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LỜI GIỚI THIỆU 
Khi bạn mở sách này và bị cuốn hút vào nội dung của 

từng trang sách, đó là điều hoàn toàn chắc chắn để đưa ra 

nhận định rằng bạn đang làm việc hoặc quan tâm tới những 

người gặp khó khăn về mặt tâm lý theo kiểu này hoặc kiểu 

khác, có thể là trầm cảm, lo âu hoặc những rối nhiễu trầm 

trọng hơn về mặt tâm lý, hoặc có thể bạn là một người quan 

tâm, đang tò mò tìm hiểu về Trị liệu nhận thức hành vi, 

không biết nó nói về điều gì và nó có liên quan đến cuộc 

sống của chính bạn theo cách thức như thế nào. 

Dù cho bất cứ điều gì thúc đẩy bạn chú ý vào những 

thông tin và ý tưởng trong cuốn sách này, tôi khuyến khích 

bạn không chỉ đọc những từ ngữ trên trang giấy mà còn chủ 

động nỗ lực ngẫm nghĩ, phản ảnh qua kinh nghiệm của bản 

thân - nguồn sinh động nhất của học tập - mang những ý 

tưởng ở đây vào trong cuộc sống. Khi đọc cuốn sách này bạn 

có lẽ sẽ tự hỏi bản thân, điều này áp dụng cho tôi hoặc bệnh 

nhân/thân chủ của tôi như thế nào? Làm thế nào mà các ý 

tưởng hay các triết lý trên có thể giúp tôi trong công việc 

hoặc cho chính vấn đề của tôi và tôi có thể vận dụng nó trong 

thực hành theo cách nào. 

Vinh hạnh cho tôi khi viết lời giới thiệu cho cuốn sách 

này, vì theo tôi đó là một cuốn sách vô cùng giá trị, cần có 



 

trong danh mục sách tham khảo chuyên sâu cho sinh viên y 

khoa, sinh viên công tác xã hội, tham vấn và tâm lý. 

Rối nhiễu tâm thần là một vấn đề có tầm quan trọng toàn 

cầu, và tại Việt Nam, vào những năm 2001-2003, bệnh tật về 

mặt tinh thần là một trong mười căn bệnh phổ biến nhất đã 

xảy ra, chiếm tới 15% mà theo ước tính khoảng 12 triệu 

người tại Việt Nam cần đến dịch vụ sức khỏe tâm thần và 

tâm lý (Vuong, 2011). Trong năm 2004, có khoảng 33% phụ 

nữ đến thăm khám tại các phòng khám tổng quát tại thành 

phố Hồ Chí Minh bị trầm cảm và 19% trong số đó có nguy 

cơ cao với ý tưởng tự sát (Fischer, 2004). 

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra nhận định rằng sức 

khỏe tinh thần là một trong những bệnh để lại gánh nặng 

đáng kể về mặt kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, tại Việt Nam, 

khoảng 60 bệnh nhân bị vấn đề về sức khỏe tinh thần điều trị 

ngoại trú thì chỉ có khoảng 20% trong số họ được điều trị và 

can thiệp về mặt tâm lý. Một cách ngắn gọn, theo ước tính 

từ WHO, tại Việt Nam cứ khoảng 1.7 triệu người thì mới có 

một nhà tâm lý được huấn luyện. 

Điều tôi quan tâm không phải làm cho các bạn choáng 

ngợp hay cảm thấy căng thẳng vì những con số, nhưng đó là 

một câu chuyện hết sức dễ hiểu, cho biết rõ tình hình thực tế, 

giúp chúng ta tìm ra giải pháp ứng phó hợp lý. Một lần nữa, 

bệnh tật về mặt sức khỏe tinh thần là một vấn đề cần lưu ý 



 

và cần được cung cấp điều trị một cách thoả đáng, tuy nhiên 

điều đó vẫn chưa thật sự phát triển. 

Trải qua nhiều thập niên cho đến nay các nhà tâm lý đã 

làm những nghiên cứu trên diện rộng và vẫn tiếp tục trả lời 

những kết quả như nhau. Yếu tố sinh học chỉ là một phần của 

vấn đề: Đã là con người thì phải có yếu tố tinh thần, và khi 

họ phiền muộn hoặc phải trải nghiệm các rắc rối về tâm lý, 

thì sẽ có những tiến trình tâm lý rõ ràng, có thể nhận biết 

được diễn ra trong tâm trí của họ, mà từ đó kích hoạt duy trì 

các vấn đề tâm lý. 

Nếu chúng ta mong ước giúp người khác hoặc giúp bản 

thân chúng ta một cách thích đáng với các khó khăn về mặt 

tâm lý, điều cần thiết phải dựa trên hướng tiếp cận lý thuyết 

tâm lý tốt để dẫn dắt chúng ta và Trị liệu nhận thức hành vi 

đã làm được điều đó. Trị liệu nhận thức hành vi là một hướng 

tiếp cận giúp lý giải những gì đang xảy ra trong tâm trí gây 

ra bất hạnh và sầu khổ, lo âu, sợ hãi hoặc bị đau đớn với các 

cơn công kích hoảng loạn, bùng nổ giận dữ hoặc ghen tuông 

hoặc những chuỗi cảm giác nghi ngờ bản thân liên tục xảy 

ra: Liệu chúng ta có đủ tốt hay không? 

Khi viết cuốn tài liệu này, cô Lê Thị Minh Tâm đã cẩn 

thận phác thảo những điểm chính yếu về sự phát triển của 

Trị liệu nhận thức hành vi và nền tảng lý thuyết của nó trước 

khi hướng người đọc đến tầm quan trọng của việc áp dụng 



 

Trị liệu nhận thức hành vi trong các vấn đề cụ thể bao gồm 

cả nhiệm vụ tinh tế và phức tạp trong việc kiểm soát nguy cơ 

gây bệnh. Trái tim của liệu pháp là quan tâm và xây dựng 

mối quan hệ cảm xúc phù hợp giữa thân chủ và nhà tham 

vấn, trong đó, nhiệm vụ ban đầu và cơ bản đối với một nhà 

tham vấn là hiểu vấn đề thông qua huấn luyện, kỹ năng của 

họ và phản ứng cảm xúc của chính họ, các trải nghiệm tâm 

lý và cảm xúc của thế giới nội tâm với thân chủ của họ. Cô 

Tâm tiếp cận Trị liệu nhận thức hành vi theo cách thức này, 

kinh nghiệm làm việc, hướng dẫn và giám sát chuyên môn 

của tôi với cô Tâm cho tôi biết đóng góp giá trị của cô cho 

cuốn sách này sẽ dựa trên nền tảng của việc đi vào trái tim 

và tâm hồn để giúp đỡ tâm trí người khác. 

Tôi hy vọng cuốn sách này cũng giúp bạn “hòa nhịp vào 

trong” các vấn đề tâm lý và tình cảm tinh tế mà những người 

bạn đang làm việc phải đối mặt, cũng như khơi gợi sự tò mò 

và quan tâm của bạn trong các vấn đề quan trọng cơ bản để 

lý giải cách thức hoạt động của tâm trí con người. 

Tiến sĩ Steven Halford 

Nhà tâm lý lâm sàng cao cấp 

Dịch vụ sức khỏe Quốc gia London 

- Vương Quốc Anh 

 



 

As you’ve opened this book and have taken an interest in 

its contents, its safe to assume that you are probably working 

with or have an interest in working with people with 

psychological problems of one sort or another, whether 

that’s depression, anxiety or more serious psychological 

disturbances or perhaps you are just an interested person, 

curious to understand what Cognitive Behaviour Therapy is 

about and how it may be relevant to your own life. 

Whatever motivates you to engage with the ideas in this 

book, I encourage you to not only read the words on the 

page, but to actively attempt to reflect on your own 

experience - the most vital source of learning - to bring the 

ideas here to life. You may ask yourself as you read, how 

does this apply to me or my patients/clients? How can these 

ideas help me in my work or with my own troubles and in 

what way can I attempt to put them into practice? 

It is an honour to be asked to write this foreword for a 

book which is extremely valuable and should be on every 

psychology, counselling, social work and medical student’s 

reading list. 

Mental disorders are a significant problem globally and 

in Viet Nam between 2001-2003, the ten most common 

mental illnesses had a combined prevalence of nearly 15%, 

estimating that 12 million people in Viet Nam need access to 



 

psychological and psychiatric health services (Vuong et al, 

2011). In 2004, 33% of women presenting to general health 

clinics in Ho Chi Minh City were depressed and 19% lived 

with active suicidal ideas (Fischer et al, 2004). The World 

Health Organisation (WHO) recognises that Mental 111 

Health is one of the largest disease burdens with significant 

economic and social consequences. However, in Viet Nam 

of the 600 outpatient mental health facilities, only 20% 

offered psychosocial interventions and treatments and 

estimates from WHO indicate that in Viet Nam there are 

about 1.7 million people per trained psychologist. 

I am concerned not to make you feel overwhelmed or 

depressed by these statistics but there is a clear story that 

they are telling us which we need to face if we are do 

anything about it. That is: mental ill health is a significant 

problem and adequate treatment provision is yet to be 

developed. 

It is not surprising that medical treatment is often the 

main help patients receive. There is so often a wish for a 

quick cure, an understandable tendency to only see 

depression or anxiety as biological diseases of mind or to 

write off these problems as only “laziness” or a result of 

some past bad deed and not get help at all. For many decades 

now, psychologists have built up vast research which keeps 



 

telling us the same thing. Biology is only part of the problem: 

human beings have minds and when they are depressed or 

experiencing some other psychological problem, there are 

clearly identifiable psychological processes in play in their 

mind that trigger or keep their psychological problems 

going. 

If we wish to properly help others or ourselves with 

psychological difficulty it is essential to have an approach 

based in good psychological theory that guides us and 

Cognitive Behaviour Therapy (CBT) does just that. CBT is 

one approach at understanding what happens in the mind to 

lead people to become unhappy and depressed, anxious, 

fearful or suffer with panic attacks, bursts of anger or jealous 

rage or constantly feeling like we are not good enough. 

In writing this book, Ms Tam Le Thi Minh carefully 

outlines the development of CBT and its theoretical 

background before guiding the reader to the important 

application of CBT to specific problems including the 

delicate and complex task of managing risk. At the heart of 

a therapy, is a caring and emotionally attuned relationship 

between client and counsellor, in which the primary task is: 

the counsellor to understand through their training, skills and 

own emotional responses, the internal emotional and 

psychological experience of their client. Ms Tam approaches 



 

CBT in this manner and my experience of working with, 

teaching and supervising Ms Tam tells me that her valuable 

contribution with this book will be based on her putting her 

heart and soul into helping other’s minds. I hope this book 

will help you to also “tune into” the subtle emotional and 

psychological problems faced by those you work with as 

well as stir your curiosity and interest in a fundamentally 

important issue that is understanding the way the human 

mind works. 

Dr. Steven Halford 

Senior Clinical Psychologist, 

National Health Services, London, UK 

  



 

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ 
Chị Lê Thị Minh Tâm là một cựu sinh viên của chương 

trình học bổng Quốc tế IFP của Quỹ Ford. Chị đã hoàn thành 

chương trình cao học Khoa học Xã hội về Sức khỏe tại Đại 

học Mahidol, Thái Lan năm 2008, chương trình trao đổi sinh 

viên sau đại học tại Khoa tâm lý của Đại học Nebraska - 

Lincoln, Mỹ năm 2007. Chị tốt nghiệp đại học chuyên ngành 

Tâm lý giáo dục từ trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ 

Chí Minh năm 2001, nhận chứng nhận là nhà thực hành 

chương trình ngôn ngữ thần kinh (NLP) tại Singapore năm 

2011. 

Hiện nay chị đang công tác tại Bộ môn Công tác Xã hội, 

Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM, phụ trách 

mảng tham vấn tâm lý của Trung tâm Tham vấn - Thực hành 

công tác xã hội. Chị cũng là một chuyên viên tham vấn tâm 

lý học đường thuộc Dịch vụ Tham vấn Tâm lý và Sức khỏe 

tinh thần của Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam. Chị 

đang làm việc với thanh thiếu niên, sinh viên và những người 

trưởng thành với các vấn đề liên quan đến tâm lý và sức khỏe 

tinh thần, là cố vấn chuyên môn tình nguyện cho nhân viên 

công tác xã hội và hỗ trợ tâm lý cho học viên thuộc tổ chức 

KOTO thành phố Hồ Chí Minh. 

Chị bắt đầu công tác tham vấn và hỗ trợ tâm lý cho trẻ 

em đường phố từ năm 1999. Trong những năm tiếp theo đối 



 

tượng của chị đã mở rộng đến nhiều tầng lớp xã hội và các 

độ tuổi khác nhau như từ học sinh sinh viên, trẻ em đường 

phố, người vô gia cư, những người sống chung và bị ảnh 

hưởng bởi HIV/AIDS, nhân viên văn phòng, những người 

trưởng thành trong cộng đồng với các khó khăn về tâm lý và 

sức khỏe tinh thần. Những kinh nghiệm chị chắt lọc được 

qua công việc thật sự là một tài liệu quý cho những người 

quan tâm đến tham vấn tâm lý, sức khỏe tinh thần, cho những 

người làm công tác xã hội, công tác phát triển cộng đồng và 

cho những nhà giáo, người quản lý và các nhà nghiên cứu. 

Chúc chị thành công trong công việc đầy thử thách và 

sáng tạo này. 

Đinh Thị Vinh 

Phó giám đốc CTCP Tư vấn  

 và Dịch vụ Khoa học Công nghệ TBV 



 

LỜI CẢM ƠN 
 

Trong khi viết cuốn sách này tôi nhận được lời động viên 

và hỗ trợ của rất nhiều đồng nghiệp cũng như gia đình và 

bạn bè. Tôi xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Steven Halford 

người đã hỗ trợ và giám sát chuyên môn tham vấn cho tôi tại 

trường Đại Học RMIT Việt Nam, cảm ơn thầy Hein 

Weijman, người thầy tinh thần đã định hướng và hướng dẫn 

trong việc thực hành kỹ năng tham vấn. 

 

Cảm ơn Bác sĩ Daniel Philippides, cảm ơn Tiến sĩ Lê Hải 

Thanh, Tiến sĩ Cao Huyền Nga, Tiến sĩ Đỗ Hạnh Nga, Tiến 

sĩ Nguyên Chí Trung và các đồng nghiệp tại bộ môn Công 

Tác Xã Hội, tại Trung Tâm Tham vấn - Thực Hành Công 

Tác Xã Hội, Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn 

TP.HCM, đã luôn tạo điều kiện và hỗ trợ trong công việc và 

nâng cao năng lực chuyên môn. 

Cảm ơn gia đình đã luôn đồng hành, ủng hộ và chăm sóc 

sức khỏe. Cảm ơn Bác sĩ Nguyễn Minh Mẫn, Chị Nguyễn 

Thị Thanh Hương, Anh Ngô Tuấn Hiển, Cô Nguyễn Thị 



 

Thanh Bình, những người đã đóng góp ý kiến từ khi bản thảo 

đầu tiên được xây dựng nên. Cảm ơn Phương Mai đã vẽ hình 

minh họa cho tài liệu. 

Cảm ơn tất cả các bạn sinh viên và những thân chủ đã 

cung cấp chất liệu để dệt nên cuốn tài liệu này. Và chân thành 

cảm ơn quý anh chị đồng nghiệp, quý bạn bè dù tên của bạn 

không ở trong tài liệu này. Các bạn mãi mãi được ghi dấu ấn 

trong tim tôi. 
 

Chân thành cảm ơn! 
 
 

      Tác giả 

  



 

LỜI TRI ÂN 
 

Năm 21 và năm 22 tuổi có lẽ là khoảng thời gian đánh 

dấu sự thay đổi và trưởng thành của tôi. Từ việc bị trầm cảm 

và tự ti vì đi du học Mỹ mà lại quay về giữa chừng, tôi đã 

dần thay đổi quan điểm, suy nghĩ và cảm xúc một cách toàn 

diện để bây giờ trở thành một người kiên định hơn và vững 

vàng như ngày hôm nay. 

Điều tôi đạt được lớn nhất chính là cách nhìn về sự việc 

hoặc hoàn cảnh cụ thể nào đó. Từ việc dằn vặt bản thân, cảm 

thấy có lỗi, tự trách mình như một kẻ thất bại, tôi giờ đây lại 

có thể xem việc quay trở về đó như một bài học, một chuyến 

dạo chơi, một kinh nghiệm quý giá. Tôi cho đó là một sự 

thay đổi ngoạn mục mà nếu không có những công cụ, 

phương pháp trị liệu của tâm lý học, sẽ không có sự thay đổi 

to lớn đó, chí ít là đối với một đứa từng có giấc mơ màu hồng 

về du học và sống trong sự bao bọc của gia đình trong một 

thời gian dài như tôi. 



 

Giờ đây, tôi đã ý thức được bản thân mình có gì và chưa 

có gì để phấn đấu đạt được những ước mơ của mình. Tôi ý 

thức được vị trí của mình trong tâm trí và trong mắt của 

những người xung quanh: bạn bè, người thân, và kể cả những 

người quen xã giao ngoài xã hội. Tôi dần hiểu được mình 

thuộc típ người nào, thế mạnh của mình là gì và mình không 

thích hợp với cái gì. Cụ thể là trong việc học, khả năng làm 

việc với các vấn đề liên quan đến con người, sở thích đối với 

các môn kinh tế dần hiện rõ trong tôi. Và hơn hết cả là cảm 

giác yêu thương và sự cảm thông vô bờ bến mà tôi đã được 

rèn luyện từ nhỏ, từ môi trường sống và từ sự tương tác với 

xã hội. 

Nếu không có quá trình trị liệu tâm lý, nếu hỏi tôi tự định 

nghĩa bản thân mình, tôi sẽ rất mù mờ. Chính sự mù mờ này 

khiến tôi nhàm chán và thêm vài yếu tố từ gia đình, môi 

trường sống, tôi bị bản thân thúc giục phải đi xa, đi tìm cái 

mới, cũng như tìm chính con người thật của mình. Và đó là 

những lí do làm cho tôi muốn đi du học lúc trước. 



 

Tôi không còn đứng ở giữa ngã ba đường rồi tự hỏi mình 

sẽ đi đâu. Vì giờ đây tôi biết cái đích của cuộc đời mình là 

cái gì và ở nơi nào. Ước mơ du học của tôi vẫn cháy bỏng và 

mạnh mẽ như ngày nào. Nhưng động lực của nó bây giờ 

không phải là sự trốn chạy như lúc trước, mà là khát khao 

chinh phục tri thức và trải nghiệm cuộc sống ở một nước tiên 

tiến khác. 

Tôi đã có thể xác định được tương lai của mình và màu 

sắc muôn vẻ của bức tranh cuộc sống của mình. Đối với 

mảng gia đình trong bức tranh ấy, dù biết rằng tôi không thể 

thay đổi được nó, nhưng tôi biết bức tranh của mình cần 

thêm màu gì nữa để nó toàn diện, sáng sủa hơn, và quan 

trọng hơn là tôi biết tìm kiếm chúng ở đâu. 

Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Tâm, vì 

những nỗ lực và kiên nhẫn của chị trong quá trình trị liệu cho 

tôi. Sau này có bất cứ thành công dù lớn dù nhỏ nào, tôi tin 

đó cũng là nhờ cái nền tảng vững chắc chị đã tạo cho tôi. Tôi 

thực sự cảm kích và ghi nhớ mãi hình ảnh của chị và những 

gì chị đã làm cho tôi. 

  



 

LỜI NÓI ĐẦU 
 

Tôi hiểu rằng trong cuộc sống đôi khi chúng ta tự hỏi 

“Tại sao điều đó lại xảy ra với tôi?”. Có nhiều lúc chúng 

ta buồn, khổ, lo lắng, thất vọng và cảm thấy rằng mình 

không thể nào kiểm soát cuộc sống hay suy nghĩ của mình 

được nữa. Cách đây mười năm khi làm việc với đa dạng 

thân chủ và với các vấn đề khác nhau, có nhiều lúc tôi 

cũng rất băn khoăn muốn đi tìm một hướng đi hay một 

liệu pháp nào đó phù hợp, hữu ích, sau đó tôi đã thật sự 

tìm thấy điều đó trong việc áp dụng Liệu pháp nhận thức 

hành vi không chỉ cho công việc mà còn cho cả các tình 

huống trong cuộc sống, nó giúp thay đổi những suy nghĩ 

tiêu cực và giúp nhận diện vấn đề một cách hợp lý. 

Có lẽ khi cầm quyển sách này trên tay quý độc giả sẽ 

tò mò, sẽ hỏi, Liệu pháp nhận thức hành vi là gì, nó được 

áp dụng như thế nào, cho ai? Làm thế nào giúp hỗ trợ tâm 

lý và sức khỏe tinh thần? Hay quý vị sẽ hỏi để xem trong 

này viết gì, viết như thế nào, liệu nó có ích gì với tôi hay 



 

không? Đó là một điều hoàn toàn chính đáng khi chúng ta 

đặt câu hỏi như vậy. Vì thế tôi sẽ làm hết khả năng của 

mình để đóng góp và xây dựng cuốn tài liệu này. 

Quý độc giả sẽ nhận ra rằng những gì được đề cập 

trong tài liệu này được thiết kế để có thể áp dụng một cách 

dễ dàng trong việc nhận diện vấn đề, các niềm tin gây rối 

nhiễu tâm trí, các rối loạn tinh thần, từ đó có thể áp dụng 

một cách phù hợp và linh động. Chúng ta hiểu rằng “học 

tập thông qua hành động” càng áp dụng cho bản thân và 

sau đó cho người khác sẽ càng giúp cho chúng ta nắm 

vững, hiểu sâu, tinh thần thoải mái và giải quyết vấn đề 

một cách hiệu quả hơn. Đó chính là điều mà chúng ta 

mong muốn. Tôi tin rằng quý độc giả đã sẵn sàng tiếp tục 

đọc và khám phá hoàn cảnh ra đời của tài liệu này và hiểu 

rõ hơn về cách tiếp cận trị liệu nhận thức hành vi và cách 

thức áp dụng nó cụ thể. 



 

Dịch vụ tham vấn tâm lý và hỗ trợ sức khỏe tinh thần 

ở nước ta đang trên đà phát triển, đặc biệt là ở các thành 

phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội có rất nhiều 

trung tâm tham vấn tâm lý; tư vấn tâm lý cả trực tiếp tại 

phòng tham vấn và gián tiếp thông qua điện thoại, thư, 

email, trả lời trực tuyến qua đài... đã thu hút một đội ngũ 

rất lớn các nhà giáo có tâm huyết với thế hệ trẻ, không chỉ 

những nhà tâm lý nhiều kinh nghiệm mà còn nhiều nhà 

tâm lý trẻ, nhiều nhân viên công tác xã hội, bác sĩ y khoa 

và cả đội ngũ những người giàu kinh nghiệm trong chuyên 

môn của họ, có kinh nghiệm sống và yêu thích công việc 

tham vấn và hỗ trợ tâm lý cho cộng đồng cũng tham gia. 

 

Nhu cầu tham vấn, hỗ trợ tâm lý và trị liệu của cộng 

đồng và yêu cầu thiết thực của thân chủ rất đa dạng không 

chỉ liên quan đến các thắc mắc của cá nhân về tình bạn, 

tình yêu, sức khỏe sinh sản, tinh dục, liên quan đến gia 

đình như giải quyết mâu thuẫn giữa vợ chồng, nuôi dạy 

chăm sóc con cái, các khó khăn trong học tập... mà còn 



 

các vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần, các sang chấn 

tâm lý, rối loạn như stress sau sang chấn tâm lý, lo âu, 

trầm cảm, v.v... 

Để làm việc với các vấn đề về sức khỏe tinh thần đòi 

hỏi nhà tham vấn, trị liệu và bác sĩ cần có chuyên môn và 

hiểu biết sâu về nó cũng như áp dụng công cụ và liệu pháp 

phù hợp. 

Việc nghiên cứu và áp dụng những liệu pháp tâm lý 

hiện đại trong đó có Trị liệu nhận thức hành vi đã được 

ứng dụng nhiều nơi trên thế giới và bắt đầu được áp dụng 

tại Việt Nam. Trên thế giới Liệu pháp nhận thức hành vi 

được áp dụng rộng rãi trong việc giảng dạy kỹ năng sống, 

kỹ năng xã hội, được vận dụng để làm việc với trẻ vị thành 

niên thông qua việc hướng dẫn kỹ năng kiểm soát cơn 

giận, kỹ năng ra quyết định; kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ 

năng giao tiếp; hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhân ung thư, 

những người sống chung với HIV/AIDS... Hỗ trợ cho giới 

trẻ, những người có các trải nghiệm về rối nhiễu tâm trí 



 

như trầm cảm, rối nhiễu lo âu, giận dữ, rối nhiễu ăn uống... 

Có nhiều tài liệu và nhiều nghiên cứu ứng dụng trị liệu 

nhận thức hành vi trên thế giới và các nước trong khu vực. 

Tuy nhiên, Việt Nam chưa có nhiều tài liệu và nhiều cơ 

hội để những người quan tâm có thể tiếp cận được. 

Tháng 08 năm 2010 khi đang tham khảo tài liệu “Lý 

thuyết tham vấn và trị liệu tâm lý: Hướng tiếp cận hệ 

thống” xuất bản năm 2004 của Giáo sư, Tiến sĩ Peter 

Fabian, đang giảng dạy tại Khoa tâm lý Đại học 

Edgewood, Hoa Kỳ. Tiến sĩ Steven Halford, người giám 

sát và hỗ trợ chuyên môn của tôi tại Đại Học RMIT Việt 

Nam hỏi ý kiến tôi về tài liệu đó vì ông muốn bổ sung nó 

vào trong danh mục sách tham khảo của ông. Tôi có nói 

với ông rằng: “Cuốn tài liệu này rất hay, khúc chiết, giới 

thiệu được những hướng tiếp cận trị liệu hiện nay đang 

được áp dụng trên thế giới một cách hệ thống theo trình tự 

thời gian và từng thời kỳ phát triển của nó, trong đó tác 

giả cũng nêu lên các nhận định và ý kiến riêng của mình, 



 

nên tôi nghĩ rằng nó rất có giá trị tham khảo cho chúng 

ta”. Tôi rất quý mến và thán phục về chuyên môn cũng 

như phong cách làm việc chuyên nghiệp của ông, tôi mong 

muốn nếu như ông đồng ý, tôi có thể dịch sách của ông để 

cho những đồng nghiệp Việt Nam tham khảo. Ông chia sẻ 

với tôi: “Dịch sách cũng là một công việc rất công phu, 

đòi hỏi nhiều công sức, tôi nghĩ rằng cô có khả năng, cô 

có kinh nghiệm, cô có thể viết những cuốn sách của chính 

mình!”, “Làm việc với cô, tôi cũng học hỏi được nhiều, 

giúp tôi hiểu hơn về giới trẻ Việt Nam, về phong tục tập 

quán và tâm lý người Việt, trong đó nền tảng gia đình là 

một trong những yếu tố tác động nhiều đến tâm lý của 

trẻ!”. Lời động viên và khuyến khích của ông giúp tôi suy 

nghĩ thêm về việc mình sẽ bắt đầu như thế nào và sẽ viết 

những gì để nói về công việc của tôi, một chuyên viên 

tham vấn tâm lý áp dụng trị liệu nhận thức hành vi làm 

việc với giới trẻ. Điều này đã thực sự ám ảnh và thôi thúc 

tôi cầm bút. 



 

Tập huấn trị liệu nhận thức hành vi như là một đòn bẩy 

để tôi phác thảo, thiết kế và xây dựng cuốn tài liệu này. 

Tháng 04 năm 2011, sau nhiều tháng ấp ủ, Trung tâm 

Tham vấn - Thực hành Công Tác Xã Hội, Bộ môn Công 

tác Xã hội thuộc Đại Học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn 

Thành Phố Hồ Chí Minh đã tổ chức rất thành công lớp 

huấn luyện cơ bản về “Liệu pháp nhận thức hành vi”. 

Trong quá trình tập huấn sau phần thảo luận về lý thuyết, 

quý anh chị học viên đặt nhiều câu hỏi về cách áp dụng lý 

thuyết vào thực tế: 

- Liệu lý thuyết này nó có “Tây” quá hay không? 

-  Chúng tôi muốn nhìn, quan sát cách làm việc của nhà 

tham vấn áp dụng Trị liệu nhận thức hành vi và thân 

chủ? 

-  Tiến trình của nó như thế nào, đặc biệt là trong phiên 

đầu tiên và các phiên trị liệu tiếp theo? 

-  Áp dụng tiếp cận nhận thức hành vi vào làm việc với 

thân chủ có trường hợp nào bị thất bại không?... 



 

Câu trả lời của ban huấn luyện nhận được sự đồng tình 

của một số học viên, số khác cũng phản đối và đưa ra ý 

kiến riêng của mình, số khác cho rằng khi áp dụng rồi thì 

sẽ hiểu hơn... Điều này cho thấy sự đa dạng về quan điểm 

và hướng nhìn trong cùng một sự kiện xảy ra. Trong hạn 

chế của khóa học, chúng tôi chỉ có thể trả lời trong phạm 

vi cho phép của lớp học đó, có những câu hỏi chúng tôi 

nhờ chính những học viên đứng lên trả lời thay cho chúng 

tôi dưới quan điểm của họ sau khi kết thúc khóa học này 

và có những câu vẫn còn để mở cho anh chị học viên tự 

trả lời. Riêng tôi, tôi rất tâm đắc với câu nói của ông Clyde 

Vanworth, đến từ Mỹ, là người huấn luyện chính cùng với 

tôi trong khóa tập huấn cho rằng: “Một kỹ sư làm việc, 

sửa chữa máy móc, cần có công cụ và đồ nghề, tùy vào 

vấn đề gì, bộ phận nào mà họ sử dụng công cụ đó. Chúng 

ta làm công việc này cũng cần có công cụ, có một bộ đồ 

nghề của chính chúng ta. Chúng ta cần biết nhiều công cụ 

và thành thục một vài công cụ, Liệu pháp nhận thức hành 

vi là một công cụ cần thiết có trong bộ đồ nghề của chính 



 

chúng ta”. Tiến sĩ Peter cho rằng, không có một lý thuyết 

nào là vạn năng cả, không phải lý thuyết này dùng để điều 

trị cho mọi vấn đề của thân chủ, mỗi lý thuyết được thiết 

lập dựa trên một niềm tin mạnh mẽ và quan điểm mạnh 

mẽ của chính những người sáng lập ra nó, người thực hành 

sẽ áp dụng lý thuyết phù hợp với quan điểm, với nhân cách 

của chính người đó và phụ thuộc vào từng loại vấn đề của 

từng thân chủ cụ thể nữa. Đối với lý thuyết nhận thức hành 

vi theo Albert Ellis, một trong những nhà sáng lập Liệu 

pháp nhận thức hành vi ban đầu với tên là Liệu pháp Hành 

vi Xúc cảm Hợp lý đã yêu cầu rằng: Nhà trị liệu là người 

cần thực hành liệu pháp cho chính bản thân anh ta (hoặc 

cô ta), để từ đó có thể nêu gương bản thân mình hướng 

đến việc giúp thân chủ thành công. 

Với tư cách là một người áp dụng hướng tiếp cận nhận 

thức hành vi cho bản thân và trong quá trình làm việc với 

thân chủ là sinh viên, học sinh, thanh thiếu niên, với những 

người trưởng thành trong cộng đồng cùng các vần đề liên 



 

quan đến cá nhân, mối quan hệ như gia đình, tình bạn, tình 

yêu, các rối nhiễu tinh thần như lo âu, trầm cảm, stress... 

và huấn luyện cho tham vấn viên mới hành nghề, hay hỗ 

trợ chuyên môn cho nhân viên công tác xã hội đang làm 

việc với trẻ đường phố, trong lĩnh vực HIV/AIDS và hỗ 

trợ tâm lý cho cộng đồng, cùng với sự động viên của quý 

đồng nghiệp và những ý tưởng thôi thúc sau khóa huấn 

luyện cơ bản về lý thuyết nhận thức hành vi, hơn nữa tôi 

đã tham gia vào phần thực nghiệm áp dụng trị liệu nhận 

thức hành vi trong việc giải quyết xung đột giữa cha mẹ 

và học sinh phổ thông cơ sở liên quan đến thần tượng, tôi 

xin giới thiệu cuốn tài liệu này. Có thể coi đó là cuốn cẩm 

nang đồng hành cùng với chúng ta, những người đang làm 

việc trên lĩnh vực tham vấn, hỗ trợ tâm lý, trị liệu, cho cả 

những ai muốn tìm kiếm một lý thuyết tiếp cận phù hợp 

với quan điểm triết lý nhân sinh quan của họ và cho cả quý 

độc giả, những ai đang muốn tìm kiếm những nhà tham 

vấn hay những nhà trị liệu đang thực hành liệu pháp nhận 



 

thức hành vi biết được cách tiếp cận tham vấn trị liệu cho 

họ, từ đó có được kiến thức hoặc hiểu biết cần thiết có thể 

an tâm hơn để đến với nhà trị liệu hoặc giới thiệu cho 

người thân của mình, điều này cũng phù hợp với tiêu chí 

của liệu pháp. 

Trong tài liệu này, quý độc giả sẽ tìm thấy không chỉ 

vấn đề lý thuyết mà còn thực hành. Những ví dụ áp dụng 

trong phân tích là những trường hợp điển hình trong thực 

tế công việc và trong cuộc sống, những cái tên được sử 

dụng làm ví dụ đã được thay đổi để phù hợp với nguyên 

tắc bảo mật trong tham vấn tâm lý. 

Dưới đây là mục tiêu mong đợi của tài liệu: 

- Giúp độc giả hiểu một cách khái quát về hướng tiếp cận 

về trị liệu nhận thức hành vi. 

- Giúp độc giả làm quen với các khái niệm, các quan 

điểm, phương pháp cũng như mô hình của liệu pháp 

nhận thức hành vi. 

- Học được cách thức nhận diện những suy nghĩ tự động 

tiêu cực tác động đến hành vi và cảm xúc. 



 

- Học được cách cấu trúc lại hệ thống suy nghĩ dựa trên 

mô hình nhận thức hành vi. 

- Học được cách thức sử dụng lý thuyết trị liệu nhận thức 

hành vi để hiểu về các vấn đề và các khó khăn của thân 

chủ. 

- Học được cách áp dụng các hiểu biết này trong việc lên 

kế hoạch tham vấn trị liệu và thiết kế, xây dựng một 

phiên tham vấn trị liệu cụ thể. 

- Từng bước xây dựng chiến lược và thực hành một cách 

sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề. 
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1. Lịch sử và hoàn cảnh ra đời 

Liệu pháp nhận thức hành vi ra đời từ thập niên 1950 và 

đến năm 1990 liệu pháp này được sử dụng rộng rãi trên 

thế giới. 

Liệu pháp nhận thức hành vi được hiểu một cách cơ 

bản là liệu pháp được áp dụng để tìm hiểu và điều trị các 

dạng suy nghĩ tiêu cực trong nhận thức của con người về 

một tình huống hay một sự kiện nào đó gây nên các vấn 

đề tâm lý, các mối quan hệ hay các rối nhiễu về mặt tinh 

thần của chính cá nhân đó. 

Khi một sự kiện nào đó xảy ra kích hoạt suy nghĩ của 

một cá nhân, suy nghĩ tác động lên cảm xúc đưa đến việc 

cá nhân đó hành động ra bên ngoài và hành động đó, suy 

nghĩ đó, cảm xúc đó tác động lên thể lý của cá nhân đó. 

Đôi khi chúng ta bị bệnh thực thể cũng tác động đến cảm 

xúc và suy nghĩ và hành động của chính chúng ta. Suy 

nghĩ, cảm xúc, hành vi, thể lý có sự tác động qua lại lẫn 

nhau. 

 



 

Hình 1: Mô hình nhận thức hành vi tổng quát 

Ví dụ: Long 15 tuổi, xung đột với cha về việc em có 

thần tượng là ngôi sao ca nhạc NV, em thích để mái tóc 

giống như thần tượng của mình, mái tóc trước dài che phủ 

một bên mắt và nhuộm vàng, thỉnh thoảng em dùng tay 

vén mái tóc mình sang một bên tai hoặc để phủ một nửa 

mặt, thỉnh thoảng lại hất ngược mái tóc lên. Sau một lần 

cãi nhau với ba, ba đem kéo xẻn mái tóc của em, em giận 

dữ bỏ nhà ra đi. Suy nghĩ tự động xuất hiện trong đầu Long 

là “Ba ghét em”, “Ba xem mái tóc hơn em”, “Không ai 

hiểu em hết” với cảm xúc giận dữ của Long được cho 

thang điểm 10 (thang đo cảm xúc từ 0 - 10 theo mức độ 

tăng dần trong đó 10 là ở cấp độ cao nhất), tổn thương ở 

mức độ cao nhất 10 và lo lắng ở cấp độ 5. 
 

 

Hình 2: Mô hình nhận thức hành vi 

Lý thuyết về nhận thức xây dựng dựa trên 3 điểm cơ 

bản: Thứ nhất cho rằng hiểu biết về quan điểm mà ta lựa 

chọn ảnh hưởng đến tâm trạng của ta; thứ hai cách thức 



 

suy nghĩ và tâm trạng có mối liên hệ với nhau vì thế thay 

đổi suy nghĩ có thể thay đổi tâm trạng và ngược lại. Thứ 

ba học cách thức làm việc dựa trên suy nghĩ và niềm tin 

của chính bản thân. 

Trong tham vấn và trị liệu tâm lý, việc tìm kiếm những 

niềm tin cốt lõi, những lỗi hệ thống trong suy nghĩ gây nên 

các vấn đề của thân chủ sẽ giúp cho thân chủ có thể cấu 

trúc lại suy nghĩ, thay đổi cảm xúc, chuyển đổi hành vi để 

vượt qua khó khăn, cải thiện các mối quan hệ, giải quyết 

được vấn đề cũng như các rối nhiễu tinh thần cần thiết. 

Theo tiến sĩ Peter, (2004), các liệu pháp nhận thức là 

dạng liệu pháp dùng để kiểm tra tiến trình nhận thức như 

là một chỉ báo về sức khỏe tinh thần hoặc các bệnh tinh 

thần, chính suy nghĩ và niềm tin của chúng ta chi phối 

chúng ta. Các bệnh tinh thần xảy ra khi suy nghĩ của chúng 

ta bị bóp méo và chúng ta hành động theo suy nghĩ đó. 

Liệu pháp nhận thức hành vi tập trung vào việc làm thế 



 

nào để thay đổi những suy nghĩ này và khôi phục tâm trí 

chúng ta trở về suy nghĩ thích hợp. 

Bác sĩ Đặng Phương Kiệt, (2000), cho rằng: “Cách 

tiếp cận nhận thức nhìn nhận những vấn đề rối nhiễu tâm 

lý được xem như là hậu quả của những cái nhìn méo mó 

trong thực tại của một tình huống hoặc của chính bản thân, 

của việc lý luận sai lầm hoặc lý giải một vấn đề không 

thỏa đáng”. 

Tiến sĩ Võ Văn Bản, (2002), diễn giải: “Mặc dù nhận 

thức thuộc về phạm trù của tư duy, nhưng liên quan chặt 

chẽ với các chức năng khác như trí tuệ, đặc biệt là cảm 

xúc, nhận thức bao gồm nhận thức cảm tính và lý tính, khi 

nhận thức sai lệch thuộc về nhận thức cảm tính thì dễ thay 

đổi hơn là thuộc về nhận thức lý tính” (trang 265). 

2. Cơ sở khoa học 

Nguồn gốc của Lý thuyết hành vi và nhận thức hành 

vi bắt nguồn từ trong lý thuyết học tập cổ điển (các tiếp 

thu có được thông qua rèn luyện có điều kiện và có thể 



 

quan sát đo lường được) và lý thuyết tập nhiễm xã hội, có 

nguồn gốc và cơ sở khoa học bắt đầu từ thành tựu của học 

thuyết phản xạ có điều kiện dựa trên các thực nghiệm của 

Pavlov 1927). Cũng cùng thời gian trên, Skinner (1938) 

và các đồng nghiệp của mình mở rộng thực nghiệm điều 

kiện hóa, xây dựng kỹ thuật điều kiện hóa và đưa ra học 

thuyết về điều kiện hóa thực thi. Tiếp theo đó là những 

thành tựu của tâm lý học hành vi do Watson khởi xướng. 

Từ cơ sở trên, J.Wolpe (1952) đã phát triển và hoàn thiện 

liệu pháp hành vi. Song song đó, liệu pháp nhận thức cũng 

phát triển dưới sự ảnh hưởng lớn của Aaron Beck, Ellis, 

Bandura và Meichenbaum, tạo nên và khôi phục thế cân 

bằng, từ đó nhận thức (cả tầng vô thức và ý thức) đã gia 

tăng mạnh, đóng một vai trò nổi bật trong các mô hình tâm 

bệnh học. Về sau, nhiều tác giả ứng dụng cả hai liệu pháp 

trên vì tìm thấy được sự bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau giữa 



 

các kỹ thuật. Từ đó họ gộp chung lại là Liệu pháp nhận 

thức hành vi. 

Theo thời gian cùng với sự mở rộng nghiên cứu và ứng 

dụng, trị liệu nhận thức hành vi đã được áp dụng rộng rãi 

hơn vào nhiều lĩnh vực khác nhau: Trị liệu nhận thức hành 

vi với bệnh nhân ung thư; trị liệu nhận thức hành vi với 

bệnh nhân HIV/AIDS; trị liệu nhận thức hành vi với trẻ 

em; trị liệu nhận thức hành vi với người già và các kỹ thuật 

khác có liên quan đến trị liệu nhận thức hành vi như: trị 

liệu ngắn trong nhận thức hành vi; liệu pháp nhận thức 

phân tích (CAT)... 

 

Hình 3: Nguồn gốc trị liệu nhận thức hành vi 

Các ứng dụng của liệu pháp nhận thức hành vi: 

Aron Beck đã phát triển dạng trị liệu tâm lý từ cuối 

những năm 1950 và những năm đầu của thập niên 1960 

với tên gọi là Trị liệu nhận thức, cho các bệnh nhân bị trầm 

cảm. Đến nay, hầu hết những ai đi theo hướng tiếp cận này 



 

đều sử dụng tên gọi là Nhận thức hành vi. Theo thời gian, 

liệu pháp Nhận thức hành vi đã được áp dụng rộng rãi ở 

các nước như Anh, Mỹ, Pháp và các nước phát triển khác, 

nó được sử dụng trong các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh 

thần ở các bệnh viện, tại trường học, cho các chương trình 

hướng nghiệp... Theo Tiến sĩ Stephen Brier, (2009) tại 

Anh, Dịch vụ về Sức khỏe Quốc gia với sự đề xuất của 

giáo sư Richard Layard, chính phủ đã vui vẻ chấp thuận 

việc đào tạo hơn 10 nghìn nhà trị liệu nhận thức hành vi 

trong toàn nước Anh, bởi nhiều nghiên cứu và minh chứng 

cho thấy rằng đây là liệu pháp có đầy đủ chứng cứ khoa 

học nằm trong danh sách của các liệu pháp dùng cho việc 

điều trị các vấn đề về sức khỏe tinh thần và được áp dụng 

rộng rãi. 

Trị liệu nhận thức hành vi đã được điều chỉnh cho phù 

hợp với đa dạng đối tượng thân chủ khác nhau về trình độ 

học vấn, thu nhập, văn hóa, giới tính, áp dụng từ trẻ em 



 

cho đến người lớn tuổi; được vận dụng trong trị liệu với 

cá nhân, với nhóm và với gia đình. 

Liệu pháp nhận thức hành vi được áp dụng trong việc 

giảng dạy kỹ năng sống, kỹ năng xã hội được vận dụng để 

làm việc với trẻ vị thành niên thông qua việc hướng dẫn 

kỹ năng kiểm soát cơn giận, kỹ năng ra quyết định (Brad 

Donohue, Hendra Tracy, Suzanne Gorney, 2008), kỹ năng 

giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp (Keith H.Oliver, 

Grayla Mangdon, 2008); làm việc với bệnh nhân ung 

thư...; hỗ trợ cho giới trẻ, những người có các trải nghiệm 

về rối nhiễu tâm trí như trầm cảm, rối nhiễu lo âu, giận dữ, 

rối nhiễu ăn uống... (Arthur Freeman, Stephanie 

H.Felgoise, Arthur M.Nezu, Christien.Nezu, Mark A, 

Reinecke, 2005). 

Câu hỏi đặt ra là: Vì sao liệu pháp này trở nên phổ biến 

ở các nước phát triển và làm việc với đa dạng thân chủ 

như vậy? 

Có 4 lý do chính: Thứ nhất nó mang tính ứng dụng; 

thứ hai dựa trên việc xây dựng kỹ năng; thứ ba dựa trên 



 

nghiên cứu thực nghiệm và các chứng cứ về sự thành công 

của các tổ chức đã được ghi nhận; thứ tư nó chuyển giao 

kết quả một cách nhanh chóng. 
 

Về thực nghiệm: Trị liệu nhận thức hành vi đã được 

kiểm tra thực nghiệm và được công bố rộng rãi từ năm 

1977, từ đó có hơn 500 nghiên cứu khác đã cho biết về 

hiệu quả của việc áp dụng trị liệu nhận thức hành vi cho 

đa dạng các vấn đề liên quan đến tâm lý, với các rối nhiễu 

tinh thần và các vấn đề liên quan giữa bệnh lý và tâm lý 

(Butler, Chapman, Forman & Beck, 2005; Chambless & 

Ollendick 2001; Anthony Roth & Peter Fonagy 2005). 

Theo tài liệu “Cái gì cho ai” được hiệu đính bởi Anthony 

Roth và Peter Fonagy (2005), đánh giá bình phẩm về các 

nghiên cứu trị liệu tâm lý đã cho thấy một số bằng chứng 

mạnh mẽ rằng liệu pháp NTHV là một liệu pháp rất hữu 

ích. 

Bảng 1: Bằng chứng về trị liệu nhận thức hành vi 



 

Trầm cảm Bằng chứng mạnh mẽ 

Rối loạn hưng trầm cảm Một số bằng chứng 

Ám ảnh sợ xã hội Bằng chứng mạnh mẽ 

Rối loan lo âu lan tỏa Bằng chứng mạnh mẽ 

Rối loạn hoảng sợ Bằng chứng mạnh mẽ 

Rối nhiễu ám ảnh cưỡng bức Một số bằng chứng 

Rối loạn stress sau sang chấn tâm lý Bằng chứng mạnh mẽ 

Rối nhiễu ăn uống: Thèm ăn Bằng chứng mạnh mẽ 

Chán ăn tâm lý Một số bằng chứng 

Lạm dụng chất gây nghiện Một số bằng chứng 

Vấn đề tình dục Bằng chứng mạnh mẽ 

Vấn đề hành vi đối với trẻ em tự kỷ Bằng chứng mạnh mẽ 

Trong các nghiên cứu được mô tả trong tài liệu này 

khi nhà nghiên cứu so sách cách áp dụng trị liệu NTHV 

với các liệu pháp khác và với thuốc trong từng dạng rối 

nhiễu cụ thể sẽ cho thấy rõ hơn bằng chứng về tính hiệu 

quả của nó và đồng thời giúp nhà trị liệu biết cách sử dụng 

hợp lý các công cụ của mình trong từng dạng rối nhiễu cụ 

thể. Quý độc giả có thể theo dõi bảng mô tả dưới đây cùng 



 

với lời nhận xét của các nhà nghiên cứu và các nhà bình 

luận sẽ đề cập theo từng thứ tự ưu tiên 1, 2, 3. 

Rối nhiễu trầm cảm 

1. Tiếp cận nhận thức hành vi. 

2. Liệu pháp tâm lý tương tác cá nhân. 

3. Trị liệu ngắn dựa trên cấu trúc trị liệu tâm lý tâm 

động. 

Nhận xét: Mặc dù có bằng chứng mạnh mẽ về việc các 

kỹ thuật được yêu cầu sử dụng một cách rộng rãi, có một 

sự hỗ trợ rõ ràng từ một thực nghiệm ngẫu nhiên trong 

diện rộng, có một số hỗ trợ bổ sung từ một số thực nghiệm 

nhỏ và những chỉ định gián tiếp từ các thực nghiệm với 

dân số lớn với chẩn đoán không đồng nhất. 

Rối nhiễu hưng trầm cảm 

1.  Giáo dục về mặt tâm lý 

2.  Sử dụng liệu pháp nhận thức hành vi nhằm mục 

đích can thiệp tái phát bệnh và quản lý triệu chứng 

trầm cảm, thường phối hợp với các kỹ thuật nhận thức 

để tạo dựng lối sống lành mạnh cho thân chủ. 

3.  Liệu pháp tương tác cá nhân và nhịp điệu xã hội. 

4.  Can thiệp gia đình, cụ thể cho các gia đình với các 

cách bày tỏ cảm xúc ở cấp độ cao. 



 

Ám ảnh sợ đặc hiệu 

- Liệu pháp giải cảm ứng áp dụng trong căng thẳng và 

làm sáng tỏ cho ám ảnh sợ máu - tổn thương thực thể. 

 Nhận xét: Mặc dù có những nghiên cứu được áp dụng 

cho tình trạng căng thẳng cho ám ảnh sợ máu - tổn thương 

thực thể, kết quả cho thấy chỉ có một nhóm nghiên cứu 

duy nhất là phù hợp cho dạng sợ đặc hiệu này. 

Ám ảnh sợ xã hội 

1.  Liệu pháp giải cảm ứng. 

2.  Liệu pháp nhận thức phối hợp với giải cảm ứng. 

Rối nhiễu lo âu lan tỏa 

1.  Liệu pháp nhận thức hành vi. 

2.  Áp dụng các kỹ thuật thư giãn. 

Rối nhiễu công kích có hoặc không có ám ảnh sợ 

khoảng trống 

1.  Liệu pháp giải cảm ứng. 

2.  Liệu pháp nhận thức hành vi. 

3.  Liệu pháp kiểm soát công kích. 

Rối nhiễu ám ảnh cưỡng bức 

1.  Liệu pháp giải cảm ứng, làm sáng tỏ và đối mặt với 

tình huống gây ra các cơn công kích hoặc sợ hãi. 



 

2.  Sử dụng liệu pháp tổ chức lại nhận thức và xúc cảm 

nhận thức hợp lý trong đó có phối hợp với giải cảm 

ứng. 

Nhận xét: Có bằng chứng về sự pha trộn cho việc kết 

hợp liệu pháp nhận thức với can thiệp làm sáng tỏ và phản 

ứng lại (ERP) trong mức độ điều trị. Có lẽ bằng chứng sẽ 

mang tính thuyết phục hơn cho việc phối hợp này, khi 

bệnh nhân bị thất bại trong việc phản ứng với việc chỉ áp 

dụng đơn lẻ ERP và trong việc quản lý cách thức phản ứng 

lại với các căng thẳng mà có liên quan đến việc lặp đi lặp 

lại (và mang tính thụ động) tập trung vào các triệu chứng 

của các căng thẳng đó và vào các nguyên nhân và hậu quả 

cụ thể của nó. 

Rối nhiễu stress sau sang chấn tâm lý 

1. Tiếp cận nhận thức hành vi. 

2. Tiến trình xử lý và gây tê bằng sự chuyển động mắt 

(EMDR). 

3.  Cấu trúc liệu pháp tâm lý tâm động (phân tâm mới). 

Nhận xét: Có một số về tiếp cận nhận thức hành vi đối 

với rối nhiễu stress sau sang chấn tâm lý, tất cả gợi ý về 

các yếu tố ảnh hưởng nổi bật và tiến trình xử lý và gây tê 

bằng sự chuyển động mắt cũng có bằng chứng. Sự cân 

bằng giữa các kỹ thuật hành vi và nhận thức hành vi cũng 



 

biến đổi theo chiều của các nghiên cứu và cũng liên quan 

tới các nhu cầu cụ thể của thân chủ. Sự tác động của các 

kỹ thuật tâm động cũng được làm sáng tỏ trong một số thử 

nghiệm nhỏ, nhưng các vấn đề liên quan đến phương pháp 

gây khó khăn cho việc nhận diện một cách rõ ràng về lợi 

ích của nó. 

Rối loạn về chán ăn tâm lý (giảm cân một cách trầm 

trọng /ép xác) 

1.  Quản lý cách thức gia cố hành vi bằng việc tưởng 

thưởng cho bệnh nhân nội trú (trong việc có liên quan 

đến biện pháp làm tăng cân). 

2.  Liệu pháp gia đình (cụ thể khi cung cấp cho những 

bệnh nhân trẻ với việc giảm cân quá mức). 

3.  Tiếp cận nhận thức hành vi. 

4.  Trị liệu tâm động tập trung. 

5.  Liệu pháp nhận thức phân tích. 

Thèm ăn và chán ăn thất thường 

1. Liệu pháp nhận thức hành vi, bao gồm quản lý chế 

độ ăn kiêng cho bệnh nhân với chứng thèm ăn và chán 

ăn thất thường. 

2. Liệu pháp tâm lý tương tác cá nhân với bệnh nhân 

thèm ăn và chán ăn thất thường. 

Tâm thần phân liệt 



 

1.  Chương trình can thiệp gia đình. 

2.  Sử dụng nhận thức hành vi cho hoang tưởng. 

3.  Giáo dục tâm lý trong việc phối hợp với can thiệp 

về mặt tâm lý. 

Rối nhiễu nhân cách 

1. Liệu pháp hành vi biện chứng cho rối nhiễu nhân 

cách ranh giới. 

2. Liệu pháp tâm lý tâm động cho rối nhiễu nhân cách 

ranh giới. 

3. Huấn luyện kỹ năng xã hội cho rối nhiễu nhân cách 

tránh né. 

Lạm dụng rượu 

1. Can thiệp giáo dục ngắn, bao gồm phỏng vấn về các 

động cơ cá nhân (đặc biệt cho bệnh nhân lạm dụng 

rượu ở cấp độ thấp và không đi kèm với các vấn đề về 

tâm thần). 

2.  Huấn luyện kỹ năng xã hội, phòng ngừa tái bệnh, 

gợi ý cách thức đối mặt tình huống, huấn luyện các kỹ 

năng ứng phó, quản lý cách thức gia cố hành vi bằng 

việc tưởng thưởng, phỏng vấn động cơ và trị liệu hôn 

nhân, thường được cung cấp phụ thêm và phối hợp 

theo từng cấp độ khác nhau như là một phần của một 

gói điều trị. 



 

3. Tiếp cận 12 bước. 

4. Tiếp cận gia cố cộng đồng. 

Lạm dụng Cocaine 

1.  Quản lý cách thức gia cố hành vi bằng việc tưởng 

thưởng và các tiếp cận gia cố cộng đồng. 

2.  Các tiếp cận 12 bước. 

3.  Liệu pháp nhận thức hành vi (tập trung vào việc 

phòng ngừa tái phát). 

4.  Trị liệu hôn nhân hành vi. 

Lạm dụng thuốc giảm đau 

- Liệu pháp hỗ trợ cảm xúc (có ít bằng chứng). 

 Nhận xét: Việc điều trị thường được sử dụng nghiên 

cứu trong chương trình mà bao gồm cả việc duy trì sử 

dụng thuốc thay thế là Methadone, có một số hạn chế 

trong minh chứng liệu pháp hỗ trợ cảm xúc chỉ dựa trên 

một thử nghiệm duy nhất. 

Rối nhiễu chức năng sinh dục 

1.  Tiếp cận điều trị hành vi và nhận thức hành vi với 

mục tiêu làm giảm các lo âu tình dục và cải thiện giao 

tiếp cho rối nhiễu chức năng cường dương. 

2.  Các kỹ thuật giải cảm ứng dựa trên hành vi cho 

chứng co thắt âm đạo. 

Có kỹ thuật hành vi đặc trị cho xuất tinh sớm. 



 

Chương trình can thiệp cho trẻ em 

- Sử dụng nhận thức hành vi cho điều trị trầm cảm. 

- Liệu pháp tương tác cá nhân thích ứng với trẻ vị 

thành niên với trầm cảm. 

- Liệu pháp trị liệu tâm lý tâm động cho rối nhiễu lo 

âu có trầm cảm. 

1.  Các kỹ thuật giải cảm ứng (làm sáng tỏ - đối mặt 

với tình huống ám sợ). 

2.  Liệu pháp nhận thức hành vi cho rối nhiễu ám ảnh 

cưỡng bức và rối nhiễu lo âu lan tỏa. 

3.  Áp dụng cách điều trị quản lý tình huống bất ngờ, 

quản lý cách thức gia cố hành vi bằng việc tưởng 

thưởng cho hành vi không thích hợp trong tự kỷ. 

4.  Chương trình huấn luyện phụ huynh và liệu pháp 

nhận thức hành vi cho các vấn đề về đạo đức. 

5.  Liệu pháp đa dạng hệ thống - chương trình điều trị 

tập trung vào nền tảng gia đình và cộng đồng cho trẻ 

vị thành niên với các vấn đề đạo đức. 

6.  Điều trị dài hạn liệu pháp đa phương diện - chương 

trình áp dụng nhiều liệu pháp điều trị cho các rối nhiễu 

tăng động, giảm chú ý ở trẻ. 

