VJE

Tạp chí Giáo dục, Số 439 (Kì 1 - 10/2018), tr 17-21

THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO
KHẢ NĂNG VƯỢT KHÓ CỦA SINH VIÊN THIỆT THÒI ĐẠI HỌC HUẾ
Nguyễn Thị Diễm Hằng - Trường Đại học Quảng Bình
Ngày nhận bài: 13/07/2018; ngày sửa chữa: 25/07/2018; ngày duyệt đăng: 27/08/2018.
Abstract: The article discusses the influence of social reliance factors, the optimistic spirit on the
ability to overcome difficulties of disadvantaged students in Hue University. The results show that
the personality traits of anxiety and social support are independent factors capable of predicting
the ability of the disadvantaged students to overcome. Proposing measures that impact on the
ability of the disadvantaged students to take into account the results of this study.
Keywords: Disadvantaged students, overcome difficulties, capacity to overcome difficulties.
1. Mở đầu
Chỉ số vượt khó (AQ) được hiểu là chỉ số đo khả năng
vượt qua những điều kiện khó khăn, là yếu tố lớn nhất
trong những phẩm chất tạo nên sự thành công cho con
người. Nâng cao hiểu biết về AQ và cải thiện nó là cần
thiết đối với mỗi cá nhân trong cuộc sống. Đối với giới
trẻ nói chung cũng như sinh viên (SV) nói riêng thì việc
phát triển và nâng cao chỉ số này như là một bước ngoặt
quan trọng giúp các em thành công trong cuộc sống.
Theo định nghĩa của Dự án PHE (Pathways to Higher
Education - những nẻo đường đến đại học), SV thiệt thòi
là những người học đến từ vùng sâu, vùng xa, miền núi
và là người khuyết tật, mồ côi hoặc dân tộc thiểu số. Sinh
ra và lớn lên trong môi trường địa lí, KT-XH không thuận
lợi, họ ít có điều kiện thuận lợi để phát triển bản thân.
Bản tính rụt rè, khép kín, không dám mạnh dạn tìm kiếm
sự giúp đỡ từ bên ngoài mỗi khi gặp khó khăn, khiến cho
khó khăn của họ tăng lên gấp bội [1]. Để nâng cao thành
tích trong học tập và vững vàng trong cuộc sống, SV thiệt
thòi cần phải nâng cao khả năng vượt khó. Tuy nhiên, để
đề xuất được các biện pháp cải thiện khả năng vượt khó
của SV thiệt thòi, cần thiết tiến hành các nghiên cứu về
các yếu tố tác động đến khả năng này. Bài viết đề cập
thực trạng, nguyên nhân và các biện pháp nâng cao khả
năng vượt khó của SV thiệt thòi ở Đại học Huế.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khách thể và phương pháp nghiên cứu
2.1.1. Khách thể nghiên cứu
Chúng tôi tiến hành khảo sát trên 437 SV thiệt thòi
thuộc Trường Đại học Sư phạm và Trường Đại học Nông
Lâm. Đây là hai trường có tỉ lệ SV thiệt thòi cao nhất ở Đại
học Huế từ tháng 10/2017 đến tháng 04/2018. Khách thể
nghiên cứu được lựa chọn theo phương pháp ngẫu nhiên.
2.1.2. Phương pháp nghiên cứu
Chúng tôi sử dụng phối hợp một số phương pháp
nghiên cứu như: lí luận, trắc nghiệm, điều tra bằng bảng
hỏi, xử lí số liệu bằng phần mềm SPSS phiên bản 16.0.
