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LỜI TỰA
Các bạn trẻ thân mến!
Trong cuộc sống, dù sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ phải làm một
nghề để kiếm sống và để khẳng định giá trị của mình. Vì vậy, chọn
nghề cho tương lai là việc những bạn trẻ thông minh sẽ suy nghĩ và
hành động nghiêm túc.
Theo báo cáo năm 2013 của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và
Đầu tư), Việt Nam hiện có hơn một triệu lao động thất nghiệp và có
tới 48% ở độ tuổi dưới 24. (Nguồn http://dddn.com.vn/lang-kinh/thatnghiep-han-thu-bieu-dn-20131225101210142.htm).

Nguyên nhân của việc thất nghiệp có nhiều, nhưng phần lớn là do
người lao động thiếu kiến thức, thiếu năng lực lựa chọn ngành nghề,
dẫn đến chọn nghề không phù hợp với bản thân. Vì vậy, tuy đã học
nghề, thậm chí đã tham gia hoạt động nghề nhưng họ không tồn tại lâu
được với nghề. Khi rơi vào tình trạng thất nghiệp, cuộc sống của
những người lao động và gia đình họ trở nên khó khăn, vất vả. Hệ luỵ
là làm nảy sinh nhiều tệ nạn xã hội như: cờ bạc, nghiện hút, mại
dâm,… khiến cho xã hội ngày càng phức tạp và đất nước kém phát
triển.
Các bạn trẻ thân mến! Các bạn có muốn mình đứng trong đội quân
thất nghiệp đó hay không?
Chắc chắn là không. Vậy, các bạn hãy nhanh chóng tìm các cơ hội
và điều kiện để tích luỹ kiến thức, trải nghiệm thực tiễn về bản thân
mình, về ngành nghề, về phương pháp chọn ngành nghề, trước khi ra
quyết định chọn nghề nghiệp cho cuộc sống tương lai của mình.
Những sai lầm của thế hệ trước sẽ không bao giờ lặp lại ở thế hệ
chúng ta, nếu các bạn trân trọng lời dạy của Các Mác:
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“...Con người khác với con vật, hành động một cách tự do. Sự tự
do của con người biểu hiện rõ nhất ở việc chọn nghề. Khả năng lựa
chọn này là ưu thế to lớn của con người so với những sinh vật khác
của thế giới, nhưng đồng thời sự lựa chọn này, là hành động có thể
phá hoại toàn bộ cuộc đời của con người, làm hỏng mọi kế hoạch của
họ và biến họ thành kẻ bất hạnh. Vì vậy, thái độ cân nhắc thận trọng
trong việc chọn nghề là trách nhiệm hàng đầu của một thanh niên khi
bắt đầu con đường đời của mình và không muốn phó thác những việc
làm quan trọng nhất của mình cho sự ngẫu nhiên”.
(Nguồn: C. Mác và Ph. Ăng-ghen toàn tập, tập 40).

Với mong muốn giảm bớt khó khăn, tiết kiệm thời gian cho các
bạn trẻ trong hành trình tìm kiếm nghề nghiệp phù hợp, bằng kinh
nghiệm đã tích luỹ sau hàng trăm buổi đi truyền thông tại các trường
trung học phổ thông và hàng trăm ca tham vấn định hướng nghề
nghiệp riêng cho từng học sinh, thanh niên ở nhiều tỉnh thành, chúng
tôi đã biên soạn cuốn sách “TỰ HƯỚNG NGHIỆP”.
Đây là cuốn sách được biên soạn theo phương châm coi trọng tính
ứng dụng và coi trọng thời gian quý báu của các bạn trẻ. Các thông tin
đề cập đến được trình bày cô đọng, cụ thể, theo trình tự hợp lí và dễ
vận dụng. Tuy nhiên, cuốn sách do những nhà thực hành tâm lí nghề
nghiệp và giáo dục viết, nên “TỰ HƯỚNG NGHIỆP” đã đơn giản hoá
lí thuyết, đơn giản hoá các khái niệm chuyên môn... Điều này có thể
sẽ làm một số bạn đọc chưa hài lòng.
Vì vậy, chúng tôi rất mong được lượng thứ và nhận được sự góp ý
chân thành để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn.
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LỜI CẢM ƠN
Trước tiên, xin cảm ơn cuộc sống đã cho tôi điều kiện học tập, làm
việc để có thể viết nên cuốn sách này.
Cuốn sách nhỏ này được viết với những ước mong lớn, là được
đồng hành với các bạn trẻ trong hành trình TỰ HƯỚNG NGHIỆP cho
bản thân. Mặc dù cuốn sách còn chưa hoàn hảo như mong đợi, nhưng
nó luôn là tấm lòng khát khao cho con em có cuộc sống tốt đẹp, ổn
định của một người mẹ.
Tôi sẽ không thể viết nên cuốn sách này nếu không có cô Nguyễn
Kim Quý - Tiến sĩ Tâm lí học, người thầy, người bạn lớn luôn cổ vũ
và dành thời gian góp ý cho tôi.
Tôi sẽ không thể xác định rõ đối tượng phục vụ của mình nếu
không có sự tham gia đóng góp ý kiến của thầy Nguyễn Tùng Lâm Tiến sĩ giáo dục - Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Đinh
Tiên Hoàng.
Tôi cũng sẽ không thể phát hiện ra những điều bất cập trong tư
duy, trong cách biểu đạt suy nghĩ, tư tưởng của mình, nếu bên cạnh
không có đồng nghiệp, bạn bè và con trai thân yêu.
Tôi càng không thể viết nên cuốn sách này nếu như không có
những tư liệu quý giá về công tác hướng nghiệp của Giáo sư, chuyên
gia hướng nghiệp Phạm Tất Dong và hàng chục ngàn khách hàng đã
tin tưởng, cho tôi cơ hội được phục vụ, cơ hội được học tập và trải
nghiệm sâu sắc về phương pháp chọn ngành nghề tại các chương trình
tư vấn định hướng nghề nghiệp hàng năm của Trung ương Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh và tại Văn phòng Tham vấn Gia đình và Trẻ em
VALA, thuộc Hội Khoa học Tâm lí Giáo dục Việt Nam.
Xin chân thành cảm ơn và cầu chúc cho tất cả chúng ta luôn bình
an và vui vẻ.
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Phần thứ nhất
HÀNH TRANG TỰ HƯỚNG NGHIỆP
I. NGHỀ NGHIỆP
1. Nghề là gì?
- Nghề là một việc làm có tính ổn định, đem lại thu nhập để
duy trì và phát triển cuộc sống cho mỗi người.
Ví dụ: nghề sư phạm, nghề kế toán, nghề cơ khí,…
- Nghề không đơn giản chỉ để kiếm sống, mà còn là con đường
để chúng ta khẳng định giá trị của bản thân và cống hiến xã hội.
Sự thành đạt, nổi tiếng của mỗi người hầu hết đều gắn liền với
nghề của họ, như các cầu thủ Ronaldo, Beckham,… nổi tiếng thế giới
về tài nghệ đá bóng; như Đại tướng Võ Nguyên Giáp nổi tiếng khắp
năm châu với chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ; như ca sĩ Mỹ Linh nổi
tiếng toàn quốc với những ca khúc mang phong cách Pop, Funk và
R&B.
2. Nghiệp là gì?
- Theo GS.TS Phạm Tất Dong, “nghiệp” là sự cống hiến hết
mình cho nghề.
- Nhà giáo Ưu tú Đỗ Xuân Cẩm từng cho rằng: “Ai cũng biết nghề
nào thì nghiệp đó. Có chuyên môn thì sẽ có nghề tương xứng, nhưng
có nghề chưa hẳn đã có nghiệp và có nghề rồi mà không có nghiệp thì
nghề cũng không tồn tại một cách suôn sẻ được”.
3. Sứ mệnh nghề nghiệp là gì?
Mỗi nghề ra đời đều nhằm đáp ứng một nhu cầu nào đó của con
người, vì vậy mỗi nghề đều có một sứ mệnh riêng của nó.
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Ví dụ: Nghề bác sĩ có sứ mệnh chăm lo sức khỏe của cộng đồng;
nghề bộ đội có sứ mệnh bảo vệ sự bình an của Tổ quốc; nghề kinh
doanh có sứ mệnh vì sự phát triển, giàu mạnh của đất nước,…
- Sứ mệnh nghề nghiệp là nhiệm vụ quan trọng và thiêng liêng
của ngành nghề.
Ai lựa chọn làm việc trong ngành nghề nào là đã tự nguyện chấp
nhận thực hiện sứ mệnh của ngành nghề đó. Những ai làm đúng sứ
mệnh nghề nghiệp của mình sẽ được mọi người mến mộ, xã hội tôn
vinh, và ngược lại, nếu làm trái sứ mệnh nghề nghiệp thì sẽ bị mọi
người chê bai, xã hội lên án, thậm chí còn có thể bị truy tố trước tòa
án.
Thực hiện đúng sứ mệnh nghề nghiệp là cách chúng ta cảm ơn
những người đã tin tưởng và cho chúng ta cơ hội việc làm, cơ hội
kiếm sống, toả sáng và cống hiến cho xã hội.
II. HÀNH TRANG ĐI TÌM NGHỀ NGHIỆP
Mọi cuộc hành trình muốn tới đích an toàn và nhanh nhất đều phải
chuẩn bị hành trang chu đáo. Chúng ta cần những hành trang gì khi đi
tìm nghề nghiệp cho mình? Các bạn sẽ tìm được câu trả lời khi tham
khảo nội dung giao lưu với chuyên đề “Tham vấn định hướng nghề
nghiệp” giữa các nhà tham vấn hướng nghiệp với các bạn học sinh
trung học phổ thông, tại các tỉnh thành được các đơn vị của Trung
ương Đoàn triển khai theo Đề án 103 của Chính phủ.
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1. Những nhận thức cơ bản khi chọn ngành nghề.
Các bạn học sinh thân mến!
- Có phải mọi bác sĩ đều yêu thương bệnh nhân?
- Có phải mọi kế toán đều yêu thích các con số?
Không, chắc chắn là không. Đó là câu trả lời của hàng chục nghìn
học sinh trung học phổ thông tham dự các buổi tham vấn định hướng
nghề nghiệp.
Vậy:
- Tại sao có bác sĩ không thương yêu bệnh nhân?
- Tại sao có kế toán không yêu thích các con số?
Phải chăng những bác sĩ, những kế toán đó là nạn nhân của việc
chọn nghề mà chưa hiểu hết các các tố chất của bản thân cũng như
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chưa hiểu rõ đặc điểm, yêu cầu của ngành nghề, hoặc chọn nghề theo
cảm tính, theo trào lưu xã hội, theo sự áp đặt của các bậc tiền bối,...?
* Các bạn học sinh thân mến!
- Có nghề sang, nghề hèn không?
- Nghề chọn bạn? Bạn chọn nghề? Hay cả hai chọn nhau?
- Chúng ta nên chọn nghề trước hay chọn trường để học nghề
trước?
Nghề nghiệp ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của đời sống xã hội, vì
vậy nghề nào cũng quan trọng. Không có nghề sang hay nghề hèn,
không có nghề nào “oách” hơn, quan trọng hơn nghề nào. Làm nghề
gì cũng tốt, chỉ cần chúng ta làm với sự đam mê, làm đúng sứ mệnh
nghề nghiệp của mình, thì sẽ được tôn trọng và được hưởng cuộc sống
an toàn, độc lập. Có những người nhận thức sai lầm về nghề nghiệp,
đôi khi vì sĩ diện bản thân mà đành cam chịu sống trong cảnh thiếu
thốn, nghèo khổ. Tất cả các nghề trong xã hội đều luôn hỗ trợ cho
nhau. Người xưa đã nói “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” nghĩa là
“một nghề tinh thông, một đời vinh hiển”,…! Nghề nào cũng vinh
quang.
Chúng ta thường nhầm lẫn rằng mình có toàn quyền lựa chọn
ngành nghề theo ý mình. Thực tế, ngành nghề cũng có quyền chọn lựa
người lao động thông qua các yêu cầu về kiến thức, kĩ năng làm việc,
tính cách đặc trưng, sức khoẻ,… của người lao động. Thực tế đã
chứng minh, trong số hơn một triệu người thất nghiệp hiện nay, không
phải tất cả đều không xin được việc làm, phần lớn là do bản thân
không phù hợp với nghề đã chọn, không đáp ứng được yêu cầu của
nghề nên bị đào thải và trở nên thất nghiệp. Ví dụ: có một số người
thích nhiều tiền nên học ngành kinh doanh, nhưng họ không có tố chất
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của một doanh nhân là giỏi tính toán, giỏi giao tiếp, phải có khả năng
chịu áp lực cao và có thể mạo hiểm,… Vì vậy, họ đã không kiếm được
nhiều tiền mà còn không thể tồn tại lâu với nghề. Một số người khác,
làm cảnh sát nhưng lại muốn tự do, vô tổ chức, nên chẳng bao lâu
cũng bị loại ra khỏi nghề,… Bạn chọn nghề, nghề cũng chọn bạn.
Cả hai chọn lẫn nhau nên phải hiểu mình, hiểu nghề trước khi lựa
chọn nghề.
Hiện nay rất nhiều bạn trẻ chưa quan tâm đúng mức đến nghề
nghiệp. Hầu hết các bạn đều cho rằng chỉ có học đại học mới có tương
lai tươi sáng, nên chỉ tập trung lựa chọn và cố gắng thi đỗ vào một
trường đại học, cao đẳng nào đó. Đỗ đại học đã trở thành mục tiêu, là
áp lực lớn cho không ít bạn trẻ, cho cả phụ huynh và giáo viên. Thực
tế, bằng cấp chỉ cần khi đi tuyển dụng, còn làm được việc hay không,
có niềm vui, hạnh phúc với nghề hay không lại phụ thuộc vào khả
năng giải quyết công việc thực sự của mỗi người. Vì vậy, phải tìm
được ngành nghề phù hợp nhất với bản thân, rồi mới căn cứ vào
khả năng học tập, điều kiện hoàn cảnh của gia đình để lựa chọn
hệ đào tạo, trường đào tạo nghề.
Chọn cho mình một nghề là chọn cho mình một tương lai. Tương
lai của bạn có ổn định, có phát triển được hay không phụ thuộc hoàn
toàn vào thái độ, nhận thức và sự trải nghiệm của bạn về bản thân, về
nghề nghiệp và phương pháp lựa chọn ngành nghề.
2. Những yếu tố nào làm nên sự nghiệp của mỗi người?
Những yếu tố làm nên sự nghiệp của mỗi người chính là sự
phù hợp giữa người với nghề và thời thế.
Nếu chỉ muốn có một công việc, bạn có thể tùy ý chọn một nghề,
nhưng nếu muốn có một công việc nuôi sống được bản thân và gia
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đình, hay muốn có một sự nghiệp, bạn phải rất thận trọng khi chọn
nghề.
Bạn hoàn toàn có thể chủ động trong việc lựa chọn sứ mệnh nghề
nghiệp cho mình. Tuy nhiên, bạn không chi phối được sự thăng trầm
của mỗi ngành nghề trong từng thời điểm, vì vậy thái độ sẵn sàng học
tập, rèn luyện để thích ứng mọi môi trường, mọi hoàn cảnh sẽ giúp
bạn dễ dàng vượt qua các thách thức của nghề nghiệp.
3. Hiểu mình - Hiểu nghề - Hiểu thời thế để làm gì?
- Hiểu mình: Hiểu mình để xác định đúng các tố chất nổi trội của
chính mình, đồng thời hiểu được rõ ràng mong muốn, khát khao của
mình là gì. Từ đó, trong thế giới ngành nghề rất phong phú, đa dạng,
bạn sẽ khoanh vùng số ngành nghề cần tập trung tìm hiểu. Hiểu mình
trước khi hiểu nghề sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức và tiền
bạc trong hành trình đi tìm nghề phù hợp nhất.
- Hiểu nghề: Hiểu nghề để khẳng định mình không ngộ nhận về
nghề khi đã lựa chọn. Từ đó có cơ sở tin rằng mình sẽ làm chủ được
nghề và hoàn thành xuất sắc sứ mệnh nghề nghiệp. Hiểu nghề trước
khi lựa chọn nghề sẽ cho các bạn rút ngắn hành trình đi tới sự thành
đạt trong nghề nghiệp.
- Hiểu thời thế: Hiểu thời thế để biết rằng mọi ngành nghề đều
tồn tại và phát triển theo quy luật nhất định. Nghề nào cũng có lúc
thăng, có lúc trầm; Đừng chỉ nhìn thấy nghề trong thời điểm hiện tại
mà phải nhìn nghề trong bối cảnh chung của cả xã hội và các mối
tương quan.
Hiểu mình, hiểu nghề, hiểu thời thế khách quan, toàn diện và
chính xác là tiền đề để lựa chọn được nghề phù hợp nhất - nghề có thể
làm nên sự thành đạt cho bản thân.
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4. Những tố chất nào của bạn ảnh hưởng tới việc lựa chọn nghề
nghiệp?
Những tố chất cá nhân ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động nghề
nghiệp của bạn gồm: ngoại hình, sức khỏe, khả năng tiếp thu kiến thức,
khuynh hướng phản ứng, tính cách đặc trưng, trí năng nổi trội.
- Ngoại hình: Ngoại hình là hình thức bên ngoài của bạn, nhìn là
thấy. Có người cao to, có người thấp bé; có người ưa nhìn, có người
không ưa nhìn,... Những nghề đặc biệt như phi công, người mẫu, vận
động viên,… hoặc những nghề phải giao tiếp nhiều như đối ngoại,
diễn viên, lễ tân,… đều coi trọng ngoại hình.
- Sức khoẻ: Sức khoẻ liên quan tới khả năng tập trung chú ý, khả
năng kiên trì. Sức khỏe tốt thì khả năng tập trung chú ý, kiên trì cao;
sức khỏe kém thì ngược lại. Nghề nào cũng phải tập trung chú ý, kiên
trì khi học tập và làm việc để đảm bảo an toàn, hiệu quả. Tuy nhiên,
những nghề khác nhau, những vị trí khác nhau trong nghề sẽ có mức
độ yêu cầu về khả năng tập trung chú ý, kiên trì khác nhau do đó đòi
hỏi về sức khỏe khác nhau. Bạn sẽ có cơ hội với nghề nào? Nghề thẩm
phán, nghề cảnh sát hình sự, nhà khoa học, lập trình viên, thợ thủ công
mĩ nghệ hay cán bộ Đoàn,…? “Ốm tha, già thải”, chú ý rèn luyện và
giữ gìn sức khỏe để được tự do chọn nghề, và làm được việc lớn trong
cuộc sống.
- Khả năng tiếp thu kiến thức sẽ cho biết bạn có khuynh hướng
phù hợp với những nghề cần kiến thức đa dạng, tổng hợp như nhà văn,
nhà báo, nhà kinh doanh,… hay những nghề chỉ cần kiến thức chuyên
sâu như nhân viên chăm sóc khách hàng, kĩ thuật viên, thợ hàn,… Khả
năng tiếp thu kiến thức đồng thời cũng cho biết bạn nên theo đuổi học
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hàm học vị (tiến sĩ, giáo sư,…) hay chỉ nên dừng ở phổ thông, học
nghề, trung cấp chuyên nghiệp, đại học.
- Khuynh hướng phản ứng (Tốc độ và thao tác) nhanh hay chậm
khi tiếp cận cái mới, sự khéo léo khi thao tác, sự phối hợp nhịp nhàng
của các giác quan, đều ảnh hưởng tới hiệu quả công việc. Chẳng hạn,
nghề lái xe, nghề phóng viên, cảnh sát hình sự,… đều cần phản ứng
nhanh, phối hợp các giác quan nhịp nhàng,… mới có thể hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ. Tuy nhiên, với nghề kế toán, thẩm phán,… những
tố chất đó không phải là ưu thế.
- Tính cách đặc trưng là những thói quen trong cách xử sự của
một người khi giao tiếp với người, sự vật, sự việc. Từ đó, chúng ta sẽ
biết rõ mong muốn nghề nghiệp của mình là làm việc với đối tượng là
con người, tự nhiên, nghệ thuật hay khoa học kĩ thuật,... hoặc biết rõ
mong muốn của mình là làm các việc cần tính quy củ, cẩn thận,…
- Trí năng nổi trội (so sánh với chính mình) là những năng lực trí
tuệ nổi trội của mỗi người được thể hiện khi giải quyết các vấn đề
trong nghề nghiệp. Bạn có trí năng tính toán, khả năng tư duy tốt sẽ
hợp với những ngành nghề làm việc với các con số, kí hiệu,… như
ngành tài chính kế toán, ngành công nghệ thông tin,… Bạn có trí năng
giao tiếp tốt sẽ hợp với những ngành nghề mà đối tượng là con người
như ngành ngoại giao,…
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Sáu tố chất nêu trên sẽ ảnh hưởng tới sự thành công nghề nghiệp
của chúng ta ở những mức độ cao thấp khác nhau, tuỳ theo mức độ
phù hợp giữa Người với Nghề.

Nguồn internet
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5. Thứ tự ưu tiên sự phù hợp của các tố chất như thế nào?
Trong quá trình lựa chọn nghề, không phải ai trong chúng ta cũng
tìm được sự phù hợp hoàn toàn giữa các tố chất cá nhân với các yêu
cầu của ngành nghề. Nhiều người thường gặp phải tình huống các tố
chất cá nhân khá phù hợp hoặc chỉ phù hợp một phần với đặc điểm
hoặc yêu cầu của nghề. Ví dụ: Một bạn bị bệnh hen phế quản nhưng
rất mong muốn làm nghề sư phạm, vì bạn thích chia sẻ, giúp đỡ người
khác và có năng lực giao tiếp, biểu đạt tốt,… Căn cứ vào yêu cầu của
nghề, đặc điểm tính cách và tiềm năng trí tuệ,… bạn đó hoàn toàn phù
hợp với nghề sư phạm, nhưng sức khỏe của bạn lại không phù hợp với
nghề này, vì bệnh hen phế quản ngày một nặng lên dẫn đến bạn phải
chuyển nghề khi ở độ tuổi ba mươi tám. Ở độ tuổi này phải tìm một
nghề mới sẽ không dễ dàng. Vì vậy, khi tìm sự phù hợp giữa mình với
nghề, nếu xuất hiện sự xung đột của các tố chất với yêu cầu của nghề,
đặc biệt đối với đại bộ phận các ngành nghề không đòi hỏi ngoại hình
cao, các bạn có thể tham khảo thứ tự ưu tiên các tố chất để lựa chọn
như sau: tính cách đặc trưng, sức khoẻ, trí năng nổi trội, rồi đến
khuynh hướng phản ứng, tiềm năng tiếp thu kiến thức.
- Ưu tiên số một là tính cách đặc trưng
Khi được làm việc phù hợp với tính cách của mình thì chúng ta sẽ
hứng thú, tràn trề năng lượng và dành nhiều thời gian cho công việc.
Đó là cơ sở ban đầu để có thành tích trong nghề nghiệp.
Bạn thích sáng tạo hãy xem xét những ngành nghề luôn luôn cần
sự đổi mới, như các ngành nghề trong lĩnh vực khoa học tự nhiên,
nghệ thuật. Bạn là người giàu tình thương và nền nếp quy củ,… hãy
nghiên cứu những ngành nghề trên lĩnh vực xã hội. Bạn là người thích
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thách thức khó khăn, độc lập, mạnh mẽ, tự tin,… hãy quan tâm tới các
nghề phóng viên, luật sư, kinh doanh, quản lý,…
- Hai là là sức khoẻ
Không có sức khoẻ phù hợp với nghề thì nghề nghiệp không ổn
định, không bền vững. Hơn nữa còn có thể gây ra những điều bất hạnh
cho chúng ta trong quá trình hoạt động nghề nghiệp do tai nạn, do ốm
đau,... Bạn nào có tuyến nội tiết kém (Tuyến yên, tuyến giáp trạng,
tuyến thượng thận,…) nên tránh những nghề nặng nhọc, giờ giấc làm
việc không điều độ, như nghề vận động viên, cảnh sát cơ động,… Bạn
nào có cơ địa dị ứng nặng như bị hen, bị xoang,… cần tránh những
nghề có tác nhân gây dị ứng cho bản thân,... Đừng vì đang ở tuổi
thanh niên dồi dào sức khỏe mà coi nhẹ tố chất này. Chọn nghề phù
hợp với sức khoẻ của mình để đi xa, đi đến cùng với nghề.
- Ba là trí năng nổi trội
Làm việc không đúng sở trường, chúng ta sẽ không tự tin giải
quyết các vấn đề hiệu quả, khả năng cạnh tranh để tồn tại sẽ yếu kém,
thu nhập sẽ thấp, thậm chí có thể bị mất việc làm,… Sở trường là do
sự học tập, rèn luyện mà nên, chỉ cần bạn muốn và quyết tâm học, bạn
sẽ rèn được các kỹ năng làm việc. Việc học tập, rèn luyện chăm chỉ
của bạn dựa trên các trí năng nổi trội bẩm sinh thì sở trường đó sẽ rất
mạnh và bền vững.
- Khuynh hướng phản ứng nhanh hay chậm khi tiếp cận cái
mới, sự khéo léo nhịp nhàng khi phối kết hợp các giác quan, tiềm
năng tiếp thu kiến thức cao hay thấp, đều ảnh hưởng tới hiệu quả
công việc khi chúng ta tham gia hoạt động nghề, nhưng mức độ ảnh
hưởng không quá lớn, có thể dịch chuyển công việc trong phạm vi
ngành nghề. Hơn nữa đây là những tố chất mà chúng ta đều dễ dàng
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quan sát, nhìn thấy, đánh giá được khá chính xác, sự ngộ nhận về các
tố chất này không phổ biến.
- Chú ý: Hoàn cảnh gia đình
Hoàn cảnh gia đình phù hợp với nghề nghiệp sẽ giúp chúng ta rút
ngắn được một số năm phấn đấu nhờ các kiến thức, quan hệ, tài lực
của gia đình. Tuy nhiên đây chỉ là yếu tố ngoại lực, không bền vững,
không nên ỷ lại vào đó.
6. Có cách nào để nhận biết mình và cha mẹ không ngộ nhận về
mình?
Có rất nhiều phương pháp để chúng ta khám phá nhanh và khá
chính xác về các tố chất nổi trội của bản thân. Những phương pháp
khác nhau sẽ cho những thông tin có độ đa dạng và độ chính xác cao,
thấp khác nhau. Vì vậy, nếu có điều kiện, hãy sử dụng đồng thời nhiều
phương pháp để nhìn mình dưới nhiều góc độ, tránh việc ngộ nhận
hay xem xét phiến diện. Hiểu bản thân khách quan, toàn diện và chính
xác sẽ cho chúng ta niềm tin vững chắc khi trả lời các câu hỏi: “Tôi
mong muốn gì? Tôi có gì? Tôi sẽ phải làm gì cho tương lai của
mình?”.
Để khám phá bản thân, thông thường có hai cách tiếp cận. Một là
cách tự nhận thức, hai là cách kết hợp tự nhận thức với sử dụng các
công cụ hỗ trợ như: các trắc nghiệm tâm lí, trắc nghiệm sinh học,
nhóm máu,…
- Phương pháp tự nhận thức: Tự nhận thức là phương pháp
khám phá bản thân thông qua hoạt động thực tế. Đây là phương pháp
khá phổ biến hiện nay. Phương pháp này có độ chính xác tương đối
cao nhưng cần có điều kiện thích hợp và thời gian để trải nghiệm. Nếu
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không, các đánh giá dễ chủ quan, phiến diện,… dẫn đến sự ngộ nhận
về bản thân.
- Phương pháp kết hợp: Đây là phương pháp sử dụng các công
cụ trắc nghiệm hiện đại, kết hợp với phương pháp tự nhận thức truyền
thống, để rút ngắn thời gian nhận biết các tố chất nổi trội của bản thân.
Các trắc nghiệm tâm lí dễ làm, độ chính xác về các đặc điểm hiện tại
khá cao. Tuy nhiên, kết quả dạng trắc nghiệm này bị ảnh hưởng rất
nhiều bởi các yếu tố môi trường, yếu tố dễ biến động nên nó chỉ đúng
tại thời điểm. Cần kết hợp với phương pháp trắc nghiệm sinh học gene
vân da để đánh giá đặc điểm bẩm sinh di truyền, yếu tố có tính bền
vững, làm cơ sở lựa chọn nghề nghiệp ổn định. Thông tin từ vân da ở
ngón tay, bàn tay và bàn chân không bị thay đổi bởi những suy nghĩ,
mong muốn chủ quan hay khách quan của bất kì ai. Nó phản ánh
khách quan, toàn diện, chính xác các đặc điểm bẩm sinh, di truyền của
bạn, những đặc điểm luôn tồn tại và chi phối sự thành đạt trong học
tập, trong nghề nghiệp của mỗi người. Nếu khai phá được những ưu
thế bẩm sinh di truyền, bạn sẽ khơi dậy được nội lực, nguồn sức mạnh
vô hạn.
7. Hiện nay có bao nhiêu nghề? Được phân loại như thế nào?
Hệ thống nghề nghiệp trong xã hội có số lượng nghề và chuyên
môn rất phong phú và đa dạng. Theo thống kê, trên thế giới hiện nay
có khoảng 2.000 nghề với hàng chục nghìn chuyên môn. (Nguồn:
http://www.vngender.edu.vn/tu-van-huong-nghiep/123-the-gioi-nghe-nghiep).

