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MỞ Đ U 
1. LÝ DO CH NăĐ  TÀI 

Về mặt thực tiễn  
Xưăh iăngƠyăcƠngăhi năđ iăkéoătheoăr tănhi uăs ăthayăđổiătrongăđ iă

s ngăconăng i,ăphátă sinhă raănhi uăm iănguyăhi mă ti mănĕngăchoă s că
kh eătơmătrí.ăĐóălƠăm tălo tăcácătr ngătháiăkhácănhau,ătừănh ngăr iănhi uă
tơmătríănh ăcĕngăth̉ng,ăloăơu,ătrầmăc m,ăámă nh,ăhayăcácăch ngăhoangă
t ng,ătơmăthầnăphơnăli t,ăđ ngăkinh...ăTrongăđó,ăloăơuălƠăhi năt ngăt ă
nhiên,ăh tăs căbìnhăth ngăc aăconăng iătrongăkhiăh ăgặpănh ngăv năđ ă
n yăsinhătrongăcu căs ng. 

CácănhƠăkhoaăh căchoărằngăm iăphầnătrĕmă(10%)ăloăơu,ăcĕngăth̉ngă
lƠă cầnă thi tă choăm tă ng iă bìnhă th ng,ă nh ngă nh ngă ng iă b ă cĕngă
th̉ngăkhóăcóăth ăt pătrungăvƠoăcôngăvi c,ăh căt p,ăb ăgi mătríănh ,ălúcă
nƠoăh ăcũngăc măth yăm tăm i,ăchánăn n.ăTh măchíă ăm tăs ăng iăloă
ơuăđưăgơyă raănh ngăb nhă th că th ănh ăviêmă loétăd ădƠy,ă r iă lo nă thầnă
kinhăth căv t,ăb nhătimăm ch…khôngănh ngăth ămƠăn uăb ăcĕngăth̉ngă
quáăm căvƠăduyă trìă trongăm tă th iăgianădƠiă thìăcóă th ă s ăd năđ năhi nă
t ngăr iălo năloăơu,ătrầmăc m…ăH uăqu ălƠăcáănhơnăb ăch năth ngătơmă
lỦ,ă nhăh ngăđ năs căkh eăvƠălƠmăsuyăgi măch tăl ngăcu căs ng.ă 

Về mặt lý thuyết 
Nghiênăc uăv ănh ngănguyênănhơnăgơyăraăcácăb nhătơmătríălƠăr tăcầnă

thi tă đ ă ph că v ă choă vi că tr ă li uă tơmă lí,ă giúpă conă ng iă tr ă l iă đ că
tr ngătháiăbìnhăth ng;ănh ngătừătr căt iănay,ămặcădùăcóănhi uănghiênă
c uăv ăv năđ ăs căkhoẻătơmătríănóiăchung,ănh ngăl iăítăcóănh ngănguyênă
c uăchuyênăbi tăv ăloăơu.ă 

Loăơuătồnăt iă ăm iăl aătuổi,ănh ngăv iăđ iăt ngălƠăph ăn ăthìăkh ă
nĕngăxu tăhi năloăơuătừăápăl căv ăcu căs ng,ăv ăgiaăđình,ăconăcái,ăcôngă
vi călƠăr tăl n.ăNhi uănghiênăc uăch ăra,ăcùngătrongăm tăhoƠnăc nhăgơyă
raăloăơu,ăthìăm căđ ătổnăth ngătơmălỦă ăn ărõăr tăh năsoăv iănamăgi iăvƠă
nhăh ngăđ năcu căs ngănhi uăh năsoăv iănamăgi i.ăNhi uănghiênăc uă
c aă cácăh căgi ăn căngoƠiă từăgócăđ ăđặcăđi măngƠnhăngh ăcũngăchoă
th yăđóălƠăm tătrongănh ngăy uăt ă nhăh ngăđ nătơmălỦăc aăph ăn ,ătuyă
nhiênă ăVi tăNamăch aăcóănghiênăc uănƠoăv ăth cătr ngăloăơuă ăph ăn .ă 

ĐƠăN ngăđ căm nhădanhă“thƠnhăph ăđángăs ng”ătrongănhi uănĕmă
qua,ăv iăỦăngh̃aăđơyăđ căxemă lƠămôiă tr ngă lỦă t ngăchoăcu căs ngă
c aăconăng iăvìăcóăđ ăthu năl iăv ăvi călƠm,ăanăninh,ăkinhăt ăậăxưăh i.ă
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TuyănhiênăngoƠiănh ngăthu năl iăcóăth ănhìnăth yăđ cătácăđ ngătíchăc că
đ nă d iă s ngă conă ng iă nóiă chungă vƠă ph ă n ă nóiă riêng,ă thìă cóă th ă cóă
nh ngă tácă đ ngă tiêuă c că từă cu că s ngă nh ă cácăm iă quană h ă trongă giaă
đình,ăv ăchồng,ăconăcái;ăv năđ ăs căkh e;ătƠiăchính;ăcôngăvi c…ă 

M tătrongănh ngăho tăđ ngănổiăb tăc aăH iăLiênăhi păPh ăn ăthƠnhă
ph ăĐƠăN ngătrongă th iăgianăquaălƠă tổăch căĐ iăh iă thƠnhăl păH iăN ă
Tríăth căTPăĐƠăN ngăvƠăđúngăvƠoăd păkỷăni mă83ănĕmăngƠyăthƠnhăl pă
H iăLiênăhi păPh ăn ăVi tăNamă(20/10/2013),ăt iăĐ iăh căĐƠăN ngăđưă
di nă raăL ăThƠnhă l păChiăh iăN ăTríă th căĐHăĐƠăN ng,ăđi uănƠyăchoă
th yăs ăquanătơmăc aăcácăc pălưnhăđ oăđ iăv iăs ăphátătri năchungăc aă
ph ăn ăvƠăch tăl ngăs ngăchoăn ătríăth căthu căĐHăĐƠăN ng.ă 

Từătầmăquanătr ngăc aăvi cătìmăhi uăv ăch tăl ngăs ngăvƠăh ngă
đ năchĕmăsócăđ iăs ngătinhăthầnăchoăph ăn ,ăchúngătôiăđặtăraănghiênăc uă
v ănh ngălo âu của nữ cán bộ công nhân viên chức thuộc Đại học Đà 
Nẵng,ănhằmăđánhăgiáăth cătr ngăloăơuă(m căđ ,ăbi uăhi n,ănguyênănhơn,ă
cáchă ngăphó…)ăc aăn ăcánăb ăcôngănhơnăviênăch căđ iăv iănh ngăloăơuă
mƠămìnhăgặpăph iătrongăcu căs ng.ăQuaăđó,ăđ ăxu tăm tăs ăcáchăth căh ă
tr ăchoăn ăcánăb ăcôngănhơnăviênăch căthu căĐHăĐƠăN ngăgi măthi uăloă
ơuăđ ăcóăch tăl ngăs ng,ăcôngăvi căcóăhi uăqu ăh n. 
 
 2. M CăĐệCHăNGHIểNăC U 
Nghiênăc uălỦălu năvƠăth cătr ngăv ă lo âu c aăn ăcánăb ,ăđ ăxu tăki nă
ngh  nhằmănơngăcaoăch tă l ng s ngăchoăn ăcánăb ă thu c Đ iăh căĐƠă
N ng. 
 
3.ăĐ I T NG VÀ KHÁCH TH  NGHIÊN C U 
3.1.ăĐ iăt ng nghiên c u 
Th cătr ngăloăơuăc aăn ăcánăb ăcôngănhơnăviênăch căthu căĐHĐN 
3.2. Khách th  nghiên c u 
- 278ăn ăcánăb ă(185 gi ngăviên, 93ăcánăb ăvĕnăphòng). 
4. NHI M V  NGHIÊN C U 
- Xơyăd ngăc ăs  lỦălu năv  lo âu. 
- Ch  ra th c tr ngăloăơuă ăn ăcánăb ăcôngănhơnăviênăch c. 
- Đ  xu t bi năphápăh ătr ănhằmăgi măthi uăloăơuăchoăn ăcánăb . 
5. GI  THUY T NGHIÊN C U 
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5.1.ăN ăcánăb ă thu căĐHĐNăđangă loăơuăm căđ ă trungăbìnhăvƠăcóă nhă
h ngăđ năđánhăgiáă c aă n ă cánăb ă đ iă v iăm căđ ăhƠiă lòngăv iă cu că
s ngăhi năt i.ă 
5.2. Cóănhi uăy uăt ătácăđ ngăđ năn iăloăĺngăc aăn ăcánăb ,ătrongăđóăn iă
loăĺngănhi uănh tăt pătrungăvƠoăcôngăvi c,ăv năđ ătƠiăchínhăc aăgiaăđìnhă
vƠăs căkh e.ă 
5.3.ăCóăth ăh ătr ăchoăn ăcánăb ăgi iăt aăloăơu,ăcĕngăth̉ngăbằngăcáchăh ătr ă
tơmălỦăthôngăquaăcácăho tăđ ngăthamăv n.ă 
 
6. GI I H N PH M VI NGHIÊN C U 
6.1. Gi i h n v  n i dung 
Nghiênă c uă t pă trungă vƠoă bi uă hi n,ăm că đ ă c aă loă ơu;ă nguyênă nhơn;ă
cáchă ngăphó;ă nhăh ngăc aăloăơuăđ năm căđ ăhƠiălòngăv iăcu căs ngă
vƠăhi uăqu ăcôngăvi c. 
6.2. Gi i h n v  đ a bàn 
Nghiên c uăđ c th c hi n t i Tr ngăĐ i h căS ăph m,ăTr ngăĐ iă
h căBáchăKhoa;ăĐ iăh căNgo iăng ;ăĐ i h c Kinh t ăthu căĐ i h căĐƠă
N ng. 
6.3. Gi i h n v ăkháchăth  
Nghiênă c uă ch ă th că hi nă trênă kháchă th ă lƠă gi ngă viên;ă cánă b ă vĕnă
phòng. 
7.ăPH NGăPHÁPăNGHIểNăC U 
- Ph ngăphápănghiênăc uătƠiăli u 
- Ph ngăphápăđi uătraăbằngăb ngăh i 
-ăPh ngăphápăs̉ăd ngătŕcănghi m 
- Ph ngăphápăph ngăv năsơu 
- Ph ngăphápăx̉ălỦăs ăli uăbằngăth ngăkêătoánăh c 
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CH NG 1: NGHIÊN C U Lụ LỤN V  LO ÂU C A N  
CỌNG NHÂN VIÊN CH C 

1.1. T̉NG QUAN NGHIÊN C U V  LO ÂU  
1.1.1.Nghiên c u v  lo âu trên th  giới 

Thu tăng ă“loăơu“ăđóăđ căs̉ăd ngă từă lơuă trongă l chăs̉ăphátă tri nă
c aă ngƠnhă tơmă thầnă vƠă yă h c, ng iă đầuă tiênă s̉ă d ngă c mă từă nƠyă lƠă
Kerkgardă(ĐanăM ch), vƠoănĕmă1844ă[3].  

