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CÁC KỸ NĂNG PHỎNG VẤN 
 
Phần thứ 4 
 
Chủ đề: Hội thoại khuyến khích: lắng nghe, đặt câu hỏi, diễn giải, và cảm xúc 

phản ánh. 

Thời gian: 3 giờ 

Mục tiêu: Khi kết thúc học phần này, người tham dự đã có thể:  

- Liệt kê và chỉ ra 3 thái độ lắng nghe có hiệu quả 

- Sử dụng các dạng câu hỏi khác nhau để khuyến khích cuộc đàm thoại 

- Mô tả được tầm quan trọng của việc phản ánh và tóm tắt các cảm giác của khách hàng 

trong quá trình tương tác tư vấn và giao tiếp giữa các cá nhân với nhau.  

- Nhận thấy được khả năng sử dụng 3 kỹ năng vi mô trong giao tiếp.  

Tóm tắt: Những người tham dự sẽ học và thực hành các kỹ năng vi mô của việc lắng 

nghe, đặt câu hỏi và diễn giải thông qua thảo luận và thực hành trong nhóm nhỏ hay 

nhóm 3 người.  Nên tập trung vào việc tao ra một môi trường an toàn cho những người 

tham dự để họ tạo ra các lỗi và học hỏi phát triển các kỹ năng. 

Tóm tắt 

Chủ đề Thời gian Phương pháp Tài liệu 

1. Giới thiệu và đánh 
giá 

15 phút Thảo luận  

2. Các kỹ năng lắng 
nghe 

30 phút Bài tập theo nhóm 
Trình bày trước lớp  
(nhóm lớn),  

Tiêu đề 4.1 

 
3. Sử dụng câu hỏi 
một cách  hiệu quả 

20 phút Hoạt động trí 
óc/động não 

Tài liệu 4A 
Tiêu đề 4.2 

4. Phản ánh, diễn giải, 
và tóm tắt 

30 phút Đóng vai 
Thảo luận 

Tiêu đề 4.3 

5. Thực hành 60 phút Mô phỏng trong 
nhóm nhỏ 

Tình huống đóng vai 
và tài liệu 4B, 4C 

6. Tóm tắt và kết thúc 15 phút  Tài liệu 4D 
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1. GIỚI THIỆU VÀ XEM XÉT 
 
Thảo luận/ phản ánh 
 

Tiến trình tư vấn liên quan đến việc trao đổi thông tin và chỉ cho khách hàng biết  bạn 

quan tâm đến họ. Cả hai khía cạnh thực tế/sự kiện và cảm xúc đều có trong quá trình tư 

vấn. Vì vậy, cách mà bạn nói và lắng nghe cũng quan trọng giống như những gì 

bạn nói. 
 

Hãy nhớ khoảng thời gian khi họ được giúp đỡ bằng cách nói chuyện với một ai đó; hãy 

nhớ lại bạn cảm thấy như thế nào khi nhận được sự giúp đỡ. Phản ánh về những gì 

người đó đã làm một cách rất tốt. 
 

Hãy nhớ rằng cách làm đó  tốt/hay với bạn cũng có thể là cách làm tốt/hay với người 

khác.  Và luôn nhớ rằng khi chúng ta là những người cung cấp dịch vụ thì chúng ta 

cũng là những khách hàng. Những gì chúng ta thích khi chúng ta gặp người cung cấp 

dịch vụ có thể tương tự như những gì người khác thích khi họ gặp một người cung cấp 

dịch vụ. 
 

2. NHỮNG KỸ NĂNG LẮNG NGHE 
 
Mỗi sự tương tác trong một buổi tư vấn là sự hòa trộn đặc biệt của 2 thế giới quan và 

thêm vào đó là một phương diện khác, nó tồn tại như là kết quả của việc 2 người nói 

chuyện với nhau. Có 3 khía cạnh: 

1. Người tư vấn: Định hướng văn hóa cá nhân bao gồm cả giá trị và các giả định, 

các vấn đề cá nhân hiện tại của họ, và các kỹ năng tư vấn và hành vi của họ. 

2. Khách hàng: Định hướng văn hóa cá nhân bao gồm cả giá trị và các giả định, 

các vấn đề cá nhân hiện tại của họ, vấn đề sức khỏe hiện tại cái mà họ 

nói cho cho người cung cấp biết. 

