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Tóm tắt: 
 

Sự tiến bộ của những ứng dụng Web 2.0, cụ thể là voice blog đã cung cấp cho giáo viên một công cụ 
hữu ích nhằm giải quyết những thách thức trong việc dạy và học ngoại ngữ ở Khoa tiếng Anh (KTA), 
Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng. Vì số lượng lớp đông, cơ hội thực hành để phát triển 
kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng nói cho sinh viên khá hạn chế. Bài báo này khảo sát tính hiệu quả của 
việc sử dụng voice blog để phát triển kỹ năng nói cho sinh viên năm 3 và nhận thức của sinh viên về 
việc sử dụng công cụ này. Bài đăng của sinh viên trên trang blog chung của lớp được thu thập trong 
một kỳ học và được phân tích bằng công cụ cặp đôi t-test và MANOVA. Thái độ và nhận thức của 
sinh viên được thu thập qua phiếu điều tra gồm 15 câu hỏi theo thang điểm Likert và 3 câu hỏi mở. 
Kết quả cho thấy rằng mặc dù sinh viên không đạt được tiến bộ rõ rệt về kỹ năng nói sau khi sử dụng 
voice blog nhưng có thái độ tích cực đối với việc sử dụng công cụ này.          
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Abstract: 
 

The advancement of such Web 2.0 applications as voice blog has offered language teachers a useful 
teaching tool to solve some challenges in the practice of teaching and learning in English 
Department, University of Foreign Language Studies, University of Danang. Due to big class size, 
students have limited opportunities to enhance their speaking skill. Accordingly, this study explores 
the use of voice blog to improve speaking skill for third year students and discover their perceptions 
towards the application of this tool. During one-semester long experiment, students' entries are 
collected and analyzed by paired-sample ttest and MANOVA. Students’  attitudes and perceptions 
are examined through a survey, including 15 Likert-scale questions and 3 open questions. The 
findings show that even though students do not gain considerable improvement in their speaking 
skill, they have positive attitude towards the use of voice blog.        
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