinh tế thị trường. Sự kết
hợp thông tin về nghề nghiệp với thông tin về thị trường sức lao động giúp
cho cá nhân chọn được nghề nghiệp vừa phù hợp với hứng thú cá nhân,
vừa phù hợp với yêu cầu của thị trường và sự phân công lao động xã hội.
Thiếu thông tin về thị trường sức lao động không những gây khó khăn cho
người chọn nghề và học nghề mà còn tạo ra những khó khăn cho các nhà
quản lý, hoạch định chính sách, phương hướng đào tạo lao động. N ên kinh
tế thị trường luôn đòi hỏi có đội ngũ lao động phù hợp.
Thực tế cho thấy, hoạt động hướng nghiệp rất cần những thông tin
về thị trường nhân lực như: N hu cầu về tuyển dụng lao động của các
ngành nghề, tình hình việc làm của số học sinh tốt nghiệp phổ thông hoặc
tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học, cũng như dự báo về tình hình
kinh tế xã hội, nhu cầu việc làm trong các lĩnh vực nghề nghiệp trong
tương lai. Thông thường khi nói về thị trường sức lao động, người ta đề
cập đến 4 yếu tố: Thông tin về nguồn cung cấp lao động; thông tin về
nguồn cầu lao động; thông tin về giá lao động và thông tin về hệ thống các
công cụ để điều tiến các quan hệ trong lao động.

36

N guồn cung lao động là toàn bộ những người có nhu cầu làm việc
trong xã hội. N gười ta có thể xác định nguồn cung lao động trên phạm vi
một khu vực dân cư, một tỉnh, thành phố hay một quốc gia, khu vực. Có
nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nguồn cung lao động là dân số và quy mô
phát triển dân số, hiện tượng di cư, quá trình đô thị hoá, trình độ phát triển
kinh tế sản xuất, số lượng người thất nghiệp…
N guồn cung lao động phản ánh khả năng thuê mướn lao động trên
thị trường. Cầu lao động phụ thuộc nhiều vào sự phát triển của đầu tư xã
hội. Ở những khu vực công nghiệp hoá, đầu tư xã hội tăng, nhu cầu về lao
động cũng tăng theo, ngược lại, khi đầu tư giảm, nhu cầu về chỗ làm việc
cũng giảm theo.
Giá cả sức lao động phản ánh mối quan hệ giữa cung và cầu và giá
trị của sức lao động. Khi nguồn cung tăng, cầu giảm giá cả lao động giảm
và ngược lại, khi nguồn cung giảm, cầu tăng giá lao động sẽ tăng theo.
Tuy nhiên, giá lao động còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như tiềm
năng kinh tế của một quốc gia, việc quy định mức lương tối thiểu của
chính phủ.
Các công cụ của thị trường lao động nhằm làm cho thị trường lao
động hoạt động có hiệu quả. Trong nền kinh tế thị trường, các công cụ
điều tiết thị trường sức lao động gồm: Sự điều tiết của nhà nước thông qua
các văn bản pháp luật và các quy định về lao động và thuê mướn lao động;
sự điều tiết được tiến hành một cách tự do theo quy luật cung cầu của thị
trường, sức lao động sẽ được điều tiết thông qua hệ thống giá sức lao
động.
Trong hoạt động hướng nghiệp, việc cung cấp thông tin về thị
trường sức lao động có thể được tiến hành theo nhiều cách khác nhau. Có
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thể thực hiện qua các cơ quan môi giới lao động việc làm, qua các phương
tiện thông tin đại chúng, sách báo, đài phát thanh, truyền hình, các chương
trình thông tin quảng cáo… Qua những thông tin này, học sinh biết nên đi
học những ngành nghề nào mà xã hội đang cần, mình phải có phNm chất
gì để đáp ứng những yêu cầu đó.
Thông tin về thị trường sức lao động không chỉ đáp ứng những nhu
cầu trước mắt mà còn phải đáp ứng những nhu cầu tương lai của người
học. Hoạt động hướng nghiệp không chỉ hướng nghề nghiệp cho học sinh
ngày hôm nay mà còn là sự lựa chọn nghề nghiệp lâu dài ở học sinh.
Muốn vậy, cần phải có nghiên cứu dự báo về sự phát triển kinh tế xã hội
trong các kế hoạch 5 năm, 10 năm. Phải căn cứ vào những đòi hỏi về
nguồn nhân lực hiện tại và tương lai để giúp học sinh chọn được nghề phù
hợp.
5.3 Giúp cá nhân tự đánh giá được năng lực, khả năng của bản thân
Mục đích của hướng nghiệp là giúp học sinh lựa chọn được nghề
phù hợp với bản thân mình. Muốn vậy, phải giúp cho các em phát hiện ra
bản thân dựa trên các phép đo tâm sinh lý vào các thời điểm thích hợp,
N hiều người cho rằng, lựa chọn nghề nghiệp của học sinh là quá trình đối
chiếu, so sánh những đặc điểm, yêu cầu, tính chất của một nghề nghiệp
với điều kiện của bản thân về năng lực, nguyên vọng, sở thích để tìm cho
mình một nghề nghiệp phù hợp. Vì thế học sinh có được những thông tin
về đặc điểm và khả năng của bản thân mình có một ý nghĩa đặc biệt trong
hoạt động hướng nghiệp. Không biết được bản thân, không biết được
những ưu điểm và nhược điểm của mình thì làm việc gì cũng không thể
chắc chắn thành công .
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Phát hiện bản thân là yếu tố đặc biệt quan trọng trong hoạt động
hướng nghiệp. Vì thế, sự ra đời và phát triển của hướng nghiệp gắn liền
với sự phát triển của các công cụ đo đạc và đánh giá sự phát triển của bản
thân. Vì thế, muốn học sinh đánh giá được sự phù hợp của bản thân với
nghề nghiệp mong muốn trên cơ sở đó ra những quyết định lựa chọn
hướng đi cho nghề nghiệp tương lai thì công tác hướng nghiệp nhà trường
cần thiết phải cung cấp cho các em học sinh những thông tin mang tính cá
nhân của mình về các mặt như y học, khả năng, thiên hướng, khả năng
học tập…. Hiểu biết càng đa dạng càng có điều kiện để làm tốt công tác tư
vấn nghề nghiệp cho các em học sinh.
Trong quá trình nắm tình hình học sinh, giáo viên phụ trách công
tác hướng nghiệp có thể sử dụng các công cụ đo lường tâm lý và các
phương pháp khác để xác định những đặc điểm cá nhân của học sinh. Đối
với giáo viên THPT có thể sử dụng bộ sách “Tư vấn nghề nghiệp” do
N XB Giáo dục ấn hành năm 1994 – 1995.
5.4. Giúp cá nhân ra được các quyết định lựa chọn được nghề phù hợp.
Có thể nói, cung cấp thông tin về nghề nghiệp, về thị trường lao
động và về bản thân học sinh là những yếu tố quan trọng mang tính quyết
định giúp các em lựa chọn được nghề nghiệp cho bản thân mình. Đối với
nhiều học sinh, những thông tin này là cơ sở quan trọng để tự mình xác
định nghề nghiệp tương lai. Tuy nhiên, như nhiều nghiên cứu đã chỉ ra,
hiện còn nhiều học sinh không biết đi học tiếp ở trường nào, đi vào lĩnh
vực nghề nghiệp nào là phù hợp. Giải quyết vấn đề này rất cần các chuyên
gia tư vấn nghề nghiệp. Tư vấn nghề nghiệp góp phần quan trọng trong
việc giúp học sinh lựa chọn nghề nghiệp cho phù hợp với bản thân và
phân công lao động xã hội.
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N hư vậy, tư vấn nghề nghiệp là biện pháp quan trọng giúp cho
những học sinh phổ thông nhận ra mình, ra những yêu cầu của nghề
nghiệp, của thị trường sức lao động để lựa chọn một nghề cho phù hợp.
Tư vấn nghề nghiệp được hiểu là một quá trình tương tác giữa nhà tư vấn
với học sinh mà kết quả là giúp học sinh giải quyết được khó khăn trong
lựa chọn nghề nghiệp của mình. Tuy nhiên, hiện nay còn tồn tại nhiều
cách hiểu về khái niệm tư vấn nghề nghiệp khác nhau:
Có quan niệm cho rằng tư vấn nghề nghiệp được xem là một hoạt
động dựa vào các giải pháp tâm lý, giáo dục và y học nhằm đánh giá toàn
diện năng lực, thể chất, trí tuệ của các thanh thiếu niên, trên cơ sở đối
chiếu với những yêu cầu do nghề đặt ra đối với người lao động, có tính
đến nhu cầu của địa phương và xã hội, cho các em những lời khuyên chọn
nghề phù hợp, tạo điều kiện cho các em phát huy những thiên hướng, năng
lực, trau dồi lý tưởng nghề nghiệp, có khả năng tạo nên năng suất, chất
lượng lao động và sự thành đạt trong nghề (Hà Thế Truyền - 1994). Theo
dòng quan điểm này, các nhà tâm lý cho rằng hoạt động tư vấn nghề
nghiệp trong trường phổ thông gồm 3 bước: Bước 1: Đánh giá năng lực
và cá tính của học sinh. Thông qua các test, giúp học sinh hiểu được
những năng lực chung, năng lực chuyên biệt, hứng thú, tính cách, khí chất
và nguyện vọng của mình. Đồng thời, thông qua quan sát, điều tra, trò
chuyện, qua nhật ký, sổ ghi chép… cán bộ tư vấn thu nhận được những tài
liệu toàn diện và xác thực về học sinh cần tư vấn, cuối cùng có sự đánh
giá sơ bộ về các đặc điểm tâm lý và thể chất của học sinh. Kết thúc bước
1, học sinh cần nắm được 2 thông tin cơ bản là nguyện vọng nghề của bản
thân và những phNm chất tâm sinh lý của mình. Bước 2: Phân tích những
yêu cầu của nghề đối với người lao động. Ở đây, cán bộ tư vấn nắm được
bức tranh chung của một nghề, yêu cầu của nghề đối với đặc điểm tâm
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sinh lý của con người cũng như trình độ giáo dục và đào tạo của nghề,
tương lai của nghề, khả năng tiến thủ trong nghề cùng những tin tức và sự
biến dộng của nghề trong xã hội. Bước 3: Đối chiếu đặc điểm tâm sinh lý
của học sinh với những yêu cầu của nghề đặt ra với người lao động, từ đó
giúp học sinh có được sự lựa chọn sáng suốt và đúng đắn, loại bỏ được
những may rủi, thiếu chín chắn trong khi chọn nghề.
Hiện nay, quan niệm về tư vấn nghề nghiệp được thay đổi, không
chỉ còn là đánh giá các phNm chất tâm sinh lý của học sinh, đối chiếu với
những yêu cầu của nghề rồi đưa ra lời khuyên. Theo các nhà Tâm lý học,
tư vấn nghề nghiệp là quá trình tương tác giữa nhà tư vấn với học sinh, mà
trong đó nhà tư vấn sử dụng những kỹ năng nghề nghiệp của mình để giúp
học sinh hiểu thấu và tự giải quyết những khó khăn trong chọn nghề
nghiệp của bản thân. Tư vấn là giúp đỡ, tạo điều kiện cho học sinh tự xem
xét hoàn cảnh, điều kiện, hứng thú, nhu cầu, nhận thức, khả năng của
mình; đối chiếu mình với nghề nghiệp và thị trường sức lao động để tự
chọn cho mình một nghề nghiệp phù hợp. N hà tư vấn không thể làm thay,
quyết định thay cho học sinh. Mục đích của tư vấn nghề nghiệp là phát
triển lòng tin ở học sinh trong quá trình lựa chọn nghề nghiệp. Trong quá
trình tư vấn, nhà tư vấn có thể đưa ra những lời khuyên, nhưng tuyệt đối
không áp đặt sự lựa chọn nghề nghiệp của học sinh. N hiệm vụ nhà tư vấn
nghề nghiệp là cung cấp thông tin, gợi cho người học suy nghĩ về những
thông tin đó. Thông qua sự trao đổi với nhà tư vấn, học sinh thấu hiểu
được các khó khăn của bản thân, nhờ sự giúp đỡ gợi mở của nhà tư vấn
các em lựa chọn một nghề nghiệp thích hợp.
6. Những vấn đề lý luận cơ bản của hoạt động hướng nghiệp
trong trường phổ thông.
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6.1. Các quan điểm tổ chức họat động hướng nghiệp trong
trường phổ thông.
6.1.1. Ở Việt Nam
Quan điểm về hướng nghiệp của Việt N am bị ảnh hưởng nhiều bởi
quan điểm và phương pháp tiếp cận của nền giáo dục Xô viết về vấn đề
này. Trong giáo dục Việt N am vấn đề hướng nghiệp được xây dựng trên
cơ sở phương pháp luận của học thuyết Mác - Lênin về giáo dục lao
động và kỹ thuật tổng hợp cho học sinh. Theo Mác, để hình thành
những người phát triển toàn diện; có khả năng định hướng trong hệ
thống sản xuất, cần phải thực hiện giáo dục kỹ thuật tổng hợp, nghĩa
là liên kết giữa giáo dục trí tuệ, thể lực và dạy kỹ thuật. Phương pháp
chủ yếu để thực hiện nguyên tắc giáo dục kỹ thuật tổng hợp là cải
tiến giáo dục trong nhà trường. Đó chính là lý luận giáo dục lao động
và kỹ thuật tổng hợp, và là cơ sở phương pháp luận của hoạt động
hướng nghiệp. Vì vậy, ở Việt N am mô hình và phương pháp tổ chức
hoạt động hướng nghiệp trong nhà trường được tổ chức theo hướng
lồng ghép giữa hoạt động giáo dục và việc dạy kỹ thuật tổng hợp. Do
đó mục tiêu của hoạt động hướng nghiệp trong nhà trường được nhấn
mạnh ở việc không chỉ hướng dẫn, giúp đỡ học sinh chọn nghề mà
còn cùng với các hoạt động giáo dục khác góp phần hoàn thiện nhân
cách toàn diện cho học sinh. Bám sát mục tiêu này, đầu tiên phải kể
đến quyết định số 126CP ngày19/3/1981 của Hội đồng Bộ trưởng "Về
hoạt động hướng nghiệp trong trường phổ thông và việc sử dụng hợp lí
của học sinh PTCS và PTTH tốt nghiệp ra trường". Quyết định 126 CP
khẳng định trách nhiệm nhà trường trong việc tổ chức các hoạt động
hướng nghiệp cho học sinh theo hướng: chăm lo dạy kiến thức phổ thông,
kiến thức kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp và dạy nghề để hiện thực hoá
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mục tiêu đào tạo thế hệ trẻ thành lớp người lao động mới, đáp ứng yêu
cầu phân công lao động, tổ chức lại sản xuất, bảo vệ tổ quốc trên phạm vi
cả nước cũng như từng địa phương.
Sau này, các văn bản, quy định khác của nhà nước, Bộ giáo dục –
đào tạo ban hành càng làm rõ chủ thuyết trong việc tổ chức hoạt động giáo
dục hướng nghiệp trong trường phổ thông. Theo chủ thuyết này, hoạt
động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phải được thực hiện trong nhà
trường với mục tiêu chung là phát triển và bồi dưỡng phNm chất nhân cách
nghề nghiệp cho học sinh, giúp các em hiểu mình, hiểu yêu cầu của nghề,
hiểu được xu thế phát triển hệ thống nghề trong xã hội ta. Thông qua hoạt
động giáo dục hướng nghiệp, giáo viên giúp học sinh điều chỉnh động cơ
học nghề, trên cơ sở đó các em định hướng vào lĩnh vực sản xuất mà xã
hội đang có nhu cầu nhân lực.
Hướng nghiệp ở trường phổ thông được thực hiện qua những con
đường:
-Thông qua dạy học các môn văn hóa mà giới thiệu ý nghĩa ứng
dụng các kiến thức môn học vào hoạt động sản xuất và xã hội cũng như
tầm quan trọng của các kiến thức môn học vào sự hình thành và phát triển
trình độ các nghề nghiệp có liên quan. Sự hứng thú và thành tích học tập
về một hay nhóm bộ môn nào đó ở trường phổ thông có ý nghĩa hướng
nghiệp theo tinh thần kỹ thuật tổng hợp cho học sinh.
-Hoạt động giáo dục hướng nghiệp giúp học sinh trực tiếp tìm hiểu
thế giới nghề nghiệp, thị trường lao động, và được tư vấn hướng nghiệp.
chọn nghề…
-Các hoạt động giáo dục khác như tham quan sản xuất, tìm hiểu
nghề và các lĩnh vực kinh tế qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua
tủ sách hướng nghiệp, sự hướng dẫn của gia đình và các tổ chức xã hội.
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Từ năm 2004, tất cả các trường THCS và THPT trong toàn quốc
triển khai môn học “Giáo dục hướng nghiệp” từ lớp 9 đến lớp 12. N ội
dung môn học giúp học sinh có được kiến thức về thế giới nghề nghiệp, có
kỹ năng đánh giá năng lực, nguyện vọng bản thân, kỹ năng phân tích,
đánh giá sự phù hợp trong lựa chọn nghề và có thái độ tích cực đối với
việc chọn nghề qua đó giúp các em ra được các quyết định lựa chọn nghề
phù hợp.
6.1.2. Ở các quốc gia khác trên thế giới
Ở hầu hết các nước trên thế giới, vấn đề giáo dục hướng nghiệp
thường chỉ đặt ra bắt đầu từ cuối Trung học cơ sở cho đến hết Trung học
phổ thông. Hơn nữa, do sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa
học và công nghệ hiện đại, vấn đề học tập suốt đời đã được đặt ra trong
chiến lược phát triển giáo dục của nhiều nước, trong đó có Việt N am. Vì
thế, chúng tôi chỉ điểm ra những quan điểm hướng nghiệp đang phát huy
tác dụng trong các trường Trung học hiện đại.
Xu thế cải cách các trường Châu Âu cuối thế kỷ XX gắn với
hướng nghiệp và đào tạo nghề
Vào những năm 70 - 80 của thế kỷ trước, các nước Châu Âu lần
lượt tiến hành cải cách giáo dục từ cấu trúc tổ chức đến nội dung, phương
pháp giáo dục và giảng dạy, đáp ứng các yêu cầu phát triển của xã hội hậu
công nghiệp dựa vào sự tiến bộ vượt bậc của khoa học - công nghệ, nhất
là công nghệ thông tin, đồng thời chuNn bị cho sự thống nhất không gian
Châu Âu về chính trị, kinh tế để đạt tới một số chuNn mực chung về trình
độ giáo dục phổ thông và giáo dục nghề. Ở đây, chúng tôi điểm qua những
cải cách nhà trường gắn với vấn đề giáo dục lao động, nghề và hướng
nghiệp tại trường phổ thông.
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Quan điểm giáo dục kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp ở nước
Nga hậu Xô viết
Qua các nghiên cứu gần đây về lĩnh vực hướng nghiệp, các nhà tâm
lý học N ga vẫn kế thừa và tiếp tục phát triển quan điểm hướng nghiệp
phải được lồng ghép với hoạt động giáo dục kỹ thuật tổng hợp trong các
nhà trường phổ thông. Theo Atutôv P.R, Viện sĩ Viện Hàn lâm Giáo dục
Liên bang N ga, cho rằng giáo dục kỹ thuật tổng hợp là phương pháp quan
trọng nhằm hình thành các năng lực và tư duy của học sinh, đồng thời
giúp các em có được những nhận thức đúng đắn trong việc lựa chọn nghề
nghiệp sau này.
Về mặt chỉ đạo thực tiễn, Bộ Giáo dục Liên bang N ga không tách
giáo dục hướng nghiệp khỏi giáo dục công nghệ đại cương và giáo dục lao
động của trường phổ thông, nhất là đối với học sinh lớn cấp trung học phổ
thông thì nội dung, phương pháp tổ chức dạy học các môn khoa học và
công nghệ mang tính phân hóa nhằm mục tiêu hướng nghiệp cho học sinh.
N ăm 1993, ở N ga chương trình giáo dục lao động và hướng nghiệp tại nhà
trường phổ thông được triển khai rộng rãi. Từ năm học 1994 – 1995,
chương trình giáo dục lao động hướng nghiệp trong các trường phổ thông
được thay thế bằng chương trình công nghệ học
Nhà trường Pháp và vấn đề giáo dục lao động, nghề nghiệp
N ăm 1975, nước Pháp đã tiến hành cải cách giáo dục để hiện đại
hóa nền giáo dục nhằm vào các hướng: tăng cường giáo dục tự nhiên và
toán học trong đó tăng kiến thức thực hành đối với khoa học tự nhiên, đưa
giáo dục kỹ thuật vào để đảm bảo sự liên hệ giữa trường học và đời sống,
đồng thời vẫn giữ vững ý nghĩa của các môn xã hội và nhân văn.

45

Cải cách giáo dục Pháp chú ý đặc biệt chăm lo giảng dạy lao động
và nghề nghiệp cho học sinh, khắc phục khuynh hướng và quan niệm coi
giáo dục lao động là một hoạt động giáo dục loại hai (tức là đứng sau các
môn khoa học).
Việc chăm lo đến phát triển nhân cách toàn diện của học sinh trong
đó coi giáo dục lao động, thủ công và nghề nghiệp bình đẳng với các loại
hình hoạt động khác của nhà trường, coi đào tạo "tiền nghề nghiệp" như là
cơ sở cho việc học tập liên tục về sau và chuNn bị cho học sinh bước vào
cuộc sống lao động.
"Công nghệ học là lĩnh vực cơ bản của văn hóa. N ó không có mục
tiêu đào tạo một nghề cụ thể mà nhiệm vụ chính là giáo dục phổ thông
phải cung cấp những tri thức kỹ thuật xác định và phát triển những kỹ
năng cần thiết giúp học sinh hiểu được thế giới công nghệ học xung
quanh". Chương trình công nghệ học phải bao gồm những kiến thức liên
quan đến thiết kế cơ khí và các loại máy cũng là hiệu quả sử dụng chúng.
Phải thấy một cách đầy đủ vị trí của công nghệ học trong môi trường xã
hội và trong tự nhiên. Trẻ phải hiểu được tùy theo trình độ thành thạo
công nghệ mà hoặc tạo được những thành tựu lớn, hoặc bị những hiểm
họa trong lao động.
Trên cơ sở như vậy mà từ sau 1975, trong nhà trường Pháp đã dạy
các môn học công nghệ học, khoa học kinh tế và những kiến thức xã hội
học nhập môn. (E. B. Luxova 1999)
N hà trường Pháp hiện nay đã giảm bớt tính hàn lâm trong việc cung
cấp các kiến thức khoa học mà tăng cường tỷ trọng kiến thức có ý nghĩa
thực dụng và ý nghĩa hướng nghiệp để giúp cho học sinh trung học chuNn
bị đi vào đào tạo và cuộc sống nghề nghiệp.
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Hiện đại hóa quá trình học tập của nhà trường Đức
Sự ưu tiên của nhà trường Liên bang Đức là tiến tới "một nhà
trường Châu Âu thống nhất" nhưng phải bảo vệ những truyền thống tốt
đẹp nhất của nền giáo dục Đức. Bởi vậy, người Đức đặt cho mình nhiệm
vụ xem xét lại mục tiêu và nhiệm vụ trường phổ thông, hiện đại hóa nội
dung trước đòi hỏi của nhà trường tương lai. N hững hướng cải cách của
họ là:
- Chuyển từ nhà trường truyền thống hệ thống 3 loại hình sang 2
loại hình;
- Giảm thời lượng học tập của trường ghim-na-zi (trung học cơ sở)
nhưng lại đảm bảo trình độ cao về giáo dục phổ thông;
- Xác lập mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa giáo dục phổ thông và giáo
dục nghề;
- Sử dụng nguồn lực của chính nhà trường, sự sáng tạo của giáo
viên dựa vào sự đổi mới nhằm làm cho nhà trường được tự chủ nhiều hơn
trong quản lý.
Theo truyền thống, hệ thống trường phổ thông Đức quán triệt
nguyên tắc hướng nghiệp để chuNn bị cho học sinh đi vào trường đào tạo
nghề tùy theo trình độ học tập của mỗi em. Trẻ được phân loại ngay từ bậc
tiểu học. Sau lớp 5, căn cứ vào thành tích học tập của từng em, trường
phân loại học sinh thành hai loại: loại chỉ học hết lớp 10 rồi đi học công
nhân lành nghề tại các các trung tâm nghề và loại học hết trung học lớp
12. Đến đây lại phân loại lần nữa, chỉ cho những học sinh khá được học
lên lớp 13 thi lấy bằng tú tài toàn phần và vào học các trường đại học, số
còn lại sẽ vào học các cơ sở đào tạo nghề trng cấp. Sự phân loại sơ bộ
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được tiến hành từ khi học hết tiểu học nhưng sẽ phúc tra và đưa ra quyết
định chính xác vào sau lớp 9. Tới lớp 10, ngày từ học kỳ I, giáo viên chủ
nhiệm liên hệ với nhiều cơ sở hướng nghiệp, những trường dạy nghề của
các công ty tư nhân và nhà nước để bố trí học sinh đến đó tìm hiểu nghề
nghiệp mình muốn học, chế độ được hưởng khi học như trợ cấp bao gồm
tiền ăn, ở, đảm bảo nhu cầu tối thiểu theo mức sống ở Đức. N hững học
sinh có nhu cầu hay năng lực học lên đại học buộc phải có học lực khá và
từ lớp 11 được học trường phổ thông hệ học lên đại học. N hà nước không
để thanh niên dù là người thuộc quốc tịch nước ngoài đang cư trú hợp
pháp trên đất Đức bị thất học phổ thông và mù nghề. Học sinh được học
miễn phí trong tất cả bậc học: tại nhà trẻ, lớp mẫu giáo, trường tiểu học
đều tổ chức căng tin và nhà nước bù lỗ đối với việc ăn uống của trẻ. Xu
hướng hiện đại hóa ở đây là tạo điều kiện cho học sinh có thể học nghề
ngay khi đang học phổ thông, cung cấp hệ thống và kiến thức khoa học
gắn với hướng đào tạo nghề một cách linh hoạt, giảm bớt tính hàn lâm của
bậc trung học hoàn chỉnh.
Giáo dục hướng nghiệp, lập nghiệp ở các trường học Úc
1. Mục đích của giáo dục hướng nghiệp, lập nghiệp ở các trường
học
Giáo dục hướng nghiệp, lập nghiệp (Career Education) ở những
trường học úc nhằm phát triển những kỹ năng, kiến thức và thái độ thông
qua một chương trình học tập được kế hoạch hóa. Việc giáo dục này giúp
cho học sinh biết ra những quyết định về việc lựa chọn có tính hướng
nghiệp, lập nghiệp trong khi và sau khi học ở trường và tham gia có hiệu
quả vào đời sống lao động.
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Giáo dục hướng nghiệp, lập nghiệp ở các nhà trường Úc chỉ ra 4
nhiệm vụ của học sinh. Bốn nhiệm vụ này có quan hệ mật thiết với nhau:
- Học về bản thân trong mối quan hệ với lao động. Giáo dục hướng
nghiệp, lập nghiệp đảm bảo cho học sinh được hiểu biết nhiều hơn về khả
năng, thái độ của bản thân đối với các công việc, đối với lao động và về
những ảnh hưởng của gia đình, bè bạn, cộng đồng đối với sự phát triển
các khả năng và thái độ đó, khi lựa chọn phương hướng lập nghiệp và
tham gia thế giới việc làm.
- Học về thế giới việc làm: Giáo dục hướng nghiệp, lập nghiệp bảo
đảm cho học sinh có cơ sở để biết ra quyết định về hướng nghiệp, lập
nghiệp của bản thân thông qua sự tìm tòi, phân tích các vai trò lao động và
sự đóng góp của lao động cho xã hội trong thế giới việc làm, xuyên suốt
cả thời gian học tập ở nhà trường. Học sinh cũng được chuNn bị để biết
ứng phó với những áp đặt mang tính chất phân biệt giới, rập khuôn về văn
hóa và cản trở học sinh tham gia lao động.
- Học về làm kế hoạch và ra quyết định về hướng nghiệp, lập
nghiệp. Học về làm kế hoạch hướng nghiệp, lập nghiệp sẽ giúp học sinh
trở thành những người ra quyết định có hiệu quả hơn và có trách nhiệm
hơn.
Học về cách ra quyết định là một yếu tố trung tâm và lặp đi lặp lại
trong Giáo dục hướng nghiệp, lập nghiệp. Giáo dục hướng nghiệp, lập
nghiệp bảo đảm cho học sinh có hiểu biết thêm về các kiểu ra quyết định
và có kỹ năng ứng dụng những chiến lược đã vạch ra.
- Ứng dụng những quyết định về hướng nghiệp, lập nghiệp và quản
lý sự chuyển dịch sang lao động. Đối với sự tham gia đầy đủ và có hiệu
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quả của người trẻ tuổi vào môi trường sau nhà trường, một môi trường
luôn luôn thay đổi, họ cần phát triển những kiến thức, kỹ năng và thái độ
giúp họ quản lý hàng loạt dịch chuyển sang lao động và ứng dụng những
quyết định về hướng nghiệp, lập nghiệp.
Học sinh phải đối mặt với nhiều sự dịch chuyển trong suốt thời gian
học ở trường, kể cả dịch chuyển từ năm học này sang năm học khác, từ
trường này sang trường khác, từ môn học này sang môn học khác, từ thầy
này sang thầy khác... Họ phải có những kỹ năng quản lý những dịch
chuyển này, vì những kỹ năng này có thể áp dụng cho những dịch chuyển
sau nhà trường.
Chuẩn bị nguồn nhân lực và tinh thần hướng nghiệp ở nhà
trường Nhật Bản
N hật bản đã xây dựng chương trình Cải cách giáo dục trên cơ sở 2
luận điểm quan trọng
- Tăng cường tính linh hoạt và đa dạng trong đánh giá hệ thống giáo
dục;
- Thực hiện CCGD không chỉ đóng khung trong phạm vi nhà
trường, trong hệ thống giáo dục mà còn phải mở rộng tầm nhìn ra phạm vi
toàn xã hội theo quan điểm mở cửa, giao lưu, hội nhập quốc tế.
Chương trình học này được triển khai theo 4 định hướng:
- Phát triển sự phong phú đời sống tinh thần và xây dựng giá trị
nhân cách của từng cá nhân;
- Đề cao giáo dục cơ bản là khuyến khích sự phát triển cá nhân, ưu
tiên cho việc đào tạo những công dân tương lai;
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- Phát triển khả năng tự học, ưu tiên phát triển khả năng đáp ứng
tích cực đối với những thay đổi xã hội nhằm tạo nền tảng cho sự sáng tạo.
N hững nỗ lực này tập trung phát triển sự sẵn sàng học tập một cách độc
lập;
- Tôn trọng văn hóa truyền thống đồng thời phát triển sự hiểu biết
quốc tế.
Quan điểm của UNESCO
Giáo dục trung học thường là lúc thế hệ trẻ lựa chọn cho mình con
đường để chúng sẽ xâm nhập vào cuộc sống lao động người lớn. Hướng
nghiệp vốn cho phép học sinh lựa chọn một trong nhiều con đường khác
nhau, sẽ không đóng cửa với những khả năng khác. Các hệ thống giáo dục
cần phải được thiết kế đủ linh hoạt để tính đến sự khác biệt cá nhân trong
việc tổ chức các mô hình học tập, tạo những cầu nối giữa các khóa học và
như đã nói ở trên, sắp xếp sao cho những người bị gián đoạn học tập do
công việc, có thể trở lại học theo hình thức chính quy.
Việc lựa chọn con đường riêng biệt của giáo dục nghề hay giáo dục
phổ thông cần phải dựa trên những đánh giá thận trọng về điểm mạnh và
điểm yếu của học sinh. Việc đánh giá lý thuyết, một phần của đánh giá
chung, không thể có kết quả trong việc chọn lựa bằng sự thất bại của học
sinh hoặc bằng những cách rập khuôn xơ cứng, hướng những em học yếu
sang làm lao động chân tay, hay tách những em nữ ra khỏi khoa học và
công nghệ.
N ói cách khác, hướng nghiệp đòi hỏi sự đánh giá dựa trên việc kết
hợp một cách tế nhị những tiêu chí về giáo dục và dự báo về nhân cách
tương lai của người lớn. N hà trường phải có khả năng vẽ lên một bức
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tranh rõ nét nhất về khả năng của mọi học sinh. Vì vậy, trong điều kiện có
thể, cần phải có những nhà tư vấn hướng nghiệp chuyên môn để giúp học
sinh lựa chọn khóa học thích hợp (có liên quan đến nhu cầu của thị trường
lao động), dự báo những khó khăn trong học tập và giúp giải quyết những
vấn đề xã hội khi cần thiết. Trên thực tế, trách nhiệm của giáo dục trung
học là rất lớn, bởi vì chính trong những bức tường của nhà trường mà
cuộc đời tương lai của mỗi học sinh được hình thành. Giáo dục trung học
cần phải mở cửa hơn nữa ra thế giới bên ngoài nhằm giúp cho mỗi học
sinh điều chỉnh con đường đi của chính mình cho phù hợp với sự phát
triển về văn hóa và giáo dục của mình.
6.2. Các con đường thực hiện hướng nghiệp trong trường phổ
thông
Trong số các chủ thể của hoạt động hướng nghiệp, nhà trường với
chức năng, nhiệm vụ được giao cùng với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nội
dung và chương trình được chuNn hoá để thực hiện hoạt động hướng
nghiệp do đó nội dung hoạt động hướng nghiệp của nhà trường được triển
khai theo mọi hoạt động của nhà trường kể từ khi học sinh nhập học lớp
10 cho đến khi tốt nghiệp lớp 12 ra trường. Khái quát lại, hoạt động hướng
nghiệp nhà trường được triển khai bằng 4 con đường cơ bản sau:
6.2.1. Hướng nghiệp thông qua giảng dạy các môn văn hoá
Các môn học cơ bản trong nhà trường phổ thông chứa đựng hệ
thống tri thức, kỹ năng, thái độ mà loài người đã đúc kết, lựa chọn qua các
thế hệ. Hệ thống các môn học này có tầm quan trọng đặc biện đối với sự
phát triển toàn diện của con người, đặt nền móng cho sự hiểu biết các quy
luật của sự phát triển tự nhiên - xã hội và tư duy, đồng thời cung cấp cơ sở
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cho việc giáo dục kỹ thuật tổng hợp, chuNn bị cho học sinh đi vào cuộc
sống và lao động nghề nghiệp
Chính vì vậy, việc dạy và học tốt các môn học khoa học cơ bản có
vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo, là cơ sở
cho việc giáo dục lao động, kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp trong nhà
trường.
Hệ thống tri thức và kỹ năng mà học sinh tiếp thu thông qua các
môn học văn hoá là nền tảng cơ sở để học sinh tiếp thu các kiến thức nghề
nghiệp chuyên biệt sau này, vì vậy, nếu biết khai thác thì bất cứ môn học
văn hoá nào cũng đều có tác dụng giáo dục lao động hướng nghiệp cho
học sinh.
Đối với các môn khoa học xã hội: giáo dục cho học sinh quan điểm,
thái độ, đạo đức, tác phong lao động đồng thời giúp học sinh hiểu rõ sự
phát triển xã hội cũng như sự phát triển của các ngành nghề lao động
trong xã hội.
Đối với các môn khoa học tự nhiên - kỹ thuật có lợi thế trong việc
giáo dục lao động hướng nghiệp cho học sinh.
Toán giúp học sinh nắm được các tri thức được sử dụng nhiều trong
học khoa học, kỹ thuật và sản xuất. N ó giúp học sinh phát triển năng lực
tư duy lôgíc, trí tưởng tượng không gian
rất cần thiết cho sự phát triển con người.
Các môn học vật lý, hoá, sinh… đang trở thành cơ sở của hầu hết
các ngành khoa học - kỹ thuật từ luyện kim, cơ khí…
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Có thể nói, các môn học văn hoá cơ bản trong nhà trường đều có tác
dụng hướng nghiệp, nó cung cấp cho học sinh hệ thống cơ bản, vững chắc
làm điều kiện để phát triển tư duy. Đồng thời nó trang bị phương pháp
luận khoa học, rèn luyện hệ thống các kỹ năng phù hợp, giáo dục chính trị
tư tưởng, rèn luyện đạo đức tác phong trong thời kỳ CN H-HĐH đất
nước…
6.2.2. Hướng nghiệp thông qua giáo dục công nghệ và lao động
Với các môn văn hoá được giảng dạy trong nhà trường sẽ giúp học
sinh có được hệ thống tri thức, kỹ năng cơ bản nhưng những tri thức này ít
được áp dụng trong cuộc sống nên chưa tạo được niềm tin cũng như định
hướng nghề nghiệp một cách sâu sắc cho các em học sinh. Vì thế phải cần
thiết phối hợp những tri thức cơ bản này với các hoạt động giáo dục công
nghệ và lao động nghề nghiệp.
Giáo dục kết hợp với lao động sản xuất là một trong những phương
thức quan trọng nhất để giáo dục lao động, kỹ thuật tổng hợp và hướng
nghiệp. N ó sẽ tạo điều kiện để phát triển tối đa năng lực của con người,
phát triển khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, biết định hướng
trong hệ thống sản xuất xã hội, hình thành tinh thần sẵn sàng lao động và
làm cơ sở cho việc lựa chọn ngành, nghề sau này. Quá trình lao động nếu
được tổ chức tốt, gắn bó với các ngành, nghề cần phát triển ở địa phương,
thì sẽ có tác dụng hướng nghiệp thực sự.
6.2.3. Hướng nghiệp thông qua chương trình “Hoạt động giáo
dục hướng nghiệp"
Trong nhà trường THPT, hướng nghiệp cho học sinh được tiến
hành bằng nhiều cách, nhưng đây là con đường chính và có tầm quan
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trọng đặc biệt trong việc định hướng, giúp đỡ cho học sinh có được năng
lực lựa chọn nghề phù hợp.
Căn cứ Quyết định số 47/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 19/11/2002 của
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, chương trình hoạt động giáo dục hướng nghiệp
được triển khai tại tất cả các trường THCS và THPT trên toàn quốc. Ở bậc
Trung học phổ thông, mục tiêu của chương trình Hoạt động giáo dục
hướng nghiệp như sau:
Về kiến thức:
Giúp học sinh hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc lựa chọn
nghề nghiệp tương lai; biết được một số thông tin cơ bản về định hướng
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước và khu vực; biết được
về thế giới nghề nghiệp, thị trường lao động, hệ thống giáo dục nghề
nghiệp (trung cấp, dạy nghề, cao đẳng, đại học) ở địa phương và cả nước.
Về kỹ năng:
Giúp học sinh tự đánh giá được năng lực bản thân và điều kiện gia
đình trong việc định hướng nghề nghiệp tương lai.
Tìm kiếm được những thông tin nghề và thông tin cơ sở đào tạo cần
thiết cho bản thân trong việc chọn nghề.
Định hướng và lựa chọn được nghề nghiệp tương lai cho bản thân.
Về thái độ:
Giúp học sinh chủ động và tự tin trong việc lựa chọn nghề nghiệp
phù hợp; Có hứng thú và khuynh hướng chọn nghề đúng đắn.
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Để đạt những mục tiêu này, chương trình “Hoạt động giáo dục
hướng nghiệp” ở bậc THPT có cấu trúc như sau:
+ Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương và địa
phương:
+ Thông tin về thế giới nghề nghiệp
+ Thông tin về hệ thống đào tạo
+ Thông tin về thị trường lao động
+ Tự đánh giá của học sinh trên cơ sở những kiến thức đã học để có
sự lựa chọn nghề phù hợp.
Cụ thể, ở lớp 10, nội dung giáo dục hướng nghiệp gồm 9 bài học
được quy định trong 9 tháng của năm học:
Tháng 9 - Bài 1: Lựa chọn nghề nghiệp tương lai
Tháng 10 - Bài 2: N ăng lực bản thân và truyền thống của gia đình
Tháng 11 - Bài 3: Tìm hiểu nghề dạy học
Tháng 12: - Bài 4: Giới tính và nghề nghiệp
Tháng 1: - Bài 5: Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực N ông - Lâm
- N gư nghiệp
Tháng 2: - Bài 6: Tìm hiểu một số nghề thuộc ngành Y, Dược
Tháng 3: - Bài 7: Tham quan một số cơ sở sản xuất công nông
nghiệp
Tháng 4: - Bài 8: Tìm hiểu một số nghề thuộc ngành xây dựng
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Tháng 5: - Bài 9: N ghề tương lai của tôi.
Trong đó:
- Phần kiến thức chung gồm các bài 1, 2, 4
- Phần tìm hiểu nghề gồm các bài 3, 5. 6. 8
- Phần tổ chức hoạt động cho học sinh (giao lưu, thảo luận, tham
quan…) gồm bài 7,9
Nội dung và chương trình giáo dục hướng nghiệp lớp 11
Gồm 8 bài học được quy định trong 9 tháng của năm học
Tháng 9: - Bài 1: Tìm hiểu một số nghề thuộc ngành Giao thông Địa chất
Tháng 10: - Bài 2: Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh,
dịch vụ
Tháng 11: - Bài 3: Tìm hiểu một số nghề thuộc ngành N ăng lượng,
Bưu chính - Viễn Thông - Công nghệ thông tin
Tháng 12: Bài 4 - Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực An ninh Quốc phòng.
Tháng 1: - Bài 5: Giao lưu với một số điển hình về sản xuất kinh
doanh giỏi, những gương vượt khó… theo chủ để: làm gì sau tốt nghiệp
THPT
Tháng 2: - Bài 6: N ghề nghiệp với nhu cầu của thị trường lao động.
Tháng 3: - Bài 7: Thảo luận: Tôi muốn đạt được ước mơ của mình.
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Tháng 4, 5: - Bài : Tham quan một số trường ĐH, CĐ, TH chuyên
nghiệp, Dạy nghề tại địa phương.
Trong đó:
- Phần kiến thức chung: Bài 6
- Phần tìm hiểu nghề gồm các bài: 1,2,3,4
- Phần tổ chức hoạt động cho học sinh gồm các bài 5,7,8
Nội dung và chương trình giáo dục hướng nghiệp lớp 12
Gồm 8 bài học được quy định trong 9 tháng của năm học
Tháng 9: - Bài 1: Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất
nước và địa phương
Thang 10: - Bài 2: Thảo luận - N hững điều kiện để thành đạt trong
nghề
Tháng 11: - Bài 3: Tìm hiểu hệ thống trường THCN và đào tạo
N ghề của Trung ương và địa phương
Tháng 12: - Bài 4: Tìm hiểu hệ thống đào tạo ĐH,CĐ
Tháng 1: - Bài 5: Thảo luận - Thanh niên lập thân, lập nghiệp
Thang 2: - Bài 6: Tư vấn nghề nghiệp
Tháng 3: - Bài 7: hướng dẫn học sinh chọn nghề cụ thể làm hồ sơ
tuyển sinh
Tháng 4,5: - Bài 8: Tham quan học tổ chức hoạt động văn hoá theo
chủ đề hướng nghiệp
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Trong đó:
- Phần kiến thức chung gồm các bài: 1,4,6,7
- Phần tổ chức hoạt động cho học sinh gồm các bài 2,3,5,8
6.2.4. Hướng nghiệp qua gia đình và các tổ chức xã hội
Trong hoạt động hướng nghiệp, trường phổ thông chịu trách nhiệm
chính. N hưng chỉ một mình nhà trường triển khai chắc chắn sẽ không đem
lại kết quả như mong muốn. Điều quan trọng là nhà trường cần phối hợp
các nguồn lực xã hội khác vào hoạt động hướng nghiệp cho học sinh, cụ
thể như gia đình, các tổ chức đoàn thể, xã hội, các doanh nghiệp ở địa
phương… Để triển khai tốt sự phối hợp này, nhà trường cần phải:
+ Tăng cường phối hợp giữa nhà trường với gia đình học sinh
Thực tế cho thấy, trong thời gian qua, gia đình lại đóng vai trò chủ
đạo trong việc hướng nghiệp cho các em học sinh. Tuy nhiên, sự định
hướng này còn tự phát, thậm chí mang tính chất sai lệch, chạy theo xu thế
và toan tính cá nhân, ít có sự chỉ đạo thống nhất về mặt sư phạm nhằm đáp
ứng những đòi hỏi khoa học của hoạt động hướng nghiệp. Chính vì vậy,
nhà trường cần phải trang bị cho cha mẹ học sinh những kiến thức về tâm
lý, giáo dục, kinh tế, xã hội của hoạt động hướng nghiệp, từ đó giúp cho
cha mẹ học sinh có được những kiến thức khoa học cơ bản trong việc
hướng nghiệp cho con em mình.
+ Tăng cường trách nhiệm của các tổ chức xã hội trong công tác
giáo dục hướng nghiệp.
Việc liên kết với các doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng,
trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, các đoàn thể xã hội trong hoạt động
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hướng nghiệp cho học sinh là một công việc cần thiết của nhà trường phổ
thông. Qua sự liên kết này, sẽ giúp nhà trường trong việc tổ chức, triển
khai các hoạt động hướng nghiệp khác nhau, gắn được giữa lý thuyết với
thực tiễn của việc chọn nghề cũng như nhận thức nghề. Từ đó giúp học
sinh hiểu sâu sắc hơn về thế giới nghề nghiệp, hiểu biết hơn năng lực của
bản thân từ đó chọn cho mình một nghề phù hợp nhất.
6.3. Các nguyên tắc cơ bản của hoạt động hướng nghiệp trong
giáo dục
6.3.1. Nguyên tắc đảm bảo tính giáo dục của hoạt động hướng
nghiệp
Đây là nguyên tắc cao nhất của quá trình hướng nghiệp trong nhà
trường phổ thông. Về bản chất nguyên tắc này đòi hỏi, một mặt, hoạt động
giáo dục hướng nghiệp nhà trường phải góp phần hình thành nhân cách
toàn diện cho học sinh; mặt khác, giáo dục hướng nghiệp phải được tiến
hành đồng bộ với các mặt giáo dục khác, nhằm đảm bảo giáo dục toàn
diện.
Hoạt động hướng nghiệp trong nhà trường có nhiệm vụ trang bị cho
học sinh những hiểu biết về thế giới nghề nghiệp, yêu cầu của nghề…
hình thành năng lực nghề nghiệp năng lực nhận thức, năng lực tư duy sáng
tạo; bồi dưỡng, trau dồi tình cảm nghề nghiệp đối với hoạt động lao động
kỹ thuật nói riêng và đối với hoạt động lao động nghề nghiệp nói chung.
Các hoạt động hướng nghiệp được tổ chức trong nhà trường trong
từng giai đoạn, đối với từng lứa tuổi, từng khối lớp cần tạo điều kiện để
mở rông hoạt động trí tuệ của học sinh, hình thành cho học sinh thị hiếu
thNm mỹ lành mạnh và khả năng thích ứng cao với nghề.