VƠoănh ngănĕmăđầuătiênăc aăth ăkỷă18,ănghiênăc uăv ăloăơuăch ăy uăă
đ căti păc nătừăgócăđ ăy - sinhăh c.ăCácănhƠăkhoaăh căLazarusăR.SăvƠă
LaurierăR.ăchoă rằngă loăơuăđ cănẩyă sinhă từăs ă t ngă tácă trongăm tăh ă
th ngăsinhăh că- xưăh iă- tâm lý [17]. Trongăb ngăphơnălo iăcácăr iălo nă
tơmălíăvƠăb nhătơmăthầnăc aăHi păh iătơmăthầnăMỹ,ăkháiăni măr iălo năloă
ơuăb́tăđầuăđ căs̉ăd ngăchínhăth c.ă 

Nh ăv y,ănh̃ng nghiên ću ̉ nức ngòi từătr căt iănayăchoăth yă
thu tăng ăcĕngă th̉ngă (stress),ă loă ơuăđ că s̉ăd ngă r ngă rưiă trongăkhoaă
h căxưăh i, trong y -ă sinhăh cănhằmămôă t ăcácă tr ngă tháiănguyênănhơnă
s căkh eăvƠăcácăb nhăliênăquanăđ nătinhăthần.ăKh oăsátăqu căgiaăv ăs că
kh eă tơmă thầnă trẻăv ă thƠnhăniênă ăHoaăKỳăchoăbi t,ă kho ngă8%ă thanhă
thi uă niênă (đ ă tuổiă từă 13-18) b ă r iă lo n lo âu. Theo Kashani và 
O.Verchellă(1997)ăt ăl ăr iălo năloăơuătrẻăemăvƠăv ăthƠnhăniênăkho ngă9%. 
Có kho ngă40ă tri uăng iăMỹă từă18ă tuổiă tr ă lênă (kho ngă18ă%)ă cóăr iă
lo năloăơuă[21]. Theo nghiênăc uănĕm 2012 đ căcôngăb ătrênăT păchíă
c aăHi păh iăYăkhoaăHoaăKỳ, cácăbácăs̃ăchoărằngăcóătừă60ăậă80%ăb nhă
nhơnăgặpăv năđ ăliênăquanăđ năs ăcĕngăth̉ngătrongăcu căs ng. 

1.1.2.Nghiên c u v  lo ơu ̉ Vi t Nam 
Qua vi c h  th ng tài li u, chúng tôi th yăch aăcóănhi u công trình 

nghiên c u v  r i lo n lo âu m tă cáchăđ c l p, c  th . Ch  có m t s  
nghiên c u có liên quan c a Trung tâm nghiên c u Tâm lý trẻ em do c  
bácă s̃ă Nguy n Kh́c Vi n ch  trìă nh ă r i nhi u tâm trí. Theoă bácă s̃ă
Hoàng Cẩm Tú, từănĕmă1987ăđ n nay, Vi t Nam m i có m t s  li u duy 
nh t là có kho ng 3,4% trẻ em có bi u hi n r i nhi u hành vi. Theo Bác 
s̃ăNguy n Thanh Hồi, cóăđ nă19,46ă%ătrẻ từ 10-16 tuổi gặp tr c trặc v  
s c kh e tâm thần. Bácăs̃ Nguy n Thi n Thanh kho ng từ 1,5-3,5% dân 
s  có lo âu. Nh ăv y, ch  m i có s  ít thông tin v  r i nhi u tâm trí  trẻ 
emămƠăch aăcóăng i l năvƠăch aăcó nghiên c u nào v  lo âu  ph  n .  

1.1.3.Nghiên c u v  lo ơu ̉ ph  n   

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=vi&prev=/search%3Fq%3DMarcelle%2BPick,%2BOB%2B/%2BGYN%2BNP%26newwindow%3D1&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx%3Farticleid%3D1392494&usg=ALkJrhg4XM5SloGNwrsqGDGa3uSdjIj1_w
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T păchíăKhoaăh căMỹăchoăbi t tỷăl ăr iălo năloăơuă ăph ăn ăcaoăh nă
h̉nănamăgi i,ă33%ăs ăph ăn ătr iăquaăm tăr iălo năloăơuătrongăcu căđ iă
c aăh ,ă trongăkhiăđóă ănamăgi iă lƠă22%. S.Freud,ăph ăn ăv năcóăs ă loă
ĺngăbẩmăsinhăđưănhi uăh nănamăgi i,ăvìăđóălƠăb nănĕngăc aăgi iă[20].ă  

Nghiênăc uăv ăS căkh eătơmăthầnăng iăl nă ăAnh,ă2003ăchoăbi t:ă
29%ăph ăn ăđưăđ căđi uătr ăítănh tăm tălầnăv ăv năđ ăs căkh eătơmăthầnă
caoăh nănamăgi iă(17%)ăvƠăcó kho ngă25%ăs ăng iăch tădoăt ăt̉ălƠăph ă
n ă[30].ăNghiênăc uăc aăNicolsonă(1999)ăchoăbi tăng iăph ăn ăsauăsinhă
th ng cĕngăth̉ng,ăloăĺng,ăc măgiácăb tă l c,ăvƠăs ăcôăđ n,ăh ăcóăc mă
giácăm tăt ădo.ă 
 
1.2. M T Ś V N Đ  V  N  CÁN B  CỌNG NHÂN VIÊN CH C  
Cánăb ,ăcôngăch c,ăviênăch călƠănh ngăng iăđangăcông tác trongăcácăc ă
quanăc aăĐ ng,ăNhƠăn c,ă tổăch căchínhătr - xưăh i,ăb ămáyălưnhăđ o,ă
qu nălỦăđ năv ăs ănghi păcôngăl p,ăl căl ngăvũătrangăđ căquyăđ nhăc ă
th ă t iăNgh ăđ nhă s ă06/2010/NĐ-CPăngƠyă25/01/2010ăc aăChínhăph ,ă
quyăđ nhănh ngăng iă lƠă côngăch c. Trongănghiênăc uănƠy,ă chúngă tôiă
th ngănh tăch ănghiênăc uătrênăkháchăth ăchínhălƠăñ cán bộ công ch́c, 
viên ch́c đangăcôngă tácă ăĐ iăh căĐƠăN ng,ăh ă lƠănh ngăgi ngăviên,ă
cánăb ăvĕnăphòngătrongăcácătr ngăĐ iăh căthu căĐHăĐƠăN ng.ăNghiênă
c uănhằmătìmăhi uăth cătr ngăloăơuăc aăn ăcánăb ,ăqua đóăđ ăxu tăcácă
cáchă th căh ă tr ăchoăn ăcánăb ăgi măb tăcĕngăth̉ng,ă loăơuăh ngăđ nă
ch tă l ngă s ngă t tă h nă choă n ă cánă b ă thu căĐHĐN,ă doă v yă k tă qu ă
nghiênăc uă ăđơyăch aăđ iădi năchoăn ăcánăb ănóiăriêngăvƠăgi iăn ănóiă
chung.  
 
1.3. NH NG V N Đ  LIÊN QUAN Đ N LO ÂU VÀ ŔI LO N LO ÂU  

1.3.1. Khái ni m lo âu 
TheoăĐinhăĐĕngăHòe:ăLoăơuă lƠăhi nă t ngăph nă ngă t ănhiênă (bìnhă

th ng)ăc aăconăng iătr cănh ngăkhóăkhĕnăvƠăcácăm iăđeăd aăc aăt ă
nhiên,ăxưăh i,ămƠăconăng iăph iătìmăcáchăv tăqua,ătồnăt i,ăh ngăt i. 
Bácăs̃ăNguy năThi năThanhăchoărằng:ăLoăơuăđ căchoălƠăb nhălỦăkhiă

loă ơuă quáă m că hoặcă daiă d̉ngă khôngă t ngă x ngă v iă s ă đeă do ,ă nhă
h ngăđ năho tăđ ng,ălƠmăvi căc aăng iăb nh,ăcóăth ăkèmătheoănh ngăỦă
ngh̃ăhayăhƠnhăđ ngăcóăvẻăkỳăquặt,ăkhóăhi u,ăv căm că thôngă th ng.ă
Loăơuăb nhălỦăcóăth ălƠăbi uăhi năhayăgặpăc aănhi uăd ngăr iălo nătơmă
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thầnăvƠăc aănhi uăd ngăb nhălỦăkhácănhauăc aăconăng i.ăTrongănghiênă
c uănƠy,ăchúngătôiăth ngănh tăs̉ăd ngăcáchăhi u r iălo năloăơuălƠătr ngă
tháiă tinhă thầnăc aăch ă th ăb ăcĕngă th̉ngă trongă th iăgianădƠi,ăkhi năchoă
ch ăth ăc măth yăm tăm iăvƠăkhóăkhĕnătrongăvi căđápă ngăv iănh ngăs ă
vi căxẩyăraătrongăcu căs ngăhƠngăngƠy. 

