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CHƯƠNG MỘT: MỞ ĐẦU  

 

1.1. Lí do chọn đề tài 

Từ vựng đóng vai trò quan trọng trong việc học ngô ngữ và được ngầm định 

như một dấu hiệu chuẩn đoán sự thành công của việc học ngôn ngữ đó (Steahr, 

2008). Theo Harmer (1997), nếu như cấu trúc ngôn ngữ được xem như yếu tố tạo 

nên khung ngôn ngữ thì từ vựng lại được xem như những bộ cơ và cơ quan sống của 

cơ thể đó. Đó cũng có thể là một trong những lí do vì sao  việc dạy từ vựng tiếng 

Anh lại được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm đến trong 30 năm qua (Nation, 1990, 

2001, 2014; Rebecca, 2017; Schmitt, 1997, 2000). Mặc dù nghiên cứu đã chỉ r tầm 

trọng của từ vựng nhưng việc dạy và học từ vựng chưa đáp ứng đúng với tầm quan 

trọng đó. Có vẻ như một số giáo viên vẫn chưa nhận thức được vai trò của việc phát 

triển từ vựng trong người học.  

Bên cạnh đó, từ vựng không được xem như một môn học riêng trong chương 

trình tiếng Anh ở các trường học tại Việt Nam. Ngữ liệu này chỉ được dạy xen kẽ 

trong các môn học kĩ năng khác trong một thời gian hạn chế. Theo Lê Xuân Quỳnh 

(2013), sinh viên Việt Nam vẫn còn dựa vào định hướng của giáo viên trong việc 

học tiếng Anh, kể cả việc học từ vựng. Cũng theo Richards và Renandya (2002), 

người học tiếng Anh như một ngoại ngữ có thể đạt được mức độ tối đa trong khả 

năng của họ về việc học từ vựng nếu được dạy học từ vựng và chiến thuật học từ 

vựng thường xuyên. Nhiều nghiên cứu về chiến thuật học từ vựng đã chỉ ra rằng 

việc sử dụng chiến thuật học từ vựng ít nhiều có tác động tích cực đến việc học từ 

vựng của người học (Gu &Johnson, 1996; Lawson & Hogben, 1996; Moir &Nation, 

2002; Sanaoui, 1995; Schmitt, 1997; Stoffer, 1995; Takac, 2008; Wen-ta Tseng, 

Dornyei & Schmitt, 2006). Theo Ellis (1994, trích dẫn trong Takac, 2008): “Chiến 

thuật học từ vựng kích hoạt việc học một cách có ý thức và kéo theo nhiều yếu tố 

khác, ví dụ như sự cố gắng một cách có ý thức về nhận biết các từ mới, tập trung có 

chọn lọc, quy chiếu trong bối cảnh và lưu giữ trong trí nhờ dài hạn” (p.17). Vì vậy, 

để giải quyết vấn đề học từ vựng, chúng ta cần quan tâm đến các chiến thuật học từ 

vựng.  

Hai mươi năm học và dạy ngoại ngữ cũng đã giúp tôi nhận thấy rằng việc học 

thuộc lòng và sử dụng các dãy từ vựng để đối chiếu là hai chiến thuật học từ vựng 

phổ biến nhất của người học Việt Nam. Tuy nhiên, những chiến thuật chỉ được xem 

là có hiệu quả khi được áp dụng cùng với các chiến thuật khác (Gu & Johnson, 1996; 

Nation, 2008). Hơn nữa, việc chú trong vào đường hướng giao tiếp trong giảng dạy 
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và sự tiện lợi của từ điện online đã làm giảm sự quan tâm của giáo viên đến việc học 

từ vựng của người học một cách tường minh. Giáo viên chủ yếu dwah vào sự tự giác 

của người học và chỉ tập trung vào đánh giá vốn từ vựng của sinh viên mà thôi. Tuy 

nhiên, Takac (2008) đã nhận định rằng: “thụ đắc từ vựng không thể phụ thuộc vào 

việc học ngầm một cách vô thức, việc đó cần được kiểm soát. Học từ vựng có ý thức 

có thể đảm bảo sự phát triển của vốn từ trong ngôn ngữ cần học theo một cách logic 

và có hệ thống, nhờ đó có thể tránh được sự tích tụ một cách không có kiểm soát 

những từ ngữ không liên quan đến nhau.” (p.19) 

Chính vì vậy, kết quả của nghiên cứu này có thể làm tăng thêm sự quan tâm 

đến chiến thuật học từ vựng trong sinh viên để nâng cao hiêu quả học từ vựng của họ. 

Hơn nữa, nghiên cứu có thể thu hút sự quan tâm của các nhà giáo dục Việt nam cũng 

như trên toàn thế giới đến việc ban hành một chương trình dạy từ vựng riêng có chủ 

định trong chương trình chung.   

Một trong những nguồn cảm hứng khác cho nghiên cứu này là từ thuyết Đa 

trí năng trong dạy học ngoại ngữ. Giáo sư Howard Gardner là cha đẻ của lí thuyết 

này. Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng thuyết Đa trí năng có ảnh hưởng sâu rộng 

vào các tiêu chí giáo dục nói chung và dạy học ngoại ngữ nói riêng. Thuyết này đã 

mang một luồng gió mới đến cho việc dạy học tiếng Anh như một ngoại ngữ: một 

quá trình được dịch chuyển từ lấy người dạy làm trung tâm sang lấy người học làm 

trung tâm. Gahala và Lange (1997) đã giải thích rằng: 

Dạy học ngoại ngữ với nền tảng thuyết đa trí năng là một cách nhìn nhận sự 

khác biệt giữa những người học một cách nghiêm túc, và sau đó chia sẻ những 

nhìn nhận đó với người học và phụ huynh, định hướng người học ý thức được 

những khác biệt đó để có trách nhiệm với việc học của mình. Bên cạnh đó, 

thuyết đa trí năng còn giúp giới thiệu rộng rãi những công cụ, tài liệu giúp tang 

cường việc học và hiểu (p. 34). 

Cách tiếp cận dạy và học theo khung lý thuyết đa trí năng mang sự phong phú 

đến cho từng lớp học. Người học được xem như những thực thể duy nhất với những 

cách học đặc trưng, những chiến thuật cũng như những sở thích riêng tác động đến 

cách tiếp cận vấn đề mà họ cho là hiệu quả nhất. Đã có rất nhiều nghiên cứu liên 

quan đến việc áp dụng thuyết đa trí năng vào việc thụ đắc ngôn ngữ, đặc biệt là 

trong lĩnh vực thụ đắc ngôn ngữ trong môi trường nước ngoài (Armstrong, 2009; 

Christison, 2005; Richards & Rogers, 2014). Nghiên cứu trong lĩnh vực này cũng đã 

cố gắng tìm hiểu mối liên hệ giữa hồ sơ trí năng của người học với những khía cạnh 

khác nhau trong việc học của họ, trong đó bao gồm việc sử dụng các chiến thuật để 



 3 

học từ vựng.  

Nghiên cứu này tập trung vào mối liên hệ giữa các trí năng của người học và 

chiến thuật học từ vựng của họ vì nhiều lí do khác nhau. Thứ nhất, việc tập trung vào 

một khía cạnh ngôn ngữ sẽ giúp cho người nghiên cứu có cái nhìn sâu sắc hơn về nền 

tảng lí thuyết liên quan. Thứ hai, việc học và làm chủ vốn từ vựng rất quan trong đối 

với người học tiếng Anh như một ngôn ngữ. Thứ 3, những nghiên cứu trước đây đã tạo 

cho người nghiên cứu một nguồn cảm hứng nhất định để có thể thực hiện nghiên cứu 

này. Từ năm 2011, tôi đã bắt đầu tìm hiểu về thuyết đa trí năng và một số nghiên cứu 

đã chỉ ra rằng có một số mối liên hệ cơ bản giữa chỉ số thông minh và cách sử dụng 

chiến thuật để học từ vựng (Armstrong, 2009; Farahani & Kalkhoran, 2014; 

Ghamrawi, 2014; Izabella, 2013; Javanmard, 2012; Razmjoo, Sahragard & Sadri, 

2009). Kết quả của những nghiên cứu đó ít nhiều giúp dự đoán được hiệu quả học tiếng 

Anh của người học ở những lứa tuổi khác nhau. Bên cạnh đó, Palmberg (2011) cũng đã 

xác nhận những tác động của trí năng lên người học như sau: 

Con người có xu hướng phát triển những cách học ngoại ngữ riêng của họ tùy 

thuộc vào hồ sơ trí năng của mình. Ví dụ như đối với việc học từ vựng, một số 

người thích việc học thuộc lòng, những người khác lại thích phân chia từ ra 

thành những phần khác nhau và tập trung vào ghi nhớ những thành phần đó. 

Một số người khác tìm sự giống và khác nhau giữa các từ ngữ đó với tiếng mẹ 

đẻ của mình hoặc với một ngôn ngữ khác nữa mà họ biết. Một số khác nữa lại 

thấy những chiến thuật ghi nhớ rất hữu ích cho việc học từ vựng của họ. Những 

cũng có những người học sử dụng những chiến thuật học tăng cường và sử dụng 

chúng thường xuyên (p.17) 

Đó là những lí do mà nghiên cứu này giả định rằng vẫn tồn tại mối liên hệ nào 

đó giữa chỉ số đa trí năng của người học ở Việt nam với việc sử dụng chiến thuật từ 

vựng của họ. Cụ thể hơn, nghiên cứu này giả định rằng những người có hồ sơ trí năng 

khác nhau thì có cách học từ vựng khác nhau. Hơn nữa, văn hóa khác nhau có thể có 

những tác động không giống nhau đến người học. Chính vì vậy, đây là nghiên cứ đầu 

tiên nghiên cứu về mối liên hệ giữa hồ sơ trí năng của người Việt nam với việc sử 

dụng chiến thuật học từ vựng tiếng Anh.  

1.2. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu này được thực hiện trước hết nhằm tìm hiểu về các chiến thuật từ 

vựng mà sinh viên đại học sử dụng để khám phá, ghi nhớ và thực hành từ mới. Tuy 

nhiên, mục đích chính của nghiên cứu này là khám phá mối liên hệ giữa hồ sơ trí 

năng của người học và việc sử dụng chiến thuật từ vựng của họ. 
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1.2. Câu hỏi nghiên cứu 

Nghiên cứu này đi tìm câu trả lời cho hai câu hỏi nghiên cứu chính ưới đây. 

Hai câu hỏi này được chia thành 5 câu hỏi nhỏ. 

1. Chiến thuật từ vựng này được sinh viên đại học sử dụng để học từ mới? 

1.a. Sinh viên đại học sử dụng chiến thuật nào để khám phá từ mới? 

1.b. Sinh viên đại học sử dụng chiến thuật nào để ghi nhớ từ mới? 

1.c. Sinh viên đại học sử dụng chiến thuật nào để thực hành từ mới? 

2. Có tồn tại mối liên hệ nào giữa chỉ số đa trí năng và việc sử dụng chiến thuật 

học từ vựng của sinh viên đại học không? 

2.a. Hồ sơ trí năng của sinh viên đại học như thế nào? 

          2.b. Có tồn tại mối liên hệ giữa chỉ số đa trí năng và chiến thuật học từ vựng 

được sử dụng không? 

1.4. Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu này tập trung vào hai khía cạnh chính: Việc sử dụng chiến thuật 

học từ vựng của sinh viên đại học khu vự Bắc Trung Bộ ở Việt Nam; và mối liên hệ, 

nếu có, giữa chỉ số trí năng và chiến thuật từ vựng được sử dụng của sinh viên khu 

vực Bắc Trung Bộ. Nghiên cứu này không cố gắng để nghiên cứu những khía cạnh 

khác của từ vựng cũng như những áp dụng của thuyết Đa trí năng. Các nền tảng lí 

thuyết của nghiên cứu bao gồm chiến thuật học từ vựng của Schmitt (1997), thuyết 

Đa trí năng của Gardner(1983, 1999) Multiple Intelligences theory và các yếu tố cấu 

thành một từ của Nation (1990). 

1.5. Đóng góp của nghiên cứu 

Nghiên cứu này có một số đóng góp như sau: 

Về mặt lí luận, nghiên cứu có thể đóng góp vào nền tảng lí thuyết về các 

nghiên cứu liên quan đến các chiến thuật học từ vựng. Việc sử dụng cách tiếp cận 

nghiên cứu tổng hợp đã cung cấp một sự miêu tả có chiều sâu về việc sử dụng chiến 

thuật để học từ vựng tiếng Anh của sinh viên đại học trong từng giai đoạn khác nhau. 

Những nghiên cứu trước đây chủ yếu tập trung tìm hiểu các chiến thuật từ vựng mà 

sinh viên Việt Nam sử dụng để học từ mới một cách chung chung, nghiên cứu này có 

một cái nhìn sâu hơn về chiến thuật từ vựng mà sinh viên sử dụng để khám phá, ghi 

nhớ và thực hành từ mới đó. Hơn nữa, nghiên cứu này còn tập trung vào tìm hiểu mối 

liên hệ giữa chỉ số đa trí năng và việc sử dụng chiến thuật học từ vựng của sinh viên 

đại học. Mặc dù các nghiên cứu trước đã chỉ ra rằng có một số mối liên hệ nhất định 

giữa hai yếu tố kể trên, ảnh hưởng của các nền văn hóa khác nhau có thể cho thấy 

những kết quả khác nhau. Chính vì vậy đây cũng là nghiên cứu đầu tiên ở Việt nam 
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tìm hiểu về vấn đề này, góp phần vào việc cung cấp những đặc thù của người học 

trong cách tiếp cận từ vựng trong môi trường học thuật.  

Về mặt thực tiễn, những kết quả của nghiên cứu này đã giúp chỉ ra một số 

ngầm định cho việc dạy và học từ vựng. Kết quả nghiên cứu có thể định hướng cho 

giáo viên chú ý hơn nữa vào việc dạy chiến thuật sử dụng từ vựng một cách có chủ 

định hơn cũng như khuyến khích sinh viên thực hành từ vựng thường xuyên hơn. Bên 

cạnh đó, những kết quả liên quan đến mói liên hệ kể trên có thể trở thành nguồn cảm 

hứng cho các giáo viên khám phá những trí năng khác nhau của người học để từ đó 

thay đổi cách truyền đạt để có thể tiếp cận được nhiều người học hơn, them vào đó, 

có thể giúp cho người học nhận ra được những tiềm năng của mình và từ đó khám 

phá ra những phương pháp học từ vựng hiệu quả nhất. 

1.6. Cấu trúc luận án 

Luận án được chia thành 5 chương. Chương 1 là chương mở đầu giới thiệu lí 

do, mục đích nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu và cấu trúc của luận án. Chương 2 dùng 

để trình bày những cơ sở lí luận. Chương 3 giới thiệu về phương pháp nghiên cứu 

được sử dụng. Chương 4 bàn về các kết quả nghiên cứu cũng như những thảo luận từ 

những kết quả đó. Luận án kết thcus bằng chương 5. 

 

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

 

2.1. Giới thiệu 

2.2. Các chiến thuật học từ vựng 

Phần đầu của chương này sẽ tập trung vào những nghiên cứu liên quan đến 

chiến thuật học từ vựng. Khái niệm “kiến thức từ” được định nghĩa quan niệm của 

Nation (1990). Khái niệm chiến thuật học từ vựng được sử dụng theo khái niệm của 

Schmitt (1997) vì những tiện lợi về mặt lí thuyết lẫn thực tế của nó. 

2.3.  Thuyết Đa trí năng 

Phần này sẽ giới thiệu về quan niệm thông minh trước khi bàn đến thuyết Đa 

trí năng của Howard Gradner. Mối liên hệ giữa lí thuyết này và việc dạy học tiếng 

Anh cũng được đưa ra để phân tích. Số lượng những những nghiên cứu liên quan 

cũng chứng minh ảnh hưởng to lớn của Thuyết này lên các hệ thống giáo dục nói 

chung và đến việc dạy và học tiếng Anh như một ngoại ngữ nói riêng. Một số tên tuổi 

đáng chú ý là Christison (1995, 1998), Berman (1998), Richards và Rogers (2001). 

2.4. Những nghiên cứu liên quan 

Đã có một số nghiên cứu được thực hiện liên quan đến đề tài nghiên cứu của 
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luận án này. Những đề tài đó chủ yếu tập trung nghiên cứu về mối liên hệ giữa việc 

học từ vừng và đa trí năng ở các trường tiểu học (Brecher et al., 1998; Izabella, 2013) 

hoặc ở trường mầm non (Ghamrawi, 2014). Những nghiên cứu liên quan nhất là 

những nghiên cứu của Razmjoo, Sahragard, and Sadri (2009); Javanmard (2012); 

Farahani and Kalkhoran (2014); Ahour and Abdi, (2015), tuy nhiên những nghiên 

cứu này đều khẳng định kết quả của họ phụ thuộc vào yếu tố hoàn cảnh tại nơi họ 

thực hiện nó. 

2.5. Tóm tắt 

Nói tóm lại, những nghiên cứu trước đây đã chỉ rằng mối liên hệ giữa chỉ số trí 

năng và việc sử dụng chiến thuật học từ vựng là tồn tại. Tuy nhiên chưa có nghiên 

cứu nào ở Việt nam khai thác vấn đề này. Đó là lí do vì sao nghiên cứu này là nghiên 

này là nghiên cứu đầu tiên tìm hiểu mối liên hệ giữa hai yếu tố đó đối với người học 

ở Việt Nam. 