60

6.3.2. Nguyên tắc đảm bảo tính kỹ thuật tổng hợp trong hướng
nghiệp
Trong quá trình giáo dục ở nhà trường phổ thông, giáo dục lao
động, giáo dục kỹ thuật tổng hợp và giáo cụ hướng nghiệp là ba quá trình
giáo dục riêng, song giữa chúng có mối quan hệ khăng khít với nhau, cùng
thực hiện mục tiêu chung là đào tạo người lao động mới.
Mục tiêu chính của giáo dục lao động là giáo dục quan điểm, thái
độ lao động, đạo đức và tác phong của người lao động mới; trang bị học
cho học sinh một số tri thức và kỹ năng lao động cơ bản, nhằm chuNn bị
cho học sinh ý thức sẵn sàng hoà nhập vào tiến trình lao động trong đời
sống xã hội.
Giáo dục lao động trong nhà trường phổ thông phải tuân theo tinh
thần kỹ thuật tổng hợp, trong đó nội dung chính là trang bị cho học sinh
những nguyên lý khoa học cơ bản chung nhất của tất cả các quá trình sản
xuất chủ yếu, đồng thời rèn luyện cho học sinh sử dụng và điều khiển
được các công cụ sản xuất cơ bản nhất của các ngành chính. Giáo dục kỹ
thuật tổng hợp có mục đích là góp phần đào tạo con người phát triển toàn
diện, có khả năng lao động sáng tạo và có tiềm lực di chuyển từ nghề này
sang nghề khác môi khi kỹ thuật và quy trình công nghệ thay đổi. Do đó,
giáo dục hướng nghiệp phải được tiến hành trên tinh thần giáo dục toàn
diện kỹ thuật tổng hợp. Có như như vậy, học sinh mới đạt được một học
vấn phổ thông đầy đủ về nghệ thuật, thể lực cũng như các nguyên lý kỹ
thuật chung của nền sản xuất và được tập dượt, thực hành kỹ thuật trong
các lĩnh vực sản xuất chính trong xã hội. Trên cơ sở đó, học sinh sẽ có khả
năng quyết định việc lựa chọn nghề một cách tự giác và thực sự có căn cứ
khoa học. N hư vậy, giáo dục kỹ thuật tổng hợp nhằm mục đích đào tạo
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con người phát triển một cách toàn diện, tạo cơ sở cho việc tìm hiểu và lựa
chọn nghề, xác lập cơ sở khoa học cho giáo dục hướng nghiệp.
6.3.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống và đồng bộ trong quá
trình hướng nghiệp
N guyên tắc này đòi hỏi quá trình giáo dục hướng nghiệp phải được
tiến hành sao cho quá trình tiếp thu các tri thức và kỹ năng nghề nghiệp
của các ngành, nghề khác nhau của học sinh cần phải được diễn ra theo
một trình tự nghiêm ngặt, phù hợp với logíc khoa học của lĩnh vực nghề
nghiệp tương ứng, cũng như phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi và
lao động nhận thức của học sinh.
N guyên tắc này cũng đòi hỏi hoạt động hướng nghiệp trong nhà
trường phổ thông phải được tiến hành bằng nhiều con đường khác nhau và
phải huy động được sự tham gia đóng góp của nhiều lực lượng: nhà
trường, gia đình, các tổ chức xã hội.
Chỉ có thể trên cơ sở của nguyên tắc này mà quá trình lĩnh hội tri
thức về nghề nghiệp của học sinh mới diễn ra một cách có ý thức, học
sinh mới có khả năng vận dụng linh hoạt, có hiệu quả các tri thức đã học
vào quá trình lao động thực tiễn.
6.3.4. Nguyên tắc đảm bảo tính phân hoá và cá biệt trong quá
trình hướng nghiệp
Để đảm bảo tính giáo dục của hoạt động hướng nghiệp và làm cho
hoạt động hướng nghiệp đạt hiệu quả, quá trình giáo dục hướng nghiệp
cần phải tuân thủ tính phân hoá và tính cá biệt. Bởi vì, chỉ trên cơ sở nhận
định, đánh giá đúng đắn năng lực, sở trường, khả năng hoạt động trí tuệ và
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thể lực của học sinh, mới có thể đem lại hiệu quả cho việc lĩnh hội các tri
thức và kỹ năng cơ bản liên quan đến các nghề khác nhau.
N hư đã biết, mỗi nghề khác nhau trong xã hội đều có yêu cầu riêng
đối với người lao động về tri thức, kỹ năng, thái độ, sức khoẻ… Trong
khi, mỗi người chỉ có khả năng đáp ứng yêu cầu của một nghề hay một số
nghề nhất định nào đó trong xã hội. và chỉ ở lĩnh vực ấy, con người mới
gắn bó máu thịt với nghề, theo nghề suốt cuộc đời.
Trong xã hội hiện đại, hệ thống nghề nghiệp luôn trong trạng thái
biến động do sự phát triển của khoa học và công nghệ. Do dó, đảm bảo sự
phân hoá và cá biệt trong giáo dục hướng nghiệp càng trở nên quan trọng
nhằm giúp học sinh chọn đúng nghề và gắn bó với nghề mà mình đã chọn.
6.3.5. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn của quá trình hướng
nghiệp
Tính thực tiễn là một nguyên tắc cơ bản cần phải quán triệt trong
quá trình giáo dục hướng nghiệp. Mục đích cao nhất và cuối cùng của toàn
bộ hệ thống giáo dục là đảm bảo cho giáo dục phục vụ tốt nhất các yêu
cầu của thực tiễn, trở thành động lực cơ bản thúc đNy thực tiễn phát triển.
Trong quá trình hướng nghiệp, nếu đảm bảo tính thực tiễn sẽ làm tăng khả
năng ứng dụng các kiến thức đã học vào thực tế, giúp học sinh trở thành
con người có khả năng sáng tạo và thích nghi nhanh chóng hơn với xã hội
đầy biến động như ngày nay.
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CÂU HỎI THẢO LUẬN
1.

Khái niệm hướng nghiệp và những đặc trưng tâm lý của
nó?

2.

Xác định các nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động hướng
nghiệp đối với thanh niên trong quá trình chọn nghề.

3.

Chức năng nhiệm vụ của hoạt động hướng nghiệp trong
nhà trường phổ thông.

4.

N ội dung và chương trình của hoạt động giáo dục hướng
nghiệp trong trường phổ thông.
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CHƯƠNG 3. NHỮNG VẤN ĐỀ TÂM LÝ HỌC CỦA HỌAT
ĐỘNG CHỌN NGHỀ
1. Khái niệm Nghề
1.1. Định nghĩa Nghề
Trong đời sống xã hội, nhu cầu về vật chất và tinh thần của con
người vô cùng phong phú và đa dạng. Để đáp ứng nhu cầu này con người
phải lao động, trước hết để tự nuôi sống bản thân và sau là thoả mãn các
nhu cầu khác. Tuy nhiên, thực tế thì một cá nhân không thể tự mình làm ra
mọi sản phNm để thoả mãn nhu cầu của mình mà trong quá trình lao động,
con người làm ra cái mà người khác cần, còn những cái họ cần thì lại nhận
từ người khác, từ xã hội, nghĩa là có sự trao đổi bằng lao động, bằng sản
phNm của bản thân lao động. Toàn bộ lao động để có một sản phNm hoàn
chỉnh, người ta phân nó ra thành các công đoạn, các công việc cụ thể và
mỗi người làm một việc theo sự phân công. Sự phân công lao động là tiền
đề, là điều kiện để nảy sinh các nghề trong xã hội. Trong lao động, con
người phải sử dụng những sức mạnh vật chất và tinh thần để làm ra sản
phNm. Mỗi loại sản phNm lại đòi hỏi ở người lao động một kiểu kỹ năng,
tay nghề và tri thức riêng biệt. Căn cứ vào đặc điểm khác nhau về đối
tượng lao động, nội dung, công cụ và điều kiện (môi trường) lao động,
người ta chia các hoạt động lao động cụ thể thành các nghề khác nhau.
Vậy "nghề" là gì? Theo E.A.Klimốp nghề là lĩnh vực sử dụng sức lao
động vật chất và tinh thần của con người một cách có giới hạn, cần thiết
cho xã hội (do sự phân công lao động mà có) nó tạo ra khả năng cho con
người sử dụng sức lao động của mình để thu lấy những phương tiện cần
thiết cho sự tồn tại và phát triển [28;13]. Theo từ điển Larousse (Pháp),
khái niệm N ghề được hiểu là hoạt động thường ngày được thực hiện bởi
con người nhằm tự tạo nguồn thu nhập cần thiết để tồn tại. N guyễn Viết
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Sự trong cuốn "Tuổi trẻ với nghề truyền thống" đã định nghĩa "nghề là
khái niệm chỉ công việc chuyên làm theo đòi hỏi của đời sống xã hội hoặc
theo sự phân công của xã hội. Giá trị xã hội của mỗi người được xác định
thông qua kết quả lao động nghề nghiệp mà người đó tạo ra cho xã hội và
bản thân" [46;12].
Từ một số quan niệm trên có thể hiểu nghề là một thuật ngữ dùng
để chỉ một hình thức lao động đặc thù vừa mang tính xã hội (làm theo sự
phân công của xã hội), vừa mang tính cá nhân (nhu cầu bản thân), trong
đó con người phải sử dụng sức lao động (trí tuệ và cơ bắp) của mình để
tạo ra những sản phNm vật chất hoặc tinh thần phục vụ cho nhu cầu của
bản thân và cho xã hội. N hư vậy, thông qua hoạt động nghề nghiệp con
người không chỉ duy trì, phát triển cuộc sống cá nhân, mà còn góp phần
xây dựng xã hội, đảm bảo các nhu cầu khác nhau của xã hội.
Qua những phân tích trên, có thể định nghĩa về nghề như sau:
Nghề là một dạng lao động đòi hỏi ở con người một quá trình đào
tạo chuyên biệt, có những kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo chuyên môn, có
phẩm chất tâm, sinh lý, sức khoẻ... phù hợp với yêu cầu của dạng lao
động tương ứng. Thông qua các hoạt động nghề nghiệp, con người tạo ra
những giá trị vật chất hoặc tinh thần góp phần thoả mãn nhu cầu của cá
nhân và xã hội.
Có thể nói nghề là một phạm trù xã hội lịch sử được xuất hiện khi
sự sản xuất của xã hội loài người có sự phân công lao động. Khi nền sản
xuất ngày càng đa dạng do trình độ khoa học kỹ thuật phát triển đã làm
xuất hiện ngày càng nhiều nghề mới với trình độ ngày càng phức tạp hơn,
đồng thời cũng làm mất đi nhiều nghề cũ, không còn phù hợp. Trong giai
đoạn phát triển vượt bậc của KHKT ngày nay, đã dẫn đến sự xuất hiện
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ngày càng nhiều nghề và các chuyên môn mới đáp ứng nhu cầu phát triển
của xã hội. Tuy trong xã hội có nhiều nghề khác nhau nhưng xét về bản
chất, nghề nào cũng hàm chứa trong nó một hệ thống giá trị gồm các yếu
tố như : Tri thức, kỹ năng, kỹ xảo của nghề, truyền thống nghề, đạo đức
phNm chất nghề, hiệu quả kinh tế của nghề… N hững giá trị này có thể
được hình thành theo con đường tự phát (do tích luỹ kinh nghiệm trong
quá trình sống với cộng đồng mà có) hoặc theo con đường tự giác (do
được đào tạo trong các cơ sở trường lớp dài hoặc ngắn hạn)
Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, quá trình phân công
lao động và chuyên môn hoá lao động đã và đang tạo ra ngày càng nhiều
nghề nghiệp, chuyên môn, việc làm. Tuy nhiên, nghề nghiệp, việc làm,
chuyên môn có phải cùng chung một nội hàm? Theo Phạm Tất Dong, ông
cho rằng khái niệm chuyên môn hẹp hơn khái niệm nghề. Chuyên môn là
một lĩnh vực lao động chuyên biệt của một nghề. N hư vậy trong một nghề
có nhiều chuyên môn khác nhau. Ví dụ, nghề Y, có nhiều chuyên môn
như chuyên khoa tai, mũi họng, chuyên khoa nội, chuyên khoa ngoại…
Sự kết hợp giữa nghề và chuyên môn là dấu hiệu quan trọng để
phân biệt nghề được đào tạo và nghề không được đào tạo một cách bài
bản theo trường lớp.
N ghề không được đào tạo một cách bài bản là nghề được hình thành
một cách tự phát để đáp ứng nhu cầu xã hội. Kiến thức và kỹ năng thực
hành nghề có được là do sự tích luỹ của cá nhân, hoặc được truyền dạy
theo "kiểu cha truyền con nối" hoặc "cầm tay chỉ việc" từ những người đã
có kinh nghiệm làm nghề sang những người mới bước vào nghề.
N ghề được đào tạo một cách bài bản theo trường lớp là nghề mà sau
khi được đào tạo người hành nghề đạt tới một trình độ tri thức, kỹ năng,
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kỹ xảo nhất định. Trình độ này có được là nhờ quá trình đào tạo dài ngắn
khác nhau. N hờ được đào tạo nghề mà người lao động có thể rút ngắn
được thời gian hoàn thiện nghề nghiệp, năng suất lao động tăng cao, tạo
điều kiện cho sự thành đạt nghề nghiệp sau này. Để đào tạo nghề có hiệu
quả, người học phải có trình độ học vấn, sức khoẻ và những yêu cầu tâm,
sinh lý phù hợp với nghề. Sau quá trình đào tạo, người học phải đạt được
các tiêu chuNn về kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo, tay nghề theo mục tiêu mà
chương trình đào tạo nghề đó đặt ra.
Khái niệm việc làm (Từ điển tiếng Việt) là công việc được giao cho
làm và được trả công. N hư vậy, bất cứ việc làm nào cũng gắn với một
nghề cụ thể (hoặc chuyên môn), song không thể coi việc làm là nghề
nghiệp được. N hững công việc nhất thời, không ổn định, đáp ứng nhu cầu
kiếm sống thì không phải là nghề nghiệp. Theo N gô Quốc Phương, để
phân biệt các khái niệm việc làm, công việc, chuyên môn với nghề nghiệp
cần căn cứ vào ít nhất 3 yếu tố [40;180]:
- Sự tự xác định và phân loại của cá nhân dựa trên các yếu tố như
giá trị, tâm lý, tình cảm, động cơ, thiên hướng… (tôi làm nghề này là
chính, là sự nghiệp của tôi…).
- Sự phân loại nghề nghiệp của các cơ quan hành chính của chính
phủ, của các cơ sở đào tạo và sử dụng lao động.
- Quan niệm xã hội (xã hội thừa nhận việc làm này là nghề hay
không phải là nghề).
N hư vậy, dấu hiệu quan trọng để phân biệt việc làm với nghề
nghiệp ở chỗ: N ghề nghiệp là sự gắn bó lâu dài với công việc chuyên
môn, là trình độ kỹ năng, kỹ xảo với việc làm đó nhờ quá trình đào tạo dài
hoặc ngắn hạn và được xã hội thừa nhận. Có những người đã chuyển từ
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việc làm sang thành nghề nghiệp chính của mình do phát hiện thấy ý
nghĩa của nghề đối với bản thân và mong muốn phát triển nâng cao trình
độ kỹ thuật có liên quan để tăng năng suất lao động.
1.2. Phân loại nghề.
N ghề nghiệp xuất hiện do sự phân công lao động xã hội và quá
trình chuyên môn hoá sản xuất. Số lượng nghề, chuyên môn hiện nay lên
đến hàng chục nghìn và trong tương lai số lượng này sẽ còn nhiều biến
động. Tuỳ theo mục đích nghiên cứu nghề, người ta có thể có nhiều cách
phân loại nghề nghiệp trong xã hội. Dưới đây, chúng tôi đưa ra một vài
cách phân loại nghề nghiệp khác nhau như sau:
Căn cứ vào đối tượng lao động của nghề nghiệp
Đối tượng lao động của nghề là hệ thống những thuộc tính, những
mối quan hệ qua lại của các sự vật, các hiện tượng, các quá trình mà ở
cương vị lao động nhất định, con người phải vận dụng chúng. Theo
E.A.Klimốp có 5 nhóm nghề, mỗi nhóm bao gồm một số ngành, mỗi
ngành lại có rất nhiều nghề và chuyên môn . Các nhóm nghề cụ thể như
sau:
Nhóm nghề “Người - thiên nhiên”.
Đối tượng lao động chủ yếu là các tổ chức hữu cơ, các quá trình
sinh vật và vi sinh vật.
N hững nghề trong nhóm nghề này gồm nghề trồng trọt, chăn nuôi,
nuôi trồng thuỷ sản, lâm nghiệp, thú y, nghiên cứu sinh học…).
Nhóm nghề “Người - kỹ thuật”.

69

Đối tượng lao động chủ yếu là các hệ thống thiết bị kỹ thuật, năng
lượng, các đối tượng vật chất, nguyên vật liệu.
Các nghề trong nhóm nghề gồm các loại thợ nề, thợ tiện, thợ nguội,
lắp ráp máy truyền hình và máy tính, thợ sửa chữa công cụ, lái xe, kỹ sư
xây dựng, kỹ sư cơ khí…).
Nhóm nghề “Người - người”.
Đối tượng lao động chủ yếu là người, nhóm người, tập thể.
Các nghề trong nhóm nghề gồm nhân viên bán hàng, nhân viên
phục vụ khách sạn, thầy thuốc, thầy giáo, thNm phán, cán bộ tổ chức, sỹ
quan quân đội…
Nhóm nghề “Người - Dấu hiệu”.
Đối tượng lao động chủ yếu là những dấu hiệu, ngôn ngữ, con số,
mã số, công thức, sơ đồ, bản vẽ, bảng biểu.
Các nghề trong nhóm nghề gồm nghề thủ quỹ, kế toán, nhân viên
văn thư - lưu trữ, lập trình viên, cử nhân kinh tế, biên tập viên, kỹ sư công
nghệ thông tin, lập trình viên cao cấp....
Nghề “Người - nghệ thuật”.
Đối tượng lao động chủ yếu là các hình ảnh nghệ thuật, các bộ phần
và các thuộc tính của chúng.
Các nghề trong nhóm nghề gồm họa sĩ, nhà soạn nhạc, diễn viên
điện ảnh, kịch, ca sỹ, thợ mỹ nghệ, kiến trúc, đạo diễn, nhà văn...
Phân loại nghề căn cứ vào quá trình đào tạo.
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Dựa vào mức độ phức tạp về kỹ thuật, chuyên môn của nghề nghiệp
người ta chia nghề thành nghề cần được đào tạo tại trường lớp theo một
chương trình cụ thể và nghề không cần phải đào tạo tại trường lớp. N hững
nghề không cần đào tạo tại trường lớp là những nghề đơn giản, thường là
nghề thủ công, kỹ thuật đơn giản không cần nhiều thời gian học hỏi, và
bất cứ ai có sức khoẻ thể chất và tinh thần bình thường đều có thể làm
được. N ghề được đào tạo tại trường lớp là nghề đòi hỏi có người hành
nghề có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nhất định được tích luỹ thông
qua quá trình học tập theo một chương trình nhất định mới có thể hành
nghề được.
1.3. Giá trị và giá trị xã hội của nghề.
Giá trị là kết quả đánh giá của cá nhân, nhóm, cộng động... đối với
các thuộc tính của một sự vật, hiện tượng tồn tại khách quan thông qua
tương tác giữa con người với sự vật hiện tượng đó nhằm thoả mãn nhu cầu
nảy sinh trong đời sống cá nhân [28;24-25]
N ghề và những thuộc tính của nó tồn tại khách quan đối với con
người, song bản thân chúng chưa có giá trị. Chỉ khi có sự tương tác giữa
con người với nghề, con người mới nhận thấy ý nghĩa và tính hữu dụng
của chúng trong việc đáp ứng một nhu cầu nào đó của cá nhân và xã hội.
Có thể nói ở mỗi một nghề nghiệp đều chứa đựng trong nó những giá trị
và những giá trị này chỉ bộ lộ khi cá nhân trực tiếp tham gia lao động
trong nghề và ý thức được ý nghĩa nghề trong việc đáp ứng một nhu cầu
nào đó của cá nhân và xã hội.
Để nhận biết và khám phá giá trị thực của nghề, con người phải trải
nghiệm nhờ quá trình lao động trong nghề. Song đối với học sinh trong
quá trình lựa chọn nghề nghiệp do chưa trải qua quá trình lao động trong
nghề nên việc nhận biết các giá trị của nghề đều thông qua quá trình nhận
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thức, tìm hiểu... nên có sự khác biệt trong nhìn nhận và đánh giá chủ quan
của cá nhân đối với giá trị “đích thực” của nghể.
N hư vậy, có thể cùng một nghề nhưng tuỳ thuộc vào quá trình nhận
thức, thái độ của cá nhân đối với nghề mà dẫn tới có trường hợp đánh giá
rất cao giá trị của nghề, và coi đó như là mục tiêu để phấn đấu và chiếm
lĩnh, nhưng đối với một số cá nhân khác, họ có thể tỏ thái độ dửng dưng,
không quan tâm...
Có thể nói, giá trị của một sự vật, hiện tượng bị quy định bởi sự
nhận thức, đánh giá của con người về ý nghĩa, tính hữu dụng của nó trong
việc đáp ứng một nhu cầu nào đó của cá nhân và tập thể.
Giá trị xã hội là giá trị được cá nhân, nhóm, cộng đồng xã hội xem
xét, định giá, xác định tác dụng của đối tượng tồn tại trong xã hội đối với
con người.
Đối với các cá nhân, cộng đồng, các giá trị là những cái mang tính
chất định giá về tính hiệu quả, tác dụng nhất định (bản thân đối tượng
chưa phải là giá trị, song nó tiềm Nn một nội dung định giá ngoài ý thức
của chủ thê, khi nào có sự gắn kết giữa ý thức của chủ thể với nội dung
tiềm Nn này của đối tượng, giá trị mới xuất hiện). Giá trị xã hội gắn liền
với nhu cầu xã hội, lợi ích xã hội và mục đích xã hội.
N ghề nghiệp xuất hiện cùng với xã hội loài người, nó là một hiện
tượng xã hội. Sự ra đời của một loại nghề nghiệp bao giờ cũng để đáp ứng
một nhu câu cầu cụ thể nào đó của xã hội. Do đó, bản thân mỗi nghề
nghiệp đều Nn chứa trong nó một hệ thống các giá trị, và các giá trị này chỉ
được bộ lộ khi nó liên quan đến nhu cầu của con người. N ghề nghiệp có
hay không có giá trị là tuỳ theo con người có hay không có nhu cầu đối
với nghề nghiệp đó.

72

Sự tồn tại hay mất đi của một giá trị đối với một nghề nào đó phụ
thuộc vào sự xuất hiện, tồn tại hay mất đi một hoặc một số nhu cầu nào đó
của con người với tư cách là chủ thể trong mối quan hệ với nghề nghiệp.
Mọi giá trị nghề nghiệp đều thể hiện sự lựa chọn, đánh giá của chủ thể mà
hàm chứa các yếu tố nhận thức, thái độ, hành vi của chủ thể trong mối
quan hệ với nghề nghiệp.
Giá trị xã hội của nghề nghiệp có ảnh hưởng to lớn đối với đời sống
của mỗi con người nói chung và sự lựa chọn nghề nghiệp của các bạn trẻ
nói riêng, bởi mục đích dành cho sự quan tâm của cá nhân đối với nghề
nghiệp trước tiên là do giá trị của nó đối với xã hội và do sự đánh giá của
xã hội về nó (giá trị xã hội) và cùng với nó là sự phù hợp của giá trị này
với mong muốn, nguyện vọng của con người với nghề nghiệp.
Cùng với sự phát triển của xã hội, nhu cầu xã hội đối với nghề cũng
có sự thay đổi tương ứng. Do đó trong một bối cảnh cụ thể nào đó của sự
phát triển, giá trị xã hội của một nghề có thể thay đổi tuỳ thuộc vào sự
thoả mãn tới mức độ nào nhu cầu của xã hội mặc dù giá trị đính thực của
nghề đối với xã hội là không thay đổi. Sự đánh giá nhất thời, phiến diện
của một bộ phận xã hội nào đối đối với giá trị chỉ được xem như một phần
của giá trị mà đó thường là phần nổi của giá trị. Còn các giá trị đích thực
của nghề (đóng góp của nghề cho sự phát triển xã hội và sự phát triển của
chính chủ thể lao động) đòi hỏi cá nhân phải tìm hiểu và nhận thức một
các sâu sắc về nghề với những đặc điểm và thuộc tính của nó.
Trong quá trình lựa chọn nghề, học sinh với tư cách là chủ thể nhận
thức và thế giới nghề là đối tượng nhận thức. Thế giới nghề nghiệp là tập
hợp các đối tượng nghề có khả năng thoả mãn nhu cầu chọn nghề của học
sinh. N ếu sự hiểu biết về các nghề trong xã hội càng phong phú, cụ thể
bao nhiêu thì sự lựa chọn của các em sẽ càng thuận lợi và dễ dàng bất
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nhiêu. N ói cách khác, các em có nhiều cơ hội để tìm ra đối tượng thoả
mãn nhu trong số các đối tượng nghề đã được các em tìm hiểu, nhận thức.
Giá trị xã hội của nghề có ảnh hưởng to lớn đối với đời sống của
mỗi con người nói chung và đối với hoạt động chọn nghề nói riêng, bởi
mục đích dành cho sự quan tâm của cá nhân đối với nghề nghiệp trước hết
là do giá trị của nó được xã hội đánh giá như thế nào và đáp ứng được đến
đâu cho sự phát triển của xã hội.
2. Hoạ đồ nghề, công cụ quan trọng trong hoạt động hướng nghiệp.
2.1. Định nghĩa:
Hoạ đồ nghề là một bản mô tả khách quan những điểm quan trọng
nhất của nghề. Trong đó bao gồm các nội dung chủ yếu của lao động: đối
tượng lao động, mục đích lao động, công cụ lao động, điều kiện lao động,
các yêu cầu đối với nghề… N hững đặc điểm này được thể hiện một cách
ngắn gọn, cô đọng, những chỉ tiêu về cấu trúc yêu cầu của nghề, cấu trúc
tâm lý của hoạt động nghề đã được khái quát hoá.
Hoạ đồ nghề vừa là căn cứ vừa là phương tiện để đối chiếu với
năng lực của học sinh trong quá trình tư vấn nghề nghiệp.
2.2. Ý nghĩa - mục đích - yêu cầu của hoạ đồ nghề
Ý nghĩa, mục đích của họa đồ nghề
Mục đích sử dụng của hoạ đồ nghề rất rộng, với hình thức thông tin
nghề, hoạ đồ nghề cung cấp những đặc điểm, tính chất, chức năng, nhiệm
vụ của nghề, tiền lương, triển vọng của nghề… nhắm cung cấp cho học
sinh những thông tin cần thiết về các nghề và nhóm nghề.
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Với lĩnh vực tư vấn nghề nghiệp, hoạ đồ nghề cung cấp những yêu
cầu về phNm chất, năng lực cần thiết để cán bộ tư vấn nghề nghiệp đối
chiếu với học sinh nhằm xác định sự phù hợp nghề.
Với tuyển chọn nghề, hoạ đồ nghề cung cấp những thông tin để
tuyển chọn người học nghề về: trình độ văn hoá; yêu cầu về thể lực; về kỹ
năng cơ bản; về năng lực nghề.
Hoạ đồ nghề cũng giúp ta những thông tin để tuyển chọn người lao
động cho các hoạt động nghề khác nhau, bao gồm các yếu tố:
- Yêu cầu về thể lực
- Yêu cầu về năng lực
- Thị trường lao động…
Hoạ đồ nghề còn là tài liệu hữu ích giúp cho giáo viên, các nhà giáo
dục, phụ huynh học sinh và học sinh muốn tìm hiểu về nghề nghiệp.
Những yêu cầu đối với hoạ đồ nghề
Hoạ đồ nghề phải đảm bảo:
+ Dễ dàng đối chiếu, so sánh với những đặc điểm về phNm chất,
năng lực của người có nhu cầu chọn nghề.
+ Tài liệu đầy đủ các thông tin cần thiết đối với việc lựa chọn nghề.
+ Tài liệu phải ngắn gọn, mang tính khắc hoạ. Hoạ đồ nghề không
phải là một bài giới thiếu về nghề, trình bày dài dòng tất cả các yếu tố có
liên quan đến nghề như:
- Quá trình hình thành và phát triển nghề.
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- N hững điều hấp dẫn, lý thú của nghề.
- N hững chống chỉ định đối với người có ý muốn tham gia lao động
trong nghề.
- N ội dung kỹ thuật, mô tả thiết bị.
N hững yếu tố trên sẽ được trình bày tỉ mỉ trong bản phân tích và mô
tả của mỗi nghề.
2.3. Phương pháp xây dựng hoạ đồ nghề
Để xây dựng được văn bản mô tả nghề, người ta thường sử dụng
một số phương pháp cơ bản sau:
+ Phương pháp phân tích tư liệu.
Bao gồm việc phân tích các văn bản, các công trình nghiên cứu, các
chuyên khảo, báo cáo khoa học, các bài báo, các biên bản, văn bản của các
cơ sở sản xuất về: công nghệ, vật tư, thời gian, về quản lý tổ chức, về y tế,
an toàn lao động.
+ Phương pháp chuyên gia:
N gười biên soạn hoạ đồ sau khi nghiên cứu và đề xuất nội dung của
hoạ đồ sẽ gửi lại cho đội ngũ chuyên gia, công nhân lành nghề trong cùng
lĩnh vực để xin ý kiến nhận xét, phản biện. N hững người có thể xin ý kiến
đóng góp cho 1 bản hoạ đồ nghề gồm: Các cán bộ quản lý; Các chuyên
gia về các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, kinh tế…; Các công nhân, nhân
viên trực tiếp lao động; Các đối tượng khác có liên quan đến nghề nghiệp
và chuyên môn đào tạo: khách hàng, người sử dụng, quản lý, các cơ quan
pháp lý, y tế…
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Hình thức thu thập ý kiến bằng phương pháp phỏng vấn sâu hoặc
bằng bảng hỏi.
+ Phương pháp quan sát quá trình làm việc.
N gười nghiên cứu quan sát, ghi chép và nhận xét nhân viên làm
việc theo một kết hoạch đã dự kiến về các mặt; công cụ lao động, vật tư,
giao tiếp, ứng xử. N goài việc thu thập thông tin còn xác định được các yếu
tố tâm lý, các phNm chất do nghề đặt ra với người lao động.
Đối với phương pháp này cần phải có những phương tiện kỹ thuật
hiện đại để ghi chép và đo đạc cNn thận để mô tả chính sách các nội dung,
yêu cầu của nghề...
N goài phương pháp quan sát tự nhiên nêu trên người ta còn tiến
hành phương pháp quan sát có chủ ý quá trình lao động sản xuất. Quan sát
có chủ ý có hai hình thức:
N gười làm việc (chuyên gia, người lao động) vừa làm việc vừa giải
thích, vừa nhắc các công việc, các công đoạn, thao tác ... cho người quan
sát ghi chép.
N gười quan sát tự nguyện tham gia vào hoạt động nghề nghiệp, qua
đó tự học hỏi về kỹ thuật và tự nghiên cứu, ghi chép. Phương pháp này tốn
nhiều công sức, thời gian nhưng kết quả đảm bảo độ tin cậy hơn các
phương pháp nêu trên.
2.4. Nội dung và hình thức của một hoạ đồ nghề
2.4.1. Bản mô tả nghề.
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Bản phân tích và mô tả nghề là tài liệu cơ bản để xây dựng các hoạ
đồ nghề. Thông thường, một bản phân tích và mô tả nghề gồm các nội
dung sau:
1. Tên nghề (chuyên môn)
2. Loại nghề (căn cứ phân loại)
3. Kiểu quan hệ của nghề
4. N hiệm vụ cụ thể của nghề
5. Chức năng của nghề
6. Sản phNm của nghề
7. Đối tượng lao động của nghề: N guyên vật liệu, con số hoặc con
người...
8. Quy trình làm việc:
9. Phương tiện, thiết bị lao động: Thô sơ, hiện đại; đơn giản hay
phức tạp...
10. Các mối quan hệ phối hợp trong lao động: Làm việc theo nhóm
hay làm việc độc lập...
11. Hình thức tổ chức lao động: Thủ công, bán cơ giới, cơ giới, tự
động hoá...
12. Cường độ lao động: Khối lượng, định mức công việc phải đảm
nhiệm; chỉ tiêu về thời gian; nhịp độ, tốc độ phải thực hiện; những
khó khăn cần vượt qua.
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13. Đặc điểm về tính chất căng thẳng của công việc về các mặt thần
kinh, tâm lý.
14. N hững yêu cầu của nghề về các mặt xu hướng, sở thích, các
phNm chất, năng lực, tính cách ... đối với người lao động để đảm
bảo sự phù hợp và quá trình thích ứng nghề được diễn ra thuận lợi.
15. N hững yêu cầu về mặt sinh học: Sức khoẻ thể chất, kiểu hệ thần
kinh, các quá trình thần kinh...
16. Tiêu chuNn để đánh giá sản phNm lao động: Các quy định về
chất lượng, số lượng, thời gian...
17. N hững sự cố, tai nạn có thể sảy ra trong khi làm việc.
18. Hoàn cảnh môi trường làm việc: N goài trời hay trong nhà, trên
không hay dưới biển... và các điều kiện vật lý khác.
19. Chế độ đãi ngộ, phúc lợi, lương, thưởng và các chế quy định
trong lao động...
20. Điều kiện tuyển chọn
21. N hững chống chỉ định về tâm, sinh lý, y học...
22. N hững ràng buộc về mặt pháp lý, chuyên môn, phong tục tập
quán...
23. Cơ sở tuyển dụng hoặc sử dụng nghề.
24. N hững cơ hội phát triển nghề nghiệp
25. Các cơ sở đào tạo nghề: đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc cơ sở
gia đình...

