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HOẠT ĐỘNG THAM VẤN HỌC ĐƯỜNG GÓP PHẦN BẢO VỆ TRẺ EM
TRƯỚC NGUY CƠ BỊ XÂM HẠI TÌNH DỤC
Lê Thị Thu - Học viện Phụ nữ Việt Nam
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Abstract: Child sexual abuse is a worldwide problem, the consequences they suffer are health,
physical and mental losses, reduce learning ability and social inclusion, it can even ruin their
development. In order to reduce the situation of children being sexually abused, it is necessary to
mobilize the participation of the whole society, including the participation of psychological
counseling at schools. The paper presents the necessity of psychological counseling activities at
school for the issue of child sexual abuse today.
Keywords: Counseling, school psychology, sexual abuse, children.
1. Mở đầu
Ở Việt Nam, trong những năm gần đây tình trạng
trẻ em bị xâm hại đã đến mức báo động cả về số lượng
và mức độ nghiêm trọng cũng như những hậu quả mà
nó để lại. Vấn đề truyền thông giáo dục, việc phổ biến
kĩ năng bảo vệ và chăm sóc trẻ em còn nhiều hạn chế,
đặc biệt là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, trẻ em chưa
có nhiều kĩ năng để tự bảo vệ mình. Để giảm thiểu tình
trạng trẻ em bị xâm hại tình dục (XHTD) cần phải huy
động sự tham gia của toàn xã hội. Trong giai đoạn hiện
nay, rất cần sự trợ giúp của phòng tham vấn học đường,
bởi những nhân viên tư vấn tâm lí và nhân viên công
tác xã hội làm việc tại phòng tham vấn học đường sẽ là
người thực hiện nhiệm vụ phòng, chống và can thiệp
trực tiếp đối với những trường hợp trẻ em bị XHTD tại
môi trường học đường. Bài viết đề cập đến vấn đề
XHTD ở Việt Nam hiện nay, nguyên nhân, hậu quả và
sự cần thiết của hoạt động tham vấn tâm lí tại trường
học đối với vấn đề XHTD ở trẻ em hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Các khái niệm cơ bản
2.1.1. Khái niệm “Tham vấn tâm lí”
Tham vấn tâm lí là quá trình tương tác giữa nhà
tham vấn (người có chuyên môn, kĩ năng, có phẩm chất
đạo đức nghề nghiệp) và thân chủ (người gặp vấn đề
khó khăn trong cuộc sống mà cụ thể đó là vấn đề tâm lí
cần sự giúp đỡ) thông qua sự trao đổi, chia sẻ thân mật,
chân tình (dựa trên nguyên tắc đạo đức và mối quan hệ
mang tính nghề nghiệp) giúp thân chủ hiểu và chấp
nhận thực tế của mình, tự tìm thấy tiềm năng của bản
thân để giải quyết vấn đề của chính mình. Chúng ta có
thể thấy sự khác biệt rõ rệt giữa một nhà tham vấn tâm
lí với một nhà tư vấn tâm lí.
Bản chất của hoạt động tham vấn tâm lí (hay còn gọi
là ca tham vấn tâm lí) là một tiến trình kéo dài có mở

đầu, diễn biến và kết thúc. Tiến trình ấy không chỉ đơn
giản là một hay hai buổi gặp mặt, làm việc. Đó cũng
không phải đơn thuần chỉ ở trong khoảng thời gian và
không gian thân chủ và nhà tham vấn gặp gỡ mà nó là
cả một quá trình có sự tác động từ cả hai phía nhằm tạo
nên sự thay đổi và phát triển của chính thân chủ. Nếu
như trước đây thân chủ cảm thấy bế tắc với những suy
nghĩ tiêu cực và không thể tìm ra lối thoát. Ca tham vấn
tâm lí sẽ giúp cho thân chủ nhận thấy được rõ hơn vấn
đề mà mình đang gặp phải, mặc dù trước kia họ không
thể nào tự mình nhận thấy được. Từ đó, thân chủ có thể
nhìn thấu vấn đề của mình để có thể tự đưa ra sự lựa
chọn và quyết định dưới sự hỗ trợ và định hướng của
nhà tham vấn. Nhiều thân chủ sau quá trình tham vấn
cảm thấy bản thân có sự tiến bộ về cảm xúc, trưởng
thành hơn về mặt kiến thức, suy nghĩ, cảm nhận của
mình về thế giới xung quanh… [1; tr 18-21].