 

CHAPTER 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

3.1. Giới thiệu 

3.2. Lí do lựa chọn phương pháp nghiên cứu tổng hợp (mixed method 

approach) 

Phương pháp nghiên cứu tổng hợp được sử dụng trong nghiên cứu này với mục 

đích tạo ra một cách nhìn từ nhiều góc cạnh khác nhau, giúp cho số liệu đáng tin cậy 

hơn. Nghiên cứu được chia thành 2 giai đoạn: giải đoạn đầu được dành để thu thập số 

liệu định lượng, từ số liệu định lượng, số liệu định tính được thực hiện để nghiên cứu 

sâu hơn những kết quả mà giai đoạn một thu thập được.  

3.3. Đối tượng khảo sát 

 Đối tượng khảo sát trong nghiên cứu này được chia thành 3 nhóm. Nhóm khảo 

sát đầu tiên bao gồm 213 sinh viên chuyên Anh đang theo học ngành tiếng Anh tại 

trường Đại học Vinh. Những sinh viên đến từ nhiều vùng khác nhau của khu vực Bắc 

Trung Bộ. Nhóm thứ hai bao gồm  36 sinh viên được chọn vào nhóm viết nhật kí về 

việc sử dụng chiến thuật học từ vựng của họ. Nhóm thứ 3 bào gồm 65 sinh viên, được 

chia thành 9 nhóm theo mỗi loại trí năng để phỏng vấn nhóm, trong số này, 19 sinh 

viên được chọn lựa từ nhóm thứ hai và 46 sinh viên từ nhóm thứ nhất.  

3.4. Công cụ nghiên cứu 

Công cụ nghiên cứu được lựa chọn và thiết kế một cách rất cẩn thận thông qua 

việc thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng. Bốn công cụ chính được sử dụng trong 
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nghiên cứu này là bộ câu hỏi điều tra về chiến thuật từ vựng được lấy từ nghiên cứu 

của Schmitt (1997); bộ câu hỏi điều tra về chỉ số trí năng MCKenzie (1999); nhật kí 

của người học và các câu hỏi trong phỏng vấn nhóm.    

3.5. Quy trình thực hiên nghiên cứu 

Việc thực hiện lấy số liệu được thực hiện trước hết bằng cách thu thập số liệu 

từ hai bộ phiếu khảo sát về chỉ số trí năng và các chiến thuật học từ vựng tiếng Anh 

của sinh viên. Số liệu từ nhật kí của sinh viên được thực hiện tiếp theo. Tuy nhiên, 

để tránh cho những số liệu từ nhật kí không đi sai hướng nghiên cứu, một buổi tập 

huấn cách viết nhật kí được thực hiện bới người nghiên cứu. Nhật kí được thu lại 

sau 4 tuần. Sauk hi xử lí dữ liệu từ những nhật kí đó, 65 sinh viên đến từ hai nhóm 

nghiên cứu trước được mời vào giai đoạn phỏng vấn nhóm. Tất cả các số liệu sau đó 

được xử lí và tập hợp theo chủ đề của nghiên cứu đã định ra. 

3.7. Độ tin cậy và chuẩn xác của nghiên cứu 

Để kiểm tra độ tin cậy của dữ liệu được thu thập từ các công cụ nghiên cứu, 

ngoài việc sử dụng cách tiếp cận đa chiều nhờ các công cụ tiếp cận khác nhau, phần 

mềm xử lí số liệu SPSS đã được tận dụng .Chỉ số Cronbach’s alphas đã được kiểm tra 

trên hai bộ câu hỏi về đa trí năng và chiến thuật học từ vựng. Kết quả cho thấy hai bộ 

câu hỏi này là đáng tin cậy với chỉ số tương ứng là .83 và .91, dựa vào nhận định của 

George và Mallery (2002).  

3.8. Đạo đức nghiên cứu 

Dựa vào những quy tắc về đạo đức nghiên cứu trong Bryman and Bell’s 

(2007), nghiên cứu này tuân thủ theo những nghiên cứu dưới đây: 

- Những người tham gia nghiên cứu được thông báo chính xác về mục đích 

nghiên cứu ngay từ đầu. Những người tham gia vào nghiên một cách tự nguyện và họ 

cos quyền rút bất cứ khi nào họ muốn. 

- Sự riêng tư và ẩn danh rất quan trọng trong nghiên cứu này. Chính vì thế tất 

cả số liệu về người tham gia nghiên cứu đều được mã hóa. Những người tham gia 

cũng được thông báo về điều khoản này trước khi đồng ý tham gia. 

 - Số liệu nghiên cứu được bảo mật. Tất cả các số liệu nghiên cứu được tuyên 

bố chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu. 

 - Tất cả những giao tiếp đối thoại trong việc thu thập số liệu đều diễn ra một 

cách minh bạc và thành thật.  

- Bất cứ những thông tin sai lệch và có tính thiên vị đều được cố gắng tránh 

khỏi một cách tối đa. Những người tham gia nghiên cứu có quyền xem những dữ liệu 

bất cwss khi nào họ muốn. 
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CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

 

4.1. Giới thiệu 

Trong chương này những kết quả nghiên cứu của hai câu hỏi nghiên cứu chính 

sẽ được trình bày. Đầu tiên là những kết quả nghiên cứu và thảo luận của việc sử 

dụng chiến thuật học từ vựng của sinh viên đại học. Tiếp đến, những kết quả về mối 

liên hệ giữa chỉ số trí năng và chiến thuật từ vựng được sử dụng sẽ được ra vào phân 

tích và thảo luận 

4.2. Những chiến thuật học từ vựng tiếng Anh của sinh viên đại học 

Sau khi thu thập và xử lí số liệu, kết quả cho thấy rằng chiến thuật tri nhận là 

những chiến thuật được sinh viên đại học sử dụng thường xuyên nhất và chiến thuật 

tương tác là những chiến thuật ít được sử dụng nhất của những người tham gia trong 

nghiên cứu này. 

 Dữ liệu từ nhật kí học từ vựng của sinh viên và từ những cuộc phóng vấn sâu 

cũng có cùng kết quả giống như kết quả từ các công cụ định lượng. Kết quả đó như 

sau:  

- Giáo trình và các phương tiện công nghệ là hai nguồn học từ vựng chính của 

sinh viên. 

- Từ điển, đặc biệt là từ điển song ngữ, là công cụ chính mà người học dùng để 

khám phá nghĩa và các kiến thức liên quan đến từ mới. Kết quả này cũng phù hợp với 

kết quả của Nation (2000), Schmitt (1997), Lưu Trọng Tuân (2011). 

- Âm của từ mới thu hút sự chú ý của người học ở Việt nam, họ học các âm 

của từ bằng nhiều cách khác nhau. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của 

Arthenton’s (1995) khi ông nhận định rằng kết hợp âm là một trong những cách mà 

người học châu Á hay sử dụng nhất. Đặt câu với từ mới và liên hệ từ mới với những 

từ cùng họ cũng là một trong những chiến thuật sử dụng phổ biến để ghi nhớ từ vựng.  

- Tự đánh giá khả năng ghi nhớ từ mới và thực hành sử dụng từ mới không 

được thực hiện một cách có hệ thống bởi những sinh viên tham gia trong nghiên cứu. 

Kết quả này cùng quan niệm với kết quả của Azadi et al’s (2014). Bên cạnh đó, việc 

thực hành từ mới, nếu có, chỉ mang tính tiếp nhận. Kết quả này bổ sung cho kết quả 

nghiên cứu của Arthenton’s (1995) khi ông cho rằng sinh viên châu Á thường thực 

hành thông qua kĩ năng viết nhiều hơn kĩ năng nói như sinh viên châu Âu. 

- Sinh viên trong nghiên cứu này rất hiếm khi sử dụng các chiến thuật như 

Keyword Method, Loci, Peg trong khi các nghiên cứu trước đây lại cho rằng các 

chiến thuật rất hiệu quả cho việc học từ vựng.  
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 Những kết quả trên đã chỉ ra một cách nhìn toàn cảnh về việc sử dụng chiến 

thuật để học từ vựng của sinh viên đại học ở Việt nam  cũng như bổ sung vào cơ sở lí 

luận liên quan đến chiến thuật học từ vựng. Từ những kết quả trên, một số ngầm định 

cho việc học và dạy từ vựng được đề xuất. 

4.3. Mối liên hệ giữa chỉ số đa trí năng và việc sử dụng chiến thuật học từ 

vựng của sinh viên đại học 

Đây là kết quả nghiên cứu chính của luận án. Để trả lời cho câu hỏi nghiên cứu 

chính này, tất cả dữ liệu thu thập được từ tất cả các công cụ nghiên cứu được sử dụng 

để phân tích, đánh giá và thảo luận. 

4.3.1. Kết quả nghiên cứu 

4.3.1.1. Chỉ số trí năng của sinh viên đại học 

Sau khi phân tích số liệu phiếu khảo sát Đa trí năng, kết quả cho thấy rằng trí 

năng hướng nội, trí năng vận động và trí năng hiện sinh là ba trí năng có điểm số cao 

nhất. Bên cạnh đó, trí năng không gian, toán học và thiên nhiên có chỉ số thấp nhất 

(xem hình 4.1). 

 

Hình 4.1.Chỉ số đa trí năng của sinh viên đại học 

Để xác định những chỉ số trí năng vượt trội của sinh viên, sơ đồ cuối mỗi 

phiếu khảo sát được tận dụng. Những sinh viên được xem là có thiên hướng trí 

năng nào đó thì điểm số trí năng đó phải là cao nhất trong 9 trí năng điều tra. Bảng 

4.8 dưới đây lieeyj kê số lượng những sinh viên vượt trội trong từng loại trí năng 

đó. 

Bảng 4.8. Số sinh viên có trí năng vượt trội 

Loại trí năng Số lượng sinh viên 

Thiên nhiên 10 

Âm nhạc 10 

Toán học 10 
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Hiện sinh 13 

Hướng ngoại 31 

Vận động 24 

Ngôn ngữ 11 

Hướng nội 38 

Không gian 10 

Vượt trội từ hai trí năng trở lên 56 

Tổng 213 

 

4.3.1.2. Mối liên hệ giữa chỉ số trí năng và việc sử dụng chiến thuật học từ vựng 

Mối liên hệ giữa chỉ số trí năng và việc sử dụng chiến thuật học từ vựng của sinh 

viên đại học tuy nằm ở mực thấp hoặc trung bình nhưng có ý nghx thống kê. Kết quả 

này tương ứng với những kết quả nghiên cứu trước đây Ahmadian and Hosseini 

(2012) Hashemian and Adibpour (2012), Moheb and Bagheri (2013), and 

Shangarffam and Zand (2012). Tuy nhiên, cũng trong nghiên cứu này, trí năng hướng 

ngoại và trí năng ngôn ngữ không có mối liên hệ nào với các loại chiến thuật từ vựng. 

Kết quả này khác với kết quả của Sistani and Hashemian (2016) and Razmjoo et al. 

(2009). Bảng 4.9 thể hiện các mối liên hệ đó. 

Table 4.9. Mối liên hệ giữa chỉ số trí năng và việc sử dụng chiến thuật học từ vựng 

 Nat Musical Math Exist Inter Kines Verbal Intra Spatial 

DET .036 .292** -.028 -.014 -.005 .026 .084 .021 .172* 

SOC#1 -.053 -.013 -.160 .003 .059 -.226** -.097 -.180* -.100 

SOC#2 -.053 .074 -.213** -.041 .098 -.095 .047 -.286** -.073 

MEM -.133 .189* -.147 .053 .037 -.038 .089 -.120 .056 

COG -.210** .053 -.246** -.231** .128 -.060 -.059 -.209* .008 

MET -.137 -.034 .021 .058 -.012 -.139 -.037 -.049 .013 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Bảng 4.9 được hiểu như sau: 

 Có một mối liên hệ giữa trí năng thiên nhiên và chiến thuật tri nhận. Mối liên 

hệ này có nghĩa là chỉ số thiên nhiên càng cao thì sinh viên có xu hướng sử dụng 

chiến thuật tri nhận càng ít và ngược lại. 

 Trí năng âm nhạc có mối liên hệ thuận với các chiến thuật xác định và chiến 

thuật ghi nhớ, có nghĩa là sinh viên có chỉ số trí năng âm nhạc càng cao thì càng sử dụng 
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hai loại chiến thuật này càng nhiều.  

 Trí năng toán học có mối liên hệ nghịch với chiến thuật cộng tác và chiến 

thuật tri nhận. Điều này thể hiện rằng những sinh viên có chỉ số trí năng toán học có 

xu hưởng xử dụng chiến thuật trên ít thường xuyên hơn trong việc học từ vựng của 

họ.  

 Mối liên hệ giữa trí năng hiện sinh và chiến thuật tri nhận là mối liên hệ 

nghịch. Sinh viên càng có chỉ số trí năng này cao thì sử dụng chiến thuật tri nhận 

càng ít. 

  Trí năng vận động có mối liên hệ nghịch với chiến thuật công tác 1. Điều đó 

có nghĩa là những sinh viên này không thường xuyên sử dụng loại chiến thuật cộng 

tác trong việc học từ mới. 

  Trí năng hướng nội có mối liên hệ nghịch với 3 loại chisn thuật: chiến thuật 

cộng tác 1, chiến thuật cộng tác 2 và chiến thuật tri nhận. Điều đó có nghĩa là những 

sinh viên thuộc nhóm trí năng này có xu hướng ít sử dụng các chiến thuật trên để học 

từ vựng. 

 Trí năng thiên nhiên có mối liên hệ thuận với nhóm chiến thuật xác định. 

Mối liên hệ này chứng tỏ rằng những sinh viên có chỉ số trí năng thiên nhiên cao có 

xu hướng sử dụng chiến thuật xác định thường xuyên hơn các chiến thuật khác. 

 Trí năng hướng nội và trí năng ngôn ngữ không có mối liên hệ với nhóm 

chiến thuật học từ vựng nào. 

 Mối liên hệ rõ ràng nhất là giữa trí năng âm nhạc và nhóm chiến thuật xác 

định và mối liên hệ thấp nhất là giữa trí năng thiên nhiên và nhó chiến thuật xác định. 

4.3.2. Thảo luận 

4.3.2.1. Chỉ số trí năng của sinh viên đại học 

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng trí năng hướng nội và trí năng hướng ngoại 

là những trí năng có chỉ số cao nhất của sinh viên đại học trong nghiên cứu này. 

Gardner (1983) cũng phân tích hai loại trí năng này một cách kết hợp chứ không chia 

tách chúng ra một cách riêng rẽ vì một số lí do sau: nhưng dạng trí năng khác được 

định hình và so sánh ở các văn hóa khác nhau, tuy nhiên 2 loại trí năng này chứng tỏ 

một sự rõ ràng khác biết, khó so sánh và có thể không thể nhận biết được đối với 

những xã hội ngoài hành tinh (Gardner, 1983, p.240). Một lí do khác được đề cập là 

hai loại trí năng này luôn kết hợp chặt chẽ trong bất cứ nền văn hóa nào (p.241) và 

với hoàn cảnh nào thì một trong hai trí năng không thể phát triển được nếu thiếu loại 

trí năng kia. Và đó cũng là lí do vì sao kết quả cho ta thấy hai loại trí năng này có chỉ 
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số cao gần tương ứng nhau. 

 Trên thực tế, năng lực cá nhân chỉ thể hiện một phần trí năng của con người. 

Trí năng cũng cần những cấu trúc xã hội và thể chế để có thể phát triển được những 

năng lực này. Nói một cách khác, trí năng là yếu tố linh hoạt và phụ thuộc vào cấu 

trúc văn hóa. Theo Gardner (2006), một trong hai yếu tố cá nhân hay xã hội có thể 

chiếm ưu thế hơn trên con đường phát triển đó những cả hai phải tham gia vào thì trí 

năng mới hình thành được. Chính vì vậy, kết quả từ phiếu khảo sát có thể hiểu theo 

nhiều góc độ. 

Dưới góc độ văn hóa, sự vượt trội của trí năng hướng nội và trí năng hướng 

ngoại  có thể được giải thích bới những nét văn hóa châu Á. Văn hóa châu Á, trong 

đó có Việt Nam, đặt nhiều quan tâm đến sự phát triển của cá nhân, con người ở xã 

hội này được kì vọng vào việc trau dồi bản thân. Theo Cocodia (2014), quan niệm về 

Trí năng có sự khác biệt giữa văn hóa châu Á và Châu Âu. Văn hóa châu Á thường 

quan niệm trí năng kết hợp với những niềm tin tôn giáo và triết lí. Ông cũng chỉ ra 

rằng đạo đức cũng liên quan đến trí năng trong văn hóa châu Á trong khi đó văn hóa 

châu Âu lại coi yếu tố đó là tách biệt. Đó có thể là lí do vì sao những người tham gia 

trong nghiên cứu này lại có số điểm về trí năng hướng nội cao như vậy, vì những 

nhận định liên quan đến đạo đức trong phiếu điều tra thuộc về trí năng này khá nhiều. 

Xét về góc độ giáo dục, chỉ số trí năng hướng nội cao có thể được giải thích 

bởi phương pháp dạy truyền thống vẫn đang được duy trì ở rất nhiều khu vực ở Việt 

Nam. Hơn nữa, việc học để thi vẫn đang rất thịn hành trông nền giáo dục đương đại.  

