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Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu thu thập được từ bảng điều tra gồm 32 câu hỏi đối với 280 

sinh viên chuyên ngành tiếng Nhật về thủ pháp nghe mà họ sử dụng. Kết quả cho thấy các thủ pháp “Siêu nhận 

thức” và “Xã hội” được sinh viên tất cả các năm sử dụng thường xuyên hơn cả, song có sự khác nhau giữa các 

năm về tần số sử dụng thủ pháp nghe. Sinh viên năm thứ tư sử dụng các thủ pháp nghe, đặc biệt là thủ pháp 

“Xã hội” nhiều hơn sinh viên năm thứ nhất. Số lượng thủ pháp mà sinh viên năm thứ tư thường sử dụng cũng 

nhiều hơn ở các nhóm sinh viên năm khác. Thêm nữa, có xu hướng sinh viên càng lên năm trên thì việc dịch 

từng từ sang tiếng mẹ đẻ càng giảm đi so với các thủ pháp khác. 

 Từ các kết quả nghiên cứu, tác giả đã đưa ra một số đề xuất đối với việc dạy nghe tiếng Nhật tại các trường 

đại học ở Việt Nam như: 1) Cần cân nhắc sao cho thủ pháp nghe mà sinh viên các năm sử dụng có thể giúp 

khơi dậy hứng thú, tạo động cơ học tiếng Nhật cũng như tăng cơ hội nghe tiếng Nhật 2) Nên tập cho sinh viên 

sử dụng các thủ pháp “Nhận thức”, “Siêu nhận thức” một cách thường xuyên hơn ngay từ thời kì đầu học tiếng 

Nhật. 
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The research was based on the analasis of 32-item self-reported questionnairs distributed to 280 Japanese-

major Vietnamese university students. The results showed that metacognitive and social strategies were more 

frequently used by all groups, but there were some differences in frequent use of listening strategies among the 

groups. The fourth year students used listening strategies, especially social strategies more significantly than 

the first year students. The number of strategies that are often used by the fourth year students was found to be 

higher than by other years students. Moreover, there is a tendency that when students go to a higher level, the 

frequency with which they translated words into mother tongue while listening to Japanese becomes less in 

comparision to other strategies. 

From the findings, some implications to teach listening skill in the target language in Vietnamese universities 

would be given, namely 1) Strategy use by students of all years should be considered to help them to stimulate 

the interest, supply the motive to study Japanese as well to increase Japanese listening chance 2) Students 

should be trained to use cognitive and metacognitive strategies more often from the beginning of their learning 

Japanese, as the results show that the first year students use many of them much less than other years students. 
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