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ĐẶT VẤN ĐỀ 

 

Chăm sóc và bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên luôn là một trong những 

mối quan tâm hàng đầu của xã hội. Chăm sóc sức khỏe thể chất tạo điều kiện 

cho trẻ phát triển thể lực, chiều cao, cân nặng, hoàn thiện dần các chức năng 

của cơ thể, giảm khả năng mắc bệnh tật và tránh được nguy cơ tử vong do 

bệnh tật. Chăm sóc sức khỏe tâm thần lại đóng vai trò quan trọng trong sự 

phát triển khả năng trí tuệ, phát triển mặt xã hội, tạo ra một sự cân bằng về 

tâm lý, tình cảm, phát triển tính tự lập, sự tự tin, tình yêu cuộc sống và các giá 

trị đạo đức căn bản nhất định của con người, giúp xây dựng và hình thành một 

nhân cách lành mạnh sáng tạo và chủ động. 

Sự phát triển kinh tế, xã hội nhanh đã làm nảy sinh nhiều yếu tố tác động 

lớn đến phát triển và gây ra những vấn đề sức khỏe tâm thần của trẻ. Theo báo 

cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO): trên phạm vi thế giới có đến 20% trẻ 

em và vị thành niên mắc các bệnh tâm thần (WHR, 2000); Tự tử trên toàn thế 

giới là nguyên nhân cao thứ ba của tử vong ở tuổi vị thành niên (WHR, 2001). 

Theo đánh giá mới nhất có 1 trong 6 trẻ có các khó khăn về sức khỏe tâm 

thần. Một số nhóm có nhiều khó khăn hơn và đặc biệt có các nhóm khó tìm 

được sự hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tâm thần kể cả khi có các chuyên gia về 

sức khỏe tâm thần và tâm lý [27]. 

Trong khi đó, thực trạng về sức khỏe tâm thần học đường còn nhiều 

những rào cản cho quá trình giáo dục toàn diện nhân cách học sinh nếu không 

có những giải pháp phù hợp. Hiện nay, nhiều công trình nghiên cứu về sức 

khỏe tâm thần học đường cho thấy có khoảng 20% trẻ em ở độ tuổi học 

đường đang gặp rối nhiễu tâm lý và khoảng 19,5% học sinh tiểu học và học 

sinh phổ thông có vấn đề về sức khỏe tâm thần, 96,2% học sinh có trạng thái 

lo lắng ở các mức độ khác nhau; khó khăn học tập (30,5%); vấn đề phát triển 

tâm sinh lý (25,1%); khó khăn mối quan hệ (20%) [14]… Dự án của Ủy ban 



 

Dân số, gia đình và trẻ em cũng đã theo dõi hơn 2.000 trẻ em từ năm 2001 - 

2015 tại 5 tỉnh thành của Việt Nam và cho thấy có 8 - 22% trẻ em tham gia 

nghiên cứu có vấn đề về sức khỏe tâm thần. 

Trước thực trạng nêu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như hầu hết các 

nhà nghiên cứu tâm lý học, giáo dục học đang nỗ lực hết sức để giảm thiểu 

các vấn đề sức khỏe tâm thần ở trẻ em. Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các 

thông tư quy định về tư vấn tâm lý học đường, chăm sóc giáo dục cho trẻ có 

nhu cầu đặc biệt. Mặt khác, các nghiên cứu trên thế giới cũng đã chứng minh 

việc nâng cao hiểu biết về sức khỏe tâm thần thông qua các chương trình giáo 

dục có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng ngừa, hỗ trợ và điều trị các rối 

loạn tâm thần cho học sinh, trong đó, các hoạt động tham vấn tâm lý xuất hiện 

và ngày càng phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, nhất là ở những đô 

thị đông dân. Hoạt động trợ giúp tâm lý học đường không chỉ đóng vai trò 

quan trọng đối với học sinh, sinh viên mà nó còn rất cần thiết cho giáo viên, 

phụ huynh học sinh – những người có liên quan đến sự nghiệp “trồng người”. 

Để giúp cho việc hỗ trợ giúp đỡ cho các em học sinh lứa tuổi trung học 

phổ thông được đáp ứng nhu cầu hỗ trợ tâm lý tốt và phù hợp, đúng mục đích, 

chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu tình trạng sức khỏe tâm 

thần và nhu cầu tư vấn tâm lý của học sinh trung học phổ thông trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng” nhằm mục tiêu: 

1. Đánh giá tình trạng sức khỏe tâm thần và các yếu tố liên quan đến sức 

khỏe tâm thần của học sinh trung học phổ thông. 

2. Đánh giá nhu cầu tư vấn tâm lý của học sinh trung học phổ thông tại 

một số trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 



 

CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

1.1. TỔNG QUAN VỀ SỨC KHỎE TÂM THẦN 

1.1.1. Khái niệm về sức khỏe tâm thần 

Trong khi sức khỏe về thể chất đã dần từng bước được xã hội đặt đúng 

vào vị trí của nó, thì sức khoẻ tâm thần (SKTT) còn phải bền bỉ phấn đấu 

để thay đổi dần nhận thức vẫn còn nhiều lệch lạc, nhiều mặc cảm. Vậy 

SKTT là gì? 

SKTT không chỉ là một trạng thái không có rối loạn hay dị tật về tâm 

thần, mà còn là một trạng thái tâm thần hoàn toàn thoải mái, muốn có một 

trạng thái tâm thần hoàn toàn thoải mái thì cần phải có chất lượng nuôi sống 

tốt, có được sự cân bằng và hòa hợp giữa các cá nhân, môi trường xung quanh 

và môi trường xã hội. Như vậy, thực chất SKTT ở cộng đồng là: 

1. Một cuộc sống thật sự thoải mái. 

2. Đạt được niềm tin vào giá trị bản thân, vào phẩm chất và giá trị của 

người khác. 

3. Có khả năng ứng xử bằng cảm xúc, hành vi hợp lý trước mọi tình huống. 

4. Có khả năng tạo dựng, duy trì và phát triển thỏa đáng các mối quan hệ. 

5. Có khả năng tự hàn gắn để duy trì cân bằng khi có các sự cố gây mất 

thăng bằng, căng thẳng (stress) [19]. 

Vậy là chăm sóc bảo vệ SKTT cho mọi người là một mục tiêu rất cụ thể, 

mang tính xã hội, nhưng cũng rất cao, rất lý tưởng và phải phấn đấu liên tục 

để tiến dần từng bước, cuối cùng đạt được mục tiêu “Nâng cao chất lượng 

cuộc sống” của con người Việt Nam. 

1.1.2. Định nghĩa về sức khỏe tâm thần 

SKTT là một trạng thái không chỉ không có rối loạn hay dị tật tâm thần 

mà còn là một trạng thái tâm thần hoàn toàn thoải mái, cần phải có chất lượng 



 

nuôi sống tốt, có được sự cân bằng và hòa hợp giữa cá nhân, người xung 

quanh và môi trường xã hội. 

1.2. SỨC KHỎE TÂM THẦN HỌC ĐƯỜNG 

1.2.1. Thực trạng sức khỏe tâm thần học đường 

Hiện nay, tỉ lệ gặp phải những rối loạn tâm thần học đường ngày càng 

cao và là một vấn đề ngày càng được quan tâm. Các bệnh lý về SKTT ở lứa 

tuổi học sinh (HS), sinh viên cao hơn hẳn so với tỉ lệ người mắc bệnh ở quần 

thể chung và đặc biệt ở lứa tuổi này ít được tiếp xúc với điều trị do còn có yếu 

tố kỳ thị về mặt tâm lý [6]. 

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến các rối loạn tâm thần tuổi học đường 

như: áp lực học căng thẳng, nhất là vào mùa thi. Nhiều bậc cha mẹ kỳ vọng 

quá nhiều ở con cái và điều này cũng tạo áp lực cho các em; Sự thay đổi các 

mối quan hệ bạn bè là những yếu tố stress dẫn đến các bệnh lý về tâm thần. 

Ngoài ra, những thói quen không lành mạnh, ví dụ như hút thuốc lá, uống 

rượu, không hoặc ít tập luyện thể dục thể thao hoặc những thói quen không tốt 

khi ngủ: thức quá khuya, ngủ dậy muộn; nghiện game, chơi điện tử quá nhiều 

dẫn đến ảnh hưởng đến chất lượng học hành, sức khỏe, là một mắt xích trong 

vòng xoắn bệnh lý của các rối loạn tâm thần. 

Cũng trong khuôn khổ Luận văn Thạc sĩ, tác giả Ngô Thị Mỹ Duyên 

(2015) đã nghiên cứu “nhận thức và thái độ của sinh viên Đại học Quốc gia 

Hồ Chí Minh đối với rối loạn sức khỏe tâm thần”. Nghiên cứu được tiến 

hành trên 400 sinh viên các trường thuộc Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh 

bằng phương pháp điều tra bằng bảng hỏi. Bảng hỏi tìm hiểu nhận thức của 

sinh viên về khả năng nhận diện 15 loại rối loạn tâm thần, nguyên nhân, hậu 

quả, cách chữa trị và thái độ của sinh viên đối với người có rối loạn. Kết quả 

thể hiện, sinh viên nhận diện được rối loạn lo âu cao nhất, một số rối loạn 

mà sinh viên chưa từng biết đến như rối loạn dạng cơ thể, rối loạn lo âu chia 

ly. Mức độ nhận diện của sinh viên nữ cao hơn nam giới, không có sự khác 



 

biệt về ngành học và giữa các trường với nhau. Nguyên nhân gây ra rối loạn 

tâm thần được xác định do căng thẳng từ cuộc sống; gặp các chấn động 

mạnh và sự hỗ trợ từ người thân, nhà trị liệu được xem là cách chữa trị hữu 

ích. Sinh viên có thái độ tích cực với các vấn đề SKTT, không có sự khác 

biệt theo giới tính, trường, ngành học. Tóm lại, nghiên cứu của tác giả Ngô 

Thị Mỹ Duyên đã phân tích chi tiết từng biểu hiện trong nhận thức và thái 

độ đối với rối loạn tâm thần của 400 sinh viên Đại học Quốc gia Hồ Chí 

Minh [2]. Một khảo sát dịch tễ học gần đây của Đặng Hoàng Minh trên mẫu 

đại diện quốc gia của 10 trong số 63 tỉnh/thành cho thấy mức trung bình các 

vấn đề SKTT trẻ em vào khoảng 12%, tương đương hơn 3 triệu trẻ em có 

nhu cầu dịch vụ SKTT. Các loại hình vấn đề SKTT phổ biến nhất trong trẻ 

em Việt Nam là những vấn đề hướng nội (lo âu, trầm cảm, cô đơn) và hướng 

ngoại (tăng động, giảm chú ý) [12]. 

Trong giai đoạn đại dịch COVID-19, vấn đề SKTT của HS trở nên nặng 

nề hơn. Theo nghiên cứu tại Anh Quốc, tỷ lệ trẻ có khả năng bị các vấn đề 

SKTT trong giai đoạn tháng 7 năm 2020 là 16%, trong khi đó giai đoạn 2017 

là 10,8% [30]. 

1.2.2. Một số vấn đề sức khỏe tâm thần ở học sinh trung học phổ thông 

1.2.2.1. Đặc điểm tâm lý của học sinh trung học phổ thông 

HS trung học phổ thông (THPT) có độ tuổi chủ yếu từ 15 đến 18 tuổi. 

Đó là giai đoạn đầu của tuổi thanh niên. Ở lứa tuổi này, các em đã có sự 

trưởng thành về tư tưởng, tâm lý, xã hội, tích cực tham gia vào cuộc sống lao 

động, học tập để chuẩn bị cho tương lai. Tóm lại, đây là thời kỳ nhân cách 

đang trưởng thành tiến tới ổn định. 

Đặc điểm về thể chất: Ở lứa tuổi này, HS THPT đã có cơ thể phát triển 

gần ngang bằng với cơ thể trưởng thành. Các chức năng sinh lý, não bộ và hệ 

thần kinh đạt mức độ phát triển cao, thể lực của các em phát triển mạnh, điều 

đó giúp cho các em thực hiện các công việc nặng nhọc, các công việc kỹ thuật 



 

tốt hơn, tiếp thu những kiến thức văn hóa, khoa học kỹ thuật và thông tin mới 

của xã hội rất nhanh. 

Đặc điểm về tâm lý: Sự phong phú về tri thức và kinh nghiệm mà các em 

lĩnh hội được qua từng môn học ở trường giúp cho quá trình cảm giác, tri 

giác, sự tập trung chú ý phát triển rõ rệt. Trí nhớ có chủ định, có ý nghĩa 

chiếm ưu thế. Ngôn ngữ cũng phát triển mạnh nhờ giao tiếp, giúp cho quá 

trình trí nhớ và tư duy chính xác hơn. Tư duy phát triển mạnh và hiệu quả hơn 

thể hiện khả năng tư duy logic, tư duy lý luận và tư duy trừu tượng. Ở lứa tuổi 

này, quá trình phát triển tự ý thức diễn ra mạnh mẽ, sôi nổi và có tính chất đặc 

thù riêng, có sự phân tích tự đánh giá, tư phê phán, tự điều chỉnh bản thân và 

theo đó, vai trò tự giáo dục ở lứa tuổi này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. 

Đặc điểm tình cảm của HS THPT: 

Ở lứa tuổi này, tình cảm của HS THPT phát triển mạnh mẽ và đa dạng, 

trong đó nổi bật nhất là quan hệ tình bạn và tình bạn khác giới. 

+ Quan hệ tình bạn: Tình bạn ở độ tuổi này có cơ sở, có lý trí và bền 

vững hơn tuổi thiếu niên. Ở đây nỗi bật là tình bạn của những bạn bè cùng độ 

tuổi, cùng giới phát triển mạnh. Nhu cầu chọn được bạn thân là đòi hỏi tất yếu 

của HS THPT. Việc chọn bạn thường không ở mức cảm tính, bề ngoài như ở 

tuổi thiếu niên, mà được xem xét có căn cứ về hứng thú, sự đồng cảm và lối 

sống. Tình bạn của những cặp bạn có khi kéo dài suốt đời và nhiều khi có giá 

trị trong việc hỗ trợ, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn cũng như khi thành đạt. 

+ Quan hệ với bạn khác giới: Tình yêu nam nữ xuất hiện, phát triển từ 

quan hệ thân thiết trong tình bạn. Tình cảm lúc này thường mang tính lãng 

mạn, thơ mộng, đa số HS THPT nhận thức đúng đắn về tình yêu. Trong giáo 

dục của nhà trường cũng cần quan tâm cung cấp cho các em những kiến thức 

giới tính, gia đình, tình bạn và tình yêu. 



 

- Một số nét ý chí và tính cách nổi bật của HS THPT: 

+ Tính độc lập: HS THPT muốn thể hiện lập trường, quan điểm của 

mình, muốn tự phán đoán các hiện tượng, các tình huống, tự quyết định hành 

động của mình. 

+ Tính kiên quyết: là nét tính cách bộc lộ rõ ở lứa tuổi này do bản chất 

thẳng thắn, thích những hành động dũng cảm, dám nghĩ dám làm và luôn đòi 

hỏi bản thân hướng về những mẫu người cương quyết, dũng cảm, năng động. 

+ Có lòng tự trọng cao: HS THPT thường nhạy cảm với sự đánh giá của 

người khác, rất quan tâm, coi trọng những nhận xét, lời khuyên của người lớn 

tuổi. Do đó, tự giáo dục, tự tu dưỡng ở lứa tuổi này có ý nghĩa to lớn. 

+ Tính tích cực tham gia hoạt động tập thể: đây là nét tính cách đặc biệt 

nổi bật của HS THPT. Họ thích giao tiếp rộng rãi, thích các hoạt động tập thể 

vui tươi, sôi nổi. Thông qua những hoạt động này làm phát triển phong phú 

thêm nhân cách. 

- Sự phát triển của ý thức nghề nghiệp và sự chuẩn bị cho cuộc sống 

tương lai 

HS THPT là những người đang học những năm cuối của hệ thống giáo 

dục phổ thông, với họ, những câu hỏi: học đại học hay học nghề, vào trường 

đại học nào, vì sao lại chọn nghề này, nghề kia, việc lựa chọn như vậy liệu có 

phù hợp không... thường xuyên làm họ bận tâm, vì việc chọn nghề gì sẽ liên 

quan đến toàn bộ kế hoạch đường đời của họ. Khác với thiếu niên, yếu tố 

chọn nghề ở HS THPT có ý nghĩa nghiêm túc, trực tiếp, cấp bách. Ý thức 

nghề nghiệp và sự lựa chọn kế hoạch sống tương lai của HS THPT cũng bị 

quy định và chi phối bởi xu hướng của nền kinh tế, xã hội của từng thời kỳ và 

sự phát triển của đất nước. 



 

1.2.2.2. Một số rối loạn tâm thần thường gặp ở học sinh trung học phổ thông 

a. Rối loạn cảm xúc: 

Có hai loại rối loạn cảm xúc bao gồm rối cảm xúc đơn cực và rối loạn 

cảm xúc lưỡng cực. Rối loạn đơn cực là trầm cảm chủ yếu, trong khi rối loạn 

lưỡng cực là khi một người trải nghiệm chu kỳ của Trầm cảm và Hưng cảm. 

 Trầm cảm: 

Trầm cảm: Ở lứa tuổi HS sinh viên, tỉ lệ mắc bệnh trầm cảm cao hơn so 

với nhóm quần thể chung từ 4 - 6%, với tỉ lệ mắc bệnh có thể tới 16%. Trầm 

cảm thường xuất hiện với những biểu hiện sau: Cảm giác quá buồn chán hoặc 

thất vọng, tuyệt vọng; cảm thấy không còn sự hy vọng và luôn cho rằng mọi 

việc đối với mình sẽ không bao giờ có thể tốt lên được; mất đi những sở thích 

tham gia vào các hoạt động mà trước kia mình hứng thú; giảm hoặc mất đi sự 

ngon miệng; gầy sút cân hoặc tăng cân trong một thời gian ngắn, mà không có 

một căn bệnh nào khác của cơ thể, có những rối loạn về giấc ngủ, hay quên, 

kém tập trung vào công việc; có ý nghĩ muốn chết, có thể có hành vi tự sát 

hay hủy hoại bản thân. 

Hầu hết thanh thiếu niên đều đôi khi cảm thấy buồn hoặc tuyệt vọng. 

Mất người thân, gặp vấn đề ở trường, vấn đề với gia đình hoặc bạn bè, và các 

tình huống khó khăn khác có thể khiến một đứa trẻ hoặc thiếu niên cảm thấy 

buồn, cô đơn, sợ hãi, căng thẳng hoặc lo âu. Những cảm giác này là phản ứng 

bình thường trước tác nhân gây stress trong cuộc sống. Tuy nhiên, một số em 

có cảm giác này hàng ngày hoặc gần như hàng ngày mà không có lý do rõ 

ràng, khiến việc thực hiện các chức năng bình thường của cuộc sống hàng 

ngày trở nên khó khăn. Do đó, không nên lẫn lộn với từ “trầm cảm” được sử 

dụng thông thường trong đời sống hàng ngày để chỉ việc buồn, căng thẳng, 

trầm uất. Rối loạn trầm cảm ở đây đề cập đến trầm cảm lâm sàng, có nghĩa là 

một rối loạn/bệnh tâm thần. 

 



 

Trầm cảm điển hình tác động tới cách người bệnh suy nghĩ, cảm nhận, 

cư xử và hoạt động. Trầm cảm điển hình có thể điều trị được. Trầm cảm được 

đặc trưng bởi ba nhóm triệu chứng: (1) Tâm trạng (2) Suy nghĩ (thường được 

gọi là nhận thức) và (3) Cảm giác cơ thể. Trầm cảm có thể xuất hiện khác 

nhau trong các nền văn hoá khác nhau, đặc biệt là trong các biểu hiện sinh lý. 

Một số triệu chứng bao gồm: 

• Phải đủ nghiêm trọng để gây suy yếu chức năng (ngừng làm những 

việc mà bình thường đang làm, hoặc làm giảm chất lượng của những gì họ 

đang làm). 

• Luôn xuất hiện hàng ngày, hầu hết trong ngày ít nhất là trong hai tuần. 

• Không gây ra do chất gây nghiện hoặc thuốc men hay bệnh tật và phải 

khác với những trạng thái thông thường của cá nhân. 

Những triệu chứng này là: 

Khí sắc: 

• Cảm thấy “chán nản”, “buồn”, “không hạnh phúc”. 

• Cảm thấy mất niềm vui hoặc không quan tâm, không hứng thú trong tất 

cả hoặc hầu như tất cả các hoạt động. 

• Cảm giác vô dụng, vô vọng hoặc tội lỗi quá mức và không thích hợp. 

Suy nghĩ: 

• Khả năng suy nghĩ hoặc tập trung giảm đáng kể. 

• Những ý nghĩ/kế hoạch tự sát hoặc sự bận tâm về cái chết và việc chết. 

Cảm giác cơ thể: 

• Mệt mỏi quá mức hoặc mất năng lượng. 

• Các vấn đề về giấc ngủ (khó vào giấc ngủ hoặc ngủ quá mức). 

• Tình trạng chậm chạp hoặc bồn chồn quá mức trong một số trường hợp. 

• Giảm đáng kể sự thèm ăn có thể dẫn đến sự giảm cân đáng chú ý (hoặc 

tăng quá mức). 

 



 

Tiêu chí: năm trong số các triệu chứng kể trên phải có mọi ngày trong 

thời gian hai tuần; một trong số năm triệu chứng phải có là tâm trạng chán 

nản hoặc mất hứng thú. 

 Rối loạn lưỡng cực: 

Bệnh được đặc trưng bởi chu kỳ (giai đoạn) gồm trầm cảm và hưng cảm. 

