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ABSTRACT
This study aims to investigate the perceptions of psychology students at Ho
Chi Minh City University of Education on their self-efficacy. The sample was
designed to include 206 students (59 male and 147 female), the average age
from 18 to 22 years old studying in Psychology, Educational Psychology and
Social Work. They completed a measure of belief in self-efficacy. Belief in
psychology students is quite good (M = 29.59, SD = 0.42), there is no
correlation between belief in self-efficacy and academic performance, but on
the contrary, agreement between self-efficacy and student's ability to
participate in extracurricular activities.

1. Mở đầu
Hiệu quả bản thân (self-efficacy) là niềm tin vào năng lực của bản thân có thể đạt được thành tích nhất định
(Bandura, 1983). Có 4 yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả bản thân, đó là: thành tích của bản thân, các trải nghiệm gián
tiếp, thuyết phục xã hội và các phản ứng tâm lí (Bandura, 1983). Hiệu quả bản thân có ảnh hưởng tích cực đến trạng
thái lành mạnh về tâm lí, thành công trong học tập và có tương quan tích cực đến khát vọng tiếp tục học tập của sinh
viên (Divya Palaniappan và V. D. Swaminathan, 2014; Yorra, 2014). Nghiên cứu của Oriol và cộng sự (2017) cho
thấy, có mối tương quan thuận và có ý nghĩa thống kê giữa hiệu quả bản thân với sự tham gia và thành tích học tập.
Cụ thể, sinh viên có hiệu quả bản thân cao thể hiện thái độ lạc quan, hi vọng với mức độ tham gia học tập tích cực
(Oriol và cộng sự, 2017), thúc đẩy sự phát triển trình độ học tập của sinh viên (George và cộng sự, 2017). Tương tự,
Endler và cộng sự (2001), Soysa và Wilcomb (2015) cũng đã chỉ ra hiệu quả bản thân có tương quan thuận với tinh
thần lạc quan, tự điều chỉnh, lòng tự trọng, định hướng tương lai. Mức độ hứng thú với hoạt động ngoại khóa là chỉ
báo quan trọng với hiệu quả bản thân của sinh viên đại học (Divya Palaniappan và V. D. Swaminathan, 2014). Brown
và cộng sự (2016) chỉ ra rằng hiệu quả bản thân có góp phần trong việc nâng cao thành tích học tập. Tại Việt Nam,
nghiên cứu của Ngoc Truong và Wang (2019) về “Hiệu quả bản thân của sinh viên Việt Nam trong việc học tiếng
Anh” cho thấy mối quan hệ tích cực của hiệu quả bản thân và trình độ tiếng Anh của sinh viên, đồng thời kết quả
cho thấy sinh viên miền Nam có hiệu quả bản thân cao hơn so với sinh viên miền Trung và miền Bắc.
Mặc dù trên thế giới đã có rất nhiều nghiên cứu về vấn đề này, tuy nhiên tại Việt Nam vẫn còn khá mới mẻ, đặc
biệt là việc sử dụng thang đo của nhóm Swacher và Jerusalem để tìm hiểu hiệu quả bản thân. Bài viết này được thực
hiện với mục đích là lấp đầy khoảng trống trên với khách thể là sinh viên Khoa Tâm lí học, Trường Đại học Sư phạm
TP. Hồ Chí Minh.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Khái niệm
Theo Bandura (1986), hiệu quả bản thân là sự đánh giá các khả năng của bản thân về khả năng tổ chức và thực
hiện các khóa hành động cần thiết để đạt được những hiệu quả nhất định. Đánh giá về hiệu quả của con người được
phân biệt với phản ứng - kì vọng kết quả. Hiệu quả bản thân là một phán đoán về khả năng của một người để hoàn
thành một mức hiệu suất nhất định, trong khi đó kết quả là sự đánh giá về khả năng kết quả của hành vi đó sẽ tạo ra.
Còn theo Ryan và cộng sự (2011), hiệu quả bản thân là một điều kiện cần thiết cho động lực; là việc tin rằng một
người có thể thực hiện hành động một cách thành công hoặc kiểm soát kết quả.
Theo chúng tôi, hiệu quả bản thân là điều kiện cần thiết nhằm giúp bản thân có thể đạt được thành tích nhất
