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摘要 
心理压力是每个人在生活中不可避免地要经历的一种心理现象，现在社会变迁急剧，节奏

加快，竞争加强，心理压力越来越普遍地对人们的身心健康、工作效率和生活质量产生重大的

影响。青年大学生在自身成长和适应社会过程中面临着和即将面临完成学业、选择职业、建立

亲密关系等许多人生任务，因而是容易受到心理压力的影响的人群。由于他们对心理压力还缺

乏理性的认识，处理压力事情的技能还不成熟，只能通过自我探寻的方法来试用各种方式以应

对压力，这样做既有害又有好处，常常使紧张状态变得更加复杂。当不能超过压力的影响，他们

容易陷入感触错乱状态，更严重的可能是行为骚扰，甚至寻找死路以便解脱压力。 

目前在很多国家, 对于人格特征、心理压力和应付方式之间的关系的研究虽然已经比较充

分，但在越南这一领域的研究还不多见，理论和实践还有许多不足。因此，对现时期越南大学

生人格特征、心理压力与应对方式问题进行系统而深入的研究就显得尤为重要而迫切。 

针对己有研究存在的不足，本研究以 583 名越南大学生为研究对象，采用问卷调查的方法

来评估目前大学生的人格特征、心理压力水平和应对方式，并对他们人格特征、心理压力和应

对方式三者之间的关系进行研究，为指导越南大学生的心理健康教育提供建设性意见和指导，

也为越南大学生开展素质教育提供参考数据。 

本研究主要的内容以及结论如下： 

1、本研究测量工具信效度良好，适用于越南大学生。 

2、越南大学生在大五人格各维度的表现不同。其中，宜人性均值最高，其次是责任性、外

倾性、开放性、神经质；越南大学生人格特征状况在人口统计学上存在一定差异。其中，不同

性别大学生在神经质、宜人性、外向性和开放性上存在显著差异，但是在责任性上不存在显著 。

不同专业大学生在所有人格特征五个维度上存在差异。不同年级大学生在外向性上存在显著差

异，在其他维度上一年级、二年级和三年级大学生不存在显著差异。 

3、越南大学生的心理压力水平处于比较轻压力程度，但仍有 4.8%大学生的心理压力处于

严重程度。不同性别和年级大学生在心理压力上存在显著差异，不同专业大学生在心理压力上

不存在显著差异。 

4、越南大学生采用多种应对方式应对压力情境。其中，倾向于采用面对型的应对方式组多

于回避型的应对方式组。具体来说，他们采取的应对方式的先后顺序是解决问题、调整认知、

寻求社会支持、回避问题、表露情绪、幻想、归罪本人和孤立本人；越南大学生的应对方式状

况在人口统计学上存在一定差异。其中，不同性别大学生在解决问题、调整认知、寻求社会支

持、回避问题、幻想、归罪本人和孤立本人上存在显著差异，但在表露情绪上不存在显著差异。

不同专业大学生在解决问题、调整认知、寻求社会支持、回避问题和孤立本人上存在显著差异，

但不同专业大学生在表露情绪、幻想和归罪本人上不存在显著差异。在不同年级大学生在寻求

社会支持、回避问题、归罪本人和孤立本人上存在显著差异，但不同年级大学生在解决问题、

调整认知、表露情绪和幻想上不存在显著差异。 

5、越南大学生在人格特征中的神经质上对心理压力消极的影响, 在外向性、开放性、宜人

性、责任性上对心理压力积极的影响。 

6、越南大学生在人格特征中的神经质上对面对型的应对方式组消极的影响, 对避型的应对

方式组积极的影响；在外向性、开放性、宜人性和责任性上对面对型的应对方式组积极的影响, 

对回避型的应对方式组消极的影响。 

7、面对型的应对方式会缓解心理压力，回避型的应对方式会放大心理压力。 

8、应对方式在人格特征和心理压力之间起部分中介作用。即人格特征对心理压力不仅直接

的影响，同时也可以通过应对方式的中介作用对心理压力产生影响。 
 

关键词：越南、大学生、人格特征、心理压力、应对方式 
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TÓM TẮT 

Stress tâm lý là một phần tất yếu không thể tránh được trong cuộc sống của 

mỗi cá nhân.  Xã hội hiện đại đang có những biến đổi nhanh chóng, cạnh tranh 

ngày càng mạnh mẽ, stress tâm lý cũng ngày càng phổ biến và ảnh hưởng không 

nhỏ đến sức khỏe, hiệu quả công việc và chất lượng cuộc sống của mỗi người. 