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Các trắc nghiệm được sử dụng trong nghiên cứu này
bao gồm:
- Trắc nghiệm chỉ số AQ, phiên bản AQ Profile
(AQP) QuickTake 1.0. của Stoltz (Phiên bản này đã được
Việt hóa). AQP được xây dựng dưới dạng bảng hỏi tự
đánh giá theo kiểu thang đo để tìm ra cách thức ứng phó
trước những tình huống khó khăn trong bản thân của mỗi
người. AQP QuickTake 1.0 gồm 20 tình huống giả định
và kèm theo câu hỏi trong mỗi tình huống. 20 tình huống
này phản ánh 4 thành phần của AQ (AQ thành phần)
gồm: C: Control (khả năng kiểm soát); O: Ownership
(khả năng nhận trách nhiệm); R: Reach (khả năng khống
chế mức độ và phạm vi ảnh hưởng của nghịch cảnh);
E: Endurance (sức chịu đựng nghịch cảnh). Kết quả
kiểm tra độ tin cậy của trắc nghiệm cho thấy độ tin cậy
phù hợp (chỉ số Cronbach Alpha là 0,70) [2].
- Trắc nghiệm Thang đo chỗ dựa xã hội (The
Multidimensional Scale of Perceived Social Support MSPSS) của Zimet, Dahlem, Zimet và Farley (1988).
Thang đo này được thiết kế để đo sự hỗ trợ xã hội theo
nhận định của từng cá nhân trong các nền văn hóa khác
nhau [3]. MSPSS gồm 12 câu đánh giá ba nguồn hỗ trợ
chính: gia đình, bạn bè và những người đặc biệt khác; mỗi
nguồn được khảo sát trong câu hỏi với 5 mức độ lựa chọn
từ “hoàn toàn không đồng ý” đến “hoàn toàn đồng ý”.
- Trắc nghiệm LOT - R (Life Orientation Test Revised - LOT - R) của Scheier và Carver (1985) được
thiết kế để đánh giá sự khác biệt giữa các cá nhân về sự
lạc quan và bi quan trong việc nhìn nhận cuộc sống [4].
LOT - R khá đơn giản, gồm có 10 items, trong đó có 3
items 1, 4, 10 đánh giá tính lạc quan và 3 items 3, 7, 9
đánh giá tính bi quan. Đặc biệt, items 2, 5, 6 và 8 là những
items có chức năng “làm đầy”, tránh cho khách thể biết
được họ đang được đánh giá về tinh thần lạc quan. Ở Việt
Nam, thang đo này đã được sử dụng trong nghiên cứu
của Phan Thị Mai Hương (2007) với độ tin cậy 0,76 [5].
Như thế, việc sử dụng thang đo này có thể mang lại kết
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quả khá chính xác trong việc tìm hiểu mối tương quan (33/48). Điều này thể hiện khá rõ nét trong kết quả nghiên
cứu khi chỗ dựa bạn bè của SV thiệt thòi chiếm điểm số
giữa khả năng vượt khó với tinh thần lạc quan.
cao hơn các chỗ dựa xã hội khác. Đây thực sự là những
2.2. Kết quả nghiên cứu
2.2.1. Chỉ số vượt khó của sinh viên thiệt thòi ở Đại học điểm tựa vững chắc cho SV thiệt thòi khi đối mặt với khó
khăn và làm tăng năng lực vượt khó của họ (bảng 2).
