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MỨC ĐỘ SỬ DỤNG CÁC CHIẾN LƯỢC ĐỌC NHẬN THỨC 
VÀ SIÊU NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN  

CHUYÊN NGÀNH ANH VĂN  
Nguyễn Thành Đức1 và Trịnh Hồng Tính 

ABSTRACT 

Reading comprehension is vitally important in yielding the productive outcomes for the 
language learners. Cognitive and metacognitive strategies have been strongly marking 
the positive evidences related to reading comprehension in tremendous studies (Phakiti, 
2003; Lawrence, 2009; Quach, 2010). In this study, the three most frequently used 
cognitive – metacognitive strategies in reading process responded by 196 Can Tho 
University English-majored students through the questionnaire have been discovered. 
Some pedagogical implications are finally pondered in Can Tho Univesity milieu. 

Keywords: cognitive, metacognitive, reading comprehension, strategies 

Title: Frequency of use of cognitive-metacognitive reading strategies among English 
majors 

TÓM TẮT 

Đọc hiểu đóng vai trò vô cùng quan trọng vì giúp cho người học ngôn ngữ có được 
những kết quả học tập tốt. Các nghiên cứu trong thời gian gần đây (Phakiti, 2003; 
Lawrence, 2009; Quach, 2010) đã chứng minh đọc hiểu đạt được kết quả cao khi người 
học biết vận dụng các chiến lược nhận thức và siêu nhận thức. Thông qua bảng hỏi, bài 
nghiên cứu này đã phát hiện ba chiến lược đọc nhận thức và siêu nhận thức được 196 
sinh viên chuyên ngành Anh văn sử dụng nhiều nhất. Từ đó, chúng tôi đưa ra một số đề 
xuất về những biện pháp giáo dục cho người dạy lẫn người học ngoại ngữ. 

Từ khóa: nhận thức, siêu nhận thức, đọc hiểu, chiến lược 

1 GIỚI THIỆU 

1.1 Tổng quan tài liệu 

1.1.1 Định nghĩa về “chiến lược nhận thức” 

Đến nay, các nhà khoa học đã có rất nhiều định nghĩa khác nhau về “chiến lược 
nhận thức” (cognitive strategies). Theo Derry và Murphy (1986), “chiến lược nhận 
thức là tập hợp những chiến lược thuộc về tinh thần được từng cá nhân lựa chọn, 
sử dụng và điều khiển trong một môi trường học đặc biệt để giúp việc tiếp thu 
ngôn ngữ và kĩ năng được dễ dàng hơn và để đạt được các mục tiêu tốt hơn”.  
Những chiến lược này được phân loại như sau: suy luận, dịch, tóm tắt, chuyển hóa 
và lặp lại. Sau đó, O'Malley và Chamot (1990), và Oxford (1990) cho rằng chiến 
lược đọc nhận thức bao gồm ghi chú, tóm tắt, suy luận, sử dụng kiến thức nền, dự 
đoán, phân tích. Phakiti (2003) đã tóm gọn lại ở hai khía cạnh: hiểu và sửa chữa 
lỗi. Đến năm 2010, Hamdan, Ghafar, Sihes, và Atan đã định nghĩa rằng đó là một 
tiến trình thuộc về tinh thần giúp cho việc trao đổi thông tin dễ dàng hơn, bao gồm 
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ba giai đoạn: lấy thông tin, lưu trữ thông tin và sửa chữa lỗi tương ứng với ba giai 
đoạn của việc đọc hiểu.  

Với ý định đào nghiên cứu sâu về góc độ “hiểu” và “sửa chữa lỗi” trong đọc nhận 
thức, tác giả bài viết này dựa trên sự phân loại của Phakiti (2003) để thiết kế    
bảng hỏi. 

