
Indiana University Bloomington 

IUScholarWorks 
 

 

Citation for this item 

Citation format and information for this document is found at: 
http://hdl.handle.net/2022/18514 
 
 
 

 

This paper is from: 

 

Dr. Ruth C(lifford) Engs - Presentations, Publications & Research Data 

Collection.  
 

This collection is found at IUScholarWorks: http://hdl.handle.net/2022/16829  

When in the collection and within a category, click on “title” to see all items in 

alphabetical order. 

 

 

The Collection 

This document is part of a collection that serves two purposes. First, it is a digital archive for a 

sampling of unpublished documents, presentations, questionnaires and limited publications 

resulting from over forty years of research. Second, it is a public archive for data on college 

student drinking patterns on the national and international level collected for over 20 years. 

Research topics by Dr. Engs have included the exploration of hypotheses concerning the 

determinants of behaviors such as student drinking patterns; models that have examine the 

etiology of cycles of prohibition and temperance movements, origins of western European 

drinking cultures (attitudes and behaviors concerning alcohol) from antiquity, eugenics, 

Progressive Era, and other social reform movements with moral overtones-Clean Living 

Movements; biographies of health and social reformers including Upton Sinclair; and oral 

histories of elderly monks.  

 

 

 

 
Indiana University Archives 

Paper manuscripts and material for Dr. Engs can be found in the IUArchives 

http://webapp1.dlib.indiana.edu/findingaids/view?doc.view=entire_text&docId=InU-Ar-VAC0859 

 

 

http://hdl.handle.net/2022/18514
http://hdl.handle.net/2022/16829
http://webapp1.dlib.indiana.edu/findingaids/view?doc.view=entire_text&docId=InU-Ar-VAC0859


Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên 

284 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên 

Trường Đại học Y Đài Bắc 

250 Wuxing Street, Taipei City, TAIWAN 110 

 

1 
 

BỘ CÂU HỎI VỀ HÀNH VI SỬ DỤNG RƯỢU BIA CỦA SINH VIÊN 

 

Các bạn sinh viên thân mến!  

Chúng tôi đang thực hiện nghiên cứu hành vi uống rượu bia của sinh viên Việt Nam nhằm tìm 

hiểu về động cơ, hành vi, và tác hại của việc uống rượu bia. Tham gia nghiên cứu, bạn chỉ việc 

dành 10-15 phút để trả lời bộ câu hỏi. Sự tham gia vào nghiên cứu sẽ không có bất cứ ảnh hưởng 

nào đến kết quả học tập của bạn. Thêm nữa, nhằm đảm bảo bí mật, các bạn không cần viết họ tên 

vào tờ phiếu điều tra. Việc hoàn thành bộ câu hỏi nghiên cứu này chứng tỏ bạn đã tự nguyện 

đồng ý tham gia vào nghiên cứu của chúng tôi. Bạn hãy kiểm tra lại thông tin các câu hỏi trước 

khi tự tay mình bỏ phiếu trả lời câu hỏi vào hộp kín đã được chuẩn bị sẵn. 

Cảm ơn các bạn vì sự hợp tác! 

Địa chỉ liên lạc để biết thêm thông tin chi tiết 

Phạm Tuấn Vũ 

Bộ môn Quản lý Điều dưỡng 
Trường Đại học Y dược Thái Nguyên 

284, Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên 

ĐTDD: 0974 088 060 
Email: tuanvuls2511@gmail.com 

PGS.TS Yeu-Hui Chuang 

Khoa Điều dưỡng sau đại học 
Đại học Y Đài Bắc  

250 Wuxing Str., Taipei 11031, Taiwan 

TEL: +886-2-2736-1661 ext. 6328 
Email: yeuhui@tmu.edu.tw    

 

Ứng với mỗi câu hỏi, anh/chị hãy tích  vào ô vuông bên cạnh cho câu trả lời phù hợp nhất 

với anh/chị. 