Kết quả học tập qua các kì thi có ảnh hưởng rất lớn trong các đánh giá của hệ thống 

giáo dục Việt Nam. Truyền thống này đã tạo ra những người học nhận được điểm số 

cao nhờ cham chỉ học hành. Bên cạnh đó, việc tiếp nhận kiến thức trong truyền thống 

Á đông cũng đồng nghĩa với việc người học phải biết hợp tác với người khác. Đó 

cũng có thể là lí do mà chỉ số thông minh của trí năng hướng ngoại cao hơn những 

chỉ số khác.  

Trước khi tiến hành nghiên cứu, trí năng ngôn ngữ và trí năng logic toán học 

được nghĩ sẽ chiếm ưu thế trong các loại trí năng điều tra. Giả định này xuất phát từ 

những nghiên cứu cũng như những ngầm định trong thuyết đa trí năng, khi tác giả nói 

rằng trí năng con người có thể được thay đổi. Tuy nhiên hai trí năng này lại có điểm số 

thấp hơn so với các lại trí năng khác như hình 4.1. Kết quả này có thể được giải thích 

từ nhiều yếu tố: (1) sự thất bại của nên giáo dục hiên hành khi nó đã và đang cố gắng 

tập trung phát triển hai loại trí năng này từ các cấp học thấp hơn; (2) sự thiếu sót loại trí 

năng trong số những đối tượng tham gia khảo sát; (3) sự hạn chế của bộ câu hỏi khảo 
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sát. Trước hết, các chương trình tổng thể của giáo dục Việt Nam từ tiểu học đến trung 

học tập trung nhiều đến hai loại trí năng ngôn ngữ và toán học. Điều này được chứng 

minh thông qua việc dành nhiều thời gian, tiết học cho những môn này hơn các môn 

học khác. Đây cũng là hai môn học cơ bản bắt buộc có mặt trong kì thi tốt nghiệp phổ 

thông trung học. Tuy nhiên kết quả của phiếu khảo sát cho thấy trí năng logic-toán học 

chỉ chiếm vị trí cuối cùng và trí năng ngôn ngữ chiếm vị trí thứ năm trong bảng tổng 

sắp trí năng. Thứ hai, những sinh viên tham gia nghiên cứu này đều là sinh viên học 

chuyên ngành tiếng Anh . Họ được xem như những người có năng lực về toán, văn và 

ngoại ngữ, ba môn học dùng để xét tuyển họ vào ngành học hiện tại. Tuy nhiên điểm 

số từ kì thi tốt nghiệp của họ cho thấy rằng những sinh viên có điểm số của môn Văn 

cao hơn môn Toán. Kết quả này cũng phù hợp với kết quả từ Bộ GDDT công bố sau kì 

thi tốt nghiệp với hơn 50 % học sinh có điểm môn toán dưới mức trung bình (5 điểm). 

Thứ ba, phiếu khảo sát trí năng của McKenzie’ s (1999) được thiết kế trước hết dành 

cho những người Phương Tây, chính vì thế có một số nhận định trong phiếu khảo sát 

không được phù hợp để đo năng lực của người Việt, và có thể vì thế mà kết quả cũng 

hạn chế theo. 

Các loại trí năng khác có những chỉ số khá tương đồng. Những trí năng hoạt 

động đồng thời và không có trí năng thực sự hoạt động độc lập (Gardner, 1983, 1999; 

Armstrong, 2009). Kết quả này cũng giống với kết quả của Sharifi (2008), khi nhà 

nghiên cứu này kết luận rằng những trí năng này không hoàn toàn độc lập với nhau. 

Thực tế là thuyết Đa trí năng không được viết ra để phân loại con người, ngầm định 

giáo dục của lí thuyết này cho các nhà giáo dục là họ cần quan tâm đến sự khác biệt 

của người học và thay đổi phương cách giáo dục để người học có thể được giáo dục 

bằng cách hiệu quả nhất (Gardner et al, 2009; Armstrong, 2003; Hoerr, 1997).   

4.3.2.2. Mối quan hệ giữa trí năng và chiến thuật từ vựng 

Phần này được dành để thảo luận kết quả chính của nghiên cứu, đó là mối liên hệ 

giữa đa trí năng của người học và cách sử dụng các chiến thuật học từ vựng. Mặc dù 

đối tượng khảo sát chỉ dưới hạn ở 213 người, nghiên cứu này vẫn muốn cung cấp một 

cái nhìn sâu hơn về mối liên hệ đó. 

Kết quả từ phần mềm SPSS cho thấy ràng một mối liên hệ trung bình đã được 

tìm thấy giữa hai yếu tố trên. Kết quả này cũng phù hợp với những kết quả của các 

nghiên cứu trước Razmjoo et al., (2009), Hashemian and Adipbour (2012), Moheb 

and Bagheri (2013), Shangarffam and Zand (2012) and Sistani and Hashemian 

(2016). Kết quả này cũng được dự đoán vì, cũng như Ahmadian and Hosseini 

(2012) đề cập trong nghiên cứu của họ, có khá nhiều mối liên hệ giữa các trí năng 
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và các bình diện ngôn ngữ, ví dụ như kĩ năng giao tiếp và trí năng hương ngoại, trí 

năng hướng nội và siêu tri nhận, hay những khả năng trí nhận và trí năng logic-toán 

học. Hơn nữa, cả hai yếu tố kể trên đều có liên quan đến khả năng giải quyết vấn đề, 

chính vì thế một mối liên hệ tồn tại có vẻ như dễ chuẩn đoán. 

Đối với những sinh viên có trí năng thiên nhiên vượt trội, kết quả cho thấy rằng 

họ mối liên hệ với việc họ dùng chiến thuật tri nhận. Kết quả này một lần nữa khẳng 

định lại kết quả của Razmjoo et al.’s (2009) nhưng lại trái với kết quả của Ahour and 

Abdi’s (2015). Đây cũng là kết quả đáng ngạc nhiên vì trong nhóm chiến thuật tri 

nhận, không có chiến thuật nào có vẻ như phù hợp với những sinh viên yêu thiên 

nhiên này. Những người có trí năng thiên nhiên được Gardner (1999) định nghĩa như 

những người có khả năng phân loại và nhận biết các loài động và thực vật. Trí năng 

này được thể hiện trong phiếu khảo sát như khả năng phân loại đồ vật có những điểm 

chung, quan tâm đến các vấn đề môi trường, yêu quí động vật và thích học những 

môn học liên quan đến sinh học. Dữ liệu từ các cuộc phỏng vấn cũng hỗ trợ cho 

những nhận định trong phiếu khảo sát khi những sinh viên thiên nhiên này đều thể 

hiện rằng họ thích những từ vựng liên quan đến mối trường vì họ quan tâm đến các 

vấn đề môi trường, tuy nhiên họ không nghĩ nhóm từ vựng dễ ghi nhớ.  

Kết quả định lượng cho thấy mối liên hệ giữa trí năng âm nhạc và các chiến 

thuật xác định và chiến thuật ghi nhớ. Trí năng âm nhạc dường như có một số mối 

liên hệ đến một số yếu tố ngôn ngữ như là âm, nhịp điệu. Tuy nhiên chỉ số tương 

quan cao nhất lại được tìm thấy với nhóm chiến thuật xác định và tương quan thấp 

nhất lại được tìm thấy với nhóm ghi nhớ. Kết quả này không giống với kết quả của 

Akbari and Hosseini’s (2008) and Sistani and Hashemian’s (2016) khi họ chỉ ra rằng 

không có mối liên hệ nào giữa các nhóm chiến thuật này và trí năng âm nhạc, nhưng 

Ahour and Abdi’s (2015) lại chỉ ra một kết quả tương tự với nghiên cứu này. Trên 

twhcj tế, khá nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa âm nhạc và ngôn ngữ 

(Armstrong, 2003; Gardner, 1999). Trí năng âm nhạc được xem như khả năng trình 

diễn, thẩm âm và soạn nhạc. Chính vì thế trong phiếu khảo sát về chiến thuật từ vựng, 

có khá nhiều chiến thuật liên quan đến các khía cạnh này, ví dụ như là học từ vựng 

qua âm của từ, qua các phương tiện thông tin hay bằng cách đọc đi đọc lại từ đó. 

Chính vì thế kết quả của nghiên cứu cũng không đáng ngạc nhiên. Kết quả này có thể 

được giải thích bới tính chất của những người có khả năng âm nhạc, họ có khả năng 

thẩm âm và ghi nhớ qua âm một cách không ý thức rất tốt (Gardner, 1999, p.42).  

Những sinh viên thiên về trí năng toán học có xu hướng ít sử dụng những chiến 

thuật tri nhận và chiến thuật cộng tác 2, và kết quả này không giống với kết quả của 
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Ahour and Abdi (2015). Trong khi đó Sistani and Hashemian (2016) lại không tìm 

thấy mối liên hệ nào. Những chiến thuật học từ vựng được những sinh viên này 

thường xuyên sử dụng lại liên quan đến âm thanh và chữ viết. Trí năng logic-toán học 

được xe như khả năng phân tích vấn đề một cách logic, thực hiện các thao tác tính 

toán và xem xét các vấn đề một cách khoa học (Gardner, 1999, p.42). Trong khi đó, 

trong số chín chiến thuật học từ vựng ở nhóm tri nhận và 4 chiến thuật của nhóm 

cộng tác 2, không có chiến thuật nào đòi hỏi đến khả năng tư duy logic trong việc học 

từ vựng. Phỏng vấn và nhật kí từ sinh viên đã cho thấy  rằng những sinh viên này 

trình bày những từ mới của họ học một cách logic và rõ ràng. Sự bất tương ứng giữa 

số liệu định tính và dữ liệu định lượng có thể đưa đến việc phủ định mối liên hệ giữa 

loại trí năng này và nhóm chiến thuật tri nhận. 

Với những sinh viên trí năng hiện sinh, kết quả phân tích định lượng đã cho 

thấy là những sinh viên này ít sử dụng các chiến thuật tri nhận. Trong khi đó trong 

các nghiên cứu trước đây thì loại trí năng này được tìm thấy có mối liên hệ với nhóm 

chiến thuật siêu trí nhận (Hajhashemi et al., 2011) và nhóm chiến thuật cộng tác 

(Ahour & Abdi, 2015). Trí năng hiện sinh được xem như “sợi giây tri nhận rõ ràng nhất 

của linh hồn” (Gardner, 1999, p.60). Bên cạnh đó, ngữ liệu định tính  cũng chỉ rằng 

những sinh viên hiện sinh rất chăm chỉ và giàu trí tưởng tưởng. Những đặc điểm này phù 

hợp với miêu tả của Gardner (1999)  

Kết quả của nghiên cứu cũng chỉ ra rằng Trí năng vận động có mối liên hệ 

nghịch với nhóm chiến thuật cộng tác 1. Những ngữ liệu định tính đã cung cấp thêm 

những bằng chứng cho mối liện hệ đó thông qua việc sử dụng hạn chế các chiến thuật 

này trong nhật kí của họ. Kết quả này cũng giống với kết quả trong nghiên cứu của 

Ahour and Abdi (2015). Một điểm đáng lưu ý là những sinh viên có thiên hướng vận 

động thích sử dụng những chiến thuật để có thể làm tăng khả năng ghi nhớ từ của 

mình. Trên thực tế, trí năng vận động được xem như khả năng kiểm soát các cử động 

của cơ thể và khả năng kiểm soát các đồ vật bằng tay một cách khéo léo (Armstrong, 

2003). Nhìn bề mặt thì dường như không có một mối liên hệ nào giữa trí năng này 

và những chiến thuật học từ vựng trong bảng điều tra. Tuy nhiên, dựa vào những 

nghiên cứu não bộ và lịch sử phát triển ngôn ngữ, Armstrong (2009) tin rằng có một 

mối liên hệ giữa ngôn ngữ và các hệ cơ của con người. Trong số 58 chiến thuật, chỉ 

có chiến thuật số 43 “sử dụng hành động để học từ mới” được xem như có kết nối 

với trí năng vận động. Những kết quả từ cuộc  phỏng vấn cho thấy sinh viên chủ 

yếu tra từ điển để tìm nghĩa của từ chứ không mấy khi hỏi bạn hay giáo viên từ một 

từ mới nào đó. Họ cũng thể hiện việc thích thú đối với các trò chơi áp dụng trong 
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việc học nhưng những hoạt động này không được áp dụng nhiều trong lớp học vì 

hạn chế về thời gian và môi trường lớp học. Hơn nữa, giáo viên cũng không dám áp 

dụng chiến thuật này nhiều vì sợ tiếng ồn sẽ gây ảnh hưởng đến những môi trường 

xung quanh. Đó có thể là những lí do mà những sinh viên này thiếu động cơ sử 

dụng những chiến thuật này trong học từ vựng. 

Nghiên cứu cũng cho thấy sự tồn tại của mối liên hệ nghịch giữa trí năng 

hướng nội và 3 loại chiến thuật: chiến thuật cộng tác 1, 2 và chiến thuật tri nhận. 

Điều đó nghĩa là những sinh viên này có xu hướng ít sử dụng các chiến thuật trên 

trong việc học từ mới của họ. Kết quả này có thể được giải thích khi nhìn từ khía 

cạnh của các chiến thuật cộng tác, những chiến thuật này được miêu tả như những 

kĩ thuật sử dụng để đơn giản hóa những sự trao đổi, thông qua việc hỏi –đáp, để 

phát triển những sự thấu hiểu về văn hóa và hợp tác với những người khác trong quá 

trình học (Oxford, 1990). Trong khi đó, những người có xu hướng phát triển trí năng 

hướng nội lại được xem như là những người làm việc và học tập tốt hơn nếu thực 

hiện những việc đó một mình (Armstrong, 2009, p.38). Mối quan hệ nghịch giữa trí 

năng hướng nội và nhóm chiến thuật tri nhận cũng cho thấy những sinh viên này ít sử 

dụng các chiến thuật tri nhận trong việc mở rộng vốn từ của họ. Kết quả này không 

giống với kết quả trong nghiên cứu của Sistani and Hashemian’s (2016). Hơn nữa, số 

liệu thống kê từ bảng câu hỏi cũng chỉ ra răng hai đối tượng này đều có chỉ số cao 

nhất trong mỗi bảng câu hỏi nghiên cứu liên quan.  

Đối các sinh viên không gian, kết quả nghiên cứu định lượng đã cho thấy một 

mối liên hệ thuận giữa trí năng này và nhóm chiến thuật xác định. Vì trí năng này 

được định nghĩa liên quan đến hình ảnh, màu sắc và không gian, nên trong nghiên cứu 

của Sistani & Hashemian (2016) và Panahi  (2012), chiến thuật ghi nhớ được giải thích 

có mối liên hệ với trí năng này bởi vì khá nhiều các chiến thuật liên quan đến hình ảnh 

thuộc nhóm này , ví dụ như chiến thuật sơ đồ tư duy, chiến thuật nhóm các từ một theo 

không gian hay chiến thuật Keyword. Tuy nhiên trong nghiên cứu này, số liệu định 

lượng cho ta thấy những sinh viên thuộc nhóm trí năng này có xu hướng dùng dùng 

các chiến thuật xác định nhiều hơn so với các nhóm khác trong việc tìm hiểu từ mới. 

Hơn nữa, số liệu định tính thu thập được từ các cuộc phỏng vấn nhóm và nhật kí học từ 

vựng của sinh viên cho thấy rằng những sinh viên này rất sáng tạo trong việc học từ 

vựng và họ có một trí tượng tưởng khá phong phú trong việc học từ vựng của mình. 

Kết quả này có thể được giải thích bởi đặc tính trung tâm của trí năng không gian này. 

Đó là khả năng cảm nhận được thế giới hình ảnh một cách chính xác, khả năng thực 

hiện sự chuyển đổi từ những cảm nhận ban đầu và khả năng tái tạo lại những khía cạnh 
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khác nhau dựa vào những cảm quan ban đầu cho dù không có sự hiện diện rx ràng của 

các khía cạnh đó (Gardner, 1983, p.173). Và như vậy, sinh viên thuộc nhóm trí năng 

không gian đã cố gắng chuyển đổi từ thành hình ảnh, hoặc sử dụng các bút màu để tô 

đâm từ mình học. Nói tóm lại, trí năng không gian có mối liện hệ với những chiến 

thuật liên quan đến hình ảnh. 

Trong nghiên cứu này, trí năng hướng ngoại và trí năng ngôn ngữ không có 

mối liên hệ với bất cứ nhóm chiến thuật học từ vựng nào. Kết quả này khá bất ngời vì 

theo quan sát, có khá nhiều chiến thuật được ngầm hiểu là có mối liện hệ với những 

trí năng này.  

Một mặt, trí năng hướng ngoại được định nghĩa như là khả năng làm việc hiệu 

quả với người khác, và được ngầm hiểu là có mối liên hệ với nhóm chiến thuật cộng 

tác. Kết quả này lại giống với kết quả Ahour and Abdi (2015) and Sistani and 

Hashemian (2016), nhưng khác với Bandarabbasi and Karbalaei (2013). Số liệu định 

tính cũng bổ trợ thêm cho kết quả định lượng này khi những sinh viên thuộc nhóm trí 

năng hướng ngoại sử dụng chiến thuật không liên quan gì đến khả năng gaio tiếp, mặc 

dù kết quả phỏng vấn lại cho thấy những sinh viên này đánh giá cao việc lưu giữ từ 

mới lâu hơn nếu được học với bạn.  