Huế (bảng 1)
Bảng 1. Điểm AQ chung của SV thiệt thòi ở Đại học Huế
Tần suất
ĐTB
40-119
120-149
150-200
AQ
ĐLC
Min
Max
(AQ thấp)
(AQ trung bình)
(AQ cao)
chung
SL
%
SL
%
SL
%
124
20,7
40
178
156
36
231
53
50
11
(Ghi chú: ĐTB: Điểm trung bình; ĐLC: Độ lệch chuẩn; Min: Điểm thấp nhất; Max: Điểm cao nhất; SL: Số lượng)
Bảng 2. Hệ số tương quan của chỗ dựa xã hội và chỉ số AQ
AQ thành phần
C
O
R
E
APQ
Chỗ dựa xã hội
Gia đình
0,11*
0,11*
-0,09
-0,02
0,03*
Bạn bè
0,03
0,03
-0,16*
0,06*
0,02*
Người đặc biệt
0,19**
0,19**
0,10*
0,04
0,18*
(Ghi chú: *: p < 0,05; **: p < 0,01)
Bảng 2 cho thấy, mối tương quan thuận giữa chỗ dựa
Khả năng vượt khó được thể hiện thông qua chỉ số
AQ. Bảng 1 cho thấy, điểm AQ chung cho toàn mẫu là xã hội và khả năng vượt khó của SV thiệt thòi giúp chúng
124. Nếu so với điểm AQ trung bình trên toàn thế giới (là ta có thể nhận định rằng, những SV thiệt thòi có chỗ dựa xã
147) thì điểm AQ của SV thiệt thòi ở Đại học Huế thấp hội vững chắc, khi gặp các khó khăn họ thường tìm đến các
hơn 20 điểm. Xét theo phân bố ở các nhóm, 64% SV thiệt nguồn hỗ trợ xã hội. Điều này cho thấy, khả năng huy động,
thòi có chỉ số AQ ở mức trung bình trở lên. Đây vẫn là tận dụng nguồn lực xã hội khi gặp các yếu tố gây khó khăn
dấu hiệu tích cực bởi phần lớn SV thiệt thòi trong nhóm là cần thiết. Mặt khác, có được chỗ dựa tin cậy từ gia đình
khảo sát ít nhiều đã có được năng lực vượt khó; nhờ đó, và người đặc biệt cũng giúp SV thiệt thòi có thêm sức mạnh
phần nào họ có thể vượt qua nhiều thử thách trong học nội lực để nâng cao khả năng vượt khó của mình.
Kết quả ở bảng 2 cũng chỉ ra rằng, chỗ dựa xã hội
tập, các mối quan hệ xã hội và những khó khăn tâm lí nội
tương quan thuận với các chỉ mục AQP. Hệ số tương quan
tại đang tiềm ẩn trong mỗi cá nhân SV thiệt thòi.
SV thiệt thòi đạt AQ cao chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ chung cho phép chúng ta kết luận rằng, SV thiệt thòi có
(11%). Đây có thể là những cá nhân có nhiều khả năng chỗ dựa xã hội tốt và vững vàng dễ có khả năng lí giải các
thành công trong học tập và cuộc sống tương lai. Bên sự kiện gây ra khó khăn theo hướng tích cực hơn. Điều này
cạnh đó, việc có quá nhiều SV thiệt thòi đạt chỉ số AQ cho thấy, sự chia sẻ, tâm sự, học hỏi và lắng nghe lời
trung bình phần nào cho thấy ý chí tiến thủ của nhóm khuyên của người khác, đặc biệt là những người đặc biệt,
bạn bè đã giúp SV thiệt thòi nhìn nhận vấn đề một cách lạc
khách thể này không cao. Họ thường là những người dễ
quan hơn, biết lường trước các khó khăn và chấp nhận thực
dàng thỏa hiệp, hài lòng với bản thân và không thực sự
tại. Không chỉ giúp SV thiệt thòi nhìn nhận vấn đề một
nỗ lực hết mình để vượt qua những thử thách lớn lao. Mặt
cách tích cực mà chỗ dựa xã hội còn là phương tiện vật
khác, những SV thiệt thòi có chỉ số AQ thấp chiếm một
chất và tinh thần cần thiết giúp SV thiệt thòi nhìn nhận vấn
tỉ lệ khá lớn (36%), đó là một vấn đề đáng phải quan tâm.
đề theo hướng tích cực. Có thể nói rằng, chỗ dựa xã hội đã
Những nhóm SV thiệt thòi này cần được hỗ trợ để rèn
giúp SV thiệt thòi nâng cao nội lực vượt khó của chính bản
luyện ý chí và tinh thần, kĩ năng để vượt qua nghịch cảnh thân, trở nên bản lĩnh hơn để trực tiếp đương đầu, loại bỏ
khi cuộc sống chứa đựng nhiều cam go và thử thách.