Chu kỳ có thể thường xuyên (hàng ngày) hoặc không thường xuyên (nhiều 

năm). Trong suốt giai đoạn trầm cảm hay hưng cảm, người bệnh có thể trở 

nên loạn thần. Bệnh gồm các biểu hiện như sau: 

- Có ít nhất một giai đoạn trầm cảm và ít nhất một giai đoạn hưng cảm. 

- Thay đổi tâm trạng nhanh chóng bao gồm sự cáu kỉnh, tức giận bùng phát. 

- Hành vi tự hủy hoại hoặc tự gây hại - bao gồm: chi tiêu, bạo lực đối với 

người khác, thờ ơ tình dục,… 

- Lạm dụng ma túy hoặc rượu . 

- Triệu chứng tâm thần bao gồm: ảo giác và ảo tưởng. 

b. Rối loạn lo âu 

 Rối loạn lo âu lan tỏa 

Rối loạn lo âu được đặc trưng bởi sự lo âu và lo lắng cao độ về nhiều thứ 

khác nhau. Sự lo lắng là không phù hợp với mối quan tâm hoặc sự kiện. Lo 

lắng này đáng chú ý hơn so với các quy tắc văn hóa xã hội thông thường. 

Thường thì trẻ em than phiền về thể chất như nhức đầu, mệt mỏi, đau cơ và 

buồn nôn. Những triệu chứng này có xu hướng mãn tính và những người trẻ 

tuổi có thể bỏ lỡ các hoạt động xã hội hoặc học đường vì các triệu chứng thể 

chất này. 

Làm thế nào để phân biệt được rối loạn lo âu với lo lắng bình thường? 

Lo lắng có thể được chia thành bốn loại: 

1) Cảm xúc: nghĩa là cảm thấy sợ hãi, lo lắng, căng thẳng hoặc đề phòng. 

2) Các phản ứng của cơ thể: lo lắng có thể gây ra nhiều phản ứng khác 

nhau của cơ thể bao gồm tăng nhịp tim, đổ mồ hôi, run rẩy, thở dốc, căng cơ 

và đau dạ dày. 



 

3) Suy nghĩ: khi trải qua lo lắng, mọi người thường nghĩ về những thứ 

liên quan đến các nguồn nguy hiểm thực tế hoặc có tiềm năng và có thể khó 

tập trung vào bất cứ điều gì khác. Một ví dụ là suy nghĩ một cái gì xấu sẽ xảy 

ra với người thân. 

4) Hành vi: mọi người có thể tham gia vào các hoạt động có khả năng 

loại bỏ nguồn nguy hiểm. Ví dụ bao gồm tránh tình huống lo sợ, người hoặc 

địa điểm và tự chế thuốc hoặc ma túy. 

Khi nào sự lo lắng trở thành rối loạn? 

Những đáp ứng về thể chất, tâm thần và hành vi đối với tình huống nguy 

hiểm là những phản ứng thông thường mà chúng ta gặp mỗi ngày. Nhiều lần 

“phản ứng lo âu” này là tự động, mọi sinh vật đều có những phản ứng tự động 

này như một cách tự bảo vệ bản thân tránh khỏi nguy hiểm. Tuy nhiên, lo 

lắng trở thành vấn đề khi: 

• Cường độ và/hoặc thời gian lớn hơn so với bối cảnh (ví dụ: nhìn thấy 

hình con chó nhưng rất sợ). 

• Nó dẫn đến sự suy yếu hoặc mất khả năng trong công việc, trường học 

hoặc môi trường xã hội. 

• Nó dẫn đến việc tránh các hoạt động hàng ngày nhằm giảm bớt sự lo lắng. 

Các tiêu chí để chẩn đoán rối loạn lo âu 

1. Lo lắng quá mức và lo lắng xảy ra trong ít nhất 6 tháng về một vài thứ 

2. Khó kiểm soát được lo lắng. 

3. Lo lắng và lo âu kết hợp với 3 hoặc nhiều hơn những biểu hiện sau 

đây: Bồn chồn hoặc cảm giác lơ lửng, mệt mỏi, khó tập trung, căng cơ hoặc 

thay đổi giấc ngủ. 

4. Lo lắng và lo âu không phải do lạm dụng chất gây nghiện, tình trạng 

sức khoẻ hoặc rối loạn tâm thần. 

5. Các lo lắng và các triệu chứng thể chất gây ra sự phiền toái và suy yếu 

đáng kể chức năng trong hoạt động hàng ngày 



 

 Ám ảnh sợ xã hội 

Ám ảnh sợ xã hội hay rối loạn lo âu xã hội, đặc trưng bởi cảm giác sợ 

hãi mãnh liệt đối với tình huống và hoạt động xã hội liên quan tới thể hiện 

khả năng như bị gọi lên bảng hoặc bắt chuyện với bạn. Rối loạn này có thể 

ảnh hưởng nghiêm trọng tới thành tích của HS tại trường, việc đến lớp, cũng 

như khả năng hòa nhập xã hội với bạn bè, xây dựng và phát triển các mối 

quan hệ. Ám sợ xã hội thường xuất hiện ở tuổi 13, nhưng cũng có thể được 

thấy ở mọi lứa tuổi. 

Biểu hiện của ám ảnh sợ xã hội: 

Người mắc ám ảnh sợ xã hội thường sợ hãi làm điều gì đó trước mặt 

người khác. Họ sợ những người khác sẽ đánh giá tất cả mọi thứ họ làm một 

cách tiêu cực. Họ tin rằng họ có thể được coi là thiếu sót hoặc vô giá trị nếu 

bất kỳ dấu hiệu sai sót nào của họ bị phát hiện. Họ có thể đối phó bằng cách 

cố gắng làm mọi thứ hoàn hảo, hạn chế làm những gì trước mặt người khác và 

dần dần ít giao tiếp với người khác. HS có ám ảnh sợ xã hội thường gặp các 

triệu chứng hoảng sợ trong các tình huống xã hội. Kết quả là các em có xu 

hướng tránh các tình huống xã hội như trình bày trước đám đông hoặc các sự 

kiện trường học. Một số có thể có một thời gian khó khăn khi tham dự lớp 

học hoặc có thể tránh đi đến trường hoàn toàn. Mặc dù các em thừa nhận rằng 

nỗi sợ hãi của mình là quá mức và không hợp lý nhưng không thể kiểm soát 

được nó và do đó tránh những tình huống gây lo lắng cho họ. 

Ám ảnh sợ xã hội đôi khi không được coi là quan trọng vì phụ huynh 

nhầm lẫn biểu hiện này với biểu hiện xấu hổ, nhút nhát. Xấu hổ thuộc tính 

khí; không ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày như tác động của ám ảnh sợ 

xã hội. Trẻ có tính hay xấu hổ có thể mất nhiều thời gian hơn để hòa nhập vào 

một tình huống xã hội, nhưng thực hiện được điều đó. Tương tự, trẻ hay xấu 

hổ hòa nhập với những đứa trẻ khác, chỉ khác biệt ở mức độ hòa nhập so với 

bạn cùng lứa. Trái lại, trẻ mắc ám ảnh sợ xã hội rất lo lắng khi phải giao tiếp 



 

với người khác. Việc giao tiếp khiến trẻ sợ hãi và cố gắng tránh né hoàn toàn. 

Tiêu chuẩn chẩn đoán: Những điều sau đây phải có đối với người mắc 

ám ảnh sợ xã hội: 

- Sợ hãi rõ ràng và liên tục về các tình huống xã hội hoặc tình huống mà 

người đó tiếp xúc với những người không quen; Sợ hãi hoặc xấu hổ 

- Việc tiếp xúc với tình huống gây sợ hãi gần như luôn luôn gây ra sự lo 

lắng hoặc hoảng sợ 

- Nhận ra được nỗi sợ hãi quá mức hoặc không phù hợp 

- Né tránh hoặc sợ hãi làm suy giảm chức năng đáng kể 

- Tránh các tình huống xã hội hay các tình huống phải thể hiện mình 

hoặc chịu đựng nó với lo lắng hoặc căng thẳng dữ dội 

- Các triệu chứng không phải do chất gây nghiện, thuốc men hoặc tình 

trạng sức khoẻ chung 

 Rối loạn ám ảnh cưỡng bức 

Ám ảnh cưỡng bức là một chứng rối loạn lo âu được đặc trưng bởi ám 

ảnh và/hoặc sự ép buộc (cưỡng bức). Những nỗi ám ảnh là những suy nghĩ, 

hình ảnh hoặc những xung động không mong muốn, những hành động xâm 

nhập, vô ích hoặc không phù hợp nhưng không thể kiểm soát được. Cưỡng 

bức là những hành vi lặp đi lặp lại, mà người đó thực hiện để giảm lo lắng 

liên quan đến nỗi ám ảnh, ví dụ như đếm, chạm, rửa và kiểm tra. Cả hai có thể 

có cường độ như nhau, gây ra rất nhiều căng thẳng và ảnh hưởng đáng kể vào 

hoạt động chức năng hàng ngày của người đó. 

 Rối loạn ám ảnh: 

- Những suy nghĩ, xung động hoặc hình ảnh thường xuyên, liên tục xâm 

nhập và không thích hợp gây ra căng thẳng hoặc lo âu đáng kể 

- Những triệu chứng này không chỉ đơn giản là những lo lắng quá mức 

về cuộc sống hàng ngày 

 



 

- Người có các triệu chứng này cố gắng lấn át hoặc phớt lờ chúng. Họ có 

thể cố gắng vô hiệu hoá, giảm hoặc ngăn chặn các ý nghĩ ám ảnh này bằng 

một số suy nghĩ hoặc hành động khác. 

- Người đó biết rằng những ý nghĩ đó đến từ suy nghĩ, tâm trí của họ 

 Rối loạn Cưỡng bức: 

• Các hành vi lặp đi lặp lại (như kiểm tra, rửa…) hoặc các hành vi không 

lời, trong đầu (như đếm, cầu nguyện, lặp lại từ trong âm thầm …) mà người 

đó cảm thấy cần phải thực hiện để đáp trảsự ám ảnh hoặc tuân theo các quy 

tắc cứng nhắc. 

• Những hành vi hoặc hành vi không lời này nhằm mục đích ngăn 

ngừa hoặc giảm căng thẳng hoặc ngăn ngừa một số sự kiện hoặc tình huống 

sợ hãi nhưng trên thực tế, hành vi này không liên quan với những ám ảnh 

mà họ nghĩ. 

 Rối loạn stress sau sang chấn (PTSD): 

Rối loạn stress sau sang chấn phát triển sau một sang chấn xảy ra mà một 

người trải qua hoặc chứng kiến. Nó liên quan đến sự phát triển của các phản 

ứng tâm lý và liên quan đến trải nghiệm sang chấn như những hồi tưởng tái 

diễn, xâm lấn và buồn rầu. Điều này có thể xảy ra dưới hình thức cơn ác 

mộng, hồi tưởng lại và/hoặc ảo giác. 

Các triệu chứng của PTSD phát triển trong vòng 6 tháng sau sự kiện 

sang chấn và được chia thành ba loại: 

Các triệu chứng trải nghiệm lại: những xâm nhập thường xuyên, hồi 

tưởng kinh hoàng hay ký ức về sự kiện từ trí nhớ, những giấc mơ hay những 

hồi ức, trong đó cá nhân nhận thức được mình đang sống lại sự kiện như thể 

nó đang thực sự xảy ra trong hiện tại. 

Các triệu chứng né tránh và trơ/tê liệt cảm xúc: tránh mọi thứ - 

người, địa điểm, chủ đề trò chuyện, thức ăn, thức uống, điều kiện thời tiết, 

quần áo, hoạt động, tình huống, suy nghĩ, cảm xúc - có liên quan hoặc nhắc 



 

nhở đến sự kiện sang chấn. Thêm vào đó, người bệnh có thể cảm thấy không 

có cảm xúc, trơ cảm thấy mất hứng thú trong các hoạt động trước đây, tách 

rời khỏi gia đình, bạn bè và cảm giác vô vọng về tương lai. 

Các triệu chứng tăng nhạy cảm, dễ kích động quá mức: vấn đề về 

giấc ngủ (khó ngủ hoặc ngủ gật), khó chịu, giận dữ, tăng cường cảnh giác, 

phản ứng giật mình và khó tập trung. 

PTSD phải được phân biệt với các phản ứng bình thường (như buồn 

phiền, đau khổ, thương tiếc) với những mất mát hay rối loạn stress cấp tính. 

Rối loạn stress cấp tính có các triệu chứng tương tự như PTSD nhưng sẽ hết 

hoặc giảm đi nhiều mà không cần điều trị chính thức trong vòng bốn tuần sau 

sự kiện sang chấn. Sự kéo dài và mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng 

PTSD có thể khác nhau theo thời gian với sự hồi phục hoàn toàn xảy ra trong 

vòng nửa năm (hoặc ít hơn) trong một hoặc nhiều trường hợp. 

c. Rối loạn hành vi 

Mọi trẻ em đều có những thời điểm cư xử không tốt và những giai đoạn 

vượt qua giới hạn thông qua hành động tiêu cực bột phát. Tuy nhiên, nếu đứa 

trẻ thường xuyên thể hiện thái độ thù nghịch và/hoặc khiêu khích người lớn 

trong một giai đoạn ổn định, trẻ có thể đã mắc rối loạn hành vi. Trẻ mắc rối 

loạn này có hành vi tiêu cực đến mức ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày 

của chúng, cũng như của mọi người xung quanh. 

Hai dạng rối loạn hành vi gây rối phổ biến nhất là rối loạn thách thức 

chống đối và rối loạn hành vi cư xử. Rối loạn thách thức chống đối thường 

xuất hiện sớm ở trẻ em, đặc trưng bởi hành vi thù địch, thách thức và không 

vâng lời hướng tới bố mẹ, GV và những hình mẫu quyền lực khác. 

Rối loạn hành vi cư xử tương tự rối loạn thách thức chống đối nhưng 

nghiêm trọng hơn. Rối loạn hành vi cư xử đặc trưng bởi hành vi dai dẳng, lặp 

đi lặp lại liên quan tới vi phạm quyền cơ bản của con người và phá vỡ nghiêm 

trọng quy tắc xã hội. Trẻ mắc các rối loạn này thường gặp khó khăn trong học 



 

tập, kỹ năng xã hội kém và dễ bột phát (Ví dụ: khuynh hướng hành động 

không suy nghĩ tới hậu quả). Rối loạn hành vi gây rối thường gặp ở HS nam 

hơn ở HS nữ. 

 Rối loạn thách thức chống đối: 

HS mắc rối loạn thách thức chống đối thể hiện kiểu hành vi thách thức, 

không vâng lời, thù địch hướng tới các hình mẫu quyền lực. Hành vi này vượt 

quá mức độ chấp nhận được của các hành vi không đúng đắn ở tuổi của đứa 

trẻ và kéo dài ít nhất sáu tháng. 

Các tiêu chí chẩn đoán rối loạn thách thức chống đối: 

HS mắc rối loạn thách thức chống đối có các triệu chứng sau và kéo dài 

ít nhất 6 tháng: 

- Thường xuyên nổi nóng 

- Thường xuyên tranh cãi 

- Thường xuyên từ chối tuân theo quy tắc và yêu cầu 

- Thường xuyên cố tình quấy nhiễu người khác 

- Thường xuyên chỉ trích lỗi lầm hoặc hành vi không đúng của người khác 

- Thường rất nhạy cảm với nhận xét của người khác, hoặc dễ cảm thấy bị 

người khác làm phiền 

- Thường xuyên giận dữ hoặc oán hận 

- Thường xuyên thể hiện sự độc ác hoặc thù hằn 

 Rối loạn hành vi cư xử: 

Thiếu niên mắc rối loạn hành vi cư xử thường có hành vi sai lệch, bột 

phát và/hoặc chống đối xã hội, vi phạm quyền cơ bản của người khác, hoặc 

quy tắc xã hội đối với hành vi hợp tuổi. Vấn đề liên quan tới rối loạn hành vi 

cư xử ảnh hưởng tới hoạt động xã hội và/hoặc học tập của các em. 

Tiêu chuẩn chấn đoán rối loạn hành vi cư xử 

Triệu chứng của rối loạn hành vi cư xử xảy ra ít nhất trong 6 tháng, có 

thể bao gồm: 



 

- Bắt nạt, đe dọa, hoặc ra oai với bạn/trẻ khác 

- Thường bắt đầu các cuộc đánh nhau 

- Sử dụng vũ khí hoặc dụng cụ có thể gây tổn thương thực thể nghiêm 

trọng cho người hoặc tài sản 

- Đối xử độc ác với động vật hoặc người 

- Ăn cắp 

- Bạo lực thể chất với người khác (hiếp, tấn công…) 

- Phá hoại tài sản (ví dụ: đốt, đập vỡ cửa sổ, phá cửa nhà, tòa nhà hoặc ô tô) 

- Thường nói dối hoặc không giữ lời hứa 

- Không về nhà cả đêm bất chấp quy định của bố mẹ 

- Thường bỏ nhà ra đi, hoặc bỏ nhà đi trong thời gian dài 

- Sử dụng rượu hoặc ma túy 

- Bỏ học 

d. Bệnh lý loạn thần: 

Là một trạng thái rối loạn tâm thần ít gặp hơn so với rối loạn lo âu trầm 

cảm. Thường thì đây là một bệnh lý nặng và những stress căng thẳng khi thi 

cử là yếu tố thúc đẩy khởi phát của tình trạng loạn thần. Tuy ít gặp hơn nhưng 

rối loạn loạn thần cấp thường là bệnh nặng, phải điều trị nội trú, người bệnh 

thường biểu hiện với những triệu chứng hoang tưởng, ảo giác, rối loạn hành 

vi tác phong nhiều. Tuy nhiên cũng có những trường hợp bệnh biểu hiện từ 

từ, kín đáo, và đến khi phát hiện bệnh thì người bệnh đã ở trạng thái bệnh 

nặng [7]. 

1.2.2.3. Nguyên nhân của các rối loạn tâm thần 

Cho đến nay, hầu hết các rối loạn tâm thần chưa được xác định được 

nguyên nhân chính xác. Tuy nhiên, nghiên cứu gợi ý cho thấy sự kết hợp của 

nhiều yếu tố, bao gồm di truyền, sinh học, sang chấn tâm lý và stress từ môi 

trường có thể liên quan đến việc xuất hiện rối loạn. 

 



 

Di truyền: Nhiều rối loạn tâm thần xuất hiện ở các thế hệ trong gia đình 

cho thấy một rối loạn hay tính dễ tổn thương đối với rối loạn này, có thể được 

truyền từ ông bà, cha mẹ tới con cháu thông qua hệ thống gene. 

Sinh học: Tương tự như ở người lớn, nhiều rối loạn tâm thần ở trẻ em và 

thanh thiếu niên cũng do hoạt động bất thường ở một số vùng não, đặc biệt là 

vùng kiểm soát cảm xúc, tư duy, nhận thức và hành vi. Chấn thương ở đầu đôi 

khi có thể dẫn tới thay đổi tính tình và nhân cách. 

Sang chấn tâm lý: Một số rối loạn tâm thần có thể do sang chấn tâm lý 

gây ra, như bị lạm dụng nghiêm trọng về cảm xúc, thể chất hoặc tình dục; mất 

mát lớn khi còn nhỏ như mất cha, mẹ và bị bỏ mặc. 

Stress môi trường: các sự kiện gây stress hoặc sang chấn có thể thúc 

đẩy rối loạn xuất hiện trên người vốn dễ tổn thương với một rối loạn tâm thần. 

Bên cạnh đó, mô hình sinh học – tâm lý – xã hội và mô hình tính dễ bị 

tổn thương – stress cũng được sử dụng để giải thích nguyên nhân của rối loạn 

tâm thần. 

Mô hình sinh tâm xã hội 

Các yếu tố sinh học, tâm lý, xã hội có liên quan với nhau và đều quan 

trọng trong việc cải thiện sức khỏe hoặc gây bệnh cho cá nhân. Mô hình sinh 

tâm xã hội khuyến khích nhà chuyên môn tìm cách giải thích rối loạn qua 

đánh giá các yếu tố sinh học, tâm lý và xã hội. Các yếu tố này được xem là 

góp phần gây ra hoặc duy trì rối loạn. Yếu tố sinh học bao gồm gene, khí chất, 

hormon, hoạt động của hệ miễn dịch, hoạt động của hệ dẫn truyền thần kinh 

và vấn đề sức khỏe thể chất. Yếu tố tâm lý bao gồm cách tư duy tiêu cực hoặc 

thiếu thực tế, thiếu kỹ năng đối phó, thiếu khả năng phán xét, thiếu trí tuệ cảm 

xúc (khả năng nhận thức, hiểu và bày tỏ cảm xúc). Yếu tố xã hội bao gồm trải 

nghiệm hoàn cảnh gây sang chấn, bị chia tách sớm (với bố mẹ), thiếu hỗ trợ 

xã hội, bị quấy nhiễu (bị bắt nạt), hành vi được củng cố bởi người khác. 

Nghiên cứu đã cho thấy sự kiện xã hội căng thẳng có thể là yếu tố kích phát 



 

tác động của gene, tạo ra thay đổi trong hoạt động não bộ. Các yếu tố này phụ 

thuộc qua lại, ảnh hưởng và kích hoạt lẫn nhau. 