Nghề nghiệp ra đời là do nhu cầu của cuộc sống, vì vậy xã hội
phát triển thì nghề nghiệp cũng phát triển và ngược lại. Nghề có thể
sinh ra và mất đi theo sự sinh tồn, tiêu vong của các nhu cầu phát triển
kinh tế - xã hội của từng địa phương, vùng, miền, quốc gia,… Đó là
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quy luật không thể tránh được. Trên thế giới mỗi năm có khoảng 500
nghề mất đi và có khoảng 600 nghề mới xuất hiện. Ví dụ, sự ra đời và
phát triển của nghề môi giới lao động đã tạo ra cơ hội việc làm và thu
nhập cao cho hàng chục vạn lao động trẻ ở các thành phố và nông
thôn Việt Nam; ngành công nghệ thông tin ra đời đã sinh ra nhiều
nghề mới như nghề thiết kế, nghề chế tạo (phần cứng, phần mềm, các
thiết bị bổ trợ,…). Ngược lại, có nhiều nghề đã mai một đi như: nghề
làm nồi đất, nghề dệt chiếu cói, nghề làm pháo,... Chính vì vậy, khi
chọn nghề các bạn cần nắm được xu hướng phát triển của nghề,
tránh lựa chọn những nghề về lâu dài xã hội không còn nhu cầu sử
dụng.
Người ta có thể phân loại nghề theo nhiều góc độ khác nhau tuỳ
theo nhu cầu sử dụng. Mỗi cách phân loại đều mang tính tương đối và
có những điểm mạnh cũng như hạn chế riêng. Tuy nhiên, chúng có thể
bổ sung cho nhau, giúp chúng ta nhận thức đầy đủ hơn về thế giới
nghề nghiệp. Ví dụ:
- Phân loại nghề để xây dựng tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề
nghiệp của công chức, viên chức, chúng ta theo Tiêu chuẩn Quốc tế về
phân loại nghề nghiệp ISCO năm 2008. Thế giới nghề nghiệp hiện nay,
bao gồm 10 nhóm lớn, 43 nhóm lớn phụ, 131 nhóm nhỏ và 425 nhóm
đơn vị nghề nghiệp… (Nguồn: ThS. Trần Thị Thơi - Viện Khoa học tổ chức
nhà nước, Bộ Nội vụ).

- Phân loại nghề dựa vào Thuyết Trí thông minh đa dạng của TS.
Howard Gardner, nhà tâm lí học phát triển người Mỹ, Giám đốc cao
cấp của Đại học Harvard Project Zero. Thế giới nghề nghiệp được
chia thành tám nhóm tương ứng với tám loại hình trí thông minh.
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Trong thuyết Trí thông minh đa dạng, TS. Howard Gardner đã chỉ
ra rằng mỗi người đều tiềm tàng đồng thời nhiều loại trí năng khác
nhau và có thể làm được nhiều việc khác nhau. Tuy nhiên, sẽ có người
nổi trội ở trí năng này và có người nổi trội ở những trí năng kia. Vì
vậy, sẽ có người thành đạt ở ngành nghề này và người thành đạt ở
ngành nghề khác. Đặc biệt có một số ít người có khả năng thành đạt ở
nhiều lĩnh vực ngành nghề trong cuộc đời. Như Benjamin Franklin là
một trong những người thành lập đất nước nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ.
Ông vừa là một chính trị gia, một nhà khoa học, một tác giả, thợ in,
triết gia, nhà phát minh, nhà hoạt động xã hội và một nhà ngoại giao
hàng đầu.
Để các bạn trẻ dễ dàng hình dung về thế giới nghề nghiệp, chúng
tôi phân loại nghề nghiệp theo tiêu chuẩn tương đồng về đối tượng
ngành nghề và phương tiện làm việc chính, trên nền tảng thuyết Trí
thông minh đa dạng của TS. Howard Gardner.
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Thế giới nghề nghiệp rất phong phú, đa dạng. Đây là cơ hội nhưng
cũng là thách thức cho các bạn trẻ khi tìm kiếm nghề nghiệp cho mình.
8. “Lĩnh vực, ngành, nghề, chuyên môn” khác nhau như thế
nào?
Lĩnh vực, ngành, nghề và chuyên môn là hệ thống thang bậc trong
thế giới nghề nghiệp. Chúng ta cần nắm được thế nào là lĩnh vực,
ngành, nghề và chuyên môn để hiểu rõ mối quan hệ giữa chúng.
 Lĩnh vực (Kí hiệu là L): Lĩnh vực là một đơn vị phân loại nghề
ở mức độ khái quát nhất. Nó là tập hợp những nhóm ngành có đối
tượng và phương tiện làm việc chính giống nhau.
Thế giới nghề nghiệp có thể chia làm bốn lĩnh vực: Lĩnh vực tự
nhiên - lĩnh vực xã hội - lĩnh vực văn hoá nghệ thuật - lĩnh vực đặc
biệt.
- Lĩnh vực xã hội: Đối tượng của các ngành trong lĩnh vực xã hội
là con người với các sự việc. Phương tiện làm việc chủ yếu là con
người và ngôn ngữ.
- Lĩnh vực tự nhiên: Đối tượng của các ngành nghề trong lĩnh vực
tự nhiên là các sự vật, hiện tượng trong xã hội. Phương tiện làm việc
chủ yếu là con người kết hợp với kĩ thuật, kí hiệu,…
- Lĩnh vực văn hoá nghệ thuật: Đối tượng của các ngành nghề
trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật là cái đẹp. Phương tiện làm việc chủ
yếu là con người kết hợp với thiên nhiên, với cảm xúc của chính mình.
- Lĩnh vực đặc biệt: Đối tượng của các ngành nghề trong lĩnh vực
đặc biệt rất đa dạng. Phương tiện làm việc trong lĩnh vực này cũng đa
dạng. Có thể là người kết hợp với người, với kí hiệu hoặc với cả tự
nhiên,…
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Nhóm ngành (Kí hiệu là N): Nhóm ngành là tập hợp của các
ngành đòi hỏi người lao động có các tố chất nổi trội khá giống nhau,
nhưng có mục đích hoạt động khác nhau. Ví dụ nhóm ngành tự vấn phán đoán có các ngành tư pháp, ngành tâm lí, ngành triết học,…:
- Ngành tư pháp: Mục đích hoạt động của ngành tư pháp là quản lí
việc xây dựng, phổ biến và thực thi pháp luật. Ngành tư pháp cần
những người lao động có tính cách cẩn thận, nguyên tắc, kiên định,…
giỏi về khả năng tự vấn - phán đoán; biểu đạt - ngôn ngữ; giao tiếp lãnh đạo.
- Ngành tâm lí: Mục đích hoạt động của ngành tâm lí là nghiên
cứu các hoạt động, tinh thần và tư tưởng của con người để ứng dụng
vào thực tiễn. Ngành tâm lí cũng cần những người lao động cẩn thận,
hòa đồng, năng động,… giỏi về khả năng tự vấn - phán đoán; biểu đạt
- ngôn ngữ; giao tiếp - lãnh đạo.
Thế giới nghề nghiệp có thể chia thành 11 nhóm ngành khác nhau.
Đó là nhóm ngành logic - tính toán; nhóm ngành thị giác - không gian;
nhóm ngành xúc giác - vận động; nhóm ngành quan sát - thiên nhiên;
nhóm ngành thính giác - âm nhạc; nhóm ngành giao tiếp - lãnh đạo;
nhóm ngành tự vấn - phán đoán; nhóm ngành biểu đạt - ngôn ngữ;
nhóm ngành văn hóa; nhóm ngành quốc phòng và cuối cùng là nhóm
ngành an ninh.
 Ngành (Kí hiệu là G): Ngành là tập hợp của các nghề có chung
mục đích hoạt động. Ví dụ:
- Trong ngành y có nghề bác sĩ, nghề y tá, nghề hộ lí,… Những
nghề này có mục đích chung là phòng bệnh, chữa bệnh và chăm sóc
sức khoẻ cho con người.
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- Ngành công nghệ thông tin có các nghề lập trình viên, thiết kế
website, kĩ thuật viên,… Những nghề này đều hoạt động trong phạm
vi chuyển đổi, lưu trữ, bảo vệ, xử lí, truyền tải và thu thập thông tin.
Thế giới nghề nghiệp có thể chia thành hàng chục ngành khác
nhau: ngành giáo dục và đào tạo, ngành tài chính, ngành xây dựng,…
 Nghề (Kí hiệu là H): Nghề là tập hợp của các chuyên môn có
chung mục đích hoạt động, nhưng khác nhau về công việc chính như:
- Nghề sư phạm có các chuyên môn: mầm non, tiểu học, ngữ văn,
toán, âm nhạc, tiếng Anh,…
- Nghề bác sĩ có các chuyên môn: nha khoa, ngoại khoa, nhi khoa,
nội khoa, thẩm mĩ,...
Thế giới nghề nghiệp có thể chia thành hàng trăm nghề khác nhau.
Theo GS.TS Phạm Tất Dong hoạt động của các nghề đều hướng tới
một trong ba mục đích :
- Mục đích nhận thức đối tượng, như các nghề thanh tra viên, điều
tra viên, KCS (kiểm tra chất lượng sản phẩm), kiểm toán viên,…
- Mục đích biến đổi đối tượng, như các nghề sư phạm, bác sĩ, sản
xuất công nghiệp, nông nghiệp, thủ công nghiệp,…
- Mục đích phát hiện, khám phá những cái mới, như nghiên cứu
khoa học, sáng tác văn học nghệ thuật, thiết kế thời trang,…
Tùy theo mong muốn của bạn là nhận thức đối tượng, biến đổi đối
tượng, hay muốn khám phá, phát hiện cái mới trong phạm vi ngành
nào đó, bạn sẽ lựa chọn ra một công việc cụ thể để dâng hiến thời gian,
sức lực và trí tuệ của mình cho nghề, thực hiện sứ mệnh nghề nghiệp,
và khẳng định giá trị của mình.
 Chuyên môn (Kí hiệu là C): Chuyên môn là một công việc cụ
thể người lao động phải làm hằng ngày. Bằng năng lực thể chất và
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tinh thần của mình, người lao động tạo ra những giá trị vật chất (thực
phẩm, lương thực, công cụ lao động,…) hoặc giá trị tinh thần (sách
báo, phim ảnh, âm nhạc, tranh vẽ,…) cho xã hội.
(Nguồn http://vngender.edu.vn/tu-van-huong-nghiep/123-the-gioi-nghe-nghiep)

Thế giới nghề nghiệp có thể chia thành hàng chục ngàn chuyên
môn khác nhau với xu hướng càng ngày càng chuyên sâu.
Mô tả theo sơ đồ tư duy, chúng ta có thể thấy các mối quan hệ
giữa lĩnh vực, nhóm ngành, ngành, nghề và chuyên môn rõ ràng hơn.
Từ đó, chúng ta sẽ hiểu thế giới nghề nghiệp một cách tường tận, để
không chỉ chọn được nghề phù hợp nhất mà còn hướng tới làm chủ
nghề nghiệp trong tương lai.
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9. Sự phù hợp giữa người và nghề được thể hiện như thế nào?
Do mỗi người có những tố chất khác nhau nên khi làm cùng một
nghề sẽ có người hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của nghề, có người
khá phù hợp với yêu cầu của nghề, có người chỉ phù hợp một phần
hoặc lại có người hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu của nghề.
Theo GS.TS Phạm Tất Dong có ba dấu hiệu thể hiện sự phù hợp
giữa người với nghề như sau:
 Bảo đảm tốc độ làm việc
Tức là bảo đảm được yêu cầu về số lượng công việc theo định
mức lao động. Người ta có thể đo, đếm được các động tác lao động để
kết luận về sự phù hợp nghề. Ví dụ:
- Người chế bản máy vi tính mỗi ngày phải gõ vào bàn phím các
chữ cái khoảng 15.000 đến 20.000 lần.
- Người thợ dệt “nửa tự động hóa” phải đi “tua” mỗi ngày khoảng
6 km mới bảo đảm các máy chạy đều, kịp thời điều chỉnh máy và sửa
chữa những hỏng hóc nhỏ,...
 Bảo đảm độ chính xác của công việc
Đây là yêu cầu về chất lượng sản phẩm. Người lao động phải làm
ra mặt hàng đúng quy cách, mẫu mã, không có số lượng thứ phẩm và
phế phẩm quá con số cho phép, không để công cụ lao động bị hư
hỏng,… Ví dụ: Nhà máy điện cơ Sĩ Lâm, một doanh nghiệp chuyên
sản xuất hàng điện và điện tử cho ngành điện lực, ô tô, xe máy,… chỉ
cho phép tỉ lệ hàng lỗi là 1/10.000 sản phẩm,…
 Bảo đảm không bị công việc nghề nghiệp gây nên những tác
động xấu tới sức khỏe (cả thể chất và tinh thần).
Ví dụ: làm việc ở nhà máy sơn thì không bị dị ứng sơn, làm công
việc của thợ hàn mà không bị hỏng mắt, không vì lên lớp giảng nhiều
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lần mà bị viêm họng mãn tính hoặc hen xuyễn,… hoặc do áp lực công
việc không phù hợp với khả năng chịu đựng, nên người lao động
thường xuyên căng thẳng, mệt mỏi,… dẫn đến bị các bệnh tâm lí.
Sự phù hợp giữa bạn với nghề cao bao nhiêu thì niềm vui và thành
công của bạn sẽ nhiều bấy nhiêu. Đó là lí do bạn phải thận trọng khi
lựa chọn nghề nghiệp cho mình.
10. Lĩnh vực tự nhiên có những ngành nghề nào?
Lĩnh vực tự nhiên gồm nhóm ngành logic - tính toán và nhóm
ngành quan sát - thiên nhiên. Mỗi nhóm ngành lại bao gồm nhiều
ngành với mục đích hoạt động khác nhau.
Xem bảng mô tả sau, các bạn sẽ dễ dàng liên kết, đối chiếu giữa
các môn học với các ngành nghề cần quan tâm tìm hiểu và khối thi
theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc của trường đào tạo để
hướng học hướng nghiệp từ sớm. Nếu học giỏi các môn tự nhiên, toán
- vật lí - hóa học - sinh vật - đại lí - công nghệ,… bạn sẽ có nhiều cơ
hội nghề nghiệp trong các ngành thuộc hai nhóm ngành nêu trên của
lĩnh vực tự nhiên.

30

Tù híng nghiÖp * NguyÔn L©m Thóy
LĨNH VỰC TỰ NHIÊN
NHÓM NGÀNH

MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ
THAM KHẢO

Công nghệ thông tin
Điện tử viễn thông
Cơ - Điện tử
Nhóm ngành
LOGIC TÍNH TOÁN

Kinh tế - Tài chính Kế toán;…

KHỐI THI - MÔN THI

A, A1, K, D,...
(Toán, Lý, Hoá,
Ngoại ngữ,
Kĩ thuật nghề )
A, A1, D1, A2,...
(Toán, Lý, Hoá,
Văn, tiếng Anh)

Kĩ thuật xây dựng
Vận tải

A, A1,...
(Toán, Lý, Hoá)

Vật lí
Toán - Cơ - Tin
Khí tượng, thuỷ văn Hải dương học
Dược
Nhóm ngành
QUAN SÁT THIÊN NHIÊN

A,...
(Toán, Lý, Hoá)

Mỏ - Địa chất - Môi trường
Y - Dược học cổ truyền
Nông nghiệp
Hoá - Sinh - Thực phẩm
Địa lí
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B,...
(Sinh, Toán, Hoá)
A, B, B1,...
(Toán, Lý, Hoá,
Sinh, Văn)
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11. Lĩnh vực xã hội có những cơ ngành nghề nào?
Nếu học giỏi các môn xã hội hơn, bạn sẽ có nhiều cơ hội nghề
nghiệp trong lĩnh vực xã hội, gồm ba nhóm ngành: biểu đạt - ngôn
ngữ; tự vấn - phán đoán; giao tiếp - lãnh đạo.
Xem bảng biểu sau, các bạn trẻ sẽ dễ dàng liên kết, đối chiếu giữa
các ngành nghề cần quan tâm tìm hiểu với khả năng học tập của mình
hay khối thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc của
trường đào tạo.
LĨNH VỰC XÃ HỘI
NHÓM
NGÀNH

MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ
THAM KHẢO

Ngôn ngữ; Lịch sử;
Văn học; Báo chí.
Nhóm ngành
BIỂU ĐẠT NGÔN NGỮ

Xuất bản - Thư viện.

Xã hội, Công tác xã hội

Nhóm ngành
GIAO TIẾP LÃNH ĐẠO

Quan hệ công chúng

KHỐI THI - MÔN THI

C, D1-D6,…
(Văn, Sử, Địa, Toán,
Tiếng Anh, Nga, Pháp,
Trung, Đức, Nhật)
A, C, D1-D6,…
(Toán, Lí, Hoá, Văn, Sử,
Địa, Tiếng Anh, Nga, Pháp,
Trung, Đức, Nhật)
A, C, D1-D6,…
(Toán, Lí, Hoá, Văn, Sử,
Địa, tiếng Anh, Nga, Pháp,
Trung, Đức, Nhật)
C, D1,…
(Văn, Sử, Địa, Toán,
Tiếng Anh)
A, D1, D3,…
(Văn, Toán,
Tiếng Anh, Pháp)

Ngoại giao
Du lịch

A, C, D, C1,…
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LĨNH VỰC XÃ HỘI
NHÓM
NGÀNH

MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ
THAM KHẢO

Giáo dục và Đào tạo
Tâm lí học
Triết học; Chính trị.

Nhóm ngành
TỰ VẤN PHÁN ĐOÁN

Lưu trữ học
và Quản trị văn phòng

KHỐI THI - MÔN THI

A, B, C, D1-D6, M, N, H,
K, R,…
A, C, D1-D6,…
(Toán, Lí, Hoá, Văn, Sử,
Địa, tiếng Anh, Nga, Pháp,
Trung, Đức, Nhật)
A, C, D1,…
(Toán, Lý, Hoá, Văn, Sử,
Địa, Tiếng Anh)
A, C, D1-D6,…
(Văn, Sử, Địa, toán,
Tiếng Anh, Nga, Pháp,
Trung, Đức, Nhật)

Quản lí

A, C, D1, D3,…
(Toán, Lý, Hoá, Văn, Sử,
Địa, tiếng Anh, Pháp)

Tư pháp; Luật

33

Tù híng nghiÖp * NguyÔn L©m Thóy
12. Lĩnh vực văn hóa nghệ thuật có những ngành nghề nào?
Lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật rất đa dạng, như: quản lí văn hóa,
nghệ thuật thị giác, nghệ thuật thính giác,… Bạn hãy xem bảng biểu
sau để hiểu thêm về các ngành nghề trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật.
LĨNH VỰC VĂN HOÁ - NGHỆ THUẬT
NHÓM
NGÀNH

MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ
THAM KHẢO

KHỐI THI - MÔN THI

Âm nhạc

N,…
(Văn,
2 môn năng khiếu nhạc)

Thể dục Thể thao

T,…
(Sinh, Toán,
năng khiếu
Thể dục thể thao)

Sân khấu - Điện ảnh

S,…
(Văn,
2 môn năng khiếu điện ảnh)

Múa

M, S, T,…
(Văn, Toán, Sinh,
môn năng khiếu)

Nhóm ngành
THÍNH GIÁC ÂM NHẠC

Nhóm ngành
XÚC GIÁC VẬN ĐỘNG

34

Tù híng nghiÖp * NguyÔn L©m Thóy
LĨNH VỰC VĂN HOÁ - NGHỆ THUẬT
NHÓM
NGÀNH

Nhóm ngành
THỊ GIÁC KHÔNG GIAN

Nhóm ngành

MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ
THAM KHẢO

KHỐI THI - MÔN THI

Thiết kế thời trang

V, H,…
(Toán, Lý, Văn,
Vẽ mĩ thuật)

Mĩ thuật
(đồ hoạ, hội hoạ,
điêu khắc, sơn mài, gốm)

H,…
(Văn, Mĩ thuật)

Thiết kế mĩ thuật
(sân khấu, điện ảnh,
hoạt hình)

S,…
(Văn,
2 môn năng khiếu điện ảnh)

Kiến trúc công trình,
đô thị

V,…
(Toán, Lý, Vẽ mĩ thuật)

Quản lí văn hoá

C, D1, R,…
(Văn, Sử, Địa, Toán,
Tiếng Anh,
năng khiếu báo chí)

Văn hoá học

C, D1,…
(Văn, Sử, Địa, Toán,
Tiếng Anh)

VĂN HOÁ
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13. Lĩnh vực đặc biệt có những ngành nghề nào?
LĨNH VỰC ĐẶC BIỆT
NHÓM
NGÀNH

MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ
THAM KHẢO

KHỐI THI - MÔN THI

Lục quân
Không quân
Nhóm ngành
QUỐC PHÒNG

A,…
(Toán, Lý, Hoá)

Hải quân
Biên phòng
Cảnh sát

Nhóm ngành
AN NINH

An ninh

C,…
(Văn, Sử, Địa)
A, A1, C, D,…
(Toán, Lý, Hoá,
Văn, Sử, Địa,
Ngoại ngữ,
môn tự chọn)

