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TH6NG TIN Kf,T QUA NGHION CTU
L Tl6rg tin chung:
- TCo ili tai: Thrfr nghiQm ho3t tlQng tu vdn tim $ cho hgc sinh trurirc k| thi trung hgc

ritang qu6c gia

- 1l s5: 82017-DN03-15

- Cti nhi€m dA tii: TS. Nguy6n Thi HEng Phu<rng

- T6 cttc chri tri: D4i hoc Dd Ning

- Tlii gian thuc t'ttQn:6/2017-512019

Lllf ti6u
$i€a ctu d€ tai ndy, chring t6i nhAm hu<rng dOn c6c muc tiOu sau:

tl) T6ng quan tai ligu vd tu vAn, hoat clOng tu vAn tam li; tu v6n tam lj hgc dudng;

t-r Tdng quan tai li€u vd cing thing tdm l1i cua hqc sinh: muc d0. bi6u hien. nguydn nhrAn.

tr ciu tu v6n tAm ill cta hoc sinh tru6c kj,thi THPT Qu6c gia

(3) Thuc hiQn ho4t dQng tu v6n ngh€, nham giam thi6u cdng theng tem l! trong viQc xric

frh nghA nghidp th6ng qua tr6c nghi6m Hol1and.

3. firh !nt0i vir sdng t4o
T6ng quan nghiOn cuu ccy sd li luan, de tai de phan tich, kh6i qu6t, t6ng hgrp, duo. c c6c

hmng nghi0n criu vd tu v6n tAm lii; vii ceng thing; vi cac c6ch thr?c giim thi6u cAng thdng.

D€ x*5t vi thgc hiQn du-o. c biQn ph6p giAm thi6u cAng thing cho hgc sinh bang viQc tu
i .l

uEn ngne ngtuep.

l. K& qui nghien cri'u
86o c6o ph6n tich v6 thgc tr4ng cdng thAng tdm lf cua hqc sinh; bi6u hiQn; nguyOn nh6n

ri oic biQn ph6p ginm thi6u c6ng thang.

Thuc hign gi6i ph6p tu vAn tAm if th6ng qua tu v6n nghd aa girip cho hgc sinh giAm

itm ceng thdng vd phdh ndo lga chgn tlugc nghd nghiQp pht hqp voi dac di6m tinh crich cria

minh-
.1)- sao pham:

I hii b6o H6i thio Qu6c t6; 1 bdi b6o trOn t4p chi Gi6o dsc

6- Phuong thrlc chuy€n giao, dia chi img dgng, tric dQng vd lqi ich mang lai cria kiit qua
r.ghi€n cr?u:

Bin ki5 hoach tu v6n tem lj cho hgc sinh, c6 trong c6c trudng THPT.

Dd Ning, ngny thrlng nEm 2019

Chrft nhiom.Id tii

NWrW.W$k uy
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INFORMATION ON RESEARCH RESULTS 

1. General information: 

Project title: Experimental psychological counseling activities for students before the 

national high school exam  

Code number: B2017-ĐN03-15 

Coordinator: Dr. Nguyen Thi Hang Phuong 

Implementing institution: The University of Da Nang 

Duration: from June 2017 to May 2019 

2. Objective(s):  

(1) Overview of materials on counseling, psychological counseling activities; school 

psychology counseling; 

(2) Overview of students' psychological stress: level, expression, cause, psychological 

counseling needs of students before the National High School Exam 

(3) Experimental career counseling, to reduce psychological stress in career 

determination through Holland testing. 

3. Creativeness and innovativeness:  

 Overview of theoretical research, analysis, generalization, synthesis, and research 

directions on psychological counseling; about stress; and ways to reduce stress. 

Propose and implement measures to reduce stress for students through career 

counseling. 

4. Research results 

Analysis report on the situation of psychological stress of students; expression; causes 

and measures to reduce stress. 

Implementing a psychological counseling solution through career counseling has 

helped students reduce stress and choose a career that matches their personality traits.  

5. Products: One article at an international workshop; one article in national 

magazines. 

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research 

results: Career counseling plan for students, can be used in high schools. 
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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài  

Xuất phát từ lý luận 

Nghiên cứu về hoạt động tư vấn tâm lý học đường được các nhà nghiên cứu chỉ ra đã 

triển khai từ những thế kỷ 17 tại Hoa Kỳ. Vào thời điểm khi có các Trường Đại học đầu tiên 

muốn tập trung vào việc nâng cao chất lượng học tập, nâng cao thành tích học tập cho người 

học. Theo đó, việc tư vấn tâm lý cho người học một mặt vừa giúp cho người học nhận diện rõ 

về đặc điểm của hoạt động học tập, vừa xác định được mục tiêu của mình; đồng thời, người 

học được hỗ trợ tâm lý để có thể vượt qua những khó khăn trong cuộc sống nhằm đáp ứng với 

việc học tập tốt hơn.  

Đối với hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh, có thể triển khai dưới các hình thức tư vấn, 

tham vấn, sinh hoạt nhóm… và với các nội dung rất phong phú như tư vấn nghề; tư vấn học 

tập; tư vấn kỹ năng sống; tư vấn các biện pháp giảm thiểu căng thẳng, lo âu trong cuộc sống…  

Tại Việt Nam, có nhiều nghiên cứu về tư vấn tâm lý đã triển khai, và cũng đã có những 

nghiên cứu về tư vấn tâm lý học đường; có những nghiên cứu về tư vấn nghề nghiệp cho học 

sinh; nhưng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chưa có nghiên cứu này về hoạt động tư vấn cho 

học sinh THPT trước kỳ thi THPT Quốc gia. 

Như vậy, từ góc độ lý luận, chúng tôi muốn làm rõ hơn và mô tả được về các hoạt động 

tư vấn tâm lý cho học sinh THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để làm phong phú hơn hệ 

thống cơ sở lý luận về vấn đề này.  

Xuất phát từ thực tiễn 

 Trong những năm vừa qua, Bộ GD&ĐT có nhiều thay đổi trong kỳ thi Trung học phổ 

thông Quốc gia, có nhiều nhận định về sự thay đổi này, bên cạnh những điều thuận lợi như kết 

quả chung, giảm nhiều các quy trình xét tuyển, thì sự thay đổi này mang lại rất nhiều tác động 

mạnh mẽ đến tâm lý toàn xã hội. 

Từ năm 2003 đã có nhiều đổi mới trong việc tổ chức thi, xét tốt nghiệp THPT và tuyển 

sinh ĐH, CĐ. Khi đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức riêng vào đầu tháng 6. Kỳ thi tuyển 

sinh được tổ chức theo phương thức thi "ba chung" (chung đề, chung đợt, chung kết quả thi) 

được duy trì từ năm 2003 đến năm 2014. 

Đến năm 2015, hai kỳ thi có tính chất quốc gia (do Bộ GD-ĐT đứng ra tổ chức), được 

gộp thành một kỳ thi với hai mục đích: xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH, với tên gọi kỳ 

thi THPT Quốc gia. 

Từ 4 đợt thi trước đây, giờ chỉ còn 1 kỳ thi và dùng kết quả để vừa xét tuyển tốt nghiệp, 

vừa xét tuyển ĐH. Từ 38 cụm thi do các trường ĐH chủ trì năm 2015, năm 2016 đã nhân rộng 

tới mọi tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Năm 2017, theo dự thảo phương án thi, xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao 

đẳng năm 2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, thí sinh thi THPT quốc gia sẽ làm 5 bài thi 

tổng hợp, gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và 

Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). 

 Phương thức xét tuyển chính là vấn đề khiến học sinh cảm thấy băn khoăn và bối rối 

hơn cả, năm nay có đến 4 hình thức xét tuyển (sử dụng kết quả thi THPTQG 2017; xét tuyển 

dựa vào kết quả học bạ; Xét kết quả học tập ở cấp THPT hoặc kết quả thi THPTQG kết 

hợp với thi đánh giá năng lực chuyên biệt của thí sinh; Phối hợp nhiều phương thức tuyển 

sinh).  

Từ những đổi mới của Bộ GD&ĐT đối với kỳ thi THPT Quốc gia đã khiến cho học sinh, 

giáo viên và phụ huynh thật sự cảm thấy khó khăn để đáp ứng được những thay đổi mới. Thầy 
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cô giáo cần thay đổi cách giảng dạy, ôn thi cho học sinh. Học sinh cần thay đổi cách học, cách 

thi để đáp ứng được kỳ thi tổng hợp. Với việc thi trắc nghiệm thì phương pháp học sẽ thay đổi, 

các bài tập, bài thi sẽ chuyển sang dạng câu hỏi trắc nghiệm, điều này đòi hỏi phải có thêm 

nhiều kỳ thi thử để học sinh làm quen. Ngoài ra, cách xét tuyển cũng có nhiều nhau đổi với các 

nguyện vọng khác nhau ở các trường khác nhau cũng khiến cho học sinh băn khoăn giữa việc 

xác định đúng ngành nghề mình mong muốn hay mình nhất định phải đậu một Trường Đại học 

nào đó bất kỳ. Việc thay đổi của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khiến cho học sinh và gia đình 

nhất định có những băn khoăn, lo lắng, trong khi nếu học sinh xác định được mục tiêu học tập, 

đánh giá được những ưu điểm, thế mạnh của bản thân và nhận diện được việc học tập, mục tiêu 

nghề nghiệp, các em sẽ tự tin mạnh mẽ hơn nhiều.  

 Vì vậy, chúng tôi đề xuất đề tài Thử nghiệm hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh 

trước kỳ thi THPT Quốc gia nhằm thực hiện hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh thông qua 

hoạt động tư vấn nghề nghiệp, qua đó giúp học sinh có định hướng nghề và góp phần giảm 

thiểu những áp lực của kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới.  

2. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng hoạt động tư vấn tâm lý, nguyên nhân gây căng thẳng của 

học sinh và nhu cầu tư vấn của học sinh trước kỳ thi THPT Quốc gia để xây dựng thử nghiệm 

hoạt động tư vấn nghề nghiệp cho sinh nhằm nâng cao hiểu nhận thức về việc lựa chọn nghề, 

đồng thời góp phần giảm thiểu căng thẳng cho các em trước kỳ thi THPT Quốc Gia. 

3. Nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về tư vấn tâm lý, hoạt động tư vấn tâm lý cho HS  

3.2. Phân tích, đánh giá thực trạng tâm lý (mức độ căng thẳng; biểu hiện căng thẳng…) và 

nhu cầu tư vấn tâm lý của học sinh trước kỳ thi THPT Quốc gia. 

3.3. Thử nghiệm hoạt động tư vấn nghề nghiệp cho học sinh nhằm góp phần giảm bớt căng 

thẳng cho học sinh trước kỳ thi học sinh THPT Quốc gia. 