79

26. Thông tin thị trường lao động đối với nghề
27. Khả năng chuyển đổi nghề
2..4.2. Nội dung hoạ đồ nghề
Một bản hoạ đồ nghề bao gồm các nội dung cụ thể như sau:
1. Tên nghề và các chuyên môn
2. Đặc điểm hoạt động của nghề
+ Đối tượng lao động
+ Mục đích lao động của nghề
+ Công cụ lao động
+ Điều kiện lao động
3. Các yêu cầu đối với người làm nghề
+ Thể lực
+ Các phNm chất tâm lý
+ Kiến thức, trình độ, kỹ năng
4. N hững chống chỉ định cần thiết
5. Các cơ sở đào tạo nghề
6. Triển vọng nghề và mức thu nhập
7. Đơn vị tuyển dụng
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3. Một số vấn đề lý luận về hoạt động chọn nghề của học sinh
THPT
3.1. Khái niệm hoạt động chọn nghề
a. Định nghĩa
Chọn nghề đối với mỗi cá nhân trước ngưỡng cửa vào đời có một ý
nghĩa rất quan trọng, nó “không đơn thuần là chọn một công việc cụ thể
nào đó, mà còn là sự lựa chọn một cách sống, một con đường sống mai
sau nữa. Nó không chỉ có ý nghĩa cá nhân mà còn có ý nghĩa xã
hội”[34;30]. N hận thức rõ tầm quan trọng của việc lựa chọn nghề. N gay
từ khi 17 tuổi C.Mác viết “Cân nhắc cNn thận vấn đề này, đó là trách
nhiệm đầu tiên của một thanh niên bước vào đời mà không muốn coi
những việc quan trọng nhất của mình là ngẫu nhiên”[7;30]. Còn E.A.
Klimốp cho rằng: “Lựa chọn nghề nghiệp là ngày sinh nhật thứ 2 của con
người, vị trí của nó trong xã hội, sự thoả mãn trong công tác, tình hình
sức khoẻ và thể chất cũng như tinh thần, niềm vui và hạnh phúc đều phụ
thuộc vào sự lựa chọn con đường đúng đắn đến mức nào” [28,32].
Lựa chọn nghề là công việc không thể thiếu của mỗi người khi
bước vào ngưỡng của cuộc đời. Riêng đối với học sinh phổ thông trung
học vào năm cuối cấp, việc lựa chọn nghề nghiệp khi tốt nghiệp ra trường
là mối quan tâm sâu sắc, chi phối mọi suy nghĩ, tình cảm, hoạt động của
các em. Theo định nghĩa của Đại từ điển tiếng Việt, từ "chọn" hoặc "lựa
chọn" có nghĩa là xem xét, so sánh để lấy ra cái hợp yêu cầu trong nhiều
cái cùng loại. N hư vậy, hành động chọn hay lựa chọn chỉ xuất hiện khi cá
nhân gặp khó khăn trong việc tìm ra một đối tượng nào đó trong số nhiều
đối tượng cùng loại. Đương nhiên, những gì được cá nhân lựa chọn bao
giờ cũng nằm trong mối quan hệ với nhu cầu, mong muốn của cá nhân đó.
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Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, khoa học, công nghệ, sự
phân công lao động ngày càng chuyên sâu điều này dẫn đến thế giới nghề
nghiệp càng ngày càng phong phú và đa dạng. Và càng có nhiều nghề bao
nhiêu thì hoạt động lựa chọn nghề của học sinh càng khó bấy nhiêu. Hoạt
động này đòi hỏi mỗi học sinh phải có hiểu biết nhất định về nghề, hiểu
biết về bản thân với những đặc tính cơ bản như năng lực, tính cách, hứng
thú...qua đó cá nhân chọn lọc, lựa chọn và ra quyết định chọn lấy một
nghề mà bản thân thấy có ý nghĩa và phù hợp nhất. N hư vậy, khi nói đến
hoạt động chọn nghề, là nói đến một chuỗi các hoạt động diễn ra đồng
thời hoặc kế tiếp, gồm các quá trình như nhận thức về nghề và thế giới
nghề, nhận thức về bản thân, nhận thức nhu cầu xã hội đối với nghề, qua
đó tỏ thái độ và có hành vi lựa chọn phù hợp.
Theo quan điểm của TLH hoạt động, hoạt động được xem như khâu
trung gian giữa con người với thế giới, trong đó diễn ra quá trình chuyển
hoá giữa chủ thể và đối tượng. Với cách tiếp cận này, hoạt động chọn
nghề được hiểu là: quá trình cá nhân tìm hiểu, lựa chọn một nghề trong số
nhiều nghề khác nhau có trong xã hội để thoả mãn các nhu cầu của cá
nhân và thể hiện trách nhiệm của cá nhân với xã hội.
b. Một số đặc điểm đặc trưng của việc chọn nghề với tư cách là một
hoạt động.
Trong lứa tuổi học sinh trung học, hoạt động học tập vẫn là hoạt
động chủ đạo, nó chi phối gần như toàn bộ đời sống tâm lý, tình cảm, suy
nghĩ của học sinh. Tuy nhiên, càng về cuối bậc trung học, các em học
sinh bắt đầu hướng sự quan tâm của mình, những dự định tương lai của
mình, mà cụ thể là những dự định về nghề nghiệp. N gay cả hoạt động học
tập của các em cũng bị cho phối bởi việc lựa chọn nghề nghiệp sau này.
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Có thể nói, hoạt động chọn nghề là một quá trình lâu dài và phức
tạp, nó được manh nha hình thành từ những lớp đầu phổ thông, được tiếp
tục phát triển và hoàn thiện ở những lớp sau và nhất là ở lớp cuối bậc
THPT và được tạm coi là kết thúc khi con người đã gắn bó với nghề đã
lựa chọn và không có ý định thay đổi trong một thời gian dài nữa. Đối với
học sinh phổ thông, giai đoạn cuối của hoạt động chọn nghề được tính vào
thời điểm các em quyết định làm hồ sơ dự thi vào các trường nghề (trường
dạy nghề,trung cấp, cao đẳng, đại học) hay quyết định tham gia lao động
ngay sau khi tốt nghiệp.
Với tư cách là một hoạt động, hoạt động chọn nghề của học sinh
bao có một số tính chất cơ bản sau:
Tính chủ thể của hoạt động chọn nghề.
Hoạt động chọn nghề của học sinh diễn ra với sự chi phối của nhiều
mối quan hệ xã hội phức tạp (giữa học sinh với gia đình, nhà trường, đoàn
hội, cộng đồng, thông tin...). N hững mối quan hệ này tác động đến nhận
thức, nhu cầu, động cơ, hứng thú, sở thích nghề nghiệp của học sinh và
qua đó ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn nghề của các em. Tuy nhiên,
xét ở góc độ cá nhân và pháp luật, việc chọn nghề là quyền lợi và nghĩa
vụ của một cá nhân với tư cách là một công dân với xã hội và cá nhân là
người chịu trách nhiệm trước bản thân và xã hội về quyết định lựa chọn
của mình.
Tính chủ thể trong hoạt động chọn nghề của học sinh được bộc lộ rõ
ở tính tự giác và chủ động trong việc khám phá các nhu cầu nghề nghiệp
của bản thân, tìm kiếm các đối tượng nghề nghiệp phù hợp và có thể thoả
mãn các nhu cầu này. Hơn ai hết, người chọn nghề phải hiểu rõ nhất mục
đích và ý nghĩa của nghề mình đã lựa chọn, cũng như hiểu rõ trách nhiệm
của cá nhân đối với hoạt động này.
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Trong quá trình chọn nghề, đôi khi học sinh bị ảnh hưởng nhiều bởi
các yếu tố bên ngoài như sự định hướng của cha mẹ, lời khuyên của người
có kinh nghiệm, sự ảnh hưởng của truyền thông và đôi khi là áp lực và sự
a dua với bạn bè cùng trang lứa. Với những học sinh thụ động trong hoạt
động chọn nghề thì những ảnh hưởng bên ngoài sẽ có tác động mạnh mẽ
lên quyết định lựa chọn của các em, và vì thế kết quả của sự lựa chọn
nghề thường không phù hợp với những đặc điểm về thể chất, năng lực và
phNm chất của các em, khiến các em thiếu hứng thú với kết quả lựa chọn
của mình. Trong trường hợp tính chủ thể của học sinh được bộc lộ rõ nét
trong hoạt động chọn nghề, nó sẽ giúp cá nhân chủ động tìm hiểu, nhận
thức, trải nghiệm lĩnh vực nghề nghiệp mình đã chọn. Lúc này những yếu
tố bên ngoài chỉ được cá nhân xem như những thông tin tham khảo, củng
cố thêm hiểu biết của các em đối với nghề qua đó giúp các em lựa chọn kỹ
càng hơn lĩnh vực nghề nghiệp phù hợp mà các em sẽ gắn bó trong suốt
quá trình phát triển sau này.
Tính đối tượng của hoạt động chọn nghề.
N hững mọi hoạt động khác, chọn nghề là một hoạt động có đối
tượng. Đối tượng ở đây là đối tượng và nội dung lao động của nghề mà
học sinh sẽ chọn. N ghề được chọn trở thành mục đích của các hành động
thành phần của hoạt động chọn nghề. Đối với mỗi cá nhân học sinh, thế
giới nghề nghiệp vô cùng phong phú và đa dạng, sự hiểu biết của các em
về chúng còn rất hạn hẹp, muốn lựa chọn cho mình một nghề với tư các là
đối tượng của hoạt động chọn nghề buộc các em phải tìm hiểu chúng
(nhận thức về nội dung công việc nghề, các yêu cầu của nghề đối với
người muốn hành nghề đó...) . Quá trình nhận thức của các em càng sâu
sắc và đầy đủ về thế giới nghề nói chung và về từng nghề nằm trong mối
quan tâm của em nói riêng thì khả năng các em lựa chọn được cho mình
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một đối tượng nghề phù hợp lại càng cao. Khi đã có được đối tượng để lựa
chọn, học sinh thiết lập cho mình một kế hoạch hành động cụ thể để hiện
thực hoá đối tượng nghề mình đã chọn. Tuy nhiên trên thực tế, có không ít
các bạn trẻ hiểu sai đối tượng của hoạt động này. N hiều em, trong lựa
chọn nghề lại quan tâm tới những hình thức bề ngoài của nghề hay quan
tâm tới những ý kiến của những người xung quanh hơn là tới đối tượng
lao động của nghề. Điều này có ảnh hưởng không nhỏ tới sự phù hợp
trong lựa chọn nghề của các em.
Với vốn tri thức và kinh nghiệm sống còn hạn chế, tuổi trẻ còn
nhiều bồng bột trong suy nghĩ nên khi đứng trước quyết định phải lựa
chọn một nghề nào đó trong hệ thống nghề của toàn xã hội các em thường
gặp rất nhiều khó khăn, trăn trở, lo âu. Vì thế nhà trường cần phải giữ vai
trò chủ đạo, đồng thời phối hợp với gia đình, xã hội và các cơ sở dạy nghề
giúp các em có nhận thức đúng đắn về các ngành nghề từ đó giúp các em
hướng vào các giá trị nghề nghiệp được thừa nhận trong xã hội.
Đối với mỗi cá nhân trưởng thành, việc chọn nghề không chỉ xuất
phát từ những động cơ cá nhân mà rộng hơn thế nó thể hiện tinh thần trách
nhiệm công dân của cá nhân với xã hội. Đối tượng mà cá nhân muốn
hướng tới trong hoạt động chọn nghề là các lĩnh vực lao động sẽ đem lại
cho họ sự thoả mãn các nhu cầu cá nhân, đồng thời giúp họ thể hiện được
trách nhiệm với xã hội.
Việc tìm kiếm một đối tượng nghề nghiệp trong vô vàn các loại
nghề khác nhau trong cuộc sống là một việc không dễ. Để chiếm lĩnh
được đối tượng nghề mà bản thân mong muốn, cá nhân chọn nghề phải
tiến hành hàng loạt các hành động cụ thể như tìm hiểu về thế giới nghề
nghiệp, thị trường lao động và cả những đặc điểm tâm - sinh lý của bản
thân, rồi sau đó tiến hành các hành động so sánh, đối chiếu, tìm ra sự ăn
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khớp giữa năng lực đáp ứng của cá nhân với các yêu cầu cụ thể của nghề
đặt ra cho cá nhân đó và cuối cùng là hành động quyết định lựa chọn.
Trong hoạt động chọn nghề, cá nhân ý thức về các giá trị của nghề
và những khả năng có thể đạt được giá trị đó. Vì vậy, khi lựa chọn nghề
nghiệp, cá nhân thường sử dụng hệ thống giá trị nghề nghiệp mà bản thân
tích luỹ, xây dựng và lựa chọn trong quá trình sống trước đó để làm căn
cứ lựa chọn nghề cho hoạt động tương lai. Việc định hướng các giá trị
nghề nghiệp của cá nhân được hình thành qua việc tích luỹ kiến thức
thông qua quá trình học tập tại nhà trường, và trong cuộc sống dưới sự ảnh
hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như định kiến xã hội về nghề nghiệp, quan
niệm xã hội về nghề nghiệp, truyền thống nghề nghiệp của gia đình…
Việc đánh giá giá trị nghề nghiệp của các cá nhân là không hoàn toàn
giống nhau. Điều này phụ thuộc vào mức độ tích cực hoạt động nhận thức
của mỗi người và khả năng tiếp nhận các giá trị của nghề. Do vậy khi xem
xét vấn đề lựa chọn nghề, cần chú ý tới hai mặt gắn bó với nhau: Đó là
quan niệm giá trị của nghề của học sinh và những tác động khách quan
ảnh hưởng đến sự chọn nghề.
Tính mục đích của hoạt động chọn nghề.
Hoạt động bao giờ cũng có mục đích nhất định. Trong mọi hành
động của con người tính mục đích luôn biểu hiện một cách rõ rệt. Theo
Phạm Tất Dong “mục đích của hoạt động là tạo ra sản phẩm có liên quan
trực tiếp hay gián tiếp tới việc thoả mãn nhu cầu của chủ thể” [8:49].
Trong Từ điển TLH (2000), mục đích được hiểu là hình ảnh được ý thức,
được phản ánh trước khi có kết quả hoạt động, mà con người muốn đạt
được bằng cách thực hiện những hành động nhất định. [37,156]. Tính mục
đích trong hoạt động chọn nghề của học sinh là những hình ảnh của nghề
nghiệp (được cá nhân ý thức) có thể đáp ứng được mong muốn, nguyện
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vọng của các em trong quá trình phát triển cá nhân sau này. Hoạt động
chọn nghề của học sinh cũng bao giờ chúng cũng được thúc đNy bởi một
hay nhiều mục đích nào đó. Do đó trong hoạt động này, các em có xu
hướng lựa chọn một nghề (tính đối tượng) có thể thoả mãn được nhiều
nhất nhu cầu, nguyện vọng (tính mục đích) của các em. Có thể thấy tính
mục đích gắn bó chặt chẽ với tính đối tượng. Trong hoạt động chọn nghề,
tính đối tượng là nghề nghiệp cụ thể, tính mục đích là giá trị của nghề đó
có thể giúp các em hiện thực hoá được các ước mơ trong cuộc sống tương
lai.
Tính mục đích xác định tính chất của hoạt động được xuất phát từ
động cơ cụ thể nào đó, trong hoạt động chọn nghề cũng vậy, tính mục
đích của hoạt động gắn chặt với động cơ lựa chọn. Trong động cơ lựa
chọn nghề, người ta phân làm 2 loại động cơ, một là động cơ bên trong có
quan hệ trực tiếp với nội dung và quá trình thực hiện hoạt động nghề
nghiệp. N ó là tiền đề cơ bản cho một hoạt động có mục đích giúp cho cá
nhân sử dụng có hiệu quả những năng lực và kinh nghiệm của mình để
hoàn thành tốt hoạt động trong lĩnh vực nghề nghiệp đã chọn. Hai là động
cơ bên ngoài thường tạo ra sự lựa chọn nghề nghiệp một cách thu động và
chỉ góp phần nhất định trong việc thúc đNy con người hoạt động. N hững
động cơ bên ngoài như làm vừa lòng gia đình, bạn bè, người thân hoặc vì
sự đánh giá cao của xã hội đối với nghề...
3.2. Đặc điểm tâm lý trong hoạt động chọn nghề của học sinh
THPT.
Trong Tâm lý học hoạt động, một trong những nguyên tắc mang
tính phương pháp luận là nguyên tắc thống nhất giữa tâm lý, ý thức và
hoạt động. N guyên tắc này cho rằng, tâm lý, ý thức chỉ được hình thành
và phát triển nhờ hoạt động, đồng thời tâm lý, ý thức quay trở lại định
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hướng, điều khiển, điều chỉnh hoạt động. Có thể nói, tâm lý, ý thức vừa là
sản phNm của hoạt động, vừa là nhân tố điều khiển, điều chỉnh hoạt động,
là nơi biểu hiện của hoạt động trong thực tiễn cuộc sống.
Vận dụng nguyên tắc này trong hoạt động chọn nghề của học sinh
ta thấy: Hoạt động chọn nghề của học sinh được điều khiển, điều chỉnh
bởi nhận thức của các em về nghề nghiệp, về chính bản thân mình và về
yêu cầu của xã hội trong mối quan hệ với nghề nghiệp các em dự định
chọn. Đồng thời được điều khiển, điều chỉnh bằng thái độ và hành vi đối
với nghề nghiệp nảy sinh trong quá trình nhận thức. Sản phNm của tính
thống nhất giữa các đặc điểm tâm lý trong hoạt động chọn nghề chính là
chất lượng của hoạt động chọn nghề của học sinh. N hư vậy, có thể khẳng
định rằng, đặc điểm tâm lý của hoạt động chọn nghề được biểu hiện tập
trung ở nhận thức, thái độ và hành vi của chính các em đối với nghề
nghiệp các em dự tính lựa chọn.
Trong hoạt động chọn nghề của học sinh, các đặc điểm tâm lý gồm
các yếu tố sau.
3.2.1. Đặc điểm về mặt nhận thức của học sinh trong hoạt động
chọn nghề.
Trong tâm lý học, K.K.Platonov định nghĩa: Nhận thức là quá trình
thu nhận những tri thức chân thực trong thế giới khách quan, trong quá
trình hoạt động thực tiễn xã hội . N ói đến nhận thức là nói đến tính tích
cực của con người, nói đến khả năng phản ánh những thuộc tính của sự
vật hiện tượng, mối quan hệ của chúng trong hiện thực khách quan thông
qua hoạt động thực tiễn của con người. Trong quá trình lựa chọn nghề
nghiệp, để có những căn cứ cho việc ra quyết định, học sinh thường xuyên
phải nhận thức về đối tượng lao động mà các em mong muốn. Hoạt động
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nhận thức trong chọn nghề của học sinh thể hiện ở những nội dung cụ thể
như nhận thức về những yêu cầu của xã hội đối với nghề nghiệp, nhận
thức về thế giới nghề và những yêu cầu đặc trưng của nghề đối với người
chọn nghề, nhận thức về những đặc điểm cá nhân, nhận thức về ý nghĩa,
vai trò, tầm quan trọng của hoạt động chọn nghề.
Trong nhận thức về những nhu cầu của xã hội đối với nghề nghiệp
(hay nhận thức về thị trường lao động của xã hội), trước hết học sinh phải
nắm được những đặc điểm cơ bản của thị trường lao động hiện nay như
cán cân cung cầu nguồn nhân lực, những ngành nghề đang thu hút nhiều
lực lượng lao động tham gia hoặc những ngành nghề đang thiếu hụt. Đồng
thời học sinh cần nhận thức được những đòi hỏi của thị trường lao động
đối với các cá nhân tham gia thị trường này như những đòi hỏi về ngoại
ngữ, tin học…
Thế giới nghề nghiệp và những yêu cầu của nó đối với người chọn
nghề là đối tượng nhận thức của học sinh trong quá trình lựa chọn nghề
nghiệp. N ếu học sinh hiểu biết đa dạng về các nghề cũng như những nội
dung lao động và các yêu cầu của chúng đối cá nhân thì cơ hội cho các em
lựa chọn được nghề phù hợp càng lớn.
Trong số các nghề nghiệp mà học sinh có hiểu biết, quá trình chọn
nghề đòi hỏi các em biết lựa ra trong số nhiều nghề nghiệp có trong xã hội
để tìm ra nghề nghiệp mà bản thân có hứng thú và mong muốn lựa chọn
nhất để tiếp tục tìm hiểu và khám phá. Trong quá trình này, đòi hỏi học
sinh cần phải nhận thức được những nội dung cụ thể như: nội dung lao
động của nghề, điều kiện lao động, phương tiện lao động của nghề, những
yêu cầu của nghề về các mặt phNm chất tâm lý đối với người lao động,
những chống chỉ định nghề, những mặt trái của nghề và tính thiết thực của
nghề đối với xã hội.
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Bên cạnh việc hiểu biết về thế giới nghề nghiệp thì việc đánh giá
đúng khả năng cũng như hứng thú nghề nghiệp của bản thân có một ý
nghĩa quan trọng trong việc lựa chọn nghề của học sinh. Thật vậy, khi các
em ý thức được năng lực, khả năng và hứng thú của các em và soi chúng
với những yêu cầu của nghề nghiệp để qua đó chọn lọc những lĩnh vực
nghề nghiệp mà các em có khả năng đáp ứng được đầy đủ nhất. Tuy
nhiên, sự nhận thức được bản thân là một công việc không hề đơn giản
chút nào đối với học sinh. Bởi lẽ với tuổi đời còn ít, thiếu kinh nghiệm
sống và những trải nghiệm, thiếu những công cụ đánh giá khách quan …
dẫn đến việc các em có thể đánh giá thiếu chính xác về năng lực, khả năng
của mình và điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chọn nghề của
các em. N ếu các em không đánh giá đúng năng lực, phNm chất của bản
thân để rồi lựa chọn một nghề mà các em không có khả năng đáp ứng sẽ
dẫn tới những khó khăn trong đào tạo nghề và quá trình thích ứng và phát
triển nghề nghiệp sau này. Hoặc nếu các em đánh giá quá thấp bản thân để
rồi bỏ lỡ lựa chọn một nghề mà các em yêu thích.
Đặc điểm nhận thức của học sinh trong chọn nghề được bộc lộ ở
những đặc tính sau:
Đặc điểm về mức độ của nhận thức trong hoạt động chọn nghề::
Mức độ của nhận thức thể hiện ở việc học sinh có nắm bắt được đầy đủ
hay không đầy đủ các thông tin có liên quan đến hoạt động chọn nghề như
thông tin về nghề và các yêu cầu của nghề dự định lựa chọn, thông tin về
các đặc điểm nhân cách của bản thân, thông tin về thị trường lao động….
Mức độ của nhận thức trong hoạt động chọn nghề học sinh được thể
hiện ở 3 khía cạnh. Mức độ 1: N hận thức đầy đủ các thông tin có liên
quan đến hoạt động chọn nghề; Mức độ 2: Có nhận thức tương đối đầy đủ
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các thông tin có liên quan đến hoạt động chọn nghề; Mức độ 3: N hận thức
không đầy đủ các nguồn thông tin có liên quan đến nghề lựa chọn.
Đặc điểm về Tính chính xác và sâu sắc của nhận thức trong hoạt
động chọn nghề của học sinh. Tính chính xác và sâu sắc thể hiện mức phát
triển cao trong nhận thức của học sinh trong quá trình lựa chọn nghề
nghiệp. Ở đặc điểm này, học sinh không chỉ nắm bắt được thông tin mà
còn hiểu sâu sắc và chính xác những thông tin đó. Việc nắm hiểu bản chất
thông tin trong chọn nghề là điều kiện quan trọng để sự lựa chọn nghề ủa
các em trở nên chính xác. Ở đặc điểm này cũng được chia ở 2 mức độ.
Mức độ 1: N hận thức chính xác và sâu sắc các thông tin liên quan đến
hoạt động chọn nghề. Mức độ 2: N hận thức tương đối chính sác và sâu
sắc. Mức độ 3: N hận thức được các dấu hiệu bề ngoài, không bản chất các
các thông tin có liên quan đến hoạt động chọn nghề.
Dưới đây là những đơn vị thông tin mà học sinh cần phải nắm bắt
và hiểu biết trong quá trình lựa chọn và ra quyết định chọn nghề.
Thông tin về nghề lựa chọn.
- Thông tin về nội dung, mục đích, yêu cầu của nghề.
- Thông tin về những thuận lợi, khó khăn của nghề
- Thông tin về giá trị kinh tế của nghề
- Thông tin về các cơ sở đào tạo nghề phù hợp với năng lực, nguyện
vọng.
Thông tin về bản thân
- Hiểu biết về nguyên vọng, hứng thú của bản thân đối với nghề lựa
chọn
- N ắm được được động cơ lựa chọn nghề của bản thân
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- N ắm được các điểm mạnh, điểm yếu của bản thân thể hiện ở năng lực,
khả năng, tính
Thông tin về thị trường lao động
- Biết được nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau.
- Biết được nhu cầu xã hội đối với nghề lựa chọn.
- N ắm được xu hướng phát triển lĩnh vực nghề nghiệp của địa phương
và đất nước.
+ Hiểu biết mục đích, ý nghĩa và phương pháp lựa chọn nghề khoa
học.
- N ắm được ý nghĩa và vai trò của việc lựa chọn nghề một cách khoa
học.
2.2.2..Đặc điểm thái độ của học sinh trong hoạt động chọn nghề
Thái độ được xem như là sự đánh giá, nhìn nhận của cá nhân về
một đối tượng có liên quan đến mong muốn, nguyện vọng, nhu cầu của cá
nhân đó. Theo Philip Kotler “ Thái độ là sự đánh giá tốt hay xấu của cá
thể được hình thành trên cơ sở những tri thức hiện có bền vững về một
khách thể hay ý tưởng nào đó, những cảm giác do chúng gây ra và
phương hướng hành động có thể có” [30,256]. Tất nhiên, muốn đánh giá
về một sự vật, hiện tượng nào đó thì điều kiện tiên quyết là phải có tri
thức về lĩnh vực đó, phải dựa trên cơ sở những hiểu biết về lĩnh vực đó.
Thái độ trong hoạt động chọn nghề của học sinh được bộc lộ ra bên
ngoài ở xúc cảm, tình cảm, hứng thú với nghề đã dự định chọn, ở tính tích
cực trong hành động nhằm tiếp cần với nghề đó.Thái độ trong hoạt động
chọn nghề của học sinh được thể hiện ở những đặc điểm sau:
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Thứ nhất, thái độ thể hiện ở sự hứng thú của cá nhân đối với nghề
lựa chọn. Hứng thú nghề được biểu hiện trong ý thức về giá trị của nghề
và sự cuốn hút cảm xúc của nghề đối với người đó. N ó được biểu hiện
trong sự say mê của cá nhân đối với quá trình lựa chọn tìm kiếm nghề
nghiệp phù hợp với các giá trị và mong muốn của bản thân. Sự hứng thú
của học sinh đối với nghề lựa chọn còn thể hiện ở việc cá nhân tích cực
tham gia học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động lao động có liên quan
đến nghề lựa chọn với niềm tin bản thân sẽ theo đuổi và cống hiến hết
mình cho nghề mà bản thân đã lựa chọn.
Hứng thú nghề có tác dụng thúc đNy con người tìm tòi sáng tạo
trong lao động, đi sâu vào mọi hoạt động có liên quan đến nghề nghiệp mà
mình yêu thích. Theo tác giả C. Z. Beprulubuku và L. H. Beaxuba thì đặc
trưng cơ bản nhất của thái độ nghề nghiệp đó là động cơ nghề nghiệp, sự
ổn định trong hoạt động thực tiễn. Thái độ nghề nghiệp nó phản ánh mức
độ say mê của cá nhân đối với hoạt động nghề nghiệp. Có thể nói thái độ
nghề nghiệp ở các em được thể hiện rất rõ trong động cơ chọn nghề. Động
cơ chọn nghề của cá nhân là cái thúc đẩy cá nhân, chi phối mọi hành động
động của cá nhân vươn tới sự xác định cho mình một nghề nghiệp nào
đó[37;63]. Động cơ chọn nghề bao giờ cũng được bắt nguồn từ những nhu
cầu, hứng thú riêng của mỗi người. Sự lựa chọn nghề của cá nhân có thể
được bắt nguồn từ động cơ bên trong có quan hệ trực tiếp tới nội dung và
quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp. Động cơ bên trong có vai trò
thúc đNy con người vươn tới những mục tiêu nhất định để thoả mãn nhu cầu
đối với hoạt động nghề nghiệp. Động cơ bên trong có thể là trình độ kiến
thức của nghề, năng lực, sở trường của cá nhân về nghề, hiểu được ý nghĩa
và giá trị xã hội của nghề. Bên cạnh đó, việc lựa chọn nghề cũng do những
động cơ bên ngoài đó là những tác động khách quan tác động đến cá nhân
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trong những tình huống cụ thể. N hững động cơ bên ngoài thường tạo ra sự
lựa chọn nghề nghiệp một cách thụ động và chỉ góp phần nhất định trong
việc thúc đNy con người hoạt động. N hững động cơ ngoài chẳng hạn như:
chọn nghề vì được gần nhà, được ở thành phố, do lời khuyên gia đình, bạn
bè, do dư luận xã hội, do giá trị vật chất của nghề mang lại….
Trong hoạt động chọn nghề của học sinh, đặc điểm thái độ thể hiện
ở hai mặt tích cực và thiếu tích cực. Thái độ tích cực được thể hiện ở mức
độ hứng thú cao của học sinh đối với nghề dự định lựa chọn, có động cơ
chọn nghề trong sáng, xuất phát từ những yếu tố bên trong như chọn nghề
. Thái độ thiếu tích cực thể hiện mức độ hứng thú thấp với nghề nghiệp dự
định lựa chọn, đồng thời động cơ chọn nghề xuất phát từ những nhân tố
bên ngoài như địa vị, dư luận, sức ép gia đình…
Để xác định được đặc điểm thái độ của học sinh trong chọn nghề,
trong luận án này, chúng tôi căn cứ vào những chỉ báo sau :
- Mức độ hứng thú với nghề lựa chọn.
• Xác định được các giá trị của nghề đem lại niềm ham muốn
được thoả mãn của bản thân.
• Dành nhiều thời gian thảo luận, bàn bạc, nghiên cứu những
vấn đề liên quan đến nghề lựa chọn.
• Quan tâm đến việc học tập các môn học có liên quan đến
nghề lựa chọn.
• Thích thú và hài lòng khi nói về nghề đã được bản thân lựa
chọn.
• Tham gia các hoạt động có liên quan đến nghề đã chọn.
• Mong muốn được làm việc lâu dài với nghề đã lựa chọn.
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• Thể hiện khát vọng chinh phục nghề dù biết trước những khó
khăn sẽ gặp phải.
- Động cơ chọn nghề
• Động cơ bên trong:
- Chọn nghề do phù hợp với hứng thú, nguyện vọng đối với nghề
- Chọn nghề do phù hợp với khả năng và năng lực bản thân.
- Chọn nghề do muốn được thực hành các nội dung lao động của nghề.
- Chọn nghề do ý nghĩa của nghề đối với bản thân.
- Chọn nghề nhằm phát huy hết khả năng của bản thân đóng góp cho sự
phát triển chung của xã hội
Động cơ bên ngoài:
- Chọn nghề do nghề đem lại danh tiếng, tiền bạc
- Chọn nghề do địa vị xã hội của nghề
- Chọn nghề vì được đào tạo ở các bậc học cao hơn
- Chọn nghề do ảnh hưởng của người khác.
3.2.3.Đặc điểm về mặt hành vi của học sinh trong hoạt động chọn
nghề
Đặc điểm hành vi của học sinh trong chọn nghề được biểu hiện ở
tính tính tích cực và tính chủ động của các em trong việc vạch kế hoạch và
thực thi kế hoạch tìm kiếm và lựa chọn nghề nghiệp của mình. Khi nói
đến hoạt động là nói đến một chuỗi hành vi mà chủ thể thực hiện để thoả
mãn nhu cầu và động cơ của bản thân. Trong chọn nghề, để đạt được mục
tiêu là chiếm lĩnh được một nghề nghiệp để bản thân học tập, lao động qua
đó nhằm phát triển bản thân cũng như thể hiện trách nhiệm của mình đối
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với xã hội thì học sinh phải tiến hành hàng loạt hành động cụ thể như lên
kế hoạch cho hoạt động chọn nghề; tìm kiếm, nghiên cứu và chọn lọc các
nghề có trong xã hội để lựa ra nghề mà cá nhân thấy có sự phù hợp; tìm
hiểu kỹ về nghề mà bản thân có dự định; so sánh, đối chiếu các yêu cầu
của nghề với những điều kiện và khả năng của bản thân, rèn luyện, bổ
sung các kiến thức, kỹ năng...để đáp ứng được các điều kiện có thể tham
gia học nghề và hành nghề sau này; trên cơ sở đó ra quyết định chọn nghề
có tính đến các yếu tố bên ngoài như sự định hướng của cha mẹ, lời
khuyên của bạn bè, nhu cầu của thị trường lao động...
Đặc điểm về mặt hành vi trong hoạt động chọn nghề của học sinh
thể hiện ở hai mặt. Một là thể hiện ở tính tích cực của các em trong quá
trình tìm kiếm, cân nhắc và lựa chọn nghề, hai là thể hiện ở tính chủ động
của các em trong các hành vi trên. Thực tế cho thấy có học sinh chủ động
trong hoạt động chọn nghề nhưng lại thiếu tính tích cực trong hành vi
chọn nghề, nhiều em gần đến ngày phải ra quyết định chọn nghề mới đi
tìm hiểu về nghề mà bản thân dự định gắn bó lâu dài. trong một trường
hợp khác, học sinh có tính tích cực trong hành vi chọn nghề nhưng lại
thiếu tính chủ động. Đối với các em học sinh loại này, hành vi chọn nghề
bị ảnh hưởng bới các yếu tố bên ngoài nhiều hơn là do những nhu cầu nội
tại bên trong của các em thúc đNy. Có thể các em thường xuyên tham gia
các hoạt động tìm hiểu nghề nghiệp, tham gia tích cực vào các giờ sinh
hoạt hướng nghiệp hay tích cực học tập và ôn tập các môn học... nhưng là
do sợ bị giáo viên, gia đình phạt hoặc sợ bị trượt tốt nghiệp hoặc trượt kỳ
thi đại học. Tuy nhiên, sự tách bạch giữa tính tích cực và tính chủ động
của cá nhân trong hành vi chọn nghề chỉ mang tính tương đối, bởi cả hai
đặc điểm này có mối quan hệ mật thiết với nhau. Trong hành vi tính tích
cực thường đi cùng với tính chủ động và ngược lại, một người được coi là
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chủ động trong hoạt động là người tích cực thực hiện các hành động
chiếm lĩnh các mục tiêu cụ thể trong hoạt động đó.
Trong nghiên cứu này, đặc điểm chọn nghề của học sinh được đo cả
trên hai nhóm tiêu chí. Một là nhóm tiêu chí hành vi thể hiện tính tích cực
và nhóm hành vi thể hiện tính chủ động.
Tính tích cực trong hành vi chọn nghề cũng thể hiện ở việc các tiêu
chí cụ thể như sau:
- Thường xuyên và dành nhiều thời gian để tìm hiểu các nội dung liên
quan đến nghề lựa chọn.
- Thường xuyên sưu tầm tài liệu hoặc tham gia các hoạt động có liên
quan đến nghề bản thân dự định lựa chọn.
- Dành nhiều thời gian để học tập và củng cố những kiến thức có liên
quan trực tiếp đến nghề dự định lựa chọn.
- Thường xuyên trao đổi với người thân, và những người đã và đang làm
nghề mà bản thân dự định lựa chọn.
- Thường xuyên tìm hiểu và khám phá những tiềm năng, tính cách của
bản thân trong sự phù hợp với nghề dự định lựa chọn.
- Dành nhiều thời gian và công sức để tìm hiểu về nhu cầu thị trường lao
động đối với các nghề mà bản thân dự định lựa chọn.
Về mức độ, căn cứ vào các tiêu chí đánh giá được thực hiện, thì
tương ứng với mức “hành vi tích cực trong lựa chọn nghề” khi học sinh
đạt trên 80% số tiêu chí.
Mức độ hai “hành vi tương đối tích cực” khi học sinh đạt từ 50 –
80% các tiêu chí.
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Mức độ ba “hành vi thiếu tích cực khi học sinh chỉ đạt dưới 50%
các tiêu chí đã nêu.
Tính chủ động trong hành vi chọn nghề được thể hiện ở các tiêu
chí sau:
- Chủ động tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt hướng nghiệp do nhà
trường và các tổ chức khác tổ chức do các nhu cầu tự thân.
- Chủ động gặp gỡ các chuyên gia hoặc những người có nhiều kinh
nghiệm để tìm kiếm sự chỉ dẫn cho bản thân trong việc lựa chọn nghề
nghiệp.
- Tự lập kế hoạch, vạch lộ trình cho các dự định nghề nghiệp tương lai
và thực hiện nó đến cùng.
- Tự mình ra quyết định lựa chọn nghề mà bản thân thấy có sự phù hợp
dù nó có thể trái với mong muốn của gia đình, nhóm bạn bè.
- Chủ động sưu tầm các tài liệu, sách báo có liên quan đến nghề bản thân
dự định lựa chọn để có thêm hiểu biết về nghề.
- Chủ động học tập, tham gia vào các hoạt động trong và ngoài nhà
trường có liên quan đến các kiến thức, kỹ năng của nghề mà học sinh
lựa chọn.
- Chủ động tìm hiểu, nghiên cứu những thông tin về thị trường lao động
có liên quan đến nghề dự định lựa chọn.
Về mức độ đánh giá, tính chủ động cao trong hành vi chọn nghề của
học sinh khi các em có được trên 80% tiêu chí, Có tính chủ động trong
hành vi khi các em có được từ 50-80% các tiêu chí và tính chủ động yếu
khi chỉ đạt được dưới 50% các tiêu chí vừa nêu ở trên.
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Khi diễn ra hoạt động chọn nghề, 3 mặt biểu hiện này (nhận thức,
thái độ, hành vi) không cô lập với nhau mà chúng tác động qua lại với
nhau một cách biện chứng. Tính thống nhất (mức độ thống nhất) của 3
mặt biểu hiện này quy định chất lượng của hoạt động chọn nghề (có chọn
được nghề phù hợp với hứng thú, năng lực của bản thân và yêu cầu của xã
hội một cách khoa học hay không).
4. Sự phát triển một số đặc điểm tâm lý đặc trưng của học sinh THPT
trong mối quan hệ chặt chẽ với hoạt động chọn nghề.
Lứa tuổi phổ thông trung học thường được gọi là lứa tuổi đầu thanh
niên hay tuổi vị thành niên, là thời kỳ phát triển của trẻ từ 15 đến 17 tuổi.
Tới cuối tuổi này thì học sinh đã có được mức độ trưởng thành về tư
tưởng và tâm lý đủ để các em bắt đầu xây dựng cho mình những kế hoạch
của cuộc sống tự lập. Theo Malrieu (1987), lứa tuổi học sinh trung học
đánh dấu một quá trình chuyển tiếp hoạt động và trạng thái tâm lý trẻ em
sang hoạt động và trạng thái tâm lý người lớn. Chính trong hoàn cảnh
này, lần đầu tiên các em hiểu được những nét đặc trưng cá nhân, có ý
thức khẳng định cho người khác thấy bản sắc cá nhân mình và cố gắng
hội nhập vào môi trường xã hội [33,42]. Vị thế xã hội của lứa tuổi thanh
niên có nhiều thay đổi so với lứa tuổi trước đó. Một mặt các quan hệ xã
hội của thanh niên được mở rộng. Trong các quan hệ đó người lớn, kể cả
thầy cô giáo và bố mẹ đều nhìn nhận thanh niên như những người "chuNn
bị thành người lớn và đòi hỏi họ phải có các cách ứng xử phù hợp với vị
thế của mình. Mặt khác, khác với học sinh lớp dưới, học sinh cuối cấp
THPT đứng trước một thách thức khách quan của cuộc sống: phải chuNn
bị lựa chọn cho mình một hướng đi sau khi tốt nghiệp phổ thông, phải xây
dựng cho mình một cuộc sống độc lập trong xã hội… N hững thay đổi
trong vị thế xã hội, sự thách thức khách quan của cuộc sống dẫn đến làm
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xuất hiện ở lứa tuổi thanh niên những nhu cầu về hiểu biết thế giới nghề
nghiệp, tìm hiểu và so sánh giá trị của các loại nghề nghiệp để từ đó lựa
chọn cho mình một nghề phù hợp để đáp ứng các nhu cầu của bản thân
cũng như để khẳng định vị thế của mình trong xã hội.
Biểu tượng về "cái tôi" trong giai đoạn đầu của lứa tuổi thanh niên
thường chưa thật rõ nét. Tuy nhiên đến giai đoạn cuối tuổi đầu thanh niên,
ý thức về cái tôi rõ ràng và đầy đủ hơn đã làm cho họ có khả năng lựa
chọn con đường tiếp theo, đặt ra vấn đề tự khẳng định và tìm kiếm vị trí
cho riêng mình trong cuộc sống.
Bước sang tuổi thanh niên các em có cảm nhận rõ rệt rằng mình đã
lớn hay mình cũng gần giống người lớn, sắp trở thành người lớn. Ranh
giới giữa tuổi thanh niên và tuổi người lớn trong con mắt của thanh niên
không phải bao giờ cũng hiện lên một cách rõ ràng. Trong quan hệ với trẻ
nhỏ tuổi hơn hay trong quan hệ với các bạn đồng lứa thanh niên có xu
hướng cố gắng thể hiện mình như những người đã lớn. Họ hướng tới các
giá trị của người lớn, so sánh mình với người lớn, mong muốn được tự
lập, tự chủ trong giải quyết các vấn đề của riêng họ. Do đó khi nhận định
hoặc đánh giá về giá trị của một nghề nào đó trong xã hội, thanh niên có
xu hướng đồng nhất hoá với các quan niệm, đánh giá mang tính phổ biến
của xã hội mặc dù thực tế những đánh giá này có thể hoàn toàn không
đúng đắn.
N hững thay đổi trong vị thế xã hội, trình độ phát triển của tư duy lý
luận và hơn nữa một khối lượng trị thức lớn mang tính phương pháp luận
về các quy luật của tự nhiên, xã hội mà thanh niên tiếp thu được trong nhà
trường đã giúp họ thấy được các mối liên hệ giữa các trí thức khác nhau,
giữa các thành phần của thế giới. N hờ đó thanh niên bắt đầu biết liên kết
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các tri thức riêng lẻ lại với nhau để tạo nên một biểu tượng chung về thế
giới cho riêng mình. Đối với thanh niên biểu tượng chung về thế giới có
một ý nghĩa nhân cách rất rộng , nó gắn liền với nhu cầu tìm kiếm một chỗ
đứng cho riêng mình trong xã hội, tìm kiếm một hướng đi, một nghề
nghiệp, một dự định cho cuộc sống của họ. N hư vậy thế giới quan tức
quan điểm về thế giới nói chung, về cơ sở của sự tồn tại về mối liên hệ
giữa con người với tự nhiên, về những định hướng giá trị cơ bản... được
hình thành.
Để chuNn bị bước vào đời, thanh niên thường trăn trở với các câu
hỏi về ý nghĩa và mục đích cuộc sống, về cách xây dựng một kế hoạch
sống có hiệu quả, về việc lựa chọn nghề nghiệp cho phù hợp và có ý
nghĩa... Để giải đáp các câu hỏi này, khả năng nhận thức, đánh giá cũng
như khả năng thực tiễn của mỗi cá nhân rất khác nhau, thể hiện đặc biệt rõ
khoảng cách giữa sự phát triển tự phát và sự phát triển có hướng dẫn của
giáo dục với nghĩa rộng của khái niệm này. Ở nước ta hiện nay khi mà các
giá trị xã hội có nhiều biến động, không ít thanh niên chưa xác định được
ý nghĩa của cuộc sống, không có định hướng nghề nghiệp rõ nét và do đó
cũng không thể lập được cho bản thân một kế hoạch sống cụ thề
5. Một số yếu tố ảnh hưởng đến các đặc điểm tâm lý của hoạt động
chọn nghề của học sinh THPT.
5.1. Yếu tố khách quan
5.1.1. Yêú tố giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường.
Theo quan điểm của các nhà TLH, hướng nghiệp về bản chất là một
hệ thống điều khiển các động cơ chọn nghề của cá nhân. Hệ thống này
gồm các thành phần chính sau:
Các chủ thể của điều khiển: N hà trường, gia đình và xã hội.
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Các phương tiện và phương pháp: hoạt động hướng nghiệp trong
nhà trường, sự giáo dục của gia đình, sự thông tin định hướng về thế giới
nghề, thông tin về thị trường lao động của các cơ quan chuyên môn của
nhà nước, tác động của các phương tiện thông tin đại chúng, dư luận
nhóm và dư luận xã hội, hoạt động tư vấn hướng nghiệp của các trung tâm
tư vấn…
Đối tượng điều khiển: Động cơ và định hướng giá trị nghề nghiệp
của học sinh, thanh niên.
Kết quả điều khiển: Sự sẵn sàng tham gia vào quá trình hoạt động
nghề nghiệp của cá nhân được hướng nghiệp. Cụ thể là chuNn bị cho học
sinh có khả năng chọn được nghề, trường nghề phù hợp với đòi hỏi của
nghề nghiệp đúng với khả năng nguyện vọng của mình và hợp với yêu cầu
của thị trường lao động xã hội.
N goài ra, tham gia vào hệ thống này còn có các kênh thông tin và
liên hệ ngược về nhu cầu của nền kinh tế xã hội đối với nguồn nhân lực,
cũng như thông tin về hiệu quả của những tác động hướng nghiệp.
N hư vậy, với đối tượng cần được hướng nghiệp là học sinh thì vai
trò chủ thể của nhà trường được xem là quan trọng nhất. Bởi lẽ, nhà
trường là đơn vị được N hà nước chính thức giao nhiệm vụ tổ chức các
hoạt động hướng nghiệp cho học sinh thông qua các nghị quyết, văn bản
pháp quy và các điều kiện để tổ chức thực hiện các nội dung của hoạt
động hướng nghiệp cho các em học sinh một các bài bản và khoa học.
Có thể khẳng định rằng, hoạt động chọn nghề của học sinh được tổ
chức, hướng dẫn và điều khiển thông qua hoạt động hướng nghiệp nhà
trường. Vì vậy, có thể nói đối với quá trình chọn nghề của học sinh, hoạt
động giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường luôn giữ một vị trí quan
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trọng và có ảnh hưởng một cách mạnh mẽ nhất so với các chủ thể hướng
nghiệp khác. Hiệu quả hướng nghiệp của nhà trường được phản ánh trong
chất lượng chọn nghề của học sinh... Tuy nhiên, trong thời gian qua hoạt
động hướng nghiệp của nhà trường phổ thông cho học sinh còn tồn tại
nhiều bất cập như chương trình và nội hướng nghiệp nghèo nàn, thiếu đội
ngũ cán bộ có chuyên môn về hướng nghiệp, thiếu cơ sở vật chất, một bộ
phận không nhỏ đội ngũ lãnh đạo và giáo viên chưa coi trọng hoạt động
giáo dục hướng nghiệp cho học sinh....
5.1.2.Yếu tố gia đình.
Tuy thuộc về nhóm những yếu tố bên ngoài, nhưng những tác động
từ phía gia đình, mà cụ thể là ở những thành viên lớn tuổi trong gia đình
có những ảnh hưởng đáng kể tới quá trình chọn nghề của học sinh. Theo
văn hoá truyền thống của người Việt N am, người lớn luôn có vị thế xã hội
cao hơn so với thế hệ con cháu, mặt khác, người lớn thường có nhiều ưu
thế hơn về kinh nghiệm, vị trí xã hội, về kinh tế, tài chính, quan hệ xã hội,
kỹ năng và chuyên môn, do đó, người lớn thường có xu hướng áp đặt cho
con cháu phải lựa chọn những nghề mà theo kinh nghiệm, hiểu biết và các
mối quan hệ của họ được họ đánh giá là tốt đẹp. Hơn thế nữa, học sinh
sống trong gia đình còn chịu ảnh hưởng của mối quan hệ tình cảm ruột
thịt, sự gần gũi về không gian và thời gian nên những mong muốn, nguyện
vọng của cha mẹ, người thân dễ dàng tác động đến nhận thức và hành vi
chọn nghề của các em, những người còn thiếu kinh nghiệm và sống phụ
thuộc. Mặt khác, là cha mẹ ai cũng muốn con cái nối nghiệp con đường
mà họ đã trải qua, do đó ở một khía cạnh nào đó, cha mẹ, đặc biệt các bậc
cha mẹ đã có những thành công nhất định trong nghề nghiệp thường có
định hướng cho con mình tiếp tục truyền thống nghề nghiệp đó.
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Kinh tế gia đình luôn là một yếu tố quan trọng được các em học
sinh thường cân nhắc trước khi lựa chọn nghề nghiệp. Trong hệ thống đào
tạo nghề tại các cơ sở đào tạo hiện nay, phần lớn sinh viên phải tự trả tri
phí đào tạo. Bên cạnh đó việc đi học xa nhà cần phải có một khoản kinh
phí nhất định để đảm bảo cuộc sống cũng như sinh hoạt. Vì vậy, đối với
nhiều gia đình còn gặp eo hẹp về kinh tế, các bạn học sinh cũng thường
lựa chọn các nghề có thời gian đào tạo ngắn hoặc chi phí đào tạo rẻ hoặc
thậm chí chấp nhận đào tạo nghề mà bản thân không thích để không phải
đóng học phí trong đào tạo
5.1.3. Yếu tố sự vận động của nhu cầu thị trường sức lao động.
Thị trường lao động là một khái niệm của Kinh tế học, theo Adam
Smith, thị trường lao động như là một không gian trao đổi dịch vụ lao
động (hàng hoá sức lao động) giữa một bên là người mua sức lao động
(chủ sử dụng lao động) và một bên người bán sức lao động trên thị trường
(người lao động). Tức là trao đổi mua bán sức lao động trên thị trường
được coi là một loại dịch vụ. Thị trường sức lao động (gọi tắt là thị trường
lao động) là một bộ phận của nền kinh tế thị trường, trong đó diễn ra quá
trình trao đổi giữa một bên là người lao động tự do và một bên là người có
nhu cầu sử dụng lao động. Sự trao đổi này được thoả thuận trên cơ sở các
mối quan hệ lao động như tiền công, tiền lương, điều kiện làm việc, bảo
hiểm xã hội... thông qua một hợp đồng lao động.
Do tính chất đặc biệt thị trường lao động có những đặc điểm riêng
so với các loại thị trường khác. Thị trường lao động được cấu thành bởi
các yếu tố như cung, cầu, giá cả sức lao động...
Trong thị trường lao động, cung lao động là lực lượng lao động của
xã hội gồm toàn bộ những người có nhu cầu việc làm, vì thế những yếu tố
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ảnh hưởng đến nguồn cung lao động là tốc độ và quy mô dân số, giá cả
lao động trên thị trường và sự phát triển kinh tế xã hội. Chất lượng nguồn
cung lao động thể hiện ở trình độ sức khoẻ, trình độ học vấn, chuyên môn
kỹ thuật, thái độ, tác phong...
Cầu lao động phản ánh khả năng thuê mướn lao động trên thị
trường lao động. Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu lao động trên thị trường là
tiền lương của người lao động và sự gia tăng vốn đầu tư của xã hội. Khi
vốn đầu tư xã hội tăng, sẽ tạo nhiều việc làm mới, nhu cầu lao động sẽ
tăng và khi vốn đầu tư giảm, việc làm mới ít đi, nhu cầu lao động giảm
theo.
Giá cả sức lao động không chỉ bị quy định bởi giá trị của nó mà còn
bị ảnh hưởng bởi quy luật cung cầu lao động trên thị trường. Khi nguồn
cung vượt quá cầu thì giá cả của mặt hàng này thấp và ngược lại, khi
nguồn cung ít thì giá cả sức lao động lại tăng.
N hư vậy, có thể thấy trong thực tiễn thị trường lao động với những
quy luật và những đặc điểm đặc trưng của nó có một sức ảnh hưởng mạnh
mẽ tới những dự định của cá nhân khi lựa chọn nghề nghiệp để tham gia
thị trường lao động. Điều này dễ hiểu khi ta thấy người lao động (nguồn
cung) luôn có xu hướng lựa chọn lĩnh vực nghề nghiệp mà thị trường đang
có nhu cầu cao để được đào tạo với mong muốn dễ dàng tìm được vị trí
việc làm với những ưu đãi và giá cả sức lao động hợp lý.
Ở Việt N am, trước 1986, khi nền kinh tế đất nước vẫn theo mô hình
kế hoạch hoá tập trung, bao cấp (nền kinh tế tự cung, tự cấp, không dựa
trên yếu tố thị trường), các vấn đề lao động (phát triển, phân bố, sử dụng,
trả công...) đều do N hà nước thực hiện theo một kế hoạch thống nhất từ
trên xuống và bằng các mệnh lệnh hành chính, nên trong khu vực nhà
nước không hình thành quan hệ thuê mướn lao động. Do đó, trong xã hội