GHI CHÚ:
Nhóm ngành quốc phòng và nhóm ngành an ninh ngoài các ngành
đặc thù nêu trên, còn bao gồm các ngành khác như ngành y, ngành
kỹ thuật, hậu cần, thông tin liên lạc,...
14. Làm thế nào để hiểu đúng về ngành nghề khi chưa đi làm?
Để hiểu đúng về một nghề khi chưa đi làm, các bạn cần phải lựa
chọn phương pháp tiếp cận nghề phù hợp, tiếp theo là dành thời gian
cho nó.
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Đầu tiên, hãy tìm hiểu thế nào là “Hoạ đồ nghề”, sau đó lấy thông
tin qua sách báo, mạng internet, ti vi, các kênh truyền thông,… để trả
lời các câu hỏi liên quan. Cuối cùng, hãy tìm cơ hội tiếp cận và dấn
thân vào nghề để có những trải nghiệm thực tế chứ không chỉ là những
kiến thức sách vở. Tranh thủ ngày nghỉ, ngày lễ hay ngày hè, khi được
cha mẹ cho đi đây đi đó, tìm hiểu những nghề ở nơi mình đến, rồi làm
thử nếu an toàn và được phép. Ngoài ra, tìm cơ hội gần gũi, giao lưu
với những người thành đạt với những nghề chúng ta quan tâm, lắng
nghe những trải nghiệm được mất về nghề của họ và nếu được phép
hãy phụ giúp họ việc vặt, để có điều kiện ở trong môi trường nghề
nghiệp cụ thể, quan sát, trải nghiệm các hoạt động nghề,… Hiện nay
đã có các đơn vị tổ chức các hoạt động du lịch nghề nghiệp cho các
bạn trẻ. Thông qua những hoạt động du lịch nghề nghiệp các bạn có
thể chủ động đến với các doanh nghiệp, đến những nơi đang diễn ra
các hoạt động nghề để trực tiếp tìm hiểu thực tế, thậm chí tham gia
hoạt động nghề ở một mức độ nhất định. Qua các tour du lịch tìm hiểu
nghề nghiệp, được mắt thấy, tai nghe, tay sờ và đắm chìm vào không
gian nghề nghiệp, các bạn sẽ có cảm xúc mãnh liệt về nghề. Lúc đó,
các bạn sẽ tự tin vào quyết định của chính mình. Càng sớm tìm hiểu
về nghề nghiệp thì hiểu biết của chúng ta sẽ càng rộng, càng sâu.
Ngay từ khi học lớp ba, lớp bảy, các bạn đã cần tìm hiểu các hoạt
động nghề nghiệp diễn ra xung quanh mình, diễn ra ở những nơi
chúng ta có dịp đi qua, có dịp dừng chân hay biết đến. Để những năm
học cuối của trường phổ thông trung học mới có kế hoạch tìm hiểu về
nghề là quá muộn. Không ít học sinh chỉ sợ thi trượt đại học hoặc vì
học bổng toàn phần của trường này hay trường kia, đã nhắm mắt đăng
kí học một nghề mà mình không thực sự hiểu, thích hoặc có khả
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năng… Sau này, những người đó do không có điều kiện hoặc không
đủ dũng cảm để làm lại, nên đã để cuộc sống của mình trôi qua bị
động, tẻ nhạt. Hãy chủ động tìm kiếm kiến thức và cảm xúc chân thật
về nghề, trước khi lựa chọn nghề nghiệp và đừng quên nhìn nhận toàn
diện về nghề theo thang bậc nghề nghiệp.
15. “Hoạ đồ nghề” là gì? Biết “Hoạ đồ nghề” để làm gì?
Hoạ đồ nghề là bản mô tả nghề nghiệp, giúp chúng ta hiểu rõ các
yếu tố cần và đủ để có thể hoàn thành sứ mệnh của ngành nghề. Đây
là những yếu tố mà chúng ta có thể nghe nói đến nhưng không dễ nhìn
thấy hoặc cảm thấy. Chính vì vậy nhiều người đã ngộ nhận về nghề và
lựa chọn sai nghề cho bản thân, cho người thân.
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Yếu tố “Cần” là đặc điểm tính chất của ngành nghề, các dấu
hiệu nhận biết về nghề. Đây là những tiêu chí khiến người lao động
lựa chọn nghề. Bao gồm:
- Đối tượng của nghề là sự giao tiếp, tiếp xúc của người lao động
với người, vật, hiện tượng trong quá trình làm việc, tạo ra sản phẩm
vật chất hay sản phẩm tinh thần cho xã hội.
- Mục đích hoạt động của nghề là kết quả làm việc mà xã hội đòi
hỏi, trông đợi ở người lao động khi tham gia hoạt động nghề.
- Công việc chính của nghề là tập hợp các thao tác cụ thể người
lao động phải làm thường ngày để tạo ra sản phẩm cho xã hội.
- Công cụ lao động gồm thiết bị kĩ thuật, dụng cụ, phương tiện,…
làm tăng năng lực nhận thức, tăng sự tác động của con người đến đối
tượng lao động.
- Môi trường làm việc là hoàn cảnh tự nhiên, xã hội mà tại đó,
người lao động tiến hành các hoạt động nghề nghiệp.
- Xu hướng phát triển của nghề là khả năng phát triển của nghề
trong tương lai.
- Cơ hội nghề nghiệp là những nơi người lao động có thể tìm được
việc làm phù hợp với nghề đã học.
- Công việc tham khảo là những chuyên môn mà người lao động
có thể làm sau khi tốt nghiệp các khoá đào tạo và tự học thêm.
- Trường đào tạo nghề là những nơi các bạn trẻ có thể đăng ký học
nghề.
 Yếu tố “Đủ” là yêu cầu ngành nghề đối với người lao động, để
đảm bảo người lao động có thể hoàn thành sứ mệnh nghề nghiệp.
Đây là những tiêu chí “Nghề” chọn lựa người lao động. Bao gồm:
- Ngoại hình; sức khoẻ; tính cách đặc trưng (xem phần các tố chất).
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- Tiềm năng trí tuệ là năng lực giải quyết các vấn đề tiềm tàng, có
sẵn từ khi sinh ra, còn gọi là trí năng bẩm sinh. Đây là tiền đề để
người lao động thuận lợi hơn khi học nghề và có tính cạnh tranh hơn
khi tham gia hoạt động nghề nghiệp.
- Kiến thức là những hiểu biết có được do trải nghiệm, do học tập
đem lại.
- Kĩ năng là khả năng vận dụng kiến thức để hoàn thành một số
lượng công việc nào đó trong một khoảng thời gian nào đó.
- Chống chỉ định của nghề là những yếu tố không phù hợp với
nghề, có thể gây ra những điều bất hạnh cho người lao động trong quá
trình hoạt động nghề nghiệp.
Bạn dễ dàng nghe thấy, nhìn thấy, sờ được những đặc điểm tính
chất của nghề, nhưng những yêu cầu của nghề đối với người lao động
thì ngược lại, nó như tảng băng chìm khiến bạn khó thấy, dễ bỏ qua,
ngộ nhận,…
Nếu đến các bệnh viện, bạn dễ dàng nhìn thấy hình ảnh của các
bác sĩ quan tâm, chăm sóc bệnh nhân nên được các bệnh nhân và
người nhà trân trọng, rất đáng ngưỡng mộ, nên bạn dễ thích nghề bác
sĩ. Song bạn cũng cần phải thấy được làm nghề bác sĩ cũng có những
thách thức như: thường xuyên ăn ngủ thất thường, thường xuyên phải
tiếp xúc với các yếu tố có thể lây nhiễm bệnh tật, rồi còn có thể phải
chịu trận với những hành vi bạo lực của người nhà bệnh nhân,… Nên
muốn làm nghề bác sĩ ngoài việc giỏi chuyên môn, thành thạo kĩ năng
nghề thì phải khỏe mạnh, cẩn thận, giầu tình thương, bao dung,...

40

Tù híng nghiÖp * NguyÔn L©m Thóy
16. Công thức nghề là gì?
Công thức nghề là quy tắc dùng để tìm hiểu về ngành nghề.
Công thức đó là LNGHC
(Trong đó L là lĩnh vực; N là nhóm ngành; G là ngành; H là nghề;
C là chuyên môn).
Tuỳ theo mức độ hiểu biết của các bạn trẻ về nghề mà chúng ta sẽ
bắt đầu hành trình tìm hiểu các ngành nghề từ:
L (Lĩnh vực) → N (Nhóm ngành) → G (Ngành) → H (Nghề)
↓
C (chuyên môn)
Hoặc bắt đầu hành trình từ:
H (nghề) → G (ngành) → N (nhóm ngành) → L (lĩnh vực)
↓
C (chuyên môn)
Dù xuất phát từ điểm nào trong hành trình đi tìm nghề nghiệp, các
bạn cũng nên làm rõ các mối quan hệ gần xa của ngành nghề mình
muốn theo đuổi. Điều đó sẽ cho bạn có góc nhìn vừa khái quát, vừa cụ
thể về nghề, tạo tiền đề làm chủ nghề nghiệp, gây dựng sự nghiệp sau
này.

41

Tù híng nghiÖp * NguyÔn L©m Thóy
17. Các ngành nghề thuộc lĩnh vực tự nhiên cần những tố chất
gì ở người lao động?
LĨNH VỰC TỰ NHIÊN
TỐ CHẤT
NHÓM
NGÀNH NGHỀ

YÊU CẦU
SỨC KHOẺ

TÍNH CÁCH
ĐẶC TRƯNG

TRÍ NĂNG
NỔI TRỘI

Nhóm ngành
LOGIC TÍNH TOÁN

(Nhà toán học,
nhà vật lí,… cán bộ
tài chính, kế toán,…
kĩ sư công nghệ
thông tin,…)

Nhóm ngành
QUAN SÁT THIÊN NHIÊN

(Nông dân, đầu bếp,
kĩ sư môi trường, kĩ sư
thuỷ lợi, thợ làm bánh,
dược sĩ, bác sĩ,
thợ xây dựng,…)

- Tốt;
- Hoạt động
tốt ở trạng
thái tĩnh;
- Kiên trì cao.

- Tốt;
- Hoạt động
tốt ở cả trạng
thái tĩnh, và
động;
- Phối hợp
giác quan tốt;
- Không bị
dị ứng bởi
các tác nhân
liên quan tới
công việc;
- Tập trung
chú ý cao.
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- Cẩn thận,
phân tích;
- Tỉ mỉ,
nguyên tắc;
- Lí trí,
kỉ luật...

- Cẩn thận,
phân tích;
- Tỉ mỉ,
nguyên tắc;
- Lí trí,
kỉ luật;...

- Giàu
tình thương
(đối với ngành
Y, bác sĩ thú y)

Logic tính toán

Quan sát thiên nhiên;
Logic tính toán;
Thị giác không gian.

Tự vấn phán đoán
(đối với
ngành Y)

Tù híng nghiÖp * NguyÔn L©m Thóy
18. Các ngành nghề thuộc lĩnh vực xã hội cần những tố chất gì
ở người lao động?
LĨNH VỰC XÃ HỘI
TỐ
CHẤT
NHÓM
NGÀNH NGHỀ
Nhóm ngành
BIỂU ĐẠT NGÔN NGỮ
(Nhà ngôn ngữ,
phiên dịch,
phát thanh viên,
người dẫn
chương trình,…)

YÊU CẦU
SỨC KHOẺ

TÍNH CÁCH
ĐẶC TRƯNG

TRÍ NĂNG
NỔI TRỘI

- Tốt;
- Hoạt động tốt
ở cả trạng thái
tĩnh và động;
- Không bị
bệnh hô hấp
mãn tính;
- Phản ứng
nhanh.

- Cởi mở, thích
hoạt động
nhóm.
- Linh hoạt,
năng động, dễ
thích ứng với
môi trường;…

Biểu đạt - ngôn ngữ;
Thính giác âm nhạc;
Logic - tính toán;
Giao tiếp - lãnh đạo;
Tự vấn - phán đoán.

Nhóm ngành
TỰ VẤN PHÁN ĐOÁN
(Luật sư, thẩm phán,
chính trị gia,
nhà quản lý…)

- Tốt;
- Hoạt động tốt
ở cả trạng thái
tĩnh và động;
- Tập trung chú
ý cao.

Nhóm ngành
GIAO TIẾP LÃNH ĐẠO
(Nhà ngoại giao,
giáo viên,
nhà môi giới,
Nhân viên bán hàng…)

- Tốt;
- Hoạt động tốt
ở cả trạng thái
tĩnh và động;
- Kiên trì;
- Phản ứng
nhanh.
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- Mục tiêu rõ
ràng, kiên định;
- Tự tin, năng
động;
- Thích hoạt
động độc lập/
nhóm;
- Giàu tình
thương;...
- Nhiệt tình, cởi
mở, hoà đồng;
- Linh hoạt,
năng động,
phối hợp cao.
- Thích hoạt
động độc
lập/nhóm;...

Tự vấn - phán đoán;
Thính giác âm nhạc;
Logic - tính toán;
Biểu đạt - ngôn ngữ;
Giao tiếp - lãnh đạo.

Giao tiếp - lãnh đạo;
Thính giác âm nhạc;
Biểu đạt - ngôn ngữ;
Logic - tính toán;
Tự vấn - phán đoán.
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19. Các ngành nghề thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật cần
những tố chất gì ở người lao động?
LĨNH VỰC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
TỐ
CHẤT
NHÓM
NGÀNH NGHỀ

Nhóm ngành
THÍNH GIÁC ÂM NHẠC
(Giáo viên,
phiên dịch,
phát thanh viên,
ca sĩ, nhạc sĩ,…)
Nhóm ngành
THỊ GIÁC KHÔNG GIAN
(Kiến trúc sư,
nhà thiết kế,
nhiếp ảnh gia,
nhà văn,…)

YÊU CẦU
SỨC KHOẺ

TÍNH CÁCH
ĐẶC TRƯNG

TRÍ NĂNG
NỔI TRỘI

- Hệ hô hấp
tốt;
- Hoạt động
tốt ở cả trạng
thái tĩnh và
động.

- Nhạy cảm với
âm thanh,
ngôn ngữ;
- Giàu cảm xúc,
sáng tạo;...

Thính giác âm nhạc.

Hoạt động tốt
ở cả trạng thái
tĩnh và động.

- Nhạy cảm với
môi trường,
cái đẹp;
- Giàu trí tưởng
tượng;
- Giàu cảm xúc,
sáng tạo;...

Thị giác không gian;
Quan sát thiên nhiên;
Logic tính toán.
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LĨNH VỰC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
TỐ
CHẤT
NHÓM
NGÀNH NGHỀ
Nhóm ngành
XÚC GIÁC VẬN ĐỘNG
(Vận động viên,
nhà điêu khắc,
diễn viên, công an,
bộ đội,…)

Nhóm ngành
VĂN HOÁ
(Nghiên cứu
văn hoá, nhà quản lí
văn hoá, nhân viên
bảo tàng,…)

YÊU CẦU
SỨC KHOẺ

- Ưa hoạt
động ở trạng
thái động.
- Phản ứng
nhanh,
phối hợp
giác quan tốt.

- Hoạt động
tốt ở cả trạng
thái tĩnh và
động.
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TÍNH CÁCH
ĐẶC TRƯNG

TRÍ NĂNG
NỔI TRỘI

- Nhạy cảm với
các hoạt động,
môi trường
khoáng đạt.
- Thích hành
động cụ thể;
- Nền nếp,
kỉ luật,...

Xúc giác vận động;
Thị giác không gian;
Quan sát thiên nhiên;
Tự vấn phán đoán.

- Nhạy cảm với
môi trường,
cái đẹp;
- Giàu cảm xúc;
- Thích giao tiếp,
chia sẻ.

Quan sát thiên nhiên;
Thính giác âm nhạc;
Thị giác không gian;
Giao tiếp lãnh đạo.
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20. Các ngành nghề thuộc lĩnh vực đặc biệt cần những
tố chất gì ở người lao động?
LĨNH VỰC ĐẶC BIỆT
TỐ
CHẤT
NHÓM
NGÀNH NGHỀ

Nhóm ngành
QUỐC PHÒNG
AN NINH

YÊU CẦU
SỨC KHOẺ

- Tốt;
- Hoạt động
tốt ở trạng
thái động;
- Phản ứng
nhanh;
- Phối hợp
giác quan tốt.
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TÍNH CÁCH
ĐẶC TRƯNG

- Mục tiêu rõ
ràng, mạnh mẽ,
kiên định;
- Có ý thức,
nguyên tắc;
- Tinh thần
trách nhiệm
xã hội cao.

TRÍ NĂNG
NỔI TRỘI

Xúc giácvận động;
Tự vấn phán đoán;
Giao tiếp lãnh đạo;
Quan sát thiên nhiên
Thị giác không gian.
Thính giác âm nhạc;
Logic tính toán;
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21. Nguyên tắc lựa chọn nghề nghiệp như thế nào?
Làm việc gì cũng có nguyên tắc của nó. Dựa vào các nguyên tắc
để làm việc thì đảm bảo sự thành công sớm và kết quả bền vững.
Chọn nghề cũng không ngoại lệ. Chúng ta cần tuân theo hai nguyên
tắc cơ bản.
 Nguyên tắc thứ nhất: “Hiểu mình - Hiểu nghề - Hiểu thời
thế”
Trước khi chọn ngành nghề chúng ta cần khẳng định lại những tố
chất mạnh và những tố chất yếu nổi trội của bản thân ở mọi góc độ,
bao gồm cả hoàn cảnh gia đình để có cơ sở đối chiếu với yêu cầu của
các ngành nghề, yêu cầu của xã hội. Sau đó phải hiểu nghề đầy đủ
theo công thức nghề LNGHC. Cuối cùng là tìm ra sự phù hợp cao
nhất giữa các tố chất, điều kiện mạnh của cá nhân với yêu cầu của
nghề, của xã hội.
 Nguyên tắc hai: “Ba vòng tròn giao thoa”
- Vòng một là nơi ghi những nghề
các bạn muốn làm;
- Vòng hai là nơi ghi những nghề
các bạn có khả năng làm;
- Vòng ba là nơi ghi những nghề xã
hội đang cần.
+ “Nghề tôi muốn làm”
“Người ta hiếm khi thành công,
nếu không được làm điều mình mong muốn”.
Dale Breckenridge Carnegie

Vì vậy chúng ta cần trả lời được các câu hỏi: Nghề gì mình muốn
làm nhất? Muốn làm thứ nhì? Hay thứ ba? Tại sao?.
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Chúng ta cần phân biệt “thích” khác với “mong muốn” để tránh
ngộ nhận khi chọn nghề. Hiểu rõ đặc trưng tính cách của bản thân thì
mới trả lời chính xác câu hỏi “Nghề tôi muốn làm?”.
+ “Nghề tôi có khả năng làm”
“Ai cũng là thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá
qua khả năng trèo cây của nó, thì cả đời nó sẽ sống mà tin rằng
nó thật ngu ngốc”.
Albert Einstein

Khả năng làm một nghề liên quan tới các tố chất nổi trội của bạn
như: sức khỏe, trí năng, tốc độ tiếp cận cái mới, khả năng phối hợp
các giác quan,… của bạn. Các tố chất đó thông qua học tập và rèn
luyện để hình thành khả năng giải quyết an toàn và hiệu quả các vấn
đề trong nghề nghiệp
Ví dụ: Một người muốn thành công trong nghề lái xe thường phải
đáp ứng được các yêu cầu của nghề là: Thích làm việc độc lập, có sức
khỏe tốt (khả năng tập trung chú ý cao), có khả năng quan sát (trí năng
quan sát - thiên nhiên), khả năng định vị không gian (trí năng thị giác không gian), khả năng phối hợp nhịp nhàng các giác quan (góc ATD
<42), khả năng quản lí cảm xúc (trí năng tự vấn - phán đoán); khả
năng tính toán (trí năng logic - tính toán),…
Xác định đúng các khả năng của mình trên từng lĩnh vực hoạt
động, chúng ta mới trả lời được câu hỏi “Nghề tôi có khả năng làm?”.
+ “Nghề xã hội cần”
“...Nếu ta chọn một nghề, trong đó ta có thể làm việc được nhiều hơn
cho nhân loại thì ta sẽ không còng lưng dưới gánh nặng của nó,
bởi vì đó là sự hi sinh vì mọi người,…”
(Nguồn: C. Mác - Ph. Ăngghen toàn tập, tập 40)
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Chúng ta thường hay nói đến nghề “hot” - những nghề xã hội đang
rất ưa chuộng, hoặc đang cần nguồn nhân lực. Nếu bạn phù hợp với
những nghề xã hội đang cần hoặc đang rất cần, thì bạn sẽ thuận lợi
hơn khi tìm kiếm việc làm, khi tham gia hoạt động nghề. Lúc đó, bạn
không chỉ có thu nhập cao mà còn có nhiều cơ hội thăng tiến. Tuy
nhiên cần chú ý, mỗi thời điểm, mỗi vùng miền sẽ có nhu cầu phát
triển kinh tế không giống nhau, sẽ cần những nghề khác nhau. Tính
biến động của thị trường sẽ làm cho nhu cầu về nghề của xã hội luôn
thay đổi và số lượng nghề “hot” luôn tăng, giảm thất thường. Vì vậy
không chạy theo cái lợi trước mắt mà phải có tầm nhìn xa.
22. Khi nào ra quyết định nghề nghiệp?
Thông thường khi sắp phải đăng kí thi tuyển vào đại học, cao đẳng,
các bạn trẻ mới tập trung lựa chọn nghề và ra quyết định nghề nghiệp.
Vì “Nước đến chân mới nhảy”, nên nhiều bạn đã tùy tiện chọn nghề.
Điều đó khiến khi không học nghề say mê, khi không có việc làm
ngay sau khi ra trường, hoặc chỉ có việc làm bấp bênh,... gây lãng phí
quỹ thời gian, sức lực của các bạn, tiền bạc của gia đình,… Chúng ta
chỉ ra quyết định lựa chọn nghề nghiệp, sau khi đã hiểu mình - hiểu
nghề - hiểu thời thế khách quan, toàn diện và chính xác. Vì đó là cơ sở
để bạn tổng hợp, so sánh, phân tích “cái được, cái mất” khi lựa chọn
nghề này hay lựa chọn nghề kia, vì đó là cơ sở cho bạn có niềm tin
vững chắc về sự lựa chọn đúng đắn của mình, đồng thời đó cũng là cơ
sở cho bạn sức mạnh để đối diện, vượt qua những thách thức khó khăn
nếu có tình huống bất thường xuất hiện trong nghề nghiệp.
Lựa chọn là một bác sĩ, công việc hàng ngày sẽ là khám và điều trị
bệnh cho mọi người tại bệnh viện, các cơ sở y tế,… nhưng phần lớn
các bác sĩ sẽ phải làm theo ca kíp. Ngoài ra, khi dịch bệnh tràn lan,
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bác sĩ sẽ phải là người lính tiên phong trên mặt trận chống dịch bệnh,
hoặc trong thời chiến bác sĩ cũng phải ra tuyền tuyến,…
Chấp nhận những thực tế đó, bạn hẵng đăng ký học nghề. Sau đó
hăng say học tập, rèn luyện để sẵn sàng làm chủ nghề nghiệp, hoàn
thành sứ mệnh nghề nghiệp của mình.
SÁCH LƯỢC NGHỀ NGHIỆP

Nguồn internet
Ai cũng có quyền lựa chọn nghề nghiệp cho mình và đều phải chịu
trách nhiệm về sự lựa chọn đó của bản thân.
Nên chăng, thà mất thêm thời gian để suy nghĩ, tiếp tục tích cực
tìm kiếm sứ mệnh nghề nghiệp của mình, không nên quyết định nóng
vội để ảnh hưởng tới cuộc sống an toàn và sự phát triển trong tương
lai?
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Phần thứ hai
HÀNH TRÌNH ĐI TÌM NGHỀ NGHIỆP

Theo điều tra quốc gia năm 2013 của Tổng cục Thống kê và Tổ
chức Lao động quốc tế về việc làm cho biết, mỗi người Việt Nam cần
trung bình là sáu năm vật lộn để tìm kiếm một công việc ổn định hoặc
một công việc làm mình hài lòng.
(Nguồn: www.ilo.org/hanoi/Informationresources/Publicinformation/Pressreleases/
WCMS_219594/lang--en/index.htm).