định. Hiệu quả bản thân còn là năng lực hoàn thành một mức hiệu suất công việc nhất định và đánh giá dựa trên
kết quả của cá nhân đó đạt được.
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2.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Bảng 1. Thông tin về khách thể nghiên cứu
Số lượng
Tỉ lệ (%)
Tâm lí học
81
31,9
Ngành học
Tâm lí học giáo dục
68
33,3
Công tác xã hội
57
27,5
Năm 1
53
25,6
Năm 2
44
21,3
Năm học
Năm 3
99
48,3
Năm 4
10
4,8
Nam
59
28,5
Giới tính
Nữ
147
71,0
Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích tìm hiểu nhận thức hiệu quả bản thân trên 206 sinh viên đến từ các
chuyên ngành Công tác xã hội, Tâm lí học giáo dục, Tâm lí học của Khoa Tâm lí học, Trường Đại học Sư phạm TP.
Hồ Chí Minh.
Kết quả ở bảng 1 cho thấy, có 81 sinh viên thuộc ngành Tâm lí học (39,1%), 68 sinh viên thuộc ngành Tâm lí
học Giáo dục (33,3%) và 57 sinh viên thuộc ngành Công tác xã hội (27,5%); phân bố theo năm học bao gồm 53 sinh
viên năm thứ nhất (25,6%), 44 sinh viên năm thứ hai (21,3%), 99 sinh viên năm thứ ba (48,3%) và 10 là sinh viên
năm thứ tư (4,8%); phân bố theo giới tính có 59 sinh viên nam tương ứng với tỉ lệ 28,5% và 147 sinh viên nữ tương
ứng với tỉ lệ 71%.
2.3. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi được sử dụng cho nghiên cứu này là thang đo về hiệu quả bảng thân bao gồm
10 tiêu chí, khách thể được yêu cầu đánh giá mức độ chính xác của mỗi câu trong việc mô tả bản thân dựa trên thang
điểm Linkert 4 mức độ: Rất không chính xác - 1; Không chính xác - 2; Chính xác - 3; Rất chính xác - 4 và phần thông
tin cá nhân, kết quả học tập học kì gần nhất (học lực), mức độ tham gia hoạt động ngoại khóa. Đánh giá dựa trên tổng
điểm 10 tiêu chí, điểm càng cao thì tính hiệu quả bản thân được đánh giá ở mức cao và ngược lại, điểm thấp thì đánh
giá tính hiệu quả bản thân ở mức thấp (Luszczynska và cộng sự, 2005). Các số liệu từ khảo sát được nhóm nghiên cứu
xử lí bằng phần mềm thống kê toán học SPSS 20.0 for Windows. Giá trị khoảng cách của thang đo được tính như sau:
(Maximum − Minimum) ÷ n = (4 − 1) ÷ 8 = 0,75. Hệ số tin cậy của tổng thang đo Cronchbach’s Alpha là 0,84 và của
các tiêu chí dao động trong khoảng từ 0,8 đến 0,85. Điều này cho thấy, thang đo có độ tin cậy cao, phù hợp để sử dụng
trong nghiên cứu. Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng phương pháp phỏng vấn sâu để tìm hiểu rõ hơn nhận thức của
sinh viên Khoa Tâm lí học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh về hiệu quả bản thân.
2.4. Kết quả khảo sát
Bảng 2. Hiệu quả bản thân của sinh viên Khoa Tâm lí học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Mức độ
Xếp
Nội dung
TB
SD
hạng
1
2
3
4
N
3
12
130
61
Luôn giải quyết được khó
3,21
0,60
2
khăn khi đủ cố gắng
(%)
1,5
5,8
63,1
29,6
Khi có ai đó ngăn cản, vẫn tìm
N
3
36
125
42
ra được cách thức có được
3,00
0,66
5
(%)
1,5
17,5
60,7
20,4
điều mình muốn
N
2
33
118
53
Kiên trì theo đuổi mục tiêu
3,08
0,67
3
cho đến khi đạt được
(%)
1,0
16,0
57,3
25,7
N
2
60
122
22
Ứng phó hiệu quả với những
2,80
0,63
7
sự việc ngoài ý muốn
(%)
1,0
29,1
59,2
10,7
Khả năng xoay sở với những
N
6
64
116
20
tình huống bất ngờ nhờ vào sự
2,73
0,67
8
(%)
2,9
31,1
56,3
9,7
nhanh nhạy của bản thân
N
5
21
98
82
Giải quyết hầu hết các vấn đề
3,25
0,73
1
nếu đầu tư đủ công sức
(%)
2,4
10,2
47,6
39,8
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Bình tĩnh đối mặt với những
khó khăn bởi sự tin tưởng vào
năng lực ứng phó của bản
thân
Khi đối mặt với một vấn đề,
có khả năng tìm ra một số giải
pháp
Khi gặp rắc rối, có thể nghĩ ra
được một giải pháp
Có thể xử lí bất kì chuyện gì
cản trở