Nhận xét: Một cách tổng quát các phát triển về các 

minh chứng dựa trên chương trình can thiệp cho trẻ em 



 

chậm trễ hơn so với các rối nhiễu của người trưởng thành, 

có một số trường hợp họ dựa vào cách điều trị cho người 

lớn từ đó áp dụng linh động đối với trẻ em. 

Chương trình can thiệp cho người già 

1. Hành vi, hành vi nhận thức và cấu trúc trị liệu tâm 

lý tâm động đối với trầm cảm. 

2. Nhận thức hành vi cho rối nhiễu lo âu. 

3. Nhận thức hành vi cho rối nhiễu giấc ngủ. 

4. Can thiệp về giáo dục tâm lý và trị liệu tâm lý cho 

người chăm sóc. 

5. Định hướng thực tế cho người đãng trí bao gồm 

kích thích nhận thức như là một phần của định hướng 

thực tế. 

3. Các ứng dụng của trị liệu nhận thức hành vi 

Phần vừa nêu ở trên là phần nhận xét và tóm tắt trong 

cuốn tài liệu “Cái gì cho ai”, gồm các nghiên cứu đã được 

áp dụng và thực nghiệm tại các trường Đại học và các viện 

nghiên cứu như: Đại học London, Khoa Tâm lý học Sức 

khỏe lâm sàng thuộc Đại học London, Đại học Leeds, Đại 

học Wales ở Bangor, Đại học Minesota và Đại học 

Pennsylvania, Đại học Pittsburgh... 



 

Tại Việt Nam, từ những thập niên 80 của thế kỷ XX 

những trung tâm tư vấn và hỗ trợ tâm lý bắt đầu ra đời. 

Tuy nhiên việc vận dụng hay áp dụng hướng tiếp cận nào 

thì chưa có bất kỳ nghiên cứu nào khảo sát hoặc thống kê 

hay miêu tả thực trạng. Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện 

nay có hơn 20 trung tâm tham vấn và hỗ trợ tâm lý, việc 

hiểu biết về thực trạng và hướng tiếp cận của các trung 

tâm tham vấn và hỗ trợ sức khỏe tinh thần tại các bệnh 

viện tâm thần các trung tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần 

sẽ giúp cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy, tập huấn, 

làm việc hay viết tài liệu giáo trình phục vụ cho việc tham 

vấn nói riêng và cho lĩnh vực hỗ trợ tâm lý và sức khỏe 

tinh thần nói chung là rất cần thiết. Bác sĩ Võ Văn Bản, 

trong tài liệu về thực hành trị liệu tâm lý được xuất bản 

năm 2002 cho rằng: Trước những năm 1960 thế kỷ XX, 

ngành tâm thần học nói chung và liệu pháp tâm lý nói 

riêng vẫn chưa được chú trọng nhiều, từ những năm 1960-

1970 với sự ra đời của Bộ môn Tâm thần học của trường 

Đại Học Y Hà Nội, Khoa tâm thần của bệnh viện Bạch 



 

Mai đã áp dụng các liệu pháp như: giải thích hợp lý, liệu 

pháp ám thị lúc thức và thôi miên. Từ những năm 1970-

1990, áp dụng liệu pháp thư giãn luyện tập phối hợp với 

Yoga và cách thở của khí công tại Khoa Tâm thần Bệnh 

viện Bạch Mai đến năm 1990. Từ năm 1990 tới 2000, một 

số bác sĩ đã áp dụng liệu pháp mới như: Liệu pháp tâm lý 

nhóm, liệu pháp gia đình để điều trị tâm căn và các chứng 

gây nghiện... 

Thực tế, chúng ta đã áp dụng một số liệu pháp trị liệu 

như đã đề cập ở trên, nhưng riêng Liệu pháp nhận thức 

hành vi chưa được áp dụng nhiều, ngoại trừ một vài nơi 

như: Phòng tham vấn và hỗ trợ tâm lý sinh viên thuộc 

trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam; các thông tin 

của Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Hữu Thọ đăng trên trang web: 

tamlythuchanh.com; một thông tin đáng mừng khi vào 

trang Google để tìm về “Trị liệu nhận thức hành vi” chúng 

ta thấy xuất hiện rất nhiều trang web và thông tin liên quan 

đến trị liệu nhận thức hành vi được một số tác giả sưu tầm, 



 

dịch và chia sẻ, được đăng trên các trang cá nhân hay các 

trang web của Trung tâm tư vấn tâm lý, các bệnh viện tâm 

thần..; các thông tin rất đầy đủ về trị liệu nhận thức hành 

vi của Bác sĩ Nguyễn Văn Khuê và Bác sĩ Nguyễn Minh 

Tiến đăng trên trang web: trilieutamly.com phần nào đóng 

góp một cách nhìn và hiểu biết đầy đủ về tiếp cận trị liệu 

nhận thức hành vi, nó không những phù hợp ở các nước 

phương Tây mà còn cho cả phương Đông. 

Về nghiên cứu thực nghiệm chúng ta có nghiên cứu 

của Tiến sĩ Đỗ Hạnh Nga, thuộc Trung tâm Tham vấn - 

Thực hành công tác xã hội, Trường Đại học Khoa học Xã 

hội Nhân văn Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2009-2010. 

Liệu pháp nhận thức hành vi đã được ứng dụng vào phần 

thực nghiệm tác động trong nghiên cứu xung đột tâm lý 

giữa cha mẹ và con lứa tuổi thiếu niên về thần tượng. Đề 

tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Quốc Gia TPHCM, 

MS:B2008-18b-04 do Tiến sĩ Đỗ Hạnh Nga làm chủ đề 

tài, đã đưa ra nhận định rằng: “Thực nghiệm trong giải 



 

quyết xung đột giữa cha mẹ và học sinh lứa tuổi thiếu niên 

về thần tượng rất hiệu quả. Việc tìm kiếm những niềm tin 

cốt lõi, nhận diện được các suy nghĩ tự động tiêu cực có 

hại cho bản thân, từ đó lập kế hoạch ghi nhận và thực hành 

thay đổi suy nghĩ, kiểm soát thể lý và cảm xúc bản thân, 

thay đổi tương tác với người khác, với cha mẹ hoặc con 

cái trong việc giải quyết xung đột”. 

Như vậy, kết quả thực nghiệm một lần nữa khẳng định 

hiệu quả của việc áp dụng liệu pháp nhận thức hành vi làm 

việc với trẻ vị thành niên trong các vấn đề liên quan đến 

các sự kiện tạo nên cảm xúc giận dữ, tức giận và gây hấn 

của trẻ. Việc áp dụng liệu pháp nhận thức hành vi làm việc 

với thanh thiếu niên, với học sinh sinh viên, với các vấn 

đề liên quan đến tâm lý và sức khỏe tinh thần có tính khả 

thi cao. Tôi cho rằng chúng ta có thể áp dụng và vận dụng 

nó trong môi trường văn hóa Việt Nam và bản thân tôi 

cũng đã áp dụng trong công việc của mình như là một nhà 

tham vấn tâm lý dưới sự giám sát và hỗ trợ chuyên môn 



 

của những người có kinh nghiệm thực hành và chuyên 

môn sâu. 

  



 

 

 

 

CHƯƠNG 2 

 

 

NHẬN DIỆN VẤN ĐỀ THEO CÁCH 

TIẾP CẬN HỆ THỐNG TRONG TRỊ 

LIỆU NHẬN THỨC HÀNH VI 

  



 

1. Các yếu tố tác động đến sự hình thành và phát 

triển nhân cách 

Yếu tố di truyền sinh học, sự tương tác xã hội và sự 

tương tác giữa hai yếu tố trên là nền tảng cơ bản giúp hình 

thành và phát triển nhân cách của chúng ta. Một khi một 

trong hai yếu tố này hoạt động một cách khác thường dẫn 

đến các bệnh về mặt thể lý hay các rối nhiễu về mặt thần 

kinh, não, tâm lý hoặc tinh thần, Ellis đưa ra nhận định 

rằng: Có thể có một nền tảng di truyền sinh học ảnh hưởng 

mạnh mẽ đến các kiểu mẫu suy nghĩ của chúng ta. Vì thế 

đặc điểm sinh học có thể góp phần gây nên các khả năng 

rối nhiễu của tư duy và cũng đồng thời có thể giúp đỡ và 

tạo điều kiện để chống đỡ hoặc sửa chữa các kiểu tư duy 

có vấn đề này. Tôi hiểu rằng cơ cấu của tiếp cận trị liệu 

nhận thức hành vi dựa vào điểm mạnh này của yếu tố sinh 

học để giúp chữa trị và thay đổi những kiểu tư duy gây rối 

nhiễu. 



 

Nhân tố thứ hai, sự tương tác xã hội. Con người chúng 

ta tương tác với người khác trong phạm vi gia đình, bạn 

bè, trong các nhóm đồng đẳng, trong phạm vi nhà trường, 

công việc, thể chế xã hội, tôn giáo... Trong quá trình tương 

tác này chúng ta xây dựng hình ảnh bản thân, sự nhận thức 

bản thân, giá trị của bản thân trong tương tác với người 

khác. Một khi sự tương tác này không suôn sẻ hay bị ảnh 

hưởng, nó có thể tác động đến sự nhìn nhận của cá nhân 

đó về việc xây dựng hình ảnh hay lòng tự trọng của chính 

họ, ví dụ như: Tôi là người không ra gì, bất tài, không giỏi 

giang, là đứa vứt đi...; cần chú ý rằng bản thân sự tương 

tác đó không gây ra vấn đề mà là chúng ta gán cho nó một 

ý nghĩa cụ thể nào đó thông qua “sự lý giải”. Ý nghĩa của 

sự vật là một sản phẩm xã hội, sản phẩm của hành động 

và tương tác cá nhân. Herber Blumer (1900-1987) cho 

rằng: Ý nghĩa của sự vật nảy sinh từ mối tương tác xã hội 

giữa các cá nhân, bản thân sự vật vốn không có nghĩa mà 



 

chính con người trong quá trình tương tác với nhau đã gán 

cho mỗi sự vật một ý nghĩa nhất định. 

Theo quan điểm hiện đại có nhiều hơn 2 yếu tố tác 

động và ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe tinh thần của 

chúng ta đó là yếu tố di truyền, yếu tố tâm lý trong quá 

trình phát triển và yếu tố môi trường. Khi thân chủ chia sẻ 

những vấn đề hiện tại của họ, chúng ta cần hiểu rằng: 

“Một vấn đề trong một lĩnh vực phản ảnh một vấn đề trong 

các vấn đề khác”, vì thế, cần nắm vững vấn đề trong một 

cơ cấu tổng thể, hệ thống của chính nó. Và “cơ chế xác 

định đầu ra cuối cùng đó là một tiến trình tư duy, trong đó 

tư duy xác định tính cách và hành vi của chúng ta”. 

 2. Lý thuyết A-B-C về nhân cách 

 

Hình 4: Lý thuyết A-B-C về nhân cách 



 

Tiến trình tư duy hay lý thuyết A-B-C bao gồm 3 yếu 

tố: A: Các sự kiện kích hoạt; B: Niềm tin về các sự 

kiện gây kích hoạt; C: Hậu quả về mặt hành vi và cảm 

xúc. 

A: Các sự kiện kích hoạt là những hoạt động hay sự 

kiện, tình huống xảy ra với một cá nhân gây bùng phát 

phản ứng trở lại sự kiện đó từ phía của cá nhân đó. 

 B: Là những niềm tin hay lý giải của chúng ta về sự 

kiện. 

 C: Hậu quả hành vi cảm xúc là một phản ứng về cảm 

xúc hoặc hành vi của chúng ta như là một phản ứng 

trở lại các điều kiện đã xảy ra. 

Ví dụ: Một buổi trưa sau giờ học, Lan đang đi trên 

hành lang của trường, nhìn thấy Hoa đi qua Lan gật đầu 

và mỉm cười chào. Hoa vẫn im lặng như không để tâm tới 

và tiếp tục bước qua. Không nhận được phản hồi từ Hoa, 

Lan trở nên giận dữ, bực tức cho rằng Hoa khinh thường 

mình, Hoa là đứa con gái chảnh chọe. Từ đó về sau, Lan 



 

không thèm kết bạn với Hoa nữa, Lan chia sẻ những suy 

nghĩ của mình với những người bạn khác. 

A: Khi Lan đi qua giảng đường mỉm cười chào và 

Hoa không phản ứng gì. 

C: Bực tức, giận dữ, chia sẻ suy nghĩ của mình về 

Hoa với những người bạn khác. 

B: Hoa khinh thường mình, Hoa chảnh chọe 

 Ở đây chúng ta thấy rằng bản thân của việc chào hỏi, 

mỉm cười và không có phản ứng trở lại của đối phương 

không gây sự tức giận cho Lan, mà chính việc lý giải tình 

huống đã gây nên cảm xúc khó chịu. Chính niềm tin rằng: 

“Việc mình chào người ta phải được đáp lại, còn một khi 

người ta không chào lại, là người ta khinh mình” đã gây 

bùng nổ hậu quả cảm xúc nơi Lan. 

Câu hỏi đặt ra là có cách lý giải nào khác hay góc nhìn 

nào khác về việc Hoa không phản ứng gì trước cách chào 

hỏi của Lan hay không? 



 

Trung một người bạn khác của Hoa cũng gặp và chào 

Hoa, Hoa vẫn không phản ứng gì, im lặng mắt nhìn xa 

xăm, bước đi lững thững. 

Phản ứng của Trung: Hơi lo lắng, không biết chuyện 

gì xảy ra với Hoa, “Mọi bữa nó đâu có vậy đâu, hôm nay 

sao phản ứng kì vậy ta?”, Trung đi hỏi một vài đứa bạn và 

được bạn cho biết là Hoa vừa xem kết quả điểm thi học kỳ 

bị rớt một môn, bình thường Hoa là đứa học rất khá. Trung 

lo lắng về tình hình của bạn, chiều tối về nhà điện thoại và 

hỏi thăm, an ủi động viên bạn. 

 Ở đây chúng ta thấy rất rõ, bản thân sự kiện không 

gây ra hậu quả về mặt cảm xúc mà là cách thức chúng ta 

lý giải sự kiện đó. Trong cuộc sống và trong các mối quan 

hệ, nếu như chúng ta có những niềm tin hay cách lý giải 

sự kiện hợp lý sẽ giúp cho chúng ta phát triển nhân cách, 

một khi chúng ta có những cách tư duy không hợp lý sẽ 

gây khó khăn cho chính chúng ta trong việc phát triển bản 

thân và xây dựng mối tương tác với người khác. 
 



 

Có mối tương quan lớn giữa xúc cảm và suy nghĩ, 

trong đó xúc cảm ảnh hưởng đến cách thức suy nghĩ và 

suy nghĩ cũng ảnh hưởng đến cách thức cảm nhận cảm 

xúc. Mối quan hệ giữa xúc cảm và suy nghĩ được tạo ra 

hàng ngày, hàng giờ trong cuộc sống thường nhật. Theo 

quan điểm về nhận thức thì có nhiều hơn một cách thức và 

quan điểm khi nhìn một sự vật hiện tượng. Điều này có 

nghĩa là bạn có lẽ không thể chọn sự việc, sự kiện nhưng 

bạn có thể chọn cách thức tương tác nào giúp bạn cảm 

thấy tốt hơn và hành động một cách hiệu quả hơn. Điều 

này có nghĩa là giữa suy nghĩ của bạn và cảm xúc của 

bạn có sự liên hệ với nhau và cách thức mà suy nghĩ và 

cảm xúc tương tác với nhau tạo nên cung bậc và màu sắc 

tâm trạng của bạn. 

3. Mục tiêu của trị liệu 

Chúng ta vừa nắm rõ các yếu tố giúp xây dựng và phát 

triển nhân cách của chúng ta, đồng thời chúng ta cũng tìm 



 

hiểu về các nguyên nhân gây rối nhiễu tinh thần. Trong 

mục này và các phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu sâu 

hơn về mục tiêu của trị liệu nhận thức hành vi cũng như 

cách thức áp dụng nó vào trong từng dạng rối nhiễu tinh 

thần cụ thể. 

Dựa trên sự hiểu biết về phát triển nhân cách, các 

nguyên nhân và nguồn gốc gây nên các rối nhiễu tinh thần, 

áp dụng Trị liệu nhận thức hành vi hướng đến các mục 

tiêu sau đây: 

-  Mục tiêu đầu tiên: Giúp thân chủ nhận diện và thách 

thức với những niềm tin hay kiểu mẫu suy nghĩ không hợp 

lý và hướng dẫn thân chủ giải thoát khỏi sự ràng buộc hay 

hạn chế của kiểu suy nghĩ cũ, xây dựng các kiểu suy nghĩ 

mới phù hợp. 

-  Mục tiêu thứ hai: Kiểm tra cảm xúc do niềm tin phi 

lý gây nên.  

-  Mục tiêu thứ ba: Giúp thân chủ thay đổi những niềm 

tin do những suy nghĩ vô lý gây ra. Thông qua các kỹ thuật 



 

can thiệp và phòng ngừa, đặc biệt là vận dụng liệu pháp 

cảm xúc hành vi hợp lý thông qua mô hình điều trị 

ABCDE. 

Mô hình điều trị ABCDE 

 

Hình 5: Mô hình điều trị 

A (Sự kiện kích hoạt) Các nhà trị liệu thường chia các sự 

kiện kích hoạt thành hai phần:  

1) điều gì đã xảy ra và  

2) những gì bệnh nhân cảm nhận đã xảy ra. 

Thông thường, các nhà trị liệu chỉ tập trung vào một vài 

sự kiện kích hoạt tại một thời điểm. Đôi khi hậu quả trước 

đó (C) trở thành sự kiện kích hoạt.  



 

C (Hệ quả) Đôi khi nhà trị liệu khó phân biệt được đâu 

là hậu quả và đâu là niềm tin.  

Hậu quả có xu hướng là những cảm giác như "Tôi cảm 

thấy rất căng thẳng."  

Cảm xúc không thể bị tranh chấp, nhưng niềm tin mang 

lại cảm giác thì có thể. Thay đổi niềm tin (B) có thể thay đổi 

hậu quả (C). 

 B (Niềm tin) Niềm tin phi lý hoặc tự đánh bại bản thân, 

chứ không phải là niềm tin tự lực, là trọng tâm của liệu 

pháp. Thay đổi niềm tin không hợp lý có thể thay đổi hậu 

quả.  

D (Tranh chấp) Tranh chấp những niềm tin phi lý là kỹ 

thuật trị liệu chính.  

E (Hiệu quả) 

Việc tranh luận với những niềm tin không hợp lý, đưa 

ra cách thức can thiệp (D) giúp thân chủ nhìn ra được vấn 

đề thật sự của mình và tìm kiếm một hiệu ứng mới được 

xây dựng trong ý thức, xúc cảm và hành vi (E), hiệu ứng 

mới này sau đó sẽ tạo ra một cảm xúc khác trong cá nhân 

đó. 

 



 

-  Mục tiêu cuối cùng và dài hạn của liệu pháp đó là 

vượt qua được bệnh tật, trở về chính bản thân mình với sự 

thoải mái, tự tại, vị tha cho chính mình và cho người khác, 

bởi vì con người ai cũng có thể phải qua những sai lầm để 

có được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. 

  



 

 

 

CHƯƠNG 3 
 

 

CÁC QUAN ĐIỂM TIẾP CẬN CỦA 

LIỆU PHÁP TRỊ LIỆU 

  



 

Mỗi hướng tiếp cận trị liệu đều dựa trên những triết lý, 

giả thuyết cơ bản và những điểm chính yếu cần thiết làm 

nền tảng. Việc hiểu biết nguyên tắc, cách thức tiếp cận, 

biết nguyên nhân gây nên vấn đề của thân chủ và các triệu 

chứng của thân chủ giúp cho nhà tham vấn, nhà trị liệu 

xây dựng chiến lược, vạch ra hướng đi trong quá trình làm 

việc với thân chủ. 

Loan, 19 tuổi, đến gặp nhà tham vấn khi đang học học 

kỳ thứ hai của đại học và được tham vấn trị liệu trong vòng 

5 tháng, trong suốt giai đoạn học của mình, mỗi tuần một 

lần, mỗi lần một tiếng để làm việc cùng nhà tham vấn. 

Loan đến gặp nhà tham vấn với vấn đề về tình cảm, Loan 

vừa chia tay người yêu, Loan cảm nhận tâm trạng mình 

không vui, khí sắc buồn khổ, chán nản và thất vọng về bản 

thân, lo âu không biết cuộc sống rồi sẽ đi về đâu, có nhiều 

suy nghĩ tiêu cực về bản thân. Trong vòng 3 tháng liên tục 

Loan gặp nhiều khó khăn trong các hoạt động hàng ngày 

của mình như: học tập sa sút, không muốn đi ra ngoài, ngại 

khi phải bước chân đi đâu đó, khó khăn trong việc xây 



 

dựng mối quan hệ bạn bè, hay xung đột với mẹ, khó khăn 

trong việc xây dựng mối quan hệ với mẹ, khó khăn trong 

việc quản lý cảm xúc bản thân. Qua các test kiểm tra đánh 

giá về sức khỏe tinh thần, qua việc thu thập thông tin và 

qua tham khảo sổ tay hướng dẫn và chẩn đoán về các rối 

nhiễu tâm thần - DSM-IV, Loan được cho là bị trầm cảm 

lâm sàng ở thể trạng bình không có ý tưởng tự sát. 

Mặc dù tham vấn và trị liệu phải được áp dụng một 

cách thích hợp cho từng cá nhân, cho từng vấn đề cụ thể. 

Thế nhưng dưới quan điểm tiếp cận nhận thức hành vi thì 

để làm việc với Loan về vấn đề của cô ta, nhà tham vấn 

cần có một số hiểu biết nhất định về nguyên tắc cơ bản 

của quan điểm nền tảng, triết lý và cách tiếp cận của liệu 

pháp, cần hiểu rõ và nắm vững khi áp dụng trong làm việc 

với thân chủ. 

1. Sáu hướng tiếp cận cơ bản 

Có sáu hướng tiếp cận cơ bản mà trị liệu nhận thức 

hành vi nhấn mạnh: 



 

Thứ nhất: Cách thức một cá nhân hiểu các sự kiện 

cuộc sống đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định 

cách thức anh ta/cô ta phản ứng với các sự kiện này. 

Ngay từ ban đầu, nhà tham vấn, nhà trị liệu cần nhận 

diện những suy nghĩ hiện tại của thân chủ, những suy nghĩ 

gây nên cảm xúc buồn chán, cô đơn và những hành vi khó 

khăn mà thân chủ đang mắc phải; thứ hai cần nhận diện 

những yếu tố nào ảnh hưởng đến quan điểm của thân chủ; 

thứ ba là cần nhận ra những sự kiện gì đang xảy ra với 

thân chủ và cách thức thân chủ lý giải nó như thế nào. 

Thứ hai: Thân chủ được xem như bị tiêu cực quá mức 

trong các niềm tin của họ và chịu đựng đau đớn từ việc sử 

dụng thông tin kém thích nghi trong quá trình xây dựng 

các chiến lược. 

Ví dụ, với Loan việc chia tay người bạn trai là một mất 

mát quá lớn với cô, cô cho rằng anh không xứng đáng để 

cô yêu, hay sâu xa hơn cô tin rằng không có ai yêu cô thật 



 

lòng cả. Ở đây cho thấy rằng thân chủ bị tiêu cực quá mức 

trong các niềm tin của họ, nên họ sẽ gặp khó khăn trong 

việc tin tưởng người khác. Với vai trò nhà tham vấn hay 

nhà trị liệu, cần thể hiện sự quan tâm và chú ý tập trung 

vào điểm mạnh, điểm tích cực thông qua những phản hồi 

thông tin từ phía thân chủ vào mỗi cuối phiên tham vấn. 

Thứ ba: Trị liệu nhận thức hành vi nhấn mạnh vào 

việc hợp tác và tham gia một cách chủ động vào từng 

phiên tham vấn. 

Trị liệu NTHV trực tiếp đưa ra những lời đề nghị, cách 

thức thảo luận và cả bài tập về nhà, khuyến khích thân chủ 

chủ động chia sẻ vấn đề mà họ quan tâm. Việc hoàn thành 

các bài tập về nhà hay thực hành ngoài phòng tham vấn 

thể hiện sự hợp tác và chủ động của thân chủ. 

Thứ tư: Nhận thức hành vi tập trung vào việc giải 

quyết vấn đề, ngay từ đầu nhấn mạnh vào vấn đề hiện tại, 

tập trung vào việc giải quyết vấn đề và hậu quả hiện tại vì 



 

vậy cần thiết xây dựng mục tiêu, tìm kiếm nguyên nhân 

và hướng dẫn thân chủ nhận diện các niềm tin không hợp 

lý của họ bao gồm khuynh hướng của các tiến trình suy 

nghĩ tiêu cực; kiểm tra một cách hệ thống về tính chính 

xác của các niềm tin và các khuynh hướng này, khuyến 

khích thân chủ tham gia chuỗi thực nghiệm, trong đó hành 

vi hiện tại được thay đổi một cách hệ thống để kiểm tra 

tính chính xác của các niềm tin đó. 

Thứ năm: Trị liệu nhận thức hành vi theo cách giáo 

dục tâm lý với mục tiêu hướng dẫn thân chủ trở thành 

“người dẫn đường” của chính họ, giúp phòng ngừa tái 

phát. 

Thứ sáu: Các phiên tham vấn trị liệu trong nhận thức 

hành vi được thiết kế theo một cấu trúc cụ thể. Nó được 

xây dựng theo từng bước cụ thể như: Xác lập mục tiêu, 

nội dung hoạt động, kết thúc và lượng giá. 



 

2. Các quan điểm nền tảng 

Để áp dụng được tiếp cận trị liệu nhận thức hành vi 

chúng ta cần hiểu các triết lý và quan điểm nền tảng của 

nó. Theo Stephen (2004) có 5 điểm chính yếu đầu tiên 

nhất cần ghi nhận trong việc thực hành liệu pháp nhận 

thức hành vi: 

Thứ nhất: Luôn luôn có những cách nhìn hoặc quan 

điểm khác vì vậy cần chú ý đến nó. 

Thứ hai: Sự kiện không phải là nguyên nhân tác động 

đến cảm xúc của chúng ta. 

Thứ ba: Chúng ta tạo nên các đặc trưng về cách nhìn 

thế giới. 

Thứ tư: Đó là một con đường hai chiều. 

Thứ năm: Chúng ta là những nhà khoa học về trái 

tim. 

Quan điểm thứ nhất: Luôn có những cách nhìn 

hoặc quan điểm khác 



 

Trước hết các anh chị hãy nhìn bức tranh dưới đây. 

Đây là một thực nghiệm cổ điển trong tâm lý học. Các 

anh chị hãy quan sát bức tranh và cho tôi biết các anh 

chị nhìn thấy gì? 

 

Hình 6: Tranh 1 

Có lẽ trong số quý độc giả ở đây sẽ nhìn thấy bức ảnh 

một cô gái đang mặc áo choàng lông với một dây chuyền 

trên cổ áo, với một chiếc mũ lông công được gắn trên đầu, 

đầu quay ra một nơi khác, số khác trong quý độc giả có 

thể nhìn ra đây là một cụ già với cái mũi to, quặp xuống, 

đầu đang rút vào chiếc áo choàng lông. 

Quý độc giả hãy tiếp tục nhìn nó và hãy cho những 

người khác tiếp tục quan sát, hãy để cho trí tưởng tượng 

của quý vị được bay bổng để có thể có một góc nhìn nào 

đó khác hơn nữa về chính bức tranh này. 



 

Sau đó tiếp tục trả lời câu hỏi: Điều này có ý nghĩa gì 

với anh chị? Cùng quan sát một bức tranh nhưng đứng 

dưới góc nhìn khác nhau, kinh nghiệm sống khác nhau, 

chúng ta có thể đưa ra những quan điểm khác nhau và cách 

lý giải khác nhau về cùng một hiện tượng. 

Trị liệu NTHV cho rằng cùng một tiến trình giống 

nhau tạo nên một trong những cách thức chúng ta trải 

nghiệm với nhiều diện mạo trong cuộc sống hàng ngày 

của chính chúng ta. Có những thói quen trong suy nghĩ đã 

được định hình từ trong não bộ của chúng ta, vì vậy chúng 

ta nhìn thế giới theo cách thức mà nó đã được xây dựng, 

từ đó nó hướng cho ta cách thức lý giải sự kiện xảy ra. 

Tôi xin kể lại một đoạn phim trong bộ phim “Đến 

thượng đế cũng phải cười” của đạo diễn Jamie Uys, sản 

xuất năm 1980 nói về bộ tộc Sho sống trên vùng sa mạc 

Ka-la-ha-ri. Họ sống biệt lập, chưa bao giờ biết đến thế 

giới văn minh, cả đời chưa từng thấy một tảng đá hay một 

viên đá cuội, họ sống an phận, hiền hòa và hòa hợp với 



 

thiên nhiên hoang dã. Gần đây, có nhiều tiếng ồn của 

những con chim khổng lồ bay ngang qua làng mà không 

bao giờ vỗ cánh. Một hôm có một vật lạ từ trên trời rơi 

xuống, một người đàn ông trong làng nhìn thấy nó và thắc 

mắc không biết đó là vật gì mà lại trong như nước nhưng 

rắn chắc hơn bất kỳ vật gì mà ông đã từng biết, ông thắc 

mắc vì sao thần linh, thượng đế lại gởi vật lạ nhất và đẹp 

nhất xuống? Vì lý do gì thần linh gởi vật này cho họ? Thật 

ra, đó chỉ là một vỏ chai. Cả làng ngồi xung quanh chai 

nước nghiên cứu suy ngẫm và đưa ra nhiều giả thiết khác 

nhau, rồi họ làm quen với vỏ chai như đưa ngón tay vào 

chai và bị kẹt, điều này làm cho tụi trẻ con trong làng 

không khỏi bật cười thích thú, họ thổi phát ra tiếng kêu, 

dùng nó để làm vệ sinh, hay là vật để cà da rắn làm thành 

những chiếc túi xinh xắn... Sự việc tiếp tục diễn ra như 

vậy và sau đó xuất hiện sự tranh giành và đánh nhau, tạo 

nên một sự xung đột lớn ở trong bộ tộc. Người đàn ông 

tên Xi trong bộ tộc phải họp cả làng lại và ông cho rằng, 



 

đây là một vật lạ từ trên trời rớt xuống, nó mang niềm vui 

cho làng nhưng đồng thời nó cũng mang những xui xẻo 

cho làng, có thể cái này đã bị quỷ ám, hay do sai sót nào 

đó của thượng đế đã gây nên sự mất đoàn kết trong làng 

mà từ trước đến nay chưa xảy ra. Để tránh tình trạng xung 

đột này tiếp diễn, Xi cần phải hủy nó hoặc mang nó đi trả 

lại hoặc vứt ở đâu đó để loại bỏ mối hiểm họa cho làng. 

Cuộc hành trình của ông thật dài, tới “tận cùng trái đất” để 

vứt bỏ cái chai đi, cho đến khi ông đến một nơi hoang vắng 

thảy bỏ được, ông thở phào nhẹ nhõm và cất bước trở về 

nhà. Cách hoang mạc Ka-la-ha-ri về phía nam sáu trăm 

dặm đó là thế giới hiện đại văn minh, nơi con người chế 

tạo ra nhiều thứ phục vụ cho đời sống và người ta gọi “vật 

thể lạ” đó là vỏ chai nước ngọt Coca Cola được làm bằng 

thủy tinh. 

Như nhà triết học Hy Lạp Epictetus đã nói: “Con 

người không bị ảnh hưởng bởi những thứ bên ngoài, 

nhưng bởi chính quan điểm mà họ đặt lên nó”. Câu chuyện 



 

trên cho ta thấy rằng thói quen suy nghĩ của bộ tộc là 

những cái gì từ trên cao, trên trời rơi xuống là những vật 

của thần thánh, của trời, của thần linh ban cho họ, nếu nó 

gây sự bất ổn trong cộng đồng thì có thể nó bị quỷ ám cần 

tiêu diệt nó hoặc tránh xa nó ra. Đó là nếp nghĩ của người 

dân bộ tộc đó, còn chúng ta, những người sống trong thế 

giới hiện đại, chúng ta nhìn thấy, cầm nắm, sử dụng hằng 

ngày các chai nước, chúng ta biết được công dụng của nó, 

biết nó để làm gì, khi chúng ta vứt nó đi một số người khác 

có thể thu gom và đem tái chế... mà không nghĩ ngợi nó bị 

ma ám, hay nó là một vật linh thiêng nào đó từ trời đem 

xuống, điều đó phần nào cho ta thấy luôn có một cách 

nhìn, quan điểm khác về một sự kiện hoặc hiện tượng nào 

đó xảy ra. 

Quan điểm thứ hai: Sự kiện không phải là nguyên 

nhân tác động đến cảm xúc 

Trong cuộc sống hằng ngày có nhiều sự kiện xảy ra 

đối với chúng ta, như quên chìa khóa xe, chìa khóa phòng, 



 

đi đến rạp chiếu phim thì hết vé, đi xe máy hết xăng dọc 

đường... cãi nhau với bạn, với ba mẹ, thi rớt đại học, điểm 

thấp môn học nào đó... bạn sẽ có những cảm xúc như: lo 

lắng, căng thẳng, u sầu, giận dữ, buồn, cô đơn... Chúng ta 

thường hay nghe những câu nói trong các xung đột hay 

các mâu thuẫn xảy ra giữa vợ chồng như “Tại anh làm tôi 

buồn” hay bạn bè “Mày hù tao sợ”, những thành viên 

trong gia đình, bố mẹ hay nói “Đừng làm cho bố mẹ thất 

vọng nghen” khi mong đợi ở con cái một điều gì đó. Hay 

từ những sự kiện rất nhỏ khác trong cuộc sống như chồng 

đi làm về muộn, vợ nói: “Anh có biết anh làm như vậy là 

tổn thương tôi không”, hay học sinh thi rớt một môn học 

mẹ lại nói: “Mẹ buồn lắm con biết không”, theo lý giải 

thông thường chúng ta cho rằng chính những sự kiện xảy 

ra như vậy tác động đến cảm xúc của chúng ta. 

Hãy ngừng ở đây để thảo luận lại một chút, nếu như 

sự việc xảy ra tác động đến cảm xúc của chúng ta thì thử 

hỏi làm thế nào để chúng ta có thể giải thích rằng trong 



 

thực tế có những người có những phản ứng khác nhau 

trong cùng một sự kiện tương tự nhau? Tại sao có người 

khi đến rạp chiếu phim hết vé xem phim cảm thấy thất 

vọng với bản thân, buồn tủi nhưng cũng lại có người thì 

bàng quan hơn, bình tĩnh hơn, họ cho rằng phim hay, mình 

đến muộn nên hết vé, lần sau đến sớm hơn. Hay việc bỏ 

quên chìa khóa có người cảm thấy bất hạnh trong khi đó 

chỉ là một sự bất tiện nhỏ mà sau đó chúng ta có thể quên 

ngay lập tức. 

Dựa trên các giả định của Beck, ông cho rằng tự thân 

các sự kiện không chịu trách nhiệm chính về cảm xúc của 

chúng ta mà là do cách diễn giải của chúng ta dựa trên sự 

kiện đó và cách thức chúng ta phản ứng trở lại đối với sự 

tác động của chúng trên tâm trạng của chúng ta. Đây chính 

là nền tảng chính của hướng tiếp cận nhận thức hành vi. 

Một sự việc nào đó xảy ra đối với chúng ta mà nói, 

chúng đều có ý nghĩa và cách thức chúng ta lý giải nó rất 

quan trọng. Khi chúng ta nhận ra được tầm quan trọng ý 



 

nghĩa của sự việc có liên quan đến chúng ta, chúng ta sẽ 

nhanh chóng lý giải chúng theo nhiều cách thức khác 

nhau, và điều này sẽ cho ra những kết quả cảm xúc khác 

nhau.  

Theo cách hiểu thông thường: 

Sự kiện → Phản ứng trở lại 

Đến rạp chiếu phim hết vé → Cảm thấy khó chịu, buồn 

Tuy nhiên theo tiến trình nhận thức hành vi thì: 

Sự kiện → Ý nghĩa hoặc lý giải → Phản ứng 

Đến rạp chiếu phim hết vé → Tôi là đứa xui xẻo → 

cảm thấy buồn, căng thẳng, nản lòng. 

Quan điểm thứ ba: Chúng ta tạo nên các cách đặc 

trưng về cách nhìn thế giới 

Mặc dù có một số cách nhìn về sự kiện cho ta cảm xúc 

tốt hơn những cách nhìn khác, một điều chắc chắn rằng 

người ta không sử dụng nhiều lựa chọn về cách thức mà 



 

họ nhìn nhận tình huống hoặc họ phản ứng một cách đầy 

xúc cảm như thế nào. Nhiều suy nghĩ, tư duy đau khổ xem 

như bất thình lình xuất hiện một cách tự động trong đầu 

chúng ta, hầu như tất cả phản ứng của chúng ta mang tính 

bản năng. 

Nhà trị liệu hành vi cũng có quan điểm này. Trong thực 

tế Beck đã đặt ra thuật ngữ “Những suy nghĩ tự động tiêu 

cực” để nhấn mạnh rằng nhiều suy nghĩ chịu trách nhiệm 

cho việc tạo ra những cảm xúc không mong đợi của chính 

chúng ta là không có chủ ý. Tuy nhiên, điều này không có 

nghĩa là chúng ta không thể huấn luyện lại cách thức mà 

chúng ta suy nghĩ. Mục tiêu của trị liệu NTHV là giúp 

chúng ta nhận diện ra nó, giúp chúng ta “thay đổi tư duy” 

bằng cách không học những cách thức suy nghĩ mang đến 

cho chúng ta những cảm xúc không mong đợi đó nữa. 

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà dạng suy nghĩ như 

thế được thiết lập, phát triển và trở nên cực đoan đến vậy? 

Trị liệu NTHV cho rằng có hai tiến trình kiến tạo cơ bản - 



 

thứ nhất đó là tiến trình hành động từ bên ngoài vào trong 

và một tiến trình bổ sung hành động từ bên trong ra bên 

ngoài. Vậy thì kinh nghiệm tạo nên niềm tin của chúng ta 

đi từ bên ngoài vào trong như thế nào? Các niềm tin tạo 

nên quan điểm của chúng ta từ bên trong ra bên ngoài như 

thế nào? (Sẽ thảo luận trong Chương IV: Hệ thống các 

niềm tin cốt lõi). 

Quan điểm thứ tư: Nó là con đường hai chiều 

Trong cuộc sống chúng ta, những sự kiện xảy ra được 

xem xét như là một con đường hai chiều. Cùng trên một 

tuyến đường nhưng nó có hai hướng đi, bạn có thể chọn 

lựa đi theo hướng bên này hay là hướng bên kia. Trong 

suy nghĩ tự động cũng vậy, chúng ta có thể cho nó tiếp tục 

quay theo chiều tiêu cực hay trở lại chiều tích cực. 

Điểm nhấn mạnh thứ năm: Tất cả chúng ta là 

những nhà khoa học trái tim 

Tôi hiểu rằng không ít thì nhiều chúng ta thường là 

người có khả năng chữa lành những vết thương lòng cho 



 

chúng ta và cho người khác, chúng ta là người xây dựng 

nên những lý thuyết về bản thân chúng ta và tìm kiếm 

những cách thức riêng để chứng minh nó. 

Chuyện kể rằng: Có một người phụ nữ khó khăn lắm 

mới sinh được một đứa con trai, khi con bà được ít tuổi 

cháu bị bệnh và mất đi, người mẹ trẻ rất buồn phiền, đau 

khổ, khóc ròng rã rất nhiều ngày đêm, bà không cho bất 

kỳ ai chạm vào con mình, không cho hỏa táng hay mai 

táng cháu. Bà cho rằng thượng đế bất công với bà, độc ác 

với bà, tại sao nỡ lòng nào cướp đi đứa con yêu quý của 

bà, không ai có quyền được cướp con của bà đi, bà cố gắng 

tìm mọi cách để con mình được sống lại. Một ngày nọ, 

Đức Phật đi qua, bà van xin đức phật hãy cứu sống con 

bà, bà không thể nào để nó ra đi như vậy. Rất thông cảm 

với nỗi đau của người phụ nữ trẻ, Đức Phật nói với bà: Tôi 

có thể cứu sống con của bà, để cứu sống được cháu tôi cần 

sự hợp tác và nỗ lực của bà. Người mẹ trẻ mừng rỡ: dù bất 



 

kỳ giá nào, khổ cực như thế nào bà cũng chịu để có thể 

cứu được con bà, bà sẽ làm tất cả vì con. 

Đức Phật nói rằng: Việc bà cần làm là với hai cái bát 

trong tay bà hãy đi đến từng nhà người dân một, đến đó 

bà xin một hạt muối và một hạt gạo khi nào đầy hai bát thì 

bà hãy mang về đây, ta sẽ làm phép cho con bà. 

Người mẹ trẻ sầu khổ đi đến từng nhà dân để xin muối 

và gạo, đến mỗi nhà bà đều được tiếp đón, được an ủi, hỏi 

thăm và chia sẻ của những người đồng cảnh hay của cả 

những người bất hạnh. Một ngày nọ bà mang đủ hai bát 

gạo và muối trở về gặp Đức Phật và nói: Con hiểu rồi, con 

trai của con vẫn sống mãi trong lòng của con, bây giờ con 

có thể để cho thân thể cháu được hỏa táng để cát bụi có 

thể trở về với cát bụi. 

Việc được chia sẻ, nhận được sự quan tâm, thấu hiểu 

của người khác giúp nhiều cho chúng ta, những con người 

cần biết mấy sự quan tâm chăm sóc, sự tử tế, ấm áp và 

khoan dung, nó kích thích lòng trắc ẩn trong mỗi chúng 

ta, giúp cho chúng ta cảm nhận được sự an toàn và yêu 



 

thương... Việc tự mình tìm và lý giải được những giả 

thuyết hay trả lời cho câu hỏi của bản thân là kết quả của 

một quá trình đấu tranh nội tâm lâu dài để thay đổi hay 

tiếp nhận nó. 

  



 

 

 

 

CHƯƠNG 4 
 

 

HỆ THỐNG CÁC NIỀM TIN CỐT LÕI 

  



 

Trị liệu nhận thức hành vi tập trung vào việc cải thiện 

tâm trạng và hành vi của thân chủ, làm việc trên các mức 

độ nhận thức sâu của thân chủ, đó chính là niềm tin. Niềm 

tin về bản thân, về thế giới xung quanh, những người 

chung quanh họ, hiểu biết về những điều kiện xây dựng 

nên niềm tin. 

Niềm tin của chúng ta được tạo ra là chính kinh 

nghiệm chúng ta, khi đã có niềm tin chúng ta chọn lọc 

những gì phù hợp với niềm tin của chúng ta và chối bỏ 

những gì không phù hợp. Bằng cách sửa đổi các niềm tin 

tiêu cực, các niềm tin đã được khái quát hóa không phù 

hợp, giúp chúng ta nhìn nhận sự việc một cách thực tế hơn 

về những điểm mạnh và điểm hạn chế của chúng ta, giúp 

điều chỉnh cách nhìn nhận của chúng ta về các tình huống 

cụ thể mà chúng ta gặp hàng ngày. Chúng ta sẽ thảo luận 

sâu hơn về cách thức mà kinh nghiệm tạo nên niềm tin, 

cách thức mà nó đi từ bên ngoài vào bên trong như thế nào 



 

và làm thế nào mà niềm tin của chúng ta lại có thể chọn 

lọc thông tin phù hợp với nó. 

1. Cách thức kinh nghiệm tạo nên niềm tin 

Pavlov đã thí nghiệm gây bệnh tâm căn trên động vật, 

ông lý giải rằng rối loạn tâm căn là hậu quả của việc quá 

căng thẳng trong quá trình hưng phấn hay ức chế hoặc di 

chuyển quá mức giữa hai quá trình đó do những tác nhân 

kích thích từ bên ngoài. 
 

Theo học thuyết về tập nhiễm xã hội, đặc biệt là điều 

kiện hóa thực thi của Skinner: Sự lựa chọn đáp ứng nhờ 

vào sự củng cố. Dựa trên lý thuyết này nhiều tác giả trong 

đó có Masserman và Wolpe đã tiến hành các nghiên cứu 

tâm căn thực nghiệm. Trong thực nghiệm về Khử điều 

kiện ức chế Wolpe (1952) đã sử dụng mèo để làm thí 

nghiệm: 
 

Dùng một chuồng hẹp để nhốt mèo cho đến khi mèo 

quen với chuồng, dùng kích thích điện trong vòng hai giây 

(dòng điện vô hại) đã gây cho mèo hiện tượng lo âu với 



 

nhiều triệu chứng thần kinh thực vật. Hiện tượng này biến 

mất khi ngừng kích thích. Tiến hành lặp đi lặp lại nhiều 

lần tạo nên phản ứng sợ hãi với cường độ tăng dần. Sau 

khi ngưng kích thích điện, đặt mèo vào bất cứ chuồng nào 

mèo cũng vẫn phản ứng sợ hãi (cơ chế khái quát hóa kích 

thích ban đầu). Sự sợ hãi đã ức chế khả năng thích nghi 

của mèo. Để mèo đói trong vòng 24 tiếng, khi đặt thức ăn 

vào chuồng mèo vẫn không ăn. 

 

Thuyết hành vi đã sớm nhấn mạnh rằng cách thức bộ 

não thiết lập mối liên hệ dựa trên sự phản ứng với môi 

trường tác động vào tạo nên tâm lý hay các rối loạn tâm 

căn. Pavlov cũng cho rằng có mối liên quan giữa các bệnh 

tâm căn với loại hình thần kinh hay loại nhân cách như: 

tâm căn suy nhược tương ứng với loại hình thần kinh trung 

gian, tâm căn hysterial tương ứng với loại hình thần kinh 

nghệ sĩ, tâm căn suy nhược tâm thần tương ứng với loại 

hình thần kinh lý trí. 



 

Có nhiều hơn việc tương tác của kích thích và phản ứng: 

Nó liên quan đến cách thức chúng ta phản ảnh và cách thức 

chúng ta khái quát hóa vấn đề như thế nào. Chúng ta luôn khái 

quát hóa vấn đề từ chính kinh nghiệm theo cách có ích là 

cho phép chúng ta dự đoán những gì có thể sắp xảy ra. 

Việc học hỏi theo cảm xúc cũng tương tự như vậy, một 

đứa trẻ bị bỏ rơi hoặc bị lạm dụng có lẽ phát sinh ra các lý 

thuyết khái quát hóa một cách bản năng hoặc thậm chí đưa 

ra kết luận khó khăn và chắc chắn về bản thân và thế giới 

xung quanh nó. Ví dụ: “Em bị cư xử như vậy bởi vì em là 

đứa tồi tệ”, hay “Đừng chơi với tôi, vì tôi là đứa luôn mang 

xui xẻo đến cho mọi người” hoặc “Có thể anh ấy sẽ bỏ rơi 

em như những người khác”. Từ những kinh nghiệm thời 

thơ ấu từ những gì đã xảy ra với mình mà các em đã dẫn 

đến việc cho rằng: “Mình là đứa tồi tệ”, “mình luôn mang 

xui xẻo cho người khác” hay đã tạo nên niềm tin rằng mình 

có thể sẽ bị bỏ rơi. 



 

Trường hợp An: “Có thể anh ấy sẽ bỏ rơi em như 

những người khác” 

Khi em còn nhỏ ba là người hay đưa em đến trường, 

có lần ba đưa em đi, ba quên đón em, em chờ mãi chờ mãi 

không thấy ba đâu, sau đó em đi bộ về nhà. Về tới nhà ba 

mẹ lại cãi nhau vì em, sau đó ba giao hẳn công việc đón 

em cho mẹ, mẹ có lúc nhớ đón em, có lúc lại quên do bận 

việc, em lại thui thủi đi bộ về, nhà rất xa em không dám 

hỏi hay điện thoại xe ôm vì em không biết có chuyện gì, 

ngộ nhỡ có chuyện gì thì ba mẹ em lại cãi nhau. Năm em 

13 tuổi, em có cảm tình với thầy giáo, thầy hẹn với em, 

bảo em đợi thầy ở bến xe buýt, thầy sẽ ra gặp em, nói 

chuyện với em, em đợi mãi, đợi mãi nhưng không thấy 

thầy đâu, nhiều chuyến xe buýt chạy qua em cũng không 

thấy bóng dáng của thầy. Em đợi thầy đến chiều tối rồi lê 

bước về nhà. Giờ đây em quen anh ấy, em rất mong anh, 

mong anh nếu có đi công tác hay đi đâu xa thì nhắn tin cho 

em, điện thoại cho em. Đã gần hai tuần nay rồi em nhắn 



 

tin cho anh không được, anh cũng không email cho em, 

mặc dù biết là anh đi công tác xa, khi về anh sẽ nhắn cho 

em, nhưng sao em thấy hoang mang lo lắng quá! Có khi 

nào anh sẽ bỏ rơi em như những người khác không? 

Ba mẹ, thầy cô là những người rất gần gũi với An, 

những người quan trọng và là người chăm sóc khi còn thơ 

bé. Từ những trải nghiệm của việc ba quên không đón, mẹ 

quên không đón, thầy hẹn rồi thất hứa, đã làm cho em tin 

rằng những ngưới thân của mình “bỏ rơi mình”. Đến khi 

đã trưởng thành, đã có hiểu biết nhưng niềm tin đó vẫn 

mạnh mẽ và tồn tại trong em, chỉ cần có sự kiện xúc tác 

thì niềm tin đó sẽ bùng nổ ra. 

Trường hợp Bình: “Đàn ông không đáng tin” 

Em và H là đôi bạn rãt thân, thân nhau từ năm cấp 2 

rồi trở thành người yêu của nhau vào cuối năm cấp 3, vào 

đại học tình cảm trở nên nhạt dần, em có cảm giác như rồi 

H sẽ có một người yêu khác. Tại sao vậy? Đã có người 

yêu khác rồi sao cứ dính đến em, em biết bạn có người con 



 

gái khác nhưng lại dấu em, nhưng bạn bè của em đã cho 

em biết điều đó. Chị biết không tình cảm của hai đứa 

không còn như xưa nữa, bạn lạnh nhạt như thế nào đó, em 

có phản ứng gì thì phản ứng, còn bạn thì cứ im lặng. Em 

tức lắm! Đàn ông là vậy sao? Bạn em nói đàn ông không 

đáng tin, ba em, b..a... e..m bỏ mẹ em đi từ khi em còn 

nhỏ, mẹ em ở vậy nuôi em tới bây giờ, mẹ cũng không 

dám đi bước nữa vì mẹ sợ em khổ, sao khi yêu người ta 

có thể nói lời ngon ngọt, hứa hẹn đủ thứ rồi lại quen người 

khác, rồi nhẫn tâm bỏ đi hả chị? 

Dựa trên kinh nghiệm đổ vỡ của mối tình đầu, kinh 

nghiệm của bạn gái và chứng kiến sự đau khổ của mẹ khi 

phải nuôi em một mình, Bình đưa ra nhận định khái quát 

rằng: “Đàn ông không đáng tin”. 

Trường hợp Cúc: “Đừng chơi với tôi, vì tôi là đứa luôn 

mang xui xẻo đến cho mọi người” 

Hôm qua em đi chơi với mấy đứa bạn, đi ra khỏi nhà 

thì trời đổ mưa, đi đến rạp hát A thì rạp A hết vé, đi đến 



 

Lotte thì cũng hết vé, em thấy mình là người xui xẻo, luôn 

mang đến chuyện xui cho mọi người, em buồn lắm, giá 

như không có em thì các bạn có thể may mắn hơn, mọi 

người sẽ không bị mất vui, có khi các bạn không chơi với 

em lại tốt hơn, em muốn nói với các bạn là: “Đừng chơi 

với tôi, vì tôi là đứa luôn mang xui xẻo đến cho mọi 

người”. 

Từ chuyện không may mắn nào đó mà Cúc dẫn đến 

niềm tin và tuyên bố rằng em chính là nguyên nhân mang 

đến xui xẻo cho người khác, tuyên bố này làm hạn chế khả 

năng bản thân, cho rằng mình là người có lỗi mặc dù điều 

đó không liên quan gì đến Cúc. 

Tôi muốn dừng lại ở đây để bàn một chút để có cái 

nhìn sâu hơn về nội tâm và những khó khăn cảm xúc mà 

Cúc đã trải qua. Điều gì làm cho em tin rằng: “Em là người 

mang đến sự xui xẻo cho người khác”? Điều gì làm cho 

em đỗ lỗi cho bản thân mình mặc dù những việc xảy ra có 

thể không liên quan gì đến em như việc em đi ra khỏi nhà 



 

thì trời mưa. Liệu trong thời gian đó em không đi ra khỏi 

nhà thì trời có mưa không? Liệu em không đi đến rạp hát 

A hay đến Lotte vào thời gian trên thì rạp hát A hay Lotte 

có hết vé không? 

Vấn đề hiện tại mà Cúc chia sẻ ở trên là bề nổi của một 

tảng băng, còn phần chìm của nó chính là niềm tin: “Em 

không được mọi người đón nhận! Em không được mọi 

người chấp nhận và yêu thương em”. Mà một khi em 

không được mọi người đón nhận, không được mọi người 

yêu thương và chấp nhận bản thân em thì em sẽ đặt câu 

hỏi: “Tại sao vậy?” và câu trả lời như một sự tuyên bố 

chắc chắn mạnh mẽ từ Cúc, đó là: 

- Mọi người không vui khi ở gần em 

- Mà tại sao họ lại không vui? 

- Tại vì em đem xui xẻo đến cho họ. 

Những suy nghĩ và những lời tuyên bố này gây nên 

một hậu quả khó khăn về mặt cảm xúc mà Cúc phải chịu 



 

đựng, từ đó ảnh hưởng đến việc xây dựng mối quan hệ với 

những người xung quanh em và cho chính bản thân em. 

2. Các tầng bậc của hệ thống niềm tin 

Nhận thức hành vi rất quan tâm đến các tầng bậc của 

hệ thống niềm tin, nó rất quan trọng và là nguyên nhân cơ 

bản gây nên các rối nhiễu tâm lý hay sức khỏe tinh thần. 

Có 3 tầng bậc chính mà chúng  ta cần quan tâm: Thứ nhất 

đó là những suy nghĩ tự động tiêu cực, thứ hai là những lý 

giải bất thường và thứ ba là niềm tin cốt lõi. 

 

Hình 9: Các tầng bậc của hệ thống niềm tin 

Chúng ta đã được giới thiệu sơ qua về suy nghĩ tự động 

tiêu cực, những suy nghĩ tiêu cực mà xuất phát một cách 

tự động bên trong tâm trí của chúng ta và ảnh hưởng đến 

các phản ứng cảm xúc lên các sự kiện khi tác động đến 

chúng ta (Tham khảo chương 5). Có 3 dạng suy nghĩ tự 

động chính, dạng suy nghĩ liên quan đến cách nhìn hay 

quan điểm về bản thân, quan điểm về tương lai và quan 



 

điểm về thế giới sẽ được đề cập sâu hơn vào chương tiếp 

theo. Tuy nhiên các suy nghĩ tự động tiêu cực thường gắn 

bó một cách khắng khít với các giả định lâu dài mà chúng 

ta đã xây dựng về chính bản thân chúng ta và về thế giới 

xung quanh ta. Các giả định này bắt đầu được hình thành 

từ thời niên thiếu khi chúng ta bắt đầu cố gắng lý giải một 

cách có ý nghĩa cho chính kinh nghiệm của chúng ta. 

Chúng tạo nên tập hợp mang tính cá nhân làm việc với các 

lý thuyết để lý giải về thực tế, nhưng chúng lại thường 

không được đặt trên một nền tảng vững chắc. Điều này 

xảy ra bởi vì khi còn là những đứa trẻ, chúng ta thường 

thiết lập các giả định dựa trên vốn kinh nghiệm sống ít ỏi 

và không có đủ bằng chứng thiết thực. 

Ví dụ 1: “Em làm gì cũng thất bại hết”. 

Hưng sinh viên đại học năm 2 chia sẻ: “Sao em làm gì 

cũng bị thất bại hết vậy cô? Em vừa biết mình rớt một môn 

học, mà cũng không phải rớt chỉ vừa đủ điểm trung bình 

thôi. Ba mẹ em không bao giờ vui với kết quả học tập của 



 

em hết. Ba mẹ em thất vọng về em nhiều quá, em thất bại 

quá, em là đứa không ra gì phải không cô? Từ nhỏ em đã 

cảm nhận như vậy rồi, em đạt điểm 9 ba mẹ cũng không 

vui ba mẹ cứ đi so sánh em với người khác như: Có điểm 

9 mà khoe, mày xem thằng T kìa, có thể chào hỏi người ta 

bằng tiếng Anh, thằng L con bà B là học sinh giỏi huyện. 

Bà H nói con Hằng sắp đi du học rồi, mày liệu thân mà 

học đi con... Riết rồi em không còn nói chuyện được gì 

với ba mẹ nữa, em thấy cô đơn trong chính căn nhà của 

mình quá”. 

Ví dụ 2: “Em thấy mình vô dụng quá”. 

