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32-37 RỐI NHIỄU TÂM TRÍ Ở HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ  

TẠI THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH 

Nguyễn Thị Kim Châu*, Lê Hồng Phước**, Tô Gia Kiên** 

TÓM TẮT 

Đặt vấn đề: Rối nhiễu tâm trí (RNTT) đang có xu hướng gia tăng trên thế giới, đặc biệt ở trẻ em và trẻ vị 

thành niên. Việc phát hiện sớm RNTT đóng vai trò quan trọng trong việc dự phòng, can thiệp sớm nhằm làm 

giảm tỉ lệ bệnh và những tác động xấu của các vấn đề sức khoẻ tâm thần gây ra. 

Mục tiêu nghiên cứu: Xác định tỉ lệ học sinh trung học cơ sở (THCS) có rối nhiễu tâm trí và các yếu tố liên 

quan tại thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả được thực hiện từ 03/2017 đến 07/2017 trên các 

học sinh Trường THCS Nguyễn Tri Phương, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Tất cả học sinh trong các lớp được 

chọn theo phương pháp chọn mẫu cụm được phỏng vấn thông qua bộ câu hỏi tự điền. Thông tin thu thập bao 

gồm bộ câu hỏi sàng lọc rối nhiễu tâm trí (SDQ25), các đặc điểm cá nhân, áp lực học tập, sự kiểm soát của gia 

đình, baọ lực, bắt nạt, cảm xúc tiêu cực, suy nghĩ tự tử và tình bạn. 

Kết quả: Tổng cộng có 279 học sinh được đưa vào nghiên cứu. Tỉ lệ học sinh có rối nhiễu tâm trí là 

44,4%; trong đó, rối nhiễu cảm xúc chiếm tỉ lệ cao nhất (11,8%), tiếp đến là tăng động giảm chú ý (8,2%) và 

thấp nhất là rối nhiễu quan hệ bạn bè (4,7%). Các học sinh lớp 7 và lớp 9 có tỉ lệ RNTT cao gấp lần lượt 

1,78 lần (p=0,033) và 1,95 lần (p=0,012) so với học sinh lớp 6. Các yếu tố có liên quan đến RNTT là sự lo 

lắng trước các kỳ thi (p=0,024); đánh giá chương trình học nặng hoặc rất nặng (p <0,001); có cha mẹ can 

thiệp vào mối quan hệ bạn bè (p=0,021); bị đánh (p=0,004); bị bắt nạt (p <0,001); bị bắt nạt bằng những hình 

thức khác (p=0,008); cảm thấy cô đơn (p=0,003); có lo lắng quá mức (p=0,001). Có mối liên quan giữa 

RNTT với tỉ lệ học sinh có ý định tự tử (p <0,001) hoặc có ý định tự tử dẫn đến bị thương, ngộ độc hay sử 

dụng thuốc quá liều mà phải đến bác sĩ hoặc y tá (p=0,001). 

Kết luận: Tỉ lệ rối nhiễu tâm trí ở học sinh trung học cơ sở cao và có nhiều yếu tố có liên quan từ phía gia 

đình và nhà trường. Bên cạnh đó, RNTT có liên quan đến việc gia tăng tỉ lệ học sinh có những suy nghĩ về tự tử. 

Do đó những biện pháp can thiệp phù hợp cần được thực hiện nhằm làm giảm gánh nặng của bệnh và phòng 

ngừa các yếu tố nguy cơ cho học sinh. 

Từ khoá: cắt ngang mô tả, rối nhiễu tâm trí, học sinh trung học cơ sở 

ABSTRACT 

MENTAL DISORDERS IN JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS IN TAY NINH CITY, TAY NINH 

PROVINCE 
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Background: The prevalence of mental disorders is increasing dramatically, especially among children and 

adolescents. Early recognition plays an important role in prevention and early intervention efforts to reduce the 

prevalence and impacts of mental health problems. 

Objective: To identify the prevalence and associated factors of mental disorders among junior high school 
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students in Tay Ninh city, Tay Ninh province. 

Methods: A cross-sectional study was conducted from March to July 2017 on students studying at Nguyen 

Tri Phuong Junior High School in Tay Ninh city, Tay Ninh province. All students in classes selected by cluster 

sampling method were interviewed using self-completed questionnaires. Collected data included SDQ25 

questions, personal characteristics, study pressure, parental controls, physical attacks, bullying, negative feelings, 

suicidal thoughts and friendships. 

Results: A sample of 279 students was recruited. The percentage of students having mental disorders was 

44.4%; in which, the most common scales of mental disorder was emotion symptoms (11.8%), following by 

hyperactivity/inattention (8.2%) and the less common was peer relationship problems (4.7%). The prevalence of 

mental disorders among the 7th and 9th grade students were 1.78 (p=0.033) and 1.75 (p=0.012) higher than the 6th 

grade students, respectively. The factors associated with the prevalence of mental disorders were worry before the 

examinations (p=0.024), heavy curriculum (p <0.001), parental controls (p=0.021), being attacked physically 

(p=0.004), being bullied (p <0.001); being bullied by some other ways (p=0.008), lonely feeling (p=0.003), 

excessive worrying (p=0.001). Mental disorders were related to increase of the prevalence of students having 

seriously considered attempting suicide (p= <0.001) or att empting suicide result in an injury, poisoning, or 

overdose that had to be treated by a doctor or nurse (p=0.001).  