Mặt khác, trí năng ngôn ngữ được giả định có mối liên hệ mật thiết với một số 

chiến thuật trong nhóm tri nhận, như là viết từ hay đọc từ mới nhiều lần, các dải từ. Kết 

quả này không giống với kết quả nghiên cứu của Sistani and Hashemian (2016). Ngữ 

liệu định tính cũng chỉ ra rằng những sinh viên ngôn ngữ này sử dụng các chiến thuật 

khác nhau để học từ mới và không chú ý tập trung vào bất cứ một chiến thuật nào. 

Hơn nữa, họ cũng không hề thực hành từ mới. Kết quả này làm ngạc nhiên người 

nghiên cứu vì những mối liên hệ rất rõ ràng giữa các chiến thuật và trí năng này. 

Thêm vào đó, chiến thuật ngôn ngữ là chiến thuật dễ dàng khai thác nhất trong các 

lớp học tiếng Anh và mối liện hệ đã được tìm thất ở nhiều nghiên cứu trước đây với 

nhiều nhóm chiến thuậ, trừ chiến thuật ghi nhớ (Ahour & Abdi, 2015; Hajhashemi et 

al., 2011). Lí do của sự thiếu vắng mối liên hệ này có thể được giải thích từ một trong 

những đặc điểm của trí năng ngôn ngữ. được miểu tả trong Gardner (1983): khả năng 

ghi nhớ ngôn ngữ. Điều đó có thể được hiểu là những sinh viên ngôn ngữ có khả 

năng ghi nhớ từ tốt, chính vì vậy có thể họ không cần dùng chiến thuật gì để học và 

thực hành từ mới.  

4.3.3. Kết luận 

Kết quả của nghiên cứu này có thể góp phần giúp cho các nhà giáo dục thay 

đỏi cách tiếp cận đến từng người học để việc học có hiệu quả hơn.  
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CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ NGẦM ĐỊNH CHO VIỆC DẠY VÀ HỌC 

 

5.1. Tóm tắt kết quả nghiên cứu 

Mục đích chính đầu tiên của nghiên cứu này là khám phá việc sử dụng chiến thuật 

học từ vựng của sinh viên đại học. Kết quả nghiên cứu đã cung cố thêm những nghiên cứu 

trước về chiến thuật học từ vựng trên thế giới, đặc biết đối với Việt nam, đồng thời cung cấp 

thêm thông tin về việc sử dụng chiến thuật trong việc học từ vựng của sinh viên đại học. 213 

đối tượng tham gia nghiên cứu là những sinh viên đại học. Nghiên cứu này áp dụng cách 

tiếp cận tổng hợp (mixed method approach) với việc nhấm mạnh vào giai đoạn thu thập dữ 

liệu định tính. Số liệu nghiên cứu được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, từ hai bảng câu 

hỏi về chiến thuật từ vựng và trí năn người học đến nhật kí sinh viên và phỏng vấn nhóm. 

Kết quả của nghiên cứu như sau: 

Số liệu định lượng cho thấy rằng nhóm chiến thuật tri nhận là nhóm được sinh viên 

sử dụng nhiều nhất, theo sau đó là nhóm chiến thuật cộng tác 1, nhóm ghi nhớ, nhóm siêu tri 

nhận và cuối cùng là nhóm cộng tác 2. Ba chiến thuật được sử dụng thường xuyên nhất là 

“học từ mới theo chính tả của từ”, “học từ mới theo âm của từ” và “học từ mới bằng cách 

đọc to từ lên” trong khi đó những chiến thuật ít được sử dụng nhất là “Peg Method”, “Loci 

Method”, “Keyword Method”, “đối chiếu sự tương đồng với tiếng Việt” và “sử dụng sơ đồ 

nghĩa”.  

Ngữ liệu từ nghiên cứu định tính cũng chỉ ra rằng những sinh viên này sử dụng rất 

nhiều  chiến thuật trong nhật kí học từ vựng của họ. Để khám phá từ mới, từ điển song ngữ 

được sử dụng nhiều nhất. Kết quả này cũng khẳng định lại kết quả của các nghiên cứu trước 

đây (Schmitt, 1997; Nation, 2001; Liu, 2010; Lưu Trọng Tuấn, 2011). Những chiến thuật 

khác như sử dụng từ điển đơn ngữ, đoán nghĩa theo hoàn cảnh và hỏi bạn bè cũng được 

swrd ụng khá phổ biến. Đối chiếu sự tương đồng trong tiếng Việt, dải từ mới, flashcards và 

hỏi giáo viên về nghĩa của từ là những chiến thuật ít được sử dụng nhất. Kết quả ngầm định 

rằng người học ở Việt nam cũng như những nước khác phụ thuộc nhiều vào từ điển song 

ngữ trong việc khám phá từ mới.  

Để ghi nhớ từ mới, những sinh viên này rất chú trọng đến việc sử dụng các chiến 

thuật liên quan đến âm thanh, bao gồm các chiến thuật “học từ mới qua âm thanh của từ” và 

“đọc to từ mới lên khi học”. Thực tế cho thấy việc ngữ âm tiếng Anh không được đọc như 

chữ viết đã gây khó khăn cho người học, đó cũng có thể là lí do vì sao những sinh viên này 
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lại tập trung vào việc học âm nhiều hơn các chiến thuật khác. Kết quả này cũng phù hợp với 

kết quả của các nghiên cứu trước Nation and Meara’s (2010) and Wharton’s (2000). Bên 

cạnh đó, việc sử dụng từ mới trong các câu, hội thoại hay đoạn hoặc trong các câu chuyện 

khá phổ biến. Động lực có thể là nguyên nhân để giải thích cho hiện tượng này vì những 

sinh viên này đang học viết đoạn trong lớp học viết của mình. Những chisn thuật ít được sử 

dụng như Loci, Peg or Keyword methods vì chúng không có mối liên hệ giữa các từ với 

nhau, mặc dù các chiến thuật này được các nghiên cứu khác chứng minh hiệu quả cho việc 

học từ vựng (Brown & Perry, 1991; Pressley et al., 1982; Levin et al., 1982).  

Mặc dù tất cả các sinh viên tham gia nghiên cứu đều cho răng từ vựng rất quan trọng 

cho việc học tiếng Anh của họ nhưng họ lại không thường xuyên thực hành để củng cố vốn 

từ vựng của mình. Mức độ trung bình trong việc sử dụng các chiến thuật củng cố thực hành 

đã cho thấy điều đó, chiến thuật thực hành từ mới với nhóm học được xem như cách thực 

hành thường xuyên nhất. Ngoài ra, các dạng tests được tìm thấy trên mạng cũng được sử 

dụng vớ mục đích này. Một số khác thì tự tạo ra các bài test để kiểm tra khả năng ghi nhớ từ 

của mình.   

Nghiên cứu cũng nhìn ra rằng nguồn học từ vựng của những sinh viên trong nghiên cứu 

chủ yếu được lấy từ sách học và các nguồn trên Internet. Làm các bài tập cũng là cách giúp 

những người học này mở rộng vốn từ của mình. Kết quả cũng chỉ ra rằng việc học từ vựng của 

người học trong nghiên cứu chủ yếu là cách học tiếp nhận. Lí do có thể dùng để giải thích cho 

hiện tượng này là việc thiếu những người nước ngoài tại môi trường học tập và sinh sống của 

họ, nhưng sự tiện lợi của mạng lưới Internet đã tạo cho họ cơ hội tự khám phá từ mới bằng 

nhiều cách khác nhau.  

Sự khác biệt chủ yếu giữa nghiên cứu này và các nghiên cứu khác tập trung chủ yếu 

vào câu hỏi nghiên cứu thứ 2 về mối liên hệ giữa các nhóm trí năng và cách sử dụng chiến 

thuật trong việc học từ vựng của họ. Để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu này, bảng 

khảo sát trí năng của McKenzie’s (1999), nhật kí học từ vựng của sinh viên và phỏng vấn 

nhóm được thực hiện.  

Thứ nhất, chỉ số trí năng được thống kê và phân tích thông qua phần mềm xử lí số 

liệu SPSS. Các chỉ số trí năng của 9 nhóm được phân bố khá đều nhau. Từ chỉ số cao nhất 

có trung bình là 63.3 thuộc về trí năng hướng nội đến chỉ số thấp nhất là 48.0 thuộc về trí 

năng lohic-toán học. Trong số những sinh viên này, số sinh viên có xu hướng vượt trội về trí 

năng hướng nội được tìm thấy nhiều nhất, tiếp đến là trí năng hướng ngoại, trí năng vận 
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động. Hơn ¼ người tham gia nghiên cứu có chỉ số trí năng vượt trội ở hai trí năng trở lên. 

Thứ hai, Pearson correlation coefficient tiếp tục được sử dụng để tìm ra mối liên hệ giữa 

những nhóm trí năng này và chiến thuật học từ vwngjcuar họ. kết quả cho thấy có tồn tại 

những mối liên hệ khác nhau giữa các nhóm khác nhau. Kết quả này cũng phù hợp với 

những nghiên cứu trước đây (Ahmadian & Hosseini, 2012; Razmjoo et al., 2009; 

Shangarffam & Zand, 2012; Sistani and Hashemian, 2016).  

Chỉ số tương quan cao nhất được tìm thấy giữa nhóm trí năng âm nhạc và nhóm 

chiến thuật xác định và chỉ số thấp nhất là giữa trí năng không gian và cũng với nhóm chiến 

thuật xác định này. Trí năng hướng ngoại và trí năng ngôn ngữ không có mối tương quan 

với bất cứ nhóm chiến thuật nào. Những mối liên hệ này được phân ra thành hai lọa: mối 

liên hệ nghịch và mối liên hệ thuận. Mối liên hệ thuận được tìm thấy giữa các nhóm trí năng 

âm nhạc và nhóm chiến thuật xác định và nhóm ghi nhớ; trí năng không gian và nhóm chiến 

thuật xác định. Mối liên hệ nghich được tìm thấy giữa trí năng thiên nhiên và nhóm chiến 

thuật tri nhận, trí năng logic-toán học và nhóm chiến thuật cộng tác 2, nhóm trí nhận; trí 

năng vận động với nhóm nhóm cộng tác 1 và trí năng hướng nội với các nhóm cộng tác 1,2 

và nhóm tri nhận.  

Nghiên cứu này đã cung cấp những chứng cứ thực nghiệm và lí luận về mối liên hệ 

giữa chỉ số trí năng và chiến thuật sử dụng để học từ vựng của người học tiếng Anh (mục 

4.2 and 4.3). Sự liên kết này được xuất phát từ bản chất của cả ngôn ngữ và trs năng con 

người. Những sinh viên hiện sinh này có xu hướng sử dụng rất nhiều chiến thuật trong việc 

học từ vựng của họ. Điều này có thể xuất phát tính cách tò mò cũng như óc tưởng tưởng tốt 

của họ. Tuy nhiên, kết quả này cũng nên được nhìn nhận một cách thận trọng hơn.  

Kết quả của nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nhóm trí năng khác nhau thì có những chiến 

thuật yêu thích khác nhau. “Đoán nghĩa của từ dựa vào bối cảnh” được nhóm trí năng thiên 

nhiên rất ưa thích, trong khi đó “học phát âm của từ” và “học bằng cách phân tích thành 

phần của từ” lại rất được yêu thích bới nhóm trí năng âm nhạc.  Nhóm trí năng logic-toán 

học lại có xu hướng sử dụng thường xuyên những chiến thuật liên quan đến cả việc viết và 

nói lên từ đó, như là chiến thuật học từ qua việc nghe và viết xuống các từ đó, hay là sử 

dụng các danh sách từ cũng như học từ từ các phương tiện thông tin đại chúng.  Đối với 

nhóm hiện sinh, những chiến thuật đòi hỏi trí tưởng cao lại được yêu thích, đặc biết là chiến 

thuật Keyword và chiến lược với liên hệ hình ảnh và nghĩa của từ.  Sử dụng việc viết từ mới 

lại được nhóm trí năng vân động ưa chuộng, trong khi đó nhóm trí năng hướng nội lại lại 
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thích những chiến thuật liên quan đến khả năng phân tích, như là chiến thuật phân tích các 

thành phần của từ, phân tích hình ảnh luên quan hay là phân tích các tiền tố, hậu tố của từ 

đó. Nhóm trí năng không gian sử dụng chiến thuật Keyword khá sang tạo và theo họ chiến 

thuật này giúp họ nhớ từ lâu hơn. Nhóm trí năng cũng thích sử dụng chiến thuật cộng tác 

trong giai đoạn khám phá từ mới.  

5.2. Hạn chế của nghiên cứu 

Nghiên cứu này, cũng như những nghiên cứu khác, không thể tránh khỏ một số hạn 

chế. Thứ nhất, đối tượng tham gia nghiên cứu chỉ giới hạn trong con số 213 sinh viên địa 

học, đối tượng này có thể hạn chế kết quả nghiên cứu trong phạm vị hẹp. Hơn nữa, ngữ liệu 

nghiên cứu chỉ thu thập trong vòng 6 tháng có thể gây ra một số nhận định không chính xác. 

Tuy nhiên việc thu thập số liệu trong thời gian lâu hơn nữa không khả thi trong môi trường 

nghiên cứu này. Thứ hai, việc khảo sát trí năng nên được sử dụng với các công cụ hỗ trợ 

khác như chính cha đẻ của lí thuyết này gợi ý. Các công cụ hỗ trợ có thể là phỏng vấn quan 

sát. Việc sử dụng duy nhất một bảng khảo sát có thể hạn chế tính tin cậy của số liệu liên 

quan đến trí năng. Tuy nhiên, việc thu thập số liệu một cách toàn diện như thế không khả thi 

ở môi trường đại học, khi mà sinh viên học các lớp tín chỉ khác nhau, và đối tượng tham gia 

nghiên cứu là 213 nên việc thực hiện phỏng vấn cho tất cả các đối tượng là không thực hiện 

được. Thứ ba, nghiên cứu không tìm hiểu việc quá trình sinh viên sử dụng chiến thuật học 

từ vựng trên lớp học để có thể hiểu sâu hơn mối liên hệ giữa các chiến thuật và nhóm trí 

năng. Kết quả nghiên cứu về mối liên hệ cần được các nghiên cứu sau này xem xét sâu 

hơn.Thứ tư, phương pháp sử trong nghiên cứu với các công cụ nghiên cứu đã được thay đổi 

cho phù hợp nhưng vẫn còn có những hạn chế. Chính vì vậy, những nghiên cứu liên quan 

sau này cần cản trọng hơn trong việc thay đổi công cụ cho phù hợp với bản chất của đối 

tượng nghiên cứu của mình. Mặc dù vẫn còn tồn tại những hạn chế, những đóng góp của 

nghiên cứu là không thể phủ định. 

5.3. Những đề xuất cho việc dạy và học từ vựng tiếng Anh 

Từ những kết quả trên, nghiên cứu đưa ra một số ngầm định cho việc dạy và học từ 

vựng tiếng Anh như sau: 

Việc phân tích số liệu chỉ ra rằng sinh viên đại học trong nghiên cứu này sử dụng 

phối hợp nhiều chiến thuật để khám phá, ghi nhớ và đánh giá từ mới của họ. Chính vì thế, 

một chiến thuật duy nhất có vẻ không hiệu quả so với việc kết hợp nhiều chiến thuật một 

lúc. Các nhà nghiên cứu nên xem xét đến tính chất này khi tiến hành các nghiên cứu liên 
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quan.  

Theo kết quả nghiên cứu (section 4.2), sử dụng từ điển song ngữ là chiến thuật được 

áp dụng thường xuyên nhất để khám phá nghĩ của từ. Nghiên cứu cho thấy sinh viên tự chọn 

từ điển có sẵn trên mạng Internet để sử dụng mà không có sự tư vấn nào. Chính vì vậy, giáo 

viên nên hướng dẫn sinh viên mình cách sử dụng từ điển để họ tận dụng tối đa lợi ích của nó 

và giới thiệu cho người học những cuốn từ điển song ngữ đáng tin cậy cho việc học từ vựng 

của họ. 

Nghiên cứu cũng chỉ ra người học rất chú ý đến việc học phát âm của từ mới họ gặp. 

Nghiên cứu của Henning (được trích trong Takac, 2008) đã chứng minh rằng những sinh 

viên có năng lực ngôn ngữ thấp thường phụ thuộc vào việc học âm thanh hơn là học nghĩa 

của từ. Những sinh viên tham gia nghiên cứu này đang học năm thứ hai và thứ ba trong 

chương trình đại học, tuy vậy họ vẫn theo cách học cách học của những người bắt đầu học 

ngoại ngữ. Từ thực tế đó, giáo viên cần phải hướng sinh viên của họ vào giai đoạn học cao 

hơn khi tập trung vào nghĩa của từ.  Hơn nữa, giáo viên cũng nên giới thiệu cho người học 

những chiến thuật phức tạp hơn, ví dụ như Loci, Peg and Keyword method, và tìm hiểu xem 

những chiến thuật này có hiệu quả với sinh viên mình không trong việc học từ vựng của họ. 