Tính, sinh viên năm 2: “Chị biết không, điểm số của 

em rất cao nhưng sao em thấy mình không vui vẻ, không 

thoải mái như các bạn khác, có thể tự do vui đùa, muốn 

học thì học muốn chơi thì chơi, từng tuổi này rồi, mà sao 

vẫn cứ ăn bám vào ba mẹ, vẫn chưa làm được tích sự gì 

cả, em thấy mình vô dụng quá. Nhưng nếu em đi làm thì 

sẽ ảnh hưởng đến việc học nhưng cứ đi học như vậy hoài 



 

em thấy buồn quá, vô nghĩa quá, mà không học thì không 

được”. 

Tôi xin dừng lại ở đây một chút để có cái nhìn thấu 

đáo hơn vào bên trong nội tâm của các em. Các mô hình 

nội tâm bên trong chúng ta thường rất dễ bị ảnh hưởng bởi 

những tác động từ những người khác, đặc biệt là ba mẹ 

hay những người chăm sóc, nuôi dưỡng chúng ta. Nếu 

trong thời niên thiếu, bạn được cho là một đứa có năng 

lực, dễ thương, bạn sẽ lớn lên với cách nhìn về bản thân 

theo cách thức đó. Nếu bạn được cho là đứa “ngu đần” 

không làm nên được trò trống gì cả, bạn sẽ không bao giờ 

có giá trị với bất cứ thứ gì. Những câu tuyên bố như trên 

sẽ là chất liệu màu sắc tạo nên các giả định về chính bản 

thân bạn và dẫn đến việc bạn hướng tới xây dựng các kiểu 

mẫu suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực. Tuy nhiên một khi bạn 

lớn lên bạn sẽ là người chịu trách nhiệm với chính những 

suy nghĩ tiêu cực của mình và tìm hướng giải quyết và 

vượt qua các hậu quả mà nó mang lại cho bạn. 



 

Trong thực tế công việc, tôi tiếp xúc nhiều đứa trẻ có 

cảm giác tự ti do gặp nhiều vấn đề liên quan đến sự tự tin, 

sự tự tôn và lòng thương yêu bản thân, trong vấn đề này 

hầu hết đều liên quan đến ba mẹ hoặc những người chăm 

sóc và giáo dục chúng. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng 

ta thường nghe những câu mắng chửi hay răn dạy của ba 

mẹ đối với con cái khi chúng làm sai một điều gì đó, có 

những câu nói mang đến sự xúc phạm rất lớn đến giá trị 

của trẻ: “Mày ngu quá mà, lớn lên bốc “c” mà ăn nhen 

con”, “Mày là đứa không nên thân, lớn lên chỉ có ăn 

cướp”, hay những tuyên bố “Mày làm tao thất vọng quá, 

mất mặt với mọi người”, hay những câu nói mang tính 

cảm xúc: “Con làm như vậy là mẹ không yêu đâu”, “Tại 

mày mà tao khổ”... Trên đây chỉ là một vài dẫn chứng mà 

quý độc giả là phụ huynh có thể chú ý điều chỉnh nếu như 

quý vị đang ở trong trường hợp tương tự như trên. 

Để giúp trẻ phát triển khỏe mạnh về mặt tâm lý và 

phòng ngừa các rối nhiễu về mặt tinh thần trong lĩnh vực 



 

giáo dục chúng ta cần hết sức thận trong trong việc sử 

dụng ngôn ngữ giảng dạy cũng như những sự trách phạt 

cả từ phía gia đình và nhà trường. Trong trường hợp trẻ 

đang gặp khó khăn về mặt tâm lý, về các vấn đề liên quan 

đến lòng tự tin và các rối nhiễu tinh thần thì việc tham vấn 

và trị liệu cho trẻ là cần thiết. Áp dụng trị liệu nhận thức 

hành vi để hiểu về nguồn gốc sâu xa vấn đề của trẻ và từ 

đó có thể áp dụng để tham vấn, trị liệu giúp giải quyết vấn 

đề hiện tại của trẻ. 

Trong Trị liệu NTHV các giả thuyết mang tính cứng 

nhắc, thiển cận và đem đến hậu quả cuối cùng cho chúng 

ta là cảm xúc không hạnh phúc, buồn khổ thường được 

nhắc đến như là những giả thuyết bất thường, được thể 

hiện qua hình thức của các tuyên bố có điều kiện, ví dụ 

như: “Nếu tôi làm mọi việc một cách hoàn hảo tôi sẽ được 

yêu” hoặc mệnh lệnh đạo đức, ví dụ: “Tôi không bao giờ 

cho phép mình được bộc lộ cảm xúc giận dữ của tôi”, “Tôi 



 

nên luôn luôn đặt người khác lên trên bản thân” hay “Tôi 

phải đặt gia đình, người thân lên trên bản thân tôi”. 

Ví dụ trường hợp của Hoa: “Tôi phải đặt gia đình, 

người thân lên trên bản thân tôi” 

Chị Hoa 45 tuổi chia sẻ: “Là phụ nữ chị xem, tôi đâu 

có dám ăn, dám mặc, cái gì cũng nhường cho chồng cho 

con, đầu tắt mặt tối hết làm việc ở cơ quan lại làm việc ở 

nhà, hết đưa con đi học rồi lại rước con về nhà quần quật 

như con trâu, đâu có ai hiểu cho tôi đâu, nhiều khi buồn 

hết sức, mệt hết sức, bạn bè tôi khuyên bảo thôi kệ nó, để 

cho cha con nó tự lo nhưng đâu có được chị, tôi phải đặt 

gia đình chồng con lên trên bản thân chứ, nếu mình không 

làm tròn trách nhiệm gia đình nói ra nói vào không hay, 

mà lương tâm tôi cũng không cho phép, sắp xếp dữ lắm 

mới đến gặp chị được”. 

Ví dụ: Em bao giờ cũng muốn làm cho mọi người 

hài lòng hết, em không muốn mọi người ghét em. 



 

Sau mọi thứ em làm cho anh ấy, anh ấy phải yêu em 

chứ! 

Thương, 21 tuổi chia sẻ: “Không hiểu sao em lại rất 

thích anh ấy, em thích tuýp người hoạt bát, vui vẻ, mới 

gặp anh đây thôi, làm việc chung nhóm với anh, em thấy 

mình thu hút bởi anh, dù lớn hơn nhưng anh học cùng lớp 

với em, em đã giúp anh ấy rất nhiều, làm bài tập giúp cho 

anh ấy, nộp bài cho anh ấy... Nhưng anh hay làm cho em 

khóc nhiều, anh hay nói “sốc” em, không quan tâm đến 

em, anh ấy phải hiểu là em thích anh chứ! Anh ấy nói là 

anh có người yêu rồi nhưng thật ra thì anh ấy vẫn chưa có 

ai nhưng sao anh ấy lại không yêu em, sau tất cả những gì 

em làm cho anh ấy, anh ấy phải yêu em chứ?” 

Các giả thuyết bất thường này bày ra một tầng bậc kế 

tiếp bên dưới những suy nghĩ tự động tiêu cực và việc 

mang chúng ra nói trong quá trình tham vấn trị liệu có thể 

làm cho thân chủ giảm nhiều cảm xúc bị tổn thương để 



 

cho bản thân là chủ của các suy nghĩ tự động tiêu cực đang 

tuôn trào đó sẵn sàng bộc lộ và giải tỏa ra bên ngoài. 

Giả thuyết bất thường (Trường hợp của Hoa):  

Chỉ khi nào tôi làm mọi việc một cách hoàn hảo thì tôi 

sẽ được yêu. 

- Suy nghĩ tiêu cực có liên quan: 

+ Tôi không bao giờ đủ tốt cho cô ấy. 

+ Tết đến rồi, tôi phải tìm món quà phù hợp cho 

tất cả mọi người. 

+ Chết rồi! Tôi làm vỡ cái ấm yêu quý của chồng 

rồi... thế nào chồng tôi cũng ghét tôi. 

Giả thuyết bất thường (Trường hợp của Thương): 

Em bao giờ cũng muốn làm cho mọi người hài lòng 

hết, em không muốn mọi người ghét em. Sau mọi thứ em 

làm cho anh ấy, anh ấy phải yêu em chứ. 

-  Suy nghĩ tự động có liên quan: Em nghĩ là em đã làm 

nhiều việc cho anh ấy rồi sao anh ấy vẫn không quan tâm 



 

đến em, bộ em đáng ghét lắm sao, trong mắt anh ấy em là 

một đứa con nít. Anh ấy châm chọc em, em làm nhiều như 

vậy vẫn chưa đủ cho anh ta sao. 

Các niềm tin cốt lõi: 

Theo thời gian, các kinh nghiệm của chúng ta và các 

giả định dần dần từng bước ổn định tạo thành các niềm tin 

cốt lõi. Đây là một bộ các lời tuyên bố dựa trên lập trường 

cơ bản mà chúng ta đúc kết bằng trực giác từ việc học hỏi 

tích lũy của chính chúng ta. 

Niềm tin cốt lõi: Là nền tảng các niềm tin ổn định về 

bản thân, các mối quan hệ, thế giới quan và tương lai của 

người đó. 

Niềm tin cốt lõi khó nhận diện hơn những suy nghĩ tự 

động, nó ẩn giấu bên trong, chúng thường thể hiện qua 

hình thức kiến thức ngấm ngầm, chỉ có thể bộc lộ chính 

bản thân chúng trong hầu hết các giả định khái quát về bản 

thân chúng ta và thế giới bên trong chúng ta. Không phải 



 

niềm tin cốt lõi nào cũng gây nên vấn đề của chúng ta, chỉ 

có một số niềm tin cốt lõi mang tính hủy hoại mới ảnh 

hưởng đến tâm trí và sức khỏe chúng ta. 

Dưới đây là một vài ví dụ về niềm tin cốt lõi mang tính 

hủy hoại: 

-  Tôi không được yêu 

-  Tôi là một người tồi tệ 

-  Tôi là đứa thất bại 

-  Mọi người ai cũng chỉ lo cho bản thân họ 

-  Tôi không được phép nhận bất kỳ một điều tốt đẹp 

nào trong cuộc sống 

-  Không có thứ gì có ích cả 

-  Thế giới này là một nơi nguy hiểm 

-  Tôi là người vô dụng, không có ích lợi gì cho mọi 

người. 

Theo Beck (1995), niềm tin cốt lõi là điểm căn bản, 

gốc rễ của mô hình về thế giới đang vận hành bên trong 



 

nội tâm chúng ta và chúng thường tồn tại rất vững nhưng 

vẫn có thể thay đổi được. 

Nói tóm lại, các yếu tố từ bên ngoài, các chất liệu từ 

trong cuộc sống mà chúng ta đã trải nghiệm được, chúng 

ta mang vào bên trong và thiết lập một cách bền vững. Nó 

mang một ý nghĩa sau khi chúng ta học hỏi, chúng ta thiết 

kế nó và xây dựng nên chính mô hình bên trong chúng ta. 

Chúng ta chỉ có thể khám phá được nó thông qua việc 

khám phá các cung bậc của hệ thống niềm tin. 

3. Cách thức các niềm tin tạo nên quan điểm 

Chúng ta vừa thảo luận cách thức mà kinh nghiệm của 

chúng ta tạo nên đặc trưng về cách nhìn nhận thế giới 

nhưng trong Trị liệu NTHV có thể cách thức chúng ta 

nhận có nhiều sức nặng hơn một kiểu mẫu được xây dựng, 

các giả thuyết và niềm tin của chính chúng ta cuối cùng có 

thể dẫn đến việc tạo ra mệnh lệnh làm nên bản chất hành 

vi tự nhiên của chúng ta. 



 

“Chúng ta thường lọc những gì không khớp với 

niềm tin hiện có của chúng ta”. 

 

Hình 11: Bộ lọc 

Ví dụ: Một người đang ngồi trên máy vi tính đọc tin 

tức online, trên màn hình xuất hiện hai tựa tin tức nóng, 

một nói về trường hợp một thanh niên đâm chết hai vợ 

chồng, đứa trẻ và chặt tay em bé đã bị bắt, một tin khác 

nói về những anh hùng tay không bắt cướp ở Bình Dương. 

Cả hai chủ đề này đều gây sự chú ý đối với người đọc tuy 

nhiên A lướt nhanh qua thông tin về người hùng ở Bình 

Dương và đưa ra lời nhận xét “Tên này hám danh, làm vậy 

để lên báo nổi tiếng, rảnh quá đi lo chuyện thiên hạ”. A 

lướt qua thật nhanh thông tin đó, A tập trung hơn vào tin 

việc tên sát nhân, A cập nhật thông tin hàng ngày về đối 

tượng này và những thông tin có liên quan đến anh ta như: 

hoàn cảnh, tiểu sử gia đình anh ta... A đưa ra lời nhận xét: 



 

“Thế giới này loạn hết rồi, toàn là những kẻ dã tâm ác độc, 

vô nhân tính, cái xã hội này toàn là những tên vô dụng”. 

Niềm tin tiêu cực về xã hội và cuộc sống đã ra lệnh 

cho A lọc bỏ những thông tin có liên quan đến người tốt, 

việc tốt mà chỉ tập trung chú ý vào việc tiêu cực và chi 

nhìn thấy khía cạnh tiêu cực của một sự kiện, việc này dẫn 

đến suy nghĩ khái quát hoá “thế giới này toàn là..hay “cái 

xã hội này toàn là...”. 

Beck cho rằng tiến trình suy nghĩ hoạt động tương tự 

như hệ thống lọc. Đối với một số người, chế độ lọc, lựa 

chọn các suy nghĩ từ các niềm tin tạo nên và củng cố trầm 

cảm lâm sàng và gia tăng việc né trách giận dữ, ví dụ như: 

“Tôi không đáng được cư xử tốt, tôi là người vô dụng”. 

Từ đó phát triển thêm các kiểu mẫu nhận thức khác xung 

quanh tiến trình này và bao gồm những suy nghĩ như: 

-  Tôi không bao giờ giỏi giang trong bất kỳ lĩnh vực 

nào cả. 



 

-  Không có ai quan tâm đến tôi hết. 

-  Tôi không thể thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào. 

-  Tốt hơn nên tránh tôi ra, bởi vì những gì tôi làm đều 

bị thất bại cả. 

Trong quá trình làm việc của mình, khám phá một 

phần của tiến trình này đã thu hút sự chú ý của Beck, ông 

để ý đến kiểu suy nghĩ này, đây là kiểu suy nghĩ không 

phù hợp với thực tế của thân chủ. Thật ra, thân chủ không 

thất bại gì cả, nhưng vì do điều kiện hành vi chọn lọc này 

chỉ cho phép chọn lọc các lời phê bình, chỉ trích từ người 

khác, hay các trải nghiệm trong cuộc sống thực tế đã hỗ 

trợ cho các kiểu mẫu suy nghĩ tiêu cực này và cho phép 

nó đi vào tầng nhận thức trong khi những đánh giá và các 

thành công trong cuộc sống mà không phù hợp với các 

kiểu mẫu suy nghĩ tự động tiêu cực thì bị bỏ qua và tránh 

né. 

Cơ chế tự vệ quá mạnh cũng làm cho thân chủ không 

để ý hay bác bỏ những gì nhà tham vấn nói. Ví dụ như 

thân chủ phản ứng với nhà tham vấn: “Chị nên tập trung 



 

vào vấn đề này nè, tôi nghĩ là chị nên nói câu này nè, phải 

làm cái này nè... thì mới làm cho em thoải mái được”. 

Theo Beck, việc thân chủ không đếm xỉa đến những gì 

nhà trị liệu nói, thông qua các câu nhận xét như: “Anh chỉ 

nói cho đẹp vậy thôi, cho tử tế vậy thôi” hoặc “Dĩ nhiên 

rồi, anh có thể nói như vậy, anh là nhà trị liệu của tôi mà, 

nói sao không được”. 
 

Cơ chế tự vệ quá lớn và niềm tin cốt lõi quá sâu đã 

khiến thân chủ chối bỏ những lời khen ngợi, những lời 

động viên hoặc thậm chí chối bỏ cả những thành quả mà 

mình đạt được, như khi thân chủ vượt qua được trạng thái 

căng thẳng thì họ cho rằng mình vượt qua điều đó là do 

mình ngủ ngon, do thuốc, do may mắn chứ không phải do 

họ nhận diện được vấn đề hay do nỗ lực của bản thân. 

Dường như những lời khen tặng hay động viên chỉ làm 

cho họ thêm cảm thấy xấu hổ và tội lỗi bởi vì họ tin rằng 

mình không xứng đáng để có được điều đó. 



 

Trường hợp của Thanh: Vừa tốt nghiệp đại học vào 

làm ở một công ty, trong số những ứng tuyển viên Thanh 

được cho là người khá nhất cả về năng lực chuyên môn 

lẫn thái độ. Thanh được nhận số lương lớn hơn số lương 

mà cô mong đợi nhưng nó đúng với vị trí mà nhà tuyển 

dụng đã đưa ra. Nhận được mấy tháng lương, Thanh 

không dám sử dụng, trong lòng luôn bất an, lo lắng và 

căng thẳng vì cho rằng mình không xứng đáng với mức 

lương đó, đặt câu hỏi tại sao mọi người lại giao mình làm 

ở vị trí như vậy, thà cứ đi làm công việc văn phòng như 

photocopy hay các việc lặt vặt khác. Khi được khen 

thưởng động viên, Thanh cảm thấy xấu hổ và ngại ngùng 

để chấp nhận lời khen của đồng nghiệp, như khi mặc một 

chiếc váy đẹp mọi người khen ngợi, Thanh cảm thấy xấu 

hổ và không tự tin để mặc nó. 

Việc hiểu biết về cơ chế tự vệ, các niềm tin cốt lõi, sẽ 

giúp cho nhà tham vấn, trị liệu, hiểu được thân chủ, từ đó 

xây dựng mối tương tác và sử dụng công cụ phù hợp. 



 

Trong Trị liệu nhận thức hành vi, bộ công cụ được nhà 

trị liệu sử dụng để thách thức lại với những niềm tin cốt 

lõi và những suy nghĩ tự động tiêu cực đó là bộ câu hỏi 

Socratess hay “Phương pháp Socratess”. Socratess (469-

399 TCN) tin rằng con người ai cũng có khả năng giải 

quyết vấn đề của chính mình và nhiệm vụ của người thầy 

giáo là dùng câu hỏi để khơi gợi tiềm năng đó và hướng 

đến một cuộc sống tốt đẹp. Quý vị có thể tham khảo những 

tài liệu về nhà triết học nổi tiếng này để hiểu thêm về ông 

cũng như cách thức ông áp dụng câu hỏi. Một điều tôi rất 

thích ở ông là cách đặt câu hỏi, nó giúp cho tôi hiểu rằng: 

Khi đặt câu hỏi là bạn đang tìm kiếm câu trả lời hay câu 

hỏi chính bản thân nó cũng là câu trả lời thích đáng. 
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CÁC DẠNG TƯ DUY TIÊU CỰC 

  



 

Bác sĩ Tâm thần Aaron Temkin Beck (sinh năm 1921) 

được biết đến như một trong số những người khởi đầu và 

xây dựng Trị liệu nhận thức, ông được huấn luyện bài bản 

từ trường phái phân tâm học. Trong quá trình áp dụng trị 

liệu với thân chủ đang bị trầm cảm, ông phát hiện ra rằng, 

những thân chủ đó sau khi hết bệnh một thời gian thì lại 

tái phát. Qua tìm hiểu và tiếp tục nghiên cứu, ông nhận 

thấy những thân chủ bị trầm cảm, đau khổ và chịu đựng 

tổn thương nhiều là do những dạng tư duy, suy nghĩ tiêu 

cực gây ra, những suy nghĩ tiêu cực này được cho là tự 

động chạy trong đầu thân chủ mà thân chủ không hề ý thức 

về nó. Những dạng tư duy hay suy nghĩ tiêu cực đó là gì? 

Dưới đây là những kiểu mẫu tư duy hay suy nghĩ tiêu cực 

đặc trưng, tùy vào từng dạng rối nhiễu tinh thần cụ thể mà 

chúng đóng những vai trò nổi trội khác nhau. 



 

I. DANH SÁCH CÁC DẠNG TƯ DUY TỰ ĐỘNG 

TIÊU CỰC 

1. Quan điểm trừu tượng hóa có chọn lọc 

Một ví dụ về cách nhìn có chọn lọc là một người làm 

tốt một vài điều gì đó, nhưng luôn nghĩ là nó chưa đủ tốt, 

người đó tập trung vào một vài điều mà có thể được hoàn 

thành tốt hơn như là một minh chứng rằng hoạt động 

không tốt và tránh né những phần đã được hoàn thành rất 

tốt. Đây là kiểu mẫu cơ bản của chuyển ý thức. Khi một 

người tập trung vào việc chọn những chi tiết đặc biệt, bỏ 

qua hoặc không chú ý đến những chi tiết khác và khi kiểu 

nhìn có chọn lọc trở nên lặp đi lặp lại, việc chuyển ý thức 

xảy ra và trở thành kiểu mẫu tự điều chỉnh bản thân của 

chính nó. Với việc gia tăng áp lực, sự căng thẳng trên một 

người, cách nhìn có chọn lọc có thể trở nên khái quát hóa 

và lan tỏa trên những phần khác của cuộc sống của một cá 

nhân. 



 

2. Kết luận độc đoán 

Điều này liên quan đến kiểu mẫu đưa ra một kết luận 

hoặc một niềm tin mà không có bất kỳ bằng chứng thực tế 

nào để hỗ trợ cho kết luận đó cả. 

Ví dụ, một người trở nên sợ làm bài kiểm tra, cô ta 

luôn luôn e ngại là mình sẽ làm việc tồi tệ và cảm thấy lo 

lắng, thậm chí cô ta đã chuẩn bị kỹ càng và không bao giờ 

đạt điểm kém trước đó. Thực tế, quá khứ không hỗ trợ cho 

lo lắng, nhưng việc sợ thất bại của cô ta là những gì mà ý 

thức tập trung vào. 

Ví dụ: Trường hợp của Lan: “Sắp tới kỳ thi tuyển cho 

phần thực tập ở ngân hàng lớn ở thành phố, em sợ mình 

bị thất bại quá. Mấy hôm nay em mất ăn mất ngủ vì em 

nghĩ mình sẽ rớt, có khi nào em lại thất bại nữa không?” 

Trong trường hợp trên thân chủ đã trải qua kinh 

nghiệm thi rớt, từ đó đưa ra kết luận rằng “em là người 

thất bại”. Thực tế, em là học sinh rất khá ở bậc phổ thông, 

em vào một trường đại học lớn với số điểm thi đậu cao, 



 

nhà không được khá giả gì nên tiền học của em đều do cô 

dì họ chu cấp cho. 

Ý thức được điều đó, em tập trung vào học nên em 

cũng đạt được kết quả tốt trong các môn học. Vấn đề em 

gặp phải và em nghĩ nó là nguyên nhân em sợ mình thất 

bại là: Em có mong muốn được nhận một học bổng ngắn 

hạn để đi sang Úc học tập và tìm hiểu văn hóa Úc trong 

vòng một tháng, em khát khao và kỳ vọng rất nhiều, để 

được nhận học bổng các em sẽ tham gia vào kỳ thi với 

nhiều đội, cuối cùng nhóm Lan chỉ lọt được vào vòng hai 

mà không lọt vào vòng ba. “Nhóm của em tập hợp từ 

những người cực kỳ giỏi của các khoa, các bộ môn, em 

nghĩ với thực lực tốt như vậy... mình sẽ thành công không 

ngờ lại thất bại”. Kinh nghiệm thân chủ vừa trải qua không 

đủ bằng chứng để chứng minh mình là người thất bại 



 

nhưng chính nỗi lo sợ thất bại làm cho thân chủ lo lắng về 

kỳ thi tuyển thực tập ở ngân hàng. 

3. Suy nghĩ phân đôi 

“Nó trắng hoặc đen”, “Nó chiến thắng hoặc thất bại”, 

“Nó đúng hoặc sai”... Người có kiểu tư duy này có xu 

hướng nhìn sự việc theo hướng trắng hoặc đen, nghiêng 

hẳn về bên này hoặc là bên kia, tốt hoặc xấu. Họ có một 

kiểu suy nghĩ cứng nhắc và nó chỉ có thể là một cách này 

hoặc cách khác, không có vùng xám trong suy nghĩ thực 

tế của người đó. Thường chúng ta gặp kiểu diễn đạt này 

trong những nhận định mang tính thành kiến về một vấn 

đề hay một cá nhân nào đó. Ví dụ, những người nghĩ rằng 

tất cả phụ nữ đều cư xử quá tình cảm hoặc cho rằng tất cả 

đàn ông đều không đáng tin. Cũng có khi họ thể hiện tư 

duy theo kiểu “một là tất cả, hai là không có gì”, hoặc giả 

một người khi làm việc gì đó sai hay có lỗi thì lập tức họ 

quy cho là người xấu. 



 

4. Suy nghĩ không hợp lý, tập trung nói về rủi ro 

“Thế giới này sắp đến ngày tận thế”. 

Người có dạng kiểu mẫu này thường tùy tiện tuyên bố 

rằng mọi chuyện sẽ xảy ra theo hướng tồi tệ. Một người 

với kiểu mẫu nhận thức này họ thường tập trung chú ý vào 

những điểm sai, điểm tiêu cực, sau đó phóng đại sự việc 

một cách quá mức theo kiểu “thế giới sắp đến ngày tận 

thế!”. Ví dụ, một người từ chối đi máy bay bởi vì họ đã 

từng đọc một bài báo về tai nạn máy bay. Một người từ 

chối ăn cơm bình dân vì họ đọc trên mạng có người chết 

vì ngộ độc thực phẩm do ăn cơm bình dân và cho rằng 

việc ăn cơm bình dân sẽ chết. 

Ví dụ: Câu chuyện của hai công nhân: Sau buổi cơm, 

hai công nhân ngồi nói chuyện, họ than thở với nhau về 

tiền cơm, một người trong bọn họ chép miệng nói:  

Anh A: Chắc chết sớm quá, mọi thứ sao mà đắt đỏ, ăn 

bữa cơm bình dân hôm qua chỉ có 15 nghìn hôm nay đã 

lên 25 nghìn rồi, bão giá kiểu này chắc chết. 



 

Anh B (Người thứ hai) nói: Nếu mày không ăn ngoài 

đó mày ăn trong này mày cũng chết vì trong này mắc hơn, 

nó tới 35-40 nghìn đồng lận, mà mày ăn ngoài đó đồ 

không đảm bảo an toàn, có nhiều hóa chất, thuốc trừ sâu 

ăn vào nhiễm độc mày cũng chết. 

Anh A: Mày ăn cơm trong này ngon mà mày chạy xe 

ra ngoài đường xe đụng mày cũng chết. Nếu như có tiền 

mày nên tiết kiệm gởi ngân hàng đi để đảm bảo cuộc sống 

cho vợ con mày sau này nếu không mày chết thì sao? 

Anh B: Gởi tiền vào ngân hàng, mày đâu có biết là có 

an toàn hay không nếu nó phá sản mày cũng chết. 

Anh A: Thôi thì nếu có tiết kiệm được tiền mày mua 

vàng đi đào hố cất cho an toàn, ừ mà mua vàng bây giờ 

nếu như vàng rớt giá cũng chết, mà chôn vàng xuống đất 

cũng chết. 

Anh B: Chết sao mà chết được mày, vàng cất là an 

toàn rồi. 



 

Anh A: An toàn sao mà an toàn mày, lỡ nó chuyển đi 

nơi khác thì cũng chết? 

Anh B: Sao mà vàng dịch chuyển được mày? 

Anh A: Sao không được mày, ông tao nói ngày xưa cất 

vàng dưới cột nhà sau khi tìm lại không thấy vàng đâu, 

tìm mãi mới thấy ở chỗ khác mà cũng chỉ được có một ít, 

vàng là kim loại nên nó có thể bị trái đất hút, nó hút đi chỗ 

khác sao mày kiếm được, như vậy không chết mới lạ. 

Anh B: ừ há, mà nếu như nó không dịch chuyển nó 

cũng có thể bị đào trộm, như vậy cũng chết. 

Anh A: sắp chết tới nơi hết rồi. 

Trong cuộc sống có thể gặp những kiểu suy nghĩ tương 

tự như thế này. Suy luận không hợp lý, hay tập trung nhiều 

vào rủi ro là dấu hiệu nhận biết một người lo âu. Nó phối 

hợp với tính bi quan yếm thế, với giả thuyết rằng trong bất 

kỳ tình huống nào thì kết quả đầu ra chỉ toàn là chuyện 



 

xấu hoặc chuyện gây căng thẳng ức chế, tồi tệ hơn là 

chuyện tốt. 

5. Phóng đại và thu hẹp 

Tiến trình này liên quan đến việc phóng đại một vấn 

đề lớn phải đối mặt và thu hẹp hoặc hạn chế khả năng 

thành công. Mẫu người này tự ép bản thân hay hạn chế 

bản thân, thậm chí trước khi họ cố gắng làm bất kỳ một 

điều gì đó. Chưa bắt tay vào làm đã đưa ra ngay nhận định 

rằng “mình thất bại”. Ví dụ, một vận động viên bóng đá, 

khi anh ta vào trận đấu anh tin rằng đội kia, hay đối 

phương không thể nào thất bại được, họ sẽ chiến thắng, tự 

bản thân anh ta đã thiết lập cho bản thân mình việc thất 

bại trước đội bạn, thậm chí trước khi trận đấu bắt đầu. 

Kiểu người này cũng có khi nói xấu hoặc phóng đại sự 

việc một cách quá mức. 

6. Cá nhân hóa 

“Đừng chơi với tôi, tôi là người luôn mang xui xẻo đến 

cho mọi người”. 



 

Với kiểu mẫu này, một người tin rằng những gì xảy ra 

bên ngoài mình là do bản thân hay nhân cách của người 

đó trực tiếp gây ra. Người đó tự đổ lỗi cho bản thân họ về 

một vài điều mà họ không phải là người chịu trách nhiệm, 

hoặc họ đổ lỗi cho người khác, theo cách này họ bỏ sót 

hay không lưu ý rằng họ cũng có một phần trách nhiệm 

trong đó. Ví dụ tuyên bố “Đừng chơi với tôi, tôi là người 

luôn mang xui xẻo đến cho mọi người”. 

7. Quá khái quát hóa 

Điều này xảy ra khi một cá nhân chọn một tình huống 

hoặc một kinh nghiệm và chuyển kết quả đó vào những 

lĩnh vực không liên quan khác. Ví dụ, một người trong 

suốt tuổi vị thành niên bị bạn chọc ghẹo vì mặt bị mụn 

trứng cá, từ kinh nghiệm đó dẫn đến việc anh ta tin rằng 

mình là người xấu xí. Anh ta sau đó có lẽ vẫn mang nó 

vào thời kỳ trưởng thành và khái quát hóa, ngay cả khi căn 

bệnh trứng cá đó đã được chữa trị khỏi. Anh ta sẽ nghĩ 

rằng mọi người có lẽ sẽ nhìn anh như là một người xấu xí 



 

và không có người phụ nữ nào có thể tìm thấy bất kỳ điểm 

thú vị nào ở anh ta cả. 

8. Đọc suy nghĩ 

“Cô ta nghĩ tôi là đứa ngu xuẩn”. 

Bằng cách đọc suy nghĩ, họ vội đưa ra kết luận hay 

đưa ra giả thuyết là mọi người cư xử một cách tiêu cực với 

họ trong khi không có bất cứ bằng chứng nào thể hiện điều 

đó. Ví dụ, khi một người A đi qua chào người B, người B 

không để ý và không trả lời. Người A vội đưa ra kết luận 

rằng: “Người đó khinh thường mình, hạ nhục mình” hay 

đọc suy nghĩ theo kiểu “Cô ta nghĩ tôi là đứa ngu xuẩn”, 

“Cô ta nghĩ tôi là đứa hư đốn…” 

9. Dạng sàng lọc có chú ý 

Là dạng tập trung chú ý vào điểm tiêu cực và né tránh 

những điểm tích cực thể hiện qua việc tự nhận xét bản 

thân hay nhận xét đánh giá một sự việc, một hoạt động 

nào đó. “Họ không tính đến” hoặc phản đối hiệu quả tích 

cực của một công việc họ đã hoàn thành. 



 

10. Lý do cảm xúc 

Đưa ra lý do cảm xúc từ đó gây cản trở bản thân, ví 

dụ: “Tôi sợ mình làm không được”, “Tôi sợ mình làm việc 

đó một cách ngu ngốc”, “Tôi lo rằng tôi không thể hoàn 

thành nó” hoặc “Tôi lo là tôi không thể làm việc đó vì vậy 

tôi bỏ cuộc”. 

11. Các tuyên bố bắt buộc 

Kiểu suy nghĩ này thể hiện qua việc ép buộc, chỉ trích 

bản thân hoặc người khác theo cách thức ép buộc, bằng 

cách sử dụng từ “phải/nên” hoặc “không phải/không nên”. 

Những từ “phải” và “nên” mang tính chất ép buộc, không 

thực tế, khắt khe, làm hạn chế, mang tính kế thừa gây nên 

một số khó khăn cho chính bản thân người thể hiện nó. 

Ví dụ: Em ý thức được rằng em phải đi học, em phải 

làm bài, em phải đến trường, em phải làm cho cha mẹ hài 

lòng, em phải lo cho tương lai em, em phải tự lập. Em phải 

lập kế hoạch cho mình, em không được xem ti vi nhiều, 



 

không được chơi game nhiều, em phải đi xin việc để kiếm 

thêm thu nhập... 

Em ý thức được điều đó nhưng cuối cùng em đã không 

làm gì cả, mọi chuyện vẫn như cũ. Em muốn thay đổi 

nhưng sao em làm không được. 

12. Tự dán nhãn 

“Đó tất cả là lỗi của tôi”. 

Có những người đánh giá và nhận diện bản thân về 

những thiếu sót. Ví dụ khi làm sai một điều gì đó, thay vì 

nói là: “Tôi có lỗi, tôi nhầm”, họ tự nói với bản thân họ là 

“Người dối trá”, “là thằng hề”, “thằng ngu xuẩn” hoặc “là 

thằng thất bại”. 

II. NHẬN DIỆN NHỮNG KIỂU SUY NGHĨ TỰ 

ĐỘNG 

Mỗi ngày trong đầu chúng ta có khoảng 3000 đến 6000 

suy nghĩ liên tục chạy, nó giống như một đầu đĩa hay một 

băng cassette được ghi lại, chỉ cần bật lên là nó quay, nếu 

như chúng ta không tắt hay không tua lại để xem chuyện 



 

gì xảy ra thì mỗi khi bật lại, nó cũng sẽ phát ra tương tự 

như vậy. Vậy làm thế nào để có thể nhận diện và phát hiện 

dòng suy nghĩ xảy ra trong đầu, những suy nghĩ nào nổi 

bật, chiếm ưu thế và tác động nhiều đến cảm xúc hành 

động của chúng ta. Dưới đây là một bài tập cần thiết để 

nhận diện chúng. 

Bước 1: Nhận diện vấn đề hoặc tình huống: Sau một 

ngày, quý anh chị hãy ngồi lại cầm bút viết và miêu tả lại 

các sự kiện, các tình huống, trong đó, nó xảy ra khi nào, 

với ai và cái gì đã cho các anh chị có cảm xúc như không 

vui, buồn phiền, giận dữ... Lưu ý rằng trong một tình 

huống xảy ra có thể xuất hiện nhiều hơn một cảm xúc. 

Bước 2: Quý anh chị ghi chép lại những suy nghĩ tự 

động nào mang tính tiêu cực đối với anh chị. Anh chị cảm 

nhận như thế nào về tình huống đã làm cho anh chị phiền 

lòng? Hãy sử dụng các từ miêu tả cảm xúc như buồn, chán, 

giận, lo lắng, căng thẳng, xấu hổ, thất vọng; vô vọng, tuyệt 

vọng... Cho điểm mỗi cảm xúc tiêu cực đó theo thang điểm 



 

từ 1 đến 100 hoặc từ 1 đến 10, 100 hoặc 10 là mức độ trầm 

trọng nhất. Trong phần thực hành của tôi, tôi hay sử dụng 

thang điểm 10, đây là thang điểm phổ biến mà chúng ta 

thường sử dụng trong cách cho điểm số ở các trường học 

Việt Nam. 

Bước 3: Để cụ thể hơn hãy sử dụng bảng phân chia ba 

cột “Nhật ký miêu tả về tâm trạng hàng ngày” để có thể 

viết ra được rõ ràng và cụ thể hơn suy nghĩ tự động. 

 

Bảng 2: Bảng phân chia 3 cột 

Sự kiện 

xảy 

ra 

Suy nghĩ tự 

động 
Không hợp lý 

Câu trả lời 

hợp lý 

Miêu tả 

những sự 

kiện nổi 

bật xảy ra 

trong 

ngày. 

Viết ra những 

suy nghĩ tự 

động tiêu cực 

của bản thân và 

ước ượng số 

điểm mà bạn tin 

Nhận diện ra 

tính không 

hợp lý trong 

từng suy 

nghĩ tự động 

đó. 

Chẻ nhỏ những suy 

nghĩ theo hướng 

hợp lý hơn và ước 

lượng niềm tin  

cho  mỗi  suy nghĩ  

tự động đó (1-10). 



 

vào mỗi suy 

nghĩ. 

Bước 4: Sau khi xem xét lại kết quả bằng cách cho điểm 

lại niềm tin mà bạn đặt vào cho mỗi suy nghĩ tự động từ 

1-10 trong cột suy nghĩ hợp lý, theo mức độ cao nhất thể 

hiện cảm xúc của bạn, theo từng mức đánh giá dưới đây. 

-  Không thấy khá hơn tí nào cả 

-  Khá hơn một chút 

-  Khá lên rất nhiều 

-  Hoàn toàn tốt 

Việc thực hiện bốn bước trên đây giúp làm rõ và tách 

bạch ra được các vấn đề hoặc các sự kiện cụ thể và tìm 

kiếm được những suy nghĩ nào mang tính tiêu cực, từ đó 

có thể chẻ nhỏ ra các vấn đề để xem xét và tìm cách thay 

đổi để đưa về hướng suy nghĩ hợp lý nhất. 



 

Đối với một số thân chủ mà tôi làm việc, thật sự ban 

đầu rất khó khăn cho họ để diễn tả cảm xúc của mình hay 

những suy nghĩ mà họ có trong đầu. Khi một sự kiện xảy 

ra họ không lý giải được, họ lẫn lộn giữa cái gọi là sự kiện, 

suy nghĩ hoặc cảm xúc, có người chỉ có thể nhận diện ra 

được cảm xúc rất rõ và rất khó lý giải được những suy 

nghĩ nào đang xuất hiện trong đầu trong thời điểm đó. 

Ví dụ: Trường hợp Hậu đến gặp nhà tham vấn với 

gương mặt cúi gằm, hai chân bước nặng nề, mắt ngấn lệ. 

Hậu: Em muốn nói chuyện với chị về mối quan hệ của 

em với bạn trai, em buồn lắm chị ạ, em không biết phải 

làm sao đây? Em nên chia tay hay tiếp tục, bạn bè em, 

ba mẹ em khuyên nên chia tay đi, đừng dính với ảnh 

nữa nhưng em không thể. Em đã cố gắng nghe lời họ, 

xóa bỏ hết tin nhắn, email thậm chí thay số điện thoại, 

nhưng một vài ngày sau là em tìm cách để liên lạc lại 

với anh, em thấy tâm trạng mình phụ thuộc vào anh ấy 

nhiều quá chị ạ. Em không biết phải làm sao đây? 



 

Nhà tham vấn: Em vừa chia sẻ với chị là em buồn? 

Vậy cho chị hỏi là em buồn vì điều gì trong số những 

điều mà em chia sẻ với chị? Em buồn vì anh ấy chia 

tay em? Hay em buồn vì em không nghe lời khuyên 

của ba mẹ bạn bè? Hay em buồn vì em chưa có thể 

kiểm soát mình khi tìm cách liên lạc với anh ấy? Hay 

em buồn vì điều gì khác? 

Hậu: Gần hai tuần rồi anh ấy không điện thoại cho em. 

Nhà tham vấn: Anh ấy không điện thoại cho em nên 

em buồn? Mà chuyện này xảy ra trong hai tuần rồi, 

vậy cho chị biết, lúc nào nỗi buồn đó xuất hiện và 

trong hoàn cảnh cụ thể nào? 

Hậu: Trong lúc em đi học, đi ra ngoài đường thì không 

sao nhưng khi em ở nhà một mình vào buổi tối, kiểm 

tra điện thoại không thấy tin nhắn của ảnh em thấy 

buồn và lo lắng lắm chị ạ. 



 

 Ở đây Hậu cảm nhận buồn khi bạn trai của cô không 

điện thoại, nhắn tin cho cô trong hai tuần và nỗi buồn của 

cô cũng đậm nhạt tùy theo từng thời điểm. Câu hỏi đặt ra 

là: Tại sao việc bạn trai điện thoại hay nhắn tin cho cô lại 

quan trọng đối với cô như vậy? Nếu như điều đó không 

xảy ra thì cô có những suy nghĩ hay nhận định gì về bạn 

trai của cô? Việc tìm kiếm những suy nghĩ tự động tiêu 

cực đóng vai trò trong việc chi phối cảm xúc của Hậu và 

giúp Hậu vượt qua được những khó khăn trong việc quản 

lý cảm xúc và xây dựng mối quan hệ của mình. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHẦN 2 

 
XÂY DỰNG TƯƠNG TÁC VÀ QUY 

TRÌNH TRỊ LIỆU 

  



 

 

 

 

CHƯƠNG 6 
 

 

XÂY DỰNG MỐI TƯƠNG TÁC THAM 

VẤN TRỊ LIỆU 

  



 

Trong tham vấn và trị liệu tâm lý, cách thức mà chúng 

ta giao tiếp, xây dựng mối tương tác với thân chủ chiếm 

một vị trí rất lớn, nó diễn ra liên tục và xuyên suốt cả một 

quá trình làm việc, nó có thể bắt đầu ngay từ giây phút 

thân chủ có thông tin về bạn. Trong công việc tham vấn 

và trị liệu tâm lý, chúng ta không chỉ quan tâm đến kiến 

thức mà còn cần thường xuyên trau dồi kỹ năng. 

Các kiến thức và kỹ năng tham vấn cần thường xuyên 

được học hỏi, rèn luyện và áp dụng, đôi khi chúng ta xem 

nhẹ nó hay không quan tâm đến nó dẫn đến khó khăn trong 

việc xây dựng mối tương tác giữa nhà tham vấn và thân 

chủ trong việc hỗ trợ tâm lý và quản lý sức khỏe tinh thần. 

Đây là kinh nghiệm và là bài học lớn mà những nhà 

chuyên môn thường hay nhắc nhở những cộng sự, những 

người mới bắt đầu làm việc trong lĩnh vực này. Thêm vào 

đó, những phản hồi thông tin từ phía thân chủ cũng hết 

sức cần thiết, giúp cho nhà tham vấn hay trị liệu biết cách 



 

điều chỉnh và nâng cao năng lực nghề nghiệp của chính 

mình. 

“Gần đây có nhiều bài báo và tài liệu mà tôi đọc, có 

bác sĩ viết rằng trị liệu tâm lý không có ích gì cho bệnh 

nhân tâm thần phân liệt cả. Làm thế nào mà ông ta đưa ra 

tuyên bố như vậy mà không tính đến quan điểm của tôi, 

một người ngồi ở đây, tại góc này, người đã tìm thấy nhiều 

sự hỗ trợ, sự hiểu biết và sự chấp nhận từ nhà trị liệu của 

tôi? Marianne không ngại ngần đồng hành cùng tôi, đi 

cùng tôi suốt quãng thời gian khó khăn của tôi. Cô lắng 

nghe tôi khi tôi cần tống ra ngoài những suy nghĩ chứa đầy 

trong tâm trí tôi. Cô đưa ra ý kiến cố vấn khi tôi gặp khó 

khăn trong cuộc sống thường nhật. Cô nhìn nhận tôi như 

một con người chứ không phải là một cơ thể đang thử 

nghiệm các loại thuốc trong phòng thí nghiệm. Trị liệu 

tâm lý rất quan trọng đối với tôi và nó thật sự có ích”. 

(McGrath, 1987) 



 

Lắng nghe, thấu hiểu, chấp nhận thân chủ như là một 

con người đang gặp khó khăn về mặt tâm lý, đang cần sự 

hỗ trợ và giúp đỡ để vượt qua khó khăn và các thử thách 

trong cuộc sống, là những kỹ năng cần có, là cả trái tim và 

là tấm lòng của nhà tham vấn, nhà trị liệu tâm lý đang làm 

việc với thân chủ. Nó là chìa khóa để mở cửa tâm hồn thân 

chủ, là phương tiện để đưa bạn đến gần với thân chủ, nó 

là chất xúc tác làm nên sự thành công của việc áp dụng 

hướng tiếp cận trị liệu hay liệu pháp tâm lý để làm việc 

với thân chủ. 

Có thân chủ làm việc hơn 15 buổi điều trị rối loạn lo 

âu, trong phần lượng giá đã chia sẻ với nhà tham vấn rằng: 

Em đã nghe, đã gặp một số người, em đã tham gia nhiều 

lớp huấn luyện về kỹ năng, họ cũng chia sẻ những điều 

như làm “chủ bản thân” hay “hãy là chính bạn”, biết là 

như vậy nhưng em không tin những gì họ nói, em thấy nó 

sáo rỗng quá. Riêng khi cô nói, cô giải thích, em tin, em 

tin đó là thật, nó đem đến cho em niềm hy vọng, em tin đó 



 

là điều mà em có khả năng đạt tới, nó nằm trong tầm tay 

của em!”. 

Vậy câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà thân chủ có thể 

đến với bạn, cam kết làm việc với bạn để bạn có thể đồng 

hành cùng họ, đi cùng họ trong một chặng đường dài để 

giúp họ vượt qua các khó khăn tâm lý và bệnh tật? Điều 

này không nằm ngoài khuôn khổ của kỹ năng, kiến thức, 

tâm huyết và cả nhân cách của một nhà tham vấn, nhà trị 

liệu tâm lý. 

Nghề tham vấn, trị liệu tâm lý là một nghề không 

giống như những nghề khác, có nhiều công cụ, máy móc, 

phương tiện kỹ thuật để hỗ trợ. Nghề tham vấn, nghề trị 

liệu tâm lý “công cụ của chúng ta chính là nhân cách của 

chúng ta”, toàn bộ những gì mà chúng ta có là một con 

người đang tương tác với con người dựa trên kỹ năng, kiến 

thức, sự trải nghiệm. Điều mà tôi muốn nói đó là làm thế 

nào để có thể tương tác với thân chủ, giúp thân chủ chữa 

lành vết thương tâm lý trong khi chúng ta thiếu phương 



 

tiện hỗ trợ. Một bác sĩ y khoa cần có ống nghe để thăm 

khám, cần có máy móc để chụp X quang, chụp CT, Scan 

não, cần có phòng lab để làm thí nghiệm, cần có thuốc để 

điều trị. Còn chúng ta, chúng ta có gì và cần gì? 

1. Các điều kiện cần có 

Cơ sở vật chất: Xét về cơ sở vật chất chúng ta cần có 

một phòng tham vấn đủ yên tĩnh để trò chuyện, hai cái ghế 

và một cái bàn nhỏ, chúng ta cần bộ hồ sơ thân chủ đã 

được mã hóa, chúng ta cần vài bộ câu hỏi trắc nghiệm 

kiểm tra đánh giá, một cuốn tập, một cây viết, còn gì nữa? 

Cơ bản về vật chất chúng ta chỉ cần những thứ như vậy, 

nhưng quan trọng nhất là điều kiện đủ để trở thành một 

nhà tham vấn, một nhà trị liệu tâm lý là gì? 

Kiến thức: về kiến thức chuyên môn, trong hoàn cảnh 

Việt Nam hiện nay, một người tốt nghiệp có bằng cử nhân 

về tâm lý, cử nhân tâm lý lâm sàng, có thể làm tham vấn 

tâm lý, huấn luyện kỹ năng mềm, kỹ năng sống, hỗ trợ tâm 

lý cho các vấn đề cá nhân. Một người làm công việc tư 



 

vấn về sức khỏe tinh thần cần có ít nhất bằng thạc sĩ, thạc 

sĩ tham vấn tâm lý, thạc sĩ tâm lý, thạc sĩ tâm lý lâm sàng, 

thạc sĩ công tác xã hội lâm sàng, bác sĩ tâm thần, những 

người được huấn luyện chuyên sâu về sức khỏe tinh thần, 

các lý thuyết chuyên sâu về tham vấn trị liệu tâm lý. Ở 

mức độ này các chuyên gia làm việc, áp dụng một số lý 

thuyết nền tảng như: Trị liệu gia đình hệ thống, liệu pháp 

phân tâm mới, liệu pháp nhận thức hành vi, liệu pháp hỗ 

trợ... 

Kỹ năng: Kỹ năng tham vấn tâm lý là các kỹ thuật mà 

nhà tham vấn tâm lý, nhà trị liệu tâm lý áp dụng để xây 

dựng tương tác với thân chủ, xây dựng niềm tin ở thân 

chủ, giúp thân chủ cảm nhận rằng họ đang ở trong một 

môi trường an toàn để nói chuyện với tham vấn viên, 

những vấn đề thầm kín nhất họ chia sẻ sẽ không bị lộ 

thông tin, không bị đánh giá, lên án hay trừng phạt, họ 

nhìn thấy rằng họ được chấp nhận, được tôn trọng, được 

bộc lộ và nhận được sự hỗ trợ. Đó là những kỹ năng trợ 



 

giúp, cho thân chủ hiểu và cảm nhận rằng họ được giúp để 

tự đứng lên, tự chịu trách nhiệm và giải quyết vấn đề của 

chính họ. 

2. Hệ thống các kỹ năng cần có 

Có rất nhiều kỹ năng cần có cho một nhà tham vấn và 

trị liệu làm việc với thân chủ như: Kỹ năng lắng nghe, kỹ 

năng thấu cảm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hợp tác, kỹ 

năng quan sát... Trong giới hạn của tài liệu, dưới quan 

điểm của nhận thức hành vi và kinh nghiệm của bản thân, 

tôi sẽ chia sẻ 4 kỹ năng cơ bản, quan trọng và cần thiết. 

2.1. Kỹ năng lắng nghe hiệu quả: Xây dựng và phát 

triển kỹ năng lắng nghe để hiểu thân chủ, hiểu đúng ý 

nghĩa và thông điệp mà họ muốn truyền tải hay chia sẻ, từ 

đó có thể phản ứng trở lại một cách thích hợp. Lắng nghe 

tưởng chừng như đơn giản nhưng nó không dễ dàng chút 

nào. Trước hết đòi hỏi nhà chuyên môn có một đôi tai có 

thể thực hiện đầy đủ chức năng nghe của mình như không 

bị điếc, không bị lãng tai... và lắng nghe thân chủ biểu đạt 



 

cả bằng ngôn ngữ bằng lời và ngôn ngữ không lời, giúp 

cho việc giao tiếp đạt hiệu quả. 

-  Lắng nghe những từ ngữ được nói ra. Ngôn ngữ bằng 

lời là những gì họ nói, ngôn ngữ không lời là những gì họ 

thể hiện qua nét mặt, qua dáng ngồi, qua tư thế ngồi, qua 

sự dịch chuyển mắt, qua cách cử động đôi bàn tay, đôi bàn 

chân... Lắng nghe ngôn ngữ bằng lời theo từng cung bậc 

khác nhau nghe câu, từ được nói ra, ví dụ: “Tôi phải đi 

đến trường”; nghe từ nói ra cộng với âm điệu của nó như 

to hay nhỏ, nhấn mạnh hay không nhấn mạnh và nhấn 

mạnh ở những từ nào, ví dụ: “Tôi phải đi đến trường”, 

“Tôi phải đi đến trường” hoặc “Tôi phải đi đến trường” 

hay “Tôi phải đi đến trường?” (lên giọng ở cuối câu). 

-  Lắng nghe ngôn ngữ không lời: Là những gì thân chủ 

thể hiện qua dáng điệu, nét mặt, ánh mắt, chính là ngôn 

ngữ cơ thể của họ. 

-  Lắng nghe những ngôn ngữ không lời phối hợp với 

ngôn ngữ bằng lời thông qua việc nghe từ nói ra cộng với 



 

dáng điệu cơ thể của họ, ví dụ: Một người vừa nói: “Tôi 

phải đến trường” vừa thể hiện cái bĩu môi dài, hoặc vừa 

chống tay lên hông, hay vừa nói vừa cúi đầu gằm mặt 

xuống đất, hay vừa kết thúc câu “Tôi phải đến trường” 

đồng thời chu miệng và nhăn mặt, hay kết thúc với một 

hơi thở dài. 

-  Lắng nghe ý nghĩa của câu, của từ được nói ra, hay 

thông điệp được ẩn chứa đằng sâu câu nói hay cách thể 

hiện đó, đây là một bước cao, đòi hỏi sự tập trung chú ý, 

sự nhạy cảm và khả năng phân tích của chuyên gia. Ví dụ, 

khi một thân chủ kể về cuộc đời bị vùi dập đau khổ của 

mình với một giọng đều đều, thỉnh thoảng cười và kết thúc 

bằng một câu nói: “Đúng là cuộc đời” với một cái nhún 

vai. Nếu như phân tích bằng cách lắng nghe thân chủ ở 

cấp độ một và hai, chúng ta thấy có gì đặc biệt ở thân chủ? 

Thân chủ cười có phải là thân chủ đang vui, thân chủ nhún 

vai có phải thân chủ thể hiện thông điệp bất cần? Thân chủ 

nói giọng đều đều có phải thân chủ đang kể chuyện của 



 

một ai đó? Nếu là anh chị, anh chị sẽ phân tích như thế 

nào, thông điệp mà thân chủ thật sự muốn đưa ra là gì? 

Lắng nghe ở cấp độ này còn có yêu cầu nhiều hơn thế, 

đó là lắng nghe cảm xúc của thân chủ: Khi nhà tham vấn, 

nhà quan sát nhận ra được thông điệp của thân chủ, nhà 

tham vấn sẽ phản hồi bằng cách nói: “Sau khi nghe chị 

nói, nghe chị kể về cuộc đời, thỉnh thoảng chị mỉm cười 

và nói là “Đúng là cuộc đời!”, đằng sau cái thể hiện đó, 

tôi nghe được rằng chị đang làm hết khả năng của mình 

để đè nén nỗi đau xuống, chị muốn giấu kín nó vào trong 

lòng, muốn mình mạnh mẽ và vững chãi, không muốn 

người khác nhìn thấy nó! Khi nghe đến đây thân chủ gật 

đầu và bật khóc, nhà tham vấn dừng nói, để một khoảng 

lặng, khoảng lặng “kim cương” đủ để cho thân chủ bộc lộ 

ra bên ngoài những gì bị đè nén, bị dồn ép bên trong việc 

lắng nghe được các cảm xúc như vui buồn, đau khổ, giận 

hờn, căng thẳng, lo âu mà thân chủ bộc lộ, chia sẻ và mang 

đến cho nhà tham vấn sẽ giúp cho mối quan hệ giữa nhà 



 

than vấn và thân chủ trở nên gần gũi, hiểu biết, đều thấu 

cảm và hỗ trợ cho thân chủ. 

Trong công việc của mình và trong tâm lý chung của 

con người tôi hiểu rằng không dễ gì trong một hay hai buổi 

tham vấn mà thân chủ có thể chia sẻ những bí mật riêng 

tư của họ cho bạn, họ không biết bạn là ai, bạn là người 

như thế nào và liệu thông tin họ chia sẻ với bạn có được 

bảo mật hay không? Thậm chí họ biết về bạn thông qua 

một lời giới thiệu của ai đó, họ vẫn muốn tận mắt nhìn và 

được nói chuyện trực tiếp với bạn. Những câu hỏi tôi 

thường hỏi thân chủ đó là: Làm thế nào mà anh chị biết 

đến tôi, biết đến phòng tham vấn này? Anh chị mong đợi 

điều gì khi đến đây? Cũng có những thân chủ họ đã dành 

thời gian đi gặp rất nhiều nhà tâm lý, nhiều nhà tham vấn 

trong thành phố. Họ đến gặp người này một hoặc hai lần, 

họ ngưng và tiếp tục đi tìm người khác. Việc đi gặp nhiều 

chuyên gia như vậy không ngoài mục đích tìm người mà 

họ cho rằng hiểu được vấn đề của họ, phù hợp đón nhận 



 

chia sẻ của họ và có thể giúp họ vượt qua được những khó 

khăn mà họ gặp phải. 

Bên cạnh kiến thức chuyên môn cần có về kỹ năng thì 

làm cách nào để giúp cho nhà tham vấn có thể rút ngắn 

khoảng cách, xây dựng mối tương tác và niềm tin ngay từ 

những buổi tham vấn đầu tiên? Đó chính là việc rèn luyện 

kỹ năng và trong đó kỹ năng lắng nghe như đã đề cập ở 

trên là kỹ năng cơ bản nhất. Khi nhà tham vấn tâm lý xây 

dựng được kỹ năng lắng nghe một cách hiệu quả, đó là 

tiền đề cơ bản giúp cho họ xây dựng và phát triển các kỹ 

năng khác như: Kỹ năng thấu cảm, mối quan hệ cộng tác, 

quản lý bản thân... 