các khó khăn trước mắt cũng như lâu dài. Đây có lẽ mới là
2.2.2. Các nguyên nhân ảnh hưởng đến khả năng vượt sức mạnh cao nhất của chỗ dựa xã hội.
khó của sinh viên thiệt thòi ở Đại học Huế
Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, chúng tôi tìm thấy
- Chỗ dựa xã hội: Kết quả điều tra cho thấy SV thiệt mối tương quan thuận giữa chỗ dựa bạn bè, gia đình và
thòi ở Đại học Huế có chỗ dựa xã hội tương đối vững chắc người đặc biệt với chỉ mục E. Có nghĩa là, những SV
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thiệt thòi có chỗ dựa bạn bè, gia đình và người đặc biệt
vững chắc sẽ sử dụng những chỗ dựa này để vượt khó.
Vai trò của những chỗ dựa không chỉ dừng lại ở việc lắng
nghe, chia sẻ hoàn cảnh khó khăn mà còn giúp SV thiệt
thòi nhìn nhận vấn đề tích cực, lạc quan hơn.
Có thể nhận định rằng, việc có được chỗ dựa tin cậy,
cung cấp sự hỗ trợ từ vật chất đến tinh thần có tác dụng
giúp SV thiệt thòi có thêm sức mạnh nội lực để nâng cao
khả năng vượt khó của mình. Vậy, khi cần đến sự hỗ trợ
xã hội, thì chỗ dựa đó phải thực sự giàu trải nghiệm, được
trang bị các kiến thức liên quan đến khó khăn và có khả
năng khống chế khó khăn đó mới thực sự tạo được nội
lực vượt khó cho SV thiệt thòi thông qua việc rèn luyện
cho họ một số cách thức vượt khó nhất định.
- Tinh thần lạc quan: Kết quả khảo sát cho thấy, SV thiệt
thòi có tính lạc quan ở mức trung bình (16,4). Điều này cũng
phần nào chỉ ra rằng, tính lạc quan của SV thiệt thòi ở Đại
học Huế là chưa thật sự cao. Tuy nhiên, điểm số ở tính lạc
quan lớn hơn tính bi quan và khoảng 25% đến 35% SV thiệt
thòi có tổng điểm trên 15 thì SV thiệt thòi ở cả 2 trường vẫn
có khuynh hướng nhìn nhận sự việc theo tinh thần lạc quan
hơn là bi quan. Rõ ràng, đây là một yếu tố thuận lợi cho quá
trình vượt khó của SV thiệt thòi bởi vì tinh thần lạc quan
đóng vai trò quan trọng. Khi đối diện với khó khăn, người
lạc quan thường chấp nhận và sẵn sàng đối mặt trước các
khó khăn thách thức; không chịu bất lực trước hoàn cảnh;
trong khi đó, những người bi quan thường có khuynh hướng
né tránh, ngại khó, không dám đương đầu với các tình
huống khó khăn (Scheier và Carver, 1985) [4].
Bảng 3 cho thấy, hệ số tương quan Pearson chỉ ra
rằng tinh thần lạc quan có tương quan thuận với 2 chỉ
mục C, O. Những SV thiệt thòi có tinh thần lạc quan
thường đương đầu trước các khó khăn, họ cố gắng nỗ lực
tìm mọi cách để có thể cải tạo hoặc làm thay đổi nghịch
cảnh. Trong khi đó, những SV thiệt thòi bi quan thường
rút lui và một mình âm thầm chịu đựng tình trạng hiện
tại, họ buông xuôi số phận, chấp nhận hoàn cảnh thực tại.
Đồng thời, trong nghiên cứu này, chúng tôi tìm thấy
mối tương quan thuận giữa tinh thần lạc quan với AQP
chung. Tuy nhiên, chúng ta cũng nhận thấy rằng, cần
tránh những lạc quan “phi thực tế” để dẫn đến mộng
tưởng “tiêu cực” mà sự lạc quan này phải dựa trên những

hiện thực sẵn có. Đây là một điều hết sức quan trọng, bởi
ranh giới giữa chúng là khá mong manh, nếu vượt qua
được thì sự thành công của họ trở nên vững vàng và là
“bước đệm” cho những khó khăn về sau.