105

không thừa nhận có hiện tượng thất nghiệp, thiếu việc làm, dư thừa lao
động... Vì vậy, trước đổi mới chưa xuất hiện thị trường lao động đúng
nghĩa của nó. Đối với khu vực kinh tế tư nhân, do không được N hà nước
thừa nhận nên thị trường lao động ở khu vực này tồn tại không chính thức
với quy mô nhỏ lẻ. Do đó, về mặt xã hội, những người lao động trong khu
vực tư nhân luôn bị đánh giá thấp và chịu nhiều thiệt thòi hơn hẳn so với
người lao động làm trong các nhà máy, xí nghiệp quốc doanh.
Chính đặc trưng này của nền kinh tế đất nước đã dẫn đến xu hướng
trong lựa chọn nghề nghiệp của thanh niên đến tuổi lao động. Phần đông
thanh niên đều có nguyện vọng được lao động tại các nhà máy, xí nghiệp
quốc doanh cho dù có thể nghề mà họ sẽ làm không phải là nghề mà họ
mong muốn. Bởi xin được một chân biên chế trong cơ quan nhà nước là
mục tiêu hàng đầu không chỉ riêng đối với thanh niên mà còn là mục tiêu
của cả gia đình vì nếu có lỡ phải làm nghề mình không thích cũng không
trở thành vấn đề lớn.
Đối với việc chọn nghề đào tạo ở bậc đại học, cao đẳng cũng vậy.
Mục tiêu của học sinh cuối cấp đó là phải thi đỗ vào 1 trường đại học luôn
giữ vị trí ưu tiên, còn học ngành gì, mai sau ra làm ở đâu là công việc của
"Tổ chức", nên bản thân họ cũng ít quan tâm. Ở giai đoạn này, đất nước
trong giai đoạn xây dựng XHCN , tập trung các nguồn lực phát triển khoa
học tự nhiên, công nghiệp nên các ngành Bách khoa, Xây dựng được
nhiều thanh niên mong muốn theo học. Các ngành Y Dược luôn được xã
hội coi trọng nên cũng nhiều bạn trẻ thời đó có nguyện vọng... Còn khối
khoa học xã hội, nhân văn ít được thanh niên lựa chọn hơn...
Sau năm 1986, với những đổi mới của Đảng và N hà nước trong
điều hành kinh tế, xoá bỏ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế
thị trường đã làm thay đổi bộ mặt của thị trường lao động ở Việt N am.
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Với nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế tham gia đã làm
mối quan hệ cung - cầu lao động được hình thành, lúc này người lao động
có nhiều sự lựa chọn hơn đối với việc làm của mình. Vào những năm đầu
mở cửa, nhu cầu hội nhập quốc tế tăng mạnh, các doanh nghiệp, công ty
cần có nhiều mối giao thương với các nước khác trên thế giới, nhiều
doanh nghiệp nước ngoài được vào đầu tư tại Việt N am nên nhu cầu
người giỏi ngoại ngữ, có kiến thức kinh tế rất cao. Vào thời điểm này, học
sinh đổ xô thi vào các trường ngoại ngữ, kinh tế, ngoại thương khiến tỷ lệ
"chọi" luôn đạt 2 con số. Thời điểm những năm 90 trở lại đây, khi tin học,
công nghệ thông tin trở thành ngành công nghiệp thu hút nhiều lao động,
với thu nhập cao đã tạo ra trào lưu mới trong lựa chọn nghề của các bạn
trẻ. Trong giai đoạn hiện nay, khi nền kinh tế tri thức được khuyến khích,
các lĩnh vực thương mại, đầu tư tài chính được mở rộng, các dự án xây
dựng mang tính quốc gia và quốc tế đã tạo ra nhu cầu lớn đối với lao động
chất lượng cao trong lĩnh vực này, do đó trên thị trường lao động xuất
hiện nguồn chuyển dịch xu hướng nghề nghiệp từ coi trọng ngoại ngữ, tin
học, công nghệ thông tin nay sang lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đầu tư,
xây dựng, thương mại, du lịch...Còn những ngành khoa học xã hội nhân
văn, giáo dục do thị trường tuyển dụng nhỏ, hẹp với thu nhập không cao
nên cũng không thu hút được sự lựa chọn của các bạn học sinh khi tốt
nghiệp ra trường. Qua thông tin trên có thể thấy mối quan hệ cung cầu
trên thị trường lao động của Việt N am có một ảnh hưởng sâu sắc đến
quyết định nghề nghiệp của các em học sinh nói riêng và của thanh niên
nói chung.
Một đặc trưng khác của thị trường lao động Việt N am, đặc biệt
trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế thì số lượng người thất nghiệp, người
chưa có việc làm (nguồn cung) luôn lớn hơn khả năng tuyển dụng của các
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doanh nghiệp, tổ chức (nguồn cầu) dẫn tới xu hướng các nhà tuyển dụng
sẽ lựa chọn những người có bằng cấp cao vào những vị trí công việc, hoặc
chuyên môn mà thông thường những người có bằng cấp thấp hơn có thể
thực hiện (ví dụ, ngân hàng A sẽ có xu hướng tuyển 1 cử nhân kinh tế vào
vị trí thu ngân dù vị trí này người tốt nghiệp THPT có thể làm được.).
Chính vì lẽ đó, để đảm bảo một cơ hội chắc chắn về vị trí việc làm sau này
đã khiến cho học sinh, và gia đình phải bằng mọi giá để bản thân hoặc con
em mình có được bằng cấp cao (đại học) trong hệ thống giáo dục đại học
(chọn bất cứ trường nào, bất cứ ngành nào, điều kiện càng thuận lợi, dễ
dàng càng tốt, miễn là có thể có bằng cấp về sau) [39;178] . Đây chính là
một trong những nguyên nhân của hiện tượng tâm lý sính bằng cấp đang
tồn tại trong quan niệm của người Việt N am hiện nay.
Thị trường lao động luôn luôn vận động, phát triển theo sự vận
động và phát triển chung của nền kinh tế. Muốn chọn được nghề phù hợp,
học sinh phải luôn theo dõi sát sao vận động này.
5.1.4. Yếu tố bạn bè và tâm lý bắt chước a dua trong lựa chọn nghề
nghiệp.
Ở lứa tuổi học sinh THPT nhu cầu về tình cảm bạn bè của các em là
rất lớn, tình bạn của các em được hình thành trên cơ sở cùng học tập, cùng
sinh hoạt, cùng có hứng thú sở thích như nhau... Ở lứa tuổi này các em
đều coi tình bạn là những mối quan hệ quan trọng nhất của con người, tình
bạn của các em rất bền vững, có thể vượt qua mọi thử thách và có thể kéo
dài suốt cuộc đời. Các em đối với nhau chân thành, cởi mở, sẵn sàng giúp
đỡ nhau khi gặp khó khăn, cứu bạn lúc nguy hiểm. Các em tin tưởng nhau,
kể cho nhau nghe những câu chuyện thầm kín của mình. Các em sống
không thể xa bạn, thiếu bạn. Vì vậy, ở lứa tuổi học sinh THPT, các em
học sinh thường tham gia nhiều nhóm bạn chơi, trong đó có bạn cùng lứa,
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bạn cùng lớp, cùng trường, bạn cùng sở thích...Ít khi chúng ta bắt gặp học
sinh mà không có nhóm bạn chơi ở lứa tuổi này. Trình trong qua trình gia
nhập và tham gia các nhóm bạn, các em cũng phải chịu những ảnh hưởng
không nhỏ của nhóm lên nhận thức và hành vi của các em. Một trong
những cơ chế ảnh hưởng nhóm phổ biến nhất đó là cơ chế bắt chước và
đồng nhất hoá. Theo Trần Hiệp “một cá nhân bất kỳ khi rơi và một nhóm
tích cực hoặc tiêu cực cùng dần dần chịu ảnh hưởng tốt hay xấu của nhóm
đó, cũng dễ dàng bắt chước những các cư xử, lối sống của các thành viên
trong nhóm, nhất là đối với lứa tuổi thanh thiếu niên” [25;200-201].
Trong hoạt động chọn nghề cũng vậy, đối khi bản thân học sinh bị chi
phối và ảnh hưởng rất nhiều bởi các hành vi lựa chọn của các thành viên
khác trong nhóm. Các em thường có xu hướng bắt chước và đồng nhất
hoá hành vi chọn nghề của bạn vào hành vi của mình một các vô thức cho
dù nghề bản thân chọn chưa hẳn đã phù hợp với nguyện vọng và mong
muốn của bản thân. Điều này giải thích được lý do học sinh cùng nhóm
bạn chơi lại có những dự định nghề nghiệp tương tự như nhau từ khối thi,
ngành thi, cơ sở đào tạo...
5.2. Một số yếu tố chủ quan của bản thân học sinh.
5.2.1. Yếu tố động cơ nghề nghiệp
Trong đời sống của con người, mọi hành vi và hoạt động của họ đều
được quy định bởi những động cơ nhất định và chính các động cơ này đã
đem lại cho hoạt động của con người một ý nghĩa nhất định. Động cơ
chọn nghề của mỗi cá nhân là cái thúc đNy cá nhân, chi phối mọi hoạt
động của cá nhân vươn tới sự xác định cho mình một nghề nghiệp nào đó.
Trong chừng mực nhất định khi xác định được động cơ chọn nghề của
mỗi cá nhân, chúng ta có thể dự đoán trước chiều hướng hoạt động của cá
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nhân trong nghề đó và hơn nữa có thể dự đoán được cả hiệu quả trong
hoạt động nghề của họ.
N . T. Calugin chia các loại động cơ chọn nghề như sau:
- Theo bề ngoài thể chia động cơ chọn nghề thành 6 nhóm sau: 1)
Động cơ chung; 2) Sự lãng mạn nghề nghiệp; 3) Động cơ có đặc tính nhận
thức; 4) Động cơ nhấn mạnh giá trị xã hội của nghề nghiệp: 5) Dựa vào
gương sáng; 6) Lựa chọn không có động cơ.
- Theo đặc tính (no xapaktepy) tất cả các động cơ có thể phân chia
thành 4 nhóm: 1) Động cơ mà sự hợp lý của lựa chọn được chứng minh
một cách rõ ràng và có bằng chứng của xu hướng hoạt động lao động đó;
2) Động cơ không rõ ràng, luận chứng không đầy đủ; 3) Động cơ không
tin tưởng, thiếu luận chứng; 4) Hoàn toàn không có động cơ được luận
chứng.
Sự lựa chọn nghề của học sinh bao giờ cũng được một hệ thống
động cơ nhất định thúc đNy. N hững động cơ này được bắt nguồn từ những
nhu cầu, hứng thú riêng của mỗi người và được củng cố và hoàn thiện
thông quá quá trình nhận thức, đánh giá của cá nhân về các giá trị của
nghề đó đối với bản thân. Sự lựa chọn nghề nghiệp của mỗi cá nhân có thể
xuất phát từ những động cơ bên trong có quan hệ trực tiếp với nội dung và
quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp. Động cơ bên trong có vai trò
quan trọng thúc đNy con người vươn lên những mục tiêu nhất định để thoa
mãn tâm lý đối với hoạt động nghề nghiệp. N ó là tiền đề cơ bản cho một
hoạt động có mục đích giúp cho cá nhân sử dụng có hiệu quả những năng
lực và kinh nghiệm của mình để hoàn thành tốt hoạt động trong lĩnh vực
nghề nghiệp đã chọn. N hững động cơ bên trong có thể là trình độ kiến
thức khoa học kỹ thuật của nghề đó, năng lực, sở trường về nghề đó, việc
hiểu được ý nghĩa xã hội, giá trị xã hội của nghề. Mặt khác, việc lựa chọn
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nghề nghiệp của thanh niên cũng có thể xuất phát từ động cơ bên ngoài đó
là những tác động khách quan đến cá nhân trong những tình huống cụ thể.
N hững động cơ bên ngoài thường tạo ra sự lựa chọn nghề nghiệp một
cách thu động và chỉ góp phần nhất định trong việc thúc đNy con người
hoạt động. N hững động cơ bên ngoài đó là chọn nghề vì được gần nhà,
được ở thành phố, do lời khuyên gia đình, bạn bè...
Khi động cơ chọn nghề của học sinh được hình thành, nó thúc đNy
mọi hành động của cá nhân để đạt được mục đích đã đặt ra. Mặt khác nó
quay trở lại chi phối mạnh mẽ đến quá nhận thức và thái độ của chính bản
thân học sinh trong hoạt động chọn nghề.
5.2.2. Yếu tố định hướng giá trị nghề nghiệp.
Theo các nhà Tâm lý học hoạt động, định hướng giá trị là cơ sở để
đánh giá sự hình thành và phát triển nhân cách. “Sự phát triển định hướng
giá trị là dấu hiệu của sự chín muồi về nhân cách, là chỉ tiêu đo đạc tính xã
hội của nhân cách... Sự kém phát triển của định hướng giá trị làm tăng sự
khống chế của các kích thích bên ngoài đến cấu trúc nội tại của nhân cách,
trước hết ảnh hưởng trực tiếp tới nhu cầu”[59,66]. Định hướng giá trị gắn
liền với sự hình thành động cơ và sự sắp xếp thứ bậc động cơ theo giá trị
của chúng đối với hoạt động của chủ thể. Định hướng giá trị là thái độ lựa
chọn của cá nhân định hướng hành động theo các giá trị được cá nhân
nhận thức, đánh giá và lựa chọn. Trong hoạt động chọn nghề của học sinh,
định hướng giá trị nghề nghiệp là sự đánh giá, nhìn nhận và lựa chọn đối
với các giá trị của nghề trong mối liên quan đến nhu cầu và động cơ của
bản thân học sinh. Các giá trị nghề được lựa chọn trong quá trình định
hướng là tiêu chuNn và cơ sở để cá nhân ra các quyết định lựa chọn nghề
này hay nghề khác. Theo nhiều nhà Tâm lý học, định hướng giá trị nghề
nghiệp là sự phản ánh chủ quan có lựa chọn của chủ thể đối với các giá trị,
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thang giá trị của nghề nghiệp. N ó chính là quá trinh xác định của chủ thể
lựa chọn nghề đối với những giá trị của nghề trên cơ sở đó hình thành
nhận thức, thái độ, hành vi đối với nghề nghiệp mà bản thân dự định lựa
chọn. Trong thực tiễn hoạt động chọn nghề của học sinh phổ thông, chúng
ta thường thấy học sinh thường hướng vào những nghề mà có giá trị phù
hợp với mong muốn, nguyện vọng, nhu cầu, động cơ của các em để từ đó
định hướng cho sự lựa chọn cuối cùng của mình.
Quá trình hình thành những giá trị nghề nghiệp ở học sinh diễn ra
thông qua mối quan hệ giữa các em với thế giới nghề nghiệp mà các em
đã tiếp xúc cũng như sự nhìn nhận, đánh giá của cộng đồng, xã hội về
những ngành nghề này. Định hướng giá trị nói chung và định hướng giá
trị nghề nghiệp nói riêng có vai trò to lớn đối với hoạt động chọn nghề của
học sinh, nó lập chương trình cho hoạt động nghề nghiệp, quy định kế
hoạch lựa chọn và quyết định hành vi lựa chọn. Do đó định hướng giá trị
nghề nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến các đặc điểm nhận thức, thái độ và
hành vi trong chọn nghề của học sinh. Và những đặc điểm tâm lý trong
chọn nghề cũng là nơi biểu hiện tập trung nhất của các yếu tố trong định
hướng giá trị nghề nghiệp.
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6. Những nguyên tắc cơ bản trong chọn nghề và những sai lầm
thường gặp trong chọn nghề
6.1. Các nguyên tắc cơ bản:
Có 3 nguyên tắc chọn nghề cần được tuân thủ:
Nguyên tắc thứ nhất: Không chọn những nghề mà bản thân không
yêu thích. GV cùng các bậc cha mẹ hết sức tôn trọng nguyên tắc này. Phải
có lời khuyên khi thấy học sinh chọn nghề theo sự rủ rê của bạn bè, theo
sự ép buộc của người khác hoặc khi học sinh chưa biết gì về nghề đó. N ếu
không thích công việc của của nghề thì rất dễ bỏ nghề và khó có thể hình
thành được lý tưởng nghề nghiệp.
Nguyên tắc thứ hai: Không chọn những nghề mà bản thân không
đủ điều kiện tâm lý thể chất hay xã hội để đáp ứng yêu cầu của nghề.
Chạy theo những nghề mà không đáp ứng được những đòi hỏi của nghề đề
ra thì nhiều khi (không phải mọi trường hợp) sẽ thất vọng, sẽ rất tốn kém
thời gian và sức lực cho việc theo đuổi
Nguyên tắc thứ ba: Không chọn những nghề nằm ngoài kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng (nếu người chọn nghề
muốn ở lại địa phương để sinh sống) và của đất nước nói chung. Đây là
yếu tố khách quan phải tính đến, nếu không, khi học nghề xong sẽ rất khó
xin được việc làm. Trong trường hợp chọn được một nghề nào đó mà nó
đang cần được thay thế bằng nghề khác thì không nên theo đuổi làm gì.
Cần nhớ rằng sắp tới, khá nhiều nghề cũ sẽ mất đi, nhiều nghề mới sẽ xuất
hiện. Đó là quy luật không thể tránh được.
Ba câu hỏi đặt ra trước khi chọn nghề
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Tốt nghiệp THCS, chúng ta sẽ đứng trước cân nhắc: Sẽ chọn nghề
gì trong cuộc sống tương lai? Cần trả lời 3 câu hỏi:
“Tôi thích nghề gì?”
Muốn làm nghề gì trước hết bản thân phải thích nó, tức là hứng thú
với công việc trong nghề, nếu không thích thì đừng chọn. Chúng ta không
thể thay đổi nghề dễ như thay đổi cái áo được. Hơn nữa, ta không dễ gì
đến với nghề khác theo sở thích của bản thân mình ngay sau khi ta chán
cái nghề đã chọn…
Chỉ khi nào thích nghề của mình thì cuộc sống riêng mới thanh
thoát. Chúng ta mới gắn bó với công việc, với đồng nghiệp, với nơi làm
việc.
“Tôi làm được nghề gì?”
Để trả lời câu hỏi này, phải tự kiểm tra năng lực học tập và năng
khiếu của mình. Vào nghề là phải mang tài năng ra phục vụ đất nước,
phục vụ nhân dân. N ăng suất lao động cao, thành tích hoạt động tốt... đều
phụ thuộc vào trình độ năng lực của chính mình.
Cần nhớ rằng, có nghề mình thích nhưng không làm được, có nghề
mình không thích nhưng nó lại đang kêu gọi tuổi trẻ tham gia. Trong
trường hợp này, ta nên vì lý tưởng phục vụ con người, phục vụ đất nước
mà phấn đấu, mà rèn luyện năng lực, lấy việc mang lại lợi ích cho nhân
dân, cho nước làm niềm vui.
“Tôi cần làm nghề gì?”
Câu hỏi này liên quan tới những điều vừa nói ở trên. N hững nghề
không có nhu cầu nhân lực, không nằm trong kế hoạch phát triển thì dù có

114

thích hoặc có năng lực tương ứng thì ta cũng không nên lựa chọn. Vì thế,
để trả lời câu hỏi này, chúng ta phải căn cứ vào những mục tiêu chiến lược
phát triển kinh tế - xã hội, vào hướng phát triển kinh tế trong kế hoạch nhà
nước, vào kế hoạch sản xuất và hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu
lao động của địa phương mình. N hận thức sâu sắc nội dung câu hỏi này,
chúng ta có thể điều chỉnh, phát triển hứng thú và năng lực của mỗi cá
nhân.
6.2. Những sai lầm thường gặp khi chọn nghề
Trong thực thế, không phải bao giờ người thanh niên cũng có thể
giải quyết một cách chính xác vấn đề chọn nghề của mình. Theo
E.A.Klimốp, có hai loại nguyên nhân dẫn đến sự chọn nghề không chính
xác, thứ nhất là có thái độ không đúng trong việc chọn nghề và thứ hai là
thiếu tri thức về các nghề
- Cho rằng nghề thợ kém hơn nghề kỹ sư, giáo viên tiểu học kém
hơn giảng viên đại học về giá trị và địa vị xã hội… do đó dẫn đến chỉ
thích lựa chọn những nghề có sự chuNn bị ở bậc đại học mà không quan
tâm tới những nghề lao động khác được chuNn bị ở các cấp học thấp hơn
như học nghề, trung cấp, cao đẳng…
- N hững thành kiến đối với một số nghề trong xã hội. Ở đây người
chọn nghề không quan tâm đến giá trị đóng góp của nghề đối với xã hội.
Chẳng hạn cho rằng những nghề lao đông tay chân là thấp hèn so với các
nghề lao động trí óc
- Chọn nghề do dựa dẫm vào ý kiến của người khác, không độc lập
trong chọn nghề. Vì vậy, có một số học sinh vì nghe theo bố mẹ, bạn bè
dẫn đến lựa chọn những nghề mà mình không yêu thích hoặc không có
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khả năng. Cách chọn nghề này đã dẫn đến nhiều trường hợp chán nghề,
đổi nghề hoặc bỏ hẳn nghề.
- Chọn nghề do bị hấp dẫn bởi bề ngoài của nghề mà không hiểu hết
nội dung lao động của nghề đó. Ví dụ học sinh thích được đi đây đi đó nên
chọn nghề lái xe. Khi vào nghề, thấy công việc nhàm chán, nhiều khi chỉ
chạy mãi một tuyến đường, cường độ lao động vất vả và căng thẳng
thường xuyên, do đó dẫn đến chán nghề và rồi là bỏ nghề.
- Cho rằng có thành tích cao một học văn hoá nào đó là làm được
nghề cần đến tri thức của môn đó. Ví dụ, có người học giỏi môn văn thì
nghĩ rằng mình có khả năng viết báo. Đúng là nghề này cần đến người viết
văn hay với cách diễn đạt mạch lạc, lôgic. Song, nếu không nhanh nhẹn và
tháo vát, đôi khi cả dũng cảm… thì không thể theo đuổi nghề báo để mà
thành đạt được. Sai lầm ở đây là do không thấy rằng năng lực đối với môn
học chỉ là điều kiện cần chứ chưa là điều kiện đủ để theo đuổi nghề mình
thích. - Không đánh giá đúng năng lực lao động của bản thân nên lúng
túng khi chọn nghề. Do đó, có hai tình trạng thường gặp: hoặc đánh giá
quá cao bản thân, hoặc đánh giá không đúng mức, không tự tin vào bản
thân. Cả hai trường hợp đều dẫn đến hậu quả không tốt. Một là khi đánh
giá quá cao bản thân, trước khi vào nghề thì chủ quan, khi vấp phải thực tế
thì thất vọng. Hai là khi đánh giá quá thấp năng lực, chúng ta sẽ không
dám chọn những nghề mà đáng ra là nên chọn.
- Không hiểu biết về những năng lực, các đặc điểm thể chất, sức
khoẻ bản thân, lại không có đầy đủ thông tin về những chống chỉ định y
học. Điều này cũng rất dễ gây nên những tác hại lớn, thậm chí nguy hiểm
đến tính mạng không chỉ đối với cá nhân mà còn đối cả những đồng
nghiệp khác. Ví dụ, người có khí chất nóng nảy lại chọn nghề dạy trẻ,
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người bị hen lại có ý định chọn nghề giáo viên, người bị mù mầu, mắt
kém lại định hướng chọn nghề lái xe…
7. Sự phù hợp trong lựa chọn nghề của cá nhân.
N ghề trong xã hội hết sức đa dạng và những yêu cầu của nghề đặt
ra cho người lao động cũng hết sức khác nhau. N goài những yêu cầu
chung nhất là lòng yêu nghề, ý thức trách nhiệm, lương tâm nghề
nghiệp… còn cần quan tâm tránh những khuyết tật của cơ thể. Hầu như
các “thiếu sót” đó không hại gì đến sức khỏe, nhưng chúng lại không cho
phép ta làm nghề này hay nghề khác. Ví dụ, với nghề thêu thủ công, chỉ
cần hay ra mồ hôi ở lòng bàn tay là các bạn không thể làm tốt công việc
kỹ thuật của nghề đó, mặc dù mồ hôi tay không làm cho bạn suy giảm thể
lực. N ghề đòi hỏi đứng bên máy không cho phép tuyển người mắc tật bàn
chân bẹt (sự tiếp xúc của bàn chân đối với mặt đất quá lớn).
Có những nghề nhìn hình thức bề ngoài thì giống nhau, nhưng
những yêu cầu để lao động thuận tiện với người lao động lại khác nhau.
Ví dụ như công việc của người lái xe vận tải và người lái xe cần trục, cả
hai đều cùng ngồi sau tay lái, điều khiển tốc độ xe luôn thay đổi và đòi hỏi
người lao động không được mắc chứng mù màu, chứng ngủ gật, lại phải
có phản ứng nhanh. N hưng đối với lái xe cần trục, do xe cần trục khi nâng
chuyển một khối lượng hàng lớn nên không được đỗ ở nơi có mặt phẳng
nghiêng quá 3 độ vì nó rất dễ bị lật xe, người lái xe cần trục phải có năng
lực bằng mắt để đánh giá độ nghiêng của mặt đất nơi đỗ xe thật chính xác
và phải cảm nhận được tốc độ và hướng gió bằng da của mình, vì khi quay
cần trục đang móc hàng phải tính đến tốc độ và hướng của gió. Chỉ với
người có năng lực như vậy mới hạn chế được tai nạn khi cNu một vật
nặng.
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- N ghề nào cũng yêu cầu người lao động phải chú ý vào công việc.
Có nghề đòi hỏi người lao động phải tập trung sự chú ý vào một đối tượng
(quan sát màn hình của máy vi tính…), nhưng có nghề cần ở người lao
động sự phân phối chú ý đến nhiều đối tượng trong cùng một lúc (dạy
học, huấn luyện phi công, điều độ ở ga…). Lại có nghề cần đến sự di
chuyển chú ý, tức là nhanh chóng chuyển chú ý từ đối tượng này sang đối
tượng khác (lái xe, lái tàu, phiên dịch…). N ghề nào cũng yêu cầu con
người có thể lực tốt, dẻo dai trong công việc. Song có nghề cần đến sự dẻo
dai về cơ bắp, có nghề lại đòi hỏi sự dẻo dai của hệ thần kinh. N gười công
nhân bốc vác ở bến cảng phải liên tục bê vác nặng hay lái xe chuyển hàng
nhiều giờ liên tục. Còn người nghiên cứu khoa học có khi phải đọc liền 10
giờ một ngày ở thư viện, hơn nữa việc đó thường kéo dài hàng tháng. Cả
hai đều cần sức khỏe tốt, dẻo dai, nhưng một bên dùng cơ bắp, bên kia
dùng trí óc. Vậy, khi nói đến ai đó phù hợp với nghề đã lựa chọn là khi
người đó có đầy đủ các phNm chất tâm sinh lý, năng lực, kiến thức, kỹ
năng đáp ứng được các yêu cầu của nghề.
Về cơ bản, một nghề có những yêu cầu cụ thể sau:
a. Những yêu cầu về sinh lý-y tế:
+ Chiều cao, cân nặng, khả năng chịu đựng, sức bền bỉ dẻo dai,
nhanh nhạy của các giác quan hoặc mắt mù, nhìn kém, bệnh mù màu, tai
điếc…
b. Những yêu cầu về mặt tâm lý.
+ N hững yêu cầu về năng lực trí tuệ chung: chú ý, trí nhớ, tư duy,
ngôn ngữ, tưởng tượng không gian… và năng lực chuyên biệt.
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+ N hững yêu cầu về nhân cách: hứng thú, khuynh hướng, khí chất,
tính cách và năng lực…
c. Những yêu cầu về mặt kỹ năng lao động:
+ Kỹ xảo vận động, kỹ xảo về trí tuệ, kỹ xảo giao tiếp và kỹ xảo
cảm giác- vận động, sự phối thuần thục các động tác, sự khéo tay.
Một người được coi là phù hợp với một nghề nào đấy nếu họ có
những phNm chất, đặc điểm tâm lý và sinh lý đáp ứng những yêu cầu cụ
thể mà nghề đó đòi hỏi ở người lao động. Có ba mức độ đối với một nghề:
phù hợp hoàn toàn, phù hợp mức độ, không phù hợp. Riêng đối với học
sinh, người ta chỉ cần làm một loạt những biện pháp nhằm đối chiếu
những đặc điểm tâm, sinh lý của con người với hệ thống các yêu cầu do
nghề đặt ra mà kết luận về mức độ phù hợp nghề của người đó.
CÂU HỎI ÔN TẬP
Câu 1: Khái niệm nghề và các cách phân loại nghề
Câu 2: Họa đồ tâm lý nghề và phương pháp thiết kế họa đồ tâm lý
nghề.
Câu 3: Bản chất tâm lý của họat động chọn nghề
Câu 4: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn nghề
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CHƯƠNG 4. MỘT SỐ YẾU TỐ TÂM LÝ CÁ NHÂN TRONG
HỌAT ĐỘNG CHỌN NGHỀ.
1. Nhận thức nghề và họat động chọn nghề
N hận thức là cơ sở của hoạt động và hành động nhận thức là một
mặt cấu thành nên tâm lý con người. Khi có nhận thức con người mới thu
được những tri thức chân thực về thế giới khách quan. Có tri thức, con
người có thể tiến hành hoạt động cải tạo thế giới có kết quả. N hận thức
nghề là một trong những thành phần cơ bản của xu hướng nghề nghiệp.
Đó là: N hận thức nghề, tình cảm nghề và hành động chọn nghề. Cả ba
thành phần này tác động với nhau tạo nên kết quả chọn nghề của học sinh
về nghề này mà không phải nghề khác. Xuất phát từ nhận thức nghề, có
những tri thức về nghề, về những đòi hỏi khách quan của nghề đối với
người làm nghề đó để đối chiếu với những phNm chất tâm lý cá nhân, tìm
ra sự phù hợp là một quá trình khó khăn và phức tạp. Không phải học sinh
nào cũng có sự hiểu biết đầy đủ về nghề để có quyết định chọn nghề phù
hợp với sự hiểu biết đó, tức là nhận thấy mình có thể hoạt động tốt trong
nghề sau này:
E. A. Klimov (4 - tr. 139) đã chỉ ra 10 nguyên nhân dẫn đến sai lầm
trong chọn nghề thì có 3 nguyên nhân về nhận thức nghề. Đó là không biết
phân tích những năng lực và động cơ của mình, không hiểu hoặc không
đánh giá đúng mức những đặc điểm về thể lực, những đặc điểm cơ bản
của mình khi chọn nghề, không hiểu những công việc cơ bản và trình độ
của nó trong lúc lựa chọn nghề.
Trong 8 nguyên nhân mà tác giả Phạm Tất Dong (14 - tr. 80) đưa ra
cũng có 3 nguyên nhân về nhận thức nghề: 1. Bị hấp dẫn bởi vẻ bên ngoài
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của nghề, thiếu hiểu biết về nội dung lao động của nghề đó. 2. không đánh
giá đúng năng lực lao động của bản thân nên lúng túng khi chọn nghề. 3.
Thiếu sự hiểu biết về thể lực và sức khỏe của bản thân, lại không có đầy
đủ thông tin về những chống chỉ định y học trong các nghề.
Tác giả N guyễn Quý Hòa (26) cũng nhận xét: Đa số học sinh tốt
nghiệp PTTH trong khi quyết định lựa chọn ngành này hay ngành khác
thường chưa có những hiểu biết về cơ cấu các ngành học... Học sinh chưa
có được những thông tin cần thiết về kế hoạch tuyển sinh, về nhu cầu cán
bộ các ngành và các vùng trong đất nước, cũng như không hiểu được đầy
đủ các yêu cầu cụ thể, rõ ràng.
Qua ý kiến của các tác giả cho thấy nhận thức về nghề nghiệp có
ảnh hưởng quan trọng đến lựa chọn nghề. N hận thức về nghề là cơ sở, là
kim chỉ nam cho hành động chọn nghề. N hận thức về nghề càng sâu sắc
và chín chắn bao nhiêu sẽ càng làm cho người ta khi đã chọn nghề sẽ trân
trọng và tha thiết yêu nghề mình chọn bấy nhiêu. Chính nhận thức sâu sắc
đầy đủ về nghề sẽ hình thành nên tình cảm về nghề, sẽ là tiêu đề, là điều
kiện cơ bản giúp cho cá nhân sáng tạo trong nghề, đóng góp ngày càng
nhiều cho xã hội. Chọn nghề mà hiểu biết quá ít, thậm chí không hiểu biết
một chút gì về nghề sẽ thành trở ngại lớn cho hoạt động cá nhân tạo nên
sự bi quan miễn cưỡng trong lao động, day dứt trong cuộc sống, nhiều khi
dẫn đến tình trạng bỏ nghề vì không hoạt động có hiệu quả trong nghề
mình định chọn.
N hư vậy, nhận thức đúng đắn, đầy đủ, sâu sắc về nghề nghiệp sẽ có
tác dụng thúc đNy hành động chọn nghề của học sinh phù hợp với nguyện
vọng, khả năng của mình giúp cho học sinh có nhu cầu nâng cao hiểu biết
về nghề ngày một phong phú hơn, sâu sắc hơn, hình thành nên tình cảm
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bền vững với nghề, tạo điều kiện để con người cống hiến hết sức mình cho
lợi ích xã hội và lợi ích bản thân.
2. Nguyện vọng nghề nghiệp
Trong quá trình sống và hoạt động con người không chỉ sống với
hiện tại, thỏa mãn với hiện tại mà luôn hướng tới tương lai, ai cũng mong
muốn đón chờ ở tương lai tốt đẹp. N guyện vọng được hiểu như là hiện
tượng tâm lý của một người hay một số người hướng tới đối tượng nào đó
trong hiện thực khách quan mà tương lai sẽ vươn tới được nhằm thỏa mãn
một hay một số nhu cầu nào đó của một người hay nhiều người.
N hư vậy, nguyện vọng được xem như là hình ảnh về cuộc sống
tương lai thôi thúc con người tích cực hoạt động để thực hiện nó nhằm
thỏa mãn nhu cầu. Mà "nhu cầu theo bản chất của nó luôn hướng tới
tương lai chứ không phải hướng về quá khứ" (5 - tr. 81). N guyện vọng
xuất hiện như là kết quả tương lai của hoạt động nó vạch ra phương hướng
cho hoạt động thôi thúc hoạt động của con người, nó chính là đối tượng
của nhu cầu.
Trong cuộc sống nguyện vọng con người có nhiều mức độ khác
nhau tùy thuộc vào mức độ ý thức của cá nhân, cá nhân càng ý thức đầy
đủ rõ ràng về hình ảnh tương lai mà hình ảnh này lai được xây dựng trên
cơ sở hiện thực thì khả năng thực hiện nguyện vọng càng lớn. N guyện
vọng có được thực hiện hay không còn phải có những điều kiện khách
quan và chủ quan nhất định. Để nguyện vọng được thực hiện con người
phải ý thức được đầy đủ những điều kiện này, đồng thời con người phải
tích cực hoạt động.
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N guyện vọng nghề nghiệp là sự xác định vị trí xã hội mà cá nhân
mong muốn vươn tới trên cơ sở nhu cầu và hứng thú của mình. N guyện
vọng nghề nghiệp không chỉ liên quan với nhu cầu hưởng thụ của cá nhân
mà còn chịu sự chi phối của nhiều yếu tố. Ví dụ: Sự hiểu biết sâu sắc của
cá nhân về nội dung, về vai trò và ý nghĩa của nghề nghiệp, yêu cầu của
hoạt động nghề nghiệp đối với cá nhân, đối với xã hội. Mặt khác, sự hiểu
biết sâu sắc đầy đủ và chi tiết về thế giới lao động và đặc thù nghề nghiệp
tạo điều kiện giúp cho cá nhân đối chiếu, phân tích so sánh những tiêu
chuNn của xã hội, của nghề nghiệp với năng lực và nhu cầu hứng thú của
bản thân, từ đó hình thành nên nguyện vọng nghề nghiệp phù hợp. Mức
độ nguyện vọng nghề nghiệp của học sinh cao hay thấp còn phù thuộc vào
cả hoàn cảnh cụ thể khi lựa chọn nghề, dư luận xã hội về ngành nghề, sự
đãi ngộ về ngành nghề và trình độ phát triển trí tuệ của mỗi cá nhân.
3. Hứng thú nghề nghiệp
E. M. Chevlov cho rằng: "Hứng thú là động lực quan trọng nhất
trong việc nắm vững tri thức, mở rộng học vấn làm giàu nội dung của đời
sống tâm lý con người. Thiếu hứng thú, hoặc hứng thú mờ nhạt, cuộc sống
của con người sẽ trở nên ảm đạm và nghèo nàn. Đối với con người như
vậy thể hiện đặc trưng nhất ở họ là sự buồn chán (7 - tr. 206).
Hứng thú đối với nghề nghiệp thể hiện thái độ của con người đối
với một hoặc một số nghề xác định, biểu hiện thái độ của con người muốn
làm quen tìm hiểu những nghề đó, là động lực thúc đNy người ta chọn
nghề và là nguồn gốc cơ bản của lòng yêu nghề, niềm vui nghề nghiệp.
N . C. Krúpxkaia trong bài "Lựa chọn nghề" đã viết "chỉ khi nào
nghề nghiệp tạo cho nó tâm hồn, khi ở con người có hứng thú tới công
việc nó đang làm, khi nó bị cuồn hút vào công việc - Chỉ khi đó nó có thể
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nâng cao tối đa xu hướng hoạt động của mình, không kể đến sự mệt mỏi"
(73 - tr. 381).
Hứng thú nghề nghiệp được biểu hiện trong ý thức về giá trị của
nghề và sự cuốn hút cảm xúc đối với người đó, được biểu hiện trong sự
say mê đối với quá trình lao động và học tập nhằm hoàn thiện, nâng cao
trình độ học vấn chung và tay nghề của mình. Bởi vậy việc phát triển
hứng thú nghề có ý nghĩa xã hội lớn lao (77 - tr. 60).
Hứng thú tới nghề này hay nghề khác được đặc trưng bởi sự hiểu
biết bản chất dấu hiệu của nghề, chỉ khi đó hứng thú của con người mới
trở nên kiên định. Chính vì vậy quá trình hình thành hứng thú nghề gắn
liền với việc tạo nên những điều kiện để học sinh làm quen với mặt bản
chất của nghề (đặc trưng lao động, nội dung lao động, điều kiện lao
động...).
Thành phần cơ bản của sự phát triển hứng thú là tính tích cực có ý
thức đối với nghề. Do đó nghiên cứu hứng thú nghề còn là kết quả của sự
hình thành nhân cách. Song hứng thú không phải lúc nào cũng phát triển
theo chiều hướng tốt. Không ít học sinh không đủ tình yêu lao động, nhiều
em còn cho rằng không cần thiết phải tập trung vào một hành động cụ thể,
không biết tiến hành công việc từ đầu tới cuối, thiếu hứng thú với nghề đã
chọn.
Hứng thú nghề nghiệp có tác dụng thúc đNy con người tìm tòi sáng
tạo trong lao động, đi sâu vào mọi hoạt động có liên quan tới nghề nghiệp
mà mình yêu thích. Hứng thú góp phần mở rộng tầm hiểu biết và tăng
cường hiệu suất hoạt động của con người. Hứng thú mang lại cho bản thân
họ những khoái cảm trong hoạt động, do vậy hứng thú gắn liền với biểu
hiện qua những xúc cảm và tình cảm của con người. Khi người ta hứng
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thú và có tình yêu sẽ làm cho con người say sưa nhiệt tình trong công tác,
sáng tạo và thu được những kết quả tốt đẹp trong hoạt động nghề.
Sự lựa chọn nghề nghiệp là một trong những quyết định quan trọng
nhất của cuộc sống con người, do vậy nếu ở con người hình thành nên
những hứng thú tích cực trong hoạt động thì hứng thú sẽ trở thành động cơ
mạnh mẽ thúc đNy việc lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn.
Tóm lại: Việc xây dựng một kế hoạch về tương lai được phát triển
trên cơ sở hứng thú sẽ có tác dụng tích cực trong quá trình hoạt động
chuNn bị cho nghề nghiệp cũng như trong hoạt động nghề sau này.
4. Động cơ chọn nghề
Trong đời sống của con người, mọi hành vi và hoạt động của họ đều
được quy định bởi những động cơ nhất định và chính các động cơ này đã
đem lại cho hoạt động của con người một ý nghĩa nhất định. Theo P. N .
Lêonchiev "Cái gì được phản ánh trong đầu con người, thúc đNy hoạt
động và hướng hoạt động vào việc thỏa mãn một nhu cầu nhất định thì gọi
là động cơ hoạt động ấy". (32 - tr. 126).
Động cơ chọn nghề của mỗi cá nhân là cái thúc đNy cá nhân, chi
phối mọi hoạt động của cá nhân vươn tới sự xác định cho mình một nghề
nghiệp nào đó. Trong chừng mực nhất định khi xác định được động cơ
chọn nghề của mỗi cá nhân, chúng ta có thể dự đoán trước chiều hướng
hoạt động của cá nhân trong nghề đó và hơn nữa có thể dự đoán được cả
hiệu quả trong hoạt động nghề của họ.
N . T. Calugin chia các loại động cơ chọn nghề như sau: (69 - tr.
155).
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- Theo bề ngoài có thể chia động cơ chọn nghề thành 6 nhóm sau:
1) Động cơ chung; 2) Sự lãng mạn nghề nghiệp; 3) Động cơ có đặc tính
nhận thức; 4) Động cơ nhấn mạnh giá trị xã hội của nghề nghiệp: 5) Dựa
vào gương sáng; 6) Lựa chọn không có động cơ.
- Theo đặc tính tất cả các động cơ có thể phân chia thành 4 nhóm:
1) Động cơ mà sự hợp lý của lựa chọn được chứng minh một cách rõ ràng
và có bằng chứng của xu hướng hoạt động lao động đó; 2) Động cơ không
rõ ràng, luận chứng không đầy đủ; 3) Động cơ không tin tưởng, thiếu luận
chứng; 4) Hoàn toàn không có động cơ được luận chứng.
Sự lựa chọn nghề của học sinh bao giờ cũng được một hệ thống
động cơ nhất định thúc đNy. N hững động cơ này thường bắt nguồn từ
những nhu cầu, hứng thú riêng của mỗi người, sự lựa chọn nghề nghiệp
của mỗi cá nhân có thể xuất phát từ những động cơ bên trong có quan hệ
trực tiếp với nội dung và quá trình thực hiện hoạt động nghề nghiệp. Đông
cơ bên trong có vai trò quan trọng thúc đNy con người vươn lên những
mục tiêu nhất định để thỏa mãn tâm lý đối với hoạt động nghề nghiệp. N ó
là tiền đề cơ bản cho một hoạt động có mục đích giúp cho cá nhân sử dụng
có hiệu quả những năng lực và kinh nghiệm của mình để hoàn thành tốt
hoạt động trong lĩnh vực nghề nghiệp đã chọn. N hững động cơ bên trong
có thể là trình độ kiến thức khoa học kỹ thuật của nghề đó, năng lực, sở
trường về nghề đó, việc hiểu được ý nghĩa xã hội, giá trị xã hội của nghề.
Mặt khác, việc lựa chọn nghề nghiệp của thanh niên cũng có thể xuất phát
từ động cơ bên ngoài đó là những tác động khách quan đến cá nhân trong
những tình huống cụ thể. N hững động cơ bên ngoài thường tạo ra sự lựa
chọn nghề nghiệp một cách thụ động và chỉ góp phần nhất định trong việc
thúc đNy con người hoạt động. N hững động cơ bên ngoài đó là chọn nghề
vì được gần nhà, được ở thành phố, do lời khuyên gia đình, bạn bè... Tuy
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nhiên, việc kết hợp hài hòa giữa các loại động cơ là cần thiết, nó sẽ mang
lại những kết quả nhất định trong hoạt động nghề nghiệp của cá nhân. Vì
thế việc xác định được động cơ chọn nghề của thanh niên học sinh và giúp
cho họ có được những động cơ chọn nghề đúng đắn là một nhiệm vụ khá
quan trọng trong công tác hướng nghiệp của nhà trường PTTH.
Động cơ bên ngoài: Đó là những tác động khách quan đến các em
trong những tình huống cụ thể, những động cơ này thường tạo ra sự lựa
chọn nghề nghiệp một cách thụ động nhưng nó cũng thúc đNy con người
hoạt động. N hững động cơ bên ngoài của việc lựa chọn có thể là: Do học
nghề đó dễ kiếm việc ở thành phố, nghề đó có điều kiện nâng cao trình độ
tri thức, do điểm chuẩn vào trường thấp, do nghề đó được xã hội đánh giá
cao, do học nghề đó sẽ tìm được việc làm dễ hơn, do nghề đó sau này dễ
kiếm tiền …
Động cơ bên trong: thúc đNy sự lựa chọn nghề nghiệp của học sinh
là rất quan trọng, bởi nó quan hệ trực tiếp với nội dung, với quá trình hoạt
động nghề nghiệp, nó thúc đNy con người vươn tới đạt những mục tiêu
nhất định, thoả mãn nhu cầu đòi hỏi bên trong của mỗi cá nhân, tạo ra
được tâm lý sẵn sàng trong hoạt động nghề nghiệp. N ó giúp con người
hoạt động có mục đích và xử lý có hiệu quả những năng lực và kinh
nghiệm của mình vào trong hoạt động nghề nghiệp. N hững động cơ bên
trong ấy có thể là: hiểu được ý nghĩa xã hội của nghề, chuẩn bị năng lực
kiến thức và tích luỹ kinh nghiệm liên quan đến nghề, có sự chuẩn bị tốt
cho nghề nghiệp tương lai trên cơ sở hiểu được giá trị của nghề, do bản
thân có hứng thú với nghề, do bản thân yêu nghề. Để mang lại kết quả tốt
trong việc lựa chọn nghề cũng như trong hoạt động nghề nghiệp, thì việc
kết hợp hài hoà giữa các động cơ là điều rất cần thiết và việc xác định
động cơ chọn nghề ở mỗi cá nhân có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc
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hình thành và phát triển nhân cách cũng như việc quyết định lựa chọn con
đường mà mỗi cá nhân đi.
5. Tính cách và nghề nghiệp
Trước những tác động của thế giới khách quan, bao giờ mỗi cá nhân
cũng có những hành vi ứng xử thể hiện thái độ riêng của anh ta đối với
những tác động đó. Trong trường hợp sự phản ứng của cá nhân mang tính
nhất quán, tương đối ổn định và bền vững với hệ thống thái độ và hành vi
tương ứng, đặc trưng cho cá nhân ở nhiều khí cạnh được gọi là nét tính
cách. Với mỗi cá nhân có nhiều nét tính cách khác nhau, và những nét tính
cách này được tổ hợp với nhau theo 1 kiểu đặc biệt được gọi là tính cách.
Tính cách là một thuộc tính tâm lý phức hợp của cá nhân, bao gồm nhiều
thuộc tính tâm lý riêng biệt của cá nhân đó được kết hợp lại với nhau một
cách riêng biệt, biểu hiện hệ thống thái độ của nó với hiện thực và được
thể hiện trong hệ thống hành vi, cử chỉ, cách nói năng tương ứng.
Theo John Holland, ông chỉ ra rằng có mối liên hệ giữa tính cách con
người và nghề nghiệp. Một mặt con người có xu hướng “N gưu tầm ngưu,
mã tầm mã” (hay còn gọi là tâm lý bầy đàn). Điều này được lý giải ra có
nghĩa là, con người có xu hướng kết thân với những người có cùng tính
cách với họ.Và điều này cũng tác động lên lựa chọn nghề nghiệp của mỗi
người. Họ sẽ chọn những công việc ở những nơi mà họ cảm thấy xung
quanh mình là những người giống mình. Mặt khác mỗi một loại nghề
nghiệp đều có nội dung hoạt động mang tính đặc thù và không phải bất cứ
ai cũng có thể đáp ứng được nếu không có những nét tính cách, phNm chất
tâm lý phù hợp. Ví dụ đối với nghề marketing cần những người có nét tính
cách nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình, năng động…Còn đối với nghề thủ
thư lại cần những người cNn thận, bình tĩnh, chu đáo, biết kiềm chế…
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Theo lý thuyết của J.Holland, hầu như ai cũng có thể xếp vào một
trong sáu kiểu tính cách sau trong xã hội:
N gười thực tế (Realistic), N gười tìm tòi nghiên cứu (Investigative),
N gười có tính nghệ sỹ (artist), N gười xã hội(social), N gười Lãnh
đạo(enterprising), N gười Lề lối (conventional).
Người Thực tế (Realistic)
N ếu ngày còn bé, sở thích của bạn là những công việc tay chân hay
hoàn thành các công việc cụ thể tỉ mỉ như dọn dẹp nhà cửa, sửa chữa cái
này cái kia…thì có lẽ bạn là kiểu người thực tế. N gười thực tế luôn muốn
nhìn thấy tận mắt kết quả công việc của mình, họ yêu thích những công
việc tương đối nặng nhọc, phải di chuyển nhiều và thích thú khi được làm
việc ở ngoài trời.
Người tìm tòi nghiên cứu (Investigative)
Đây là kiểu người luôn tìm hiểu lý do, tìm hiểu những gì diễn ra
đằng sau sự việc, hiện tượng. N hững người này luôn đặt câu hỏi “Mọi
việc diễn ra như thế nào nhỉ?”. Họ cũng thích giải quyết những vấn đề
cụ thể, nhưng không phải theo cách của “người thực tế” mà bằng cách
suy nghĩ phân tích trong đầu mình.
Người nghệ sĩ (artist)
Bản thân từ “nghệ sĩ” đã gợi cho người ta nghĩ đến nghệ thuật, tuy
nhiên đối với kiểu người nghệ sĩ thì không chỉ có thế. Đó là những người
rất nhạy cảm và dễ xúc động, họ hành động và quyết định dựa vào trực
giác nhiều hơn là phán đoán lý tính, nghĩa là chủ yếu dựa vào những gì họ
cảm thấy. Đó cũng có thể là những người có tính cách rất độc đáo.
Một điểm đặc trưng của kiểu người này là sự phong phú: N gười ở
tuýp nghệ sĩ rất ưa thích hoạt động phong phú và thay đổi muôn hình
muôn vẻ. Họ luôn tìm cách để tự bộc lộ mình - vẽ tranh, cắt dán, hát
hò…Song họ cũng thích làm việc theo nhịp điệu của chính họ và do họ tự
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đặt ra. Tất cả những yếu tố này chỉ ra rằng người nghệ sĩ là một nguồn
sáng tạo vô tận.
Người xã hội (social)
N hững người trong nhóm này ưa thích các mối quan hệ xã hội,
ngày bé họ thích được các bạn bè bao quanh. N hạy bén trước cảm xúc của
người xung quanh, lúc nào họ cũng muốn tìm cách giúp đỡ và làm người
khác vui. N goài ra họ có thể trở thành người lắng nghe tuyệt vời hay
người cung cấp thông tin, chăm sóc, chỉ dẫn, tư vấn, hay đơn giản là
người “warm up” không khí của một buổi tiệc.
Người Lãnh đạo(enterprising)
N hững người thuộc nhóm này có tố chất của một nhà lãnh đạo
bẩm sinh! Họ luôn là người đưa ra quyết định và định hướng cho cả
nhóm. Họ thích bộc lộ ý tưởng và đưa ra ý kiến giải quyết vấn đề. Họ luôn
tràn đầy nhiệt huyết và thích những công việc có tính thử thách. Bên cạnh
đó, đây cũng là những người rất quan tâm đến các yếu tố hình thức (đầu
tóc, quần áo, phương tiện đi lại …).
Người Lề lối (conventional)
Bạn là một người cNn thận, chu đáo, thích công việc lặp đi lặp lại.
Bạn có khả năng tổ chức, sắp xếp và làm việc có phương pháp cũng như
quy tắc nhất định? Bạn thích những thứ rõ ràng, cụ thể, có thể dự báo
trước? Vậy thì không nghi ngờ gì nữa, bạn có tính cách của một người
thuộc tuýp lề lối.
Và 6 kiểu tính cách sẽ phù hợp với 6 kiểu môi trường công việc, cụ
thể
Môi trường thực tế (Realistic)
Môi trường nghiên cứu (Investigative)
Môi trường sáng tạo (artist)
Môi trường xã hội(social)