2.2. Thấu cảm 

Là nền tảng cho tất cả tham vấn và trị liệu tâm lý. Là 

chìa khóa để bạn mở cửa tâm hồn thân chủ. Thấu cảm là 

khả năng cảm thông, thấu hiểu thân chủ cả về mặt nhận 

thức và xúc cảm tinh cảm. Sự thấu cảm thể hiện qua hai 

hình thức là thấu cảm nhận thức và thấu cảm tâm trạng. 



 

Đoàn, 22 tuổi, sang Mỹ du học. Em đang học cao đẳng 

ngành cộng đồng được khoảng 1 năm thì em quyết định 

quay trở về nước để chữa bệnh. Trong khoảng thời gian 

bên Mỹ, em sống chung với gia đình người bác, ngoài giờ 

học, Đoàn phụ bác gái việc nhà, chơi với cháu - con của 

chị họ, giúp bác trai làm bài tập Anh văn. Sống với gia 

đình bác được một thời gian, Đoàn cảm nhận sự bất an, 

hoảng loạn, lo sợ và căng thẳng, cảm nhận bác trai yêu 

thương nhưng bệnh tật và không có quyền lực gì trong gia 

đình, anh chị họ đi làm thường xuyên, ở nhà có cháu nhỏ 

chơi với cháu nhưng cháu thỉnh thoảng cũng nghịch 

ngợm, phá phách; người mà Đoàn gặp thường xuyên đó là 

bác gái. Mọi khi gặp mặt nói chuyện hay bác sai bảo việc 

gì Đoàn cảm thấy rất căng thẳng, hốt hoảng và sợ hãi, cho 

đến một ngày em phát bệnh, đi bệnh viện Bác sĩ bảo em 

bị rối loạn lo âu và căng thẳng, cần thời gian, không gian 

yên tĩnh để nghỉ ngơi. Em được chuyển sang sống ở phòng 

trọ, ở đây ngoài giờ học quay trở về phòng đối diện với 



 

bốn bức tường, không có người thân, em sợ hãi nghĩ về 

những nguy hiểm có thể xảy ra đối với mình. Sau đó, gia 

đình quyết định đưa em về Việt Nam để chữa trị. Khi được 

sống gần gũi gia đình người thân, được điều trị, em khỏe 

mạnh trở lại. Thế rồi, mong muốn được đi du học, được 

đến một đất nước mà nơi đó em có thể rèn luyện tiếng 

Anh, nói chuyện tiếng Anh với người bản xứ lại thôi thúc 

em và em quyết chí ra đi một lần nữa. Lần này, sang Mỹ 

được một thời gian ngắn thì cảm xúc lo âu sợ hãi căng 

thẳng lại xuất hiện trở lại, em quyết định quay trở về Việt 

Nam. Trở về Việt Nam, mặc dù được học trong một môi 

trường quốc tế nhưng em vẫn có cảm xúc hối tiếc, luôn 

trách mắng bản thân là người “không có ý chí, không có 

nghị lực, là đứa né tránh khó khăn, rồi không biết tương 

lai sẽ như thế nào”. Em sợ người khác đánh giá và phán 

xét em là đứa thất bại, em tránh gặp những người hàng 

xóm của mình 



 

Thấu cảm tâm trạng có thể được bộc lộ qua sự phản 

ứng cảm xúc một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Sự phản 

ứng trực tiếp có thể thể hiện qua câu nói “Bạn nhận thấy 

nó rất đau!” hay “Tôi cảm nhận bạn đang rất căng thẳng”. 

Phản ứng gián tiếp có thể là: “Một vài người có thể cũng 

sẽ đau nếu bị như vậy” hay “Nếu tôi ở trong hoàn cảnh 

của bạn tôi cũng sẽ cảm thấy rất đau!” 

Trong trường hợp của Đoàn, nhà tham vấn thể hiện sự 

thấu cảm cảm xúc trực tiếp thông qua phản ứng: “Nghe 

em chia sẻ, chị cảm nhận em cảm thấy căng thẳng khi đối 

mặt với bác gái!”, “Chị cảm nhận sự cô đơn của em khi 

một mình chống chọi với bệnh tật khi không có người thân 

bệnh cạnh!” và “Chị cảm nhận sự hối tiếc của em khi em 

đánh mất cơ hội học tập mà mình đã có trong tầm tay!”, 

“Chị hiểu, em đang lo lắng và căng thẳng khi quay trở lại 

và thích ứng trở lại với môi trường Việt Nam”. Tiếp nhận 

sự phản hồi cảm xúc từ nhà tham vấn, thân chủ phản hồi 



 

bằng cách thở dài với ánh mắt buồn, rơm rớm nước mắt 

và sau đó tiếp tục câu chuyện một cách chi tiết. 

Một điều đáng chú ý là việc thể hiện sự thấu cảm cũng 

cần lưu ý đến vấn đề giới tính, hoàn cảnh văn hóa của nhà 

tham vấn và thân chủ. Khi làm việc với đa dạng thân chủ, 

điều mà tôi nhận thấy là khi thể hiện sự thấu cảm đối với 

một số người nước ngoài hay Việt kiều thì sự phản ứng 

thấu cảm trực tiếp đạt hiệu quả cao; một số là nam giới 

bộc lộ cảm xúc và giải tỏa cảm xúc bằng cách bật khóc 

một cách dễ dàng hơn là thanh thiếu niên Việt Nam. 

Nói một cách khái quát, việc nhận ra được các vấn đề 

về mặt cảm xúc thông qua việc thể hiện thấu cảm một cách 

trực tiếp hay gián tiếp cũng đều gia tăng cảm xúc của thân 

chủ về việc họ được thấu hiểu. Là một nhà tham vấn chúng 

ta cần tiếp tục lượng giá và quyết định cấp độ thấu cảm 

cảm xúc mà chúng ta sử dụng với thân chủ đạt được hiệu 

quả nhất định như thế nào. Cần lưu ý việc thể hiện thấu 

cảm cảm xúc nhất thiết phải có sự thống nhất và gắn bó 



 

giữa ngôn ngữ bằng lời và ngôn ngữ không lời. Về bản 

thân tôi, tôi thường thể hiện phản ứng thấu cảm cảm xúc 

một cách trực tiếp tới thân chủ hơn là gián tiếp. 

Thấu cảm nhận thức có liên quan đến việc hiểu biết và 

nỗ lực của nhà tham vấn trong việc hiểu các vấn đề mà 

thân chủ đang đối mặt. Trong trường hợp của Đoàn, nhà 

tham vấn có thể làm rõ vấn đề có liên quan đến việc thích 

nghi với môi trường mới, cú “sốc” về văn hóa, sự khác 

nhau về quan điểm và giá trị sống của những người Việt 

đang sống ở trong nước và người Việt đang sống ở nước 

ngoài. Ví dụ: Nhà tham vấn có thể diễn tả thấu cảm nhận 

thức qua câu nói: “Việc di chuyển đến một môi trường 

mới việc thay đổi hoàn cảnh sống mới ở một quốc gia khác 

hay một gia đình khác có thể cũng gây khó khăn cho 

chúng ta!”, và “Chị không hiểu là quan điểm sống giữa gia 

đình bác gái và gia đình em hay quan điểm của chính em 

có gì giống và khác nhau?”; “Nếu được, em có thể kể thêm 

cho chị nghe về một trải nghiệm hay tình huống nào khi 



 

em đối mặt với bác gái mà em cảm thấy hoang mang, lo 

lắng, căng thẳng?”. Thấu cảm nhận thức có thể được 

chứng minh hoặc giải thích thông qua việc giao tiếp và 

hiểu biết về nhân sinh quan của thân chủ cũng như những 

tác động từ gia đình hoặc các trải nghiệm mà họ có. Nhà 

tham vấn cũng cần phối hợp và hiểu biết về sự đa dạng 

hay sự giao thoa về mặt văn hóa thông qua các vấn đề mà 

thân chủ mang đến. Việc đối thoại về các kiến thức hay 

các hiểu biết về thế giới quan khác nhau và ghi nhận khả 

năng ảnh hưởng, tác động văn hóa có thể gia tăng sự tín 

nhiệm của nhà tham vấn, nhà trị liệu đối với thân chủ. Ví 

dụ, việc một tham vấn viên có thể tham vấn bằng tiếng mẹ 

đẻ và tiếng một dân tộc khác, hay các ngôn ngữ phổ biến 

như tiếng Anh, tiếng Pháp cho người nước ngoài sẽ tạo 

cảm giác tin cậy cho thân chủ. Nếu tham vấn viên có một 

tầm hiểu biết rộng rãi về xã hội có liên quan đến thân chủ 

thì khả năng thấu cảm về mặt nhận thức sẽ dễ dàng được 

thiết lập và chia sẻ. 



 

Tóm lại, khi làm việc với đa dạng thân chủ, việc lắng 

nghe hiệu quả giúp chúng ta hiểu những thông tin và thông 

điệp mà thân chủ muốn chia sẻ. Sự thấu cảm giúp chúng 

ta cảm thông và hiểu thân chủ về khía cạnh xúc cảm. 

Chúng ta tin rằng sự thấu cảm cần bao gồm cả tầm nhìn 

rộng mở và khả năng chấp nhận đa dạng quan điểm thực 

tế về con người, về nhân cách và thực tế văn hóa. Chúng 

ta cũng cần nhạy cảm đối với các tác động xã hội như sự 

phân biệt đối xử, giới, tuổi tác, hay các thành kiến về giới. 

Chúng ta tin rằng việc nhận và phản ứng thấu cảm là 

sự tương tác trực tiếp giữa cá nhân với cá nhân mà không 

có một khuôn mẫu bắt buộc cụ thể nào. Một cách khái 

quát, nhà tham vấn cần học cách lượng giá, cách phản hồi 

thấu cảm nhận thức và thấu cảm tâm trạng để xác định rõ 

mức độ tác động của mình đối với thân chủ và việc cần 

thiết nâng cao nhận thức về mặt thấu cảm trong mối quan 

hệ và tương quan giữa thân chủ và nhà tham vấn ra sao, từ 

đó có thể xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa thân chủ và 



 

nhà tham vấn, làm giảm cảm giác khác biệt giữa đôi bên, 

gia tăng lòng tin và động cơ của thân chủ trong việc hoàn 

thành nhiệm vụ trị liệu qua hướng dẫn và định hướng của 

nhà tham vấn. 

2.3. Kỹ năng xây dựng mục tiêu 

Làm việc dựa trên sự đồng thuận, sự tiếp cận mục tiêu 

trong việc giải quyết vấn đề dựa trên giá trị và nhu cầu của 

thân chủ, nhằm khuyến khích thân chủ tham gia tích cực 

vào tiến trình tham vấn hoặc trị liệu, tập trung vào giải 

quyết vấn đề hiện tại và hậu quả về mặt tâm lý, tinh thần 

mà họ đang gánh chịu. Việc đồng thuận về mục tiêu tham 

vấn là hết sức cần thiết, việc đồng thuận đó sẽ khởi đầu 

cho một tiến trình và làm cho tiến trình đó tiến triển. Việc 

xây dựng mục tiêu dựa trên sự hợp tác và phối hợp giữa 

nhà tham vấn và thân chủ, giúp cho thân chủ tham gia tích 

cực và chịu trách nhiệm về bản thân, thể hiện qua các vấn 

đề và mục tiêu của họ. Nhiệm vụ của nhà tham vấn là làm 



 

rõ các lời tuyên bố hay các câu nói của thân chủ và cung 

cấp lời đề xuất rõ ràng và dứt khoát. 

Một điều thường thấy ở sinh viên khi đến gặp nhà tham 

vấn là: “Em muốn giải tỏa những vấn đề thiếu động cơ, 

thiếu động lực của em”. Công việc của nhà tham vấn là 

giúp sinh viên làm rõ và định nghĩa mục tiêu một cách cụ 

thể hơn và giúp khuyến khích cách thức thay thế về cách 

diễn đạt tình huống. Việc xây dựng mục tiêu cụ thể sẽ làm 

tăng khả năng đo lường sự tiến triển trong tham vấn trị 

liệu và cần thiết cho việc đạt được mong đợi của thân chủ 

và của chương trình tham vấn hỗ trợ tâm lý và quản lý 

chăm sóc sức khỏe tinh thần cho cộng đồng mà nhà tham 

vấn muốn hướng đến. 

Để làm rõ và có mục tiêu cụ thể nhà tham vấn sẽ đặt 

các câu hỏi như sau: 

1. Theo em nghĩ thì thế nào là thiếu động cơ, thiếu 

động lực? 



 

2. Việc thiếu động cơ, thiếu động lực ảnh hưởng đến 

em như thế nào? 

3. Cuộc sống của em hay việc học của em sẽ khác như 

thế nào nếu như em có động cơ hoặc động lực cao? 

 

4. Nếu như em cải thiện được động cơ hay động lực 

của mình thì làm cách nào mà em biết là em đã cải 

thiện được nó? 

Thân chủ có thể trả lời như: 

1. Là em không muốn đến trường, không muốn đi học, 

không muốn làm bài tập. 

2. Nó có thể làm cho em cảm thấy như em bị mất năng 

lượng, nó ảnh hưởng đến kết quả học tập của em. 

3. Nếu em có động cơ, có động lực em sẽ hứng thú 

trong học tập, sẽ có kết quả học tập tốt, mọi người sẽ 

tự hào về em. 

4. Em sẽ cảm thấy tự tin hơn thoải mái hơn, tự hào về 

bản thân hơn. Thoải mái tự tin hơn trong thảo luận 



 

nhóm, trong thuyết trình, tự hào rằng mình có ý nghĩa 

với gia đình mình. 

Mỗi phần trả lời được in đậm ở trên (file pdf gốc không 

có phần in đậm) sẽ là những mục tiêu cụ thể trong mục 

tiêu lớn mà thân chủ mong đợi, có thể được tóm tắt như 

sau: 

Mục tiêu chính: Giải tỏa việc thiếu động cơ, động lực. 

Mục tiêu phụ: 

-  Xây dựng hứng thú trong học tập 

-  Có kết quả học tập tốt (Ví dụ đạt điểm trên trung 

bình, khá hoặc giỏi) 

-  Xây dựng sự tự tin, thoải mái và sự tự hào về bản 

thân 

-  Tìm thấy ý nghĩa của bản thân 

Câu hỏi được đặt ra tiếp theo cho thân chủ sẽ là: 

1. Điều gì cản trở bạn hay đang gây khó khăn cho bạn 

trong việc đạt được mục tiêu mà bạn mong đợi? 



 

2. Những bước cụ thể ban đầu nào mà bạn có thể tạo 

ra để cho bạn biết rằng bạn đang hướng đến việc cải 

thiện động cơ hay động lực của bản thân? 

Thân chủ có thể sẽ trả lời: 

1. Em vừa chia tay với bạn, ba mẹ em bắt em học 

ngành mà em không thích, em thấy khó quá, môn học 

xa lạ với thực tế của em quá, em thích tính toán, giải 

quyết vấn đề hơn là ngồi viết luận, viết về xã hội. 

2. Bước đầu tiên em nghĩ là mình cần cải thiện, chứ 

không thể để tình trạng như thế này mãi được và em 

tìm đến chị. 

Trong việc quyết định mục tiêu, nhà tham vấn cũng có 

thể có những xác định rõ ràng của thân chủ trong việc thay 

đổi tư duy, cảm xúc hành vi hay sự tương tác cá nhân, 

trong mối quan hệ gia đình hoặc xã hội như là kết quả của 

việc có động cơ và động lực cao. 

 



 

Ví dụ: Trường hợp của Toàn, thân chủ nói: “Em muốn 

cải thiện mối quan hệ với mẹ, em không muốn mẹ buồn 

vì em, em không muốn mẹ lãng phí tiền bạc cho em ăn 

học”, hay “Em có thể vui vẻ, cởi mở hơn với bạn bè, 

những lúc như vậy em hơi “điên” một chút, điên theo kiểu 

nghịch ngợm, hài hước, chọc mọi người cười, khuấy động 

bầu không khí nhóm. 

Việc kết thúc tiến trình xây dựng mục tiêu có thể là đặt 

câu hỏi và đưa ra lời đề nghị và cam kết làm việc. Ví dụ, 

câu hỏi có thể là: “Các mục tiêu quan trọng này đã đủ 

chưa? Em có muốn bổ sung thêm mục tiêu nào nữa 

không? Trong quá trình làm việc với các mục tiêu để giúp 

em thay đổi tình trạng của bản thân, chúng ta có thể có 

những tương tác, những nguyên tắc, yêu cầu và đôi khi có 

cả bài tập về nhà, vậy em có sẵn sàng làm việc như thế để 

thay đổi bản thân chưa? Và trong khi làm việc nếu có gì 

chưa rõ hay thắc mắc thì em cứ mạnh dạn trao đổi và chia 

sẻ với tôi, em đồng ý chứ? 



 

Từ những thông tin thu thập được thông qua các dạng 

câu hỏi trên, mục tiêu cụ thể có thể được nhận diện và các 

can thiệp thích hợp về mặt văn hóa có thể tác động đến 

thân chủ, nó bộc lộ bức tranh về thế giới quan của thân 

chủ và thế giới quan đó cũng sẽ được thể hiện và được 

phát triển qua quá trình tham vấn. 

Trong việc tiếp nhận và xây dựng mục tiêu nhà tham 

vấn cũng sẽ thể hiện cách đánh giá tích cực về thân chủ, 

sự tôn trọng, ấm áp và chân thật, đây cũng là phẩm chất 

tạo nên chất keo gắn bó về mặt cảm xúc đối với thân chủ. 

Đánh giá tích cực là biểu hiện của nhà tham vấn thông 

qua cách nhìn nhận về mặt tích cực trong thân chủ, đánh 

giá đúng về các giá trị và những sự khác biệt mà thân chủ 

bộc lộ ra. Điều này được thể hiện qua việc nhận diện và 

tập trung vào những điểm mạnh của thân chủ, hiểu rõ giá 

trị của một cá nhân hơn là tập trung vào sự thiếu thốn, yếu 

kém hay vấn đề của thân chủ. 



 

Sự tôn trọng thể hiện qua việc bạn nhìn nhận thân chủ 

như là một người quan trọng, thể hiện qua việc bạn tập 

trung chú ý vào họ, dành thời gian cho họ, thể hiện qua 

các hành động như hỏi thân chủ muốn xưng hô như thế 

nào, hỏi ý kiến thân chủ về việc họ muốn làm việc ra sao, 

họ có muốn đưa ra ý kiến gì, kể cả các góp ý của họ, những 

điều đó được tham vấn viên ghi nhận, hành động qua việc 

xem trọng nhu cầu của thân chủ, ví dụ như: “Anh chị 

mong đợi điều gì trong buổi nói chuyện hôm nay?”. Sự 

tương tác dựa trên nhu cầu, mong đợi và những gì được 

thể hiện được đánh giá theo cách thức giao tiếp tương quan 

một cách hỗ trợ và tôn trọng lẫn nhau. 

Sự ấm áp là một cảm nhận về mặt cảm xúc mà thân 

chủ nhận được từ nhà tham vấn, thể hiện qua tín hiệu bằng 

lời hoặc ngôn ngữ không lời, thể hiện sự chấp nhận và 

nhận thức sâu sắc, ví dụ như cái gật đầu, cái mỉm cười 

biểu lộ sự hài hước hay bày tỏ bạn đang rất hứng thú với 

việc trò chuyện với thân chủ. 



 

Sự chân thực có thể được bộc lộ theo những khía cạnh 

khác nhau. Một cách khái quát nó có nghĩa là nhà tham 

vấn đang tương tác với thân chủ trong một thái độ, dáng 

vẻ rất thật hơn là thông qua việc đóng vai, đó là cảm xúc 

chân thật không phải là cách thức giấu diếm cảm xúc thật 

thông qua những gì được thể hiện ra bên ngoài theo cách 

giả tạo. Các thuộc tính tương tác cá nhân tạo nên nền tảng 

mạnh mẽ vững chắc có thể làm cho nhà tham vấn, nhà trị 

liệu gia tăng niềm tin đối với thân chủ, gia tăng sự hợp tác 

và là động lực để thân chủ tham gia tiến trình và hoàn 

thành nhiệm vụ tham vấn và trị liệu sau khi đã thiết lập 

được mục tiêu. 

2.4. Kỹ năng quản lý bản thân 

Kỹ năng quản lý bản thân giúp nhà trị liệu, nhà tham 

vấn xác định rõ mục đích của công việc mình đang làm 

trong một phiên tham vấn hay phiên trị liệu và biết mình 

cần chuẩn bị phương tiện gì và chuẩn bị như thế nào, quản 

lý việc chuyển cảm và thể hiện cảm xúc của mình ra sao. 



 

Xây dựng mục đích của buổi tham vấn, trị liệu tâm lý: 

Là lắng nghe thân chủ để thu thập thông tin, đánh giá vấn 

đề hay đưa ra chẩn đoán, các chương trình can thiệp, 

phòng ngừa hay theo dõi cho từng phiên tham vấn hay trị 

liệu. 

Chuẩn bị: Chuẩn bị các test đánh giá nếu như cần thiết, 

tắt điện thoại hoặc không mang điện thoại vào phòng tham 

vấn (Đây là một điều thiệt cho nhà tham vấn vì họ cần tách 

mình ra khỏi những gì có thể gây cản trở cho quá trình 

làm việc với thân chủ), chuẩn bị phòng, bút viết, bảng nếu 

như cần thiết. Các tâm trạng bực bội, không vui hay buồn 

nhà tham vấn cũng cần quản lý và giải tỏa trước khi bước 

vào phòng tham vấn. Trong trường hợp nhà tham vấn 

đang có chuyện buồn hay có vấn đề về sức khỏe mà không 

thể làm việc trong phiên tham vấn đó thì họ cần nghỉ ngơi, 

thông báo hoãn hay chuyển đổi thời gian tham vấn. Trong 

trường hợp tham vấn khẩn cấp mà sức khỏe không cho 



 

phép họ cần chuyển hoặc nhờ nhà giám sát chuyên môn 

hay đồng nghiệp trợ giúp. 

Quản lý chuyển cảm: Trong suốt quá trình tham vấn 

cần quản lý chuyển cảm hay thể hiện cảm xúc riêng tư liên 

quan đến vấn đề cá nhân của mình. Việc phản ứng về cảm 

xúc của tham vấn dựa trên quan điểm thái độ, giá trị niềm 

tin của mình đối với thân chủ, dù đó là tích cực, hay tiêu 

cực đều mang tính chất là phán xét khi đang làm việc với 

thân chủ. 

Ví dụ: Khi thân chủ chia sẻ nỗi đau sau khi đổ vỡ hôn 

nhân hay một cuộc tình, một nhà tham vấn phản ứng bằng 

cách như: “Hồi xưa chị cũng vậy, chị cũng từng yêu một 

người và người đó cũng đối xử với chị như vậy, rồi thời 

gian cũng nguôi ngoai và nó giúp chị nhận ra một điều 

rằng người đó không xứng đáng... ” 

Khi chia sẻ điều này, mục đích của tham vấn viên là 

muốn biểu lộ sự cảm thông và đồng cảm với thân chủ về 



 

nỗi đau mà họ đang phải gánh chịu, nhưng cần hết sức cẩn 

thận khi chia sẻ, thể hiện sự thấu cảm theo kiểu này, bởi 

vì lúc này bạn đã chuyển vai từ một người lắng nghe sang 

người nói chuyện, bạn đang phản ứng theo cách đặt giá trị 

và quan điểm của bạn lên thân chủ, có khi bạn cho rằng 

thời gian sẽ qua cùng nỗi đau nhưng với họ có thể là 

không, có khi bạn tin rằng người yêu cũ của bạn không 

xứng đáng, nhưng họ tin rằng người đó vẫn xứng đáng còn 

người có lỗi trong cuộc chia tay có thể là chính họ... 

Có khi thân chủ khác bạn nhiều về quan điểm, về lối 

sống, bạn cũng cần hết sức chú ý đến các vấn đề nhạy cảm 

như giới tính, xu hướng tình dục, hay làm việc với những 

người có HIV/AIDS, những người lớn tuổi hơn bạn. Sự 

khác biệt này sẽ cản trở bạn tiếp cận thân chủ nếu như bạn 

áp đặt quan điểm hay lối sống cá nhân của bạn lên họ. 

Ví dụ: Thân chủ sau khi được sự hướng dẫn của một 

nhà tham vấn A về cách chăm sóc quản lý con, nhưng thân 

chủ làm ngược lại với những gì nhà tham vấn hướng dẫn, 



 

nhà tham vấn A này phản ứng “Tôi đã nói rồi mà chị 

không nghe, không nên quản lý con chặt quá, cũng không 

nên quản lý con lỏng quá”. 

Hay một ai đó đến gặp nhà tham vấn và hỏi “Chị nghĩ 

sao về Gay (đồng tính nam)?” hoặc “Chị nghĩ sao về đồng 

tính nữ?” Nếu như bạn vội vàng trả lời câu hỏi dựa trên 

quan điểm cá nhân mà không tính đến mục đích của câu 

hỏi, hay tầm quan trọng của vấn đề đồng tính nam hay 

đồng tính nữ đối với họ, thì khả năng đổ vỡ mối tương tác, 

thấu hiểu và tin tưởng sẽ rất cao. 

Quản lý cảm xúc. Nhà tham vấn cần quản lý cảm xúc 

tiêu cực lên bản thân mình khi làm việc với thân chủ có 

cơ chế tự vệ thấp hoặc quá mạnh, hoặc làm việc với các 

chuyển cảm ngược của thân chủ, hay với những thân chủ 

khuyến khích nhà tham vấn tâm lý hay nhà trị liệu từ bỏ 

họ. 



 

Ví dụ trường hợp của B: B, 20 tuổi được anh chị nhân 

viên xã hội chuyển gởi cho nhà tham vấn để giúp hỗ trợ 

về mặt tâm lý. B đang được một tổ chức từ thiện hỗ trợ 

cho trẻ em nghèo và trẻ em đường phố học nghề, gần đây, 

B cảm thấy mệt mỏi, lo âu hay bị đau đầu, mất ngủ, nhiều 

suy nghĩ rối rắm xuất hiện trong đầu, B đi gặp bác sĩ tâm 

thần được chẩn đoán là rối nhiễu lo âu cần điều trị thuốc 

và hỗ trợ tâm lý. B gặp nhà tham vấn bày tỏ nguyện vọng 

được hỗ trợ và giúp đỡ về mặt tâm lý. Trong phiên tham 

vấn thứ hai khi nhà tham vấn đi sâu và đặt câu hỏi về quá 

khứ về thời thơ ấu và hoàn cảnh gia đình thì em ngưng trả 

lời, giọng nói trở nên to và nhấn mạnh: “Em nghĩ là chị 

nên tập trung vào vấn đề, chị nên chú ý đến vần đề là..., 

vấn đề của em là những suy nghĩ rối rắm của em... Em 

nghĩ chị nên tập trung vào vấn đề và vấn đề của em là... 

Những chuyện khác em nghĩ nó không có liên quan gì đến 

em, vấn đề của em là.... chị nên cho em lời khuyên”. Có 

một khoảng lặng giữa thân chủ và nhà tham vấn, sau đó 



 

thân chủ tiếp tục phản ứng theo một hướng khác với một 

giọng nhỏ và nhẹ nhàng hơn, “Em xin lỗi chị, em không 

cố ý, em làm chị buồn, chị thất vọng về em quá, em xin 

lỗi chị, vấn đề của em là...”. 

 Ở đây thân chủ phát triển cảm xúc rằng anh ta đang 

bị kiểm soát, đang bị một ai đó xem thường và rằng anh ta 

nhìn thấy điều đó trong tôi, anh ta phản ứng theo kiểu kiểm 

soát và ra lệnh đối với tôi. 

Khi thân chủ cảm thấy thất vọng về bản thân, họ 

chuyển cảm giác rằng người khác đang thất vọng về họ 

hoặc họ làm cho người khác thất vọng, họ khôn khéo ngăn 

cản chuyên gia đặt câu hỏi quan trọng mà họ cần được hỏi 

để thu thập thông tin và đánh giá. Đôi khi, điều này như 

một cái bẫy và có thể nhà tham vấn cho rằng thân chủ 

không sao với vấn đề đó, chia sẻ cũng được, không chia 

sẻ cũng được theo kiểu bàng quan hay bực bội, nhưng thật 

ra thân chủ hy vọng rằng nhà tham vấn sẽ không từ bỏ họ, 

sẽ bảo vệ những phần khỏe mạnh của họ, mặt khác họ 



 

cũng muốn cho thấy họ đang rất tuyệt vọng và đang cần 

sự hỗ trợ để nhanh chóng vượt qua khó khăn mà họ đang 

gặp phải. 

Khi làm việc với thân chủ có những phản ứng như trên, 

đôi khi bạn cảm thấy bực bội, mệt mỏi, khó chịu, nó dây 

dưa như một trò chơi đấu trí, cần sự hiểu biết, tính toán và 

sự khéo léo. Tuy nhiên, đây cũng là một tín hiệu tích cực 

cho biết rằng bạn đang tương tác với thân chủ về mặt cảm 

xúc, bạn đang tiến đến gần họ, hiểu họ một cách mạnh mẽ 

bằng sự phản ứng cảm xúc của chính bạn. 

Và bằng cách vô thức thân chủ đang kiểm tra khả năng 

bạn quản lý cảm xúc và khả năng bạn vượt qua các khó 

khăn đó như thế nào, bạn có đủ bản lĩnh để đi tiếp cùng họ 

hay không, hay bạn từ bỏ họ. Họ thể hiện sự quan tâm và 

kiểm tra việc bạn có thật sự thành thật với cảm xúc của 

bạn hay không và bạn có thật sự hiểu họ hay không. 



 

Ví dụ: Sau khi gần kết thúc phiên tham vấn thân chủ 

hỏi “Chị có ổn không?” 

Thân chủ: Chị có ổn không? 

Nhà tham vấn: Chị ổn, không sao cả 

Thân chủ: Em thấy chị mệt 

Nhà tham vấn: Chị không sao 

Thân chủ: Em làm phiền chị quá, em thấy mình có lỗi 

quá. 

Nhà tham vấn: Không sao mà, đã bảo là không sao đâu 

yên tâm đi. 

Thân chủ: Im lặng (suy nghĩ: mình làm phiền chị quá). 

Nếu như chị không khỏe thì báo cho em nhé, em làm 

phiền chị quá, em ngại quá. 

Thông thường chúng ta sẽ trả lời và phản hồi lại thân 

chủ theo kiểu trấn an, thân chủ sẽ không tin chúng ta vì 

trên mặt chúng ta biểu hiện sự mệt mỏi và căng thẳng thật, 



 

từ đó thân chủ sẽ cho rằng thân chủ đang làm phiền chúng 

ta và sẽ gia cố ý tưởng rằng họ là người có lỗi trong việc 

gây ra cho người khác sự mệt mỏi. Sự phản ứng này sẽ tác 

động tiêu cực tới mối quan hệ giữa tham vấn viên và thân 

chủ. 

Trong trường hợp trên, phản ứng cần có là thể hiện sự 

thành thật với bản thân về cảm xúc, thể hiện sự hiểu biết 

về tâm lý của thân chủ và cả những gì mà họ đã chia sẻ 

với nhà tham vấn. 

Thân chủ: Chị có ổn không? 

Nhà tham vấn: Chị hơi mệt và hơi căng một chút. 

Thân chủ: Chị có cần nghỉ ngơi gì không ạ? 

Nhà tham vấn: Chị nghĩ là sau cuộc nói chuyện này 

chị sẽ giải lao 15 phút trước khi bước vào cuộc tham 

vấn mới. Khi nghe những gì em kể, em chia sẻ, chị 

cảm nhận sự mệt mỏi và căng thẳng khi tập trung, điều 

đó giúp cho chị càng hiểu hơn về vấn đề của em, chị 



 

biết là em đang căng thẳng khó khăn như thế nào khi 

phải đối mặt với những tình huống như vậy. 

Thân chủ: Dạ mệt mỏi lắm chị ơi, căng thẳng và nặng 

nề lắm. 

Nhà tham vấn: Nó nặng nề quá, nó áp lực quá và nhiều 

thứ nó đan xen vào nhau quá. 

Thân chủ: Dạ, chị không biết đâu chứ nó kinh khủng 

lắm, em chịu đựng mười mấy năm nay rồi. 

Nhà tham vấn: Để giảm áp lực, bây giờ thì chị em 

mình sẽ đi vào từng vấn đề và từng chi tiết một để gỡ 

nó ra em nhé. Trước khi đi vào chi tiết, lựa chọn vấn 

đề ưu tiên, chị muốn tóm tắt lại các vấn đề mà em vừa 

chia sẻ với chị để đảm bảo là chị hiểu hết những gì em 

vừa nói, nếu vấn đề nào chị hiểu nhầm hay thiếu thì 

em cho chị biết và bổ sung nhé. 

Thân chủ: Dạ 



 

Một điều cực kỳ thú vị đối với tôi khi nhà giám sát 

chuyên môn của tôi chia sẻ: “Với những trường hợp như 

thế này, không có một liệu pháp nào có thể phù hợp với 

họ cả, khi bạn vội vã đưa ra hướng tiếp cận, can thiệp, 

phòng ngừa đều trở nên vô ích vì nó không phù hợp với 

các dạng thân chủ như trên. Điều quan trọng nhất là xây 

dựng mối tương tác với thân chủ, chính cách thức mà bạn 

xây dựng sự tương tác là liều thuốc tốt nhất giúp cho họ 

vượt qua các khó khăn và thử thách của họ”. Thật vậy, 

cách thức xây dựng tương tác của nhà tham vấn giúp cho 

thân chủ nhận diện ra vấn đề và mạnh dạn thay đổi để đối 

mặt với khó khăn. Sự thành công khi làm việc với thân 

chủ như đã miêu tả ở trên xem ra khó tin nhưng đây là một 

kết quả thực tế mà người giám sát chuyên môn của tôi đã 

đưa ra kết luận “chính cách thức xây dựng sự tương tác và 

mối quan hệ của cô đã tạo nên sự thành công của cô trong 

việc làm việc với thân chủ”. Đây là chiêu thức và là kỹ 

thuật mà tôi gọi là Vô chiêu, một khi các kiến thức mà bạn 



 

có và các kỹ năng mà bạn áp dụng một cách nhuần nhuyễn 

hòa quyện với những nét tính cách và phẩm chất của con 

người bạn, nó trở nên một phần con người bạn, của nghề 

nghiệp của bạn, trở nên thuần thục, linh động, mềm dẻo, 

linh hoạt và từ đó bạn xây dựng mối quan hệ và tương tác 

với thân chủ một cách tự nhiên, không gượng ép, đầy thấu 

cảm, hiểu biết và chấp nhận thân chủ. Như một người đã 

có sự phản hồi đối với nhà tham vấn “Cách thức mà chị 

nói chuyện và tương tác rất tự nhiên, gần gũi, nhẹ nhàng, 

ấm áp, đầy hiểu biết, thấu cảm như thể đây là các kỹ năng 

bẩm sinh của chị vậy!” 

Kết luận: Nói tóm lại, việc xây dựng mối tương quan 

trong quá trình tham vấn, thông qua lắng nghe, thấu cảm, 

xây dựng mối quan hệ hợp tác, xây dựng mục tiêu, quản 

lý bản thân để tạo bầu không khí gần gũi, an toàn, tin 

tưởng, đồng hành, giúp ích rất nhiều cho thân chủ trong 

việc giải quyết vấn đề. 



 

“Tổng quan, mức độ trầm cảm của em đã giảm từ 

200% xuống còn 30%. Hiện tại, suy nghĩ của em đã tích 

cực hơn rất nhiều. Việc chia sẻ cảm xúc với người mình 

tin tưởng thật sự giúp ích rất nhiều cho em trong việc giải 

quyết vấn đề. Em cũng đã hiểu được nguyên nhân của một 

số hiện tượng tâm lí mà em gặp phải. Em đã biết cách điều 

tiết bản thân để có thể bình tĩnh hơn khi đối mặt với vấn 

đề và cách suy nghĩ hướng giải quyết cũng đã được cải 

thiện hơn. So với mục tiêu đầu tiên đặt ra khi đến tham 

vấn là điều tiết cảm xúc để đối mặt với vấn đề và sau đó 

là tìm hướng giải quyết vấn đề, mức độ hoàn thành mục 

tiêu được hơn 80%. Em rất hài lòng về kết quả của quá 

trình tham vấn. Cảm ơn chị về tất cả những gì chị đã cùng 

em trải qua trong suốt thời gian này. Chúc chị luôn vui vẻ 

và thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống! 

Trong quá trình làm việc, khi mối tương tác và mối 

quan hệ tin tưởng được thiết lập, nó giúp cho tiến trình 

làm việc phát triển và vận hành một cách suôn sẻ. Có đôi 



 

khi bạn cũng sẽ bị cuốn vào trong vấn đề của thân chủ, 

bạn được dẫn dắt đi theo câu chuyện mà không thể nào 

tìm thấy lối ra, một điều cần thiết đối với nhà tham vấn và 

trị liệu đó là sự bình tĩnh, tỉnh táo, kiềm chế thông qua việc 

quản lý cảm xúc mạnh mẽ trong chính bản thân chúng ta. 

Điều cần nhấn mạnh và cần chú ý là xây dựng bầu không 

khí gần gũi, ấm áp, một không gian, một nơi mà có thể tạo 

cho thân chủ sự thoải mái để chia sẻ, một sự tương tác, 

mối quan hệ an toàn, xây dựng niềm tin tưởng cũng như 

mối quan hệ hợp tác. 

  



 

 

 

 

 

CHƯƠNG 7 
 

 

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN THÂN CHỦ, 

ĐÁNH GIÁ VẤN ĐỀ, LỰA CHỌN 

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN, KỸ THUẬT 

CAN THIỆP VÀ PHÒNG NGỪA 
  



 

Quy trình tiếp nhận, đánh giá vấn đề và lựa chọn kỹ 

thuật là một cẩm nang hay nói xa hơn đó là một phác đồ 

hỗ trợ cho công việc của nhà tham vấn và trị liệu tâm lý đi 

đúng hướng. Không ít người còn có những thắc mắc và 

nghi ngờ trong việc áp dụng hướng tiếp cận tham vấn và 

trị liệu nhận thức hành vi trong hoàn cảnh văn hóa Việt 

Nam: “Liệu lý thuyết này nó có “Tây” quá hay không?”, 

“Quy trình làm việc cũng như tiến trình của một phiên 

tham vấn và trị liệu như thế nào?”... Quy trình tiếp nhận 

và hướng tiếp cận tham vấn trị liệu được xây dựng như là 

một bảng hướng dẫn hay cẩm nang dành cho nhà chuyên 

môn, dưới đây là quy trình đã được tác giả tham khảo, 

tổng hợp và ứng dụng thường xuyên trong công việc tham 

vấn tâm lý, làm việc với giới trẻ dưới quan điểm tiếp cận 

nhận thức hành vi. 

Các bước cụ thể của quy trình cần được tuân thủ như 

sau: 



 

I. Tiếp nhận thân chủ 

Việc tiếp nhận thân chủ trong một môi trường đảm bảo 

tính riêng tư, bảo mật là cần thiết. Cung cấp thông tin cho 

thân chủ về nguyên tắc làm việc của tham vấn viên, cách 

thức bảo mật thông tin, cách thức làm việc liên quan đến 

thời gian cũng như các quy định cần có khác. 

II. Xây dựng sự tương tác với thân chủ 

Trong khi làm việc với thân chủ cần chú ý rằng, bạn 

áp dụng kỹ thuật gì không quan trọng mà điều quan trọng 

là bạn xây dựng sự tương tác đó như thế nào. Việc xây 

dựng sự tương tác không chỉ bằng ngôn ngữ có lời mà còn 

cả bằng ngôn ngữ không lời, ngôn ngữ cơ thể để thích ứng 

với thân chủ và xây dựng niềm tin từ phía thân chủ (Tham 

khảo chương VI: Xây dựng mối tương tác). Đây là một 

bước cực kỳ quan trọng đối với cả tham vấn viên và thân 

chủ trong việc thân chủ có nhận thấy được rằng tham vấn 

viên đang thực sự lắng nghe họ, hiểu họ, thấu cảm với họ, 

chấp nhận họ, họ có nhận thấy được rằng họ đang an toàn 



 

khi nói chuyện với tham vấn viên hay không, đây là tiền 

đề quan trọng quyết định mức độ thành công trong việc 

lựa chọn công cụ kỹ thuật và áp dụng nó đối với thân chủ. 

III. Thu thập thông tin 

Thu thập thông tin giúp bạn hiểu được thân chủ và vấn đề 

mà thân chủ đang gặp phải. 

1. Thu thập thông tin liên quan đến cá nhân: Hoàn cảnh 

thân chủ, tuổi, giới tính, nghề nghiệp. 

2. Thông tin liên quan đến vấn đề của thân chủ hiện 

tại; thông tin liên quan đến tiểu sử hoặc lịch sử của vấn đề 

như bao lâu, như thế nào, với ai... 

3. Sử dụng các test để thu thập và đánh giá như test -

Beck, test -ASI, test -SAS, test về kiểm tra mức độ stress... 

4. Tập trung vào vấn đề hiện tại của thân chủ: Thân 

chủ có thể cùng một lúc mang đến, chia sẻ nhiều vấn đề, 

nhà tham vấn trị liệu, hướng thân chủ lựa chọn vấn đề ưu 

tiên và giải quyết theo tuần tự ưu tiên đó. 



 

IV. Phát biểu, trình bày vấn đề theo hệ thống/chẩn 

đoán 

1. Đánh giá thân chủ với các nguy cơ và ý tưởng tự sát. 

Nếu thân chủ trả lời có, tiếp tục làm việc trên vấn đề này 

cho đến khi đảm bảo được mức độ an toàn cho thân chủ, 

trong trường hợp thân chủ có kế hoạch tự sát trong thời 

gian gần, nhà tham vấn, trị liệu cần có sự hợp tác và 

chuyển gởi thân chủ đến làm việc với bác sĩ tâm thần, để 

có hướng điều trị thuốc phù hợp. Nhà tham vấn, trị liệu 

tiếp tục theo dõi và hợp tác làm việc với bác sĩ cũng như 

nhân viên công tác xã hội, phối hợp với gia đình để hỗ trợ 

thân chủ. Nếu thân chủ trả lời không và không có ý tưởng 

hoặc nguy cơ tự sát sẽ tiếp tục với các bước tiếp theo. 

2. Dựa trên các thông tin thu thập được và các triệu 

chứng của thân chủ, dựa vào kết quả của các test để đánh 

giá vấn đề và các mức độ sức khỏe tinh thần của thân chủ 

và hoặc sử dụng bảng hướng dẫn chẩn đoán về sức khỏe 

tinh thần DSM.IV (của Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ), 



 

ICD.10 để đưa ra chẩn đoán và phát biểu về vấn đề của 

thân chủ. 

3. Đối với tham vấn viên, những người làm việc trong 

việc hỗ trợ tâm lý cho thân chủ trong môi trường Việt Nam 

hiện nay, những người chưa sử dụng DSM.IV hoặc không 

áp dụng DSM.IV có thể phát biểu các vấn đề của thân chủ 

một cách hệ thống dựa trên các vấn đề hiện tại mà thân 

chủ mang đến và các triệu chứng mà thân chủ thể hiện 

như: Thiếu sự tôn trọng bản thân, xung đột, mâu thuẫn 

giữa cha mẹ với con cái, căng thẳng trong công việc gia 

đình, học tập, các vấn đề liên quan đến mối quan hệ như 

tình bạn, tình yêu, khó khăn trong làm việc nhóm, giao 

tiếp, thiếu động cơ bản thân... Có những trường hợp thân 

chủ không gặp các vấn đề về sức khỏe tinh thần, chỉ gặp 

các vấn đề và các khó khăn liên quan đến cuộc sống, cách 

thích nghi và cách giải quyết vấn đề, xây dựng mục tiêu, 

quản lý stress... Việc phát biểu vấn đề một cách hệ thống 

là hết sức cần thiết, đòi hỏi sự hiểu biết, kiến thức chuyên 



 

môn tâm lý, kỹ năng áp dụng kỹ thuật... và quan trọng nhất 

là việc áp dụng lý thuyết và triết lý để hiểu và phát biểu 

vấn đề của thân chủ. Việc nhận diện và phát biểu đúng vấn 

đề thân chủ một cách hệ thống có nghĩa là nhà tham vấn, 

nhà trị liệu đã đi được một nửa tiến trình trong quá trình 

làm việc với thân chủ. 

V. Kế hoạch can thiệp 

Xây dựng mục tiêu: Nhà tham vấn, nhà trị liệu cần xây 

dựng mục tiêu tham vấn cùng với thân chủ, xác định hợp 

đồng điều trị và thời gian làm việc. 

Thời gian: Thời gian dài hay ngắn phụ thuộc vào từng 

dạng và mức độ vấn đề của thân chủ, trị liệu nhận thức 

hành vi là một dạng trị liệu ngắn hạn so với trị liệu phân 

tâm, liên tục trong vòng từ 8 đến 15 phiên tham vấn và trị 

liệu (mỗi phiên từ 45 - 60 phút) kéo dài từ 3 đến 6 tháng 

và những buổi theo dõi sau tham vấn và trị liệu, có thể 

cách 3 tuần 1 lần, 1 tháng 1 lần... cho các vấn đề liên quan 

đến sức khỏe tinh thần như trầm cảm, rối nhiễu lo âu... và 



 

theo mức độ trầm trọng của nó... Đối với các vấn đề liên 

quan đến cá nhân như lòng tự trọng thấp, thiếu tự tin, 

stress, khó khăn trong làm việc nhóm, giao tiếp... có thể 

từ 3 đến 5 phiên tham vấn liên tục sau đó theo dõi cách 

quãng 3 tuần, 1 tháng, thêm khoảng 1 hay 2 phiên tham 

vấn nữa. 

Áp dụng kỹ thuật 

Kỹ thuật trong trị liệu NTHV được chia thành nhiều 

giai đoạn, theo Ellis có 3 giai đoạn và mỗi giai đoạn ứng 

với những kỹ thuật cụ thể. Beck không chia theo giai đoạn 

mà phân chia theo kỹ thuật. Tuy nhiên, trình tự các bước 

của việc áp dụng tiếp cận nhận thức hành vi có thể đi theo 

các hướng sau đây: 

1.  Giải thích bản đồ giúp cho thân chủ hiểu về nguồn 

gốc và nguyên nhân gây nên các vấn đề của thân chủ theo 

tiếp cận nhận thức hành vi. 



 

2. Nhận diện các niềm tin cốt lõi, niềm tin không 

hợp lý giúp thân chủ khám phá các niềm tin cốt lõi và 

không hợp lý gây nên các vấn đề của thân chủ, giải thích 

cho thân chủ hiểu rõ có sự tách biệt giữa sự kiện, cảm xúc, 

hành vi, thực thể và suy nghĩ. Trong đó cách mà thân chủ 

lý giải sự kiện tác động đến cảm xúc của anh ta chứ không 

phải chính bản thân sự kiện đó, từ đó khám phá niềm tin 

cốt lõi gây nên vấn đề của thân chủ. 

a. Giúp thân chủ nhận diện ra những suy nghĩ xuất hiện 

trước khi có cảm xúc. 

b. Nhận diện những suy nghĩ tự động tiêu cực. Thân 

chủ ghi nhận lại những suy nghĩ tự động và tần số xuất 

hiện trong đầu cô/anh ta. 

Ví dụ: Thân chủ với suy nghĩ tự động: “Tôi sợ bị rớt”, 

“Tôi xấu xí, thua kém người khác nhiều” thân chủ được 

yêu cầu ghi nhận lại những suy nghĩ đó. Việc này giúp cho 

thân chủ tách biệt giữa suy nghĩ và cảm xúc, để có thể 



 

quan sát rõ và làm giảm được cách thức mà thân chủ phản 

ứng với suy nghĩ tự động đó. 

c. Bài tập về nhà: Bài tập về nhà được làm theo cách 

hướng dẫn của nhà tham vấn trị liệu với mục đích giúp 

thân chủ ghi nhận lại những suy nghĩ tự động xảy ra tương 

ứng với từng sự kiện và cảm xúc cụ thể. (Tham khảo ở 

phần nhận diện các suy nghĩ tự động). 

d. Lập thang đo: Dùng thang đo từ 1 đến 10, giúp thân 

chủ nhận diện vấn đề của họ theo từng cấp độ và giúp thân 

chủ phân biệt được các cấp độ nặng nhẹ và mức độ khác 

nhau cụ thể của từng cảm xúc và từng vấn đề. 

Ví dụ: Trường hợp Tuấn chia sẻ với nhà tham vấn; 

“Mọi thứ xảy ra trong tuần đối với em thật sự tồi tệ”. 

Nhà tham vấn (NTV): Mọi thứ mà em đề cập ở đây là 

gì? 

Tuấn: Đó là việc học của em và chuyện tình cảm của 

em. 



 

NTV: Đối với việc học thì cảm xúc tồi tệ của em là ở 

mức số mấy trong thang đo từ một đến mười, trong đó 

mười là mức độ nặng nhất? 

Tuấn: Ở mức 4 thôi vì em vẫn có thể đến trường được. 

NTV: Về tình cảm của em thì sao? 

Tuấn: Em nghĩ ở mức số 8 lận, bởi vì nó ảnh hưởng tới 

em rất nhiêu, mấy ngày nay em không nói chuyện được 

với bạn, em bực bội, tức tối trong lòng, khó chịu lắm 

chị ơi. 

Chúng ta thấy rằng có hai sắc thái đậm nét khác nhau 

về những gì mà thân chủ đã trải nghiệm, trong ví dụ này 

tôi giúp thân chủ hiểu được nét sắc thái khác nhau của các 

trải nghiệm có liên quan đến việc học và mối quan hệ tình 

cảm của thân chủ, trong đó cảm xúc tồi tệ về việc học là 4 

còn thang đo cảm xúc tồi tệ về mặt tình cảm là 8. 

e. Nhận diện niềm tin cốt lõi có tính hủy hoại: Giúp 

thân chủ nhận ra rằng anh ta có nhiều niềm tin và trong đó 



 

có những niềm tin mang tính hủy hoại. Nhà tham vấn, nhà 

trị liệu sẽ giúp thân chủ phân loại theo danh sách: Những 

dạng nào gây nên các rối nhiễu nào và những dạng nào 

gây nên các bệnh tinh thần nào; những dạng nào thúc đẩy, 

tạo động cơ; dạng nào níu giữ và cản trở thân chủ. 

3. Tranh luận với những niềm tin không hợp lý 

a. Sử dụng đối thoại Socratess 

Giúp thân chủ có cái nhìn và đánh giá khách quan hơn 

trên các vấn đề của mình, nhà tham vấn, nhà trị liệu dùng 

kiểu đối thoại theo triết lý Socratess để bổ sung tính khách 

quan cho thân chủ. 

Ví dụ: Trong trường hợp của thân chủ Thiên với niềm 

tin: “Tôi là đứa thất bại”. Cuộc đối thoại thách thức với 

niềm tin đó giữa Thiên và nhà tham vấn diễn ra như sau: 

Nhà tham vấn (NTV): Bạn có bằng chứng gì cho biết 

bạn là người thất bại? 

Thiên: Cụ thể là buổi họp hôm qua không thành công. 



 

NTV: Có cách nào khác lý giải về việc không thành 

công của buổi họp hôm qua? 

Thiên: Có lẽ em chưa chuẩn bị phần trình bày tốt, có lẽ 

họ không thích phần trình bày của em, có lẽ không 

hứng thú... Em không biết nữa. 

NTV: Nếu như niềm tin ban đầu của bạn là đúng thì 

điều tồi tệ gì sẽ xảy ra? 

Thiên: Thì em buồn, em thất vọng về bản thân. 

NTV: Bạn buồn, bạn thất vọng về bản thân, vậy điều 

tồi tệ hay hậu quả gì xảy ra? 

Thiên: Em cũng không biết nữa, có lẽ em bị mất việc, 

mà cũng không đến nổi đâu. 

Thông qua những câu hỏi như trên giúp thân chủ học 

hỏi về chính những suy nghĩ tự động tiêu cực của mình 

mà đã trở thành một phần vấn đề của thân chủ, từ đó giúp 

thân chủ nhận ra được tính vô lý và sự phóng đại quá mức 



 

về vấn đề mà mình gặp phải để đánh giá vấn đề theo 

hướng khách quan hơn. 

Một số câu hỏi theo kiểu triết lý Socratess khác: 

-  Có bằng chứng gì hỗ trợ cho ý tưởng này hay không? 

-  Mức độ tin tưởng của anh chị lúc này mạnh mẽ như 

thế nào? 

-  Thang điểm từ 1 đến 10 niềm tin của anh chị ở mức 

bao nhiêu và người khác là ở mức bao nhiêu? 

-  Suy nghĩ này ảnh hưởng đến cảm xúc và hành động 

của anh chị như thế nào? 

-  Hiện tại có sự méo mó hay xuyên tạc gì trong suy 

nghĩ của anh chị mà anh chị nhận diện ra nó? 

-  Trong quá khứ anh chị đã có những trải nghiệm và 

cảm xúc khác, anh chị nhận xét gì về suy nghĩ này? 

b. Tranh luận về mặt ý thức 

Sử dụng tranh luận ý thức giúp thân chủ nhận ra tính 

vô lý và các sai lầm của các niềm tin đó, yêu cầu thân chủ 



 

đưa ra các bằng chứng và giải thích về niềm tin của họ 

bằng cách đặt câu hỏi trực tiếp cho thân chủ như: Làm thế 

nào anh chị biết đó là thật? Anh chị có thể xác nhận nó? 

Nó khủng khiếp đối với anh chị như thế nào? 

Ví dụ: Trường hợp của Cúc với niềm tin: “Tôi là người 

hoàn toàn thất bại” khi cuộc họp diễn ra không theo ý của 

cô. 

Nhà tham vấn (NTV): Làm thế nào mà anh chị biết 

mình là người hoàn toàn thất bại? 

Cúc: Thì cuộc họp hôm qua không thành công nên nó 

cho em biết điều đó. 

NTV: Cuộc họp không thành công cho anh chị biết 

anh chị là người hoàn toàn thất bại? Làm thế nào anh 

chị biết đó là thật? 

Cúc: Em chỉ cảm nhận vậy thôi. 

NTV: Anh chị có bằng chứng nào xác nhận sự thật 

này không? 



 

Cúc: Dạ không, em chỉ cảm nhận vậy thôi! (cười) 

NTV: Các bạn đồng nghiệp của anh chị đánh giá về 

buổi họp đó như thế nào? Có bằng chứng gì cho việc 

anh chị đánh giá mình là người hoàn toàn thất bại? 

Cúc: Dạ không, các bạn em đánh giá buổi họp mặc dù 

không như kết quả mong đợi nhưng cũng khá tốt, một 

vài ý kiến phản hồi tốt về bài trình bày của em, em 

nghĩ em không đến nỗi tệ như em nghĩ! 

NTV: Em nghĩ em không đến nỗi tệ như em nghĩ? 

Cúc: Dạ! 

Thách thức với những niềm tin không hợp lý của thân 

chủ là hết sức cần thiết, giúp thân chủ nhận ra được suy 

nghĩ tự động tiêu cực và từng bước xây dựng lại và loại 

bỏ những niềm tin không hợp lý. 

Chú ý: Khi sử dụng kỹ thuật này cần hết sức thận trọng 

trong việc đặt câu hỏi đối với thân chủ, đặc biệt tuyệt đối 

không sử dụng những câu hỏi mang tính chất đánh giá, 



 

phê phán như: Tại sao bạn lại làm khó bản thân bạn vậy? 

Tại sao bạn cứ ôm vào mình những chuyện không đâu? 

Hoặc bạn nói bạn là người thất bại, vậy người thất bại 

hoàn toàn đã thành công việc gì trong tuần rồi? Hay đưa 

ra các lời khuyên rằng: “Tôi tin chắc rằng người khác 

không nghĩ về bạn theo kiểu như thế, đúng không? Bạn 

thông minh, tài giỏi, bạn tài năng sao lại làm khó bản thân 

vậy, nên bỏ nó đi, bạn phải biết rằng…” 

c. Tranh luận ý thức bằng câu hỏi: “Điều gì sẽ xảy 

ra nếu...” 

Khi thân chủ vội vàng đưa ra một kết luận và làm cho 

tình huống trở nên tồi tệ hơn, nhà tham vấn / trị liệu cần 

giúp thân chủ làm rõ hơn về hậu quả thật sự của nó là gì. 

Ví dụ: Thân chủ với lời tuyên bố: “Nếu em thi rớt Anh 

văn thì ba em sẽ chết”. 



 

Nhà tham vấn (NTV): Điều gì làm cho ba em chết? 

Làm thế nào mà em thi rớt Anh văn lại làm cho ba em 

chết? 

Thân chủ: Ba em bị huyết áp cao, ba bị tai biến mạch 

máu não nằm một chỗ. 

NTV: Ba bị huyết áp cao, ba bị tai biến nằm một chỗ? 

Thân chủ: Dạ, không phải em rớt làm ba chết mà em 

không muốn ba thất vọng về em! 

NTV: Nếu như ba thất vọng về em thì đó là một điều 

rất kinh khủng đối với em! 