2.1.2. Khái niệm “Xâm hại tình dục trẻ em”
XHTD trẻ em là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ
lực, ép buộc, lôi kéo, dụ dỗ trẻ em tham gia vào các
hành vi liên quan đến tình dục, bao gồm hiếp dâm,
cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô với trẻ em và sử dụng trẻ
em vào mục đích mại dâm, khiêu dâm dưới mọi hình
thức [2; tr 1].
Theo Tổ chức Y tế thế giới (1999), “XHTD trẻ em
là sự tham gia của trẻ em vào hoạt động tình dục mà
trẻ không hiểu một cách đầy đủ, không có khả năng để
đưa ra sự đồng ý hoặc chấp thuận về sự việc đó. Trẻ
không được chuẩn bị phát triển một cách toàn diện và
không thể đưa ra sự đồng ý hoặc những điều mà vi
phạm pháp luật hoặc những điều cấm kị của xã hội.
XHTD trẻ em được minh chứng bằng dấu hiệu này giữa
trẻ em và người trưởng thành hoặc những trẻ khác hoặc
sự việc diễn biến trong mối quan hệ trách nhiệm, sự tin
tưởng, hoặc quyền lực, hoạt động này được dự định để
trả tiền thù lao hoặc đáp ứng các nhu cầu của người
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khác. Điều này có thể bao gồm nhưng không giới hạn
trong những điều sau đây: Sự xúi dục hoặc ép buộc trẻ
em tham gia vào bất cứ hoạt động tình dục nào trái
pháp luật; Sử dụng bóc lột trẻ em vào hoạt động mại
dâm hoặc hoạt động tình dục bất hợp pháp; Sử dụng
bóc lột trẻ em trong biểu diễn khiêu dâm hoặc trong tài
liệu khiêu dâm” [3; tr 277].
Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,
“XHTD là sự dính líu vào các hoạt động tình dục của
một trẻ em mà bản thân trẻ không nhận thức thấu đáo,
hoặc đồng ý mà không am hiểu hết, hoặc chưa phát
triển đến mức độ phù hợp để đưa ra sự đồng thuận,
hoặc là những hành vi vi phạm những chuẩn mực xã
hội trên phương diện luật pháp hay xã hội…; dụ dỗ
hay cưỡng ép trẻ em tham gia vào các hoạt động tình
dục bất hợp pháp; bóc lột lao động tình dục hay những
hành vi tình dục bất hợp pháp khác và sử dụng trẻ em
vào việc xây dựng các ấn phẩm văn hoá phẩm đồi
truỵ” [4; tr 9].
2.2. Thực trạng trẻ em bị xâm hại tình dục ở Việt Nam
hiện nay
Theo thống kê từ Bộ Công an, năm 2018 có 1.547
vụ xâm hại trẻ em được phát hiện với 1.669 đối tượng,
xâm hại 1.579 em, giảm 2,8% so với năm 2017. Trong
đó, số vụ án XHTD trẻ em là 1.269 vụ (chiếm 82% so
với tổng số vụ xâm hại trẻ em) với 1.233 đối tượng, xâm
hại 1.141 em. Đáng chú ý, số vụ án xâm hại trẻ em xảy
ra tại Hà Nội là nhiều nhất trong cả nước, tiếp đến là
TP. Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Tây Ninh, Đồng Nai… tuy
nhiên những con số thực tế còn lớn hơn rất nhiều.
Khoảng 97% số vụ XHTD trẻ em được thực hiện bởi
những người có quen biết với nạn nhân [5].