N

6
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50

107

43

(%)

2,9

24,3

51,9

20,9

N

2

23

146

35

(%)
N
(%)
N
(%)

1,9
3
1,5
8
3,9

11,2
50
24,3
70
34,0

70,9
116
56,3
108
52,4

17,0
37
18,0
20
9,7

X

2,91

0,74

6

3,04

0,56

4

2,91

0,68

6

2,68

0,70

9

2,96

0,42

Ghi chú: N: Tần số; TB: Điểm trung bình; SD: Độ lệch chuẩn
Kết quả nghiên cứu cho thấy, sinh viên Khoa Tâm lí học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tin rằng
bản thân “có thể giải quyết hầu hết các vấn đề nếu đầu tư đủ công sức” với điểm trung bình là 3,25 (SD = 0,73), điểm
trung bình của nhận định “luôn giải quyết được khó khăn khi đủ cố gắng” là 3,21 (SD = 0,60). Điểm trung bình của
nhận định “kiên trì theo đuổi mục tiêu cho đến khi đạt được” là 3,08 (SD = 0,67). Điểm trung bình hiệu quả bản thân
của sinh viên Khoa Tâm lí học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh là 2,96.
Bảng 3. Tương quan hiệu quả bản thân và các yếu tố
Kết quả học tập
Mức độ tham gia
Hiệu quả bản thân
kì gần nhất
hoạt động ngoại khóa
Hiệu quả bản thân
1
Kết quả học tập kì gần nhất
-,031
1
Mức độ tham gia hoạt động ngoại khóa
,148*
-,170*
1
Về tương quan giữa hiệu quả bản thân của sinh viên với các yếu tố như kết quả học tập học kì gần nhất và mức
độ tham gia vào hoạt động ngoại khóa, kết quả nghiên cứu cho thấy không có tương quan giữa hiệu quả bản thân và
kết quả học tập học kì gần nhất của sinh viên nhưng có sự tương quan thuận giữa hiệu quả bản thân và mức độ tham
gia hoạt động ngoại khóa của sinh viên (r = 0.148).
2.5. Thảo luận
Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu nhận thức của sinh viên Khoa Tâm lí học, Trường Đại học Sư phạm
TP. Hồ Chí Minh về hiệu quả bản thân. Theo kết quả nghiên cứu, sinh viên Khoa Tâm lí học đánh giá về hiệu quả
bản thân ở mức độ khá, với điểm trung bình là 2,96. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng có sự tương quan thuận giữa hiệu
quả bản thân và mức độ tham gia hoạt động ngoại khóa của sinh viên Khoa Tâm lí học, Trường Đại học Sư phạm
TP. Hồ Chí Minh. Qua đây nhằm bổ trợ cho kết quả nghiên cứu của Divya Palaniappan và V. D. Swaminathan
(2014) về kết luận mức độ hứng thú với hoạt động ngoại khóa là chỉ báo quan trọng với hiệu quả bản thân của sinh
viên đại học. Nghiên cứu của Endler (2001) và Soysa (2015) chỉ ra hiệu quả bản thân có tương quan thuận với tinh
thần lạc quan, tự điều chỉnh, lòng tự trọng, định hướng tương lai. Đây là kết luận quan trọng, là cơ sở để đặt ra câu
hỏi về những yếu tố đã thúc đẩy hiệu quả bản thân của sinh viên với các nghiên cứu sâu hơn về yếu tố ảnh hưởng.
Bạn N.V.T. (sinh viên năm thứ ba ngành Tâm lí học giáo dục) cho rằng: “Sinh viên Khoa Tâm lí học, Trường
Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh có hiệu quả bản thân ở mức độ rất cao vì đa số các bạn có cái tôi cao và thường
xuyên tham gia rất nhiều hoạt động trải nghiệm đa dạng, phong phú ở bên ngoài”. Bạn B.N.H.D. (sinh viên năm
