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2. Những đóng góp mới của luận án 

Về mặt lí thuyết, luận án góp phần nâng cao vốn hiểu biết của các nhà nghiên 

cứu, giáo viên về các chiến thuât học từ vựng tiếng Anh. Các nghiên cứu khác ở Việt 

nam chỉ đề cập đến những chiến thuật học tự vựng sinh viên Việt nam sử dụng trong 

việc học từ vựng tiếng Anh của họ, luận án này nghiên cứu cụ thể hơn về các chiến 

thuật học từ vựng tiếng Anh của sinh viên đại học qua 3 giai đoạn: học, ghi nhớ và 

thực hành. Sử dụng từ điển song ngữ là cách tìm hiểu từ vựng phổ biến nhất, theo sau 

là chiến thuật phân tích thể loại từ; đoán nghĩa từ ngữ cảnh và hỏi bạn bè. Để ghi nhớ 

từ, những chiến thuật liên quan đến âm thanh và ghép từ vào bối cảnh được sử dụng 

nhiều nhất. Việc thực hành từ vựng trong sinh viên không được diễn ra một cách có hệ 

thống, và họ thường sử dụng các bài kiểm tra trên mạng để tự thực hành. Nghiên cứu 

cũng cho thấy rằng các phương tiện đa truyền thông (media) và giáo trình học là hai 

nguồn chính giúp sinh viên mở rộng vốn từ vựng của mình. Bên cạnh đó, luận án đã 

tìm ra được mối liên hệ giữa điểm số trí năng và tần suất cũng như cách sử dụng chiến 

thuật từ vựng. Phần lớn các loại trí năng đều có mối liên hệ với một hoặc hai nhóm 

chiến thuật học từ vựng. Tuy nhiên, Trí năng giao tiếp và Trí năng ngôn ngữ lại không 

có mối liên hệ với bất cứ nhóm chiến thuật nào. Mối liên hệ có ý  nghĩa có chỉ số cao 

nhất được tìm thấy giữa Trí năng âm nhạc và Chiến thuật xác định (Determination 

strategies), trong khi đó mối liên hệ thấp nhất là giữa Trí năng không gian và Chiến 

thuật xác định. Dựa trên những kết quả đó, nghiên cứu đã đưa ra những kiến nghị cho 

việc dạy và học từ vựng tiếng Anh cho sinh viên đại học. 
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2. Contributions: 

Theoretically, it could contribute more to the knowledge on vocabulary learning 

strategy research. The mixed method approach adopted in this study provides a thick 

description of EFL university students’ VLS use in different stages. Most related 

studies in Vietnam focus on the findings of which strategies are used by Vietnamese 

students; this research went a step further and attempted to explore their VLS use in 

discovering, memorizing and evaluating new words. In addition to examining VLS 

used by EFL university students, the study explores the relationship between EFL 

university students’ MI scores and their VLS use. Even though the literature 

demonstrates a certain relationship between them, it might vary from culture to 

culture. This research attempts to figure out the result in Vietnam’s context, 

contributing to the predicting of EFL learners’ success in English vocabulary learning.  

Practically, the findings of the current study provide implications for vocabulary 

learning and teaching. For example, the data from the research may help teachers to 

pay more attention to an explicit teaching of vocabulary learning strategies as well as 

to encourage students to practise learning vocabulary more regularly. Besides, the 

results from MI relationship may appear as inspirations for teachers to (1) explore 

different types of intelligences in their classrooms and modify their instructions to 

reach more students; and (2) help students recognize their potential and discover the 

most effective ways for them to learn English vocabulary. 
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