Conclusions: The prevalence of mental disorders among junior high school students was high and there 

were many associated factors coming from the family and school. Besides, mental disorders were associated with 

suicide thoughts in students. Therefore, appropriate interventions should be established to reduce the burden of 

mental health problems and prevent students from risk factors. 

Keywords: cross-sectional study, mental disorders, secondary school student 

ĐẶT VẤN ĐỀ 

Rối nhiễu tâm trí (RNTT) là nguyên nhân 

hàng đầu làm gia tăng gánh nặng bệnh tật khi 

làm mất đi 183,9 triệu DALY mỗi năm (năm 

2010)(4). RNTT ở trẻ em và trẻ vị thành niên rất 

cần được quan tâm vì gây ra những ảnh hướng 

xấu đến đời sống hiện tại và các giai đoạn tiếp 

theo của trẻ. Nhiều bằng chứng cho thấy các 

RNTT ở trẻ nếu không được can thiệp kịp thời 

có thể dẫn đến các hậu quả xấu như bị bạn bè, 

người thân xa lánh; bỏ học; bỏ nhà đi lang thang; 

thậm chí dẫn đến tự tử cũng như có liên quan 

đến tình trạng thất nghiệp, kết quả học tập kém, 

nghiện chất và vấn đề về tội phạm sau này(11,6,7). 

Tác giả Polanczyk sau khi tổng hợp 42 nghiên 

cứu từ 27 quốc gia ở tất cả các vũng lãnh thổ cho 

thấy khi so sánh với các bệnh mạn tính khác ở 

trẻ như đái tháo đường và hen suyễn, tỉ lệ mắc 

cao và những hậu quả xấu do RNTT mang lại 

làm cho nó trở thành vấn đề sức khoẻ ưu tiên 

chính ở trẻ(12). Bên cạnh đó, trẻ hiện nay đang 

phải đối mặt với nhiều nguy cơ của RNTT khi 

áp lực học tập, bạo lực, đánh nhau, bắt nạt trong 

trường học; rối loạn cảm xúc và sự kiểm soát của 

gia đình đã cho thấy mối liên quan đến tỉ lệ 

RNTT ở trẻ(7,8). Những điều này chỉ ra rằng, trẻ 

em, đặc biệt là các trẻ đến trường, sẽ tiếp xúc với 

nhiều nguy cơ RNTT hơn các trẻ khác trong 

cộng đồng và các yếu tố từ nhà trường và gia 

đình có liên quan mật thiết đến tình trạng RNTT 

ở trẻ. 

Tại Việt Nam, sự quan tâm của cộng đồng về 

vấn đề sức khoẻ tâm thần của học sinh đang gia 

tăng nhanh chóng(9). Nghiên cứu của Harpham 

và Tran cho thấy cứ 5 người trẻ tại Việt Nam thì 

có một người có vấn đề về sức khoẻ tâm thần(4). 

Vấn đề RNTT ở học sinh trung học cơ sở (THCS) 

tại Việt Nam rất đáng lo ngại khi các nghiên cứu 

thực hiện tại Hà Nội, Lâm Đồng và Đồng Nai 

cho thấy tỉ lệ RNTT học sinh THCS dao động từ 

25,76% đến 37,4%(2,3,7,8). Đáng chú ý hơn, một 

nghiên cứu thực hiện trên học sinh trung học tại 

Cần Thơ cho thấy có 26,3% học sinh trả lời thực 

sự có ý định tử tử; trong đó, có 12,9% có lên kế 
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hoạch tự tử và 3,8% đã thực hiện việc tự tử(9). 

Những điều trên cho thấy vấn đề RNTT ở các 

học sinh THCS cần được quan tâm đúng mức để 

có những hành động kịp thời nhằm phòng ngừa 

và hạn chế những hậu quả xấu do RNTT mang 

lại. Nghiên cứu này thực hiện nhằm xác định tỉ 

lệ RNTT ở học sinh THCS; đồng thời xác định 

các yếu tố liên quan để trên cơ sở đó đề ra những 

biện pháp can thiệp phù hợp nhằm hạn chế các 

yếu tố nguy cơ cũng như cải thiện sức khoẻ tâm 

thần cho học sinh. 

Mục tiêu nghiên cứu 

Xác định tỉ lệ học sinh trung học cơ sở có rối 

nhiễu tâm trí và các yếu tố liên quan tại thành 

phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh năm 2017. 

ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đối tượng nghiên cứu 

Các học sinh đang theo học tại trường THCS 

Nguyễn Tri Phương, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh. Các học sinh được chọn theo phương 

pháp chọn mẫu cụm. Theo đó, chọn ngẫu nhiên 

hai lớp trong tổng số năm lớp của của mỗi khối 

lớp 6, 7, 8, 9. Sau đó, khảo sát tất cả các học sinh 

trong các lớp được chọn. Tất cả các học sinh tại 

các lớp được chọn và đồng ý tham gia được đưa 

vào nghiên cứu. Nghiên cứu tiến hành 2 đợt 

khảo sát trong thời gian từ tháng 3/2017 đến 

tháng 7/2017. Các học sinh vắng mặt cả 2 lần 

khảo sát sẽ bị loại ra khỏi nghiên cứu. 

Phương pháp nghiên cứu  

Phương pháp và công cụ thu thập số liệu  

Các đợt khảo sát được tiến hành khi học sinh 

kết thúc kỳ thi học kỳ 2 trong trường (từ tháng 

5/2017 đến tháng 6/2017). Sau khi đã được giải 

thích mục tiêu nghiên cứu, được sự đồng ý của 

ban giám hiệu và các giáo viên chủ nhiệm, các 

học sinh thỏa các tiêu chí chọn mẫu được yêu 

cầu ký xác nhận vào phiếu đồng ý tham gia 

nghiên cứu.  

Thông tin được thu thập qua bộ câu hỏi tự 

điền, bao gồm đặc điểm của học sinh (giới, khối 

lớp, học lực); thang đo RNTT (bộ câu hỏi 

SDQ25), các vấn đề về áp lực học tập (áp lực học 

tập, lo lắng trước các kỳ thi, đánh giá về chương 

trình học, sự kỳ vọng của cho mẹ); sự kiểm soát 

của gia đình (sự kiểm soát, ép đi học thêm, thời 

gian học thêm, can thiệp vào mối quan hệ bạn 

bè); vấn đề bạo lực, bắt nạt, cảm xúc tiêu cực và 

tình bạn như bị đánh, đánh nhau, bị bắt nạt, cô 

đơn, lo lắng quá mức, khó tập trung, có bạn 

thân, ý định tự tử, được học về biểu hiện tiêu cực 

được xây dựng dựa trên bộ câu hỏi khảo sát 

hành vi sức khoẻ trên toàn cầu của Tổ chức sức 

khoẻ thế giới(15). Ngoài ra, nghiên cứu cũng khảo 

sát mối liên quan giữa RNTT với tỉ lệ học sinh có 

ý định tự tử hoặc có những ý định tử tự dẫn đến 

tổn thương. 

Thang đo Strengths and Difficulties 

Questionnaire 25 items (SDQ25) 

Thang đo SDQ là bộ câu hỏi hỏi về những 

“điểm mạnh” và “khó khăn” trong những hành 

vi ngắn gọn của trẻ từ 3-16 tuổi được Goodman 

phát triển năm 1997. Nghiên cứu này sử dụng 

công cụ SDQ25 dành cho trẻ em tự đánh giá 

được Trần Tuấn và các cộng sự chuẩn hoá bằng 

tiếng Việt. Bộ công cụ này có độ nhạy và độ đặc 

hiệu khá cao và đã được sử dụng trong nghiều 

nghiên cứu ở Việt Nam(8,14).  

Thang đo gồm 25 câu hỏi và được chia thành 

5 loại hành vi: (1) rối nhiễu giao tiếp xã hội 

(prosocial behaviour), (2) tăng động giảm chú ý 

(hyperactivity/inattention), (3) rối nhiễu cảm xúc 

(emotional symptoms), (4) rối nhiễu hành vi 

(conduct problems) và (5) rối nhiễu quan hệ bạn 

bè (peer relationship problems). Các câu hỏi về 

cảm nhận sức khoẻ của trẻ trong 6 tháng qua và 

được tính điểm từ 0 đến 2 điểm cho từng câu; 

trong đó, 0 điểm được tính khi trả lời là “không 

đúng”, 1 điểm là “có thể đúng” và 2 điểm khi trả 

lời là “rất đúng”. Có 5 câu hỏi về rối nhiễu giao 

tiếp xã hội được cho điểm ngược lại. Điểm 

RNTT chung sẽ bẳng tổng điểm của các rối 

nhiễu tăng động giảm chú ý, rối nhiễu cảm xúc, 

rối nhiễu hành vi và rối nhiễu quan hệ bạn bè. 

Học sinh được xem là có RNTT khi tổng điểm 

RNTT ≥14 điểm(14). 
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Phân tích thống kê 

Các phiếu khảo sát sau khi thu thập sẽ được 

làm sạch. Các phiếu không trả lời đầy đủ 25 câu 

hỏi trong bộ SDQ25 hoặc bỏ trống từ 2 câu trở 

lên trong toàn bộ bộ câu hỏi sẽ bị loại ra khỏi 

nghiên cứu. Số liệu được nhập bằng phần mềm 

Epidata 3.1 và xử lý bằng Stata 13.0.  

