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Abstract: In order to well implement psychological consultations for students, the staff of the
school psychology must have certain competencies. The self-assessment of the necessary
competencies will help the staff to consult school psychology to self-study and improve their own
competencies. The article mentions awareness of some necessary competencies of school
psychology counselors in some high schools in Ho Chi Minh City, including: competency to guide
learning and life skills education for students; competency to conduct consultations, advocacy and
help as required by students; reporting competency, accountability competency; competency of
helping students make personal plans for their lives.
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1. Mở đầu
Tham vấn tâm lí cho học sinh (HS) là một trong
những nhiệm vụ quan trọng của các nhà trường, các cấp
quản lí giáo dục, các giáo viên. Tham vấn tâm lí cho HS
là sự tương tác, trợ giúp tâm lí, can thiệp (khi cần thiết)
đối với HS đang gặp phải khó khăn về tâm lí trong học
tập và cuộc sống để tìm hướng giải quyết phù hợp, giảm
thiểu tác động tiêu cực có thể xảy ra; góp phần xây dựng
môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và
phòng, chống bạo lực học đường [1; tr 2].
Để giúp cho các cán bộ tham vấn tâm lí học đường
(TLHĐ) hoàn thành tốt nhiệm vụ và góp phần vào sự phát
triển cho giáo dục nước nhà, cần phải có một chương trình
đào tạo một cách toàn diện không chỉ là kiến thức, kĩ năng,
thái độ mà cả những kĩ năng liên quan cho họ. Muốn làm
được điều này, trước hết cần có những công trình nghiên
cứu về những năng lực (NL) cần có của đội ngũ làm công
tác tham vấn TLHĐ một cách hệ thống. Bài viết đề cập nhận
thức về một số NL cần có của cán bộ tham vấn TLHĐ tại
một số trường phổ thông ở TP. Hồ Chí Minh.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số năng lực cần có của cán bộ tham vấn tâm
lí học đường
Một số nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng: “các
tư vấn viên trong các trường học là những cá nhân có
bằng đại học hoặc cao học về tư vấn và hướng dẫn tâm lí
(Ergene, 2011), áp dụng các chiến lược can thiệp nhận
thức, hành vi và hệ thống (Hackney and Cormier, 2008)
để đảm bảo các cá nhân khỏe mạnh về tinh thần (Myrick,
2003) hoàn toàn có thể cải thiện bản thân trong tất cả các
lĩnh vực cá nhân, xã hội, học thuật và nghề nghiệp