Mô hình tính dễ tổn thương - stress 

Trong mô hình tính dễ bị tổn thương - stress, con người đều có tính dễ 

tổn thương với trầm cảm, mặc dù ở các mức độ khác nhau. Tuy nhiên, mô 

hình tính dễ bị tổn thương - stress cho rằng chỉ đơn thuần tính dễ tổn thương 

đối với một rối loạn tâm thần không đủ để gây bệnh. Thay vào đó, tính dễ bị 

tổn thương của cá nhân phải tương tác với sự kiện gây stress trong cuộc 

sống (có thể là sự kiện xã hội, tâm lý hoặc sinh học) để có thể khởi phát 

bệnh. Theo mô hình này, tính dễ tổn thương ở cá nhân đối với một rối loạn 

tâm thần càng lớn, stress từ môi trường đủ để gây bệnh sẽ chỉ cần càng nhỏ. 

Ngược lại, tính dễ tổn thương càng ít, stress từ môi trường sẽ cần càng lớn 

để có thể gây bệnh được. 

Tóm lại, sự tác động qua lại giữa các yếu tố di truyền, sinh học, môi 

trường và các sự kiện sang chấn được xem là nguyên nhân gây ra rối loạn tâm 

thần. Việc xác định chính xác nguyên nhân mỗi loại rối loạn cần dựa vào đặc 

điểm, hoàn cảnh, tiểu sử của từng cá nhân cụ thể. 

1.2.2.4. Các hình thức điều trị rối loạn tâm thần 

Quản lý và điều trị rối loạn tâm thần cần có sự phối hợp đa ngành giữa 

các nhà tâm thần học, bác sĩ, các nhà tâm lý học lâm sàng, cán sự xã hội, nhà 

giáo dục… Hiện nay có nhiều hình thức, phương pháp điều trị rối loạn tâm 

thần. Mỗi cá nhân sẽ được áp dụng phương pháp, lộ trình khác nhau phụ 

thuộc vào mức độ rối loạn và điều kiện cụ thể. Chúng tôi trình bày một số 

phương pháp phổ biến theo cách tiếp cận của Benjamin James Sadock và 

Virginia Alcott Sadock [21]. 

a. Phương pháp điều trị sinh học 



 

Điều trị hóa dược 

Đã có nhiều nghiên cứu chứng minh về hiệu quả của các can thiệp dược 

lý đối với rối loạn tâm thần ở trẻ em và vị thành niên, đặc biệt là trầm cảm, 

loạn thần hay tâm thần phân liệt khởi phát sớm, tăng động giảm chú ý ... Tuy 

nhiên, việc sử dụng thuốc cần được cân nhắc, giám sát và đánh giá chặt chẽ. 

Nhà lâm sàng cần cân nhắc giữa yếu tố lợi, hại và phải giải thích cho bệnh 

nhân hoặc người chăm sóc những thông tin liên quan đến việc sử dụng thuốc. 

Các biện pháp điều trị sinh học khác: 

Ngoài hóa dược, sốc điện cũng được sử dụng để điều trị một số trường 

hợp rối loạn tâm thần. Tuy nhiên, liệu pháp này hiếm khi chỉ định cho trẻ em 

và vị thành niên. 

Kích thích từ xuyên sọ là một kỹ thuật sử dụng từ trường điều trị không 

gây co giật đã được chứng minh hiệu quả trong điều trị trầm cảm kháng thuốc 

và đã được chấp thuận sử dụng rộng rãi trong điều trị trầm cảm, đặc biệt là 

trầm cảm kháng trị. 

b. Phương pháp điều trị tâm lý 

Trị liệu tâm lý được sử dụng cho nhiều rối loạn khác nhau, đặc biệt là các 

rối loạn liên quan đến stress, tâm trạng. Có nhiều loại liệu pháp tâm lý. Nếu 

phân loại theo phương thức tác động sẽ có liệu pháp tâm lý gián tiếp, liệu pháp 

tâm lý trực tiếp (ám thị, thôi miên…). Nếu phân loại theo thành phần người 

tham gia điều trị có liệu pháp tâm lý cá nhân, liệu pháp tâm lý nhóm, liệu pháp 

gia đình hay liệu pháp điều trị cặp đôi… Ngày nay, một trong các liệu pháp 

tâm lý được ứng dụng nhiều nhất để điều trị các rối loạn tâm thần là liệu pháp 

nhận thức hành vi. Ngoài ra các liệu pháp khác có tính lịch sử lâu đời vẫn được 

sử dụng và chứng minh có hiệu quả như liệu pháp tâm vận động. 

Tóm lại có nhiều phương pháp điều trị rối loạn tâm thần. Để đem lại 

kết quả tốt nhất cho người bệnh cần có sự kết hợp linh hoạt các biện pháp 

khác nhau. 



 

1.2.3. Lịch sử nghiên cứu tâm lý học đường trên thế giới 

Các nghiên cứu về nhu cầu tham vấn tâm lý học đường ở nước ngoài 

NCTV là một lĩnh vực nghiên cứu được bắt đầu chú trọng từ những năm 80 

của thế kỷ trước khi vấn nạn rối nhiễu tâm lý trở nên nghiêm trọng trong xã 

hội công nghiệp hiện đại. Đặc biệt, NCTVHĐ của HS, sinh viên được nhiều 

nhà nghiên cứu quan tâm khảo sát bởi đó là một trong những cơ sở quan trọng 

cho việc thành lập và nội dung hoạt động của các phòng TLHĐ trong trường 

học ở các nước trên thế giới. Từ đó cho đến nay, có khá nhiều cách tiếp cận 

về lĩnh vực này, tuy nhiên, có thể khái quát một số xu hướng nghiên cứu 

chính sau: Tâm lý học đường là một nhánh của nghành Tâm lý học được ra 

đời vào những năm đầu thế kỷ XX tại Mỹ. Jesse B. Davis có thể được xem là 

một trong những người đầu tiên trong lĩnh vực này khi giới thiệu một chương 

trình “Những hướng dẫn về nghề nghiệp và đạo đức” và Frank Parsons, được 

xem như là cha đẻ của nghề Hướng dẫn (còn gọi là Khải đạo), khi ông giới 

thiệu cuốn sách “Lựa chọn một nghề” (Choosing a Vocation) (1909), trong đó 

ông trình bày những phương pháp kết nối những đặc điểm tính cách của mỗi 

cá nhân với một nghề nghiệp. Năm 1927, chuyên nghành Tâm lý học đường 

đầu tiên được đào tạo tại trường Đại học New York bao gồm đào tạo đại học 

và sau đại học. Sau những năm 30 của thế kỷ XX, Hiệp hội các nhà Tâm lý 

học Hoa Kỳ được thành lập nhưng loại trừ các nhà tâm lý học đường vì không 

có bằng tiến sĩ – một yêu cầu đối với những thành viên. Đến năm 1997, tiêu 

chuẩn quốc gia dành cho các hoạt động tham vấn, hỗ trợ tâm lý học đường 

xuất hiện. Kể từ đó, nghành Tâm lý học đường được xem như là đã ra đời. 

Hiện nay, Hiệp hội các nhà Tâm lý học đường Hoa Kỳ được xem như là 

nguồn tham khảo và kiểu mẫu cho các chương trình tham vấn, hỗ trợ tâm lý 

học đường của hầu hết các nước trên thế giới. Ngày nay, các dịch vụ tham 

vấn, hỗ trợ tâm lý học đường đã trở nên phổ biến và không thể thiếu được 

trong các trường học, các cơ sở đào tạo ở Anh, Pháp, Nga, Đức…. và nhiều 



 

quốc gia khác trên thế giới. Ở Nga, hoạt động trợ giúp tâm lý xuất hiện muộn 

hơn vào khoảng những năm 80 của thế kỷ XX cùng với những thực nghiệm 

tâm lý nhằm ứng dụng Tâm lý học vào các trường học của thành phố 

Mátxcơva. Tại đây, chính sự xuất hiện nhiều chương trình, nhiều phương 

pháp dạy học khác nhau, các cơ sở đào tạo mới ra đời và sự xuất hiện của các 

giá trị mới như tự do tư duy, tính tích cực…. đã thúc đẩy sự phát triển của loại 

hình dịch vụ vừa ra đời này. 

1.2.4. Lịch sử nghiên cứu tâm lý học đường tại Việt Nam 

Hiện nay, Tâm lý học đường trên thế giới đã có một quá trình phát triển 

lâu dài. Tuy nhiên, ở nước ta, Tâm lý học đường vẫn còn là một lĩnh vực khá 

mới mẻ. Các hoạt động tham vấn, trợ giúp tâm lý học đường cho học sinh, 

sinh viên còn chưa được đầu tư và quan tâm đúng mức. Trước đây, trong 

thời gian chiếm đóng miền Nam Việt Nam, Mỹ đã cho triển khai các hoạt 

động Khải đạo trong các trường học. Đến năm 1975, khi miền Nam được 

giải phóng, cách thức tiếp cận với giáo dục đã thay đổi làm cho hoạt động 

này không còn tồn tại trong các trường học với đúng nghĩa của nó nữa. Năm 

1984, trung tâm nghiên cứu tâm lý trẻ và tâm bệnh N-T do bác sĩ Nguyễn 

Khắc Viện thành lập đã trở thành nơi đầu tiên thực hành, phát triển nghề 

tham vấn trong đó có lĩnh vực tâm lý trẻ em và gia đình. Phương châm 

nghiên cứu của trung tâm là trung lâp, không suy tôn một trường phái nào, 

không lấy một học thuyết nào làm chính thống. Phương pháp nghiên cứu 

chủ yếu là nghiên cứu sâu từng trường hợp. Ngoài ra phải kể đến các công 

trình nghiên cứu của Viện tâm lý học, khoa Tâm lý – giáo dục của trường 

Đại học Sư Phạm, khoa Tâm lý học – trường Đại học khoa học xã hội và 

nhân văn, các tổ bộ môn tâm lý - giáo dục các trường đại học, cao đẳng sư 

phạm trong cả nước. Đó là những cơ sở không chỉ đào tạo ngành tâm lý, 

giáo dục mà còn là những cơ sở nghiên cứu về tâm lý học đường ở nước ta. 

Khi đời sống kinh tế được nâng cao đã làm cho học sinh, sinh viên có điều 



 

kiện phát triển về thể lực, trí lực về kỹ năng sống. Tuy nhiên, bên cạnh 

những thuận lợi quan trọng do sự phát triển kinh tế - xã hội mang lại thì nó 

cũng có những thách thức. Những áp lực này đã tạo nên những khó khăn tâm 

lý rất nhiều và các em cần tới sự trợ giúp [17]. 

Nghiên cứu về nhu cầu tư vấn tâm lý (NCTVTL) đã thu hút được khá 

nhiều tác giả trong nước quan tâm ở các khía cạnh khác nhau. Các tác giả đã 

đi sâu tìm hiểu những vấn đề của học sinh, các cách ứng phó với những khó 

khăn tâm lý, đánh giá hoạt động tư vấn và vai trò của người tư vấn (NTV) 

trong giai đoạn hiện nay làm cơ sở cho việc xây dựng các phòng tư vấn tâm lý 

(TVTL) và đánh giá hiệu quả của hoạt động tư vấn (TV). Các công trình 

nghiên cứu về NCTV ở Việt Nam chủ yếu được tiến hành theo hai xu hướng 

sau: Xu hướng thứ nhất: Nghiên cứu đánh giá thực trạng NCTV của HS, sinh 

viên. Tiêu biểu trong xu hướng nghiên cứu này là nghiên cứu của tập thể cán 

bộ Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội (2005) cũng chỉ ra rằng 

NCTVTL của HS hiện nay là rất lớn nhưng lực lượng TV chủ yếu là giáo 

viên. Nghiên cứu này đã đặt ra vấn đề trong nhà trường cần có các NTV để 

trợ giúp HS giải quyết các khó khăn tâm lý với các lĩnh vực khác nhau. Bên 

cạnh đó, nghiên cứu cũng đề xuất cần thành lập các phòng TV tâm lý và nhân 

rộng mô hình này ra các trường phổ thông khác. Tuy nhiên, nghiên cứu chưa 

tìm hiểu sâu về đối tượng HS THCS với các hoạt động đặc thù để từ đó thấy 

được sự khác biệt và đặc thù của hoạt động TVHĐ ở nhà trường THCS so với 

các loại hình trường khác. Nghiên cứu về NCTV của HS THCS và THPT trên 

địa bàn thành phố Hà Nội của tác giả Nguyễn Thị Mùi và cộng sự (2006) 

[13]. Từ nghiên cứu này, nhóm tác giả đã đề xuất mô hình phòng TV tâm lý 

trong các nhà trường để đáp ứng nhu cầu TV ngày càng cao của HS. Nghiên 

cứu về KKTL và NCTV của HS THPT ở Hà Nội, Nam Định và Vĩnh Phúc 

của tác giả Dương Diệu Hoa và cộng sự (2007) “Khó khăn tâm lý và nhu cầu 

tham vấn của HS THPT”. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra những KKTL thường 



 

gặp ở HS phổ thông, cách giải quyết những KKTL đó, mức độ tiếp cận của 

HS ngày nay với các dịch vụ TV, các khía cạnh trong NCTV ở HS, hình thức 

tổ chức TV, nhu cầu về việc mở phòng TV ở trường phổ thông từ đó đề xuất 

các biện pháp nâng cao hiệu quả TV ở trường phổ thông. Nghiên cứu này đã 

mở ra hướng nghiên cứu về NCTV xuất phát từ KKTL. Tuy nhiên nghiên cứu 

này mới dừng lại ở HS THPT một số trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, 

chưa đề cập đến nội dung KKTL và NCTV ở HS THCS. Nghiên cứu tại 

Trường ĐH Lao động - xã hội về thực trạng nhu cầu và dịch vụ TV và nêu lên 

sự thiếu hụt cũng như khó tiếp cận của dịch vụ này trong khi nhu cầu về dịch 

vụ này ngày càng cao của tác giả Nguyễn Thị Hồng Nga (2006). Nghiên cứu 

này đã mở ra hướng phát triển dịch vụ TV không chỉ ở các trường phổ thông 

mà còn ở các nhà trường ĐH, cao đẳng với đối tượng là sinh viên. Nhưng 

nghiên cứu này cũng chưa đề cập đến KKTL và NCTV ở từng lĩnh vực hoạt 

động của sinh viên, đặc biệt là hoạt động học tập và giao tiếp. Bên cạnh 

những điều tra, đã có một số cuốn giáo trình tác giả Trần Thị Minh Đức, Bùi 

Thị Xuân Mai, Nguyễn Thơ Sinh... 

1.2.5. Nhu cầu của học sinh trung học về tư vấn tâm lý sức khỏe tâm thần 

Tư vấn tâm lý là quá trình tương tác giữa nhà tư vấn với thân chủ. Thông 

qua sự trao đổi, chia sẻ, tâm tình, nhà tư vấn giúp thân chủ hiểu và chấp nhận 

thực tế của mình, tìm những tiềm năng bản thân để giải quyết vấn đề của 

chính mình. 

Một trong 8 nguyên lý cơ bản trong can thiệp sức khỏe tâm thần tại 

trường học đó là đánh giá nhu cầu và kiểm soát tác động của các can thiệp. 

Việc xác định nhu cầu của học sinh trong việc cung cấp cơ sở để đưa ra quyết 

định dựa vào mức độ của trường học. Trong can thiệp tại học đường, người ta 

chú tâm đến việc dự phòng, xác định vấn đề, hỗ trợ sớm và tiếp cận hỗ trợ của 

các chuyên gia [22]. 

 



 

Nhu cầu nói chung chỉ xuất hiện khi cơ thể có những đòi hỏi của nó đối 

với thế giới bên ngoài, cần đáp ứng một điều gì đó để tồn tại và phát triển. 

Nằm trong hệ thống nhu cầu, nhu cầu tham vấn tâm lí của học sinh THPT 

thuộc loại nhu cầu tinh thần ngày càng trở nên cấp thiết trong xu thế xã hội 

hiện nay. Đó là những đòi hỏi tất yếu nhằm giải tỏa những bức xúc, vướng 

mắc trong học tập, sinh hoạt, hướng nghiệp, có được sự thăng bằng về tâm lí, 

sự hiểu biết và phương hướng phát triển nhân cách đúng đắn. 

Lứa tuổi HS trung học phổ thông là giai đoạn quá độ, giai đoạn chuyển 

tiếp từ trẻ em sang người lớn với rất nhiều những chuyển biến tâm lý đa dạng 

và phức tạp. Sự xuất hiện những yếu tố mới của sự trưởng thành do kết quả 

biến đổi mạnh mẽ của ý thức và tự ý thức, của nội dung và hình thức hoạt 

động học tập, của mối quan hệ ứng xử với người lớn, với bạn bè, của tính tích 

cực xã hội ở các em [4]. Điều này làm cho các em luôn tò mò, thích khám phá 

thế giới, tích cực, độc lập trong học tập và các hoạt động xã hội. Tuy nhiên, 

do sự hiểu biết còn nhiều hạn chế nên các em gặp không ít khó khăn trong 

học tập, tu dưỡng, cũng như quan hệ ứng xử với thầy cô giáo, với người lớn 

và bạn bè để đáp ứng được kỳ vọng, yêu cầu của gia đình, nhà  

trường và xã hội. Điều đó dẫn đến tâm lý bi quan đối với bản thân và với 

người khác. 

Hầu hết những HS này đều cần có sự giúp đỡ của người lớn để có thể ứng 

phó được với “khủng hoảng” tâm lý trong quá trình phát triển và hoàn thiện 

nhân cách. Điều này có nghĩa là HS ngày nay đang có nhu cầu được TVTL. 

Như vậy, khi ở học sinh THPT có nhu cầu tham vấn tâm lí có nghĩa là 

trước đó ở các em thường có tâm trạng băn khoăn, lo lắng, vướng mắc trong 

tâm tư, tình cảm Từ đó thúc đẩy các em tích cực tìm kiếm cách thức giải tỏa. 

Học sinh càng ở trong trạng thái tâm lí tiêu cực bao nhiêu thì càng cần phải có 

sự trợ giúp để vượt qua trạng thái đó bấy nhiêu, để từ đó các em có được niềm 

tin và sự vững vàng khi bước vào đời. 



 

Trong nghiên cứu 1.104 học sinh trong học tại New York (313 học sinh 

lớp 9, 271 lớp 10; 251 lớp 12 và 268 lớp 12), 40% nhận diện được trầm cảm; 

Nữ giới nhận diện trầm cảm tốt hơn nam, nhưng không có sự khác biệt đối 

với rối loạn lo âu. 68,8% khuyên nên tìm kiếm điều trị cho trầm cảm, trong 

khi đó rối loạn lo âu là 59,2%. Đối với lo âu khuyên nên gặp bạn bè phổ biến 

ở nam hơn nữ (37,9%- 27,2%)’ Trong khi đó nữ khuyên người bị trầm cảm 

đến bác sĩ nhiều hơn nam (4,2% - 0,89%) [26]. 

Hoạt động TVTL ở Việt Nam hiện nay phát triển tương đối mạnh mẽ với 

nhiều loại hình tư vấn đa dạng và phong phú nhằm trợ giúp cho thân chủ nâng 

cao khả năng tự giải quyết những khó khăn tâm lý (KKTL) gặp phải trong 

cuộc sống [17]. Tuy nhiên, hoạt động tư vấn chuyên biệt cho HS THCS để 

đáp ứng nhu cầu tham vấn học đường (NCTVHĐ) ở các em trong lĩnh vực 

học tập và quan hệ giao tiếp, ứng xử vẫn còn là một lĩnh vực tương đối mới 

mẻ, cần được nghiên cứu và ứng dụng. 