Thân chủ: Phải, ba thương em nhất nhà, cái gì ba cũng 

dành cho em hết, em đi học ba cũng khuyến khích em 

đi, còn má thì không. 

NTV: Nếu như em thật sự rớt môn Anh văn thì chuyện 

gì thật sự sẽ xảy ra? 

Thân chủ: Em sẽ phải học lại, sẽ đóng tiền lại, ba em 

thì sẽ không sao, có thể ba không cho em nhiều tiền vì 



 

ba bệnh, em cũng sẽ không xin tiền ba nữa, hiện tại 

cũng có chú em giúp, người mà em thật sự suy nghĩ đó 

là má em, em sợ má không cho em đi học tiếp. 

Những câu hỏi theo kiểu này giúp thân chủ ngừng thổi 

phồng sự việc theo kiểu bi kịch hóa, đưa thân chủ trở về 

việc tìm hiểu rõ hậu quả thật sự của tình huống xảy ra. Từ 

việc thân chủ cho rằng “em thi rớt Anh Văn thì ba em chết, 

hậu quả thật khủng khiếp phải không ạ”, nhà tham vấn 

giúp thân chủ ngưng thổi phồng sự việc, đưa họ trở về với 

hậu quả thật sự của việc thi rớt Anh văn là họ sẽ phải thi 

lại, sẽ phải đóng tiền học lại môn học đó. Mặt khác, nhà 

tham vấn cũng cần nhạy cảm để hiểu ý nghĩa thật sự và 

mối quan hệ giữa ba của thân chủ và thân chủ như thế nào, 

điều này sẽ giúp cho nhà tham vấn có thể nhanh chóng 

hiểu rõ được vấn đề và đưa ra cách thức để làm việc trên 

các vấn đề đó. 



 

4. Can thiệp về mặt hành vi 

Tranh luận về mặt hành vi là việc thực hành thay đổi 

hành vi, củng cố các hành vi mới một khi niềm tin mới 

xuất hiện thay thế cho niềm tin cũ. Hướng dẫn thân chủ 

thư giãn bản thân dựa trên việc áp dụng các kỹ thuật thư 

giãn để thay đổi và củng cố các hành vi mới. Các kỹ thuật 

tranh luận về mặt hành vi có thể là nhấn chìm cảm xúc đưa 

thân chủ về tình huống khủng khiếp nhất; giải cảm ứng 

bằng cách giải thích và giúp thân chủ đối mặt với tình 

huống thật thông qua các cấp độ từ thấp đến cao; hồi cảm 

tràn ngập, củng cố tích cực; củng cố âm tính... tùy thuộc 

vào từng dạng vấn đề của thân chủ mà áp dụng cho phù 

hợp. 

5. Các kỹ thuật bổ sung và hỗ trợ khác 

a. Xây dựng các lời tuyên bố mới và lời nhận xét mới 

về bản thân 

Kỹ thuật này giúp thân chủ ứng phó với những lời 

nhận xét và giúp gia cố các kiểu suy nghĩ hợp lý. 



 

Ví dụ: Thân chủ với cảm giác xấu hổ và sợ hãi khi nói 

chuyện trước đám đông. 

Suy nghĩ cũ: “Tôi sợ mình thất bại, mọi người sẽ chê 

cười tôi, tôi sẽ không thể nào trình bày một cách lưu loát 

được”. 

Lời nhật xét và tuyên bố mới thay thế. “Mặc dù tôi 

đang rất lo lắng và căng thẳng khi đứng nói chuyện trước 

đám đông, nhưng tôi muốn mình có được một bài trình 

bày xuất sắc, tôi muốn mình bình tĩnh, tự tin, để trình bày 

bài một cách lưu loát, tôi sẽ chuẩn bị bài kỹ và làm hết sức 

theo khả năng có thể của tôi”. 

b. Xây dựng lời tuyên bố mang tính thuyết phục 

Khuyến khích thân chủ thực hành các lời tuyên bố mới 

chống lại các niềm tin không hợp lý theo cách thức mạnh 

mẽ. 

Ví dụ: Thân chủ với kiểu suy nghĩ: “Em muốn mình là 

một sinh viên hoàn hảo, nên em muốn học mọi thứ, muốn 



 

làm nhiều lắm, cái gì em cũng muốn học, cái gì em cũng 

muốn tham gia, em không muốn bỏ cái nào hết, nhiều quá, 

bây giờ em rối em không biết phải làm sao, em sợ hãi và 

lo lắng quá, học kỳ này em rớt 2 môn”. 

Niềm tin mình phải là người hoàn hảo đã gây nên rối 

nhiễu lo âu cho thân chủ. Vậy tuyên bố thuyết phục mới 

cần thay thế là: “Tôi không nhất thiết là một sinh viên 

hoàn hảo, vì rất khó định nghĩa thế nào là hoàn hảo, tôi 

muốn mình là một sinh viên đạt điểm tối đa trong các môn 

mà tôi học, tôi muốn mình là một sinh viên năng động, tự 

tin, tôi muốn tôi là chính tôi! 

c. Quán tưởng 

Thân chủ được hướng dẫn cách sử dụng quán tưởng 

về bản thân họ đã thành công như thế nào, đã tự tin ra sao 

trong việc hoàn thành nhiệm vụ của họ, điều này được 

hướng dẫn hoàn toàn ngược lại với những gì mà họ tuyên 

bố tiêu cực về bản thân. 



 

Ví dụ: Thân chủ với nỗi sợ trình bày bài trước lớp: 

“Em không làm được điều đó, em sợ mình nói không lưu 

loát, mọi người sẽ chê cười em!” 

Nhà tham vấn, nhà trị liệu giúp thân chủ bằng cách hỏi 

về những trải nghiệm thành công với tình huống tương tự 

trong quá khứ, hoặc họ đã nhìn thấy một ai đó trình bày 

thuyết trình với sự thành công mà họ mong đợi, từ đó học 

hỏi và áp dụng cho bản thân, tạo dựng bức tranh đó trong 

đầu của thân chủ thông qua quán tưởng. 

d. Tập trung vào giải quyết vấn đề 

Nhà tham vấn, trị liệu hướng dẫn thân chủ cả kỹ năng 

giải quyết vấn đề, xây dựng mục tiêu, xác định mức độ ưu 

tiên, xây dựng kế hoạch dự phòng, dự đoán các vấn đề hay 

các thách thức có thể xảy ra. Điều này giúp thân chủ học 

hỏi kỹ năng, tin tưởng vào bản thân, có kế hoạch chuẩn bị, 

hạn chế để xảy ra các niềm tin không hợp lý trong quá khứ 

mà thân chủ đã trải nghiệm. 



 

e. Đóng vai 

Có thể thực hành trong phiên trị liệu hoặc bên ngoài 

như là một bài tập về nhà về tình huống mà thân chủ muốn 

cải thiện. Việc đóng vai giúp thân chủ ôn luyện các kỹ 

năng cần thiết và bộc lộ cảm xúc mà thân chủ có thể có đi 

kèm với tình huống, ngoài ra giúp thân chủ chuẩn bị tâm 

thế ứng phó với tình huống thật xảy ra trong cuộc sống 

của họ. 

Ví dụ: Trường hợp của Ánh: Ánh cảm thấy khó chịu 

và bức bối mỗi khi mẹ nói: “Học nhanh đi chứ, rồi còn 

phải tốt nghiệp, rồi đi làm rồi lo cho em nữa, mẹ không có 

tiền mà lo cho hai đứa đâu!”. Khi nghe mẹ nói như vậy em 

thường bỏ đi không nói gì, buồn phiền khóc một mình, 

hoặc tức giận phản ứng lại với những lời như: “Làm gì mà 

mẹ la con hoài vậy, con đi học chứ có đi chơi đâu mà mẹ 

nói hoài”. Mỗi lần như vậy thì em cảm thấy không khí gia 

đình trở nên tồi tệ hơn, mẹ vẫn tiếp tục với câu nói như 

vậy còn em thì tâm trạng bất ổn. Em muốn mình có thể 



 

nói chuyện với mẹ một cách bình tĩnh, em muốn mẹ hiểu 

em, em hiểu là mẹ cũng đang rất lo lắng cho em nhưng em 

không biết làm cách nào để cho mẹ hiểu. 

Việc đóng vai có thể diễn ra theo hai chiều. Nhà tham 

vấn sẽ đóng vai mẹ và đặt câu hỏi cho thân chủ, với các 

cấp độ và cường điệu cũng như cách thể hiện ngôn ngữ cơ 

thể khác nhau. Hướng thứ hai, thân chủ sẽ đóng vai mẹ, 

tham vấn viên sẽ đóng vai thân chủ và sẽ phản ứng theo 

những cách thức khác nhau để trả lời câu nói của mẹ. Sau 

mỗi bước thực hiện giúp thân chủ chia sẻ cảm xúc tương 

ứng với từng cách phản ứng, lượng giá và lựa chọn cách 

thức phù hợp mà thân chủ mong đợi đạt được để cải thiện 

mối quan hệ. 

f. Phương pháp giáo dục tâm lý 

Khuyến khích thân chủ tiếp tục củng cố hành vi mới, 

học hỏi thêm các cách hướng dẫn và kỹ năng xây dựng 

hành vi và củng cố hành vi và niềm tin mới thông qua việc 



 

đọc sách, xem tài liệu hoặc các băng ghi âm, hay các đoạn 

phim giáo dục ngắn. 

g. Hướng dẫn cho người khác 

Khuyến khích thân chủ hướng dẫn và giảng giải cho 

người khác biết dựa trên những gì mình đã học được, bằng 

cách này không chỉ giúp thân chủ củng cố thêm niềm tin 

xây dựng kỹ năng, thái độ cho bản thân mà còn hỗ trợ, 

giúp đỡ người khác. Việc hướng dẫn cho người khác có 

thể xảy ra trong gia đình, trong lớp học, hay trong chính 

công việc của họ. 

Nhà tham vấn và trị liệu tâm lý cần áp dụng linh hoạt 

các kỹ thuật theo từng dạng vấn đề cụ thể, có những 

trường hợp đặc biệt liên quan đến trầm cảm, cần nhấn 

mạnh đến các kỹ thuật thách thức với niềm tin không hợp 

lý, đối với lo âu và các ám sợ; nhấn mạnh các kỹ thuật về 

giải cảm ứng, các kỹ thuật khác hỗ trợ rất tốt cho việc làm 



 

việc với thân chủ liên quan đến sự thiếu tự tin hay lòng tự 

trọng thấp, hoặc cải thiện các mối quan hệ. 

VI. Lượng giá 

Sau mỗi phiên tham vấn cần dành thời gian khoảng 

năm đến mười phút để tóm tắt và lượng giá phiên tham 

vấn đó và sau khi kết thúc một tiến trình cũng làm tương 

tự như vậy. Việc lượng giá nhấn mạnh vào quá trình của 

sự chuyển biến và thay đổi của thân chủ, liên quan đến 

việc thân chủ đã cải thiện được gì, những gì thân chủ cần 

tiếp tục làm việc để cải thiện, những gì thân chủ còn muốn 

gia cố hay củng cố thêm. Đồng thời hỏi ý kiến phản hồi 

của thân chủ về mặt ích lợi và không ích lợi của từng phiên 

tham vấn hoặc của cả tiến trình tham vấn. 

VII. Kết thúc tiến trình 

Việc kết thúc tiến trình tham vấn và trị liệu có thể do 

thân chủ chủ động yêu cầu hoặc do nhà tham vấn quyết 

định dựa trên sự cam kết và kế hoạch đã thoả thuận. Đưa 



 

ra kế hoạch để theo dõi sau đợt tham vấn hoặc trị liệu 

chính thức. 
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HỖ TRỢ TÂM LÝ CHO NGƯỜI CÓ 

NGUY CƠ TỰ SÁT: TRƯỜNG HỢP 

LIÊN QUAN ĐẾN HIV/AIDS 
  



 

Một thân chủ tìm đến gặp và nói rằng ông bị 

HIV/AIDS. Ông đang  tìm cách để chết trước khi gia đình 

biết ông bị bệnh cũng như trước khi bị chuyển sang giai 

đoạn AIDS. Câu chuyện của tôi tạm ngừng ở đây và một 

câu hỏi được đặt ra là trong trường hợp thân chủ đến nói 

rằng thân chủ muốn kết thúc cuộc sống của mình thì các 

anh chị sẽ làm gì? Các anh chị sẽ áp dụng kỹ thuật gì để 

làm việc với thân chủ? Việc những nhân viên công tác xã 

hội, nhân viên tham vấn mới vào nghề hiểu thân chủ và 

biết cách áp dụng các kỹ năng, liệu pháp làm việc với thân 

chủ có liên quan đến sức khỏe tinh thần, đặc biệt là với 

bệnh nhân trầm cảm có ý tưởng tự sát là cần thiết. 

Vấn đề về sức khỏe tinh thần đối với người có 

HIV/AIDS (NCH) bao gồm sự mất mát, sự kỳ thị và phân 

biệt đối xử, sợ phản ứng từ người khác, mù mịt về tương 

lai, thay đổi nhận diện bản thân như các rối nhiễu về mặt 

tâm lý, đặc biệt là rối nhiễu trầm cảm (Zilber, 2006) và 

các rối nhiễu lo âu liên quan đến bệnh tật hay liên quan 



 

đến các tình huống cụ thể (WHO, 2007). Có nhiều nghiên 

cứu trên thế giới chỉ ra trầm cảm xuất hiện phổ biến đối 

với bệnh nhân HIV/AIDS. Họ cho rằng vấn đề trầm cảm 

trong nhóm người có HIV và bệnh nhân AIDS cao hơn 

nhóm dân số bình thường phổ biến từ 15-30 phần trăm 

(Angelino and Treisman 2001). Theo nghiên cứu về thực 

hành nhận thức hành vi thì tình trạng đau buồn có thể gây 

cản trở các hành vi tự chăm sóc bản thân - gắn với điều trị 

áp dụng liệu pháp kháng retro vi rút (antiretroviral therapy 

(ART) - đây là dạng điều trị sử dụng thuốc ARV làm 

chậm sự tiến triển hoàn toàn của AIDS trong nhiều năm) 

(Safren, Hendriksen et al. 2004). Đối với người sống 

chung với HIV/AIDS, người đang chịu đựng vấn đề trầm 

cảm thì việc họ tham gia vào việc sử dụng điều trị ARV ở 

mức độ rất thấp (WHO, 2007). Vậy làm thế nào để có thể 

hỗ trợ sức khỏe tinh thần và tâm lý cho NCH, giúp họ 

vượt qua các rào cản tâm lý cá nhân, rào cản xã hội để có 

thể tuân thủ điều trị và hội nhập, chấp nhận HIV/AIDS 



 

như là một bệnh mà thế giới đang tìm kiếm phương thuốc 

chữa trị? 

1. Nghiên cứu thực nghiệm 

Tiếp cận Trị liệu nhận thức hành vi (NTHV) với vấn 

đề liên quan đến sức khỏe tinh thần như trầm cảm, lo âu, 

thiếu sự tôn trọng bản thân, đã được nghiên cứu nhiều nơi 

trên thế giới và đã được sự thành công nhất định (Bunmi 

O.Olatunji, Matthew J.Mimiaga et al. 2006). Tại Mỹ, 

nghiên cứu thuộc Bệnh viện Massachusetts và Đại học Y 

Harvard và các trường đại học khác tại Mỹ đã miêu tả về 

thiết kế điều trị nhận thức hành vi theo hướng phối hợp 

giữa áp dụng liệu pháp nhận thức hành vi cho trầm cảm, 

phối hợp với các kiểm tra về HIV đã được tiếp cận, sử 

dụng thuốc cho người bệnh HIV theo các điều kiện tuân 

thủ về lịch hoạt động, cấu trúc lại nhận thức, huấn luyện 

tập trung vào giải quyết vấn đề, huấn luyện thư giãn và hít 

thở bụng cho các đối tượng nam quan hệ với nam bị nhiễm 

HIV/AIDS qua đường tình dục, đã đạt một hiệu quả đáng 



 

kể trong việc cải thiện trầm cảm và tuân thủ thuốc (Safren, 

Henđnksen et al. 2004). Khoa tâm lý, tại Đại học Pretoria, 

Hoa Kỳ đã làm nghiên cứu về việc xây dựng mô hình Trị 

liệu nhận thức hành vi để hỗ trợ cho những người phụ nữ 

sống chung với HIV ứng phó với việc tự kỳ thị bản thân 

và sự kỳ thị của xã hội. Kết quả nghiên cứu cho rằng 

những bệnh nhân được áp dụng NTHV giảm mức độ trầm 

cảm, gia tăng sự tự tin và lòng tôn trọng bản thân. Nghiên 

cứu này cũng cho rằng việc áp dụng NTHV đạt hiệu quả 

cao (Tshabalala, 2008). 

Tại Thái Lan, một nghiên cứu tại Bệnh viện Y dược 

Thái Lan được thực hiện cho khoảng 40 và 80 bệnh nhân 

là người trưởng thành đang sống chung với HIV/AIDS. 

Trong đó 40 bệnh nhân nhận sự hỗ trợ từ trị liệu NTHV 

và 80 không nhận sự hỗ trợ từ trị liệu NTHV được tuyển 

chọn từ phòng khám dịch tễ học và phòng khám về các 

bệnh lây truyền qua đường tình dục trong khoảng thời gian 

6 tháng, từ tháng 09/2010 đến 02/2011. Kết quả nghiên 



 

cứu đã cho biết rằng nhận thức hành vi có ảnh hưởng tốt 

trong việc điều trị trầm cảm cho bệnh nhân trưởng thành 

đang sống chung với HIV. Việc ảnh hưởng tốt của NTHV 

không chỉ tác động trực tiếp mà còn đạt một kết quả bền 

vững tại thời điểm điều trị và theo dõi sau 3 tháng. 

(Jayavasti, Hiransuthikul et al. 2011). Tổ Chức Y tế Thế 

giới đề xuất nhiều cách thức giúp NCH quản lý các vấn đề 

về sức khỏe tinh thần trong đó trầm cảm, các rối nhiễu lo 

âu như rối nhiễu lo âu lan tỏa, rối nhiễu hoảng sợ, rối nhiễu 

ám sợ, quản lý các vấn đề liên quan đến giấc ngủ. 

2. Làm việc với người có HIV/AIDS đối diện với 

nguy cơ tự sát 

Đối với những người khi mới phát hiện mình bị bệnh 

thường xuất hiện tâm trạng phủ nhận, chối bỏ hoặc bi quan 

cho rằng cuộc sống của mình đã đến hồi kết thúc. HIV lây 

qua ba đường: tình dục, mẹ truyền sang con, truyền máu. 

Trong đó, lây lan qua đường tình dục chiếm tỉ lệ khá cao, 

vì vậy, khi phát hiện mình bị hoặc có nguy cơ bị nhiễm 



 

HIV/AIDS người bệnh sẽ xuất hiện tâm trạng bi quan, xấu 

hổ, tội lỗi, có liên quan đến việc không chung thủy hay 

liên quan đến tệ nạn xã hội như mại dâm, nên sự kỳ thị là 

khá cao trong gia đình và cộng đồng, khi biết mình bị như 

vậy, người bệnh sẽ có tâm trạng khủng hoảng, lo lắng, 

căng thẳng hay thu mình lại, xuất hiện nhiều triệu chứng 

của các bệnh nhiễm trùng cơ hội. Vì vậy, mức độ lo lắng, 

sự thu mình lại càng cao và ý tưởng tự sát, tự hủy hoại bản 

thân xuất hiện như là triệu chứng của các rối nhiễu trầm 

cảm liên quan đến cái chết. Việc giúp thân chủ ứng phó 

với các ý tưởng tự sát hay các kế hoạch tự sát là cần thiết 

để giúp họ lấy lại sự cân bằng trước khi tìm kiếm sự hỗ 

trợ tâm lý xã hội hay sức khỏe khác. 

Trường hợp ông H: “Tôi muốn mình chết một cách 

bình thường như bao người khác trước khi gia đình tôi 

phát hiện tôi bị HIV!” 

Ông H, 55 tuổi đến gặp tham vấn viên trong tâm trạng 

hết sức căng thẳng, bị mất ngủ trong vòng một tuần, ông 



 

nghi ngờ mình đã bị nhiễm HIV. Ông H làm trong ngành 

xây dựng, ông xin về hưu sớm, đang tham gia làm cố vấn 

cho công ty xây dựng nhỏ. Trước khi gặp nhà tham vấn 1 

tháng, ông H được những người bạn của mình mời đi dự 

đám cưới của con của một người đồng nghiệp, sau đó bạn 

bè rủ “đi tăng hai”, ông và những người bạn của mình vào 

một “dịch vụ mát - xa”, ở đó cô phục vụ, nhân viên mát - 

xa đã làm cho ông xuất tinh, từ đó trở về ông lo lắng căng 

thẳng sợ mình bị nhiễm HIV. Ông đi xét nghiệm ở Trung 

tâm tham vấn xét nghiệm tự nguyện dấu tên, người ta đánh 

giá nguy cơ của ông, hẹn 3 tháng sau quay trở lại xét 

nghiệm. Ông H không tin vào lời nhận xét hay hướng dẫn 

của họ, ông nghĩ là mình đã bị nhiễm HIV rồi, ông muốn 

tránh né mọi người kể cả gia đình mình với quyết định là 

tự sát để mọi người khỏi phải biết chuyện về mình như là 

một người cha không chuẩn mực, người chồng không 

chung thủy. Thông qua những lời giới thiệu từ bạn bè và 

đồng nghiệp ông tìm gặp nhà tham vấn với một tập tài liệu 



 

rất dày mà ông đã sưu tầm được về HIV về xét nghiệm và 

điều trị HIV/AIDS. 

Trong trường hợp này thông tin đánh giá và nhận định 

cho thấy thân chủ đang nằm trong nguy cơ cao về tự sát, 

có liên quan đến trầm cảm, thân chủ có cảm nhận sự phức 

tạp, rắc rối từ việc ứng phó với sự kiện khó khăn trong 

cuộc sống trong đó có cả vấn đề về sức khỏe. Công việc 

của nhà tham vấn, bước đầu tiên làm công tác tham vấn, 

xây dựng sự tương tác, ở bên cạnh thân chủ, giúp thân chủ 

tìm kiếm giải pháp, trong đó có cả việc giúp thân chủ ứng 

phó với vấn đề mất ngủ và tiếp tục theo dõi, tiếp theo cần 

thiết phối hợp với cả tham vấn trước xét nghiệm và sau 

khi xét nghiệm HIV/AIDS, tiếp tục theo dõi và áp dụng 

liệu pháp nhận thức hành vi làm việc với thân chủ bị dấu 

hiệu trầm cảm không kèm theo các triệu chứng tâm thần. 

Trường hợp ông H không có triệu chứng của tâm thần, 

việc áp dụng trị liệu NTHV giúp ông vượt qua cơn khủng 

hoảng hiện tại để tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe của 



 

mình cũng như chờ đợi kết quả xét nghiệm sau 3 tháng là 

cần thiết. Trước khi đi vào áp dụng kỹ thuật nhận thức 

hành vi cho tham vấn và điều trị trầm cảm cho thân chủ, 

nhà tham vấn cần thực hành các bước đánh giá nguy cơ tự 

sát và sử dụng kỹ thuật để can thiệp. 

Đánh giá nguy cơ: ý tưởng, kế hoạch, tiểu sử về vấn 

đề tự sát 

Thân chủ: Chắc là tôi chết quá, không còn mặt mũi 

nào để sống nữa, xấu hổ với vợ con gia đình, hàng 

xóm! 

Nhà tham vấn (NTV): Ý tưởng về việc “chết” bác có 

khi nào? 

Thân chủ: Cũng lâu rồi cô, đặc biệt là một tuần nay, 

nó cứ ám ảnh tôi hoài. 

NTV: Đó chỉ là suy nghĩ trong đầu hay bác có kế 

hoạch gì khác? 



 

Thân chủ: Thật ra thì tôi đang có các kế hoạch khác 

nhau, tôi dự định uống thuốc, nhà tôi có thuốc tây 

nhiều lắm, em trai tôi là bác sĩ nó cũng giải thích với 

tôi nhiều về HIV, tôi định lấy thuốc của nó uống, trong 

đó có cả việc tôi uống thuốc trị huyết áp cao. 

NTV: Bác nghĩ như thế nào về việc lấy thuốc từ em 

trai mình uống? Bác dự định lấy hay đã lấy rồi? 

Thân chủ: Tôi dự định thôi, nhưng tôi thấy mình ác 

quá. Mình uống thuốc của em mình cho để chết, như 

vậy mình gieo tiếng ác cho nó là giết anh. 

NTV: Bác nghĩ rằng uống thuốc do em mình cho là 

gieo tiếng ác, là tội giết anh? 

Thân chủ: Phải, vì vậy mà tôi ngưng, tôi đang nghĩ 

cách khác, tôi nghĩ cách này chắc an toàn hơn. 

NTV: Đó là cách gì hả bác? 

Thân chủ: Tôi dự định ra đường xe tải chạy qua, tôi 

băng ngang qua đường, như vậy sẽ ổn hơn, gia đình sẽ 



 

xem như việc tôi bị xe đụng chỉ là một tai nạn bất ngờ, 

như vậy họ sẽ dễ thông cảm hơn. 

NTV: Bác nghĩ việc xe tông như là một tai nạn bất 

ngờ, như vậy gia đình sẽ thông cảm hơn? 

Thân chủ: Phải. 

NTV: Nếu như lúc đó bác chỉ bị tai nạn mà không chết 

thì như thế nào? Và bác tài xế sẽ ra sao? 

Thân chủ: (trầm ngâm suy nghĩ) Không được rồi, tôi 

muốn chết chứ không phải “sống dở chết dở”, mà 

mình làm như vậy cũng tội nghiệp cho tài xế, họ còn 

vợ con và gia đình nữa. 

NTV: (im lặng, có một khoảng lặng yên tĩnh) 

Thân chủ: Sao chết khó quá vậy cô? 

Ông H đang nằm trong nguy cơ rất cao, ông không 

những có ý tưởng tự sát mà còn đang lên kế hoạch để tự 

hủy hoại bản thân. Chúng ta cần chú trọng đến những điểm 



 

này và làm việc trên những thông tin này và trường hợp 

này hết sức nghiêm túc. 

Tìm hiểu ý nghĩa của việc tự sát 

NTV: Sao việc tìm đến cái chết nó lại quan trọng đối 

với bác như vậy? 

Thân chủ: Bởi vì tôi thấy xấu hổ, nhục nhã với vợ con 

với gia đình, tuần tuổi này rồi mà còn không giữ gìn 

được bản thân mình. 

NTV: Ngoài cách là tìm đến cái chết thì bác còn có 

cách nào khác để giải quyết vấn đề của mình? 

Thân chủ: Tôi có miếng đất ở Bình Chánh, tôi định 

dọn về đấy ở luôn, không cho con cái hay ai đến thăm, 

tôi muốn ở ẩn để tránh mặt con cái. 

NTV: Bác muốn tránh mặt con cái? Khi nào thì bác 

định dọn về? 



 

Thân chủ: Tôi định dọn ra riêng nhưng mà không ổn, 

con cái sẽ đặt vấn đề là tại sao ba lại tránh né như vậy, 

trong khi ở nhà có đủ điều kiện cho tôi. 

NTV: Bác muốn né các câu hỏi chất vấn từ con bác? 

Thân chủ: Chỉ có chết thì mới tránh né được những lời 

dị nghị đó. 

NTV: Như vậy bác muốn chết, chủ yếu là để tránh né 

những lời dị nghị từ người thân? 

Thân chủ: Đúng vậy, nếu chết đi thì họ sẽ không phát 

hiện mình bị nhiễm HIV/AIDS, tôi dự định vài tháng 

nữa cơ quan cũ mời đi tham quan Côn Đảo, đi ra biển. 

Lúc ở trên boong tàu ngắm cảnh trên biển, tôi sẽ nhảy 

xuống nước, giải pháp này là hữu hiệu nhất. Xuống 

biển, tôi không biết bơi như vậy có thể dễ chết, nếu có 

chết đi nữa thì khả năng mất xác là rất cao, khó ai có 

thể nhận diện ra mình. 



 

NTV: Bác định nhảy xuống biển mất xác để không còn 

ai nhận ra mình? 

Thân chủ: Dạ 

Ông H muốn tự sát vì cảm nhận xấu hổ nhục nhã với 

gia đình và tránh né lời dị nghị từ phía người thân. 

Tìm ý nghĩa của cuộc sống 
 

NTV: Trước khi bác mất thì còn điều gì mà bác muốn làm 

cho người thân của mình và người nào thật sự bác quan tâm nhất 

và muốn làm một điều gì đó cho họ? 
 

Thân chủ: Thứ nhất là tôi muốn làm lại căn nhà, cô biết đây là 

căn nhà cấp 4, cũng cũ rồi, tôi cũng dành dụm được một số tiền, 

muốn xây lại cái nhà để bà xã và con có chỗ ở. 

 

NTV: Việc xây nhà như vậy mất khoảng bao lâu và ai là 

người sẽ hỗ trợ cho bác? 
 

Thân chủ: Việc thiết kế thì nhanh lắm, tôi làm trong ngành 

xây dựng nên cũng quen nhiều người, và tôi cũng có ý tưởng để 

thiết kế nó. 

 



 

NTV: Trong khoảng thời gian bao lâu để bác hoàn thành bản 

thiết kế, và tiến hành xây dựng nhà thì như thế nào? 
 

Thân chủ: Khoảng 3 tuần hay một tháng gì đó, còn xây nhà 

thì ít nhất là 3 đến 6 tháng. 
 

NTV: Như vậy thì bác sẽ dành thời gian ưu tiên của mình 

cho việc xây nhà và thiết kế nhà trước, để cho vợ con có một chỗ 

ở ổn định trong trường hợp bác có ra đi đột xuất. 
 

Ông H muốn làm một cái gì đó có ý nghĩa cho vợ con và gia 

đình như xây nhà để vợ con có chỗ ở ổn định trước khi có tình 

huống xấu xảy ra. 

Điểm tích cực neo giữ thân chủ 

Thân chủ: Dạ, đó là một cô ạ, còn phần thứ hai tôi quan 

tâm là con Út (nói đến đây gương mặt bác H, trầm 

ngâm và hai mắt ngấn lệ)... Nó là đứa tôi thương nhất 

nhà cô ạ, cháu nó vẫn chưa lập gia đình, tôi muốn sống 

để nhìn thấy cháu lập gia thất, có người nương tựa. 

NTV: Út đã có người yêu chưa bác? 



 

Thân chủ: Tôi không biết cô ạ, thấy có hẹn hò gì đó mà 

vẫn chưa dắt về nhà ra mắt bố mẹ. 

NTV: Như vậy Út là đứa mà bác thương nhất nhà và 

muốn sống để nhìn thấy út lập gia thất, có nơi nương 

tựa, thì bác sẽ yên tâm hơn. 

Thân chủ: Dạ. 

NTV: Việc trước mắt bác có đề xuất là sẽ thiết kế và 

lập kế hoạch xây nhà để cho vợ và nếu Út lập gia đình 

thì có chỗ chui ra chui vào. (Thân chủ đồng ý và tập 

trung vào việc lên kế hoạch tìm kiếm người hỗ trợ và 

nguồn lực xây nhà). 

Thân chủ: Đúng rồi ạ. 

Con cái, đặc biệt là đứa con gái chưa lập gia đình là 

điều mấu chốt níu giữ ông lại, làm cho ông muốn tiếp 

tục sống để quan sát và cảm nhận được niềm hạnh phúc 

khi con có gia đình ổn định. 



 

Tóm tắt lại vấn đề của thân chủ: Xây dựng sự tương tác 

hiểu biết về thân chủ, giúp thân chủ nhìn nhận những 

vấn đề ưu tiên, hướng thân chủ tìm đến việc quyết vấn 

đề. 

NTV: Tôi hiểu tâm trạng của bác, đang rất khó và bối 

rối chưa biết chính xác là mình có thật nhiễm HIV hay 

chưa và nỗi lo lắng về việc có thể xảy ra tình trạng bị 

phân biệt đối xử, cảm xúc mình là người có lỗi đang 

dày vò trong bác, bác thật sự rất bối rối và chưa biết 

làm cách nào để có thể qua nó. 

Thân chủ: Đúng rồi ạ. 

NTV: Qua hai tiếng làm việc với bác, tôi nhận ra vài 

điều nổi bật mà bác đang quan tâm: Thứ nhất về sức 

khỏe, bác không biết chắc chắn là mình có bị nhiễm 

hay chưa? Thứ hai là việc thiết kế và xây dựng căn nhà, 

thứ ba là chuyện dựng vợ gả chồng cho con cái, thứ tư 

là tình trạng mệt mỏi khó ngủ và bất an của mình. 



 

Thân chủ: Dạ đúng ạ. 

NTV: Bây giờ thì mình sẽ chọn lựa việc ưu tiên làm 

từng bước một. Việc xét nghiệm thì mình sẽ theo lịch 

hẹn của trung tâm bác hén, chỉ có xét nghiệt mình sẽ 

mới biết chính xác được, như vậy thì buổi tới mình sẽ 

đi sâu vào vấn đề đó, để đánh giá kỹ hơn về nguy cơ. 

Thứ hai việc thiết kế về căn nhà và xây căn nhà mình 

vừa đề cập đến, bác sẽ cứ tiếp tục triển khai trong khi 

chờ đợi lịch và kết quả xét nghiệm. Việc con gái Út lấy 

chồng thì mình sẽ tìm hiểu dần dần xem Út đã có ý 

trung nhân chưa, việc thứ tư mà tôi có thể tiếp tục hỗ 

trợ bác trong buổi hôm nay là liên quan đến giấc ngủ. 

Thân chủ: Tôi hoàn toàn đồng ý, vì bây giờ mình có 

vội cũng không được nữa rồi. 

Hướng thân chủ thư giãn bản thân 



 

NTV: (Sau khi hướng dẫn bài tập) bài tập này sẽ giúp 

bác thư giãn, giảm căng thẳng trong vòng một tuần, 

giúp cho bác dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. 

Việc hướng dẫn thân chủ thư giãn bản thân là một 

bước hết sức cần thiết, để giúp thân chủ giữ bình tĩnh để 

tìm cách giải quyết vấn đề. 

Cung cấp thông tin nhằm can thiệp và có sự hỗ trợ 

kịp thời 

NTV: Còn đây là thông tin và số điện thoại, trong 

trường hợp khẩn cấp hay có ý tưởng tự vẫn xuất hiện 

lại trong đầu thì bác nhắn tin hay điện thoại cho tôi biết, 

ngoài ra thì bác có thể chia sẻ với em trai của bác. Bác 

biết rằng luôn có những người đồng hành và hỗ trợ bác 

trong tình huống khó khăn này. 

Thân chủ: Ngày đó, nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra tôi 

sẽ điện thoại cho cô, nếu không thì cô biết tôi đã vượt 

qua nó. 



 

Thông tin được cung cấp như số điện thoại, địa chỉ 

email của tham vấn viên hay của những người thân 

nhằm nhắc nhở thân chủ trong việc liên lạc khi cần thiết 

và cũng để đảm bảo tính an toàn cho thân chủ. 

Lượng giá buổi gặp mặt và đặt lịch hẹn cho lần tiếp 

theo 

NTV: Sau buổi làm việc hôm nay thì bác cảm thấy như 

thế nào ạ? 

Thân chủ: Ít nhất tôi có người để chia sẻ, nói ra được 

những tâm tư suy nghĩ của mình, và cô giúp tôi tìm 

hiểu rõ hơn về chuyện của mình. 

NTV: Bác vẫn tiếp tục làm những bài tập và các hoạt 

động mà chúng ta đã thảo luận ở trên, và tuần sau vào 

giờ này, ngày này chúng ta sẽ gặp nhau, nếu có bất kỳ 

sự thay đổi nào bác thông tin qua điện thoại để cho 

tham vấn viên được biết. 



 

Trong lượng giá, thân chủ nhận ra được rằng họ tìm 

thấy được sự ích lợi trong việc nói chuyện với nhà tham 

vấn, hiểu rõ hơn về vấn đề của chính họ và hướng đến 

cách thức giải quyết vấn đề. 

Tôi muốn dừng lại ở đây để thảo luận sâu hơn về việc 

mong muốn tự sát của thân chủ: Theo Beck, bệnh nhân tự 

vẫn thường có sự xung đột giữa lý do để sống và lý do để 

chết. Sự xung đột này diễn tả cảm xúc bên trong nội tâm 

của thân chủ, liên quan đến mong ước được sống và mong 

ước được chết, một khi cái mong muốn chết chế ngự và 

lớn hơn mong muốn được sống thì nguy cơ tự sát sẽ rất 

cao. Câu hỏi mang tính lâm sàng cần thiết là liệu việc tác 

động bằng các yếu tố tâm lý lên thân chủ đang có cảm 

nhận vô vọng, thấy cuộc sống này không còn ý nghĩa và 

dẫn đến tự vẫn sẽ như thế nào. Các nghiên cứu của Beck 

và các đồng nghiệp của ông đã cho thấy rằng, liệu pháp 

nhận thức có tác động lớn trong việc làm giảm đi sự tuyệt 

vọng. 



 

Giúp thân chủ ứng phó với vấn đề tự sát bằng việc 

đánh giá nguy cơ tự làm hại bản thân như thân chủ chỉ có 

ý tưởng tự sát, hay đã lập kế hoạch tự sát, hoặc tiểu sử về 

vấn đề tự sát, từ đó tìm cách giúp thân chủ, hướng thân 

chủ tìm đến việc giải quyết vấn đề, cấu trúc lại nhận thức 

bản thân với niềm tin: “Bị HIV/AIDS là mang án tử hình”, 

“Người nhiễm HIV là một tệ nạn của xã hội”, hay là sự sợ 

hãi về phân biệt đối xử, “cảm xúc mình là người có lỗi, sự 

xấu hổ đang dày vò trong lòng”... Việc hiểu biết tâm lý 

người bệnh và áp dụng nhận thức hành vi trong việc đánh 

giá các suy nghĩ tự động tiêu cực, bao gồm các suy nghĩ 

tiêu cực về bản thân, về xã hội về tương lai, các niềm tin 

cốt lõi có tính hủy hoại liên quan đến bệnh tật sẽ giúp cho 

người bệnh vượt qua được các rào cản tâm lý, giúp họ tự 

chăm sóc bản thân, cấu trúc lại các nhận thức, quản lý 

được cảm xúc, từ đó có thể giúp họ chấp nhận bệnh tật, 

tuân thủ điều trị và hội nhập với cuộc sống. 



 

Việc đánh giá nguy cơ tự sát là một bước quan trọng 

trong việc làm việc với người bị trầm cảm, điều này giúp 

nhà tham vấn lựa chọn hướng tiếp cận can thiệp khẩn cấp, 

trong trường hợp thân chủ có nguy cơ cao, nhà tham vấn 

sau khi làm việc với những bước trên cần chuyển gởi thân 

chủ đến bác sĩ tâm thần để có sự chẩn đoán chặt chẽ cũng 

như cần thiết trong việc sử dụng thuốc chống trầm cảm. 

Phối hợp với nhân viên công tác xã hội và gia đình để hỗ 

trợ thân chủ kịp thời, đảm bảo được tính an toàn cho thân 

chủ. Việc điều trị theo dõi trầm cảm sẽ được đề cập sâu 

hơn ở chương tiếp theo. 

3. Kết luận 

Nhìn chung, tiếp cận nhận thức hành vi đã được áp 

dụng ở các nước châu Âu, Mỹ, Hồng Kông, Thái Lan 

trong việc quản lý sức khỏe tinh thần cho người sống 

chung với HIV/AIDS với các vấn đề liên quan đến sức 

khỏe tinh thần như trầm cảm, rối nhiễu lo âu, với lòng tự 

tin và sự tôn trọng bản thân thấp. Nhiều nghiên cứu đã áp 



 

dụng và chứng minh được tính hiệu quả của Trị liệu nhận 

thức hành vi. Tại Việt Nam, hiện nay chúng ta chưa có 

một nghiên cứu khoa học nào thể hiện được sự áp dụng 

Nhận thức hành vi làm việc với bệnh nhân HIV/AIDS 

cùng các vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần. Trong 

quá trình làm việc, tôi cũng đã áp dụng vào công việc của 

mình trong việc giúp thân chủ vượt qua nỗi sợ hãi, lo âu 

về cái chết, trong đó có cả ý tưởng tự sát trước khi người 

khác phát hiện ra bệnh của mình cũng như các nỗi lo âu 

liên quan đến việc bị phân biệt đối xử, bị xa lánh, bị thất 

nghiệp... và thậm chí tan vỡ trong mối quan hệ gia đình. 

Tuy nhiên, các ca trình bày trên mang tính kinh nghiệm cá 

nhân, chưa có nghiên cứu thực chứng. Vì vậy, tôi hy vọng 

trong tương lai gần Việt Nam có thể đào tạo một đội ngũ 

tham vấn viên tâm lý chuyên nghiệp trong việc áp dụng 

Liệu pháp nhận thức hành vi và có thể triển khai các 

nghiên cứu áp dụng Liệu pháp nhận thức hành vi đối với 

các vấn đề về sức khỏe tinh thần và hỗ trợ tâm lý cho 



 

những người sống chung với HIV/AIDS. Tôi thiết nghĩ 

đây là một việc làm hết sức cần thiết trong quá trình can 

thiệp và hỗ trợ tâm lý cho người sống chung với 

HIV/AIDS trong hoàn cảnh kinh tế xã hội và văn hóa Việt 

Nam. 
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ỨNG PHÓ VỚI TRẦM CẢM 
  



 

I. TRẦM CẢM 

1. Trầm cảm là gì? 

Theo dòng lịch sử để tìm hiểu về trầm cảm, chúng ta 

biết rằng trầm cảm đã tồn tại rất lâu đời. Cách đây hơn 

2400 năm, trầm cảm được bác sĩ nổi tiếng người Hy Lạp 

là Hippocrates đặt tên là “melancholia” có nghĩa là “bệnh 

u sầu”, một dạng bệnh mà bệnh nhân luôn luôn có tâm 

trạng buồn chán, u sầu. Ông là người đầu tiên khám phá 

ra mối quan hệ giữa yếu tố môi trường, tình trạng cơ thể 

và cảm xúc, cũng là người đầu tiên đưa ra cách điều trị 

trầm cảm thông qua ăn kiêng và tập thể dục. 

Chúng ta luôn luôn có xu hướng trở nên u sầu, buồn, 

chán nản, tâm trạng không vui cũng như chúng ta có tiềm 

năng lo lắng, lo âu, đau buồn hoặc là yêu thương. Nó tồn 

tại như là một phần của cảm xúc, xúc cảm và tình cảm của 

con người chúng ta. Trầm cảm không phải là tình trạng 

nhu nhược hay yếu đuối của con người. Nó không phân 

biệt tuổi tác, giới tính, nó có thể tác động tới bất kỳ ai. 



 

Trong cuộc đời của mỗi người, ai cũng có nguy cơ hay có 

khả năng bị trầm cảm trong một chừng mực nào đó. Trong 

lịch sử, có khá nhiều người nổi tiếng mắc bệnh trầm cảm 

như Vua Solomon, Abraham Lincoln, Winston Churchill, 

nhà soạn nhạc Jean Sibelius và John Cheever, một tác giả 

viết về các trải nghiệm rối loạn trầm cảm, đã chia sẻ câu 

chuyện của bản thân về những xung đột của chính mình 

và những ngày tháng trải qua với cha mẹ đã ảnh hưởng 

đến quá trình tiến triển trầm cảm của ông. Hay như 

William Janes, cha đẻ của ngành tâm lý học Hoa Kỳ, 

những nhà thơ nổi tiếng như Emily Dickinson, Edgur 

Allan Poe, Walt Whitman; kịch nghệ gia Dick Cavett; nhà 

hài kịch Rodney Danger Field; kinh doanh truyền hình 

Ted Turner, ký giả lừng danh Mike Wallace..., họ đã chịu 

đựng những khó khăn đau đớn về trầm cảm và đã cố gắng 

hiểu nó, vượt qua nó và tạo động lực để họ có thể làm việc 

và tạo ra những sản phẩm có ý nghĩa. 

 



 

Trầm cảm là nguyên nhân dẫn đến ốm yếu bệnh tật, là 

một trong bốn gánh nặng về mặt bệnh tật được ghi nhận 

bởi DALYs vào năm 2000. Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO) 

dự đoán đến năm 2020, con số này có thể tăng thêm rất 

nhiều và nó chiếm vị trí bệnh có nguy cơ cao thứ hai sau 

tim mạch, xảy ra cho mọi lứa tuổi, ở cả hai giới. Hiện nay, 

trầm cảm đã đứng thứ 2 trong số những nguyên nhân gây 

nên bệnh tật cao cho lứa tuổi từ 15 - 44 và xảy ra ở cả hai 

giới (WHO, 2012). 

Nếu như một ai đó bị trầm cảm, bạn không đơn độc, 

bạn không cô đơn khi một mình chống chọi với nó, mà có 

rất nhiều người như bạn đang phải vật lộn với trầm cảm 

trên khắp thế giới. Trầm cảm có thể xảy đến với tất cả mọi 

người, lứa tuổi và hoàn cảnh. Thực tế, trầm cảm tác động 

khoảng 121 triệu người trên toàn thế giới. Trầm cảm chắc 

chắc có thể được chẩn đoán và điều trị tại bộ phận chăm 

sóc sức khỏe ban đầu. Tuy nhiên, trong thực tế ít hơn 25% 



 

trong số những người bị ảnh hưởng có thể tiếp cận được 

các dịch vụ chăm sóc và điều trị hiệu quả (WHO, 2012). 

Trầm cảm (depression) có từ gốc tiếng La tinh là 

“beprimere” có nghĩa là “giảm khí sắc”, chỉ về trạng thái 

tâm trạng được sử dụng vào thế kỷ thứ XVII. Một khi 

chúng ta bị rối loạn trầm cảm nó không chỉ đơn giản là 

cảm thấy tâm trạng buồn, không vui như theo kiểu mô tả 

của nhà thơ Xuân Diệu: “Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi 

buồn không hiểu vì sao tôi buồn”, mà rối loạn trầm cảm 

là: “Một hội chứng phản ánh tâm trạng buồn bã hoặc một 

nỗi khổ quá mức bình thường”. Đặc biệt, sự u sầu này 

trong trầm cảm có mức độ nặng hơn, kéo dài lâu hơn, 

nhiều triệu chứng nghiêm trọng hơn và mất chức năng 

nhiều hơn bình thường. Thực tế, nó không chỉ tác động 

đến cách thức chúng ta cảm nhận về mặt cảm xúc, còn ảnh 

hưởng đến cách thức suy nghĩ, hành động, đến năng 

lượng, đến sự tập trung chú ý trong công việc, trong học 

tập, ảnh hưởng đến giấc ngủ, ảnh hưởng đến sự hứng thú, 



 

say mê đối với những việc mà chúng ta từng có. Nó ảnh 

hưởng rất nhiều mặt trong đời sống của chúng ta. 

2. Các tác động của trầm cảm 

Những ai đang chịu đựng rối loạn về trầm cảm thường 

không chỉ thể hiện qua cảm xúc u sầu, mà còn chịu tác 

động trong rất nhiều mặt của đời sống như động cơ, suy 

nghĩ, cách ứng xử, thể lý, mối quan hệ xã hội... 

Động lực: Khi bị trầm cảm, chúng ta thường cảm nhận 

và trải nghiệm bản thân bị mất hứng thú và thiếu năng 

lượng để làm việc. Trong học tập không muốn đến lớp, 

không muốn làm bài và thậm chí tránh né không muốn 

gặp mặt thầy cô giáo nhưng sau đó lại thấy lo lắng và tội 

lỗi vì đã phí tiền ba mẹ cho mình ăn học hay thấy có lỗi 

với thầy cô giáo vì mình đã hứa với họ là mình sẽ đi học 

nhưng lại không thực hiện được. Một người mẹ trẻ có con 

nhỏ cảm thấy mất hứng thú trong việc chăm sóc con và 

sau đó lại có cảm xúc tội lỗi hay xấu hổ. Có người vẫn tiếp 

tục duy trì công việc nhưng lại mất hứng thú, hay làm việc 



 

với một sự mệt mỏi uể oải, chỉ cố gắng làm cho xong việc, 

cho xong nhiệm vụ cho qua ngày mà không có bất kỳ một 

chút hứng thú hay chú tâm nào cả. 

Cảm xúc: Cảm xúc u sầu, buồn bã, chán chường là 

cảm xúc nổi bật đối với người bị trầm cảm, tuy nhiên 

chúng ta hiểu rằng nó chỉ là một phần, ngoài ra còn có 

những cảm xúc khác như “bị đơ mặt” có nghĩa là mất khả 

năng trải nghiệm bất kỳ niềm vui thích nào. Các cảm xúc 

và xúc cảm tích cực bị giảm xuống, trong khi các cảm xúc 

tiêu cực, đặc biệt là giận dữ và nóng nảy gia tăng. Ở trẻ vị 

thành niên, cảm xúc giận dữ và nóng nảy chiếm ưu thế và 

đứa trẻ rất dễ bùng nổ trong việc ứng xử của bản thân trước 

các tình huống xung đột xảy ra trong cuộc sống. Trong các 

mối quan hệ gia đình và bạn bè, chúng ta dễ cáu kỉnh, đánh 

đập con trẻ hay chồng vợ, người thân hay trừng phạt họ 

rồi sau đó lại xin lỗi và có cảm giác xấu hổ tội lỗi, điều 

này làm tăng thêm phiền muộn và sầu não. Khi bị trầm 

cảm, chúng ta cảm nhận rất dễ bị tổn thương, những gì 



 

trước đây chúng ta có thể làm dễ dàng thì bây giờ nó trở 

nên khó khăn đối với chúng ta, chúng ta lo lắng và sợ hãi 

khi di chuyển hay gặp mặt bạn bè. Ngoài ra những cảm 

xúc như buồn bã, cảm thấy tội lỗi, xấu hổ, ganh tị, ghen 

tuông càng gia tăng mức độ trầm cảm của chúng ta. 

Suy nghĩ: Trầm cảm gây cản trở suy nghĩ của chúng 

ta, chúng ta không thể tập trung chú ý và nó cũng ảnh 

hưởng đến trí nhớ của chúng ta, chúng ta hay quên nhiều 

thứ, hơn nữa chúng ta thường nhớ về những điều tiêu cực 

hơn là những gì tích cực đã xảy với chúng ta. Bên cạnh 

đó, trầm cảm còn tác động nhiều đến cách thức chúng ta 

suy nghĩ về bản thân, về tương lai và thế giới xung quanh 

ta. Thường chúng ta nghĩ về bản thân theo hướng tiêu cực 

như tồi tệ, vô dụng, yếu kém, thua kém người khác, thất 

bại. Chúng ta nghĩ về tương lai với một màu xám xịt, vô 

vọng, không có ý nghĩa. Trầm cảm đẩy chúng ta đến 

hướng suy nghĩ “hoặc là tất cả hoặc là không có gì”, tư 

duy theo kiểu trắng hoặc đen mà không có vùng màu xám 



 

hay màu sắc khác, hoặc theo kiểu thành công hoặc thất 

bại. 

Xây dựng hình ảnh bản thân: Khi bị trầm cảm, bức 

tranh mà chúng ta vẽ về bản thân dường như rất đen tối, 

thiếu màu sắc, bị che phủ bởi màu xám xịt, mịt mờ. Có 

người ví hình ảnh trầm cảm của họ như một con chó mực, 

một đám mây đen, một lỗ đen vũ trụ hay một tảng đá nặng 

trĩu. 

Hành vi: Cách ứng xử hay hành vi cũng thay đổi khi 

chúng ta bị trầm cảm. Chúng ta tham gia vào các hoạt 

động ít tích cực hơn trước đây và có thể né tránh các hoạt 

động xã hội, đội, nhóm hay ít xuất hiện ở đám đông. 

Chúng ta làm việc thường kém hiệu quả hơn, phản ứng 

chậm chạp, đi đứng nặng nề hơn, tương tác của chúng ta 

với người khác cũng thay đổi. 

Thể lý: Khi bị trầm cảm có nhiều thứ thay đổi trong cơ 

thể và não chúng ta như: năng lượng cơ thể giảm, giấc ngủ 



 

cũng bị ảnh hưởng, chúng ta thường thức giấc vào nửa 

đêm hay lúc sáng sớm, có khi cảm thấy rất khó ngủ, một 

số người ngủ rất nhiều, không muốn ăn uống vì thế một 

số người bị tụt cân, số khác thì ngược lại, ăn nhiều và tăng 

cân bất ngờ. 

Trạng thái não: Một số nghiên cứu cho rằng một số 

thay đổi trong não liên quan đến hormone gây stress như 

cortisol và một số hóa chất ở não được gọi là 

neurotransmitter cũng bị ảnh hưởng. 

Kết quả chụp cắt lớp (CT Scanner) cộng hưởng từ 

(MRI) cho thấy có giãn não thất trong trầm cảm đặc biệt 

ở người già; chụp cắt lớp vi tính bức xạ photon (SPECT) 

và PET cho thấy giảm hoạt động neuron thần kinh ở một 

số vùng não của bệnh nhân trầm cảm (Thông, 2005). 

Một số vùng của não hoạt động bất thường trong suốt 

thời kỳ bị trầm cảm, điều này cần thêm nhiều nghiên cứu 



 

để có những hiểu biết thêm về các cơ chế hoạt động bất 

thường đó. 

3. Các triệu chứng, mức độ và các dạng trầm cảm 

Không phải tất cả trầm cảm đều giống nhau, mỗi người 

có những trải nghiệm và diễn biến khác nhau. Trầm cảm 

được phân thành nhiều dạng khác nhau và mức độ khác 

nhau, tùy vào sự xuất hiện của các triệu chứng và thời gian 

tồn tại của chúng. Một người được chẩn đoán là bị rối loạn 

trầm cảm theo dạng rối loạn trầm cảm lâm sàng (major 

depression) theo bảng phân loại của APA ít nhất phải có 

5 triệu chứng được mô tả dưới đây và thời gian tồn tại của 

các triệu chứng đó ít nhất là 2 tuần. 

Triệu chứng đầu tiên cần phải chú ý đến: 

-  Tâm trạng u sầu. 

-  Mất hứng thú. 

Có ít nhất 4 triệu chứng trong những triệu chứng mô 

tả dưới đây: 



 

-  Thường xuyên buồn rầu, lo lắng và hay rơi vào trạng 

thái vô định, tuyệt vọng, bi quan. 

-  Có cảm giác bị bỏ rơi, vô dụng hay có tội. 

-  Thờ ơ, vô cảm mất hứng thú với các sinh hoạt trước 

đây yêu thích. 

-  Mất ngủ, thức dậy rất sớm hoặc ngủ quá nhiều. 

-  Chán ăn có thể kèm sụt cân hay cuồng ăn kèm tăng 

cân. 

-  Mệt mỏi, chậm chạp, cảm thấy không có sinh lực 

-  Có các ý nghĩ tìm đến cái chết, tự tử. 

-  Bứt rứt, hiếu động. 

-  Khó tập trung, mau quên và quyết định chậm chạp. 

-  Hay than phiền về các triệu chứng như nhức đầu, rối 

loạn tiêu hoá hoặc đau mãn tính cho dù đã điều trị. 

 

-  Thay đổi bất thường về tính khí, hành vi, nói năng, 

đi lại chậm chạp. 



 

Ngoài ra còn có các triệu chứng khác và dựa trên các 

mức độ của nó mà có thể phân loại trầm cảm. 

4. Nguyên nhân gây nên trầm cảm 

Quan điểm hiện đại cho rằng có rất nhiều yếu tố tác 

động để gây nên trầm cảm, nó là sự tương tác của di 

truyền, yếu tố môi trường, tâm lý xã hội, nó được kích 

hoạt bởi các yếu tố gây stress và các kiểu suy nghĩ tiêu 

cực, trong đó yếu tố nguy cơ cao từ môi trường có khả 

năng làm gia tăng trầm cảm. Song dù nguyên nhân trầm 

cảm gây ra như thế nào thì mỗi người khác nhau sẽ có 

những trải nghiệm khác nhau về trầm cảm. 

a. Yếu tố môi trường sống 

Trầm cảm có thể là kết quả xảy ra cho một người khi 

họ bị tổn thương và phối hợp với tình huống hay hoàn 

cảnh gây nên stress. Môi trường sống trong đó gia đình 

được xem là nhân tố ảnh hưởng, các biến cố trong đời sống 

như mất việc, thất bại trong kinh doanh, tang chế... Mối 

quan hệ tương tác về cảm xúc như gia đình ly dị hay gia 



 

đình bị đổ vỡ, một số yếu tố khác như gặp khó khăn trong 

học tập, bạo hành hay mối quan hệ bạn bè trong nhóm học 

tập có thể làm gia tăng trầm cảm. 

b. Yếu tố sinh học - di truyền 

Môi trường sống được xem như là yếu tố bên ngoài, 

tuy nhiên, chỉ một sự kiện hay hoàn cảnh bên ngoài không 

thể tạo nên trầm cảm mà còn yếu tố khác, yếu tố bên trong 

của chính người đó. Một số người có khả năng bị trầm 

cảm cao hơn số người khác, điều này có liên quan đến yếu 

tố di truyền trong gia đình, nếu trong gia đình có người bị 

trầm cảm thì con cháu cũng có nguy cơ mắc bệnh. Một số 

bằng chứng cho rằng nếu một người bắt đầu có biểu hiện 

trầm cảm trước tuổi dậy thì, hay một vài năm sau đó, đều 

có liên quan đến yếu tố di truyền. 

c. Hệ thần kinh 

Trầm cảm có liên quan đến sự mất cân bằng của một 

số hóa chất dẫn truyền thần kinh ở não bộ như: serotonin, 



 

norepinephrine và dopamine, khi một trong những chất 

này bị thiếu thì trầm cảm có khả năng xảy ra (Đức, 2009). 