Các thông tin thu thập được mô tả bằng tần 

số, tỉ lệ phẩn trăm. Mối liên quan giữa đặc điểm 

của học sinh với tỉ lệ RNTT và mối liên quan 

giữa RNTT với tỉ lệ học sinh có ý định tự tử, ý 

định tự tử dẫn đến tổn thương được kiểm định 

bằng phép kiểm Chi bình phương (χ2). Hồi quy 

Poisson được sử dụng để kiểm định mối liên 

quan giữa khối lớp, học lực, hình thức bắt nạt 

với tỉ lệ RNTT. Số đo kết hợp được đo lường 

bằng tỉ số tỉ lệ hiện mắc (PR). 

Nghiên cứu được tiến hành sau khi được 

tiểu ban xét duyệt đề cương tốt nghiệp Bác sĩ Y 

học dự phòng của khoa Y tế công cộng, Đại học 

Y dược TP. Hồ Chí Minh thông qua và cho phép 

thực hiện. Bên cạnh đó, nghiên cứu chỉ được tiến 

hành sau khi có sự đồng thuận của ban giám 

hiệu nhà trường, các giáo viên chủ nhiệm của 

các lớp và sau khi giải thích rõ cho học sinh về 

mục tiêu nghiên cứu, sự tự nguyện tham gia và 

quyền bảo mật thông tin. Bên cạnh đó, các kết 

quả nghiên cứu sẽ được thông tin đến nhà 

trường nhằm phục vụ cho công tác xây dựng các 

biện pháp thích hợp hỗ trợ cho các học sinh. 

KẾT QUẢ 

Tổng số có 311 học sinh thuộc 8 lớp được 

chọn tại trường THCS Nguyễn Tri Phương; tuy 

nhiên, có 28 học sinh vắng mặt trong 2 lần khảo 

sát và 4 học sinh không hoàn thành bộ câu hỏi bị 

loại ra khỏi nghiên cứu. Như vậy, cỡ mẫu thực tế 

thu thập được là 279 học sinh (chiếm 89,7%). Đặc 

điểm RNTT của các đối tượng nghiên cứu được 

trình bày trong bảng 1. 

Tỉ lệ học sinh có rối nhiễu tâm trí là 44,4%. 

Trong đó, học sinh có rối nhiễu cảm xúc chiếm tỉ 

lệ cao nhất (11,8%), tiếp đến là tăng động giảm 

chú ý (8,2%), rối nhiễu giao tiếp xã hội (7,5%), rồi 

nhiễu hành vi (5%) và thấp nhất là rối nhiễu 

quan hệ bạn bè (4,7%) (Bảng 1). 

Bảng 1: Mối liên quan giữa các đặc điểm của đối tượng nghiên cứu với rối nhiễu tâm trí (n=279) 

Đặc tính mẫu Chung N (%) RNTT (N=124) Không RNTT (N=155) Giá trị p PR (KTC 95%) 

Giới tính 

Nam 123 (44,1) 49 (39,8) 74 (60,2) 0,169  

Nữ 156 (55,9) 75 (48,1) 81 (51,9)   

Khối lớp
a
 

Khối 6 76 (27,2) 22 (28,9) 54 (71,1)  1 

Khối 7 72 (25,8) 37 (51,4) 35 (48,6) 0,033 1,78 (1,05-3,00) 

Khối 8 64 (22,9) 27 (42,2) 37 (57,8) 0,190 1,46 (0,83- 2,56) 

Khối 9 67 (24,1) 38 (56,7) 29 (43,3) 0,012 1,95 (1,16-3,31) 

Học lực
a
 

Giỏi 61 (21,9) 24 (39,3) 37 (60,7)   

Khá 110 (39,6) 57 (51,8) 53 (28,2) 0,258  

Trung bình 89 (32,0) 38 (42,7) 51 (57,3) 0,754  

Yếu 18 (6,5) 5 (27,8) 13 (72,2) 0,479  

Lo lắng trước các kỳ thi 

Rất nhiều/Nhiều 166 (59,5) 83 (50,0) 83 (50,0) 0,024 1,38 (1,03-1,84) 

Bình thường/Ít/Không 113 (40,5) 41 (36,3) 72 (63,7)  1 

Đánh giá chương trình học 

Rất nặng/Nặng 88 (31,5) 53 (60,2) 35 (39,8) <0,001 1,62 (1,26-2,08) 

Vừa phải/Nhẹ 191 (68,5) 71 (37,2) 120 (62,8)  1 

Cha mẹ kỳ vọng 

Có 265 (95,0) 115 (43,4) 150 (56,6) 0,125  

Không 14 (5,0) 9 (64,3) 5 (35,7)   
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Sự kiểm soát từ gia đình 

Có 159 (57,0) 79 (49,7) 80 (50,3) 0,043 1,32 (1,00-1,75) 

Không 120 (43,0) 45 (37,5) 75 (62,5)  1 

Cha mẹ ép học thêm 

Có 142 (50,9) 69 (48,6) 73 (51,4) 0,156  

Không 137 (49,1) 55 (40,2) 82 (59,8)   

Cha mẹ can thiệp vào mối quan hệ bạn bè 

Có 154 (55,2) 78 (50,7) 76 (49,3) 0,021 1,38 (1,04-1,82) 