Các bài báo và nghiên cứu về kĩ năng TV tâm lý trong đó có đề cập đến 

TV, NCTV của các tác giả Bùi Thị Xuân Mai, Trần Thị Minh Đức, luận án 

tiến sĩ của tác giả Hoàng Anh Phước “Kỹ năng tham vấn của cán bộ tham vấn 

học đường”; bài viết của tác giả Trần Quốc Thành “Nhu cầu tham vấn trong 

xã hội hiện nay”; tác giả Vũ Kim Thanh “Tư vấn tâm lý – một nhu cầu xã hội 

cần được đáp ứng”… đề cập đến các vấn đề về thuật ngữ, vai trò của NTV, 

các hoạt động TV ở các nhà trường khác nhau, mối quan hệ của TV với các 

ngành nghề khác, mô hình TV; bài báo của hai tác giả Đinh Thị Hồng Vân và 

Trần Thị Tú Anh “Thành lập văn phòng tham vấn tâm lý trong các trường học 

ở tỉnh Thừa Thiên Huế - Nhu cầu cấp thiết hiện nay” đã đề cập đến lý do cần 

thiết thành lập văn phòng tham vấn tâm lý trong các trường học ở tỉnh Thừa 

Thiên Huế đó là xuất phát từ vai trò của TVHĐ, thực trạng sức khỏe tâm thần 

và NCTV của HS, sinh viên; báo các khoa học của nhóm tác giả Nguyễn Thị 

Ngọc Bé và Phạm Thị Quyên “Các yếu tố ảnh hướng đến NCTV hướng 



 

nghiệp của học sinh THPT thành phố Huế” cũng đã đưa ra một số yếu tố ảnh 

hưởng đến NCTV hướng nghiệp của HS THPT ở thành phố Huế, trong đó 

yếu tố “tính cách cá nhân” có ảnh hưởng nhiều nhất đến nhu cầu này... Trong 

đó, các tác giả đã phản ánh thực trạng của TV ở Việt Nam và khẳng định hoạt 

động TVHĐ tại Việt Nam hiện nay vẫn còn đang “mới lạ và thầm lặng ở các 

cấp cơ sở”. Mặc dù NCTV có cao nhưng khả năng đáp ứng của TVHĐ còn 

chưa tương xứng và chưa thực sự mang tính chuyên nghiệp. Xu hướng thứ 

hai: Nghiên cứu đề xuất và thử nghiệm một số biện pháp nhằm đáp ứng 

NCTV cho HS, sinh viên Các tác giả Nguyễn Thị Mùi (2009) [16], Phạm 

Mạnh Hà, Trần Anh Châu (2009) đã nghiên cứu thử nghiệm nhằm đáp ứng 

NCTV cho HS, sinh viên, mô hình của Trung tâm hỗ trợ tư vấn tâm lý 

(CACP) thuộc trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội về xây dựng 

mô hình TVHĐ trong các trường THPT; nghiên cứu thực trạng NCTV tại 

Thành phố Hồ Chí Minh do nhóm nghiên cứu với các tác giả Trần Thị Giồng 

và Đỗ Văn Bình thực hiện năm 2003 đã đi đến nhận định: NCTV là nhu cầu 

có thực ở Việt Nam nói chung và trong HĐ nói riêng. Để nâng cao hiệu quả 

cho công tác TV, nhóm nghiên cứu đã kiến nghị cần phải có kế hoạch đầu tư 

vào việc đào tạo các chuyên viên TV dài hạn ở nước ngoài, khuyến khích các 

trường ĐH mở mã ngành TVTL. Bên cạnh đó, cần phải xây dựng quy chế 

kiểm tra, giám sát, hỗ trợ từ phía các cơ quan chuyên môn. Trần Thị Lệ Thu 

đã đưa một số đề xuất về đào tạo cán bộ tâm lý học đường tại Việt Nam”, đã 

đề cập đến thực trạng hoạt động TV và thực trạng nhu cầu hỗ trợ tâm lý, thực 

trạng NCTV hiện nay tại Trường ĐHSP Hà Nội và các cơ sở giáo dục ở Hà 

Nội; những biện pháp trợ giúp sinh viên vượt qua những KKTL, những chiến 

lược cho việc phát triển ngành tâm lý học đường tại Việt Nam cũng như 

những biện pháp TVTL cho sinh viên khi gặp KKTL [18]. Đặc biệt, hội thảo 

“Nhu cầu, định hướng và đào tạo tâm lý học đường tại Việt Nam” (2011) đã 

đánh giá thực trạng NCTV của HS, sinh viên tại Việt Nam, trao đổi kinh 

nghiệm, đề xuất mô hình TVHĐ cũng như kiến nghị về sự cần thiết về việc 



 

mở phòng TLHĐ đáp ứng NCTV của HS trong nhà trường phổ thông hiện 

nay với rất nhiều các tác giả, những nhà nghiên cứu đã công bố các kết quả 

nghiên cứu của mình ở các tỉnh thành khác nhau như tác giả Nguyễn Thị Hà 

Lan đã đề cập đến tính cấp thiết của việc thành lập các trung tâm hỗ trợ tâm lý 

học đường tại các trường đại học ở Việt Nam để đáp ứng NCTV của các em; 

tác giả Trần Thị Xuyến với việc đưa ra mô hình tư vấn tâm lý học đường – 

một mô hình cần thiết cho lứa tuổi thiếu niên; tác giả Nguyễn Thị Hằng 

Phương đã đề cập trong báo cáo của mình về nguyên nhân dẫn đến rối nhiễu 

tâm lý và nhu cầu được hỗ trợ tâm lý của HS THPT ở trường chuyên Quảng 

Bình; tác giả Trương Thị Hoa với bài đề cập đến tính hiệu quả của mô hình 

sinh viên tham gia hoạt động tư vấn, tham vấn hướng nghiệp cho HS THPT 

của dự án PHE [1]… Ngoài ra, có một số công trình nghiên cứu, tuy không đi 

sâu vào tìm hiểu vấn đề TV nhưng đã chỉ ra được thực trạng khó khăn và rối 

nhiễu tâm lý của lứa tuổi HS phổ thông, từ đó có những kiến nghị cần thiết 

phải có các trung tâm TV trong nhà trường. Chẳng hạn, trong đề tài “Cách 

thức ứng phó của trẻ vị thành niên với hoàn cảnh khó khăn” của tác giả Phan 

Mai Hương và cộng sự (2007) [8] đã khẳng định được sự cần thiết phải có 

hoạt động TV trong trường học giúp trẻ có khả năng lựa chọn cách ứng xử 

tích cực, thích hợp với hoàn cảnh và tạo nhân tố cho sự phát triển nhân cách. 

Tác giả Bùi Thị Thu Huyền (2007) [7] trong bài báo “Tham vấn – trị liệu tâm 

lý đối với học sinh có biểu hiện rối nhiễu hành vi” đã nhấn mạnh đến tầm 

quan trọng không thể thiếu của NTV trong môi trường HĐ. Gần đây, hoạt 

động TV ở trường học đã được chú ý và thúc đẩy mạnh mẽ. Kết quả TV tại 

một số trường phổ thông ở Hà Nội (như trường THPT Nguyễn Tất Thành, 

trường THPT Trần Hưng Đạo) cho thấy bên cạnh những chủ đề về tình bạn, 

tình yêu thì vấn đề học tập, hướng nghiệp và quan hệ giữa cha mẹ và con cái 

liên quan đến áp lực học tập luôn là những nội dung khiến các em băn khoăn 

nhiều nhất – 57,5% [5]. Điều này đã cho thấy: NCTVHĐ của HS ngày nay là 

tương đối cao và cần được đáp ứng. Khái quát các công trình nghiên cứu của 



 

các nhà khoa học trong và ngoài nước về NCTV, có thể rút ra nhận xét khái 

quát như sau: (1) Hoạt động TV theo hướng chuyên nghiệp trên thế giới đã có 

một chiều dài lịch sử, được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời 

sống xã hội. Những nghiên cứu về TV đặc biệt là NCTVHĐ đã góp phần cho 

sự phát triển của hoạt động này ngày một chuyên nghiệp. (2) Tại Việt Nam, 

TV cũng đã xuất hiện khá sớm, đang dần dần trở nên phổ biến và mang tính 

chuyên nghiệp. Trong quá trình đổi mới kinh tế - xã hội, NCTV ngày một gia 

tăng và kéo theo sự phát triển mang tính chuyên sâu của lĩnh vực này. Tuy 

nhiên, hoạt động này còn thiếu về số lượng và hạn chế về chất lượng. Để đáp 

ứng nhu cầu của xã hội, trong thời gian vừa qua, một số cá nhân, cơ quan, tổ 

chức đã nỗ lực triển khai các nghiên cứu và chỉ ra nhu cầu cũng như một số 

bất cập của hoạt động TV. (3) Đã có nhiều nghiên cứu về NCTV ở trong và 

ngoài nước với các nội dung, đối tượng khác nhau phù hợp với đời sống tinh 

thần của con người. Tuy nhiên, những nghiên cứu sâu về NCTV đặc biệt là về 

NCTVHĐ nhằm góp phần đưa ra cơ sở khoa học cho việc xây dựng và tổ 

chức các hoạt động TVHĐ còn chưa nhiều. Đặc biệt hơn nữa, những nghiên 

cứu về NCTVHĐ với TC là HS THCS và với sự đánh giá nhu cầu này đứng 

từ phía GV, CMHS, lực lượng khác trong nhà trường và NTVHĐ còn khá 

hiếm tại Việt Nam. (4) NCTVHĐ có nhiều nội dung xuất phát từ những 

KKTL đối với HS như vấn đề giới tính, sức khỏe sinh sản, môi trường, ma 

túy HĐ, bắt nạt, bạo lực HĐ. 

1.2.6. Bộ công cụ đánh giá 

1.2.6.1. Đánh giá các sự kiện stress 

- Thông tin về hành chính 

- Các vấn đề khó khăn, stress của học sinh 

Chúng tôi xây dựng bộ câu hỏi gồm 20 câu, mỗi câu là một sự kiện stress 

tác động thường gặp đối với học sinh. Được chia làm năm nhóm vấn đề chính 

- Yếu tố về học tâp gồm các câu: 1, 2, 9, 4 

- Yếu tố về gia đình gồm các câu: 8, 14, 16,17 



 

- Yếu tố về nhà trường gồm các câu: 5, 7, 3, 18 

- Yếu tố về bạn bè gồm các câu 9, 11, 13,15 

- Yếu tố về xã hội gồm các câu 6, 10, 12, 20. 

Mỗi câu được đánh giá ở các mức độ: có sự kiện xảy ra không, nếu có sự 

kiện đó thì có gây căng thẳng cho học sinh không được đánh giá ở 5 mức độ: 

- 0: không ảnh hưởng 

- 1: Một chút căng thẳng 

- 2: hơn căng thẳng 

- 3: rất căng thẳng 

- 4: cực kỳ căng thẳng. 

Điểm càng cao thể hiện mức độ bị tác động bởi stress càng nhiều. 

1.2.6.2. SDQ-25 (Bộ câu hỏi Đánh giá các mặt mạnh, mặt yếu của Thanh 

thiếu niên) 

Đây là bộ câu hỏi đánh giá các mặt mạnh và yếu của người từ 4-18 tuổi 

do bác sĩ Robert Goodman đưa ra. Bộ câu hỏi gồm 25 câu. Mỗi câu được trả 

lời với các mức điểm: 0: không đúng; 1: hơi đúng; 2: hoàn toàn đúng. Các câu 

hỏi được chia thành 5 nhóm: 

- Triệu chứng cảm xúc: 5 câu, điểm 0-10 

- Triệu chứng hành vi: 5 câu; điểm 0-10 

- Vấn đề về Đạo đức : 5 câu; điểm 0-10 

- Mối quan hệ Bạn bè : 5 câu; điểm 0-10 

- Hành vi tiền xã hội: 5 câu; điểm 0-10 

Tổng điểm SDQ= Điểm cảm xúc + điểm hành vi + điểm đạo đức + điểm 

quan hệ bạn bè . Điểm 0-40 



 

 

 Bình thường Nguy cơ thấp Nguy cơ cao 

Tổng điểm 0-15 16-19 20-40 

Triệu chứng cảm xúc 0-5 6 7-10 

Vấn đề hành vi 0-3 4 5-10 

Đạo đức 0-5 6 7-10 

Quan hệ Bạn bè 0-3 4-5 6-10 

Tiền xã hội 6-10 5 0-4 

1.3.5.4. Bộ câu hỏi đánh giá nhu cầu tham tư vấn tâm lý của HS THPT 

Chúng tôi xây dựng bộ câu hỏi Đánh giá nhu cầu dựa vào các yêu tố 

đánh giá qua bộ câu hỏi SDQ-25 (Bộ câu hỏi Đánh giá các mặt mạnh, mặt 

yếu của Thanh thiếu niên) gồm các phần sau: 

- Triệu chứng cảm xúc; Triệu chứng đạo đức; Triệu chứng Hành vi (hiếu 

động, giảm tập trung) ; Mối quan hệ bạn bè; Mối quan hệ xã hội. 

Từ những nội dung trên, chúng tôi xây dựng các câu hỏi về những nhu 

cầu hỗ trợ của các em khi gặp những khó khăn, chọn xem câu đó phù hợp với 

bản thân mình ở mức độ nào, và đặc biệt, với lứa tuổi THPT, chúng tôi sẽ chú 

trọng vào vấn đề học tập của các em theo các cấp độ sau: 

0. Hoàn toàn không đúng với em 

1. Đúng một ít với em 

2. Hơi đúng với em 

3. Đúng với em 

4. Hoàn toàn đúng với em 



 

CHƯƠNG 2 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Học sinh lớp 10, 11 và 12 của 07 trường trung học phổ thông trực 

thuộc 07 quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tổng sô có 798 học 

sinh tham gia. 

2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 

- Học sinh từ chối tham gia. 

2.2. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

Sử dụng phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang. 

2.3. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 

Từ tháng 8/2022 đến tháng 10/ 2022. 

Địa điểm nghiên cứu: Tại 07 trường trung học phổ thông trên địa bàn 

thành phố Đà nẵng trực thuộc 07 quận, huyện. 

2.4. CỠ MẪU VÀ CÁCH CHỌN MẪU 

2.4.1. Cỡ mẫu 

Là nghiên cứu cắt ngang, Và để nghiên cứu có ý nghĩa mang tính chất 

đại diện cho nhóm đối tượng nghiên cứu, chúng tôi chọn công thức tính cỡ 

mẫu sau: 

n =  

n cỡ mẫu nghiên cứu cần có 

 

Hệ số tin cậy tương ứng phụ thuộc vào giới hạn độ tin cậy (1-α). Trong 

nghiên cứu này chúng tôi chọn bằng 1,96 



 

- p là tỷ lệ ước tính. Theo nghiên cứu của Josephine Elia (2021), Tỷ lệ 

trẻ em và vị thành niên có vấn đề sức khỏe tâm thần gây nên sự suy giảm là 

20%. Chúng tôi dựa vào chỉ số này để chọn p=0,2 [28]. 

d: là ước lượng khoảng sai lệch cho phép; thường được tính là 0,05. 

Do đó trong nghiên cứu của chúng tôi cỡ mẫu tối thiểu cho mối khối 

lớp là: 

n =  = 245,9  

Như vậy, cỡ mẫu tối thiểu trong nghiên cứu là 738 học sinh 

2.4.2. Cách chọn mẫu 

Chọn ngẫu nhiên trường: Lập danh sách các trường THPT ở mỗi quận, 

huyện, chọn ngẫu nhiên trường dựa vào danh sách và bốc trúng số thứ tự 

của trường. 

Trong mỗi trường chọn ngẫu nhiên một lớp khối 10, 11 và 12 cũng theo 

phương pháp trên. 

Đánh giá toàn bộ học sinh của các lớp chọn. Chúng tôi dự kiến mỗi lớp 

khoảng 35-40 học sinh, Sau khi tiến hành đánh giá nghiên cứu thu thập số liệu 

theo tiêu chuẩn , chúng tôi chọn được 798 học sinh THPT tại 7 trường thuộc 7 

quận huyện trong thành phố Đà Nẵng 

2.5. CÁCH THU THẬP SỐ LIỆU 

- Tập huấn cho cán bộ điều tra về các bảng thu thập số liệu. 

- Liên hệ với trường học. 

- Chọn mẫu ngẫu nhiên. 

- Tiến hành khảo sát chọn ngẫu nhiên mỗi khối một lớp trong các lớp 

khối 10, 11và 12 

- Sử dụng các bảng hỏi để thu thập số liệu 



 

2.6. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU 

- Các số liệu sau khi thu thập được xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS. 

- Tiến hành phân tích thống kê mô tả, tính tần suất của các biểu hiện, so 

sánh các giá trị trung bình của các biến số, tính giá trị P để xác định ý nghĩa 

thống kê của sự khác biệt. 

- Đánh giá mối tương quan của các yếu tố trong nghiên cứu. 

- Dùng phương pháp kiểm định χ2 để so sánh 2 hoặc nhiều tỷ lệ nghiên cứu. 

- T - test để kiểm định giả thuyết trung bình của các biến giữa các nhóm 

trong nghiên cứu. 

- Trong nghiên cứu này chúng tôi sử dụng khoảng tin cậy là 95%, tương 

ứng với p=0.05 để kiểm định ý nghĩa thống kê. 

2.7. BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ 

- Các thông tin cá nhân. 

- Đánh giá các sang chấn. 

- SDQ-25 (Bộ câu hỏi Đánh giá các mặt mạnh, mặt yếu về sức khỏe tâm 

thần của Thanh thiếu niên) 

- Đánh giá nhu cầu Tư vấn tâm lý. 

2.8. CÁC BIẾN SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU 

2.8.1. Biến độc lập 

- Các biến về hành chính: giới tính, tuổi,… 

- Các biến về mức độ sang chấn 

2.8.2. Biến phụ thuộc 

- Điểm SDQ-25: Tổng và các chỉ số tương ứng. Tổng điểm SDQ= 

Điểm cảm xúc + điểm hành vi + điểm đạo đức + điểm quan hệ bạn bè. 

Điểm 0-40. Riêng điểm chỉ số Tiền xã hội không cộng chung vào tổng 

điểm mà phân tích riêng. 

- Điểm đánh giá các sang chấn: 

- Điểm đánh giá các nhu cấu Tư vấn tâm lý. 



 

2.9. ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU 

- Nghiên cứu được thực hiện trên tinh thần tôn trọng bí mật riêng tư của 

từng đối tượng nghiên cứu và được sự chấp nhận của đối tượng nghiên cứu. 

- Tất các các thông tin của người tham gia nghiên cứu được xử lý và 

công bố dưới hình thức số liệu, không nêu danh cá nhân. 

- Sử dụng các thang công cụ phỏng vấn nên không gây tổn thương, ảnh 

hưởng gì cho người tham gia nghiên cứu. 

 



 

CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

Sau khi tiến hành đánh giá nghiên cứu thu thập số liệu trên 798 học sinh 

THPT tại 7 trường thuộc 7 quận huyện trong thành phố Đà Nẵng, kết quả 

nghiên cứu của chúng tôi như sau: 

3.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

 

Biểu đồ 3.1. Đặc điểm về số lượng các đối tượng nghiên cứu theo khối 10, 11, 12 

Nhận xét 

Trong 798 đối tượng nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy rằng, số lượng học 

sinh lớp 10 là nhiều nhất (326 học sinh), số lượng học sinh lớp 12 là thấp nhất 

(179 học sinh). 



 

 

Biểu đồ 3.2. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu theo giới tính 

Nhận xét 

Trong các đối tượng nghiên cứu, số lượng học sinh nữ (424 học sinh), 

chiếm 53,1%, nhiều hơn số lượng học sinh nam (374 học sinh), chiếm 46.9% 

 

Biểu đồ 3.3. Đặc điểm giới tính theo khối lớp 10, 11, 12 của nhóm nghiên cứu 

Nhận xét 

Ở khối lớp 10, nam (172 học sinh) nhiều hơn nữ ( 154 học sinh). 

Ở khối lớp 11 nữ (169 học sinh) nhiều hơn nam (124 học sinh) 

Ở khối lớp 12 nữ (101 học sinh) nhiều hơn nam (78 học sinh) 



 

Bảng 3.1. Đặc điểm chung của cha mẹ các đối tượng nghiên cứu 

Đặc điểm Tần số (n) Tỷ lệ (%) 

Nghề 

nghiệp cha 

Công nhân 118 14,8 

CCVC 149 18,7 

Nông dân 32 4,0 

Thợ thủ công 38 4,8 

Khác 461 57,8 

Nghề 

nghiệp mẹ 

Nội trợ 136 17 

Công nhân 96 12 

CCVC 195 24,4 

Nông dân 23 2,9 

Thợ thủ công 26 3,3 

Khác 322 40,4 

Học vấn 

cha 

Chưa tốt nghiệp THPT 179 17 

Tốt nghiệp THPT 119 14,9 

Tốt nghiệp cao đẳng/ trung cấp 44 5,5 

Tốt nghiệp ĐH 184 23,1 

Tốt nghiệp sau ĐH 40 5,0 

Không biết/ không phù hợp 232 29,1 

Học vấn mẹ 

Chưa tốt nghiệp THPT 138 17,3 

Tốt nghiệp THPT 139 17,4 

Tốt nghiệp cao đẳng/ trung cấp 40 5,0 

Tốt nghiệp ĐH 208 26,1 

Tốt nghiệp sau ĐH 45 5,6 

Không biết/ không phù hợp 228 28,6 

Nhận xét 

Nghề nghiệp cha phổ biến là cán bộ viên chức và công nhân ở cả giới 

nam và nữ. 

Nghề nghiệp mẹ phổ biến là cán bộ viên chức và nội trợ ở cả hai giới. 

Ở cả 2 giới, trình độ học vấn của cha các đối tượng nghiên cứu phổ biến 

là chưa tốt nghiệp THPT và tốt nghiệp đại học. 

Trình độ học vấn của mẹ các đối tượng nghiên cứu chủ yếu là tốt nghiệp 

đại học ở cả 2 giới. 



 

3.2. ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC YẾU TỐ STRESS CỦA HỌC SINH 

TRONG NHÓM NGHIÊN CỨU 

Bảng 3.2. Điểm trung bình các yếu tố stress trong học tập theo giới tính 

 Điểm trung bình Độ lệch chuẩn P 

Nam 9.22 3.34 0.17 

Nữ 9.98 3.35 0.16 

Nhận xét 

Điểm trung bình các yếu tố stress liên quan đến học tập của nữ cao hơn 

của nam (9,98- 9,22). 

Bảng 3.3. Điểm trung bình các yếu tố stress trong gia đình theo giới tính 

 Điểm trung bình Độ lêch chuẩn P 

Nam 7.66 4.1 0.21 

Nữ 7.58 3.76 0.18 

Nhận xét 

Điểm trung bình các yếu tố stress trong gia đình của nam cao hơn của nữ 

(7,66- 7,58). 

Bảng 3.4. Điểm trung bình các yếu tố stress trong nhà trường theo giới tính 

 Điểm trung bình Độ lêch chuẩn P 

Nam 7.03 3.91 0.2 

Nữ 7.08 3.57 0.17 

Nhận xét 

Điểm trung bình các yếu tố stress trong nhà trường của giới nữ cao hơn 

giới nam (7,08- 7,03) và sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. 

Bảng 3.5. Điểm trung bình các yếu tố stress trong các mối quan hệ bạn bè 

theo giới tính 

 Điểm trung bình Độ lêch chuẩn P 

Nam 5.9 3.26 0.17 

Nữ 5.41 2.24 0.11 

Nhận xét 

Điểm trung bình các yếu tố stress trong các mối quan hệ bạn bè của giới 

nam cao hơn giới nữ (5,9- 5,41). 



 

Bảng 3.6. Điểm trung bình các yếu tố stress trong xã hội theo giới tính 

 Điểm trung bình Độ lêch chuẩn P 

Nam 6.2 3.2 0.17 

Nữ 5.87 2.73 0.13 

Nhận xét 

Điểm trung bình các yếu tố stress trong xã hội của giới nam cao hơn của 

giới nữ (6,2- 5,87). 