Qua nghiên cứu cho thấy, mọi trẻ em trong cộng
đồng đều có nguy cơ bị XHTD kể cả những trẻ sống
trong gia đình nghèo hay gia đình khá giả. Không
những trẻ em gái mà trẻ em nam cũng có thể trở thành
nạn nhân bị XHTD. Đáng nói, sau khi bị xâm hại nạn
nhân thường không hoặc không dám kể về những gì đã
diễn ra với chúng. Hầu hết những người thực hiện hành
vi XHTD là nam giới và các trẻ bị xâm hại bởi người
quen biết, như họ hàng, bạn của gia đình, hoặc hàng
xóm… Đôi khi việc xâm hại này diễn ra trong một thời
gian dài, thậm chí nhiều năm. Thủ đoạn phổ biến của
các đối tượng là lợi dụng sự tin tưởng hay sức ảnh
hưởng của mình hoặc dùng “lòng tốt” (cho quà, bao ăn
uống…) nhằm dụ dỗ, đe doạ để thực hiện hành vi
XHTD đối với trẻ.
Trẻ em có thể gặp phải nguy cơ bị XHTD ở bất cứ
đâu, trên sân chơi, ở trường học hay thậm chí ở trong
chính ngôi nhà của mình. Nạn nhân của các vụ XHTD
trẻ em phần lớn là dưới 16 tuổi. Nhiều em còn chưa đến

tuổi đi học, thậm chí có em mười mấy tháng tuổi đã trở
thành nạn nhân của những kẻ đi xâm hại. Thủ phạm
XHTD trẻ em cũng có nhiều dạng: Có kẻ mới 14-15
tuổi nhưng có kẻ đã ngoài 60 tuổi. Thậm chí trong gia
đình trẻ bị XHTD bởi bố đẻ và ông nội trong nhiều năm.
Kẻ XHTD cũng có khi chính là thầy giáo của trẻ - người
mà hầu như cha mẹ gửi gắm hoàn toàn sự tôn kính và
tin tưởng tuyệt đối.
Trẻ bị XHTD không chỉ tổn thương về mặt thân thể,
mà còn phải chịu tổn thương về mặt tinh thần. Hành vi
của những kẻ xâm hại có thể ảnh hưởng đến suốt cuộc
đời của trẻ, thậm chí làm các em bị rối loạn tâm thần,
rối loạn hành vi. Bên cạnh đó do tình dục không an toàn,
hậu quả có thể để lại việc mang thai ngoài ý muốn, các
bệnh lây truyền qua đường tình dục, các rối loạn tình
dục khi trưởng thành.
XHTD trẻ em trong những năm gần đây tại Việt
Nam trở thành một trong những vấn đề được xã hội rất
quan tâm. Hậu quả của vấn đề này hết sức nghiêm trọng
cả về thể chất và tinh thần đối với trẻ. Nhà nước và các
ban ngành chức năng, truyền thông báo chí cũng đã có
những hành động, chương trình cụ thể để ngăn ngừa,
giảm thiểu tình trạng này. Tuy nhiên đến nay, tình trạng
XHTD trẻ em vẫn có những diễn biến phức tạp; công
tác bảo vệ trẻ em khỏi tình trạng XHTD vẫn gặp phải
nhiều khó khăn, rào cản.
2.3. Một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ em bị
xâm hại tình dục
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ em bị
XHTD:
Thứ nhất, những người chăm sóc trẻ thiếu nhận thức
về nguy cơ, thiếu kĩ năng phòng ngừa, kĩ năng giải
quyết về pháp lí, kĩ năng chăm sóc và phục hồi cho trẻ
bị XHTD về thể chất và tâm lí. Phần lớn các trường hợp
gọi đến đường dây tư vấn tâm lí đều chậm hơn rất nhiều
so với thời điểm trẻ bị xâm hại. Điều đáng chú ý là đa
số những vụ XHTD trẻ em đều xảy ra ở địa bàn nông
thôn vùng sâu, vùng xa, cha mẹ của các nạn nhân chủ
quan ít để ý đến con em mình. Những kẻ phạm tội
thường là những người quen với người bị hại. Những
nạn nhân còn nhỏ, bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng về thể
chất và tinh thần. Khi đưa ra xét xử, nạn nhân thường
không dám xuất hiện vì sợ nhiều người biết, ảnh hưởng
tới danh dự bản thân.