4. Giả thuyết nghiên cứu 

Hiện nay chưa có nhiều các hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh THPT trên địa bàn 

Thành phố Đà Nẵng. Nhu cầu tư vấn của học sinh nhiều nhất là liên quan đến tư vấn nghề 

nghiệp. Nếu tổ chức được hoạt động tư vấn nghề cho học sinh sẽ giúp các em nhận ra nghề 

nghiệp phù hợp với mình góp phần giảm thiẻu căng thẳng cho các em trước kỳ thi THPT Quốc 

gia. 

5. Đối tượng nghiên cứu 

5.1. Đối tượng nghiên cứu: Thử nghiệm hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh trước kỳ 

thi THPT Quốc gia  

5.2. Khách thể nghiên cứu: Hoạt động tư vấn cho học sinh THPT  

6. Phạm vi nghiên cứu 

6.1. Khách thể nghiên cứu 

 786 học sinh lớp 12 thuộc các trường: Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền; Trường 

THPT Phan Thành Tài; Trường THPT Nguyễn Trãi, Trường Trường THPT Trần Phú và THPT 

Ngũ Hành Sơn.  

6.2. Nội dung nghiên cứu 

 - Nâng cao nhận thức về nghề nghiệp cho học sinh lớp 12  

 - Tư vấn giảm thiểu căng thẳng cho học sinh lớp 12  

6.3.Thời gian, địa điểm nghiên cứu 

- Nghiên cứu từ tháng 3-5/2019  
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- Địa điểm: Trường THPT Nguyễn Trãi (Thực nghiệm tư vấn nghề nghiệp cho 45 học 

sinh)  

7. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu lý luận  

- Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi 

- Phương pháp trắc nghiệm  

- Phương pháp chuyên gia 

- Phương pháp thống kê toán học 

8. Cấu trúc của báo cáo 

Báo cáo tổng kết công trình nghiên cứu bao gồm các phần: Phần mở đầu; Phần nội 

dung; Kết luận; Tài liệu tham khảo; Phụ lục 

Phần nội dung có cấu trúc bao gồm 4 chương: 

Chương 1. Cơ sở lý luận về hoạt động tư vấn tâm lý  

Chương 2. Phương pháp và quy trình tổ chức nghiên cứu 

Chương 3. Thực trạng hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh trên địa bàn Thành phố Đà 
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CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI THỬ NGHIỆM HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN 

TÂM LÝ CHO HỌC SINH TRƯỚC KỲ THI THPT QUỐC GIA 

1.1. Tổng quan các nghiên cứu về hoạt động tư vấn tâm lý  

1.1.1. Nghiên cứu hoạt động tư vấn tâm lý ở nước ngoài 

Tư vấn tâm lý học đường (School Counseling) hay còn gọi là tư vấn học đường là một nhánh 

của ngành tư vấn tâm lý được xuất hiện vào đầu thế kỷ 20 tại Hoa Kỳ. Các nghiên cứu thực tiễn 

về hoạt động tư vấn tâm lý học đường ban đầu đều tập trung vào phát triển các phương thức 

dạy – học nhằm nâng cao chất lượng học tập và chăm sóc sức khỏe tâm trí cho người học. 

Một số tác giả đã đánh dấu sự ra đời của hoạt động tư vấn học đường được kể đến như Jesse 

B. Davis – Ông có thể được xem là một trong những người đầu tiên trong lĩnh vực này khi giới 

thiệu một chương trình “Những hướng dẫn về nghề nghiệp và đạo đức” (Vocational and Moral 

Guidance) cho học sinh các trường học công. Frank Parsons, được xem như cha đẻ của nghề 

Hướng dẫn (còn gọi Khải đạo), đã viết cuốn sách “Chọn lựa một nghề ” (Choosing a Vocation) 

vào năm 1909 qua đó trình bày phương pháp kết nối những đặc điểm tính cách của một cá nhân 

với một nghề nghiệp. Jesse Davis, Frank Parsons, Eli Weaver và nhiều người khác nữa đã tạo 

thành một trào lưu thúc đẩy cho sự phát triển của ngành tư vấn học đường. 

 Các tác giả Brian Gillispie (2001) [37]; McMahan A. B. (2008) [60] đều nhận định, từ thế 

kỷ thứ 17, ở các trường cao đẳng, đại học đầu tiên được thành lập ở Mỹ như Harvard, William 

và Mary, Yale... đã hướng tới việc đào tạo ra những cử nhân có tri thức và lịch lãm bằng cách 

làm mẫu cho học sinh về mặt đạo đức và trí tuệ thông qua cách cư xử của tất cả giáo viên trong 

trường. Theo các nhà nghiên cứu này, hoạt động tư vấn tâm lý học đường trải qua 3 giai đoạn, 

trong mỗi giai đoạn có những sự khác biệt về vai trò, nhiệm vụ và kỹ năng tư vấn.  

 Giai đoạn thứ nhất: Các tác giả Karen E. Mottarella, Barbara A. Fritzsche, Kara C. 

Cerabino (2004) [49]; Lantta M. (2008) [52]  cho rằng ở giai đoạn này, hoạt động tư vấn tâm 

lý học đường hình thành nhưng chưa được định nghĩa. Bắt đầu từ năm 1636, tại trường ĐH 

Harvard các giáo viên và sinh viên cùng sống trong một tòa nhà, họ cùng ăn uống, thư giãn, 

giải trí, cầu nguyện và tuân theo những kỷ luật chung. Brian Gillispie (2001) [37] đã trích dẫn 

lời thầy giáo John Ducan (1823): “Chỉ cần một hiệu trưởng, hai giáo sư và hai trợ giảng thì có 

thể trở thành một trường học hoàn chỉnh” vì công việc chính của giảng viên là trợ giúp sinh 

việc trong sinh hoạt, học tập. 
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 Giai đoạn thứ hai: Theo Brian Gillispie (2001) [37] từ năm 1870 đến 1970 là giai đoạn 

“tư vấn tâm lý học đường trở thành một hoạt động được định nghĩa nhưng chưa được kiểm 

tra”. Maack S. C. (2001) [55] cho biết, khi việc học tập của sinh viên được thiết kế theo chương 

trình (năm 1877) thì sinh viên cần có một người theo dõi sát sao để hướng dẫn cụ thể. Carter J. 

(2007) [38] nhận định đây chính là thời kỳ hoạt động của các tư vấn tâm lý học đường được định 

hướng một cách rõ ràng nhất, tư vấn tâm lý học đường hướng dẫn cho sinh viên chọn môn học như 

thế nào cho phù hợp với nhu cầu và năng lực. 

 Tuy nhiên, nghiên cứu của Virgina N. G., W.R.H., Thomas J. Grites and Associates (2008) 

[77] nhận ra có những bất cập như thái độ của giáo viên tư vấn tâm lý học đường “đang dần 

thoái hóa và trở thành một công việc hời hợt”, các kỹ năng tư vấn trong lượt tư vấn đang trở 

thành “những buổi trò chuyện bâng quơ, vắn tắt”. Các giáo viên tư vấn tâm lý học đường bị 

phân tâm giữa những việc giảng dạy với các áp lực khác. 

 Giai đoạn thứ ba: Nghiên cứu của Theodore C. B., (2011) [76] đã xác định giai đoạn thứ 

3 là từ năm 1970 cho đến nay, hoạt động“tư vấn tâm lý học đường đã trở thành một hoạt động 

được định nghĩa và kiểm tra”. Terry O. B., (1994), [75] Đây là giai đoạn hình thức đào tạo theo 

tín chỉ được gọi tên, và chức danh tư vấn tâm lý học đường cũng chỉ bắt đầu xuất hiện khi có 

hình thức đào tạo theo tín chỉ. Susan D. B., (1991), [73] cho rằng các trường đại học trong 

những năm 1960 đến 1970 đã trở thành nơi cung cấp dịch vụ đào tạo cho người học, vì thế, 

người học tìm đến tư vấn tâm lý học đường để tìm hiểu mọi thông tin về ngành nghề, tính trách 

nhiệm của trường, sự công bằng giữa các sinh viên. Nhóm tác giả Virgina N. G., W.R.H., 

Thomas J. Grites and Associates (2008) [77] để kiến nghị về các dịch vụ, chất lượng đào tạo 

và để khám phá về năng khiếu của từng em (Zunker, 2002). 

 Hoạt động tư vấn tâm lý học đường được thúc đẩy và hoàn thiện từ năm 1979, khi Hiệp hội 

Tư vấn tâm lý học đường Quốc gia (NACADA) ra đời,. Đây là một hiệp hội các nhà tư vấn 

chuyên nghiệp, giáo viên tư vấn, quản trị viên và có cả những sinh viên, họ cùng nhau làm việc, 

nghiên cứu, thực hành để tìm cách tăng cường, phát triển chất lượng của giáo dục và đào tạo theo 

tín chỉ, theo Roger G. (2007) [69]. Hầu hết các trường học trên thế giới hiện nay đều có Trung 

tâm/Văn phòng tư vấn của giáo viên, những người thực hiện công việc này đều được đào tạo từ 

các ngành trợ giúp hoặc tốt nghiệp từ ngành Tâm lý, Tham vấn, Công tác xã hội hoặc Giáo dục; 

hàng năm họ đều có những cuộc kiểm tra, đánh giá về chất lượng hoạt động. 

Năm 1953, hiệp hội các nhà tư vấn tâm lý học đường Hoa Kỳ (ASCA) tham gia vào APGA 

(American Personnel and Guidance Association), tiền thân của hiệp hội tư vấn tâm lý Hoa Kỳ 

ACA (American Counseling Association) ngày nay. Năm 1962, cuốn sách của Wrenn, Nhà tư 

vấn trong một thế giới thay đổi (The Counselor in a Changing World) đã định chế hóa các mục 

tiêu của tư vấn học đường. Năm 1964, ASCA phát triển các vai trò và chức năng dành cho các 

nhà tư vấn học đường, Purdy H. (2013) [64] nhận định. 

Năm 1965, đạo luật Giáo dục Tiểu học và Trung học (Elementary and Secondary Education 

Act) ra đời và cung cấp nguồn quỹ để phát triển những cơ hội giáo dục cho những gia đình 

nghèo. Đến những năm 80 và 90, nhu cầu về việc làm rõ những đặc tính và vai trò của nhà tư 

vấn học đường được xuất hiện với sự “chín muồi” của những vấn đề pháp lý liên quan, dẫn theo 

Purdy H. (2013) [64]. Cũng theo Purdy H. năm 1997, Tiêu chuẩn quốc gia dành cho các chương 

trình tư vấn học đường (National Standards for School Counseling Programs) ra đời và kể từ 

đó, ngành tư vấn học đường được xem là đã hoàn thiện. 