Kết quả cho thấy, trong các nguyên nhân đưa vào xem
xét, chỉ có biến yếu tố lạc quan - bi quan là có khả năng dự
báo chỉ mục R, chiếm 11% biến thiên. Nghĩa là, SV thiệt
thòi có tinh thần lạc quan cao thì khả năng khống chế được
thất bại cao, tức là họ không để những thất bại trong những
tình huống nhất định ảnh hưởng đến các khía cạnh khác
(trong học tập và cuộc sống và các mối quan hệ đó). Kết
quả cho thấy, sự lạc quan chỉ đem lại kết quả mong muốn
khi cá nhân phân tích chính xác những dự kiến và thực
trạng của vấn đề. Mặt khác, kết quả nghiên cứu của
Chesney, Neilands, Chambers, Taylor và Folkman (2006)
chỉ ra rằng: Việc loại bỏ đi những tình huống căng thẳng
ra khỏi đầu óc, không bị ám ảnh bởi chúng đã là một nỗ
lực tích cực mà không phải bất cứ ai cũng làm được [6].
Trong cuộc phỏng vấn mà chúng tôi tiến hành, SV thiệt
thòi không ngừng nghĩ về những tình huống xấu xảy ra và
thật khó để thoát khỏi tình trạng đáng sợ đó. Quả thật, họ
cảm thấy ít căng thẳng hơn rất nhiều khi không để nghịch
cảnh khống chế. Mặt khác, Seligman (1998) chỉ ra là: cái
mà người bi quan còn thiếu mà người lạc quan lại có thừa
- đó là phải đánh giá đúng thực tế. Vì thế, SV thiệt thòi cần
phải luôn để khống chế thất bại và thách thức trong vòng
sự kiện nào đó, không để chúng ảnh hưởng xấu đến các
mặt lành mạnh của công việc hay cuộc sống.
2.2.3. Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng vượt
khó cho sinh viên thiệt thòi ở Đại học Huế
Dựa trên nghiên cứu thực trạng và nguyên nhân ảnh
hưởng đến khả năng vượt khó của SV thiệt thòi ở Đại
học Huế, chúng tôi đề xuất một số biện pháp nhằm giúp
SV thiệt thòi cải thiện chỉ số AQ của mình như sau:
- Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức của cộng đồng về
việc giáo dục khả năng vượt khó nói chung và khả năng
vượt khó cho thế hệ trẻ nói riêng và đặc biệt là cho SV
thiệt thòi
+ Mục đích: nhằm phổ biến rộng rãi nội dung giáo
dục khả năng vượt khó cho mọi người, để cùng hướng
đến việc rèn luyện và góp phần cải thiện khả năng vượt
khó cho SV thiệt thòi.

Bảng 3. Hệ số tương quan của tinh thần và chỉ số AQ
AQ thành phần
Tinh thần
Lạc quan
Bi quan
Chung

C

O

R

0,13*
0,13*
0,08
0,25
0,03
0,07
0,13**
1,13**
0,10*
(Ghi chú: *: p < 0,05; **: p < 0,01)
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E

APQ

0,16
-1,13**
0,19

0,12*
0,27
0,09*
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+ Nội dung: Tuyên truyền về các tấm gương vượt khó
của SV thiệt thòi để mọi người, nhất là phụ huynh và
giảng viên nhận thức được tầm quan trọng của khả năng
vượt khó. Phổ biến cho họ về tầm quan trọng của khả
năng vượt khó, chỉ ra những cách vượt khó tích cực, có
hiệu quả cần hình thành và phát huy cho các em, những
khả năng vượt khó thiếu hiệu quả, thụ động, chây lười,
ngại khó, ngại khổ... cần được ngăn chặn kịp thời.