3.3 ĐẶC ĐIỂM CÁC YẾU TỐ SỨC KHỎE TÂM THẦN CỦA HỌC 

SINH TRONG NHÓM NGHIÊN CỨU THEO SDQ-25 

Bảng 3.7. Điểm trung bình các nhóm triệu chứng theo thang điểm SDQ 25 

của nhóm nghiên cứu 

Các nhóm biểu hiện 
Nam Nữ 

P 
ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 

Triệu chứng cảm xúc 8.952 2.368 10.443 2.432 0.000 

Vấn đề hành vi 9.390 1.917 9.688 1.174 0.022 

Vấn đề Đạo đức 8.433 1.387 8.375 1.135 0.515 

Vấn đề quan hệ Bạn bè 11.869 2.055 12.172 1.796 0.028 

Tổng điểm gồm 4 mục trên 38.644 5.374 40.679 4.921 0.000 

Tiền xã hội 8.213 1.643 8.191 1.558 0.840 

Nhận xét 

Điểm triệu chứng cảm xúc của nữ (10.443) lớn hơn của nam (8.952), có 

ý nghĩa thống kê (p= 0.000 < 0,005). 

Điểm vấn đề hành vi của nữ (9.688) cao hơn của nam (9.39), có ý nghĩa 

thống kê (p =0.022 < 0,005). 

Điểm về vấn đề quan hệ bạn bè của nữ (12.172) cao hơn của nam 

(11.869), có ý nghĩa thống kê (p=0,028 < 0,005). 

Điểm về vấn đề đạo đức của nam (8,433) cao hơn của nữ (8,375), không 

có ý nghĩa thống kê (p=0,515> 0,005). 

Tổng điểm SDQ- 25 của nữ (40,679) cao hơn của nam (38,644), có ý 

nghĩa thống kê (p= 0.000 < 0,005). 



 

Bảng 3.8. Tỷ lệ rối loạn cảm xúc của nhóm nghiên cứu theo giới tính 

 Không rối loạn Có nguy cơ Có nguy cơ cao Tổng 

N % N % N % N % 

Nam 103 27.5 214 57.2 57 15.2 374 100 

Nữ 53 12.5 234 55.2 137 32.3 424 100 

Tổng 156 19.5 448 56.1 194 24.3 798 100 

Nhận xét 

Tỷ lệ rối loạn cảm xúc của cả 2 giới đều có tỷ lệ lớn nhất ở mức độ có 

nguy cơ (57.2% và 55.2%). Tỷ lệ rối loạn cảm xúc ở mức độ có nguy cơ cao 

của giới nữ cao hơn giới nam (32.3% và 15.2%). 

Bảng 3.9. Tỷ lệ rối loạn hành vi của nhóm nghiên cứu theo giới tính 

 Không rối loạn Có nguy cơ Có nguy cơ cao Tổng 

N % N % N % N % 

Nam 67 17.9 258 69 49 13.1 374 100 

Nữ 42 9.9 328 77.4 54 12.7 424 100 

Tổng 109 13.7 586 73.4 103 12.9 798 100 

Nhận xét 

Tỷ lệ rối loạn hành vi của cả hai giới cao nhất ở mức có nguy cơ. Tỷ lệ 

rối loạn hành vi ở mức độ có nguy cơ của giới nữ (77.4%)) cao hơn giới nam 

(69%). Tỷ lệ rối loạn hành vi ở mức độ nguy cơ cao của giới nam (13.1%) cao 

hơn giới nữ (12.7%). 



 

Bảng 3.10. Tỷ lệ rối loạn đạo đức của nhóm nghiên cứu theo giới tính 

 Không rối loạn Có nguy cơ Có nguy cơ cao Tổng 

N % N % N % N % 

Nam 107 28.6 258 69 9 2.4 374 100 

Nữ 96 22.6 324 76.4 4 0.9 424 100 

Tổng 203 25.4 582 72.9 13 1.6 798 100 

Nhận xét 

Tỷ lệ rối loạn đạo đức của cả 2 giới ở mức có nguy cơ là cao nhất (69% 

và 76.4%). Tỷ lệ rối loạn đạo đức ở mức độ có nguy cơ của giới nữ cao hơn 

giới nam, nhưng tỷ lệ rối loạn đạo đức ở mức độ nguy cơ cao giới nam (2,9%) 

cao hơn giới nữ (0.9%). 

Bảng 3.11. Tỷ lệ rối loạn quan hệ bạn bè của nhóm nghiên cứu theo giới tính 

 Không rối loạn Có nguy cơ Có nguy cơ cao Tổng 

N % N % N % N % 

Nam 135 36.1 228 61 11 2.9 374 100 

Nữ 146 34.4 268 63.2 10 2.4 424 100 

Tổng 281 35.2 496 62.2 21 2.6 798 100 

Nhận xét 

Tỷ lệ rối loạn quan hệ bạn bè của cả 2 giới cao nhất ở mức độ có nguy 

cơ (61% và 63.2%). 

Tỷ lệ rối loạn quan hệ bạn bè ở mức độ có nguy cơ của giới nữ cao hơn 

giới nam. Tỷ lệ rối loạn quan hệ bạn bè ở mức độ nguy cơ cao của giới nam 

(2.9%) cao hơn giới nữ (2.4%). 



 

Bảng 3.12. Tỷ lệ rối loạn về tiền xã hội của nhóm nghiên cứu theo giới tính 

 Không rối loạn Có nguy cơ Có nguy cơ cao Tổng 

N % N % N % N % 

Nam 11 2.9 132 35.3 231 61.8 374 100 

Nữ 6 1.4 139 32.8 279 65.8 424 100 

Tổng 17 2.1 271 34 510 63.9 798 100 

Nhận xét 

Tỷ lệ rối loạn về tiền xã hội của 2 giới cao nhất ở mức độ có nguy cơ 

cao. (35.3% và 32.8%). Tỷ lệ rối loạn tiền xã hội ở mức độ nguy cơ cao của 

giới nữ (65.8%) cao hơn giới nữ (61.8%). 

Bảng 3.13. Điểm trung bình tổng điểm SDQ-25 giữa các khối 10, 11, 12 

Các 

nhóm 

biểu 

hiện 

Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 

P P12 P13 P23 
ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 

Triệu 

chứng 

cảm xúc 

9.53 2.39 9.93 2.64 9.82 2.51 0.12 0.04 0.235 0.583 

Vấn đề 

hành vi 
9.39 1.88 9.699 1.883 9.592 1.616 0.076 0.024 0.227 0.467 

Vấn đề 

Đạo đức 
8.420 1.252 8.382 1.270 8.402 1.261 0.975 0.833 0.875 0.980 

Quan hệ 

bạn bè 
12.135 1.891 11.942 2.047 11.98 1.794 0.471 0.249 0.390 0.893 

Tiền xã 

hội 
8.202 1.617 8.184 1.641 8.229 1.494 0.980 0.993 0.856 0.853 

Nhận xét 

Điểm cảm xúc lớp 10 và 11 khác biệt có ý nghĩa thống kê p=0,044, Triệu 

chứng cảm xúc của lớp 11 (9.93) cao hơn lớp 10 (9.53) 

Điểm đạo đức không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

Điểm hành vi: lớp 10 và 11 có sức khác biệt có ý nghĩa thống kê: p 



 

Bảng 3.14. Mối tương quan giữa tổng điểm SDQ-25 với các nhóm yếu tố stress 

 Hệ số tương quan P 

Vấn đề học tâp 0,31 0,000 

Vấn đề gia đình  0,28 0,000 

Vấn đề bạn bè 0,18 0,000 

Vấn đề nhà trường 0,20 0,000 

Vấn đề xã hội 0,25 0,000 

Nhận xét 

Tất cả các nhóm yếu tố gây stress đều có mối tương quan tỉ lệ thuận với 

tổng điểm SDQ-25 và đều có ý nghĩa thống kê vói p = 0,000 

Trong đó tương quan giữa tổng điểm SDQ-25và nhóm yếu tố stress do 

vấn đề học tập cao nhất R= 0,31 và thấp nhất là vấn đề bạn bè với R= 0,18. 

 

Biểu đồ 3.4. Biểu đồ tương quan giữa tổng điểm SDQ-25 với yếu tố stress 

trong học tập 



 

Bảng 3.15. Phương trình tương quan giữa tổng điểm SDQ-25 với yếu tố 

stress về học tập 

Phương trình tương quan Y= 0,5X+ 37,92 

Y Tổng điểm SDQ 

X Điểm stress học tập 

R 0,31 

P 0,000 

Nhận xét 

Sự tương quan giữa tổng điểm SDQ- 25 với yếu tố stress trong học tập có 

mối tương quan tỉ lệ thuận với R = 0,31 và có ý nghĩa thống kê vói p = 0,000 

3.4. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU HỖ TRỢ TÂM LÝ CỦA HỌC SINH THEO 

GIỚI TÍNH 

Bảng 3.16. Điểm trung bình nhu cầu tìm kiếm hỗ trợ khi học sinh 

gặp những vấn đề về cảm xúc đối với các đối tượng theo giới tính 

 Giới Tổng ĐTB Độ lệch chuẩn P 

NC gia đình 
Nam 374 2.906 1.2993 0.861 

Nữ 424 2.922 1.2457 0.862 

NC bạn bè 
Nam 374 3.024 1.1377 0.006 

Nữ 424 3.248 1.1475 0.006 

NC giáo viên 
Nam 374 2.158 1.0429 0.902 

Nữ 424 2.149 1.0537 0.902 

NC Nhà tâm lý 
Nam 374 2.134 1.0877 0.079 

Nữ 424 2.276 1.1837 0.077 

NC Lên mạng 
Nam 374 2.329 1.2259 0.209 

Nữ 424 2.439 1.2381 0.209 

NC Để tự nhiên 
Nam 374 3.024 1.3430 0.945 

Nữ 424 3.031 1.3321 0.945 

Nhận xét 

Điểm trung bình nhu cầu tìm kiếm hỗ trợ khi học sinh gặp những vấn đề 

về cảm xúc ở bạn bè là cao nhất, nữ (3.248) cao hơn nam (3.024), giới nữ nhu 

cầu thấp nhất là tìm kiếm giáo viên (2.149), ở nam nhu cầu thấp nhất là nhà 

tâm lý (2.134). 



 

Bảng 3.17. Điểm trung bình nhu cầu tìm kiếm hỗ trợ khi học sinh 

gặp những vấn đề đạo đức đối với các đối tượng theo giới tính 

 Giới Tổng ĐTB Độ lệch chuẩn P 

NC gia đình 
Nam 374 2.842 1.3618 0.167 

Nữ 424 2.974 1.3286 0.168 

NC bạn bè 
Nam 374 3.013 1.1908 0.001 

Nữ 424 3.281 1.1604 0.001 

NC giáo viên 
Nam 374 2.393 1.1476 0.924 

Nữ 424 2.401 1.1768 0.924 

NC Nhà tâm lý 
Nam 374 2.123 1.1277 0.194 

Nữ 424 2.229 1.1657 0.193 

NC Lên mạng 
Nam 374 2.174 1.1198 0.421 

Nữ 424 2.238 1.1350 0.421 

NC Để tự nhiên 
Nam 374 2.666 1.3314 0.397 

Nữ 424 2.745 1.3123 0.397 

Nhận xét 

Điểm trung bình nhu cầu tìm kiếm hỗ trợ khi học sinh gặp những vấn đề 

về đạo đức ở bạn bè là cao nhất, nữ (3.281) cao hơn nam (3.013), tiếp đến là 

gia đinh: nữ (2.974) cao hơn nam (2.842). Nhu cầu thấp nhất là tìm kiếm nhà 

tâm lý, ở nữ (2.229) cao hơn nam (2.213) 

Điểm trung bình nhu cầu tìm kiếm hỗ trợ khi học sinh gặp những vấn đề 

đạo đức giữa nam và nữ khác nhau, có ý nghĩa thống kê. 

 



 

Bảng 3.18. Điểm trung bình nhu cầu tìm kiếm hỗ trợ khi học sinh 

gặp những vấn đề hành vi đối với các đối tượng theo giới tính 

 Giới Tổng ĐTB 
Độ lệch 

chuẩn 
p 

NC gia đình 
Nam 374 2.821 1.2416 0.323 

Nữ 424 2.908 1.2448 0.323 

NC bạn bè 
Nam 374 3.037 1.2071 0.026 

Nữ 424 3.229 1.2036 0.026 

NC giáo viên 
Nam 374 2.489 1.2048 0.482 

Nữ 424 2.429 1.2047 0.482 

NC tâm lý 
Nam 374 2.094 1.1102 0.115 

Nữ 424 2.222 1.1721 0.113 

NC Lên 

mạng 

Nam 374 2.313 1.1721 0.042 

Nữ 424 2.488 1.2453 0.041 

NC Để tự 

nhiên 

Nam 374 2.722 1.3293 0.105 

Nữ 424 2.877 1.3663 0.104 

Nhận xét 

Điểm trung bình nhu cầu tìm kiếm hỗ trợ khi học sinh gặp những vấn đề 

về hành vi ở bạn bè là cao nhất, nữ (3.229) cao hơn nam (3.037), tiếp đến là 

gia đình: nữ (2.908), nam (2.821). Nhu cầu thấp nhất là tìm kiếm nhà tâm lý: 

nữ (2.222), nam (2.094). 

Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa điểm trung bình nhu cầu tìm 

kiếm bạn bè và lên mạng tìm kiếm sự hỗ trợ khi học sinh gặp những vấn đề về 

hành vi giữa nam và nữ. Khi gặp vấn đề về hành vi, giới nữ có nhu cầu tìm 

kiếm bạn bè và lên mạng tìm kiếm sự giúp đỡ cao hơn giới nam. 



 

Bảng 3.19. Điểm trung bình nhu cầu tìm kiếm hỗ trợ khi học sinh 

gặp những vấn đề về bạn bè đối với các đối tượng theo giới tính 

 Giới Tổng ĐTB Độ lệch chuẩn P 

NC gia đình 
Nam 374 2.693 1.3157 0.019 

Nữ 424 2.915 1.3430 0.018 

NC bạn bè 
Nam 374 2.818 1.2616 0.000 

Nữ 424 3.127 1.2215 0.000 

NC giáo viên 
Nam 374 2.294 1.1245 0.337 

Nữ 424 2.373 1.1781 0.336 

NC nhà tâm lý 
Nam 374 2.083 1.1062 0.154 

Nữ 424 2.196 1.1244 0.154 

NC Lên mạng 
Nam 374 2.131 1.1421 0.004 

Nữ 424 2.370 1.2017 0.004 

NC Để tự nhiên 
Nam 374 2.757 1.4907 0.867 

Nữ 424 2.774 1.3512 0.867 

Nhận xét 

Điểm trung bình nhu cầu tìm kiếm hỗ trợ khi học sinh gặp những vấn đề 

về bạn bè đối với ở nhu cầu tìm kiếm sự hỗ trợ ở bạn bè là cao nhất, nữ 

(3.127) cao hơn nam (2.818), tiếp đến là nhu cầu tìm kiếm sự hỗ trợ gia đình 

ở nữ (2.915) và để tự nhiên ở nam (2.774). Nhu cầu thấp nhất là tìm kiếm nhà 

tâm lý: nữ (2.196), nam (2.083). 

Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa điểm trung bình nhu cầu tìm 

kiếm hỗ trợ từ gia đình, bạn bè, lên mạng tìm kiếm sự giúp đỡ khi học sinh 

gặp những vấn đề về bạn bè đối với giới tính: Giới nữ có nhu cầu tìm kiếm 

gia đình, bạn bè, lên mạng tìm sự giúp đỡ cao hơn giới nam. 



 

Bảng 3.20. Điểm trung bình nhu cầu tìm kiếm hỗ trợ khi học sinh 

gặp những vấn đề về tiền xã hội đối với các đối tượng theo giới tính 

 Giới Tổng ĐTB Độ lệch chuẩn P 

NC gia đình 
Nam 374 2.861 1.3549 0.403 

Nữ 424 2.941 1.3418 0.403 

NC bạn bè 
Nam 374 2.906 1.2445 0.001 

Nữ 424 3.203 1.2515 0.001 

NC giáo viên 
Nam 374 2.401 1.1599 0.043 

Nữ 424 2.236 1.1366 0.043 

NC nhà tâm lý 
Nam 374 2.142 1.1123 0.020 

Nữ 424 2.335 1.2208 0.020 

NC Lên mạng 
Nam 374 2.259 1.1714 0.092 

Nữ 424 2.403 1.2301 0.091 

NC Để tự nhiên 
Nam 374 2.647 1.3674 0.417 

Nữ 424 2.724 1.3107 0.419 

Nhận xét 

Điểm trung bình nhu cầu tìm kiếm hỗ trợ khi học sinh gặp những vấn đề 

về tiền xã hội ở bạn bè là cao nhất: nữ (3.203) cao hơn nam (2.906), tiếp đến 

là gia đình: nữ (2.941), nam (2.861). Nhu cầu thấp nhất ở nữ là nhu cầu tìm 

kiếm sự hỗ trợ giáo viên (2.236), ở nam là nhu cầu tìm kiếm sự hỗ trợ nhà 

tâm lý (2.142). 

Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa giới nam và giới nữ về điểm 

trung bình nhu cầu tìm kiếm bạn bè, giáo viên, nhà tâm lý hỗ trợ khi học 

sinh gặp những vấn đề về tiền xã hội: giới nữ có nhu cầu tìm kiếm bạn bè, 

nhà tâm lý cao hơn giới nam. Giới nam có nhu cầu tìm kiếm giáo viên 

nhiều hơn nữ giới. 



 

Bảng 3.21. Nhu cầu tìm kiếm hỗ trợ tâm lý của học sinh trong nhóm nghiên cứu 

 ĐTB (Mean) ĐLC P 

Gia đình 14.408 5.11 0.000 

Bạn bè 15.48 4.78 0.000 

Giáo viên 11.65 4.69 0.000 

Nhà tâm lý 10.93 4.98 0.000 

Mạng xã hội 11.59 5.08 0.000 

Để tự nhiên 13.99 5.36 0.000 

Nhận xét 

Khi gặp vấn đề liên quan stress, học sinh có nhu cầu tìm nhu cầu tìm 

kiếm sự hỗ trợ bạn bè là lớn nhất (15.48), sau đó đến nhu cầu tìm kiếm sự hỗ 

trợ gia đình (14.408), tiếp đến là giáo viên (11.65), thấp nhất là nhu cầu tìm 

kiếm sự hỗ trợ nhà tâm lý (10.93). 

Bảng 3.22. Điểm trung bình nhu cầu tìm kiếm hỗ trợ vấn đề tâm lý theo giới tính 

Các nhu cầu 
Nam Nữ 

p 
ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 

Gia đình 14.123 5.23 14.66 4.99 0.139 

Bạn bè 14.79 4.726 16.08 4.735 0.000 

Giáo viên 11.73 4.667 11.58 4.723 0.657 

Tâm lý 10.57 4.83 11.25 5.099 0.054 

Lên mạng tìm kiếm sự hỗ trợ 11.20 5.008 11.93 5.133 0.042 

Để tự nhiên 13.08 5.39 14.15 5.34 0.368 

Nhận xét 

Nhu cầu tìm kiếm sự hỗ trợ bạn bè của nữ (16.08) cao hơn nam (14.79), 

nhu cầu lên mạng tìm kiếm sự hỗ trợ của nữ (11.93) lớn hơn của nam (11.2), 

có ý nghĩa thống kê (p<0.05) 

 



 

Bảng 3.23. Tương quan giữa nhu cầu hỗ trợ tâm lý của học sinh 

với các khối lớp 10, 11, 12 

Các nhóm 

nhu cầu 

Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 
p P12 P23 P13 

ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC ĐTB ĐLC 

Gia đình 14.23 5.06 14.52 5.18 14.54 5.11 0.723 0.483 0.968 0.517 

Bạn bè 14.90 4.60 15.65 4.99 16.25 4.63 0.008 0.05 0.187 0.002 

Giáo viên 11.80 4.53 11.60 4.94 11.48 4.57 0.747 0.597 0.797 0.472 

Nhà tâm lý 10.88 4.87 10.66 5.01 11.47 5.10 0.223 0.571 0.086 0.207 

Lên mạng 

tìm kiếm sự 

hỗ trợ 

11.60 5.19 11.40 4.98 11.88 5.05 0.607 0.629 0.318 0.549 

Để tự nhiên 13.60 5.34 13.91 5.46 14.80 5.18 0.054 0.471 0.081 0.017 

Chú thích 

P12: tương quan giữa khối 10 và khối 11 

P13: tương quan giữa khối 10 và khối 12 

P23: tương quan giữa khối 11 và khối 12 

Nhận xét 

Nhu cầu tìm kiếm sự hỗ trợ bạn bè của lớp 11 (15.65) và của lớp 12 

(16.25) cao hơn của lớp 10 (14.9), có ý nghĩa thống kê (p < 0.05) 

Nhu cầu để tự nhiên của lớp 12 (14.8) cao hơn của lớp 10 (13.6), có ý 

nghĩa thống kê (p < 0.05). 



 

CHƯƠNG 4 

BÀN LUẬN 

 

4.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

Trong tổng số 798 đối tượng tham gia nghiên cứu, có 374 nam, 424 nữ, 

tỷ lệ giới tính nữ nhiều hơn nam. Các học sinh chia làm 3 khối, khối 

10,11,12. Khối 10 có số lượng học sinh tham gia nghiên cứu nhiều nhất, ít 

nhất là khối 12. 

Cha của các học sinh có nghề nghiệp chủ yếu là cán bộ viên chức và 

công nhân. Mẹ của các học sinh chủ yếu là nội trợ và cán bộ viên chức. Học 

vấn của cha mẹ tốt nghiệp đại học chiếm tỷ lệ cao nhất. 