Hiện nay, hiệp hội các nhà tư vấn học đường Hoa Kỳ (ASCA) được xem là nguồn tham khảo 

và kiểu mẫu cho các chương trình tư vấn tâm lý học đường của hầu hết các nước trên thế giới. 

ASCA hiện tại có hơn 23.000 hội viên trên toàn thế giới và là một phân hội của ACA với hơn 

60.000 hội viên trên toàn thế giới, Purdy H. (2013) [64].. 

Theo Neukrug E.D, (1999) [63], trong tư vấn học đường (lúc đầu), ngoài việc nghiên cứu và 

ứng dụng các trắc nghiệm tâm lý và kỹ thuật tư vấn nghề vào định hướng nghề nghiệp trong 

học đường, người ta còn quan tâm tới phương thức tư vấn mang tính hướng dẫn, phát huy kinh 

nghiệm cá nhân tạo nên nền tảng giáo dục theo hướng nhân văn hơn và hiện đại hơn. Sau này 

các nghiên cứu của Mary A. C., Ellen Amatea (2008), [58], đã lưu ý thêm khía cạnh tác động 

tâm lý hướng tới khám phá nhu cầu, mong muốn của học sinh và ứng dụng của nó vào tư vấn 
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thiết kế môi trường lớp học thân thiện hay can thiệp điều chỉnh hành vi. Đây là nền tảng cho sự 

phát triển nội hàm cũng như phương pháp tư vấn học đường ngày nay. 

Hoạt động tư vấn tâm lý  

Các tác giả có nhiều năm nghiên cứu về hoạt động của giáo viên đã được các nhà khoa học Hoa 

Kỳ như Michael A., (1979), [61]; Neukrug E.D, (1999) [63];  Richard N.J. (2003), xem xét từ 

thế kỷ thứ 17, nhưng vào cuối thế kỷ 19 kỹ năng tư vấn của người giáo viên mới được bàn đến. Vì 

vậy, trong phần này sẽ trình bày một số nghiên cứu về kỹ năng tư vấn nói chung, sau đó sẽ trình 

bày các nghiên cứu về hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh. 

Tổng thuật tài liệu ở nước ngoài từ trước tới nay, chúng tôi nhận thấy có nhiều hướng nghiên 

cứu về kỹ năng tư vấn nói chung, như hướng nghiên cứu về trắc nghiệm tâm lý; hướng nghiên cứu 

về kỹ thuật trị liệu tâm lý; hướng nghiên cứu về quy trình, phương thức tư vấn hướng nghiệp; hướng 

nghiên cứu về kỹ thuật can thiệp của tư vấn thông qua nhóm xã hội và hướng nghiên cứu về kỹ 

năng tương tác, giao tiếp. 

Hướng nghiên cứu tư vấn tâm lý thông qua hoạt động hướng nghiệp 

Từ giữa thế kỷ 19, hoạt động tư vấn được sử dụng trong lĩnh vực tư vấn nghề và tuyển dụng 

lao động ở các nước tư bản. Nhà tâm lý học người Mỹ F.Gaton (1883) là người đầu tiên sử 

dụng trắc nghiệm (test) chẩn đoán nhân cách. Năm 1898, B.Jesse David đã hướng dẫn cho mọi 

người tìm việc làm phù hợp với đặc điểm của cá nhân. Năm 1909, Frank Parson đã xuấn bản 

cuốn “Chọn nghề” trong đó, tác giả đã trình bày về việc các cơ sở tuyển dụng đã sử dụng các 

trắc nghiệm để hỗ trợ cho việc tuyển chọn và sử dụng lao động; trong cách thức hướng nghiệp 

quy trình gồm ba bước là: 1/ Nhận thức rõ về bản thân, những điểm mạnh, điểm yếu của cá 

nhân; 2/ Nhận thức rõ về công việc, những khó khăn, thuận lợi, cơ hội và thách thức cũng như 

hướng phát triển; 3/ Làm rõ mối quan hệ của yếu tố cá nhân và công việc để cá nhân cân nhắc 

và quyết định lựa chọn công việc (dẫn theo Robert L. G., Marianne H. Mitchell. (1995), [67]). 

Các tác giả khác bàn đến trắc nghiệm trong nghề nghiệp như: Trắc nghiệm điều chỉnh thích 

ứng nghề nghiệp của Harry Kitson (1925), Sở thích nghề nghiệp của E.K.Strong (1943), Đo 

lường hứng thú nghề nghiệp của Woodworth (1972), Trắc nghiệm đo lường trí tuệ, năng lực 

của Alfred Binet (1986), Trắc nghiệm nhân cách của H.J.Eysenck, Trắc nghiệm giao tiếp của 

V.P.Dakharov, Đo lường trạng thái tâm lý hẫng hụt của Rosenzweig…K.K.Platonov đã đưa ra 

hệ thống biện pháp tâm lý – giáo dục để phát hiện, đánh giá năng lực của học sinh, làm cơ sở 

tư vấn nghề cho cá nhân (dẫn theo Phạm Tất Dong (1981) [10]). 

Một số tác giả khác như Kurt Lewin (1951), Schien (1969), Argyris (1970), Bennis (1970), 

Baldridge (1971), Beer (1980), Huse (1980), Lipitt (1982),… quan tâm đến việc giúp đỡ các 

ngành kinh doanh và công nghiệp thích ứng kịp thời với những biến đổi của kinh tế - xã hội, đã 

đưa ra mô hình tư vấn phát triển tổ chức, kết quả của nghiên cứu này có tác động đến quá trình 

hướng nghiệp cho người học (dẫn theo Phạm Tất Dong (2012) [11]). 

Dẫn theo Cormier L. S., & Hackney, H. (1993). [40].các tác giả Gallagher & Demo (1983) 

cho rằng, trong chiến tranh thế giới thứ I, người ta đã sử dụng các kỹ thuật tâm lý để kiểm tra 

kỹ năng và đo lường trí thông minh của các ứng viên khi tuyển vào ngành quân đội Mỹ. Từ kết 

quả tích cực của phương pháp này, người ta đã áp dụng các kỹ thuật tâm lý như một công cụ 

để tư vấn cho học sinh trong suốt quá trình học tập,  

Ngày nay, việc sử dụng trắc nghiệm để định hướng ngành nghề phù hợp với năng lực, sở thích, 

đặc điểm cá nhân của học sinh đang được ứng dụng rộng rãi ở các nước phát triển như Mỹ, Úc, 

Anh, Pháp… Ender S. C., & Newton, F. B. (Eds.). (2010), [44] cho rằng giáo viên cần phải hướng 

dẫn học sinh thực hiện các trắc nghiệm thích ứng nghề nghiệp. Các tác giả John A. Hammond, 

Christine P. Bithell, Lester Jones and Penelope Bidgood (2010), [48] không những đề xuất yêu 

cầu giáo viên cần sử dụng tốt các trắc nghiệm cho học sinh mà ông còn nghiên cứu hơn 10 trắc 

nghiệm dùng cho học sinh qua internet, học sinh chỉ cần thực hiện các trắc nghiệm theo nhu cầu 

của mình (như trắc nghiệm về trí tuệ, về nhận thức …) rồi gửi về cho giáo viên. Thông qua kết 

quả của các trắc nghiệm, giáo viên sẽ tư vấn về những vấn đề các em quan tâm có thể liên quan 

đến học tập, đến ngành nghề hoặc các vấn đề khác trong cuộc sống. 

Như vậy, ở nước ngoài giáo viên được phép sử dụng trắc nghiệm tâm lý cá nhân, trắc nghiệm 

hướng nghiệp để góp phần định hướng cho học sinh về ngành nghề trong tương lai, nhưng ở 
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Việt Nam, nhiều giáo viên còn chưa biết đến mô hình tam giác hướng nghiệp (bao gồm 3 yếu 

tố: đặc điểm nghề nghiệp, đặc điểm tâm lý cá nhân và nhu cầu thị trường lao động), do vậy việc 

tư vấn nghề cho học sinh mang kinh nghiệm cá nhân của mỗi giáo viên. 

1.1.2. Nghiên cứu về tư vấn tâm lý cho học sinh tại Việt Nam 

 Một số văn bản hướng dẫn về tư vấn:  Luật Giáo dục 2005, Điều 80 đã nêu: “Nhà nước 

có chính sách bồi dưỡng GV &CBQLGD về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ và 

chuẩn hóa nhà giáo”. Năm 2005, Bộ Giáo dục & Đào tạo (2005) đã được ban hành văn bản 

Số: 9971/BGD&ĐT-HSSV  

Thực hiện tinh thần công văn 2564/HSSV ngày 5/4/2005 và công văn 9971/BGD&ĐT, 

ngày 28/10/2005) của Bộ GDĐT và công văn số 302008/CV-TWH chủa chủ tích Hội khoa học 

tâm lý giáo dục Việt Nam. Luật Viên chức 2010, Điều 33, Khoản 1.  Nghị quyết Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ XI . 

 Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành 

Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa.  Điều lệ trường THCS quy định “Giáo viên làm công tác tư vấn cho 

học sinh là giáo viên trung học được đào tạo hoặc bồi dưỡng về nghiệp vụ tư vấn; có nhiệm vụ 

tư vấn cho cha mẹ học sinh và học sinh để giúp các em vượt qua những khó khăn gặp phải 

trong học tập và sinh hoạt”. 

 Lịch sử phát triển hoạt động tư vấn ở nước ngoài diễn ra hàng thế kỷ, nhưng ở Việt 

Nam vấn đề tư vấn mới được xã hội quan tâm khoảng 30 năm trở lại đây, chính vì thế những 

nghiên cứu cũng còn rải rác. Tổng hợp những tài liệu có được chúng tôi thấy có hai cách tiếp 

cận về tư vấn và kỹ năng tư vấn là: kỹ năng tư vấn là kỹ thuật cung cấp thông tin và kỹ năng tư 

vấn là kỹ thuật tương tác, giao tiếp trong hỗ trợ can thiệp tâm lý.  

Hoạt động tư vấn là hoạt động cung cấp thông tin hướng nghiệp 

Ở khía cạnh tư vấn học đường, nhóm tác giả Ngô Thị Dung, Nguyễn Thị Hồng Nga (2009), 

cũng đã tập trung vào việc xây dựng mô hình tham vấn học đường, trong đó đưa ra một số kỹ 

năng tư vấn như tổ chức các hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin cải thiện kỹ năng nghề, đào 

tạo nghiệp vụ tư vấn học đường cho các giáo viên [12]. Ngoài ra có một số các công trình 

nghiên cứu của các tác giả bàn về việc hình thành “Tâm thế sẵn sàng lao động cho học sinh” 

của Phạm Hoàng Gia bàn về nhu cầu được định hướng nghề nghiệp của học sinh, hứng thú 

của sinh viên các trong các trường sư phạm. Phan Thị Tố Oanh (1996) nghiên cứu về “Nhận 

thức và dự định chọn nghề của học sinh PTTH”. 