- Phân lo i lo âu: Lo âu được chia thành các loại sau: Lo âu tâm 
cĕn, Lo âu lan tỏa,  Rối loạn lo âu toàn thể,  Rối loạn ám ảnh cưỡng 
chế,  Ám ảnh sợ, Cơn hoảng loạn, và các rối loạn lo âu khác 

1.3.2. Biểu hi n rối lo n lo âu 
Biểu hịn về mặt sinh ḥc: Khóăth ; r iălo nănh p tim,ăcoăth́tăd ădƠy, 

khôămi ng, run,ăđauănhói,ăngheăkém,ănhìnăm ,ăđauăđầu,ăchóngămặt,ăs ă
ch ăr ng,ăkhóăng ,ăcáuăgi năt căgi năb nhălỦ,ăthayăđổiăkhíăśc. Biểu hịn 
về mặt nhận th́c: suyăngh̃ăquáănhi uăv ăvi căđưăxẩyăra;ă luônăngh̃ăv ă
nh ngăv năđ ănguyăhi m; suyăngh̃ăl năl n; khôngăt pătrung, chú ý vào 
côngăvi c nh ătr c. Biểu hịn về mặt hành vi: Ĕnăkhôngăngon,ăĕnănhi uă
quáăhoặcăbi ngăĕn,ăng ăkhôngăyên;ăD ăb căd c,ăcáuăǵt,ăbồnăchồn,ăb tă
an. Biểu hịn về mặt cảm xúc: S ă vƠă loă ĺngăm tăcáchăquáăm că tr că
nh ngăs ăvi căkhôngăđángălo;ăc măgiácăs ăhưi,ăđauăkhổ.ă 
1.3.3. Nguyên nhơn c a lo ơu 
Cách phân chia liên quan đến nhóm vấn đề: Nh̃ng vấn đề liên quan 

đến thay đổi cuộc sống như: Cáiăch tăc aăm tăng iăthơnăyêu; Ly hôn, 
ly thân; B ăm tăvi căhoặcă thayăđổiăcôngăvi c...Nh̃ng vấn đề liên quan 
đến đời sống h̀ng ng̀y như: Quáănhi uăvi căph iălƠm; Túngăthi uăti nă
b c; Ápăl călƠmăvi căliênăt c; Cácăm iăquanăh ătrongăgiaăđình; Ápăl că
ph iă thƠnhă côngă /ă n iă s ă th tă b i. Nh̃ng vấn đề gây sốc khác như: 
Ho ngălo năsauăchi nătranh;ăđánhăbom;ăthiênătai; XeăvƠătaiăn năvƠăs ăc ă
khác; B ăl măd ngătìnhăd că 

Cách phân chia b̀n về một số yếu tố tăng nguy cơ sinh ḅnh: Tuổiă
th ăb tăh nh;ăB nhăt t;ăL măd ngăcácăch t; Nhơnăcáchăloăơu;ăDiătruy n.ă 

Nguyên nhân gơyă raă loă ơuă ă n ă cánă b ă thu căĐHĐN từă các nguồnă
nguyên nhân sau: Liênă quană đ nă giaă đìnhă (chồng,ă con,ă giaă đìnhă n iă
ngo i);ă s căkh e;ăTƠiă chính (thuănh p,ă chiă tiêu);ăCôngăvi c;ăNơngăcaoă
ki năth căchuyênămôn. 

 
1.3.4. ̉nh h ̉ng c a lo ơu  
nhăh ngăđ năđánhăgiáăv ăch tăl ngăs ng:ăth ng xuyên chán n n, 
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không mu n làm vi c; trì tr ;ăkhôngăquanătơmăgiaăđình;ăb  r iăconăcái. 
nhăh ngăđ năcôngăvi c:ătríănh  không t t nhăh ngăđ n ch tăl ng 

công vi c; hi u qu  công vi c không cao; có b tăđồngătrongăc ăb n 
Các tiêu chuẩn chẩnăđoánăr i lo n lo âu: Bi u hi n c a r i lo n lo âu ch  
cần liên quan ít nh t 3 trong 6 d u hi u sau (  trẻ em ch  cần m t d u 
hi u). Kích thích d  b c mình, cĕngăth̉ngăđầu óc; D  m t m i; Khó t p 
trung,ăđầu óc tr ng r ng; D  cáu k nh; Cĕngăth̉ngăc ăb́p; R i lo n gi c 
ng  (c m giác khó ng , ng  không ngon gi c). 
Trong nghiên ću ǹy, ngòi vịc sử dụng thang đo lo âu Zung, chúng 
tôi còn sử dụng bảng hỏi v́i nh̃ng câu hỏi m̉, v̀ phỏng vấn sâu nhằm 
tìm hiểu các biểu hịn khác thường của ñ cán bộ trong vòng 2 tháng 
tr̉ lại đây trên các lĩnh vực: tình trạng śc khoẻ, tâm lí, h̀nh vi. 

1.3.5. Chẩn đoán lo âu 
 D aătheoăb ngăphơnălo iăqu căt ălầnăth ă10ă(ICD-10)ăcácănguyênăt́căch ă
đ oăchẩnăđoánăRLLAănh ăsau: 
B nhănhơnăph iă cóă cácă tri uă ch ngă loă ơuănguyênăphátă trongăđaă s ă cácă
ngƠy,ătrongăítănh tănhi uătuầnăhoặcălƠănhi uătháng. 
Cácătri uăch ngăgồmănhi uăy uăt ăsau: 
+ăS ăhưiă(loăĺngăv ăt ngălai,ăd ăcáuăk nh,ăkhóăt pătrungăt ăt ng...) 
+ăCĕngăth̉ngăv năđ ngă(bồnăchồnăđ ngăngồiăkhôngăyên,ăđauăcĕngăđầu,ă
runărẩy,ăkhôngăcóăkh ănĕngăth ăgiưn). 
+ Đầuăócătr ngăr ng,ăraămồăhôi,ăm chănhanhăhoặcăth ăg p,ăkhóăch uă ă
vùngăth ngăv ,ăchóngămặtăkhôămồm mi ng... 

1.3.6. Cách ng ph́ với lo ơu  
Có một số cách l̀m giảm lo âu thường được sử dụng như: Cầnăxácă

đ nhărõăđ cănguyênănhơnăchínhăgơyănênăloăĺng; Nóiăv iăng iăkhácăv ă
c măgiácăc aămình.ăĔnău ng,ăngh ăng i,ăgi iă tríăh pă lỦ,ă th ngăxuyênă
t pă th ă d c,ă th ă thaoă (nh ngă đi uămƠă ng iă r iă lo nă loă ơuă th ngă b ă
qua).ăTh ăgiưn,ăd ngăsinhăluy năt p, th ăkhíăcôngăr tăcóăl iăchoăvi cătr ă
b nh.Gặpăg  b năbè,ă tĕngăc ngăcácăm iăquanăh ăc iăm ;ă  Không suy 
ngh̃ălanăman; Th ăsơu; Bi năloăĺngăthƠnhăđ ngăl căcóăích. Ngoài ra còn 
có Lịu pháp nhận th́c h̀nh vi v̀ Điều trị bằng thuốc. 
 
Từăphầnăc ăs ălỦălu nănh ătrên,ăchúngătôiăxơyăd ngămôăhìnhăkhungălỦă

thuy tăchoăđ ătƠiănh ăsau:ă 
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S  đồ 1: Mô hình khung lỦ thuy t c a đ  tƠi  

MÔ HÌNH KHUNG LụăTHUY Tă 
C AăĐ ăTÀI 

 

NGHIểNăC UăTH CăTR NGăLOăỂUăC AăN ăCÁNăB ă
CỌNGăNHỂNăVIểNăCH CăTHU CăĐ IăH CăĐÀăN NG 

 

Bi uă hi n lo 
âu 

Nguyênănhơnă
c aăloăơu 

M căđ  
lo âu 

1.SinhălỦ 
2.Nh năth c 
3.C măxúc 
4.HƠnhăvi 

1.Giaăđình 
2.Côngăvi c 
3.TƠiăchínhă 
4.S căkh e 
5.M iăquanăh  

nhăh ngă 
 

1.TH CăTR NGăLOăỂUăC AăN ăCÁNăB ă 
2.Đ ăXU TăCÁCHăTH CăH̃ăTR ăCHOăN ăCÁNăB ăKHIăG̣PăCĔNGăTH̉NG,ă

LOăỂUăTRONGăCU CăS NGă 

Cáchă ngăphóă
v iăloăơu 

 

1. Không có 
2. Ít khi  
3. Th nhătho ng 
4. Th ngă
xuyên  

1.Ch tă l ngă
cu căs ng 
2.Côngăvi c 
 

1.T ă nh nă
th că l iă v nă
đ  
2.Nh ă vƠoă
s ă giúpă đ ă
từăbênăngoƠi 
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CH NG 2 
T̉ CH C NGHIÊN C U VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U 

2.1. Tổ ch c nghiên c u 
Đ  tƠiăđ c tri n khai nghiên c uă theoă3ăgiaiăđo n: Nghiên c u lý 

lu n; nghiên c u th c tr ng và th c nghi mătácăđ ng. 
2.1.1. Nghiên ću lý luận 
Phơnătích,ătổngăh p,ăh ăth ngăhoá,ăthaoătácăhoáăvƠăkháiăquátăhoáănh ngă
v năđ ălỦălu năcũngănh ăcácăcôngătrìnhănghiênăc uăc aăcácătácăgi ătrongă
vƠăngoƠiăn căđ căđĕngăt iătrênăcácăt păchí,ăsáchăbáoăchuyênăngƠnh,ăđ ă
tƠiănghiênăc uăkhoaăh c...ăv ăcácăv năđ ăliênăquanăt iăloăơu,ăr iălo năloă
ơu,ăph ăn ăcóăloăơu. 
2.1.2. Nghiên ću thực tiễn 

Quáă trìnhă nghiênă c uă th că ti nă baoă gồmă 2ă giaiă đo n:ăGiaiă đo nă
kh oăsátă(kh oăsátăth̉,ăchínhăth c)ăvƠăgiaiăđo năth cănghi mătácăđ ng. 
Giaiă đo nă kh oă sátă th̉ nhằmă đánhă giáă đ ă hi uă l că vƠă đ ă tină c yă c aă
thangăđoăđ ăti năhƠnhăch nhăs̉aăchoăphùăh p. Chúngătôiăch ăch pănh nă
nh ngăti uăthangăđoăcóăđ ătinăc yă <ă0,5.ăV iănh ngăitemăcóăđ ătinăc yă
th p,ă nhăh ngăđ năk tăqu ăchungăc aătoƠnăthangăđoăthìălo iăb . Sauăđóă
ti năhƠnhăkh oăsát chínhăth c 
2.2. Các ph ng pháp nghiên c u 

Đ ă tƠiă đưă s̉ă d ngă các ph ngă phápă nghiênă c uă vƠă 3 b ă côngă c ă
(gồm:ăthangăđoăloăơuăZung;ădƠnăỦăph ngăv năsơu;ăb ngăh i). 
2.2.1. Phương pháp nghiên ću ću tài lịu 

Tổngăh p,ăphơnătích,ăh ăth ngăv ămặtălỦălu năcácănghiênăc uăv ălo 
ơuăvƠăr iălo năloăơuă ătrongăvƠăngoƠiăn cănhằmăxácăđ nhănh ngăv năđ ă
trongănghiênăc u: các m căđ ,ăbi uăhi n,ănguyênănhơn,ă nhăh ngăc aă
r iălo năloăơuăđ năđ iăs ngăn ăcánăb . 
2.2.2. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi 

Xơyăd ngăn iădungăb ngăh iătheoăm căđíchănghiênăc uăc aăđ ătƠiă
đ ătìmăhi uăm căđ ;ăbi uăhi n;ănguyênănhơn;ă nhăh ng,ăcáchă ngăphóă
vƠăcácăgi iăpháp h ătr . 
2.2.3. Phương pháp phỏng vấn sâu 

Thuăth p,ăbổăsung,ăki mătraăvƠălƠmărõănh ngăthôngătinăđưăthuăđ că
từăph ngăphápăkhácăđ ăcóăth ăđánhăgiáătrungăth c,ăkháchăquanăcácăbi uă
hi năvƠăm căđ ăloăơuă ăn ăcánăb . 
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 Khách thể phỏng vấn bao gồm: 10 ñ cán bộ và 3 cán bộ lãnh đạo 
2.3.ăPh ngăphápăx̉ lý s  li u  

S̉ d ng phần m m SPSS phiên b n 15.0. Phân tích ḥ số Alpha, lựa 
cḥn ḥ số tin cậy Alpha ĺn hơn 0,8 (80%). Giá tr  trungă(Mean);ăĐ  
l ch chuẩn (Standardizied Deviation); Tần su t và ch  s  phầnătrĕm.ă 

- Phơnătíchăsoăsánh;ăPhơnătíchăt ngăquanănh ăbi n:ăM căđ ăỦăngh̃aă
c aăm iăquanăh ăd aăvƠoăquanăh ăxácăsu tăv iăpă<0.05.ăPhơnă tíchăhồiă
quyătuy nătính. 