1. Giới tính 1. Nam 2. Nữ  

2. Tuổi                 (viết vào ô trống) 

3. Ngành học 

1. Bác sĩ đa khoa 

2. Bác sĩ Y học dự phòng 

3. Bác sĩ Răng Hàm Mặt 

4. Dược sỹ 

5. Cử nhân Điều Dưỡng 

 

4. Năm học 

1. Năm thứ nhất  

2. Năm thứ hai  

3. Năm thứ ba 

4. Năm thứ tư  

5. Năm thứ năm  

6. Năm thứ sáu  

7.Khác…(ghi cụ thể) 
 

5. Điểm trung bình tổng kết học kỳ trước 

 3.60-4.00      

 3.20-3.59    

 2.50-3.19 

 2.00-2.49      

 1.00-1.99   

 <1.0 

6. Anh/chị theo tôn giáo nào?     

0. Không  

1. Phật giáo  

2. Thiên chúa giáo  

3. Hoà Hảo 

4. Cao Đài                                                                       

5. Tin Lành    

6.Khác……….(ghi rõ)   
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7. Anh/chị đến từ vùng miền nào?   

1.Tây bắc   

2.Đông Bắc   

3.Đồng bằng sông Hồng  

4.Miền trung 

5.Miền nam  

6.Khác………   

8. Nhà Anh/ chị ở, trước khi đi học Đại học thuộc khu vực nào dưới đây? 

1. Nông thôn    2. Ngoại ô     3. Thành thị 

9. Khoảng 01 năm trở lại đây, trung bình mỗi tháng anh chị được bố mẹ/gia đình trợ cấp bao 

nhiêu tiền?  

0.    Không nhận hỗ trợ từ gia đình      

1.    <1triệu đồng 

2.    1-2 triệu đồng      

3.    >2-3 triệu đồng  

 

4.   >3– 4 triệu đồng  

5.   >4-5 triệu đồng   

6.   >5 triệu đồng  

10. Khoảng 01 năm trở lại đây, anh/chị có đi làm thêm ngoài giờ học không? 0.Không   1.Có 

11. Nếu làm thêm, mỗi tháng anh/chị kiếm được bao nhiêu tiền? ………………....(ghi cụ thể) 

12. Khoảng 01 năm gần đây, anh/chị có người yêu không?      0.Không   1.Có 

13. Nếu có, tính đến nay, anh chị đã yêu nhau được khoảng bao nhiêu lâu (tháng)? ….(ghi rõ) 

14. Sau khi có người yêu Anh/chị nhận thấy tần suất uống rượu bia của mình như thế nào? 

1.Giảm đi  2.Như lúc trước       3.Tăng lên 

15. Trong 01 năm trở lại đây anh/chị sống phần lớn thời gian ở đâu?  

      1. Nhà bố mẹ       2. Nhà trọ       3. Ký túc xá       4. Khác….(ghi rõ) 

16. Trong 01 năm vừa qua, anh/chị hút thuốc lá ở mức độ nào?  

1. Hàng ngày 

2. Ít nhất (≥) 01 lần/tuần, nhưng không phải hàng ngày 

3. Dưới 01 lần/tuần 

4. Chưa bao giờ 

17. Trung bình mỗi lần hút thuốc lá, anh/chị hút bao nhiêu điếu? ……..(Ghi rõ) 

18. Trong 01 năm vừa qua, anh/chị luyện tập thể dục thể thao ở mức độ nào? 

1. Hàng ngày 

2. Ít nhất (≥) 01 lần/tuần, nhưng không phải hàng ngày 

3. Ít nhất (≥) 01 lần/tháng, nhưng không phải hàng tuần 

4. Dưới 01 lần/tháng 

5. Chưa bao giờ 

19. Trong 01 năm qua, môn thể dục thể thao nào mà anh/chị thường luyện tập hàng tuần? (có 

thể  tích  nhiều lựa chọn)  