Ai cũng chọn nghề trước khi học nghề, làm nghề. Tuy nhiên, kết
quả lựa chọn nghề của hầu hết chúng ta thường không chính xác. Tại
sao vậy? Phải chăng là việc hiểu mình, hiểu nghề, hiểu nhu cầu xã hội
của chúng ta chưa được đến nơi đến chốn... Nói cách khác, tình trạng
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ngộ nhận về bản thân, ngộ nhận về ngành nghề, về nhu cầu lao
động của xã hội và cả phương pháp lựa chọn ngành nghề trong các
bạn trẻ đang rất phổ biến. Dẫn đến kết quả của việc lựa chọn ngành
nghề bị sai, làm gia tăng chỉ số thất nghiệp và tệ nạn xã hội thêm trầm
trọng.
Vì vậy, các bạn trẻ nên tích cực tham gia các hoạt động phong phú
trên các lĩnh vực đa dạng, chủ động khám phá bản thân dưới nhiều
góc độ để sớm nhận diện chính xác các tố chất nổi trội của bản thân và
đặc điểm của các loại hình nghề nghiệp, tránh lãng phí tuổi thanh xuân
của mình.
I. HIỂU MÌNH - KHÔNG NGỘ NHẬN VỀ MÌNH
Xin giới thiệu với các bạn một số phương pháp khám phá bản thân
để các bạn có thể kết hợp sử dụng, nhằm đưa ra đánh giá chính xác
nhất về các tố chất của mình.
1. Làm thế nào để phương pháp tự nhận thức về bản thân chính
xác hơn?
Phương pháp tự nhận thức bản thân sẽ chính xác hơn, nếu như các
bạn ngay từ khi học tiểu học đã thường xuyên ghi nhật ký, ghi chép lại
các cảm xúc, các cảm giác và thành tích của mình sau mỗi hoạt động
qua nhiều năm tháng, trong các môi trường hoạt động khác nhau như
môi trường hoạt động xã hội, môi trường hoạt động văn hóa nghệ
thuật, thể dục thể thao, nghiên cứu, sáng tạo,… Các ghi chép đó là cơ
sở để chúng ta thống kê, tổng kết. Từ đó chúng ta sẽ dễ dàng trả lời
các câu hỏi: Nghề tôi muốn làm? Nghề tôi có khả năng làm?
Ai không ghi nhật ký, hãy lấy một trang giấy trắng A4, chia hai
cột. Một bên liệt kê những việc mình muốn làm, một bên liệt kê
những việc mình đã từng làm thành công hay mình thấy hài lòng,…
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Sau đó đối chiếu để tìm ra những việc mình vừa mong muốn làm và
vừa có thành công trước đây, rồi mang kết quả đó ra xin ý kiến góp ý
của bố mẹ, thầy cô,… những người mình tin tưởng và đã đồng hành
với mình trong quá khứ và hiện tại để tránh ngộ nhận về mình.
2. Có những trắc nghiệm tâm lí nào thường được dùng để định
hướng nghề nghiệp?
a. Trắc nghiệm tâm lý John Holland
John Henry Holland (sinh ngày 02/02/1929)
là một nhà khoa học người Mỹ và là giáo sư Tâm
lí học. Trắc nghiệm này của ông đang được lưu
truyền rộng rãi ở Việt Nam khi nói về định hướng
nghề nghiệp.
 Cách làm trắc nghiệm:
- Bước 1: Đọc, cho điểm vào từng ý trong mỗi bảng dưới đây
Quy tắc cho điểm:
+ Chưa bao giờ đúng với bạn
0 điểm
+ Đúng trong một vài trường hợp
1 + Một nửa là đúng với bạn
2 + Gần như là đúng với bạn
3 + Hoàn toàn đúng với bạn
4 - Bước 2: Cộng tổng điểm của từng bảng và xác định bảng có
điểm số cao nhất.
- Bước 3: Đối chiếu bảng có điểm cao nhất với kết quả (đó là kiểu
người phù hợp với bạn).
- Bước 4: Xem ngành nghề phù hợp nhất với bạn.
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STT

BẢNG A

1

Tôi có tính tự lập.

2

Tôi suy nghĩ thực tế.

3

Tôi là người thích nghi với môi trường mới.

4

Tôi có thể vận hành, điều khiển các máy móc, thiết bị.

5

Tôi có thể làm các công việc thủ công như gấp giấy, đan,
móc…

6

Tôi thích tiếp xúc với thiên nhiên, động vật, cây cỏ.

7

Tôi thích những công việc tay chân hơn là trí óc.

8

Tôi thích những việc thấy ngay kết quả.

9

Tôi thích những công việc ngoài trời hơn là trong nhà,
văn phòng.

Điểm

TỔNG ĐIỂM BẢNG A
STT
1

BẢNG B
Tôi có tìm hiểu, khám phá vấn đề mới.

2

Tôi có khả năng phân tích vấn đề.

3

Tôi biết suy nghĩ một cách mạch lạc, chặt chẽ.

4

Tôi thích thực hiện các thực nghiệm hay nghiên cứu.

5

Tôi có khả năng tổng hợp, khái quát các vấn đề.

6

Tôi thích các hoạt động phân loại, điều tra, đánh giá,
kiểm tra.

7

Tôi tự tổ chức công việc mình phải làm.

8

Tôi thích suy nghĩ và làm những công việc phức tạp.

9

Tôi có khả năng giải quyết các vấn đề.
TỔNG ĐIỂM BẢNG B
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STT

BẢNG C

1

Tôi là người dễ xúc động.

2

Tôi có óc tưởng tượng phong phú.

3

Tôi thích sự tự do, không theo những quy định, quy tắc.

4

Tôi có khả năng thuyết trình, diễn xuất.

5

Tôi có thể chụp hình, vẽ tranh, trang trí, điêu khắc.

6

Tôi có năng khiếu âm nhạc.

7

Tôi có khả năng viết, trình bày những ý tưởng của mình.

8

Tôi thích làm những công việc mới, đòi hỏi sự sáng tạo.

9

Tôi thoải mái bộc lộ những ý thích.

Điểm

TỔNG ĐIỂM BẢNG C
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

BẢNG D
Tôi là người thân thiện, hay giúp đỡ người khác.
Tôi thích gặp gỡ, làm việc với mọi người.
Tôi là người lịch sự, tử tế.
Tôi thích khuyên bảo, huấn luyện hay giảng giải cho
người khác.
Tôi là người biết lắng nghe.
Tôi thích các hoạt động chăm sóc sức khoẻ bản thân
và người khác.
Tôi thích các hoạt động vì mục tiêu chung của xã hội,
cộng đồng.
Tôi mong muốn mình có thể đóng góp để xã hội
tốt đẹp hơn.
Tôi có khả năng hoà giải, giải quyết những sự việc
mâu thuẫn.
TỔNG ĐIỂM BẢNG D
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STT

BẢNG E

1

Tôi là người có tính phiêu lưu, mạo hiểm.

2

Tôi có tính quyết đoán.

3

Tôi thích cạnh tranh và muốn mình giỏi hơn người khác.

4

Tôi là người năng động.

5

Tôi có khả năng diễn giải, tranh luận và thuyết trình.

6

Tôi muốn người khác phải kính trọng, nể phục tôi.

7

Tôi thích các công việc quản lí, đánh giá.

8

Tôi thường đặt ra các mục tiêu, kế hoạch trong cuộc sống.

9

Tôi thích gây ảnh hưởng đến người khác.

Điểm

TỔNG ĐIỂM BẢNG E
STT

BẢNG F

1

Tôi là người có đầu óc sắp xếp, tổ chức.

2

Tôi có tính cẩn thận.

3

Tôi là người chu đáo, chính xác và đáng tin cậy.

5

Tôi thích những công việc tính toán sổ sách, ghi chép
số liệu.
Tôi thích các công việc lưu trữ, phân loại, cập nhật
thông tin.

6

Tôi thích dự kiến các khoản thu, chi.

7

Tôi thích lập thời gian biểu, lịch làm việc.

8

Tôi thường đặt ra các mục tiêu, kế hoạch trong cuộc sống.

9

Tôi thích làm việc với các con số, theo hướng dẫn,
quy trình.

4

TỔNG ĐIỂM BẢNG F
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 Đọc kết quả:
ĐẶC ĐIỂM

KHUYNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

Điểm số ở bảng A
cao nhất:
Người thực tế Realistic

Những nghề về kiến trúc, an toàn lao động, nghề mộc,
xây dựng, thuỷ sản, kĩ thuật, máy tàu thuỷ, lái xe, huấn
luyện viên, nông - lâm nghiệp (quản lí trang trại, nhân
giống cá, lâm nghiệp,...), cơ khí (chế tạo máy, bảo trì và
sửa chữa thiết bị, luyện kim, cơ khí ứng dụng, tự
động,...), điện - điện tử, địa lí - địa chất (đo đạc, vẽ bản
đồ địa chính), dầu khí, hải dương học, quản lí công
nghiệp,...

Điểm số ở bảng B
cao nhất:
Người
nghiên cứu Investigative

Các ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên (Toán, Vật
lí, Hoá, Sinh, Địa lí, Địa chất, Thống kê,...); khoa học xã
hội (Nhân học, Tâm lí, Địa lí,...); y - dược (Gây mê, hồi
sức, phẫu thuật,...); khoa học công nghệ (Công nghệ
thông tin, Môi trường, Điện, Vật lí kỹ thuật, Xây
dựng,...); nông lâm (Nông học, Thú y,...).

Điểm số ở bảng C
cao nhất:
Người nghệ sĩ Artistic

Các ngành về văn chương; báo chí (bình luận viên, dẫn
chương trình,...); điện ảnh, sân khấu, mĩ thuật, ca nhạc,
múa, kiến trúc, thời trang, hội hoạ, giáo viên dạy Sử/Anh
văn, bảo tàng, bảo tồn,...

Điểm số ở bảng D
cao nhất:
Người xã hội Social

Các ngành sư phạm; huấn luyện viên điền kinh; tư vấn hướng nghiệp; công tác xã hội, sức khoẻ cộng đồng,
thuyền trưởng, thư viện, bác sĩ chuyên khoa, thẩm định
giá, nghiên cứu quy hoạch đô thị, kinh tế gia đình, tuyển
dụng nhân sự, cảnh sát, xã hội học, chuyên gia về X quang, chuyên gia dinh dưỡng,...
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ĐẶC ĐIỂM

KHUYNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

Nếu điểm số ở
bảng E cao nhất:
Người tự tin Enterprising

Các ngành về quản trị kinh doanh (quản lí khách sạn,
quản trị nhân sự,...), thương mại, marketing, kế toán - tài
chính, luật sư, dịch vụ khách hàng, tiếp viên hàng không,
thông dịch viên, pha chế rượu, kỹ sư công nghiệp (ngành
kĩ thuật hệ thống công nghiệp), bác sĩ cấp cứu, quy
hoạch đô thị, bếp trưởng (nấu ăn), báo chí (phóng viên,
biên tập viên,...),...

Nếu điểm số ở
bảng F cao nhất:
Người công chức
- Conventional

Các ngành nghề về hành chính, thống kê, thanh tra,
người giữ trẻ, điện thoại viên,...

Nguồn: Sưu tầm
b. Trắc nghiệm tâm lý Bruce M. Hubby
Bruce M. Hubby (sinh tháng 4 năm 1933)
năm 1978 ông đã cùng TS. Samuel R. Houston và
TS. Dudley Solomon xây dựng trắc nghiệm đánh
giá phong cách giao tiếp của mỗi người
(Professional DynaMetric Programs). Được biết
có hơn 500 công ty đa quốc gia sử dụng trắc
nghiệm này hỗ trợ công tác tuyển dụng nhân sự.
 Cách làm trắc nghiệm:
- Với mỗi câu bạn chỉ chọn một trong 2 phương án trả lời A1 hoặc
B1; A2 hoặc B2.
- Không bỏ qua câu nào.
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TT

PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI
(A1)

PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI
(B1)

 Nghiêm túc.

 Thích đùa.

 Lúc quyết định thì rất lí trí dứt khoát.
 Khá chú ý về đúng sai của
một sự việc.
 Khá chú ý đến kết quả công
việc.
 Không thích nói chuyện
phiếm.
 Khá biết kiềm chế được tình
cảm.
 Lúc nghỉ ngơi cũng ăn mặc
chỉnh tề.

 Lúc quyết định thường do dự
và thận trọng.
 Khá chú ý cảm giác của người
khác.
 Khá để ý đến không khí nơi
làm việc.

8

 Có nguyên tắc, trình tự.

 Thân mật - dễ gần.

9

 Biết quản lí thời gian.

 Không biết quản lí thời gian.

10

 Khá biết tính toán chi li.

 Tính toán phiên phiến.

11

 Biết lập kế hoạch và làm  Nghĩ đến làm việc gì thì làm
theo kế hoạch.
việc đấy.

12

 Khá biết lo cho bản thân.

 Vui vẻ giúp đỡ người khác.

13

 Nói năng rành mạch rõ ràng.

 Nói năng tuỳ hứng.

1
2
3
4
5
6
7
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 Khá thích nói chuyện phiếm.
 Khá thích bộc lộ tình cảm.
 Lúc nghỉ ngơi ăn mặc thoải
mái.
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TT
14
15
16
17
18
19
20

PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI
(A2)

PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI
(B2)

 Dáng đi hơi chậm.

 Dáng đi khá nhanh.

 Giọng nói khá mềm mại,
nhẹ.
 Lúc nêu ý kiến thường có ý
thăm dò.
 Thường biểu đạt không rõ
ràng.
 Nghiêm túc, đàng hoàng.

 Giọng nói khá nhanh, vang.
 Lúc nêu ý kiến thường biểu đạt
trực tiếp.
 Thường dùng giọng điệu khẳng
định.
 Không chú ý tiểu tiết.

 Thường làm việc không dứt
 Nghĩ đến lập tức đi làm ngay.
điểm.
 Thường không nhìn thẳng  Thường nhìn thẳng vào người
vào người nói.
nói.

21

 Khá bị động trong giao tiếp.

 Khá chủ động trong giao tiếp.

22

 Thích lắng nghe.

 Thích làm chủ câu chuyện.

23

 Do dự không quyết đoán.

 Quyết đoán dứt khoát.

24

 Thích ổn định, coi trọng cảm
 Thích mạo hiểm.
giác an toàn.

25

 Chú trọng chi tiết.

 Thường đại khái.

26

 Không biết thúc giục người
khác ra quyết định.

 Biết thúc giục người khác ra
quyết định.

 Công thức tính:
- Đếm số lượt đã chọn ở mỗi phương án A1, B1, A2, B2.
- Tính tổng các nhóm:
A1 + B2 (Nhóm 1); B1 + B2 (Nhóm 2); B1 + A2 (Nhóm 3); A1 +
A2 (Nhóm 4).
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 Đọc kết quả:
ĐẶC ĐIỂM
CỦA BẠN

Nhóm 1 lớn nhất
TÍNH
MỤC TIÊU

Nhóm 2 lớn nhất
TÍNH
THỂ HIỆN

Nhóm 3 lớn nhất
TÍNH
PHỐI HỢP

KHUYNH HƯỚNG
NGHỀ NGHIỆP
- Phù hợp làm kinh doanh, bán hàng: chứng khoán,
bảo hiểm, ô tô, bất động sản,... các công việc nhiều
thách thức, khó khăn, đòi hỏi sự khai phá, không
ngừng biến đổi, năng động sáng tạo và hoạt động
bên ngoài.
- Đặc biệt phù hợp với công tác quản lí nguồn nhân
lực, qui hoạch doanh nghiệp, tổ chức hoạt động khai
phá sản phẩm như quản trị nhân sự, quản trị doanh
nghiệp,…
- Phù hợp làm việc nhóm, việc đoàn thể, không cần
nền nếp qui củ cao và được giúp đỡ hỗ trợ người
khác như: công việc chính trị, xã hội, đoàn thể, từ
thiện, lễ tân, bán hàng, dịch vụ,...
- Đặc biệt giỏi giao tiếp, thuyết phục, thích được
hoạt động ở bên ngoài, làm việc ở những nơi cao
đẹp, hoành tráng như: ngoại giao, luật sư, quảng
cáo, truyền thông,…
- Phù hợp với các công việc cần nền nếp, qui củ, tỉ
mỉ, ít di chuyển, ít sáng tạo, ổn định và có thể định
lượng được như: kế toán, thủ quỹ, kĩ sư, kĩ thuật
viên, quản lí chất lượng sản phẩm,…
- Đặc biệt phù hợp với các công việc cần phối hợp
cao, cần nhẫn nại, kiên trì như: thư ký, hành chính,
giáo viên, y tá, hộ lí, lễ tân, bán hàng,…
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ĐẶC ĐIỂM
CỦA BẠN

Nhóm 4 lớn nhất
TÍNH
NGUYÊN TẮC

(Các nhóm
đều từ 13-16 điểm)
TÍNH
LINH HOẠT

KHUYNH HƯỚNG
NGHỀ NGHIỆP
- Phù hợp với các công việc cần tính chuyên
nghiệp, ổn định, nền nếp quy củ; nói và làm chính
xác như: công chức hành chính, cán bộ, nhân viên
các Bộ, ngành, cơ quan chức năng, UBND, toà án,
luật sư, thư ký, tư vấn viên, giáo viên, bảo hành
viên, thanh tra, học giả, nhân viên quản lí chất
lượng sản phẩm,...
- Đặc biệt giỏi quản lí tài chính, kĩ thuật như: kế
toán, thống kê tài chính, thủ quỹ, ngân hàng; kĩ
thuật viên, kĩ sư,...
- Phù hợp với nhiều loại công việc cần kiến thức đa
dạng, tổng hợp như: thư ký, hành chính, phóng
viên, báo chí, trợ lí, y tá, hộ lí,…
- Đặc biệt là trong lĩnh vực xã hội, thường xuyên
làm việc với con người như: ngoại giao, giáo viên,
tư vấn viên, nhân sự, chính trị, lễ tân,…

Nguồn://baike.baidu.com

c. Trắc nghiệm sinh học Sungarden:
Công trình nghiên cứu ứng dụng khoa học gene vân da
(Dermatoglyphics) vào việc đánh giá tiềm năng con người của hãng
Sungarden, đã được Cục sở hữu trí tuệ, Bộ kinh tế Đài Loan cấp giấy
chứng nhận bản quyền số 207809. Thời gian hiệu lực tính từ ngày 11
tháng 06 năm 2004.
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Khoa học về dấu vân da được Francis Galton khởi xướng vào cuối
thế kỉ thứ XIX. Từ đó đến nay, nó được phát triển mạnh mẽ nhờ đội
ngũ hùng hậu các nhà di truyền học và sinh vật học. Các nhà khoa học
đã nghiên cứu vân da qua nhiều con đường như: Thống kê học, Lâm
sàng học, Phôi thai học, Giải phẫu học, Thần kinh học, Di truyền
học,… và nhận ra những đặc tính quý giá của vân da như tính ổn định,
tính di truyền, tính cá biệt,… Trên thế giới nhiều nước như Mỹ, Nhật
Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Canada,... đã áp dụng khoa học
vân da vào trong nhiều lĩnh vực như: hình sự, y học, tâm lí giáo dục
học,... Đây là một ngành khoa học. Tránh ngộ nhận là bói toán. Hiện
nay, không có một loại trắc nghiệm nào, hỗ trợ công tác hướng nghiệp
đắc lực như trắc nghiệm sinh học gene vân da nhờ nội dung đánh giá
đa dạng và khách quan. Các bạn tham khảo nội dung sơ đồ sau:
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Nếu có điều kiện, các bạn nên đến với các trung tâm hướng nghiệp
để được các kĩ thuật viên, các chuyên gia trợ giúp làm trắc nghiệm
sinh học gene vân da, khám phá tiềm năng bẩm sinh di truyền của bạn
thì độ chính xác cao hơn. Nếu không có điều kiện, bạn có thể tự làm
theo hướng dẫn sau:
 Nhận dạng vân da
Các nhà khoa học chia các dạng vân da ở tay và chân của chúng ta
thành 4 loại lớn và có kí hiệu như hình 2:

Hình 1

Hình 2

Hình 3
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Mỗi dạng vân da ở những vị trí nhất định sẽ cung cấp cho chúng ta
những thông tin chứa nội dung khác nhau, vì vậy không được nhầm
lẫn các vị trí khi lấy mẫu vân da.
Bằng mắt thường các bạn hoàn toàn có thể nhận biết được các loại
vân da khác nhau. Các dạng nêu trên là những dạng rất điển hình.
Trong thực tế có nhiều biến dạng vì vậy cần chú ý đến nét đặc trưng
nhất của từng dạng vân da để nhận định chính xác.
 Cách làm trắc nghiệm
- Bước 1: Bôi mực đen hoặc đỏ vào các vị trí cần lấy mẫu sau đó
in ra giấy (Xem hình 1 - 2 - 3).
- Bước 2: Thuộc mặt 4 dạng vân da cơ bản và xác định tam giác
điểm (Xem hình 2).
- Bước 3: So sánh dạng vân ở 10 đầu ngón tay, ở dưới vùng ngón
chân cái với vân mẫu hình 2, để xác định dạng vân chân và vân đầu
ngón tay của mình.
- Bước 4: Đo góc bàn tay từ các tam giác điểm dưới ngón tay trỏ
và ngón tay út với tam giác điểm ở chân bàn tay (Xem hình 3).
- Bước 5: Tổng kết số lượng dạng vân da của vùng mười đầu ngón
tay.
- Bước 6: Tham chiếu bảng dưới đây để biết khuynh hướng nghề
nghiệp tương ứng với từng đặc điểm của bạn trên từng vị trí.
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 Đọc kết quả
DẠNG
VÂN CHÂN

W

U

Số lượng

2

2

Khuynh hướng
nghề nghiệp

Phù hợp với các nghề vận
động, di chuyển nhiều như
vận động viên, người mẫu,
công an, bộ đội,…

Phù hợp với các nghề
hoạt động tĩnh như công
tác văn phòng, thủ thư,
thủ quỹ,…

DẠNG
VÂN CHÂN

W

U

Số lượng

1

1

Khuynh hướng
nghề nghiệp
DẠNG
VÂN
TAY

Phù hợp với đại đa số các nghề như: ngoại giao, báo chí,
kinh doanh, thợ cắt tóc,…

SỐ
LƯỢNG

KHUYNH HƯỚNG
NGHỀ NGHIỆP

9 - 10

Phù hợp hơn với các ngành nghề nhiều thách
thức khó khăn, cần quyết đoán, kiên định, làm
việc độc lập, sáng tạo cao,… như: nhà lãnh đạo,
nhà kinh doanh, nhà kinh tế, nhà quản lí, nhà
khoa học,…

6-8

Phù hợp với nhiều ngành nghề nhưng đặc biệt
phù hợp với những ngành nghề cần có ý thức
cao, kiên định, độc lập và sáng tạo như: quản lí,
báo chí truyền thông, tư pháp, giáo dục và đào
tạo, công an, bộ đội,…

W
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DẠNG
VÂN TAY

U

SỐ
LƯỢNG

9 - 10

Phù hợp hơn với các ngành nghề dịch vụ, giao
tiếp, cần tính phối hợp cao như: nhân viên bán
hàng, nhân viên hành chính, nhân viên lễ tân, thợ
may,…

6-8

Phù hợp hơn với các ngành nghề cần khả năng
hoà đồng, thích ứng cao, có tính mô phỏng, có
chuẩn mực rõ ràng như: y tế, tư pháp, giáo dục và
đào tạo, công an, bộ đội, tài chính, thuế, hải quan,
nhân viên kĩ thuật,…

>1

Phù hợp hơn với các ngành nghề có tính nghiên
cứu hoặc phản biện xã hội như: nhà khoa học,
phóng viên, luật sư, bình luận viên, thanh tra,
kiểm toán, giám định viên,…

>1

Phù hợp hơn với các ngành nghề cần khả năng
giao tiếp như: ngành dịch vụ, ngành ngôn ngữ,
chăm sóc khách hàng, nhân viên bán hàng,…
hoặc những ngành nghề có tính cụ thể, nguyên tắc
trong công việc như: kế toán viên, kĩ thuật viên,
thợ cơ khí, thợ may,…

R

A

KHUYNH HƯỚNG
NGHỀ NGHIỆP

Để tìm nghề nghiệp phù hợp nhất, biết đặc điểm sức khoẻ, biết
tính cách đặc trưng là chưa đủ. Cần phải biết thêm cả tiềm năng học
tập và tiềm năng giải quyết các vấn đề trên các lĩnh vực khác nhau thì
mới có thể xác định được trí năng nổi trội. Để có thông tin này, chúng
ta phải căn cứ vào việc đếm số lượng vân da... Đây là việc hơi khó,
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tuy nhiên nếu cố gắng các bạn cũng vẫn có thể làm được. Hãy xác
định đúng trung tâm điểm và tam giác điểm của từng dạng vân da ở
mười đầu ngón tay. Cách xác định:
- Trung tâm điểm là điểm trong cùng, trên cùng của các vân đầu
ngón tay (Xem hình 4).
- Tam giác điểm là điểm giao thoa giữa các luồng vân da ở gần
cuối đốt thứ nhất của ngón tay (Xem hình 4).

Hình 4
Lượng vân da ở ngón tay nào nhiều hơn thì khuynh hướng học tập
và giải quyết vấn đề trên lĩnh vực đó dễ dàng hơn. Các bạn hãy thật
tinh mắt để đếm cho chuẩn nhé.
Đối chiếu số lượng vân với các lĩnh vực liên quan để xếp thứ tự
lĩnh vực nổi trội theo thứ tự nhất, nhì, ba,… của mình.
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SỐ LƯỢNG
VÂN NGÓN TAY

KHUYNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

1

Chỉ số hai ngón cái
cao nhất

Tiềm năng nổi trội liên quan tới các nghề
thuộc các ngành: tài chính kế toán, công nghệ
thông tin, tâm lí, triết học, toán,…

2

Chỉ số hai ngón trỏ
cao nhất

3

Chỉ số hai ngón giữa
cao nhất

4

Chỉ số hai ngón áp út
cao nhất

Tiềm năng nổi trội liên quan tới các nghề
thuộc các ngành ngôn ngữ, âm nhạc, lịch sử...