Sinh viên đại học được chỉ ra từ kết quả nghiên cứu là thiếu một sự thực hành cho 

những từ mới mình học để giúp cho việc lưu giữ từ vựng được lâu hơn. Schmitt (1997) đã 

nhận định rằng việc thực hành có hệ thống và có kế hoạch có thể giúp việc nhớ từ được tang 

lên tối đa. Giáo viên cần hướng dẫn người học xem lại những từ đã học khoảng 5-10 phút 

sau khi bài học kết thúc, 24 tiếng sau, một tuần sau, 1 tháng sau và sau đó là 6 tháng sau đó, 

như sự gợi ý của Russell (1979). Các giáo viên cần bổ sung các chiến thuật đánh giá và 

trong việc dạy học từ vựng của mình một cách hợp lí, tạo cho sinh viên có thói quen về việc 

học này. Việc các chiến thuật học từ vựng không được đề cập đến trong các chương trình 

sách giáo khoa cũng đưa ra gơi ý cho các nhà phát triển chương trình cần quan tâm hơn nữa 

đến khía cạnh này. 

Giáo trình học và phương tiện thông tin đại chúng là hai nguồn từ vựng cơ bản của 

người học trong nghiên cứu này. Giáo viên nên chủ động tận dụng những lợi ích của hai 

nguồn này  bằng cách đưa ra các hoạt động dạy-học có thể tận dụng được các nguồn kể trên. 

Hơn nữa, những hoạt động này cần nâng cáo kĩ năng sản sinh ở người học để họ có cơ hội 

thực hành và mở rộng vốn từ vựng sản sinh của mình. 

Kết quả nghiên cứu (mục 4.3) cũng cho thấy rằng những sinh viên khác nhau thì có 
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các hồ sơ trí năng khác nhau, ngay cả trong một lớp học nhỏ chỉ có 30 sinh viên vẫn tồn 

tại cả 9 loại hồ sơ trí năng khác nhau. Trên thực tế, Armstrong (2009) và Gardner (2006) 

đã nhận định rằng hai loại trí năng ngôn ngữ và trí logic-toán học đang chiếm ưu thế trong 

nền giáo dục hiện hành chính vì thế, người học với những thế mạnh trí năng còn lại ít 

nhiều bị thiệt thòi. Một trong những ngầm định giáo dục là giáo viên cần phải quan tâm 

đến sự tồn tại của rất nhiều nhóm trí năng trong lớp học để từ đó thay đổi những hướng 

dẫn của mình một cách phong phú hơn để tất cả người học có thể được quan tâm một cách 

tối đa nhất.  Oxford (1990) đã nhấn mạnh rằng một trong những yếu tố để những chiến 

thuật trở nên có ích là phải làm cho chúng trở nên phù hợp với cá nhân cụ thể.  

Nghiên cứu này cũng cho thấy nhóm trí năng hướng nội là nhóm trí năng có số lượng 

vượt trội nhất trong số những nhóm trí năng điều tra, trong khi đó nhóm trí năng logic-toán 

học lại là nhóm có chỉ số thấp nhất.  Có rất nhiều yếu tố có thể gây ảnh hưởng đến kết quả 

này nhưng chúng ta có thể khẳng định là người học trong nghiên cứu này không giỏi trong 

việc suy luận logic và tính toán. Chính vì vậy, cần có thêm sự đầu tư vào kĩ năng để có thể 

phát triển được nhóm trí năng này ở người học.  

Những nhóm trí năng khác nhau thì có mối liên hệ với các nhóm chiến thuật học từ 

vựng khác nhau. Chỉ có nhóm chiến thuật xác định và nhóm chiến thuật siêu tri nhận có mối 

quan hệ thuận với nhóm âm nhạc và nhóm chiến thuật xác định với nhóm trí năng không 

gian.  Các mối liên hệ còn lại đều là mối liên hệ nghịch. Từ kết quả này, giáo viên có thể dự 

đoán được những chiến thuật mà sinh viên có thể dùng hoặc không dùng khi họ hoc từ mới 

như được đề xuất trong các nghiên cứu trước (Ahmadian & Hosseini, 2012; Razmjoo et al., 

2009; Shangarffam & Zand, 2012; Sistani and Hashemian, 2016).  

Không có sự liên hệ nào được tìm thấy giữa nhóm trí năng ngôn ngữ, trí năng hướng 

ngoại và các nhóm chiến thuật học từ vựng. Chính vì vậy, giáo viên cần phải hiểu rõ người 

học và áp dụng một cách phù hợp những chiến thuật, nhờ thế mà “những người học được 

trang bị chiến thuật tốt có thể tận dụng tối đa những chiến thuật phù hợp tại thời điểm thích 

hợp nhất.” (Ahmadian et al., 2017, p.768). 

Những nhóm trí năng khác nhau có xu hướng sử dụng một chisn thuật nào đó nhiều 

hơn so với những chiến thuật khác trong việc học từ vựng của họ (section 4.2 and 5.1). 

Trong một số nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã thấy rằng người học dường như có động 

lực hơn khi họ nghĩ các bài tập “thú vị, có giá trị và quan trọng, chính vì thế thúc đẩy họ 

thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao đó” (Ahmadian, 2017, p.768). Dựa vào kết quả này, 
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giáo viên nên quan tâm đến sở thích sử dụng chiến thuật học từ vựng của sinh viên, tạo cơ 

hội đủ để cho họ được sử dụng chiến thuật yêu thích của mình. Ví dụ như những sinh viên 

vận động thích các động tác liên quan đến hoạt động viết, vì vậy những chiến thuật liên 

quan nên được khuyến khích áp dụng.  Có rất nhiều các hoạt dộng dạy –học được đề xuất 

trong các cuốn sách liên quan đến thuyết đa trí năng mà giáo viên có thể tham khảo 

(Berman, 1998; Christision, 2005; Palmberg, 2011). 

 Đối với các nhà nghiên cứu, kết quả này có thể giúp họ có một cách nhìn sâu hơn 

về việc áp dụng thuyết đa trí năng vào nghiên cứu của mình, như việc áp dụng thuyết đa trí 

năng trong việc xây dựng chương trình giáo dục, chương trình sách giáo khoa giúp cho 

người học phát triển tối đa năng lực của mình và có thể học một cách tự lực hơn.  

Cuối cùng, theo Gardner et al. (2009) “Chỉ có những cá nhân có thể nghĩ về một chủ 

đề bằng nhiều cách khác nhau mới có cái hiểu toàn diện về chủ đề đó” (p.8). Trong trường 

hợp này, sinh viên có thể sử dụng thuyết đa trí năng như một khung lí thuyết cho việc học từ 

vựng của mình. Ví dụ như thay vì học từ mới bằng cách truyền thống với việc viết đi viết lại 

từ đó hoặc học thuộc lòng nó, người học có thể áp dụng nó bằng ít nhất chin cách khác nhau 

như là vẽ biểu tượng tạo nhạc, tạo hành động kết nối với từ vựng đó etc.  Sự phong phú 

trong việc tiếp cạn người học là dấu hiệu giúp cho sinh viên nhận biết được từ vựng một 

cách bền hơn. Sử dụng chiến thuật đa trí năng có thể giúp người học tiếp nhận được thông 

tin mới và tạo ra những kinh nghiệm khác nhau (Gardner, 1999). Nói một cách khác, giáo 

viên cần phải tạo ra các hoạt động từ vựng  yêu cầu sinh viên sử dụng nhiều cách tiếp cận 

khác nhau cho một vấn đề mà thôi.  

Nói tóm lại, việc dạy học phải phù hợp với nhu cầu của những cá nhận khác nhau và 

không nên măc định là người học sẽ sử dụng cùng một cách tiếp cận chỉ bới vì giáo viên chỉ 

áp dụng cách tiếp cận đó. Thuyết đa trí năng được sinh ra không phải để phân loại người 

học, theo Gardner (1999), “Thử thách lớn nhất trong việc khai thác tiềm lực con người là 

làm thế nào để tận dụng được sự duy nhất trong bản thân họ” (p.45). 

5.4. Đề xuất cho những nghiên cứu sau này 

-  Nghiên cứu về tác động của nguồn học từ vựng lên việc học từ vựng của người 

học. Nghiên cứu này chỉ tìm hiểu các nguồn từ vựng mà người học dùng để khai thác và 

mở rộng vốn từ của họ. Nghiên cứu để tìm hiểu ảnh hưởng của các nguồn này lên việc học 

từ vựng, ví dụ như đến thời gian ghi nhớ từ, có thể cho thấy những kết quả thú vị.  

- Nghiên cứu về ảnh hưởng của kinh nghiệm trong việc học tiếng Anh lên việc sử 



 25 

dụng chiến thuật học từ vựng trong các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Kinh nghiệm ở đây 

được hiểu là số năm học tiếng Anh của sinh viên trong môi trường đại học. Nghiên cứu này 

đã lấy số liệu từ những sinh viên năm thứ hai và năm thứ ba những khôn g có sự phân biệt 

nào được thực hiện để xem có sự khác biệt gì giữa những đối tượng này không.  

- Nghiên cứu về các chỉ số trí năng liên quan đến việc sử dụng các chiến thuật trong 

quá trình thực hiện việc học từ vựng đó. Với loại hình nghiên cứu này, các dụng cụ thu thập 

số liệu như verbal protocol nên được khuyến khích sử dụng. Nghiên cứu này chỉ sử dụng 

những chiến thuật hậu chiêm nghiệm, những chiến thuật khác nên được áp dụng để có một 

cái nhìn kĩ hơn về vấn đề thụ dắc ngôn ngữ.  

Và cuối cùng, những nghiên cứu liên quan đến chisn thuật học từ vựng và đa trí năng 

nên được tiếp tục tìm hiểu sâu hơn vì chúng có vai trò quan trọng trong việc học ngôn ngữ. 

Việc nghiên cứu đó chắc chắn sẽ đóng góp không nhỏ vào quá trình dạy và học từ vựng nói 

riêng và ngôn ngữ tiếng anh nói chung.  

5.5. Kết luận 

Nghiên cứu này được thực hiện để tìm hiểu việc sử dụng chiến thuật học từ vựng 

tiếng Anh của sinh viên đại học cũng như mối liên hệ giữa thuyết đa trí năng và các sự sử 

dụng các chiến thuật đó. Kết quả của nghiên cứu đã giúp chúng ta có mọt cacsi nhìn sâu hơn 

về các chiến thuật mà sinh viên đại học sử dụng trong việc khám phá từ mới, ghi nhớ và 

thực hành, đánh giá từ mới.  Nghiên cứu này cũng cho thấy những nhóm sinh viên có trí 

năng vượt trội khác nhau thì có mối liên hệ khác nhau với các nhóm chiến thuật học từ 

vựng. Nghiên cứu này ít nhiều đóng góp vào kho tang những nghiên cứu trước đây về chiến 

thuật học từ vựng và thuyết đa trí năng ở Việt nam nói riêng và trên thế giới nói chung. Mặc 

dù cần có thêm nghiên cứu để khẳng định lại kết quả của nghiên cứu này nhưng những đóng 

góp về mặt lí luận và thực tiễn của nghiên cứu cho việc dạy và học từ vựng là không thể phủ 

định. 
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CHAPTER 1: INTRODUCTION 

 

1.3. Rationale 

Vocabulary plays an indispensable role in langue learning and is assumed to 

be a good predictor of language proficiency (Steahr, 2008). It is also generally 

believed that if language structures make up the skeleton of language, then it is 

vocabulary that provides the vital organ and flesh (Harmer, 1997). This is probably 

one of the reasons why English foreign language (hereafter EFL) vocabulary 

teaching has become the focus of several studies in EFL teaching and learning for 

the last thirty years. The growth of interest in vocabulary has also been reflected in 

many books (Nation, 1990, 2001, 2014; Rebecca, 2017; Schmitt, 1997, 2000). 

Although research has demonstrated the key role of vocabulary learning, the 

practice of EFL vocabulary teaching has not been always responsive to such 

knowledge. It seems that some teachers have not fully recognized the tremendous 

communicative advantages of developing an extensive vocabulary.  

Moreover, vocabulary learning has not been specified as a training program 

in the Vietnamese tertiary training framework. Vocabulary teaching is usually 

integrated into other skills, especially in reading, for a limited time. Moreover, Lê 

Xuân Quỳnh (2013) found that Vietnamese students still need their teachers to play 

the role of a guide or learning facilitator who provides them with guidance and 

directions about the process of learning, including vocabulary learning. This 

naturally led to a greater interest in how individual learners approached and 

controlled their own learning and use of language. According to Richards and 

Renandya (2002), EFL learners can achieve their full potentials in learning 

vocabulary with an extensive vocabulary teaching and strategies for acquiring new 

words. A great deal of vocabulary learning strategies research has shown that 

learners’ vocabulary learning strategy use has some impact on vocabulary learning 

(Gu &Johnson, 1996; Lawson & Hogben, 1996; Moir &Nation, 2002; Sanaoui, 

1995; Schmitt, 1997; Stoffer, 1995; Takac, 2008; Wen-ta Tseng, Dornyei & 

Schmitt, 2006). According to Ellis (1994, as cited in Takac, 2008): “Vocabulary 

learning strategies activate explicit learning that entails many aspects, such as 

making conscious efforts to notice new lexical items, selective attending, context-

based inferencing and storing in long-term memory” (p.17). Consequently, to deal 

with vocabulary learning problems, vocabulary learning strategies should be taken 

into consideration.  
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Twenty years of learning and teaching in the EFL university context also 

helped the researcher to recognize that rote memorization and word lists are two main 

strategies used among EFL students, which was thought to be only useful if they are 

among a variety of actively used strategies (Gu & Johnson, 1996; Nation, 2008). 

Moreover, the current promotion of the communicative approach to language 

teaching and the availability of e-dictionaries have discouraged language teachers, 

especially teachers at tertiary education, from teaching their students how to learn 

vocabulary in an explicit way. They rely mostly on their students’ self-initiated 

vocabulary learning and focus solely on the assessment of learners’ acquisition of 

vocabulary knowledge. However, Takac (2008) stated: “Vocabulary acquisition 

cannot rely on implicit incidental learning but need to be controlled. Explicit 

vocabulary teaching would ensure that lexical development in the target language 

follows a systematic and logic path, thus avoiding uncontrolled accumulation of 

sporadic lexical items.” (p.19) 

The findings of this study may raise awareness of vocabulary learning 

strategies which EFL university students may need to improve their English 

vocabulary learning. Furthermore, this might attract educators’ attention to the need 

for explicit vocabulary teaching and VLS instruction not only in Vietnam but also in 

the EFL/ESL context around the world. 

Another impetus for this study comes from one of the theories that have 

recently underpinned techniques used in teaching vocabulary to EFL learners: 

Multiple Intelligences (hereafter MI) theory by Gardner (1983). Gardner is currently 

Professor of Cognition and Education at the Harvard Graduate School of Education. 

His MI related work has proved a profound impact on educational principles and 

practice, including foreign language learning and teaching. A new window has been 

open to the EFL/ ESL teaching and learning process. This is a shift from teacher-

centered curriculum to learner-centered one. Gahala and Lange (1997) explained: 

Teaching [foreign language] with MIs is a way of taking differences among 

students seriously, sharing that knowledge with students and parents, guiding 

students in taking responsibility for their own learning, and presenting 

worthwhile materials that maximize learning and understanding (p. 34). 

MI approach to language teaching and learning brings the learners’ diversity 

into the classroom. Learners are now viewed as unique individuals, with distinctive 

learning styles, strategies and preferences, which, as a result, influence the ways 

they approach learning and the kinds of activities they favor or learn most 
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effectively from. There is a paucity of research about the application of the MI 

theory in language acquisition, especially in foreign and second language settings 

(Armstrong, 2009; Christison, 2005; Richards & Rogers, 2014). Research in this 

area has been trying to investigate the relationship between students’ MI profiles and 

various aspects of language learning, including the use of vocabulary learning 

strategies. They all concluded that MI theory is very promising in ESL/EFL 

teaching and learning because of its pluralistic view of the mind. 

This study attached to the relationship between MI and vocabulary learning 

strategies for many reasons: (1) the focus on one specific language domain helps the 

researcher to be more critical for the sake of conceptual clarity; (2) the mastery of lexis 

in ESL/ EFL acquisition process is important and (3) the previous related findings are 

inspiring. Attracted by MI theory in 2011, I did some related research and found that 

many researchers have indicated some correlation between learners’ MI scores and 

their use of vocabulary learning strategies (Armstrong, 2009; Farahani & Kalkhoran, 

2014; Ghamrawi, 2014; Izabella, 2013; Javanmard, 2012; Razmjoo, Sahragard & 

Sadri, 2009). The findings of those quantitative studies have shown that identifying the 

relationship between students’ MI profiles and their VLS use may help predict 

language learners’ success in their learning process. Besides, Palmberg (2011) 

confirmed the impact of different MI indexes on learners’ VLS: 

Depending on their personal MI profiles, people tend to develop their own 

favorite way (or ways) of learning foreign languages. For vocabulary learning, 

for example, some prefer traditional rote learning. Others divide the foreign 

words into parts or components and concentrate on memorizing these instead. 