(American Counselor Association-ASCA, 2007); có thể
đối phó với các vấn đề mà họ gặp phải trong các tên miền
này; củng cố sức khỏe tâm thần của họ (Ergene, 2011);
cải thiện khả năng phục hồi tâm lí, giữ gìn sức khỏe và
trao quyền cho họ (Korkut, 2003); và đảm bảo tự hiện
thực hóa chúng (Kepceoglu, 1994)” [dẫn theo 2; tr 327].
“Nhân viên tư vấn trường học - những người phục vụ
tại các cơ sở giáo dục, cung cấp hỗ trợ tư vấn và cung cấp
các dịch vụ hướng dẫn cho HS để các em biết và chấp
nhận tính cách của mình mà không ngừng phát triển; đưa
ra các quyết định và lựa chọn liên quan đến giai đoạn
trên; để đối phó với những vấn đề gặp phải; để tận dụng
tối đa tiềm năng của mình và do đó đạt được tự hiện thực
hóa (Yesilyaprak, 2001). Các nhân viên tư vấn nhà
trường thường thực hiện các hoạt động trợ giúp sơ bộ, cụ
thể là tư vấn cá nhân và nhóm, hướng dẫn, tư vấn, điều
phối, quản lí trường hợp, chương trình hướng dẫn, lập kế
hoạch, quản lí và đánh giá (ASCA, 2007; Fitch and
Marshall, 2004; Kuhn, 2004; Morrissette, 2000; Paisley
and Mc Mahon, 2001)” [dẫn theo 2; tr 328].
Trên thực tế, công tác tham vấn học đường có một
khối lượng công việc rất lớn từ lập kế hoạch cho năm học
cho đến việc can thiệp trực tiếp vào từng trường hợp cụ
thể và đòi hỏi phải dùng nhiều kĩ thuật tham vấn trong
quá trình tham vấn cho đối tượng. Cán bộ tham vấn
TLHĐ cần có một hệ thống các NL từ cơ bản đến chuyên
biệt. Trong đó hệ thống NL cơ bản làm cơ sở, làm nền
tảng cho sự hình thành và phát triển hệ thống NL chuyên
biệt. Do đó, nhà tham vấn học đường phải quan tâm trang
bị và rèn luyện cho mình hệ thống NL cơ bản thật vững
vàng trước khi muốn hình thành hệ thống NL chuyên
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biệt, chứ không nên vội vàng, nôn nóng đốt cháy giai
đoạn trong quá trình rèn luyện.
Muốn thực hiện tốt những công việc trên thì buộc cán
bộ tham vấn TLHĐ phải có những NL nhất định nào đó.
Việc nhận thức được một số NL cần có khi làm công tác
tham vấn TLHĐ sẽ giúp cho bản thân cán bộ tham vấn
TLHĐ tự học tập, bồi dưỡng nâng cao NL của bản thân.
Những NL mà cán bộ tham vấn TLHĐ cần có như:
- NL thực hiện việc hướng dẫn học tập và giáo dục kĩ
năng sống cho HS: trực tiếp hướng dẫn, và thường xuyên
cộng tác với những giáo viên khác trong nhà trường giúp HS
theo kịp chương trình học tập; giúp đỡ, bảo vệ các nhóm HS
thực hiện nguyện vọng và giúp nhà trường thực hiện tốt mục
tiêu đề ra; hợp tác phát triển giáo dục kĩ năng sống cho HS.
- NL giúp HS xây dựng kế hoạch cá nhân: giúp đỡ cá
nhân hay các nhóm HS xây dựng kế hoạch phát triển học
tập, định hướng nghề nghiệp, xác định mục tiêu kế hoạch
xây dựng nhân cách, học tập các kĩ năng xã hội…; xây
dựng cơ sở dữ liệu chẩn đoán tâm lí chính xác và phù
hợp; luôn kết hợp chặt chẽ với các thành viên giáo dục
của nhà trường.
- NL thực hiện tham vấn, biện hộ và giúp đỡ theo yêu
cầu HS: tham vấn trực tiếp cá nhân hoặc nhóm HS có
nhu cầu tư vấn; trao đổi và liên hệ chặt với các thành viên
giáo dục của nhà trường nhằm giúp đỡ HS theo yêu cầu;
thu thập và phân tích các dữ liệu, đánh giá và định hướng
hoạt động trọng yếu của chương trình tham vấn.
- NL báo cáo, phúc trình, giải trình: báo cáo kịp thời,
đúng hạn hoạt động của chương trình tư vấn; trao đổi
thông tin về HS với các thành viên giáo dục nhà trường;

1. NL thực
hiện
việc
hướng dẫn học
tập và giáo dục
kĩ năng sống
cho HS

2. NL giúp HS
xây dựng kế
hoạch cá nhân
cho đời mình

sử dụng tốt các nguồn lực, và thiết bị kĩ thuật nghiệp vụ;
luôn cập nhật hiểu biết về luật pháp, các quy định, quy
chế của ngành và của tổ chức; sau mỗi năm học, cán bộ
tham vấn TLHĐ phải giải trình, kiểm điểm đánh giá tình
hình và mức độ hiệu quả của quá trình thực hiện chương
trình tham vấn; giải trình những kết quả đạt được trong
việc hướng dẫn HS thực hiện việc học tập, thay đổi nhân
cách và những trường hợp đã can thiệp có kết quả [3].
2.2. Khách thể và phương pháp nghiên cứu
Để khảo sát mức độ tự đánh giá về một số NL cần có
của cán bộ tham vấn TLHĐ tại TP. Hồ Chí Minh, chúng
tôi tiến hành khảo sát 93 khách thể làm công tác tham
vấn TLHĐ và giáo viên kiêm nhiệm ở một số trường
trung học cơ sở, trung học phổ thông Quận 3, 4, 6, Phú
Nhuận, Tân Phú, Bình Tân từ tháng 9/2018 đến tháng
3/2019 bằng phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, phỏng
vấn sâu và thống kê toán học. Thang đo gồm 5 mức độ:
điểm thấp nhất là 1, cao nhất là 5, cụ thể: mức rất thấp:
1≤ điểm trung bình (ĐTB)<1,8; mức thấp: 1,8 ≤ ĐTB<
2,6; mức trung bình: 2,6 ≤ ĐTB< 3,4; mức khá: 3,4 ≤
ĐTB<4,2; mức cao: 4,2 ≤ ĐTB ≤ 5,0.
2.3. Kết quả tự đánh giá năng lực của cán bộ tham vấn
tâm lí học đường tại Thành phố Hồ Chí Minh
Chúng tôi tìm hiểu mức độ tự đánh giá về NL của cán
bộ tham vấn TLHĐ tại TP. Hồ Chí Minh trên 4 nhóm
NL: NL thực hiện việc hướng dẫn học tập và giáo dục kĩ
năng sống cho HS; NL giúp HS làm kế hoạch cá nhân
cho đời mình; NL tham vấn, biện hộ và giúp đỡ theo yêu
cầu HS; NL báo cáo phúc trình giải trình. Kết quả được
thể hiện ở bảng sau:

