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Tóm tắt: 
 

Nghiên cứu tìm hiểu ảnh hưởng của biến số quyền lực lên chiến lược từ chối lời yêu cầu trong 
thư điện tử tại chỗ làm bởi người Việt sử dụng tiếng Anh như ngoại ngữ. Thư điện tử từ chối lời 
yêu cầu được viết bởi 18 người tham gia trong ba tình huống được mã hoá và phân tích bằng Chi 
bình phương. Kết quả cho thấy khác biệt có ý nghĩa thống kê trong cách từ chối yêu cầu của 
đồng nghiệp có quyền lực hoặc cao hơn hoặc ngang bằng hoặc thấp hơn. Xét ba chiến lược được 
sử dụng thường xuyên nhất, khác biệt quyền lực giữa người từ chối và người yêu cầu cũng tạo 
nên khác biệt trong nội dung chiến lược. Từ chối người có quyền lực cao hơnn thì lý do/cớ thể 
hiện sự khẩn cấp và cần thiết của các cam kết trước đó được sử dụng nhiều hơn lý do/cớ gia 
đình. Giải pháp thay thế được sử dụng với đối tượng này thường là trì hoãn để thực hiện tại nhà 
vì cách nhìn nhận rằng không thể từ chối hẳn người có quyền lực cao hơn.    
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Abstract: 
 

The research investigates effects of power on refusal strategies to a request in email written by 
Vietnamese EFL learners at workplace. Refusal email to three request scenarios written by 18 
participants is coded and analyzed by Chi-square. The findings show that there is statically  
significant difference in refusal strategies employed to refuse a coworker whose power is higher 
or equal or lower. In terms of content of the three most frequently-used indirect strategies, it is 
found that power has an influence on the invented content. When refusing a higher-power 
requester, requestees often use  reason/excuse  which  refers  to  the  importance  of prior 
commitments. In contrast, family-related reason/excuse is used more frequently in refusing a 
lower-power requesters or  a requester with equal power. Alternatives which suggest doing the 
request later at home are used in refusing a boss because participants believe that refusing a boss’ 
request straightaway is impossible. 
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