130

Môi trường Lãnh đạo(enterprising)
Môi trường Tập quán (conventional).
Môi trường thực tế (Realistic)
N hững người có tính cách thực tế “chiếm lĩnh” (chiếm đa số) trong
môi trường này. Trong môi trường làm việc này thường những người có
tính cách thự tế chiếm số đông hơn những kiểu tính cách khác. Ví dụ tại
một công trường thì sẽ có nhiều người Thực tế hơn hay là những người Xã
hội hay N ghệ Sỹ.
N hững người thực tế hay môi trường “ Thực tế”. Họ sẽ đánh giá cao
những người có tính cách thực tế và những việc mang tính chất kỹ thuật những người thích làm việc với công cụ, máy móc hay chăm vật nuôi…
N hững nghề nghiệp sau đây thuộc về môi trường Thực tế:
N ông dân

N gười làm rừng

Lính cứu hoả

Cảnh sát

Kỹ sư máy bay ( flight engineer)

Phi công

Thợ mộc

Thợ điện

Thợ máy

Kỹ sư đầu máy

Lái xe tải

Thợ

sửa

khoá
2 môi trường làm việc rất gần với môi trường Thực tế là môi trường
Tập quán và môi trường N ghiên cứu. Môi trường Xã hội là môi trường
khác biệt nhất với kiểu môi trường Thực tế.
Môi trường nghiên cứu (Investigative)
N hững người có tính cách N ghiên cứu chiếm lĩnh môi trường
N ghiên cứu. Trong môi trường làm việc này thường những người có kiểu
tính cách N ghiên cứu chiếm số đông hơn những kiểu tính cách khác. Ví
dụ: N hững phòng thí nghiệm khoa học sẽ có nhiều người có tính cách
nghiên cứu hơn những kiểu tính cách khác.
N hững người nghiên cứu tạo ra môi trường N ghiên cứu. Tính cách
đặc thù của những người phù hợp với môi trường này là cNn trọng, khoa
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học và trí tuệ - những người có kỹ năng rất tốt trong việc giải quyết công
việc khoa học và toán học.
N hững nghề nghiệp thuộc nhóm N ghiên cứu:
N hà hóa học

N hà toán học

N hà nghiên cứu sinh vật học

N hà khí tượng học

Bác sĩ nha khoa

N hà trị liệu

Bác sĩ thú y

Dược sĩ

Kỹ sư chế tạo máy

Kiến trúc sư

Giám định viên

Kỹ sư điện máy

Hai môi trường gần nhất với môi trường nghiên cứu là môi trường
Thực tế và N ghệ sỹ. Môi trường Lãnh đạo là môi trường khác biệt nhất
với môi trường N ghiên cứu.
Môi trường làm việc Nghệ Sỹ.
N hững người chiếm tính cách nghệ sỹ sẽ chiếm đa số trong môi
trường N ghệ sỹ. Trong môi trường làm việc này thường những người có
tính cách N ghệ sỹ chiếm số đông hơn những kiểu tính cách khác. Ví dụ,
trong một nhóm nhạc sỹ, sẽ có nhiều người thuộc nhóm nghệ sỹ, hơn là
người thuộc nhóm Tập quán.
N hững người N ghệ sỹ sẽ tạo ra môi trường N ghệ sỹ. N hững phNm
chất cần có của người thuộc môi trường này: Khả năng biểu cảm, độc đáo
và độc lập - những người này có khả năng trong những công việc sáng tạo
như: viết truyện, kịch, nghề thủ công, nhạc hay nghệ thuật.
N hững nghề nghiệp thuộc nhóm này:
Vũ công

Biên tập sách

Giáo viên mỹ thuật

Thiết kế thời trang

Trang trí, thiết kế

Diễn viên

DJ (điều chỉnh âm thanh)

N hà soạn nhạc

N hạc sỹ

Diễn viên kịch

Môi trường Xã hội
N hững người có kiểu tính cách Xã hội sẽ chiếm đa số trong môi
trường Xã hội. Trong môi trường làm việc này thường những người có
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tính cách Xã hội chiếm số đông hơn những kiểu tính cách khác. N hững
tính cách của môi trường này được coi trọng là: Tốt bụng, thân thiện và
đáng tin cậy - những người làm tốt công việc như dạy học, tư vấn, y tá,
cung cấp thông tin, và giải quyết các vấn đề xã hội .
N hững nghề nghiệp thuộc nhóm này:
Tư vấn

N gười phát ngôn

N hân viên nha khoa
Giáo viên

N hà hoạt động xã hội

Y tá

Thủ thư

Vật lý trị liệu
Huấn luyện viên thể thao

Môi trường gần nhất: N ghệ sỹ và Lãnh đạo
Môi trường khác nhất: Thực tế
Môi trường Lãnh đạo
N hững người có tính cách Lãnh đạo sẽ chiếm đa số trong môi
trường Lãnh đạo. Trong môi trường làm việc này thường những người có
tính cách Lãnh đạo chiếm số đông hơn những kiểu tính cách khác. N hững
tính cách của môi trường này được coi trọng là: năng động, tham vọng và
thân thiện - những người này phát huy khả năng nhất trong chính trị, có tài
dẫn dắt và thể hiện ý tưởng.
N hững nghề nghiệp thuộc nhóm này:
N hà đấu giá; N hân viên bán hàng; N hân viên đại lý; N gười dẫn
chương trình; ThNm phán; Luật sư; Quản lý; Quản lý bán hàng; Chủ

nhà

băng; Phát thanh viên truyền hình; Giám sát bán hàng; Giám đốc trại
giam; Quản lý nhà hàng; Đại lý Bất động sản; Hiệu trưởng.
Môi trường Tập quán
N hững người có tính cách Lề lối sẽ chiếm lĩnh môi trường Tập
quán. Trong môi trường làm việc này thường những người có kiểu tính
cách Tập quán chiếm số đông hơn những kiểu tính cách khác.
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N hững tính cách của môi trường làm việc này coi trọng là : biết tổ
chức sắp xếp, rất giỏi lên kế hoạch- làm tốt các công việc ghi chép số liệu
trong hệ thống hay trật tự.
N hững nghề nghiệp thuộc nhóm này:
Kế toán

Thư ký

N hân viên nhà sách

N hân viên nhà băng

N hân viên bưu điện

N hân viên đánh máy

Kiểm soát hàng dệt may N gười tính giờ

Vận chuyển thư

Bên cạch cách tiếp cận của Hollan, một hướng tiếp cận khác khi
nghiên cứu về mối quan hệ giữa tính cách, cá tính của con người với nghề
nghiệp, trong đó người ta chia ra hai kiểu tính cách, gồm:
Kiểu người hướng ngoại: Luôn có khuynh hướng tiếp cận với thế
giới bên ngoài, muốn khám phá những sự kiện đang diễn ra xung quanh;
tích cực, năng động, có xu hướng thích mạo hiểm; thường công khai bày
tỏ ý kiến của mình; thích tiếp xúc, dễ làm quen và cũng dễ chia tay với
mọi người; thích trao đổi quan điểm của mình với những người xung
quanh; làm việc tốt trong môi trường tập thể.
Kiểu người hướng nội: Có khuynh hướng thu hẹp trong thế giới nội
tâm riêng của mình, ít có ấn tượng trước các yếu tố bên ngoài; thường gặp
khó khăn khi tạo dựng những mối quan hệ mới, nên thường không có
nhiều bạn bè, thích yên tĩnh, cố gắng bảo vệ mình trước tác động của
những thông tin mới, có bề ngoài trầm tĩnh, thường ít nói; không thích
những bất ngờ; làm việc tốt trong môi trường có một mình.
Tuy nhiên, qua những tiêu chí ban đầu trên, không nên nghĩ rằng
người hướng ngoại tốt hơn người hướng nội. N hững người hướng ngoại chính từ những tính cách mạnh mẽ của mình - cũng có những điểm yếu
riêng của họ: đó là tính cách dễ bị kích động, hời hợt trong tình cảm,
thường ôm đồm, bao biện… N hững người hướng nội cũng có các đặc
điểm như kiên định, khả năng tư duy sâu, có tình cảm và suy nghĩ sâu sắc.
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Con người cũng khác nhau ở mức độ kích thích thần kinh
(neurotism) - một phNm chất xác định độ bền vững tình cảm của họ.
N gười có mức kích thích thần kinh cao thường dễ nổi nóng, ghen tức, rất
dễ nhạy cảm, làm quen với hoàn cảnh mới khó khăn. N gười có mức kích
thích thần kinh thấp thường có tính trầm tĩnh, ổn định, có lòng tự trọng
cao và bình tĩnh trước các tình huống gây stress. Tuy nhiên, mỗi kiểu
“neurotism” này cũng có những điểm mạnh và yếu riêng. N gười có mức
kích thích cao thông thường có tính nhạy cảm, tốt bụng, dễ đồng cảm.
Con người họ có thể so sánh như một cây vĩ cầm: chỉ cần chạm nhẹ có thể
phát ra những âm thanh du dương. Còn người có mức kích thích thấp thì
trong nhiều trường hợp được coi là “có da mặt dày”. Họ gợi nhớ đến hình
ảnh cái trống: không cảm nhận được những lời gợi ý hay nói kháy, mà cần
phải nói thẳng “vào trán” họ. N hưng những người như vậy lại có khả năng
làm việc cao, có thể đứng vững trong bất cứ tình huống nào.
Kết hợp loại cá tính (hướng nội, hướng ngoại) và mức độ kích thích
thần kinh, bạn sẽ chọn ra được cho mình một nghề phù hợp:
1. Nếu là người hướng nội và có mức kích thích thần kinh cao, bạn
không nên chọn những nghề có liên quan đến những tiếp xúc thường
xuyên và lâu dài với mọi người như kinh doanh, quản lý, sư phạm, bán
hàng… Hãy chọn vị trí đằng sau chiếc bàn viết hay những nơi làm việc
theo tính trực quan, ví như nghiên cứu, sáng tạo, thiết kế, tạo mẫu….
2. Nếu là người hướng ngoại và có mức kích thích thần kinh cao, sẽ
không thỏa đáng nếu bạn chọn các nghề liên quan đến điều khiển như phi
công, tài xế, điều phối viên… Khi đó bạn sẽ buồn bực vì ít được giao tiếp
với mọi người và dễ gây ra những sai lầm, hỏng hóc. Bạn cũng không nên
chọn những nghề liên quan đến sản xuất dây chuyền vốn mang tính đơn
điệu.
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3. Nếu là người hướng nội và mức kích thích thần kinh thấp, bạn
nên chọn nghề liên quan đến điều khiển nhưng tránh những công việc cần
tiếp xúc với nhiều người (như lãnh đạo, quản lý, sư phạm, phóng viên,
hoạt động xã hội…)
4. Nếu là người hướng ngoại và mức kích thích thần kinh thấp, thì
những vai trò như quản lý, lãnh đạo, sư phạm, thương gia… rất lý tưởng
với bạn. Trong những lĩnh vực yêu cầu mức độ giao tiếp cao với mọi
người, bạn sẽ luôn đạt được thành tích tốt.
Dù ở bất kỳ cương vị nào và có tính cách gì, bạn chỉ cần nhớ một số
tiêu chí sau: đừng nên vội vàng, cũng đừng nên kìm hãm bản thân mình;
tìm cách giảm trạng thái căng thẳng bên trong; hãy nói chậm và không
nên cao giọng, không nên hồi hộp trước khi sự kiện nào đó xảy ra; hãy rèn
luyện sự tự tin của bản thân; luôn tự đánh giá mình từ vị thế của những
người xung quanh, luôn cố gắng kiểm soát được hành vi của mình.
6. Khí chất và nghề nghiệp
Khí chất là thuộc tính tâm lý phức hợp của cá nhân, biểu hiện
cường độ, tốc độ và nhịp độ của các hoạt động tâm lý, thể hiện sắc thái
của hành vi, cử chỉ, các nói năng tương ứng của cá nhân. N hư vậy, khí
chất nói lên hoạt động tâm lý của cá nhân là mạnh hay là yếu, nhanh hay
chậm, bình thường hay thất thường…
Khí chất có nguồn gốc từ kiểu hoạt động thần kinh cấp cao. Theo
Palốp, con người có 4 kiểu hoạt động thần kinh cơ bản và tương ứng với
nó là 4 kiểu khí chất gồm khí chất ưu tư (tương ứng với kiểu hoạt động
thần kinh yếu (ức chế chiếm ưu thế)); khí chất bình thản (tương ứng với
kiểu hoạt động thần kinh mạnh, cân bằng, không linh hoạt); khí chất nóng
nảy (kiểu hoạt động thần kinh mạnh, không cân bằng (hưng phấn chiếm
ưu thế); khí chất hăng hái (kiểu hoạt động thần kinh mạnh, cân bằng, linh

136

hoạt). Tương ứng với 4 kiểu khí chất là hệ thống hành vi tương ứng thể
hiện thông qua cường độ, tốc độ, nhịp độ của hành vi trong quá trình hoạt
động. Do đó, với mỗi cá nhân khi lựa chọn nghề cần lựa chọn các nghề
với các dạng lao động phù hợp với đặc trưng của khí chất, điều này sẽ
giúp cho anh ta thành công hơn trong công việc, giảm thiểu những rủi ro
có thể gặp phải trong quá trình lao động.
Chúng ta cùng nghiên cứu mối quan hệ giữa kiểu khí chất và loại
nghề phù hợp.
6.1. Khí chất ưu tư
Cá nhân thuộc vào kiểu khí chất này nếu có chỉ số cao về tính
hướng nội và tính không ổn định của thần kinh. Một vài đặc điểm về tính
cách:
- Ý nghĩ và cảm xúc tập trung nhiều vào nội tâm, ít quan tâm đến
xung quanh và thiên về phân tích những tâm trạng của bản thân hơn là của
người khác.
- Là người rất dễ bi quan, hay lo âu. N hiều khi rất khắt khe với bản
thân và với những người xung quanh.
- Là người sống khá dè dặt vì vậy khó hòa đồng với mọi người.
- Thao tác hơi chậm, đôi khi phản ứng một cách khó khăn vụng về,
dễ có cảm giác mệt mỏi.
- Hay bị lúng túng trong việc ứng xử với các cá nhân khác trong
điều kiện và hoàn cảnh mới.
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* Kiểu khí chất này sẽ phù hợp với các loại công việc sau: nghiên
cứu, thủ thư, công việc có sự lặp đi lặp lại trong các nhà máy và văn
phòng hoặc công việc về sáng tạo trong nghệ thuật và quảng cáo.
6.2.Khí chất bình thản
N gười có kiểu khí chất này có chỉ số cao về tính hướng nội và tính
ổn định của thần kinh. Một vài đặc điểm về tính cách.
- Là một người trầm tính,luôn có cái nhìn chiếu sâu về người khác.
- là người khá sâu sắc về tình cảm, dễ đồng cảm với mọi người (tuy
nhiên không dễ dàng rung cảm ngay trước những biến cố trong đời sống),
là người rất đáng tin, mọi người hay tâm sự với bạn.
- Trong hành động không vội vàng hấp tấp, có căn cứ lý luận, kiên
trì, làm đến cùng theo mục đích.
- Là người ưa sự ngăn nắp,gọn gàng.
* Công việc thích hợp: làm nghiên cứu, thủ thư, nhân viên văn
phòng, luật sư, quản lí ngân hàng, kế toán.
6.3. Khí chất nóng nảy
Là người có chỉ số cao về tính hướng ngoại và tính không ổn định
của thần kinh. Một vài đặc điểm về tính cách:
Là người dễ bị kích động, không kiềm chế được bản thân (dễ có
phản ứng gay gắt khi không đồng ý về một vấn đề nào đó)
- Các trạng thái tâm lý (tâm trạng )diễn ra nhanh với cường độ
mạnh nhưng cũng kết thúc nhanh chóng.
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- Dễ đồng cảm, dễ thiết lập các mối quan hệ với mọi người nhưng
khó có chiều sâu trong các mối quan hệ. Dễ làm mất lòng người khác vì
không lắng nghe họ nói. Rất dễ bị tự ái.
- Sống lạc quan và khá chủ động.
* Công việc phù hợp: người hướng ngoại sẽ làm việc rất tốt trong
các ngành dịch vụ như hướng dẫn viên du lịch, nhân viên bán hàng. Bạn
cũng có thể làm tốt ở một số công việc mang tính sáng tạo về nghệ thuật
hoặc quảng cáo.
6.4. Khí chất hăng hái
Là người có chỉ số cao về tính hướng ngoại và tính ổn định của thần
kinh. Một vài đặc điểm về tính cách.
- Là người rất dễ hòa đồng với mọi người. N ói nhiều và hay thổ lộ
cảm xúc của mình với người xung quanh. Mặt khác cũng là người dễ cảm
thông.
- Luôn nhìn cuộc sống rất sống động và vui tươi.
- Là người thẳng thắn kiên quyết, nói và làm đi đôi với nhau. Có
khả năng lãnh đạo.
* Công việc phù hợp: thích hợp với một số công việc: hướng dẫn
viên, nhân viên bán hàng, cảnh sát, phi công, nhân viên marketing, hoặc
các lĩnh vực về truyền thông.
7. Năng lực và thiên hướng nghề
Trong Tâm lý học, năng lực là một trong những vấn đề được quan
tâm nghiên cứu bởi nó có ý nghĩa thực tiễn và lý luận to lớn bởi "sự phát
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triển năng lực của mọi thành viên trong xã hội sẽ đảm bảo cho mọi người
tự do lựa chọn một nghề nghiệp phù hợp với khả năng của cá nhân, làm
cho hoạt động của cá nhân có kết quả hơn,...và cảm thấy hạnh phúc khi
lao động"
Trong bất cứ hoạt động nào của con người, để thực hiện có hiệu
quả, con người cần phải có một số phNm chất tâm lý cần thiết và tổ hợp
những phNm chất này được gọi là năng lực. Theo quan điểm của Tâm lý
học mác xít, năng lực của con người luôn gắn liền với hoạt động của chính
họ. N hư chúng ta đã biết, nội dung và tính chất của hoạt động được quy
định bởi nội dung và tính chất của đối tượng của nó. Tuỳ thuộc vào nội
dung và tính chất của đối tượng mà hoạt động đòi hỏi ở chủ thể những yêu
cầu xác định. N ói một cách khác thì mỗi một hoạt động khác nhau, với
tính chất và mức độ khác nhau sẽ đòi hỏi ở cá nhân những thuộc tính tâm
lý (điều kiện cho hoạt động có hiệu quả) nhất định phù hợp với nó. N hư
vậy, khi nói đến năng lực cần phải hiểu năng lực không phải là một thuộc
tính tâm lý duy nhất nào đó (ví dụ như khả năng tri giác, trí nhớ...) mà là
sự tổng hợp các thuộc tính tâm lý cá nhân (sự tổng hợp này không phải
phép cộng của các thuộc tính mà là sự thống nhất hữu cơ, giữa các thuộc
tính tâm lý này diễn ra mối quan hệ tương tác qua lại theo một hệ thống
nhất định và trong đó một thuộc tính nổi lên với tư cách chủ đạo và những
thuộc tính khác giữ vai trò phụ thuộc) đáp ứng được những yêu cầu hoạt
động và đảm bảo hoạt động đó đạt được kết quả mong muốn. Do đó khái
niệm năng lực được hiểu là là sự tổng hợp những thuộc tính của cá nhân
con người, đáp ứng những yêu cầu của hoạt động và đảm bảo cho hoạt
động đạt được những kết quả cao. N hư vậy, trong chọn nghề nếu cá nhân
lựa chọn những nghề phù hợp với năng lực của bản thân sẽ góp phần giúp
cá nhân nhanh chóng thích ứng với quá trình đào tạo và thực hành nghề

140

nghiệp với năng suất và chất lượng cao, phát triển toàn diện nhân cách, tạo
điều kiện để cá nhân phát huy được những sở trường, tạo dựng được sự
nghiệp riêng của mình một cách rực rỡ.
N hư trên đã phân tích, năng lực không mang tính chung chung mà
khi nói đến năng lực, bao giờ người ta cũng nói đến năng lực cũng thuộc
về một hoạt động cụ thể nào đó như năng lực toán học của hoạt động học
tập hay nghiên cứu toán học, năng lực hoạt động chính trị của hoạt động
chính trị, năng lực giảng dạy của hoạt động giảng dạy... Theo các nhà
TLH, mỗi người lao động cần có 4 loại năng lực cơ bản:
+ N ăng lực nhận thức như sự chú ý, tài quan sát, trí tưởng tượng,
khả năng tư duy…
+ N ăng lực thao tác thực tiễn như năng lực thao tác máy móc, năng
lực vận động, năng lực phối hợp tay chân…
+ N ăng lực giao tiếp, năng lực biểu đạt…
+ N ăng lực tổ chức quản lý…
Sau đây là bảng chỉ dẫn mối quan hệ giữa nhóm nghề và năng lực
tương ứng của cá nhân đảm bảo cho sự phù hợp nghề.

1

1

Nhóm nghề và những biểu
hiện có liên quan đến xu
hướng nghề

Xu hướng
nghề

Phẩm chất yêu
cầu

Năng lực
tương ứng

2

3

4

5

Hoạt động doanh nghiệp: Bán Các
hoạt Lịch sự, niềm
hàng, Tiếp viên thương mại, động
giao nở, giới thiệu
Du lịch, N hà hàng, Khách sạn, tiếp sự vụ:
hấp dẫn
N hân viên, N gân hàng, Quảng
- Với nhiều Sẵn sàng phục
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Lĩnh hội ngôn
từ: hiểu biết và
diễn tả tốt
ngôn từ;

cáo, dịch vụ công cộng.
Tham gia các trò chơi giải
trí, giao tiếp rộng rãi với bạn
bè, chơi nhạc… lôi cuốn được
mọi người; tìm hiểu theo dõi
các hoạt động kinh doanh,
quản lý, dịch vụ; hùng biện;
muốn từng trải; làm việc ở n
hiểu nơi. Khí chất, tính cách:
Kiểu linh hoạt, hướng ngoại.

người

vụ, thận trọng, Diễn đạt rõ ý
nhanh nhẹn.
nghĩ của mình.
- Với công
việc
ứng xử kịp Hiểu rõ và đầy
đủ người đối
thời;
thoại
Hiểu biết về
lịch sử văn hóa; Phản ứng cảm
giác vận động
Làm việc ngăn nhanh
nắp, điều độ,
không
nhầm Có trí nhớ tốt
lẫn
Có sức bền
dẻo dai.

Hoạt động trong quản lý kinh Các hoạt
giao
tế. Giáo viên, nhà giáo dục. động
Cán bộ, nhân viên các ngành tiếp trí tuệ:
văn hóa, pháp lý, quản lý kinh
tế. Các nghề tự do: nhà báo, - Giao tiếp
với
mọi
luật sư, nhà văn…
người ;
Thích tìm hiểu khoa học;
Mong muốn nâng cao trình độ - Bồi dưỡng
huấn
văn hóa; Sáng tác văn học, và
luyện
cho
nghệ thuật; Tìm hiểu kinh
doanh và các hoạt động dịch nhiều người
vụ; Đọc truyện, giải trí, nghe
nhìn; có nhiều bạn, quan hệ tốt
với mọi người. Khí chất - tính
cách: kiểu ưu tư, hướng nội.

2

1

2

3

142

N hạy cảm, có
Có năng lực
óc quan sát
tư duy: phân
tích, tổng hợp,
Kiên trì, nhẫn suy đoán.
nại, làm việc có
Có óc quan
phương pháp,
sát; có năng
điều độ.
lực tập trung
Có óc phán chú ý.
đoán, ứng xử
Trí nhớ tốt
kịp thời ,
Phản
ứng
Có tính quyết
đoán, thất bại cảm giác vận
động ở mức độ
không nản.
trung bình.
4

5

Hoạt động
Có óc quan
trong
lĩnh sát, phán đoán,
công tác nghiên cứu, thực vực
khoa làm chủ kỹ
nghiệm; quản lý của các ngành học kỹ thuật thuật. Làm việc
khoa học kĩ thuật, khoa học xã
có
phương
hội. Cán bộ; nhân viên kỹ thuật
pháp.
trong các ngành kỹ thuật xây
Kiên trì, bền
dựng, giao thông, cơ khí, điện
bỉ, chịu đựng
lực… Chăm chỉ, chuyên cần
khó khăn
trong học tập; Đạt kết quả học
tập tốt. Thích tìm hiểu tham
Thất
bại
gia các hoạt động thực hành,
không nản chí.
thí nghiệm trong các lĩnh vực
khoa học kỹ thuật. Có năng lực
quan sát, phán đoán, nhiệt tình,
bền bỉ tìm hiểu cái mới. Khí
chất - tính cách: kiểu ưu tư hướng nội.
Cán bộ nhân viên làm

3

1

2

4

Kĩ sư thực hành - Cán bộ làm
nhiệm vụ chế tạo, sản xuất,
kiểm tra trong các ngành công
nông nghiệp, nhân viên theo
dõi điều khiển các hệ thống
điện - điện tử. Công nhân gia
công sửa chữa, sản xuất các
sản phNm từ các loại vật kiệu
khác nhau. Sản phNm được
kiểm tra chặt chẽ. Học tập đạt
kết quả tốt. Tìm hiểu và ham
thích các hoạt động thực hành,
thí nghiệm, tham gia các trò
chơi, giải trí, giao tiếp với bạn
bè. Thích vận hành điều khiển
máy móc thiết bị. chơi thể
thao.

3
Hoạt
trong
vực
hành
thuật
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động
lĩnh
thực
kỹ

Có năng lực
tư duy: phân
tích tổng hợp
hệ thống.
Trí nhớ tốt.
Có khả năng
tập trung chú
ý.
Có óc tưởng
tượng không
gian
phong
phú.
Bền bỉ, dẻo
dai.

4

5

Say
mê,
nghiêm
túc
thực hành các
quy trình kỹ
thuật có khả
năng sáng tạo:
khéo tay, làm
việc tỉ mỉ. Chịu
đựng trạng thái
làm việc căng
thẳng. Bền bỉ,
dẻo dai, có sức
khỏe. Có trí
tưởng
tượng
không
gian.
N ăng lực chú ý
vững
vàng,
nhạy cảm, kiên

Có năng lực tư
duy, trí nhớ
tốt. Có khả
năng
phân
phối và tập
trung chú ý.
Có óc tưởng
tượng không
gian. Phản ứng
cảm giác vận
động nhanh.
Thị lực tốt.
Phối hợp tốt
vận động giữa
mắt và tay.
Bền bỉ, dẻo
dai.

trì.
1

3

4

Công nhân sửa chữa lắp ráp
các chi tiết nhỏ. Các thợ thủ
công sản xuất hàng mỹ nghệ
bằng các loại vật liệu khác
nhau: vàng, bạc, đồng, gỗ, tre,
mây, len, sợi, thủy tinh, gốm,
sứ, vỏ trai, ngà, xương, da…

Hoạt đông
lao động thủ
công:

- Rất khéo tay.

- Lắp ráp
các chi tiết
nhỏ.

- Sản xuất
hàng
mỹ
nghệ.
Sản
phNm
đòi
hỏi có tính
thNm
mỹ
Ham thích văn học nghệ tinh tế và
thuật. Khí chất - tính cách: chính xác.
kiểu ưu tư, điềm tĩnh, hướng
nội.
Say mê tìm tòi, học hỏi, thực
hành, lắp ráp các chi tiết nhỏ,
tự chế tạo các đồ dùng mỹ
nghệ. Sưu tập, tìm kiếm các
hiện vật.

5

1

6

2

5

- Có năng lực
tập trung chú
- Làm việc ý.
cNn thận, tỉ mỉ
ngăn nắp.
- Có trí tưởng
tượng không
- Kiên trì nhẫn gian.
nại.
- Rất khéo
- Có ý thức tay
tìm tòi cái mới.
- Có khả
- Thị lực và năng sáng tạo
khả năng phân nghệ thuật.
tích màu sắc
- Bền bỉ, dẻo
tốt.
dai.

2

3

4

5

Các bộ làm việc trong các
lĩnh vực triết học, thần học,
nghiên cứu nghệ thuật. Làm
công tác sáng tác trong lĩnh
vực mỹ thuật, nghệ thuật, nghệ
thuật ứng dụng… Kiến trúc sư.

Hoạt động
trong
lĩnh
vực tư duy
trừu tượng,
lao
động
sáng tạo.

Kiên trì, nhẫn
nại, ham hiểu
biết tò mò, có
óc quan sát tinh
tế.

Có năng lực
tư duy, có óc
quan sát, có trí
tưởng tượng,
tưởng tượng
không gian.

Ham học tập, mong muốn
nâng cao kiến thức say mê tìm
hiểu khoa học, nghệ thuật.
Tham gia sáng tác trong
nghệ thuật.
Thích giải trí - nghe nhìn.
Khí chất - tính cách: kiểu ưu
tư,điềm tĩnh, hướng nội.
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Có trí tưởng
Có khả năng
tượng
không
gian và nhận sáng tạo.
biết tốt hình
Thị lực và
dạng vật thể.
cảm nhận màu
sắc tốt.

Công nhân thi công các công
trình xây dựng giao thông , vận
tải, chế biến nông, lâm sản.
Công nhân làm việc trong các
dây truy?n sản xuất, công nhân
điều khiển các phương tiện bốc
dỡ…
Kết quả học tập tốt.
7

Hoạt động
lao
động
không yêu
cầu yêu cầu
sáng tạo; lao
động mang
lại kết quả
cụ thể, đơn
điệu.

Tham gia các trò chơi, giao
tiếp với bạn bè. Quan tâm tìm
hiểu các công việc sản xuất,
điều khiển thiết bị.

Có ý thức về
sự chính xác.
Làm việc có
phương pháp
và ngăn nắp.

Tập trung chú Tập
trung
ý. Có kiến thức chú ý. Có óc
văn hóa phổ tưởng tượng
thông.
không gian.
Bền bỉ, cần
cù, chịu đựng
căng thẳng thần
kinh của môi
trường
làm
việc, có sức
khỏe.

Chơi thể thao. Không có nhu
cầu bôn ba đây đó. Khí chất tính cách: kiểu sôi nổi, linh
hoạt - hướng ngoại.
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Khả
năng
nghe nhìn tốt.
Phản ứng cảm
giác vận động
nhanh.

Phối hợp tốt
vận động mắt
và tay.
Bền bỉ, dẻo
dai, có sức
khỏe tốt.

CHƯƠNG 5
CHUYÊN ĐỀ: TƯ VẤN NGHỀ NGHIỆP VÀ CÁC VẤN ĐỀ LÝ
LUẬN CƠ BẢN.
1. Khái niệm tư vấn nghề nghiệp
Giữa thế kỷ XIX, khi nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ngày càng phát
triển, các nhà Tâm lý học làm việc trong các doanh nghiệp khi nghiên cứu
sự thích ứng của người công nhân đối với công việc đã đi đến kết luận
rằng, để con người có thể làm tốt một công việc cụ thể, không chỉ phụ
thuộc vào việc tổ chức dạy nghề như thế nào mà còn phụ thuộc vào người
đó có những năng lực phù hợp với nghề hay không. Từ phát hiện này, các
nhà Tâm lý học đề xuất đối với các nhà tuyển dụng rằng trước khi nhận
một ai đó vào một vị trí lao động cần phải tìm hiểu anh ta có những năng
lực phù hợp hay không, sau đó mới tiến hành đào tạo. N hư vậy, nhu cầu
hướng nghiệp, đặc biệt là tư vấn, tuyển chọn nghề nghiệp xuất hiện từ
giữa thế kỷ XIX từ chính sự đòi hỏi của cuộc sống.
Lịch sử cho thấy, các nhà Tâm lý học là những chuyên gia
trước tiên quan tâm tới việc xây dựng hệ thống cơ sở lý luận cũng
như những phương pháp hướng nghiệp: năm 1880, nhà Tâm lý học
Mĩ. M. Kettell là người đầu tiên đề nghị đưa phương pháp Test (Trắc
nghiệm tâm lý) vào công tác tuyển chọn nghề thì năm 1883, nhà Tâm
lý học Anh F. Gallton lần đầu tiên sử dụng Test để chNn đoán nhân
cách nhằm mục đích tư vấn nghề nghiệp. N ăm 1895, F. Galton cùng
với nhà Tâm lý học Pháp A.Binet đã thành lập Sở tư vấn nghề nghiệp
đầu tiên tại Pháp. Đến đầu thế kỷ XX các cơ sở dịch vụ tư vấn,
hướng nghiệp lần lượt ra đời ở Mỹ, Anh , CHLB Đức….
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N hư vậy, ngay từ khi ngành hướng nghiệp ra đời, một nội dung
quan trọng của nó đó là hoạt động tư vấn, tuyển chọn nghề. Đồng ý
với quan điểm này, K.Platônốp đã phát biểu rằng hướng nghiệp là một
hoạt động tổng hợp bao gồm các quá trình tuyên truyền, giáo dục nghề
nghiệp, tư vấn và tuyển chọn nghề nghiệp nhằm tác động đến học sinh,
giúp học sinh lựa chọn được nghề phù hợp với năng lực hứng thú cá nhân,
và phù hợp với nhu cầu nhân lực xã hội.
Trong quan niệm của mình, ông nhấn mạnh hoạt động hướng
nghiệp cho học sinh chỉ có hiệu quả khi phối hợp tốt ba hình thức hướng
nghiệp. Đó là phối hợp giữa công tác giáo dục và tuyên truyền nghề
nghiệp, tư vấn nghề nghiệp nghiệp và tuyển chọn nghề nghiệp. Trong ba
hình thức hướng nghiệp này, hai hình thức đầu phải được thực hiện trong
nhà trường phổ thông, hình thức thứ ba được các nơi tuyển dụng lao động
thực hiện. Và ông cho rằng trong toàn bộ hoạt động hướng nghiệp, hoạt
động tư vấn nghề nghiệp có vai trò quan trọng bậc nhất. Bởi chỉ qua tư
vấn, người giáo viên có thể tác động nhằm điều chỉnh, uốn nắn động cơ
chọn nghề của học sinh sao cho không chỉ phù hợp với mong muốn,
nguyện vọng của các em mà còn “ăn khớp” với nhu cầu nhân lực của các
thành phần kinh tế, “ăn khớp” với các hướng phân luồng đã được nhà
nước định ra ở từng giai đoạn phát triển kinh tế của xã hội đó.
N hư vậy, có sự khác biệt cơ bản giữa tư vấn tâm lý nói chung và tư
vấn nghề nghiệp ở chỗ, tư vấn nghề nghiệp là một nội dung của hoạt động
hướng nghiệp, nó làm nhiệm vụ đưa ra những chỉ dẫn, lời khuyên cho các
em học sinh hoặc những người có nhu cầu được hướng nghiệp lựa chọn
được một lĩnh vực nghề nghiệp phù hợp với bản thân, và nhu cầu nhân lực
xã hội. Tư vấn nghề nghiệp không thể tách rời các hoạt động thông tin và
tuyên truyền nghề nghiệp cũng như nghiên cứu, đánh giá các đặc điểm
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nhân cách, xu hướng nghề nghiệp của người được tư vấn nghề nghiệp qua
đó đưa ra những chỉ dẫn, lời khuyên hợp lý.
Tư vấn nghề nghiệp là một khâu trong hoạt động hướng nghiệp nói
chung, nó được hiểu là quá trình trợ giúp của cán bộ chuyên môn đối với
học sinh, nhằm giúp các em ra được quyết định chọn nghề. Và nghề lựa
chọn đó phải đảm bảo sự phù hợp không chỉ đối với cá nhân lựa chọn mà
còn phù hợp với nhu cầu thị trường lao động. Về khái niệm tư vấn nghề
nghiệp, theo A. D. Xa -za - nốp, N .I.kalugin, A.P.mensikốp (N hà
Tâm lý học hướng nghiệp người Liên Xô (cũ) cho rằng, "tư vấn nghề
nghiệp là hệ thống các biện pháp giúp đỡ có hiệu quả cho học sinh tự
xác định nghề nghiệp trên cơ sở nghiên cứu đặc điểm nhân cách của
họ" và "tuyển chọn nghề là một quá trình có tổ chức một cách đặc
biệt nhằm mục đích phát hiện và xác định khả năng phù hợp về tâm
sinh lý đối với nghề này hay nghề khác của những người dự tuyển
vào nghề".
Một tác giả khác là M.G.trumatrenkô (N hà TLH HN người
N ga) định nghĩa tư vấn nghề nghiệp là một quá trình nghiên cứu nhân
cách con người để hướng dẫn họ chọn trường học, chọn nghề hoặc
nơi làm việc. Theo ông, tuyển chọn nghề là một quá trình được tổ
chức nhằm mục đích phát hiện và xác định mức độ và khả năng hình
thành sự phù hợp nghề về tâm sinh lý và thể lực của những người dự
tuyển và các nghề phức tạp, đòi hỏi trách nhiệm cao nhờ các phương
pháp khoa học.
Theo K.K.platơnốp, G.G.Galubép: tư vấn nghề nghiệp là hệ
thống những biện pháp tâm lý giáo dục để phát hiện và đánh giá
những năng lực về nhiều mặt của thanh thiếu niên nhằm giúp các em
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chọn nghề có lập luận. Còn tuyển chọn nghề là hệ thống các biện
pháp xác định sự phù hợp nghề của con người để đưa vào học hoặc
làm trong nghề đó.
Các nhà nghiên cứu hướng nghiệp ở các nước tư bản cho rằng,
tư vấn nghề nghiệp là quá trình nghiên cứu đặc điểm năng lực của
học sinh để giúp học sinh chọn nghề; tuyển chọn nghề là hệ thống
các biện pháp xác định những người có mức độ phù hợp nghề cao
hơn để đưa vào sản xuất.
Có quan niệm khác lại cho rằng tư vấn nghề nghiệp được xem là
một hoạt động dựa vào các giải pháp tâm lý, giáo dục và y học nhằm đánh
giá toàn diện năng lực, thể chất, trí tuệ của các thanh thiếu niên, trên cơ sở
đối chiếu với những yêu cầu do nghề đặt ra đối với người lao động, có
tính đến nhu cầu của địa phương và xã hội, cho các em những lời khuyên
chọn nghề phù hợp, tạo điều kiện cho các em phát huy những thiên hướng,
năng lực, trau dồi lý tưởng nghề nghiệp, có khả năng tạo nên năng suất,
chất lượng lao động và sự thành đạt trong nghề (Hà Thế Truyền - 1994).
Hiện nay, quan niệm về tư vấn nghề nghiệp được thay đổi, không chỉ còn
là đánh giá các phNm chất tâm sinh lý của học sinh, đối chiếu với những
yêu cầu của nghề rồi đưa ra lời khuyên. Theo các nhà Tâm lý học, tư vấn
nghề nghiệp là quá trình tương tác giữa nhà tư vấn với học sinh, mà trong
đó nhà tư vấn sử dụng những kỹ năng nghề nghiệp của mình để giúp học
sinh hiểu thấu và tự giải quyết những khó khăn trong chọn nghề nghiệp
của bản thân. Tư vấn là giúp đỡ, tạo điều kiện cho học sinh tự xem xét
hoàn cảnh, điều kiện, hứng thú, nhu cầu, nhận thức, khả năng của mình;
đối chiếu mình với nghề nghiệp và thị trường sức lao động để tự chọn cho
mình một nghề nghiệp phù hợp. N hà tư vấn không thể làm thay, quyết
định thay cho học sinh. Mục đích của tư vấn nghề nghiệp là phát triển
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lòng tin ở học sinh trong quá trình lựa chọn nghề nghiệp. Trong quá trình
tư vấn, nhà tư vấn có thể đưa ra những lời khuyên, nhưng tuyệt đối không
áp đặt sự lựa chọn nghề nghiệp của học sinh. N hiệm vụ nhà tư vấn nghề
nghiệp là cung cấp thông tin, gợi cho người học suy nghĩ về những thông
tin đó. Thông qua sự trao đổi với nhà tư vấn, học sinh thấu hiểu được các
khó khăn của bản thân, nhờ sự giúp đỡ gợi mở của nhà tư vấn các em lựa
chọn một nghề nghiệp thích hợp.
N ói chung, các nhà khoa học đều thống nhất cho rằng, thứ nhất,
tư vấn nghề nghiệp và tuyển chọn nghề là những mắt xích, những
khâu quan trọng của hệ thống hướng nghiệp. Đặc biệt, kết quả do
tuyển chọn nghề đem lại chính là mục đích của toàn bộ quá trình
hướng nghiệp; thứ hai, bản thân tư vấn nghề nghiệp và tuyển chọn
nghề cũng đều là một hệ thống các biện pháp nhằm vào một mục đích
nhất định. Bởi vậy việc xem xét, nghiên cứu chúng phải trên cơ sở
tiếp cận hệ thống.
Tóm lại, Tư vấn nghề nghiệp được hiểu là hệ thống các biện pháp
tâm lý- giáo dục và y học nhằm phát hiện và đánh giá toàn bộ nhân cách,
thể chất của học sinh, qua đó đưa ra những chỉ dẫn giúp các em học sinh
lựa chọn được một lĩnh vực nghề nghiệp phù hợp nhất với bản thân trên
cơ sở có tính đến sự ăn khớp giữa 3 yếu tố: nhu cầu thị trường lao động,
các yêu cầu của công việc và khả năng đáp ứng về các mặt y học, tâm lý,
nhân cách của học sinh.
N gười ta còn phân biệt tư vấn hướng nghiệp với tư vấn nghề nghiệp
(Career counseling). Tư vấn nghề nghiệp bao gồm tất cả những hoạt động
tư vấn gắn với những lựa chọn nghề nghiệp trải dài trong toàn bộ cuộc đời
của cá nhân, trong khi đó tư vấn hướng nghiệp quan tâm chủ yếu đến việc
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tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh trong các trường thuộc hệ
thống giáo dục phổ thông. N hư vậy, nội hàm khái niệm tư vấn nghề
nghiệp bao hàm cả nội hàm khái niệm tư vấn hướng nghiệp. Tư vấn
hướng nghiệp được xem như là giai đoạn đầu của tư vấn nghề nghiệp.
Trong quá trình tư vấn nghề nghiệp, tất cả những vấn đề liên quan đến cá
nhân (như gia đình, công việc, và thời gian rỗi…) đều được xem như
những nguồn thông tin không thể thiếu trong việc hình thành và xây dựng
các quyết định về nghề nghiệp.
2. Phân loại tư vấn nghề nghiệp
Căn cứ vào nội dung, và hình thức của tư vấn nghề nghiệp, các nhà
tâm lý học đưa ra nhiều cách phân loại tư vấn nghề nghiệp khác nhau.
Theo Đặng Danh Ánh, Tư vấn nghề nghiệp cho học sinh phổ thông
thường có 2 loại (10):
Tư vấn sơ bộ: loại này đơn giản có thể thực hiện ở nhiều trường vì
không đòi hỏi phải có thiết bị, các phương tiện kỹ thuật. ChNn đoán những
phNm chất nhân cách của học sinh cũng không cần đòi hỏi phải có đội ngũ
chuyên gia tư vấn có tay nghề cao, am hiểu sâu sắc các lĩnh vực tâm –sinh
lý, giáo dục học, y học, kinh tế học. Ở đây giáo viên (chủ nhiệm hoặc bộ
môn) đóng vai trò “nhà tư vấn” cần có những hiểu biết về yêu cầu của một
số ngành nghề ở một số trường hoặc ở địa phương, về nhu cầu nhân lực,
về năng lực của học sinh, từ đó cho học sinh lời khuyên nên học nghề gì
và học ở đâu. Hoặc là qua những điều giảng giải của thầy để học sinh tự
trả lời được ba câu hỏi: Em có muốn (thích) học nghề đó không? Em có
khả năng làm nghề đó không? Và xã hội, địa phương có cần nghề đó
không?
10