thứ hai ngành Tâm lí học) cho biết: “So với các khoa khác, em cho rằng sinh viên Khoa Tâm lí học, Trường Đại học
Sư phạm TP. Hồ Chí Minh có hiệu quả bản thân cao hơn vì trong quá trình học tập và hoạt động, đa số các thầy cô,
anh chị đều đưa ra những lời khen và động viên tích cực, thêm vào đó sinh viên Khoa Tâm lí học thường tham gia
rất nhiều các hoạt động ngoại khóa, công việc làm thêm để trải nghiệm, học hỏi”.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, không có sự tương quan giữa kết quả học tập học kì gần nhất với hiệu quả bản thân
của sinh viên, đây là một kết quả nghiên cứu khác biệt so với hàng loạt các đề tài nghiên cứu trước đó. Sinh viên
V.B.N.P. (năm thứ ba ngành Công tác xã hội) cho rằng: “Theo mình, hai yếu tố này là rất tương quan với nhau”;
mặt khác, bạn B.N.H.D. thì cho rằng: “Hiệu quả bản thân và kết quả học tập của sinh viên Khoa Tâm lí học không
có tương quan vì sinh viên khoa mình đa số chú tâm vào việc tham gia các hoạt động trải nghiệm tại các chương
trình, tổ chức bên ngoài và đi làm để gia tăng kĩ năng, kết nối mối quan hệ,… hơn là chú trọng thời gian, công sức,
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tập trung vào điểm số trên lớp nên sinh viên có hiệu quả bản thân cao thì không có nghĩa kết quả học tập cũng cao
và ngược lại cũng thế”, qua đó cho thấy cần phải có nhiều nghiên cứu hơn về nhận thức hiệu quả bản thân được tiến
hành ở Việt Nam.
Kết quả điều tra cũng thể hiện rằng nghiên cứu về nhận thức hiệu quả bản thân ở sinh viên các trường đại học
Việt Nam là điều rất cần thiết và quan trọng. Tuy nhiên, nghiên cứu này có một số hạn chế phát sinh từ quá trình lấy
mẫu được sử dụng. Mẫu được lấy từ một trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Sự lựa chọn ngẫu nhiên
của khách thể nghiên cứu làm giảm bớt mối quan tâm này ở một mức độ đáng kể nhưng chưa hoàn toàn khắc phục
được sự thiếu sót trên. Giới hạn thứ hai liên quan đến mẫu và các phép đo tự báo cáo. Các nghiên cứu trong tương
lai sẽ khắc phục những hạn chế này. Tất cả các kết quả thu được sau nghiên cứu là cần thiết cho nhận thức của sinh
viên đại học tại TP. Hồ Chí Minh để đánh giá về hiệu quả bản thân.
3. Kết luận
Kết quả cho thấy, hiệu quả bản thân của sinh viên Khoa Tâm lí học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
ở mức độ khá, không có sự tương quan giữa hiệu quả bản thân và kết quả học tập nhưng có sự tương quan thuận
giữa yếu tố hiệu quả bản thân và mức độ tham gia hoạt động ngoại khóa. Đây là nghiên cứu ban đầu nhằm mô tả
hiệu quả bản thân của sinh viên Khoa Tâm lí học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Nghiên cứu được
thực hiện với kì vọng đóng vai trò kích thích trong việc mở rộng các nghiên cứu tương tự về việc thu hẹp khoảng
cách giữa nghiên cứu và thực tiễn cần thiết ở sinh viên đại học tại Việt Nam so với thế giới, với một quy mô rộng
hơn là cung cấp cho chúng ta viễn cảnh chi tiết và bao quát hơn.
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