1.1.2 Định nghĩa về “chiến lược siêu nhận thức” 

“Siêu nhận thức” (metacognition) là thuật ngữ lần đầu tiên được Flavell (1979) sử 
dụng để nói đến khái niệm suy nghĩ về những suy nghĩ, nhận thức về nhận thức. 
Nói một cách dễ hiểu hơn, đó là tư duy của từng cá nhân về suy nghĩ của họ. 
O'Malley và Chamot (1990) phát triển định nghĩa của Flavell (1979) bằng cách 
thêm vào những kiến thức về nhận thức trong định nghĩa trên và chia thành ba 
chiến lược: lên kế hoạch, giám sát và đánh giá. Oxford và Zhan (1990) ủng hộ 
cách định nghĩa của O’Malley và Chamot (1990) vì chiến lược giúp nâng cao nhận 
thức của người học ngôn ngữ khi họ sử dụng các chiến lược đó.  Sau đó, Phakiti 
(2003) đã nghiên cứu sâu ở 2 phương diện của siêu nhận thức: chiến lược lên kế 
hoạch siêu nhận thức và chiến lược giám sát siêu nhận thức. Chiến lược đầu tiên 
giúp xác định nguồn để giải quyết những bài tập, thiết lập các bước để hoàn tất bài 
tập được giao và lên thời gian để giải quyết các bài tập đó, trong khi chiến lược thứ 
hai giúp nhận ra các đặc điểm của bài tập, kiểm tra tiến độ làm việc, đánh giá tiến 
trình làm việc và dự đoán kết quả của tiến trình (Kluwe, 1982). Mục đích của bài 
viết chỉ hướng đến việc xem xét ở hai chiến lược siêu nhận thức lên kế hoạch và 
giám sát, nên tác giả dùng bài nghiên cứu của Phakiti (2003) làm nền tảng cho 
thiết kế bảng hỏi.  

1.1.3 Các nghiên cứu thực nghiệm chứng minh mối quan hệ tích cực giữa việc đọc 
và chiến lược nhận thức và siêu nhận thức 

Ở Đại học Cần Thơ, nghiên cứu của Tran (2006) và Quach (2010) trên sinh viên 
Anh văn không chuyên đã cho thấy được mối quan hệ gắn kết giữa quá trình đọc 
hiểu và chiến lược siêu nhận thức, tuy nhiên, mức độ chỉ ở mức trung bình. 

Ở phạm vi thế giới, những nghiên cứu ở các nước phương Đông và các nước 
phương Tây cũng đã chứng minh mối quan hệ mật thiết giữa chiến lược đọc siêu 
nhận thức được sử dụng phổ biến rộng rãi ở mọi lứa tuổi, từ học sinh lớp 5 đến 
sinh viên Đại học (Li & Munby, 1996; Lawrence, 2009; Hamdan và các đồng sự, 
2010). Nghiên cứu của Lawrence (2009) đã phát hiện mức độ sử dụng thường 
xuyên chiến lược siêu nhận thức trong việc đọc dẫn tới khả năng sử dụng tiếng 
Anh tăng lên. Nghiên cứu của Poole (2005) chứng minh nhân tố giới tính không 
ảnh hưởng tới việc sử dụng chiến lược siêu nhận thức nên tác giả bài viết này bỏ 
qua yếu tố giới tính. 

1.2 Ý nghĩa của việc thực hiện đề tài 
Người học ngoại ngữ đã gặp phải những khó khăn trong quá trình tiếp cận với các 
bài đọc hiểu vì thiếu kĩ năng ngôn ngữ cần thiết, và không có những chiến lược 
đọc hiệu quả (Zare-ee, 2007).  Do vậy, việc phát hiện và phát triển chiến lược đọc 
nhận thức và siêu nhận thức cho người học là cần thiết.  



Tạp chí Khoa học 2011:19b 104-109    Trường Đại học Cần Thơ 

 106 

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Phương pháp nghiên cứu 

Nhằm nêu bật một cách chân thật, tự nhiên của hiện tượng cần nghiên cứu 
(Sheorey & Mokhtari, 2001), chúng tôi đã sử dụng bảng hỏi (có 49 phát biểu) để 
thu thập dữ liệu. 

2.2 Tiến trình thực hiện 

Chúng tôi sử dụng 30 sinh viên chuyên ngành Anh văn tham gia vào thí nghiệm 
thử (pilot study) để kiểm tra độ tin cậy của bảng hỏi, và xem xét cách lựa chọn 
ngôn từ cho phù hợp. Hệ số tin cậy của bảng câu hỏi là alpha =.89, hoàn toàn đủ 
tin cậy để thực hiện cuộc nghiên cứu chính thức. 