- Tríchăd nănh ngăỦăki nătrongăph ngăv năsơuăminhăch ngăchoăv nă
đ ăcầnăphơnătích. 

B ngă2.2:ăB năđồăxưăh iăkháchăth ănghiênăc u 
H căv nă% Thuănh pă% L̃nhăv căcôngătácă% S căkh eă% 

C̉ănhân 29,1 <3ătri u 35,3 Gi ngăviên 80,9 Y uă 12,2 
Th căs̃ 

57,2 3-5ătri u 32,4 Cánăb ăvĕnăphòng 16,2 
Bình 
th ng 

77,7 

Ti năs̃  
12,6 5-10ătri u 28,1 

Lưnhă đ oă Khoa,ă
Phòng,ăB ămôn 

2,9 T t 8,4 

Phóăgiáoăs  1,2 >10ătri u 4,2     

 
 
 

CH NG 3: K T QỦ NGHIÊN C U 
TH C TR NG LO ÂU C A N  CÁN B  CỌNG NHÂN VIÊN 

CH C THU C Đ I H C ĐÀ N NG  
3.1. Th c tr ng lo âu c a n  cán b  công nhân viên ch c 
3.1.1. M căđ ăloăơuăc aăn ăcánăb ăcôngănhơnăviênăch că 
Kh oăsátăm căđ ăloăơuăc aăn ăcánăb ătheoăthangăđoăloăơuăZung,ăk tăqu ă
th y,ă t ă l ă n ă cánă b ă th ngă xuyênă loă ơuă chi mă7,17%.ăS ă n ă cánă b ă
th nhă tho ngă loăơuăchi mă18,4%ăvƠă ítăkhiă loăơuă lƠă29,9%.ăĐi uănƠyăđưă
ch ngă minhă gi ă thuy tă nghiênă c uă 5.1ă c aă đ ă tƠi,ă ñ cán bộ thuộc 
ĐHĐN đang lo âu ḿc độ trung bình soăv iănh ngăk tăqu ănghiênăc uă
khácătrênăth ăgi i.  



11 
 

 
Biểu đồ 3.1: M c đ  vƠ t  l  lo ơu c a n  cán b  thu c ĐHĐN 
Phơnătíchătừăgócăđ ăm căđi măc aăthangăđo,ăcóăđ nă79ăn ăcánăb ă

cóăđi mătừă40ătr ălênă(m căcóăr iălo năloăơu)ăchi mă28,4%.ăĐặcăbi tăcóă
đ nă5ăn ăcánăb ăcóăđi măloăơuă ăm căr tăcao,ă56/80ăđi măậ đơyălƠănh ngă
ng iăr tăcầnăđ căh ătr ăđ ăđ căv tăquaă. 

B ng 3.1: M c đ  điểm lo ơu theo thang đo Zung 
M căđi m S ăl ng/ăphầnătrĕm 

D iă39ăđi m 199ă(chi mă71,6%) 
Từă40ăđi mătr ălên 79ă(chi mă28,4%) 
M căr tăloăơuăậ có RLLA 25ăng iă(8,9%) 

3.1.2.ăBi uăhi năloăơuăc aăn ăcánăb ăcôngănhơnăviênăch c 
 3.1.2.1. Biểu hịn về mặt cơ thể (theo thang đo lo âu Zung) 

Nh ng bi uăhi năth ngăxuyên,ăd ănh năth yănh tă ăn ăcánăb ălƠ:ă
bƠnă tayă th ngă khô, nóngă (ĐTBă =ă 3,30);ă đauă đầu,ă cổ,ă l ngă (ĐTBă =ă
2,40);ăc măth yăy u, d ăm tăm iă(ĐTBă=ă2,38);ăđauăd ădƠyăvƠăđầyăb ngă
(ĐTBă =ă 1,95);ă khóă ch u,ă hoaă ḿt,ă chóngămặtă (ĐTBă =ă 1,87),ă timă đ pă
nhanhăh năm iăkhiă(ĐTBă=ă1,83). Ng ăkhôngăngonăgi că(ĐTBă=ă1,81).ă 

 
Biểu đồ 3.2: Biểu hi n v  mặt c  thể khi ć lo ơu 

3.1.2.2. Biểu hịn về mặt nhận th́c 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

Không lo âu Ít khi Thỉ hàthoả g Thường 
xuyên 

44.52 

29.91 

18.40 

7.17 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

Bàn tay 
thường khô, 

nóng 

Đau đầu, cổ, 
lưng 

Cả àthấyàyếu,à
dễà ệtà ỏi 

Đau dạ dày, 
đầy bụng 

Kh àchịu,àhoaà
ắt,àch gà ặt 

Cảm thấy tim 
đập nhanh 

3.30 

2.40 2.38 
1.95 1.87 1.83 

3.80 
3.46 

3.21 
3.56 

2.98 
2.68 

Tổ gà2 à ữ 

25à ữàc àRLLá 
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Bi uăhi nă ămặtănh năth că ănh ngăn ăcánăb ăcóăr iălo iăloăơuălƠ:ăngh̃ălƠă
mìnhăđangăb ătrừngăph tă(ĐTBă=ă2,98);ăt ngăt ngăraănhi uăchuy năx uă
(ĐTBă=ă 3,25);ă tríă nh ă suyă gi m, nh ă l nă l nă vi că nƠyă sangă vi că khácă
(ĐTBă =ă 2,96), suyă ngh̃ă quáă nhi uă v ă nh ngă vi că đưă xẩyă raă (ĐTBă =ă
3,58).ăĐi mătrungăbìnhăchungăv ămặtănh năth călƠă2,77. 

B ng 3.2: Biểu hi n v  mặt nh n th c 

Cácăy uăt  

M căđ ă nhăh ng ĐTB  

P 

M căđ ă
t ngă

quan (r) 
Không 
bao 
gi  

Ít 
khi 

Th nhă
tho ng 

Th n
g 
xuyên 

25 
n  

278 
n ă 

Suyă ngh̃ă quáă nhi uă v ă
nh ngăvi căđưăqua 

1,6 10,8 48,6 38,9 3,58 
1,28 

< 
0,05 

.509 

Đổăl iăchoăs ăph n 2,2 5,9 49,2 42,7 2,16 ,97 .485 
T ngă t ngă nhi uă chuy nă
x uăcóăth ăxẩyăra 

4,9 7,0 53,5 34,6 3,25 
1,48 

.462 

Loăĺngăchoăt ngălaiăśpăt i 3,2 3,2 50,3 43,2 1,67 ,74 .396 
Tríănh ăsuyăgi m 3,8 4,9 53,5 37,8 2,96 1,34 .318 
Ngh̃ălƠămìnhăb ătrừngăph t 7 8,6 42,8 41,6 2,98 1,61 .632 

3.1.2.3. Biểu hịn về mặt cảm xúc 
 nh ngăn ăcánăb ăcóăr iălo năloăơuăth ngăc măth yăt iăthơn,ăb ă

v ,ăkhôngăn iăn ngăt aă(ĐTB=ă3,31);ăc măth yăđauăđ nătrongătơmăhồnă
(ĐTBă=ă2,95),ăloăĺngăv ăh nhăphúcăgiaăđìnhă(ĐTBă=ă3,35),ăc măth yăb ă
m iă ng iă xaă lánhă (ĐTBă =ă 2,34)ă vƠă th ngă xuyênă choă rằng mình là 
ng iăcóăl iătrongăm iăchuy nă(ĐTB=3,01).ă 

B ng 3.3: Biểu hi n v  mặt c m xúc 

Cácăy uăt  

M căđ ă nhăh ng ĐTB  

P 

M căđ ă
t ngă

quan (r) 
Không 
bao 
gi  

Ít 
khi 

Th nhă
tho ng 

Th ngă
xuyên 25 

n  
278 
n ă 

C mă th yă t iă thơn,ă b ă v ,ă
khôngăn iăn ngăt a 

7,2 50,7 26,1 15,9 3,31 
1,44 

 
 
 

< 
0,05 

.394 

Đauăđ nătrongătơmăhồn 50,8 26,1 2,9 13,0 2,95 1,35 .541 
Loă ĺngă v ă h nhă phúcă c aă
giaăđình 

0,0 4,3 26,1 69,6 3,35 
1,13 

.541 

C mă th yă b ă m iă ng iă xaă
lánh 

14,5 26,1 42,0 17,4 2,34 
1,10 

.566 

Th tă v ngă v ă mình, chán 
n n 

10,1 46,4 27,5 15,9 2,98 
1,07 

.502 

C mă th yămìnhă lƠă ng iă cóă
l iă 5,8 

29,
3 26,8 38,1 

3,01 
1,09 

.513 

3.1.2.4.  Biểu hịn về mặt h̀nh vi  
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ăbi uăhi năv ămặtăhƠnhăvi,ăn ăcánăb ăchoărằngămìnhăd ănổiăcáu,ăquátă
ḿngănh ngăng iăxungăquanhămƠăkhôngărõălỦădoăvìăsaoămìnhălƠmănh ă
v yă (ĐTBă=ă 3,13);ă cóă nhi uă saiă sótă trongă quáă trìnhă lƠmă vi că (ĐTBă=ă
3,22);ăđ năc ăquanăs măh năhoặcămu năh năsoăv iă th ng l ă (ĐTBă=ă
3,25);ălƠmăvi căkhôngăt pătrungă(ĐTBă=ă3,19)ăvƠăkhôngălƠmăđ cănh ngă
vi căt ămỷănh ătr căđóă(ĐTBă=ă2,86)ăvƠăcũngăcóănh ngăng iăd ădƠngă
némăđồăv tăhoặcăh yăho iăđồădùngă(ĐTBă=ă3,01).ă 

 
Biểu đồ 3.3: Biểu hi n v  mặt hƠnh vi 

 
TrênăđơyăcũngălƠănh ngăd uăhi uăchoănh ngăn ăcánăb ăcó r iălo nă

loă ơu,ăvƠă cũngă lƠănh ngăd uăhi uăgiúpăchoă lưnhăđ o,ăchoăđồngănghi pă
nh năraăcánăb ăc aămìnhăcóăth ăđangăcóănh ngăloăơuăquáăm c,ătừăđóăcóă
nh ngăh ătr ătíchăc căgiúpăchoăn ăcánăb ăgi măthi uăs ălo âu. 
 