So sánh với kết quả nghiên cứu “Sức khoẻ tâm thần của Trẻ em Việt 

Nam - thực trạng và yếu tố nguy cơ” – đề tài nghiên cứu của Viện sức khoẻ 

Hoa Kỳ, nghiên cứu đã chỉ ra một số yếu tố nguy cơ và yếu tố bảo vệ. Thời 

gian bố mẹ dành cho con cái là yếu tố bảo vệ. Bố mẹ dành thời gian cho con 

cái càng nhiều thì nguy cơ rối loạn sức khoẻ tâm thần đo bằng tổng điểm 

CBCL càng thấp, nguy cơ các vấn đề Thu mình/Trầm cảm, Phàn nàn cơ thể, 

Vấn đề chú ý, Hành vi phá vỡ nguyên tắc, Hành vi hung tính của trẻ đo bằng 

các tiểu thang đo tương ứng của CBCL càng giảm. Sống trong gia đình có đủ 

cha mẹ cũng là một yếu tố bảo vệ trẻ khỏi rối loạn sức khoẻ tâm thần. Trẻ 

sống trong gia đình có đủ cha mẹ có điểm tổng SDQ thấp hơn và điểm tổng 

CBCL thấp hơn so với trẻ sống trong gia đình đơn thân. Cụ thể hơn, trẻ sống 

trong gia đình có đủ cha mẹ ít có nguy cơ Lo âu/ Trầm cảm, Thu mình/ Trầm 

cảm, Các vấn đề xã hội, Các vấn đề tư duy, Các vấn đề chú ý, và Hành vi 

Hung tính đo theo các tiểu thang đo tương ứng của CBCL. 

Trình độ học vấn của cha mẹ cũng có tương quan có ý nghĩa thống kê 

với các vấn đề sức khoẻ tâm thần. Trẻ sống trong gia đình cha mẹ có trình độ 

học vấn càng cao thì càng có xu hướng tăng động đo bằng SDQ và các vấn đề 



 

tập trung chú ý. Bên cạnh đó, trẻ sống trong gia đình cha mẹ có trình độ học 

vấn càng cao thì càng ít có nguy cơ mắc các Vấn đề xã hội đo bằng SDQ. 

Điều này phù hợp với số liệu nghiên cứu trên 798 học sinh trên 7 trường 

THPT ở thành phố Đà Nẵng, mức điểm SDQ về hành vi cao hơn mức điểm về 

vấn đề xã hội [11]. 

4.2. ĐẶC ĐIỂM TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE TÂM THẦN SDQ-25 

Tỷ lệ rối loạn cảm xúc của cả 2 giới đều có tỷ lệ lớn nhất ở mức độ có 

nguy cơ (57.2% và 55.2%). Tỷ lệ rối loạn cảm xúc ở mức độ có nguy cơ cao 

của giới nữ cao hơn giới nam (32.3% và 15.2%). Tỷ lệ này đã tăng lên rất 

nhiều so với các nghiên cứu trước đây của Đặng Hoàng Minh và các cộng sự 

năm 2013 tại Hà Nội, với 10,7% vị thành niên từ lứa tuổi 12-16 tuổi có vấn đề 

hành vi, cảm xúc, trong đó 7% trong ngưỡng ranh giới và 3,7% ở ngưỡng 

nguy cơ cao cần can thiệp lâm sàng theo kết quả thang đo SDQ do vị thành 

niên tự báo cáo, tỷ lệ này là 11,9% với 5,4% ở ngưỡng nguy cơ cao theo kết 

quả thang đo SDQ do cha mẹ báo cáo [12]. 

Các điểm cảm xúc, hành vi, tiền xã hội của cả 2 giới đều có tỷ lệ lớn 

nhất ở mức độ có nguy cơ. Điểm xã hội cả 2 giới lớn nhất là mức độ nguy cơ 

cao. Đây là tình trạng đáng báo động ở lứa tuổi THPT hiện nay, khi mà tâm 

sinh lý các em thay đổi, quan tâm nhiều hơn về việc người khác nghĩ gì nói gì 

về mình, cảm xúc của các em chưa thực sự ổn định, những suy nghĩ còn chưa 

chín chắn và chưa thực sự trưởng thành thì chỉ cần những lời nói không chủ ý 

từ những người khác xung quanh cũng tác động vô cùng lớn tới các em. Rất 

nhiều nguyên nhân nhưng dẫn tới chung một kết quả, là tình trạng sức khỏe 

tinh thần ở mức nguy cơ, đúng với thực tế hiện nay có nhiều vụ trầm cảm và 

tự sát xảy ra ở lứa tuổi này. Về các vấn đề xã hội, một khi có liên quan tới bất 

cứ học sinh nào thì mức độ cực kỳ căng thẳng, xếp vào mức độ nguy cơ cao. 

Học sinh THPT giai đoạn này có ấn tượng sâu sắc rằng, “mình không 

còn là trẻ con nữa”. Thiếu niên ý thức và đánh giá được những biến chuyển 



 

trong cơ thể mình, các em cảm thấy mình “người lớn” một cách có căn cứ. Ở 

thiếu niên xuất hiện thái độ quan tâm cảm xúc đối với vấn đề giới tính và bắt 

đầu quan tâm đến bạn khác giới một cách kín đáo. Thiếu niên có sức sống 

mãnh liệt, ý thức tự trọng và ý muốn tự lập, mong muốn được người lớn đối 

xử với mình như “người lớn”. Các em thường có tâm lý “phóng đại” các năng 

lực của mình, thường đánh giá mình cao hơn thực tế. Sự chuyển tiếp từ tuổi 

thơ sang tuổi trưởng thành tạo nên nội dung cơ bản và sự khác biệt đặc thù 

trong nhiều mặt phát triển của thời kỳ này: Sự phát triển thể chất, trí tuệ, đặc 

điểm, xã hội. Về nhiều mặt đều diễn ra sự hình thành cấu tạo mới về thể chất, 

xuất hiện những yếu tố mới trong sự trưởng thành do kết quả biến đổi của cơ 

thể, của những hứng thú, của hoạt động nhận thức và hoạt dộng học tập, của 

đạo đức trong hành vi, hoạt động và các mối quan hệ. 

Quá trình phát triển nhân cách của thiếu niên phụ thuộc vào nhiều đặc 

điểm và diễn ra không đồng đều về mọi mặt. Điều đó quyết định vừa “tính 

trẻ con” vừa “tính người lớn” trong thiếu niên. Mặt khác, ở những thiếu niên 

cùng lứa tuổi lại có những khác nhau cơ bản về mức độ phát triển các khía 

cạnh khác nhau của tính người lớn. Điều đó liên quan đến hoàn cảnh sống 

khác nhau, ngày nay hoàn cảnh sống đó có tính 2 mặt: một mặt kìm hãm sự 

phát triển của tính người lớn (trẻ chú ý vào học tập, các em không có nghĩa 

vụ khác thường xuyên và nghiêm túc, vì các bậc cha mẹ không để trẻ lao 

động, phục vụ sinh hoạt hằng ngày, không để trẻ quan tâm lo lắng điều gì, 

cha mẹ chăm sóc trẻ mọi mặt. Mặt khác, những yếu tố người lớn thúc đẩy 

tính người lớn (tạo cho trẻ nguồn tượng tưởng lớn lao, sự phát triển gia tốc 

về thể lực và phát dục, những cha mẹ quá bận rộn dẫn đến trẻ sớm có tính tự 

lập). Điều đó tạo ra sự khác biệt rất lớn về những điều kiện quyết định sự 

phát triển của thiếu niên, tạo ra biểu hiện muôn màu muôn vẻ trong sự phát 

triển của thiếu niên. 

 



 

Có thể khẳng định rằng, tỷ lệ có rối loạn về sức khoẻ tâm thần ở học sinh 

THPT ngày càng tăng cao, đang ở mức có nguy cơ và đáng báo động. Mặc dù 

tỷ lệ rối loạn SKTT trong từng vấn đề khác nhau và bị ảnh hưởng bởi các biến 

nhân khẩu học như giới tính, tuổi, trình độ văn hoá xã hội, học vấn của cha 

mẹ và thực trạng kinh tế của gia đình, nhưng xu hướng chung là rối loạn 

SKTT đang ngày càng nghiêm trọng, những vấn đề được cộng đồng chuyên 

môn quan tâm nhiều như tự tử, tự gây thương tích cũng đều xuất hiện ngày 

một nhiều. Trong khi đó, nguồn lực về chăm sóc SKTT trẻ em và vị thành 

niên ở Việt Nam còn rất hạn chế. Điều này cho thấy việc bảo vệ SKTT cho trẻ 

em lứa tuổi học sinh THPT phải được đưa vào nội dung làm việc của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo cũng như các chương trình nghị sự của Quốc gia [11]. 

Triệu chứng cảm xúc, vấn đề hành vi của lớp 11 cao hơn lớp 10. Điều 

này cho thấy, lớp 11 có nhiều vấn đề cảm xúc và hành vi so với lớp 10, cảm 

xúc cũng dao động nhiều hơn trước, cảm xúc không phù hợp sẽ dễ dàng dẫn 

đến những hành vi có vấn đề. 

Điểm triệu chứng cảm xúc và vấn đề hành vi của nữ lớn hơn của nam. 

Điểm SDQ-25 về quan hệ xã hội của nữ cao hơn của nam. Điều này phù hợp 

với thực tế, giới tính nữ thiên hướng về cảm xúc nhiều hơn giới nam. Khi cảm 

xúc có sự bất thường thì các em khó có thể làm chủ suy nghĩ, dẫn đến những 

hành vi có xu hướng nổi loạn và bốc đồng. 

Theo Chương trình Chăm sóc SKTT dựa vào trường học, có sự liên quan 

đến các biến số nhân khẩu học về giới: Nam giới cao hơn nữ giới về các vấn 

đề Hành vi và Tăng động, trong khi nữ giwois cao hơn nam giới về các Vấn 

đề tình cảm đo bằng SDQ. Ngoài ra, ở các tiểu thang đo Vấn đề chú ý, Hành 

vi phá vỡ quy tắc, Hành vi hung tính thì điểm trung bình của trẻ nam cũng cao 

hơn trẻ nữ. Trong khi đó, điểm trung bình của nữ cao hơn nam ở tiểu thang đo 

Lo âu/ Trầm cảm. [11] 

 



 

Về vấn đề hành vi, nổi bật là hành vi bắt nạt và bạo lực học đường, ở 

Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới, đây là vấn đề thời sự bức xúc, 

được các nhà tâm lý học và giáo dục học rất quan tâm nghiên cứu. Một 

nghiên cứu khảo sát về tình trạng bạo lực học đường ở quận Đống Đa Hà Nội 

thực hiện năm 2008 của Khoa xã hội học, Trường Đại học Xã hội và Nhân 

văn đã chỉ ra nhiều con số đáng lo ngại. Cụ thể, có đến 99,7% số học sinh 

trong mẫu nghiên cứu cho rằng, ở trường các em có xảy ra hiện tượng nữ sinh 

đánh nhau. Mức độ bạo lực trong nữ sinh là 44,7% rất thường xuyên, 38% 

đánh nhau thường xuyên, 17,3% không thường xuyên, có tới 64% các em nữ 

được hỏi thừa nhận rằng đã từng có hành vi đánh nhau với các bạn. Hiện 

tượng nữ sinh đánh nhau đã trở nên quen thuộc với nhiều học sinh, đến nỗi có 

đến 45,3% cho rằng điều đó là bình thường, 30,7% cho rằng đó là điều có thể 

chấp nhận được. Theo ý kiến của các em, nơi xảy ra tình trạng bắt nạt nhất là 

sân trường, tiếp theo là hành lang, cầu thang, lớp học, đường từ trường về 

nhà, đường từ nhà đến trường, và ở nhà [11]. 

4.3. ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN SỨC KHỎE 

TÂM THẦN 

Stress của học sinh THPT theo giới tính và theo phân chia 3 khối 10, 

11, 12 về vấn đề học tập là lớn nhất, sau đó đến các vấn đề gia đình và nhà 

trường, tiếp đến là vấn đề xã hội. Điểm trung bình stress liên quan đến bạn 

bè là thấp nhất. Điều này đúng với thực tế học sinh THPT có khối lượng 

kiến thức, học tập lớn hơn THCS. Từ bậc THCS lên THPT, các em phải tập 

làm quen và thích nghi với sự đổi mới trong phong cách học tập, giảng dạy, 

khối lượng bài tập, làm quen với bạn bè. Các em lớp 10 chưa có nhiều kinh 

nghiệm và kỹ năng để làm chủ hoàn cảnh và môi trường bạn bè, nên cần dạy 

cho các em kỹ năng đối mặt với các vấn đề liên quan stress và vượt qua 

stress. Gia đình, nhà trường là môi trường các em sinh sống, học tập, nên 

vấn đề về gia đình, môi trường có ảnh hưởng rất nhiều đến các em, nhất là 



 

ảnh hưởng đến việc học tập, từ đó tạo thành một vòng tròn ảnh hưởng đến 

sức khỏe tinh thần. Các học sinh THPT cũng có tâm sinh lý thay đổi, nhu 

cầu kết bạn và chia sẻ với bạn bè cũng nhiều hơn, điều này tạo nên sự thoải 

mái kết bạn cùng trang lứa, nên stress liên quan vấn đề bạn bè có số điểm 

trung bình thấp nhất là hợp lý. 

Điểm trung bình về Stress học tập của nữ cao hơn của nam, trong khi đó 

điêm trung bình về Stress liên quan bạn bè của nam lớn hơn của nữ. Trên thực 

tế, thường thì học sinh nữ chú ý nghiêm túc trong học tập hơn học sinh nam, 

vì vậy khi có stress về học tập, nữ giới stress nhiều hơn và cao hơn nam giới 

là điều dễ hiểu. 

Về học tập, Stress học tập của lớp 10 cao hơn lớp 12, của lớp 11 cao hơn 

lớp 12. Điều này đặt ra nghi vấn, “không phải các em stress vì mức độ khó 

của kiến thức, mà là vì chưa có kỹ năng giải quyết vấn đề liên quan stress và 

chưa thích ứng được khi các em chuyển tiếp từ THCS lên THPT: thay đổi 

phong cách học tập, nội dung và khối lượng bài tập THPT lớn hơn và khó hơn 

nhiều so với THCS. 

So sánh với các nghiên cứu khác: Trần Thành Nam và cộng sự tiến hành 

nghiên cứu trên 235 học sinh THPT trên địa bàn Hà Nội sử dụng thang đo 

sàng lọc rối loạn lo âu (GAD-7) của Spitzer và thang đo lo âu học đường của 

Philip, số liệu điều tra cho thấy, rối loạn lo âu là một rối loạn khá phổ biến ở 

học sinh THPT, có đến 25,1% học sinh đáp ứng tiêu chuẩn của rối loạn lo âu. 

Có những sự khác biệt giữa các kết quả về tỷ lệ nghiên cứu, có một số lý do 

có thể lý giải như (a) khách thể nghiên cứu được lựa chọn là học sinh THPT 

đang chịu nhiều áp lực chuẩn bị cho kỳ thi đại học, (b) thời điểm điều tra vào 

trước kỳ thi học kỳ, (c) khách thể được lựa chọn từ những nôi trường có nhiều 

truyền thống về thành tích học tập. Tuy vậy, với tỷ lệ cao học sinh đáp ứng 

các tiêu chuẩn của rối loạn lo âu, nhà trường và xã hội cần có những biện 

pháp thiết thực để phòng ngừa và giúp đỡ các em đương đầu với lo âu học 

đường một cách có hiệu quả [11]. 



 

Ngoài ra, các em THPT còn lo lắng về các vấn đề liên quan đến các tình 

huống kiểm tra và lo âu không thoả mãn mong đợi của người khác, nhất là kỳ 

vọng của ba mẹ đặt nặng trên vai của các em. Chương trình học THPT hiện 

nay đang bị cho là quá nặng nề, nhiều môn dàn trải, kiến thức mang nặng lý 

thuyết, không sát với thực tế. Vì vậy, nhiều học sinh cảm thấy áp lực, sợ hãi 

trong mọi kỳ kiểm tra. Có nhiều ý kiến trực tiếp từ các em: “Chỉ cần nghe cô 

giáo gọi tên em là em thấy run. Dù em đã học bài rất kỹ ở nhà nhưng em vẫn 

cảm thấy rất hồi hộp. Trước mỗi bài kiểm tra 15 phút hoặc 45 phút, bàn tay 

em hay ra mồ hôi và em cảm thấy toàn thân cứ lành lạnh”. 

Về gia đình, Stress liên quan gia đình của lớp 11 cao hơn lớp 12, có thể 

nguyên nhân là vì lớp 12 các em chú trọng vào việc học tập nhiều hơn, gia 

đình cũng đảm bảo tình trạng sức khỏe tinh thần để các em học và tham gia kì 

thi tốt nghiệp. 

Tuy nhiên, trong gia đình, sự kỳ vọng không hợp lý của cha mẹ cũng là 

nguyên nhân gây ra lo lắng về việc không thoả mãn mong đợi của người khác. 

Các em trả lời: “Cha mẹ em đặt nhiều kỳ vọng và luôn cảm thấy em học chưa 

hết khả năng. Họ cho rằng em sẽ học tốt hơn, đạt thành tích cao hơn các bạn 

khác nếu chăm học hơn. Điều này khiến em cảm thấy rất áp lực.” Hay có bạn 

khác nêu lên ý kiến: “Cha mẹ em giám sát chặt chẽ thời gian học, vui chơi, và 

bắt em học thêm rất nhiều tiếng Anh để chuẩn bị đi du học. Mẹ cũng hay so 

sánh em với người khác, với con của bạn bố mẹ về thành tích học tập ngoại 

ngữ khiến em cảm thấy mình rất kém cỏi và tự ti”. Các kết luận tìm dược có 

nhiều điểm tương đồng với các nghiên cứu trước của Trần Thành Nam và 

nghiên cứu của Nguyễn Thị Minh Hằng [11] 

Một điều đáng lưu ý nữa về các vấn đề Stress liên quan đến gia đình, đó 

là yếu tố môi trường nuôi dưỡng nhân cách các em trong quá trình lớn lên và 

nhận thức về bản thân cũng như đối với người khác. Theo nghiên cứu của 

Dodge (2008), chúng ta biết rằng con đường hình thành hành vi bạo lực bắt 



 

đầu từ sự kiện không thuận lợi trong thời thơ ấu như môi trường sống bạo lực, 

thiếu các nguồn lực và bệnh trầm cảm của người mẹ. Những yếu tố này gây 

nên căng thẳng ở cha mẹ khiến họ có xu hướng dùng các biện pháp giáo dục 

thô bạo và không thống nhất với con cái của mình. Những hành vi giáo dục 

bạo lực này khiến trẻ chấp nhận bạo lực và có xu hướng thể hiện bạo lực 

trong tương lai. Tiếp đến, việc bị đối xử thô bạo và không thống nhất gây ra 

những khó khăn tâm lý khiến trẻ không thể có đủ các kỹ năng xã hội và nhận 

thức cần thiết để sẵn sàng đến trường và thành công trong học tập. Những kỹ 

năng bị thiếu hụt bao gồm kỹ năng diễn giải một vấn đề, nhận biết cảm xúc 

của người khác và có thái độ thù địch. Sự thiếu hụt những kỹ năng trên khiến 

trẻ không thể hoà nhập với các bạn, nghịch ngợm, phá phách, không tuân thủ 

nội quy (biểu hiện của rối loạn hành vi). Mặt khác, sự thiếu hụt các kỹ năng 

trên cũng trở nên nghiêm trọng khi trẻ bước vào tuổi vị thành niên và những 

giai đoạn sau này khiến trẻ dễ có hành vi bạo lực. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra 

rằng, trẻ với các biểu hiện rối loạn hành vi sẽ bị các bạn trong lớp tẩy chay, bị 

cô lập, học tập sút kém. Không duy trì được mối quan hệ tích cực với bạn bè 

và thất bại trong học tập càng khiến cho trẻ có thái độ thù địch với mọi người, 

thể hiện những hành vi không phù hợp. Đó là những nguy cơ để phát triển 

bạo lực ở lứa tuổi vị thành niên và thanh thiếu niên. Cũng theo mô hình của 

Dodge, trong thời kỳ tiền dậy thì, khi mà đứa trẻ rất cần được sự quan tâm, 

chỉ bảo và giám sát của người lớn, thì đó cũng là thời điểm mà cha mẹ thường 

nới lỏng việc quản lý con cái nhất. Đối với những đứa trẻ có vấn đề hành vi 

và thất bại học đường, nhiều cha mẹ áp dụng những phương pháp cứng rắn 

trong một thời gian dài nhằm nâng cao kết quả học tập nhưng không thành 

công nên thường buông xuôi. Điều này càng làm cho trẻ tiếp tục có những 

cảm xúc tiêu cực với việc học và bắt đầu kết bạn với những nhóm bạn xấu. 

Đó là những tiền đề trực tiếp dẫn đến những hành vi bạo lực khi bước vào giai 

đoạn vị thành niên. 