Không 125 (44,8) 46 (36,8) 79 (63,2)  1 

Bị đánh (12 tháng qua) 

Có 96 (34,4) 54 (56,3) 42 (43,7) 0,004 1,47 (1,14-1,90) 

Không 183 (65,6) 70 (38,3) 113 (61,7)  1 

Đánh nhau (12 tháng qua) 

Có 61 (21,9) 32 (52,5) 29 (47,5) 0,154  

Không 218 (78,1) 92 (42,2) 126 (57,8)   

Bắt nạt (30 ngày qua) 

Có 65 (23,3) 42 (64,6) 23 (35,4) <0,001 1,69 (1,32-2,16) 

Không 214 (76,7) 82 (38,3) 132 (61,7)  1 

Hình thức bắt nạt
a
 

Không bị bắt nạt trong 30 ngày qua 214 (76,7) 82 (38,2) 132 (61,7)  1 

Bị đánh, bị đá, bị đẩy, bị xô hoặc bị nhốt 14 (5,0) 8 (57,1) 6 (42,9) 0,281 1,49 (0,72 –3,03) 

Bị trêu vì sắc tộc, quốc tịch, màu da 6 (2,2) 2 (33,3) 4 (66,7) 0,846 0,87 (0,21-3,54) 

Bị trêu vì tôn giáo 3 (1,1) 1 (33,3) 2 (66,7) 0,890 0,87 (0,12 - 6,25) 

Bị trêu với những câu nói đùa, lời bình 
luận hoặc cử chỉ liên quan đến tình dục 

4 (1,4) 4 (100) 0 (0) 0,061 2,61 (0,95- 7,12) 

Bị trêu vì hình thức và khuôn mặt 6 (2,1) 4 (66,7) 2 (33,3) 0,279 1,74 (0,64-4,75) 

Bị bắt nạt theo những cách khác 32 (11,5) 23 (71,9) 9 (28,1) 0,008 1,86 (1,18- 2,98) 

Cô đơn 

Có 223 (79,9) 109 (48,9) 114 (51,1) 0,003 1,82 (1,16-2,87) 

Không 56 (20,1) 15 (26,8) 41 (73,2)  1 

Lo lắng quá mức đến nỗi không ăn hoặc không cảm thấy đói (12 tháng) 

Có 180 (64,5) 93 (51,7) 87 (48,3) 0,001 1,65 (1,19-2,28) 

Không 99 (35,5) 31 (31,3) 68 (68,7)  1 

Khó tập trung (12 tháng) 

Có 226 (81,0) 106 (46,9) 120 (53,1) 0,088  

Không 53 (19,0) 18 (34,0) 55 (66,0)   

Bạn thân 

Có 264 (94,6) 114 (43,2) 150 (56,8) 0,075  

Không 15 (5,4) 10 (66,7) 5 (33,3)   

Được học về biểu hiện tiêu cực 

Có 36 (12,9) 19 (52,8) 17 (47,2) 0,281  

Không 243 (87,1) 105 (43,2) 138 (56,8)   

Tất cả sử dụng kiểm định chi bình phương trừ khi có chú thích khác, a Hồi quy Poisson 

Kết quả cho thấy phần lớn đối tượng nghiên 

cứu là nữ (55,9%), tuổi trung bình là 13,5±1,1 tuổi 

(nhỏ nhất là 12 và lớn nhất là 16 tuổi); trong đó 

nhiều nhất ở khối lớp 6 (27,2%) và ít nhất ở khối 

lớp 8 (22,9%). Các học sinh có học lực khá và 

trung bình chiếm đa số (lần lượt chiếm 39,6% và 

32,0%); tuy nhiên, có 6,5% học sinh có học lực 

yếu. Tỉ lệ rối nhiễu tâm trí ở học sinh lớp 7 và 

lớp 9 cao hơn lần lượt 1,78 lần (p=0,033, KTC 

95% từ 1,05 đến 3,00) và 1,95 lần (p= 0,012, KTC 

95% từ 1,16 đến 3,31) so với học sinh lớp 6. 

Không có mối liên quan giữa giới tính, học lực 

với tỉ lệ RNTT. 

Hầu hết các học sinh có lo lắng trước các kỳ 
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thi trong trường (85,3%); trong đó, mức độ lo 

lắng rất nhiều/ nhiều chiếm tỉ lệ cao (59,5%). 

Những học sinh có mức độ lo lắng rất 

nhiều/nhiều trước các kỳ thi có tỉ lệ RNTT cao 

gấp 1,38 lần so với nhóm có mức độ lo lắng bình 

thường, ít hoặc không lo lắng với p=0,024 và 

KTC 95% từ 1,03 đến 1,84. Bên cạnh đó, phần lớn 

các học sinh đánh giá chương trình học ở mức 

trung bình/nhẹ (chiếm 68,5%); tuy nhiên, có 

31,5% cho rằng chương trình học rất nặng/nặng. 