Đặng Danh ánh: Quan điểm mới về hướng nghiệp và hướng nghiệp trong trường phổ thông. Tạp
chí giáo dục số 38 và số 42, tháng 10/ 2002
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Loại tư vấn chuyên sâu: Loại này phức tạp vì việc tư vấn được tiến
hành trên cơ sở khoa học thực sự, bảo đảm độ chính xác cao nhờ một số
máy móc hiện đại (ví dụ máy đo độ chính xác của các cử động, sự khéo
léo vận động của 2 tay…). Điều kiện để có loại tư vấn chuyên sâu là phải
có đội ngũ chuyên gia tư vấn được đào tạo có tay nghề cao gồm các nhà
tâm lý học, giáo dục học, kinh tế học, bác sĩ có kinh nghiệm thực tế. Họ
phải được huấn luyện nghiêm chỉnh để có kiến thức rộng về các mặt: tâm
lý học phát triển, tâm lý học lao động, tâm lý học trẻ có tật; kiến thức về
thế giới nghề nghiệp, về yêu cầu của nghề, về nhân cách, trước hết về
động cơ, hứng thú, khuynh hướng và năng lực nghề nghiệp của học sinh,
về kinh tế về nhu cần phát triển nhân lực của các ngành nghề kinh tế quốc
dân và của địa phương. Đặc biệt phải có kiến thức sâu sắc về hướng
nghiệp, tư vấn chọn nghề, kỹ thuật tư vấn, biết sử dụng thành thạo các
phương pháp TEST chẩn đoán khả năng trí tuệ, khả năng vận động và
nhân cách của học sinh. Đương nhiên, kèm theo các phương pháp này là
những máy móc, thiết bị, những phương tiện kỹ thuật có thể là đơn giản,
có thể là phức tạp nhưng rất đắt tiền.
Theo Phạm Tất Dong, N guyễn Thế Trường, trong hoạt động tư vấn
nghề nghiệp, cán bộ tư vấn cần phải nắm vững bốn 4 kiểu loại tư vấn và
sử dụng chúng trong các giai đoạn của quá trình tư vấn nghề nghiệp. Các
kiểu tư vấn nghề nghiệp cụ thể như sau11:
a. Tư vấn thông tin hướng dẫn: N hằm giới thiệu với thanh thiếu
niên nội dung nghề mà mình định chọn. Ở đây người cán bộ tư vấn sẽ giới
thiệu về những yêu cầu do nghề đề ra đối với những phNm chất cá nhân

11

Tài liệu tập huấn tư vấn nghề, Bộ GD-ĐT, N XB Giáo dục 1992, trang 36
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của con người, đồng thời chỉ ra con đường để đạt được nghề nghiệp và
triển vọng nâng cao tay nghề.
b. Tư vấn chNn đoán: N hằm bộc lộ hứng thú, thiên hướng, năng lực
và những phNm chất nghề chuyên biệt của con người trên cơ sở nghiên
cứu và đo đạc nhân cách con người một cách toàn diện. Mục đích của tư
vấn chNn đoán là xác định trong những lĩnh vực hoạt động nào con người
có thể lao động thành công nhất, tức là đem lại lợi ích tối đa cho xã hội,
đồng thời đưa lại niềm vui và sự hài lòng cho bản thân người lao động.
c. Tư vấn y học: N hằm làm bộc lộ sự phù hợp giữa trạng thái sức
khoẻ của con người với yêu cầu của nghề mà con người lựa chọn. N ếu
như con người mắc một trong những chứng bệnh thuộc loại chống chỉ
định của nghề thì người cán bộ tư vấn sẽ khuyên nên chọn một nghề khác
gần gũi với thiên hướng và hứng thú đồng thời phù hợp với trạng thái sức
khoẻ của người đó.
d. Tư vấn hiệu chỉnh: Tư vấn hiệu chỉnh được tiến hành trong
trường hợp ý định nghề nghiệp của con người không phù hợp với khả
năng và năng lực thực tế của họ. Trong trường hợp này, kế hoạch nghề
nghiệp của cá nhân cần được xem xét và uốn nắn lại cho phù hợp với tình
hình.
3. Một số lý thuyết tư vấn nghề nghiệp
Theo các nhà tư vấn nghề nghiệp của Mỹ, hiện nay có ba cách thức
phân loại cơ bản nhất về tư vấn nghề nghiệp. Phân loại dựa trên các đặc
điểm nhân cách, phân loại dựa trên các giai đoạn phát triển của con người,
và phân loại dựa trên quá trình xử lý thông tin và ra quyết định.
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Cách thức phân loại thứ nhất, phân loại dựa trên các đặc điểm
nhân cách, bao gồm lý thuyết của Parsons mang tên N hân cách và yếu tố
(Trait and Factor), Lý thuyết nhu cầu của Ann Roes (Need Approach),
Lý thuyết của Holland.
Parsons cho rằng, thông qua việc làm các trắc nghiệm tâm lý sẽ
phát hiện ra những đặc điểm nhân cách khác nhau của mỗi con người. Sau
khi tìm ra các đặc điểm nhân cách của mỗi cá nhân, nhà tư vấn giúp
những cá nhân đó tìm hiểu về phân loại các công việc đang có trong thị
trường lao động. Và việc làm cuối cùng là kết hợp giữa những đặc điểm
nhân cách với những việc làm phù hợp. N gười phát triển quan điểm của
Parsons chính là Williamson. Theo các tác giả của trường phái này, những
đặc điểm nhân cách của mỗi con người sẽ được đo đạc một cách hết sức
chính xác và việc lựa chọn nghề nghiệp sẽ tiến hành một lần trong đời. Vì
vậy, việc tiến hành làm các trắc nghiệm được coi là một việc làm quan
trọng nhất và cơ bản nhất. Thời điểm thịnh hành của lý thuyết này cũng
chính là thời điểm những phương pháp đo đạc và trắc nghiệm tâm lý được
áp dụng rộng rãi. N hững nhà tư vấn lúc này sẽ có thể trả lời chính xác cho
khách hàng "Với đặc điểm nhân cách của anh/chị như vậy, anh/chị sẽ
chọn nghề A, và chỉ có nghề A là phù hợp với anh/chị". Tuy nhiên, đến
nay lý thuyết này không còn được sử dụng rộng rãi, một mặt vì sự ra đời
của nhiều lý thuyết mang tính ứng dụng hơn, mặt khác, do bản thân lý
thuyết này có những hạn chế. Đối với những người làm tư vấn nghề
nghiệp, việc phải trả lời cho khách hàng về quyết định nghề nghiệp cụ thể
là rất khó khăn. Bên cạnh đó, yếu tố năng lực, sở thích, giá trị, những đặc
điểm tính cách của con người luôn có sự thay đổi trong những giai đoạn
khác nhau trong cuộc đời, vì vậy việc xác định nghề nghiệp tại một thời
điểm nhất định mà không tính đến những sự thay đổi là một điều hạn chế.
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Không phải là lý thuyết đầu tiên về tư vấn nghề nghiệp, nhưng lý
thuyết có sức tồn tại lâu bền nhất và được sử dụng nhiều nhất hiện nay
chính là lý thuyết của Holland. Theo John Holland (1992), lựa chọn nghề
của cá nhân là một sự thể hiện tính cách trong thế giới nghề của cá nhân
đó. Việc so sánh nhận thức về bản thân với việc nhận thức về nghề dẫn
đến kết quả là chấp nhận hoặc từ chối nghề. Ví dụ một người có tính xã
hội thích làm việc trong môi trường mà ở đó tạo cho họ cơ hội được tương
tác với người khác (chẳng hạn, nghề dạy học). Trong khi đó, những người
có thiên hướng kỹ thuật sẽ tìm những công việc mà ở đó họ được làm việc
một cách yên tĩnh và ít phải tương tác với người khác. Holland nhấn mạnh
đến tầm quan trọng về tự nhận biết bản thân trong việc tìm kiếm sự thỏa
mãn và ổn định trong nghề. Vì vậy, ông cho rằng đặc điểm nhân cách của
một con người cần phải được xem xét trong sự thống nhất với môi trường
nghề nghiệp. Mục đích chính của tư vấn nghề nghiệp và cũng chính là
việc của các nhà tư vấn nghề nghiệp là kết hợp giữa các kiểu loại nhân
cách với những đặc điểm môi trường công việc.
Holland phân ra sáu hình thái/kiểu loại nhân cách cơ bản đó là:
Kiểu thực tế (realistic), Kiểu khám phá (Investigate), Kiểu nghệ sỹ
(Artistic), Kiểu xã hội (Social), Kiểu quyết đoán, dám nghĩ, dám làm
(Enterprising), Kiểu truyền thống/bảo thủ (Conventional). Holland cũng
cho rằng con người có xu hướng sẽ tìm kiếm những môi trường làm việc
mà ở đó người ta được thể hiện các đặc điểm nhân cách, thể hiện cái tôi
của mình và có xu hướng tránh những môi trường làm việc không phù
hợp với bản thân.
Holland nhấn mạnh rằng hành vi con người được quyết định bởi sự
tương tác giữa các đặc điểm của cá nhân và môi trường. Trong quá trình
ra quyết định liên quan đến lựa chọn nghề thì hứng thú của cá nhân với
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nghề có vai trò quan trọng. Chỉ số thông minh được xem là ít quan trọng
hơn các đặc điểm nhân cách và hứng thú (Holland, 1966). Holland cũng
cho rằng quá trình phát triển ở tuổi ấu thơ sẽ ảnh hưởng đến phát triển
nhân cách của con người sau này.
Lý thuyết của Holland bị chỉ trích là quá đơn giản và mang tính
phân biệt về giới. N hững đặc điểm nhân cách của cá nhân không chỉ thuộc
vào một kiểu loại mà thường có xu hướng kết hợp vài ba kiểu loại. Ví dụ,
người có xu hướng thực tế, xã hội, và khám phá và được viết tắt là RSI.
Xuất phát từ lý thuyết của Holland, một thang tự đo trong định hướng
nghề nghiệp có tên là Self-Directed Search (SDS)- Tự tìm kiếm nghề
nghiệp - đã được xây dựng. Tuy nhiên, thang SDS chỉ đo được sở thích,
hứng thú, mà không đo được năng lực thực tế của mỗi người. N gười làm
test này sẽ tự kiểm tra xem mình thích hoặc không thích gì.
Tóm lại, lý thuyết của Holland mô tả là chủ yếu, ít tập trung vào
giải thích những nguyên nhân và thời gian phát triển thứ bậc về các kiểu
mô hình nhân cách. Ông tập trung chủ yếu vào những yếu tố ảnh hưởng
đến lựa chọn nghề hơn là đến quá trình phát triển dẫn đến lựa chọn nghề.
Tuy nhiên, lý thuyết của ông đã cung cấp một hướng thực hành hữu ích
hơn các lý thuyết khác. Thêm vào đó, hầu hết các vấn đề ông đưa ra đều
được định nghĩa một cách rõ ràng, và chúng được dùng trong các đánh giá
thực nghiệm.
Lý thuyết thứ ba trong phân loại lý thuyết nhân cách đó là lý thuyết
của Ann Roe, lý thuyết này còn được gọi với một tên khác là lý thuyết nhu
cầu (Need Approach). Lý thuyết của Roe bắt nguồn từ phân tâm học, bà
nhấn mạnh rằng những trải nghiệm đầu đời có liên quan chặt chẽ đến việc
lựa chọn nghề nghiệp sau này của cá nhân, chúng đóng một vai trò quan
trọng trong việc cá nhân tìm thấy sự thỏa mãn của mình trong một lĩnh
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vực nghề nghiệp nhất định. Cũng giống như những người theo phân tâm
học khác, Roe cho rằng vô thức có vai trò quan trọng trong quá trình quyết
định nghề nghiệp. Việc lựa chọn nghề nghiệp sẽ giúp mỗi cá nhân thỏa
mãn nhu cầu vô thức của bản thân mình. Lý thuyết của Roe có quan hệ
chặt chẽ với thang nhu cầu của Maslow, trong đó những nhu cầu cơ bản
của con người cần phải được thỏa mãn trước khi thỏa mãn những nhu cầu
bậc cao và việc tìm kiếm nghề nghiệp nhằm thoả mãn một trong những
nhu cầu cơ bản của con người. Theo Roe, cấu trúc nhu cầu của cá nhân
chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ những thất bại và những thỏa mãn từ thời
thơ ấu. Ví dụ, những người muốn làm những công việc mà có liên hệ với
người khác là những người có nhu cầu nhiều về tình cảm và phụ thuộc.
N hững người chọn những công việc không liên quan đến con người thì
các nhu cầu ở mức thấp như nhu cầu về sự an toàn nổi trội hơn. Roe nhấn
mạnh sự tương tác giữa con người và môi trường trong quá trình lựa chọn
nghề nghiệp. Theo bà, những kết hợp giữa mối quan hệ đầu đời cha mẹ con cái, những trải nghiệm về môi trường và các yếu tố di truyền xác định
việc phát triển cấu trúc nhu cầu.
Roe đã đưa ra 8 lĩnh vực nghề nghiệp (occupatational field) đó là:
(1) N hững nghề dịch vụ (service), (2) những người là kinh doanh
(business contact), (3) những người làm tổ chức (organizations), (4)
những người làm công nghệ (technology), (5) những người làm việc ngoài
trời (outdoor), (6) những người làm khoa học (science), (7) những người
làm trong lĩnh vực văn hóa (general cultural), (8) những người làm nghệ
thuật, giải trí (art/entertainment). Đồng thời, Roe cũng đưa ra sáu mức độ
nghề nghiệp đó là: (1) Chuyên nghiệp và quản lý bậc I- những người này
có trình độ chuyên môn sâu, có khả năng quản lý, và quyết định của họ có
ảnh hưởng quan trọng đến công việc của những người khác. (2) Chuyên
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nghiệp và quản lý bậc II- N hững người này cũng có trình độ chuyên môn,
có khả năng quản lý với quy mô nhỏ hơn và các quyết định của họ có ảnh
hưởng ở phạm vi nhỏ hơn. (3) Bán chuyên nghiệp và kinh doanh nhỏ. (4)
N hững người lao động có kỹ năng. (5) N hững người lao động bán kỹ
năng. (6) N hững người lao động không có kỹ năng.
N hững nghiên cứu Roe đã dẫn bà đến việc khám phá các phong
cách làm cha mẹ ảnh hưởng đến tính thứ bậc của nhu cầu và các mối quan
hệ của các nhu cầu này với các phong cách sống sau này khi người đó
trưởng thành. Roe tuyên bố rằng những tương tác khác nhau giữa cha mẹ
và con cái dẫn đến những lựa chọn nghề khác nhau. Bà cũng đưa ra ba
mẫu hình cha mẹ: N hững người quá bảo vệ con (overprotective), những
người lảng tránh (avoidant), và những người chấp nhận (acceptant). Việc
dạy dỗ các con và kỹ năng làm cha mẹ có ảnh hưởng đến sự phát triển
nhân cách của trẻ, và sự ảnh hưởng đó thể hiện đứa trẻ có hướng tới con
người hay không hướng tới con người trong quá trình lựa chọn nghề
nghiệp sau này. Roe giả thuyết rằng các cá nhân mà thích làm việc với
mọi người là những người được cha mẹ chăm sóc với sự ấm áp và chấp
nhận còn những người tránh liên lạc với người khác có cha mẹ với phong
cách lạnh lùng và từ chối.
N hững test phóng chiếu như Rorchach và TAT là bằng chứng ủng
hộ cho lý thuyết nhu cầu của Roe. Xuất phát từ lý thuyết của Roe, có một
công cụ được phát triển và sử dụng rộng rãi trong tư vấn hướng nghiệp là
Hệ thống tham khảo nghề nghiệp (Career Occupational Preference
System).
Cách thức phân loại thứ hai là phân loại dựa trên quá trình phát
triển. Tất cả các lý thuyết về quá trình phát triển đều tập trung tìm hiểu
các giai đoạn thay đổi trong cuộc sống con người, và ảnh hưởng của
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những thay đổi trong các giai đoạn phát triển của con người đến quyết
định lựa chọn nghề nghiệp. Việc lựa chọn nghề nghiệp kéo dài và có khả
năng thay đổi, đó không chỉ là một quyết định duy nhất được tiếp nhận
trong một thời gian cụ thể trong cuộc đời mỗi con người. N hững người đại
diện tiêu biểu cho lý thuyết phát triển là Ginzberg và các đồng sự,
Gottfredson, và Super.
Theo Ginzberg thì việc phát triển nghề nghiệp có ba giai đoạn
chính.(1) Giai đoạn yêu thích (tưởng tượng - fantasy), giai đoạn này kéo
dài đến 11 tuổi. (2) Giai đoạn thăm dò (chú ý, tập trung) từ 11 tuổi đến 17
tuổi, đây là giai đoạn mà khả năng và mối quan tâm của cá nhân cần được
kiểm nghiệm. (3) Giai đoạn thực tế, từ 17 đến 20 tuổi. ở giai đoạn này,
những sự lựa chọn được đưa ra dựa trên sự cân nhắc về khả năng, nhu cầu.
Theo Ginzberg và các cộng sự, trong suốt giai đoạn tưởng tượng,
trò chơi có ảnh hưởng rất lớn đến việc dần dần hình thành xu hướng nghề
và hoạt động này phản ánh những sở thích ban đầu về các loại hoạt động
khác nhau. Thông qua trò chơi săm vai (vai trò xã hội – vai nghề) cá nhân
có những đánh giá có giá trị ban đầu về thế giới nghề.
Thời kỳ thăm dò được chia làm 4 giai đoạn. Trước tiên là giai đoạn
hứng thú, trong suốt giai đoạn này cá nhân đưa ra những quyết định liên
quan đến sở thích và không thích. Tiếp đến là giai đoạn khả năng được
nhận thức về năng lực của một người khi liên quan đến những mong muốn
về nghề. Thứ ba là giai đoạn giá trị, lúc này những nhận thức về kiểu nghề
xuất hiện một cách rõ ràng hơn. Trong giai đoạn cuối cùng, giai đoạn
chuyển dịch cá nhân nhận thức về quyết định lựa chọn nghề và tiếp theo là
những trách nhiệm đi cùng với lựa chọn nghề.
Giai đoạn thực tế được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là
giai đoạn khám phá. Trong suốt giai đoạn này, cá nhân thu hẹp lựa chọn
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nghề trong từ 2 hoặc 3 khả năng, nhưng nhìn chung ở giai đoạn này xuất
hiện mâu thuẫn trong tư tưởng và do dự. Tuy nhiên, trọng tâm nghề có
phạm vi hẹp hơn. Trong giai đoạn thứ 2 gọi là giai đoạn kết tinh, cam kết
phạm vi nghề chuyên biệt được hình thành. Giai đoạn cuối cùng là sự định
hướng rõ ràng, ở giai đoạn này cá nhân chọn nghề hoặc được đào tạo nghề
cụ thể.
Ginzberg đưa ra khái niệm “đánh giá lạc quan”: mỗi cá nhân sẽ cố
gắng hết khả năng để tận dụng những cơ hội mà người ta có thể có được ở
thị trường lao động. Sau này, Ginzberg có một chút thay đổi trong cách
nhìn nhận của mình, ông cho rằng quá trình lựa chọn nghề nghiệp là một
quá trình mở và kéo dài suốt đời, việc thay đổi nghề nghiệp có thể diễn ra
bất cứ lúc nào trong cuộc sống.
Lý thuyết của Gottfredson được gọi là lý thuyết điều kiện và thoả
hiệp. Gottfredson lấy khái niệm cái tôi "self-concept" là một thành phần
quan trọng trong việc lựa chọn nghề nghiệp. Theo tác giả này, có bốn giai
đoạn chính trong phát triển nghề nghiệp. (1) Giai đoạn định hướng về khả
năng và giới hạn từ 3 đến 5 tuổi. (2) Giai đoạn định hướng về vai trò giới
từ 6 đến 8 tuổi. (3) Giai đoạn định hướng các giá trị xã hội, từ 9-13 tuổi,
và (4) giai đoạn định hướng cho bản thân với những đặc điểm và giá trị
duy nhất, từ 14 tuổi trở lên. Thông qua quá trình phát triển nghề nghiệp,
mỗi cá nhân sẽ cân nhắc trước các điều kiện của chính bản thân, sau đó
lựa chọn một số nghề nghiệp trong khuôn khổ có thể chấp nhận được
thông qua quá trình thỏa hiệp. N hững tưởng tượng về nghề nghiệp sẽ giúp
cho cá nhân hiểu được về những loại nghề nghiệp, từ đó điều chỉnh, xây
dựng một cái tôi có tính tương đối và điều này dẫn đến việc tìm được
những loại nghề nghiệp mong ước và thỏa hiệp để lựa chọn được những
nghề nghiệp phù hợp.
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Lý thuyết thứ ba là lý thuyết phát triển nghề nghiệp và cuộc sống
của Super. Super không nhấn mạnh khái niệm lựa chọn nghề nghiệp mà
tập trung nhấn mạnh khái niệm phát triển nghề nghiệp và lý thuyết phát
triển nghề nghiệp của Super được xem là lý thuyết gắn bó chặt chẽ nhất
với tâm lý học phát triển. Cũng giống như Gottfredson, Super cũng coi
trọng khái niệm về cái tôi- trong quá trình lựa chọn nghề nghiệp của mỗi
cá nhân, cái tôi của cá nhân đó sẽ được thể hiện một cách rõ rệt nhất. Theo
Super, có 5 giai đoạn phát triển nghề nghiệp, đó là: (1) Phát triển
(growth)- từ khi sinh ra đến lúc 14 tuổi, giai đoạn này mỗi cá nhân phát
triển khả năng, năng lực, hứng thú, nhu cầu. (2) Giai đoạn khám phá
(exploration) từ 15 đến 24 tuổi. Giai đoạn này việc mỗi cá nhân lựa chọn
nghề nghiệp như thế nào đã được giới hạn lại, nhưng vẫn chưa phải là giai
đoạn lựa chọn cuối cùng. (3) Giai đoạn thiết lập (establishment) từ 24 đến
44 tuổi, ở giai đoạn này cá nhân đã có những lựa chọn nghề nghiệp cho
mình một cách bền vững, ổn định công việc và tạo dựng những kinh
nghiệp làm việc. (4) Giai đọan duy trì (maintenance), từ 44 đến 64 tuổi,
đây là giai đoạn tiếp tục điều chỉnh của mỗi cá nhân để hoàn thiện công
việc của bản thân mình. (5) Giai đoạn giảm sút (Decline), từ 65 tuổi trở
lên, mỗi người đang xem xét việc nghỉ hưu của mình, giảm cường độ làm
việc. Với mỗi giai đoạn phát triển nghề nghiệp, một nhiệm vụ cụ thể cho
mỗi cá nhân được đưa ra. Ví dụ, ở giai đoạn từ 14 đến 18 tuổi, mỗi cá
nhân phải thiết lập được cho mình những mục tiêu tổng quát về nghề
nghiệp, từ 18 đến 21 tuổi mỗi cá nhân sẽ chuyển từ những chú ý của mình
đến một số nghề nào đó sang việc lựa chọn nghề cụ thể, từ 21 đến 24 tuổi,
mỗi cá nhân bắt đầu áp dụng những lựa chọn của mình thông qua việc
hoàn thiện những khóa đào tạo và bắt đầu vào làm những công việc cụ
thể. Một mô hình của Super được áp dụng nhiều trong tư vấn nghề nghiệp
là mô hình cầu vồng "rainbow"- ứng với mỗi vòng, mỗi giai đoạn của cầu
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vồng, con người sẽ thực hiện những nhiệm vụ khác nhau ví dụ: N hiệm vụ
làm cha mẹ, nhiệm vụ của người lao động, người nội trợ, người công dân.
Super cũng đưa thêm ra khái niệm nhà hát "theaters" với những vòng, bậc,
vị trí khác nhau, và tương xứng với mỗi vị trí đó, con người sẽ thực hiện
những nhiệm vụ nhất định (ví dụ như ở gia đình, ở trường học, ở nơi làm
việc, ở cộng đồng sinh sống)
Cách phân loại thứ ba dựa trên quá trình xử lý thông tin và lựa
chọn. N hững người theo lý thuyết này tập trung vào cách thức mỗi cá
nhân xử lý các thông tin sẵn có trong quá trình ra quyết định nghề nghiệp.
Đại diện cho cách phân loại thứ ba này là Tiedeman, Krumbolt, và
Gelatt.
Lý thuyết của Tiedeman có tên là lý thuyết về mô hình cá nhân hóa
(individualistic model). Điều cơ bản nhất trong lý thuyết của Tiedeman là
việc cá nhân chọn lựa nghề nghiệp như thế nào luôn gắn với việc xác định
bản sắc cái tôi của mình (ego identity). Tiedeman đưa ra hai khái niệm và
cũng là hai giai đoạn chính trong quá trình lựa chọn và phát triển nghề
nghiệp: giai đoạn mong đợi (anticipation) và giai đoạn áp dụng
(implementation). Ở giai đoạn mong đợi - mỗi cá nhân tưởng tượng về
hình ảnh bản thân trong những nghề nghiệp cụ thể. Giai đoạn này bao
gồm bốn quá trình nhỏ (khám phá, đúc kết, lựa chọn, và làm rõ). Ở giai
đoạn áp dụng, cá nhân tham gia vào một cuộc thử nghiệm thực tế khi xem
xét các mong đợi về nghề nghiệp. Giai đoạn này cũng bao gồm bốn quá
trình nhỏ đó là quy nạp thông tin, thay đổi, hợp nhất, và duy trì. Tiedeman
cho rằng, mỗi cá nhân hoàn toàn có năng lực lựa chọn nghề nghiệp cho
bản thân mình, và điều này cũng giúp cho những người làm tư vấn hướng
nghiệp không phải trả lời những câu hỏi như: "Nhà tư vấn, hãy nói cho tôi,
hãy quyết định cho tôi xem tôi nên làm gì". Việc lựa chọn nghề nghiệp,
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tuy là một quá trình liên tục và có thể được diễn ra ở bất cứ giai đoạn nào
trong cuộc đời, nhưng mỗi cá nhân phải tự đưa ra những quyết định liên
quan đến nghề nghiệp tại những thời điểm cụ thể trong cuộc đời.
Lý thuyết thứ hai là lý thuyết học tập (learning theory). N hững
người đầu tiên đưa ra cách tiếp cận theo lý thuyết học tập xã hội để ra
quyết định về nghề là Krumboltz, Michell và Gelatt từ năm 1975, và vài
năm sau là Mitchell và Krumboltz năm 1990. Các tác giả này chịu ảnh
hưởng lớn của Bandura và lý thuyết học tập xã hội của ông. Trong hoạt
động hướng nghiệp, mặc dù vẫn coi trọng vai trò của yếu tố gen di truyền
và yếu tố môi trường, Krumboltz tin rằng việc ra quyết định là một kỹ
năng có thể học hỏi, ông đánh giá cao khả năng học hỏi của con người.
Để làm rõ quan điểm của mình, Krumbolt chỉ rõ (1) mặc dù yếu tố gen di
truyền có thể quy định khả năng đặc biệt hoặc hạn chế một số khả năng,
và (2) những yếu tố bên ngoài có thể tác động và vượt quá sự kiểm soát
của mọi người, (3) nhưng những kinh nghiệm có được qua học hỏi và kỹ
năng giải quyết vấn đề vẫn là điều quan trọng nhất. Sở thích, hứng thú của
con người chính là kết quả trực tiếp của quá trình học tập liên tục; thông
qua học tập, sở thích và hứng thú của con người được tạo lập và cũng có
thể được thay đổi. Điểm nổi bật trong lý thuyết của Krumbolt là việc
khuyến khích những người đang trong quá trình tìm hiểu và quyết định
nghề nghiệp đến thăm và làm việc thực tế tại các cơ sở hoạt động (site
visits), điều này sẽ giúp cho họ có được kinh nghiệm thực tế nhiều hơn là
việc chỉ học hỏi, nghiên cứu, hay tư vấn tại văn phòng.
Theo thuyết học tập xã hội, quá trình phát triển nghề liên quan đến
4 yếu tố: (1) khả năng bẩm sinh và những năng lực đặc biệt, (2) các điều
kiện môi trường và các sự kiện; (3) các kinh nghiệm học tập và (4) các kỹ
năng giải quyết công việc.
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- Khả năng bNm sinh, bao gồm những phẩm chất di truyền và
những phẩm chất này có thể tạo nên những năng lực đặc biệt hoặc làm
hạn chế các cơ hội nghề nghiệp của cá nhân. Các tác giả không giải thích
mối quan hệ giữa các đặc điểm di truyền và các năng lực đặc biệt, nhưng
họ tập trung vào các yếu tố cần được nhận biết cũng như những ảnh
hưởng của nó đến quá trình quyết định nghề.
- Các điều kiện môi trường và các sự kiện là những yếu tố ảnh
hưởng thường vượt quá tầm kiểm soát cá nhân. Những gì được nhấn
mạnh ở đây là một vài sự kiện và hoàn cảnh trong môi trường của cá
nhân ảnh hưởng đến các kỹ năng phát triển, các hoạt động, và các sở
thích về nghề. Ví dụ, các chính sách của chính phủ điều chỉnh một vài
nghề và giá trị của một vài nguồn tự nhiên trong môi trường. Các thảm
họa tự nhiên như hạn hán và lũ lụt ảnh hưởng đến các điều kiện kinh tế
cũng là những ví dụ về tác động vượt quá tầm kiểm soát của những cá
nhân bị ảnh hưởng.
- N hững trải nghiệm học tập. Yếu tố này bao gồm các trải nghiệm
học tập mang tính trực quan và những trải nghiệm học tập liên tưởng.
Các kinh nghiệm học tập trực quan được hiểu là những kinh nghiệm mà
các cá nhân học được từ quan sát trực tiếp các hành động và thông qua
tương tác với những người khác. Kết quả của hoạt động học tập và ảnh
hưởng sau này của chúng đến kế hoạch và phát triển nghề được xác định
chủ yếu từ mức độ nỗ lực hoạt động, từ khả năng bẩm sinh, các năng lực
đặc biệt và các kỹ năng của cá nhân và từ chính các công việc của họ.
Các trải nghiệm học tập mang tính liên tưởng bao gồm những
tương tác tích cực và tiêu cực với các yếu tố trung gian. Ví dụ, các câu nói
như “tất cả các chính trị gia là không trung thực” và “tất cả các nhân
viên ngân hàng đều giàu có” có ảnh hưởng đến nhận thức của cá nhân về
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các nghề này. Những sự liên tưởng này có thể được học thông qua các
quan sát, viết bài luận và các bộ phim...
- Các kỹ năng giải quyết công việc. Bao gồm các kỹ năng như các
kỹ năng giải quyết vấn đề, các thói quen làm việc, những xu hướng của trí
tuệ, các trách nhiệm mang tính tình cảm và các trách nhiệm về mặt hình
thức. Các kỹ năng này sẽ quy định kết quả của những vấn đề và những
nhiệm vụ mà cá nhân phải đối mặt.
Mô hình học tập xã hội nhấn mạnh đến tầm quan trọng của kinh
nghiệm có được thông qua học tập và ảnh hưởng của chúng đến lựa chọn
nghề. Hình thành quyết định về nghề được xem là quá trình lâu dài và là
kỹ năng quan trọng phải được dạy trong quá trình giáo dục và trong các
chương trình tham vấn nghề. Khi dạy về các kỹ năng ra quyết định, các
nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn nghề sẽ được nhấn mạnh.
Các yếu tố có ảnh hưởng đến những sở thích được giải thích trong
mô hình học tập xã hội là quá trình nhận thức, các tương tác trong môi
trường, các đặc trưng và đặc điểm nhân cách nổi trội.
Các yếu tố di truyền và môi trường có liên quan đến sự phát triển
các sở thích. Ví dụ, một huấn luyện viên bóng rổ có thể động viên các cầu
thủ của ông về các kỹ năng của họ, nhưng người huấn luyện viên lại thích
động viên những cầu thủ có vóc dáng cao lớn hơn là những cầu thủ có
vóc dáng thấp hơn.
Các tác giả của hướng tiếp cận học tập xã hội nêu ra một số điều
cần lưu ý đối với những người làm tư vấn nghề nghiệp:
1. Ra quyết định về nghề nghiệp là một kỹ năng đã được học
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2. Cần giúp đỡ những người có nhu cầu lựa chọn nghề (lựa chọn nghề
có thể được hình thành từ thông tin không chính xác và những khả
năng khiếm khuyết)
3. Thành công trong lựa chọn nghề được quy định bởi kỹ năng ra
quyết định của cá nhân (đánh giá về kỹ năng ra quyết định là cần
thiết)
4. Các khách hàng có nhu cầu tư vấn đến từ nhiều nhóm khác nhau
5. Các khách hàng không có lỗi khi họ không chắc chắn về nghề mà
họ làm
6. Không một nghề nào được xem là tốt nhất cho bất kỳ một cá nhân
nào
Theo Mitchell và Krumboltz (1996), con người trong xã hội hiện
đại có nhiều lựa chọn nghề, họ phải đương đầu với 4 xu hướng cơ bản.
Các nhà tư vấn nghề nghiệp phải nhận thức được các xu hướng này và
phải được chuNn bị để giúp đỡ những người có nhu cầu tham vấn nghề.
Bốn xu hướng đó là:
1. Con người cần phải mở rộng khả năng và hứng thú của mình và
các quyết định không nên chỉ dựa trên những đặc điểm hiện có của bản
thân. Trên thực tế, nhiều người bị hạn chế bởi kinh nghiệm có được từ
những hoạt động quen thuộc, trong khi đó họ có thể trở nên khác hẳn với
nhiều hoạt động mà họ đã không có cơ hội để trải nghiệm. Vì vậy, các nhà
tham vấn nghề nên hỗ trợ các cá nhân – khách hàng của mình khám phá
những hoạt động mới, hơn là hướng họ đến việc ra quyết định nghề dựa
trên những đặc điểm hiện có.
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2. Con người cần chuNn bị cho những thay đổi về mục tiêu làm
việc. Trong xã hội hiện đại con người thường phải thay đổi vai trò theo
yêu cầu nghề nghiệp và môi trường làm việc. Do vậy, các nhà tư vấn nghề
nghiệp cần phải chuNn bị giúp các khách hàng học được những kỹ năng
mới và có thái độ tích cực để họ thích ứng được với sự phát triển của nghề
và xã hội.
3. Con người cần được trao quyền để hành động, Có nhiều vấn đề
liên quan đến các quyết định về nghề thường bị bỏ qua do thiếu thông tin.
N hà tư vấn phải giúp cho khách hàng có đủ thông tin cần thiết cho việc
quyết định trong lựa chọn nghề.
4. Các nhà tư vấn nghề nghiệp cần sẵn sàng giúp khách hàng đương
đầu với tất cả các vấn đề liên quan đến nghề như thay đổi nghề, các mối
quan hệ, những cản trở trong việc phát triển nghề, chứ không chỉ việc
quyết định lựa chọn nghề.
Đại diện thứ ba trong cách phân loại dựa trên quá trình xử lý thông
tin và lựa chọn là Gelatt. Lý thuyết của Gelatt được gọi là mô hình ra
quyết định (decision- making model). Theo Gelatt, việc lựa chọn nghề
nghiệp có thể được xem là một hệ thống có thể dự đoán được, và thông tin
đóng vai trò quan trọng nhất trong toàn bộ hệ thống này. Hệ thống dự
đoán trong quá trình ra quyết định có thể phân ra theo ba tiêu chí, (1) tiêu
chí mang tính dự đoán (predictive), (2) tiêu chí mang tính giá trị (value)
(2), và (3) tiêu chí mang tính quyết định (decision). Gelalt gọi thông tin là
năng lượng của các quyết định.
Mặc dù không được xem là gương mặt tiêu biểu trong cách phân
loại thứ ba, phân loại dựa trên quá trình xử lý thông tin và ra quyết định
trong lý thuyết hướng nghiệp, nhưng mô hình sáu bước ra quyết định của

