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Mục đích của nghiên cứu là tìm hiểu sự khác nhau về thủ pháp nghe giữa sinh viên có kĩ năng nghe tốt 

(nhóm 1) và sinh viên có kĩ năng nghe chưa tốt (nhóm 2). Đối tượng của nghiên cứu là 408 sinh viên đại học 

chuyên ngành tiếng Nhật. Dữ liệu thu thập từ bảng câu hỏi theo 5 cấp độ (five-point-Likert rating scale) và 

bài kiểm nghe nghe trắc nghiệm được xử lí, phân tích bằng phần mềm thống kê SPSS, Phân tích Nhân tố và 

Anova. Kết quả cho thấy có sự khác biệt đáng kể trong thủ pháp nghe của hai nhóm sinh viên trên. Nhóm 1 

thường sử dụng các thủ pháp “Suy luận”, “Cơ hội”, “Hỗ trợ”, “Văn hóa” và “Mục đích” nhiều hơn sinh viên 

nhóm 2, song không có sự khác biệt đáng kể giữa hai nhóm trong việc sử dụng thủ pháp “Ứng đối”. Kết quả 

cũng cho thấy sinh viên nhóm 1 sử dụng thủ pháp “Văn hóa” ít hơn các thủ pháp “Suy luận” và “Mục đích”, 

song không thấy có sự khác biệt tương tự ở sinh viên nhóm 2. Thêm nữa, sinh viên nhóm 2 sử dụng thủ 

pháp “Cơ hội” và “Ứng đối” thường xuyên như nhau, trong khi sinh viên nhóm 1 sử dụng thủ pháp “Cơ hội” 

thường xuyên hơn “Ứng đối”.    
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This paper aims to clarify the differences in the listening strategy use between more skilled and less skilled 

listeners. Subjects were 408 Vietnamese university students who were studying Japanese as their major. The 

data based on a five-point-Likert rating scale questionnaire on the listening strategy use and a multiple 

choice listening test given to the subjects was analyzed using SPSS, Factor Analysis and Anova. Significant 

differences were found in the strategy use between more skilled and less skilled listeners. Skilled listeners 

use Prediction, Chance, Subsidy, Culture and Purpose strategies more often. No significant difference was 

found in the use of React strategies between the two groups. The results also showed that less skilled 

listeners use Culture less than Prediction and Purpose while those differences were not shown in the strategy 

use of skilled listeners. Moreover, less skilled listeners use Chance and React strategies almost at the same 

frequency, while skilled listeners use Chance significantly more often than React. 
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