5

Chỉ số hai ngón út
cao nhất

Tiềm năng nổi trội liên quan tới các nghề,
như: y, dược, nông nghiệp, lâm nghiệp,…

TT

GÓC BÀN TAY

KHUYNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

TT

1

< 42º (độ)

2

Từ 42º – 45º

3

> 45º

Tiềm năng nổi trội liên quan tới các nghề
thuộc các ngành: tư pháp, báo chí, giáo dục
và đào tạo,…
Tiềm năng nổi trội liên quan tới các nghề
thuộc các ngành nghệ thuật thị giác, thể thao,
công nghệ,…

Phù hợp hơn với các nghề cần phản ứng
nhanh, phối hợp giác quan nhịp nhàng như:
cảnh sát, bộ đội, vận động viên, thợ điện tử,
thợ làm đồ trang sức, phóng viên, người dẫn
chương trình,…
Phù hợp với đại bộ phận các nghề trong xã
hội.
Phù hợp hơn với những nghề lao động trí óc,
không cần phản ứng nhanh như: thẩm phán,
kế toán, cán bộ thuế,… hoặc những nghề lao
động chân tay nhưng không đòi hỏi kĩ thuật
cao.
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Chú ý: Để làm tốt mỗi công việc đều cần nhiều năng lực khác
nhau, vì vậy các bạn phải hiểu yêu cầu của nghề thì mới đánh giá
được khả năng phù hợp cao nhất giữa người với nghề.
II. HIỂU NGHỀ - KHÔNG NGỘ NHẬN VỀ NGHỀ:
1. Làm thế nào để tìm hiểu về nghề khi chưa có định hướng về
nghề nghiệp?
Khi muốn tìm hiểu đầy đủ, căn bản về một nghề mà bạn chưa có
định hướng trước thì nên áp dụng công thức nghề. Điều này sẽ giúp
bạn mất ít thời gian và dễ dàng ghi nhớ các đặc điểm, tính chất của
nghề hay yêu cầu của mỗi nghề.
L→N→G→H→C
(L - lĩnh vực, N - nhóm ngành, G - ngành, H - nghề, C - chuyên môn)

72

Tù híng nghiÖp * NguyÔn L©m Thóy
Tìm hiểu nghề nên từ khái quát tới cụ thể để có cái nhìn chính xác
về nghề. Tìm hiểu từng bước, đi từ dễ đến khó thì sẽ không bị rối loạn
trước thế giới ngành nghề phong phú, đa dạng. Bạn hãy lần lượt trả lời
các câu hỏi sau:
- Có những lĩnh vực (L) ngành nghề nào?
- Tôi thích làm việc với lĩnh vực nào hơn? Tại sao?
- Lĩnh vực đó gồm có những nhóm ngành (N) gì?
- Mỗi nhóm ngành khác nhau cái gì? Tôi sẽ quan tâm tới nhóm
ngành nào trước?
- Nhóm ngành… có những ngành (G) nào?
- Mục đích hoạt động của ngành đó là gì?
- Ngành… có những nghề (H) gì?
- Những nghề này làm những công việc gì? Mục đích của nghề
này là gì? Đặc điểm tính chất và yêu cầu của nghề ra sao?
- Nghề… có những chuyên môn (C) nào?
-…
2. Làm thế nào để biết bạn không ngộ nhận về nghề?
Muốn không ngộ nhận về một nghề, chúng ta sẽ làm từng bước
như sau:
- Bước 1: Tìm hiểu nghề trên lý thuyết theo công thức sau:
H (nghề) → G (ngành) → N (nhóm ngành) → L (lĩnh vực)
↓
C (chuyên môn)
- Bước 2: Tìm hiểu nghề trong thực tiễn
a. Tiếp xúc, chuyện trò với những người thành đạt trong nghề.
b. Tìm cơ hội trải nghiệm với nghề.
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Giả sử tìm hiểu nghề sư phạm, chúng ta sẽ làm như sau:
Bước 1: Tìm hiểu nghề trên lý thuyết
a. Trả lời các câu hỏi trong hoạ đồ nghề sư phạm
- Tôi đã biết gì về nghề sư phạm:
+ Đối tượng của nghề sư phạm?
+ Mục đích, yêu cầu của nghề sư phạm?
+ Nghề sư phạm phải làm những công việc chính nào?
+ Môi trường, điều kiện làm việc của nghề sư phạm?
+ Cơ hội việc làm của nghề sư phạm?
- Tôi đã hiểu rõ yêu cầu của nghề sư phạm với người lao động
chưa?
+ Nghề sư phạm cần người lao động có ngoại hình? có sức khoẻ?
+ Nghề sư phạm cần người lao động có tính cách đặc trưng?
+ Nghề sư phạm cần người lao động có những tiềm năng giải
quyết những vấn đề?
+ Nghề sư phạm cần người lao động có những kiến thức?
+ Nghề sư phạm cần người lao động có những kĩ năng nào?
- Tôi đã rõ những điều sau?
+ Xu hướng phát triển, thu nhập,… của nghề sư phạm?
+ Cơ hội nghề nghiệp của nghề sư phạm?
+ Các chuyên môn của nghề sư phạm gồm?
+ Các trường đào tạo nghề sư phạm?
Dưới đây là hoạ đồ nghề sư phạm đã được điền đầy đủ các thông
tin cơ bản nhất, mời bạn tham khảo.
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b. Tìm hiểu các chuyên môn (C) cụ thể của nghề
Nếu bạn thấy mình phù hợp với nghề sư phạm thì tìm hiểu tiếp về
các chuyên môn trong nghề sư phạm để tìm được chuyên môn phù
hợp nhất với mình. Nghề sư phạm có rất nhiều chuyên môn khác nhau
phục vụ những đối tượng khác nhau, làm các công việc khác nhau. Dù
là chuyên môn nào, thì đều luôn cùng hướng tới một mục đích chung
là khơi gợi, biến đổi nhận thức, năng lực, tình cảm, thái độ của người
học theo hướng tích cực.
b1. Nhóm 1
Chú ý: Do khổ rộng của cuốn sách có hạn nên chúng tôi phải chia
làm nhiều bảng biểu.
ĐẶC ĐIỂM TÍNH CHẤT CỦA NGHỀ
CHUYÊN
MÔN
ĐẶC ĐIỂM
TÍNH CHẤT

Đối tượng

Mục đích

GIÁO VIÊN
MẦM NON

GIÁO VIÊN
TIỂU HỌC

GIÁO VIÊN
THCS, THPT

- Trẻ từ ba
tháng đến 6
tuổi.

- Học sinh từ 6 tuổi trở
lên.
(tiểu học kéo dài 5 năm)

- Học sinh từ
12 tuổi trở lên.

- Hình thành
những yếu tố
đầu tiên của
nhân cách,
chuẩn bị cho
trẻ em vào
học lớp một.

- Đặt nền tảng đầy đủ về
đọc, viết, toán học và một
sự hiểu biết cơ bản về các
môn học khác như Lịch
sử, Địa lí, Khoa học tự
nhiên, Khoa học xã hội,
Nghệ thuật và Âm nhạc
để học sinh tiếp tục học
Trung học cơ sở.

- Để học sinh
có đủ khả năng
học giáo dục kĩ
thuật và dạy
nghề hoặc bước
vào cấp học cao
hơn mà không
cần điều kiện
về môn học đặc
biệt nào.
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CHUYÊN
MÔN
ĐẶC ĐIỂM
TÍNH CHẤT

Công việc
chủ yếu

Công cụ
thực hiện

GIÁO VIÊN
MẦM NON

GIÁO VIÊN
TIỂU HỌC

GIÁO VIÊN
THCS, THPT

- Chăm sóc, giáo
dục, bảo vệ trẻ.
- Dạy trẻ tự chăm
sóc bản thân, hình
thành thói quen
sinh hoạt nền nếp.
- Hỗ trợ trẻ phát
triển về thể chất,
tình cảm, trí tuệ,
thẩm mĩ,...
- Giúp trẻ hiểu ý
nghĩa của sự an
toàn để luôn gắng
học tập vì sự an
toàn của mình và
mọi người

- Xây dựng ý thức,
nền nếp học tập.
- Hướng dẫn
phương pháp học
tập cho từng môn
học
- Cung cấp kiến
thức cho học sinh
theo chương trình
tiểu học.
- Giúp trẻ hiểu về ý
nghĩa của sự độc
lập để luôn gắng
luyện rèn, hướng
tới sự tự lập trong
sinh hoạt và học
tập

- Xác định động cơ
học tập đúng đắn
cho học sinh.
- Hỗ trợ học sinh lựa
chọn phương pháp
học tập phù hợp với
môn học, phù hợp
với bản thân.
- Khích lệ học sinh
tự học và tìm hiểu
thế giới nghề
nghiệp.
- Cung cấp kiến thức
cho học sinh theo
chương trình THCS,
THPT.
- Hướng dẫn phương
pháp lựa chọn nghề
nghiệp

- Lời nói, chữ viết.
- Các phương tiện
dạy học: giáo án,
bút, bảng, đồ chơi…

- Lời nói, chữ viết.
- Các phương tiện dạy học: giáo án, tài
liệu,…
- Đài phát thanh, vô tuyến truyền hình,
internet, qua thư,...

Môi trường
làm việc

- Vui vẻ, rộn ràng.
- Nền nếp, quy củ.
- Đa dạng theo yêu cầu học tập.

Cơ hội
nghề nghiệp

Hệ thống các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên toàn
quốc.

Công việc
tham khảo

- Giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học.
- Giáo viên toán, lí, hoá, văn , sử, địa, sinh, ngoại ngữ, nhạc hoạ,…
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YÊU CẦU CỦA NGHỀ
CHUYÊN
MÔN
YÊU CẦU

GIÁO VIÊN
MẦM NON

GIÁO VIÊN
TIỂU HỌC

GIÁO VIÊN
THCS, THPT

Ngoại hình

- Ưa nhìn

Sức khoẻ

- Sức khoẻ tốt (Đặc biệt khí quản, hệ hô hấp tốt);
Riêng sư phạm Giáo dục quốc phòng phải đạt tiêu chuẩn chiều cao
và cân nặng: nam cao 1.65m, nặng 45kg trở lên; nữ cao 1.55m và
nặng 40kg trở lên.

Tính cách
đặc trưng

- Giàu tình thương yêu, cởi mở, hòa đồng;
- Nền nếp, qui củ, tự chủ, kiên trì;
- Thích tìm tòi, học hỏi và sáng tạo;
- Ưa hoạt động nhóm, chia sẻ.

Tiềm năng

- Biểu đạt - ngôn ngữ; logic - tính toán; tự vấn - phán đoán;
giao tiếp - lãnh đạo;
Tuỳ theo từng chuyên môn sẽ bắt buộc có thêm một hoặc vài trí
năng khác như trí năng thính giác - âm nhạc; quan sát - thiên nhiên;
hoặc xúc giác - vận động;…
- Kiến thức phổ thông về chính trị, xã hội và nhân văn, công nghệ
thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc,..
- Kiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi.
- Kiến thức chuyên sâu
về giáo dục mầm non.

Kiến thức
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- Kiến thức
chuyên sâu về
giáo dục tiểu
học.
-Kiến thức về
kiểm tra, đánh
giá kết quả học
tập, rèn luyện
của học sinh.

- Kiến thức chuyên
sâu về giáo dục
THCS, THPT.
- Kiến thức về kiểm
tra, đánh giá kết quả
học tập, rèn luyện của
học sinh.
- Kiến thức định
hướng nghề nghiệp;
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CHUYÊN
MÔN
YÊU CẦU

GIÁO VIÊN
MẦM NON

GIÁO VIÊN
TIỂU HỌC

GIÁO VIÊN
THCS, THPT

- Kĩ năng sư phạm: Xây dựng kế hoạch dạy học; Vận dụng các
nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục; Sử dụng các
phương tiện dạy học; Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học
sinh,…
- Giao tiếp, tự chủ, xử lí tình huống sư phạm, quản lí thời gian,...
- Sử dụng ít nhất một ngoại ngữ; tin học phổ cập.
Kĩ năng

Chống
chỉ định

- Chăm sóc, bảo vệ trẻ
thơ.
- Tổ chức hoạt động
văn, thể, mỹ .
- Nắm bắt tâm lí, khích
lệ, động viên trẻ.

- Quan sát, lắng nghe, động viên, khích
lệ, biểu đạt (nói, viết).
- Thiết kế, tổ chức hoạt động giáo dục
nội, ngoại khoá.
- Tư duy logic, đánh giá học sinh,
xử lí các tình huống sư phạm phù hợp.

- Không có tình thương yêu học sinh, không có hiểu biết sâu sắc về
lĩnh vực giảng dạy,…
- Dị tật, dị hình, nói ngọng, nói lắp,…
- Bệnh hen, xoang, viêm họng mãn tính,…
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b2. Nhóm 2
ĐẶC ĐIỂM TÍNH CHẤT CỦA NGHỀ
CHUYÊN
MÔN
ĐẶC ĐIỂM
TÍNH CHẤT

Đối tượng

Mục đích

GIÁO VIÊN
GIÁO DỤC
ĐẶC BIỆT

- Trẻ khuyết
tật và kém
hoà nhập ở
độ tuổi mầm
non và tiểu
học (trẻ
khiếm thính,
khiếm thị,
trẻ khuyết
tật trí tuệ, trẻ
tự kỉ,…).
- Giúp trẻ tự
chăm sóc
bản thân và
hoà nhập
xã hội.

CÁN BỘ
QUẢN LÍ
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN
DẠY NGHỀ

GIẢNG VIÊN
BẬC ĐH, CĐ

- Học sinh có
nhu cầu học
nghề.

Học sinh đã:
- Tốt nghiệp
PTTH
- Tốt nghiệp
trung cấp, cao
đẳng cùng
chuyên ngành
và thi đỗ vào
các trường cao
đẳng, đại học.

Con người,
chuyên môn,
cơ sở vật chất,
hành chính,…

- Đào tạo
nhân lực thực
hành trực tiếp
trong sản
xuất, dịch vụ.
- Đảm bảo
năng lực thực
hành nghề
tương xứng
với trình độ
đào tạo.

- Đào tạo
người học có
phẩm chất
chính trị, đạo
đức, có ý thức
phục vụ nhân
dân, có kiến
thức và năng
lực thực hành
nghề nghiệp
tương xứng
với trình độ
đào tạo, có sức
khoẻ, đáp ứng
yêu cầu xây
dựng và bảo
vệ Tổ quốc.

- Xây dựng nền
hành chính
giáo dục
chuyên nghiệp,
hiện đại, đáp
ứng yêu cầu
đổi mới giáo
dục hiện nay.
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CHUYÊN
MÔN
ĐẶC ĐIỂM
TÍNH CHẤT

Công việc
chủ yếu

Công cụ
thực hiện

Môi trường
làm việc

GIÁO VIÊN
GIÁO DỤC
ĐẶC BIỆT
- Chăm sóc,
giáo dục, bảo
vệ trẻ.
- Quan sát,
lắng nghe,
phối hợp với
gia đình nắm
bắt đặc điểm
của trẻ, tìm
phương pháp
giáo dục phù
hợp.
- Tư vấn,
giúp đỡ phụ
huynh nuôi
dạy trẻ.
- Lời nói,
chữ viết,
ngôn ngữ ký
hiệu.
- Các phương
tiện dạy học
hỗ trợ đặc
biệt như máy
trợ thính, bút,
bảng, sách
chữ nổi…
An toàn,
vui vẻ,
lành mạnh,
cảm thông

CÁN BỘ
QUẢN LÍ
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN
DẠY NGHỀ

GIẢNG VIÊN
BẬC ĐH, CĐ

- Cung cấp
kiến thức và
rèn kĩ năng
nghề cho học
sinh theo
chương trình
cụ thể của từng
ngành sản
xuất, dịch vụ.

- Giảng dạy.
- Nghiên cứu
khoa học và
công nghệ .
- Tham gia
công tác Đảng,
đoàn thể và các
hoạt động khác.
- Bồi dưỡng,
khơi nguồn
sáng tạo,
nghiên cứu
khoa học cho
học sinh,…

- Lập kế hoạch
- Điều phối,
kiểm tra, kiểm
soát các hoạt
động về chuyên
môn, cơ sở vật
chất, hành
chính,…
- Tổ chức, chỉ
huy, phối hợp
và kiểm soát
chất lượng đào
tạo,…

- Theo yêu
cầu cụ thể của
nghề đào tạo.

- Lời nói, chữ
viết
- Các phương
tiện dạy học:
Giáo án, tài
liệu, máy tính,
máy chiếu,
trang thiết bị
dạy nghề,…

- Lời nói, chữ
viết
- Các phương
tiện hỗ trợ quản
lí: sổ sách, máy
tính,…

- Trẻ trung,
năng động,
thực tế.

Nghiêm túc, mẫu mực.
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CHUYÊN
MÔN
ĐẶC ĐIỂM
TÍNH CHẤT

GIÁO VIÊN
GIÁO DỤC
ĐẶC BIỆT

GIÁO VIÊN
DẠY NGHỀ

GIẢNG VIÊN
BẬC ĐH, CĐ

CÁN BỘ
QUẢN LÍ
GIÁO DỤC

- Các cơ sở
giáo dục đào
tạo, cơ sở tư
vấn, các cơ sở
hoạt động có
liên quan đến
giáo dục, như:
Phòng, Sở
giáo dục,…
- Các trường
đại học, viện,
trung tâm
nghiên cứu về
quản lí giáo
dục.

Cán bộ Phòng,
Sở, Bộ giáo dục
và đào tạo,…;
giảng viên,
giáo sư, trợ lí
giáo sư,…

Cơ hội
nghề nghiệp

- Các trường
mầm non
chuyên biệt
(chuyên dạy
trẻ khuyết
tật); các
trường tiểu
học và mầm
non.
- Các cơ sở
giáo dục, các
tổ chức xã
hội.
- Các viện
nghiên cứu
- Các trường
đào tạo giáo
viên giáo dục
đặc biệt.
…

Tại các trường
dạy nghề
(trung học
nghề), trường
nghiệp vụ,
trường trung
cấp,…

- Các cơ quan
giáo dục, đơn
vị nghiên cứu
như các trường
đại học, cao
đẳng, các đơn
vị hoạt động
trong lĩnh vực
giáo dục trong
và ngoài nước.

Công việc
tham khảo

Giáo viên
giáo dục đặc
biệt; tư vấn
viên; nhà
nghiên
cứu,…

Giáo viên
nghề hàn,
nghề may,
nghề cơ khí,
nghề điện
tử,…

Giáo sư, trợ lí
giáo sư, giảng
viên, cán bộ
phòng đào tạo,
phòng tuyển
sinh, giáo
vụ,…
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YÊU CẦU CỦA NGHỀ
CHUYÊN
MÔN
YÊU CẦU

Ngoại hình

Sức khoẻ

Tính cách
Đặc trưng

Tiềm năng

GIÁO VIÊN
GIÁO DỤC
ĐẶC BIỆT

Bình thường

GIÁO VIÊN
DẠY NGHỀ

GIẢNG VIÊN
BẬC ĐH, CĐ

Sư phạm Giáo dục quốc phòng
phải đạt tiêu chuẩn chiều cao và
cân nặng: Nam cao 1,65m, nặng
45 kg trở lên, Nữ cao 1,55m và
nặng 40 kg trở lên

CÁN BỘ
QUẢN LÍ
GIÁO DỤC

Bình
thường

Sức khoẻ tốt (Đặc biệt khí quản, hệ hô hấp tốt);
- Giàu tình
- Mục tiêu rõ ràng, độc lập, tự chủ, thận trọng,
thương yêu,
chính xác;
cởi mở, hòa
- Thích thách thức khó khăn, ham học hỏi, kiên
đồng; nền nếp, trì và sáng tạo;
quy củ, tự chủ, - Thích chia sẻ kinh nghiệm,…
kiên trì;
- Thích học
hỏi và sáng
tạo; thích hoạt
động nhóm,
chia sẻ kinh
nghiệm,…
- Biểu đạt - ngôn ngữ;
- Biểu đạt - ngôn ngữ;
- Giao tiếp - lãnh đạo
- Giao tiếp - lãnh đạo
- Tự vấn - phán đoán;
- Tự vấn - phán đoán;
- Xúc giác - vận động;
- Xúc giác - vận động;
- Thính giác - âm nhạc;
- Thính giác - âm nhạc;
- Logic - tính toán;
- Logic - tính toán;
- Quan sát - thiên nhiên;
- Quan sát - thiên nhiên;
- Thị giác - Không gian;
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CHUYÊN
MÔN
YÊU CẦU

Kiến thức

Kĩ năng

GIÁO VIÊN
GIÁO DỤC
ĐẶC BIỆT

GIÁO VIÊN
DẠY NGHỀ

GIẢNG
VIÊN BẬC
ĐH, CĐ

CÁN BỘ
QUẢN LÍ
GIÁO DỤC

- Kiến thức phổ thông về chính trị, xã hội và nhân văn, công nghệ thông
tin, ngoại ngữ,..
- Kiến thức cơ bản về giáo dục, sư phạm.
- Tâm sinh lý trẻ
- Kiến thức
- Kiến thức
- Kiến thức
có nhu cầu đặc
nghề được phân chuyên sâu về chuyên sâu về
biệt.
công giảng dạy
chuyên ngành hành chính giáo
- Kiến thức về
và các nghề liên trình độ đào
dục và quản lí
khoa học giáo
quan.
tạo chuyên
giáo dục; Kiến
dục đặc biệt.
môn
từ
đại
thức chuyên
- Thực tiễn sản
- Kiến thức về
học
trở
lên.
ngành sư phạm
xuất và những
một cấp học hoặc tiến bộ KHKT,
- Kiến thức về liên quan đến
một ngành
nghiên cứu
các cơ sở giáo
công nghệ mới
chuyên sâu.
khoa học.
dục.
của nghề.
- Kiến thức
pháp luật.
- Kĩ năng sư phạm chung: Xây dựng kế hoạch dạy học hoặc quản lý;
Thiết kế, tổ chức các hoạt động; Sử dụng các phương tiện dạy học;…
- Giao tiếp, biểu đạt, xử lí các tình huống sư phạm; Quản lí cảm xúc;
Kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy và học;…
- Sử dụng ít nhất một ngoại ngữ; tin học văn phòng.
- Thiết kế, tổ
- Thiết kế, tổ
- Thiết kế,
- Xác định và
chức các hoạt
chức lao động
xây dựng kế
giải quyết các
động giáo dục
sản xuất, dịch
hoạch,
vấn đề phức tạp
trong môi trường vụ nghề.
chương trình
của giáo dục.
chuyên biệt và
-Thành thạo các đào tạo.
- Đánh giá kết
hòa nhập.
kĩ năng nghề
- Biên soạn
quả hoạt động
- Quan sát, phát
được phân công tài liệu giảng
giáo dục.
hiện, chẩn đoán
giảng dạy.
dạy môn học,
- Giao tiếp,
kịp thời những
tài liệu tham
khích lệ, hợp
bất thường về
khảo.
tác,…
tâm sinh lí trẻ.
- Nghiên cứu
- Giao tiếp đặc
khoa học.
thù trong giáo
dục đặc biệt.
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CHUYÊN
MÔN
YÊU CẦU

Chống
chỉ định

GIÁO VIÊN
GIÁO DỤC
ĐẶC BIỆT

- Không có tình
thương yêu học
sinh, nóng vội,
thiếu cảm thông,
chia sẻ,…

GIÁO VIÊN
DẠY NGHỀ

GIẢNG
VIÊN BẬC
ĐH, CĐ

- Không có khả năng tự học
hoặc sáng tạo.
- Dị tật, dị hình, nói ngọng,
nói lắp.