Thứ hai, do nhận thức của trẻ về các hình thức
XHTD còn hạn chế, trẻ thiếu kĩ năng phòng ngừa và tố
giác người xâm hại, ngoài ra còn do sự tò mò khám phá
về giới tính.
Thứ ba, công tác truyền thông về XHTD trẻ em, đặc
biệt là vấn đề giáo dục giới tính cũng như giáo dục các
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em biết cách tự bảo vệ mình chưa đạt hiệu quả cao. Các
trường mẫu giáo, tiểu học cũng như các bậc phụ huynh
chưa chú trọng giáo dục con biết cách tự bảo vệ mình.
2.4. Hậu quả của xâm hại tình dục trẻ em
Thứ nhất, đối với bản thân trẻ bị XHTD điều đó đã
tác động trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng, tinh thần
danh dự, nhân phẩm cũng như tương lai của các em sau
này, các em dễ bị mặc cảm, khó hoà nhập với xã hội và
đặc biệt là tổn thương về sức khoẻ thể chất, hoảng loạn,
cảm thấy bế tắc... Gây ra những lệch lạc giới tính,
những ám ảnh về việc bị lạm dụng. Đặc biệt đối với các
em nữ việc bị XHTD có thể khiến các em mang thai
ngoài ý muốn.
Thứ hai, đối với gia đình trẻ, gia đình có trẻ bị
XHTD luôn cảm thấy đau đớn, buồn chán, xấu hổ...
Thứ ba, đối với xã hội, vấn đề XHTD trẻ em có thể
làm ảnh hưởng xấu đến đạo đức xã hội, gây tâm lí hoang
mang, lo sợ trong dư luận xã hội...
2.5. Một số khó khăn và nhu cầu cần được hỗ trợ của
trẻ em bị xâm hại tình dục
Trong nhiều trường hợp trẻ rất mong muốn được nói
ra sự thật tuy nhiên trẻ lại gặp phải những khó khăn sau:
kẻ XHTD lại luôn tìm cách đe dọa bắt buộc trẻ phải giữ
kín bí mật; trẻ sợ nói ra sẽ không ai tin mình hoặc bị
mọi người xung quanh nhìn bằng ánh mắt khác và coi
trẻ là trẻ hư; trẻ sợ bị trả thù; trẻ sợ bị cha mẹ, gia đình
trừng phạt; trẻ sợ bị bỏ rơi; sức khỏe suy giảm; bị mắc
các bệnh lây truyền qua đường tình dục; trẻ em cũng
không hình dung được sự đối xử của cha mẹ, gia đình
mình sẽ như thế nào nên đã không dám kể chuyện đó
ra… Đối mặt với những khó khăn trên, để đảm bảo và
duy trì một cuộc sống bình thường, tránh khả năng bị
XHTD.
Trẻ em bị XHTD mong muốn và cần được hỗ trợ
các nhu cầu sau: Hỗ trợ về mặt tâm lí xã hội; hỗ trợ
chăm sóc sức khỏe bao gồm thăm khám và điều trị; hỗ
trợ về mặt pháp lí; hỗ trợ về giáo dục nói chung và giáo
dục kĩ năng sống nói riêng để biết cách tự bảo vệ bản
thân...