1. Bóng đá  

2. Bóng chuyền  

3. Bóng rổ  

4. Bóng bàn 

5. Cầu Lông  

6. Bơi  

7. Chạy/ đi bộ  

8. Aerobic 

9. Khiêu vũ  

10. Yoga  

11. Khác………(ghi cụ thể) 

 

20. Một năm trở lại đây, bố anh/chị làm nghề gì (hầu hết thời gian)? …………….. (Ghi rõ) 

21. Một năm trở lại đây, mẹ anh/chị làm nghề gì (hầu hết thời gian)? ……………..(Ghi rõ) 
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22. Trình độ học vấn của bố của anh/chị là gì?  

1. Mù chữ  

2. Tiểu học  

3. Cấp hai  

4. Cấp ba 

5. Trung cấp/sơ cấp  

6. Đại học/Cao đẳng  

7. Sau đại học  

8. Khác……. 

23. Trình độ học vấn của mẹ của anh/chị là gì? 

1. Mù chữ  

2. Tiểu học  

3. Cấp hai  

4. Cấp ba 

5. Trung cấp/sơ cấp  

6. Đại học/Cao đẳng  

7. Sau đại học  

8. Khác……. 

24. Bố của anh/chị uống rượu/bia ở tần suất nào?  

1. Chưa bao giờ  

2. 1-3 lần/ tháng  

3. Một lần/ tuần 

4. 2-5 lần/tuần 

5. Hàng ngày (≥ 6 lần/ tuần) 

6. Tôi không biết 

25. Mẹ của anh/chị uống rượu/bia ở tần suất nào?  

1. Chưa bao giờ  

2. 1-3 lần/ tháng  

3. Một lần/ tuần  

4. 2-5 lần/ tuần 

5. Hàng ngày (≥ 6 lần/ tuần) 

6. Tôi không biết 

26. Thái độ của bố anh/chị đối với việc anh/chị uống rượu/bia là như thế nào? 

1. Cấm tuyệt đối  

2. Tuỳ trường hợp/tình huống có thể uống  

3. Nhìn chung có thể uống một chút 

4. Chỉ có thể uống tại gia đình 

5. Không quan tâm việc tôi uống rượu/bia 

6. Ủng hộ/ khuyến khích việc uống rượu/bia 

7. Khác…………….(Ghi rõ) 

27. Thái độ của mẹ anh/chị đối với việc anh/chị uống rượu/bia là như thế nào? 

1. Cấm tuyệt đối  

2. Tuỳ trường hợp/tình huống có thể uống  

3. Nhìn chung có thể uống một chút 

4. Chỉ có thể uống tại gia đình 

5. Không quan tâm việc tôi uống rượu/bia 

6. Ủng hộ/ khuyến khích việc uống rượu/bia 

7. Khác…………….(Ghi rõ) 

Những câu hỏi dưới đây hỏi về tần suất bạn của anh/chị uống rượu bia trong 01 năm vừa qua. 

Anh/chị hãy tích  vào lựa chọn phù hợp nhất với anh chị.  

28. Trong một năm qua, khi quay quần bạn bè, chúng tôi uống rượu/bia vì vui vẻ 

1. Chưa bao giờ  

2. 1-3 lần/ tháng  

3. Một lần/ tuần 

4. 2-5 lần/tuần 

5. Hàng ngày (≥ 6 lần/ tuần) 

6. Tôi không biết 

29. Trong một năm qua, bạn tôi rủ tôi đi uống rượu/bia hoặc mang rượu/bia đến chỗ tôi cùng uống 

1. Chưa bao giờ  

2. 1-3 lần/ tháng  

3. Một lần/ tuần 

4. 2-5 lần/tuần 

5. Hàng ngày (≥ 6 lần/ tuần) 

6. Tôi không biết 

30. Trong một năm qua, bạn tôi gặp rắc rối (sức khoẻ, gia đình, nhà trường, pháp luật) do uống rượu/bia 

1. Chưa bao giờ  

2. 1-3 lần/ tháng  

3. Một lần/ tuần 

4. 2-5 lần/tuần 

5. Hàng ngày (≥ 6 lần/ tuần) 

6. Tôi không biết 
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31. Trong một năm qua, bạn tôi ép/nài nỉ tôi uống rượu/bia cùng 