Hoạt động tư vấn tâm lý là hỗ trợ can thiệp tâm lý 

Xét ở góc độ nghiên cứu và thực hành, một trong những người có công đầu tiên trong hoạt 

động tư vấn tâm lý ở Việt Nam (trong lĩnh vực gia đình và trẻ em) được kể đến là bác sĩ Nguyễn 

Khắc Viện với việc xuất bản tờ “Thông tin khoa học tâm lý” (1987). Các tác giả cùng thời khác 

cũng nghiên cứu về những vấn đề sức khỏe tâm lý như Đặng Phương Kiệt (1998) và sau này có 

Nguyễn Công Khanh (2001). Tác giả Vũ Kim Thanh (2001), Đỗ Ngọc Khanh (2002) cũng bàn về 

thực trạng hoạt động tư vấn, nhu cầu của xã hội đối với tư vấn và các kỹ năng tư vấn cơ bản, tập 

trung vào can thiệp tâm lý trong giải quyết vấn đề. Nhưng tác giả có nhiều công trình nghiên cứu, 

nhiều bài viết nhất về kỹ năng, kỹ năng tư vấn tâm lý là Trần Thị Minh Đức (2000, 2002, 2003), 

trong các bài viết của mình, tác giả đã xem kỹ năng tư vấn như là kỹ thuật hỗ trợ, can thiệp tâm 

lý [9]. 

Như vậy, ở Việt Nam hiện nay đã có không ít nghiên cứu về tư vấn, kỹ năng trong hoạt động 

tư vấn. Tuy nhiên mỗi chủ đề lại phục vụ cho mục đích nghiên cứu mà các tác giả đã định 

hướng. Vì vậy về hoạt động tư vấn tâm lý của người trợ giúp vẫn chưa được nghiên cứu mở 

rộng ở các góc độ khác nhau. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đồng tình với quan điểm coi 

hoạt động tư vấn tâm lý là sự vận dụng kiến thức, kỹ năng nhằm cung cấp thông tin, kiến thức 

và giải pháp thông qua kỹ thuật tương tác, giao tiếp nhằm hỗ trợ tâm lý cho người được tư vấn 

tự giải quyết được vấn đề khó khăn tâm lý của họ. 

1.2. Cơ sở lý luận về hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh  

1.2.1. Đặc điểm tâm lý của học sinh lớp 12 

1.2.1.1. Khái niệm học sinh trung học THPT 
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Học sinh THPT là các em học sinh tuổi từ 15 đến 17, đang theo học tại một trường THPT 

theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo. 

1.2.1.2. Đặc điểm thể chất của học sinh THPT 

Ý thức và tự ý thức của tuổi thanh niên đã phát triển ở mức độ cao và có nhiều khác biệt so 

với lứa tuổi trước. Điều này được bộc lộ qua sự ý thức về thân thể; tự đánh giá các phẩm chất 

tâm lí của cá nhân và tính tự trọng. 

 

1.1.1.  Hoạt động học tập của học sinh THPT 

1.1.1.1. Mục tiêu giáo dục bậc THPT 

 Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, 

thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng 

tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách 

nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham 

gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Giáo dục trung học phổ thông nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả 

của giáo dục trung học cơ sở, hoàn thiện học vấn phổ thông và có những hiểu biết thông thường 

về kỹ thuật và hướng nghiệp, có điều kiện phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn hướng phát 

triển, tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động. 

1.1.1.2. Chương trình học tập của học sinh THPT  

1.2.1.3. Chương trình giáo dục phổ thông mới thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW 

ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều 

kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; và tuân thủ Nghị 

quyết số 88/2014/QH13ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa 

giáo dục phổ thông. Nhu cầu tư vấn tâm lý của học sinh  

1.2.2. Trong xã hội ngày nay, những tác động nhiều mặt trong đời sống xã hội, gia 

đình và nhà trường luôn tạo nên những sức ép tâm lý không nhỏ đối với các em học sinh, dẫn 

đến tình trạng chán học, rối nhiễu tâm lý – lo âu, trầm cảm, hoặc có những hành vi lệch chuẩn 

trong các trường ngày càng gia tăng. Hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh trước kỳ thi THPT 

Quốc gia 

1.2.2.1. Khái niệm hoạt động tư vấn tâm lý cho HS trước kỳ thi THPT QG 

Hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh trước kỳ thi THPT Quốc gia là sự vận dụng tri 

thức, kinh nghiệm, kỹ năng của tâm lý (của người tư vấn) nhằm hỗ trợ cho học sinh trước kỳ 

thi  THPT Quốc gia có được định hướng nghề nghiệp và giảm thiểu căng thẳng, thông qua 

việc trao đổi, cung cấp thông tin; khơi dậy tiềm năng của học sinh. 

Như vậy, với khái niệm này, chúng tôi tập trung vào 3 ý sau đây: 

- Hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh THPT sử dụng các tri thức, kinh nghiệm, kỹ 

năng của ngành tâm lý học  

- Những yếu tố gây căng thẳng, cần được tư vấn (trong giai đoạn ưu tiên) của học 

sinh THPT là định hướng nghề nghiệp (chọn Trường/ngành thi) và các yếu tố tâm lý như các 

mối quan hệ; căng thẳng trong học tập… 

- Mục đích của tư vấn tâm lý là: (1) định hướng được ngành nghề phù hợp; (2) giúp 

học sinh giảm thiểu căng thẳng. 

Do vậy, để có thể triển khai được hoạt động tư vấn tâm lý này, cần tìm hiểu về nhu cầu 

tư vấn của học sinh, những yếu tố căng thẳng cho học sinh… 

1.2.2.2. Nội dung hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh trước kỳ thi THPT Quốc gia 

Dựa vào tổng quan nghiên và cơ sở lý luận của đề tài, đồng thời, dựa vào khái niệm hoạt 

động tư vấn tâm lý cho học sinh, chúng tôi xây dựng nội dung hoạt động tư vấn tâm lý cho học 

sinh trước kỳ thi THPT Quốc gia như sau:  

(1) Hoạt động tư vấn cung cấp thông tin hướng nghiệp 

 Với hoạt động tư vấn cung cấp thông tin hướng nghiệp, cần cung cấp cho các em 

các nội dung sau:  

 - Ý nghĩa của việc chọn nghề 
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 - Cơ sở khoa học của việc chọn nghề 

 - Thực hành việc chọn nghề (nhận diện được xu hướng nghề nghiệp của bản thân; xác 

định được nghề/trường nên học). 

(2) Hoạt động hỗ trợ tâm lý giảm thiểu căng thẳng trước kỳ thi THPT 

 Với hoạt động tư vấn cung cấp thông tin hướng nghiệp, cần cung cấp cho các em các 

nội dung sau: 

-  Đánh giá mức độ căng thẳng của bản thân (thông qua trắc nghiệm DASS 21) 

- Nhận diện trạng thái tâm lý của bản thân thông qua bộ bảng hỏi 

- Xác định các yếu tố gây căng thẳng và các cách thức giảm thiểu căng thẳng  

1.2.2.3. Hình thức thử nghiệm hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh trước kỳ thi 

THPT Quốc gia 

Tổ chức hoạt động tư vấn cho nhóm học sinh, với quy trình như sau:  

* Bước chuẩn bị trước khi tác động thực nghiệm 

* Bước tác động thực nghiệm. 

 Đo và đánh giá kết quả sau tác động 

 

 

CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

THỬ NGHIỆM HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÂM LÝ CHO HỌC SINH 

TRƯỚC KỲ THI THPT QUỐC GIA 

 

2.1. Vài nét về  địa bàn nghiên cứu  

2.2. Tổ chức  nghiên cứu 

Thực hiện nghiên cứu này, chúng tôi đã tổ chức theo tiến trình như sau 

Bảng 2.3. Tổ chức nghiên cứu 

STT 
Thời gian  

thực hiện 
Nội dung, công việc Kết quả, sản phẩm 

1 

Từ 6/2017 đến 

7/2017 

- Xây dựng đề cương 

nghiên cứu 

 

 

Đề cương nghiên cứu 

- Xây dựng cơ sở lí thuyết của đề tài: xác định 

khái niệm, xây dựng tiêu chí đánh giá, xây dựng 

khung lí thuyết, xác định nội dung nghiên cứu 

- Xây dựng, lựa chọn công cụ và phương pháp 

nghiên cứu 

2 Từ 8/2017 đến 

11/2017 

 

- Cơ sở lý luận về tư 

vấn, tư vấn cho học 

sinh THPT 

 

Tổng quan nghiên cứu vấn đề 

Hệ thống khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên 

cứu 

Cơ sở lý luận về tư vấn tâm lý 

3 

Từ 12/2017 

đến 01/ 2018 

Lựa chọn phương 

pháp, thiết kế công cụ 

nghiên cứu 

Xác định các phương pháp 

Bộ công cụ nghiên cứu 

4 

Từ 03/2019 

đến 05/ 2019 

Thực nghiệm một số 

hoạt động tư vấn tâm 

lý nhằm giảm thiểu lo 

lắng cho học sinh 

trước kỳ thi  

Khảo sát 786 học sinh 

Thực nghiệm 45 học sinh 

Tư vấn cá nhân cho học sinh  

Bản báo cáo kết quả nghiên cứu 
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5 

Từ 5/2019 đến 

6/2019 

Viết báo cáo tổng hợp 

đề tài 

Bản báo cáo tổng hợp đề tài 

Tổ chức nghiệm thu 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận 

2.3.2. Phương pháp chuyên gia 

2.3.3. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi  

2.3.4. Phương pháp thực nghiệm  

2.3.5. Phương pháp thống kê toán học 

 

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG  

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÂM LÝ CHO HỌC SINHCÁC TRƯỜNG THPT  

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

3.1. Thực trạng căng thẳng và nhu cầu tư vấn tâm lý cho học sinh THPT trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng 

3.1.1. Mức độ căng thẳng và nhu cầu của tư vấn  của học sinh lớp 12  

3.1.1.1. Mức độ căng thẳng của học sinh lớp 12 

Để tìm hiểu thực trạng mức độ căng thẳng của học sinh lớp 12 trước khi được tư vấn, 

chúng tôi sử dụng thang lo âu - trầm cảm – căng thẳng (DASS 21), là bộ trắc nghiệm có 7 câu 

hỏi để đo căng thẳng, ở 4 mức độ đánh giá (không xảy ra, thỉnh thoảng, thường xảy ra và rất 

thường xuyên), để khảo sát trên 786 học sinh THPT.  