 

Về vấn đề bạn bè, một nghiên cứu của Trần Văn Công và các cộng sự 

(2009) cho thấy 25,5% trẻ thường xuyên bị ít nhất một hình thức bắt nạt ẩn/ 

quan hệ như bị nói xấu, tung tin đồn. 10,75% trẻ thường xuyên bị ít nhất một 

hình thức bắt nạt ngoài/ cơ thể như đấm, đá, đánh. 28,75 trẻ thường xuyên bị 

ít nhất một hình thức bắt nạt nào đó. Nghiên cứu cũng chỉ ra có sự khác biệt 

về giới trong hành vi bắt nạt. Về mối liên hệ giữa việc bị bắt nạt, nhận thức 

bản thân và trầm cảm, sử dụng mô hình phân tích đẳng thức cấu trúc, cho thấy 

hậu quả ảnh hưởng lên SKTT của bắt nạt tung tin đồn, nói xấu về các mối 

quan hệ lớn hơn nhiều đối với bắt nạt bằng hình thức đấm đá. Chỉ số bắt nạt 

ảnh hưởng đến tự nhận thức bản thân của các em. Từ đó, nhận thức tích cực 

và tiêu cực đều có vai trò đối với trầm cảm. Trẻ bị bắt nạt càng nhiều thì càng 

nhận thức tiêu cực về bản thân, người khác và xã hội. Nói cách khác, trẻ nào 

bị bắt nạt thường xuyên sẽ dẫn tới nhận thức tiêu cực, giảm lòng tự tin, thiếu 

lòng tin vào người khác, và suy nghĩ tiêu cực về tương lai. Ngoài nhận thức 

tiêu cực về bản thân, những trẻ bị bắt nạt cũng hình thành ý định và thái độ 

hằn học với người khác, đặc biệt với những người đã bắt nạt mình. Đa số 

những trẻ bị bắt nạt (70%) nung nấu ý định trả thù. Đây là điều rất đáng lo 

ngại, nhất là khi trẻ đã nung nấu ý định từ lâu và với cảm xúc bộc phát, thì 

tính chất và mức độ trả thù sẽ nghiêm trọng [11]. 

Về vấn đề nhà trường, Stress liên quan vấn đề nhà trường của lớp 10 cao 

hơn lớp 11. Có thể trong môi trường mới, sự thay đổi trong hệ thống quản lý 

giáo dục của nhà trường và thay đổi phong cách giảng dạy của thầy cô nên các 

em lớp 10 chưa thích ứng được. Vì vậy, trong giai đoạn bắt đầu chuyển cấp 

này, sự chia sẻ cởi mở từ bạn bè, sự giúp đỡ tư vấn tham vấn tâm lý của thầy 

cô, nhất là ban giám hiệu nhà trường và thầy cô giáo chủ nhiệm để các bạn giao 

lưu trao đổi những thắc mắc, nguyện vọng của mình là rất quan trọng. 

Về vấn đề lo âu học đường liên quan đến nhà trường và giáo viên, nhiều 

kết quả nghiên cứu cho thấy các em lo âu đến quan hệ với giáo viên có điểm 



 

số trung bình cao nhất (Nghiên cứu của Trần Thành Nam trên 235 học sinh 

THPT trên địa bàn thủ đô Hà Nội 2015). Các em có nhiều khó khan trong mối 

quan hệ với giáo viên, điển hình như một số ý kiến: “Cô giáo dạy Anh của em 

rất ghét em vì em lỡ nói xấu cô ấy. Từ dạo đó, cô thường xuyên gọi em lên 

bảng kiểm tra miệng và luôn để ý đến những lỗi nhỏ nhất của em.” Những ý 

kiến phản ánh khác bày tỏ bức xúc của học sinh khi nhận kết quả của bài 

kiểm tra văn 45 phút: “Cô giáo dạy văn của em rất quý bạn lớp trưởng nên lần 

nào cũng cho bạn ấy điểm cao. Em đã cố gắng rất nhiều trong lần kiểm tra 

này nhưng lại nhận được kết quả không xứng đáng. Em tin mình đã làm rất 

tốt nhưng em chỉ được 7 điểm.” Chúng ta có thể thấy rằng, những mâu thuẫn 

như vậy là rất phổ biến, suy nghĩ chủ quan của thấy cô đã tạo cho các em 

nhiều lo lắng, các em lo sợ thầy cô thiếu công bằng, thiếu tôn trọng, sợ thầy 

cô đùa giỡn danh dự của các em trước mặt bạn bè trong lớp trong trường [11]. 

4.4. NHU CẦU TÌM KIẾM HỖ TRỢ TÂM LÝ CỦA HỌC SINH 

Khi xảy ra stress, học sinh có nhu cầu tìm đến bạn bè là lớn nhất, sau đó 

đến gia đình, tiếp đến là để tự nhiên, giáo viên và lên mạng tìm kiếm sự hỗ 

trợ, thấp nhất là tìm đến nhà tâm lý. Kết quả này chứng tỏ, đối với với bạn bè 

cùng trang lứa, các em dễ giao lưu nói chuyện hơn, dễ chia sẻ cả những câu 

chuyện học tập và những vấn đề liên quan đến cuộc sống hằng ngày, cho dù 

là chuyện gia đình, trường lớp. 

Theo Giáo dục tâm lý và SKTT trẻ em Việt Nam của Đặng Bá Lâm, mối 

quan hệ bạn bè của lứa tuổi này nhìn chung rất phức tạp và đa dạng. Đối với 

các me, nhu cầu tìm bạn là rất cần thiết. Điều quan trọng để kết bạn là dựa 

vào phẩm chất của tình bạn, tôn trọng giúp đỡ lẫn nhau và đòi hỏi sự trung 

thành tuyệt đối. “Bộ luật tình bạn” của các em là một nền tảng để giúp đỡ, 

quan tâm chia sẻ cho nhau. 

Từ tình cảm bạn bè trong sáng, xuất phát từ những cảm xúc tự nhiên mà 

các em có tình bạn tốt. Ở lứa tuổi này, các bạn trai và bạn gái bắt đầu quan 



 

tâm yêu thích lẫn nhau. Giữa các em tình cảm ấy có chút hồn nhiên, e dè, sâu 

kín, có vẻ thận trọng và có ý thức xã hội rõ rệt về giới tính. Nếu tình bạn này 

đi theo hướng trong sáng lành mạnh thì sẽ tạo động lực để các em có sự tin 

cậy và giúp các em học tập tốt hơn để các em bước tiếp vào chặng đường 

tương lai với nhiều kỷ niệm tốt đep của thời niên thiếu. Nhiều trường hợp đã 

chớm xuất hiện tình yêu nam nữ mà khởi đầu bằng một tình bạn, bằng sự 

quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Tuy nhiên, tình yêu này còn ở mức độ thấp [9]. 

Tình bạn ở lứa tuổi này khá sâu sắc, có sự lựa chọn, khát khao gắn bó 

keo sơn, có sự trung thành tuyệt đối với nhau, chia làm nhiều mức độ thân 

tình. Các em có nhu cầu muốn tìm bạn thân để chia sẻ trao đổi tâm tình, các 

em cho rằng bạn thân là phải che dấu khuyết điểm cho nhau, các em lên án 

gay gắt sự “phản bạn”. Tình bạn ở lứa tuổi này được xây dựng trên cơ sở 

cùng hứng thú, cùng chung hoạt động, cùng chung hoàn cảnh. Tình cảm bạn 

bè ấy, theo các em là phải “sống chết có nhau”, “chia ngọt sẻ bùi”, cùng nhau 

tham gia học tập và các hoạt động xã hội. 

Gia đình có vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ tinh thần các em rất 

nhiều. Ngoài việc học tập, cha mẹ cũng nên quan tâm tới bạn bè và những 

tâm tư tình cảm của con cái mình một cách phù hợp, để dễ dàng điều chỉnh và 

hỗ trợ trong quá trình phát triển tâm lý của con mình. Ở tuổi thiếu niên, địa vị 

của các em trong gia đình đã có sự thay đổi. Thiếu niên được gia đình thừa 

nhận như một thành viên tích cực của gia đình, thiếu niên đã đảm đương một 

số việc trong gia đình, được tham gia xây dựng bàn bạc trong gia đình. Những 

thay đổi này đã động viên, kích thích thiếu niên hoạt động tích cực, độc lập, 

tự chủ hơn. Các vấn đề học tập, về bạn bè và nhà trường cũng được các em 

chia sẻ nhiều hơn nếu cha mẹ biết cách lắng nghe và thường xuyên giúp đỡ về 

mặt tinh thần cho con của mình. Ngày nay, vai trò của cha mẹ như là người 

thầy trong việc học tập của con cái trở nên khó khăn. Một mặt do nội dung, 

yêu cầu học tập luôn thay đổi và phát triển, một mặt công việc xã hội chiếm 



 

quá nhiều thời gian của các ông bố bà mẹ. Ngoài vai trò của người thầy, cha 

mẹ cần phải là người bạn lớn của con cái trong lĩnh vực tình cảm. Chỉ có như 

vậy quan hệ giữa bố mẹ và con cái mới trở nên gắn bó, đằm thắm và chan 

hòa. Cha mẹ, đặc biệt là người mẹ cần phải là chỗ dựa về mặt tinh thần cho 

con, trong một chừng mực nào đó hãy đối xử với con như những người bạn. 

Cha mẹ cần phải giữ chữ tín đối với con cái. Các ông bố bà mẹ hứa rồi quên, 

hưa cho con đi du lịch, tặng con một món quà, thế rồi không thực hiện lời hứa 

với con, cứ tưởng không có nguy hại gì tới sức khoẻ tinh thần của con cái 

mình. Nhưng mà bọn trẻ không hề quên, đó là nguồn kích thích trẻ học tập và 

rèn luyện. Vì vậy cha mẹ không nên nói dối con cái, là tấm gương cho con cái 

soi vào mà học tập. 

Để nhân cách của con cái phát triển hoàn hảo, ngoài việc học hành của 

con, cha mẹ cần tạo điều kiện cho con tham gia vào các hoạt động xã hội lành 

mạnh: tham gia du lịch cùng ban bè, chơ thể thao, các trò chơi giải trí, các câu 

lạc bộ phù hợp với lứa tuổi. Không nên giam giữ trẻ suốt ngày trong căn 

phòng 4 bức tường và chỉ chúi đầu chú tâm vào việc học mà cần có them các 

hoạt động vui chơi thư giãn để đầu óc được nghỉ ngơi, tăng cường sự sáng 

tạo. Ngược lại, cũng không nên quá buông lỏng dễ dãi với trẻ, để trẻ tự do quá 

mức, vì giai đoạn này tính người lớn trong trẻ vẫn chưa thực sự trưởng thành. 

Cha mẹ là tấm gương cho con cái học tập. Hành vi, lối sống, cách nói 

năng ứng xử của cha mẹ ảnh hưởng khá nhiều tới tâm lý-ứng xử của con cái, 

tác động trực tiếp đến nếp nghĩ, tình cảm, việc học hành của con cái. Việc con 

cái bắt chước cha mẹ là điều tất yếu, nên cha mẹ cần phải mẫu mực và có sự 

thống nhất với nhau trong cách nuôi dạy và ứng xử đối với con. 

Ngoài gia đình, trường lớp có vai trò quan trọng không kém. Thầy cô 

đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm chính là người các em tìm đến để chia sẻ những 

vấn đề liên quan học tập và bạn bè, nhà trường. Thầy cô và nhà trường chính 

là nơi định hướng một phần rất lớn tương lai của các em, vì vậy nên cần kết 



 

hợp giáo dục tâm lý ở lứa tuổi THPT nhiều hơn nữa, kịp thời và phù hợp với 

từng học sinh. 

Quan hệ giữa thầy và trò là quan hệ giữa người dạy và người học. Nhiệm 

vụ trọng đại của người thầy là giáo dục và rèn luyện học sinh trở thành người 

có ích cho xã hội. Trong quá trình giáo dục học sinh, người thầy cần phải 

khéo léo ứng xử. Ứng xử của người thầy chỉ có kết quả khi hiểu được đặc 

điểm của tập thể, của lứa tuổi, của từng em và cần phải nắm được hoàn cảnh 

của từng em, từ đó có cách ứng xử phù hợp với từng học sinh, với tập thể lớp. 

Mặt khác, người thầy phải thật sự là một tấm gương sáng về đạo đức và tinh 

thần học hỏi đối với học sinh. Nếu người thầy không có uy tín về đạo đức và 

trí tuệ đối với học sinh thì mọi cố gắng trong ứng xử của thầy cô đều kém 

hiệu quả. Ứng xử của thầy với trò trong quan hệ thầy trò được thể hiện trong 

công tác giảng dạy, công tác giáo dục học sinh, nhất là giáo viên chủ nhiệm. 

Thầy cô cần có sự hiểu biết về nhân cách của học sinh, tôn trọng các em, có 

uy tín về chuyên môn, về đạo đức và lối sống, có kinh nghiệm nghề nghiệp. 

Trong quan hệ ứng xử, người thầy cần nhìn nhận, ứng xử với học sinh gần 

gũi. Tuy nhiên mỗi lứa tuổi, mỗi cấp học, mỗi học sinh cần có cách ứng xử 

riêng. Theo GS Đặng Bá Lãm, đối với học sinh THPT, lứa tuổi này có nhiều 

đặc điểm tính cách tâm lý nổi bật, vừa là người lớn vừa là trẻ con, nhưng đã 

có khả năng tự lập, mối quan hệ phức tạp trong đời sống tình cảm xuất hiện 

về tình bạn khác giới, tình cảm yêu đương tuổi học trò, xu hướng chọn nghề 

và định hướng giá trị cuộc sống ngày càng bộc lộ rõ rệt. Mọi ứng xử đối với 

lứa tuổi này cần thận trọng, tế nhị, không nên góp ý phê bình về các em quá 

thẳng thắn trước mặt nhiều người. Người thầy giáo lúc này phải là người định 

hướng nghề nghiệp, là cố vấn đáng tin cậy trong cuộc sống, là người trọng tài 

công bằng mẫu mực sẵn sàng giúp đỡ dựa trên sự yêu thương tôn trọng nhân 

cách của các em [9]. 

 



 

Tìm kiếm sự hỗ trợ từ nhà tâm lý chiếm tỷ lệ thấp nhất, có thể do thông 

tin từ nhà tâm lý ở Đà Nẵng ít, các em chưa biết gặp ai, cùng với tâm lý sợ hãi 

khi người khác biết mình cần phải điều trị tâm lý, dẫn đến việc được hỗ trợ từ 

nhà tâm lý chiếm tỷ lệ thấp nhất. 

Nhu cầu tìm kiếm bạn bè và lên mạng tìm kiếm sự hỗ trợ của nữ cao hơn 

nam. Điều này phù hợp với kết quả vấn đề liên quan stress ở trên: Nam giới 

stress liên quan bạn bè nhiều hơn nữ giới, và khi có stress thì nam giới ít có 

nhu cầu chia sẻ với bạn bè hơn. Điều này cũng phù hợp với đặc điểm nhu cầu 

giới tính: khi gặp vấn đề nam giới thường tự giải quyết một mình mà không 

muốn chia sẻ với nhiều người, còn nữ giới thì ngược lại, dễ dàng chia sẻ cảm 

xúc và kể chuyện với bạn bè hơn. 

Phân chia theo lớp, học sinh 3 khối tìm kiếm sự hỗ trợ từ bạn bè nhiều 

nhất, trong khi khối 11 cao hơn khối 10, và khối 12 cao hơn khối 10, điều này 

có thể do các em gặp vấn đề về học tập nhiều nhất, sự giúp đỡ từ bạn bè có 

thể giảm bớt phần nào vấn đề và giúp học sinh tiến bộ. Điều này cũng phù 

hợp với thực tế, khối 11 và khối 12 thì các em đã có sự kết nối thân thiết với 

bạn bè, trong khi các em học sinh khối 10 đang còn bỡ ngỡ và làm quen với 

bạn bè mới. Trong khi đó khối 12 cũng gặp vấn đề về học tập, nhưng lại lựa 

chọn để tự hết thay vì tìm kiếm sự hỗ trợ từ người khác, hoặc bạn bè. Càng 

lên cao, các em học sinh càng có khả năng tự lập và có khả năng, kỹ năng giải 

quyết các vấn đề stress tốt hơn. 

Chúng tôi nhân thấy rằng, vấn đề can thiệp tâm lý trong nhà trường là 

một hình thức giáo dục linh hoạt và có hiệu quả cho học sinh trong nhà trường 

THPT và nên triển khai càng sớm càng tốt, ngay từ bậc THCS. 

Thông qua các hoạt động của phòng tham vấn tâm lý tạo cho học sinh 

một thói quen chia sẻ, tham khảo ý kiến nhà chuyên môn để đưa ra được 

những quyết định đúng, có lợi cho bản thân. 

 



 

Ở mỗi văn phòng tham vấn ở mỗi trường, nên có giáo viên của trường 

học được phân công kiêm nhiệm phụ trách công tác chăm sóc sức khoẻ tâm 

lý-tâm thần trong nhà trường. Các chuyên viên tư vấn tâm lý, tâm thần, các 

bác sĩ phụ trách chuyên khoa nhi, các cán bộ phụ trách công tác thanh thiếu 

niên, hội phụ huynh nên được đào tạo và hướng dẫn để cùng làm việc với các 

em học sinh. Các chuyên viên tư vấn nên trực tiếp trò chuyện, trao đổi, giải 

đáp cho học sinh. Ngoài việc giúp học sinh giải toả ức chế tâm lý, việc lắng 

nghe trao đổi còn giúp các em rèn luyệnkyx năng nhận diện, phân tích vấn đề 

của bản thân, kỹ năng diễn đạt bằng ngôn ngữ dễ hiểu qua đó rèn luyện tính 

chủ động, tự tin, đồng thời có thể giúp học sinh phòng ngừa những sai lệch 

trong tâm lý tình cảm và hành vi. 

Nhà trường nên tổ chức các hoạt động ngoại khoá như mở các lớp Giáo 

dục tâm lý – giới tính: Các lớp được tổ chức theo phương pháp giáo dục chủ 

động. Đây là hình thức đặt học sinh vào môi trường nhóm. Qua đó các em 

tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng giao tiếp trong mối tương tác với đồng 

sự dẫn đến hiệu quả thu nhậnkieens thức và kinh nghiệm sẽ cao. Từ những 

lớp học này, sẽ kết hợp đào tạo các em thành những tư vấn viên “bạn giúp 

bạn” trong nhà trường. 

Nhà trường cũng nên mở lớp “hỗ trợ giáo dục gia đình” cho phụ huynh. 

Có thể là một lớp tập huấn theo phương pháp giáo dục chủ động với nhiều nội 

dung, có thể chỉ là một buổi nói chuyện chuyên đề về giáo dục con cái với 

nhiều nội dung thiết thực nhằm trang bị cho phụ huynh kiến thức và kỹ năng 

tiếp cận, chia sẻ trong giáo dục như về đặc điểm tâm sinh lý của con cái lứa 

tuỏi dậy thì, những sai lầm cha mẹ thường mắc phải khi con cái ở lứa tuổi 

này, làm thế nào để gần gũi con cái khi có con ở lứa tuổi THPT… 



 

KẾT LUẬN 

 

1. Đặc điểm chung của các đối tượng nghiên cứu 

Tiến hành nghiên cứu 798 học sinh THPT trên địa bàn thành phố Đà 

nẵng, chúng tôi nhận thấy 

-Tỷ lệ học sinh nữ trong nhóm nghiên cứu nhiều hơn tỷ lệ nam 

- Lớp 10 chiếm tỷ lệ nhiều nhất, lớp 12 chiếm tỷ lệ ít nhất 

- Nghề nghiệp cha và mẹ phổ biến là cán bộ viên chức và công nhân ở cả 

hai giới nam và nữ. 

- Ở cả 2 giới, trình độ học vấn của cha các đối tượng nghiên cứu phổ 

biến là chưa tốt nghiệp THPT và tốt nghiệp đại học. 

- Trình độ học vấn của mẹ các đối tượng nghiên cứu chủ yếu là tốt 

nghiệp đại học ở cả 2 giới. 

2. Điểm trung bình các yếu tố stress trong học tập theo giới tính 

- Điểm trung bình các yếu tố stress liên quan đến học tập của nữ cao hơn 

của nam. 

- Điểm trung bình các yếu tố stress trong gia đình của nam cao hơn 

của nữ. 

- Điểm trung bình các yếu tố stress trong nhà trường của giới nữ cao hơn 

giới nam. ( &,08- &,03) và sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. 

- Điểm trung bình các yếu tố stress trong các mối quan hệ bạn bè của 

giới nam cao hơn giới nữ. ( 5,9- 5,41) 

- Điểm trung bình các yếu tố stress trong xã hội của giới nam cao hơn 

của giới nữ.( 6,2- 5,87) 



 

3. Đặc điểm các yếu tố sức khỏe tâm thần của học sinh trong nhóm 

nghiên cứu theo SDQ-25 

3.1. Điểm trung bình của các nhóm triệu chứng theo giói tinh. 

- Điểm triệu chứng cảm xúc của nữ lớn hơn của nam (10.443 và 8.952), 

vấn đề hành vi của nữ lớn hơn của nam (9.688 và 9.39), quan hệ xã hội của nữ 

lớn hơn của nam (12.172 và 11.869), có ý nghĩa thống kê (p<0.05). 

- Tỷ lệ rối loạn cảm xúc của cả 2 giới đều có tỷ lệ lớn nhất ở mức độ có 

nguy cơ (57.2% và 55.2%). Tỷ lệ rối loạn cảm xúc ở mức độ có nguy cơ cao 

của giới nữ cao hơn giới nam (32.3% và 15.2%) 

- Tỷ lệ hành vi của cả hai giới cao nhất ở mức có nguy cơ. Tỷ lệ rối loạn 

hành vi ở mức độ có nguy cơ của giới nữ (77.4%)) cao hơn giới nam (69%). 

Tỷ lệ rối loạn hành vi ở mức độ nguy cơ cao của giới nam (13.1%) cao hơn 

giới nữ (12.7%) 

- Tỷ lệ rối loạn đạo đức của cả 2 giới ở mức có nguy cơ là cao nhất (69% 

và 76.4%). Tỷ lệ rối loạn đạo đức ở mức độ có nguy cơ của giới nữ cao hơn 

giới nam, nhưng tỷ lệ rối loạn đạo đức ở mức độ nguy cơ cao giới nam (2,9%) 

cao hơn giới nữ (0.9%). 