2.6. Vai trò của hoạt động tham vấn học đường đối
với trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại tình dục
Ở Việt Nam hiện nay, nhu cầu hỗ trợ về tâm lí cho
học sinh (HS) ngày càng trở nên cấp thiết trong các nhà
trường và ở mọi bậc học. Các văn bản pháp quy về
nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường như Luật Giáo
dục, Điều lệ nhà trường, các chỉ thị hàng năm của Bộ
GD-ĐT về nhiệm vụ năm học luôn đặt vấn đề về công
tác tham vấn tâm lí cho người học. Như vậy, có thể thấy
nhiệm vụ tham vấn tâm lí cho người học đã được nhận

thức là cần thiết và bước đầu đã được triển khai như
nhiệm vụ chính thức trong nhà trường ở các cấp học.
Tâm lí học đường trong các trường học Việt Nam
có các chức năng chính: Hỗ trợ giáo viên, cán bộ quản
lí, cha mẹ HS trong việc vận dụng kiến thức tâm lí học
và giáo dục học để nâng cao chất lượng giáo dục toàn
diện, để dự phòng, từ đó ngăn chặn sự phát triển không
lành mạnh về sức khỏe tinh thần ở HS; trực tiếp tìm
hiểu, can thiệp sớm với những trường hợp mới chớm có
dấu hiệu rối nhiễu; là cầu nối hỗ trợ cha mẹ HS, chuyển
HS đến những cơ sở trị liệu chuyên biệt hơn nếu cần
thiết; cung cấp thông tin hướng nghiệp và tư vấn hướng
nghiệp cho HS mà cụ thể là:
- Can thiệp, tham vấn tâm lí cho HS: Bằng hình thức
tham vấn cá nhân hoặc nhóm giúp các em đương đầu
tích cực với những khó khăn, khủng hoảng nảy sinh
trong quá trình phát triển; từ đó, củng cố nhận thức,
niềm tin, thiết lập những cảm xúc hợp lí và quản lí tốt
hành vi của mình.
- Hoạt động phòng ngừa giáo dục nhóm, tập thể lớp,
tập thể khối. Xây dựng, thiết kế, tổ chức các chương
trình hoạt động cụ thể (giáo dục về giới tính, kĩ năng
phòng tai nạn thương tích thân thể và tai nạn tinh thần,
hướng nghiệp…) hướng tới mục đích phòng ngừa và
can thiệp sớm về tâm lí có thể nảy sinh của HS.
- Tư vấn, tham vấn tâm lí cho giáo viên, cán bộ, phụ
huynh HS và cán bộ quản lí nội trú, bán trú cùng tham
gia vào quá trình giáo dục khác.
- Tổ chức các hoạt động giao lưu trao đổi kiến thức,
kĩ năng về tâm lí nhằm tăng cường năng lực tự giải
quyết vấn đề của HS và các bậc phụ huynh. Tăng cường
công tác đoàn đội, công tác chủ nhiệm, giáo viên giáo
dục công dân tổ chức sinh hoạt chuyên đề về những lĩnh
vực có liên quan đến tâm lí lứa tuổi HS, việc hình thành
lí tưởng, giá trị sống và hình thành các kĩ năng sống.
- Tổ chức các buổi tọa đàm cùng phụ huynh HS về
các lĩnh vực liên quan tới tâm lí và cách giáo dục các
em. Ví dụ như tổ chức chương trình hội thảo “Để trở
thành bạn đồng hành của các con”…
- Phổ biến các kiến thức tâm lí, giáo dục liên quan
dưới hình thức sinh hoạt thư viện, tờ rơi, áp phích…
- Phối hợp với gia đình, giáo viên, nhân viên và
ban quản lí nhà trường trong việc tìm kiếm giải pháp
đáp ứng các nhu cầu và chăm sóc sức khỏe tinh thần
cho HS.
- Cung cấp và chia sẻ những thông tin và nguồn lực
hữu ích cho giáo viên và phụ huynh.