167

Bergland cũng được nhiều người đánh giá cao. Theo Bergland, sáu bước
cơ bản đó là: (1) Xác định vấn đề, (2) Xem xét các lựa chọn thay thế, (3)
Tập hợp thông tin, (4) Xử lý thông tin, (5) Lên kế hoạch và xác định các
mục tiêu cụ thể, và (6) Thực hiện kế hoạch và đánh giá.
Lý thuyết con người thích ứng với môi trường.
Lý thuyết này không nằm trong cách phân loại trên, song cũng là
một lý thuyết hướng nghiệp rất đáng quan tâm. Đây là lý thuyết có một
lịch sử lâu dài. Đầu những năm 90 nó được xem là lý thuyết đánh giá
công việc (TWA). Sau đó lý thuyết này được sửa đổi mở rộng hơn, bao
gồm những mô tả về những khác biệt giữa cấu trúc nhân cách và kiểu
nhân cách; giữa kiểu nhân cách và kiểu đánh giá. Lý thuyết này nhấn
mạnh đến cách mà các cá nhân tương tác với cuộc sống hàng ngày của
họ, cũng như cách họ tương tác với môi trường làm việc và đưa ra mô
hình “con người - môi trường - sự tương thích” (PEC). Lý thuyết PEC đặt
trọng tâm vào các bước giải quyết mục tiêu. Công việc được coi là sự
tương tác giữa con người và các nguồn thoả mãn/không thoả mãn nhu
cầu cá nhân, phần thưởng, sự căng thẳng và các chỉ báo về khía cạnh tâm
lý. Theo Dawis và Lofquist, các cá nhân mang những nhu cầu của mình
vào môi trường công việc, và môi trường công việc phải đáp ứng các nhu
cầu của cá nhân. Để tồn tại, ở mức độ nào đó, giữa cá nhân và môi
trường làm việc phải đạt được sự tương thích.
Bốn điểm cơ bản trong lý thuyết của Dawis và Lofquist được tóm
tắt như sau: (1) nhân cách con người và môi trường làm việc nên phù hợp
với nhau, (2) các nhu cầu cá nhân là quan trọng nhất trong việc xác định
cá nhân đó có phù hợp với môi trường làm việc không, (3) các nhu cầu cá
nhân và hệ thống củng cố là những điểm đặc trưng của môi trường làm
việc và (4) nơi làm việc tốt nhất là nơi mà thông qua đó những nhu cầu
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đặc trưng của người lao động phù hợp với những yêu cầu của môi trường
làm việc.
Tóm lại, thông qua nghiên cứu của mình, Lofquist và Dawis (1984)
đã cho thấy thoả mãn về công việc là chỉ báo có ý nghĩa đối với việc điều
chỉnh nghề. Lý thuyết về điều chỉnh nghề có một số gợi ý sau đây cho các
nhà tư vấn nghề nghiệp:
1. Thoả mãn nghề nên được đánh giá theo một vài yếu tố như sự
thoả mãn với những người lao động khác và với người giám sát, kiểu công
việc, sự tự chủ, trách nhiệm và các cơ hội tự bộc lộ về năng lực và đối xử
với người khác.
2. Thoả mãn nghề là chỉ báo chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn nghề
nghiệp, nhưng không phải là chỉ báo duy nhất để điều chỉnh nghề. Điều
chỉnh nghề phải dựa trên cả các biến số khác như năng lực của cá nhân để
hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu của công việc.
3. Các nhu cầu và giá trị của cá nhân là những thành phần quan
trọng trong thoả mãn nghề. Các yếu tố này nên được chú ý trong chương
trình tư vấn nghề nghiệp nhằm điều chỉnh nghề.
4. Các cá nhân khác nhau sẽ khác nhau trong việc nỗ lực để có được
sự thoả mãn nghề. Do vậy, tư vấn nghề nghiệp phải có tính chuyên biệt
(cá nhân hoá) trong quá trình khám phá ra những sở thích, giá trị và nhu
cầu của khách hàng.
Trong khung lý thuyết này, các nhà tư vấn nghề nghiệp nên tính đến
các nhu cầu thỏa mãn về nghề của khách hàng để giúp cho họ nhận thấy
trách nhiệm trong các môi trường làm việc. Thỏa mãn về nghề là một chỉ
báo có ý nghĩa trong việc xác định năng suất, đam mê với công việc và vị
trí trong công việc. Các nhà tư vấn cũng nên sử dụng thông tin về nghề để
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trợ giúp cho khách hàng làm cho các nhu cầu, hứng thú và năng lực cá
nhân phù hợp với các mô hình và mức độ nỗ lực khác nhau trong môi
trường làm việc.
Lofquist và Dawins lưu ý các nhà tư vấn nghề nghiệp có thể gặp
khó khăn trong việc xác định những nỗ lực trong công việc bởi vì bị thiếu
các nghiên cứu liên quan. Hiện nay có rất nhiều nghề trong thị trường lao
động và xuất hiện nhiều công việc mới. Trong khi đó, lý thuyết về điều
chỉnh nghề tập trung nhiều sự quan tâm vào tầm quan trọng trong việc đáp
ứng sự thỏa mãn cho người lao động. Trong tương lai, người lao động có
thể phải điều chỉnh để tìm thấy sự thỏa mãn trong những công việc khác
nhau bằng việc sử dụng các kỹ năng cá nhân của mình hơn là kỹ năng có
sẵn về một công việc.
N goài những lý thuyết nêu trên, còn một số lý thuyết khác xuất phát
từ cách tiếp cận phân tâm của Bordin và Brill. Bordin cho rằng việc lựa
chọn nghề nghiệp là một cách thức giải quyết những xung đột vô thức,
trong khi Brill lại xem xét việc lựa chọn nghề nghiệp như một cơ chế tự
vệ, cơ chế thăng hoa, con người sẽ thể hiện những nhu cầu khó có thể
được chấp nhận bằng một hình thức dễ có thể được chấp nhận nhất. Ví dụ
như, một người hung tính, thích đánh nhau sẽ lựa chọn công việc là võ sỹ
đấm bốc.
Kể từ khi lý thuyết tư vấn hướng nghiệp đầu tiên ra đời, đến nay đã
có rất nhiều lý thuyết xuất hiện và đi kèm với những lý thuyết là những bộ
công cụ giúp cho người làm tư vấn hướng nghiệp và khách hàng có thể đo
lường, đánh giá, và xem xét trước khi đưa ra một quyết định nghề nghiệp
nào đó. N goài những lý thuyết được kể đến trong ba cách tiếp cận trên,
còn rất nhiều lý thuyết khác không rơi vào bất cứ tiêu chí nào trong những
cách tiếp cận trên, ví dụ như lý thuyết thể hiện nhu cầu (needs-press
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theory) của Murray, lý thuyết trưởng thành nghề nghiệp (career maturity)
của Crites.
4. Mô hình lý thuyết được dùng trong tư vấn nghề nghiệp
4.1. Mô hình tư vấn này gồm 7 giai đoạn:
Giai đoạn 1- Bắt đầu bằng buổi nói chuyện giữa nhà tư vấn và
khách hàng để thiết lập mối quan hệ công việc.
N hà tư vấn không được coi mình là chuyên gia, họ đang xây dựng
mối quan hệ mà họ sẽ chia sẻ trách nhiệm và thương thuyết theo cách ứng
xử mang tính hợp tác. Các thông tin cơ bản bao gồm lịch sử gia đình có
thể có được từ bảng hỏi và thảo luận. N hững thông tin về những ảnh
hưởng của môi trường đến khách hàng được xếp ưu tiên. Trong suốt quá
trình phỏng vấn, nhà tham vấn đánh giá trạng thái tình cảm, phân loại
nhận thức của khách hàng. Kiểu nhân cách và các đặc điểm nhân cách
phải được nhận diện.
Giai đoạn 2 - N hận diện các chỉ báo phát triển
Thông tin đạt được trong phần phỏng vấn được xem là những yếu
tố quan trong trong tư vấn nghề nghiệp theo lý thuyết con người – môi
trường. Các thông tin trên bình diện nhận thức có thể là nhận thức về cái
tôi có bản sắc riêng, nhận thức về môi trường, những yêu cầu, đòi hỏi của
môi trường làm việc... Các tương tác với môi trường, các trải nghiệm có
liên quan, và những hạn chế của khách hàng cũng cần được chú ý.
Giai đoạn 3 - Đánh giá
Đánh những năng lực nhận thức, các giá trị và hứng thú của khách
hàng. Mục tiêu chính của giai đoạn này là xác định sự phù hợp giữa nhu
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cầu của khách hàng và các nghề hoặc các nhóm nghề sao cho điều đó có
thể mang đến sự hài lòng và thành đạt cho khách hàng.
Giai đoạn 4 - Xác định và giải quyết vấn đề
N hững thông tin thu thập được trong 3 giai đoạn đầu được dùng để
xác định bất cứ sự quan tâm nào liên quan đến cảm xúc, nhu cầu tự nhận
thức về bản thân, và mức độ xử lý thông tin của khách hàng. N hững khách
hàng được xác định là có những vấn đề về cảm xúc hoặc tư duy không
bình thường được giới thiệu đến trị liệu tâm lý hoặc được tiến hành đánh
giá tâm lý. N hững khách hàng có niềm tin phi thực tế hoặc sai lầm về tự
nhận thức bản thân hoặc nhận thức về môi trường làm việc hoặc cả hai thì
họ được cung cấp các chiến lược can thiệp được thiết kế để trợ giúp cho
họ.
Giai đoạn 5 - Phân tích chung về sự tương thích giữa con người và
môi trường
N hà tư vấn và khách hàng phát triển sơ đồ nhận thức và khung khái
niệm hướng đến tìm kiếm sự tương thích giữa cá nhân và môi trường.
Trong giai đoạn này các mô hình năng lực của khách hàng được dùng để
giải thích cho sự thỏa mãn trong những công việc khác nhau. Các giá trị
và kiểu nhân cách được dùng để giải thích sự thỏa mãn trong một vài công
việc và nó cũng mô tả những đòi hỏi về mức nỗ lực của khách hàng. Hệ
thống phân loại nghề được dùng để xác định những công việc đối với
những năng lực được yêu cầu và những nỗ lực cần được cung cấp. Bước
tiếp theo là liệt kê những công việc có thể đáp ứng được nhu cầu thỏa mãn
của khách hàng. Trong giai đoạn này, khách hàng tìm được những công
việc gần giống nhau và chọn trong số đó một nghề phù hợp nhất với mình.
Giai đoạn 6 - khẳng định, khám phá và quyết định
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Đây là giai đoạn khi khách hàng hài lòng với kết quả thu được từ
cuộc tư vấn. Trong trường hợp khách hàng không đồng ý với môi trường
làm việc đã được nhà tư vấn nêu ra thì lặp lại mô hình tư vấn này. Với
những khách hàng đồng ý thì nhà tư vấn nên hướng dẫn họ tiếp tục khám
phá các môi trường làm việc tiềm năng được xem là phù hợp với họ.
Giai đoạn 7 - Tiếp tục
Trợ giúp khách hàng trong việc tìm kiếm môi trường làm việc mà
họ tìm thấy sự hài lòng và thỏa mãn.
Tóm lại, mô hình này tập trung chủ yếu vào việc xác định sự phù
hợp tối ưu nhất giữa con người và nghề nghiệp. Các trắc nghiệm được
dùng để xác định các năng lực, giá trị, và hứng thú của cá nhân. N hiệm vụ
của các nhà tư vấn là trợ giúp cho khách hàng trong việc tìm ra sự phù
hợp giữa chính bản thân họ và môi trường làm việc trong quá trình ra
quyết định liên quan đến nghề.
4.2. Mô hình tư vấn nghề nghiệp theo lý thuyết phát triển
Mô hình theo lý thuyết phát triển cho rằng phát triển nghề là quá
trình kéo dài và tư vấn nghề nghiệp cho cá nhân phải phù hợp với các giai
đoạn phát triển của cuộc sống. Mục tiêu tổng quát là xác định vấn đề và
phát triển các kỹ năng can thiệp để khắc phục được vấn đề. Mô hình phát
triển nhấn mạnh đến sự cần thiết phải khám phá được đặc điểm phát triển
riêng biệt của từng khách hàng. Dưới đây là mô hình tư vấn nghề nghiệp
theo cá nhân của Healy (1982), gồm ra 4 giai đoạn:
Giai đoạn 1: Xác định tính cách của khách hàng
Để xác định được tính cách của khách hàng, khách hàng và nhà tư
vấn hợp tác thảo luận về những vấn đề cần chú ý như các năng lực và kỹ
năng, hứng thú, giá trị, và các chỉ báo nhân cách. Khách hàng nhận được
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những chỉ dẫn cách tự đánh giá về bản thân và những thông tin này được
dùng để xây dựng những đánh giá sâu hơn.
Giai đoạn 2: Xác định và lựa chọn các chiến lược
Giai đoạn này được xem là giai đoạn cơ bản nhằm xây dựng được
các hành động vượt qua những trở ngại. Quá trình tư vấn có thể bao gồm
cả việc phân loại các mục tiêu. Ví dụ, một số khách hàng có thể quyết
định tham gia vào chương trình tập huấn về viết hồ sơ xin việc hoặc
chương trình đào tạo về phỏng vấn xin việc.
Giai đoạn 3: Thực hiện việc đào tạo và trợ giúp
N hiệm vụ chính của nhà tư vấn ở giai đoạn này là hỗ trợ cho khách
hàng trong việc thực hiện các chiến lược được phát triển ở giai đoạn 2.
Giai đoạn 4: Xác định mục tiêu cần đạt
Giai đoạn này bao gồm việc xem lại hiệu quả của các chiến lược
học tập, điều chỉnh để có các chiến lược phù hợp. N hà tư vấn cung cấp sự
hỗ trợ để khách hàng nỗ lực trong việc đạt được mục tiêu. Một mục tiêu
chính của giai đoạn này là nâng cao sự tự tin của khách hàng để phát triển
các chiến lược học tập.
Tóm lại, mô hình này nhấn mạnh đến tính cá nhân của khách hàng
và những đặc điểm riêng biệt của mỗi cá nhân và những thông tin này
được sử dụng để thiết lập các mục tiêu và các chiến lược tiếp theo nhằm
thực hiện các mục tiêu. Việc xác định và làm rõ các vấn đề đang tồn tại và
các vấn đề có tiềm năng xảy ra có thể làm giảm hiệu quả của quá trình tư
vấn là rất quan trọng.
4.3. Mô hình tư vấn nghề nghiệp theo lý thuyết học tập
Trong mô hình này các khách hàng được khám phá và trải nghiệm
các trách nhiệm và các quyết định, họ không bị yêu cầu từ bỏ mục tiêu
trong quá trình khám phá hiểu biết về bản thân, nơi làm việc và nghề.
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Krumboltz cho rằng khách hàng không nhất thiết phải đưa ra quyết định
nghề mà có thể được động viên khám phá, loại trừ, và kiểm tra thăm dò
trong quá trình học tập. Chính điều này dẫn đến sự tiến bộ trong quá trình
thực hiện các mục tiêu cá nhân của họ.
Mô hình tư vấn nghề nghiệp theo lý thuyết học tập chủ yếu dựa vào
mô hình ra quyết định của Krumboltz và Soreno (1974) và được chỉnh sửa
nhiều trong những năm gần đây.
Giai đoạn 1: Phỏng vấn
Thiết lập mối quan hệ giữa khách hàng và nhà tư vấn và mối quan
hệ này được duy trì trong suốt quá trình tư vấn. N hà tư vấn phải làm cho
khách hàng cảm nhận được tinh thần hợp tác và thoải mái trong mối quan
hệ này, đồng thời họ cũng nhận được sự động viên trong học tập, khám
phá và trải nghiệm. Ở giai đoạn này nhà tư vấn càng khai thác được nhiều
thông tin về những trải nghiệm của khách hàng và những điều kiện của
môi trường làm việc càng tốt.
Giai đoạn 2: Đánh giá
Kết quả đánh giá được sử dụng theo 2 mục đích: (1) chỉ ra cho
khách hàng những sở thích và kỹ năng của họ phù hợp với yêu cầu về giáo
dục và môi trường làm việc; và (2) phát triển các kỹ năng học tập mới cho
khách hàng. Các đánh giá được thiết kế để đo mức độ hứng thú, giá trị,
nhân cách và niềm tin về nghề của khách hàng, trên cơ sở đó đề xuất
những gợi ý về phát triển học tập. Điều cơ bản là làm cho khách hàng
nhận rõ hơn những năng lực tiềm Nn và mở rộng hứng thú của họ vì trên
thực tế họ luôn cần có sự chuNn bị để đáp ứng được những thay đổi của
công việc và môi trường làm việc.
Giai đoạn 3: Các hoạt động chung
Các mục tiêu được hình thành trong giai đoạn phỏng vấn được đánh
giá chi tiết hơn trong giai đoạn này. Khách hàng và nhà tư vấn xác định
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các bước cần thiết để đạt được các mục tiêu. Một số khách hàng có thể
muốn khẳng định mục tiêu của họ bằng cách đánh giá qua bản kiểm kê
hứng thú. Khách hàng khác có thể muốn đánh giá về các năng lực. Cũng
có những khách hàng cần được tư vấn để giải quyết những vấn đề cá nhân
của họ trước khi hình thành cam kết về mục tiêu. Trước khi hoàn thành
giai đoạn này các khách hàng có thể lựa chọn hai hoặc nhiều nghề để
khám phá.
Giai đoạn 4: Thu thập thông tin
Mục tiêu chính của giai đoạn này là giới thiệu cho khách hàng các
nguồn thông tin về nghề. Khách hàng và nhà tư vấn có thể cùng phát triển
định dạng về nghề, bao gồm những vấn đề như các cơ hội để thăng tiến,
mức lương, trợ giúp xã hội, chuNn bị thời gian cho một số nghề, và các kỹ
năng mà nghề yêu cầu.
Giai đoạn 5: Chia sẻ thông tin và đánh giá kết quả
Trong giai đoạn này khách hàng và nhà tư vấn thảo luận về những
thông tin thu được từ mỗi đánh giá về nghề. N hà tư vấn trợ giúp cho
khách hàng trong việc đánh giá các cơ hội thành công trong việc lựa chọn
nghề. Trong toàn bộ quá trình này, khách hàng được hướng dẫn để đưa ra
những kết luận mang tính thăm dò, những lý do cho các quyết định và các
ý tưởng để khám phá sâu hơn.
Giai đoạn 6: Đánh giá lại hoặc quyết định lại
Khách hàng và nhà tư vấn thiết lập sự cam kết về hướng dẫn nghề.
Một số khách hàng tiếp tục bước tìm việc tiếp theo trong khi đó có những
người khác cần tư vấn lại để có nhiều thông tin hơn hoặc để thay đổi định
hướng. Một số khách hàng yêu cầu có nhiều thời gian và thông tin hơn
trước khi quyết định rõ ràng. N hà tư vấn cần hỗ trợ khách hàng để đưa ra
những yêu cầu thực tế và khả thi.
Giai đoạn 7 – giai đoạn cuối cùng: Chiến lược tìm việc
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Khách hàng quan tâm đến các chương trình thông dụng như tập
huấn về phỏng vấn xin việc, chuNn bị hồ sơ xin việc, hoặc tham gia vào
câu lạc bộ việc làm. Tuy nhiên, đặc trưng chính của mô hình này là nhấn
mạnh đến việc đào tạo cho các khách hàng kỹ năng ra quyết định liên
quan không chỉ đến việc lựa chọn nghề mà cả những vấn đề quan trọng
trong cuộc sống.
4.4. Mô hình tư vấn nghề nghiệp PMH.
Về mặt lý luận cũng như thực hành, tư vấn hướng nghiệp được quy
định gồm những nhiệm vụ chủ yếu sau:
a. ChNn đoán những thuộc tính và phNm chất quan trọng thuộc về
nghề nghiệp
b. Đối chiếu cấu trúc tâm lý của nhân cách và của hoạt động nghề
nghiệp
c. Xác định con đường tiếp tục phát triển nhân cách.
Căn cứ vào 3 nhiệm vụ cơ bản trên đây, trong hoạt động tư vấn
hướng nghiệp cần phải triển khai các nội dung cụ thể sau đây:
Bước 1: Lập hồ sơ học sinh: Trong hồ sơ cần ghi lại toàn bộ bước
đường phát triển.
Trong hồ sơ cần ghi rõ:
- Gia cảnh, gia phong, truyền thống gia đình, lối sống, tín ngưỡng,
quan điểm giáo dục…
- Hứng thú, khuynh hướng nghề nghiệp.
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- Thành tích, kết quả học lao động kỹ thuật, học văn hoá và học
nghề.
- Sự phát triển thể lực, sức khoẻ, bệnh tật…
- Các kết quả đo đạc các chỉ số tâm sinh lý của cá nhân.
- Quá trình diễn biến của hứng thú nghề nghiệp, của kế hoạch chọn
nghề, của khả năng thích ứng nghề… trong thời gian học tập, đọ sức và
ướm thử với nghề…
Cần chú ý ghi chép làm sao hồ sơ hướng nghiệp của học sinh có
những thông tin sống động, cụ thể, phản ánh được quá trình hướng tới
nghề nghiệp lý tưởng, mục đích cuộc đời của học sinh.
(Mẫu hồ sơ xem phần trên)
Bước 2: Giới thiệu với học sinh, thanh thiếu niên có nhu cầu chọn
nghề những vấn đề sau:
a. Thế giới nghề nghiệp: Các kiểu nghề, loại nghề, nhóm nghề, các
nghề hiện có ở địa phương… ở đây, người làm công tác tư vấn hướng
nghiệp có thể nói chuyện dựa vào những điểm mấu chốt sau:
- Đối tượng và mục đích lao động
- Mặt tích cực và khó khăn của hoạt động nghề nghiệp.
- Mặt kinh tế - xã hội, vệ sinh - điều dưỡng của nghề
- N hững yêu cầu tâm sinh lý do nghề đề ra đối với con người.
- Triển vọng phát triển của nghề trước mắt và trong tương lai.
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b. Hệ thống trường lớp đào tạo nghề của trung ương và địa phương,
hệ thống các trường đại học và cao đẳng (tên trường, địa điểm, trình độ để
tuyển sinh, chỉ tiêu hàng năm, bậc nghề khi tốt nghiệp, các ngành nghề
được đào tạo…)
c. Sự phù hợp nghề và cách thức tự xác lập sự phù hợp nghề của
bản thân theo 3 chỉ số cơ bản sau: thật hứng thú với nghề, có năng lực làm
việc với nghề, đặc điểm tâm sinh lý phù hợp với tính chất, đặc điểm, nội
dung của lao động nghề nghiệp.
Bước 3: Tìm hiểu nguyện vọng, khuynh hướng, hứng thú và kế
hoạch nghề nghiệp của học sinh theo các chỉ số: hào hứng khi có dịp tiếp
xúc với nghề, thích học và học tốt những môn có liên quan đến nghề mình
thích, đọc hoặc sưu tầm những tài liệu nói về nghề, thích làm những việc
gần gũi với nghề định chọn, thể hiện cụ thể sự lựa chọn nghề của mình
như đánh giá cao về nghề, tự đăng ký thi tuyển vào nghề…
Bước 4: Đo đạc các chỉ số tâm sinh lý trực tiếp hoặc gián tiếp liên
quan đến nghề định chọn như cảm giác, tri giác, chú ý, trí nhớ, óc tưởng
tượng không gian, tư duy, nhất là tư duy kỹ thuật với hai hình thức tư duy
thao tác và tư duy không gian, xúc cảm, các quá trình tâm lý vận động như
sự phối hợp vận động, độ rung của tay…
Bước 5: Theo dõi bước đường phát triển sự phù hợp nghề của học
sinh qua quá trình hoạt động lao động, học nghề và kết quả học tập ở nhà
trường.
Đối với những thanh thiếu niên mà nhà tư vấn hướng nghiệp không
có điều kiện để quan sát, đánh giá trong một thời gian dài, ở bước này cần
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yêu cầu người có nhu cầu tường thuật lại quá trình và kết quả học tập, lao
động của bản thân.
Bước 6: Lập phiếu hướng nghiệp
Kết quả của các phép đo qua các trắc nghiệm cùng với những thông
tin về học sinh qua những nguồn khác được ghi chép đầy đủ trong phiếu
hướng nghiệp. Đây là cơ sở để cán bộ tư vấn căn cứ đưa ra những chỉ dẫn
hợp lý và khoa học. Các phiếu hướng nghiệp này sẽ được sao làm 2 bản,
một bản lưu trong hồ sơ hướng nghiệp, một bản trao lại cho học sinh để
đưa về gia đình trong trường hợp cần thiết.
Bước 7: Xác định sự phù hợp nghề và cho học những chỉ dẫn trong
lựa chọn nghề.
Đối chiếu các cứ liệu thu thập được trong cả quá trình điều tra, đo
đạc… cán bộ tư vấn hoặc khẳng định nguyện vọng ban đầu của học sinh,
hoặc có những sự hiệu chỉnh cần thiết, chuyển hướng sang những nghề
cùng nhóm, những nghề gần gũi, đôi khi sang những nghề khác hẳn.
Ở đây, người cán bộ tư vấn cần lưu ý tới sự phát triển năng lực nghề
nghiệp, sự thích ứng nghề của học sinh qua thời gian để có những lời
khuyên thích hợp.
Lưu ý:
Về thời gian của một buổi tư vấn hướng nghiệp không kéo dài quá
50 phút. Với đặc thù học tập ở Việt N am, các chuyên gia tâm lý nên có
lịch hẹn làm việc cụ thể với từng em học sinh sao cho không ảnh hưởng
đến chương trình học tập của họ.
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Về số lượng buổi tham vấn, không giới hạn số buổi. Việc chấm dứt
quá trình tư vấn hướng nghiệp hoàn toàn phụ thuộc vào nguyện vọng của
học sinh cũng như khi vấn đề của các em đã được giải quyết thấu đáo.
5. Các mô hình tư vấn nghề nghiệp trên thế giới và ở Việt
Nam.
5.1. Một số mô hình và hoạt động tư vấn hướng nghiệp ở
trường học nước ngoài.
5.1.1. Mô hình tư vấn học đường tại Mỹ
Ở Mỹ, nghề tham vấn học đường bắt đầu như là một cuộc xu hướng
giúp định hướng nghề nghiệp vào đầu thế kỷ 20. jesse B. davis được coi
như là người đầu tiên đưa ra chương trình hướng dẫn trong trường học
một cách hệ thống. Vào năm 1907, ông giữ chức hiệu trưởng một trường
cấp 3 và khuyến khích các giáo viên tiếng Anh sáng tạo các hoạt động và
bài học liên quan đến hứng thú nghề nghiệp, phát triển tính cách tốt, và
tránh các vận động hành vi. Trong thời gian này, nhiều người khác cũng
làm như vậy. Ví dụ, vào năm 1908, Frank Parsons, “Cha đẻ của Hướng
dẫn N ghề nghiệp” đã thành lập Văn phòng Hướng nghiệp để hỗ trợ thanh
niên từ lúc ra trường đến khi làm việc.
Từ những năm 20 đến những năm 30, tham vấn và hướng dẫn học
đường phát triển bởi sự phát triển của quá trình giáo dục trong nhà trường.
Xu hướng này càng nhấn mạnh sự phát triển cá nhân, xã hội, và đạo đức.
Vào những năm 40, nước Mỹ sử dụng các nhà tâm lý học vào việc chọn
lựa, tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho quân đội. Điều này đã đNy tới xu
hướng tham vấn trong nhà trường bằng cách cung cấp những cách thức để
kiểm tra và đáp ứng nhu cầu của học sinh.
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Từ những năm 60, nghề tham vấn học đường tiếp tục phát triển như
là một pháp chế mới và sự phát triển của nghề mới đã tạo điều kiện phát
triển chuyên môn cao hơn và cải thiện giáo dục (schmidt, 2003). Vào ngày
1 tháng 1, 2006, nghị viện Hoa Kỳ đã chính thức lấy ngày 6 đến 10 là
Tuần lễ Quốc gia Tham vấn Học đường.
Khung lý thuyết và các dịch vụ
Các nhà tham vấn học đường chuyên nghiệp cung cấp một chương
trình tham vấn học đường tổng thể phát triển và tăng cường thành tích của
học sinh thông qua hướng dẫn, chương trình học, chiến lược đặt kế hoạch
cá nhân, các dịch vụ tức thời và trợ giúp chương trình tham vấn học
đường.
Các nhà tham vấn học đường chuyên nghiệp, ở hầu hết các bang,
đều có bằng thạc sĩ về hướng dẫn và tham vấn tập trung vào tham vấn học
đường. Họ được nhận về các trường tiểu học, trung học và cơ quan giám
sát của địa phương, trong các tổ chức giáo dục và sau phổ thông trung học
(đại học, cao đẳng). Công việc của họ khác nhau, với tập trung vào các
giai đoạn phát triển trong quá trình lớn lên của học sinh, bao gồm những
nhu cầu, nhiệm vụ, và những sở thích hứng thú của học sinh liên quan đến
những giai đoạn này.
N hà tham vấn học đường chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu của học
sinh ở ba lĩnh vực cơ bản sau: phát triển học tập, phát triển hướng nghiệp
và phát triển cá nhân/xã hội. Hiểu biết, kiến thức và kỹ năng cho những
lĩnh vực này được phát triển thông qua việc dạy trong lớp, đánh giá, tư
vấn, tham vấn, điều phối, và cộng tác. Ví dụ, đối với việc đánh giá, các
nhà tham vấn học đường có thể sử dụng nhiều các phương pháp đánh giá
khác nhau về nhân cách và nghề nghiệp để giúp học sinh xác định thiên
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hướng và hứng thú nghề nghiệp. Các bài học hướng dẫn trong lớp học
được thiết kế để phòng tránh trong thực tế và bao gồm kỹ năng tự quản lý
và tự kiểm soát bản thân. Dịch vụ tức thời bao gồm vai trò của nhà tham
vấn học đường chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ tham vấn cho cá nhân
và/hoặc nhóm nhỏ học sinh. Ví dụ, nếu hành vi của học sinh gây ảnh
hưởng đến thành tích của mình, nhà tham vấn học đường sẽ quan sát học
sinh đó trong lớp, tư vấn cho giáo viên và các cán bộ khác để phát triển
(với học sinh đó) một kế hoạch tập trung vào những vấn đề được chỉ định,
và rồi làm việc cùng nhau (cộng tác) để thực hiện kế hoạch đó. Họ cũng
giúp bằng cách cung cấp dịch vụ tư vấn cho các thành viên trong gia đình
của học sinh.
N hà tham vấn học đường thường bao gồm nhà tham vấn trong
trường tiểu học (elementary professional school counselors), nhà tham vấn
trung học cơ sở (Middle school) và nhà tham vấn trung học phổ thông
(high school/secondary)
Trường tiểu học
Các nhà tham vấn tiểu học thích ứng hóa việc tham vấn để phù hợp
với nhu cầu phát triển của trẻ nhỏ. Để làm dễ dàng hóa quá trình tham
vấn, họ sử dụng các phương tiện khác nhau như bút chì màu, thuốc màu,
con rối, đất sét, sách dành cho trẻ em và đồ chơi. N ghề tham vấn tiểu học
là một cơ hội cho người Mỹ và canada quan tâm đến lĩnh vực chơi trị liệu
đối với cộng đồng và các tổ chức tư nhân. Các nhà tham vấn tiểu học cũng
sử dụng 35-40% thời gian của mình vào việc hướng dẫn trong lớp học.
Đôi khi họ cũng đảm nhận vai trò của các giáo viên trong “lĩnh vực đặc
biệt” như giáo viên dạy âm nhạc, dạy mỹ thuật, hay giáo viên thể dục.
Trường Trung học Cơ sở
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Trong trường trung học cơ sở các nhà tham vấn học đường ít hướng
dẫn trên lớp học hơn và tập trung hơn vào Kế hoạch Cá nhân (cho cấp 3
và cao hơn). Các dịch vụ tức thời cho cá nhân và nhóm nhỏ (ví dụ tham
vấn) tiếp tục. N goài ra, nhà tham vấn dùng nhiều thời gian hơn vào việc
đánh giá xu hướng nghề nghiệp với học sinh lớp 8 khi các em chuNn bị
học cấp ba.
Trường Trung học Phổ thông
Ở bậc trung học phổ thông, nhà tham vấn học đường tiếp tục cung
cấp dịch vụ tức thời và thực hiện ít hơn các hướng dẫn trên lớp học. N hà
tham vấn trung học phổ thông cung cấp nhiều hơn các mục và bài hướng
dẫn về những lựa chọn sau khi học xong cấp 3. Ví dụ, họ giúp học sinh
chuNn bị cho việc học sau cấp 3 và/hoặc các lựa chọn đào tạo (ví dụ, cao
đẳng, trường thương mại) bằng việc giúp học sinh tìm các thông tin đúng
đắn và có ý nghĩ để đáp ứng được các yêu cầu, trợ giúp về tài chính, thư
giới thiệu, chuNn bị cho bài kiểm tra và các vấn đề khác. N hà tham vấn
trung học phổ thông giành nhiều thời gian cho việc giúp đỡ học sinh kiểm
soát quá trình để tốt nghiệp và chuNn bị cho các lựa chọn sau khi học
xong. Trong khi một số nhà tham vấn trung học phổ thông dành thời gian
xây dựng lịch học cho lớp, điều này được coi như là một nhiệm vụ không
phải hướng dẫn và lấy đi thời gian quý báu để làm việc trực tiếp với học
sinh.
5.1.2. Tại Pháp và Canada
Tư vấn hướng nghiệp, tham vấn học đường là những dịch vụ giáo
dục và đào tạo mang tính xã hội cao, được thiết chế hóa trong hệ thống
giáo dục và đào tạo, trong các nhà trường ở nhiều quốc gia có nền giáo
dục phát triển trên thế giới. Ơ Pháp và canada, tư vấn hướng nghiệp và tư
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vấn học đường trong các nhà trường được tổ chức một cách chặt chẽ, chịu
sự quy định nghiêm ngặt của luật pháp. ở các quốc gia này tồn tại hai mô
hình họat động của tư vấn học đường và tư vấn hướng nghiệp. Mô hình
thứ nhất trong đó tư vấn hướng nghiệp là một thành tố tích cực và sống
động của tư vấn học đường. Thứ hai, tư vấn định hướng - hướng nghiệp
đứng độc lập trong tổng thể hệ thống tham vấn học đường ở các nhà
trường.
Trong việc triển khai các mô hình tư vấn học đường và tư vấn
hướng nghiệp trong nhà trường, có một hành lang pháp lý rõ ràng và đồng
bộ nhằm duy trì, củng cố các chức năng của hai lĩnh vực nói trên trong
một loạt các khía cạnh, từ tài chính, pháp lý, tới thông tin, công nghệ, thiết
bị, cơ sở vật chất, phương pháp… và đặc biệt trong đào tạo và sử dụng
chính thức nguồn nhân lực đặc thù làm việc trong các hệ thống tư vấn tâm
lý này.
Tại Pháp và Canada, cũng giống như ở nhiều nơi khác, qua nhiều
nguồn và cách thức khác nhau, tùy theo quy định của pháp luật từng nước,
các dự luật ngân sách thường niên đối chiếu với các nhu cầu cụ thể, các hệ
thống tư vấn học đường và tư vấn hướng nghiệp được cung cấp các khoản
kinh phí chính thức và thường xuyên để có thể tiến hành các họat động
của mình với tư cách các dịch vụ xã hội công cộng.
Về pháp lý, cũng như đối với tham vấn, giáo dục hướng nghiệp, tư
vấn học đường được sự quy định chặt chẽ của các chính phủ và ngành
giáo dục trong việc bắt buộc các cơ sở giáo dục, đào tạo (nhà trường các
cấp) xây dựng, triển khai các họat động tư vấn học đường và định hướng
nghề nghiệp.
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Hệ thống pháp luật và thống kê nghề nghiệp việc làm quy định rõ
với các tên gọi thành văn của các lĩnh vực nghề nghiệp và chuyên môn "tư
vấn học đường, tư vấn hướng nghiệp…", mà nhờ đó, các nhà tư vấn có thể
có vị trí chuyên môn và được trả lương thỏa đáng, thường xuyên, chính
thức trong các môi trường làm việc của họ ở nhà trường nói riêng, trong
giáo dục và trong xã hội nói chung.
Về thông tin, cũng như ở nhiều quốc gia có nền giáo dục phát triển
khác, các chính phủ và ngành giáo dục ở Pháp và canada đề có các hệ
thống tài liệu, sách báo, tạp chí, thống kê, báo cáo về tư vấn học đường và
tư vấn hướng nghiệp. Hệ thống các tài liệu phục vụ các lĩnh vực tư vấn
này được soạn theo hướng lấy kỹ năng tư vấn (từ phía nhà tư vấn) và hỗ
trợ phát triển kỹ năng phát triển của khách hàng. Các phương pháp được
sử dụng trong xây dựng các tài liệu tư vấn đảm bảo nguyên tắc phù hợp
với đối tượng và tương đối dễ hiểu để học sinh, thầy cô, nhà trường, cha
mẹ… có thể tham khảo sử dụng.
N ổi bật nhất trong số các tài liệu sách vở phục vụ tư vấn học đường
và tư vấn hướng nghiệp trong nhà trường là hệ thống các sách tài liệu
hướng dẫn (guide books) dành cho học sinh, cha mẹ, các thầy cô giáo…
Về cơ sở vật chất và thiết bị, ở Pháp cũng như ở canada, việc thiết
lập các phòng tư vấn học đường và tư vấn hướng nghiệp trong nhà trường
được quy định hết sức chặt chẽ như một yêu cầu bắt buộc trong giáo dục
và đào tạo kể cả khu vực công cũng như khu vực tư. Các phòng tư vấn học
đường và tư vấn hướng nghiệp có nhiều tên gọi khác nhau, được dành cho
không gian với những diện tích phòng ốc có trang bị các thiết bị chuyên
môn đi kèm, mà đặc biệt trong đó là hệ thống tài liệu, tư liệu, thông tin,
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các thiết bị nghe nhìn và các hệ thống phần mềm chuyên môn được cài đặt
trợ giúp quá trình tư vấn được diễn ra một cách có hiệu quả nhất.
Phương pháp tác nghiệp đặc thù trong tư vấn học đường và hướng
nghiệp tại nhà trường, mặc dù có những khác biệt do tính đặc thù của từng
lĩnh vực chuyên môn và do các đặc điểm khác biệt giữa các hệ thống giáo
dục - đào tạo và xã hội khác nhau, song các mô hình của tư vấn học đường
và tư vấn hướng nghiệp nói chung trong các nhà trường ở Pháp và canada
cũng như nhiều nơi khác vẫn sử dụng một quy trình với các bước được
phối hợp với nhau một cách đa dạng, đa chiều và trong nhiều trường hợp
được kết hợp một cách linh họat, cụ thể như sau:
1. Đón tiếp
2. Phân loại
3. Các họat động xử lý tiếp theo ( tùy thuộc theo đối tượng, nhu cầu
tư vấn và các vấn đề tư vấn)
a. Thông tin - tra cứu thông tin tự động hoặc có trợ giúp
b. Các đánh giá - Trắc nghiệm khách quan (tự thực hiện hoặc
có sự giúp đỡ)
c. Tư vấn cá nhân (đặc biệt là các phương pháp trò chuyện,
phỏng vấn)
d. Tư vấn nhóm (lớn, vừa, nhỏ)
e. Trị liệu (đặc biệt trong tư vấn tâm lý học đường)
f. Các phương pháp khác (mô phỏng, sinh họat, tổ chức kỳ
cuộc, dự án…)
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4. Tư vấn - hỗ trợ giải pháp và ra quyết định
5. Hỗ trợ xây dự án và phương án hành động
6. Hỗ trợ thực hiện các hành động - giải pháp
7. Đánh giá, thông tin phản hồi, hỗ trợ liên tục của nhà tham vấn
trong mọi công đoạn.
5.1.3. Tại Aó
Từ năm 1998 - 1999 luật của Aó đã thông qua việc áp dụng tư vấn
giáo dục hướng nghiệp cho học sinh lớp 7 và lớp 8 ở tất cả các loại hình
trung học cơ sở. Hướng nghiệp được xem như là môn học phụ trợ, chiếm
khỏang 32 giờ/năm. N goài ra, họat động hướng nghiệp cho học sinh, sinh
viên còn được các nhà tư vấn học sinh/sinh viên đảm nhiệm trong các
trường trung học hoặc đại học. N hững nhà tư vấn là các giáo viên đã qua
những khóa học đặc biệt giúp họ có thể hỗ trợ học sinh và sinh viên trong
việc ra quyết định về giáo dục hay nghề nghiệp. Bằng họat động cụ thể
này, học sinh, sinh viên và cha mẹ của họ sẽ được thông báo về:
- Hội chợ việc làm
- Phần đào tạo thực hành trong các tổ chức
- N gày thông tin tại Viện Phát triển kinh tế (WIFI) hoặc tại Viện
Đào tạo nghề (bif).
N goài các trường học, tại aó còn có các trung tâm thông tin việc
làm (biz) cũng cung cấp nhưng dịch vụ tư vấn hướng nghiệp cho các đối
tượng học sinh, sinh viên và các bậc cha mẹ của họ. Trung tâm này có ở
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khắp mọi nơi trên đất aó, dưới những tên gọi khác nhau nhưng đều cùng
sự điều hành của các Phòng Kinh tế.
Tại trung tâm này, học sinh được cung cấp các chương trình thăm
quan nhằm mục đích tạo cơ hội cho các em tiếp cận với bức tranh toàn
cảnh về thế giới nghề nghiệp nói chung và với các mô hình đào tạo nghề
nói riêng. Bên cạnh đó các em được cung cấp những bài tập kiểm tra xu
hướng và những kỹ năng nghề nghiệp… Sau khi các em đã có những
thông tin sơ bộ về bản thân và thị trường lao động, các nhà tư vấn hướng
nghiệp sẽ đưa ra những lời khuyên thích hợp giúp các em học sinh lựa
chọn được cho mình một hướng nghề mà bản thân có cơ hội phát triển cao
nhất.
5.1.4. Tại Singapore
Singapore là một trong những quốc Đông N am Á đã đi đầu trong
trong lĩnh vực tư vấn nói chung và tư vấn tâm lý học đường, hướng
nghiệp nói riêng. Từ năm 1976, một trung tâm tư vấn học đường lấy tên
Dịch vụ Chăm sóc học sinh (student care Service - SCS) được thành lập.
Đây là tổ chức công tác xã hội tình nguyện được đăng ký với Cơ quan
Đăng ký các Hội đoàn và ủy ban các Tổ chức từ thiện và là hội viên của
Hội đồng Quốc gia Dịch vụ xã hội (N CSS). N ó cũng được Quỹ Cộng
đồng giúp một phần tài chính. Dịch vụ chăm sóc học sinh này được điểu
khiển bởi một Ban quản trị gồm những thành viên tình nguyện đại diện
cho nhiều giới chuyên nghiệp khác nhau.
Dịch vụ Chăm sóc học sinh cung cấp những dịch vụ xã hội trực tiếp
cho học sinh và gia đình các em. Với đội ngũ gồm các chuyên viên công
tác xã hội, các nhà tâm lý học, chuyên viên hỗ trợ học tập và các điều phối
viên các chương trình, dự án, Dịch vụ chăm sóc học sinh cung ứng những
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dịch vụ giúp đỡ học sinh mang tính chuyên nghiệp qua công tác như chăm
sóc các tình huống gia đình, tư vấn, nghiên cứu từng nhóm, hỗ trợ công
tác giáo dục và hỗ trợ học tập chuyên biệt.
Lúc đầu Dịch vụ Chăm sóc học sinh này được điều hành với một
văn phòng cơ quan chính để cung cấp các dịch vụ chăm sóc đến các
trường học cộng đồng. Dần dần trải qua nhiều năm, cơ quan này đã phát
triển thành ban trung tâm trên khắp singapore: Trung tâm clementi (1983),
Trung tâm hoigang (1989) và Trung tâm Yishum (1995). Sự phát triển của
dịch vụ này khiến cho công tác chăm sóc học sinh trở nên gần gũi với
cộng đồng và đáp ứng được nhu cầu thực tế của học sinh.
Mục tiêu - nhiệm vụ
Đối tượng phục vụ của Trung tâm tư vấn học đường này là các em
học sinh từ 5 - 18 tuổi . Mục tiêu của nó là giải tỏa những chướng ngại,
khó khăn của học sinh trong việc học tập. N ói rộng hơn, nó giúp cho các
em có quan hệ tốt hơn với bạn bè, thầy cô, giúp đối phó với vấn đề của
các em, phát huy tối đa khả năng học tập và giảm nhẹ những căng thẳng
trong thời kỳ chuyển tiếp của tuổi thanh thiếu niên. Đồng thời nó cung cấp
những hỗ trợ chuyên nghiệp cho giáo viên để đáp ứng nhu cầu hay những
vấn đề gặp phải trong quá trình dạy học.
Dịch vụ chăm sóc học sinh này có một mạng lưới họat động liên kết
với các trường học. Có trên 100 trường học ở singapore đã sử dụng các
dịch vụ chăm sóc học sinh của Trung tâm bằng cách này hay cách khác.
Từ năm 1996, Trung tâm này đã giúp huấn luyện các tư vấn viên là giáo
viên theo giáo trình tư vấn căn bản của Bộ Giáo dục. Hiện nay, Trung tâm
này tham gia huấn luyện cho chương trình tư vấn đặt cơ sở tại các trường
học do Phòng Đào tạo nhân viên của Bộ tổ chức.
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N hiệm vụ của Trung tâm chăm sóc học sinh được tóm tắt như sau:
1. Giúp các em học sinh phát huy tối đa tiềm năng của mình
2. Cộng tác với phụ huynh, trường học và những người khác trong
cộng đồng để giúp đỡ học sinh học tập.
3. Sử dụng tổng hợp các phương pháp phòng ngừa và điều trị để
hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của mình.
4. N âng cao tiêu chuNn chuyên môn trong mọi công tác chăm sóc
học sinh.
5. Sử dụng tối đa các nguồn tài nguyên sẵn có để đáp ứng nhu cầu
của học sinh.
6. Dùng cả nhân viên chính thức có trả lương lẫn những nhân viên
tình nguyện để hoàn thành nhiệm vụ.
7. Huấn luyện, phát triển và đánh giá sự đóng góp nguồn nhân lực
của trung tâm.
Các lĩnh vực họat động
+ Chăm sóc tình huống và tư vấn gia đình
Đây là công tác chủ yếu của các trung tâm chăm sóc học sinh, được
thực hiện bởi các chuyên viên công tác xã hội. Trung tâm làm việc với các
học sinh từ mẫu giáo đến trung học, tức từ 5 đến 18 tuổi. Công tác này
nhằm giúp các em đối phó với những khó khăn như các Nn ức thời thơ ấu
hay giúp các em vượt qua những hành vi lệch lạc trong học tập, như trốn
học, lệch lạc hành vi đạo đức, khuynh hướng đòi tự lập. Quan điểm của
trung tâm trong công tác chăm sóc là phải có cái nhìn tổng hợp đối với các
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vấn đề của tuổi học sinh dựa trên mối tương quan ba mặt: gia đình, học
sinh và học đường, và sự hiệu quả của công tác chăm sóc, tư vấn tùy thuộc
vào sự cộng tác của ba yếu tố trên. Khi học sinh gặp vấn đề, nhà trường sẽ
liên hệ với trung tâm để trao đổi về vấn đề của học sinh và bàn phương án
giúp đỡ. Tùy thuộc trường hợp cụ thể học sinh sẽ được nhân viên đến
chăm sóc, tư vấn.
+ Dịch vụ tâm lý giáo dục.
Dịch vụ tâm lý giáo dục (eps) chính thức được thành lập vào tháng
5/1983 đánh dấu một mốc quan trọng trong lịch sử của trung tâm. Dịch vụ
tâm lý giáo dục này cũng là một trong những công tác chủ yếu của trung
tâm. N ó tập trung chủ yếu vào những vấn đề liên quan đến việc học tập
của học sinh. N ó chNn đóan và hỗ trợ học sinh những nhu cầu đặc biệt của
chúng trong các trường công lập. N hững người phụ trách công tác này là
các nhà tâm lý giáo dục và các chuyên viên hỗ trợ học tập.
Dịch vụ tâm lý giáo dục cung cấp sự hỗ trợ cho học sinh gặp khó
khăn trong việc học như thi hỏng, bị thiểu năng trí tuệ, khó đọc, khó tập
trung… Các nhà tâm lý giáo dục cũng dùng các trắc nghiệm để đánh giá,
đo lường về các khả năng ngôn ngữ, văn chương, nhận thức, kiểm tra
hành vi của học sinh và sẽ thảo luận với thầy cô nếu thấy cần thiết.
N goài ra, dịch vụ tâm lý giáo dục cũng hỗ trợ cha mẹ học sinh có
nhu cầu đặc biệt để tạo cơ hội cho cha mẹ các em chia sẻ mối bận tâm và
vấn đề họ gặp trong việc nôi dạy con cái. Thêm vào đó là những buổi nói
chuyện, hội thảo với nhà trường và cha mẹ học sinh để những vấn đề liên
quan đến học tập và những hiểu biết và các cách giúp đỡ các học sinh cá
biệt này.
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+ Chương trình chăm sóc thiếu niên phạm pháp
Chương trình chăm sóc thiếu niên phạm pháp (GP) là chương trình
được nhà nước tài trợ dưới sự giám sát của Bộ Phát triển cộng đồng và
thể thao (MCDS) nhằm tăng cường hệ thống ngăn ngừa thiếu niên phạm
pháp. Chương trình này nhằm đối phó với tình trạng thiếu niên phạm pháp
ngày càng gia tăng ở singapore. Chương trình là một hệ thống liên kết
giữa ông an nhà trường và các tổ chức xã hội tình nguyện trong đó có sự
tham gia của trung tâm Chăm sóc học sinh, để cung cấp chương trình tư
vấn và cai nghiện cho các thiếu niên pháp pháp trong 6 tháng.
+ Chương trình cố vấn cho sinh viên
Chương trình cố vấn cho sinh viên (SMP) là một sự án liên kết giữa
trung tâm này với Hiệp hội Đại học Quốc gia singapore (nus) và Hội đồng
phát triển cộng đồng tây nam. Công tác cố vấn cho sinh viên này được
khai sinh từ giữa thập niên 90 để đáp ứng nhu cầu xã hội và giúp giải
quyết những vấn đề cho sinh viên ở đại học. Trung tâm đã đóng góp khả
năng chuyên môn và kinh nghiệm của mình cho công tác chăm sóc sinh
viên
+ Các dịch vụ khác
Trung tâm Chăm sóc học sinh cũng cung cấp những dịch vụ khác
cho cộng đồng như:
- Chăm sóc nhóm nhằm giúp đỡ cho học sinh hay cha mẹ học sinh,
tạo điều kiện để phát huy mối quan hệ tốt đẹp của các thành viên trong gia
đình.
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-Chương trình tổ chức tại các trường học là sinh họat chăm sóc tình
huống hay tư vấn trong phạm vi nhà trường để tiếp xúc rộng rãi với học
sinh và tạo điều kiện cho công tác của trung tâm trong các trường học.
- Các buổi huấn luyện nhằm giúp cho giáo viên và học sinh nắm
được kiến thức và kỹ năng để làm việc hiệu quả hơn.
- Giáo dục đời sống gia đình là chương trình cung cấp sách vở,
bằng và các nguồn tài liệu khác để giúp cha mẹ học sinh nắm bắt những
kiến thức và kỹ năng trong việc nuôi dạy con cái, truyền thống gia đình...
- Phát triển các tình nguyện viên là chương trình hướng dẫn, huấn
luyện nhằm trang bị cho các tình nguyện viên để họ làm việc được hiệu
quả bên cạnh các nhân viên chính thức.
5.1.5. Tại Trung Quốc
Bắt đầu từ những năm 80 của thế kỷ 20, người Trung Quốc bắt đầu
đặt vấn đề về áp lực học tập cũng như định hướng tương lai mà họ đặt ra
cho trẻ em. Ý thức hệ Khổng Tử đặt giáo dục vào vị trí ưu tiên và khiến
cho cha mẹ đều ép con học tập thật nhiều và vượt trội với mong muốn con
mình sau này có được một tương lai tốt đẹp. Chính thời điểm này, chính
phủ đã nhận thấy vai trò quan trọng của việc chăm sóc không chỉ thể chất
mà còn phải cả tinh thần cho các em. Song song với việc cải thiện các
phương pháp giảng dạy, giảm tải học tập, xem lại các chương trình, các
trường học đã tìm kiếm các chuyên gia tâm lý học để hiểu rõ hơn về sự
phát triển tâm lý và cách phòng ngừa các vấn đề liên quan đến sức khỏe
tinh thần. Các trường học đã xây dựng các trung tâm tham vấn sức khỏe
tinh thần và tư vấn hướng nghiệp, giúp học sinh có những khó khăn trong
học tập, các vấn đề lo âu, hoặc những dự định nghề nghiệp tương lai. Đối
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với các trường đại học, cao đẳng, các trung tâm tham vấn được chỉ đạo
bởi phòng công tác sinh viên, và theo quy định của Bộ Giáo dục Trung
Quốc, các phòng công tác sinh viên thường liên kết chặt chẽ với bộ phận
giáo dục chính trị tư tưởng. N ăm 1995, trong số 1800 trường đại học của
Trung Quốc, có hơn 30% các trường thực hiện công tác tham vấn tâm lý
cho sinh viên, bao gồm giải quyết các khó khăn trong học tập, trị liệu các
rối loạn liên quan đến quan hệ xã hội, cảm xúc, các vấn đề sức khỏe tâm
sinh lý cũng như định hướng và lựa chọn nghề.
5.2. Mô hình tư vấn nghề nghiệp tại Việt Nam
Theo thống kê sơ bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ tinh riêng hệ
thống các trường trong hệ thống giáo dục phổ thông chúng ta đã có 8734
trường THCS; 1687 trường THPT. 300 Trung tâm giáo dục tổng hợp12.
Tuy nhiên, trong suốt một thời gian dài, do nhiều lý do của lịch sử, chúng
ta chưa tập trung đào tạo đội ngũ chuyên gia làm công tác tư vấn hướng
nghiệp cũng như đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống giáo dục hướng
nghiệp trong các trường phổ thông, cao đẳng, đại học... điều mà các quốc
gia trên thế giới và trong khu vực đã thực hiện từ lâu. Theo Uỷ ban Dân số
- gia đình và trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh, hiện có 50 điểm trường
phổ thông có phòng tư vấn học đường trên tổng số trên 800 trường tiểu
học, THCS, THPT13. Còn tại Thủ đô Hà N ội, tính đến năm 2007, có 4
trường THPT có phòng tư vấn học đường - hướng nghiệp trên tổng số 128
trường14. Tuy nhiên việc thành lập các phòng tư vấn học đường - hướng
nghiệp còn mang tính đơn lẻ, chưa có hệ thống và chưa được pháp luật,
12

Trần Văn N hung, Định hướng và nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp cho hệ thống giáo dục quốc dân tại
VN , Kủ yếu hội thảo Quốc tế : Đối thoại Pháp - á vấn đề và hướng đi cho giáo dục hướng nghiệp tại
Việt N am. trang 7. 1/2005
13
N guyễn Thị Bĩch Hồng, Thực trạng công tác tham vấn học đường tại TPHCM, Hội thảo Xây dựng và
phát triển mạng lưới tham vấn trong trường học, 2006, trang 107.
14
Phạm Mạnh Hà, Thực trạng công tác hướng nghiệp trong các trường THPT ở Hà N ội, Đề tài ĐHQG
2004 - 2006.
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thể chế giáo dục, y tế và xã hội quy định một cách rõ ràng. Có thể nói,
hiện nay có hai loại mô hình phòng tư vấn học đường trong các trường
THPT, một là phòng tư vấn học đường được thành lập dưới sự tài trợ của
UN ICEF và UBDSGĐ&TE Việt N am. Hai là do nhà trường chủ động
thành lập. Hai mô hình này đều có điểm chung: thứ nhất họat động hoàn
toàn miễn phí, và thực hiện ngay tại trường trong một phòng kín đáo hoặc
ghép chung với phòng y tế, phòng truyền thống, văn phòng đoàn - hội,
phòng thiết bị, thư viện… Thứ hai, đội ngũ cán bộ tham vấn chưa được
đào tạo chính quy tại các trường đại học. Thứ ba, quy trình tư vấn hoàn
toàn mang tính kinh nghiệm. Dưới đây giới thiệu một mô hình tư vấn học
đường - hướng nghiệp tiêu biểu trong trường THPT hiện nay.
Mô hình phòng tư vấn học đường tại Trường THPT Đinh Tiên
Hoàng, Hà N ội
Thành lập từ tháng 10-2006 , Bộ phận tư vấn tâm lý của trường
nhằm tới giải quyết 4 mục đích sau đây:
1. Định hướng và tổ chức những hoạt động thực sự bổ ích và đem
lại kiến thức cần thiết về kỹ năng sống, tâm lý và SKTT cho các em;
2. Thông qua hoạt động tập thể với học sinh, mang đến cho các em
hình ảnh thân thiện và gần gũi hơn về nhà tâm lý, xoá bỏ rào cản định kiến
nhà tâm lý - học sinh và khiến các em chủ động tìm đến tư vấn tâm lý khi
có nhu cầu;
3. Tìm hiểu tâm tư, tình cảm, cách suy nghĩ, quan niệm sống,
những vấn đề thời sự, nóng bỏng... trong đời sống học sinh;
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4. Tìm hiểu và phát hiện sớm những trường hợp cần trợ giúp để tổ
chức thảo luận trong Văn phòng Tư vấn, với Ban giám hiệu và tìm ra
phương thức can thiệp thích hợp.
Sau khi phát hiện những trường hợp nghi vấn có vấn đề SKTT, nhà
tâm lý của Văn phòng Tư vấn Đinh Tiên Hoàng tìm gặp trực tiếp học sinh
để tiến hành những công việc cần thiết. Tiếp theo, tổ chức các buổi giám
sát hoặc thảo luận, trao đổi để phân tích kỹ tình hình và các đặc điểm
trước khi đưa ra một quyết định cụ thể. Quá trình giám sát, thảo luận này
thường được thực hiện trong một êkip giáo dục, bao gồm nhà tâm lý đã
làm việc trực tiếp với học sinh, Hiệu trưởng (hoặc một thành viên trong
Ban giám hiệu), một/hai cán bộ khác thuộc Văn phòng Tư vấn và một
chuyên gia từ bên ngoài. N hững buổi thảo luận này tạo điều kiện cho cả
êkip xem xét và phân tích lại tình trạng của học sinh, đưa ra ý kiến, quan
điểm của mình và cùng trao đổi để đi đến quyết định. Đến đây, thường
xảy ra ba khả năng:
1. Cần phải tìm hiểu và tiến hành các buổi hỏi chuyện lâm sàng và
thăm khám tâm lý bổ sung để đưa ra nhận định rõ ràng hơn;
2. Gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh để tìm hiểu sâu về tiền sử và
những vấn đề gia đình, đồng thời đề nghị phụ huynh cho phép nhà tâm lý
của Trường tiến hành theo dõi tâm lý định kỳ (1 lần/tuần, 2 tuần, tháng...);
3. Quyết định tìm đến sự thăm khám và/hoặc can thiệp của một nhà
chuyên môn khác (bác sỹ tâm thần, nhà trị liệu tâm lý...) - Trong trường
hợp này, thông thường lãnh đạo nhà trường gặp phụ huynh và khuyến
khích gia đình đưa con em đến thăm khám tại một cơ sở chuyên sâu.
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PHỤ LỤC
MỘT SỐ TRẮC N GHIỆM SỬ DỤN G TRON G HOẠT ĐỘN G
HƯỚN G N GHIỆP VÀ TƯ VẤN N GHỀ:
TRẮC NGHIỆM
NGHIÊN CỨU HỨNG THÚ CỦA HỌC SINH
(A.E.Gôlốmtốc)
Các em đọc từng ý rồi chọn ngay ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu và
điền vào bảng trả lời trắc nghiệm theo cách
[5]

: Rất thích và muốn trở thành chuyên gia

[4]

: Thích hiểu biết nhưng không thích làm

[3]

: Không biết hoặc không tự tin

[2]

: Không yêu thích

[1]

: Rất không yêu thích

Bạn có thích hay không
Stt Bạn có thích hay không

5

1.