- Tỷ lệ rối loạn quan hệ bạn bè của cả 2 giới cao nhất ở mức độ có nguy 

cơ (61% và 63.2%) 

- Tỷ lệ rối loạn quan hệ bạn bè ở mức độ có nguy cơ của giới nữ cao hơn 

giới nam. Tỷ lệ rối loạn quan hệ xã hội ở mức độ nguy cơ cao của giới nam 

(2.9%) cao hơn giới nữ (2.4%). 

- Tỷ lệ rối loạn về tiền xã hội của 2 giới cao nhất ở mức độ có nguy cơ 

cao. (35.3% và 32.8%). Tỷ lệ rối loạn tiền xã hội ở mức độ nguy cơ cao của 

giới nữ (65.8%) cao hơn giới nữ (61.8%). 

3.2. Điểm trung bình tổng điểm SDQ-25 giữa các khối 10, 11, 12 

- Điểm cảm xúc lớp 10 và 11 khác biệt có ý nghĩa thống kê p=0,044, 

Triệu chứng cảm xúc của lớp 11 (9.93) cao hơn lớp 10 (9.53) 



 

Điểm đạo đức không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

Điểm hành vi: lớp 10 và 11 có sức khác biệt có ý nghĩa thống kê: 

p=0,024, Vấn đề hành vi của lớp 11 (9.699) cao hơn lớp 10 (9.39). 

3.3. Mối tương quan giữa tổng điểm SDQ-25 với các nhóm yếu tố gây 

stress 

- Tất cả các nhóm yếu tố gây stress đều có mối tương quan tỉ lệ thuận với 

tổng điểm SDQ-25 và đều có ý nghĩa thống kê vói p = 0,000 

- Sự tương quan giữa tổng điểm SDQ- 25 cói yếu tố stress trong học tập có 

mối tương quan tỉ lệ thuận với R = 0,31 và có ý nghĩa thống kê vói p = 0,000 

4. Đánh giá nhu cầu hỗ trợ tâm lý của học sinh theo giới tính. 

- Điểm trung bình nhu cầu tìm kiếm hỗ trợ khi học sinh gặp những vấn 

đề về cảm xúc ở bạn bè là cao nhất, nữ (3.248) cao hơn nam (3.024), giới nữ 

nhu cầu thấp nhất là tìm kiếm giáo viên (2.149), ở nam nhu cầu thấp nhất là 

nhà tâm lý (2.134). 

- Điểm trung bình nhu cầu tìm kiếm hỗ trợ khi học sinh gặp những vấn 

đề về hành vi ở bạn bè là cao nhất, nữ (3.281) cao hơn nam (3.013), tiếp đến 

là gia đinh: nữ (2.974) cao hơn nam (2.842). Nhu cầu thấp nhất là tìm kiếm 

nhà tâm lý, ở nữ (2.229) cao hơn nam (2.213). Sự khác biệt giữa hai giới có ý 

nghĩa thống kê. 

- Điểm trung bình nhu cầu tìm kiếm hỗ trợ ở bạn bè khi học sinh gặp 

những vấn đề về học tập là cao nhất, nữ (3.229) cao hơn nam (3.037), tiếp đến 

là tìm kiếm hỗ trợ từ gia đình: nữ (2.908), nam (2.821). Nhu cầu thấp nhất là 

tìm kiếm hỗ trợ từ nhà tâm lý: nữ (2.222), nam (2.094). 

- Điểm trung bình nhu cầu tìm kiếm hỗ trợ khi học sinh gặp những vấn 

đề về bạn bè đối với ở nhu cầu tìm kiếm sự hỗ trợ ở bạn bè là cao nhất, nữ 

(3.127) cao hơn nam (2.818), tiếp đến là nhu cầu tìm kiếm sự hỗ trợ gia đình 

ở nữ (2.915) và để tự nhiên ở nam (2.774). Nhu cầu thấp nhất là tìm kiếm nhà 

tâm lý: nữ (2.196), nam (2.083). 



 

- Điểm trung bình nhu cầu tìm kiếm hỗ trợ khi học sinh gặp những vấn 

đề về xã hội ở bạn bè là cao nhất: nữ (3.203) cao hơn nam (2.906), tiếp đến là 

gia đình: nữ (2.941), nam (2.861). Nhu cầu thấp nhất ở nữ là nhu cầu tìm 

kiếm sự hỗ trợ giáo viên (2.236), ở nam là nhu cầu tìm kiếm sự hỗ trợ nhà 

tâm lý (2.142). 

- Khi gặp vấn đề liên quan stress, học sinh có nhu cầu tìm nhu cầu tìm 

kiếm sự hỗ trợ bạn bè là lớn nhất (15.48), sau đó đến nhu cầu tìm kiếm sự hỗ 

trợ gia đình (14.408), tiếp đến là giáo viên (11.65), thấp nhất là nhu cầu tìm 

kiếm sự hỗ trợ nhà tâm lý (10.93). 

- Nhu cầu tìm kiếm sự hỗ trợ bạn bè của nữ (16.08) cao hơn nam 

(14.79), nhu cầu lên mạng tìm kiếm sự hỗ trợ của nữ (11.93) lớn hơn của nam 

(11.2), có ý nghĩa thống kê (p<0.05) 

- Nhu cầu tìm kiếm sự hỗ trợ bạn bè của lớp 11 (15.65) và của lớp 12 

(16.25) cao hơn của lớp 10 (14.9), có ý nghĩa thống kê (p < 0.05) 

- Nhu cầu để tự nhiên của lớp 12 (14.8) cao hơn của lớp 10 (13.6), có ý 

nghĩa thống kê (p < 0.05). 

 



 

KIẾN NGHỊ 

 

Kế hoạch ứng dụng đề tài có tính khả thi vì: 

- Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng hiện tại có Khoa Tâm thần Trẻ em và 

Tâm lý lâm sàng, là cơ sở có đầy đủ nhân lực có kiến thức, có kinh nghiệm về 

tư vấn và can thiệp sức khỏe tâm thần học đường. Đặc biệt, có sự liên kết và 

ủng hộ của Sở Giáo dục và các trường Trung học phổ thông trên địa bàn 

thành phố 

- Đề tài sau khi hoàn thành sẽ cho chúng ta thấy được tình trạng sức 

khỏe tâm thần của học sinh trung học phổ thông và nhu cầu tư vấn tâm lý của 

học sinh PTTH từ đó có cơ sở vững chắc trong việc phát triển hệ thống tư vấn 

tâm lý tại trường học để có thể hỗ trợ tốt cho các em nâng cao kết quả học tập 

và điều quan trọng nhất là nâng cao kỹ năng sống của các em, tạo sức mạnh 

cho các em vượt qua các căng thẳng, stress trong cuộc sống ở hiện tại và 

tương lai. 

- Biết được tính khả thi khi áp dụng việc tư vấn tâm lý học đường cho 

trẻ em Việt Nam, đặc biệt là lứa tuổi học sinh PTTH. 

- Có kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện Tư vấn can thiệp sức 

khỏe tâm thần trong học đường. 

- Kết hợp các chương trình tư vấn tâm lý tại các trường học, đào tạo 

cho học sinh toàn trường để mỗi em học sinh là một người tư vấn tâm lý cho 

bạn bè khi bạn bè gặp vấn đề stress. 

- Đào tạo cho giáo viên hỗ trợ tâm lý, tư vấn can thiệp sức khỏe tâm 

thần học sinh 

- Mở chương trình ngoại khóa cho học sinh và phụ huynh trong lớp, 

trong trường học cùng tham gia với nhau, liên kết các nhóm phụ huynh trên 

mạng xã hội để nắm bắt thông tin kịp thời về tình trạng sức khỏe tâm thần của 

các em. 
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PHỤ LỤC 



 

PHỤ LỤC 1 

BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA VỀ NHÂN CHỦNG HỌC VÀ CÁC SỰ 

KIỆN CĂNG THẲNG CỦA HỌC SINH 

Mã số________________ 

1. Giới:  Nam  Nữ 

2. Tuổi:…………. tuổi 

3. Em đang học trường nào (xin ghi rõ tên trường): ______________ 

4. Em đang học lớp 

5. Không kể em, tổng số người sống trong nhà em là bao nhiêu người? 

______ 

6. Nghề nghiệp chính của cha là gì? ___________________________ 

7. Nghề nghiệp chính của mẹ là gì? ___________________________ 

8. Trình độ học vấn của cha em là gì? 

a. Chưa Tốt nghiệp phổ thông trung học 

b. Tốt nghiệp phổ thông trung học 

c. Tốt nghiệp trường cao đẳng hoặc trường trung cấp nghề. 

d. Tốt nghiệp đại học 

e. Tốt nghiệp sau đại học 

f. Không biết hoặc câu hỏi này không phù hợp với em. 

9. Trình độ học vấn của mẹ em là gì? 

a. Chưa Tốt nghiệp phổ thông trung học 

b. Tốt nghiệp phổ thông trung học 

c. Tốt nghiệp trường cao đẳng hoặc trường trung cấp nghề. 

d. Tốt nghiệp đại học 

e. Tốt nghiệp sau đại học 

f. Không biết hoặc câu hỏi này không phù hợp với em. 

10. Em có bao nhiêu anh chị em? (hãy viết tổng số): _______ 

 



 

Trong bảng hỏi này, chúng tôi muốn biết liệu những sự kiện được nêu 

dưới đây có xảy ra với em trong vòng 3 THÁNG QUA. (1) Hãy trả lời 

“Không Có” cho những sự kiện đã không xảy ra với em trong vòng 3 

THÁNG. (2) Ngược lại hãy trả lời “Có” cho những sự kiện đã không xảy ra 

với em trong vòng 3 THÁNG. (3) Với từng sự kiện đã CÓ xảy đến với em 

trong 3 tháng qua (những sự kiện mà em đã trả lời “Có”) hãy đánh giá mức độ 

căng thẳng mà từng sự kiện đã gây ra cho em, sử dụng thang đo với các mức 

độ được như dưới đây: 

STT Sự Kiện không có 

Có 

0=Hoàn 

toàn 

không 

căng 

thẳng 

1=Một 

chút 

căng 

thẳng 

2=Hơi 

căng 

thẳng 

 

3=Rất 

căng 

thẳng 

 

4=Cực 

kỳ 

căng 

thẳng 

 

1. 1 

2. Em đã 

làm một 

bài kiểm 

tra kém. 

không có 0 1 2 3 4 

3. 2 

4. Em 

không có 

đủ thời 

gian để học 

tốt (Ví dụ 

em phải lao 

động nhiều 

ngoài giờ 

học hoặc 

không có 0 1 2 3 4 



 

STT Sự Kiện không có 

Có 

0=Hoàn 

toàn 

không 

căng 

thẳng 

1=Một 

chút 

căng 

thẳng 

2=Hơi 

căng 

thẳng 

 

3=Rất 

căng 

thẳng 

 

4=Cực 

kỳ 

căng 

thẳng 

 

làm quá 

nhiều việc 

vặt cho gia 

đình). 

5. 3 

6. Em bị 

học sinh 

khác bắt 

nạt hoặc đe 

doạ. 

không có 0 1 2 3 4 

7. 4 

8. Em 

không hiểu 

được 

những bài 

giảng mà 

giáo viên 

dạy cho 

em. 

không có 0 1 2 3 4 

9. 5 

10. Có một 

giáo viên 

đối xử với 

em không 

không có 0 1 2 3 4 



 

STT Sự Kiện không có 

Có 

0=Hoàn 

toàn 

không 

căng 

thẳng 

1=Một 

chút 

căng 

thẳng 

2=Hơi 

căng 

thẳng 

 

3=Rất 

căng 

thẳng 

 

4=Cực 

kỳ 

căng 

thẳng 

 

công bằng. 

11. 6 

12. Em 

không 

được chấp 

nhận tham 

gia các 

hoạt động 

ngoại khóa 

mà em 

muốn (như 

một đội 

bóng, câu 

lạc bộ…) 

không có 0 1 2 3 4 

13. 7 

14. Em bị 

áp lực học 

từ giáo 

viên 

không có 0 1 2 3 4 

15. 8 

16. Em bị 

áp lực học 

từ cha mẹ. 

không có 0 1 2 3 4 

17. 9 18. Em không có 0 1 2 3 4 



 

STT Sự Kiện không có 

Có 

0=Hoàn 

toàn 

không 

căng 

thẳng 

1=Một 

chút 

căng 

thẳng 

2=Hơi 

căng 

thẳng 

 

3=Rất 

căng 

thẳng 

 

4=Cực 

kỳ 

căng 

thẳng 

 

không 

được vào 

danh sách 

khen 

thưởng 

mặc dù em 

muốn 

19. 10 

20. Có một 

sự kiện làm 

em xấu hổ  

đã xảy ra 

trong lớp 

hoặc ở 

trường em. 

không có 0 1 2 3 4 

21. 11 

22. Em 

muốn kết 

bạn với ai 

đó nhưng 

họ không 

muốn làm 

bạn với em. 

không có 0 1 2 3 4 



 

STT Sự Kiện không có 

Có 

0=Hoàn 

toàn 

không 

căng 

thẳng 

1=Một 

chút 

căng 

thẳng 

2=Hơi 

căng 

thẳng 

 

3=Rất 

căng 

thẳng 

 

4=Cực 

kỳ 

căng 

thẳng 

 

23. 12 

24. Em 

không 

được mời 

tới dự tiệc 

dù cho em 

thực sự 

muốn đi. 

không có 0 1 2 3 4 

25. 13 

26. Em 

không có 

bạn nào để 

đi chơi 

cùng. 

không có 0 1 2 3 4 

27. 14 

28. Em và 

anh chị em 

của em hay 

cãi nhau 

hoặc  có 

xung đột. 

không có 0 1 2 3 4 

29. 15 

30. Bạn bè 

ép em làm 

điều gì đó 

không có 0 1 2 3 4 



 

STT Sự Kiện không có 

Có 

0=Hoàn 

toàn 

không 

căng 

thẳng 

1=Một 

chút 

căng 

thẳng 

2=Hơi 

căng 

thẳng 

 

3=Rất 

căng 

thẳng 

 

4=Cực 

kỳ 

căng 

thẳng 

 

mà em thực 

lòng không 

muốn làm 

vì đó là 

điều không 

tốt. 

31. 16 

32. Theo 

em cha mẹ 

em mong 

đợi kết quả 

học tập quá 

mức. 

không có 0 1 2 3 4 

33. 17 

34. Trong 

một ngày 

em chỉ giải 

trí một thời 

gian ngắn 

vì cha mẹ 

đòi hỏi em 

học tập quá 

nhiều. 

không có 0 1 2 3 4 



 

STT Sự Kiện không có 

Có 

0=Hoàn 

toàn 

không 

căng 

thẳng 

1=Một 

chút 

căng 

thẳng 

2=Hơi 

căng 

thẳng 

 

3=Rất 

căng 

thẳng 

 

4=Cực 

kỳ 

căng 

thẳng 

 

35. 18 

36. Ở nhà 

trường giáo 

viên ra bài 

tập về nhà 

quá nhiều. 

không có 0 1 2 3 4 

37. 19 

38. Một bạn 

thân chỉ 

trich hay 

nói xấu em 

sau lưng. 

không có 0 1 2 3 4 

39. 20 

40. Có ai đó 

trêu chọc 

em hoặc cố 

ý làm em 

bẽ mặt trên 

mạng 

internet. 

không có 0 1 2 3 4 

 



 

PHỤ LỤC 2 

BỘ CÂU HỎI SDQ-25 

THANG ĐÁNH GIÁ MẶT MẠNH, MẶT YẾU  

CỦA THANH THIẾU NIÊN 

Đối với mỗi câu được nêu ra dưới đây, em hãy đánh dấu (X) vào một 

trong các ô: Không đúng, đúng một phần, hoặc là chắc chắn đúng. Điều 

chúng tôi mong muốn là tất cả các câu đều được trả lời với khả năng tốt nhất 

mà em có được. Em hãy trả lời dựa trên cơ sở những việc diễn ra trong một 

tháng qua. 

STT Nội dung 
Không 

đúng 

Đúng 

một 

phần 

Chắc 

chắn 

đúng 

1 Em muốn đối xử tốt với người khác. Em không 

muốn làm mất lòng ai. 

   

2 Em không thể ngồi yên lâu một chỗ được.    

3 Em hay bị đau đầu, bị đau bụng hoặc bị ốm.    

4 Em thường  chia sẻ với người khác những thứ 

như đồ chơi, đồ ăn, sách.. 

   

5 Em thường rất tức giận và điên tiết.    

6 Em thích ở một mình hơn là chơi với bạn cùng 

tuổi với em. 

   

7 Em thường thường làm những điều người ta sai 

bảo. 

   

8 Em hay lo lắng.    

9 Em giúp người khác khi họ bị tổn thương (cơ 

thể hoặc tinh thần) hoặc khi họ bực tức hoặc 

khi họ cảm thấy ốm yếu. 

   



 

10 Em thường xuyên cảm thấy bồn chồn, bứt rứt.    

11 Em có một người bạn tốt hoặc nhiều hơn thế    

12 Em thường hay đánh nhau hoặc ép buộc người 

khác làm theo ý muốn của mình. 

   

13 Em hay buồn hoặc dễ khóc.    

14 Nói chung em được những bạn cùng lứa tuổi 

yêu thích. 

   

15 Em dễ bị phân tán, khó tập trung.    

16 Em cảm thấy mất bình tĩnh trong các tình 

huống (hoàn cảnh) mới, dễ mất tự tin trong tình 

huống (hoàn cảnh) mới. 

   

17 Em đối xử tốt đối với các em nhỏ tuổi.    

18 Người ta hay kết tội em là nói dối hoặc lừa đảo.    

19 Những bạn khác chế nhạo hoặc bắt nạt em    

20 Em hay tự nguyện giúp đỡ những người khác 

(cha mẹ, giáo viên, những bạn khác....). 

   

21 Em suy nghĩ trước khi làm việc nào đó    

22 Em lấy đồ không phải của mình từ nhà, trường 

học hoặc nơi khác khi không được cho phép 

   

23 Em có quan hệ tốt với người lớn tuổi hơn là với 

bạn cùng lứa tuổi 

   

24 Em có nhiều nỗi sợ, em dễ bị sợ hãi    

25 Em thường hoàn thành công việc đang làm, em 

tập trung chú ý tốt. 

   

Em có ý kiến hoặc vấn đề nào khác không?................................................... 

............................................................................................................................. 

Đề nghị em xem kiểm tra lại toàn bộ các câu hỏi. Cảm ơn em 



 

PHỤ LỤC 3 

ĐÁNH GIÁ NHU CẦU HỖ TRỢ TÂM LÝ CỦA HỌC SINH 

 

Trong bảng hỏi này có các câu đề cập đến các cách mà em tìm kiếm sự hỗ trợ 

khi đối diện với các vấn đề khó khăn cuộc sống hằng ngày. Hãy đọc mỗi câu 

một cách cẩn thận và sau đó chọn xem câu đó phù hợp với bản thân mình ở 

mức độ nào, theo các cấp độ sau: 

0. Hoàn toàn không đúng với em 

1. Đúng một ít với em 

2. Hơi đúng với em 

3. Đúng với em 

4. Hoàn toàn đúng với em 

STT Nội dung 0 1 2 3 4 

1 Khi em gặp phải những vấn đề như em có cảm 

giác lo sợ, mệt mỏi, buồn chán, căng thẳng… 

Em sẽ mong muốn ai hỗ trợ giúp đỡ bản thân 

mình: 

1. Gia đình em: Cha mẹ, người thân 

2. Bạn bè  

3. Giáo viên 

4. Nhà tâm lý 

5. Lên mạng tìm kiếm sự hỗ trợ 

6.    Để tự nhiên  

     

2 Khi em gặp phải những vấn đề không vừa ý như 

bị nói xấu, bị kết tội… em rất dễ nổi nóng, tức 

giận và muốn giải quyết bằng bạo lực. Em sẽ 

     



 

mong muốn ai hỗ trợ giúp đỡ bản thân mình 

vượt qua  

1. Gia đình em: Cha mẹ, người thân 

2. Bạn bè  

3. Giáo viên 

4. Nhà tâm lý 

5. Lên mạng tìm kiếm sự hỗ trợ 

6.    Để tự nhiên 

3 Khi em gặp phải những vấn đề bồn chồn, bứt rứt 

khó tập trung hoặc những yếu tố ảnh hưởng đến 

việc học tập sinh hoạt. Em sẽ mong muốn ai hỗ 

trợ giúp đỡ bản thân mình vượt qua  

1. Gia đình em: Cha mẹ, người thân 

2. Bạn bè  

3. Giáo viên 

4. Nhà tâm lý 

5. Lên mạng tìm kiếm sự hỗ trợ 

6.    Để tự nhiên 

     

4 Khi em gặp phải những vấn đề về quan hệ bạn 

bè như em không thích có bạn, hay bạn bè bắt 

nạt trêu chọc em.  Em sẽ mong muốn ai hỗ trợ 

giúp đỡ bản thân mình vượt qua  

1. Gia đình em: Cha mẹ, người thân 

2. Bạn bè  

3. Giáo viên 

4. Nhà tâm lý 

5. Lên mạng tìm kiếm sự hỗ trợ 

6.    Để tự nhiên 

     



 

5 Khi em gặp phải những vấn đề như tính cách em 

không thân thiện, không thích giúp đỡ hỗ trợ 

mọi người khi họ gặp tổn thương Em sẽ mong 

muốn ai hỗ trợ giúp đỡ bản thân mình thay đổi:  

1 Gia đình em: Cha mẹ, người thân 

2 Bạn bè   

3 Giáo viên 

4 Nhà tâm lý 

5 Lên mạng tìm kiếm sự hỗ trợ  

6 Để tự nhiên  

     

 