3. Sự tương tác: Sự kết hợp độc đáo của cả nhân viên tư vấn và khách hàng chỉ xảy ra 

trong một thời điểm. 
 

Điều cần thiết để tư vấn tốt là chúng ta nhớ “mỗi người”, người tư vấn và khách hàng, 

là người đầu tiên và quan trọng nhất. “Mỗi người” ở đây có thể là một người mẹ, một 
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đứa con gái, thưởng thức các hoạt động khác nhau, là  các chuyên gia về một cái gì đó, 

và thiếu kinh nghiệm về các cái khác. Điều quan trọng là hiểu sự tương tác xảy ra trong 

tư vấn chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống mỗi người.  Nó là nơi mà hai cuộc sống này 

giao nhau. Vì vậy, tôn trọng và quan tâm đến việc học hỏi của nhau là chìa khóa để 

thành công và cùng nhau hướng tới một mục tiêu chung.  
 

Một số kỹ năng tư vấn cần thực hiện tốt để trở thành người lắng nghe chủ động. 

Có thể kể đến: 

- Sự tập trung 

- Quan tâm đến khách hàng 

- Không ngắt lời/cắt ngang 

- Dùng những phản hồi phi ngôn ngữ (chẳng hạn như gật đầu, mỉm cười, nói tôi, 

hướng mặt tới) 

- Những cảm xúc phản hồi 

- Tóm tắt 

- Hỏi để làm rõ  

Ở trường chúng ta học làm thế nào để biết đọc, làm thế nào để biết viết và làm thế nào 

để nói chuyện. Nhưng chúng ta có bao giờ tham gia một lớp học làm thế nào để lắng 

nghe hiệu quả? 

Lắng nghe là một kỹ năng đòi hỏi phải thực hành thường xuyên. Tóm tắt những điểm 

chính là nguyên tắc để nghe tốt. Điều này  giúp xác nhận/để cho khách hàng thấy cô ấy 

hay anh ấy đang được lắng nghe và đang được hiểu về cô ấy/anh ấy. Tóm tắt cũng  giúp 

người nghe chắc chắn họ hiểu đúng những gì người khác đang nói.  

Thường thì người cung cấp có thể chỉ ra các vấn đề hoặc cảm xúc mà khách hàng không 

thể nhận thấy được, đặc biệt là khi sự xúc động được giao tiếp bằng cách phi ngôn ngữ.  

Những thông tin như vậy có thể hỗ trợ cho quá trình đưa ra quyết định.  
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3. SỬ DỤNG NHỮNG CÂU HỎI MỘT CÁCH HIỆU QUẢ  

Có 4 loại câu hỏi 

LOẠI VÍ DỤ 

Câu hỏi đóng: tiền sử về sức khỏe Bạn có bao nhiêu đứa con? 

Câu hỏi mở: để tìm hiểu về cảm xúc, niềm 

tin, sự hiểu biết của khách hàng. 

Bạn biết gì về bệnh hô hấp trên? 

Câu hỏi thăm dò: Theo dõi những phản 

ứng của khách hàng 

Bạn có thể nói cho tôi biết tại sao bao cao 

su lại làm cho người đàn ông bất lực? 

Câu hỏi dẫn dắt: không thích hợp Bạn có nghĩ bạn nên thử vòng tránh thai? 
 

 Giai điệu (lên xuống giọng) của giọng nói là quan trọng. Luôn luôn đặt câu hỏi 

một cách không dò xét. Các nhà tư vấn nên sử dụng giai điệu của giọng nói thể 

hiện sự ân cần và quan tâm. 
 

Các mục tiêu đặt câu hỏi và lắng nghe là gì? 

Khuyến khích khách hàng chia sẻ/nói 

Chia sẻ sự quan tâm của bạn với người khác 

Nâng cao sự nhận thức của bạn về cảm xúc của người khác. 

Đưa ra những thông tin cụ thể 

Cung cấp 1 mức độ kiểm soát cho khách hàng. 
 

Chúng ta có thể học được điều gì qua việc đặt câu hỏi? 

Trường hợp chung   - Bạn muốn nói về những điều gì? 