1. Chưa bao giờ  

2. 1-3 lần/ tháng  

3. Một lần/ tuần 

4. 2-5 lần/tuần 

5. Hàng ngày (≥ 6 lần/ tuần) 

6. Tôi không biết 

32. Trong một năm qua, người bạn thân nhất của anh/chị (không phải người yêu) uống 

rượu/bia ở tần suất nào? 

1. Chưa bao giờ  

2. 1-3 lần/ tháng  

3. Một lần/ tuần 

4. 2-5 lần/tuần 

5. Hàng ngày (≥ 6 lần/ tuần) 

6. Tôi không biết 

33. Anh/chị cho rằng mình là người có tính cách “Muốn khám phá - Sẵn sàng trải nghiệm” 

1. Rất đồng ý  2. Đồng ý  3. Trung lập  4. Không đồng ý  5. Rất không đồng ý 

34. Anh/chị cho rằng mình là người có tính cách “Nguyên tắc – Kỷ luật cao” 

1. Rất đồng ý  2. Đồng ý  3. Trung lập  4. Không đồng ý  5. Rất không đồng ý 

35. Anh/chị cho rằng mình là người có tính cách “Hướng ngoại - Năng động - Thích đám đông” 

1. Rất đồng ý  2. Đồng ý  3. Trung lập  4. Không đồng ý  5. Rất không đồng ý 

36. Anh/chị cho rằng mình là người có tính cách “Thân thiện – Dễ chịu – Đồng cảm với người khác” 

1. Rất đồng ý  2. Đồng ý  3. Trung lập  4. Không đồng ý  5. Rất không đồng ý 

37. Anh/chị cho rằng mình là người có tính cách “Tâm lý dao động – Hay lo lắng – Mất bình tĩnh” 

1. Rất đồng ý  2. Đồng ý  3. Trung lập  4. Không đồng ý  5. Rất không đồng ý 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANH/CHỊ CHO BIẾT THÓI QUEN SỬ DỤNG ĐỒ UỐNG CÓ CỒN CỦA ANH/CHỊ 

1. Trong 01 năm qua, trung bình anh/chị thường uống bia ở mức nào? 

1. Hàng ngày 

2. Ít nhất (≥) 01 lần/tuần, nhưng không phải hàng ngày 

3. Ít nhất (≥) 01 lần/tháng, nhưng ít hơn (<) 01 lần/tuần 

4. Nhiều hơn (>) 01 lần/năm, nhưng ít hơn (<) 01 lần/tháng 

5. Một lần hoặc ít hơn (≤) 01 lần/năm 

6. Không lần nào trong 1 năm vừa qua 

7. Chưa bao giờ uống 

2. Trong 01 năm qua, mỗi lần uống bia, trung bình anh/chị uống bao nhiêu cốc/lon (khoảng 

330ml)?.......................(Ghi cụ thể số cốc/lon)  

3. Trong 01 năm qua, trung bình Anh/chị thường uống rượu nhẹ ở mức nào nào? (Rượu nhẹ là 

rượu ≤14 độ như Sâm panh, rượu nho, rượu vang…) 

1. Hàng ngày 

2. Ít nhất (≥) 01 lần/tuần, nhưng không phải hàng ngày 

3. Ít nhất (≥) 01 lần/tháng, nhưng ít hơn (<) 01 lần/tuần 

4. Nhiều hơn (>) 01 lần/năm, nhưng ít hơn (<) 01 lần/tháng 
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5. Một lần hoặc ít hơn (≤) 01 lần/năm 

6. Không lần nào trong 1 năm vừa qua 

7. Chưa bao giờ uống  

4. Trong 01 năm qua, mỗi lần uống rượu nhẹ, trung bình anh/chị uống bao nhiêu cốc nhỏ 

(khoảng 150ml)?...............(Ghi cụ thể số cốc nhỏ) 

5. Trong 01 năm qua, anh/chị thường uống loại rượu mạnh (rượu gạo, vodka, whiskey) ở mức 

độ nào? 

