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Tóm tắt: 

  Bài nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng sử dụng ý kiến phản hồi từ bạn học 
trong việc học kĩ năng viết của sinh viên năm thứ nhất khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại 
ngữ, Đại học Đà Nẵng. Bên cạnh đó, thái độ của sinh viên đối với loại phản hồi này và mức độ 
tác động của nó đối với việc cải thiện kĩ năng viết cũng được khảo sát. Nghiên cứu được thực 
hiện thông qua bảng câu hỏi dành cho sinh viên, kết hợp với phỏng vấn giáo viên. Nhìn chung, 
việc sử dụng ý kiến phản hồi từ bạn học có tác động tích cực đến việc cải thiện kĩ năng viết của 
sinh viên. Bài viết cũng đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của việc sử dụng 
loại hoạt động này trong việc học kĩ năng viết. 

         Từ khóa: Kĩ năng viết, Ý kiến phản hồi từ bạn học, Mức độ sử dụng; Thái độ của sinh viên, 
Cải thiện kĩ năng.  

Abstract: 

  This study is aimed at investigating the status quo of using peer feedback of first-year students 
at the English Department, University of Foreign Language Studies, The University of Danang. 
In addition, students’ attitudes towards peer feedback as well as the extent to which peer 
feedback affects first-year students’ writing skills are also examined. The research instruments 
include questionnaires for students, students’ writing papers and teacher interviews. In general, 
the use of peer feedback has a positive effect on students’ writing skills. The study also puts 
forward some recommendations that can partly contribute to the enhancement of the efficiency 
of using peer feedback in first-year writing classes. 
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