Với mức độ căng thẳng thể hiện qua điểm trung bình (ĐTB) của 7 mệnh đề, trong đó 

mệnh đề “Tôi thấy mình rất dễ nhạy cảm” có mức cao nhất, 1,95. Tiếp theo là “Tôi thấy thiếu 

kiên nhẫn với những điều cản trở việc tôi đang làm”, với ĐTB = 1,83. Ở vị trí thứ 3 là mệnh đề 

“Tôi thấy mình đã tập trung quá nhiều vào việc lo lắng” với ĐTB = 1,81.             

 
Biểu đồ 3.1. Mức độ căng thẳng giữa nam và nữ lớp 12 

Như vậy, trên đây là bức tranh chung về mức độ căng thẳng của học sinh lớp 12 mà 

chúng tôi khảo sát được, những ý nổi bật nhất là tỉ lệ học sinh có căng thẳng ở mức 3, mức 4 

chiếm đến 40,9%. Mức tương đối căng thẳng chiếm 20,6%. Tỉ lệ học sinh nữ căng thẳng 

nhiều hơn hẳn nam sinh. 

Để phân tích nghiên cứu một cách tường minh nhất, chúng tôi chỉ sử dụng kết quả của 

những học sinh có biểu hiện từ mức độ tương đối căng thẳng trở lên, bao gồm 322 học sinh.  

3.1.3. Nguyên nhân gây căng thẳng trong học tập cho học sinh lớp 12 

Bảng 3.6. Nguyên nhân gây căng thẳng trong học tập của học sinh lớp 12 
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Thứ 

tự 
Nguyên nhân 

Không 

bao giờ 

Hiếm 

khi 

Thỉnh 

thoản

g 

Thường 

xuyên 
ĐTB 

ĐLC 

1 
Căng thẳng vì không đáp ứng được 

kiến thức các môn học  

2,2 34,8 49,7 13,4 
1,74 ,709 

2 
Căng thẳng về việc chưa tìm ra 

phương pháp học tập phù hợp 

1,6 24,5 41,3 32,6 
1,87 ,772 

3 
Căng thẳng về việc chọn ngành 

nghề thi 

3,7 25,8 50,0 20,5 
2,04 ,795 

4 
Căng thẳng vì bố mẹ quá kỳ vọng ở 

mình 

3,4 33,5 41,3 21,7 
1,81 ,810 

5 
Căng thẳng vì luôn cảm thấy mình 

kém cỏi 

6,2 32,3 46,4 14,9 
1,70 ,795 

6 
Căng thẳng về kì thi THPT Quốc gia 

sắp tới 

2,2 29,8 42,9 25,2 
1,90 ,79 

7 

Căng thẳng vì mối quan hệ của cá 

nhân với (giáo viên/ bạn bè/ cha mẹ 

không tốt) 

4,0 42,2 37,0 16,8 

1,66 ,800 

 Trung bình     1,82 ,488 

 

3.1.3.  Nhu cầu tư vấn của học sinh lớp 12 ở các trường  THPT trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng 

 Khảo sát nhu cầu tư vấn của 786 học sinh lớp 12 ở các trường THPT trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng, kết quả cho thấy: 

Bảng 3.4. Nhu cầu tư vấn của học sinh 

TT Nhu cầu của học sinh  

Không 

bao 

giờ 

Hiếm 

khi 

Thỉnh 

thoảng 

Thường 

xuyên 
ĐTB 

Thứ 

bậc 

1 
Cần tư vấn các phương 

pháp học tập 
5,9 35,7 34,2 24,2 1,77 3 

2 
Cần tư vấn nghề 

nghiệp 
10,2 19,3 26,4 44,1 2,04 1 

3 

Cần tư vấn về mối 

quan hệ trong gia đình 

(bố mẹ/ anh chị em) 

7,5 25,5 29,8 27,3 
1,97 2 

4 

Cần tư vấn về mối 

quan hệ bạn bè (tình 

bạn, tình yêu, 

SKSS…) 

15,2 30,4 24,8 29,5 

1,69 4 

 

Nghiên cứu nhu cầu tư vấn của học sinh lớp 12, kết quả cho thấy, xếp vị trí thứ nhất là 

nhu cầu cần tư vấn nghề nghiệp (ĐTB = 2,04), với 44,1% học sinh rất cần được tư vấn ngay. 

Chia sẻ về điều này, em T.L.D nói: “Em quá rối trong việc chọn nghề, chọn ngành thi. Không 

chỉ em mà các bạn trong lớp em cũng bị rối như vậy. Chúng em cần được biết nên học ngành 

gì, sức học như em nên thi vào đâu”.  
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27,3% học sinh rất cần tư vấn về mối quan hệ trong gia đình (bố mẹ/ anh chị em) (với 

ĐTB = 1,97). Một số vấn đề đang diễn ra khiến các em cần được giúp đỡ ngay là tư vấn về 

việc ba mẹ không hiểu các em, thường xuyên ép buộc; hay cáu gắt, nói nặng lời; đánh giá thấp 

các em;  hay so sánh các em với bạn bè, nhất là hay so với các bạn học tốt, làm các em cảm 

thấy thường xuyên trong tình trạng quá ức chế.  

Nhu cầu tiếp theo, xếp vị trí thứ 3 là tư vấn về việc học tập, với ĐTB = 1,77. Và nhu 

cầu cuối cùng là cần tư vấn về mối quan hệ bạn bè (tình bạn, tình yêu, SKSS…) (ĐTB = 1,69).  

Như vậy, trong các biện pháp được học sinh lựa chọn để có thể giảm căng thẳng, các 

em đã chọn được tư vấn về nghề; hoặc tư vấn về phương pháp học tập.  

Dựa vào kết quả này, chúng tôi đã lựa chọn thực hiện hoạt động tư vấn tâm lý thông qua việc 

tư vấn nghề cho học sinh.  

3.2. Thực trạng hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh tại các trường THPT trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng 

Hiện nay, với dự án Hành trình yêu thương của PyD, dại diện tất cả các trường THPT đã 

đều được tập huấn về Kỹ năng tư vấn tâm lý cho học sinh, tuy nhiên, có một số vấn đề cần bàn 

sau khi dự án triển khai, ví dụ như: 

- Về cán bộ phụ trách phòng tư vấn/ được tập huấn về tư vấn hầu hết là cán bộ y tế; cán 

bộ phụ trách Đội…vv 

- Về mức độ hoạt động thực tiễn, ít có các tư vấn đạt chất lượng diễn ra 

- Mới chỉ có thực hiện tại các Trường THCS, ở các Trường THPT chưa có các phòng tư 

vấn học đường. 

Do vậy, cần có các hoạt động tư vấn học đường cho học sinh THPT.  

 

CHƯƠNG 4: THỬ NGHIỆM HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÂM LÝ 

 CHO HỌC SINH LỚP 12 TRƯỚC KỲ THI THPT QUỐC GIA 

4.1. Thực nghiệm hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh THPT 

4.1.1. Cơ sở của việc đề xuất hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh tại các trường 

THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

Xuất phát từ thực trạng vấn đề mức độ căng thẳng của học sinh lớp 12 hiện nay đang 

được quan tâm, nhất là trong thời điểm các em học sinh đang phải đối mặt với kì thi quan trọng 

của cuộc đời - kì thi THPT Quốc gia. 

Xuất phát từ kết quả khảo sát thực trạng mức độ căng thẳng cho thấy tỉ lệ phần trăm các 

em học sinh có căng thẳng là cao hơn so với các năm trước đây. Qua đó, kết quả còn chỉ ra 

được các biểu hiện của căng thẳng, nguyên nhân gây ra căng thẳng theo ý kiến của các em học 

sinh và đề xuất một số biện pháp giảm thiểu căng thẳng ở các em. Cụ thể là, với kết quả nghiên 

cứu thực trạng căng thẳng của học sinh THPT là có đến 19,3% số học sinh tham gia nghiên 

cứu cho rằng mình rất căng thẳng (mức 4); trong đó tỉ lệ nữa gần gấp đôi nam giới (12,8% nữ 

sinh rất căng thẳng; 6,5% học sinh nam). Và có đến 21,6% căng thẳng rõ rệt. Nguyên nhân của 

căng thẳng xuất phát từ áp lực trong kỳ thi THPT sắp tới; về việc học tập; về việc chọn ngành 
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nghề… chúng tôi lựa chọn thử nghiệm tư vấn tâm lý cho học sinh về việc xác định và lựa chọn 

ngành nghề.  

Hoạt động được xây dựng dựa trên các nguyên tắc cơ bản như:  

+ Đảm bảo tính hiệu quả, khả thi của chương trình 

+ Đảm bảo tính khoa học, logic, cập nhật của chương trình 

+ Đảm bảo tính sư phạm của chương trình 

+ Đảm bảo đúng tiến trình của hoạt động xây dựng chương trình giáo dục 

4.1.2. Mục đích thử nghiệm hoạt động tư vấn học đường tại các trường THPT trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng 

- Học sinh được giải đáp những vấn đề gây căng thẳng liên quan đến nghề nghiệp 

- Học sinh có thêm thông tin về nghề nghiệp 

- Bước này giúp học sinh xác định được nhóm sở thích và khả năng nghề nghiệp của 

bản thân theo lí thuyết mật mã Holland và áp dụng kiến thức ấy vào việc tìm hiểu sở thích và 

khả năng nghề nghiệp của bản thân.  

- Học sinh nhận diện những vấn đề gây căng thẳng có liên quan đến kỳ thi THPT Quốc 

gia và lựa chọn được phương pháp giải quyết vấn đề. 

4.1.3. Quy trình thử nghiệm hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh tại các trường THPT 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

4.1.4. Nội dung thử nghiệm 

Dựa vào nhu cầu của học sinh và các yếu tố đặc điểm tâm lý, đặc điểm hoàn cảnh, thời 

điểm của học sinh THPT, chúng tôi xây dựng hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh THPT 

trước kỳ thi THPT Quốc gia như sau:  

Mục tiêu:  Giúp HS có hiểu biết sơ bộ về thị trường lao động/nghề nghiệp; hiểu về yêu 

cầu của nghề nghiệp và đặc điểm cá nhân phù hợp nghề để từ đó có ý thức lựa chọn nghề 1 

cách có cơ sở khoa học, phù hợp với hứng thú, năng lực, điều kiện của bản thân và nhu cầu 

nhân lực của xã hội. 