3.1.2. Nguyên nhơn gơy ra lo ơu ̉ n  cán b   
3.1.2.1. Nguyên nhân chung gây ra lo âu cho nữ cán bộ 

Nh ngăv năđ ăliênăquanăđ năcôngăvi că(ĐTBă=ă5,56/10ăđi m),ăti pă
theoălƠăápăl căv ăvi căh căt pănơngăcaoănĕngăl că(ĐTBă=ă4,86)ăvƠăv năđ ă
liênăquanăđ năs căkh eă(ĐTBă=ă4,48).ăNh ngăđ iăv iă25ăn ăcánăb ăcóă
RLLA,ăm căđi măloăơuăcaoăh năh̉năvƠăăth ăt ăv năđ ăgơy raăloăơuăcũngă
t ngăt .ăC ăth ălƠăloăĺngăv ăcôngăvi căĐTBă=ă8,23;ăloăĺngăv ănơngăcaoă
nĕngăl c,ăĐTBă=ă7,29ăvƠăloăĺngăchoăs căkh eăĐTBă=ă7,89.ăăă 
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Biểu đồ 3.4: Nguyên nhơn gơy lo ơu ̉ n  cán b  

 
3.1.2.2. Những nguyên nhân gây ra lo âu từ chồng, con và gia đình 
Cácăy uăt ătừăphíaăng iăchồng/ng iăyêuălƠ:ăchồng/ng iăyêuăhamă

lƠmăvi căquáăm că(ĐTBă=ă2,36);ăchồng/ng iăyêuăkhôngăthamăgiaăgiúpă
đ ăv ăvi cănhƠă(ĐTBă=2,35);ăchồng/ng iăyêuăhamăch iă(bóngăđá/ăđánhă
c /ăbi-a)ăv iăĐTBă=ă2,04. Nh ngăn ăcánăb ă ch aăcóăchồng/ng iăyêuă
cũngăđangăr tăloăĺngăv ăv năđ ănƠy,ăv iăĐTBă=ă2,60,ăcaoă ăm căth ă3.ă 

Chiaă sẻă v nă đ ă nƠy,ă côă N.L.K,ă Tr ngă ĐHă Báchă Khoaă choă bi t:ă
“Năm nay em đã 28, gia đình em bảo em lấy chồng, nhưng em vẫn còn 
đi ḥc v̀ thực sự l̀ em chưa có người yêu, em lại công tác ̉ ng̀nh 
khoa ḥc kỹ thuật, thực sự tìm chồng khó lắm chị ạ”.  

Trongăv năđ ăliênăquanăđ năconăcái,ăvi căkhi năn ăcánăb ăth yăloăĺngă
nh tăt pătrungă ăkhóăkhĕnătrongăvi căd yăd ăconă(ĐTBn ăRLLAă  = 2,32), 
khôngă cóă th iă giană ch iă v iă con,ă conăh căkémăvƠă conăkhôngăvơngă l iă
(ĐTBn ăRLLA =ă2,00).ăCôăL.H.N,ăTr ngăĐHăNgo iăng ăchiaăsẻ:ă“Hai vợ 
chồng mình đều giảng viên, nhưng nhiều lúc không biết bảo con thế ǹo 
cho con nghe lời, nay các cháu đã v̀o cấp 3, thực sự l̀ cảm thấy xấu hổ 
nếu ṃi người bảo giảng viên m̀ không dạy được con. Bây giờ mình lo 
nhất l̀ cháu đầu không đậu đại ḥc, lo cháu th́ 2 vì có cảm giác cháu 
bắt đầu yêu đương”. 

Liên quană đ nă giaă đìnhă n iă ngo i,ă v nă đ ă khi nă n ă cánă b ă loă ĺngă
nh tăl iălƠătrongăh ăhƠngăcóănh ngămơuăthu năkhóăgi iăquy tă(ĐTB25ăn ă

RLLA =ă2,08).ăCôăT.T.S,ăTr ngăĐHăKinhăt ăchoăbi t:ă“Chuỵn gia đình 
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cũng không có gì hay ho, nhưng vịc mâu thuẫn thờ tự trong gia đình 
l̀m chị thật sự b́c xúc, ngủ không được luôn”.  

3.1.2.3. Nguyên nhân gây ra lo âu liên quan đến sức khỏe, công 

việc, tài chính 
 Lo lắng về śc khỏe của con cái chi măm căđ ăcaoănh tă ăn ăcánă

b ,ăc ăth ălƠăĐTBn ăRLLAă =ă3,48,ăvƠăĐTBtổngă278ăn ăă= 2,05. Nh ngăng iă
cóăconănh ă(0-7ătuổi)ălo vì conăkhôngăch uăĕn,ăgầy,ăítăcơn;ănh ngăng iă
có con từ 8-15ă tuổiă thìă conă cóă v nă đ ă đặcă bi tă nƠoă đóă (b nhă timănhẹ;ă
b nhăv ăḿt;ă tai…)ăhoặcă trongă th iăgianănƠyăconăđangănằmăvi n.ăTi pă
theoălƠăloăĺngăv ăs căkh eăc aăb năbè,ăh ăhƠngăthơnăthi tă(ĐTBn ăRLLAă = 
2,28;ăĐTBtổngă278ăn ă ă=ă1,86)ăvƠăloăĺngăchoăs căkh eăc aăb ămẹăhaiăbênă
(ĐTBn ăRLLA = 2,00).  

B ng 3.5: V n đ  liên quan đ n s c khỏe  
TT N i dung 25 n  

RLLA 
ĐTB 

278 n  
1 Lo ĺng v  s c kh e c a cá nhân 1,96 ,68 
2 Lo ĺng v  s c kh e c a chồng 1,56 ,66 
3 Lo ĺng v  s c kh e c a con 3,48 2,05 
4 Lo ĺng v  s c kh e c a b  mẹ hai bên 2,00 1,59 
5 Lo ĺng v  s c kh e c a ng i thân/ h  hàng/b n bè thân thi t 2,28 1,86 

 V nă đ ă liênă quană đ nă tƠiă chínhă khi nă n ă cánă b ă loă nh tă lƠă cácă
kho năn ăc aăgiaăđìnhă(ĐTBn ăRLLAăă=ă3,32;ăĐTBtổngă278ăn ăă=ă1,89)ăvƠăđi uă
ki nă c ă s ă v tă ch tă c aă giaă đìnhă hi nă nayă khôngă t tă nh ă n iă ,ă thuă
nh p…ă(ĐTBă=ă2,64). S ăkhácăbi tă ăcácăy uăt :ăn ăcánăb ăvĕnăphòngăloă
ĺngăv ătƠiăchínhănhi uăh năsoăv iăgi ngăviên.ăN ăc̉ănhơnăloăĺngăv ătƠiă
chínhăh năth căs̃ăvƠăti năs̃,ăv iăpă<0,05.ă 

B ng 3.6: V n đ  liên quan đ n tƠi chính 
 N i dung 25 n  

RLLA 
ĐTB 

278 n  
1 Không hài lòng v i m c thu nh p hi n t i c a mình 2,32 1,22 
2 Không hài lòng v i m c thu nh p hi n t i c a chồng 2,28 1,24 
3 Lo ĺng v  các kho n n  c aăgiaăđình 3,32 1,94 
4 Các kho năđầuăt ătrongăgiaăđình 1,08 ,73 
5 Đi u ki năc ăs  v t ch t c aăgiaăđình:ăNhƠă  không t t… 2,64 1,89 

 Loă ĺngăv ăcôngăvi căđ căxemă lƠă nguyênănhơnăchínhăgơyă raă r iă
lo năloăơuăchoăn ăcánăb ăthu căĐHăĐƠăN ng.ăC ăth ălƠ:ăn ăcánăb ăchoă
rằngămìnhăcóăápăl căcôngăvi c,ăcôngăvi căquáănhi uă(ĐTBă=ă3,56);ălƠmă
côngăvi căkhôngăđúngănĕngăl că(ĐTBă=ă3,52);ăthi uăs ăh ătr ăc aăđồngă
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nghi pă (ĐTBă=ă3,52);ă vƠă cácăy uă t ă khácă lƠă lưnhăđ oăđòiă h iă quáă caoă
trongă côngă vi că (ĐTBă =ă 3,24)ă vƠă lƠmă vi că khôngă đúngă v iă nhuă
cầu/mongă đ iă c aă cáă nhơnă (ĐTBă=ă 3,20).ăÁpă l că v ă vi că ph iă điă h că
thêm,ănơngăcaoătrìnhăđ ăchuyênămônă(ĐTBă=ă3,55)ălƠ y uăt ăquanătr ngă
khi năchoănhi uăn ăcánăb ăloăơuă ăm căđ ăcao.ăSoăsánhăt ngăquanăgi aă
cácăy uăt ,ăv iăpă<ă0,05,ăk tăqu ăchoăth yăs ăgi ngăviênăcóăápăl căv ăvi că
ph iăđiăh cănơngăcaoătrìnhăđ ănhi uăh năsoăv iăcánăb ăvĕnăphòng.ăS ăcánă
b ălƠăth căs̃ăloăĺngăh năc̉ănhơnăvƠăti năs̃.ă 
 Đ ălƠmărõăđi uănƠy,ăchúngătôiăđưăph ngăv năch ăT.L.K,ăTr ngăĐ iă
h căNgo iăng ăvƠăđ căbi t:ă“Chị nghĩ thạc sĩ như chị rất lo lắng, bây 
giờ m̀ phải đi ḥc xa nh̀ thì không biết chăm sóc con cái thế ǹo, 
chồng ra sao, nhưng yêu cầu của ĐHĐN l̀ trong năm t́i đây chị nhất 
định phải đi, chị thực sự rất đau đầu. Các em cử nhân thì hầu hết chưa 
có gia đình, cũng đỡ lo hơn chị nhiều ch́, các em l̀ sinh viên giỏi ̉ lại 
trường thì có điều kịn ḥc thẳng lên nghiên ću sinh đỡ vất hơn chị”. 