Sự kiện/thực tế   - Xảy ra chuyện gì vậy? 

Cảm xúc    -Bạn cảm thấy như thế nào? 

Lý do     - Tại sao bạn lại làm vậy? 

Cụ thể/chi tiết   - Bạn có thể cho tôi ví dụ? 
 

Câu hỏi mở: 

Câu hỏi “như thế nào” hay “nhưng cái gì “cho phép khách hàng mô tả và tiết lộ thông 

tin. Các khách hàng có thể dẫn dắt cuộc trò chuyện bằng cách sẽ chọn các câu trả lời 
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“như thế nào” và “ở đâu”. Điều này  giúp người tư vấn có thêm thông tin về khách 

hàng. 
 

Câu hỏi đóng: 

 Các câu hỏi đóng không cho câu trả lời tỉ mỉ, chi tiết nhưng sẽ có câu trả lời cụ thể. 

Câu trả lời của các câu hỏi này là “có” hay “không” hay câu trả lời bằng 1-2 từ. Loại 

câu hỏi này có tác dụng tốt trong  việc thu thập thông tin thực tế nhưng không tạo ra 

một môi trường thoải mái mà ở đó sự giao tiếp và ra quyết định thực sự có thể xảy ra. 

Bằng cách sử dụng một loạt các câu hỏi đóng, người cung cấp dịch vụ y tế có thể kiểm 

soát cuộc phỏng vấn. Các khách hàng sẽ chỉ tiết lộ thông tin cho những câu hỏi cụ thể. 

Loại câu hỏi đóng sẽ tốt khi sử dụng để thu thập thông tin về tiền sử sức khỏe, nhưng 

loại câu hỏi này chỉ nên dùng khi bắt đầu phỏng vấn và tiếp theo loại câu hỏi này phải 

là loại câu hỏi mở hay câu hỏi thăm dò.  
 

Câu hỏi thăm dò: 

 Các câu hỏi thăm dò có  một điểm cụ thể, cảm nhận, hoặc vấn đề và tập trung sâu vào 

cảm nhận/vấn đề đó. Loại câu hỏi này rất hữu ích khi khách hàng tiết lộ một thực thế. 

Sử dụng câu hỏi thăm dò rất tốt khi muốn nói về các chủ đề chủ đề nhạy cảm mà có thể 

khó khăn cho khách hàng tiết lộ về bản thân họ.  
 

Câu hỏi dẫn dắt/đoán trước: 

Các câu hỏi dẫn dắt rất hiếm khi phù hợp bởi vì loại câu hỏi này như là “người đóng 

cửa” và không khuyến khích khách hàng nói ra những gì họ thực sự cảm thấy. Người tư 

vấn sẽ gặp rủi ro khi làm cho  khách hàng cảm thấy họ phải làm những gì nhà tư vấn 

yêu cầu, ngay cả khi đó là những điều họ không muốn làm. 
  

4. PHẢN ÁNH, DIỄN GIẢI, TÓM TẮT  

Làm thế nào để bạn có thể chắc chắn rằng bạn hiểu những gì khách hàng đang nói 

và cảm nhận? 
 

Các nhà  tư vấn có hiệu quả là những người  lắng nghe được sự lạnh lùng, thờ ơ, những 

ám hiệu/tín hiệu từ khách hàng mà người cung cấp cần phải thăm dò sâu/kỹ hơn. Họ 
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cũng biết rằng thông qua phản ánh, diễn giải và tóm tắt, họ có thể hiểu thêm, làm rõ 

những gì họ đã nghe, và cảm thấy tự tin rằng họ đang hiểu khách hàng. 
 

PHẢN ÁNH 

Phản ánh và thừa nhận một cách chính xác các cảm xúc là cần thiết và quan trọng cho 

quá trình tư vấn. Đầu tiên, khách hàng phải tin rằng người tư vấn nghe và hiểu cảm xúc 

của họ  và các nhu cầu cá nhân và mối quan tâm của khách hàng trước khi họ đã sẵn 

sàng và muốn giải quyết các vấn đề, lắng nghe các lựa chọn, và đưa ra một quyết định 

được tính toán kỹ và thích hợp. Các cụm từ như “hôm nay trông bạn có vẻ buồn” hay 

hoặc “bạn có vẻ rất hạnh phúc khi nói về con cái của bạn, còn khi nó về điều khác thì 

giận giữ. Điều  này có thực sự đúng không? 
  