CÁN BỘ
QUẢN LÍ
GIÁO DỤC

- Thiếu tính
nguyên tắc.
- Không trung
thực, không
khách quan.

c. Tìm các mối liên hệ trực tiếp và gián tiếp với nghề
Biết rõ mối quan hệ giữa chuyên môn, nghề với ngành, nhóm
ngành và lĩnh vực, sẽ giúp chúng ta định hướng được những kiến thức
chuyên môn, những kiến thức nền tảng và những kĩ năng cần học tập,
rèn luyện với tầm nhìn làm chủ nghề nghiệp, nắm bắt các cơ hội xuất
hiện hay đối phó trước các biến động của cuộc sống. Bạn cần có hiểu
biết rộng hơn về “họ hàng” gần xa của nghề (như nghề sư phạm).
Nghề sư phạm trực thuộc ngành nào, thuộc nhóm ngành nào và nằm
trong lĩnh vực nào?
- Nghề sư phạm thuộc ngành (G) nào? Tìm “họ hàng gần”.
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- Ngành Giáo dục - Đào tạo thuộc nhóm ngành (N) nào và ở trong
lĩnh vực (L) nào? Tìm “họ hàng xa”.
Ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc nhóm ngành Giao tiếp - Lãnh
đạo vì mục đích của ngành Giáo dục - Đào tạo không chỉ là cung cấp
kiến thức mà còn tạo hứng thú, định hướng cho học sinh biết tự hoàn
thiện mình, hướng tới cuộc sống an toàn, độc lập và tự do. Ngoài ra,
phương tiện hoạt động chính của ngành nghề là ngôn ngữ nên nó nằm
trong lĩnh vực xã hội.
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Bước 2: Tìm hiểu nghề trong thực tiễn
a. Tìm hiểu tâm sự của những người thành đạt với nghề
Sau khi tìm hiểu trên lí thuyết thì chúng ta cần tìm cơ hội, điều
kiện gần gũi với những người thầy tâm huyết, thành đạt với nghề để
được nghe, được thấy những cái được và cái mất của nghề qua cuộc
sống sinh động, thực tiễn của các thầy cô.
NGHỀ SƯ PHẠM
Tiến sĩ tâm lí Nguyễn Kim Quý,
nguyên giảng viên khoa Tâm lí,
Trường ĐHSP Hà Nội
Khi bước chân vào nghề dạy học, tôi nghĩ đơn
giản rằng đi dạy học trước hết là cố gắng để làm tròn bổn phận của
mình đối với sự phân công của xã hội. Vì thế trong mọi công việc, tôi
đều cố gắng hoàn thành không chỉ bằng tâm huyết nghề nghiệp, mà
còn với lòng tự trọng cao nhất. Mỗi bài giảng không chỉ được chuẩn
bị bằng kiến thức, kĩ năng chuyên môn, mà còn được nung nấu, ấp ủ
bằng tình cảm, trách nhiệm và lòng tự trọng của một nhà giáo. Đó là
phương châm nghề nghiệp và cũng là động lực để bản thân tôi không
ngừng học hỏi, phấn đấu, để mình không phải cảm thấy xấu hổ khi
đứng trước học trò.
Hơn 40 năm trải nghiệm trong nghề, tôi đã nhận thức sâu sắc hơn
về nghề. Dạy học là nghề không giàu về vật chất, đa số thầy cô giáo
có mức sống trung bình và nghèo. Ai muốn giàu, muốn thành đại gia
thì không nên chọn nghề này! Thầy giáo không chỉ dạy chữ, dạy nghề
mà chủ yếu là dạy làm người, do đó phải nêu gương bằng hành động,
lối sống của mình. Ai có nếp sống phóng túng đều không thích hợp với
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nghề này! Dạy học là nghề thầm lặng như người lái đò chở khách qua
sông. Ai muốn nổi tiếng thì xin đừng chọn nghề này.
Nghề dạy học không giàu tiền, giàu bạc nhưng giàu niềm vui bởi
sự tiến bộ và sự quấn quýt của học trò. Nghề dạy học sống nền nếp
quy củ nên hạnh phúc với sự tin yêu của học sinh và phụ huynh. Nghề
dạy học thầm lặng theo ngày tháng nhưng tự hào với những thành
công của thế hệ tương lai,…
Với trải nghiệm hơn 40 năm trong nghề, tôi hiểu rõ nghề dạy học
còn có những ưu thế đặc biệt mà không nghề nào có được, đó là phát
hiện và khơi dậy những tiềm năng của học trò. Khi có học trò nào đó
không hiểu một khái niệm và sự giúp đỡ của người thầy đã giúp em
đó hiểu ra, khi người thầy có thể tiếp cận được với những học trò cá
biệt, khi nghe học trò báo tin: Cô ơi em có việc làm rồi, cô ơi em được
bổ nhiệm, khi học trò bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ,… thì đó
chính là những phần thưởng, những động lực khuyến khích người thầy
không quản ngày đêm hết lòng làm việc.
Để làm tròn sứ mệnh thiêng liêng của mình, người thầy phải giàu
tình yêu thương con người, thích giúp người khác, tha thiết muốn trao
gửi cho học trò những điều cần và bổ ích cho cuộc sống trước mắt và
sau này của các em,... Sống vì mọi người, biết tha thứ cho những lỗi
lầm nông nổi của học sinh, tấm lòng bao dung ấy của người thầy,
hơn bất cứ lời lẽ hoa mĩ nào, sẽ dạy các học sinh biết nhân ái, tình
người, tin tưởng cuộc sống hơn,… Sức chinh phục đích thực của
người thầy được làm nên chủ yếu từ tấm lòng chân thành, từ tâm
huyết của người thầy chứ không phải từ các xảo thuật bề ngoài giả
tạo.
Để làm tròn sứ mệnh thiêng liêng của mình, người thầy giáo cần
luôn học hỏi suốt đời, “làm mới” trí tuệ của mình từng giờ, từng ngày
để có những thông tin mới nhất cập nhật thêm cho học sinh. Dạy học
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cũng giúp chúng ta tự bồi bổ thêm kiến thức. Bạn sẽ chẳng bao giờ
hiểu về một vấn đề nào đó tốt hơn khi bạn bắt đầu giảng về nó. Những
câu hỏi của học trò luôn buộc chúng ta phải đào sâu suy nghĩ và học
hỏi thêm. Một câu ngạn ngữ cổ nói rằng phải mất ba năm giảng dạy
để thực sự nắm vững về một vấn đề nào đó quả là rất đúng theo những
gì tôi đã trải qua. Ngoài lĩnh vực chuyên sâu, nghề giáo còn đòi hỏi
một kiến thức tổng hợp, vốn văn hoá sâu rộng và nhất là sự học hỏi
không ngừng nghỉ. Người thầy giáo có đôi chút giống một diễn viên,
phải luôn chinh phục đám đông bằng toàn bộ con người mình, từ
giọng nói, ánh mắt đến cử chỉ, điệu bộ,... Người thầy giáo còn là một
nhà hùng biện có tài, vì trước mắt bạn không phải là “công chúng”
bình thường, mà là những cái đầu còn rất trẻ và phóng khoáng, đôi
khi bướng bỉnh nữa.
Là người thầy giáo chân chính, bạn sẽ luôn được vui vẻ mỗi ngày
trước những kiến thức mới lạ, thú vị khiến học sinh phải ồ, phải à với
đôi mắt tròn xoe, sáng lấp lánh. Là người thầy giáo chân chính, bạn
sẽ trẻ trung hơn khi thường xuyên ở bên những người trẻ và bạn sẽ
hạnh phúc hơn khi vào lớp học và bắt đầu giảng dạy thì bạn chính là
người duy nhất có quyền quyết định mọi việc. Không có nhiều công
việc tạo cho con người cơ hội có được nhiều không gian để sáng tạo
và tự trị đến như vậy.
Bốn mươi năm gắn bó với nghề giúp tôi hiểu sâu sắc hơn cái
được và cái mất của nghề sư phạm. Chúng tôi hạnh phúc trước sự háo
hức học tập, trước sự tiến bộ và trước từng bước trưởng thành của
các thế hệ học trò. Tôi đã không ngừng cố gắng để xứng đáng với vai
trò, với hạnh phúc ngọt ngào của nghề sư phạm bình dị mà ấm áp tình
yêu thương. Cảm ơn các em, cảm ơn các bậc phụ huynh đã tin tưởng
và trân trọng chúng tôi.
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b. Tìm cơ hội trải nghiệm với nghề
Tùy theo điều kiện hoàn cảnh của bạn, có thể nhận dạy kèm miễn
phí hoặc dạy gia sư,… để cảm nhận được phần nào thách thức của yêu
cầu nghề nghiệp qua từng bài giảng, qua từng học trò và các tình
huống sư phạm,…
III. HIỂU THỜI THẾ - NẮM BẮT CƠ HỘI
1. Hiểu thời thế
Lạc nước, hai xe đành bỏ phí,
Gặp thời, một tốt cũng thành công.
Hồ Chí Minh
Với xu thế toàn cầu hóa, thị trường lao động trong nước không chỉ
bị chi phối bởi tình hình kinh tế chính trị của quốc gia hoặc của địa
phương bạn đang cư trú hoặc sẽ cư trú, mà còn bị chi phối bởi tình
hình kinh tế chính trị của các nước trong khu vực, của các nước đã kí
hiệp định thương mại với Việt Nam,… Ví dụ thị trường lao động Đài
Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản,… được mở rộng sẽ là cơ hội vàng cho
hàng chục vạn lao động có việc làm với thu nhập cao. Ngược lại,
chiến tranh nổ ra tại Irac đã ảnh hưởng tới việc xuất khẩu lao động đến
thị trường này; Lệnh cấm nhập khẩu cá ba sa, tôm,… vào Mỹ, Nhật sẽ
ảnh hưởng tới việc làm và thu nhập của những người lao động trong
ngành nuôi trồng, chế biến thủy hải sản,…
Vì vậy, để có thông tin chính xác về nhu cầu của thị trường lao
động trong hiện tại và dự báo trong tương lai, chúng ta không chỉ cần
nắm được chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Đảng và nhà nước
với tầm nhìn đến mười, hai mươi năm sau, chiến lược phát triển kinh
tế xã hội của địa phương, cùng với khuynh hướng phát triển toàn
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cầu,…để định hướng nghề nghiệp mà còn phải nắm được tình hình
thời sự để nắm bắt cơ hội.
Hãy truy cập vào trang: www.chinhphu.vn/portal/page/portal/
chinhphu/chinhsachphattrienkinhtexahoi hoặc các trang web của các
tỉnh, ngành, của Bộ Lao động thương binh và xã hội, của các trung
tâm giới thiệu việc làm của các địa phương hoặc các trang myjob.vn,
vietnamworks.com; navigossearch.com;… để tìm kiếm và chắt lọc
thông tin. Ví dụ, tham khảo dự báo nhân lực của trung tâm dịch vụ
việc làm thành phố Hồ Chí Minh bạn có thể thấy được nhu cầu nhân
lực của địa phương:

Nguồn http://dubaonhanluchcmc.gov.vn
Ví dụ, tham khảo dự báo nhân lực của trung tâm dịch vụ việc làm
Đắc Lắc, bạn có thể thấy được nhu cầu nhân lực theo trình độ,…
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Nguồn: vldaklak.vieclamvietnam.gov.vn
Nghiên cứu mới nhất về việc làm của Cbre và Genesis, 2 trong số
500 đơn vị hàng đầu chuyên nghiên cứu, tư vấn trong lĩnh vực bất
động sản,… cho rằng trong vòng 10 - 15 năm nữa, công việc và môi
trường làm việc của các doanh nghiệp sẽ có rất nhiều thay đổi. Các
chuyên gia dự đoán rằng 50% nghề nghiệp hiện thời sẽ không còn tồn
tại vào năm 2025 khi người ta bắt đầu hướng đến các nghề nghiệp
sáng tạo hơn.
http://www.24h.com.vn

2. Nắm bắt cơ hội:
Hiểu thời thế và nắm bắt cơ hội là vấn đề khá phức tạp khiến nhiều
bạn trẻ bối rối trước cuộc sống phong phú, đa dạng, luôn biến động vì
vậy chúng ta phải học theo Hồ Chủ Tịch là “dĩ bất biến, ứng vạn biến”
có thể hiểu là: lấy cái bất biến - cái không thay đổi, để ứng phó với cái
vạn biến - cái thay đổi.
Câu chuyện của lớp chúng tôi là một minh họa sinh động cho các
bạn trẻ hiểu về ảnh hưởng của thời thế đến công việc và sự nghiệp của
mỗi người.
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Thi đỗ đại học Sư phạm ngoại ngữ và phải học tiếng Trung trong
bối cảnh quan hệ Trung - Việt đang xấu đi (năm 1979), tôi và nhiều
bạn đồng môn đã rất lận đận sau khi ra trường. Người may mắn thì
tìm được việc làm ở thư viện, ở thành đoàn hoặc ở các đơn vị bộ đội.
Người không may mắn thì về quê làm ruộng, đi xuất khẩu lao động
hoặc học nghề khác để kiếm kế sinh nhai. Tôi thuộc dạng không may
mắn nên đã làm nhiều nghề khác nhau như cán bộ Đoàn phường, bán
hàng rong,… Đến năm 1991, khi quan hệ Việt - Trung được khôi phục,
nhu cầu lao động biết tiếng Trung tăng cao đột biến, cơ hội việc làm
tốt với thu nhập cao cho những người trong lúc thất thế vẫn “ôn nghề”
như tôi đã xuất hiện. Nắm bắt được cơ hội đó, không ít người trong
khoa, cùng lớp của tôi đã như cá gặp nước, không ngừng phát triển và
thành công trong nghề nghiệp. Nhiều bạn giờ đã là giảng viên khoa
tiếng Trung của các trường đại học, làm phiên dịch kiêm nhân viên
kinh doanh, làm đối ngoại,… Hầu hết đều có việc làm vững vàng,
cuộc sống sôi động, vui vẻ. Tuy nhiên, vẫn có một số người tiếp tục là
nông dân, là công nhân, hoặc làm trái nghề, vì họ không sẵn sàng nắm
bắt cơ hội.
IV. LỰA CHỌN NGHỀ NGHIỆP
1. Quy trình lựa chọn nghề nghiệp như thế nào?
 Nếu tự chọn nghề, chúng ta sẽ làm như sau:
- Bước 1. Đối chiếu giữa các tố chất mạnh của bạn với các yêu cầu
của nghề để tìm ra nghề bạn có khả năng phù hợp nhất.
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TT
1
2
3
4
5
6
7
8

TỐ CHẤT CỦA BẠN
Ngoại hình
Sức khoẻ
Tính cách đặc trưng
Khả năng học tập
Trí năng nổi trội
Tốc độ tiếp cận cái mới,
phối kết hợp các giác quan
Hoàn cảnh gia đình

YÊU CẦU CỦA NGHỀ
Ngoại hình
Chống chỉ định
Tính cách đặc trưng
Tiềm năng
Kiến thức
Kỹ năng

Nhu cầu xã hội

- Bước 2. Liệt kê tất cả các nghề theo yêu cầu của từng vòng tròn
rồi ghi vào đó.

- Bước 3. Đánh thứ tự nhất, nhì, ba,… trong từng nhóm nghề, trên
cơ sở trả lời được câu hỏi “Tại sao?”.
- Bước 4. Chọn những nghề đồng thời thoả mãn được yêu cầu của
hai vòng tròn rồi ghi vào khu giao thoa của hai vòng tròn đó.
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- Bước 5. Chọn tiếp những nghề đồng thời thoả mãn cả ba vòng
tròn rồi ghi vào khu giao thoa của cả ba vòng tròn.
- Bước 6. Trong khu giao thoa của ba vòng tròn, chọn ra nghề
nhiều có ưu thế nhất và là những ưu thế quan trọng (Chú ý sự thứ tự
ưu tiên của các tố chất). Đó chính là nghề nghiệp của bạn.
 Nếu lựa chọn nghề với sự hỗ trợ của các văn phòng tham
vấn hướng nghiệp:
- Bước 1. Đăng ký tham vấn.
- Bước 2. Các kĩ thuật viên sẽ hướng dẫn cách làm các loại trắc
nghiệm.
- Bước 3. Bạn nhận được hồ sơ báo cáo về đặc điểm các tố chất
của mình với các thông tin đánh giá chi tiết dưới các góc độ từ bẩm
sinh tới hiện tại qua hòm thư điện tử hoặc bưu điện.
- Bước 4. Sau khi đã nghiên cứu kỹ hồ sơ cá nhân của mình, bạn
cùng phụ huynh trao đổi với nhà tham vấn về các tố chất, và sự phù
hợp với các nghề mà bạn và gia đình đang quan tâm.
- Bước 5. Nhà tham vấn sẽ phân tích, đánh giá mức độ phù hợp
giữa các nguyện vọng nghề nghiệp với các tố chất của bạn .
- Bước 6. Nhà tham vấn có thể kiến nghị thêm một số nghề phù
hợp cao với bạn.
- Bước 7. Bạn và gia đình tiếp tục nghiên cứu hoặc ra quyết định
nghề nghiệp.
Nguồn: Qui trình tham vấn hướng nghiệp
tại VP tham vấn gia đình và trẻ em VALA
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2. Học hoặc làm sai nghề, nên lựa chọn lại như thế nào?
Nếu muốn chuyển đổi ngành nghề mới mà còn kế thừa được nhiều
nhất những kiến thức, kinh nghiệm đã có của mình, chúng ta sẽ căn cứ
vào công thức nghề “LNGHC”. Lúc này, việc áp dụng công thức
nghề để xác định mức độ cần điều chỉnh ngành nghề sẽ đi theo chiều
ngược lại, từ Chuyên môn (C) đến Lĩnh vực(L) để rà soát.
C  H  G  N  L
Ví dụ: Bạn đang là bác sĩ phẫu thuật, bạn thấy mình không khéo
tay, không giỏi về giải phẫu,… không phù hợp với việc phẫu thuật một trong những chuyên môn trong nghề bác sĩ thì bạn chỉ cần tìm
một việc khác không liên quan đến phẫu thuật trong nghề bác sĩ như
chuyên môn gây mê, chuyên môn hồi sức ngoại khoa,… những công
việc này rất gần với phẫu thuật và cùng nằm trong hệ chuyên khoa hệ
ngoại, khả năng chuyển đổi có thể khả thi, để điều chỉnh việc làm.
Sai này là sai ở chữ C - chuyên môn. Lúc này bạn có thể xin điều
chỉnh việc làm trong nội bộ phòng, khoa.
- Nếu là bác sĩ mà bạn không muốn đi trực thì có thể chuyển làm
hành chính trong các cơ sở y tế, bệnh viện, hoặc bạn không muốn
khám chữa bệnh trực tiếp cho người bệnh, bạn có thể xin chuyển sang
bộ phận cận lâm sàng (làm xét nghiệm, thăm dò chức năng, tư vấn sức
khỏe, …); hoặc bạn có thể xin làm công tác y tế dự phòng, chăm sóc
sức khỏe ban đầu tại cộng đồng,…
Sai này là sai ở chữ H – Nghề (vì tuy vẫn là bác sĩ nhưng công
việc chính của bạn đã thay đổi). Việc làm của bạn có thể điều chỉnh
trong nội bộ khoa, bệnh viện,...
- Nếu bạn phát hiện mình hoàn toàn không thích hợp với ngành Y,
nhưng vẫn thích yêu thích thiên nhiên thì bạn sẽ phải tìm một ngành
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khác với sứ mệnh khác với ngành Y, nhưng vẫn đòi hỏi ở bạn năng
lực quan sát, tư duy logic, tính cách thận trọng, tỉ mỉ,... ví như ngành
Dược, ngành Hoá chất, ngành Môi trường, ngành Du lịch,… Những
ngành này cùng nhóm ngành quan sát - thiên nhiên với ngành Y, có họ
hàng gần với ngành Y.
Sai này là sai ở chữ G - NGÀNH, cái sai khá lớn vì khó có thể
điều chỉnh việc làm trong nghề hoặc ngành bạn đã học, đã làm.
- Nếu bạn hoàn toàn không nhạy cảm, không thích tiếp xúc với
thiên nhiên mà chỉ giỏi tính toán, tư duy logic,…bạn sẽ tìm những
ngành có họ hàng xa với ngành Y là những ngành nằm trong nhóm
ngành Logic - tính toán. Đó là các ngành tài chính kế toán, công nghệ
thông tin, điện tử, bưu chính viễn thông,…
Sai này là sai ở chữ N - NHÓM NGÀNH. Đây là sai lớn, tuy
nhiên bạn vẫn có thể khai thác một phần những kiến thức, kĩ năng đã
có khi tìm việc làm ở những ngành nghề có “họ hàng gần” hoặc “họ
hàng xa” với ngành Y.
- Nếu bạn hoàn toàn không thích hợp với các ngành nghề trong
lĩnh vực tự nhiên, vì bạn không muốn bị gò bó bởi các quy định, các
nguyên tắc khô cứng,… thì bạn sẽ có cơ hội với các ngành nghề khác
ở lĩnh vực xã hội hoặc lĩnh vực nghệ thuật,… Những lĩnh vực có đối
tượng nghề và yêu cầu nghề khác hẳn.
Sai này là ở chữ L - lĩnh vực. Sai rất lớn. Bạn phải làm lại từ đầu!
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Phần thứ ba
HOÀN THÀNH SỨ MỆNH NGHỀ NGHIỆP
SỨ MỆNH
NGHỀ NGHIỆP

XÂY DỰNG
MỤC TIÊU

HÀNH ĐỘNG

Chọn được nghề nghiệp phù hợp nhất với mình là chọn được mục
đích, lí tưởng phấn đấu của mình trong cả cuộc đời. Để hoàn thành sứ
mệnh nghề nghiệp mình đã lựa chọn, chúng ta cần phải lập kế hoạch
hành động, xây dựng mục tiêu cho từng giai đoạn, rồi từng bước kiên
trì thực hiện.
I. XÂY DỰNG MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
1. Chữ Tâm và Tầm nhìn nghề nghiệp
Đã có “Tâm” cũng vẫn cần có “Tầm nhìn” nghề nghiệp để định
hướng hành động, kiểm soát hành vi, đảm bảo hoạt động nghề nghiệp
được suôn sẻ và sự nghiệp phát triển bền vững.
Trong thực tế hằng ngày, chúng ta gặp rất nhiều người thiếu tâm
và tầm nhìn trong nghề nghiệp. Khi ra quyết định, họ hành động theo
cảm tính hoặc theo cái lợi trước mắt,... Dù rất tài giỏi nhưng họ hầu
hết đều phải trả giá đắt trên con đường gây dựng sự nghiệp của mình.
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Những vụ án lớn liên quan tới Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, ngân
hàng Vietinbank; ngân hàng ACB,… là những bài học sâu sắc cho
những người thiếu chữ “Tâm” và chữ “Tầm” trong nghề nghiệp.
2. Lập kế hoạch - Xây dựng mục tiêu nghề nghiệp
Đối với những việc nhỏ, việc làm trong thời gian ngắn, việc lập kế
hoạch - xây dựng mục tiêu có thể không quan trọng lắm. Đối với
những việc lớn như học tập, nghề nghiệp, xây nhà,... việc lập kế hoạch
- xây dựng mục tiêu không thể không làm. Nếu không có những mục
tiêu rõ ràng, cụ thể, bám sát mục đích, chúng ta dễ lạc đường, khó có
thể tới đích an toàn và hiệu quả nhất.
Không ít các bạn học sinh luôn mong mình sẽ học giỏi hơn hoặc
học giỏi nhất và tự nói với mình rằng: “Mình sẽ cố gắng, mình sẽ
quyết tâm,…” nhưng lại không làm được. Nguyên nhân chính là do
mong ước đó còn chung chung, chưa được cụ thể hoá thành mục tiêu
để dễ thực hiện. Ví dụ: “Để học giỏi môn toán, mỗi ngày mình sẽ học
thêm 30’ hoặc làm thêm 2 bài tập,…”.
Muốn hoàn thành sứ mệnh nghề nghiệp, chúng ta phải xây dựng
mục tiêu học tập và rèn luyện để đáp ứng yêu cầu của nghề nghiệp.
Muốn có sự nghiệp, chúng ta phải xây dựng mục tiêu phấn đấu dài
hạn cho tới tuổi nghỉ hưu với thời gian 5 hoặc 10 năm một. Ví dụ: Sau
5 năm tốt nghiệp phổ thông, chúng ta sẽ là ai, sẽ có gì? Sau 10 năm,
20 năm,... tiếp theo chúng sẽ là ai, sẽ đạt được gì? Tại sao lại là những
thứ đó? Cơ sở nào để đảm bảo sẽ làm được?
Sau đó, xây dựng mục tiêu ngắn hạn cho từng năm, rồi cho từng
tháng của mỗi năm và cuối cùng là kế hoạch cho từng tuần, từng
ngày,… để dễ quản lí công việc và đảm bảo mọi mục tiêu sẽ được
thực hiện hoàn hảo.
Đây là bảng quản lí mục tiêu nghề nghiệp của một học sinh lớp 10,
các bạn tham khảo.
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Chú ý: Khi đầu óc ở trạng thái tỉnh táo và tâm hồn ta ở lúc tĩnh tại,
chúng ta hãy lập kế hoạch tỉ mỉ, chi tiết cho việc hoàn thành sứ mệnh
nghề nghiệp của mình. Nếu bạn chưa tự tin về khả năng lập kế hoạch,
bạn hoàn toàn có thể theo học những khoá dạy kĩ năng mềm tại Tâm
Việt, TGM,… hoặc tìm người trợ giúp. Tuy nhiên, khi hành động theo
lộ trình 30 - 40 năm của cuộc đời, với nhiều yếu tố khách quan hoặc
chủ quan tác động, chúng ta sẽ có thể bị vỡ kế hoạch,… Thường
xuyên tổng kết, đánh giá việc làm của mình theo tiến độ đã đề ra, để
biết rõ mình đang ở đâu, đã đạt được những mục tiêu nào, mục tiêu
nào chưa hoàn thành, tại sao? có liên quan tới việc lập kế hoạch chưa
thực tế không?… cần điều chỉnh lại kế hoạch tại thời điểm hay
không?... Quá trình tổng kết, đánh giá là quá trình giúp chúng ta đảm
bảo mình sẽ đi đúng hướng, có thể về đích như mong đợi. Quên tổng
kết đánh giá sẽ dễ dàng dẫn tới bị lạc hướng và mọi kế hoạch có thể bị
kéo dài hoặc phá sản.
Trong những điều kiện, hoàn cảnh nhất định, bạn có thể phải thay
đổi tiến độ hoặc mục tiêu đã xây dựng, nhưng hạn chế tối đa việc thay
đổi mục đích, sứ mệnh nghề nghiệp mình đã kĩ càng lựa chọn. Bởi đó
là thay đổi lớn và bạn phải trả giá không nhỏ.
3. Cảm giác thành công với nghề nghiệp
Khi hoạt động nghề, cùng với thời gian, trong chúng ta sẽ xuất
hiện nhiều cảm giác khác nhau với hiệu quả hoạt động nghề của mình.
Nếu hiệu quả làm việc không tốt, những cảm giác căng thẳng,
chán, lười,… sẽ xuất hiện. Khi bạn không thể sống chung mãi với cảm
giác thua kém người khác, bị chê bai, bị coi thường,… và khi quá mệt
mỏi với công việc hằng ngày, bạn sẽ lựa chọn thay đổi nghề.
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Nếu hiệu quả làm việc tốt, bạn luôn được khen ngợi, được cảm
ơn,… cảm giác thành công trong công việc sẽ là sức mạnh, là nguồn
năng lượng tích cực để duy trì hứng thú nghề nghiệp, để thi đua làm
việc tốt hơn. Tìm kiếm, nuôi dưỡng cảm giác thành công cho chính
mình khi hoạt động nghề là chìa khoá để chúng ta đạt mục đích và ước
mơ.
Làm thế nào để có cảm giác thành công thường xuyên? Bí quyết
thành công của người ba lần đoạt giải trong cuộc thi chạy marathon
quốc tế, Keizo Yamada (người Nhật), chính là chia nhỏ mục tiêu để dễ
thực hiện. Chia nhỏ mục tiêu đến mức nào đó để bạn chắc chắn thực
hiện được. Bạn chỉ làm được điều này khi bạn hiểu mình, hiểu nghề,
hiểu thời thế. Xin giới thiệu với các bạn một mẫu biểu xây dựng và
quản lí các mục tiêu ngắn hạn:
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- Việc cố định là những việc bắt buộc phải làm hằng ngày.
- Việc dự phòng là những việc có thể thực hiện được, nếu không
có việc bất thường xảy ra.
4. Đam mê với thành công
Một câu hỏi khó quên của các bạn học sinh là: “Trong cuộc sống,
những người thành công trong sự nghiệp đều nói, họ đam mê công
việc. Bí quyết nào để đam mê công việc sau này?”.
Muốn đam mê với nghề thì cần kiểm tra xem, nghề bạn muốn làm,
có trùng với khả năng của bạn không? Nếu câu trả lời là “Có” thì
“Muốn làm + Khả năng” sẽ giúp bạn luôn hoàn thành sứ mệnh nghề
nghiệp, được mọi người thừa nhận, khẳng định,... Nó sẽ đem lại nguồn
năng lượng dồi dào để bạn tiếp tục công việc cho tới khi đạt tới đích
cuối cùng. Nguồn năng lượng đó chính là sự đam mê. Có đam mê, bạn
sẽ thoả sức sáng tạo, vượt mọi khó khăn trong công việc. Một khi
niềm đam mê của bạn phù hợp với nhu cầu của xã hội, bạn sẽ dễ dàng
thành đạt, có sự nghiệp rực rỡ.
II. HÀNH ĐỘNG
“Sẽ chẳng có điều gì xảy ra cho đến khi bạn HÀNH ĐỘNG”
(Stephen Covey)