Some look for similarities between the foreign-language words and grammatical 

structures and the corresponding words and structures in their mother tongue or 

other languages they may know. Some people mnemonic devices helpful, at 

least occasionally. Others have adopted accelerated learning techniques and use 

them on a more or less permanent basis. (p.17) 

Accordingly, it was hypothesized that there is some relationship between 

Vietnamese EFL university students’ MI scores and their VLS use. More specifically, 

it was assumed that students with different MI profiles might have different strategic 

vocabulary learning. Nonetheless, different students from different cultures may 

possess different results. In addition, none of the previous studies investigate the 

relationship between Multiple Intelligences and vocabulary learning strategies 

specifically to EFL university learners in Vietnam. That is the reason why this 
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research tried to examine the potential relationship which might enrich the current 

literature and contribute to vocabulary acquisition in English language teaching and 

learning. 

1.2. Research objectives 

This study purports to find out which vocabulary learning strategies EFL 

university students use to discover, memorize and practise new words; investigate 

EFL university students’ MI scores; examine the relationship, if any, between EFL 

university students’ MI scores and their vocabulary learning strategy use. 

1.3. Research questions 

The thesis seeks to answer the two main research questions, which were 

divided into five sub-questions:  

1. What vocabulary learning strategies do EFL university students use to learn 

English vocabulary? 

1.a. What strategies do EFL university students use to learn new words? 

1.b. What strategies do EFL university students use to memorize new words? 

1.c. What strategies do EFL university students use to evaluate their new word 

knowledge? 

2. To what extent are EFL university students’ MI scores related to their VLS use? 

2.a. What are EFL university students’ MI scores? 

2.b. What is the relationship between students’ MI scores and VLS use 

frequency? 

1.4. Research scope 

This research focused on two main aspects: the use of vocabulary learning 

strategies among 213 EFL university students in North Central area in Vietnam, and 

the correlation analysis between vocabulary learning strategies’ (hereafter VLS) use 

and MI scores was conducted among these students. It does not attempt to investigate 

other specific aspects of word knowledge or the application of MI theory. This 

research also adopted Schmitt’s (1997) vocabulary learning strategies, Gardner’s 

(1983, 1999) Multiple Intelligences theory and Nation’s (1990) component of word 

knowledge as its conceptual frameworks. 

1.5. Significance of the study 

This research is significant for a number of reasons. 

Theoretically, it could contribute more to the body of knowledge on 

vocabulary learning strategy research. This study adopted a mixed method approach 
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which 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 practising 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 is the first attempt to find out the result in the Vietnam 

context, contributing to portray EFL learners’ personalized strategic approaches to 

English vocabulary learning in academic settings.  

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 vocabulary. 

1.6. Structure of the thesis 

The thesis consists of five chapters.  

Chapter 1 is the introduction. Chapter 2 presents the literature review. Chapter 

3 is the Methodology. Chapter 4 deals with findings and discussion. Chapter 5 is the 

conclusion and implication. 

 

CHAPTER 2: LITERATURE REVIEW 

 

2.1. Introduction 

This chapter presents a brief review of the literature related to the study, 

including language learning strategies, vocabulary learning strategies, MI theory and 

second language acquisition, MI theory and English language teaching (hereafter 

ELT) and learning. Previous studies related to the current one are also discussed. 

Besides, justification of adopting Vocabulary Learning Strategies (hereafter VLS) 

and MI theory as a conceptual framework is given in this chapter. 

2.2. Vocabulary learning strategies 

The first part of the chapter focused on vocabulary learning strategies. The 
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notion ‘word knowledge’ was defined in Nation’s point of view. For the purpose of 

the study, the taxonomy of VLS by Schmitt (1997) was chosen as the construct for 

this study because of its scientific simplicity and validity, as mentioned previously. 

2.3.  Multiple Intelligences Theory 

This section discussed the literature of Intelligence theories before more 

precisely discussing Multiple Intelligences theory by Howard Gardner. The 

relationship between MI theory and ELT was also discussed. The number of related 

books and studies about various aspects of language give MIT a prestigious status. 

Many authors all over the world have contributed to promote the application of MI 

into EFL/ESL classrooms, such as Christison (1995, 1998), Berman (1998), and 

Richards and Rogers (2001).  

2.4. Previous studies on MI theory and vocabulary learning strategies 

By reviewing the literature of MIT and VLS in the third part, the study tried to 

see to what extent previous related studies have gone. Not many have been carried 

out all over the world. The studies mostly focus on vocabulary learning in primary 

schools (Brecher et al., 1998; Izabella, 2013) or in preschool (Ghamrawi, 2014). 

Razmjoo, Sahragard, and Sadri (2009); Javanmard (2012); Farahani and Kalkhoran 

(2014); Ahour and Abdi, (2015) all conducted their research at university level with 

context-bound findings. 

2.5. Summary 

Taken as a whole, there is evidence that MI theory and vocabulary learning 

strategies are related, but their effects on vocabulary learning have not been 

identified. There is no research on the relationship between MI scores and vocabulary 

learning strategies and how each type of intelligence relates to vocabulary learning of 

EFL university learners in Vietnam. This thesis will be carried out to find out the 

difference of strategies use among different MI learners and to see the potential 

relationship between MI and VLS of EFL university students in Vietnam. 

 

CHAPTER 3: METHODOLOGY 

 

3.1. Introduction 

This chapter presents the research methodology that was used in this study. 

The first section provides the rationale for the research design and the subsequent 

sections introduce information about participants, data collection and analysis 

methods. The pilot testing of the validity and reliability of current research 
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instruments are also included in this chapter. 

3.2. Rationale for the mixed methods approach 

The mixed method approach was used in this study for a holistic exploitation 

of the research problems. A combination of various research techniques, such as 

questionnaire survey, interviews, and diaries, was implemented to collect the data and 

increase this investigation’s reliability and validity.  

3.3. Participants 

There were three groups of participants in this study. The first group of 

participants consisted of 213 young adult Vietnamese EFL learners. They were 

English major students in their second and third year at Vinh University. These 

students came from different regions in the North Centre of Vietnam. The second 

group included 36 students (34 females and 2 males) who were selected and invited 

to write diaries. The third group consisted of 65 interviewees, divided into nine 

intelligence groups based on their MI scores and grouped on Facebook network. 

Nineteen students were randomly chosen from the second group (diarists) and 46 

were new. 

3.4. Data collection tools 

A careful selection of research instruments was considered. Four main 

information elicitation techniques were used to collect and elicit information for this 

study - VLS questionnaire, MI checklist, interviews and students’ diaries. The 

combination of data collection methods aimed to provide a more holistic view of 

participants than using only one data collection method. All the tools were first tested 

though the pilot study and then modification, if necessary, was made to be reasonably 

applied to the main study.  

The two surveys, adapted from McKenzie’s (1999) MI checklist and Schmitt’s 

(1997) VLS questionnaire, were used to find out students’ MI scores and their 

selection of VLS used to learn new English vocabulary, respectively. The face-to-

face interviews provided an overall view of EFL university students’ VLS use and the 

in-depth interview through Facebook groups helped clarify information from data 

resources. Diary keeping is the other tool which aimed at providing participants with 

the opportunity and time to reflect more deeply on their vocabulary learning, thus 

increasing the validity and reliability of the study. The sample of 213 EFL university 

students might be smaller when compared to other studies relating to VLS use. 

However, the qualitative and quantitative methods used in this research helped 

provide a better understanding of Vietnamese EFL learners’ vocabulary learning and 
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the relationship between their MI scores and VLS. 

3.5. Data collection procedure 

Data collection for each participant started with the first interviews, the VLS 

questionnaire and then the MI inventory, which were completed all together in the 

classroom. Additional data collected included the diaries from 36 students of nine 

MI groups. As Rubin (1981) points out that subjects need to be trained to write 

about their strategies, because without instruction, students may give insufficient 

detail. The training session was held at the third meeting of the experiment. 

Participants were shown how to select and report their VLS and familiarized with 

the data collection procedure. The diaries were collected after four weeks. After 

having transcribed and themed the diaries, the researcher invited 65 students to take 

part in the group interviews. 

3.7. Research reliability and validity 

Cronbach’s alpha coefficient, which was obtained by SPSS, was usually used 

to measure the consistency reliability (Cronbach, 1984). Cronbach’s alphas for the 58 

items of the VLS questionnaire and nine groups of MI survey were .83 and .91, 

respectively (see Appendices I and J), which are considered highly reliable, based on 

the guidelines provided by George and Mallery (2002). Moreover, as discussed in the 

pilot study, all research instruments were tested and corrected before being applied to 

the main study. The research was also reliable and valid to the extent that the findings 

were triangulated by using multiple methods and data, including questionnaires, 

interviews and diaries. 

3.8. Ethical considerations 

Educational research, as other research in social science, concerns people’s 

lives. That is the reason why ethical issues were taken into account. Based on 

Bryman and Bell’s (2007) principles of ethical considerations, the researcher 

conducted the study according to the principles below: 

- Participants were informed about the purpose at the beginning of the study. 

No deception or exaggeration about the aims and objectives of the research was 

made. Participants volunteered to take part in the study and they could withdraw 

whenever they wanted. 

- Privacy and anonymity of participants were of a paramount importance. 

Pseudonyms were used to name the participants. All the participants were informed 

in the questionnaires that all the personal information would be kept confidential. 

- Research data was confidential. All the data were declared in the 
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questionnaires to be used only by the researcher for the research purposes. 

- Any type of communication in relation to the research was done with honesty 

and transparency.  

- Any type of misleading information, representation of primary data findings 

in a biased way was avoided. Participants were given opportunity to check the 

accuracy of the data, though none of them required it. This opportunity was explained 

to them before their participation in the research. 

 

 

CHAPTER 4: FINDINGS AND DISCUSSION 

 

4.1. Introduction 

This chapter is divided into two sections. The first section presents the results 

of VLS use by EFL university learners. The quantitative data from the VLS 

questionnaire are introduced and then supported by qualitative data from 35 students’ 

diaries and interviews. It is followed by the discussion and pedagogical implications. 

The second section focuses on the relationship between students’ VLS use and their 

MI scores. It was hypothesized that there is a connection between VLS use frequency 

and the type of intelligence in which students are strong. In line with the individual 

difference theory adopted in this study, it was assumed that the VLS use frequency 

might also be influenced by the learners’ dominant intelligences. Accordingly, data 

from the second research question are analyzed, followed by the discussion. Key 

findings are summarized at the end of the chapter. 

4.2. EFL university students’ VLS use 

This section seeks to answer the first research question about vocabulary 

learning strategies that EFL university learners use to learn new words. The findings 

from the VLS survey show that the cognitive strategies were found to be the 

participants’ most frequently used VLS category, and the Social strategies in the 

Consolidation stage were the least-used VLS category among the six VLS groups.  

The data from students’ diaries and pre- and in depth interview were consistent 

with the findings from the quantitative analysis. The main findings from the 

methodological triangulation of the current study can be concluded as follows: 

- Course books and media are the main resources from which participants in 

this study reported using to expand their word size. 

- Dictionaries, especially a bilingual dictionary, are the main reference to learn 
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new words among EFL university students. This finding goes in line with the 

findings of Nation (2000), Schmitt (1997), Lưu Trọng Tuân (2011). 

- Word sound tended to attract Vietnamese EFL university learners in this 

study, so they studied it in different ways. This finding is consistent with Arthenton’s 

(1995) findings, which reveal that sound association is one of the most frequently 

used by Asian learners. Putting new words in sentences and connecting words to their 

relatives were popular strategies among participants to memorize new words. 

- Testing and practicing strategies were not systematically employed by the 

subjects in this study. This is in line with Azadi et al’s (2014) findings. Moreover, 

their practice is usually receptive. This result confirms Arthenton’s (1995) finding, 

which indicates that Asian students depend on practice through writing rather than 

through oral communication, which is a practice strategy commonly found among the 

European learners. 

- Some strategies which are believed to be useful to learn vocabulary were 

ignored by EFL students, such as Keyword Method, Loci Method, or Peg Method. 

This result is consistent with Nation’s (2000) claim. 

The findings gave a deep understanding of VLS use among EFL university 

learners in Vietnam, and strengthen the findings of previous study literature. From 

these results, several pedagogical implications for vocabulary teaching are put 

forward. First, training students to use a dictionary as well as recommending good 

ones are beneficial for students’ vocabulary learning. Second, EFL instructors need to 

include practising and testing strategies in their vocabulary teaching to help learners 

to evaluate, plan and organize their vocabulary learning in a more effective manner. 

Third, teachers should introduce some new strategies and do some research to see if 

there is any positive impact on students’ vocabulary learning. 

4.3. The relationship between EFL university students’ MI scores and 

VLS use 

The major focus of the present study was to determine the relationship between 

EFL university students’ MI scores and VLS strategies they used when learning 

English lexical items. In order to do this, students’ MI scores, dominant intelligences, 

vocabulary learning diaries and interviews were all explored to make the results as 

detailed as possible.  

The study set out to find the relationship between EFL university students’ MI 

profile and their VLS use. It also aimed at discovering the connection between EFL 

university students’ dominant intelligence and their VLS use. Overall, the main 



 11 

findings from both quantitative and qualitative data are: 

4.3.1. Findings 

4.3.1.1. EFL university students’ MI scores  

Intrapersonal, Kinesthetic and Existentialist intelligences were the three highest 

scoring intelligences among participants in this study. Spatial, Mathematical and 

Naturalist ones were the three lowest scoring intelligences. 

 

Figure 4.1. EFL university students’ MI scores 

To identify students’ dominant intelligence, the graph at the end of the MI 

survey was taken into consideration. Students who were reported to be dominant 

in any type of intelligence had to have the highest score in that intellectual 

capacity. Table 4.8 presents the number of students with different dominant 

intelligences. 

Table 4.8. The number of students with their dominant intelligences 

Types of intelligence Number of students 

Naturalist 10 

Musical 10 

Logical 10 

Existentialist 13 

Interpersonal 31 

Kinesthetic 24 

Types of intelligence Number of students 

Verbal 11 

Intrapersonal 38 

Visual 10 

More than one intelligence 56 

Total 213 
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4.3.1.2. Relationship between EFL university students’ MI scores and VLS use 

There was a low to moderate but significant correlation among students’overall 

MI scores and different VLS groups. The results are in line with Ahmadian and 

Hosseini (2012) Hashemian and Adibpour (2012), Moheb and Bagheri (2013), and 

Shangarffam and Zand (2012). However, Interpersonal and Linguistic intelligence 

scores had no relationship with any types of VLS. This finding is not consistent with 

Sistani and Hashemian (2016) and Razmjoo et al. (2009). Besides, different dominant 

intelligence students have different connections with VLS use.  

Table 4.9. Correlation between students’ MI scores and VLS types 

 Nat Musical Math Exist Inter Kines Verbal Intra Spatial 

DET .036 .292** -.028 -.014 -.005 .026 .084 .021 .172* 

SOC#1 -.053 -.013 -.160 .003 .059 -.226** -.097 -.180* -.100 

SOC#2 -.053 .074 -.213** -.041 .098 -.095 .047 -.286** -.073 

MEM -.133 .189* -.147 .053 .037 -.038 .089 -.120 .056 

COG -.210** .053 -.246** -.231** .128 -.060 -.059 -.209* .008 

MET -.137 -.034 .021 .058 -.012 -.139 -.037 -.049 .013 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Table 4.9 can be interpreted as follows: 

 There was a negative significant relationship between Naturalist intelligence 

and Cognitive strategies, suggesting that the higher the score of Naturalist 

intelligence, the less frequently COG strategies were used and vice versa, and the 

lower the MI score was, the higher the VLS frequency use was. 

 Musical Intelligence was reported to correlate positively with Determination 

and MEM categories, suggesting that students who reported a high level of musical 

intelligence were likely to use the DET and MEM strategy group more frequently. 

 Mathematical intelligence was found to a have negative relationship with 

SOC#2 and COG types. This suggests that students who were dominant in this 

intelligence tended to use SOC#2 and COG strategies less frequently to learn English 

vocabulary,  

 A negative correlation was also found between the Existentialist type and 

COG strategy.  This means that students who scored most highly at Existentialist 

intelligence tended to use COG strategy less frequently. 

 Kinesthetic intelligence correlated negatively with SOC#1 strategies. This 



 13 

suggests that Kinesthetic students were likely to use strategies in SOC#1 less 

frequently when learning English vocabulary. 

  Intrapersonal intelligence, which received the highest score in the survey, 

was found to relate negatively to three VLS groups: SOC#1, SOC#2 and COG. The 

statistic suggests that students who were strong at Intrapersonal intelligence seemed 

to use Social strategies and Cognitive strategies less frequently. 

 Another significant relationship was reported between Naturalist type and 

DET strategies. This positive relationship means that Naturalist students were likely 

to employ more frequently strategies belonging to DET group. 

 Interpersonal intelligence and Linguistic intelligence did not correlate with 

any type of strategies. 

 The highest correlation was found between Musical intelligence and DET 

strategies; the lowest correlation was reported between Naturalist intelligence and 

DET strategies, even though they still had a weak correlation. 

4.3.2. Discussion 

4.3.2.1. EFL university students’ MI scores 

In the first place, the results showed that Intrapersonal intelligence and 

Interpersonal intelligence appear to be the dominant intelligences of EFL university 

students in Vietnam. This finding is consistent with Gardner’s implication in MI 

theory. In Frames of Mind (1983), Gardner discussed each form of intelligence 

independently; meanwhile he linked these two forms, Intrapersonal and Interpersonal, 

as personal intelligences for many reasons. One is that the other forms of intelligence 

are readily identified and compared across diverse cultures, though the varieties of 

personal intelligences prove “much more distinctive, less comparable, and perhaps 

even unknowable to someone from an alien society” (Gardner, 1983, p.240). Another 

reason for the combination is that in the course of development, “these two forms are 

intimately intermingled in any culture” (p.241) and under ordinary circumstances, 

neither form can develop without the other.  These reasons could be used to explain 

why these two types of intelligences had approximate scores in the survey. 