Thời lượng: 60 phút 

Nội dung: 3 phần  

Phương pháp: đàm thoại, tương tác tích cực 

Tổ chức lớp: tạo không khí thân thiện, cởi mở, tự nhiên (giới thiệu về mình; mục đích 

của các buổi sinh hoạt) 

Phương tiện: Trắc nghiệm Holland/ Phấn/ Bút, giấy trắng, giấy màu các loại 

 

Bảng 3.6. Nội dung hoạt động tư vấn chọn nghề cho học sinh 
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TT Nội 

dung 

T/gian Cách tiến hành Người 

phụ 

trách  

  10p PHẦN 1: Ý NGHĨA CỦA VIỆC CHỌN NGHỀ CÓ CƠ SỞ KHOA 

HỌC 

 

1 1/ Đối 

với tuổi 

trẻ 

những 

điều gì 

là quan 

trọng 

nhất? 

 

5p     + Đề nghị từng HS ghi trả lời trên giấy màu 2 câu hỏi: 

“điều gì là quan trọng đối với bạn trong cuộc sống?” và “Điều gì là 

quan trọng hơn cả đối với bạn trong cuộc sống?” rồi đem dán lên 

bảng 

 + phân tích các câu trả lời: tình yêu; sức khỏe;gia đình; nghề 

nghiệp 

---> tuổi thanh niên 15, luật lao động, thống kê lao động, việc 

làm 

 

2 2/Tại 

sao với 

người 

trẻ tuổi 

nghề 

nghiệp 

lại quan 

trọng? 

5p -Đó là phương tiện cơ bản nhất để nuôi sống bản thân, tình 

yêu, gia đình nếu không có nghề nghiệp, tình yêu và gia đình sẽ ra 

sao?) 

-Đó là sự đóng góp cho xã hội bằng lao động sáng tạo 

-Đó là con đường phát triển nhân cách, tự khẳng định mình 

trong xã hội hiện đại (ngay tổng thống cũng phải từ nghề gì  mà đi 

lên) 

Ông cha ta đã dạy:nhất nghệ tinh, nhất thân vinh! Một nghề 

cho chín, hơn chín mười nghề 

+ giới thiệu ý nghĩa, tầm quan trọng của việc định hướng 

chọn nghề tương lai: chọn 1 nghề -chọn 1 tương lai 

+ nêu thực trạng: 

-vấn đề thi tuyển sinh đại học: hàng ngàn bài thi điểm 0 (80% 

có  tổng điểm thi <15) 

-vấn đề thất nghiệp: tiêu chuẩn đánh giá SVTN cho 1 vị trí 

cần của 1 công ty không còn dựa vào giá trị bằng cấp mà ở nhiều 

tiêu chí đánh giá khác 

-xu thế văn minh, toàn cầu hóa, hội nhập,kinh tế thị trường 

làm thay đổi quan niệm định hướng con đường nghề nghiệp: chọn-

học-khởi nghiệp và hành nghề (từ nhất thời, nhì thế sang coi 

trọng phẩm chất năng lực làm người) 

-sự khác biệt Nhu cầu xã hội-nhu cầu người học-số chỗ học 

trong nền kinh tế kế hoạch hóa (bao cấp-2 tam giác lộn ngược); 

vấn đề bỏ việc, bỏ học... và trong kinh tế thị trường,toàn cầu hóa 

/nguy cơ cạnh tranh (tiền học phí cao, vị trí công việc không biên 

chế vĩnh viễn...) 

--->thời gian, công sức, tiền của gia đình, nhà nước, nơi sử 

dụng (ý nghĩa xã hội-kinh tế) 

 

3 3/Làm 

sao để 

chọn 

được 

nghề có 

cơ sở 

khoa 

học, tin 

cậy? 

 

 +Đề nghị HS chia 2 nhóm,phát giấy khổ A0 ,bút ; thảo luận 

nhóm và ghi ra giấy những điều nên và không nên khi chọn nghề 

Nêu những nguyên tắc chọn nghề: 3 câu hỏi 

1. Tôi thích nghề gì 

2. Tôi làm được nghề gì(phù hợp bản thân,năng lực, 

trình độ,tính cách 

3. Tôi cần làm được nghề gì (nghề cần cho xã hội) 

 

--->Đối với HS, để lựa chọn tối ưu, cần:  

 tìm hiểu thế giới nghề nghiệp/1 số nghề mình yêu thích 
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 tìm hiểu nhu cầu nhân lực của nghề và điều kiện trường đào 

tạo nghề đó 

 biết phân tích,chọn lọc các ý kiên để chọn nghề phù họp 

năng lực bản thân, nhu cầu nhân lực xã hội 

 Xác định hướng học tập và lao động và có ý thức rèn luyện, 

tu dưỡng bản thân  

  
  15p PHẦN 2:  CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC CHỌN NGHỀ  

   Câu hỏi quan trọng: Làm sao để chọn được nghề có cơ sở 

khoa học? 

+Thực trạng chọn nghề của TN qua các giai đoạn (a dua, 

cảm tính, tùy hứng...) 

+Phân tích kết quả từ “phiếu trao đổi 1” ,từ tổng hợp các 

câu trả lời “điều quan trọng nhất trong cuộc sống..” do HS thực 

hiện 

+-->Nên dựa vào cơ sở khoa học của Platonop (GS.VS tâm 

lý học). Đó là phân tích “Tam giác hướng nghiệp” 

 

 

1 a/ Thị 

trường 

lao 

động là 

gì? 

5p Đó là nơi diễn ra cung - cầu (mua – bán) lao động (VD 

chuyển nhượng/ mua bán cầu thủ bóng đá): 

 - Thế giới nghề nghiệp hết sức phong phú, có hàng chục 

vạn nghề/chuyên môn. Có nghề mới sinh ra (đập phá các công trình 

xây dựng, Dọn rác vũ trụ….?); nhiều nghề “chết” đi (Đánh máy 

chữ cơ học, làm cối xay, cối giã gạo, guồng nước…?).  Thị trường 

LĐ luôn biến động nên có thất nghiệp, có săn lùng nhân viên… 

-  Cần tìm hiểu TTLĐ hiện tại và 5- 10 năm tới: các ngành 

nghề nào phát triển, cần nhân lực? Ở trong nước? Khu vực? Trên 

thế giới?  

- Những nghề gì hiện nay đang “Hot”? 

 
 

 

2 b. Yêu 

cầu của 

nghề 

5p . Hay là nội dung, bản chất của mỗi nghề được mô tả, để khi 

ta định chọn phải tìm hiểu cho rõ. 

 - Đối tượng lao động: làm việc với Con người/ Máy móc/ 

Con số, kí hiệu/Chăm sóc thú vật/ Thiên nhiên, cây có… Cũng có 

thể phân theo ngành nghề: Tài chính - Kế toán/ Cơ -Điện/ Nông – 

Lâm/ Xây dựng/ Sư phạm/ Y tế/Báo chí - Truyền thông/Du lich- 

Dịch vụ/ Quân đội, Công an.. 

 

Thị 

trường  

Lao 

động 

Yêu 

cầu 

của 

nghề 

 Đặc điểm 

cá nhân 

H. 

Tuyển 

chọn 

Đào 

tạo 
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 - Sử dụng công cụ lao động: Đòi hỏi cơ bắp/ Trí tuệ/Thô/ 

Tinh vi, khéo léo, chính xác… 

 - Môi trường lao động: Trong văn phòng/ Trên biển/ Trên 

cao/ Dưới hầm/Tĩnh tại/ Cơ động/yên tĩnh/Ồn định/ bất thường/ 

Độc hại … 

 - Lương, bổng, đãi ngộ?  

3 c.  Đặc 

điểm cá 

nhân. 

5p (Tự biết mình có phù hợp với nghề định chọn không?) 

 - Sinh học, thể chất: Giới, cao, nặng, thần kinh, khuyết tật 

….? (thực hiện chia nhóm phân tích đặc điểm các kiểu thần kinh-

khí chất và phù hợp nghề) 

 - Tâm lý. Có yêu thích nghề đó không?  Phẩm chất, Năng 

lực phù hợp không? Cá tính có hợp không? 

-  Xã hội. Có hợp với truyền thống gia đính, kinh nghiệm xã 

hội? Người thân có ủng hộ không? 

 

4 Tổng 

kết 

5p 3 nội dung a-b-c trên liên quan mật thiết với nhau và với 3 

nội dung còn lại trong tam giác HN.  

Yêu cầu học sinh suy nghĩ trả lời những câu hỏi dưới đây  

 Em thích nghề gì? Tại sao? 

 Nghề đó có phù hợp với em không? Tại sao? 

 Em sẽ học nghề đó ở đâu? Em có đủ điều kiện theo học 

không?  

 Ra trường em sẽ dự tuyển làm việc ở những đâu?  

 

  45p PHẦN 3: THỰC HÀNH, THẢO LUẬN   

 1/Thực 

hiện 

trắc 

nghiệm 

Holland 

30p 5. Giới thiệu trắc nghiệm 

6. Bước 1: Cho điểm từng nội dung của 6 bảng, mỗi nội 

dung cho điểm ở 5 mức độ đúng (0-4 điểm) 

7. Bước 2: Cộng điểm của từng bảng, xác định những bảng 

có điểm số cao nhất. 

8. Bước 3: Theo dõi giải thích kết quả trắc nghiệm.  

 

9.  

 2/ Giải 

đáp 

10 Trả lời các câu hỏi của học sinh   

 3/Giới 

thiệu kỹ 

năng 

tìm 

kiếm 

thông 

tin- 

CNTT 

 

2 Các trang web: giaoducvn.net; huong nghiep.com.vn;vnuedu.vn; 

của các trường ĐH&CĐ 

Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH,CĐ 

Phạm tất Dong: sinh hoạt hướng nghiệp của HS PTTH (BGD-

1982) 

Nguyễn Hùng chủ biên: sổ tay tư vấn hướng nghiệp và chọn nghề 

(NXBGD-2008) v.v... 

 

 4/Tổng 

kết lại 

các nội 

dung đã 

trao đổi 

3 HS đánh giá lại tâm trạng của mình 

Ghi lại trên giấy màu những gì thu hoạch được và dán lên bảng--> 

nhóm lại, nhận xét, tổng kết 

 

 

4.1.5. Điều kiện thực nghiệm 

- Trắc nghiệm Holland 

- Phấn, Bút, giấy 
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- Cơ sở vật chất: phòng, bàn ghế, bảng, loa… 

4.2.  Kết quả thử nghiệm 

4.2.1. Mức độ căng thẳng trước và sau thử nghiệm  

Kết quả trước và sau thực nghiệm (đo cách nhau 1 tuần) cho thấy, có sự thay đổi về trạng 

thái căng thẳng của học sinh. Cụ thể là trước khi thực nghiệm, tổng điểm của trắc nghiệm DASS 

21 ở mức rất căng thẳng (mức 4), nhưng sau 1 tuần thực nghiệm, mức điểm căng thẳng đã giảm 

được một bậc (mức 3).  