Giờ học vật lý.

2.

Giờ học toán.

3.

Giờ học hóa.

4.

Đọc các sách hoặc thông tin về thiên văn.

5.

Đọc những thí nghiệm về động vật.

6.

Đọc về cuộc sống và công việc của bác sỹ.

7.

Đọc về nông nghiệp, về trồng trọt và chăn
nuôi.
Đọc về rừng.

8.
9.
10.
11.
12.

Đọc về những tác phNm văn học cổ điển
thế giới.
Đọc các sách tạp chí, nghe đài phát thanh,
xem truyền hình.
Giờ học lịch sử.
Đến nhà hát, viện bảo tàng, phòng triển
lãm tranh nghệ thuật.
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4

3

2

1

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Đọc sách về những cuộc thám hiểm địa
chất.
Đọc về các quốc gia, nền kinh tế và chế
độ nhà nước của họ.
Tổ chức các bạn bè đồng nghiệp thực hiện
những công tác xã hội và lãnh đạo họ.
Đọc về những cong việc của công an.
Đọc về những người thủy thủ, những phi
công .
Đọc về những công việc của bảo mẫu.

20.

Làm quen với cơ cấu và máy công cụ của
công nhân.
N ấu ăn bữa trưa.

21.

Đọc vền những người xây dựng .

22.

Trang trí làm đẹp cho căn phòng, nơi mà
anh chị học tập, sống và làm việc .
Đọc về những thành tựu tiến bộ kỹ thuật (
ví dụ, tạp chí “ Tuổi trẻ kỹ thuật” , “ Kỹ
thuật viên trẻ”…vv
Làm quen với cơ cấu đồ điện gia dụng.
Bộ điện đài.
Đọc các sách khoa học phổ biến về những
phát minh vật lý.
Hiểu biết về những thành tựu mới trong
lĩnh vực hóa học (Từ các tạp chí qua đài
phát thanh và truyền hình…vv).
Hiểu biết về những thành tựu mới trong
lĩnh vực hóa học ( các tạp chí qua đài phát
thanh và truyền hình…vv).
Xem những chương trình truyền hình về
những phi công tàu vũ trụ.
N ghiên cứu về sinh vật học.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Quan tâm đến những nguyên nhân gây
bệnh và cách chữa bệnh.
N ghiên cứu về thực vật học.

32.

Thời gian dạo chơi trong rừng.

33.

Đọc những thông tin lý luận phê bình văn
học.
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34.
35.

Tích cực tham gia những hoạt động xã
hội.
Đọc sách nói về các sự kiện lịch sử.

36.

N ghe nhạc giao hưởng.

37.

Biết về những khám phá mới trong việc
khai thác mỏ, quặng quý giá, có ích.
Biết về những khám phá mới về địa lý

38.
39.
40.
41.
42.

Bàn luận về các tin tức thời sự và những
sự kiện
Thiết lập những kỹ luật giữa các bạn đồng
trang lứa hay nhỏ tuổi
Đi du lịch vòng quanh đất nước

43.

Cho bạn bè lời khuyên làm sao để giải bài
tập khó, viết đúng văn phong câu, từ…
Làm quen với nhiều nhạc cụ khác nhau.

44.

Giờ học nữ công gia chánh.

45.

Biết những thành tựu mới trong lĩnh vực
xây dựng.
Đến thăm nhà máy.

46.
47.
48.
49.
50.
51.

Làm quen với các cơ cấu điện máy, cơ
điện.
Đọc tin tức với các tạp chí khoa học phổ
thông về những thành tựu trong lĩnh vực
kỹ thuật truyền thanh.
Tìm hiểu lý thuyết các hiện tượng vật lý
học.
Giải những bài tập phức tạp.

52.

Thử nghiệm hóa học và quan sát những
phản ứng của chúng.
Quan sát những tinh tú trên bầu trời.

53.

Chăm sóc và quan sát cây trồng.

54.

Băng bó và chăm sóc vết thương.

55.

N uôi và chăm sóc động vật.

56.

Sưu tập mẫu cây .

57.

Sáng tác truyện ngắn và thơ.
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58.
59.
60.
61.
62.
63.

Quan sát hành vi và cuộc sống của con
người.
Tham gia công việc của nhóm lịch sử, tìm
kiếm tư liệu, các nhân chứng trong những
sự kiện đã qua
N gâm thơ, hát hợp xướng, biểu diễn trên
sân khấu.
Sưu tập khoáng vật và quan tâm đến
nguồn gốc xuất xứ của chúng
N ghiên cứu thiên nhiên ở địa phương.

69.

Tổ chức những biện pháp cho tập thể ở
trường học.
Chú ý đặc biệt đến nhân cách, hạnh kiểm
của con người.
Đến tham quan nhóm những người yêu
thích ô tô và phục vụ ô tô.
Dành thời gian cho trẻ (đọc sách, kể
chuyện, hoặc giúp đỡ một việc gì đó cho
chúng).
Chế tạo những máy móc và dụng cụ máy
khác nhau.
Tổ chức ăn uống trong thời gian nghỉ ngơi
ngoài trời.
Thường có mặt ở công trường.

70.

May áo quần.

71.

73.

Sưu tầm và sửa chữa những máy móc, xe
đạp, máy bay, đồng hồ.
Sữa chữa các đồ điện gai dụng và máy
móc đài phát thanh.
Học tập trong nhóm vật lý.

74.

Học tập trong nhóm toán học.

75.
76.

Hòa trộn những dung dịch và cân bằng
những phản ứng.
Đến quan sát đài thiên văn, nhà vũ trụ.

77.

Đến thăm nhóm sinh vật.

78.

Theo dõi, chăm sóc bệnh nhân và sẵn sàng
giúp họ.

64.
65.
66.
67.
68.

72.

205

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Quan sát về thiên nhiên và sưu tầm ghi
chép về chúng.
Trồng cây và chăm sóc chúng.
Làm việc với những cuốn từ điển, sách sử
học và những thư mục thư viện.
N hanh chóng chuyển từ một công việc
này sang một công việc khác
Phát biểu với một bài thảo luận về những
chuyên đề lịch sử.
Sử dụng những nhạc cụ, vẽ tranh hoặc
khắc trên gỗ.
Ghi chép lại các thành phần của khoáng
vật.
Tham gia các cuộc thám hiểm địa lý

89.

Phát biểu ý kiến về những thông tin về
tình hình thế giới
Giúp đỡ những người làm ở ngành công
âm nhạc
Đến thăm những nhóm thủy thủ trẻ.

90.

Thực hiện công việc của người bảo mẫu

91.

Giờ học lao động

92.

97.

Đưa ra những lời khuyên cho những
người quen trong việc mua sắm áo quần.
Quan sát những công việc của những
người thợ xây dựng.
Làm quen với các sản phNm của ngành
dệt may.
Làm những mô hình máy bay, địa cầu, tàu
thuyền
Sưu tập những bộ điện đài, máy phát
thanh.
Tham gia cuộc thi olimpic môn vật lý.

98.

Tham gia cuộc thi olimpic môn toán.

99.

Làm bài tập hóa học.

88.

93.
94.
95.
96.

100. Tham gia làm việc ở nhóm thiên văn.
101. Làm thí nghiệm trên động vật.
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102. N ghiên cứu cấu trúc nội tạng của con
người.
103. Dẫn ra những kinh nghiệm làm việc với
mục đích bồi dưỡng phát triển văn hóa
nông thôn.
104. Trở thành thành viên của hội bảo vệ môi
trường thiên nhiên.
105. Tham gia vào các cuộc tranh luận, hội
nghị của bạn đọc.
106. Phân tích những hiện tượng, sự kiện trong
cuộc sống.
107. Thích thú với những quá khứ của đất nước
mình.
108. Xuất hiện những đam mê về lý luận và
lịch sử phát triển nghệ thuật.
109. Thực hiện những chuyến dã ngoại dài
ngày và khó khăn.
110. Lập những bản đồ địa lý và sưu tầm những
số, tư liệu về địa lý.
111. In ấn, ban hành các chế độ chính trị của
các nước khác nhau.
112. Công việc của luật sư.
113. Đến thăm những nhà du hành vũ trụ trẻ
tuổi.
114. Công việc của giáo viên.
115. Thường đến nhà máy.
116. Sẵn lòng phục vụ mọi người.
117. Tham gia vào công việc xây dựng.
118. Làm quen với những sản phNm ngành sản
xuất công nghiệp.
119. Thông thạo những kỹ thuật về bản vẽ, sơ
đồ.
120. Sử dụng những ứng dụng đo lường chính
xác và sắp xếp, tính toán ngay.
121. Thực hiện về những thí nghiệm vật lý.
122. Thực hiện những công việc, cố gắng tìm
hiểu các nguyên tắc, định lý toán học.
123. Trợ giúp cho thầy giáo trong những cuộc
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124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.

thi nghiệm hóa học.
Sưu tầm những kiến thức về các hành tinh
khác.
Đọc về những hoạt động của các nhà
nghiên cứu sinh vật học nổi tiếng.
Trở thành vận động viên của viện điều
dưỡng.
Thực hiện những công việc chăm nom,
bảo quản máy móc, công cụ nông nghiệp.
Làm quen với những kiến thức lâm
nghiệp.
N ghiên cứu nguồn gốc tiếng nói và sự kết
hợp từ riêng.
Ghi nhật ký những dấu hiệu trong trường
học và những tờ báo thành phố.
N ghiên cứu lịch sử đã qua của các nước
khác.
Đến nhà hát xem một vở kịch nào đó
không chỉ một lần.
Đọc về cuộc sống và hoạt động của các
nhà địa chất nổi tiếng.
N ghiên cứu về địa lý của hành tinh chúng
ta.
N ghiên cứu tiểu sử của các nhà hoạt động
chính trị nổi tiếng.
Đánh giá đúng những hoạt động của bạn
bè, người quen, những nhân vật trong các
tác phNm văn học.
Đọc sách báo về các phương tiện giao
thông đi lại.

Em cho biết đôi nét về bản thân:
1. Họ và tên:………………………………………………………..
2. Giới tính:

1. N am

2. N ữ.

3. Lớp:……………..Trường:………………………………………
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BẢNG MÃ KHOÁ TRẮC NGHIỆM XU HƯỚNG NGHỀ
STT

Cột

LĨNH VỰC NGHỀ

1. Cột 1

Cột số 1 nói lên xu hướng vật lý

2. Cột 2

Cột số 2 nói lên xu hướng toán học

3. Cột 3

Cột 3 nói lên xu hướng hóa học

4. Cột 4

Cột số 4 nói lên xu hướng thiên văn học

5. Cột 5

Cột 5 nói lên xu hướng sinh học

6. Cột 6

Cột số 6 nói lên xu hướng y học

7. Cột 7

Cột 7 nói lên xu hướng N ông nghiệp

8. Cột 8

Cột số 8 nói lên xu hướng lâm nghiệp

9. Cột 9

Cột 9 nói lên xu hướng ngữ văn

10. Cột 10

Cột số 10 nói lên xu hướng báo chí

11. Cột 11

Cột 11 nói lên xu hướng lịch sử

12. Cột 12

Cột số 12 nói lên xu hướng nghệ thuật

13. Cột 13

Cột 13 nói lên xu hướng địa chất

14. Cột 14

Cột số 14 nói lên xu hướng địa lý

15. Cột15

Cột 15 nói lên xu hướng công tác xã hội

16. Cột 16

Cột số 16 nói lên xu hướng luật

17. Cột 17

Cột 17 nói lên xu hướng giao thông vận tải

18. Cột 18

Cột số 18 nói lên xu hướng sư phạm

19. Cột 19

Cột 19 nói lên xu hướng công nhân nghề

20. Cột 20

Cột số 20 nói lên xu hướng các hoạt động dịch vụ

21. Cột 21

Cột 21 nói lên xu hướng xây dựng

22. Cột 22

Cột số 22 nói lên xu hướng công nghiệp nhẹ

23. Cột 23

Cột 23 nói lên xu hướng kỹ thuật

24. Cột 24

Cột số 24 nói lên xu hướng kỹ thuật điện
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TRẮC NGHIỆM CHÌA KHOÁ NGHỀ NGHIỆP
Chào mừng bạn đã tham gia chương trình trắc nghiệm này, để có
thể điền chính xác bạn không nên quá căng thẳng trong việc trả lời các
câu hỏi, chỉ cần bạn đáng giá đúng những gì bạn thường làm trong cuộc
sống hàng ngày. Với mong muốn giúp bạn hiểu rõ về sở thích nghề nghiệp
của chính bạn, chúng tôi mong rằng bản trắc nghiệm này sẽ mang lại cho
bạn nhiều khám phá thú vị.
Bạn trả lời các câu hỏi trong bảng sau và cho điểm theo mẫu:
Mức 1: (Rất thấp): =

1 điểm

Mức 2: (thấp):

=

2 điểm

Mức 3: (vừa):

=

3 điểm

Mức 4: (cao):

=

4 điểm

Mức 5: (Rất cao): =

5 điểm
PHẦN R
Mức độ đúng nhất

Phần R

1

Tính kiên trì
Tính tự lập
Có đầu óc thực tế
Tính nghiêm khắc
Đạt được những tiêu chuNn rõ ràng
Linh động trong công việc
Làm công việc thực hành
Khoẻ mạnh và nhanh nhẹn
Làm công việc thủ công
Tiếp xúc với thiên nhiên, động vật
Tổng cộng
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2

3

4

5

Điể
m

PHẦN I
Mức độ đúng nhất
Phần I

1

2

3

4

5

Điểm

Điềm tĩnh
Chính xác
Tính lôgic
Tính tìm hiểu, khám phá
Đóng góp kiến thức vào một lĩnh vực
Có thể tổ chức công việc của mình
Thực hiện một vấn đề phức tạp
Quan sát, phản ánh, nghiên cứu
Phân tích giải quyết vấn đề
Giả thuyết, lập luận sự việc
Tổng cộng
PHẦN A
Mức độ đúng nhất
Phần A

1

Dễ xúc động
Độc đáo
Bốc đồng
Trực giác
Có khả năng viết hoặc trình bày ý tưởng
Sáng tạo ý tưởng, chương trình, cấu trúc
mới
Thoải mái khi bộc lộ ý kiến riêng
Trình diễn, khiêu vũ, đóng kịch
Sử dụng khả năng về mỹ thuật, trang trí,
vẽ
N ăng khiếu âm nhạc
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2

3

4

5

điểm

Tổng cộng
PHẦN S
Mức độ đúng nhất
Phần S

1

2

3

4

5

điểm

Tinh thần hợp tác
Biết đồng cảm
Thân thiện
Lịch thiệp
Đóng góp để thế giới tốt đẹp hơn
Cảm thấy việc mình làm tạo nên sự
khác biệt
Trực tiếp giúp đỡ người khác
Tư vấn, đào tạo và hướng dẫn
Giải quyết vấn đề và hoà giải
Chăm sóc, an ủi người khác
Tổng kết
PHẦN E
Mức độ đúng nhất
Phần E

1

Quyết đoán
N ghị lực
Có sức thuyết phục
Mạnh mẽ
Có thể nhanh chóng vượt lên người
khác
Làm người khác thay đổi ý kiến
Khả năng, diễn đạt, tranh luận trước
công chúng
Lên kế hoạch và quyết định
Đánh giá và dự đoán nhu cầu
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2

3

4

5

điểm

Tổng cộng
PHẦN C
Mức độ đúng nhất
Phần C

1

2

3

4

5

Chính xác
Tỉ mỉ
Chu đáo
CNn thận
Làm công việc với nhiệm vụ rõ ràng
Hoàn thành những công việc đòi hỏi sự
tỉ mỉ
Kế hoạch điều phối công việc
Tính toán, so sánh số liệu
Lưu trữ, cập nhật và phân loại thông tin
Tính toán và dự kiến chi tiêu
Tổng cộng
Em cho biết đôi nét về bản thân:
4. Họ và tên:………………………………………………………..
5. Giới tính:

1. N am

2. N ữ.

6. Lớp:……………..Trường:………………………………………
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Điểm

TRẮC NGHIỆM NHÂN CÁCH CỦA EYSENCK
Các em đọc từng ý rồi chọn ngay ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu và
điền vào bảng trả lời trắc nghiệm theo cách đánh dấu x vào phương án
trả lời có hoặc không.
(Thời gian làm trắc nghiệm: 25 - 30 phút)
Bạn có thích hay không
1
Bạn có thường xuyên bị lôi cuốn bởi những cảm tưởng, những ấn
tượng mới mẻ hoặc đi tìm nguồn cảm xúc mạnh mẽ để giải buồn hoặc
làm cho mình phấn chấn không?
2
Bạn có thích luôn luôn có mặt ở trong nhóm, trong hội của mình
không?
3
Có đúng là bạn thích trò chuyện đến mức là không bao giờ bỏ lỡ cơ
hội để được nói chuyện, kể cả với người không quen biết không?
4
Bạn có muốn trước khi làm việc gì cũng phải cân nhắc, suy nghĩ,
không vội vàng không?
5
Bạn có thích làm những công việc đòi hỏi sự chú ý thường xuyên
không?
6
Bạn có thường xuyên cần có người ý hợp tâm đồng để động viên,
an ủi không?
7
Có đúng bạn là người đôi khi rất nhiệt tình trong công việc nhưng
cũng có lúc hoàn toàn chán chường, uể oải không?
8

Có nỗi đau nào làm cho bạn lo lắng không?

9
Tâm trạng của bạn có thường hay thay đổi, lúc vui, lúc buồn
không?
10

Có bao giờ bạn run sợ không?

11

Đôi lúc, bạn cũng nổi nóng, không kiềm chế được, phải không?

12

Có khi nào bạn nói về những điều mà bạn không am hiểu không?

13

Bạn là người vô tư, không bận tâm đến điều gì, phải không?
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14
Có phải lúc ai đó tăng dần quát tháo với bạn thì bạn cũng quát tháo
lại không?
15
Bạn có cảm thấy thật bất hạnh nếu trong thời gian dài không tiếp
xúc rộng rãi với mọi người không?
16

Bạn thích đọc sách hơn là trò chuyện với người khác, phải không?

17
Bạn có cảm thấy khó chịu khi sống trong một tập thể mà mọi người
hay giễu cợt nhau không?
18
Bạn cảm thấy rất khó khăn khi phải từ bỏ những ý định của mình
hoặc từ chối người khác ngay cả khi hoàn cảnh bắt phải như thế không?
19

Bạn thường day dứt mỗi khi gặp sai lầm, phải không?

20

Bạn có cho mình là người dễ xúc động, dễ phản ứng không?

21

Bạn có dễ phật ý không?

22

Bạn có hay bực tức không?

23
Có những ý nghĩ mà bạn giữ kín, không cho người khác biết, phải
không?
24
Khi đã hứa làm việc gì, bất kể lời hứa đó có thuận lợi cho mình hay
không, bạn vẫn luôn luôn giữ lời hứa, phải không?
25
Bạn có hay nói và hành động một cách bột phát vội vàng, không
kịp suy nghĩ không?
26
Bạn có khả năng làm chủ được tình cảm của mình và hoàn toàn vui
vẻ trong các buổi hội họp, phải không?
27

Bạn có cho mình là người hoàn toàn tự tin không?

28
Bạn có cho rằng chỉ cần ít bạn nhưng phải là những bạn thân
không?
29

Bạn đi đứng ung dung, thong thả , phải không?

30
Có khi nào bạn thấy mình là người bất hạnh một cách vô duyên cớ
không?
31

Bạn có cho mình là người nhạy cảm và dễ bị kích động không?
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32
Bạn có hay phật ý khi người khác chỉ ra những lỗi lầm trong công
tác ,trong cuộc sống riêng tư của bạn không?
33

Bạn có hay mơ ước không?

34

Cạn có hay có những cơn ác mộng không?

35
Đôi khi bạn cũng thêm thắt câu chuyện cho sinh động, phải
không?
36
Tất cả thói quen của bạn đều tốt và hợp với mong muốn của bạn,
phải không?
37
Bạn có cho mình là người không hề lúng, không phải mất công tìm
kiếm cũng luôn đưa ra lời giải đáp khi phải đánh giá, nhận xét một vấn đề
nào đó và sẵn sàng làm tất cả để tranh luận đến cùng không?
38

N gười ta cho bạn là người hoạt bát, vui vẻ , phải không?

39
Bạn có dễ dàng làm cho nhóm bạn bè của bạn đang buồn chán, tẻ
nhạt thành sôi nổi, vui vẻ không?
40

Ở chỗ đông người, bạn thường im lặng, phải không?

41
Bạn có cho rằng khó có thể hài lòng trong một buổi gặp mặt liên
hoan không?
42
Bạn có thấy rụt rè, e thẹn khi muốn bắt chuyện với một người khác
giới dễ mến nhưng chưa quen biết không?
43
Sau khi làm xong một việc, bạn có cho rằng mình có thể làm việc
đó tốt hơn không?
44

Bạn có lo lắng về sức khoẻ bản thân không?

45

Bạn có hay bị mất ngủ vì những ý nghĩ lộn xộn trong đầu không?

46
Sự cảm nhận rằng mình thấp kém hơn người khác có làm bạn khó
chịu không?
47
Có bao giờ bạn đến nơi hẹn hoặc nơi làm hay đi học muộn giờ
không?
48
N ếu như không có người kiểm tra khi đi tàu xe, bạn có mua vé
không?
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49

Bạn có hay hành động một cách bồng bột, nông nổi không?

50

Bạn có thích làm những công việc hoàn toàn gấp gáp không?

51

Bạn có thích được người khác cho mình là quan trọng không?

52
Khi muốn biết một điều gì, bạn thường tự tìm trong sách vở chứ
không hỏi người khác, phải không?
53

Bạn có thích trêu đùa người khác không?

54
Bạn có hay ân hận về những lời bạn đã nói, vè những việc bạn đã
làm mà lẽ ra không nên nói, không nên làm như vậy không?
55
Trước những sự việc có hoặc không thể xảy ra, bạn có hồi hộp
không?
56
Đôi lúc bạn tự cảm thấy mình thật sự lo lắng một điều vô lý nào đó
mà không lý giải nổi
57

Có bao giờ bạn hồi hộp trước một sự kiện nào đó không?

58

Bạn có bị mất ngủ không?

59
Trong số những người quen, có người bạn không ưa họ một cách
công khai, phải không?
Em cho biết đôi nét về bản thân:
1.
Họ và tên
2.
Trường……………………………………………/lớp:……………
…
3.
Giới tính:
1. N am
2. N ữ.
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KẾT QUẢ TRẮC NGHIỆM TÍNH CÁCH CỦA EYSENCK
I. Khí chất ưu tư
Bạn sẽ thuộc vào kiểu khí chất này nếu bạn có chỉ số cao về
tính hướng nội và tính không ổn định của thần kinh. Một vài đặc điểm về
tính cách của bạn:
- ý nghĩ và cảm xúc của bạn tập trung nhiều vào nội tâm, ít quan
tâm đến xung quanh. Bạn thiên về phân tích những tâm trạng của bản
thân.
- Bạn rất dễ bi quan, hay lo âu. N hiều khi rất khắt khe với bản thân
và với những người xung quanh.
- Bạn sống khá dè dặt vì vậy khó hòa đồng với mọi người.
- Thao tác của bạn hơi chậm, đôi khi phản ứng một cách khó khăn
vụng về. Bạn dễ có cảm giác mệt mỏi.
- Bạn hay bị lúng túng trong việc ứng xử ở những hoàn cảnh mới.
* Bạn thích hợp với công việc: nghiên cứu, thủ thư, công việc có sự
lặp đi lặp lại trong các nhà máy và văn phòng hoặc công việc về sáng tạo
trong nghệ thuật và quảng cáo.
II. Khí chất bình thản
Bạn sẽ thuộc vào kiểu khí chất này nếu bạn có chỉ số cao về tính
hướng nội và tính ổn định của thần kinh. Một vài đặc điểm về tính cách
của bạn.
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- Bạn là một người trầm tính,luôn có cái nhìn chiếu sâu về người
khác.
- Bạn là người khá sâu sắc về tình cảm, dễ đồng cảm với mọi người
(tuy nhiên không dễ dàng rung cảm ngay trước những biến cố trong đời
sống).
- Vì là người cNn thận, lại điềm đạm nên trong mắt những người
khác bạn là người rất đáng tin.mọi người hay tâm sự với bạn.
- Trong hành động bạn không vội vàng hấp tấp, hành động của bạn
có căn cứ lý luận, kiên trì, làm đến cùng theo mục đích.
- Bạn ưa sự ngăn nắp,gọn gàng.
* Bạn thích hợp với công việc: làm nghiên cứu, thủ thư, nhân viên
văn phòng, luật sư, quản lí ngân hàng, kế toán.
III. Khí chất nóng nảy
Bạn sẽ thuộc vào kiểu khí chất này nếu bạn có chỉ số cao về
tính hướng ngoại và tính không ổn định của thần kinh.một vài đặc điểm về
tính cách của bạn
- Bạn là người dễ bị kích động, không kiềm chế được bản thân (dễ
có phản ứng gay gắt khi không đồng ý về một vấn đề nào đó)
- Các trạng thái tâm lý (tâm trạng của bạn) diễn ra nhanh với cường
độ mạnh nhưng cũng kết thúc nhanh chóng.
- Bạn dễ đồng cảm,dễ thiết lập các mối quan hệ với mọi người
nhưng khó có chiều sâu trong các mối quan hệ.
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- Bạn dễ làm mất lòng người khác vì không lắng nghe họ nói.
- Bạn rất dễ bị tự ái. Sống lạc quan và khá chủ động.
* Bạn phù hợp với công việc: người hướng ngoại như bạn thì sẽ làm
việc rất tốt trong các ngành dịch vụ như hướng dẫn viên du lịch, nhân viên
bán hàng.bạn cũng có thể làm tốt ở một số công việc mang tính sáng tạo
về nghệ thuật hoặc quảng cáo.
IV. Khí chất hăng hái
Bạn sẽ thuộc vào kiểu khí chất này nếu bạn có chỉ số cao về
tính hướng ngoại và tính ổn định của thần kinh. Một vài đặc điểm về tính
cách của bạn.
- Bạn rất dễ hòa đồng với mọi người. Bạn nói nhiều và hay thổ lộ
cảm xúc của mình với người xung quanh. Mặt khác bạn cũng là người dễ
cảm thông.
- Bạn luôn nhìn cuộc sống rất sống động và vui tươi.
- Bạn là người thẳng thắn kiên quyết, nói và làm đi đôi với nhau.
- Bạn có khả năng lãnh đạo.
* Bạn thích hợp với một số công việc: hướng dẫn viên, nhân viên
bán hàng, cảnh sát, phi công, nhân viên marketing, hoặc các lĩnh vực về
truyền thông.
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TRẮC NGHIỆM: KHÁM PHÁ NGHỀ NGHIỆP PHÙ HỢP
QUA TÍNH CÁCH CỦA BẠN
Bạn có muốn biết mình thuộc típ người nào và nghề nghiệp nào phù hợp với bạn nhất
không? Mời bạn tham gia bài trắc nghiệm sau:
Hãy trả lời trung thực từng câu hỏi bằng cách chọn một câu duy nhất trong từng cặp
câu trả lời mô tả đúng nhất về bạn. Hãy trả lời như chính con người thật của bạn, đừng
chọn câu trả lời mà bạn muốn hay phải như vậy.
1. Nếu mô tả về mình, bạn là người:
a. N ói nhiều hơn là nghe người khác nói.
b. Lắng nghe người khác nhiều hơn là nói.
c. Chú ý các tiểu tiết.
d. Chú ý bức tranh toàn cảnh và những việc có thể xảy ra.
e. Quyết định mọi việc rất khách quan.
f. Quyết định mọi việc theo giá trị riêng của chúng và cảm nhận của bạn.
g. Thực hiện đúng kế hoạch đặt ra, không muốn thay đổi.
h. Linh hoạt khi thực hiện các kế hoạch.
2. Trong những buổi họp mặt hay tranh luận cùng bạn bè, bạn …
a. Thích là tâm điểm của sự chú ý.
b. Cảm thấy thoải mái khi ở một mình.
c. Thích những giải pháp thực tế.
d. Thích những ý tưởng sáng tạo.
e. Thường tranh luận cho vui.
f. Cố gắng tránh tất cả tranh luận và đối đầu.
g. Rất chú trọng đến thời gian và luôn đúng giờ.
h. Ít quan tâm đến thời gian và thường trễ hẹn.
3. Quan điểm sống của bạn là …
a. Hành động trước khi suy nghĩ.
b. Suy nghĩ thật “chín” trước khi hành động.
c. Chỉ tin vào kinh nghiệm thực tế.
d. Chỉ tin vào bản năng mà thôi.
e. Xem trọng tính trung thực và công bằng.
f. Xem trọng sự hòa thuận và tình thương.
g. Làm việc trước, chơi sau.
h. Chơi trước và làm việc sau.
4. Trong công việc, bạn …
a. Thích “đóng vai chính”.
b. Thích “Nn mình” sau “hậu trường”.
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c. Chú ý mọi chi tiết và nhớ tất cả sự việc.
d. Chỉ chú ý những điều mới lạ.
e. N guồn động viên chính là thành tích đạt được.
f. Cảm thấy “ấm lòng” vì sự công nhận của sếp.
g. Quyết định mọi việc khá dễ dàng.
h. Có thể ra quyết định khá khó khăn.
5. Nhìn chung bạn có khuynh hướng …
a. Thoải mái và nhiệt tình.
b. Độc lập và kín đáo.
c. Có óc thực tế - thấy điều cụ thể trước mắt.
d. Có óc sáng tạo – thấy điều có thể làm được.
e. Bị thuyết phục bởi những lập luận có lý.
f. Bị thuyết phục bởi cảm giác của bản thân.
g. Chỉ cảm thấy thoải mái khi mọi việc đã có kế hoạch rõ ràng.
h. Thích tự do và ứng biến tùy lúc.
Đến đây, hãy thống kê câu trả lời của bạn!
Ví dụ:
Bạn đã trả lời như sau:
a
2

Câu trả lời
Số lần

b
3

c
4

d
1

e
3

f
2

g
3

h
2

* Chọn ra 4 câu bạn đã trả lời nhiều lần nhất:
•

Bạn chọn 3 lần Câu b: Bạn là người hướng nội - Introvert.

•

Bạn chọn 4 lần Câu c: Bạn là người nhạy bén, sắc sảo - Sensor.

•

Bạn chọn 3 lần Câu e: Bạn hành động thiên về lý trí - Thinker.

•

Bạn chọn 3 lần Câu g: Bạn rất quy củ và quyết đoán - Judger.

* Vậy bạn là típ người ISTJ (xem bảng sau để biết nghề nghiệp phù hợp với bạn).
Khám phá xem bạn thuộc típ người nào nhé!
Câu a: bạn thuộc típ
người hướng ngoại
(Extrovert).

Câu b: bạn thuộc típ
người hướng nội
(Introvert).

Câu c: bạn là người
nhạy bén, sắc sảo
(Sensor).

*Bạn rất năng động và là *Bạn rất kín đáo và cNn *Bạn thường chú ý đến
tất cả sự việc và tiểu tiết
người của xã hội, bạn
thận. Bạn giao tiếp
quan tâm đến mọi việc không nhiều lắm nhưng xung quanh.
xảy ra xung quanh mình. nội dung giao tiếp thật
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Câu d: bạn là người có
trực giác mạnh
(Intuitive).
*Bạn quan tâm đến mối
quan hệ giữa các sự việc.
Bạn là người giàu tưởng
tượng và sáng tạo.

sâu sắc.
Câu f: bạn là người
Câu e: bạn là người
thiên về lý trí (Thinker). thiên về cảm tính
(Feeler).
*Bạn quyết định mọi
việc rất khách quan và
không dựa theo quan
điểm cá nhân.

Câu g: bạn thuộc típ
người quy củ và quyết
đoán (Judger).

*Bạn thích một môi
*Bạn thường dựa trên
các tiêu chuNn cá nhân trường làm việc có tổ
và cảm giác của mình để chức và ngăn nắp.
quyết định mọi việc.

Câu h: bạn là người
thích quan sát
(Perceiver).
*Bạn rất linh hoạt, ham
hiểu biết và có một chút
tinh thần “nổi loạn”.

Và bây giờ hãy khám phá xem nghề nghiệp nào phù hợp với bạn nhất nhé.
ENFJ (Extrovert,
Intuitive, Feeler,
Judger)

ENFP (Extrovert,
Intuitive, Feeler,
Perceiver)

ENTJ (Extrovert,
Intuitive, Thinker,
Judger)

ENTP (Extrovert,
Intuitive, Thinker,
Perceiver)

Bạn là người dễ
cảm thông và độc
đáo. Bạn thích làm
việc trong môi
trường ngăn nắp.
Bạn
rất có trách nhiệm.
Khi làm bất cứ việc
gì, bạn thường dồn
hết tâm trí
của mình vào đó.
*Bạn có thể trở
thành một Chuyên
viên quảng cáo, Biên
tập tạp chí, N hà sản
xuất các chương
trình TV, N hân viên
marketing, N hà
văn/N hà báo.

Thật tuyệt
vời! Bạn rất thông
minh và luôn muốn
học hỏi nhiều hơn.
Bạn nói khá
nhiều và là người
khá thoải mái. Bạn
rất nhiệt tình, có
nhiều sáng
kiến. Bạn thường dễ
dàng vượt qua mọi
khó khăn.

Bạn khá thân thiện
với mọi người. Tuy
nhiên bạn là người
rất kiên quyết và
thẳng tính. Vì vậy
bạn có thể làm tổn
thương người khác.
Bạn rất quyết đoán
và ngăn nắp.

Bạn rất có duyên.
Mọi người đều thích
bạn vì bạn là người
thân thiện và thoải
mái. Bạn rất sáng
tạo, nhưng cũng dễ
thay đổi. Khả năng
phân tích của bạn
khá tốt.

*Bạn có thể trở
thành: Giám đốc
điều hành, Tư vấn
viên, chuyên viên
nhà đất, N hân viên
marketing, N hà phân
tích tài chính.

*Bạn nên làm những
công việc: Đầu tư
ngân hàng, N gười
viết quảng cáo,
Hoạch định chiến
lược, Phát thanh viên
radio/TV.

ESTJ (Extrovert,
Sensor, Thinker,
Judger)

ESTP (Extrovert,
Sensor, Thinker,
Perceiver)

ESFJ (Extrovert,
Sensor, Feeler,
Judger)

*N ghề nghiệp phù
hợp với bạn: N hân
viên quảng cáo,
chuyên viên Phát
triển phần mềm, N hà
báo, N hà thiết kế,
Giám đốc sáng tạo.
ESFP (Extrovert,
Sensor, Feeler,
Perceiver)

Bạn là người năng
Bạn rất năng động và Bạn khá thoải mái và Bạn có khuynh
động, vui vẻ và
tràn đầy nhiệt huyết. khôi hài. Vì vậy
hướng nói thẳng
Tuy nhiên bạn khá đừng ngạc nhiên khi những điều bạn nghĩ. quyến rũ nhưng hơi
nhạy cảm và dễ bị thỉnh thoảng bạn
Bạn rất thực tế, khó bốc đồng. Bạn thích
thử thách và luôn
tổn thương. Bạn là cảm thấy mình hơi thay đổi ý kiến và
người ngăn nắp và có bốc đồng nhé! Tuy nghiêm túc. Bạn yêu luôn muốn học hỏi
nhiên bạn rất ham
thêm nhiều điều mới
trách nhiệm. Bạn
thích tính truyền
không thích sự thay học hỏi. Bạn rất năng thống và rất giỏi
lạ. Bạn cũng là người
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đổi.

động và yêu các hoạt quyết định mọi
động xã hội.
chuyện.

hiếu kỳ, điềm đạm
và suy nghĩ lôgic.

*Bạn có thể là một
chuyên gia kinh
*Bạn có thể trở
doanh Bất động sản, thành một Giáo viên
Bác sĩ thú y, Giáo
mầm non, Bác sĩ
viên, Y tá, N hân viên chuyên khoa, Bác sĩ
kinh doanh, N hân
thú y, N ha sĩ.
viên du lịch.

*Bạn có thể trở
thành N hân viên
kinh doanh, N hân
viên bất động sản,
Dược sĩ, Sĩ quan.

*Bạn có thể trở
thành N hân viên y tế,
Môi giới chứng
khoán, N hân viên
bảo hiểm, Kỹ sư,
N hân viên du lịch.

INFJ (Introvert,
Intuitive, Feeler,
Judger)

INTJ (Introvert,
Intuitive, Thinker,
Judger)

INTP (Introvert,
Intuitive, Thinker,
Perceiver)

INFP (Introvert,
Intuitive, Feeler,
Perceiver)

Bạn khá sáng tạo và Bạn khá
Bạn khá trầm lặng.
Bạn thích
có khả năng làm việc trầm lặng, kín đáo và sự độc lập và ngăn Bạn có khả năng làm
độc lập. Bạn luôn
tốt bụng. Thỉnh
việc độc lập cao.
nắp. Bạn là người
luôn suy nghĩ kĩ
thoảng bạn khá nhạy giàu trí tưởng tượng. N gười khác có thể kể
trước khi làm bất cứ cảm nên cũng
với bạn những bí mật
Bạn có óc
việc gì. Bạn luôn
dễ bị tổn thương.
phân tích và lôgic. của họ vì bạn là
dành hết đam mê cho Bạn là người sáng Bạn luôn khát khao người rất kín đáo.
những gì mình làm. tạo, độc đáo và giàu nâng cao năng lực và Bạn là người sáng
trí tưởng
tạo và khéo léo,
kiến thức
*N ghề nghiệp phù tượng.
của mình. Bạn khá nhưng bạn cũng hay
hợp với bạn là: Giáo
thận trọng và kín
thay đổi.
viên, Chuyên viên *N hững nghề thích đáo.
huấn luyện, Biên tập hợp với bạn: Chuyên
*Bạn có thể phát
viên, Giám đốc sáng gia nhân sự, N hà
* N hững nghề phù triển nghề nghiệp
của mình theo
nghiên cứu, N hà tâm hợp với bạn: N hà
tạo, N hà văn.
hướng: Chuyên viên
lý học, Thông dịch văn tự do, Hoạch
viên, Thủ thư, Thiết định truyền thông, phân tích tài chính,
kế thời trang, Biên Kiến trúc sư, Quản N hà kinh tế học,
trị mạng, Phát triển N hạc sĩ, Thiết kế
tập viên.
Web, Xây dựng
phần mềm.
chiến lược.
ISFJ (Introvert,
Sensor, Feeler,
Judger)

ISFP (Introvert,
Sensor, Feeler,
Perceiver)

ISTJ (Introvert,
Sensor, Thinker,
Judger)

Bạn rất tốt bụng và Bạn là người trầm
Bạn là người cNn
dễ cảm thông. Bạn là lặng. Bạn rất cNn
thận, hiền lành và
thận, trung thực và tỉ
sâu sắc. Bạn làm việc người chu đáo và
chăm chỉ, có óc tổ trung thực. Bạn khá mỉ. Bạn thích sự ổn
chức và kiên quyết. nhạy cảm nên rất dễ định, nhưng bạn
Bạn rất quan tâm đến bị tổn thương. Tuy cũng có thể thích
nghi với sự thay đổi.
người khác. Bạn
nhiên bạn rất dễ
thích cuộc sống ổn thích ứng với sự thay Bạn làm việc chăm
chỉ và rất có trách
định và giúp đỡ
đổi.
nhiệm.
người khác.
*Bạn có thể trở
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ISTP (Introvert,
Sensor, Thinker,
Perceiver)
Bạn là một người rất
thực tế. Bạn thích sự
độc lập và yên tĩnh.
Đôi lúc bạn cũng bốc
đồng. Bạn là người
theo chủ nghĩa khách
quan và không dễ
xúc động.
*N hững nghề thích
hợp với bạn: Lập

*N hững nghề thích thành N hân viên
thiết kế, Chăm sóc
hợp với bạn gồm
Thủ thư, N gười trang khách hàng, Đầu
bếp, N ha sĩ.
trí nội thất, Chăm
sóc khách hàng,
N hân viên kế toán,
Giáo viên.

trình vi tính, Cảnh
* Bạn có thể phát
sát, Lính cứu hỏa,
triển nghề nghiệp
Dược sĩ.
của mình theo
hướng: Môi giới bất
động sản, Quản lý dữ
liệu, Kế toán, Thanh
tra xây dựng, Quản
lý văn phòng.

Bạn biết đấy không có gì là hoàn hảo cả. N hưng chúng tôi hy vọng bài trắc nghiệm
này sẽ giúp bạn khám phá khả năng thật sự của mình. Từ đó bạn sẽ xác định được đâu
là công việc phù hợp nhất với bạn để phát triển đúng hướng cho sự nghiệp của mình.
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