+ Cách tiến hành: Để các nội dung liên quan đến khả
năng vượt khó chuyển tải có hiệu quả, đến được với nhiều
người, có thể thực hiện thông qua nhiều hình thức khác
nhau như: phổ biến “tấm gương học sinh nghèo vượt khó”,
“tấm gương vượt khó điển hình” trên các phương tiện
thông tin đại chúng, tổ chức các hội thảo chuyên đề, đưa
các nội dung giáo dục khả năng vượt khó vào các hoạt động
văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng tại địa phương...
- Biện pháp 2: Hình thành và cải thiện năng lực vượt
khó cho SV, bao gồm việc trang bị cho họ tri thức về khả
năng vượt khó với khó khăn trong cuộc sống và tổ chức
ứng dụng tri thức đó vào thực tiễn
+ Mục đích: Giúp SV thiệt thòi hình thành và góp
phần cải thiện khả năng vượt khó một cách có hệ thống,
từ nhận thức được tầm quan trọng, trang bị tri thức đến
vận dụng vào thực tiễn.
+ Nội dung: Giáo dục kĩ năng vượt khó cần hướng tới
việc giúp SV thiệt thòi hiểu rõ sự cần thiết của khả năng
vượt khó, trang bị cho các em những tri thức về các tình
huống khó khăn thường gặp, những biểu hiện và suy nghĩ
khi đối mặt với khó khăn và sau khi đã vượt khó thành
công, khả năng vượt khó có thể có và mức độ hiệu quả của
chúng mang lại, hướng dẫn việc rèn luyện khả năng vượt
khó và tổ chức cho SV thiệt thòi vận dụng tri thức vượt
khó đó vào thực tiễn. Bên cạnh đó, việc vận dụng các khả
năng này vào trong hoạt động học tập, nơi làm thêm và
những áp lực trong các hoạt động sống hàng ngày... cũng
có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao khả năng vượt khó.
+ Cách tiến hành: Theo cách này, tại nhà trường, việc
giáo dục khả năng vượt khó có thể thực hiện thông qua
nhiều hình thức khác nhau: thường xuyên tổ chức các
buổi giao lưu giữa các đối tượng SV thiệt thòi để họ có
cơ hội bày tỏ những tâm tư, tình cảm nguyện vọng của
mình... Triển khai các biện pháp trên trong các chương
trình ngoại khóa và các buổi sinh hoạt của các câu lạc bộ
kĩ năng sống với những hoạt động đa dạng, hấp dẫn như:
tổ chức trò chơi, chia sẻ kinh nghiệm bản thân về cách
thức vượt qua các khó khăn... Đồng thời, tuyên dương
những em có hoàn cảnh khó khăn nhưng biết vươn lên
học giỏi, nhân rộng tấm gương sáng điển hình trong nhà
trường; tích hợp lồng ghép các môn học, giáo dục giá trị
sống, nghị lực vượt khó ngay trong nhà trường.
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- Biện pháp 3: Xây dựng và sử dụng hiệu quả mạng
lưới liên kết giữa SV với gia đình và các tổ chức, đoàn
thể nhằm hỗ trợ kịp thời và nâng cao khả năng vượt khó
cho SV thiệt thòi
+ Mục đích: Nhằm huy động sự tham gia, phối hợp
giữa nhà trường, gia đình và các tổ chức, đoàn thể địa
phương để các tác động đưa ra được thống nhất và mang
lại hiệu quả thiết thực.
+ Nội dung: Giảng viên và gia đình cần trao đổi với
nhau về những khó khăn SV thiệt thòi gặp phải tại gia
đình, xác định những mặt tích cực và hạn chế trước, trong
và sau khi vượt khó của SV thiệt thòi, trao đổi những khả
năng vượt khó có thể rèn luyện tại gia đình và nhà trường,
những khả năng vượt khó mà các em học được ở nhà
trường cần được gia đình củng cố và phát triển...