Mọi ước mơ vẫn chỉ là ước mơ, mọi mục tiêu vẫn chỉ là mục tiêu
mà không bao giờ thành hiện thực khi nó vẫn chỉ nằm trong đầu bạn,
hay nó nằm trên trang giấy để trong ngăn kéo bàn của bạn, khi bạn
chưa hành động. Chỉ có thông qua một chuỗi các hành động, chúng ta
mới khẳng định được những ước mơ hay mục tiêu của mình có đạt
được hay không. Mỗi hành động kết thúc, chúng ta sẽ đánh giá được
những suy nghĩ, những khả năng của mình tới đâu, để quyết định tiếp
tục làm như kế hoạch hay phải điều chỉnh phương pháp, tiến độ,…
106

Tù híng nghiÖp * NguyÔn L©m Thóy
Ngoài ra, xã hội chỉ trả tiền cho sản phẩm chúng ta làm ra mà không
bao giờ trả tiền cho những điều chúng ta nghĩ hay mong muốn cả.
1. Hành động thận trọng
“Chẳng có gì tồi tệ hơn những hành động không có sự sáng suốt”.
(Triết gia Thomas Carlyle)

Chúng ta có thể sai sót nhỏ trong công việc, trong nghề nghiệp,
nhưng đừng bao giờ sai lầm lớn.
Bám sát kế hoạch và các nguyên tắc thực hiện kế hoạch khi hành
động sẽ giúp chúng ta hạn chế tối đa sai sót.
Kế hoạch được lập chu toàn nhưng khi hành động phải làm thử,
xem tình hình thực tế có như dự tính hay không. Kiểm tra thường
xuyên, phát hiện kịp thời vấn đề phát sinh để có kế hoạch ứng phó phù
hợp với tình hình… Làm đến đâu chắc đến đó. Từng bước, từng bước
sẽ hoàn thành các mục tiêu đã đề ra với hiệu quả cao nhất.
2. Hành động kiên định
“Thất bại là mẹ thành công”
Trong hành trình thực hiện sứ mệnh nghề nghiệp, chúng ta luôn
gặp những khó khăn phải vượt qua. Việc càng lớn thì khó khăn càng
nhiều. Khó khăn có thể do chủ quan hoặc khách quan gây nên, tuy
nhiên cần bình tâm để xem xét, xác định nguyên nhân và tìm biện
pháp tháo gỡ. Nếu ngã lòng vì thách thức, khó khăn thì sẽ thất bại
hoàn toàn, ảnh hưởng đến mình và mọi người.
Ai cũng biết câu chuyện “Đẽo cày giữa đường”. Một người mà
không hiểu rõ việc mình đang làm sẽ thiếu quyết đoán, dễ bị tác động
bởi những người khác và thay đổi tuỳ tiện, cuối cùng chẳng đạt được
kết quả gì.
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Mọi khó khăn, trở ngại luôn có thể xảy ra, chúng ta sẽ vượt qua nó
một cách dễ dàng, nếu hành động với tầm nhìn xa, với sự chuẩn bị kĩ
lưỡng và sự ứng xử linh hoạt theo điều kiện, hoàn cảnh.
Lựa chọn sứ mệnh nghề nghiệp rồi, phải hành động kiên định cho
tới khi đạt được mục tiêu, mục đích nghề nghiệp mà chúng ta kỳ vọng.
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Phần thứ tư
MỘT SỐ BỐI RỐI THƯỜNG GẶP
KHI LỰA CHỌN NGHỀ
1. Câu hỏi thứ nhất của các bạn trẻ: Nghề gì có thu nhập ổn
định và có thể tự lo được cho mình?
Do đặc điểm tính chất của các ngành nghề, do ảnh hưởng của thời
thế,… có nghề có thu nhập cao, có nghề có thu nhập thấp, có nghề thu
nhập ổn định, có nghề thu nhập thất thường,... Thông thường những
nghề nào trong cùng một thời gian làm việc, phục vụ cho càng nhiều
người, thì thu nhập sẽ càng cao và ngược lại. Chẳng hạn như các diễn
giả, ca sĩ, MC, nhà sáng chế, nhà kinh doanh,… Tuy nhiên, không
phải ai làm ca sĩ cũng giàu, ai làm diễn giả,… cũng khá, bởi để có thu
nhập cao thì không chỉ dựa vào loại hình nghề nghiệp. Thu nhập của
người lao động phần lớn liên quan tới sức khỏe, thái độ, kiến thức và
kĩ năng làm việc của người lao động hoặc liên quan tới nơi làm việc
của người lao động. Với cơ chế thị trường hiện nay, ai chủ động tích
cực, ai tận tụy hết mình để hoàn thành sứ mệnh nghề nghiệp, đều có
thu nhập ổn định và tự lo được cho bản thân. Những ngành nghề trong
lĩnh vực đặc biệt hoặc công chức nhà nước thường có thu nhập ổn
định.
2. Câu hỏi thứ 2 của các bạn trẻ: Có nghề nào không cần học
nhiều, lại kiếm được nhiều tiền không?
Nghề nào cũng phải học mới biết cách làm việc an toàn, hiệu quả
thì mới có tiền.
Bạn coi trọng tiền bạc hơn, hay sự an toàn, sự phát triển bền vững
hơn?
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Thông thường những ai muốn nhiều tiền nên tìm hiểu các ngành
kinh doanh, đầu tư,… những ai thích được yêu thương nên quan tâm
tới các nghề có chữ “Thầy” đứng trước, như thầy giáo, thầy thuốc,
thầy cãi (luật sư),… Đừng nóng vội kiếm tiền mà lựa chọn những
nghề vẫn tồn tại nhưng xã hội không thừa nhận, như nghề mại dâm,
nghề trộm cắp, nghề buôn lậu, cờ bạc,… Những nghề này tưởng như
sẽ rất dễ dàng kiếm tiền, nhưng tiền chỉ ở trong tay bạn nhất thời,
không bền vững và bạn sẽ phải trả giá bằng danh dự, bằng sự tự do,
thậm chí có thể bằng cả tính mạng của chính mình.
Xin giới thiệu thông tin của một website việc làm Đài Loan về
khuynh hướng thu nhập và cơ hội việc làm của một số nghề trong xã
hội để các bạn trẻ tham khảo.
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Những ai may mắn được đến trường học, những ai phù hợp với
việc học trong nhà trường sẽ rút ngắn được thời gian, giảm được chi
phí cho sự trưởng thành nghề. Học tập là được kế thừa những kiến
thức, những kinh nghiệm đã được tích luỹ từ các thế hệ đi trước. Học
tập để bạn không phải tự mình trả giá cho những sai lầm mà cha anh
đã vấp ngã,… Ai không nỗ lực học tập sẽ tự hạn chế cơ hội việc làm,
cơ hội phát triển của chính mình. Nếu các bạn tìm được và học đúng
những nghề phù hợp với các tố chất nổi trội của mình, thì việc học tập
sẽ là nhu cầu, là niềm vui.
3. Câu hỏi thứ 3 của các bạn trẻ: Việc gì cũng làm được nhưng
không được khoẻ lắm, nên tìm hiểu những ngành nghề nào?
Bạn không được khoẻ lắm, đồng nghĩa với khả năng tập trung chú
ý hoặc kiên trì cũng không cao. Để đảm bảo an toàn lao động và giữ
gìn sức khoẻ, bạn nên tìm hiểu những nghề ít dùng sức, không làm
việc chân tay, làm việc bằng trí óc, ngôn ngữ,... Như các ngành nghề
trong lĩnh vực xã hội, lĩnh vực nghệ thuật thính giác và một số nghề
trong lĩnh vực tự nhiên,... Đặc biệt là những công việc văn phòng nhẹ
nhàng như: kế toán, thủ thư, thủ quỹ, hành chính,…
Những bạn tim, xương, huyết không tốt nên tránh các việc lao
lực,… Những bạn thị lực kém không nên làm nghề dùng thị lực với
cường độ cao như thợ hàn, nhân viên hiệu đính, biên tập viên,…
4. Câu hỏi thứ 4 của các bạn trẻ: Học rất giỏi nhưng khuôn mặt
không ưa nhìn, nên tìm hiểu ngành nghề nào? Ra trường có dễ xin
việc không?
Với một số nghề thường xuyên phải tiếp xúc trực tiếp với con
người thì hình thức bên ngoài là yếu tố được quan tâm đầu tiên như: lễ
tân, ngoại giao, ca sĩ, phát thanh viên của đài truyền hình,… Nhưng có
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rất nhiều nghề không phải thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với con
người như kĩ sư công nghệ thông tin, kĩ sư thuỷ lợi, thợ cơ khí, kế
toán, đầu bếp,… Các nhà tuyển dụng trong những ngành nghề này coi
trọng thái độ hợp tác, kiến thức, kĩ năng làm việc hơn hình thức của
người lao động. Đến những nơi cần bạn để ứng tuyển, bạn sẽ không lo
thất nghiệp. Nếu năng lực của bạn phù hợp với nghề, bạn vẫn có thể
cống hiến và tỏa sáng ở đó.
5. Câu hỏi thứ 5 của các bạn trẻ: Người chậm chạp nên tìm hiểu
những ngành nghề nào?
Ngành tài chính, ngành tư pháp, ngành nghệ thuật, ngành giáo dục
và đào tạo,… đều có rất nhiều nghề mà người lao động có thời gian
chuẩn bị trước khi giải quyết công việc và không cần phải phản ứng
tức thời. Thời gian là vàng. Biết rõ nhược điểm của mình, bạn cần học
và rèn luyện kỹ năng quản lí thời gian để nâng cao hiệu suất làm việc.
6. Câu hỏi thứ 6 của các bạn trẻ: Phải làm gì khi rất thích
ngành Y nhưng sợ thi không đỗ vào đại học Y?
Bạn có ba sự lựa chọn. Một là, nếu bạn muốn vào đại học Y, bạn
sẽ tập trung cao nhất để học thi cho tốt bằng cách đối diện với những
sợ hãi của bạn để giải quyết nó. Hai là, nếu lỡ không đỗ trong năm nay
thì bạn sẽ ôn tập thật chu đáo để thi lại vào năm sau. Ba là, bạn có thể
thi vào một trường trung cấp hoặc cao đẳng để phù hợp với khả năng
học tập của bạn trong hiện tại. Sau này, bạn có thể vừa làm, vừa học
lên cao theo điều kiện khả năng của mình.
7. Câu hỏi thứ 7 của các bạn trẻ: Nên theo học bậc trung cấp
hay bậc đại học?
Cơ sở quyết định bạn nên học trung cấp hay đại học là khả năng
học tập hoặc tính cách đặc trưng của bạn hoặc điều kiện hoàn cảnh
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của gia đình bạn. Nếu bạn có khả năng học tập không thực sự tốt, bạn
thích công việc đơn giản, cụ thể hoặc bạn muốn sớm tự lập,… thì lựa
chọn học sơ cấp, trung cấp nghề có thể phù hợp hơn. Không nên vì sĩ
diện, vì ngộ nhận về mình nhất định phải thi đại học. Đẳng cấp của
một người được thể hiện sinh động qua cách người đó làm công
việc như thế nào chứ không thể hiện qua bằng cấp hay dáng vẻ bề
ngoài,… Hiện nay, rất nhiều bạn học đại học, học cao học, nhưng ra
trường vẫn khó khăn trong tìm việc. Ngược lại, các bạn chỉ học nghề
hệ sơ cấp, trung cấp lại dễ dàng tìm được việc làm ngay. Thực tế trong
xã hội, cơ hội việc làm giản đơn lớn gấp nhiều lần cơ hội từ công việc
phức tạp; Hơn nữa xã hội coi trọng kĩ năng làm việc hơn lí thuyết
suông. Thu nhập chính đáng của chúng ta cao hay thấp, hầu như
không phụ thuộc vào các loại bằng cấp, phần lớn phụ thuộc vào khả
năng hoàn thành sứ mệnh nghề nghiệp của từng người. Không ít
người không qua đại học nhưng sau này họ rất thành đạt. Theo CNN:
35% tỉ phú thế giới không có bằng đại học. Xác định đúng sứ mệnh
nghề nghiệp của mình quan trọng hơn việc bắt đầu vào nghề từ bậc
đào tạo nào!
8. Câu hỏi thứ 8 của các bạn trẻ: Nên học nghề thiết kế thời
trang ở trong nước hay ở nước ngoài?
Nói đến thời trang người ta hay nhắc đến các kinh đô thời trang ở
London - Anh, Paris - Pháp, New York - Mỹ, Milan - Ý, Tokyo - Nhật
Bản. Được học thiết kế thời trang ở những nơi này là niềm ao ước của
nhiều người. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện để du học ở
những kinh đô đó, bởi chi phí học tập, sinh hoạt rất đắt đỏ. Học thiết
kế thời trang ở trong nước cũng vẫn có thể thành tài, nếu bạn đã có
sẵn trong mình niềm đam mê với nghề. Học viện thời trang Imode,
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Học viện thời trang London - Hà Nội,… là những địa chỉ bạn nên tìm
hiểu kĩ trước khi lựa chọn.
Để có tay nghề giỏi chúng ta không chỉ cần có thầy giỏi, có môi
trường và điều kiện phù hợp, mà còn phải không ngừng nỗ lực học tập,
rèn luyện hằng ngày. Biết chỉ để chơi, giỏi mới để kiếm tiền, cống
hiến,… Bí quyết để thành người lao động giỏi là: Học - Hỏi - Làm thử
- Làm thật - Làm nhiều. Nhiều bạn có tài nhưng chưa thành đạt là do
đã tùy tiện, nóng vội mà bỏ qua bước 2 và 3 của bí quyết này!
9. Câu hỏi thứ 9 của các bạn trẻ: Là con gái có nên theo nghề
thường dành cho giới “Mày râu” không?
Nghề nghiệp ra đời là để đáp ứng nhu cầu của xã hội và không quy
định ai được làm, ai không được làm. Vì vậy, nếu bạn thấy mình có
khả năng đáp ứng yêu cầu của nghề nghiệp và yêu thích nghề đó, thì
bạn hoàn toàn có thể học tập để tham gia hoạt động nghề hiệu quả.
Tuy nhiên, bạn cần lưu ý những nghề mà phần lớn là nam giới làm,
hầu hết là những nghề lao động nặng nhọc hoặc nguy hiểm như thợ
mỏ, thợ xây dựng, phi công, cảnh sát hình sự,… Nữ giới làm những
việc này rất vất vả, tuổi nghề thường không cao, do ảnh hưởng của
đặc điểm tâm sinh lí hoặc vai trò làm vợ, làm mẹ.
10. Câu hỏi thứ 10 của các bạn trẻ: Vừa thích làm kế toán vừa
muốn làm nhà văn, nên chọn nghề nào hơn?
Bạn thấy rõ hai nghề này có yêu cầu nghề nghiệp rất khác nhau.
Bạn cần căn cứ vào họa đồ nghề của hai nghề để xem xét sự phù hợp
của mình với từng nghề.
- Mục đích của nghề kế toán và của nghề viết văn là gì?
- Đối tượng của mỗi nghề là gì?
- Yêu cầu của mỗi nghề với người lao động như thế nào?
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- Bạn thường thích công việc tỉ mỉ, có nguyên tắc, chính xác, hay
bạn thích công việc độc lập, tự do và sáng tạo hơn?
- Bạn có khả năng tính toán nhanh nhạy, tư duy trừu tượng hay
khả năng biểu đạt ngôn ngữ, tư duy logic, lãng mạn hơn?
- Bạn là người có khả năng kiểm soát cảm xúc, hay là người khó
khăn trong việc đó?
- Bạn thích được giao tiếp, đi đây đi đó hơn hay thích ngồi suy
ngẫm với những con số, bài tính?
- Khi ở tuổi năm mươi, bạn muốn mình là ai và sẽ có những gì?
-…
Tìm sự phù hợp cao hơn theo thứ tự ưu tiên của các tố chất để có
cơ sở lựa chọn chính xác, nghề nghiệp.
11. Câu hỏi thứ 11 của các bạn trẻ: Ngại giao tiếp có nên chọn
nghề kinh doanh không?
Bạn vẫn có thể làm nghề kinh doanh được, nếu có kế hoạch cụ thể
khắc phục điểm yếu của mình. Ví dụ như: Hợp tác với những người có
thể bổ sung điểm yếu này cho bạn để cùng kinh doanh; kinh doanh
trên mạng internet (không phải giao tiếp trực tiếp); tham gia các khoá
học giao tiếp,…
Người xưa nói: “Giàu vì bạn”, ngại giao tiếp là một trở ngại không
nhỏ cho bạn khi làm nghề kinh doanh. Ít giao tiếp thì mọi người sẽ ít
biết đến bạn, ít hiểu bạn, ít hiểu sản phẩm của bạn,… cơ hội làm ăn
của bạn sẽ không nhiều. Một doanh nhân thành đạt, ngoài việc biết rõ
mong muốn của mình, giỏi tính toán, tự tin, giỏi thuyết phục, đàm
phán, quyết đoán,… thì còn phải giỏi thiết lập và giữ các mối quan hệ.
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12. Câu hỏi thứ 12 của các bạn trẻ: Có nên chọn ngành tài
chính ngân hàng trong khi ngành này đang khủng hoảng thừa
không?
Chọn nghề để làm việc trong suốt 30 - 40 năm, không phải cho 3 5 năm trước mắt. Chọn nghề phải hiểu mình - hiểu nghề. Nếu bạn tự
tin không ngộ nhận về mình và không ngộ nhận về nghề khi lựa chọn,
thì nên theo đuổi đam mê của mình. Thị trường luôn tuân thủ quy luật
hình sin, vì vậy bạn đừng vì tình hình không thuận trước mắt mà gạt
bỏ niềm đam mê. Những người có các tố chất không phù hợp với yêu
cầu của nghề, sẽ dễ nản lòng trước khó khăn, thách thức của nghề
nghiệp. Trước mắt, ngành tài chính ngân hàng đang dư thừa nguồn
nhân lực do tình hình kinh tế - xã hội gây ra. Tuy nhiên, sau một vài
năm nữa,… tình hình sẽ thay đổi, vì vậy bạn nên quan tâm nhiều hơn
ở khả năng đáp ứng yêu cầu nghề của chính mình. Cuộc sống và nghề
nghiệp luôn có lúc thăng, lúc trầm, không bao giờ ổn định hoàn toàn.
Thích ứng với môi trường là thước đo tài năng của mỗi người.
13. Câu hỏi thứ 13 của các bạn trẻ: Thích tìm hiểu tận gốc rễ
vấn đề, thích tranh luận, bình luận thì có làm được nghề phóng viên
báo chí không?
Bạn thích tìm hiểu vấn đề tận gốc rễ, thích tranh luận, bình luận?
Về tính cách bạn không chỉ phù hợp với nghề phóng viên báo chí mà
bạn còn có thể phù hợp với nghề bình luận viên, thanh tra, nhà lí
luận,… Tuy nhiên cần kiểm tra thêm khả năng kiên định, khả năng
viết, quan sát,… của bạn. Nếu bạn luôn nói đúng trọng tâm, bố cục
trình bày rõ ràng, tự tin, thích công bằng và ưa di chuyển, làm phóng
viên báo chí là sự lựa chọn đúng của bạn.
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14. Câu hỏi thứ 14 của các bạn trẻ: Muốn làm nhà khoa học,
cần có tố chất gì?
Muốn làm nhà khoa học thì bạn cần có các tố chất sau:
- Sức khoẻ: tốt, kiên trì cao;
- Tính cách đặc trưng: thích thách thức khó khăn, ưa tìm tòi, khám
phá; có mục tiêu, có nguyên tắc, độc lập, kiên trì, sáng tạo và trung
thực.
- Trí năng nổi trội: trí năng liên quan đến lĩnh vực bạn muốn
nghiên cứu, trí năng logic - tính toán; thị giác - không gian; trí năng tự
vấn - phán đoán.
- Khả năng học tập: cao, đặc biệt là khả năng tự học.
15. Câu hỏi thứ 15 của các bạn trẻ: Muốn làm kiến trúc sư thì
cần có tố chất gì?
Nếu bạn nhạy cảm với cái đẹp, có đôi tay khéo léo, khả năng
tưởng tượng sáng tạo cao, thích công nghệ, có tính cầu toàn, tỉ mỉ và
học giỏi ba môn Toán, Văn và Vật lí thì bạn có thể sẽ là một kiến trúc
sư tài ba.
16. Câu hỏi thứ 16 của các bạn trẻ: Muốn làm lãnh đạo thì cần
có tố chất gì?
Muốn làm nhà lãnh đạo cần có các tố chất sau:
- Sức khoẻ: tốt. Hoạt động tốt ở cả hai trạng thái tĩnh và động.
Kiên trì, tập trung chú ý cao.
- Tính cách đặc trưng: nhiều ước mơ, hoài bão; có chí hướng sự
nghiệp mạnh mẽ; thích thách thức khó khăn; tự tin, kiên định, có tính
nguyên tắc, chủ động, trách nhiệm và quyết đoán.
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- Trí năng nổi trội: tự vấn - phán đoán; giao tiếp - lãnh đạo; logic tính toán; biểu đạt - ngôn ngữ; thị giác - không gian; thính giác - âm
nhạc; quan sát - thiên nhiên.
- Khả năng học tập: từ trung bình trở lên.
- Tốc độ tiếp cận cái mới: bình thường
- Phối hợp các giác quan: Tốt
17. Câu hỏi thứ 17 của các bạn trẻ: Không có tố chất lãnh đạo,
có thể học làm lãnh đạo được không?
Chỉ cần bạn muốn và sẵn sàng bỏ thời gian, sức lực để học tập và rèn
luyện, bạn có thể học được mọi thứ. Tuy nhiên, nếu có tố chất bẩm
sinh phù hợp thì bạn có thể đứng vững vàng ở vị trí lãnh đạo mà
không sợ áp lực công việc quá cao sẽ làm bạn tổn thọ. Ai muốn làm
lãnh đạo trong tương lai, hãy xung phong làm cán bộ lớp, làm phụ
trách của các câu lạc bộ,… để sớm được rèn luyện các kỹ năng giao
tiếp, thuyết phục, quản lí bản thân, quản lý công việc,… những năng
lực cần có của một nhà lãnh đạo.
18. Câu hỏi thứ 18 của các bạn trẻ: Có nên chọn một nghề mình
có năng lực nhưng không thích làm hay không?
Có năng lực nhưng không muốn làm thì thời gian bạn làm việc đó
sẽ ít nhất. Vì vậy, nếu may mắn, bạn sẽ có những thành công nho nhỏ.
Những thành công lớn, chỉ dành cho những người vừa có năng lực
vừa có mong muốn, tâm huyết với nghề nghiệp, sẵn sàng ăn cũng nói
tới nghề, ngủ cũng nghĩ tới nghề,…
19. Câu hỏi thứ 19 của các bạn trẻ: Tại sao không được tuỳ tiện
chọn nghề?
Mỗi người trong chúng ta, ai cũng có thể làm được rất nhiều nghề
không giống nhau để kiếm sống. Tuy nhiên, với những nghề khác
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nhau, niềm vui và hiệu quả khi bạn làm việc cũng khác nhau. Đó là vì
mỗi nghề đều có những đặc điểm tính chất, yêu cầu đặc trưng riêng,
còn các tố chất của mỗi người lại khá ổn định. Vì thế, bạn có thể rất
phù hợp với nghề này, khá phù hợp với nghề kia hoặc hoàn toàn
không phù hợp với một nghề nào đó. Hay nói khác đi, vì những sự
khác biệt rất lớn trong yêu cầu của các ngành nghề nên bạn có thể đam
mê, sáng tạo để thành công trong những nghề phù hợp với bạn, nhưng
chưa chắc sẽ đam mê, sáng tạo và thành công trong những ngành nghề
khác. Giống như một quan võ khi ra trận thì mạnh mẽ, quyền uy
nhưng khi bình thơ, viết lách khó sánh được với các quan văn và
ngược lại.
Nếu bạn chọn sai nghề, công việc hằng ngày, hằng tháng, hằng
năm không có niềm vui, không mang đến cảm giác thành công thì bạn
sẽ bị áp lực, bị căng thẳng,… Cuộc sống an toàn, độc lập, tự do sẽ trở
nên xa vời. Lúc đó, các tệ nạn như: cạnh tranh không lành mạnh, đố kị,
tham ô, hối lộ, rượu chè, bạo lực, nghiện hút, cờ bạc,… sẽ có “đất”
phát triển.
Nếu làm đúng nghề dành cho mình, bạn sẽ đam mê, sẽ phát huy
được toàn bộ năng lực của mình để hoàn thành sứ mệnh của nghề
nghiệp. Bạn sẽ được tôn trọng, được thăng hoa và toả sáng. Ngoài ra,
bạn còn có nhiều cống hiến cho đất nước phồn vinh, thịnh vượng. Tuỳ
tiện lựa chọn nghề nghiệp là tuỳ tiện với tương lai của chính mình.
20. Câu hỏi thứ 20 của các bạn trẻ: Giải quyết xung đột về chọn
nghề với phụ huynh như thế nào?
Tại sao bạn chọn làm thợ hàn? Tại sao bố mẹ muốn bạn làm giáo
viên? Chắc rằng bạn và bố mẹ đều có lí do chính đáng cho sự lựa chọn
của mình. Điều quan trọng ở đây là, lí do lựa chọn nghề của cả hai bên
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có căn cứ vào khả năng hiểu nghề và khả năng đáp ứng yêu cầu nghề
của bạn hay không? Bạn hãy cùng bố mẹ phân tích thật rõ những tố
chất nổi trội của bạn và yêu cầu của nghề hàn, nghề sư phạm để có sự
lựa chọn chính xác.
Ví dụ: bạn thích làm việc cụ thể, đơn giản, bạn có đôi mắt tinh, đôi
tay khéo léo, tính cẩn thận và xã hội đang rất thiếu thợ hàn nên lương
của thợ hàn bậc cao rất cao, thời gian học nghề chỉ từ 6 tháng đến 2
năm,… nên bạn chọn nghề hàn. Nhưng nếu bạn giàu tình thương yêu,
biểu đạt đúng trọng tâm, giao tiếp tiếp tốt,… thì nên chọn nghề sư
phạm.
Làm sai nghề không chỉ tạo áp lực rất lớn cho bạn mà còn không
phát huy được khả năng của bạn để phục vụ cho gia đình, xã hội,…
Cha mẹ luôn thương yêu chúng ta và mong muốn chúng ta có cuộc
sống tốt đẹp, dù đôi khi cha mẹ chưa thực sự hiểu hết mong ước và
khả năng của chúng ta. Hãy trân trọng tình cảm của cha mẹ và bình
tĩnh trao đổi ý kiến của mình. Tin rằng cha mẹ bạn sẽ ủng hộ bạn, vì
sự thấu tình đạt lí trong suy nghĩ và cách trình bày của bạn.
21. Câu hỏi thứ 21 của các bạn trẻ: Đã chọn những nghề mình
thích, ngành “hot” nhưng vẫn cứ phải đổi việc sau vài tháng là tại
sao?
Để ổn định công việc mà chỉ căn cứ vào ý thích hoặc nghề “hot”
thì chưa đủ. Cảm xúc là yếu tố dễ biến động. Muốn ổn định công việc
phải xác định rõ xã hội đang cần loại lao động gì, đặc điểm và yêu cầu
của những nghề đó ra sao? Những tố chất nổi trội của mình có phù
hợp với các nghề “hot” đó không?... Trả lời cụ thể, chính xác sẽ tìm
được sự phù hợp cao nhất giữa Người và Nghề, yếu tố nền tảng cho sự
ổn định và phát triển nghề nghiệp. Ví dụ: chị N học rất giỏi (tốt nghiệp
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một trường đại học danh tiếng trong nước, lại được đi du học lấy bằng
thạc sĩ ở Anh), tính cách hiền hoà, được nhiều người yêu mến. Chị đã
tìm được việc phù hợp với tính cách và nhu cầu xã hội, nhưng mới 30
tuổi chị đã phải đổi chỗ làm tới 5 lần. Vấn đề của chị là gì? Những
việc chị đã làm không phù hợp với trí năng nổi trội của chị! Chị đã bị
áp lực cao khi không có tính cạnh tranh trong doanh nghiệp! Chọn
nghề mình thích và làm nghề “Hot”, không đảm bảo sẽ có nghề
nghiệp ổn định!
22. Câu hỏi thứ 22 của các bạn trẻ: Đang học năm thứ hai khoa
Điện tử Viễn thông, thấy mình không hứng thú học tập, học không
tốt, có nên chuyển ngành khác không?
- Hãy xác định rõ tại sao bạn không hứng thú, học tập không tốt?
Nguyên nhân do chủ quan hay do điều kiện khách quan?... Làm rõ
nguyên nhân và thận trọng khi quyết định lựa chọn lại ngành nghề.
- Học tập là để chuẩn bị kiến thức, kĩ năng trước khi đi làm. Mỗi
ngày các bạn học chỉ vài tiếng đã thấy chán, kết quả học tập không tốt.
Sau này khi đi làm, bạn sẽ phải làm những việc đó ít nhất là 8 giờ/
ngày. Theo bạn, lúc đó bạn có thể vui vẻ và thành đạt được không?
Chắc chắn là không. Một khi đã xác định mình sai lầm, việc lựa chọn
lại nghề nghiệp là cần thiết. Tìm cơ hội chuyển đổi càng sớm càng tốt
trên nguyên tắc “Hiểu mình - Hiểu nghề - Hiểu thời thế” và nguyên
tắc “Ba vòng tròn giao thoa”.
23. Câu hỏi thứ 23 của các bạn trẻ: Thời điểm nào bắt đầu quan
tâm tới việc tìm hiểu nghề là phù hợp nhất?
Thời điểm cần quan tâm tìm hiểu nghề phù hợp nhất là khi học
tiểu học. Bởi khi kết thúc trung học cơ sở, thì tuỳ theo tố chất cũng
như điều kiện kinh tế của từng gia đình, sẽ có những bạn nên chuyển
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sang học nghề, sẽ có những bạn tiếp tục học lên cao. Vì vậy, bạn phải
tìm hiểu “thế giới nghề nghiệp” từ năm cuối tiểu học. Thông qua bố
mẹ, ông bà, thầy cô và những người xung quanh,… tìm hiểu về các
ngành nghề. Kiến thức là một quá trình tích lũy từ dễ đến khó, từ đơn
giản tới phức tạp, qua nhiều năm tháng. Kiến thức ngành nghề phong
phú sẽ cho bạn sự an toàn, sự độc lập và tự do trong lựa chọn nghề
nghiệp.
24. Câu hỏi thứ 24 của các bạn trẻ: Sắp phải đăng kí thi đại học
mà em vẫn không biết mình thích gì và có khả năng gì thì cần lựa
chọn nghề như thế nào?
Hoạt động hướng nghiệp đang phát triển ngày một thiết thực và
mạnh mẽ để trợ giúp cho các bạn trẻ gặp khó khăn trong việc chọn
nghề. Trong trường hợp gấp này, nếu có điều kiện bạn nên tìm đến
những chuyên gia tham vấn nghề nghiệp có tâm, có tài để được trợ
giúp. Nếu không có điều kiện thì sử dụng nhiều loại công cụ khác
nhau để đánh giá bản thân dưới nhiều góc độ, mới đảm bảo tính khách
quan, toàn diện và chính xác. Sau đó tiến hành tìm hiểu những nghề
theo công thức nghề, rồi lựa chọn theo nguyên tắc chọn nghề.
Tránh có suy nghĩ sai lầm là cứ đỗ đại học đi, nghề ngỗng tính sau!
25. Câu hỏi thứ 25 của các bạn trẻ: Hoạt động hướng nghiệp tại
các văn phòng tham vấn hướng nghiệp như thế nào?
Xin tóm tắt một buổi tham vấn định hướng nghề nghiệp đã diễn ra
tại văn phòng Tham vấn Gia đình và Trẻ em VALA để các bạn trẻ dễ
hình dung.
Bạn Hải, học sinh lớp 10, muốn được tham vấn nghề nghiệp khi
bản thân đang bối rối lựa chọn giữa hai nghề là cảnh sát và nghề đầu
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bếp. Bạn đã cùng mẹ tìm gặp các chuyên gia hướng nghiệp để được
trợ giúp.
Trước khi vào tham vấn nghề nghiệp, để có thông tin khách quan,
toàn diện và chính xác về các tố chất của bạn Hải, bạn Hải đã được
làm đầy đủ các trắc nghiệm, từ trắc nghiệm tâm lí tới trắc nghiệm sinh
học. Sau đó, Hải và gia đình đã có buổi trò chuyện cởi mở với nhà
tham vấn hướng nghiệp:
- Nhà tham vấn: Điều gì khiến bạn mong ước làm nghề cảnh sát
hoặc nghề đầu bếp?
- Bạn Hải: Em xem tivi thấy các chiến sĩ cảnh sát rất dũng cảm,
còn nghề đầu bếp là vì… em thích ăn ngon ạ.
- Nhà tham vấn: Bạn có biết công việc chủ yếu của hai nghề đó
không?
- Bạn Hải: Dạ, một nghề là bảo vệ trật tự trị an và một nghề là
nấu ăn ạ.
- Nhà tham vấn: Bạn có biết yêu cầu đối với người lao động của
nghề cảnh sát và nghề đầu bếp giống, khác nhau như thế nào?
- Bạn Hải: Dạ… (Gãi đầu)
- Nhà tham vấn: Bạn có biết nhu cầu của xã hội với hai nghề cao
hay thấp không?
- Bạn Hải: Dạ… (Gãi đầu)
...
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(Hình ảnh chỉ có tính chất minh hoạ cho một buổi tham vấn hướng nghiệp)