 
Biểu đồ 4.1. Mức độ căng thẳng trước và sau tư vấn 

Chú thích  

1. Tôi nhận thấy khó mà nghỉ ngơi   

2. Tôi đã phản ứng cách quá lố  khi có những sự việc xẩy ra                         

3. Tôi thấy mình đã tập trung quá nhiều  vào việc lo lắng  

4. Tôi thấy bồn chồn  

5. Tôi thấy khó mà thư giãn   

6. Tôi thấy thiếu kiên nhẫn với những điều cản trở việc tôi đang làm. 

7. Tôi thấy mình rất dễ nhạy cảm                                                              

- Kết quả đánh giá mức độ hài lòng sau khi được tư vấn nghề  

4.2.2. Đánh giá của học sinh về tính hữu ích của nội dung tư vấn 

Sau khi được tư vấn, học sinh đã phản hồi các ý sau:  

- Có những hiểu biết cụ thể hơn về nghề nghiệp được trình bày theo 6 nhóm nghề 

nghiệp của Holland. Các em đã nhận ra nhóm nghề nghiệp phù hợp với mình nhất và các nhóm 

ngành nghề mình có thể học tập.  

- Biết được việc lựa chọn nghề là có cơ sở khoa học  

- Biết được điểm yếu, điểm mạnh của mình trong việc lựa chọn nghề nghiệp 

- Đã có thông tin về ngành nghề mình muốn chọn để có thể lập kế hoạch học tập, đạt 

được mục đích đề ra 

- Có thể tự tin đăng ký ngành nghề mình chọn, hoặc có thể thay đổi nguyện vọng sau 

khi thi THPT Quốc gia 

- Tìm được thông tin về nghề nghiệp mình muốn tìm hiểu 

- Có thông tin để trao đổi với phụ huynh trong tình huống phụ huynh ép/yêu cầu con 

phải thi ngành nghề phụ huynh đề xuất. 

- Được giải đáp thông tin không chỉ về ngành nghề mà còn được tư vấn về nhiều lĩnh 

vực khác nữa, như cơ hội việc làm, giới thiệu về các Trường đang đạo ngành nghề đó; và có 

cả thông tin từ các trường đại học ở nước ngoài, các cơ hội học bổng nếu có giỏi tiếng Anh.  

- Có quyết tâm học tập hơn 

- Muốn được gặp những người giỏi trong lĩnh vực mình đang quan tâm (lĩnh vực thời 

trang; hội hoạ)… 

 Như vậy, với hoạt động thử nghiệm tư vấn tâm lý cho học sinh thông qua hoạt động 

tư vấn nghề cho học sinh, chúng tôi đã đưa đến cho học sinh những giải đáp thoả mãn những 

băn khoăn vướng mắc trong lòng về nghề nghiệp, về cơ hội phát triển… Hoạt động đã được 

đánh giá điểm trung bình ở mức 8,3/10 ở tất cả các học sinh tham gia.  

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
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1. Kết luận 

 Về cơ sở lý luận: Đề tài đã hệ thống được những nghiên cứu về mặt lý luận và thực tiễn 

trong vấn đề căng thẳng trong học tập của học sinh lớp 12 thuộc các trường THPT trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. Đồng thời cũng đã khái quát được đặc điểm của học sinh THPT, nguyên 

nhân, biểu hiện và các hoạt động giảm thiểu căng thẳng. 

 Về kết quả nghiên cứu thực tiễn: Kết quả nghiên cứu cho thấy: tỉ lệ học sinh có căng 

thẳng ở mức 3, mức 4 chiếm đến 40,9%. Mức tương đối căng thẳng chiếm 20,6%. Tỉ lệ học 

sinh nữ căng thẳng nhiều hơn hẳn nam sinh. 

Nguyên nhân dẫn đến căng thẳng trong học tập của học sinh THPT, đa phần vì các em lo 

lắng quá cho kì thi THPT quốc gia sắp tới; căng thẳng về việc đăng ký ngành nghề; về phương 

pháp học tập và vì các em không điều chỉnh được kế hoạch học tập và chế độ sinh hoạt hợp lí, 

khoa học. Vì thế các em có những biểu hiện tiêu cực ở cảm xúc; hành vi và nhận thức.  

Từ mức độ căng thẳng của học sinh và mong muốn của học sinh, nhóm nghiên cứu thử 

nghiệm hoạt động tư vấn cho học sinh về lĩnh vực nghề, và kết quả tư vấn đã được các em đánh 

giá hiệu quả, hữu ích.   

Với kết quả này, có thể tiếp tục hỗ trợ tư vấn tâm lý nghề nghiệp cho học sinh trong nhiều 

trường trên địa bàn thành phố hơn nữa.  

2. Kiến nghị 

2.1. Về phía học sinh 

- Xây dựng cho mình một thời gian biểu học tập khoa học kết hợp với nghỉ ngơi một cách 

hợp lí. Hiểu đúng năng lực bản thân từ đó đưa ra những mục tiêu, yêu cầu phù hợp, không quá 

cao, không quá thấp.Tăng cường tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp: thể dục thể thao, 

văn hóa văn nghệ, các hoạt động này vừa góp phần rèn luyện thân thể vừa giải tỏa được những 

căng thẳng, lo lắng, buồn chán.Tăng cường giao lưu với mọi người, thường xuyên chia sẻ niềm 

vui, nỗi buồn với bạn bè. Khi cơ thể có những biểu hiện bất thường, các em cần mạnh dạn nói 

với bố mẹ, thầy cô, không nên chịu đựng sẽ làm căng thẳng hơn. 

3.2. Về phía gia đình 

Trong gia đình, các bậc cha mẹ cần chia sẻ, tâm tình về tâm sinh lý của con cái, lắng nghe 

hỗ trợ để con cái sẵn sàng chia sẻ mọi vấn đề với cha mẹ. Cha mẹ hiểu về đặc điểm tâm sinh lý 

lứa tuổi sẽ thấu hiểu được cho con mình, vào giai đoạn này sẽ nhiều xáo trộn về cảm xúc; như 

tình cảm với bạn bè chiếm vị trí ưu tiên; như việc lựa chọn thần tượng… cha mẹ hạn chế tối đa 

mâu thuẫn với con cái về sở thích, thậm chí có thể cần tích cực động viên con; thích nhưng điều 

con thích, để có thể là bạn bè của con.  

3.3. Về phía nhà trường 

- Các thầy cô giáo luôn hỗ trợ học sinh, tư vấn cho học sinh về việc học tập; định hướng 

tương lai; về kỹ năng sống. Thầy cô tôn trọng học sinh để tạo cho học sinh cảm giác an toàn, 

yên tâm và mạnh dạn phát biểu ý kiến.  

- Tăng cường tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ... 

hấp dẫn lôi cuốn học sinh tham gia. Có thể tăng cường các môn thực hành như kỹ năng sống, 

rèn luyện sức khỏe, phát triển năng khiếu nhằm phát huy tiềm năng của học sinh.  

Đặc biệt, nhà trường tổ chức hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, nhằm giúp các 

em xác định rõ điểm mạnh, tiềm năng của bản thân và nghề nghiệp phù hợp với các em, giảm 

căng thẳng cho học sinh. Những hoạt động tư vấn nghề nghiệp cần nhờ sự hỗ trợ từ phía các 

chuyên viên tâm lý. 

 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1] Nguyễn Thị Nhân Ái (2011), “Sử dụng trắc nghiệm, thang đánh giá sự phát triển định hướng giá trị 

nghề trong tham vấn hướng nghiệp”, Tạp chí Giáo dục, số 276 

[2] Nguyễn Như An (1991), Phương pháp dạy học giáo dục học, NXB Giáo dục, Hà Nội. 

[3] Đặng Danh Ánh (2002), “Quan điểm mới về giáo dục hướng nghiệp”, Tạp chí giáo dục, số 37, 8/2002 

[4] Đặng Danh Ánh (2005), “Tư vấn chọn nghề cho HS phổ thông”, Tạp chí Giáo dục, số 121 

[5] Nguyễn Trọng Bảo (1987), Nhà trường phổ thông với việc giáo dục lao động, kỹ thuật tổng hợp, 

hướng nghiệp và dạy nghề, NXB Giáo dục 



 24 

[6] Bộ giáo dục và đào tạo, 2005. Số: 9971/BGD&ĐT-HSSV v/v: Triển khai công tác tư vấn cho học 

sinh, sinh viên. 

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2011. Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS. Ban hành 

kèm theo Thông tư số 31/2011/TT- BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

[8] Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2016. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo 

viên trung học cơ sở hạng II. Ban hành kèm theo Quyết định số 2512/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

[9] Vũ Mộng Đóa (2011), “Tham vấn nghề nghiệp: Khái niệm và các lí thuyết tiếp cận”, Báo cáo khoa 

học Hội nghị quốc tế lần thứ 2 về Tâm lí học đường ở Việt Nam “Thúc đẩy nghiên cứu và thực hành Tâm lí học 

đường tại Việt Nam”, Nhà XB đại học Huế 

[10] Phạm Tất Dong (1981), “Học tập lao động kĩ thuật và hướng nghiệp với việc chuẩn bị cho học sinh 

đi vào lao động sản xuất”, Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, số 3 

[11] Phạm Tất Dong (2000), Sự lựa chọn tương lai, NXB Thanh Niên 

[12] Phạm Tất Dong (chủ biên) (2012), Tư vấn hướng nghiệp cho HS Trung học cơ sở, NXB Giáo dục 

Việt Nam. 

[13] Phạm Tất Dong, Vũ Văn Tảo, Nguyễn Như Ất, Lưu Đình Mạc, Phạm Huy Thụ (2003), Thực trạng và 

giải pháp phát triển và nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp trong trường phổ thông, HN 

[14] Trần Khánh Đức (2010), Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỉ XXI, NXB Giáo dục Việt 

Nam 

[15] Trần Thị Minh Đức (2012), Giáo trình “Tham vấn tâm lí, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 

[16] Ngô Thị Dung, Nguyễn Thị Hồng Nga (2009), Xây dựng mô hình tư vấn học đường – một tổ chức hỗ 

trợ học sinh, sinh viên học tập, lập nghiệp, Tạp chí Tâm lý học, số 5/2009. 

[17] Nguyễn Hữu Dũng (2005) - Thị trường lao động và định hướng nghề nghiệp cho thanh niên, NXB 

Lao động - Xã hội, Hà Nội 

[18] Nguyễn Thị Đông (2012), Vai trò của cố vấn học tập theo hệ thống tín chỉ của Học viện Chính sách 

và Phát triển, Hội thảo “Tổ chức đào tạo và đổi mới phương pháp giảng dạy theo hệ thống tín chỉ”. 