Bảng tự đánh giá về NL của cán bộ tham vấn TLHĐ tại TP. Hồ Chí Minh
Đánh giá về sự
cần thiết
NL của cán bộ tham vấn TLHĐ
ĐTB
ĐLC
1.1. Hướng dẫn, và cộng tác với những giáo viên khác
4,24
0,80
trong nhà trường giúp HS theo kịp chương trình học tập
1.2. Giúp đỡ các nhóm HS thực hiện các mục tiêu học tập 4,22
0,83
1.3. Hợp tác phát triển giáo dục kĩ năng sống cho HS
4,36
0,73
Trung bình
2.1. Giúp HS xây dựng và phát triển kế hoạch học tập, định
hướng nghề nghiệp
2.2. Giúp HS xác định mục tiêu kế hoạch xây dựng nhân
cách, học tập các kĩ năng xã hội
2.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu chẩn đoán tâm lí chính xác và
phù hợp giúp HS có cơ sở xây dựng kế hoạch cho bản thân
2.4. Kết hợp chặt chẽ với các thành viên giáo dục của nhà
trường trong việc hỗ trợ HS xây dựng kế hoạch cá nhân
Trung bình

144

Tự đánh giá
của bản thân
ĐTB
ĐLC
3,07

0,85

3,17
4,11

0,82
0,69

4,23

0,78

3,42

0,70

4,37

0,78

3,45

0,69

4,45

0,86

3,07

0,70

4,28

0,84

3,05

1.06

4,35

0,80

3,20

0,92

4,36

0,76

3,19

0,70
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3. NL tham
vấn, biện hộ và
giúp đỡ theo
yêu cầu HS

4. NL báo cáo
phúc trình giải
trình

3.1. Tổ chức các hoạt động tham vấn trực tiếp cá nhân
hoặc nhóm HS có nhu cầu tham vấn
3.2. Trao đổi và liên hệ chặt với các thành viên giáo dục
của nhà trường nhằm giúp đỡ HS theo yêu cầu.
3.3. Thu thập và phân tích các dữ liệu, đánh giá và định
hướng hoạt động trọng yếu của chương trình tham vấn
3.4. Có kĩ năng sử dụng các công cụ đánh giá tâm lí cho
HS
3.5. Hiểu biết về đặc điểm tâm sinh lí của HS
Trung bình
4.1. Báo cáo kịp thời, đúng hạn hoạt động của chương
trình tham vấn cho HS
4.2. Trao đổi thông tin về HS với các thành viên giáo dục
nhà trường
4.3. Luôn cập nhật hiểu biết về luật pháp, các quy định,
quy chế của ngành và của tổ chức
4.4. Sau mỗi năm học, cán bộ tham vấn TLHĐ phải giải
trình, đánh giá tình hình và mức độ hiệu quả của quá trình
thực hiện chương trình tham vấn
4.5. Giải trình những kết quả đạt được trong việc hướng
dẫn HS thực hiện việc học tập, thay đổi nhân cách và
những trường hợp đã can thiệp có kết quả
Trung bình
ĐTB chung