Một số nghiên cứu khác cho rằng khi chúng ta bị trầm 

cảm, một vùng trong não được gọi là amygdala liên kết 

với việc dò tìm và phản ứng của hệ thống báo trước các 

mối đe dọa và nguy hiểm làm cho hệ thông này trở nên 

nhạy cảm hơn (Gilbert, 2009). Nghiên cứu sử dụng fMRI 

để dự đoán sự hồi phục của trầm cảm trong việc áp dụng 

trị liệu nhận thức hành vi cho thấy có sự hoạt động một 

cách bất thường của amygdala khi bị trầm cảm, và ngược 

lại, một khi trầm cảm được chữa trị, amygdala hoạt động 

trở lại một cách bình thường (Greg J.Seigle, Cameron 

S.Carter, Michael E.Thase, 2006). 

Nói tóm lại: Trầm cảm là do sự mất cân bằng về mặt hóa 

chất chứ không phải do tính cách gây ra. 



 

II. HIỂU VỀ TRẦM CẢM DƯỚI MÔ HÌNH 

NHẬN THỨC HÀNH VI 

Trị liệu nhận thức hành vi đã được áp dụng mang tính 

hiệu quả cao cho bệnh nhân trầm cảm là người trưởng 

thành và cả giới trẻ. Một phân tích meta của sáu nghiên 

cứu với 191 bệnh nhân cho kết quả rằng áp dụng Trị liệu 

nhận thức hành vi đạt hiệu quả cao hơn các can thiệp thuốc 

hoặc các can thiệp mang tính chất thụ động khác trong 

việc quản lý trầm cảm cho thanh thiếu niên (Stuart 

J.Rupke, David Blecke, Marjorie Renfrow, 2006). Trong 

phần này, tác giả tập trung vào việc mô tả cách thức áp 

dụng nhận thức hành vi làm việc với giới trẻ về trầm cảm 

lâm sàng (major depression hoặc clinical depression). 

1. Các trải nghiệm của Hoài về trầm cảm 

Hoài, năm nay 20 tuổi, hiện sống cùng ba mẹ và em 

gái, ba mẹ Hoài là công nhân viên chức. Năm 7 tuổi Hoài 

đã được ba mẹ cho sang sống cùng với dì và các anh chị 

em họ. Dì không lập gia đình, ở vậy chăm lo cho các cháu. 

Nhà dì gần trường Hoài học nên cũng tiện cho dì đưa đón 



 

và chỉ bảo dạy dỗ. Từ nhỏ Hoài đã sống tự lập, phải tự 

chăm lo cho bản thân khi không ở cùng ba mẹ, tự thức 

dậy, tự học bài, tự quản lý các hoạt động cá nhân với sự 

theo dõi sát sao của dì, đặc biệt là trong học tập. Ăn đòn 

của dì là việc xảy ra thường xuyên đối với Hoài và các anh 

chị em họ. Ai 9 điểm thì bị một roi, 8 điểm thì hai roi, 7 

điểm thì 3 roi... 1 điểm thì 9 roi và 0 thì là chẵn 10 roi, đôi 

khi dì còn bồi thêm một số roi nữa. Chỉ có ai nhận được 

điểm 10 thì không có roi nào cả và thêm vào đó dì sẽ quan 

tâm hơn và có phần thưởng. Bận việc lâu lâu ba mẹ mới 

ghé thăm và thỉnh thoảng Hoài được về thăm nhà vài hôm. 

Năm học lớp sáu, lớp bảy là năm khủng hoảng nhất trong 

cuộc đời của em, em chuyển sang một ngôi trường mới, 

bạn bè mới, khó khăn cho em trong việc kết bạn, em có 

duy nhất một người bạn thân, xung đột xảy ra làm em rất 

buồn và giận bạn, em cho rằng bạn đã phản bội em. Trong 

thời điểm này khi em chuyển về sống cùng ba mẹ, em và 

ba đã xảy ra xung đột lớn. Ba đã làm một việc mà em 



 

không thể nào tha thứ cho ba là ba đánh em. Em đã dự 

định tự tử để kết liễu cuộc đời mình để cho khỏi chướng 

mắt ba, đó là lần duy nhất em lên kế hoạch tự tử nhưng 

má em phát hiện và đã khuyên răn em. Đó là thời kỳ đen 

tối của cuộc đời em, và không biết bằng cách nào em đã 

từ từ vượt qua thời kỳ u ám đó để tiếp tục học tập, thi vào 

đại học. Hầu hết thời gian của mình em dồn vào việc học. 

Bây giờ em cảm nhận rằng những cảm xúc khó khăn lúc 

trước đang quay trở lại nhưng có phần nhẹ hơn, em không 

có suy nghĩ hay ý định tự vẫn nữa, nhưng em thấy trong 

người em khó chịu lắm, em không muốn phải chịu đựng 

các cảm xúc khó chịu như trước đây, em thấy bất lực và 

giận chính bản thân mình là không thể nào kiểm soát bản 

thân để đeo đuổi ước mơ, bộc lộ và chứng tỏ bản thân 

mình. Không biết có điều gì đó cản mình lại. Em rất giận 

ba mẹ khi họ nói là em không giống ai, hơi tâm thần, 

nhưng thật ra em biết em không như họ nói. Em có ước 

mơ của em và em muốn chứng minh cho ba mẹ thấy là em 



 

có thể làm được, em có thể học tốt. Bây giờ em lớn rồi, 

em không còn như trước nữa, em cần tìm kiếm sự hỗ trợ 

giúp đỡ để vượt qua những khó khăn của mình, em thật sự 

muốn thay đổi bản thân mình để tốt hơn, tích cực hơn. 

Hoài chuyển sang một môi trường học tập mới sau 3 

năm học tại Đại học Nhân văn. Em cho rằng ngành học 

mà em vốn nghĩ là mình yêu thích, thật ra không phù hợp 

với em, vì vậy em đã quyết định chuyển sang học một 

ngành khác. Khi chuyển sang môi trường mới, lúc đầu em 

rất hứng thú, cho rằng mình đã chọn được ngành phù hợp, 

em đăng ký tham gia một số câu lạc bộ học thuật, sinh 

hoạt đội nhóm và rất hăng say, muốn đóng góp cho đội 

nhóm của mình. Sau hai tuần học, em bắt đầu cảm nhận 

sự chán chường và buồn bã, em cho rằng mình không phù 

hợp với môi trường này, mọi người không chấp nhận 

mình, mình không có khả năng làm việc gì ra hồn cả, mọi 

người hay soi mói, đánh giá mình. Từ chỗ rất hăng say, 

Hoài trở nên buồn bã, mất hứng thú và bỏ học giữa chừng 



 

môn võ thuật mà em đã từng hứng thú, ao ước và muốn 

học. Với môn vẽ mà em rất thích, em muốn mình trở thành 

họa sĩ để vẽ nên những thông điệp hỗ trợ cho trẻ có hoàn 

cảnh khó khăn, thế nhưng em cho rằng mình không có tài 

năng gì cả, mình không bằng người ta, không vẽ đẹp và 

nổi tiếng như người ta, vì vậy em hay bỏ giữa chừng 

những bức tranh còn đang dang dở. Hàng ngày, ngoài giờ 

học, Hoài thu mình lại không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai 

ngoài một người bạn và em gái của mình, em không muốn 

làm gì cả thậm chí cả ăn, em chỉ muốn ngủ, ngủ li bì không 

muốn thức dậy ra khỏi giường, bạn bè rủ không muốn đi 

chơi, ngay cả bài làm kiểm tra giữa kỳ vẫn còn đang dang 

dở Hoài cũng chả thèm buồn ngó tới. Hoài cảm nhận cuộc 

đời mình vô nghĩa, mình không là gì cả, chỉ là hạt cát trên 

sa mạc mà thôi. Tâm trạng buồn man mác, đầu nặng trĩu 

và đầy lo âu. 

Trên đây là câu chuyện của Hoài với những khó khăn 

tâm lý mà em đang đối mặt, trong đó, em đang đau đớn 



 

chịu đựng những cảm xúc như buồn chán, đau khổ, giận 

dữ với nhiều suy nghĩ tiêu cực về bản thân và bức tranh u 

ám mà em nhìn thấy về tương lai của mình, những xung 

đột trong chính bản thân mình. Câu chuyện của Hoài sẽ 

giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những khó khăn khi bị trầm 

cảm và những diễn biến của nó. 

Dựa trên sự hiểu biết về sự phát triển và các trải 

nghiệm của các triệu chứng và các dấu hiệu của trầm cảm, 

mô hình Nhận thức hành vi đưa ra giả thuyết rằng các hậu 

quả mà các trải nghiệm tiêu cực để lại thời thơ ấu trên thân 

chủ đã được phác thảo hay nói cách khác, nền móng tiêu 

cực về bản thân đâu tiên đã được xây dựng nên. Các dạng 

suy nghĩ tiêu cực có lẽ xuất phát sớm từ các trải nghiệm 

thời niên thiếu, ví dụ, như mối quan hệ xấu trong gia đình, 

bạo hành, kinh nghiệm thất bại trong học tập thi cử v.v... 

Từ những trải nghiệm này có thể dẫn đến việc trẻ thiếu tự 

tin, thiếu sự tôn trọng bản thân hay có những hình ảnh 

không tốt về bản thân (xem chương XI). Những sự kiện 



 

về sau như tình trạng mất mát người thân, chia tay hoặc 

mất mát những mối quan hệ gần gũi gắn bó sau đó có thể 

là những sự kiện mới kích hoạt bắt đầu cho rối nhiễu trầm 

cảm. Tư duy và những lối suy nghĩ tiêu cực đã tác động 

nhiều đến tâm trạng, một khi tâm trạng trở nên càng lúc 

càng phiền muộn thì nhận thức tiêu cực càng lúc càng xuất 

hiện với tần suất thường xuyên và tác động nhiều đến hành 

vi và thể lý. 

Trong trường hợp của Hoài, sống xa gia đình khi em 

còn rất bé, bị đòn roi của dì khi không đạt được điểm 10 

làm cho em tin rằng em không có khả năng làm bất cứ 

điều gì, điều này dẫn đến việc em gặp khó khăn trong việc 

đánh giá năng lực bản thân, xây dựng sự tự tin và hình ảnh 

tích cực về bản thân mình. Kinh nghiệm phải sống tự lập 

và sự đòi hỏi quá cao từ dì hay những câu nói từ ba mẹ 

như “mày là đứa khác thường, tâm thần” đã làm cho Hoài 

tin rằng ba mẹ đã không chấp nhận con người của em. 

Việc chia tay bạn thân, xung đột với ba càng tô đậm thêm 



 

bức tranh trầm cảm đã có trong Hoài, em càng tin và dẫn 

đến khái quát hóa rằng “mọi người không chấp nhận em”. 

Điều này giống như một khẩu súng đã lắp đạn và lên nòng, 

chỉ cần một cái bóp cò là tiếng nổ có thể phát ra. 

Việc gia tăng rối nhiễu trầm cảm theo mô hình của 

Aaron Beck được biết đến nhiều và hiện tại được sử dụng 

nhiều bởi các nhà trị liệu nhận thức hành vi. Mô hình và 

lý thuyết của ông được xây dựng dựa trên thực tế lâm sàng 

và các nghiên cứu thực nghiệm có kiểm tra đối chứng. Chỉ 

rõ được cơ chế của cấu trúc nhận thức mà thiết lập nên 

kinh nghiệm và hành vi. Nội dung của chúng được thể 

hiện bởi các niềm tin cùng các nguyên tắc và chúng quyết 

định nội dung của các suy nghĩ, cách tác động và hành vi 

Cơ chế đó liên quan đến việc tồn tại một cách bền vững 

các kiểu mẫu nhận thức mà nó có ảnh hưởng đến cách thức 

của một người khi cảm nhận về bản thân họ và về thế giới 

xung quanh họ. Mô hình nhận thức hành vi làm rõ mối 

quan hệ giữa suy nghĩ cảm xúc và hành vi các yếu tố nhận 



 

thức bao gồm cơ chế, các suy nghĩ tự động tiêu cực và các 

lỗi nhận thức. 

Từ ví dụ trên về Hoài, ta thấy cảm xúc nổi bật ở em là 

buồn chán, giận dữ, với hành vi là từ bỏ môn học yêu 

thích, co cụm tại nhà, không đi chơi hay tham gia nhóm. 

Thêm vào đó em cảm thấy không khỏe về mặt thể chất và 

thường xuyên bị đau đầu (phản ứng của cơ thể). Suy nghĩ 

nổi bật thường xuất hiện trong em đó là “tôi không có khả 

năng làm bất cứ việc gì cho ra hồn cả” và “không ai chấp 

nhận tôi cả”.  

Mô hình nhận thức hành vi hiểu rằng cơ chế của trầm 

cảm phát triển qua nhiều năm và kích hoạt bởi các hoàn 

cảnh hay các tình huống gây căng thẳng. Cơ chế này có 

thể được chẻ nhỏ theo năm dạng khác nhau: 

-  Cơ chế kiểm soát có liên quan đến việc quản lý bản 

thân, sự ức chế, thay đổi và điều khiển các hành động. 



 

-  Cơ chế nhận thức quan tâm đến việc diễn giải về bản 

thân và người khác. 

-  Cơ chế tình cảm phát sinh xúc cảm và cảm xúc. 

-  Cơ chế động lực liên quan đến ham muốn và khát 

vọng. 

-  Cơ chế công cụ chuẩn bị cho con người hành động. 

Các cơ chế này làm việc với nhau để tạo nên sự hiểu 

biết về các tình huống và tạo nên các đáp ứng cho các 

tình huống đó. 

Trong lý thuyết về nhận thức, trầm cảm không chỉ đơn 

giản là do các sự kiện gây bùng nổ, do sự nhận thức và 

tiến trình của các sự kiện gây bất lợi mà còn do chính 

những suy nghĩ và những hình ảnh tưởng tượng gây nên. 

Cần chú ý rằng việc chán nản và phiền muộn trong giới 

trẻ có sự tham gia của việc thiếu hụt và tình trạng khó khăn 

trong nhận thức như việc tập trung chú ý vào mặt tiêu cực 

của sự kiện. Thêm vào đó việc phiền muộn của giới trẻ có 

khả năng có sự đóng góp của phong cách sống tiêu cực 



 

(Greg J. Seigle, Cameron s. Carter, Michael E. Thase, 

2006). Trầm cảm ở giới trẻ còn thể hiện qua việc đạt hiệu 

quả kém trong học tập và năng lực xã hội. Nhiều nghiên 

cứu đưa ra rằng có mối quan hệ giữa trầm cảm ở thời niên 

thiếu và kiểu nhận thức gây cản trở. Nhưng nó không rõ 

ràng là kiểu suy nghĩ tiêu cực gây nên hay nó chính là hậu 

quả của trầm cảm. 

2. Cách thức suy nghĩ và các hình ảnh tưởng tượng 

tác động đến não và cơ thể 

Trong não bộ của chúng ta có một hệ thống gọi là hệ 

thống viền (limbic system), hệ thống viền là vùng não phát 

triển rất sớm, phản ảnh tình cảm và bản năng chúng ta. Về 

bản năng, khi có kích thích từ bên ngoài, hệ thống này 

phản ảnh sự sung sướng liên quan đến ăn uống và hưng 

phấn với tình dục để khuyến khích sinh vật sinh trưởng và 

gầy dựng giống nòi. Về tình cảm, hệ thống limbic quản lý 

các phản ứng xúc cảm tình cảm như tức giận và sợ hãi để 

giúp chúng ta đối đầu hay bỏ chạy trước những nguy cơ 



 

hay hoàn cảnh căng thẳng có thể gây thiệt hại đến chúng 

ta. 

Cách thức mà những yếu tố bên ngoài tác động lên hệ 

thống não để não phản ảnh lại và cách thức phản ảnh các 

hình ảnh tưởng tượng và các suy nghĩ về bản thân, về thế 

giới bên ngoài, hoạt động tương tự nhau (Gilbert, 2009). 

Về ăn uống, trước hết hãy để ý khi bạn đang đói bụng, 

bạn nhìn thấy một bữa ăn ngon, hấp dẫn được bày biện 

sẵn trên bàn, điều gì xảy ra với bạn? Lúc đó có thể chúng 

ta xoa bụng và nói đói bụng quá, bữa ăn hấp dẫn quá, 

chúng ta tiết nước bọt và nuốt nước bọt, có khi chúng ta 

đưa tay ra bốc thức ăn rồi bỏ vào miệng nhai ngấu 

nghiến... Tín hiệu của thức ăn đã kích thích một vùng não, 

não gởi thông điệp tới cơ thể, do đó miệng bắt đầu tiết 

nước bọt, bao tử bắt đầu tiết ra acid. Bây giờ thì hãy nghĩ 

rằng bạn đang thực sự đói bụng nhưng lúc đó không có 

thức ăn ở trên bàn, bạn ngồi xuống nhắm mắt và tưởng 

tượng có một bữa tiệc với đầy đủ hoa quả trái cây và đĩa 



 

thịt gà quay mà bạn yêu thích, nóng hổi với mùi hương 

thơm phức vẫn còn bốc khói, bạn mở nắp đĩa thức ăn ra. 

Ôi chao! Với một chén muối chanh nhỏ ở bên cạnh nữa, 

một vài cọng rau răm trang trí xung quanh đĩa thịt gà, ôi 

chao! Còn gì hơn nữa! Chuyện gì sẽ xảy ra? Miệng bạn 

bắt đầu chép và nước nước bọt tiết ra... Sự tưởng tượng 

này được tạo ra và xây dựng hình ảnh của nó trong chính 

tâm trí của chúng ta cũng gởi thông điệp đến não, tương 

tự như là hình ảnh mà chúng ta thấy thật, và não gởi thông 

điệp đến cơ thể ta, vì thế mà miệng bắt đầu tiết nước bọt 

và bao tử bắt đầu có acid. Tóm lại, sự tưởng tượng đã kích 

thích hệ thống thể lý trong cơ thể chúng ta làm cho nước 

bọt tuôn trào. 

Về tình dục, cũng tương tự như vậy, những hình ảnh 

“sexy” mà chúng ta nhìn thấy trên truyền hình, phim ảnh 

hay các bài báo, điều này kích thích một vùng trên não mà 

nó tác động đến cơ thể và gây hưng phấn ở chúng ta. Cũng 

giống như khi chúng ta ở nhà một mình và tưởng tượng 



 

những hình ảnh khiêu gợi cũng kích thích gây hưng phấn 

cho chúng ta. 

Một điều cần nhấn mạnh ở đây là suy nghĩ và sự tưởng 

tượng có một sức mạnh rất lớn trong việc kích thích sự 

phản ứng của não và cơ thể của chúng ta. Mối liên kết giữa 

những yếu tố bên trong như suy nghĩ, tưởng tượng sẽ tạo 

nên những ý tưởng và nó sẽ kích thích hệ thống thể lý và 

cơ thể của chúng ta. 

Đối với trầm cảm, ví dụ, một khi bạn trải nghiệm, sự 

đe dọa, dọa nạt hay ức chế từ ai đó như họ thường xuyên 

phê phán bạn, tập trung vào những điểm yếu, điểm hạn 

chế của bạn, tập trung vào những điều mà bạn cảm thấy 

không vui không hạnh phúc hoặc xỉ vả bạn như bạn là 

người không tốt, là đứa bỏ đi... điều này sẽ tác động đến 

hệ thống dự báo nguy cơ và bảo vệ của bạn và hệ thống 

stress. Lúc đó bạn sẽ cảm nhận như thế nào? Có thể là giận 

dữ, buồn chán, tránh né và thất vọng, lo lắng bởi vì hệ 

thống dự báo cảm xúc tiêu cực trong não của bạn đã được 



 

kích hoạt. Nếu như sự bình phẩm quá gắt gao, khắt nghiệt 

và đầy thành kiến có thể đẩy bạn đến cảm xúc u sầu. Tuy 

nhiên, như đã đề cập ở trên, cách thức suy nghĩ của chúng 

ta hay việc chúng ta xây dựng hình ảnh về bản thân cũng 

tương tự như vậy. Nếu như chúng ta tự xỉ vả bản thân, 

chèn ép bản thân, phê bình khắt khe bản thân cũng có thể 

kích thích kệ thống stress của chúng ta, và kích hoạt hệ 

thống cảm xúc trong não của chúng ta dẫn đến rối loạn 

cảm xúc lo âu, giận dữ và buồn chán, thất vọng. Chính sự 

kích hoạt đó làm gia tăng thêm các cảm xúc căng thẳng và 

khó chịu. 

Chúng ta càng phán xét và phê phán bản thân một cách 

quá khắt khe, cứng nhắc thì càng làm gia tăng sự kích 

thích của hệ thống chỉ báo hiểm nguy trong não chúng ta. 

Học cách thức tự phê bình và cách thức phê bình bản thân 

hợp lý sẽ giúp nhiều cho việc ứng phó với trầm cảm. 



 

3. Vòng quay của các triệu chứng trầm cảm 

Beck miêu tả rằng tiến trình vận hành của thông tin 

nhận thức là kết quả phối hợp của các tác nhân bên ngoài 

và bên trong từ cách diễn giải về sự kiện. Những nhận thức 

này là thành phần thứ hai trong lý thuyết của Beck; “suy 

nghĩ tự động tiêu cực” phản ảnh ý nghĩa mà một người 

gán cho bản thân họ, cho thế giới của họ kể cả quá khứ và 

tương lai của họ. Nội dung của chúng là tiêu cực, mang 

tính chỉ trích và khác thường. Những suy nghĩ này tự động 

và thể hiện ra bên ngoài là một màu đen tối. Và dường như 

người ta chấp nhận nó mà không có bất kỳ sự suy ngẫm 

nào. Chúng ảnh hưởng xấu đến tâm trạng và gây nên các 

trải nghiệm tiêu cực về sau, dẫn đến việc đẩy tâm trạng đi 

xuống theo vòng xoắn ốc. 

4. Các kiểu tư duy tiêu cực nổi bật ở người bị trầm 

cảm 

Một khi bị tác động của trầm cảm, dường như kiểu suy 

nghĩ của bạn cũng có nhiều thay đổi, bạn thường suy nghĩ 

bi quan, tiêu cực về những gì đang hoặc sẽ xảy đến với 



 

bạn. Bạn nhìn bản thân mình theo kiểu bất lực, bạn cảm 

thấy bất lực về bản thân và có thành kiến tiêu cực và đòi 

hòi khắt khe đối với bản thân và cả thế giới xung quanh 

bạn với các kiểu suy nghĩ dưới đây: 

-  Suy nghĩ theo kiểu phân đôi trắng - đen 

-  Nhân cách hóa 

-  Tập trung vào điểm tiêu cực, bỏ qua yếu tố tích cực 

-  Vội đưa ra kết luận 

-  Dán nhãn cho bản thân 

-  Đọc suy nghĩ 

-  Sử dụng thường xuyên lời tuyên bố “nên” mang tính 

chất bắt buộc 

Đối với những người trầm cảm những niềm tin cốt lõi 

về bản thân có thể là: 

-  Tôi không có khả năng làm bất cứ điều gì cả. 

-  Mọi người không yêu tôi. 

-  Tôi không thuộc về nơi này. 

-  Tôi hoàn toàn tuyệt vọng về thế giới này. 



 

-  Tôi là người thất bại... 

III. KỸ THUẬT ỨNG PHÓ VỚI TRẦM CẢM 

1. Nhận diện các sự kiện bên ngoài và bên trong đối 

với trầm cảm 

Tầm quan trọng của các kỹ thuật nhận thức hành vi 

cho trầm cảm tập trung vào việc nhận diện các sự kiện bên 

ngoài và bên trong đối với trầm cảm và giúp thân chủ giải 

quyết vấn đề, trở nên năng động; nhận diện, đánh giá và 

có trách nhiệm với chính những suy nghĩ trầm cảm của 

họ, đặc biệt là những suy nghĩ tự động tiêu cực về bản thân 

họ, về thế giới và những người xung quanh họ và về tương 

lai của họ. 

2. Nhận diện những suy nghĩ tự động tiêu cực 

Các câu hỏi trực tiếp giúp nhận diện những suy nghĩ 

tự động: 

-  Chuyện gì đang xảy ra trong tâm trí bạn trước khi 

bạn bắt đầu có cảm xúc này? 

-  Chuyện gì xảy ra trong tâm trí bạn khi bạn cảm thấy 

chán nản / u sầu? 



 

-  Bạn nghĩ gì về tương lai của mình? 

-  Chuyện gì làm bạn e ngại là nó sẽ xảy đến với bạn? 

-  Bạn nghĩ người khác nghĩ gì về bạn? 

-  Bạn có nhớ bất kỳ điều gì hay chuyện gì trong đầu 

của mình khi hoặc trước khi bạn có cảm xúc u sầu, 

chán nản? 

Những ai đang bị trầm cảm thường có nhiều ý nghĩ với 

những chủ đề khác nhau xuất hiện trong đầu. Việc biết 

được đó là những suy nghĩ gì với những chủ đề gì giúp ích 

rất nhiều cho việc tìm kiếm và phát hiện những suy nghĩ 

tự động tiêu cực đang tuôn trào và mức độ tác động của 

nó lên tâm trạng của người đó, từ đó giúp cho họ tìm cách 

thức để phòng ngừa và chuyển đổi nó (Sử dụng phụ lục 1: 

Bảng ghi nhận suy nghĩ tự động). 

3. Sử dụng lý do thực tế để chống lại kiểu suy nghĩ 

trầm cảm 

Socrates (470-399 TCN), cha đẻ của triết học Hy Lạp 

cổ đại, đã sử dụng các câu hỏi để truy vấn, tìm hiểu sự thật 



 

và tranh luận, ông xem nhận thức con người qua giao tiếp 

là rất quan trọng. Những câu nói và những bộ câu hỏi của 

ông đã được các nhà trị liệu nhận thức hành vi áp dụng 

trong trị liệu và nó trở thành một bộ công cụ không thể 

thiếu trong trị liệu nhận thức hành vi. Ví dụ khi ta nói: 

“Tôi thấy tôi là người thất bại”, Socrates có thể hỏi “thất 

bại” theo bạn có nghĩa là gì? Hoặc bạn có thể cho tôi biết 

thất bại theo bạn có nghĩa là gì? Hay những người với 

niềm tin: “Tôi không có khả năng làm bất cứ điều gì cả” 

thì câu hỏi có thể đặt ra cho họ là “Nếu bạn nghĩ bạn là 

người không có khả năng làm bất cứ điều gì, vậy không 

có khả năng làm bất cứ điều gì theo bạn nó có nghĩa là gì? 

(Tham khảo cách sử dụng bộ câu hỏi Socrates). 

Dưới đây là Bài tập Socrates giúp phân tích và làm rõ 

về niềm tin của thân chủ: “Tôi không có khả năng làm bất 

cứ điều gì cả”: 

-  Làm rõ ý tưởng về “không có khả năng làm bất cứ 

điều gì cả”. 



 

-  Cung cấp ví dụ làm bằng chứng để hỗ trợ ý kiến trên. 

-  Tìm kiếm những gì có thể được chấp nhận, ví dụ: 

Làm thế nào bạn có thể đến trường? Bạn có thể đi bộ, 

có thể chạy, có thể suy nghĩ? Bạn có thể viết bài, đánh 

máy vi tính, lên mạng, chạy xe máy?... 

Bảng 3: Bài tập Socrates 

Ý tưởng gây trầm cảm 

“Không có khả năng làm bất 

cứ điều gì cả”. 

Ý nghĩa của ý tưởng đó Điều đó có nghĩa gì với bạn? 

Ví dụ hoặc bằng chứng hỗ 

trợ cho ý tưởng 

Có bằng chứng gì để hỗ trợ 

cho ý kiến trên? 

Bằng chứng chống lại ý 

tưởng 

Có bằng chứng gì chống lại ý 

tưởng trên? 

4. Các hoạt động trợ giúp vượt qua trầm cảm 

Thân chủ với trầm cảm thường hay có những hành 

động như tránh né, co cụm, giảm hứng thú trong công 

việc. Can thiệp về mặt hành vi giúp nhiều cho thân chủ 

trong việc giảm những hành vi tiêu cực, gia cố các hành 

vi tích cực, đối mặt và giải quyết các vấn đề của thân chủ. 



 

Phân tích các hoạt động hàng ngày 

Dưới sự đóng góp của Levinson và một số tác giả khác 

đã sử dụng biểu đồ hành vi để phân tích các mức độ hoạt 

động hàng ngày của thân chủ từ đó giúp cho nhà trị liệu 

hiểu được các mức độ hoạt động và sự tương tác giữa hoạt 

động và tâm trạng, các kiểu hoạt động tránh né, các giới 

hạn ảnh hưởng của thân chủ, nhờ vậy giúp hướng dẫn các 

hoạt động mới, biết cách thức quản lý các hoạt động tránh 

né, tiến đến việc thay đổi hành vi, tham gia vào các hoạt 

động tích cực và thiết lập mục tiêu cuộc sống. 

Lập danh sách các hoạt động tích cực: 

Lập danh sách 5 hoạt động tích cực mà bạn đã làm 

trước đây hay những hoạt động mà bạn muốn làm, dù bạn 

có thích hay không thích, hãy lên kế hoạch và thực hiện 

nó. 

1 ……………………………………. 

2 ……………………………………. 



 

3 ……………………………………. 

4 ……………………………………. 

5 ……………………………………. 

Ít nhất một hoạt động một ngày, thậm chí như đọc 10 

trang sách hoặc đi ăn một món ăn hay uống một ly nước 

giải khát. 

Tập thể dục cho các giác quan 

Thể dục là một trong những cách thức giúp cho người 

bị trầm cảm nâng cao thể trạng, giúp tinh thần thoải mái. 

Bạn có thể chạy bộ hay tập Aerobic. Tuy nhiên một số bài 

tập đơn giản cho các giác quan đã được nhà tâm lý học 

Edward Garcia (Gilbert, 2009) vận dụng rất thành công 

cho người trầm cảm, đó là bài tập thể dục dành cho các 

giác quan. Những bài tập như nghe bản nhạc mà trước đây 

bạn chưa từng nghe, đi tham quan hay xem những phong 

cảnh mà bạn chưa từng đến; bước ra khỏi nhà để đi chân 



 

trần trên cỏ..., sử dụng sức mạnh của các giác quan một 

cách trực tiếp để tránh chú ý đến trầm cảm của bạn. 

Bảng 4: Bài tập 5-5 của nhà tâm lý học Edward Garcia 

cho 5 giác quan 

Giác quan Bài tập 1 Bài tập 2 Bài tập 3 Bài tập 4 Bài tập 5 

Xúc giác      
Thị giác      
Thính giác      
Khứu giác      
Vị giác      

Sử dụng bảng trên để theo dõi các hoạt động hàng ngày 

có liên quan đến các giác quan của bạn. Ví dụ, khứu giác, 

bạn có thể ngửi mùi hoa hồng, mùi thơm của thức ăn, mùi 

của hoa cỏ dại, mùi của đất, mùi thơm của cà phê hay mùi 

trà nóng... Bài tập này giúp bạn theo dõi dòng chảy của 

trầm cảm đồng thời gia tăng các hoạt động tích cực để tách 

mình ra khỏi vòng quay của nó. 

KẾT LUẬN 

Trầm cảm đã xuất hiện từ hàng ngàn năm, cùng với sự 

xuất hiện của nó, ông bà tổ tiên ta bằng cách này hay cách 

khác đều tìm cách để ứng phó với nó. Biết rằng mỗi chúng 



 

ta, ai cũng có khả năng bị trầm cảm nên điều quan trọng 

là chúng ta nhận ra nó, chấp nhận nó và tìm cách để ứng 

phó với nó. Trị liệu nhận thức hành vi giúp rất nhiều cho 

bệnh nhân trầm cảm biết cách ứng phó với nó, nâng cao 

sức mạnh bản thân, tạo động lực để phát triển những ý 

tưởng mạnh mẽ mang tính chất dẫn dắt cho con đường 

phát huy tài năng của mỗi người. Bên cạnh việc tham vấn 

trị liệu, thân chủ có thể ứng dụng những hoạt động thể chất 

khác như tập thể dục, trong đó Aerobic là một trong những 

môn thể dục giúp ích rất nhiều cho bệnh nhân trầm cảm 

trong việc nâng cao thể chất và vận động cơ thể; học hỏi 

và thường xuyên luyện tập các bài tập thư giãn (tham khảo 

chương Rối nhiễu lo âu); ăn các thức ăn bổ dưỡng để bồi 

bổ cơ thể, quản lý các mối quan hệ trong cuộc sống và tập 

trung vào giải quyết các xung đột thay vì tránh né, lên kế 

hoạch cho các hoạt động tích cực, các hoạt động ngoài trời 

để có không khí trong lành và nắng ấm của mặt trời, điều 



 

này hỗ trợ rất lớn cho những ai đang bị trầm cảm và giúp 

phòng ngừa trầm cảm cũng như các bệnh tật khác. 
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ỨNG PHÓ VỚI RỐI NHIỄU LO ÂU 

 

  



 

I. LO ÂU 

Lo âu là một trong những trạng thái xúc cảm tình cảm 

của con người, phản ứng trở lại với những tình huống hay 

sự kiện xảy ra đối với chúng ta. Có nhiều trạng thái lo âu 

khác nhau, theo bác sĩ chuyên khoa thần kinh, Ernest 

Jones (1879-1958) những trạng thái khác nhau của lo âu 

bao gồm: sợ, kinh sợ, khiếp sợ, hoảng sợ, sợ hãi, lo lắng 

và lo âu. 

Sợ, sợ hãi được coi là sự đáp ứng với kích thích đe dọa 

từ bên ngoài, là nguy hiểm có thực đang diễn ra, có mối 

quan hệ rõ ràng giữa đối tượng và bản thân vì vậy mang 

tính chất sống còn, ví dụ sợ rắn, sợ nhện, sợ bóng tối... 

Theo P.Pichot, lo âu chỉ là sự lo sợ về một đối tượng 

không rõ ràng hoặc không cụ thể. Lo âu hay lo lắng cũng 

giống như sợ nhưng không có sự đe dọa rõ ràng, không 

cân xứng giữa kích thích bên ngoài và biểu hiện tâm thần 

cơ thể, ví dụ như lo lắng về sự bất hạnh sẽ xảy ra trong 

tương lai. 



 

Hoảng sợ là lo âu xuất hiện kịch phát và không có thời 

gian chuẩn bị trước. 

Lo âu trở thành bệnh lý lâm sàng một khi xuất hiện mà 

không có sự liên quan tới bất kỳ một mối đe dọa nào, mức 

độ lo âu không cân xứng với bất kỳ một đe dọa nào và có 

thể tồn tại kéo dài. Nếu như sự lo âu đó xuất hiện một cách 

thường xuyên và nó tác động đến sức khỏe đến đời sống 

hàng ngày của chúng ta thì nó được cho là rối nhiễu lo âu, 

một dạng liên quan đến vấn đề về sức khỏe tinh thần. 

1. Sự phản ứng với stress 

Lo âu, sợ hãi, lo lắng là cảm xúc thông thường trong 

mỗi chúng ta, nó không gây tổn hại về mặt thể xác và tinh 

thần, trong hầu hết mọi tình huống, phản ứng này là lý do 

hoặc điều kiện mạnh mẽ để chúng ta tồn tại. Đó là những 

phản ứng bình thường trước các sự kiện gây căng thẳng 

hoặc những nguy hiểm có thể xảy ra. Lo âu chỉ trở thành 

vấn đề khi chúng bị phóng đại hoặc trải nghiệm ngoài bối 

cảnh thực tế. Ví dụ: Khi đối diện với tình huống bạn đang 



 

nấu một món đồ ăn mà bạn quên không tắt bếp, tắt ga, bếp 

vẫn cháy và bắt đầu bốc khói, khói bay mù mịt trong nhà, 

lúc đó bạn hoảng sợ và lo lắng tìm cách tắt bếp, tắt ga, tắt 

điện và báo cháy hay thoát ra khỏi nơi nguy hiểm đó. Đây 

là một phản ứng tự nhiên của chúng ta trong việc đối diện 

với tình huống nguy hiểm và tìm cách để thoát thân. Thế 

nhưng sự lo âu, sự sợ hãi đó trở thành vấn đề khi mà bạn 

đã tắt bếp, tắt ga, không nấu nướng gì cả nhưng bạn vẫn 

mang tâm trạng hoang mang, hoảng sợ. Bạn đến kiểm tra 

ga, bếp nhiều lần thậm chí bật ga rồi lại tắt, bật ga rồi lại 

tắt, làm như vậy để an tâm hơn thì chuyện đó mới trở thành 

vấn đề với bạn. Hoặc bạn mặc dù đã kiểm tra rồi nhưng 

thỉnh cách thường xuyên (kinh niên) hoặc quá mức, khi 

stress tác động lâu dài và gây nên vấn đề khi nó thiết lập 

và chạy theo vòng tròn khép kín với các cảm xúc tiêu cực, 

suy nghĩ tiêu cực về bản thân với các hành vi như: tránh 

né, trốn chạy, tùy theo từng dạng mà nó có thể gây nên 

những rối nhiễu lo âu cụ thể khác nhau. 



 

Các trải nghiệm về lo âu của Hòa: 

“Em rất sợ các cảm xúc đó trong em, em sợ cảm xúc 

lo lắng, căng thẳng mà không thể nào thoát ra được. Nó 

như một sợi dây cột chặt em lại và cứ quay vòng vòng như 

vậy, em không làm được gì cả, ngồi cả ngày để nghĩ về 

nó, để lo về nó, lo rằng em không thể nào làm được, em 

không tài giỏi như người ta, em yếu kém. Em muốn vẽ 

một bức tranh nhưng khi nghĩ về việc người ta giỏi còn 

em bất tài, yếu kém thì em không thể đặt bút xuống vẽ 

được, em cứ để cơ hội trôi đi rồi em lại lo là mình mất 

nhiều thời gian quá, thời gian trôi nhanh quá mà mình 

chẳng làm được trò trống gì cả, em lo quá!” 

2. Các dạng rối loạn lo âu: Theo phân loại của DSM 

IV và ICD 10 có khoảng 7 dạng rối loạn lo âu: 

* Ám ảnh sợ đặc hiệu 

Là những dạng sợ vô lý về một số đối tượng đặc biệt 

cụ thể mà có thể làm cho họ tập trung vào, hậu quả là tránh 



 

né đối tượng hay hoàn cảnh đặc biệt nào đó, các ám ảnh 

sợ đặc hiệu bao gồm: 

-  Động vật: gián, chuột, sâu, chó, rắn, nhện. 

-  Môi trường tự nhiên: độ cao, nước, giông tố. 

-  Máu: nhìn thấy máu, bị tiêm chích, bị thương. 

-  Các hoàn cảnh khác như: đi cầu thang máy, đi máy 

bay, đi tàu. 

Thông thường, sợ đặc hiệu là phổ biến nhưng nó ít khi 

bị cản trở nhiều cho thân chủ trong đời sống hàng ngày 

của họ, vì vậy đôi khi chúng ta xem thường hay bỏ qua. 

Một điều thực tế là chúng ta có thể phát triển ám ảnh sợ 

đặc hiệu trên nhiều thứ. Thỉnh thoảng chúng ta học cách 

phản ứng sợ đặc hiệu từ người khác. Tuy nhiên một số 

người đang chịu đựng một số ám ảnh sợ đặc hiệu gặp 

nhiều khó khăn cho họ bởi vì rất khó cho họ có thể giải 

thích hay cho những người khác biết, vì có thể họ cho rằng 

điều này không nghiêm trọng và ai cũng mắc phải. Một 



 

điều quan trọng là nó còn tùy thuộc và từng dạng sợ và 

các điều kiện và hậu quả nghiêm trọng mà nó gây ra. 

* Rối loạn hoảng sợ 

Những người bị rối loạn hoảng sợ dễ bị tổn thương với 

các cơn công kích lo âu cấp tính, thể hiện qua các dấu hiệu 

chính: trải nghiệm các cơn hoảng sợ không báo trước, 

không mong đợi, bất ngờ, lặp đi lặp lại, đẩy tới đỉnh trong 

thời gian rất ngắn khoảng vài phút. Kèm theo một loạt 

triệu chứng nhận thức về cơ thể đặc trưng như: đánh trống 

ngực, tim đập nhanh, mạnh (hồi hộp); khó chịu ở vùng 

ngực; ra mồ hôi; run và lắc lư; cảm giác hụt hơi hoặc ngột 

ngạt; nôn hoặc đau quặn bụng; cơn ớn lạnh hoặc nóng rát; 

mất cảm giác về hiện thực; sợ mất tự chủ, sợ điên, sợ chết. 

Trị liệu nhận thức hành vi cho rằng rối loạn hoảng sợ 

chịu đau đớn bởi việc hiểu sai lệch theo hướng thê thảm 

theo các tác động về mặt thể lý và tâm lý của các kích 

thích lo âu và thuyết phục bản thân rằng một vài điều tồi 



 

tệ nào đó chắc chắn sẽ phải xảy đến với họ. Trong cơn sợ 

kịch phát người ta thường cố gắng chạy khỏi hoàn cảnh 

đó với hy vọng là hoảng sợ sẽ dịu đi, điều này làm cho các 

triệu chứng về mặt thể lý tồi tệ hơn và làm cho toàn bộ 

vòng tròn stress tiếp tục chạy lảo đảo về phía trước. 

* Ám ảnh sợ xã hội 

Người bị ám ảnh sợ xã hội trở nên nhạy cảm và lo lắng 

mạnh về những lời nhận xét hay đánh giá tiêu cực của 

người khác. Nỗi sợ của họ thường tập trung vào việc đánh 

giá về cách thức mà họ thể hiện bản thân, vì vậy, họ 

thường có biểu hiện né tránh nhìn chăm chú, hành động 

bẽn lẽn và lúng túng, có khi nói không ra lời, hoặc sợ bị 

cho là khờ khạo hay vụng về. Biểu hiện về mặt thể lý 

thường gặp như: run rẩy, đỏ mặt, nói lắp, hoặc hoảng sợ. 

Có bệnh sử lo âu gặp gỡ những người mới, tham gia tiệc 

tùng, hội họp hay nói chuyện, trình bày trước đám đông. 

Người bị ám ảnh sợ xã hội sợ bị làm nhục, bị làm bẽ mặt, 



 

vì vậy, họ cố gắng xây bức tường chống lại nó, tuy nhiên, 

khả năng này thường đi đến kết cục là chống lại chính họ. 

* Rối loạn lo âu lan tỏa 

Thân chủ lo âu hàng ngày, hàng giờ, từ ngày này qua 

ngày khác với nhiều sự kiện, nhiều vấn đề, một kiểu mẫu 

có khuynh hướng lan tỏa và bao trùm các lĩnh vực đa dạng, 

bao gồm các vấn đề thường ngày ví dụ: sức khỏe, tiền bạc, 

công việc, học tập, gia đình, nghề nghiệp... 

Với các dấu hiệu và triệu chứng chủ yếu: 

-  Lo âu quá mức trong một hoặc nhiều lĩnh vực 

-  Căng thẳng các cơ (căng đầu óc) 

-  Hoạt động thần kinh giao cảm quá mức (ví dụ: chóng 

mặt, khô miệng, đánh trống ngực) 

-  Tác động của kích thích quá mức (cảm giác khó 

khăn vượt ra ngoài tầm kiểm soát, khó tập trung chú 

ý) 



 

-  Các triệu chứng về hô hấp như: ngột ngạt, thở gấp, 

tức ngực 

-  Các triệu chứng đường ruột: tiêu chảy, táo bón, đau 

quặn bụng 

-  Mất ngủ, khó ngủ, ngủ gà ngủ gật vào ban ngày 

* Rối loạn công kích có hoặc không có ám ảnh sợ 

khoảng trống 

Là sợ những không gian, đám đông, nơi công cộng... 

mà ở đó người ta sợ không có người giúp đỡ hay nương 

tựa, nó bao gồm cả việc sợ ở một mình, sợ cô đơn. 

Khi cố gắng làm giảm lo âu của mình, thân chủ thường 

dễ phát triển thành lo âu nghi bệnh, trạng thái này thúc đẩy 

họ đi khám bệnh ở nhiều nơi, nhiều thầy thuốc và làm xét 

nghiệm nhiều lần mà không tìm ra bệnh tật gì. 

* Rối loạn ám ảnh cưỡng bức 

Đây là một điều kiện mà có liên quan đến biểu hiện ý 

nghĩ ám ảnh hoặc hành vi cưỡng bức hoặc cả hai. Ý nghĩ 



 

ám ảnh là ý nghĩ được lặp đi lặp lại, có tính chất xâm phạm 

và không thích hợp gây nên lo âu hoặc đau khổ, bệnh nhân 

ý thức được đó là điều vô lý, không đúng nhưng không gạt 

bỏ được. 

Các hành động cưỡng bức là hành vi lặp đi lặp lại ví 

dụ như: mở ga, tắt ga, rửa tay, chốt cửa, kiểm tra vì sợ 

trộm... mà bệnh nhân cảm thấy bắt buộc phải làm để đáp 

ứng ám ảnh hoặc thực hiện theo một quy chế cứng nhắc 

nào đó. 

Người bị rối loạn ám ảnh thường thực hiện hành vi như 

vậy nhằm làm giảm lo âu, họ thường thuyết phục bản thân 

là “trừ khi tôi làm như vậy thì tôi mới an tâm và đỡ lo” 

nhưng không may sau đó không lâu thì hành vi này lặp lại 

và bệnh nhân ngày càng phát triển các nghi thức phức tạp 

hơn để làm giảm lo âu hoặc mất nhiều thời gian để thực 

hiện chúng. Điều này gây khó khăn cho họ để có thể từ 

bỏ, họ nhận diện ra nó nhưng trên thực tế hậu quả nhận 

thấy là điều này kiểm soát cuộc sống của họ. 



 

* Rối nhiễu stress sau sang chấn tâm lý 

Những người có trải nghiệm về các hoàn cảnh gây đe 

dọa cho cuộc sống của họ hoặc bạo hành có thể chịu đựng 

sự xâm nhập hồi tưởng về các sự kiện đó, thường là dưới 

dạng các đoạn hồi tưởng về ký ức đã qua. Những người bị 

rối nhiễu stress sau sang chấn thường né tránh bất cứ điều 

gì có liên quan đến hoạt động hay hoàn cảnh gây sang 

chấn. Họ có những triệu chứng của lo âu bao gồm các cảm 

xúc tê cóng, mất hứng thú, thờ ơ, xa lánh người khác, thu 

hẹp cảm xúc, dễ cáu kỉnh và gặp vấn đề về tập trung chú 

ý. 

Một số tài liệu cho rằng: Một trên mười người chúng 

ta sẽ bị rối loạn lo âu tại một thời điểm nào đó trong cuộc 

đời. Một số stress có thể gây khó khăn cho các mối quan 

hệ, gây đổ vỡ sự nghiệp và làm hỏng cuộc sống, điều cần 

thiết là chúng ta nhận ra nó và tìm cách thoát khỏi hay 

quản lý nó. 



 

3. Hoàn cảnh, sự kiện, nguyên nhân gây lo âu 

Tại sao chúng ta bị lo âu? Có người cho rằng chúng ta 

có lo âu từ khi sinh ra: “Em vốn tính hay lo, từ bé rồi cái 

gì cùng lo xa hết, nó trở thành tính cách của em rồi, sinh 

ra đã như vậy rồi”. Sinh ra đã lo rồi thử hỏi hai người sinh 

đôi có lo lắng như nhau không? Xét về gen di truyền? Có 

tài liệu cho rằng hai người sinh đôi trong đó một người bị 

lo âu thì khả năng người kia cũng bị là 88% (Briers, 2009); 

mặc dù một số nghiên cứu khác cho rằng nó thấp hơn, 

trong trường hợp này chúng ta không tính đến yếu tố môi 

trường. Đặc điểm tính cách cũng được đặt ra cho kiểu 

nhân cách neuroticism, thần kinh có sự liên kết với lo âu 

và não bộ (vùng thùy trán), vùng quản lý cảm xúc được 

thiết kế để giúp phản ứng một cách nhanh chóng tới nguy 

cơ tiềm ẩn, nó xuất hiện để đáp trả lại một cách cụ thể tình 

huống gây stress. Người có số điểm cao trong thang đo 

neuroticism, thường phản ứng một cách khó khăn trước 

môi trường stress. Họ gần như lý giải các tình huống theo 



 

hướng khủng khiếp và mang tính nguy hiểm, họ khó kiểm 

soát cảm xúc. Nhà thần kinh, Klaus Peter Lesch (1996) đã 

ví cá nhân đó như một máy dò lửa đã được thiết kế sẵn 

thời gian hẹn giờ. Nó sẽ báo cháy tại thời điểm xuất hiện 

khói. Đây cũng là dạng lo âu xuất hiện trong nhân cách 

bệnh lý, tồn tại dai dẳng thường có từ thời ấu thơ, là thuộc 

tính của nhân cách mang tính bẩm sinh. 

Yếu tố môi trường cũng đóng một phần quan trọng gây 

lo âu. Có bằng chứng mạnh mẽ cho rằng những thông điệp 

mà chúng ta nhận được khi còn thơ ấu có thể ảnh hưởng 

đến chúng ta, mang lo âu đến gần với chúng ta hơn bằng 

cách gia cố những niềm tin cốt lõi và các giả thuyết bất 

thường trong chúng ta. Những đứa trẻ có ba mẹ hay đưa 

ra lời bình phẩm, phán xét, chối bỏ, không chấp nhận con 

cái hoặc hay chỉ dạy cho con cái với các thông điệp kiểu 

như “thế giới này là một nơi đầy nguy hiểm và đầy dối 

trá”..., thì thường có trải nghiệm các triệu chứng lo âu ở 

tuổi trưởng thành. Nếu như một ai đó không lớn lên trong 



 

một gia đình mà ở đó họ được khuyến khích bộc lộ cảm 

xúc và họ được dạy cách quản lý các cảm xúc khó khăn, 

thì họ hầu như có khả năng dễ bị tổn thương. 

Chúng ta vừa hiểu về lo âu cũng các khái niệm liên 

quan như lo âu, lo lắng, sợ hãi và những dạng rối nhiễu lo 

âu cụ thể, khi các cấp độ hoàn cảnh lo âu cao, chỉ cần xảy 

ra một sự kiện căng thẳng nào đó trong cuộc sống, nó có 

thể lập tức dồn chúng ta vào hoặc kích hoạt gây nên hội 

chứng lo âu, sự kiện này có thể kích hoạt các niềm tin ẩn 

sâu bên trong về khả năng không thể ứng phó được. Câu 

hỏi đặt ra là sự kiện gì, hoàn cảnh như thế nào có thể kích 

hoạt các niềm tin cốt lõi đó, gây nên các rối nhiễu lo âu? 

Có nhiều sự kiện xảy ra trong cuộc sống của một con 

người, có những sự kiện tạo nên sự thay đổi lớn trong đời 

sống của chúng ta, vì vậy nó có thể tác động rất lớn đến 

tâm lý, đến tình cảm như việc chúng ta mất mát một người 

thân trong gia đình, mất đi người vợ hay người chồng thân 

yêu của mình. Không chỉ là khi họ mất đi, thậm chí dù họ 



 

còn đó nhưng họ không sống chung với nhau nữa, một sự 

đổ vỡ gia đình dẫn đến ly thân, ly hôn hay một cuộc chia 

tay cũng là một trong nhiều sự kiện mà chúng ta gặp phải 

tác động rất lớn đến tình cảm lứa đôi, đến đời sống hôn 

nhân gia đình. Hay việc bị tù tội, mất tự do cá nhân, bị 

giam hãm trong lao tù; hay những sự việc đột xuất xảy ra 

ngoài ý muốn như tai nạn, bệnh tật, về hưu sớm do mất 

việc hay phá sản, hay sự cố cháy nổ... rất dễ gây bấn loạn 

và lo lắng, làm cho chúng ta mất phương hướng; việc bạo 

hành gia đình, tạo nên trạng thái sợ sệt, căng thẳng, bầu 

không khí u uất, sự chịu đựng và tức giận của các nạn nhân 

trong gia đình; rồi việc lập gia đình, mang thai, hay về 

hưu; việc chuyển đến sống ở một quốc gia khác với nền 

văn hóa khác, hay việc chuyển tới làm việc, học tập ở một 

nơi khác xa với môi trường quen thuộc trước đây nó cũng 

gây nhiều khó khăn cho chúng ta. 

Đây là những sự kiện gây căng thẳng nhiều nhất. 

Nhiều người cho rằng cưới hỏi hay mang thai là niềm vui 



 

chứ sao lại căng thẳng nhưng thực ra đây là những sự kiện 

đòi hỏi chúng ta nhiều thứ, việc thay đổi hoàn cảnh sống 

từ độc thân đến sống chung với người khác, việc chuẩn bị 

vai trò của người chồng, người vợ, vai trò con dâu, con rể 

trong gia đình, hay việc chuẩn bị tâm lý và vai trò làm mẹ, 

việc thay đổi hoàn cảnh sống là những hoàn cảnh dễ gây 

bùng nổ. 

Chúng ta đang bơi trên dòng sông cuộc đời và chúng 

ta cần tiếp tục hành trình của mình, hành trình của một đời 

người. Không khó cho chúng ta để nhận biết về hoàn cảnh, 

lý do gây nên tình trạng căng thẳng lo âu của mình. Đôi 

khi căng thẳng quá, mệt mỏi quá, lo lắng vào nhiều thứ 

quá: lo làm thế nào để có thể làm tròn trách nhiệm của một 

người mẹ, người cha, người chồng, người vợ, người con 

trai, con gái, con dâu, con rể và người bạn trong gia đình, 

rồi vai trò của một nhân viên hay một người quản lý trong 

công ty. Có khi chúng ta đóng nhiều vai cùng một lúc như 

vừa làm mẹ của con ở nhà và lại vừa làm thầy của con ở 



 

trường, hay vừa làm con của mẹ và cũng vừa làm trò của 

mẹ, có khi chúng ta vừa làm vai trò là vợ ở nhà là đồng 

nghiệp ở công ty hoặc là trợ lý của chồng... nhiều thứ phải 

lo lắng, nhiều vai trò quá, đôi khi mệt mỏi, đuối sức, căng 

thẳng chúng ta đã không ít lần thốt lên câu trách mắng hay 

giận hờn “tại mày mà tao khổ”, “tại anh, tại chị, tại mẹ em 

mới ra nông nỗi này” hay “biết vậy sống độc thân cho đỡ 

khổ”. Đúng là hoàn cảnh như vậy, nhưng làm thế nào để 

chúng ta có thể quản lý nó, giảm căng thẳng, giảm lo âu 

để tiếp tục một hành trình của cuộc đời mình, đó là câu 

hỏi lớn và cần thiết cho mỗi chúng ta. 

Sự thay đổi về mặt thể lý như bệnh tật, tai nạn, phẫu 

thuật cũng tác động nhiều và tạo nên lo âu, đây là một 

phản ứng trong vận động; các chất kích thích như cà phê, 

thuốc lá, ma túy như amphetamine (một dạng thuốc kích 

thích) làm cho các triệu chứng lo âu thêm trầm trọng. Có 

nhiều dạng bệnh tật, như phì đại tuyến giáp hoặc hạ đường 

huyết, các bệnh liên quan đến tim mạch có thể cũng ngấm 



 

ngầm làm gia tăng các phản ứng lo âu. Vì vậy, điều cần 

thiết là cần chẩn đoán tìm hiểu kỹ và thậm chí có ý kiến 

cố vấn của bác sĩ trước khi đưa ra chẩn đoán bệnh và chữa 

trị về mặt tâm lý. 

CÁC TRẢI NGHIỆM CỦA THIÊN VỀ LO ÂU 

Thiên 21 tuổi vừa tốt nghiệp đại học, đang tìm kiếm 

công việc phù hợp với bản thân, Thiên đăng ký vào một 

công ty và bị loại vào vòng cuối. Em làm ở một công ty 

được vài tháng thì bỏ việc, ký hợp đồng với một công ty 

khác 6 tháng, làm được 3 tuần em xin nghỉ việc, hiện đang 

chuẩn bị tìm kiếm công việc mới và tìm trường để đi du 

học. Từ những trải nghiệm mà Thiên có được trong công 

việc làm cho em càng tin rằng “mình là người thất bại”. 