Besides, Gardner (1983) identified that Intrapersonal intelligence, in its 

primitive form, is the ability to distinguish a feeling of pleasure from one pain and, on 

the basis of such discrimination, to become more involved in or to withdraw from a 

situation. At its most advanced level, Intrapersonal knowledge allows one to detect or 

to symbolize complex and highly differentiated sets of feelings. Meanwhile, 
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Interpersonal intelligence was defined as the ability to notice and make distinctions 

among other individuals, and in particular, among their moods, temperaments, 

motivations, and intentions. At its most elementary form, the Interpersonal 

intelligence entails the capacity of the young child to discriminate among the 

individuals around him/her and to detect their various moods. In an advanced form, 

this intelligence permits a skilled adult to read the intentions and desires, even when 

these have been hidden, of many other individuals and, potentially, to act upon this 

knowledge.  

In fact, as mentioned in the literature review, individual competences represent 

only one aspect of intelligence; intelligence also requires social structures and 

institutions that enable the development of these competences. In other words, 

intelligence becomes a flexible, culturally dependent construct. According to Gardner 

(2006), either the individual or the societal agent may play a dominant role, but both 

must take part if intelligence is to be achieved. Accordingly, the results from the MI 

questionnaire can be understood through different lens. 

To the cultural extent, the dominance of Personal Intelligences in students’ MI 

scores can be explained by cultural features in the Asian context. Asian culture, 

including Vietnamese culture, is more concerned with an individual’s self 

development; people in this culture are expected to constantly work on improving 

themselves. Das (1994) notes that this may be linked to a continuous search for 

knowledge and an individual’s self-fulfillment. According to Cocodia (2014), the 

conception of Intelligence differs from Asian to Western cultures to the extent that 

the former usually interweaves Intelligence with religious and philosophical beliefs. 

He points out that morality is also related to intelligence in the Asian cultural context, 

while it tends to be a separate concept in the Western one. That might be the reason 

why Vietnamese students gained high scores in Intrapersonal intelligence because 

morality-related statements were mostly included in the Intrapersonal checklist 

section (see Appendix B). 

To the educational extent, the highest score of Intrapersonal intelligence, on the 

one hand, could be explained by the traditional method of teaching that sis till taught 

in Vietnamese schools and an examination-oriented education that has been used for 

a thousand years. Academic results have become an overwhelming concern in 

teaching and learning. This tradition has produced many students who have received 

high scores thanks to hard work on their own. On the other hand, obtaining 

knowledge in the Vietnamese context also implies that one has to cooperate with 
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others, friends or teachers. That is why Interpersonal intelligence was one of the 

strongest components in participants’ MI profiles. 

Before the survey, it was assumed that Verbal-linguistic and Logical- 

Mathematical intelligences would be two most dominant intelligences among 

university students. This assumption originated from the literature review. According 

to Armstrong (2009), one of Gardner’s implications in MI theory is that intelligence 

can be developed. This result could be explained in three ways: (1) the failure of the 

education system which has been trying to place emphasis on these two intellectual 

competences; (2) the lack of these abilities among participants in the study; and (3) the 

distortion of the MI inventory. Firstly, the curriculums in Vietnam from primary school 

to high school focus mostly on math and Vietnamese language. This is shown through 

the amount of time allocated to these two subjects, which consequently become the 

two compulsory subjects in the graduation exams. However, the results from the 

survey show that mathematical intelligence was the least dominant intelligence and the 

verbal-linguistic one only occupied fifth position with 50.75% and 52.99 %, 

respectively. Secondly, all the participants in this study were English major students. 

They were supposed to be strong at English, mathematics and Vietnamese because 

these three subjects’ scores from the graduation exam were criteria for them to be 

recruited to the English department. However, the scores from their graduation exam 

showed that these foreign language students are better at language than mathematics. 

The finding is also consistent with statistics from national graduation exam published 

by MOET (as cited in Vnexpress.vn), where nearly 50 % of Vietnamese students 

received a below average mark at math (under 5). Thirdly, McKenzie’ s (1999) MI 

inventory was first invented to measure Western people’s abilities. Accordingly, there 

are some statements that are not suitable to measure Vietnamese students’ potentials. 

This might cause some limitation in the results. 

With regards to the other intelligences, the very similar scores were found 

among different types of intelligence. Intelligences work together in complex ways 

and no intelligence really exists by itself (Gardner, 1983, 1999; Armstrong, 2009). 

This finding is in the same vein as Sharifi (2008), who concluded in her study that 

different kinds of intelligences are not totally independent form each other. MI theory 

was not born to categorize people; its implication for education is that educators 

should take differences among individuals seriously and craft education so that each 

child can be reached in the optimal manner (Gardner et al, 2009; Armstrong, 2003; 

Hoerr, 1997).   
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4.3.2.2. Relationship between students’ MI scores and VLS use 

This section discusses the main results of the research about the relationship 

between EFL university students’ MI scores and their VLS category use. Despite the 

fact the research was limited to 213 students at Vinh University, the purpose of the 

research was to provide a close look at the correlation between people’s learning and 

their intellectual abilities in learning a new language vocabulary. 

The results from Pearson produce moment correlation showed that there was 

a relatively weak but significant relationship between the participants’ MI scores 

and VLS groups, which is congruent with the findings in Razmjoo et al., (2009), 

Hashemian and Adipbour (2012), Moheb and Bagheri (2013), Shangarffam and 

Zand (2012) and Sistani and Hashemian (2016). This finding was also expected and 

hypothesized to be observable because as Ahmadian and Hosseini (2012) mention 

in their study, there are many equivalences between MI and language aspects, such 

as communication skills in Interpersonal intelligences, meta-conginition in 

Intrapersonal intelligence and general cognitive abilities in Logical-mathematical 

intelligence. Moreover, both variables belong to a general problem-solving ability, 

which is why a positive correlation between two were supposed to be found.  

Regarding Naturalist students, quantitative data showed a low correlation 

between this type of student and Cognitive strategies. The result is consistent with 

Razmjoo et al.’s (2009) finding but inconsistent with Ahour and Abdi’s (2015). This 

relation was a surprise, because in the VLS questionnaire, there was no strategy 

which seemed to have been designed precisely for this type of student. Naturalist 

people were identified by Gardner (1999) as experts in recognizing and categorizing 

numerous species in the flora and fauna around them. This ability is expressed in 

McKenzie’s (1999) MI survey as the ability to categorize things by common traits, 

care about animal and environment issues and enjoy studying subjects relating to 

biology. The interview data supported this ability among Naturalist students to the 

extent that they liked environment vocabulary because of their awareness of the 

environment, but they did not think it was easy to remember the words. Moreover, 

learning in nature made them feel comfortable but almost all their learning happened 

indoors. For all the evidence, the hypothesis about the relationship between Naturalist 

students and VLS use is rejected. 

For Musical students, the quantitative data indicated a positive relationship 

between this type of student and two VLS groups, including DET and MEM. Musical 

intelligence was supposed to have some relationship with certain types of VLS 
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because there are some aspects of language relating to phonological type in the 

memory and cognitive group, such as “study the sound of the word, say the word 

aloud when studying them” or verbal repetition. These are believed to wake up the 

sensitivity to sound and rhythm as possessed by those with Musical intelligence. 

However, the highest correlation was found in DET strategies and a weak 

significance in Memory strategies. This finding is not in the same vein as Akbari and 

Hosseini’s (2008) and Sistani and Hashemian’s (2016) findings, reporting the lack of 

correlation between two factors, but it is congruent with Ahour and Abdi’s (2015) 

finding. In fact, many researchers (Armstrong, 2003; Gardner, 1999) argue for an 

important connection between language, including words, with music. This 

intelligence is defined as a skill in performance, composition and appreciation of 

musical patterns such as rhythm, tone, sound and meter. Similarly, in the VLS 

questionnaire, there were a number of strategies relating to sound, such as studying 

the sound of the word, saying the words aloud when studying them, verbal repetition 

and learning words through media (such as songs, and videos). That is why the result 

was expected. The quantitative data was in line with the qualitative data from diaries 

and interviews, reporting that these students did not care much about using 

vocabulary strategies to learn lexical items as well as practising them. An explanation 

might be that the fantasy of learning new words in musical students resulted from 

“musical memory, where its physiological functions are intact, functions 

indiscriminately; a great percentage of what is heard becomes submerged in the 

unconscious and is subject to literal recall” (Gardner, 1999, p.42).  

With respect to Mathematical students, a negative relationship was found 

between this student group and COG strategies. Another negative relationship exists 

with the SOC#2 type, which is not in line with Ahour and Abdi (2015), who found a 

positive relationship between the two variables. Meanwhile, no relationship was 

found in Sistani and Hashemian (2016). The most frequently used strategies among 

these students were the ones relating to the sound and the spelling of the words. In 

fact, Mathematical intelligence is seen as “the capacity to analyze problems logically, 

carry out mathematical operations, and investigate issues scientifically” (Gardner, 

1999, p.42). Meanwhile, among nine strategies in the COG group and four in SOC#2 

group, none involve the logical sense in learning vocabulary. The interviews and 

diaries showed that these students presented their new words clearly and logically. 

The dissimilarity between types of two data might lead to the rejection of the 

relationship between these two variables. 
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In terms of Existentialist students, even though this type of intelligence was 

found to correlate with MET group (Hajhashemi et al., 2011) and the SOC group 

(Ahour & Abdi, 2015), students in this study were reported to not frequently use COG 

strategies in learning vocabulary. Existentialist intelligence is considered to be “the most 

unambiguously cognitive strand of the spiritual” (Gardner, 1999, p.60). On the other 

hand, the qualitative data showed that existentialist students were industrious and 

imaginative learners. They seemed to prefer using strategies requiring a strong 

imagination. This tends to be consistent with the characteristic central to Existentialist 

intelligence: “a brain which is capable of imagining the infinite and the ineffable and of 

considering cosmological issues” (Gardner, 1999, p.52). 

The finding also showed that there was relatively low but significant negative 

correlation between SOC#1 strategies and Kinesthetic ability, suggesting that they 

were likely to use these strategies less frequently in their vocabulary learning. The 

qualitative data provided evidence for the above correlation through the small 

number of strategies used by these students in their diaries. This result is not 

consistent with those in Ahour and Abdi (2015), where Kinesthetic intelligence did 

not correlate with any VLS types. A remarkable point is that Kinesthetic students 

preferred using practising strategies to strengthen their word retention. In fact, 

kinesthetic intelligence was thought to be the ability to control one’s bodily motions 

and the capacity to handle objects skillfully (Armstrong, 2003). Apparently, there is 

no connection between kinesthetic competence and vocabulary learning. However, 

Armstrong (2009), through evidence from brain research and history of language 

development, believes that words have deep connections to human musculature. 

Among 58 strategies in the questionnaire, only strategy Q43, “using physical action 

to learn new words”, is thought to be connected to movement. The follow-up 

interviews also showed that most of the time students would rather look up in a 

dictionary to find the word meaning than ask for help from teachers or friends. They 

declared an interest in games but there were not many during the lesson because of 

time limits and class control. Moreover, the interviews indicated that the teachers 

were usually afraid of noisy classes and over-active learners, so they kept them 

from applying this technique to classroom often. That is why the lack of VLS use 

frequency might be due to a lack of motivation among these students.  

The study found that Intrapersonal intelligence had a negative correlation with 

three types of VLS: SOC#1, SOC#2 and COG. It is suggested that the higher the 

score on Intrapersonal intelligence, the less frequently social strategies and cognitive 
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strategies were used. This finding can be explained to the extent that Social strategies 

were described as techniques used to facilitate interaction, especially by asking 

questions, developing cultural understanding and cooperating with others in the 

learning process (Oxford, 1990). Meanwhile, people who are strong at Intrapersonal 

intelligence tend to do “well when left alone to play or study” (Armstrong, 2009, 

p.38). The negative correlation between Intrapersonal types and the Cognitive group 

suggests that the lower the score on this intelligence, the more frequently Cognitive 

strategies are used. This is not consistent with Sistani and Hashemian’s (2016) 

finding, in which two variables witnessed a positive significant relationship. 

Moreover, the statistics from the VLS survey and MI questionnaire showed that these 

two factors reflected the highest scores among their types. This might be the result of 

a small discrepancy among MI types and VLS groups. The mean gap between the 

highest score and the lowest score is 12.4 for MI types and 0.4 for VLS groups.  

In terms of Spatial students, a positive correlation was quantitatively found 

between these students and DET strategies. As this ability is mainly concerned with 

visual imagery, graphics and colors, the correlation was reported with MEM (Sistani & 

Hashemian, 2016; Panahi, 2012), where there are a number of related strategies, 

including mind maps, grouping words spatially on a page, Keyword method or 

imaging word form. However, in this study, the quantitative data only showed that this 

type of student tended to use VLS more frequently in the DET group than other VLS 

groups in discovering new words. Besides, the qualitative data showed that these 

students were creative in their own ways and they seemed to have a good sense of 

imagination. The result can be explained by the central operation of spatial 

intelligence: the capacities to “perceive the visual world accurately, to perform 

transformation and modifications upon one’s initial perception, and to be able to re-

create aspects of one’s visual experience, even in the absence of relevant physical 

stimuli” (Gardner, 1983, p.173). Accordingly, Spatial students in this study tried to 

modify and transform words into images, or used color to emphasize new words. 

Taken together, it is concluded that spatial strategies with color and image seemed to 

maintain some influence on spatial students. 

In this study, Interpersonal intelligence and Verbal-linguistic intelligence did 

not show any relationship with any VLS category use. This finding is surprising 

because there were many aspects in the VLS questionnaire relating to these 

intellectual competences.  

On the one hand, Interpersonal intelligence was defined as the ability to work 
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effectively with others, which was supposed to correlate with SOC strategies. The 

findings are consistent with Ahour and Abdi (2015) and Sistani and Hashemian (2016), 

but not with Bandarabbasi and Karbalaei (2013). The statistics from quantitative data 

supported this lack of relationship to the extent that the most frequently used VLS 

among these students did not relate to communicative factors, though the interview 

data revealed that Interpersonal students appreciated the long-term memory of new 

words when learning new words with friends. 

On the other hand, Linguistic intelligence, which relates to written and oral 

abilities, was assumed to have certain relationships with many strategies in the 

Cognitive group such as verbal, written repetition, and word lists. The finding is not 

congruent with Sistani and Hashemian (2016). The qualitative data demonstrated that 

these students used different strategies to learn new words, such as word lists, or 

talking to friends. Additionally, they did not report using any practice and nothing 

special from their VLS use compared to other groups was noticed. The result was far 

from usual, because Linguistic students are believed to benefit from many VLS 

strategies in the questionnaire. Also, Linguistic strategies are the easiest and the most 

exploited by the teachers in the classroom and it was found to correlate with almost 

any VLS group, except MEM in other studies (Ahour & Abdi, 2015; Hajhashemi et 

al., 2011). The potential reason might come from one of four linguistic knowledge 

aspects described in Gardner (1983): the mnemonic potential of language. That 

means linguistic students have the capacity to use mnemonic potential to help 

themselves remember information. Consequently, they do not need to employ many 

strategies to memorize or practise words. 

4.3.3. Summary 

The findings of the thesis may be beneficial for educators as well as teachers to 

modify instructions to reach more students in their classes. Moreover, they might 

help teachers to choose a wide range of materials to meet the needs of learners with 

different intellectual competences. Oxford (1990) mentions that one of the conditions 

that make a strategy useful is that the strategy fits a particular student’s learning style 

preference to one degree or another. Some suggestions are provided for the 

researchers who are interested in this field. As discussed in this study owing to the 

findings, it would be effective to apply MI theory in designing a syllabus and 

developing an educational curriculum whereupon EFL learners can satisfy 

themselves in language learning and can learn better and autonomously. 
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CHAPTER 5: CONCLUSIONS AND IMPLICATIONS 

 

This thesis investigates the use of vocabulary learning strategies among EFL 

university students and the relationship between their MI scores and VLS use. To this end, 

both quantitative and qualitative approaches, including Schmitt’s (1997) VLS questionnaire, 

McKenzie’s (1999) MI inventory, interviews, and students’ diaries, were employed. 

5.1. Summary of key findings 

The first aim of the study was to explore EFL university students’ VLS use in 

learning English vocabulary. The findings strengthen the findings of previous studies on 

VLS use in Asian countries, especially in Vietnam, and provide additional information 

about vocabulary sources used by EFL university students. 213 participants were involved 

in the study data collection. The research applied the mixed methods approach with a 

sequential design. The weight was put on the qualitative phase. The quantitative data were 

collected from VSL inventory and MI survey, meanwhile the qualitative data were collected 

from students’ diaries and interviews. A number of findings were found as follows: 

The quantitative data show that Cognitive strategies are most favored, followed by 

Social strategies 1, Memory strategies, Metacognitive strategies and Social strategies 2. The 

three most frequently used strategies are “study the spelling of a word”, “study the sound of 

a word”, “say new word aloud when studying” in Cognitive strategies, while five least 

frequently used are “Peg Method”, “Loci Method”, “Keyword Method”, “check for L1 

cognate” and “use semantic grid”.  

