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Tóm tắt: 

Nghiên cứu nhằm miêu tả tỷ lệ học sinh, sinh viên có nguy cơ trầm cảm và tìm hiểu một số yếu 
tố liên quan đến nguy cơ trầm cảm ở học sinh, sinh viên (HS, SV) thành phố Đà Nẵng. Đối 
tượng khảo sát bao gồm 280 học sinh, sinh viên trên địa bàn Đà Nẵng. Kết quả cho thấy: có 
27,5% có nguy cơ trầm cảm, 19,3% biểu hiện nguy cơ trầm cảm ở mức độ nhẹ, 3,9%  ở mức độ 
vừa, 4,3%  ở mức độ nặng.Tỉ lệ có nguy cơ trầm cảm ở các học sinh, sinh viên đối mặt với áp lực 
trong học tập cao nhất là 33%, không đủ thời gian tự học là 29,6% và không đủ thời gian nghỉ  
ngơi là 29,9%. Kết quả khảo sát cũng chỉ ra mối liên quan giữa nguy cơ trầm cảm với các yếu tố 
như áp lực học tập, sống khép kín, ngại tiếp xúc với người xung quanh, rối loạn giấc ngủ và tình 
trạng lo lắng. 
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Abstrac: 

The present study aims to describe the rate of high school and university students encountering 
depression risk and find out some factors related to depression risk of high school and university 
students in Da Nang city. 280 high school and university students participated in the study. The 
findings show that 27.5% high school and  university  students  are  found  to  face  depression  
risk,  19.3% students with mild depression risk, 3.9% with moderate depression risk and 4.3% 
with severe depression risk. Students facing study - related stress take up the highest rate (33%) 
of depression risk. The rate for those lacking time for self-study is 29.6% and for those lacking 
time for rest is 29.9%. According to the study, there are relationships between depression risk 
and study-related stress, social isolation, fear of communication, sleep disorders and anxiety.  
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