B ng 3.7: V n đ  liên quan đ n công vi c 
TT N i dung 25 n  

RLLA 
ĐTB 

278 n  
1 ĐangălƠmăcôngăvi căkhôngăđúngănĕngăl c 3,52 2,22 
2 Làm vi c không phù h p v i nhu cầu/mongăđ i 3,20 1,40 
3 Ý ki n c aăcáănhơnăkhôngăđ c tôn tr ng, công nh n 2,52 1,21 
4 Có s  b tăđồngătrongăc ăquan/đ năv  làm vi c 2,88 1,12 
5 Lưnhăđ oăđòiăh i quá cao trong công vi c 3,24 1,25 
6 Áp l c công vi c (công vi c quá nhi u) 3,56 1,21 
7 Thi u s  h p tác/ h  tr  c aăđồng nghi p 3,52 1,32 
8 Áp l c v  vi c ph iăđiăh c thêm, nâng caoătrìnhăđ  chuyên môn 3,55 1,41 
 

 Từă nh ngă phơnă tíchă ă trên,ă vƠă khiă th ngă kêă l i,ă chúngă tôiă nh nă
th y,ănh ngăy uăt ăhƠngăđầu,ălƠănguyênănhơnăgơyăloăơuănhi uănh tăchoă
n ăcánăb ălƠ:ăÁp lực công vịc quá nhiều; Áp lực về vịc phải tiếp tục đi 
ḥc nâng cao trình độ chuyên môn; Đang l̀m công vịc không đúng 
năng lực; Không được hỗ trợ của đồng nghịp; Lo lắng về śc khỏe của 
con; Lo lắng về các khoản nợ của gia đình; Điều kịn gia đình chưa tốt; 
v̀ vì lý do chưa có chồng/người yêu… 

NgoƠiănh ngă lỦădoă trên,ăn ă cánăb ăcònăbƠyă t ănh ngăn iă loă ĺngă
hi nănayăc aămìnhălƠ:ăTôiăr tăloăĺngăv năđ ăliênăquanăđ năvi căđiăh căxaă
vƠăs căkh eăngƠyăcƠngăy uăđiăc aăchaămẹ;ăV năđ ăloăĺngănh tăc aătôiă
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liênăquanăđ nănhƠă . V năđ ăc aătôiăliênăquanăđ năm iăquanăh ăb năbè,ăvìă
tôi d ngănh ăkhôngăcóăng iăb nănƠoăđúngăngh̃a.ă 

B ng 3.8: Th  t  các y u tố gơy lo ơu cho n  cán b  

Các y u tố 
ĐTB  

25 n   278 n  
Ápăl căcôngăvi că(côngăvi căquáănhi u) 3,56 1,21 
Ápăl căv ăvi căph iăđiăh căthêm,ănơngăcaoătrìnhăđ ăchuyênămôn 3,55 1,41 
ĐangălƠmăcôngăvi căkhôngăđúngănĕngăl c 3,52 2,22 
Thi uăs ăh pătác/ăh ătr ăc aăđồngănghi p 3,52 1,32 
Loăĺngăv ăs căkh eăc aăcon 3,48 2,05 
Loăĺngăv ăcácăkho năn ăc aăgiaăđình 3,32 1,94 
Lưnhăđ oăđòiăh iăquáăcaoătrongăcôngăvi c 3,24 1,25 
LƠmăvi căkhôngăphùăh păv iănhuăcầu/mongăđ i 3,2 1,4 
Đi uăki năc ăs ăv tăch tăc aăgiaăđình:ăNhƠă ăkhôngăt t… 2,64 1,89 
Cĕngăth̉ngăvìăch aăcóăchồng/ng iăyêu 2,6 0,96 

 
3.1.3. Cách ng ph́ với lo ơu c a n  cán b  công nhơn viên ch c 
Đaă s  n ă cánă b ă l aă ch nă nhi uă nh t là ch pă nh nă hoƠnă c nhă c aă

mình,ă (m că th ngă xuyênă chi mă 59,5%)ă ch ă T.T.G,ă Tr ngă ĐHă S ă
ph măchiaăsẻ:ă“Thật sự l̀ phải chấp nhận thực tế, sau đó ḿi bình tĩnh 
tìm cách giải quyết được”.  Nhi uăcánăb ăđưătìmăcáchăgi iăquy tătíchăc că
khácălƠătìmăng iătơmăs ,ăchiaăsẻăv iăb năbè,ăhoặcătìmăcácătrungătơmăt ă
v nă(ĐTBă=ă3,25).ăM tăs ăn ăcánăb ăkhácăch năph ngăánăthamăgiaăcácă
cơuă l că b ă (chi mă 43,2%ăm că th ngă xuyên)ă hoặcă điă duă l chă (37,8%ă
m căth ngăxuyên).ăă 

M tăs ăn ăcánăb ăkhácăđưă l aăch năvi căđiăchùaăđ ă t̃nhă tơmăhoặcă
tìmăđ năs ăkỳădi uănƠoăđóăcóăth ăxẩyăra..ăch ăN.L.D,ăTr ngăĐHăKinhăt ă
choăbi t:ăThực ra thì đã gặp vấn đề căng thẳng quá, tìm ṃi cách không 
được thì chỉ có cách đến Chùa, hoặc đi Nh̀ thờ để được bình tâm thôi. 
Doăv y,ăcóăđ nă34,6%ăn ăcánăb ă căcóăphépămƠuăđ ăthayăđổiăhoƠnăc nhă
đangăgặpăph i.  

Cóă đ nă 15,9%ă n ă cánă b ă khácă l aă ch nă ph ngă ánă tìmă thầyă bói;ă
42,7%ăch năph ngăánăb ănhƠăđiăđơuăđó;ă38,9%ăbuôngăxuôi,ăb ămặcăchoă
m iăvi căđ năđơuăthìăđ năvƠă13%ăch năcáchăs̉ăd ngăch tăkíchăthíchănh ă
r u,ăbiaăhoặcăhútăthu c.ăăă 

 
 

B ng 3.9: M c đ  cách ng ph́ với lo ơu c a n  cán b  
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Các y u tố 

M c đ  (%) ĐTB 

P 
M c đ  
t ng 

quan (r) 

Không 
bao 
gi  

Ít 
khi 

Th nhă
tho ng 

Th n
g 

xuyên 

25 
n  

278 
n  

Ch pănh năhoƠnăc nhă
th căt ăc aămình 

26,1 4,3 10,1 59,5 3,8 2,69 

< 0.05 

.509 

S̉ăd ngăch tăkíchă
thíchă(r u/ăbia/ăhútă
thu c…) 

50,8 26,1 2,9 13,0 2,96 2 .485 

ĐiăChùa/ăcầuăcúng 7,2 15,9 26,1 50,8 3,25 1,63 .462 
Tìmăng iătơmăs ă(b nă
bè/ trung tơmăt ă
v n…) 

14,5 26,1 42,0 17,4 3,32 1,72 .396 

Tìmăthầyăbói 10,1 46,4 27,5 15,9 3,28 2,05 .318 
Buôngăxuôi,ămặcăm iă
vi căđ năđơuăthìăđ n 

1,6 10,8 48,6 38,9 3,24 1,58 .470 

B ănhƠăđiăđơuăđó 2,2 5,9 49,2 42,7 3,2 2,09 .399 
căcóăphépămƠu 4,9 7,0 53,5 34,6 3,08 2,01 .475 

Thamăgiaăcácăcơuăl că
b ăvĕnăngh ,ăth ăthao 

3,2 3,2 50,3 43,2 3,16 2,13 .502 

Điăduăl ch 3,8 4,9 53,5 37,8 2,76 2,05 .488 

Xemă xétă m că đ ă t ngă quană gi aă tínhă cáchă (h ngă n i/h ngă
ngo i)ăđ năcáchăth căhi năcácăgi iăphápătrên,ăk tăqu ăchoăth yănh ngăcánă
b ăcóă tínhăh ngăn iă (ng iă ítă nói,ă ítă bƠyă t ;…)ă th ngă s̉ăd ngăcáchă
th căs̉ăd ngăch tăkíchăthích,ăb ănhƠăđiăđơuăđóănhi uăh n n ăcánăb ăcóă
tínhă h ngă ngo iă (hayă chiaă sẻ,ă cóă nhi uă b nă bè;ă ho tă đ ngă b ă nổiă
nhi u…),ă vƠă nh ngă lúcă cĕngă th̉ng,ă nh ngă ng iă h ngă n iă s nă sƠngă
thamăgiaăcácăcơuăl căb ăvĕnăngh ,ăth ăthaoănhi uăh năsoăv iălúcăkhôngăloă
ĺngă(ĐTBh ngăn i =ă3,14ăvƠăĐTBh ngăngo iă ă= 2,72). Chúngătôiăchoărằng,ă
cóă th ă t ă đánhă giáă mìnhă lƠă ng iă h ngă n i,ă nh ngă nh ngă lúcă cĕngă
th̉ng,ănh ngăng iăh ngăn iăl iăcóăn iăl căm nhăm ăh năsoăv iănh ngă
ng iăchoărằngămìnhălƠăng iăh ngăngo i. 

K tăqu ăphơnă tíchă s ă li uă cũngă choă th y,ă nh ngăn ă cánăb ăh ngă
ngo iă l iă tìmă đ nă ph ngă ánă điă chùa,ă că cóă phépămƠu,ă tìmă thầyă bóiă
nhi uăh năs ăcònăl iă(ĐTBh ngăngo iăă=ă2,98ăvƠăĐTBh ngăn i = 1,73). 

M tăs ăcáchăth căkhácănhằmă ngăphóăv iăloăơuăđ căcácăn  cánăb ă
t ăđ ăxu tănh :ă 

 - Nóiăv iăng iăkhácăv ăv năđ ăkhóăkhĕnămìnhăđangăgặpăvƠănóiărõă
c măgiácăc aămình.ăN uăkhôngă tìmăđ căng iăc ă th ,ăcóă th ă tìmăđ nă
cácătrungătơmăt ăv nătơmălỦ. 
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-Cầnăcóăch ăđ ăĕnău ng,ăngh ăng i,ăt păth ăd c;ăU ngăn cănhi uăvƠă
t p yogaăth ngăxuyên. 

- Thamăgiaăb tăkỳăcơuă l căb ănƠoăđóă (th ăd că thẩmămỹ,ăkhiêuăvũ,ă
cầuălông...) 