+ Cách thực hiện: Biện pháp này có thể được thực hiện
thông qua các buổi hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa nhà
trường và gia đình... Giảng viên khi cần có thể làm việc
trực tiếp với phụ huynh SV thiệt thòi, nhất là gia đình của
những em gặp nhiều khó khăn và còn hạn chế về khả năng
vượt khó để trao đổi và tìm hướng giúp đỡ phù hợp. Nhà
trường cũng cần phối hợp với địa phương trong việc theo
dõi, giám sát tình hình thực tế ở những gia đình SV thiệt
thòi gặp khó khăn, nhất là những vấn đề liên quan đến có
cuộc sống (khó khăn về kinh tế...). Sự phối hợp còn được
thực hiện qua việc tổ chức các chương trình hoạt động
hướng tới việc giáo dục khả năng vượt khó cho các em.
- Biện pháp 4: Triển khai và phát huy hiệu quả hoạt
động của trung tâm tư vấn, tham vấn học đường cho đối
tượng SV nói chung và SV thiệt thòi nói riêng
Việc xây dựng các trung tâm tham vấn học đường có
tác dụng để SV thiệt thòi có nơi tin cậy trao đổi, giãi bày
những buồn phiền và tìm cách giải quyết hợp lí nhất cho
những tình huống khó khăn trong cuộc sống, ngăn chặn
những hậu quả xấu có thể xảy ra khi thiếu sự hướng dẫn,
tư vấn của người khác.
Hiệu quả hoạt động của các trung tâm tham vấn phụ
thuộc rất nhiều vào kiến thức, kinh nghiệm, sự quan tâm và
nhiệt tình của những người làm công tác này. Có thể liên
kết một số giảng viên có kinh nghiệm, nhiệt tình để mở
phòng tham vấn ngay tại trường. Hoạt động của trung tâm
này có thể định kì (một số buổi trong tuần) hoặc liên tục tùy
theo đặc điểm của từng trường để có sự hướng dẫn, trao đổi
kinh nghiệm về hoạt động tham vấn từ các chuyên gia; phối
hợp tổ chức các lớp học, các buổi hội thảo về các vấn đề có
liên quan. Trong trường hợp cần thiết có thể xin ý kiến của
những nhà chuyên môn để có hướng tác động phù hợp.
3. Kết luận
Kết quả khảo sát cho thấy, khả năng vượt khó của SV
thiệt thòi ở Đại học Huế không cao. Các nguyên nhân chỗ
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dựa xã hội, tinh thần lạc quan đều có mối quan hệ với chỉ
số AQ. Khả năng dự báo của chỗ dựa xã hội, tinh thần lạc
quan đối với chỉ mục C, O, R là lớn nhất. Các yếu tố trên,
dù có tương quan thuận với chỉ mục E nhưng không có
khả năng dự báo sự biến thiên của chỉ mục E với khả năng
vượt khó của nhóm đối tượng SV thiệt thòi. Các nghiên
cứu tiếp theo cần làm rõ hơn về điều này và có thể hướng
đến việc mở rộng các nhóm khách thể, tạo sự phong phú,
đa dạng về vùng miền, ngành nghề, thành phần, độ tuổi...
ngoài ra cũng có thể tìm hiểu mối quan hệ giữa khả năng
vượt khó với những yếu tố tâm lí, văn hóa, xã hội khác.
Có một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng vượt khó
cho SV thiệt thòi ở Đại học Huế là: nâng cao nhận thức
của cộng đồng về việc giáo dục khả năng vượt khó, đặc
biệt là cho SV thiệt thòi; hình thành và cải thiện năng lực
vượt khó cho SV; xây dựng và sử dụng hiệu quả mạng
lưới liên kết giữa SV với gia đình và các tổ chức, đoàn
thể; triển khai và phát huy hiệu quả hoạt động của trung
tâm tư vấn, tham vấn học đường cho SV.
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PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC...
(Tiếp theo trang 24)
Mỗi GV đóng một vai trò rất quan trọng vào sự phát
triển, đổi mới toàn diện giáo dục. Phát triển năng lực dạy
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và hiệu quả dạy học, phát triển năng lực của người học
theo hướng bền vững.
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