Tổng cộng có 200 sinh viên chuyên ngành Anh văn tham gia chính thức trả lời 
bảng hỏi. Sau quá trình kiểm tra, 4 bảng hỏi không đạt yêu cầu: 3 bảng hỏi không 
trả lời hết 49 phát biểu và 1 bảng hỏi bỏ trống hoàn toàn. 

2.3 Câu hỏi nghiên cứu 

Chiến lược đọc nhận thức và siêu nhận thức nào được sử dụng nhiều nhất trong 
quá trình đọc trong nhận thức của sinh viên chuyên ngành Anh văn tại hai Khoa: 
Sư phạm và Khoa học và Xã hội Nhân văn, Đại học Cần Thơ? 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Kết quả 

Sau khi sử dụng phần mềm SPSS 13.0 để phân tích dữ liệu bằng lệnh Frequencies 
Test để đo thang Likert ở 5 mức độ: 1 (không bao giờ), 2 (hiếm khi), 3 (thỉnh 
thoảng), 4 (thông thường) và 5 (luôn luôn), câu trả lời đã được tìm thấy như sau: 

3.1.1 Ba chiến lược đọc nhận thức của sinh viên chuyên ngành Anh văn 

Ba chiến lược đọc nhận thức được sử dụng nhiều nhất đã được tìm thấy qua các 
bảng dưới đây: 

Bảng 1: Ba chiến lược đọc nhận thức được sử dụng thường xuyên nhất  

Q2 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2.00 21 10.7 10.7 10.7 
  3.00 37 18.9 18.9 29.6 
  4.00 99 50.5 50.5 80.1 
  5.00 39 19.9 19.9 100.0 
  Total 196 100.0 100.0   

Q3 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2.00 6 3.1 3.1 3.1 
  3.00 24 12.2 12.2 15.3 
  4.00 99 50.5 50.5 65.8 
  5.00 67 34.2 34.2 100.0 
  Total 196 100.0 100.0   

Q15 
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  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1.00 1 .5 .5 .5 
 2.00 12 6.1 6.1 6.6 
 3.00 30 15.3 15.3 21.9 
 4.00 98 50.0 50.0 71.9 
 5.00 55 28.1 28.1 100.0 
 Total 196 100.0 100.0  

Bảng 1 tượng trưng cho lời phát biểu thứ 2, thứ 3 và thứ 15 trong bảng câu hỏi.  
Câu phát biểu thứ 2 với nội dung: “Tôi đoán nội dung của bài đọc bằng cách sử 
dụng thông tin từ tựa bài” và câu thứ 3: “Tôi phát hiện ý chính và chủ đề dựa vào 
đọc lướt và đọc chi tiết” được sử dụng ở mức độ thông thường, chiếm 50.5% trong 
các kĩ năng đọc. Câu thứ 15 với nội dung đoán nghĩa của những từ mới dựa trên 
bài đọc chiếm 50.0% mức độ thông thường sử dụng, mặc dù nhỏ hơn so với 2 
chiến lược đầu nhưng tỉ lệ sử dụng vẫn khá cao. Ba phát biểu trên đều nằm trong 
nhóm “hiểu” trong đọc nhận thức. 

3.1.2 Ba chiến lược đọc siêu nhận thức của sinh viên chuyên ngành Anh văn 

Bảng 2: Ba chiến lược đọc siêu nhận thức được sử dụng thường xuyên nhất 

Q32 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1.00 4 2.0 2.0 2.0 
 2.00 27 13.8 13.8 15.8 
 3.00 37 18.9 18.9 34.7 
 4.00 96 49.0 49.0 83.7 
 5.00 32 16.3 16.3 100.0 
 Total 196 100.0 100.0  

Q42 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 2.00 16 8.2 8.2 8.2 
 3.00 45 23.0 23.0 31.1 
 4.00 94 48.0 48.0 79.1 
 5.00 41 20.9 20.9 100.0 
 Total 196 100.0 100.0  

Q45 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 1.00 2 1.0 1.0 1.0 
 2.00 26 13.3 13.3 14.3 
 3.00 47 24.0 24.0 38.3 
 4.00 91 46.4 46.4 84.7 
 5.00 30 15.3 15.3 100.0 
 Total 196 100.0 100.0  

