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Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu về cách thức đưa ra lời khích lệ của người Việt bản ngữ bằng tiếng 

Việt và người Mỹ bản ngữ bằng tiếng Anh, đồng thời tìm ra những tương đồng – khác biệt giữa hai nhóm đối 

tượng trong việc thực hiện hành động ngôn từ này dưới ảnh hưởng của các yếu tố xã hội trong một số tình 

huống cụ thể.  

Để đạt được các mục tiêu trên, đầu tiên tác giả sử dụng phiếu câu hỏi siêu dụng học MPQ với 18 tình huống để 

khảo sát chọn ra sáu tình huống có tính hiệu lực và độ tin cậy cao nhất. Sáu tình huống này vốn được gắn với 

các tập hợp biến số xã hội khác nhau, bao gồm hai biến số là P (quyền lực quan hệ giữa hai đối tác giao tiếp) 

và D (khoảng cách xã hội giữa hai đối tác giao tiếp). Sáu tình huống được lựa chọn chính là nội dung chính 

của phiếu câu hỏi diễn ngôn DCT, ở đó 30 nghiệm thể là người Việt bản ngữ và 30 nghiệm thể là người Mỹ 

bản ngữ được yêu cầu viết ra những lời khích lệ mà họ sẽ nói trong mỗi tình huống. Sau đó, tác giả phân loại 

các phát ngôn thu thập được thành chín chiến lược khích lệ. Ở bước tiếp theo, tác giả tiến hành phân tích số 

lượng chiến lược và tần suất xuất hiện của các chiến lược ở sáu tình huống được nghiên cứu nhằm tìm ra 

những tác động của hai yếu tố P và D cũng như tìm ra những tương đồng, khác biệt giữa hai nhóm nghiệm thể 

trong việc sử dụng các chiến lược khích lệ. Quá trình phân tích số liệu được thực hiện dưới sự trợ giúp của 

phần mềm Exel và SPSS. 

Kết quả phân tích cho thấy các nghiệm thể Việt và Mỹ có khá nhiều điểm tương đồng trong việc sử dụng các 

chiến lược khích lệ. Bên cạnh đó, cũng tồn tại những khác biệt nhất định giữa hai nhóm nghiệm thể khi đưa ra 

lời khích lệ trong các tình huống được nghiên cứu. Ngoài ra, hai biến số xã hội là P (quyền lực quan hệ) và D 

(khoảng cách xã hội giữa hai đối tượng giao tiếp) tỏ ra có ảnh hưởng tương đối rõ ràng tới sự lựa chọn chiến 

lược cũng như tần suất sử dụng các chiến lược khích lệ của người Việt và người Mỹ bản ngữ. 

Tác giả hy vọng nghiên cứu này có thể là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các giáo viên và học viên tiếng 

Anh cũng như những người thường xuyên thực hiện giao tiếp giao văn hóa Việt – Mỹ. 

This study’s objectives are to provide an insight into how Vietnamese and American native speakers (VNS and 

ANS) verbally perform the speech act of encouraging and to investigate whether there are any significant 

similarities and differences in their use of encouraging strategies in relation to the social factors assigned in the 

situations studied. 

The data were collected from two groups of informants (30 native speakers of Vietnamese and 30 - of 

American English) via a metapragmatic questionnaire (MPQ) and a discourse completion task (DCT). The 

MPQ was designed to test the validity and reliability of eighteen situations in which people are expected to 

encourage their communicative partners. The DCT was used to elicit the informants’ encouraging verbal 

expressions in the six selected situations. The collected expressions were then categorized into nine 

encouraging strategies. Data analysis was done with the help of Exel and SPSS software. 

The findings suggest that there are many similarities between native speakers of Vietnamese and American 

English in their use of encouraging strategies. Besides, significant differences between the two groups in their 

choice and frequency of use of strategies in the six investigated situations are found. Additionally, social 

factors including relative power and social distance are inclined to exercise considerable influence on both 

groups’ verbal encouragement across all the situations.  

It is hoped that this study can be a useful reference material for teachers and learners of English as well as 

those who have frequent Vietnamese – American intercultural interations. 
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