- Đ cănh ngăquy năsáchăcóătínhăch tăvuiăt i,ăyêuăđ iănh ăQuƠătặngă
cu că s ng;ă giáă tr ă s ng.ă Hoặcă lênă m ngă tìmă kinhă nghi mă c aă nh ngă
ng iăkhácătrongăcùngăhoƠnăc nh. 

- Thamăgiaăcácăđ tătìnhănguy n,ăđiăthĕmălƠngătrẻăSOS,ătrẻăb ăb ăr i,ă
ng iăgiƠăkhôngăn iăn ngăt a. 

 
3.2. Đ  XU T M T Ś CÁCH TH C NH̀M GỈM THỈU 

LO ÂU C A N  CÁN B  CỌNG NHÂN VIÊN CH C THU C 
Đ I H C ĐÀ N NG 

3.2.1. ̉nh h ̉ng c a lo ơu đ n ch t l ̣ng sống c a n  cán b  
Phơnătíchăs ăli uănghiênăc uăchoăth y,ănh ngăloăơuă nhăh ngăđ nă

ch tă l ngăs ngăc aăn ăcánăb ărõăr tănh tă lƠ:ăhi uăqu ăcôngăvi căgi mă
sútă(ĐTBn ăRLLA =ă3,25ăvƠăĐTBtổngă278ăn ăă=ă2,31,ăcaoănh t),ăđi uănƠyăcũngă
phùăh păv iăk tăqu ănguyênănhơnăgơyăraăloăơuănhi uănh tălƠătừăcôngăvi c.ă
Ti păđ nă lƠăkhôngămu nă ă trongănhƠă(mu năđiăraăkh iănhƠ),ăđồngăth iă
khiăđưăđiăraăkh iănhƠăthìăl iăkhôngămu năv ănhƠ,ătơmătr ngăb ăl năl năc mă
xúcă(ĐTBn ăRLLA =ă3,04ăvƠăĐTBtổngă278ăn ă =ă1,72,ăth ăhai).ă 

Nh ngăđi uăphơnă tíchă trênăđơyăch ngăminhăgi iă thuy tă5.1ă c aăđ ă
tài, lo âu có ảnh hửng đến đánh giá của ñ cán bộ đối v́i ḿc độ h̀i 
lòng v́i cuộc sống hịn tại, vƠăgi ăthuy tă5.2:ăcó nhiều yếu tố tác động 
đến nỗi lo lắng của ñ cán bộ, trong đó nỗi lo lắng nhiều nhất tập trung 
v̀o công vịc, vấn đề t̀i chính của gia đình v̀ śc khỏe.  

S̉ăd ngăphépăđoăt ngăquanăgi aăm căđ ă nhăh ngăc aăloăơuăv iă
các tiêu chíă khác,ă chúngă tôiă nh nă th y:ă n ă cánă b ă vĕnă phòngă b ă nhă
h ngăb iăloăơuănhi uăh năn ăgi ngăviênăvƠăn ălưnhăđ oăậ h ănh năth yă
ch tă l ngă cu că s ngă vƠă hi uă qu ă côngă vi că b ă nhă h ngă r tă nhi u.ă
Nh ngăng iăcóăthuănh păd iă3ătri uăloăĺngăh năng iăthuănh pătừă3ă
tri uătr ălênăvƠăhầuăh tălƠănh ngăcánăb ăcònătrẻ,ătuổiătừă23-25,ălƠănh ngă
ng iăm iăvƠoătr ng/ ăl iă tr ng.ăNh ngăng iăt ăđánhăgiáăs căkh eă
c aămìnhăkémăh năth yăloăơuăh năng iăkhácăvƠănh ngăng iăchoărằngă
mìnhăcóătínhăcáchăh ngăn iăcũngăloăĺng h nănh ngăng iăkhácătrongă
cùngăs ăki n,ătìnhăhu ng. 
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B ng 3.10:  M c đ  nh h ̉ng lo l ng, căng th ng đ n cu c sống 

 N i dung  
M c đ  (%) ĐTB 

278  
ĐTB 
25ăn  Không 

baoăgi  
Ít khi Th nhă

tho ng 
Th ngă
xuyên 

1 C măth yăkhôngăh nhăphúc 2,7 10,8 41,1 45,4 2,52 1,13 
2 Khôngămu nă ătrongănhƠ/khôngămu năv ănhƠ 2,2 6,5 52,4 38,9 3,04 1,72 
3 ệtăgiaoăti p/liênăl căv iăb năbè 2,2 13,5 56,2 28,1 2,84 1,75 
4 Hi uăqu ăcôngăvi căgi măsút 2,7 3,2 61,6 32,4 3,52 2,31 
5 Khôngămu năchĕmăsócăconăcái,ăgiaăđình 3,8 8,1 53,5 34,6 3,19 1,38 
6 M tăni mătinăvƠoăcu căs ng 4,3 11,9 51,4 32,4 3,12 1,48 
7 S căkh eăgi măsút 4,3 35,1 45,4 15,1 2,56 1,61 

 
Cácăm căđ ă nhăh ngămƠăm căđi mătrungăbìnhăc aătổngăn ăcánăb ă

vƠă ăcácăn ăcánăb ăcóăRLLA:  
Đ iăv iătoƠnăb ăn ăcánăb ,ăcácăm că nhăh ngătừăcaoăxu ngăth pălƠă

thuănh p;ă l̃nhăv căcôngă tác;ăđ ă tuổi.ăTrongăkhiăđo,ăđ iăv iăn ă cánăb ă
RLLA,ăm că nhăh ngălƠ:ăl̃nhăv căcôngătác;ăđ ătuổi;ăs căkh eăhi năt i;ă
thuănh p;ăh căv n.ăă 

 
B ng 3.11. M c đ  nh h ̉ng c a các y u tố đ n lo l ng c a n  cán b   

Các y u tố 
ĐTB  

p 
M c đ  t ng 

quan (r) 278 n  25 n  
1.ăH căv năă 2,91 2,93 

< 
0.05 

.312 
2.ăL̃nhăv căcôngătácă 3,05 3,25 .515 
3.ăThuănh p 3,18 3,05 .532 
4.ăTuổi 3,02 2,80 .461 

5.ăS căkh eăhi năt iă 2,78 3,15 .439 

6.Tính cách 2,98 2,96 .620 
 

ăy uăt ăh căv n:ănh ngăng iăcóăh căv năcaoăh năcóăxuăh ngăloă
ĺngăv ă s căkh eănhi uăh nă soăv iănh ngăng iă cònă l i,ă v iă ră=ă59,3.ă
Nh ngăng iăcóăthuănh păcaoăh năcũngăcóăxuăh ngăloăĺngăv ăs căkh eă
c aămìnhăh n,ăv iără=ă43,0.ăNh ngăng iătuổiăcƠngăcaoăcóăxuăh ngăloă
ĺngăv ănhi uăđi uăh n,ă c ă th ă lƠă loă ĺngăv ă s căkh eăv iă ră=ă43,7;ă loă
ĺngăv ătƠiăchính,ăv iără=ă42,4ăvƠăloăĺngăv ăconăcáiăv iără=ă36,2.ăă 

 
3.2.2. Hồi quy d  báo m c đ  tác đ ng đ n lo ơu c a n  cán b  

K tă qu ă th ă hi nă trênă bi uă đồă choă th y,ă th ă t ă cácă m că đ ă nhă
h ngăvƠăn uă tácăđ ngăvƠoăcácăy uăt ăđóă thìăm căđ ă loăơuăs ăgi măđiă
đángăk ,ăth ăt ălầnăl t trênăs ăđồ là:  



21 
 

 
S ăđồă3.1:ăCácăm căđ ă nhăh ngăđ năloăơuăc aăn ăcánăb  

Ghi chú: Tỉ ḷ % ḿc độ thay đổi khi có tác động 
- - nhăh ngătừăcôngăvi c,ă(ră=ă93,8),ăgi iăthíchăđ că93,8%ăm că

đ ă nhăh ng,ăcóăngh̃aă lƠăn uăcôngăvi căc aăn ăcánăb ă t tăh n,ăh ăs ă
gi măđ căm căđ ăloăơuănhanhănh t. 

-  nhă h ngă từă vi că nơngă caoă nĕngă l c,ă v iă (ră =ă 83,2)ă gi iă thíchă
đ că83,2%ăm căđ ă nhăh ngătừăvi căh căt pănơngăcaoănĕngăl c. 

- nhăh ngătừănh ngăv năđ ăliênăquanăđ năconăcáiăchi mă74,3%ă(ră
= 74,3). nhăh ngătừătƠiăchính,ăthuănh păchi mă67,5%ă(ră=ă67,5).  

- nhăh ngătừăs căkh eăc aăcáănhơnăchi mă63,1%ă(ră=ă63,1). 
- VƠăcu iăcùngălƠă nhăh ngătừăchồngăchi mă23,8% (r = 23,8). 
 

3.2.3. Đ  xu t cách th c h  tṛ cho n  cán b  
Từăgócăđ ălƠăn ăcánăb ăthu căĐ iăh căĐƠăN ng,ăcóăđ nă71,9%ăn ă

cánăb ăchoărằngănênăthƠnhăl pătrungătơmăthamăv năph căv ăchoăn ăcánă
b ăvƠăcánăb ăthu căĐHĐNănóiăchung.ăĐi uănƠyăch ngăminhăgi ăthuy tă
5.3: Có thể hỗ trợ cho ñ cán bộ giải tỏa lo âu, căng thẳng bằng cách hỗ 
trợ tâm lý thông qua các hoạt động tham vấn. Nênătổăch căcácăbuổiănóiă
chuy nă chuyênă đ ă (chi mă52,3%)ă vƠă lưnhă đ oă quană tơmăđ nă đ iă s ngă
c aăn ăcánăb ănhi uăh n,ăchi mă86,6%.ă 

V ăgócăđ ăđ ăxu tă lưnhăđ oăquană tơm,ăch ăP.T.K.L,ă ăTr ngăBáchă
KhoaăbƠyă t :ăTôi mong muốn lãnh đạo quan tâm đến vịc yêu cầu về 
nâng cao ḥc vấn, l̀ phụ ñ nên vịc đi xa rất ảnh hửng đến hạnh 
phúc gia đình v̀ sự phát triển của con cái, nh̃ng bạn chưa có chồng ít 

Hồi quy các 
yếu tố ảnh 
hưởng đến 
lo âu nữ CB 

Công 
việc 

93,8% 
Nâng 

cao năng 
lực 

83,2% 

Gia đình 
16,2% 

Con 

74,3% 

Chồng 
23,8% 

 

Tài chính 
67,5% 

Sức 
khỏe 

63,1% 
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nhiều lo sợ vịc có người yêu v̀ có gia đình, vì vậy đề nghị nh̀ trường 
tạo điều kịn cho ḥc tập trong nức, ̉ nh̃ng nơi đ̀o tạo có uy tín như 
H̀ Nội, Tp Hồ Chí Minh thay vì yêu cầu đi ḥc nức ngòi. 