Bảng 2 tượng trưng cho câu phát biểu thứ 32, 42 và 45 trong bảng hỏi. Câu 32 với 
nội dung “suy nghĩ về nghĩa của yêu cầu đề bài trước khi trả lời” chiếm 49.0% 
mức sử dụng 4 (thông thường), trong khi đó, chiến thuật “Tôi lựa chọn những 
thông tin liên quan để hiểu bài đọc và trả lời câu hỏi” đứng thứ hai với mức độ sử 
dụng thông thường (48.0%).   Câu 45 với nội dung “Tôi quyết tâm giải quyết được 
bài đọc” chiếm mức độ sử dụng 46.4% (mức 4). Ở cả 3 phát biểu trên đều năm ở 
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hai nhóm: chiến lược lên kế hoạch siêu nhận thức và chiến lược giám sát siêu  
nhận thức. 

3.2 Thảo luận 

Sau quá trình nghiên cứu, chúng tôi thấy được mức độ thường xuyên sử dụng 
chiến lược đọc nhận thức và siêu nhận thức của sinh viên chuyên ngành Anh văn. 
Trong đó, chiến lược “hiểu” trong chiến lược đọc nhận thức được sử dụng thường 
ở sinh viên; chiến lược siêu nhận thức lên kế hoạch được sử dụng ở mức độ 4 
(thông thường), chứng tỏ có mối liên hệ giữa việc sử dụng chiến lược đọc siêu 
nhận thức với sinh viên chuyên ngành Anh văn. Như vậy, khác biệt so với nghiên 
cứu của Tran (2006) và Quach (2010), sinh viên chuyên ngành Anh văn có mức độ 
sử dụng chiến lược siêu nhận thức cao hơn sinh viên không chuyên; tuy nhiên, 
mức độ sử dụng chiến lược siêu nhận thức chưa cao (49.0% là cao nhất). Điều này 
hoàn toàn dễ hiểu bởi những người đọc và học ngôn ngữ thứ 2 ở mức giỏi thường 
sử dụng kiến thức nền (background knowledge), và có mức độ sử dụng siêu chiến 
lược cao hơn những người không chuyên về ngôn ngữ thứ 2 (Lawrence, 2009).  
Theo Lawrence (2009), nếu người học ngôn ngữ sử dụng ở mức độ thường xuyên 
chiến lược siêu nhận thức trong việc đọc hiểu thì họ sẽ đạt những kết quả cao trong 
việc học tiếng Anh. Kết quả này cũng góp phần củng cố cho bức tranh toàn diện ở 
Châu Á về việc sử dụng chiến lược siêu nhận thức.    

4 KẾT LUẬN 

4.1 Những khuyết điểm của đề tài và đề xuất cho nghiên cứu tiếp theo 

Vì thời gian có hạn nên tác giả chỉ dựa vào bảng câu hỏi để thực hiện nghiên cứu. 
Các nghiên cứu sau nên đưa vào hình thức phỏng vấn và quan sát để tăng độ tin 
cậy của kết quả (Mokhtari & Reichard, 2002). 

Mặc dù yếu tố về giới tính được bỏ qua (Poole, 2005), một số nghiên cứu chứng 
minh mối quan hệ giữa giới tính và mức độ sử dụng chiến lược siêu nhận thức 
trong việc đọc (Oxford & Nyikos, 1989; Baily, 1996) nên các nghiên cứu sau nên 
xem xét yếu tố giới tính trong bài nghiên cứu của mình. 

4.2 Kết luận 

Bài nghiên cứu đã tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu về mức độ sử 
dụng chiến lược đọc nhận thức và siêu nhận thức trong đọc hiểu với đối tượng là 
sinh viên chuyên ngành Anh văn. Tác giả thấy được việc sử dụng ở mức độ 4 (mức 
độ thông thường) trong thang đo cao nhất là 5 (luôn luôn). Từ đó, tác giả đề xuất 
việc áp dụng chiến lược siêu nhận thức trong môn đọc hiểu đối với sinh viên 
chuyên ngành Anh văn để người học có khái niệm về chiến lược siêu nhận thức cụ 
thể hơn, để nắm bắt vấn đề tốt hơn, từ đó nâng cao trình độ Anh văn của bản thân. 
Trên nền tảng đó, sinh viên sẽ trở thành những người học ngôn ngữ thành công 
(Sen, 2009). 
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