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Tóm tắt: 
 

Lý thuyết đặc điểm tính cách của Holland hay mô hình RIASEC được sử dụng phổ biến trên thế 
giới trong lựa chọn nghề nghiệp. Bài viết này phân tích dự định lựa chọn ngành học của học sinh 
lớp 12 tại tỉnh Thừa Thiên - Huế theo mô hình RIASEC. Thông tin được thu thập bằng phiếu, 
bao gồm giới tính, ngành học sẽ chọn và trắc nghiệm RIASEC theo thang Likert 5 mức độ. Kết 
quả kiểm định cho thấy bộ câu hỏi trắc nghiệm RIASEC là “sử dụng tốt” với n = 619. Có 23,4% 
học sinh chọn ngành học không phù  hợp với đặc điểm tính cách, phân theo giới tính thì tỷ lệ này 
là 25,8% ở nam và 22,3% ở nữ. Giữa số người chọn và số lựa chọn không phù hợp trong các 
nhóm ngành có tương quan cao. Tuy nhiên, không có khác biệt về giới trong số lựa chọn không 
phù hợp khi so sánh tỷ lệ. Lựa chọn ngành học phù hợp với đặc điểm tính cách chưa phải là mối 
quan tâm của nhiều học sinh lớp 12.                
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Abstract: 
 

Theory of personality characteristics of Holland or RIASEC model is used popularly in the world 
in career choice. This article analyses the intention of choosing majors of grade 12 students in 
Thua Thien - Hue Province according to the RIASEC model. The information is collected by 
questionnaires including gender, majors that students will choose and set of RIASEC multiple 
choice according to Likert scale of 5 levels. Testing result shows that set of RIASEC multiple 
choice is chosen well with n = 619. There are 23.4% of students choosing majors that do not 
match their personality characteristics. By gender, this rate is 25.8% for males and 22.3% for 
females. There is high correlation between the number of students who choose majors and the 
number of choices  of unsuitable majors.  However, there is no difference in gender in the 
number of unsuitable major choices when rate is compared. Choosing majors that match their 
personality characteristics is not the concern of many grade 12 students.        
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