Bảng trên cho thấy, những cán bộ tham vấn TLHĐ
đánh giá sự cần thiết của các NL ở mức cao (ĐTB =
4,46). Tuy nhiên, đánh giá thực tế chỉ ở mức khá (ĐTB
= 3,46). Điều đó cho thấy, có sự khác biệt không nhỏ
trong việc tự đánh về mức độ cần thiết và NL thực tế của
cán bộ tham vấn TLHĐ.
Đa số cán bộ tham vấn TLHĐ đánh giá mức độ cần
thiết của nhóm “NL thực hiện việc hướng dẫn học tập và
giáo dục kĩ năng sống cho HS” ở mức cao (ĐTB = 4,23).
Tuy nhiên, mức độ tự đánh giá thực tế của cán bộ tham
vấn TLHĐ chỉ ở mức khá (ĐTB = 3,42). Trong đó, NL
“Hướng dẫn, và cộng tác với những giáo viên khác trong
nhà trường giúp HS theo kịp chương trình học tập” và
“Giúp đỡ các nhóm HS thực hiện các mục tiêu học tập”
được cán bộ tham vấn TLHĐ đánh giá ở mức “cao” về sự
cần thiết (ĐTB lần lượt là 4,24 và 4,22), tuy nhiên, khi
đánh giá về mức độ thực tế thì chỉ ở mức trung bình (ĐTB
= 3,07 và ĐTB = 3,17), điều đó có ảnh hưởng không nhỏ
đến việc tham vấn hướng dẫn HS trong học tập. Thực tế
này một phần xuất phát từ nhu cầu tham vấn của HS chủ
yếu tập trung vào các hoạt động như giới tính, tình bạn,
tình yêu, chọn nghề... Điều này cũng phù hợp với kết quả
mà chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn sâu cô N.T.M.D