1. Hàng ngày 

2. Ít nhất (≥) 01 lần/tuần, nhưng không phải hàng ngày 

3. Ít nhất (≥) 01 lần/tháng, nhưng ít hơn (<) 01 lần/tuần 

4. Nhiều hơn (>) 01 lần/năm, nhưng ít hơn (<) 01 lần/tháng 

5. Một lần hoặc ít hơn (≤) 01 lần/năm 

6. Không lần nào trong 1 năm vừa qua 

7. Chưa bao giờ uống 

6. Trong 01 năm qua, khi uống loại rượu mạnh, trung bình mỗi lần anh/chị uống bao nhiêu chén 

(khoảng 45ml)? ……(Ghi cụ thể số chén) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dưới đây là những BIỂU HIỆN THƯỜNG GẶP Ở NGƯỜI UỐNG RƯỢU/BIA mà một số 

sinh viên trước đây báo cáo lại. Anh/chị hãy khoanh tròn chữ số tương ứng với tần suất xảy ra 

các biểu hiện của chính anh/chị vào ô tương ứng mỗi câu hỏi.  

 Tần suất 

 

 

Biểu hiện 

≥ 01 lần 

trong  
02 tháng qua 

 ≥ 01 lần 

trong  

01 năm 

qua 

≥ 01 lần 

trong đời 

nhưng 

không 

phải trong 

năm vừa 

qua 

Chưa từng 

xảy ra  

với tôi 

1. Gặp một hoặc một vài biểu hiện sau: 

Khó chịu, mệt mỏi, đau đầu, chóng 

mặt, choáng váng, khát nước, khó 

ngủ, khó tập trung trí tuệ 

1 2 3 4 

2. Đã từng cảm thấy buồn nôn/ nôn do 

uống rượu/bia 
1 2 3 4 

3. Lái xe máy/ô tô sau khi uống 

rượu/bia 
1 2 3 4 

4. Vẫn lái xe máy/ô tô khi anh/chị biết 

là mình đã uống nhiều rượu/bia 
1 2 3 4 

5. Anh/chị vừa  uống rượu/bia, vừa lái xe  1 2 3 4 
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 Tần suất 

 

 