Thiên không hài lòng về bản thân mình, nhiều khi sáng 

dậy đi làm Thiên cảm thấy hoang mang và sợ hãi, đôi khi 

em muốn mình bệnh để khỏi đi làm, có khi em muốn mình 

đi đường bị xe đụng để khỏi phải đi làm, đến cơ quan tim 

đập nhanh, hồi hộp lo lắng khi thấy bóng dáng của người 



 

quản lý đi ngang qua. Em luôn luôn có suy nghĩ: “Tại sao 

hết khó khăn này tới khó khăn khác lại đến, chừng nào 

mới ngừng lại cho mình thở một chút đây!”. Thiên có ý 

muốn đi du học và lo lắng về hiện tại của bản thân chưa 

giải quyết được vấn đề: “Giờ nó đã khó thế này, sau này 

khi sang nước ngoài nó còn thế nào nữa”. Lo lắng về tương 

lai của mình: “không biểt rồi sẽ ra sao?” Thiên đi tìm gặp 

để xin lời khuyên của mỗi người, khi nhận được lời 

khuyên hay cố vấn về nghề nghiệp, Thiên lo lắng rằng: 

“Em sợ em không làm được”.  

II. KỸ THUẬT ỨNG PHÓ VỚI RỐI LOẠN LO 

ÂU 

1. Quản lý các điều kiện gây nên rối nhiễu lo âu 

Theo quan điểm nhận thức hành vi, vòng quay của các 

yếu tố trong điều kiện lo âu được diễn giải theo mô hình 

sau: Cảm xúc tiêu cực, suy nghĩ tiêu cực về bản thân về 

người khác về thế giới; với các hành vi như: tránh né, trốn 

chạy, phản ứng cơ thể căng thẳng thể hiện các triệu chứng 

về lo âu. 



 

Tinh thần 

Lý giải tình huống theo cách thê thảm: 

“Tôi không thể nào giải quyết, kiểm soát được nó”. 

“Điều này là một thảm họa với tôi”. 

“Tim tôi như ngừng thở”. 

<-> Hành động: tránh né nhận các nguồn gây lo âu 

<-> Cơ thể: Phản ứng cơ thể về các triệu chứng của lo 

âu 

Vòng quay của rối nhiễu lo âu sẽ tiếp tục quay thông 

qua sự tương tác của 3 yếu tố trên. Can thiệp Nhận thức 

hành vi làm việc dựa trên sự phân tích từng yếu tố và mối 

quan hệ của chúng. 

2. Kỹ thuật quản lý stress và các cảm giác cơ thể 

thông qua thư giãn 

Chúng ta biết rằng stress, các tác nhân của stress và 

các sự kiện xảy ra trong đời sống là những tác nhân gây 

căng thẳng và dẫn đến tình trạng lo âu. Khi bị lo âu thường 



 

khiến chúng ta cảm thấy căng thẳng, hồi hộp, sự căng 

thẳng hồi hộp là chủ thể của một tác động đau đớn nào đó 

gây ra, nó dẫn đến việc nhức mỏi về mặt thể lý, nó làm 

cho chúng ta mệt mỏi và nóng nảy. 

Trải nghiệm của thân chủ về stress: 

“Em không biết sao nữa, em hay bị đau đầu, nó nhức 

ở hai bên thái dương, thỉnh thoảng nó chạy ra sau ót, nó 

làm cho em không tập trung được gì cả, thỉnh thoảng em 

cũng bị đau hai bả vai và mỏi co. Chắc tại em ngồi máy 

tính lâu quá, nên cũng mỏi mắt nữa, làm cho em không thể 

nào tập trung vào việc đọc sách được, đọc khoảng vài 

trang là ngưng rồi, không thể nào nhét vô nữa. Em thấy 

mình làm biếng sao đó, không muốn dịch chuyển người, 

khi có gì hơi lo lo một tí là em thấy ruột gan em cồn cào 

khó chịu lắm. Em sợ mình bị bệnh gì đó, em đi khám, bác 

sĩ nói không sao, chắc do em bị căng thẳng, nghĩ ngợi 

nhiều, nghỉ ngơi, ăn trái cây, uống vitamin, vận động là 

khỏi. Nhưng em cứ cảm thấy lo lo làm sao đó! 



 

Việc học hỏi cách quản lý stress, lo âu là một việc làm 

hết sức cần thiết giúp cho chúng ta có thể quản lý được 

các cảm xúc, điều tiết các cảm xúc lo lắng, căng thẳng và 

sợ hãi của bản thân và quản lý các cảm giác cơ thể. Bác sĩ 

Edmund Jacobson (1929), người xây dựng nên phương 

pháp thư giãn tịnh tiến cho rằng: “Một tâm trí lo âu không 

thể nào tồn tại trong một cơ thể thư giãn”. Thư giãn là một 

trạng thái tâm sinh lý trong đó bao gồm sự thư thái về tinh 

thần và giãn mềm cơ bắp. Vì vậy một trong các kỹ thuật 

quan trọng của nó mà nhà tham vấn và trị liệu hướng dẫn 

cho thân chủ là quản lý cảm giác cơ thể thông qua các bài 

tập thư giãn. 

Việc thư giãn ở đây không chỉ là việc tập các bài tập 

thư giãn mà còn liên quan đến việc xây dựng lối sống thư 

giãn. Điều này liên quan đến thái độ, đến các kỹ năng về 

mặt thể lý, đến thói quen hàng ngày và phương thuốc để 

bồi bổ sức khỏe. 



 

Các bài tập thư giãn được chia thành hai nhóm, đó là 

thư giãn tĩnh và thư giãn động. Thư giãn tĩnh tập trung vào 

việc ngồi hoặc nằm yên tĩnh tập trung vào việc kiểm soát 

hơi thở, thư giãn động tập trung vào việc dịch chuyển và 

làm căng cơ. 

Khi chúng ta đang bị stress, các cơ của chúng ta 

thường trở nên rất căng thẳng, tạo nên sự khó khăn hoặc 

trạng thái không thoải mái khi làm việc và học tập. Những 

trạng thái thể lý thường gặp không liên quan đến bệnh tật 

đó là “ruột gan cảm thấy cồn cào”, đau đầu, mỏi cổ, mỏi 

vai, đau vai, khó chịu ở vùng ngực, khó thở, run rẩy tay 

chân, rối loạn bao tử, khó khăn trong việc nuốt thức ăn, 

mỏi mắt, đau lưng. Dĩ nhiên là các cảm giác này có thể 

bùng nổ hay là chất xúc tác làm cho chúng ta cảm thấy 

căng thẳng hơn và như là một vòng tròn đã được thiết lập. 

Một trong những cách thức quan trọng mà các nhà trị 

liệu hành vi áp dụng đó là hướng dẫn thân chủ cách thức 

thư giãn, để sau đó họ thực hành thường xuyên nhằm tác 



 

động ngược trở lại các trạng thái căng cơ. Việc sử dụng 

các kỹ thuật thư giãn là một trong những kỹ năng cần thiết 

giúp thân chủ quản lý bản thân, có thể giảm các căng thẳng 

về mặt thể lý bất kỳ khi nào mà họ cần. Việc này có thể 

giúp quản lý các lo âu, các trạng thái không thoải mái của 

cơ thể trong một số tình huống mà thân chủ có thể dễ bùng 

nổ nhất. 

Khả năng thư giãn là một trong những thang đo trong 

tiến trình điều trị lo âu của thân chủ, nó là một trong những 

danh mục của các bài tập cần thiết mà thân chủ thực hành. 

Việc hướng dẫn thân chủ đi theo từng bước một. Có những 

trường hợp thân chủ muốn thoát khỏi trạng thái không 

thoải mái do lo âu gây ra, họ vội vã tập mà không có sự 

theo dõi hay quản lý gì của nhà trị liệu, nhà tham vấn. Điều 

này gây cản trở cho thân chủ và dẫn đến việc thân chủ có 

thể thất vọng về bản thân cũng như hiệu quả mà bài tập 

thư giãn đó mang đến cho thân chủ. Vì vậy, luyện tập để 



 

trở thành thói quen hàng ngày của mình là một trong tiến 

trình và sự cam kết về nhiệm vụ của thân chủ. 

Thư giãn được các nhà nghiên cứu và hướng dẫn thực 

hành chia làm hai dạng, đó là thư giãn tĩnh và thư giãn 

động như đã đề cập ở trên, nhưng dù nằm ở dạng nào thì 

người tập cần chú ý đến các điều kiện sau đây: 

2.1. Các bước chuẩn bị 

1. Lập kế hoạch cho việc luyện tập và cố gắng giữ 

lịch tập một cách thường xuyên như là một thói quen 

hàng ngày. 

2. Thực hành hàng ngày khoảng 2 lần trong một 

ngày, càng thực hành càng làm quen thì càng có khả 

năng biết cách thư giãn bản thân. 

3. Chọn một địa điểm yên tĩnh để thực tập, để không 

bị làm phiền trong quá trình tập. 

4. Không cố gắng tập khi bụng quá đói hoặc quá no. 



 

5. Không cố gắng tập trong một không gian quá nóng 

hay quá lạnh, cần thoải mái. 

6. Mặc quần áo thoải mái, tránh bị gò bó ở các vùng 

lưng, vùng bụng, hay vùng ngực. 

7. Nếu như bài tập ở thế ngồi chọn địa điểm ngồi như 

ngồi trên ghế tựa, hai chân đặt song song trên nền, tay 

đặt trên đùi với tư thế đầu và lưng thẳng, mắt nhìn 

thẳng hay nhắm lại. Khi nằm thì nằm ngửa với tư thế 

thoải mái, không nằm trên nệm quá mềm hay tựa đầu 

vào gối quá cao. 

8. Tập trung vào tập một cách tự nhiên không cần cố 

gắng hay tự nói “mình phải tập, mình nên tập, mình 

phải đạt kết quả cao, hoàn hảo xuất sắc hay hơn người 

nào khác”, cứ tập một cách tự nhiên, nếu như gặp vấn 

đề gì thì liên lạc lại với người hướng dẫn để hiểu rõ 

hơn bài tập và được hướng dẫn lại một cách kỹ càng. 

2.2. Tập trung vào việc kiểm soát stress thông qua 

thư giãn tĩnh và thư giãn động 



 

Thở là một việc hết sức quan trọng: Người ta có thể 

nhịn ăn một tháng, nhịn uống vài ngày nhưng không thể 

nhịn thở 15 phút. Thở là một việc làm tưởng chừng đơn 

giản và tự nhiên từ khi sinh ra, tuy nhiên, có những cách 

thở tạo nên sự thoải mái cho cơ thể và cũng có những cách 

thở gây trạng thái khó chịu cho cơ thể. Cách thở gây khó 

chịu đó là cách thở nhanh và thở dốc, tập trung vào các 

hơi thở ngắn tại vùng ngực phổi mà chúng ta cảm nhận rất 

rõ khi chúng ta phải chạy đuổi theo xe buýt hay chạy đuổi 

theo ai đó, hay phải tranh thủ chạy vào lớp vào phòng cho 

kịp giờ học hay giờ họp... Đây là những dạng thở ngắn là 

cách phản ứng bình thường đối với việc gắng sức hay 

trạng thái stress và nó được gọi là: “chứng tăng thống khí”. 

Chúng ta thường hít thở rất nhanh bất kỳ khi nào chúng 

ta căng cơ, hay khi chúng ta tập thể dục, chúng ta thở 

nhanh để cung cấp ôxi cho cơ thể, giúp đốt cháy năng 

lượng. Theo cách này, cơ thể của chúng ta chuẩn bị cho 

các hành động để làm giảm nhẹ stress, hoặc ví dụ khi duy 



 

trì việc tập thể dục một cách hiệu quả. Thở gấp không gây 

ra ảnh hưởng gì trong một khoảng thời gian ngắn, trong 

thực tế, cơ thể của chúng ta cần thêm ôxi nếu như chúng 

ta chỉ chạy cho kịp xe buýt; nhưng nếu như ta vẫn tiếp tục 

hô hấp theo kiểu gấp gáp như vậy thì nó trở thành nguyên 

nhân gây nên trạng thái cơ thể không thoải mái, tạo cho 

cơ thể một sự khó chịu khủng khiếp mà chúng ta cảm nhận 

được một cách rất rõ. Tôi muốn dùng ví dụ trải nghiệm 

của bệnh nhân tim mạch để nói về trạng thái khó chịu này 

mà chúng ta phải chịu đựng khi bị chứng thở gấp. Như 

việc bệnh nhân tim bị hẹp van hai lá, đi lên các bậc cầu 

thang, lúc đó tim đang cố gắng đập mạnh và nhanh để cố 

gắng đưa máu di chuyển khắp cơ thể. Lúc đó bạn sẽ cảm 

nhận trạng thái rất khó chịu, bạn cảm nhận như trong 

người mình có cái gì đó nghẽn lại như là bị kẹt xe, khó 

thở, người bứt rứt, không yên và không biết xoay xở như 

thế nào. Một số thân chủ với mức độ rối nhiễu lo âu cao 

có những triệu chứng thở gấp và khó chịu về mặt cơ thể 



 

tương tự như bệnh nhân tim, có đôi khi họ nghi ngờ là họ 

bị mắc bệnh tim. Việc nghi ngờ đó chỉ có được sự chứng 

thực và sự thăm khám và tư vấn của bác sĩ tim mạch từ đó 

nhà tham vấn và nhà trị liệu mới có thể đưa ra việc điều 

trị cho rối nhiễu lo âu không có liên quan đến tim mạch. 

2.2.1. Các kỹ thuật hít thở trong thư giãn tĩnh 

Có rất nhiều kỹ thuật hít thở khác nhau mà có lẽ các 

bạn đã làm quen trong việc luyện tập thiền định, yoga hay 

khí công hay các kiểu luyện tập thư giãn khác. Trong tài 

liệu này đặc biệt là trong trị liệu nhận thức hành vi, nhà 

tham vấn và trị liệu áp dụng các kỹ thuật thư giãn và huấn 

luyện thư giãn đê giúp thân chủ giải tỏa các cảm xúc hay 

quản lý căng thẳng của chính họ. Dưới đây là một vài kỹ 

thuật rất thông dụng và hiệu quả. 

Kỹ thuật hít thở đảo ngược: 

Kỹ thuật này giúp kiểm soát các cơn hoảng sợ hay lo 

lắng, hoang mang: Bài tập này sẽ giúp kiểm soát được cấp 



 

độ hít thở cũng như cách thức điều khiển không khí ra bên 

ngoài. Không quan trọng là hít vào như thế nào mà điều 

quan trọng là cách thở ra. 

Trước khi bắt đầu, người tập cần ngồi trên một chiếc 

ghế tựa với đôi chân chạm đất, lưng thẳng hai tay đặt trên 

đùi, mắt nhắm hoặc có thể mở, có người cảm nhận việc họ 

mở mắt ra sẽ an toàn hơn, có người chọn cách nhắm mắt 

vì nhắm mắt sẽ cho họ sự tập trung để có thể lắng nghe 

hơi thở và con số đếm của mình. Hít vào qua mũi, đếm 

một... hai... ba... Thở ra qua đường miệng, đếm một... 

hai... ba... bốn... năm... sáu... Khi tập thành thục bài này, 

người tập có thể gia tăng cấp độ đếm của mình hít vào 1 

đến 4 và thở ra từ 1 đến 8. 

Kỹ thuật thư giãn đơn giản hàng ngày 

Hít thở kèm theo âm thanh gọi tên cảm xúc mong đợi 

là một trong những kỹ thuật ra đời vào khoảng năm 1970 

do bác sĩ tim mạch, Herbert Benson, sáng lập và áp dụng 



 

cho các bệnh nhân tim. Đây là bài tập đơn giản ngắn gọn 

mà chúng ta có thể sử dụng hàng ngày, giúp cho chúng ta 

làm quen với trạng thái thư giãn về mặt cơ thể. Bác sĩ 

Herbert Benson đã sử dụng kỹ thuật này để giúp cho bệnh 

nhân tim giảm tình trạng stress mà nó có thể gây tác động 

xấu lên điều kiện thể lý hay bệnh tật của bệnh nhân. Trong 

điều kiện hiện nay của nước ta, bác sĩ chưa có nhiều thời 

gian để có thể hướng dẫn cho bệnh nhân các kỹ thuật thư 

giãn giảm stress tác động lên cơ thể và tình trạng bệnh, 

nếu may mắn được hướng dẫn về thư giãn giảm stress có 

thể giúp ích rất nhiều cho bệnh nhân trong việc quản lý 

bản thân để đương đầu với bệnh tật. 

Với những thân chủ có rối nhiễu lo âu khi tôi hướng 

dẫn kỹ thuật này và khi trải nghiệm về kỹ thuật này họ 

nhận thấy nó có rất nhiều ích lợi cho họ trong việc quản 

lý tình trạng lo lắng, đặc biệt là lo lắng có liên quan đến 

sức khỏe: 



 

“Khi chị hướng dẫn bài tập này, em cảm nhận cơ thể 

mình lâng lâng, một trạng thái rất khó tả, nó giống như 

mình vừa cởi bỏ một cái gì đó nặng trĩu trong lòng, rất 

thoải mái, em cảm nhận được sự mượt mà, mướt mát của 

cỏ cây, ánh nắng mặt trời, còn có cả hoa và bướm nữa, đó 

là một bức tranh đẹp, ở đó em tha hồ thả lỏng tư tưởng, 

cảm xúc và cho phép bản thân mình được sáng tạo mà 

không phải sợ lời nhận xét hay cấm đoán từ ai cả. 

Đối với bài tập này, người tập có thể lựa chọn những 

từ ngữ miêu tả trạng thái tâm lý mà họ muốn có để thư 

giãn bản thân như: thoải mái, nhẹ nhàng, bình tĩnh, thanh 

bình, bình yên... và có thể chọn một chủ đề hay đối tượng 

nào đó để hướng vào, ví dụ như biển, núi, sông hay đồng 

cỏ hay công viên với cây xanh và những bãi cỏ hay khung 

cảnh mà nơi đó họ có thể tìm thấy sự thanh bình, yên ả, 

thư thả, thoải mái tinh thần, khi lựa chọn được nơi mà 

người tập gần gũi và thoải mái chúng ta sẽ bắt đầu bằng 

những hành trình theo lời dẫn dắt dưới đây: 



 

*  Bạn ngồi theo tư thế và vị trí thoải mái với đôi mắt 

nhắm của mình. Tưởng tượng cơ thể của bạn đang nặng 

dần nặng dần rồi trở nên thư giãn hơn. 

*  Thở thông qua mũi của mình và bạn ý thức được 

rằng bạn đang hít vào, không khí đi qua mũi của bạn, khi 

bạn thở ra từ từ nghĩ về nơi mà bạn dự định đến trong tâm 

trí bạn, đó là một bãi cỏ xanh với những tán cây màu xanh 

với hơi thở nhẹ nhàng và tự nhiên. 

*  Không cần lo lắng là bạn có tập bài tập này tốt hay 

không mà điều quan trọng là bạn để cho những gì làm bạn 

căng thẳng sẽ từ từ rời xa bạn và bạn càng lúc càng trở nên 

thư giãn hơn trong chính nơi mà bạn cảm nhận được sự 

thanh bình đó. Những suy nghĩ lộn xộn sẽ có thể xảy ra 

trong tâm trí bạn, không cần lo lắng nhiều về nó và không 

tập trung vào nó, chỉ đơn giản là quay trở lại và tập trung 

vào bức tranh tinh thần hoặc vào hơi thở của bạn. 

*  Bạn có thể tiếp tục đi theo dòng thời gian mà cho 

phép bản thân bạn cảm thấy thư giãn, nó có thể là hai phút 



 

hoặc đến hai mươi phút: tiêu chuẩn để hoàn thành bài tập 

này là cảm xúc thư giãn mà bạn có được. Khi bạn kết thúc, 

hãy tiếp tục ngồi một cách yên tĩnh với đôi mắt nhắm trong 

một vài giây và sau đó mở mắt ra và vẫn ngồi thêm vài 

giây nữa. Rồi từ từ chầm chậm đứng dậy, không vội chạy 

nhảy hay quay vòng vòng. 

*  Bài tập này được sử dụng như là một bài tập ngắn, 

người tập có thể tập một cách thường xuyên, có thể trong 

một giờ chúng ta dành thời gian tập trong vài phút, tại 

quán cà phê, trước bữa ăn trưa, hay trong lúc chờ đợi một 

cuộc họp, hoặc trong khi chờ kẹt xe (một tình huống mà 

có thể gây ra căng thẳng). Điều quan trọng nhất là người 

tập có thể khám phá ra rằng những thời gian cho là thời 

gian chết nếu như áp dụng bài tập này nó sẽ trở thành thời 

gian hữu ích cho cuộc sống và tạo nên phong cách sống 

của chính họ. 



 

Chuẩn bị: Người tập với tư thế ngồi, ngồi trên ghế tựa 

với đôi mắt mở, với một số người có thể chọn cách nhắm 

mắt để tăng sự tập trung. 

Bắt đầu: Trước hết bạn hãy chuẩn bị tư thế ngồi của 

mình, lưng thẳng, hai chân song song đặt trên mặt đất, bạn 

có thể chuyển động bản thân để tìm hướng ngồi phù hợp 

nhất, hãy nhớ rằng tinh thần và cơ thể tạo nên một sự thống 

nhất với nhau. Hai tay đặt trên đùi. Hít một hơi thật sâu 

vào bằng mũi và sau đó từ từ thở ra, hít thở sâu liên tục 

như vậy 3 lần. 

Tuần tự các bước 

Nhóm cơ chân - đùi - mông: 

-  Hít thật sâu vào, cảm nhận sự căng cơ của 10 đầu 

ngón chân sau đó từ từ thở ra nhẹ nhàng, thả lỏng và 

thư giãn 10 đầu ngón chân. 

- Hít thật sâu vào cảm nhận sự căng cơ ở bàn chân và 

gót chân, từ từ thả lỏng và thư giãn bàn chân. 



 

- Hít thật sâu vào, cảm nhận sự căng nhóm cơ căng 

chân, từ phía trước gối cho đến cổ chân, thả lỏng từ từ 

và thư giãn cẳng chân. 

- Hít thật sâu vào, nâng toàn bộ hai chân lên, duỗi thẳng 

và cảm nhận sự căng cơ ở toàn bộ chân, từ đùi cho đến 

10 ngón chân, thả lỏng từ từ thư giãn toàn bộ chân. 

- Hít thật sâu, cảm nhận sự căng cơ đùi, hai mông hóp 

lại với nhau, từ từ thả lỏng và thư giãn nhóm cơ mông, 

bụng. 

Nhóm cơ tay và cánh tay: 

- Hai bàn tay đặt ngửa lên đùi, bắt đầu từ bàn tay trái. 

Hít thật sâu vào nắm chặt tay lại, cảm nhận sự căng ở 

nhóm cơ tay, thở ra từ từ, thả lỏng và thư giãn tay. Tay 

phải, hít một hơi thật sâu vào, nắm chặt bàn tay và cảm 

nhận sự căng cơ bàn tay, thở ra từ từ, thả lỏng và thư 

giãn tay phải; phối hợp hai tay, hít thật sâu vào nắm 

chặt hai bàn tay, cảm nhận sự căng cơ hai bàn tay, từ 

từ thả lỏng và thư giãn hai bàn tay. 



 

- Hít thật sâu vào, cảm nhận sự căng cơ của hai cánh 

tay, từ từ thả lỏng và thư giãn hai cánh tay. Nhóm cơ 

vai và cổ: 

- Hít thật sau vào, nâng hai vai lên, cảm nhận sự căng 

thẳng ở cơ vai, thở ra từ từ, thả lỏng và thư giãn các cơ 

vai. 

- Đầu nhẹ nhàng quay sang trái, hít vào và từ từ quay 

trở về tư thế ban đầu, thở ra. Tiếp theo đầu quay về bên 

phải, hít vào và từ từ thở ra quay trở về tư thế ban đầu 

(tập 3 lần liên tục). 

- Ngồi lưng thẳng, kéo dài cổ về phía trước cảm nhận 

sự căng thẳng ở cổ, từ từ thả lỏng và quay trở về trạng 

thái ban đầu (tập 3 lần, làm như “cổ rùa”). 

Nhóm cơ mặt: 

- Cảm nhận sự căng thẳng ở cơ miệng và răng (miệng 

chằng ra, răng khít lại) từ từ thả lỏng và thư giãn nhẹ 

nhàng, thở ra. 



 

-  Hít thật sâu vào, mặt nhăn và mũi chum lại, miệng 

chu (nhăn như “khỉ”) từ từ thả lỏng và thư giãn nhẹ 

nhàng thở ra. 

- Cảm nhận sự căng thẳng ở trán, từ từ thả lỏng và thư 

giãn trán. 

Nhóm cơ vai ngực: 

-  Nâng hai vai lên, cảm nhận sự căng cơ ở hai vai, đưa 

hai vai ra sau, cảm nhận sự căng cơ ở ngực từ từ thả 

lỏng và thư giãn (tập 3 lần). 

Kết thúc: 

Đứng thẳng, lưng chạm vào tường, hai gót chân chạm 

tường, đầu chạm tường, từ từ bẻ vai ra sau, chạm tường. 

Hít thật sâu vào, từ từ thở ra và kéo người ngồi xuống thả 

lỏng toàn bộ cơ thể. 

Chú ý: 

Bài tập này được tập thường xuyên mỗi ngày hai lần 

trước khi ăn sáng và khoảng 5-6 giờ tối hoặc trước khi đi 



 

ngủ; không chỉ cho người bệnh mà còn cho người bình 

thường. Giúp ích rất nhiều cho cơ thể trong việc làm giảm 

sự căng cơ và từ từ giảm các cảm xúc và giúp thuyên giảm 

các triệu chứng của stress phòng ngừa stress và lo âu. 

Bài tập này có thể hướng dẫn tập cho trẻ từ 6 tuổi trở 

lên, nhiều nhà trị liệu ở Mỹ đã sử dụng phương pháp thư 

giãn tịnh tiến trong trị liệu nhận thức hành vi để điều trị 

rối loạn stress sau sang chấn tâm lý cho trẻ em và thanh 

thiếu niên. 

Với những người mới bắt đầu tập thì ta thường bắt đầu 

từ nhóm cơ tay và cánh tay trước. 

Trong công việc của mình tôi áp dụng một cách 

thường xuyên và có sự phối hợp của hai cách thức thư giãn 

tịnh tiến của bác sĩ E. Jacobson và bác sĩ Daniel 

Philippidès như tôi đã đề cập trên cho phù hợp với điều 

kiện công việc và đối tượng thân chủ mà tôi làm việc. Ví 

dụ như trong bài tập trên ta có thể hướng dẫn cho thân chủ 



 

nằm hoặc ngồi, tôi chọn cách hướng dẫn cho thân chủ tập 

trong khi ngồi và đứng theo điều kiện của phòng tham vấn 

và cá nhân tôi hơn là nằm dài trên sàn hay trên giường. 

Tôi nhận thấy nó giúp thân chủ tập trung hơn, và tham gia 

tích cực hơn vào trong bài tập, đôi khi thân chủ có thể bật 

cười khi nhìn thấy một vài động tác xem ra rất ngớ ngẩn 

và buồn cười nhưng họ cũng tập theo một cách rất hứng 

thú. 

3. Các kỹ thuật quản lý các triệu chứng tâm lý 

Nhận diện các kiểu suy nghĩ tự động tiêu cực: 

Với người có tâm trí lo âu thường xuất hiện các dạng 

suy nghĩ tự động tiêu cực theo kiểu: 

- Suy nghĩ không hợp lý bằng cách tập trung vào 

những rủi ro 

- Suy nghĩ theo kiểu trắng - đen 

- Phóng đại sự việc 

- Khái quát hoá quá mức 

- Không tính đến yếu tố tích cực 



 

Thân chủ được hướng dẫn sử dụng bảng ghi nhận các 

suy nghĩ tự động tiêu cực hàng ngày như là một bài tập 

hàng ngày để nhận diện các suy nghĩ tiêu cực gây lo âu, 

sợ hãi, hay sợ chính những nỗi sợ mà mình đang mang 

trong lòng. 

Bảng 5: Bảng ghi nhận về những suy nghĩ tự động xảy 

ra trong tuần: 

Tình huống 

xảy ra 

Suy nghĩ tự động Cảm xúc 

(thang điểm 

từ 1 đến 10) 

Sáng sớm D 

nhắn tin báo là 

bị bệnh nên 

chắc không đi 

được. 

Toàn bộ kế 

hoạch phá sản. 

Mình đã chuẩn bị sẵn mọi 

thứ chu đáo vậy mà bây 

giờ đùng một cái kế 

hoạch vỡ tan. 

Không biết là D bệnh thật 

hay đang né tránh mình 

Thất vọng 

8/10 

 

Buồn 8/10 

Chị sếp cũ nhờ 

kêu gọi bạn bè 

bỏ phiếu cho 

chị ấy. 

Ngại làm phiền bạn bè 

mình bỏ phiếu cho chị ấy. 

Chị ấy háo thắng quá, 

mình không 

 

Bối rối 4/10 

 

 

 

 



 

Chị ấy nói rằng 

muốn tìm mọi 

cách để thắng 

được cái tính háo thắng 

và hay đi vận động nhờ 

vả người khác bỏ phiếu 

cho mình như vậy. 

Thấy mình quá bị động, 

sợ quê, ngại làm phiền. 

Quá nhạy cảm khi luôn 

đặt mình ở cương vị 

người khác. 

Thấy sự khác biệt trong 

tính cách của mình và chị 

ấy. 

Tủi thân 4/10 

 

 

 

 

 

Bi quan về 

bản thân 6/10 

Đi phỏng vấn 

cho một vị trí 

khá là lạ 

Thấy hơi lo vì cũng chưa 

chuẩn bị kỹ thông tin vê 

công ty và chi tiết công 

việc 

Lo lắng 6/10 

Sang nhà đứa 

bạn thân hôm 

trước ăn trưa 

Ngại làm phiền người 

nhà mặc dù đã rất thân 

Lo lắng 3/10 

Khi nhận ra được dạng suy nghĩ tự động tiêu cực của 

mình, thân chủ có thể bắt đầu tự vấn bản thân và tìm ra 

hướng đi cho mình. 

Tôi thật sự cân nhắc nhiều về tiền nong bất cứ khi nào 

và bất cứ nơi đâu một khi làm một điều hay một thứ gì đó 



 

dính đến tiền. Dường như tiền là chữ đầu tiên xuất hiện 

trong đầu tôi. Vì vậy mà khi tôi đưa ra một quyết định thì 

tiền được tôi cân nhắc và đưa lên hàng đầu. Nó che khuất 

cả các hướng tích cực khác trong “cái bánh” của tôi, vì thế 

tôi luôn luôn có cảm xúc tiêu cực về bất cứ cơ hội và dịp 

may hoặc thỏa thuận kinh doanh nào đến với tôi. 

Ví dụ như lần tôi có cơ hội vừa đi du lịch vừa làm việc 

ở nước ngoài (work and travel). Lúc đầu tôi có rất nhiều ý 

tưởng tích cực về nó, nhưng khi nghĩ đến tiền, tôi lại muốn 

từ bỏ ý định. Tôi thật sự muốn đi nhưng (đây lại thêm một 

từ nhưng), tôi nghĩ sẽ thất bại nhiều khi tham gia chuyến 

làm việc và du lịch đó. Làm thế nào mà tôi lại cho rằng đó 

là điều thất bại lớn? Vì khi tôi nghĩ về nó, tiền đã che khuất 

mọi thứ, nó làm cho tôi quên đi những mặt tích cực khác 

của việc đi ra nước ngoài (Ví dụ như: có thể tự lập, đơn 

giản là học cách thức đi máy bay, hãy tin tôi, trong cả cuộc 

đời của mình trước đây tôi chưa bao giờ đi máy bay; có 



 

hàng ngàn lý do chính đáng như thế). Vì thế tôi tin rằng đi 

W và T cho tôi con số không. 

Ngày kia khi ngồi xuống và chia sẻ với cô T về câu 

chuyện làm việc và du lịch ở nước ngoài, cô đã làm tôi 

thức tỉnh, phá vỡ cái bóng tiêu cực về tiền bạc trong đầu 

tôi, khơi dậy phần tích cực trong tâm trí tôi. Cô không thể 

nào tin nổi đâu, cô T làm điều đó chỉ bằng một câu hỏi rất 

đơn giản. “Điều gì làm cho em nghĩ nó là con số không?” 

Tôi có thể biết làm cách nào để đi máy bay khi không tính 

đến W & T? Nó là số không? Cô diễn giải thêm rằng “có 

một vài quan điểm khác nhau khi nhìn nhận một vấn đề 

nào đó, nó có thể là tiêu cực khi bạn nhìn dước góc Y, 

nhưng nó có thể hoàn toàn tích cực khi bạn nhìn nó dưới 

góc độ X”. Vào thời điểm đó tôi nhận ra rằng, tôi nhìn 

theo hướng tiêu cực về mọi thứ xảy ra trong cuộc đời tôi, 

bằng cách này, tôi luôn luôn thấy thế giới này là nơi đầy 

rẫy khó khăn, nơi mà tôi phải nỗ lực hàng ngày nhưng 

không thể nào có hứng thú với bất kỳ thứ gì từ nó cả. Đúng 



 

là sau thời điểm đó, tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của 

mình. Tôi đứng ở vị trí tích cực để nhìn mọi thứ theo 

hướng khác nhau và tiền được tiếp nhận theo cấp độ của 

nó, không còn đẩy lên một cách quá mức nữa, và mặc dù, 

vẫn còn có một vài điều không hay xảy ra cho tôi, tôi vẫn 

cảm thấy bình tĩnh và thoải mái bởi vì tôi đã thay đổi thái 

độ của tôi”. 

Như đã phân tích ở trên, những sự kiện xảy ra trong 

cuộc sống kích hoạt niềm tin tiềm ẩn sâu bên trong và các 

giả định bất thường của bản thân một người chính là gốc 

rễ mang đến lo âu cho người đó khi phải đối mặt với 

những tình huống sắp, hay đang xảy ra với họ, làm cho họ 

tránh né và đôi khi cả tránh không cho bản thân được tiếp 

nhận hay thử sức với những cơ hội đến với họ. Tìm kiếm 

niềm tin cốt lõi từ đó có thể đấu tranh với nó, đấu tranh 

với chính những niềm tin cốt lõi, đó là chìa khóa để phá 

vỡ vòng tròn gây rối loạn lo âu. 



 

Đấu tranh với niềm tin tiêu cực: “Mình là người 

thất bại” 

Thân chủ với niềm tin “mình là người thất bại” và đang 

đối mặt với nỗi sợ thất bại, đang níu giữ họ, thân chủ 

không dám vượt qua bản thân để cho phép mình có thể 

tham gia vào các cơ hội mới đó. Tránh né với những tình 

huống có thể xảy ra mà thân chủ cho rằng “mình sẽ phải 

đối mặt và phải vượt qua các khó khăn và thử thách đó”. 

Thách thức, đấu tranh với chính niềm tin ăn sâu vào bản 

thân đã giúp thân chủ nhận ra rằng anh ta đòi hỏi quá cao 

và quá đỉnh ở bản thân, đòi hỏi những việc mang tính chất 

may rủi và từ đó anh cũng nhận ra rằng mình không phải 

là người thất bại, mình là người đang khởi đầu và những 

sai lầm đã có được xem như là những trải nghiệm sống, 

giúp mình tìm ra hướng đi, chứ không phải những sai lầm 

đã qua ngăn trở mình bước đi những bước kế tiếp trong 

hành trình của mình. 



 

Để đấu tranh với niềm tin đó thân chủ cần trả lời 3 câu 

hỏi sau đây: 

a. Bằng chứng ủng hộ hay cho biết mình là người thất 

bại? (A) 

b. Có bằng chứng gì ngược lại hay cách lý giải nào 

khác không? (B) 

c. Nếu như điều A là thật thì điều gì sẽ xảy ra? (C) 

Bảng 6: Bảng hỏi ACB 

C A B 

Nếu như điều 

A là thật thì 

mình sẽ ra sao? 

Bằng chứng ủng hộ 

hay cho biết “mình 

là người thất bại” 

Lý giải khác về sự việc 

 

Mình đã không đậu 

MT của Công ty 

Uniliver. 

Mình chưa may mắn thôi.  

Vào Công ty Uniliver cũng 

như xổ số, ngoài khả năng ra 

còn có may mắn. 

Mình vẫn có 

thể sống được 

nếu kiếm ít hơn 

10 triệu. 

Mình đã không kiếm 

được 10 triệu đồng 

một tháng. 

Chỉ vì mình không muốn 

thôi, nếu mình làm từ một 

đến hai năm ở một công ty 

nào đó thì chắc chắn mình sẽ 

có được. 



 

Mình sẽ tìm 

công việc phù 

hợp hơn để có 

thể ở lại lâu 

hơn. 

Mình đã không cầm 

cự được ở một công 

ty hơn 6 tháng. 

Mình vẫn có thể làm được 

công việc ở công ty đó, 

chẳng qua chỉ vì mình chán 

nó, không thấy ý nghĩa và 

cách mình làm việc chỉ mang 

tính chất cho có nên mình 

không muốn mất thời gian 

ngồi đó. 

Xác định mình đã không 

theo ngành đó thì tại sao phải 

ngồi đó? 

Mình đã nhảy ra 

khỏi một công ty chỉ 

sau 3 tuần. 

- Áp lực thời gian chuẩn bị 

cho việc du học, mình phải 

ưu tiên cho nó. 

- Môi trường làm việc của 

công ty quá cứng nhắc, 

không thích hợp. 

- Công việc mà mình xác 

định không phải là sự nghiệp 

này, suy cho cùng nó cũng 

chỉ là một hợp đồng sáu 

tháng của hai bên. 

Mình sẽ dùng 

kinh nghiệm và 

lời lẽ thuyết 

phục để thay 

cho phần điểm 

thấp 

Mình đã không có 

điểm số cao. 

Số điểm như vậy cũng không 

phải là quá thấp. 

Chuyện thi cử còn tùy thuộc 

vào may mắn và năng lực. 

Có thể mình đã không có 

nhiều thời gian để đầu tư cho 



 

nó, hoặc mình thiếu may 

mắn hơn nên điểm thấp là 

bình thường. 

Coi như đó là 

một kinh 

nghiệm 

Mình đã vội vàng 

chọn ngành quản trị 

kinh doanh để học 

mà  chưa cân nhắc 

kỹ 

Những công việc đó đòi hỏi 

kinh nghiệm và kiến thức 

chuyên sâu chứ không dành 

cho một  người mới ra 

trường được. 

Nếu mình chịu khó làm vài 

năm, biết đâu cơ hội sẽ đến. 

Mình đã không được 

làm MKT cho một 

công ty 

FMCQ hoặc điện tử 

gia dụng như mong 

muốn. 

Mình vẫn có thể lao  động, 

không nghề này thì nghề 

khác để kiếm tiền, hiện tại 

bây giờ mình chưa cần thiết 

phải làm hay tự lập như 

người khác nói. 

 
Mình đã không kiếm 

tiền để tự lập 

Mình vẫn có thể lao động, 

không nghề này thì nghề 

khác để kiếm tiền, hiện tại 

bây giờ mình chưa cần thiết 

phải làm hay tự lập như 

người khác nói. 

Thì mình sẽ tìm 

một ngành đơn 

giản, thoải mái 

yên bình để 

làm. 

Mình đã không tìm 

ra được một ngành 

mà mình đam mê và 

theo đuổi. 

Việc tìm nghề mình thích 

không dễ, cần có thời gian và 

trải nghiệm nên giờ mình 

chưa tìm ra là chuyện bình 

thường. 



 

Mình vẫn có 

thể du lịch, 

xem tivi hay 

Internet. 

Mình đã không được 

sinh sống ở một 

nước phương Tây 

như mình muốn. 

Có thể vấn đề chỉ là khi nào 

thích hợp và hoàn cảnh phù 

hợp thôi. 

 

Mình chưa làm được 

gì khiến bản thân 

mình cảm thấy tự 

hào. 

Có chứ, mình tự hào về cách 

phát âm tiếng Anh của mình, 

mình tự hào rằng mình chưa 

bao giờ ăn chơi, sa ngã. 

Mình tự hào rằng những 

người xung quanh dù tốt hay 

xấu luôn yêu mến mình. 

 

Mình vẫn chưa thể 

hoàn tất việc viết 

một cuốn truyện. 

Chỉ vì mình chưa có thời 

gian thôi, và mình chưa ra 

nước ngoài được mà hoàn 

cảnh của câu  chuyện là ở 

nước ngoài, nên đến khi nào 

ra nước ngoài thì mình mới 

viết đúng 

Sau khi hoàn thành việc đấu tranh với niềm tin “mình 

là người thất bại”, thân chủ đưa ra kết luận: Mình không 

phải là người thất bại. Chỉ là do mình đòi hỏi quá nhiều 

thứ cùng một lúc, mình đòi hỏi quá cao - quá đỉnh, đòi hỏi 

những thứ dính tới may rủi. 



 

Lời tuyên bố tiêu cực về bản thân mà thân chủ đã từng 

có nó đã cản trở thân chủ rất nhiều và gây nên tâm trạng 

lo lắng cho thân chủ dẫn đến tránh né tình huống hay nguy 

cơ có thể gây nên trạng thái cho thân chủ dẫn đến nghi ngờ 

bản thân. Vì vậy, việc nhận ra các tuyên bố tiêu cực và 

thay đổi chúng là một điều cực kỳ quan trọng, là chìa khóa 

để thay đổi nhận thức hay hình ảnh về bản thân cũng như 

về cách đánh giá khả năng của bản thân. 

Biến đổi hành vi nhận thức: Thay đổi những lời tự 

khẳng định tiêu cực về bản thân. 

Trong tình huống trên dưới sự dẫn dắt của nhà tham 

vấn, thân chủ đã đưa ra các lời tuyên bố và khẳng định 

mới về bản thân như sau: 

Câu một: Mình cũng là một người bình thường như 

những người bình thường khác, cũng mắc sai lầm, cũng 

có thành công nên không thể nói mình thất bại chỉ qua 

những sai lầm đó. 



 

Câu hai: Mình có thể làm được điều mình muốn, chỉ 

là mình có đủ đam mê để theo đuổi nó hay không thôi. 

Những lý do mình thất bại được đưa ra rõ ràng chỉ đơn 

giản là mình không thích nó nên rút lui chứ không phải 

mình không làm được, vì thế không thể kết luận mình là 

người thất bại được. 

Câu ba: Mình không phải là người thất bại vì mình là 

một người mới, chưa biết gì nhiều về cuộc sống, nên 

không thể kết luận mình là người thất bại. 

Xây dựng lời tuyên bố mạnh mẽ: “Cuộc sống với mình 

còn mới mẻ, hãy sống theo đuổi những đam mê và sẵn 

sàng mắc sai lầm”. 

Trong những câu được phát biểu ở trên có những từ 

ngữ tác động nhiều và tạo nên các cảm xúc vui vẻ, thỏa 

mãn, tự tin ở chính bản thân thân chủ đó là “sai lầm”, 

“đam mê”, “mình có thể làm được”, “mới”. 



 

“Sai lầm”: Trước đây chưa bao giờ dám nói câu này 

mỗi lần nhắc đến chỉ đề cập là “mình không được mắc sai 

lầm, mình không cho phép mình mắc sai lầm”. Khi chia 

sẻ được từ này, không chỉ nói ra và viết được ra, tôi cảm 

thấy vui vẻ hạnh phúc như là mình sẵn sàng đối mặt với 

nó mà không phải tránh né nữa. Tôi xem đó như là một 

“trải nghiệm”. 

“Đam mê”: Trước đây tôi thật sự chưa có một đam mê 

gì cụ thể, mặc dù tôi thích rất nhiều thứ, mỗi thứ một chút 

mà chưa thực sự tập trung thích một cái gì đặc biệt cả, tôi 

nghĩ rằng khi tôi hứng thú tập trung, tôi sẽ tạo ra được sự 

đam mê và tận tâm với nó. 

“Mình có thể làm được”: Trước đây khi bắt đầu một 

công việc mới hay một thứ thách mới, tôi rất hay lo lắng 

không biết mình có làm được hay không. Bây giờ tôi nghĩ 

là dựa trên những gì tôi có, tôi tin rằng mình có thể làm 

được. 



 

“Mới”: Trước đây, cũng gần đây thôi, tôi hay vội vàng 

đưa ra kết luận về bản thân, nghi ngờ bản thân khi gặp một 

khó khăn hay thất bại gì đó, bây giờ tôi nghĩ mình mới tốt 

nghiệp đại học mình mới khởi đầu cho cuộc sống nghề 

nghiệp cũng như tìm kiếm công việc trong tương lai. Bây 

giờ tôi nhìn thấy con đường mở rộng, dài. Nó cũng bình 

thường thôi chứ không còn ghê gớm nữa. Tôi có thể mạnh 

dạn bước đi, trải nghiệm nó mà không phải lo lắng sợ hãi 

nữa. 

Một khi thân chủ hiểu kiểu suy nghĩ dẫn đến các hành 

động không thỏa đáng, họ sẽ phát triển sự tự khẳng định 

về bản thân, sự khẳng định đó mang tính thực tế và đầy 

sáng tạo, giảm tối thiểu kiểu tự khẳng định không đúng về 

bản thân. Từ những gì được phân tích ở trên thân chủ có 

thể xây dựng cho mình một lời tuyên bố mới, một lời 

khẳng định mới về bản thân của mình mang tính tích cực 

mà thân chủ có thể thực hiện được. 

Cấu trúc lại niềm tin: 



 

Cách chúng ta suy nghĩ về bản thân trong mối tương 

quan với người khác và trong những sự kiện mà chúng ta 

gặp phải thể hiện qua các thái độ hay niềm tin không hợp 

lý, những luật lệ hà khắc, đã gây nên các rối loạn lo âu cho 

chúng ta. Với Thiên, khi vừa kết thúc cuộc đời sinh viên 

và chuẩn bị đi làm việc, thông qua việc không được nhận 

vào công ty hay nghỉ việc chỉ sau ba tháng làm việc, Thiên 

đã đưa ra kết luận rằng: “Tôi là người thất bại”. Một khi 

đã khám phá ra được rằng niềm tin ấy không hợp lý và 

hậu quả nó gây ra sẽ giúp cho thân chủ có thêm sức mạnh 

để điều chỉnh niềm tin sai lệch đó và có thể bắt đầu tái lập 

lại thế giới quan một cách hợp lý và có hiệu quả hơn, thúc 

đẩy thân chủ tiếp tục cho mình cơ hội để tiếp nhận các trải 

nghiệm mới trong cuộc sống. 

“Tôi vừa trải qua hành trình dài của đời sinh viên và 

tôi bắt đầu khởi đầu của một cuộc sống mới, hành trình đi 

tìm kiếm công việc phù hợp. Mặc dù tôi đã từng mắc nhiều 

sai lầm, tôi xem đó như là những trải nghiệm, nó giúp tôi 



 

tìm ra hướng đi của mình và trong cuộc sống và trong công 

việc. Tôi muốn mình làm việc với sự say mê, hứng thú, 

với tinh thần thoải mái và đầy tự tin, tôi tin rằng mình có 

thể làm được. Dù cho bất cứ điều gì xảy ra với tôi, tôi hoàn 

toàn sâu sắc chấp nhận bản thân, tôi sẽ làm hết khả năng 

của tôi”. 

Phần trình bày ở ví dụ trên là một trường hợp điển hình 

của thân chủ bị rối nhiễu lo âu lan tỏa. Sau 9 buổi làm việc 

liên tục với thân chủ và 3 buổi theo dõi tiếp theo, thân chủ 

đã vượt qua được rối nhiễu lo âu của mình, đã biết cách tự 

quản lý các suy nghĩ tự động tiêu cực, học được cách thức 

đánh giá từng sự kiện, quản lý cảm xúc của mình, đã cải 

thiện được mối quan hệ với gia đình. Hơn hết, thân chủ đã 

biết tự cố vấn cho bản thân, biết đặt mình vào vị trí người 

quan sát và đánh giá vấn đề, đã xây dựng được niềm tin 

mới cho bản thân mình. Và đã có được các kỹ năng về 

nhận thức và hành vi để có thể áp dụng trong công việc và 

trong cuộc sống. 



 

“Khi lời tuyên bố mới về bản thân được thiết lập, em 

cảm thấy thật sự nhẹ nhõm. Em sẵn sàng đối mặt với vấn 

đề của mình chứ không muốn né tránh nữa, em nghĩ mọi 

việc với em bây giờ trở nên đơn giản hơn, em nhìn thấy 

được bức tranh mà mình muốn đạt được. Nó rõ ràng hơn, 

nó nằm trong tầm tay của em hơn. Em không còn lo là 

mình có được nó hay không nữa, em quyết tâm là mình sẽ 

làm và sẽ bắt tay vào ngay bây giờ mà không phải so đo 

hay tính toán gì nữa. Con đường trước mắt em bây giờ trở 

nên bình thường, em nhìn thấy nó và sẽ đi và trải nghiêm 

nó”. 

Kết luận: 

Nhiều nghiên cứu một lần nữa nhấn mạnh rằng, việc 

áp dụng tiếp cận nhận thức cho lo âu đạt kết quả khả quan, 

tính hiệu quả rất cao. Nó không chỉ giúp thân chủ quản lý 

lo âu trong thời kỳ khó khăn nhất mà còn giúp cho họ có 

được kiến thức, kỹ năng, các tiếp cận và nâng cao năng 

lực cho chính bản thân họ không chỉ trong cuộc sống, 



 

trong công việc mà còn cho cả các mối quan hệ gia đình, 

và hơn hết là quản lý stress một cách hiệu quả. Trường 

hợp trên là một trường hợp điển hình về áp dụng trị liệu 

nhận thức hành vi cho thân chủ với rối nhiễu lo âu lan tỏa. 

Việc quản lý rối nhiễu lo âu thành công không thể 

không tính đến những hoạt động bên ngoài phòng tham 

vấn và được đặt trong một bức tranh lớn hơn, đó là sự nghỉ 

ngơi hợp lý, ăn uống, dinh dưỡng, tập thể dục hay giữ cơ 

thể quân bình, để không lên cân hay xuống cân nhanh 

chóng, quản lý thời gian hợp lý. Đây là những yếu tố bảo 

vệ chúng ta chống lại các rối nhiễu lo âu. 
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NÂNG CAO LÒNG TỰ TRỌNG - TÔN 

TRỌNG BẢN THÂN, SỰ NHẬN THỨC 

VÀ TỰ TIN VÀO BẢN THÂN 

  



 

I. LÒNG TỰ TRỌNG 
 

Lòng tự tin, sự nhận thức và lòng tự trọng là những gì 

liên quan đến giá trị, sự nhìn nhận và đánh giá lên bản 

thân. Sự tự trọng đề cập một cách khái quát về quan điểm 

mà chúng ta có về bản thân chúng ta, cách thức mà chúng 

ta đánh giá hoặc lượng giá bản thân, giá trị mà chúng ta 

gắn cho bản thân. Theo Nathaniel Branden (1969), chuyên 

gia nghiên cứu các vấn đề về lòng tự trọng cho rằng: 

“Lòng tự trọng cũng có nghĩa là tin vào giá trị của bản 

thân mình”. 

Tuấn tìm đến nhà tham vấn với mong muốn được hỗ 

trợ về mặt tâm lý để vượt qua khó khăn trong việc thiếu 

động cơ học tập của mình. 

Nhà tham vấn (NTV): Em mong đợi điều gì cho chính 

mình trong học tập? 

Tuấn: Em muốn mình là một học sinh xuất xắc. 



 

NTV: Tại sao việc trở thành một học sinh xuất xắc lại 

quan trọng đối với em như vậy? 

Tuấn: Cô biết đấy khi mình học giỏi, mọi người sẽ đến 

với mình, bạn bè sẽ vây xung quanh hỏi ý kiến, nhờ 

chỉ dẫn về bài tập, lúc đó em thường là người chỉ dẫn 

và cho các bạn lời khuyên cần phải làm gì. 

NTV: Tại sao việc các bạn tìm đến với em, hỏi ý kiến 

em, hỏi bài em và em hướng dẫn bài cho các bạn lại 

quan trọng đối với em như vậy? 

Tuấn: Điều này nó liên quan đến “cái tôi” của em, mà 

cái tôi của em lớn lắm, xúc phạm đến nó là không 

được đâu. 

NTV: Em cho cô biết rõ, cái tôi mà em đề cập ở đây là 

gì? 

Tuấn: Đó là lòng tự trọng của em, em không cho phép 

người khác xúc phạm nó. 



 

NTV: Lòng tự trọng mà em đề cập ở đây được thể hiện 

như thế nào? 

Tuấn: Thể hiện qua việc người khác xem trọng mình 

tìm đến với mình. 

NTV: Với bản thân em thì lòng tự trọng được thể hiện 

như thế nào? 

Tuấn: Đó là việc em cảm thấy tự tin về sức học của 

mình, mình có ý nghĩa và quan trọng với bạn bè và tự 

hào về bản thân mình. 

NTV: Khi em cảm thấy tự tin, nghĩ rằng mình có ý 

nghĩa với bạn bè và tự hào về bản thân thì lúc đó cảm 

xúc của em như thế nào và em sẽ làm gì? 

Tuấn: Dạ vui lắm cô, lúc đó em say mê học tập và em 

lập tức bắt tay vào học bài và tìm hiểu tài liệu một cách 

say sưa đôi khi quên thời gian luôn! 

Lòng tự trọng gắn với nhiều khái niệm liên quan đến 

bản thân như: sự nhận thức về bản thân, sự tự tin, sự chấp 



 

nhận bản thân, sự tôn trọng bản thân, sự tự tôn. Tất cả 

những khái niệm này liên quan đến cách nhìn nhận, quan 

điểm của chúng ta về bản thân và giá trị của bản thân ta 

trong tương tác đối với những người khác. 

Sự nhận thức và cảm nhận hay khái niệm về bản thân 

liên quan đến việc xây dựng bức tranh về bản thân như sự 

nhận diện bản thân liên quan đến quốc gia, tôn giáo, dân 

tộc, văn hoá, nghề nghiệp, tuổi tác, tình trạng gia đình, thể 

lý như chiều cao, cân nặng, sở thích, các hoạt động thường 

xuyên và các đặc điểm nhận định liên quan đến tâm lý. Ví 

dụ: Tôi là người Việt Nam, tôi đến từ Thành phố Hồ Chí 

Minh, tôi là người châu Á, tôi ba mươi ba tuổi, tôi là giáo 

viên, tôi có mái tóc dài màu đen, tôi thích ca nhạc, tôi có 

thể nói tiếng Anh, tôi thường sử dụng máy tính và tôi rất 

vui tính, hài hước, đôi khi rất dễ nổi nóng. 

Sự tự tin và tin tưởng vào khả năng của bản thân, mặc 

khác có liên quan đến sự cảm nhận và cảm giác mình có 

khả năng làm một việc gì đó. Ví dụ một người tự tin 



 

thường nói, tôi có thể làm điều đó, tôi biết là tôi có thể. Sự 

tự tin và tin tưởng vào khả năng của mình về những năng 

lực cụ thể ví dụ: Tôi giỏi môn Toán, môn Văn, môn Địa 

lý, tôi có thể đá cầu, đá bóng, chơi bóng chuyền, bóng rổ, 

nhảy dây...; liên quan đến mối quan hệ xã hội như: Khi tôi 

gặp một người mới, tôi dễ dàng làm quen với họ, tôi là 

một người biết lắng nghe; khả năng ứng phó một cách tổng 

quát, nếu như tôi dự định làm một việc gì đó, khi tôi bắt 

tay vào làm, tôi sẽ có nó, hoặc ví dụ tôi là một người giỏi 

trong việc giải quyết cơn khủng hoảng, tôi là người dễ 

thích nghi với môi trường mới. 

Sự chấp nhận, sự tôn trọng, lòng tự trọng không đơn 

giản là việc chúng ta xây dựng bức tranh về bản thân hay 

tin tưởng mình là người tốt hoặc xấu, mà chúng phản ánh 

các ý kiến, quan điểm chúng ta có về bản thân chúng ta 

cũng như các giá trị mà chúng ta nhìn nhận về bản thân 

trong tương quan với người khác. Giọng điệu của chúng 



 

có thể là tích cực, ví dụ tôi là người tốt, tôi là người giàu 

có; hoặc tiêu cực như: tôi là đứa tồi tệ, là đứa vô dụng... 

Quan điểm nhận thức hành vi cho rằng: Lòng tự trọng 

hiểu một cách đơn giản là cách thức mà chúng ta cảm nhận 

về bản thân chúng ta và hành vi của chúng ta phản ánh 

một cách rõ ràng về các cảm xúc này. Cách thức mà chúng 

ta nói về bản thân chúng ta quyết định nên những gì chúng 

ta làm, những gì chúng ta nghĩ quyết định các cảm xúc của 

chúng ta và cảm xúc của chúng ta quyết định cách thức 

mà chúng ta ứng xử. 

Trong nhiều cách thức, lòng tự trọng là một dự đoán 

về sự hài lòng và thỏa mãn về bản thân. Khái niệm về bản 

thân theo hướng tích cực và mạnh mẽ cho phép cá nhân 

đó mở rộng tầm nhìn, cho phép bản thân có được các cơ 

hội mới trong việc phát triển nhân cách và nghề nghiệp. 