[19] Trần Thị Minh Đức, chủ biên (2012), Cố vấn học tập trong các trường đại học, NXB Đại học Quốc 

gia Hà Nội. 

[20] Daignieault.M (2003), Mối quan hệ trợ giúp, Nguyễn Song Hà và Nguyễn Phương Hoa dịch, Viện 

Tâm lí học. 

[21] Lê Văn Hồng (chủ biên, 2002), Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm, NXB Khoa học xã hội, Hà 

Nội 

[22] Lê Thị Thanh Hương (chủ biên) (2010), Tư vấn hướng nghiệp cho HS THPT thực trạng ở Việt Nam 

và kinh nghiệm quốc tế, NXB Khoa học xã hội 

[23] Nguyễn Thị Thanh Huyền (2007), “Làm tốt công tác tư vấn nghề góp phần nâng cao hiệu quả GDHN 

ở trường phổ thông”, Tạp chí Giáo dục, số 156 

[24] Đỗ Nguyên Hưng, (2010), Hướng dẫn thực hiện công tác cố vấn học tập, Tài liệu tập huấn, ĐH Công 

Nghiệp HN. 

[25] Duane Brown, Walter B.Pryzansky, Ann C.Shuilte (1995), ĐH Tổng hợp Bắc California, Chapel Hill. 

Tư vấn tâm lý Giới thiệu lý thuyết và thực hành, (Sách dịch), Nguyễn Công Khanh hiệu đính. Trường 

ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội. 

[26] Phạm Văn Khanh (2012), Giáo dục hướng nghiệp trong dạy học các môn học khoa học tự nhiên ở 

trường trung học phổ thông KV Nam Trung Bộ, Luận án tiến sĩ, Đại học Thái Nguyên 

[27] Bùi Thị Xuân Mai (2007), Lắng nghe – một kỹ năng tham vấn cơ bản của cán bộ xã hội, Tạp chí Tâm 

lý học, số 5/2007.  

[28] Hoàng Phê (2004), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng. 

[29] Nguyễn Thị Hằng Phương (2012), Kỹ năng tư vấn của cố vấn học tập trong các trường đại học, Hội 

thảo Quốc tế Tâm lý học, ĐHKHXH&NV, ĐHQG HN, tr.312-319. 

[30] Nguyễn Thơ Sinh, 2001. Tư vấn tâm lý căn bản. Nhà xuất bản Lao động, 300 trang 

[31] Lê Sơn, Lê Hồng Minh, 2014. Giáo trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn học đường. Tài liệu lưu hành 

nội bộ EBM Group. 

[32] Huỳnh Thị Tam Thanh (2009), Tổ chức hoạt động GDHN cho HS bổ túc THPT tại các trung tâm giáo 

dục thường xuyên theo định hướng phát triển nhân lực, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

[33] Kiến Văn, Lý Chủ Hưng, 2007. Tư vấn tâm lý học đường. NXB Phụ Nữ, 269 trang 

[34] Andrew G., Peggy Smith, Peter Salovey, and Vincent D'Andrea (1996), Listening Skills, Edited 

Chapter from Peer Counseling: Skills, Ethics, and Perspectives, Science and Behavior Books. 

[35] Anthony Yeo, 1993. Counseling - A Problem solving Approach. Amour, Publishing, 197 pages. 

[36] Brey, R. L. (2011). The adolescent brain: What neurology can teach us about protecting teens. 

Neurology Now.  

[37] Brian Gillispie (2001), History of Academic Advising, A Chronology of Academic Advising in 

America. 



 25 

[38] Carter J. (2007), Utilizing technology in academic advising. Clearinghouse of Academic Advising 

Resources. Corey G. (1991), Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy, Books/Cole Puslishing 

Company.  

[39] CarKuff R, 1993. The Art of Helping. Amberst Human Resource Development Press. 140 pages 

[40] Cormier L. S., & Hackney, H. (1993). The professional counselor: A process guide to helping (2nd 

ed.). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon. 

[41] Cynthia Franklin, Terry Trepper, Eric McCollum, and Wallace Gingerich (2011), Solution-Focused 

Brief Therapy, A Handbook of Evidence-Based Practice, Oxford University Press, USA. 

[42] Dugald S. Arbuckle (1956), Client Perception of Counselor Personality, Journal of Counseling 

Psychology, Boston University. 

[43] Egan G, 1994. The Skilled Helpers. Brooks / Cole, 357 pages 

[44] Ender S. C., & Newton, F. B. (Eds.). (2010), Students helping students: A guide for peer educators 

on college campuses. San Francisco: Jossey-Bass.  

[45] Gibbons F. X., Gerrard, M., & Lane, D. J. (2003), A social reaction model of adolescent health risk. 

In J. Suls & K. A. Wallston (Eds.), Social psychological foundation of health and illness. Malden, MA: Blackwell. 

[46] Gissubel C., & Stapley, J.C. (2012), Developmental insights to enhance advisor communication with 

students. Academic Advising Today.  

[47] James H, Jacqueline H.L, 1999. Basic Counseling Skills. Brolks/cole publishing Company, 141 pages 

[48] John A. Hammond, Christine P. Bithell, Lester Jones and Penelope Bidgood (2010), A first year 

experience of student-directed peer-assisted learning, Active Learning in Higher Education  

[49] Karen E. Mottarella, Barbara A. Fritzsche, Kara C. Cerabino (2004), What do Students Want in 

Advising? A Policy Capturing Study, NACADA Journal, Spring & Fall. 

[50] Kate C., Jane V.Oakhill (2001), Comprehension skill, inference-making ability,and their relation to 

knowledge, Memory & Cognition. 

[51] Kleinke Chris L.(1986).Gaze and eye contact: A research review, Psychological Bulletin. 

[52] Lantta M. (2008), Supporting social justice through  advising. Academic Advising Today.  

[53] Leslie E., Borck, Stephen B. Fawcett, James W. Lichtenberg (1982), Training couseling and problem-

solving skills with university students, American Journal of Community Psychology. 

[54] Lishman J. (2009), Communication in Social Work, Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

[55] Maack S. C. (2001), Final Analysis of Academic Assistance System, Numerical/Quantitative, Data 

Report. 

[56] Margaret C.King (2008), Organization of Academic Advising Services, Academic Advising a 

Comprehensive Handbook. 

[57] Mark S. Y, Stephanie Robinson and Phil Alberts (2009), Students pay attention! Combating the 

vigilance decrement to improve learning during lectures, Active Learning in Higher Education.  

[58] Mary A. C., Ellen Amatea, Teacher perceptions and expectations of school counselor contributions: 

implications for program planning and training, Professional School Counseling. 

[59] McGillin V., & Hayes, H. (2005), Choosing a model and a mode of delivery. Peer Advising: 

Intentional Connections to Support Student Learning.  

[60] McMahan A. B. (2008). How to Become an Academic Advisor. Retrieved from NACADA 

Clearinghouse of Academic Advising Resources. 

[61] Michael A., (1979), Person to person: ways of communicating (1979; with Peter Trower). 

[62] Neukrug E.D, 1999. The World of Counselor. Brooks / Cole Publishing Company, 720 pages 

[63] Paul E. (1994), Handbook of Cognition and Emotion, Sussex, U.K. John Wiley & Sons, Ltd. 

[64] Purdy H. (2013), Peer advisors: Friend or foe? Academic Advising Today. 

[65] Richard N.J. (2003), Basic Counseling Skills, SAGE 

[66] Richard Nelson, Jones, 2003. Basic Counseling Skills. London, 206 pages 

[67] Robert L. G., Marianne H. Mitchell. (1995), Introduction to Counseling and Guidance, Merrill an 

imprint of Prentice Hall company. 

[68] Robinson J.P., Shaver, P.R., & Wrightsman, L.S. (Eds). (1991). Measures of personality and social 

psychological attitudes. San Diego, CA: Academic Press. 

[69] Roger G. (2007), Model of Academic Advising, Victoria University. 

[70] Schneider J. R. (2004), Questioning Skills: The Effect of Wait Time on Accuracy of Medical Student 

Responses to Oral and Written Questions, Section Editor(s): Klamen, Debra MD. 

[71] Shulman L. (1984), Skills of helping – Individuals and Groups, F.E. Peacock.  

[72] Smith J. (2013), From the president: Keeping academic advising in the forefront of conversations in 

higher education.  

[73] Susan D. B., (1991), Academic Advising for Student Success: A System of Shared Responsibility, 

Higher Education Report No. 3, Currituck County High School, Centura, USA.  

[74] Tan Esther, 2004. Counseling in school. McGraw-Hill Education, 268 pages. 

[75] Terry O. B., (1994), An Academic Advising model, NACADA Journal Volume 14 (2) Fall. 



 26 

[76] Theodore C. B., (2011), Academic advising: A correlation analysis of online student retention and 

academic advisor emotional intelligence, ProQuest, UMI Dissertation Publishing, Emotional Balance and 

Reducing căng thẳng, University of North Florida 

[77] Virgina N. G., W.R.H., Thomas J. Grites and Associates (2008), Academic Advising - A 

Comprehensive Handbook, A publication of National Academic Advising Association. 

[78] Wilen W. W. (1982), Questioning Skills, for Teachers. What Research Says to the Teacher. National 

Education Assocation Professional Library, P. O. Box 509, West Haven. 

[79] Zastrow C, 1985. The Practice of Social Work. nd Edition, The Dorsey Press, Chicago, 713 pages. 

 

MINH CHỨNG SẢN PHẨM KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 

 

1. Nhận thức của phụ huynh về hoạt động tham vấn học đường, Nguyễn Thị Hằng 

Phương (2017), Kỷ yếu Hội thảo khoa học Phát triển mô hình tham vấn học đường ở 

Trường phổ thông, NXB ĐHSP TPHCM. p14-21  

2. Nguyễn Thị Hằng Phương, Đinh Xuân Lâm, Huỳnh Thị Thu Thuý, Nguyễn 

Thuỳ Dung (2019), Thực trạng căng thẳng của học sinh lớp 12, Nghiên cứu trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng, Tạp chí KHGD, Trường ĐHSP, ĐHĐN (3/2019) 

3. Nguyễn Thị Hằng Phương, Đinh Xuân Lâm (2019), Nghiên cứu mức độ stress 

trong học tập của học sinh lớp 12 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Tạp chí Giáo dục, 

Bộ GĐ&ĐT (đăng vào tháng 5/2019 – số đặc biệt). 

4. Huỳnh Văn Chẩn, Nguyễn Thị Hằng Phương (2019), Hoạt động công tác xã hội 

nhóm giảm thiểu căng thẳng trong học tập cho học sinh trung học phổ thông (Nghiên 

cứu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng), Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế CTXH, 

ĐHKHXH&NV, ĐHQG Tp HCM (đã in – đang chờ gửi về).    
 