Sinh viên trong quá trình trưởng thành và thích ứng xã hội đang phải đương 

đầu với nhiều nhiệm vụ trong cuộc sống như: hoàn thành các nhiệm vụ học tập, 

lựa chọn nghề nghiệp, xây dựng các mối quan hệ… khiến các em dễ bị stress tâm 

lý. Do không nhận thức đúng đắn về các rối loạn liên quan đến stress tâm lý, kỹ 

năng ứng phó với các tình huống căng thẳng tâm lý còn hạn chế và tự thử nghiệm 

với đủ loại ứng phó một cách may rủi, vừa có lợi, vừa có hại khiến cho trạng thái 

căng thẳng dường  như càng thêm phức tạp. Khi không vượt qua được các tác 

động của stress thì sinh viên dễ rơi vào trạng thái rối loạn cảm xúc, mức độ nặng 

hơn có thể là rối nhiễu hành vi, thậm chí là tìm đến cái chết để giải thoát.  

Hiện nay ở nhiều nước, nghiên cứu về mối quan hệ giữa các đặc trưng nhân 

cách, stress tâm lý và cách ứng phó tương đối đầy đủ, nhưng ở Việt Nam nghiên 

cứu vấn đề này còn ít và thường ở phạm vi hẹp, còn để lại nhiều khoảng trống cả 

về lý luận và thực tiễn . Chính vì vậy, việc tiến hành nghiên cứu một cách có hệ 

thống và chuyên sâu về đặc điểm nhân cách, áp lực tâm lý và cách ứng phó của 

sinh viên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là một việc làm quan trọng và cấp 

thiết. 

Để giải quyết những thiếu sót của các nghiên cứu trước đây, nghiên cứu này 

lựa chọn 580 sinh viên đại học ở Việt Nam làm đối tượng nghiên cứu, sử dụng 

phương pháp điều tra bằng bảng hỏi để nghiên cứu thực trạng đặc trưng nhân cách, 

mức độ stress tâm lý, cách ứng phó của sinh viên và mối quan hệ giữa chúng, qua 

đó cung cấp cơ sở hướng dẫn cho việc giáo dục sức khỏe tâm lý cho sinh viên. 

Nội dung và kết luận chủ yếu của nghiên cứu này như sau : 

1. Các công cụ đo lường trong nghiên cứu này có độ tin cậy và hiệu lực  

tương đối tốt, phù hợp với sinh viên đại học Việt Nam. 

2. Các nhóm đặc trưng nhân cách của sinh viên Việt Nam biểu hiện 

không giống nhau. Trong đó, tính dễ chịu (Agreeableness) có điểm cao nhất, 

tiếp theo là tính trách nhiệm (Conscientiousness), tính hướng ngoại 

(Extravertion), tính cởi mở (Openness), và tính nhạy cảm thần kinh 

(Neuroticism);  Đặc trưng nhân cách của sinh viên đại học Việt Nam có sự 

khác biệt về nhân khẩu học. Ở góc độ giới tính: ở tính nhạy cảm thần kinh 

và tính dễ chịu nữ sinh viên có điểm số cao hơn nam sinh viên, ở tính hướng 

ngoại và tính cởi mở nam sinh viên có điểm số cao hơn nữ sinh viên, nhưng 

ở tính trách nhiệm không có sự khác biệt rõ rệt. Ở góc độ ngành học: ở tính 

nhạy cảm thần kinh và cởi mở sinh viên ngành khoa học xã hội có điểm số 

cao hơn sinh viên ngành kỹ thuật, ở tính hướng ngoại sinh viên ngành kinh 
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tế có điểm số cao hơn sinh viên ngành kỹ thuật và khoa học xã hội, ở tính dễ 

chịu sinh viên ngành khoa học xã hội có điểm số cao hơn sinh viên ngành kỹ 

thuật và kinh tế, ở tính chịu trách nhiệm sinh viên ngành kỹ thuật có điểm số 

cao hơn sinh viên ngành khoa học xã hội và kinh tế. Ở góc độ năm học: ở 

tính hướng ngoại sinh viên năm 3 có điểm số cao hơn sinh viên năm 1, ở các 

đặc trưng nhân cách khác không có sự khác biệt rõ rệt giữa sinh viên các 

năm học. 

