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Sự phát triển của nhân loại đòi hỏi giao tiếp đa quốc gia và vì thế, đa văn hóa. Trong sự giao tiếp ấy, khoảng 

cách quyền lực, một trong sáu chiều đo văn hóa của Hofstede, luôn chứng minh tầm quan trọng của mình trong 

việc xem xét một xã hội tiếp nhận vấn đề sự phân phối quyền lực không đồng đều như thế nào. Vì không có 

nhiều nghiên cứu trên lĩnh vực này ở Việt Nam, công trình này được thực hiện để điều tra về biểu hiện của 

khoảng cách quyền lực trong môi trường đại học, lấy sinh viên đại học ở Việt Nam và Úc làm người tham gia 

nghiên cứu với hy vọng sẽ là một nguồn tài liệu tham khảo cho cả sinh viên và giáo viên Tiếng Anh nói chung 

và văn hóa học nói riêng. Trong nghiên cứu này, phương pháp nghiên cứu định tính được áp dụng, mời 50 sinh 

viên hai trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQGHN) và Đại học công nghệ Swinburne, Melbourne (Úc) tham gia 

vào quá trình nghiên cứu. Một bản câu hỏi 20 câu và phỏng vấn bán cấu trúc là hai phương tiện lấy dữ liệu 

nghiên cứu một mặt của vấn đề nghiên cứu là không khí lớp học. Để phân tích dữ liệu, phương pháp phân tích 

nội dung được áp dụng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng sinh viên VN có xu hướng theo cách hành xử của xã 

hội khoảng cách quyền lực lớn, trong khi đó sinh viên Úc có xu hướng ngược lại. Kết quả này khuyến nghị 

sinh viên hai nước khi du học lẫn nhau cần tìm hiểu kỹ phong cách làm việc của quốc gia chuẩn bị đến học, 

đồng thời giáo viên được khuyến khích cẩn thận hơn trong việc đánh giá sinh viên nước ngoài, và nên thảo 

luận, thương thuyết cách làm việc trong buổi đầu tiên mỗi khóa học.  

The development of mankind history requires international, thus intercultural communication. Among such 

communication, Power distance, one of six cultural dimensions introduced by Hofstede, has been playing the 

role in showing how societies handle unequal distribution of power. Since there has been little research on this 

in Vietnam, this paper was carried out to investigate power distance manifestation in the university 

environment, taking undergraduate students from Vietnam and Australia as research participants. Hopefully, 

the research would be a source of reference for students and teachers of English in general and cultural studies 

in particular. Qualitative research design was applied to discover the manifestation of power distance by 

students from University of Languages and International Studies VNU (Vietnam) and Swinburne University of 

Technology, Melbourne (Australia). Fifty students from both countries were chosen to take part in the research, 

which purposive sampling method was utilized. Structured questionnaire of 20 questions and semi-structured 

interview were employed to collect data, studying two main aspects namely group work and classroom 

environment; meanwhile, content analysis was the main data analysis method. The findings indicated that 

Australian students were likely to behave in low power distance way whereas Vietnamese students only 

followed high power distance behaviors in classroom environment. This finding suggests that students who 

schedule for overseas study should understand beforehand the working style of targeted environment. In 

addition, teachers are also advised to be careful with their foreign student evaluation, and should also negotiate 

working style with their students in the first lesson. 
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