Và kết quả phân tích chỉ ra rằng, những học sinh 

đánh giá chương trình học rất nặng/nặng có tỉ lệ 

RNTT cao gấp 1,62 lần so với nhóm còn lại 

(p<0,001 và KTC 95% từ 1,26 đến 2,08).  

Có 95,0% học sinh tham gia nghiên cứu cho 

rằng cha mẹ đặt kỳ vọng vào kết quả học tập của 

mình với kỳ vọng đạt được học lực giỏi chiếm 

đa số (70,6%). Hơn một nửa học sinh cho rằng có 

sự kiểm soát của gia đình (57,0%) và ba mẹ có 

bắt ép đi học thêm (50,9%); trong đó, thời gian 

học thêm trong một ngày có trung vị là 180 [90-

240] phút (thấp nhất là 45 phút và nhiều nhất là 

500 phút) và có 57,0% học sinh có thời gian học 

thêm từ 180 phút/ngày trở lên. Tuy nhiên, không 

có mối liên quan giữa sự kỳ vọng của cha mẹ, sự 

kiểm soát của gia đình và việc cha mẹ ép đi học 

thêm với tỉ lệ RNTT. Có 55,2% học sinh trả lời 

rằng cha mẹ có can thiệp vào mối quan hệ bạn 

bè của mình và tỉ lệ RNTT ở những học sinh này 

cao gấp 1,38 lần nhóm cha mẹ không can thiệp 

với p = 0,021 và KTC 95% từ 1,04 đến 1,82.  

Tỉ lệ học sinh có liên quan đến các hành vi 

tấn công bạo lực khá cao với 34,4% bị đánh và 

21,9% có đánh nhau ít nhất 1 lần trong 12 tháng 

qua. Ngoài ra, có 23,3% học sinh trả lời rằng có 

bị bắt nạt trong 30 ngày qua. Những học sinh bị 

đánh có tỉ lệ RNTT cao gấp 1,47 lần so với nhóm 

không bị đánh (p=0,004, KTC 95% từ 1,14 đến 

1,90). Tương tự, các học sinh bị bắt nạt có tỉ lệ 

RNTT cao hơn 1,69 lần những học sinh không bị 

bắt nạt (p <0,001, KTC 95% từ 1,32 đến 2,16).  

Một điểm đáng chú ý là không có sự khác 

biệt có ý nghĩa thống kê về tỉ lệ RNTT ở nhóm 

học sinh bị bắt nạt bằng hành động (bị đánh, bị 

đá, bị đẩy, bị xô hoặc bị nhốt) cũng như các hình 

thức bắt liên quan đến sắc tộc, quốc tịch, màu da, 

tôn giáo hay những câu nói đùa, những lời bình 

luận hoặc cử liên quan đến tình dục cũng như bị 

trêu về hình thức khuôn mặt so với những học 

sinh không bị bắt nạt (p>0,05), nhưng những học 

sinh bị bắt nạt bằng các hình thức khác lại có tỉ lệ 

RNTT cao gấp 1,86 lần (p=0,008, KTC 95% từ 

1,18 đến 2,98). 

Hầu hết các học sinh đều trả lời rằng trong 

12 tháng qua có cảm thấy cô đơn (79,9%), lo lắng 

(64,5%), khó tập trung (81,0%) và có 35,5% học 

sinh có lo lắng quá mức đến nỗi không ăn hoặc 

không thấy đói. Tuy nhiên, trong năm học này 

chỉ có 12,9% học sinh được học về những dấu 

hiệu của chán nản, tuyệt vọng và những biểu 

hiện của tự tử.  

Bảng 2: Mối liên quan giữa rồi nhiễu tâm trí và suy nghĩ tự tử (N=277) 

 
Suy nghĩ tự tử 

Giá trị p PR (KTC 95%) 
Có (N=42) Không (N=235) 

Không RNTT 13 (8,4) 141 (91,6) 
<0,001 2,79 (1,52-5,14) 

RNTT 29 (23,6) 94 (76,4) 

 
Ý định tự tử dẫn tới tổn thương 

Giá trị p PR (KTC 95%) 
Có (N=25) Không (N=252) 

Không RNTT 6 (3,9) 148 (96,1) 
0,001 

3,96 (1,63-9,62) 

RNTT 19 (15,5) 104 (84,6)  

Bảng 2 mô tả mối liên quan giữa RNTT và 

suy nghĩ tự tử ở học sinh. Trong tổng số 277 học 

sinh trả lời các câu hỏi liên quan đến tự tử, có 42 

học sinh trả lời rằng thực sự nghĩ đến việc tự tử 

(chiếm 15,2%). Kết quả phân tích cho thấy, tỉ lệ 

học sinh có suy nghĩ tự tử ở nhóm có RNTT cao 

gấp 2,79 lần so với nhóm không có RNTT 

(p<0,001, KTC 95% từ 1,52 đến 5,14). Tương tự, 

có 25 trong tổng số 277 học sinh trả lời rằng có 

những ý định tự tử mà dẫn đến bị thương, ngộ 
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độc hay sử dụng thuốc quá liều mà phải đến bác 

sĩ hoặc y tá (chiếm 9,0%). Tỉ lệ học sinh có những 

ý định tự tử dẫn tới bị tổn thương ở nhóm có 

RNTT cao hơn 3,96 lần (p=0,001, KTC 95% từ 

1,63 đến 9,62) so với nhóm không có RNTT.  