Phòng tham vấn tâm lí học đường ở mỗi trường học
là lực lượng quan trọng trực tiếp giải quyết những vấn
đề vướng mắc tâm lí của HS một cách chuyên nghiệp
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và khoa học. Trong nền kinh tế thị trường, xã hội có
nhiều biến động tác động đến mỗi cá nhân, mỗi gia
đình, tạo ra nhiều áp lực lên thế hệ trẻ. Đặc biệt tỉ lệ các
gia đình li tán ngày một cao, tình trạng giáo dục gia đình
đang bị khủng hoảng dẫn đến tình trạng trẻ bị suy nhược
về tinh thần, mất niềm tin, dễ sa đà vào các tệ nạn xã
hội, vi phạm pháp luật… Nếu nhà trường không có một
lực lượng giúp các em tháo gỡ kịp thời những vướng
mắc thì vấn đề của các em sẽ không thể thuyên giảm
mà còn có nguy cơ lây lan, nâng tỉ lệ trẻ khó giáo dục
trong mỗi nhà trường ngày một tăng. Không có bộ phận
tâm lí học đường phối hợp các lực lượng giáo dục một
cách chuyên nghiệp, khoa học, chúng ta không thể tiến
hành phòng chống có hiệu quả.
Trong khi đó, tại trường học, ở tất cả các cấp học từ
mầm non đến phổ thông, những vấn đề tâm lí ở HS ngày
càng gia tăng: bạo lực học đường, tự tử, trấn lột, cướp
của, giết người..., đặc biệt là tình trạng HS trầm cảm,
tăng động giảm chú ý, sa sút, khó khăn về nhận thức và
học tập. Thế nhưng nhiều trường phổ thông hiện nay
không cung cấp dịch vụ tâm lí học đường tại chỗ, ít
trường học vận dụng khoa học tâm lí giáo dục để nâng
cao chất lượng giáo dục toàn diện. Do đó, việc các
trường phổ thông không mấy chú ý tới tâm lí học đường
dường như là điều tất yếu.
Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, từ những vấn nạn
học đường đang xảy ra ngày càng nhiều ảnh hưởng
trực tiếp tới sự phát triển nhân cách của trẻ thì một việc
làm rất cần thiết và quan trong đó là thúc đẩy và phát
triển hoạt động tham vấn tâm lí tại trường học đi vào
chuyên nghiệp. Tại đây sẽ có một lực lượng các nhân
viên tâm lí, công tác xã hội được đào tạo có chuyên
môn, phẩm chất, kĩ năng trợ giúp kịp thời các em bị
XHTD để góp phần ngăn chặn các nguy cơ cũng như
đưa những sự việc đó ra ánh sáng, kẻ xâm hại phải bị
trừng trị thích đáng.
3. Kết luận
Hiện nay, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ
em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng
ngày càng được quan tâm, biểu hiện là việc hình thành
ngày càng nhiều chương trình, tổ chức, cơ quan bảo vệ
trẻ em. Luật trẻ em cũng ngày càng hoàn thiện hơn. Tuy
nhiên, vấn nạn xâm hại trẻ em vẫn còn xảy ra, có nguy
cơ tăng cao ở nước ta, đặc biệt hình thức tồn tại của nó
thì ngày càng phong phú và khó lường. Tình hình đó đã
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển tâm lí, thể
chất của trẻ. Nhà nước, gia đình và xã hội cần có biện
pháp phối hợp tích cực để ngăn chặn tình trạng này.

Sự quan tâm phòng chống XHTD trẻ em không chỉ
là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà thuộc về
mọi gia đình, nhà trường và toàn xã hội, trong đó có vai
trò của nhân viên tư vấn tâm lí, nhân viên công tác xã
hội làm việc trong các phòng tham vấn học đường. Các
hoạt động tham vấn tâm lí góp phần đáng kể trong việc
bảo vệ trẻ em khỏi những nguy cơ bị xâm hại, tạo ra
môi trường học tập, vui chơi lành mạnh tốt nhất cho sự
phát triển toàn diện nhân cách ở trẻ. Các nhà quản lí cần
làm tốt công tác tuyên truyền cho HS, phụ huynh và
những người làm công tác giáo dục nhận thức được tính
cấp thiết công tác hỗ trợ tâm lí học đường nhằm tạo nên
chất lượng cuộc sống HS và đảm bảo giáo dục toàn diện
cho HS.
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