3. Đa số sinh viên đại học Việt Nam bị stress tâm lý ở mức độ nhẹ, 

nhưng vẫn có 4.8% sinh viên bị stress ở mức độ nặng. Ở góc độ giới tính: nữ 

sinh viên có mức độ stress tâm lý cao hơn nam sinh viên. Ở góc độ ngành học: 

không có sự khác biệt về mức độ stress tâm lý giữa sinh viên các ngành học . Ở 

góc độ năm học: sinh viên năm 3 có mức độ stress cao hơn sinh viên năm 2. 

4. Sinh viên đại học Việt Nam sử dụng nhiều cách ứng phó với stress tâm lý. 

Họ lựa chọn các cách ứng phó từ cao đến thấp lần lượt là giải quyết vấn đề， điều 

chỉnh nhận thức, tìm kiếm sự hỗ trợ xã hội, lảng tránh vấn đề, bộc lộ cảm xúc, mơ 

tưởng, đỗ lỗi cho bản thân và cô lập bản thân. Điều này cho thấy sinh viên sử 

dụng nhóm cách ứng phó đối đầu nhiều hơn nhóm ứng phó lảng tránh. Có sự khác 

biệt rõ rệt ở góc độ nhân khẩu học trong việc sử dụng cách ứng phó của sinh viên. 

Ở góc độ giới tính: ở cách ứng phó giải quyết vấn đề và điều chỉnh lại nhận thức 

nam sinh viên có điểm số cao hơn nữ sinh viên, ở cách ứng phó tìm kiếm sự hỗ trợ 

xã hội, lảng tránh vấn đề, mở tưởng, đổ lỗi cho bản thân và cô lập bản thân nữ 

sinh viên có điểm số cao hơn nam sinh viên, ở cách ứng phó bộc lộ cảm xúc 

không có sự khác biệt rõ rệt. Ở góc độ ngành học: ở cách ứng phó giải quyết vấn 

đề, điều chỉnh lại nhận thức sinh viên ngành kỹ thuật có điểm số cao hơn sinh viên 

ngành khoa học xã hội, ở cách ứng phó tìm kiếm sự hỗ trợ xã hội sinh viên ngành 

khoa học xã hội và kinh tế có điểm số cao hơn sinh viên ngành kỹ thuật, ở cách 

ứng phó lảng tránh vấn đề và cô lập bản thân sinh viên ngành khoa học xã hội có 

điểm số cao hơn sinh viên ngành kỹ thuật, ở các cách ứng phó còn lại không có sự 

khác biệt rõ rệt. Ở góc độ năm học: ở cách ứng phó tìm kiếm sự hỗ trợ xã hội sinh 

viên năm 1 và 2 có điểm số cao hơn sinh viên năm 3, ở cách ứng phó lảng tránh 

vấn đề, đổ lỗi cho bản thân và cô lập bản thân sinh viên năm 1 có điểm số cao hơn 

sinh viên năm 3, ở các cách ứng phó còn lại không có sự khác biệt rõ rệt. 

5. Trong các đặc trưng nhân cách của sinh viên Việt Nam, tính nhạy cảm 

thần kinh có ảnh hưởng tiêu cực đến stress tâm lý; Ngược lại, tính hướng ngoại, 

tính cởi mở, tính dễ chịu và tính tận tâm có ảnh hưởng tích cực đến stress tâm lý. 

6. Trong các đặc trưng nhân cách của sinh viên việt Nam, tính nhạy cảm 

thần kinh có ảnh hưởng tiêu cực đến việc sử dụng nhóm các cách ứng phó đối đầu 

và có ảnh hưởng tích cực đến việc sử dụng nhóm các cách ứng phó lảng tránh. 

Ngược lại, tính hướng ngoại, tính cởi mở, tính dễ chấp nhận và tính tận tâm có ảnh 

hưởng tích cực đến việc sử dụng nhóm cách ứng phó đối đầu và có ảnh hưởng tiêu 

cực đến việc sử dụng nhóm các cách ứng phó lảng tránh. 
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7. Sử dụng nhóm cách ứng phó đối đầu sẽ giúp giảm mức độ stress tâm lý, 

nhưng sử dụng nhóm cách ứng phó lảng tránh sẽ làm tăng thêm mức độ stress tâm 

lý. 

8. Cách ứng phó đóng vai trò trung gian giữa đặc trưng nhân cách với stress 

tâm lý. Nghĩa là, các đặc trưng nhân cách không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến stress 

tâm lý mà còn thông qua cách ứng phó ảnh hưởng gián tiếp đến stress tâm lý. 

 

Từ khóa : Việt Nam, sinh viên, đặc trưng nhân cách, stress tâm lý, cách ứng phó. 
 

 