B ng 3.12: Các cách th c h  tṛ cho n  cán b  

 
Đ  xu t  ụăki nă(%) 

Nên Không nên Không rõ 
1 ThƠnhăl păTrungătơmăthamăv nătơmălỦăph căv ăchoăcánăb  72,9 10,9 16,2 
2 Tổăch căcácăho tăđ ngăngo iăkhóa,ănóiăchuy năchuyênăđ  52,3 2,7 45 

3 
Lưnhăđ oăquană tơmăđ năđ iă s ngăc aăn ă cánăb ăh n,ă cóă
cácăchínhăsáchă uătiênăchoăn ăcánăb … 

86,6 2 11,4 

Nh ngăđ ăxu tăcáănhơnăc aăcácăn ăcánăb ănhằmăgi mănh ngăloăơuă
hi nănay,ăt pătrungăvƠoăcácăỦăsau:ă 
- Tổă ch că khámă s că kh eă choă n ă cánă b ă 6ă tháng/lầnă vƠă đ că khámă
chuyênăkhoaăđ ăphòngătránhăcácăb nhăchoăn ăgi i.  
- Tổăch căcácăho tăđ ngăcơuăl căb ăth ăd căth ăthao,ăvĕnăhóaăvĕnăngh ă
choăn ăcánăb ăc păTr ng,ăc păĐHĐN. 
- Tổăch căcácăho tăđ ngădƠnhăchoăcácăcặpăv ăchồng;ăhoặcăch ngătrìnhă
riêngăchoăchồngăc aăn ăcánăb ,ănhằmătraoăđổiăv iăchồngăc aăn ăcánăb ă
v ănh ngăkhóăkhĕn,ăv tăv ăc aăng iăph ăn ,ăđ ăkêuăg iăs  t ngă tr ă
c aăchồngătrongăs ăphátătri năc aăn ăgi i.ă 
- Cóătrangăweb/ădi năđƠnădƠnhăriêngăchoăph ăn ăđóngăgópăỦăki năchoăcánă
b ă lưnhă đ o,ă tr că ti pă hoặcă giánă ti p;ă cóădanhă tínhăhoặcă ẩnă danhă tính,ă
đồngăth iăcũngălƠăn iăxơyăd ngăvĕnăhóaăchoăn ăcánăb ăĐHĐN. 
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K T LỤN VÀ KI N NGH  
 

K T LU N 
Quaăvi cătổngăquanătƠiăli uăv ăloăơu;ăr iălo năloăơu;ăbi uăhi n;ăchẩnă

đoán;ănguyênănhơn;ă nhăh ng;ăcáchă ngăphóăđ iăv iăloăơuăvƠăxơyăd ngă
đ căb ăcôngăc ăđ ăđi uătraăloăơuă ăn ăcánăb ăthu căĐHĐN.ăChúngătôiă
đưăxơyăd ngăquá trìnhănghiênăc uăvƠăph ngăphápănghiênăc uă ăch ngă
2ănhằmăđ tăđ căk tăqu ăkháchăquan,ăchínhăxácănh tăcóăth ăchoăđ ătƠi. 

K tăqu ănghiênăc uă ăch ngă3ăđưăch ăra,ăt ăl ăn ăcánăb ăcóăr iălo nă
loăơuă lƠă8,9%.ăNguyênănhơnăgơyă raă r iă lo nă loăơuă theoă th ă t ă lƠ: công 
vi c;ăápăl cănơngăcaoănĕngăl c;ăs căkh e;ăchồng/ng iăyêu;ătƠiăchính. 

Bi uăhi năc aăr iălo năloăơuă ăn ăcánăb ăt pătrungă ăcácăỦănh ăsau:ă
Biểu hịn về mặt cơ thể là bƠnă tayă th ngă khôă vƠă nóngă đauă đầu,ă cổ,ă
l ng;ăc măth yăy uăvƠăd ăm tăm i;ăđauăd ădƠyăvƠăđầyăb ng;ăkhóăch u,ă
hoaăḿt,ă chóngămặt;ă timă đ pă nhanhă h năm iă khiă vƠă cóă ácăm ng,ă ng ă
khôngă ngonă gi c. Biểu hịn về mặt nhận th́c: ngh̃ă lƠă mìnhă đangă b ă
trừngăph t;ăt ngăt ngăraănhi uăchuy năx u;ătríănh ăsuyăgi m,ănh ăl nă
l nă vi că nƠyă sangă vi că khác.Biểu hịn về mặt cảm xúc: c mă th yă t iă
thơn,ăb ăv ;ăloăĺngăv ăh nhăphúcăgiaăđình;ăc măth yăm iăng iăxaălánh. 
Biểu hịn về mặt h̀nh vi: d ănổiăcáu,ăd ăquátăḿngănh ngăng iăxungă
quanh;ăcóănhi uăsaiăsótătrongăquáătrìnhălƠmăvi c;ăđ năc ăquanăs măh nă
hoặcămu năh năsoăv iăth ngăl ;ălƠmăvi căkhôngăt pătrung. 

 Cáchă th că cácă n ă cánă b ă th ngă th că hi nă khiă cóă loă ơuă lƠă ch pă
nh năth căt ;ătìmăng iăt ăv n;ăthamăgiaăcácăcơuăl căb ;ăb ănhƠăđiăđơuă
đó;ăđiăChùa;ătìmăthầyăbói;ăs̉ăd ngăch tăkíchăthíchă(r u/bia/thu călá…),ă
m tăs ăkhácăch năph ngăánăđ căsách;ăch iăv iăcon. 

 S̉ăd ngăphépăhồiăquyăđ ăxem xétăs ăthayăđổi/gi măb tăloăơuăchoăn ă
cánă b ,ă chúngă tôiă nh nă th yăm că đ ă cácă y uă t ă tácă đ ngă đ ă thayă đổiă
đ căloăơuă ăn ăcánăb ălƠ:ăăcôngăvi că(gi iăthíchăđ că93,8%ăthayăđổi);ă
nơngăcaoănĕngăl că(83,2%);ăv năđ ăliênăquanăđ năconăcáiăchi mă(74,3%);ă
tƠiăchính,ăthuănh păchi mă(67,5%);ăs căkh eă(63,1%);ăchồng/ng iăyêuă
(23,8%).  

 Mongămu năc aăn ăcánăb ăđ ăgi măthi uăloăơuălƠăthƠnhăl pătrungă
tơmăt ăv n;ătổăch căsinhăho tătheoăch ăđ ; khámăs căkh eăvƠăcóădi năđƠnă
riêngăchoăn ăcánăb . 
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KI N NGH  
Từăk tăqu ănghiênăc uănh ătrên,ăchúngătôiăcóăki năngh ănh ăsau: 
1. Kiến nghị v́i các ñ cán bộ  
- Chínhăn ăcánăb ăcóăth ănh nădi năđ cădấu hịu lo âu v̀ rối loạn 

lo âu d aăvƠoăcácăbi uăhi năv ămặtăth căth ;ănh năth c;ăc măxúcăvƠăhƠnhă
viăc aăchínhămìnhănh :ărunăchơnătay;ăđauăđầu;ăđauăb ngăth ngăxuyên;ă
khóă nh ;ă hayă quên;ă hayă cáuă gi n;ă điă s mă v ă mu n;ă buồnă chánă cu că
s ng...ă vƠă lưnhă đ o,ă cácă đồngă nghi pă cũngă cóă th ă nh nă ra cánă b ă c aă
mìnhăcóănh ngăbi uăhi nătrênăđ ăh ătr ăk păth i,ătránhăxẩyăraăloăơuăquáă
m c. 

- Nh nădi năđ căvấn đề gây ra lo âu choăn ăcánăb ăhi nănayăt pă
trungăvƠoăcôngăvi c;ăvìăv yăcóăth ăcóănh ngăcu căh p;ătraoăđổiăỦăki năv ă
vi căxơyăd ngămôiătr ngălƠmăvi căkhôngăápăl c;ălưnhăđ oănh nănh ngăỦă
ki năc aăcácăcáănhơnăv ăđ ăxu t,ămongămu năc aăh ăđ iăv iăcôngăvi că
h ăđangălƠmăhoặcăvi căh ăbi t. 

2. Kiến nghị v́i lãnh đạo 
K tăqu ănghiênăc uăcũngăch ăraănh ngăloăơuăcóăth ăgi măthi uărõăr tă

n uăcóănh ngă tácăđ ngăh ă tr ,ă c ă th ă lƠănênă tácăđ ngăvƠoă s ă thayăđổiă
trongăcôngăvi c;ătrongăápăl căv ănơngăcaoănĕngăl c;ăthayăđổiătrongăvi că
chĕmă sócă conă cái...ăDoă v y,ă chúngă tôiă ki nă ngh ă v iă lưnhă đ oăm tă s ă
cáchăth căsau:ă 

- Cóă th ă dƠnhă choă n ă cánă b ă m tă quưngă th iă giană c ă th ă trong 
tuần/tháng/quỦăđ ădƠnhăchoăcon.ăVíăd :ă“Chi uăth ă6ăc aăcon”ăậ ngh̃aălƠă
1-2ăti ngăgi ălƠmăchi uăth ă6ăn ăcánăb ăđ căngh ăs măv ăđónăconăvƠă
ch iăv iăcon;ăhoặcă tổăch căsơnăch iăchoăcácăgiaăđìnhăvƠoă th iăgianăc ă
đ nh...vv. 

- Cóăth ăxơyăd ngădi năđƠnă trên trangăwebădƠnhăriêngăchoăn ăcánă
b ;ă ăđóăn ăcánăb ăđ căchiaăsẻăt tăc ănh ngăv năđ ăđangăgặpăph iăđ ă
cácăn ăcánăb ăkhácăvƠălưnhăđ oăcóăỦăt ngăđ ăh ătr .ăTừăđó,ăt oăraăđ că
môiătr ngăanătoƠn,ătíchăc c,ătinăc yăchoăn ăcánăb ăthu cătoƠnăĐHĐN. 

- Tổăch căcác đ tăkhámăs căkh eăchuyênăsơuăchoăph ăn ;ăcácăho tă
đ ngăvĕnăngh ;ăth ăthaoătheoănhuăcầu/đĕngăkỦăc aăn ăcánăb ăvƠăh ngă
t iăcácăho tăđ ngădƠnhăchoăgiaăđìnhăcánăb ăn ăthu căĐHĐNăđ ăn ăcánă
b ăđ căcùngăho tăđ ngăchungăv iăgiaăđình.ă 
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