Tiếp theo, nhà tham vấn đã thông tin cho bạn Hải về hoạ đồ nghề
của hai nghề để giúp bạn hiểu rõ hơn về đặc điểm tính chất và yêu cầu
của những nghề bạn đang quan tâm.
Sau đó, nhà tham vấn báo cáo kết quả đánh giá đặc điểm các tố
chất của Hải (từ bẩm sinh đến hiện tại) cho Hải cùng gia đình kiểm
chứng.
Các thông tin cơ bản làm cơ sở định hướng nghề nghiệp gồm:
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Bạn Hải có tiềm năng học tập rất phong phú, đa dạng; có tốc độ
tiếp cận cái mới tốt, phối hợp các giác quan khéo léo. Tính cách đặc
trưng của bạn là giàu tình cảm, thích giúp đỡ người khác, thích có
chuẩn mực, hay mô phỏng và có khuynh hướng nghệ thuật. Trí năng
nổi trội của bạn thiên về học tập và xử lí các vấn đề liên quan đến các
môn Toán, Lý, Hoá, Sinh và Địa. Ngoài ra, bạn Hải ưa hoạt động ở
trạng thái tĩnh, tính kiên trì không cao.
Được sự xác nhận của bạn Hải và gia đình về các kết quả trắc
nghiệm, căn cứ vào yêu cầu của nghề đầu bếp và nghề cảnh sát, nhà
tham vấn ủng hộ bạn Hải lựa chọn nghề đầu bếp trên cơ sở tiếp tục
khám phá về bản thân, nghề đầu bếp và nhu cầu xã hội, để bạn thực sự
tự tin với sự lựa chọn của mình.
Sau buổi tham vấn, bạn Hải không chỉ hiểu rõ hơn các tố chất của
mình, mà còn hiểu hơn đặc điểm tính chất cũng như yêu cầu của nghề
cảnh sát, nghề đầu bếp và một số nghề khác mà nhà tham vấn cho
rằng bạn cũng có cơ hội thành công bền vững.
Trước khi về bạn Hải đã chia sẻ: Lựa chọn ngành nghề khi hiểu
mình, hiểu nghề, hiểu thời thế hời hợt sẽ có nhiều rủi ro.
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LỜI KẾT
Các bạn trẻ thân mến!
Tìm được ngành nghề phù hợp không đơn giản, vì nó đòi hỏi các
bạn trẻ phải dành nhiều thời gian, phải có điều kiện, cơ hội tham gia
các hoạt động khám phá các tố chất của mình và hiểu về thế giới
ngành nghề .
Tìm được ngành nghề phù hợp không đơn giản, vì nó còn đòi hỏi
các bạn trẻ phải có phương pháp khám phá các tố chất bản thân, tiếp
cận và lựa chọn ngành nghề chính xác.
Tìm được ngành nghề phù hợp không đơn giản, vì nó đòi hỏi các
bạn trẻ phải có tầm nhìn tới tương lai. Bạn sẽ là ai? Bạn muốn có
những gì sau 20 năm hay 30 năm tới?
Mặc dù khó, các bạn trẻ cũng không thể tránh né, hoặc bỏ qua
việc tìm nghề phù hợp nhất với mình, bởi sớm hay muộn vẫn phải đối
diện với nó trong cuộc đời.
Cuộc sống an toàn, độc lập, sự thành công nghề nghiệp của mỗi
người không thể đến từ chỗ, bạn muốn làm nghề gì, bạn đã học cái gì
và học ở đâu.
Gặp bối rối, khó khăn trong chọn nghề chọn nghiệp là điều bình
thường, nhưng không tìm sự trợ giúp từ các chuyên gia hướng nghiệp,
né tránh, tuỳ tiện chọn nghề sẽ là điều bất thường phải không các bạn?
Chúc các bạn luôn luôn vui, khoẻ và tìm được nghề phù hợp
nhất để có cuộc sống an toàn, phát triển bền vững.
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TÀI LIỆU THAM KHẢO
(Cơ sở tham vấn hướng nghiệp cho các bạn trẻ
Tại văn phòng tham vấn Gia đình & Trẻ em VALA)

HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ
CÁC TỐ CHẤT CÁ NHÂN
PHẦN A - KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
I. CÁC TỐ CHẤT BẨM SINH DI TRUYỀN
(Dựa trên trắc nghiệm sinh học Sungarden)
1 - Khái quát các tố chất bẩm sinh
2 - Báo cáo chi tiết
2.1. Tiềm năng tiếp thu kiến thức & nghề nghiệp
2.2. Góc học tập và thao tác & nghề nghiệp
2.3. Tính cách đặc trưng & nghề nghiệp
2.4. Trí năng nổi trội & nghề nghiệp
2.5. Khí chất & nghề nghiệp
II. CÁC TỐ CHẤT HIỆN TẠI
(Dựa trên trắc nghiệm PDP)
1 - Sơ đồ cơ cấu phong cách giao tiếp
2 - Phong cách giao tiếp & nghề nghiệp

PHẦN B - KIẾN NGHỊ NGHỀ NGHIỆP
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2 - BÁO CÁO CHI TIẾT
2.1. TIỀM NĂNG TIẾP THU KIẾN THỨC
TRC là tổng số lượng tiềm năng tiếp thu kiến thức, là tốc độ,
phương thức tiếp nhận và xử lý thông tin của một người trong cùng
một thời gian. Thông thường chỉ số của đại bộ phận người trong xã
hội khoảng 100 - 140 nhưng chỉ số 70 đã là tương đối đủ dùng.
NÃO TRÁI
(LÍ TRÍ)
THÙY TRÁN
(Phán đoán Nhận biết bản thân)
W
12
THÙY ĐỈNH
Suy luận
Vận động logic
Phân biệt
- Biểu đạt
vị trí
ngôn ngữ
W
12
U
9
THÙY THÁI DƯƠNG
(Phân biệt - Lý giải
âm thanh)
W
15
THÙY CHẨM
(Phân biệt
hình ảnh - Quan sát)
U

16

NÃO PHẢI
(CẢM TÍNH)

53,78%

46,22%

THÙY TRÁN
(Xây dựng mục tiêu Lãnh đạo)
W
11
THÙY ĐỈNH
Sáng tạo Tưởng
tượng

Cảm nhận tiếp xúc
Nghệ thuật

W
10
U
7
THÙY THÁI DƯƠNG
(Cảm nhận
thính giác - âm nhạc)
U

TRC
119

14
THÙY CHẨM
(Cảm nhận
thị giác - hình tượng)
U

13

Lưu ý:
Tố chất bẩm sinh chỉ là tiền đề, là cơ sở của tài năng. Để phát triển
tố chất bẩm sinh thành tài năng còn phải phụ thuộc vào các nhân tố:
Môi trường, nội dung hoạt động và hoạt động của bản thân.
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ĐẶC ĐIỂM BẨM SINH
 TRC: 119
 Tiềm năng tiếp thu kiến thức tốt, có thể tiếp thu và xử lý nhiều
thông tin. Khuynh hướng học & làm khá chuyên sâu
KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP
a- Tiềm năng tiếp thu kiến thức của bạn giống như một chiếc máy
tính đã được nạp đầy đủ dung lượng, có thể lưu trữ rất nhiều
dữ liệu. Mà nguồn dữ liệu chính được lấy từ quá trình học tập,
nên học càng nhiều càng tốt.
b- Cuộc sống, công việc, học tập, thành công, thử thách là những
kinh nghiệm quí báu của đời người. Kinh nghiệm là hình thái
ban đầu của tri thức, do đó không ngừng tích lũy kinh nghiệm để
hình thành nên năng lực giải quyết mọi vấn đề của cuộc sống.
c- Kích thích các giác quan: Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác,
xúc giác để tiếp thu các loại thông tin, thực hành, vận dụng,
lưu trữ. Kho dữ liệu càng phong phú thì tiềm năng càng được
kích thích và bạn sẽ càng thông minh.
CHÚ Ý:
 Bạn có thể ghi nhớ nhanh và tư duy đa chiều.
 Tăng cường độ chính xác khi nghe, khái niệm không gian.
KHUYNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP
Phù hợp hơn với các công việc cụ thể, cần kiến thức khá
chuyên sâu như dịch vụ, kỹ thuật, nghệ thuật, kế toán, thủ quỹ,…
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2.2. GÓC HỌC TẬP VÀ THAO TÁC
Góc ATD (Góc học tập và thao tác) là chỉ tốc độ tiếp nhận thông tin,
học một việc mới nhanh hay chậm của mỗi người và năng lực khéo léo
của đôi tay khi làm những thao tác tinh tế.
Chỉ số của đại bộ phận chúng ta là trong khoảng 42 – 45.

Góc ATD: 40.5 độ

ĐẶC ĐIỂM BẨM SINH
 Thao tác đồ tinh xảo khéo léo .
 Độ nhạy cảm trong học tập cao.
 Tiếp thu và lý giải thông tin mới nhanh.
KHUYNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP
Phù hợp hơn với các nghề cần phản ứng nhanh, phối hợp giác
quan nhịp nhàng như: cảnh sát, bộ đội, vận động viên, thợ điện tử,
thợ làm đồ trang sức, phóng viên, người dẫn chương trình,…
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2.3. TÍNH CÁCH ĐẶC TRƯNG
Trong những nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả học tập, ngoài đặc
điểm trí tuệ ra còn có đặc điểm học tập và dạng hành vi. Nếu hiểu và
phát huy được các nhân tố đó thì sẽ tăng động lực và hứng thú học tập,
làm việc và từ đó nâng cao thành tích và hiệu quả hoạt động.

ĐẶC ĐIỂM BẨM SINH
Tính cách của bạn là đa dạng nhưng nổi trội lên các đặc điểm của
nhóm tính cách “Tiêu chuẩn xã hội” như sau:
 Đối với bản thân:
 Coi trọng cả công việc và tình cảm. Dễ cảm động.
 Không biết rõ ưu điểm của mình, thiếu tự tin, cả nể.
 Luôn vui vẻ, không thích phiền hà, nói nhiều.
 Chú ý tới sự phù hợp với điều kiện hoàn cảnh.
 Đối với công việc và học tập:
 Ham học hỏi, thích quan sát, giỏi bắt chước, nếu có người làm
mẫu thì học rất nhanh.
 Năng động, coi trọng phương pháp làm việc chính xác, tinh thần
trách nhiệm.
 Hành động có chuẩn mực, tôn trọng pháp luật, các quy tắc xã
hội, quy tắc sống.
 Khả năng thích ứng môi trường cao, dễ thay đổi kế hoạch, quản
lý mục tiêu khó khăn.
 Bị ảnh hưởng bởi môi trường, hiệu quả học tập trong tập thể cao,
học cả tốt lẫn xấu
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 Một mặt thích giữ nề nếp, một mặt lại có những hành động độc

lập đặc biệt riêng.
 Đối với người khác:
 Biết phải trái, không thích xung đột, không thích làm việc nổi
trội giữa đám đông.
 Nhạy cảm trong giao tiếp, giàu lòng vị tha nên được nhiều người
yêu mến.
 Coi trọng những người có phẩm chất tốt, lời hứa và sự công
bằng.
 Vui vẻ tiếp thu ý kiến đóng góp của người khác, thích trình bày
lý do.
KHUYNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP
Bạn phù hợp hơn với các ngành nghề trong lĩnh vực xã hội,
các công việc có tính mô phỏng sáng tạo hoặc có chuẩn mực như
giáo viên, tư vấn tâm lý, luật sư, báo chí, lễ tân, thư ký, y tế,
bán hàng kế toán, thủ thư, thủ quỹ, kỹ thuật viên …
CHÚ Ý: Ngoài những đặc điểm chung của nhóm tính cách trên, bạn
còn có nét cá biệt riêng đó là: Độ chính xác khi nghe không cao. Vì
vậy bạn thường xảy ra tình trạng nghe sai. Bạn nên hạn chế việc nghe
không chính xác bằng cách hỏi lại hoặc rèn cho mình thói quen ghi
chép lại sau khi nghe.
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2.4. TRÍ NĂNG NỔI TRỘI
Trí năng là năng lực hiểu biết và suy nghĩ của một người trên
một lĩnh vực nào đó. Vỏ não chia làm 4 thùy: Thùy trán, thùy đỉnh,
thùy thái dương và thùy chẩm. Mỗi thùy não quản lý một chức năng
riêng biệt.

THỨ TỰ
NỔI TRỘI

CẤU TẠO, CHỨC NĂNG VỎ NÃO

THÙY TRÁN

Giao tiếp, lãnh đạo,
phán đoán tư duy,
sáng tạo kế hoạch

THÙY ĐỈNH

Chức năng ngôn ngữ,
khái niệm không gian

THÙY
THÁI DƯƠNG

Lý giải ngôn ngữ, cảm nhận
âm thanh, chức năng ghi nhớ,
biến đổi cảm xúc

29

1

THÙY CHẨM

Cảm nhận thị giác,
phân biệt thị giác

29

1

ATD: 40.5
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Trí năng nổi trội của bạn là:
Thính giác - Âm nhạc; Quan sát - Thiên nhiên.
KHUYNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP
Bạn phù hợp hơn với các ngành nghề trong lĩnh vực văn hóa
nghệ thuật, các công việc liên quan tới ngôn ngư, âm nhạc,
quảng cáo, truyền hình, điện ảnh,... Như ca sĩ, nhạc sĩ, phiên dịch,
diễn viên lồng tiếng, phát thanh viên, nhân viên kiểm thính, thủ thư,
nhân viên hiệu đính,...
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2.5. KHÍ CHẤT
Khí chất là khuynh hướng phản ứng của một người trước các
tác động đến với họ từ bên trong hay bên ngoài.
 Khí chất là loại hành vi bẩm sinh
 Nguồn gốc của khí chất là từ đặc điểm di truyền hay thể
chất bẩm sinh. Khí chất không phân tốt hay xấu.
VÙNG NGÓN
CHÂN CÁI
W
L
At
OTHER

CHÂN
TRÁI

CHÂN
PHẢI

V

V

ĐẶC ĐIỂM BẨM SINH
 Các vấn đề của tuyến nội tiết có thể do nguyên nhân di truyền.
Tuyến nội tiết của con người gồm các tuyến yên, tuyến giáp, tuyến
thượng thận, insulin, tuyến sinh sản, tuyến mồ hôi và tuyến lệ. Mỗi
tuyến có một chức năng sinh lý khác nhau. Do vậy, khi bất kỳ
tuyến nội tiết nào hoạt động không tốt đều có thể gây ra các chứng
bệnh mãn tính như bệnh tiểu đường, bệnh thận, bệnh ra mồ hôi
tay…
KHUYNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP
Bạn nên tránh những nghề cần vận động, di chuyển nhiều
hoặc đòi hỏi tính tập trung hoặc kiên trì cao, hoặc phải làm ca
kíp,…như vận động viên, diễn viên, thẩm phán, nhà khoa học,…
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II. CÁC TỐ CHẤT HIỆN TẠI - PHONG CÁCH GIAO TIẾP
1. SƠ ĐỒ CƠ CẤU PHONG CÁCH GIAO TIẾP

2. ĐẶC TRƯNG PHONG CÁCH GIAO TIẾP
NHÓM THỂ HIỆN
NÓI NĂNG LƯU LOÁT
GIỎI XÃ GIAO
Có năng lực biểu đạt rất
Nhiều bạn bè, thích nổi
tốt, có thể hùng biện trôi
tiếng. Nhiều kênh giao
chẩy. Giỏi khích lệ sĩ khí,
tiếp ở nhiều lĩnh vực.
khuấy động không khí.
RẤT PHONG ĐỘ
Theo trường phái hành
động nhanh, thích mạo
hiểm, rộng lượng và tràn
đầy tự tin. Khá coi trọng
hình thức.

NHIỆT TÌNH
Lạc quan, nhiệt tình sôi
nổi, hết mình vì công
việc. Coi trọng thành
tích tập thể

GIÀU LÒNG NHÂN ÁI
Nhóm người này giỏi kết giao bạn bè, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người,
nghĩa hiệp. Thích được đãi ngộ bằng tiền nhưng không coi trọng được
mất của cá nhân
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KHUYNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP
- Phù hợp làm việc nhóm, việc đoàn thể, không cần nền nếp qui
củ cao và được giúp đỡ hỗ trợ người khác như: công việc chính
trị, xã hội, đoàn thể, từ thiện, lễ tân, bán hàng, dịch vụ,...
- Đặc biệt giỏi giao tiếp, thuyết phục, thích được hoạt động ở bên
ngoài, làm việc ở những nơi cao đẹp, hoành tráng như: ngoại
giao, luật sư, quảng cáo, truyền thông,…
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