BÀN LUẬN 

Tổng số 279 học sinh được đưa vào nghiên 

cứu; trong đó là phần lớn là nữ (55,9%), tuổi 

trung bình là 13,5±1,1 tuổi và có học lực khá và 

trung bình (lần lượt chiếm 39,6% và 32,0%). Ghi 

nhận theo kết quả tự báo cáo, gần một phần hai 

học sinh có RNTT (44,4%). Tỉ lệ này cao hơn so 

với kết quả của tác giả Polanczyk (13,4%) và một 

số nghiên cứu trước đó thực hiện tại Hà Nội, 

Lâm Đồng và Đồng Nai khi cho kết quả tỉ lệ 

RNTT ở học sinh THCS lần lượt là 25,76%; 

33,05% và 37,4%(2,7,8,12). Sự khác biệt này có thể do 

sự khác nhau trong việc sử dụng công cụ đánh 

giá, phương pháp phân tích số liệu và sự khác 

nhau về đặc thù của các địa điểm nghiên cứu. 

Ngoài ra, một yếu tố có thể làm kết quả trong 

nghiên cứu này cao hơn so với các nghiên cứu 

khác là thời gian thực hiện khảo sát ngay sau kỳ 

thi học kỳ 2 của học sinh nên tỉ lệ RNTT có thể 

cao hơn thực tế. Mặc dù có sự khác biệt nhưng 

tất cả các nghiên cứu trên đều cho thấy tỉ lệ 

RNTT cao ở các học sinh THCS; do đó, cần thực 

hiện những biện pháp can thiệp phù hợp nhằm 

cải thiện tình trạng này. 

Những yếu tố từ phía nhà trường có liên 

quan đến tỉ lệ RNTT ở học sinh. Trong nghiên 

cứu này, mặc dù phần lớn các học sinh đánh giá 

chương trình học ở mức trung bình/nhẹ (68,5%) 

nhưng hầu hết (85,3%) đều lo lắng trước các kỳ 

thi trong trường; trong đó, có 59,5% lo lắng rất 

nhiều/nhiều. Kết quả phân tích cho thấy, những 

học sinh có mức độ lo lắng rất nhiều/nhiều trước 

các kỳ thi có tỉ lệ RNTT cao gấp 1,38 lần so với 

nhóm còn lại (p=0,024 và KTC 95% từ 1,03 đến 

1,84). Kết quả này tương đồng với các nghiên 

cứu thực hiện trên các học sinh trung học tại Cần 

Thơ khi cho thấy có mối liên quan giữa áp lực 

học tại trường tới tỉ lệ lo âu, trầm cảm của học 

sinh(9). Nghiên cứu hiện tại cũng cho thấy tỉ lệ 

học sinh có liên quan đến các vấn đề bạo lực tại 

trường học khá cao (34,4% bị đánh, 21,9% có 

đánh nhau và 23,3% có bị bắt nạt) và tỉ lệ RNTT 

ở những học sinh bị đánh hoặc bị bắt nạt lần lượt 

cao gấp 1,47 lần và 1,69 lần so với các học sinh 

khác. Nhiều nghiên cứu trước đây cũng cho kết 

quả tương tự khi cho thấy tỉ lệ RNTT và các vấn 

đề sức khoẻ tâm thần cao hơn ở những học sinh 

bị bắt nạt(5,7,11). Ở chiều ngược lại, chính những 

RNTT lại là nguyên nhân gây ra bạo lực học 

đường(8). Qua đó cho thấy, vấn đề bạo lực và 

RNTT có mối liên quan mật thiết với nhau. Việc 

bị bắt nạt gây nhiều hậu quả xấu về phát triển 

tâm thần của trẻ sau này, làm kết quả học tập 

giảm sút và gây những ảnh hưởng tiêu cực về 

cảm xúc như kém tự tin, lo âu, trầm cảm và nếu 

kéo dài có thể dẫn đến các biểu hiện của bệnh 

tâm thần và xuất hiện ý định tự tử(5,10,13). Một 

điểm đáng chú ý là trong nghiên cứu, tỉ lệ học 

sinh bị bắt nạt theo hình thức khác chiếm tỉ lệ 

khá cao với 11,5% (cao nhất so với các hình thức 

bắt nạt còn lại) và tỉ lệ RNTT ở các học sinh này 

cao gấp 1,86 lần so với các học sinh không bị bắt 

nạt (Bảng 1). Tuy nhiên, trong bộ bộ câu hỏi khảo 

sát hành vi sức khoẻ trên toàn cầu của Tổ chức 

sức khoẻ thế giới lại không khai thác rõ các hình 

thức này. Do đó, trong thời gian tới cần có 

những điều chỉnh phù hợp khi sử dụng bộ câu 

hỏi khảo sát này trong việc đánh giá các hình 

thức bắt nạt trong học đường trên đối tượng học 

sinh trung học cơ sở tại Việt Nam. 