Khái niệm tích cực về bản thân sẽ gia cố và làm tăng khả 

năng thành công trong tương lai. Một cá nhân với lòng tự 

trọng thấp làm hạn chế bản thân và không thật sự muốn 



 

thoát ra khỏi vùng an toàn và dẫn đến việc họ đánh mất 

nhiều cơ hội trong cuộc sống, trong mối quan hệ, trong 

tình yêu và sự thành công. Với sự nhận thức tiêu cực về 

bản thân sẽ thúc đẩy và gia cố các thất bại mới để củng cố 

cho các bức tranh tiêu cực mà họ đã từng có về bản thân 

họ. 

II. LÒNG TỰ TRỌNG THẤP 

Khi giọng điệu đánh giá về bản thân mang tính tiêu 

cực, chúng đề cập đến lòng tự trọng thấp. 

Lòng tự trọng thấp có nguồn gốc từ trong quá khứ khi 

còn bé dưới sự ảnh hưởng của ông bà, cha mẹ, anh chị, 

thầy cô giáo... Tuy nhiên khi trưởng thành, chúng ta chịu 

trách nhiệm về bản thân của chính chúng ta. Nếu như lòng 

tự trọng thấp níu giữ và cản trở chúng ta, chúng ta cần tìm 

cách để nâng cao nó và thay đổi nó. Đây là những gì mà 

trị liệu nhận thức hành vi tập trung vào, giúp chúng ta thay 

đổi những niềm tin, những giá trị tiêu cực để nâng cao 

lòng tự trọng của chính chúng ta. 



 

Các trải nghiệm của Long 

Long, 19 tuổi, đang học năm thứ hai hệ cao đẳng về 

quản trị kinh doanh, em là con trai duy nhất trong gia đình, 

ba mẹ đều là giáo viên và đã chuyển ngành. Hiện tại, ba 

đang kinh doanh về vật liệu xây dựng, mẹ nội trợ và phụ 

ba trong các công việc kinh doanh. Vào học kỳ đầu của 

năm học, Long vượt qua được các kỳ thi và bài kiểm tra 

với kết quả trung bình khá, học kỳ sau em rớt 2 môn, học 

kỳ này em nằm trong nguy cơ bị đình chỉ học của trường, 

ở nhà em thấy bầu không khí rất u ám, em hay tránh mặt 

ba, ba giao việc gì cho em làm, em đều cảm thấy không 

thoải mái. Khi bất đồng quan điểm với ba, em chỉ im lặng, 

ậm ừ cho qua chuyện rồi bỏ đi. Có khi em cự lại với ba 

bằng cách dập cửa thật mạnh khi bước vào phòng hoặc 

bằng một thái độ hết sức giận dữ. Ở trường, khi làm bài 

tập một mình Long rất tự tin viết bài, nhưng khi làm bài 

tập nhóm và thảo luận nhóm, Long cảm thấy sợ hãi và xấu 

hổ, em sợ mọi người đánh giá mình là đứa không đưa ra 



 

được sáng kiến gì; khi thuyết trình, em sợ mọi người 

không hiểu em nên đôi khi em nói rất nhanh, hoặc có khi 

không nói được gì, tay chân run rẩy thừa thãi, mặt đỏ hoe, 

đổ mồ hôi tay. Từ khi bị rớt hai môn học, Long càng tin 

rằng mình là đứa vô dụng, làm việc không bao giờ đạt hiệu 

quả, không làm điều gì ra hồn cả. Hiện tại, Long rất hay 

tránh né thầy cô bạn bè, tránh những buổi thảo luận nhóm, 

làm bài tập nhóm hoặc thuyết trình. Long cảm thấy rất đau 

đầu và khó chịu vì thời phổ thông em là đứa học rất khá, 

rất năng động và rất tự tin vào bản thân. 

“Bây giờ khi em chọn trường, chọn ngành học cho 

mình, em cố gắng làm mọi việc cho ba mẹ hài lòng, nhưng 

xem ra vô vọng quá. Em thất vọng về bản thân mình nhiều, 

với những gì mà ba mẹ hy sinh cho em, lẽ ra em phải học 

tập chăm chỉ chứ, em nên làm cho cha mẹ hài lòng và tự 

hào về bản thân em chứ, em phải chú ý học tập hơn nữa 

chứ, em đưa ra lịch học đưa ra nhiều kế hoạch và yêu cầu 

bản thân phải làm nhưng em làm được một tí em lại nản, 



 

lại bỏ, ba mẹ em cho rằng em là đứa hay né tránh, là đứa 

hay bỏ cuộc, là đứa giống con gái yếu đuối. Em không cho 

phép mình mắc sai lầm, em cũng có những quan điểm của 

riêng em, em nên cho người khác biết chứ, nhưng sao em 

không hiểu nổi mình nữa chị ơi! Em biết điều đó, em ý 

thức được điều đó nhưng sao em không làm được, em 

không hiểu mình nữa, em kém cỏi quá, không có kinh 

nghiệm, không có kỹ năng có phải em là người thật sự vô 

dụng không chị?” 

III. NGUYÊN NHÂN LÒNG TỰ TRỌNG THẤP 

Các thói quen tạo nên lòng tự trọng thấp 

Có nhiều thói quen tạo nên lòng tự trọng thấp đó là 

những thói quen đưa ra các lời tuyên bố tiêu cực, cực đoan 

hay thói quen đánh giá những mặt tiêu cực và bỏ qua 

không tính đến mặt tích cực hay mặt ích lợi của vấn đề ví 

dụ: 

1. Con người phải hoàn hảo 

2. Con người phải luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau 



 

3. Người khác luôn luôn đúng 

4. Tôi không đủ tốt, không đủ kỹ năng 

5. Phụ nữ nên là người hữu dụng 

6. Đàn ông không bao giờ được khóc 

7. Nếu tôi không hoàn thành một cách xuất sắc, tôi là 

người không tốt 

8. Nếu tôi gây ra lỗi lầm, tôi không bao giờ tha thứ 

cho bản thân mình 

9. Khi người khác thấy tôi tồi tệ họ sẽ từ chối tôi 

10. Tôi học yếu mọi người sẽ không chơi với tôi... 

Vòng quay của lòng tự trọng thấp 

Những độc thoại về bản thân mang tính tiêu cực 

thường ảnh hưởng đến tinh thần và thể lý của chúng ta. 

Trong trường hợp của Long, Long cho rằng em là người 

thiếu kỹ năng, hay né tránh, bỏ cuộc, hay nản chí, kém cỏi. 

Việc đánh giá tiêu cực về bản thân về sau đuợc chuyển 

theo hướng hoàn toàn ngược lại. Để tạo nên sự thỏa mãn 

và hài lòng cho bản thân, Long đã đưa ra các nguyên tắc 



 

mang tính chất bắt buộc mình không được phép thất bại 

hay mình phải là một sinh viên xuất sắc, hoàn hảo. Một 

khi vòng tròn này được thiết lập, thân chủ dễ rơi vào tình 

trạng quá sức, làm nhiều việc cùng một lúc để đạt yêu cầu 

đưa ra, khi chưa đạt được lại rơi vào trạng thái thất vọng 

sợ hãi và xấu hổ. Việc này được thân chủ học hỏi từ thời 

niên thiếu, từ những thông điệp mà họ nhận được từ khi 

còn nhỏ và khái quát hóa vấn đề khi họ chưa thật sự có 

hiểu biết và kinh nghiệm sống để đánh giá và nhận định 

vấn đề, và từ chính bộ lọc của bản thân. 

Kinh nghiệm từ thời thơ ấu đã hằn lên tâm trí Long, đó 

là nỗi đau và sự tổn thương mà em dấu kín trong lòng, nỗi 

đau và tổn thương do chính ba của mình gây ra. Khi ấy 

Long chưa đủ nhận thức và chưa đủ trải nghiệm để biết 

rằng ba rất yêu em, chỉ trong phút nóng giận ba mới làm 

như vậy, nhưng với em đó là điều khủng khiếp. 

“Khi em còn nhỏ em hay bị cảm hay bị đau vặt, người 

còm nhom, suy dinh dưỡng, cảm thấy người khó chịu và 



 

hay khóc nhè. Em nhớ khi em hai hay ba tuổi gì đó và 

cũng nhớ có lần người thân em kể lại, lúc đó không biết 

sao em khóc dữ lắm, ai dỗ em cũng không nín hết, khóc 

đến nỗi ai cũng bực và thấy đau lòng, lúc đó ba em đi làm 

về ba nghe em khóc như vậy dỗ em, sau đó ba phát vào 

mông em ba cái em càng khóc to nữa, ba mở cửa và tống 

em ra ngoài rồi dập cửa lại, nhốt em ở bên ngoài bảo rằng 

khi nào nín thì mới được vào. Lúc đó em tức tưởi, kinh 

hoàng và sợ hãi, sợ bị ba mẹ bỏ rơi, sợ ba mẹ không 

thương em nữa. 

Kinh nghiệm bị đánh, bị nhốt ngoài cửa đã làm cho 

Long tin rằng ba mẹ không thương em, ba mẹ bỏ rơi em 

và em thật sự là kẻ thù của ba. Những niềm tin này được 

ghi nhận và bùng nổ khi gặp sự kiện gây kích hoạt. 

“Khi ở tiểu học, em ngoan lắm, học rất giỏi, cái gì ba 

mẹ nói em cũng vâng lời, lúc đó em vẫn còn khóc nhưng 

nhìn thấy mặt ba là em hoảng loạn. Mọi thứ êm đềm trôi 

qua cho đến khi em học cấp hai. Cấp hai em cũng học rất 



 

giỏi nhưng em cảm thấy không thoải mái khi ba cứ nói với 

mẹ “Nhìn nó xem, con trai gì mà yếu đuối quá, mít ướt 

quá, không biết có làm nên trò trống gì hay không, không 

biết sau này nó có...”. Khi nghe ba nói như vậy em tức 

lắm, em ráng chứng minh cho ba xem em không phải là 

đứa yếu đuối, mít ướt. Em trở nên mạnh mẽ hơn, cũng 

quậy phá nổi loạn nhưng không đến nỗi hư đốn, em muốn 

chứng minh cho ba thấy em không phải là đứa như vậy, 

em đã làm được điều đó, thế nhưng vào cấp 3 em thật sự 

bắt đầu đuối, dưới áp lực của việc học, của thi cử. Vào đại 

học, em đuối thật sự, một cú làm quật ngã em đó là sau 

khi thi rớt đại học, em học cao đẳng ngành quản trị kinh 

doanh, đây là ngành em không yêu thích. Em thật sự sợ 

gặp ba! Mỗi lần gặp ba lại bắt đầu “bài ca” của mình, mới 

đây ba còn nói bóng nói gió rằng con của bạn ba đã “đi du 

học nước ngoài, con mình thì...”, ba còn giao cho em nhiều 

văn bản tiếng Anh bắt em dịch, em mới học năm thứ nhất 

em biết gì mà dịch, mỗi khi đi gặp đối tác làm ăn hay giao 



 

dịch với bạn bè, ba dắt em theo, em thấy xấu hổ và sợ hãi, 

thất vọng về bản thân quá”. 

Phá vỡ nguyên tắc 

Những người với sự thiếu nhận thức bản thân đang 

chịu đựng sự tổn thương tinh thần vì họ bám chặt vào các 

niềm tin cốt lõi tiềm ẩn bên trong với những điều kiện mà 

họ cho phép bản thân cảm thấy chấp nhận được. 

Một khi nguyên tắc này bị phá vỡ, cá nhân đó bị đánh 

bẹp và thể hiện hậu quả cảm xúc một cách dồi dào về 

những niềm tin cốt lõi tiềm tàng trong bản thân họ như: 

“Tôi là đứa tồi tệ, tôi là đứa vô dụng, không làm nên trò 

trống gì cả hoặc tôi không hấp dẫn, không đáng được yêu, 

không ai yêu thương và quan tâm đến tôi cả”. 

Việc cố gắng kiên trì bám vào nguyên tắc trên thật ra 

đó là một hành vi an toàn được thiết kế như là một cánh 

cửa bảo vệ họ hoặc giúp họ tránh đi những cảm xúc đau 

buồn mà họ đã từng trải nghiệm. 



 

Tuy nhiên các nguyên tắc về bản thân thường được 

đưa ra một cách quá cứng nhắc, quá cực đoan mà một 

người tập trung vào, có quá ít các cơ hội thực tế trải 

nghiệm cuộc sống theo các đòi hỏi và yêu cầu của họ. Khi 

điều này không đạt được họ cảm thấy nản lòng, hổ thẹn và 

thất vọng, thường dẫn đến kết cục là họ cư xử theo cách 

mà về lâu dài gây thiệt hại cho việc nhận thức bản thân và 

gia cố cho những niềm tin cốt lõi mang tính hủy hoại. 

Trong trường hợp trên nguyên tắc mà Long đưa ra là 

“Mình không được phép mắc sai lầm, mình phải là học 

sinh giỏi, mình phải xuất sắc”. Một khi Long bị mắc sai 

lầm và không đạt được theo nguyên tắc mà mình đưa ra 

lập tức các niềm tin cốt lõi ẩn phía sau nguyên tắc đó như 

“Mình là người vô dụng, không làm nên trò trống gì cả” 

bộc lộ ra. Theo đó, xuất hiện các cảm xúc xấu hổ, thất 

vọng và sự nản lòng xuất hiện, nó níu giữ Long và Long 

hành xử bằng cách buông xuôi, né tránh, hay không có 

động cơ để tiếp tục làm việc và phấn đấu. 



 

Các nguyên tắc gây cản trở 

Những từ ngữ mang tính giả định thể hiện các nguyên 

tắc ép buộc một cá nhân phải tuân thủ như: “phải”, “nên”, 

yêu cầu mang tính đạo đức như “không được phép”, gây 

nên các vấn đề cho cá nhân đó, những nguyên tắc đó 

thường thể hiện qua sự khắt khe, mang tính kế thừa, không 

thực tế và gây hạn chế. 

Bảng 6: Các nguyên tắc gây cản trở 

Giả định Nguyên tắc Tiêu chuẩn 

Tôi không được 

phép làm mọi 

người thất vọng. 

Tôi phải giấu cảm xúc của 

mình. 

Khắt khe 

Không thực tế 

Hạn chế 

Tôi nên đặt nhu 

cầu của người 

khác lên trên bản 

thân. 

Tôi phải tránh việc từ chối 

mọi người. Tôi nên trả lời 

đồng ý khi người nào đó yêu 

cầu hay nhờ vả tôi. 

Tôi không nên từ chối bất cứ 

yêu cầu nào của họ. 

Tôi không bao giờ được 

phép nói không. 

Khắt khe 

Không thực tế 

Hạn chế 

Tình dục là một 

điều cấm kỵ 

Tôi không bao giờ được 

phép nghĩ về nó hay nói về 

nó. 

Khắt khe 

Kế thừa 

Không thực tế 



 

Hạn chế 

Không được phép 

mắc sai lầm. 

Tôi làm hết khả năng của tôi 

để tạo nên sự thất bại, sai 

làm, thi rớt. 

Không thực tế 

Gây hạn chế 

Không được phép 

thất bại. 

Không được phép 

thi  rớt. 

  

Đàn ông là người 

không chung thủy. 

Tôi không bao giờ cho phép 

mình được phép cưới hay 

sống chung với người đàn 

ông nào cả. 

Kế thừa 

Không thực tế 

Hạn chế 

Khắt khe: Nó như là một yêu cầu hay đề nghị mà họ 

không chú ý hay tính đến các nhu cầu của cá nhân hoặc 

hoàn cảnh cụ thể, nó thường là sản phẩm của kiểu suy nghĩ 

phân cực. 

Mang tính kế thừa: Thường các nguyên tắc không hữu 

ích được thu nhập thông qua việc trao đổi từ những kinh 

nghiệm chủ yếu có từ thời niên thiếu. Các nguyên tắc, giả 

định hay các giá trị này thường không bao giờ được kiểm 

nghiệm hay đánh giá. 



 

Không thực tế: Con người thường áp đặt các tiêu 

chuẩn cho bản thân họ, rằng họ muốn trở thành người giỏi 

nhất hoặc tốt nhất trên thế giới này, đó là điều không thể 

chứng thực. Bạn có thể mong muốn khát khao trở thành 

một người tử tế nhưng không ai có thể tử tế với tất cả mọi 

người và không phải lúc nào họ cũng tử tế cả. Nếu như 

bạn áp nguyên tắc cứng nhắc đó cho mình, bạn rất dễ bị 

rơi vào tình trạng thất vọng và vào ngõ cụt. 

Ví dụ: Một người nói: “Em phải làm cho mọi người 

hài lòng, họ vui thì em mới vui, họ không vui em buồn 

lắm, em thấy mình là người có lỗi đã gây ra thảm cảnh cho 

họ. 

Giới hạn: Là những nguyên tắc đưa ra làm giới hạn sự 

phát triển của một cá nhân, níu giữ cá nhân đó trong việc 

thể hiện bản thân họ. Ví dụ như không được phép mắc sai 

lầm, không được phép làm cho mọi người buồn lòng... 



 

Trong công việc của người làm tham vấn học đường, 

làm việc với thanh thiếu niên và sinh viên, tôi nhận ra rằng 

các nhận định, các lời tuyên bố mà các em đưa ra cho bản 

thân đã gây cản trở các em rất nhiều trong việc phát triển 

khả năng của mình: thứ nhất đó là “không được phép thất 

bại; không được phép thi rớt; không được phép có điểm 

kém; mình phải là sinh viên hoàn hảo”... Với những lời 

tuyên bố như vậy các em này thường lại rơi vào tình trạng 

là rớt, điểm kém, hay không thành công trong những cuộc 

thi mà các em đã kỳ vọng. Hay các em rất dễ rơi vào trạng 

thái thất vọng và buồn phiền nếu như các em chưa đạt 

được điểm tối đa, các em phủ nhận hoàn toàn những thành 

quả mà các em đạt được. Ví dụ, “Em mới có đạt điểm 8 

hà, em buồn quá, em thất vọng quá, điểm 10 mới gọi là 

xuất sắc, em tệ quá hà!” 

Một điều ngạc nhiên và thú vị đối với tôi, trong công 

việc tôi nhận ra rằng bên dưới những nhận định trên là một 

nguyên tắc mà các em đưa ra cho mình một cách vô thức, 



 

đó là “Tôi làm hết khả năng của tôi để tạo sự thất bại, để 

thi rớt”. Nghe qua có thể thấy vô lý phải không! Một câu 

hỏi cần thiết và mang tính lâm sàng đặt ra là làm thế nào 

mà các em có thể xây dựng nên nguyên tắc như vậy? 

Như đã phân tích ở phần đầu về cơ chế các kinh 

nghiệm đi từ ngoài vào bên trong và cơ chế lọc của chính 

thân chủ trong việc lựa chọn những gì phù hợp với niềm 

tin của chính bản thân. Đối với trẻ, gặp những vấn đề như 

trên do thông thường các em nhận sự giáo dục quá khắt 

khe của cha mẹ hay những người chăm sóc khi em còn bé, 

việc các em làm trái lại với yêu cầu một cách vô thức như 

là một cách thức các em chống lại những mệnh lệnh khắt 

khe của người chăm sóc. 

Xét về chương trình ngôn ngữ thần kinh thì ngôn ngữ 

tác động rất lớn đến việc xử lý thông tin của hệ thần kinh 

và não, khi ngôn ngữ đó được chuyển vào với sắc thái và 

âm điệu âm tính và tiêu cực rất dễ bị tác động và được xử 

lý theo kiểu bỏ sót thông tin. Ví dụ, chúng ta nhấn mạnh 



 

vào câu “Không được phép thất bại, rớt hoặc sai lầm”, não 

sẽ tập trung xử lý từ “thất bại, rớt, sai lầm”. 

Một điều thật sự quan trọng quyết định tạo nên nguyên 

tắc trên chính là những niềm tin không hợp lý mà các em 

đã xây dựng cho bản thân đó là: 

1. Mình là người vô dụng 

2. Mình là người yếu đuối không tự chăm sóc được 

bản thân 

3. Mình không làm việc gì ra hồn cả 

4. Thất vọng về bản thân, mình làm cho ba mẹ thất 

vọng về mình. 

Để củng cố cho niềm tin của mình, các em sẽ xây dựng 

cách thức và chiến lược để củng cố bức tranh về bản thân 

và đạt được điều mà các em đã tin. Tuy nhiên, điều này 

mang tính phi thực tế và quá khắt khe đối với các em. Từ 

đó dẫn đến việc các em thiếu tự tin, nghi ngờ bản thân và 

thiếu sự nhận thức đúng về bản thân mình gây nên sự tổn 

thương cho chính các em và tạo ra các rối nhiễu về mặt 



 

tâm lý và tinh thần. Các nhà trị liệu cho rằng lòng tự trọng 

thấp là một trong những nguyên nhân dẫn đến các rối loạn 

tinh thần về sau. 

IV. CÁC TÁC ĐỘNG CỦA LÒNG TỰ TRỌNG 

THẤP 

Các tác động của lòng tự trọng thấp lên bản thân 

Các niềm tin tiêu cực về bản thân được thể hiện qua 

các hình thức cơ bản của lòng tự trọng thấp biểu lộ bản 

thân chúng theo nhiều cách, theo nhiều khía cạnh khác 

nhau: như suy nghĩ và các lời tuyên bố về bản thân, hành 

vi, cảm xúc và tình trạng cơ thể. 

1. Tư duy và các tuyên bố về bản thân 

Niềm tin tiêu cực về bản thân được tìm thấy qua thói 

quen về những gì mà chúng ta nói và nghĩ về bản thân, đó 

có thể là việc tự sỉ vả bản thân, dán nhãn và đổ lỗi cho bản 

thân, theo cách thức mà chúng ta không đặt giá trị hay 

đánh giá cao về bản thân, không chú ý đến mặt tích cực 

chỉ tập trung vào mặt yếu kém và sai lầm. 



 

2. Hành vi 

Lòng tự tin thấp được phản ánh qua cách thức hành 

động của người đó trong cuộc sống hàng ngày. Khó khăn 

trong việc bộc lộ nhu cầu bản thân hoặc khó khăn trong 

việc diễn tả bằng lời nói ra, thái độ hối lỗi, tiếc nuối, tránh 

né các thách thức và các cơ hội. Quan sát kỹ hơn chúng ta 

thấy họ thể hiện qua việc dáng điệu lom khom, cong lưng, 

đầu cúi xuống, tránh tiếp xúc mắt, giọng nói thì thầm và 

không nhất quyết. 

3. Xúc cảm 

Lòng tự trọng thấp ảnh hưởng lớn đến tình trạng xúc 

cảm, thể hiện qua các cảm xúc buồn chán, lo âu, xấu hổ, 

tội lỗi, thất vọng và giận dữ. 

4. Tình trạng cơ thể 

Tình trạng cảm xúc thường phản ảnh trên cảm giác 

trạng thái cơ thể không thoải mái thông qua các tín hiệu 

như mệt mỏi, mất năng lượng hoặc căng thẳng. 

Các tác động của lòng tự trọng thấp lên cuộc sống 



 

Lòng tự trọng tác động rất nhiều đối với cuộc sống 

chúng ta như học tập, làm việc, tự chăm sóc bản thân và 

các mối quan hệ. 

1. Học tập và công việc 

Trong học tập và công việc, họ có thể có các kiểu biểu 

hiện làm việc kém hiệu quả và tránh né các khó khăn thử 

thách hoặc nghiêm ngặt theo chủ nghĩa hoàn hảo và làm 

việc chăm chỉ một cách cật lực, đốt cháy bản thân bởi sự 

sợ hãi về thất bại. Những người có lòng tự trọng thấp 

thường rất khó khăn để cho bản thân mình tin vào khả 

năng đạt mục tiêu của họ hoặc khó tin tưởng rằng kết quả 

đạt được là sản phẩm của chính kỹ năng và sức mạnh của 

bản thân họ. Ví dụ một cá nhân nói: “Em đâu có giỏi vậy 

đâu, tại em may mắn đó chứ chắc gì lần khác em đạt được, 

em thật sự không có khả năng gì cả”. 

2. Mối quan hệ cá nhân 



 

Trong mối quan hệ với người khác như bạn bè, thầy 

cô giáo, gia đình, đồng nghiệp... những người có lòng tự 

trọng thấp thường chịu đựng những khó khăn liên quan 

đến việc ý thức về bản thân, nhạy cảm một cách quá mức 

đối với các lời phê bình và góp ý, hay hăm hở một cách 

quá mức để làm hài lòng người khác, họ thậm chí co cụm 

lại hoặc tránh né bất kỳ sự thân mật hoặc tiếp xúc nào. 

Một số khác thì chọn cách thể hiện bản thân theo kiểu 

mình là trung tâm của cuộc sống và là cái rốn của vũ trụ, 

luôn luôn xuất hiện tỏ ra tự tin quá mức hay theo cách 

kiểm soát người khác, hoặc đặt bản thân người khác lên 

trên hết mà không để ý đến cái giá mà mình phải trả. Họ 

có những kiểu hành xử như vậy bởi vì họ tin rằng nếu như 

họ không cư xử theo cách đó, mọi người tuyệt đối sẽ 

không muốn biết đến họ. 

3. Các hoạt động nhàn rỗi 

Cách thức mà một người sử dụng thời gian nhàn rỗi có 

thể cũng bị tác động. Những cá nhân với lòng tự trọng thấp 



 

thường tránh né các hoạt động mà ở đó có khả năng họ bị 

nhận xét hay đánh giá, ví dụ như nghệ thuật, thể thao, lớp 

học, hoạt động nhóm... hoặc họ tin rằng họ sẽ không được 

chào đón hoặc không xứng đáng được nhận phần thưởng, 

được cư xử tốt hoặc không cho phép bản thân mình thư 

giãn hay hưởng thụ cuộc sống. 

4. Tự chăm sóc bản thân 

Họ có lẽ không chăm sóc bản thân một cách thích 

đáng, họ có thể thấy khó khăn khi vật lộn với bệnh tật, ít 

khi chăm sóc đến đầu tóc, tay chân, răng miệng, không 

buôn mua quần áo mới, uống rượu, hút thuốc. Hoặc ngược 

lại họ trải qua hàng giờ để chăm chút bản thân một cách 

quá chi tiết, sửa soạn một cách quá mức với suy nghĩ rằng 

đây là cách duy nhất để thu hút sự chú ý của người khác. 

V. TIẾP CẬN NHẬN THỨC HÀNH VI VỚI 

LÒNG TỰ TRỌNG THẤP 

Tiếp cận Trị liệu nhận thức hành vi được cho là hiệu 

quả trong làm việc với lòng tự trọng thấp bởi vì nó cung 



 

cấp một cách thức hiểu biết cơ bản và nền tảng để hiểu và 

áp dụng kỹ thuật. Nó tập trung trên suy nghĩ, niềm tin, thái 

độ, quan điểm cơ bản trung tâm của cá nhân gây nên sự tự 

trọng thấp. 

Các kỹ thuật trong Trị liệu nhận thức hành vi không 

chỉ giúp tác động tới các em trong việc nhận diện, thách 

thức với các suy nghĩ tự động mà còn hướng dẫn kỹ năng 

cho các em để nâng cao sự tự tin và sự tôn trọng bản thân 

mình. Nó giúp các em vượt qua các khó khăn và thách 

thức trong cuộc sống, cải thiện cách thức cảm nhận về bản 

thân, nâng cao năng lực bản thân, không chỉ hiện tại mà 

còn duy trì phát triển trong tương lai. Nó còn giúp cải thiện 

mối quan hệ, công việc, gia đình bạn bè, cách thức ứng xử 

với bản thân và người khác, giúp cân bằng cách thức cảm 

nhận về bản thân không quá tiêu cực cũng không quá tính 

cực, nâng cao nhận thức về bản thân hoặc khái niệm về 

bản thân. Từ đó có thể chấp nhận bản thân họ, gia tăng sự 

tự tin và tin tưởng vào khả năng của mình để nuôi dưỡng 



 

và phát triển sự tôn trọng bản thân và hơn hết tạo nên nét 

nổi bật mới về nâng cao giá trị bản thân và lòng tự trọng, 

có kiến thức hiểu biết về giá trị bản thân và các quyền 

được phép làm. 

1. Làm việc với những suy nghĩ tự động tiêu cực 

Long chuẩn bị trình bày bài báo cáo bằng tiếng Anh 

của mình trước đám đông. Khi bước lên sân khấu em cảm 

thấy run sợ và dẫn đến nói lắp, không trình bày được bài 

của mình ở một vài điểm bởi vì em đã có những suy nghĩ 

và cảm xúc tiêu cực dưới đây. 

* Suy nghĩ: 

- Tôi là người thất bại 

- Người ta nghĩ tôi không thuộc về nơi này 

- Họ không muốn nghe tôi nói  

- Họ chỉ chú ý đến lỗi mà tôi mắc phải 

- Họ đánh giá tôi: quần áo, đầu tóc, giọng nói tôi  

* Cảm xúc: 

- Lo lắng 



 

- Căng thẳng 

- Xấu hổ 

Làm thế nào để có thể loại bỏ các suy nghĩ tiêu cực 

đó? Suy nghĩ lại những suy nghĩ vừa xảy ra ở trên theo 

một hướng khác hướng gần với thực tế. 

* Tôi là người thất bại? 

- Có phải bạn thất bại 100%, có những tình huống 

nào bạn đã thành công? Bao nhiêu phần trăm? 

- Tôi làm hết khả năng của tôi. 

- Mở lòng ra để học hỏi từ thất bại của buổi trình bày 

này. 

* Người ta nghĩ tôi không thuộc về nơi đây?  

- Tôi không biết họ nghĩ gì. 

- Tôi bắt đầu tự hỏi bản thân tôi; về thực tế tôi đến 

đây; tôi được yêu cầu trình bày, vậy tôi thuộc về nơi 

này... 

Làm việc trên các suy nghĩ và thách thức với các suy 

nghĩ nhằm mục đích mang cá nhân đến gần với thực tế 



 

hơn là tự suy diễn, tự nghĩ hoặc đọc suy nghĩ của người 

khác rồi cảm thấy tệ, thấy xấu hổ về bản thân. 

Bài tập này được thực hành thường xuyên giúp thân 

chủ gia cố những suy nghĩ hợp lý và gia tăng tiềm năng về 

cảm giác có thể kiểm soát được bản thân và từng bước xây 

dựng lòng tự tin để trở nên cân bằng. 

2. Dùng đối thoại triết lý 

Kỹ thuật sử dụng nhận thức hành vi rất thành công 

trong việc giúp các em thách thức với những suy nghĩ tự 

động của mình, đưa các em trở về với các điều kiện và lý 

do thực tế khách quan. 

Ví dụ: An, đã tốt nghiệp đại học, em thi vào công ty 

U, em lọt qua 3 vòng thi đến vòng cuối thì em bị loại. Em 

cho rằng em là người hoàn toàn thất bại và phủ nhận 

những gì mà em đạt được. 

An: Em là đứa hoàn toàn thất bại, em thấy buồn và thất 

vọng ở bản thân mình. 



 

Nhà tham vấn (NTV): Có bằng chứng gì chứng minh 

rằng em là người thất bại? 

An: Như đợt vừa rồi thi tuyển vào công ty U, em xác 

định là mình phải đậu. Thế nhưng cuối cùng  thì em bị 

rớt hoàn toàn, em thất vọng quá. 

NTV: Em rớt hoàn toàn? Để vào được công ty U em 

cho chị biết là em đã thi qua bao nhiêu vòng tuyển? 

An: Dạ 4 vòng, em đậu và lọt qua được 3 vòng. 

NTV: Như vậy em đã đậu qua 3 vòng và vòng cuối thì 

bị loại? 

An: Dạ! 

NTV: Có cái nhìn hay đánh giá nào khác về việc em 

bị loại ở vòng cuối không? 

An: Dạ thật ra em tham dự để thử sức bản thân mình 

thôi, cũng có thể vào vòng cuối họ không chọn em do 

em không phù hợp với các tiêu chí mà công ty đưa ra. 



 

3. Các lời tuyên bố mạnh mẽ về bản thân 

Các lời tuyên bố mạnh mẽ tiêu cực được chuyển đổi 

lại thành những lời tuyên bố mạnh mẽ tích cực và phù hợp 

với thực tế. 

Ví dụ: Tôi không nhất thiết phải là người hoàn hảo vì 

rất khó định nghĩa thế nào là hoàn hảo. Tôi sẽ hoàn thành 

công việc được giao với sự tập trung chú ý và tâm huyết 

của tôi, tôi sẽ cố gắng hết khả năng của tôi để hoàn thành 

nhiệm vụ của một sinh viên. 

4. Thay đổi việc tự độc thoại 

Độc thoại tiêu cực như là một thứ chất độc rót vào 

trong tâm trí hàng ngày hàng giờ, vì vậy, chúng ta cần 

hàng ngày hàng giờ để chuyển đổi và thay thế nó. 

Ví dụ: Tôi là đứa thất bại, là đứa ngu ngốc, là đứa chưa 

đủ kiến thức và kỹ năng. Có thể được chuyển thành “Mặc 

dù tôi không lọt vào vòng trong nhưng tôi đã đậu được 3 

vòng đầu, điều đó chứng tỏ phần nào tôi cũng có khả năng 

trong công việc, trong giao tiếp, tôi sẽ cố gắng rèn luyện 



 

mình để có thêm kiến thức và kỹ năng cho những dịp khác. 

Hay “Mặc dù tôi đang gặp khó khăn và thử thách về... 

tôi hoàn toàn sâu sắc chấp nhận bản thân tôi, tôi làm hết 

khả năng của tôi để cải thiện kỹ năng và học hỏi thêm từ 

bạn bè, đồng nghiệp”. 

5. Xây dựng mục tiêu và kế hoạch cho bản thân 

Việc xây dựng mục tiêu giúp chúng ta đi đúng hướng 

và biết được mục đích, từ đó xác định chiến lược, phương 

tiện và kỹ thuật để đạt được mục tiêu. Việc xác định mục 

tiêu dựa theo các tiêu chí và các câu hỏi sau đây: 

1. Mục tiêu mong đợi của tôi là gì, tôi muốn mình có 

kết quả gì đối với chuyện này? (mục tiêu liên quan đến 

học tập, sức khỏe, nghề nghiệp, mối quan hệ, gia 

đình...) 

2. Tại sao đạt được điều đó lại quan trọng đối với tôi 

như vậy? (thể hiện giá trị, niềm tin, quan điểm và cách 

đánh giá của bạn về vấn đề) 



 

3. Để đạt được mục tiêu như vậy hiện tại tôi đang gặp 

khó khăn thử thách gì? (bản thân, kiến thức, tài chính, 

gia đình...) 

4. Tôi sẽ vượt qua khó khăn này như thế nào để đạt 

được mục tiêu mà tôi mong đợi? 

a. Tìm kiếm nguồn lực từ bản thân: Kinh nghiệm mà 

bản thân đã từng có, các kỹ năng kiến thức, kinh phí 

mà bản thân có. 

b. Nguồn lực từ bên ngoài: Gia đình, bạn bè xã hội. 

c. Tìm kiếm nhà chuyên môn để hỗ trợ. 

6. Ghi nhận những thành quả mà mình đạt được 

Cho phép bản thân thư giãn một chút, nâng niu bản 

thân và ghi nhận thành quả mà mình đạt được, dù nó rất 

nhỏ. Khi đạt thành một điều gì đó, ví dụ như vượt qua một 

kì thi, có một công việc mới, tăng lương... hãy cho phép 

mình tưởng thưởng bản thân như đi ăn một món ăn mà 

mình ưa thích, mua hay đọc một cuốn sách mà yêu thích, 

hay đi thăm hỏi và chăm sóc người thân mà trước đây vì 



 

bận bịu mình chưa sắp xếp thời gian đi được. Việc này 

giúp gia cố thêm niềm vui, gia tăng ý nghĩa cho cuộc sống, 

hơn hết nó gia tăng động lực và khả năng thành công trong 

tương lai. 

7. Nâng cao kỹ năng giao tiếp 

Kỹ năng giao tiếp là một chìa khóa quan trọng giúp cải 

thiện mối quan hệ, hiểu biết bản thân và người khác. Trong 

trường hợp của Long, em gặp khó khăn trong việc bày tỏ 

cảm xúc với cha mẹ, trong việc diễn đạt ý tưởng, ý kiến 

của mình tới thầy cô và bạn bè. Việc đầu tiên Long cần 

làm là học cách miêu tả tình huống, sự kiện, sự việc một 

cách rõ ràng trôi chảy, tách bạch giữa việc đang, đã xảy ra 

với ý kiến chủ quan, cảm xúc chủ quan và hành động chủ 

quan của mình. Việc thứ hai là Long tập phát biểu trong 

nhân xưng gọi tên bản thân mình khi giao tiếp, ví dụ với 

bạn Long sẽ nói là “Tôi nghĩ rằng, tôi cho rằng”... thay 

cho các câu như “các bạn cho rằng tôi nói lòng vòng không 

rõ nghĩa”... Đối với cha mẹ Long tập nói những câu để bày 



 

tỏ ý kiến quan điểm của mình. Trước đây Long cho rằng: 

“Ba mẹ không hiểu con, ba mẹ ép buộc quá đáng, hay ba 

mẹ không thương con, ba mẹ làm con rất buồn thất vọng”. 

Bây giờ Long có thể thay đổi theo cách nói: “Con muốn 

ba mẹ hiểu con, không so sánh con với người khác, con 

muốn ba giảm tối đa các câu nói trong bữa ăn như con yếu 

đuối, không làm nên trò trống gì”. Long học cách chịu 

trách nhiệm về suy nghĩ và cảm xúc của mình, không dán 

nhãn hay đổ lỗi cho người khác. Ví dụ “Con cảm thấy 

buồn và thất vọng về bản thân nhiều khi nghe ba nói như 

vậy, nếu như những lời ba nói về con là thật, con cảm nhận 

như mình thật sự vô nghĩa và điều này thật sự khủng khiếp 

đối với con. Có thật con là đứa không làm nên trò trống gì 

hay không?”. Chia sẻ quan điểm và đồng ý với người đối 

thoại trong một vài sự việc như: Con đồng ý với ba rằng 

con đã thi rớt đại học, con đồng ý với ba rằng điểm ngoại 

ngữ của con chưa đạt được như ba mong muốn, con đồng 

ý với ba rằng con đã có sở thích khác không giống như ba 



 

mong đợi, con thích nghệ thuật thích thiết kế hơn là kinh 

doanh. Bày tỏ nguyện vọng và mong muốn của bản thân: 

Long nói với ba rằng, “Con đã lắng nghe ý kiến của ba và 

chọn ngành học quản trị kinh doanh, nó hơi khó đối với 

con, con cố gắng hết khả năng của con, con mong ba từ 

rày về sau giảm tối đa việc so sánh con với người khác, 

con mong ba giảm tối đa các câu nói con là đứa yếu đuối 

giống con gái và không làm nên trò trống gì nữa. Còn việc 

có bạn gái con biết ba mẹ muốn con có bạn, con cũng đã 

từng có như ba mẹ đã biết, lần này con mong mọi chuyện 

đến với con một cách tự nhiên”. 

Việc đối thoại trực diện với người giao tiếp sẽ giúp 

hiểu nhau hơn và xây dựng quan điểm, cách nhìn khách 

quan về sự việc, về hoàn cảnh sống. Tóm lại để giao tiếp 

hiệu quả chúng ta cần học các kỹ năng như: 

- Học cách miêu tả tình huống, sự kiện, sự việc một 

cách rõ ràng trôi chảy, tách bạch giữa việc đang và đã 



 

xảy ra với ý kiến chủ quan, cảm xúc chủ quan và hành 

động chủ quan của mình. 

- Tập phát biểu trong nhân xưng gọi tên bản thân mình 

khi giao tiếp. 

- Học cách chịu trách nhiệm về suy nghĩ và cảm xúc 

của mình, tránh dán nhãn hay đổ lỗi cho người khác. 

- Chia sẻ quan điểm và đồng ý với ý kiến của người 

đối thoại trong một vài sự việc. 

- Bày tỏ nguyện vọng và mong muốn của bản thân. 

Bước đơn giản nhưng rất cần thiết đó là chú ý đến cách 

thể hiện ngôn ngữ cơ thể, ngôn ngữ không lời bằng ánh 

mắt, bằng tư thế, bằng dáng điệu. Chú ý rằng tinh thần và 

thể xác có sự gắn bó mật thiết với nhau, nó tạo nên con 

người chúng ta. Việc tạo tư thế, dáng đi, kiểu ngồi, tư thế 

ngồi, tư thế đứng, nét mặt, khuôn mặt, ánh nhìn cũng giúp 

tạo sự tự tin, dứt khoát và mạnh mẽ trong giao tiếp, việc 

này giúp chúng ta quản lý cảm xúc, quản lý bản thân, thay 

đổi bản thân để thay đổi sự tương tác với người khác. 



 

8. Các bài tập áp dụng để gia tăng lòng tự trọng 

Bài tập 1: Học yêu bản thân để biết cách yêu người 

khác. 

Bước 1: Liệt kê 3 điểm hay bộ phận cấu thành cơ thể 

của bạn mà bạn thích nhất. 

Bước 2: Lý giải lý do mà bạn yêu thích nó và nó có ý 

nghĩa gì đối với bạn. 

Bài tập 2: Khám phá nét tính cách và đặc trưng của 

bản thân 

Bước 1: Hãy liệt kê 3 nét tính cách mà bạn yêu thích 

ở bản thân bạn. 

Bước 2: Điều gì làm bạn yêu thích nó và nó mang ý 

nghĩa gì đối với bạn. 

Bài tập 3: Làm cân bằng giữa các khả năng, điểm 

mạnh và các điểm hạn chế. 

Bước 1: Liệt kê các điểm mạnh và các điểm hạn chế 

dù rất nhỏ 



 

Điểm mạnh, khả năng, năng lực Điểm hạn chế, điểm yếu 

  

  

Bước 2: So sánh tổng số điểm mạnh và điểm yếu, nếu 

tổng số điểm yếu nhiều hơn số điểm mạnh thì hãy tìm 

kiếm thêm các điểm mạnh dù rất nhỏ của mình, có khi 

hỏi thăm ý kiến từ bạn bè, người thân, người yêu, thầy 

cô giáo, đồng nghiệp... để tạo sự cân bằng. 

Bước 3: 

- Chọn 3 điểm yếu mà bạn cho rằng nó là gốc rễ, là 

nguyên nhân của các điểm yếu khác. 

- Sau đó đặt câu hỏi cho bản thân: 

+ Nếu như điều đó là thật thì trông tôi như thế nào? 

+ Nó có phải là điều tôi mong muốn không? 

+ Điều tôi thật sự mong muốn là gì? 

+ Tôi muốn cải thịện điều gì để đạt được mục tiêu 

mong đợi? 



 

Bước 4: Chuyển đổi những từ ngữ, những câu nói tiêu 

cực thành các từ ngữ mang tính tích cực, ví dụ: Tôi 

không tự tin nói chuyện trước đám đông. Tôi muốn cải 

thiện kỹ năng giao tiếp để có thể nói chuyện trước đám 

đông, cụ thể là trình bày trước lớp. 

Với những người có lòng tự trọng thấp, rất khó cho họ 

có thể chia sẻ hay bộc lộ bản thân. Họ thường đưa ra nhiều 

lời nhận xét tiêu cực, điểm hạn chế và điểm yếu về bản 

thân, có trường hợp không thể đưa ra điểm mạnh của mình 

dù cho đó là 2 hay 3 điểm. Trên đây là các bài tập giúp 

chúng ta nâng cao sự tự tin, nhận thức về bản thân, giúp 

cải thiện cách thức đánh giá và xây dựng cách thức để 

nâng cao lòng tự trọng. 

Kết luận 

Có rất nhiều quan điểm khác nhau trong việc nâng cao 

lòng tự trọng, sự tôn trọng bản thân. Những gì được miêu 

tả trên đây liên quan đến quan điểm và cách nhìn nhận 

dưới tiếp cận nhận thức hành vi, giúp chúng ta hiểu được 



 

thế nào là lòng tự trọng và cách thức tác động của lòng tự 

trọng thấp, nó ảnh hưởng đến cá nhân và đến cuộc sống 

của họ như thế nào. Sử dụng các kỹ thuật trong nhận thức 

hành vi để nâng cao năng lực cho họ, giúp cho họ vượt 

qua rào cản do các niềm tin tiêu cực tạo nên, từ đó từng 

bước xây dựng và thiết kế lại những niềm tin, hình ảnh và 

giá trị bản thân, tạo động lực cho bản thân, giúp phòng 

ngừa các rối loạn tinh thần khác. 

KẾT LUẬN CHUNG 
Bắt đầu phổ biến từ những năm 1950 của thế kỷ hai 

mươi đến nay, Trị liệu nhận thức hành vi đã phổ biến trên 

khắp thế giới. Tại Việt Nam, đã có một số trung tâm tham 

vấn tâm lý áp dụng và nó cũng được áp dụng vào nghiên 

cứu thực nghiệm trong thanh thiếu niên. Ngoài ra, trị liệu 

nhận thức hành vi đã được áp dụng rộng rãi trong điều trị 

các rối nhiễu tâm trí, trong phòng ngừa và can thiệp thông 

qua việc huấn luyện kỹ năng, nó được áp dụng cho đa dạng 



 

đối tượng và lứa tuổi. Đây là một liệu pháp mang tính ứng 

dụng và tính khoa học rất cao. 

Trị liệu nhận thức hành vi hướng vào việc tìm hiểu mối 

quan hệ và tương tác giữa suy nghĩ cảm xúc và hành động; 

giúp làm rõ một vấn đề nằm trong những chuỗi vấn đề của 

nó. Trị liệu nhận thức hành vi giúp thân chủ nhận diện 

những niềm tin có tính hủy hoại, từ đó đấu tranh với nó để 

thiết kế lại và thay đổi nó để có niềm tin hợp lý hơn. Nó 

giúp thân chủ nhận ra rằng bản thân sự kiện không gây 

nên các phản ứng cảm xúc và hành động mà chính do niềm 

tin cốt lõi về những sự kiện đó. Vì vậy thân chủ từ đó có 

thể quản lý cảm xúc tiêu cực góp phần hình thành nên 

những cảm xúc mới. 

Làm việc với giới trẻ, đặc biệt là trong môi trường học 

đường, áp dụng Trị liệu nhận thức hành vi như là một công 

cụ chính giúp nhiều trong việc hỗ trợ tâm lý và sức khỏe 

tinh thần cho học sinh, sinh viên với những vấn đề khó 

khăn về học tập, mối quan hệ cá nhân, tình bạn, tình yêu. 



 

Ngoài ra phương pháp này còn hỗ trợ trong tham vấn các 

vấn đề liên quan đến rối nhiễu tinh thần như trầm cảm, rối 

nhiễu lo âu, xây dựng lòng tự tin, lòng tự trọng và các vấn 

đề liên quan đến cá nhân khác. Điều này giúp nhiều cho 

các em vượt qua các khó khăn về tâm lý, các rối nhiễu về 

tinh thần để tiếp tục học tập. Bên cạnh đó nó còn giúp 

nhiều cho các em trong việc xây dựng mục tiêu, phát triển 

kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp và quản lý stress, cải thiện 

mối quan hệ với bạn bè, cha mẹ và thầy cô giáo... 

Việc học hỏi và áp dụng Trị liệu nhận thức hành vi là 

một hành trình dài, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng và không 

ngừng học hỏi và chia sẻ. Tôi hy vọng rằng với cuốn sách 

này sẽ hỗ trợ cho chúng ta, những ai đã, đang và sẽ làm 

việc trên lĩnh vực tham vấn và trị liệu tâm lý có một công 

cụ thiết thực, một công cụ đã được áp dụng cho người Việt 

và phù hợp với văn hóa Việt Nam. 

Sự đóng góp của quý đồng nghiệp, quý độc giả sau 

này sẽ góp phần cho việc cải thiện và phát triển tài liệu để 



 

đóng góp cho quá trình phát triển lĩnh vực hỗ trợ sức khỏe 

tinh thần, tham vấn và trị liệu tâm lý tại Việt Nam trong 

hiện tại và tương lai. 

  



 

 

PHỤ LỤC 

  



 

PHỤ LỤC 1 

PHIẾU GHI NHẬN NHỮNG SUY NGHĨ TỰ ĐỘNG 

 

Thời gian Tình 

huống 

(chuyện đã 

xảy ra) 

Suy nghĩ 

(những suy 

nghĩ xuất 

hiện trong 

đầu) 

Xúc cảm 

(buồn, 

giận, lo 

lắng, căng 

thẳng…) 

(1 – 10) 

Hành vi  

(tôi đã làm 

gì?) 

Biểu hiện 

về mặt thể 

lý 

      

      

 

PHỤ LỤC 2 

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
English Tiếng Việt 

Anorexia nervosa Ép xác, chán ăn tâm lý 

Agoraphobia Ám ảnh sợ khoảng trống 

Alcohol abuse Lạm dụng rượu 

Attention-deficit / hyperactivity 

disorder 
Tăng động giảm chú ý 

A broader package of treatment Gói trị liệu 

Activating event Một sự kiện kích hoạt 

Additional techiques for 

continuing suscesss 

Các kỹ thuật bổ sung để tiếp tục 

thành công 

Avoidant personality disorder Rối nhiễu nhân cách tránh né 

ABC theory Lý thuyết ABC 



 

Behaviour problems in autistic 

children 

Vấn đề hành vi đối với trẻ em tự 

kỷ 

Behavioral marital therapy Trị liệu hành vi hôn nhân 

Brief education intervention Can thiệp giáo dục ngắn hạn 

Behavioral disputation Tranh luận hành vi 

Bulimia - Bulimia nervosa Thèm ăn và chán ăn thất thường 

Blood phobia - injury Ánh ảnh sợ máu - tai nạn 

Cognitive disputation Tranh luận ý thức 

Conduct problems Các vấn đề đạo đức 

Cocaine abuse Lạm dụng chất gây nghiện 

Cognitive behaviour therapy 

(CBT) 
Liệu pháp nhận thức hành vi 

Cue exposure Gợi ý cách thức giải cảm ứng 

Coping skills training Huấn luyện kỹ năng ứng phó 

Contingency management 

techniques Contingency 

management is a type of 

treatment used in the mental 

health or substance abuse fields. 

Patients are rewarded (or, less 

often, punished) for their 

behavior; generally, adherence to 

or failure to adhere to program 

rules and regulations or their 

treatment plan 

Quản lý cách thức gia cố hành vi 

bằng việc tưởng thưởng: là một 

dạng điều trị được sử dụng trong 

sức khỏe tinh thần hoặc trong lĩnh 

vực nghiện chất. Bệnh nhân được 

nhận phần thưởng (hoặc giảm 

mức độ thường xuyên, trừng phạt) 

cho hành vi của họ thường tham 

gia một cách triệt để hoặc không 

đạt yêu cầu trong việc tham gia 

các qui định và điều chỉnh của 

chương trình hoặc kế hoạch điều 

trị của ho. 

Cognitive restructuring and 

rational - emotional therapy 

Liệu pháp tổ chức lại nhận thức và 

xúc cảm nhận thức hợp lý 

Cognitive analytic therapy Liệu pháp nhận thức phân tích 

Communication reinforcement 

approaches 
Cách tiếp cận gia cố cộng đồng 

Dementia Đãng trí 



 

Delusions Hoang tưởng 

Disputing irrational beliefs 
Tranh luận về các niềm tin không 

hợp lý 

Dialectical behavior therapy Liệu pháp hành vi biện chứng 

Exposure - based behavioural 

treatment 

Trị liệu giải cảm ứng – dựa trên 

điều trị hành vi 

Exposure techniques Các kỹ thuật giải cảm ứng 

Eye movement desensitization and 

reprocessing (EMDR) 

Tiến trình xử lý và gây tê bằng sự 

chuyển động mắt 

Exposure and response prevention 

(ERP) 

Giải cảm ứng và phòng ngừa phản 

ứng lại 

Focal psychodynamic therapy 

(HPT) 
Trị liệu tâm động tập trung 

Forceful self-statement 
Các lời tuyên bố thuyết phục với 

bản thân 

Family intervention programs Chương trình can thiệp gia đình 

Generalised anxiety disorder Rối loạn lo âu lan tỏa 

Hyperthyroidism Cường giáp 

Hyperventilation Tăng thông khí 

Hypochondriasis Rối loạn nghi bệnh 

Interpersonal and social therapy 
Liệu pháp tương tác cá nhân và xã 

hội 

Identifying irrational beliefs 
Nhận diện các niềm tin không hợp 

lý 

Imaginal disputation Tranh luận tưởng tượng 

Interpersonal psychotherapy (IP) Liệu pháp tương tác cá nhân 

Interpersonal and Social Rhythm 

therapy 

Liệu pháp tương tác cá nhân và 

nhịp điệu xã hội, một trong những 

dạng trị liệu hành vi do Ellen 

Frank, Đại học Pittsbugh khai 

sáng, áp dụng trong điều trị hưng 

trầm cảm 

Obsessive compulsive disorder Rối loạn ám ảnh cưỡng bức 



 

Obsession thought (ruminations) Ý nghĩ ám ảnh 

Obsession rituals Nghi thức ám ảnh 

Opiate abuse Lạm dụng thuốc giảm đau 

Major depressive disorder Trầm cảm lâm sàng 

Marital therapy Trị liệu hôn nhân 

Motivational interviewing Phỏng vấn động cơ 

Multisystemic therapy (MST) 

Liệu pháp MST: chương trình 

điều trị tập trung vào nền tảng gia 

đình trường học và cộng đồng 

Management depressive 

symptomatology 
Quản lý triệu chứng trầm cảm 

Maladie psycho-somatique Bệnh tâm thể 

Management of ruminations 

Rumination is a way of  esponding 

to distress that involves 

repetitively (and passively) 

focusing on the symptoms of 

distress, and on its possible causes 

and  consequences 

Quản lý cách thức phản ứng lại 

với nỗi buồn khổ có liên quan đến 

việc lặp đi lặp lại (và mang tính 

thụ động) tập trung vào các triệu 

chứng của nỗi buồn khổ và 

vào các nguyên nhân và hậu quả 

cụ thể của nó 

Psychoeducational method Phương pháp giáo dục tâm lý 

Panic control therapy Liệu pháp kiểm soát hoảng sợ 

Panic disorder Rối loạn hoảng sợ 

Post traumatic stress disorder 
Rối loạn stress sau sang chấn tâm 

lý 

Psychotherapeutic intervention Can thiệp trị liệu tâm lý 

Parent training programs 
Chương trình huấn luyện phụ 

huynh 

Psychological intervention Can thiệp tâm lý 

Psychodynamic psychotherapy 
Trị liệu tâm lý tâm động (Phân 

tâm mới) 

Psychoeducation Giáo dục tâm lý 

Psychosomatic Tâm thể 

Personal disorder Rối nhiễu nhân cách 



 

Premature ejaculation Xuất tinh sớm 

Panic disorder with and without 

agoraphobia 

Rối loạn công kích có hoặc không 

có ám 

ảnh sợ khoảng trống 

Relapse prevention Phòng ngừa tái bệnh 

Reality orientation Định hướng thực tế 

Rational therapy Liệu pháp hợp lý 

Rational emotive therapy Liệu pháp xúc cảm hợp lý 

REBT (Rational emotive behavior 

therapy) 
Liệu pháp hành vi cảm xúc hợp lý 

Sexual problems Vấn đề tình dục 

Specific Phobias Ám ảnh sợ đặc hiệu 

Sexual dysfunctions Rối nhiễu chức năng sinh dục 

Schizophrenia Tâm thần phân liệt 

Social skills training Huấn luyện kỹ năng xã hội 

Supportive - expressive therapy Liệu pháp hỗ trợ - bày tỏ cảm xúc 

Social phobia Ám ảnh sợ xã hội 

Shame attaking exercises Các bài tập tấn công sự xấu hổ 

Social learning Tập nhiễm xã hội 

Therapy Liệu pháp 

Vaginismuses Chứng co thắt âm đạo 

Visualization Quán tưởng 

12-steps approaches Các tiếp cận 12 bước 
 

  



 

BẢNG GÓP Ý 

Đây là cuốn sách đầu tiên viết về tiếp cận trị liệu nhận 

thức hành vi tại Việt Nam, tác giả rất vui lòng nhận thông 

tin phản hồi của độc giả, thông tin phản hồi có thể được 

gởi qua đường bưu điện hoặc qua email theo địa chỉ: 

nhanthuchanhvi@hotmail.com Xin quý vị vui lòng phản 

hồi thông tin và góp ý bằng cách trả lời các câu hỏi sau:  

1. Quý vị cảm nhận gì về hình thức của cuốn tài liệu 

này? 

2. Nội dung: Quý vị cho biết ý kiến của mình về nội 

dung của tài liệu: 3. Quý vị hứng thú và tâm đắc về 

những phần nào trong cuốn tài liệu này? 

4. Quý vị cho biết những phần nào trong cuốn tài liệu 

này cần được cải thiện? 

5. Phần nào trong cuốn tài liệu này quý vị muốn tác giả 

đi sâu và phân tích thêm? 

6. Các ý kiến khác: Chân thành cảm ơn!  



 

 

 

 

 

TIẾP CẬN TRỊ LIỆU NHẬN THỨC HÀNH VI 

PHỐI HỢP GIỮA LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH 

ÁP DỤNG TRONG THAM VẤN TÂM LÝ 

VÀ HỖ TRỢ SỨC KHỎE TINH THẦN 

 

TS. LÊ THỊ MINH TÂM 

 

NHÀ XUẤT BẢN THỜI ĐẠI 