The qualitative findings from students’ diaries and interviews revealed that students 

used a variety of learning strategies to learn English vocabulary. For discovering new word 

meanings, a bilingual dictionary was reported as the most frequently used strategy. This 

finding is consistent with the findings of many previous studies (Schmitt, 1997; Nation, 

2001; Liu, 2010; Lưu Trọng Tuấn, 2011). The other main vocabulary strategies included 

using a monolingual dictionary, guessing from context and asking friends. Checking for L1 

cognate, word lists, flashcards and asking a teacher for L1 translation were the least-used 

strategies. The finding suggests that Vietnamese learners, like EFL learners in other 

countries, depend a great deal on dictionaries to discover new word knowledge.  

To memorize new words, university students paid a lot attention to the employment 

of strategies relating to the sound, including “studying the sound of a word” and “saying 

new words aloud when studying”. The fact that English pronunciation is unpredictable 

might cause such emphasis on the word sound. This finding is congruent with Nation and 
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Meara’s (2010) and Wharton’s (2000) findings. Besides, using new words in sentences, 

dialogues, paragraphs or stories were surprisingly popular. The motivation can be used to 

explain the results because these students were learning to write a paragraph in their writing 

class. Their low-use frequency could be witnessed for vocabulary learning strategies which 

have no relation between words, such as Loci, Peg or Keyword methods, though these 

methods were justified as effective by many researchers (Brown & Perry, 1991; Pressley et 

al., 1982; Levin et al., 1982).  

Even though all the students voted for vocabulary as a very important component in 

language learning, they did not report regular practice to learn new words. A medium 

frequency of use of evaluating strategies was found from the data, and practice with a group 

was declared to be the most popular. The types of tests used varied among students, but 

web-based tests were made use by them. Some others liked to create their own tests to check 

their word retention.  

Regarding vocabulary sources, it was found that course books and media were two main 

sources which students used to expand their vocabulary size. Doing exercises appeared as 

another popular vocabulary transmission to students. These findings suggest that students’ 

vocabulary learning is mostly receptive. The potential reasons could be the lack of English 

native speakers to practice with, but the availability of Internet access gives students the chance 

to discover the words themselves.  

The major difference between this study and previous studies lies in the second 

research question. The second aim of this thesis was to find out the possible relationship 

between VLS use and students’ MI scores. In order to fulfill the objectives, McKenzie’s 

(1999) MI survey, diaries and interviews were administered among EFL university students.  

First, students’ MI scores were identified through SPSS descriptive analysis. It was 

found that the scores were quite equally distributed between the nine types of intelligences, 

from the highest mean of 63.3 to the lowest of 48.0. Intrapersonal intelligence had the 

highest score, followed by Existentialist, Interpersonal and Kinesthetic intelligences. 

Meanwhile, surprisingly, Logical-Mathematical intelligence had the lowest score, just 

behind Spatial and Naturalist intelligences. Among these MI students, the largest number of 

participants who gained the maximum score was found to be Intrapersonal (38 students) and 

Interpersonal intelligences (31 students), followed closely by Kinesthetic intelligence (24 

students). In this analysis, more than one quarter of the participants (56 students) were 

found to have their highest scores in more than one intelligence domain.   

Second, Pearson correlation coefficient was calculated to see the relationship 

between the EFL university students’ MI scores and their VLS group use. The findings 

showed that different intelligences correlated with different types of VLS use frequency. 
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These findings lend support to many previous studies’ results (Ahmadian & Hosseini, 2012; 

Razmjoo et al., 2009; Shangarffam & Zand, 2012; Sistani and Hashemian, 2016).  

The highest significant correlation was found between Musical intelligence and DET 

strategies and the lowest one between Spatial intelligence and DET strategies. Surprisingly, 

Interpersonal and Verbal-linguistic intelligences had no relationship with any types of VLS. 

Besides, there were two types of correlation between dominant students’ MI scores and 

VLS group use: the positive correlation means MI students tended to use a certain type of 

VLS more frequently, meanwhile the negative correlation means these students tend to use 

that VLS type less frequently. Positive relationship was found between Musical Intelligence 

and DET, MEM strategies; Spatial intelligence and DET strategies. Negative relationship 

was found between Naturalist intelligence and COG strategies; Mathematical intelligence 

and SOC#2 and COG strategies; Existentialist intelligence and COG strategies; Kinesthetic 

intelligence and SOC#1 strategies; Intrapersonal intelligence SOC#1, SOC#2 and COG 

strategies. 

The study provided empirical and theoretical evidence on the connection between the 

students’ MI and their VLS use (section 4.2 and 4.3). Th connection is rooted from the 

nature of both intelligence and language acquisition. Existentialist students, for example, 

were found to use a density of VLS, and they are imaginative students in their vocabulary 

learning; this might be resulted from the nature of existentialist people, who are curious 

about things around them and they have a good sense of imagination. Notwithstanding the 

evidence, the intriguing result must be treated with caution.  

The findings also show that different MI groups have different favorite VLS. 

“Guessing from context” was found to be the most favorite VLS among Naturalist group, 

while “study the sound of a word” and “analyze part of speech” are preferred by musical 

students. Mathematical group showed their interest in VLS relating to both written and 

spoken form of the words, including studying the sound, spelling of new words, word list, 

using English language media. Regarding to existentialist students, imagination-required 

VLS were their preferences, in which Keyword method and studying word with a pictorial 

meaning were made use. Writing new words down seems to be Kinesthetic students’ 

favorite strategy in memorizing and practising their new words. Students who were strong at 

Intrapersonal intelligence tend to like using analysis-related strategies, such as analyzing 

part of speech, analyzing affixes and roots, analyzing available pictures, to discover new 

word meanings. Word spelling also attracts these students’ attention. Spatial group is likely 

to be the most imaginative learners in learning new words by using Keyword method quite 

creatively to keep new words in their mind longer. Social strategies, including ask 

classmates and interact with native speakers, were made use of by these learners in 

discovering new word meanings.  



 24 

The vocabulary topic varies from one MI group to others, and then from one person 

in the same group to others as well. These topics are the ones connecting to different aspects 

of people lives. They can be nature, society, sport, music or jobs. 

5.2. Limitations of the study 

This study, like any other studies, is not void of limitations. First, the findings of 

the study are limited only to 213 EFL students at the University, so it may not be 

generalized for the whole population they belong to. Furthermore, the empirical data were 

collected within just six months, which may have resulted in some inaccuracies, though 

investigating individual learners’ VLS use throughout a long period of time was not 

practically feasible. Second, the MI survey should be combined with other tools to gain 

fuller scores of MI students, as Gardner (personal communication, June, 2016) suggests, 

such as interviews, teachers’ observation and references from participants’ surroundings. 

This may have decreased the reliability of students’ MI scores. However, such 

triangulation methods seem difficult to apply to a large number of participants, especially 

in a university environment, where students’ independence and autonomy are encouraged. 

Third, the study does not show how students used VLS in dealing with vocabulary tasks in 

the classroom, which might help the researcher gain a deeper insight about the relationship 

between MI scores and VLS use among tertiary education participants. Further studies are 

needed to confirm some issues concerning the correlation between EFL university 

students’ VLS use and their MI scores. Fourth, regarding to methodological limitation, the 

participants’ cultural and educational background should be taken into account when 

adopting any research tools. Even this study made some adaptations to two questionnaires 

to make them suitable to Vietnamese learners, more careful considerations needed to be 

taken.  

Despite these limitations, the research has contributed its part to related literature and 

has implications for language teachers and learners, language syllabus designers and 

educators, researchers who are interested in the field.  

5.3. Implications for vocabulary teaching and learning 

From the findings of the current study, several implications are put forward to 

teaching and learning vocabulary. 

 The statistical analyses show that EFL university students used a variety of strategies 

to discover, memorize and evaluate English vocabulary. Consequently, a particular strategy 

might not appear to be effective to EFL learners if it is used alone but through its 

combination with other strategies. Researchers can benefit from such a description of 

strategy use by taking this aspect into consideration when studying the learning process. 

As indicated in the findings (section 4.2), bilingual dictionary was the most 

frequently used strategy to consult new word meaning. The data also showed that students 
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chose themselves dictionaries which were available online without any recommendations 

from experts. That is why it is recommended for teachers to train students to use a 

dictionary effectively as well as introduce the most beneficial dictionaries for their 

vocabulary learning. 

It was found that EFL university students paid a lot of attention to the sound of the 

words. Henning’s research (as cited in Takac, 2008) proved that low-proficiency learners 

relied more on sound than meaning, while the high-proficiency learners demonstrated the 

reverse. Although EFL participants in this study all were in their second and third year at 

university, they still followed the formal processing in their vocabulary learning, which is 

believed to be the initial stages of learning. From this reality, teachers must focus more on 

VLS which direct their students toward the advanced stages of language learning where 

semantic processing needs to take place. Teachers should, at the same time, introduce some 

new and complex strategies, such as Loci, Peg and Keyword method, and do some research 

to see if there is any positive impact on students’ vocabulary learning. 

The results also emphasize that EFL university students lacked a systematic practice 

of learning vocabulary to help them retain new words in a long term memory. Schmitt 

(1997) points out that a scheduled and organized practice can maximize the effectiveness of 

word memorization. Teachers should recommend a memory schedule that proposes review 

5-10 minutes after the end of the study period, 24 hours later, one week later, one month 

later, and finally six months later, as suggested in Russell (1979).  EFL instructors need to 

include evaluating and testing strategies in their vocabulary teaching to help learners to 

evaluate, plan and organize their vocabulary learning in a more effective manner. Given the 

fact that vocabulary learning strategies are neglected in EFL curricula, it seems important 

for material developers, syllabus designers to be aware of the strategy training in an explicit 

and comprehensive way in order to provide consistent and coherent guidance for both 

language teachers and learners. 

Course-books and media were two vocabulary exploited resources. EFL teachers 

should take the advantage of these resources and apply activities that can be exploited 

through media or course books. Furthermore, more productive activities should be 

introduced and encouraged among EFL students for them to expand their word sizes 

productively, learning new words from friends in clubs, outdoor activities or from foreign 

speakers.   

As shown in the findings (section 4.3), different students have different MI profiles, 

even in a small class of 30 students, there still existed nine types of MI profiles. Actually, 

it is argued that mathematical and linguistic teaching styles are dominant in current 

classrooms (Armstrong, 2003; Gardner, 2006); Consequently students with other 

potentials, including naturalist, musical, kinesthetic, existentialist, interpersonal, 
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intrapersonal and spatial intelligences, are to some extent left unserved. One emerging 

implication is that teachers should be advised to take account of learner diversity to 

differentiate instructions to reach more students in the classrooms. Moreover, they might 

help teachers to choose a wide range of materials to meet the needs of learners with 

different intellectual competences. Oxford (1990) mentions that one of the conditions that 

make a strategy useful is that the strategy fits a particular student’s learning style 

preference to one degree or another. 

With regard to EFL university students’ sub-MI profiles, this study found that 

Intrapersonal intelligence was the highest scoring type, meanwhile Mathematical 

intelligence was the lowest one.  There might be many factors influencing this result (see 

4.3.2.1), but one can assume that those EFL university students are not good at reasoning 

and problem solving, for instance, as defined in Mathematical intelligence (see 2.3.2). 

Accordingly, more investments should be spent on VLS which motivate the skills students 

lack and strengthen skills students are possessing at higher levels, so that students’ MI 

profiles can be developed and hence students would have the chance to experience various 

strategies they might find useful afterwards. For example, Intrapersonal students did not use 

Social strategies very often to discover new word meaning as well as memorize it, so some 

vocabulary activities requiring the interactions between classmates in order to find out the 

meaning and memorize it should be provided to this group.  

The study also indicates that different MI scores correlate differently to VLS groups. 

As presented above (section 5.1), only DET and MET strategies show a positive 

relationship with Musical and DET strategies with Spatial intelligence, suggesting that these 

higher-scoring students in Musical intelligence and Spatial intelligence are likely to use 

DET and MET strategies more frequently in their lexical learning. Meanwhile, other MI 

groups, Mathematical, Kinesthetic, Existentialist and Intrapersonal, tended to use other VLS 

groups with a negative relationship less frequently.  The correlation found in this study 

helps teachers predict what type of VLS students may or may not use when they encounter a 

new word, as suggested in previous studies (Ahmadian & Hosseini, 2012; Razmjoo et al., 

2009; Shangarffam & Zand, 2012; Sistani and Hashemian, 2016).  

No relationship was found between Interpersonal students, Linguistic students and 

VLS types, meaning a lack of VLS awareness among these types of students. One 

pedagogical implication can be, as Oxford and Ehrman (1993) suggested, that L2 teachers 

should identify and understand significant individual differences in their learners’ VLS use 

and integrate appropriately various VLS in their teaching.  So that “a well-equipped 

language learner can take advantage of each strategy at the appropriate time” (Ahmadian et 

al., 2017, p.768). 

Different MI groups in this study favored certain VL strategy in learning vocabulary 



 27 

(section 4.2 and 5.1), in the meantime, many researchers found that students are likely to be 

more motivated when they think the task “interesting, valuable, and important, thereby 

leading them to higher academic performance” (Ahmadian, 2017, p.768). In respect to this 

finding, instructors and teachers should be aware of students’ VLS preference and give them 

the chance to have enough exposure to such VLS to see if it works with those students. 

Kinesthetic students, for instance, were found to like learning new words by written action, 

such as taking notes, word list, keeping vocabulary notebooks. Correspondingly, writing 

relating activities should be encouraged among these MI students. Many other suggestive 

activities are recommended in MI-related books (Berman, 1998; Christision, 2005; 

Palmberg, 2011). 

 Some suggestions are provided for the researchers who are interested in this field. 

As discussed in this study, owing to the findings, it would be effective to apply MI theory in 

designing a syllabus and developing an educational curriculum whereupon EFL learners can 

satisfy themselves in language learning and can learn better and autonomously. 

Finally, as mentioned in Gardner et al. (2009) “Only individuals who can think of a 

topic in a number of ways have a thorough understanding of that topic” (p.8). In this case, 

students can use MI theory as their framework for vocabulary learning, for instance, instead 

of learning new words in traditional ways, such as rote memorization or written repetition, 

students can visualize new words, give new words some rhythm and connect words with 

some physical motion, etc. This plurality of approaches signals to learners what it means to 

have a deep, rounded understanding of new word meanings. Using multiple learning 

strategies helps learners to assimilate new information and create new learning experiences 

(Gardner, 1999). In other words, teachers should create vocabulary activities that require 

students to have different approaches to solve the problem, so that students can keep words 

in mind longer. 

To conclude, teaching must meet the needs of diverse learners and not expect 

learners to use the same approaches to learning just because the teacher uses an approach to 

teaching that considers all students the same. MI theory was not born to categorize students, 

but as Gardner (1999) said, “Without in any sense wishing to embrace egocentrism or 

narcissism, I suggest that the big challenge facing the deployment of human resources is 

how best to take advantage of the uniqueness conferred on us as the species exhibiting 

several intelligences” (p.45). 

5.4. Suggestions for further study 

As for prospective subjects for future research, there are still many questions that 

need to be answered. A few of these are: 

- The impact of vocabulary resources on students’ vocabulary learning. This study 
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only focused on investigating the resources from which students enriched their vocabulary 

sizes. A study that investigates the influence of those resources on their vocabulary 

learning, for example their word retention, may yield interesting results.  

- The impact of experience on VLS use in learning one of four skills: listening, 

speaking, reading, and writing. Experience here might be defined as students’ exposure time 

in the university environment or the number of years that students spend learning English. 

The current study was conducted on second-year and third-year students, but no distinction 

was made. 

- The strategies students with different MI scores use during vocabulary task 

performance. For this type of study, concurrent introspective data collection, such as verbal 

protocol is recommended. This study only collected the data from delayed introspective 

tools. An additional tool may gain a more significant contribution to vocabulary acquisition. 

As a final point, it is important to continue conducting VLS and MI related research 

due to its important role in language learning. It will definitely lead to better insight into the 

complex process of learning vocabulary and contribute to second/foreign language learning 

and teaching.  

5.5. Conclusion 

This study first sought to investigate the use of vocabulary learning strategies, based 

on Schmitt’s (1997) VLS taxonomy, used by EFL university students to discover, memorize 

and practise new words. The findings helped us to gain an overview of VLS used by EFL 

university students in different stages of vocabulary learning. It was found that EFL 

university students used a variety of VLS to learn new words and many of them had creative 

ways to apply different VLS into their learning. However, a lack of planned and scheduled 

new-word practice was found. These students were mostly textbook-based vocabulary 

learners, while web-based sources also contributed considerably to their vocabulary size 

development. Another aim of the research was to find the potential relationship between 

VLS use. The results were both consistent and inconsistent with previous studies, but it was 

concluded that different dominant intelligence students correlated with different types of 

VLS. However, Interpersonal intelligence and Linguistic intelligence did not show any 

relationship with any VLS types.  

This study contributes significantly to previous VLS and MI related studies to the 

extent that it was the first attempt to determine the relationship between VLS use and MI 

scores among EFL university students in Vietnam. Besides, previous studies only found that 

relationship through quantitative data, this study went one step further to deepen the 

findings through qualitative data from interviews and students’ diaries. Even though further 

research is needed to confirm some intriguing issues, the findings of the study do expand 
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previous studies and imply many pedagogical insights for English vocabulary teaching and 

learning. 
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