Xét tới các yếu tố có liên quan đến gia đình, 

những học sinh cho rằng cha mẹ có can thiệp 

vào mối quan hệ bạn bè của mình có tỉ lệ RNTT 

cao gấp 1,38 lần nhóm cha mẹ không can thiệp. 

Nghiên cứu không tìm thấy mối liên quan giữa 

việc kiểm soát của gia đình, việc cha mẹ ép đi 

học thêm và sự kiểm soát của gia đình với tình 

trạng RNTT (Bảng 1). Kết quả này khác với một 

số nghiên cứu khác khi cho thấy những học sinh 

bị cha mẹ kiểm soát có tỉ lệ RNTT cao hơn 

khoảng 1,5 lần so với các trẻ khác(7,13). Những 

điều trên một lần nữa nói lên rằng, gia đình có 

vai trò quan trọng đối với sức khoẻ tâm thần của 
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các học sinh. Do đó, khía cạnh này cần được chú 

trọng trong quá trình xây dựng các biện pháp 

can thiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. 

Tỉ lệ trẻ có các cảm xúc tiêu cực trong nghiên 

cứu này khá cao khi có 79,9% học sinh cảm thấy 

cô đơn; 64,5% lo lắng; 81,0% khó tập trung và kết 

quả phân tích cho thấy những học sinh cảm thấy 

cô đơn hoặc lo lắng quá mức có tỉ lệ RNTT cao 

hơn các nhóm còn lại. Ngoài ra, có 15,2% học 

sinh trả lời rằng đã thực sự nghĩ đến việc tự tử 

và 9,0% ý định đó dẫn đến bị thương, ngộ độc 

hay sử dụng thuốc quá liều mà phải đến bác sĩ 

hoặc y tá. Những rối loạn tâm thần đóng là một 

trong những nguyên nhân quan trọng trong các 

trường hợp tự tử khi có bằng chứng cho thấy 

87,3% trường hợp tự tử đã được chẩn đoán có ít 

nhất một rối loạn tâm thần trước đó(1). Nghiên 

cứu đã khảo sát mối liên quan giữa RNTT và các 

vấn đề liên quan đến ý định tự tử của các học 

sinh. Kết quả phân tích cho thấy, các học sinh có 

RNTT có suy nghĩ tự tử và các ý định tử tử dẫn 

tới bị tổn thương lần lượt cao gấp 2,79 lần và 3,96 

lần so với các học sinh còn lại (bảng 2). Đây là 

một vấn đề rất đáng báo động và cần được quan 

tâm đúng mực cũng như cần có những biện 

pháp can thiệp sớm nhằm dự phòng các hậu quả 

xấu xảy ra. 

Hạn chế của nghiên cứu này là xác định tỉ lệ 

RNTT chỉ dựa trên sự tự đánh giá của học sinh 

mà chưa có sự đánh giá từ phía giáo viên và phụ 

huynh; do đó có thể chưa phản ánh một cách 

toàn diện tình trạng RNTT ở học sinh. Bên cạnh 

đó, các em học sinh nhỏ tuổi nên có thể gặp khó 

khăn trong quá trình thực hiện bộ câu hỏi tự 

điền. Tuy nhiên, nghiên cứu đã khắc phục bằng 

cách hướng dẫn học sinh cách nhảy các câu hỏi 

cũng như giải thích những từ ngữ khó hiểu để 

đảm bảo các câu trả lời của học sinh được chính 

xác nhất. Một hạn chế khác là nghiên cứu được 

thực hiện ngay sau kỳ thi của học sinh nên tỉ lệ 

RNTT có thể cao hơn tỉ lệ RNTT trung bình của 

học sinh trong suốt năm học.  

KẾT LUẬN 

Tỉ lệ RNTT ở học sinh trường THCS là 

44,4%; trong đó, khối lớp 7 và lớp 9 có tỉ lệ RNTT 

cao hơn so với khối lớp 6. Các yếu tố có liên 

quan đến RNTT là sự lo lắng trước các kỳ thi; 

đánh giá chương trình học nặng hoặc rất nặng; 

có cha mẹ can thiệp vào mối quan hệ bạn bè; bị 

đánh; bị bắt nạt bằng hình thức khác; cảm thấy 

cô đơn; có lo lắng quá mức. Có mối liên quan 

giữa RNTT với tỉ lệ học sinh có ý định tự tử hoặc 

có ý định tự tử dẫn đến bị thương, ngộ độc hay 

sử dụng thuốc quá liều mà phải đến bác sĩ hoặc 

y tá. Do đó, những biện pháp can thiệp phù hợp 

cần được thực hiện nhằm giảm thiểu gánh nặng 

của RNTT và phòng ngừa các yếu tố nguy cơ 

của RNTT cũng như nguy cơ tự tử ở học sinh; 

trong đó cần chú trọng đến các yếu tố liên quan 

từ phía gia đình và nhà trường để nâng cao hiệu 

quả hoạt động. 
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