Biểu hiện 

≥ 01 lần 

trong  
02 tháng qua 

 ≥ 01 lần 

trong  

01 năm 

qua 

≥ 01 lần 

trong đời 

nhưng 

không 

phải trong 

năm vừa 

qua 

Chưa từng 

xảy ra  

với tôi 

6. Đến lớp học sau khi đã uống rượu/bia  1 2 3 4 

7. Bỏ học sau khi đã uống rượu/bia 1 2 3 4 

8. Bỏ học bởi vì khó chịu sau khi say 

rượu/bia (cảm giác giống câu 25) 
1 2 3 4 

9. Bị cảnh sát giao thông bắt vì lái xe trong 

khi say rượu/bia 
1 2 3 4 

10. Bị bạn trai/bạn gái trách móc vì uống 

rượu/bia  
1 2 3 4 

11. Gặp rắc rối về pháp luật do uống 

rượu/bia 
1 2 3 4 

12. Mất việc làm thêm do uống rượu/bia 1 2 3 4 

13. Bị điểm kém hơn do uống rượu/bia 1 2 3 4 

14. Gặp rắc rối với nội quy nhà trường 

bởi những hành vi do uống rượu/bia  
1 2 3 4 

15. Xích mích/cãi nhau/đánh nhau sau 

khi uống rượu/bia 
1 2 3 4 

16. Nghĩ rằng bạn có thể gặp rắc rối do 

uống rượu/bia 
1 2 3 4 

17. Phá hoại tài sản sau khi uống 

rượu/bia 
1 2 3 4 

18. Tham gia thi thố/ thách đấu nhau 

uống rượu/bia 
1 2 3 4 

19. Ép buộc ai đó hoặc bị ai đó ép buộc 

quan hệ tình dục sau khi uống 

rượu/bia 

1 2 3 4 
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LÝ DO UỐNG RƯỢU BIA 

HƯỚNG DẪN:  Dưới đây là bản liệt kê các lý do (động cơ) thúc đẩy mọi người uống rượu bia. 

Sử dụng các câu gợi ý có sẵn bên dưới và khoanh tròn vào mức độ thường xuyên cho mỗi lý do 

khi anh/chị uống rượu bia. Không có câu trả lời đúng hay sai, mà chúng tôi chỉ muốn biết những 

động cơ của của anh/chị mỗi khi uống rượu bia. 

 

Lý do uống rượu/ bia 

Chưa 

bao giờ 

Thỉnh 

thoảng 

50% 

những 

lần uống 

Hầu hết 

số lần 

uống 

Luôn luôn 

1. Anh/chị uống khi muốn quên đi 

lo lắng 
1 2 3 4 5 

2. Anh/chị uống vì bạn bè ép mình 

phải uống 
1 2 3 4 5 

3. Anh/chị uống vì rượu/bia giúp 

tận hưởng bữa tiệc/ liên hoan 
1 2 3 4 5 

4. Uống vì rượu/bia hữu ích khi 

anh/chị cảm thấy buồn/ lo lắng 
1 2 3 4 5 

5. Anh/chị uống để hoà nhập xã hội 1 2 3 4 5 

6. Uống để phấn chấn hơn khi 

anh/chị đang ở tâm trạng tồi tệ  
1 2 3 4 5 

7. Anh/chị uống vì thích cảm giác 

khi uống rượu/bia 
1 2 3 4 5 

8. Uống để người khác không chọc 

tức/coi thường anh/chị về việc 

không uống được rượu/bia 

1 2 3 4 5 

9. Uống vì rượu/bia mang lại sự 

thích thú/ sự phấn khích 
1 2 3 4 5 

10. Anh/chị uống vì thích cảm giác 

“phê/bay bay” 
1 2 3 4 5 

11. Anh/chị uống vì muốn buổi liên 

hoan vui vẻ hơn 
1 2 3 4 5 

12. Anh/chị uống để hòa nhập với 

nhóm chơi mà mình thích 
1 2 3 4 5 
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Lý do uống rượu/ bia 

Chưa 

bao giờ 

Thỉnh 

thoảng 

50% 

những 

lần uống 

Hầu hết 

số lần 

uống 

Luôn luôn 

13. Anh/chị uống vì rượu/bia mang lại 

cảm giác dễ chịu , thú vị 
1 2 3 4 5 

14. Uống để tăng không khí cho bữa 

tiệc, buổi liên hoan 
1 2 3 4 5 

15. Uống để tự tin hơn vào chính mình 1 2 3 4 5 

16. Anh/chị uống khi kỷ niệm một 

dịp đặc biệt nào đó với bạn bè 
1 2 3 4 5 

17. Anh/chị uống khi muốn quên đi 

những vấn đề rắc rối 
1 2 3 4 5 

18. Anh/chị uống để vui vẻ, thư giãn 1 2 3 4 5 

19. Anh/chị uống vì thích uống 

rượu/bia 
1 2 3 4 5 

20. Anh/chị uống để không cảm thấy 

lẻ loi trong bữa tiệc/ bàn nhậu 
1 2 3 4 5 

 

Chân thành cảm ơn! 

 

 