Cảm xúc hình thành nên cơ sở của nhiều kinh nghiệm cuộc sống. Ghi nhận những cảm 

xúc quan trọng và giúp khách hàng làm rõ chúng có thể là một trong những điều mạnh 

mẽ nhất, có ích nhất  mà một tư vấn viên có thể làm. 

Bằng cách quan sát và lắng nghe, người tư vấn tưởng tượng được cảm xúc của khách 

hàng. Sau đó, họ nói với khách hàng những gì họ nghĩ gì về những cảm xúc đó. Ví dụ, 

khi một khách hàng cảm giác và hành động có vẽ bối rối, người tư vấn có thể chỉ ra 

bằng cách nói rằng: bạn dường như đang lúng túng. Việc này hỗ trợ cho 3 mục đích: 
 

 - Nó làm cho khách hàng nghĩ về  việc họ cảm thấy thế nào và tại sao;  

 - Người tư vấn phát hiện ra có phải khách hàng đang lúng túng hay không;  

- Nếu có sự lúng túng, khách hàng và người tư vấn có thể làm rõ vấn đề thông qua thảo 

luận 
 

DIỄN GIẢI 

Diễn giải hay phản ánh nội dung lại cho khách hàng là bản chất của những gì đã được 

nói bằng cách rút ngắn và làm rõ ý kiến của khách hàng. Diễn giải không phải là việc 

lặp lại, nó được sử dụng bằng từ ngữ riêng của bạn cộng với những từ ngữ chính quan 

trọng của khách hàng để kiểm tra sự hiểu chính xác những gì khách hàng nói. 

Diển giải bao gồm: 

1. Một câu gốc như,  bạn xuất hiện để nói ... hay  tôi đang nghe bạn nói là ... 
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2. Các mô tả chính và các khái niệm mà khách hàng đã sử dụng để mô tả các tình 

huống và về ai đó. Sử dụng từ ngữ riêng của khách hàng đối với những điều quan trọng 

nhất. 

3. Cốt lõi những gì khách hàng đã nói trong hình thức tóm tắt. 

4. Kiểm tra cho chính xác. Có phải tôi nghe bạn một cách chính xác? 
 

Ví dụ:  

Khách hàng: tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Hôm nay tôi không cảm thấy khỏe. 

Người tư vấn: Bạn đang có cảm giác bị ốm và bạn không chắc lý do tại sao, đúng 

không? 

Diễn giải liên quan đến việc phản hồi cho khách hàng bản chất đã được đề cập. Phản 

ánh lại những cảm xúc chính của khách hàng đã được quan sát trong khi phỏng vấn.  

Khi bạn phản ánh cảm xúc, bạn có thể thêm vào phần diễn giải những lời xúc động 

hoặc xúc cảm mà nó phù hợp với  những người giàu cảm xúc. 

TÓM TẮT 

Tóm tắt thì tương tự như diễn giải ngoại trừ thời gian diễn giải thì thời gian dài hơn và 

có nhiều thông tin hơn. Tóm tắt có thể được sử dụng để bắt đầu hoặc kết thúc một cuộc 

phỏng vấn, để chuyển qua một chủ đề mới, hoặc để làm rõ hơn các vấn đề phức tạp 

hoặc tình trạng của khách hàng  .  Tóm tắt để kết thúc những gì đã đề cập trước đó. 
 

Ví dụ: 

Trong cuộc họp lần trước, chúng ta quyết định rằng mỗi người trong chúng ta sẽ thực 

hiện 10 cuộc phỏng vấn cá nhân với nhân viên chăm sóc sức khỏe tại thực địa để tiến 

đến cách cải thiện hệ thống giám sát và hỗ trợ. Chúng ta sẽ đi quan sát từng nhóm và 

thảo luận về những gì chúng ta đã phát hiện.  