4,63

0,78

4,15

0,81

4,50

0,74

3,81

1,14

4,47

0,85

3,41

0,92

4,59

0,76

3,49

0,77

4,57
4,53

0,82
0,75

3,84
3,74

0,56
0,66

4,35

0,73

3,47

1,10

4,28

0,88

3,26

0,76

4,37

0,75

3,83

1,05

4,67

0,71

3,49

0,93

4,50

0,74

3,47

0,99

4,44
4,46

0,69
0,68

3,50
3,46

0,75
0,67

(Trường THPT quận Phú Nhuận): “Phần lớn các em HS
khi đến phòng tham vấn chỉ mong muốn được tham vấn về
các vấn đề như đặc điểm lứa tuổi, chuyện tình cảm và quan
hệ bạn bè, có những em quan tâm đến vấn đề nghề nghiệp
tương lai của bản thân”. Trong khi đó, NL “phát triển
giáo dục kĩ năng sống cho HS” được cán bộ tham vấn
TLHĐ không chỉ đánh giá về sự cần thiết ở mức cao (ĐTB
= 4,36), mà tự đánh giá thực tế bản thân cũng ở mức khá
(ĐTB = 4,11). Kết quả trên cho thấy, các hoạt động giáo
dục kĩ năng sống đang được những cán bộ tham vấn
TLHĐ chú trọng tổ chức ở các trường học.
NL “Giúp HS xây dựng kế hoạch cá nhân cho đời
mình” được cán bộ tham vấn TLHĐ đánh giá ở mức
“cao” về sự cần thiết (ĐTB = 4,36) trong khi đó tự đánh
giá NL thực tế chỉ ở mức “trung bình”.
Cán bộ tham vấn TLHĐ tự đánh giá NL thực tế chỉ ở
mức trung bình ở các nội dung “Giúp HS xác định mục
tiêu kế hoạch xây dựng nhân cách, học tập các kĩ năng
xã hội” (ĐTB = 3,07); “Xây dựng cơ sở dữ liệu chẩn
đoán tâm lí chính xác và phù hợp giúp HS có cơ sở xây
dựng kế hoạch cho bản thân” (ĐTB = 3,05) và “Kết hợp
chặt chẽ với các thành viên giáo dục của nhà trường
trong việc hỗ trợ HS xây dựng kế hoạch cá nhân” (ĐTB
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= 3,20). Điều đó cho thấy, việc hỗ trợ HS trong việc xác
định mục tiêu kế hoạch xây dựng nhân cách, học tập các
kĩ năng xã hội thông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu
chẩn đoán tâm lí chính xác và phù hợp giúp HS cũng
như kết hợp chặt chẽ với các thành viên giáo dục của nhà
trường hiện nay chưa thực sự được chú trọng, quan tâm
trong trường học. Kết quả này cũng một phần xuất phát
từ thực tế hiện nay, công tác tham vấn TLHĐ chưa được
nhìn nhận đúng về vai trò và ý nghĩa của nó trong trường
học, chưa nhận được sự quan tâm của cả hệ thống giáo
dục trong nhà trường. Bên cạnh đó cũng nhận thấy những
tích cực nhất định như trong việc “Giúp HS xây dựng và
phát triển kế hoạch học tập, định hướng nghề nghiệp”
(ĐTB = 3,45) được đánh giá ở mức khá, đây là nội dung
đang được cán bộ tham vấn TLHĐ tổ chức thực hiện ở
các trường học cho HS.
Nhóm “NL tham vấn, biện hộ và giúp đỡ theo yêu
cầu HS” được cán bộ tham vấn TLHĐ đánh giá ở mức
cao (ĐTB = 4,53) về sự cần thiết, đồng thời tự đánh giá
NL thực tế ở mức khá với ĐTB = 3,74. Đây là nhóm NL
được cán bộ tham vấn TLHĐ tự đánh giá tốt nhất trong
số những NL cần thiết cho công tác tham vấn TLHĐ.
Ở từng nội dung “Tổ chức các hoạt động tham vấn
trực tiếp cá nhân hoặc nhóm HS có nhu cầu tham vấn”
(ĐTB = 4,15), “Trao đổi và liên hệ chặt với các thành
viên giáo dục của nhà trường nhằm giúp đỡ HS theo yêu
cầu” (ĐTB = 3,81), “Thu thập và phân tích các dữ liệu,
đánh giá và định hướng hoạt động trọng yếu của chương
trình tham vấn” (ĐTB = 3,41), “Có kĩ năng sử dụng các
công cụ đánh giá tâm lí cho HS” (ĐTB = 3,49), “Hiểu
biết về đặc điểm tâm - sinh lí của HS” (ĐTB = 3,84) đều
ở mức khá, kết quả này là tín hiệu tích cực để cán bộ tham
vấn TLHĐ có thể hỗ trợ tốt hơn tham vấn, biện hộ và
giúp đỡ theo yêu cầu của HS.
Nhóm “NL báo cáo, phúc trình, giải trình” được cán
bộ tham vấn TLHĐ đánh giá sự cần thiết ở mức cao
(ĐTB = 4,44) và tự đánh giá NL thực tế ở mức khá (ĐTB
= 3,50), điều đó cho thấy, cán bộ tham vấn TLHĐ không
chỉ thể hiện được NL mà còn thể hiện được tính chuyên
nghiệp trong công tác.
Xét ở từng nội dung có thể thấy, cán bộ tham vấn
TLHĐ đã phần nào thực hiện được việc “Báo cáo kịp
thời, đúng hạn hoạt động của chương trình tham vấn cho
HS” (ĐTB = 3,47), “Luôn cập nhật hiểu biết về luật
pháp, các quy định, quy chế của ngành và của tổ chức”
(ĐTB = 3,83), “Sau mỗi năm học, cán bộ tham vấn
TLHĐ phải giải trình, đánh giá tình hình và mức độ hiệu
quả của quá trình thực hiện chương trình tham vấn”
(ĐTB = 3,49), “Giải trình những kết quả đạt được trong
việc hướng dẫn HS thực hiện việc học tập, thay đổi nhân
cách và những trường hợp đã can thiệp có kết quả”

(ĐTB = 3,47), các nội dung này đều được đánh giá ở mức
“khá”, kết quả đó cho thấy cán bộ tham vấn TLHĐ đang
thể hiện tính chuyên nghiệp trong công tác đồng thời
khẳng định được vai trò của hoạt động tham vấn TLHĐ
trong hệ thống giáo dục của trường học. Mặt khác, đây
là cơ sở quan trọng cho việc nâng cao chất lượng cho
hoạt động tham vấn TLHĐ.
3. Kết luận
Kết quả khảo sát cho thấy, cán bộ tham vấn TLHĐ tại
một số trường phổ thông ở TP. Hồ Chí Minh đánh giá cao
sự cần thiết của NL thực hiện việc hướng dẫn học tập và
giáo dục kĩ năng sống cho HS; NL thực hiện tham vấn, biện
hộ và giúp đỡ theo yêu cầu HS; NL báo cáo, phúc trình, giải
trình; giúp HS làm kế hoạch cá nhân cho đời mình trong quá
trình làm việc. Tuy nhiên, mức độ đánh giá NL thực tế chỉ
ở mức khá. Như vậy, có sự khác biệt không nhỏ trong việc
tự đánh về mức độ cần thiết và NL thực tế của cán bộ tham
vấn TLHĐ. Điều đó cho thấy, các cán bộ tham vấn TLHĐ
muốn làm tốt công việc của mình thì phải tích cực tự học
tập, bồi dưỡng nâng cao NL của bản thân.
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