Ví dụ: 

Khách hàng: "Tôi thực sự quan tâm đến vợ tôi. Cô ấy mong muốn cô ấy có thể ra khỏi 

nhà và nhìn thấy thế giới bên ngoài và có một công việc. Tôi là trụ cột gia đình, và tôi 

nghĩ rằng tôi có một thu nhập tốt. Bọn trẻ tôn thờ Sara như là một người mẹ hoàn hảo 

và tôi cũng vậy. Nhưng đêm qua, chúng tôi thực sự nhìn thấy các vấn đề khác nhau và 

có một cuộc tranh luận khủng khiếp đã diễn ra.  
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Người tư vấn: "Hãy để tôi xem nếu tôi có thể hình dung tình huống này của bạn. Bạn 

đang quan tâm về vợ - người muốn được đi làm ngay cả khi bạn có một nguồn thu 

nhập tốt, và nó dẫn đến một cuộc tranh luận khủng khiếp. Đó có phải là vấn đề bạn 

nhận thấy không? 

5. THỰC HÀNH 

Giải thích cho người học rằng bây giờ họ sẽ thực hành những kỹ năng tư vấn cụ thể bao 

gồm: đặt câu hỏi, phản hồi, diễn giải và tóm tắt. 

Học viên làm việc theo nhóm: phân chia 1 người đóng vai người tư vấn, 1 khách hàng 

và 1 quan sát viên. Quan sát viên sẽ sử dụng danh mục (Tài liệu 4C) để đưa ra góp ý và 

chỉ ra những kỹ năng đã được sử dụng. Tài liệu liên quan đến ngữ cảnh đóng vai (Tài 

liệu 4D) 

Mỗi nhóm thực hành trong 15 phút (5 phút cho mỗi người). Các nhóm có thể tự lựa 

chọn ngữ cảnh để mô tả. 

1. Người tư vấn: Sự định hướng văn hóa cá nhân bao gồm giá trị và những 
giả định, những vấn đề cá nhân hiện tại, cũng như những kỹ năng và hành vi 
tư vấn của họ. 

 
2. Khách hàng: Sự định hướng văn hóa cá nhân bao gồm giá trị và những giả 

định, những vấn đề cá nhân hiện tại, và vấn đề sức khỏe họ phải trình bày 
cho người tư vấn. 

 
3. Sự tương tác: sự trao đổi đặc biệt những quan điểm của tư vấn viên và khách 

hàng ở một thời điểm trong cùng một thời gian. 
 
 
 
 
 
 
 
NGƯỜI TƯ VẤN         KHÁCH HÀNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SỰ TƯƠNG TÁC 
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Tài liệu  4A 
 

CÁC LOẠI CÂU HỎI 
 

Câu hỏi đóng Câu hỏi mở Câu hỏi thăm dò 
 
Câu hỏi dẫn  

 
     

     

Khi nào dùng  
 

Tránh dùng câu hỏi 
dẫn 

 
Bắt đầu với câu hỏi đóng 
(ví dụ, một câu hỏi được sử 
dụng để biết thông tin về 
tiền sử về sức khoẻ) 

Tiếp tục với câu hỏi 
mở- 

 
Sau đó dùng câu hỏi thăm 
dò để phản hồi câu trả lời 
như là một lời yêu cầu để 
tìm kiếm nhiều thông tin 
hơn. 

  

  
  

   

  

GHI CHÚ: Ngoài ngữ 
cảnh, câu hỏi thăm dò có 
thể giống như câu hỏi dẫn
dắt 
Giải thích về một quan 
điểm trước đó.   

Yêu cầu:     

Trả lời ngắn gọn và chính 
xác; thường bằng từ “vâng/có 
hoặc không  

Trả lời dài hơn; cần 
suy nghĩ, cho phép 
giải thích cảm giác 
và mối quan tâm 

Tại sao bạn nghĩ phương 
thức tránh thai bằng 
miệng thì khó dùng?  

Dẫn dắt người trả lời 
trả lời câu hỏi theo 
cách riêng hoặc kể 
cho họ nghe về một 
điều gì đó mà có thể 
họ không nghĩ đến.  

     

Ví dụ:     

Bạn có bao nhiêu con? 

Bạn đã nghe những 
gì về biện pháp tránh 
thai bằng miệng? 

Điều gì làm cho bạn tin 
rằng con gái bạn đã quan 
hệ tình dục? 

Bạn đã từng nghe 
rằng biện pháp tránh 
thai miệng là nguy 
hiểm?  

Bạn lập gia đình chưa? 
 

Giới trẻ ngày nay 
quan tâm đến những 
vấn đề gì?  

Bạn có nghe rằng 
việc tiêm vào cơ thể 
làm dừng kinh 
nguyệt?  

   
Bạn không thích dùng 
phương pháp này chứ?  

     
Tiêu đề 4.3 
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PHẢN HỒI 
Đối với quá trình tư vấn, nhận đúng được cảm giác của khách hàng là cần thiết và 

quan trọng. Một khi khách hàng tin rằng người tư vấn lắng nghe và hiểu được cảm 

giác của anh ấy/ cô ấy và những nhu cầu và mối quan cá nhân thì họ sẵn sàng và sẵn 

lòng hợp tác để giải quyết tình huống, lắng nghe những lựa chọn và ra quyết định 

thích hợp. 
 
Nắm bắt đúng cảm giác cốt lõi và giúp khách hàng làm rõ những cảm giác đó có thể là một 

trong những điều hữu ích và có tác động mạnh nhất mà một người tư vấn viên có thể làm. 

 

DIỄN GIẢI 
 
Phản hồi lại nội dung. Phản hồi trở lại cho người cần tư vấn cốt lõi của điều vừa nói bằng 

cách nói ngắn gọn và làm rõ những nhận định của người cần tư vấn. 

Diễn giải không phải là nói lại như con vẹt; mà là sử dụng ngôn ngữ riêng của tư vấn viên 

cộng với những ý chính của khách hàng để kiểm tra lại khả năng hiểu chính xác những gì 

khách hàng vừa nói ra.  
  
TÓM TẮT 

Tương tự như diễn giải ngoại trừ việc thời gian dành cho diễn giải thì dài hơn và thông tin 

để diễn giải thì nhiều hơn. Tóm tắt được dùng để bắt đầu hoặc kết thúc một cuộc phỏng 

vấn, bắt đầu một chủ đề mới, hoặc làm rõ nhiều ý hơn và làm rõ những vấn đề hoặc tình 

trạng phức tạp của khách hàng.  
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Tài liệu 4B 

 
DANH MỤC QUAN SÁT: THỰC HÀNH CÁC KỸ NĂNG TỔNG HỢP 

 

Hướng dẫn đối với người quan sát: Bạn có cơ hội giúp đỡ đồng nghiệp của bạn cải tiến 

kỹ năng tư vấn. Xin vui lòng quan sát tư vấn-cung cấp viên cẩn thận. Ghi chú đặt biệt 

những hành vi cần được thực hành. Từ bây giờ, chú trọng vào quá trình tư vấn, không 

phải chú trọng vào giải pháp, lời khuyên hoặc câu trả lời. Đánh dấu () những hành vi 

đã xảy ra hoặc không xảy ra. Sử dụng phần ghi chú để viết ra những ví dụ cụ thể giúp bạn 

phản hồi chi tiết nhất và tốt nhất cho người cung cấp. 

 

Những hành vi được quan sát Có Không 
 

Ghi chú 

I. XÂY DỰNG QUAN HỆ    

Chú ý vào môi trường tự nhiên (đảm bảo sự riêng tư, đủ hấp 

dẫn và thoải mái cho khách hàng) 

   

Duy trì giao tiếp thích hợp bằng ánh mắt     

Nét mặt, cử chỉ, điệu bộ (mỉm cười, ngả về trước, niềm nở 

giao tiếp) 

   

Tốc độ nói, giọng nói ấm áp, dễ hiểu    

Đảm bảo sự tin cậy 
 

   

Hỏi lý do đến gặp tư vấn viên 
 

   

Sử dụng những từ ngữ khuyến khích và ca ngợi để giúp thúc 
đẩy cuộc nói chuyện  

   

Sử dụng những câu hỏi mở để bổ trợ thêm cho cuộc nói 
chuyện 
 

   

Hỏi về cảm giác 
 

   

II. THU THẬP VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN    

Đi theo những vấn đề hoặc mối quan tâm của khách hàng  
 

   

Chỉ nói về bản thân nếu thông tin đi thẳng vào vấn đề 
 

   

Không cắt ngang 
 

   

 
 


