
NGUYỄN THỊ NHUNG. 2014. The effect of portfolio writing process on students' writing ability: a case 

study in the context of the University of  Languages and International Studies, Hội thảo quốc tế "Chiến lược 

ngoại ngữ trong xu thế hội nhập", Đại học Hà Nội. 

Mặc dù rất nhiều học giả đã nghiên cứu tập bài viết dưới góc độ một công cụ đánh giá thay thế hoặc nhận xét 

theo cặp, vẫn chưa có nhiều nghiên cứu tìm hiểu kĩ càng ảnh hưởng của quá trình làm tập bài viết lên khả năng 

viết của sinh viên. 

Do đó, nghiên cứu này nhằm (1) tìm hiểu tác động của quá trình làm tập bài viết thông qua đánh giá của chính 

sinh viên và (2) chỉ ra ảnh hưởng thực sự của quá trình này qua việc phân tích bài viết của sinh viên. Đây là 

một nghiên cứu trường hợp, sử dụng hai công cụ nghiên cứu: phỏng vấn (interview) và phân tích tài liệu 

(document analysis. 

Kết quả thu được từ hai câu hỏi nghiên cứu cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong các mảng coverage of main points 

và vocabulary trong khả năng viết của sinh viên. Việc phân tích tài liệu đã chỉ ra những thay đổi tích cực trong 

các phiên bản viết của sinh viên nhờ vào nhận xét của giáo viên, bạn cùng lớp và sự tự sửa lỗi của chính bản 

thân người viết.Đáng chú ý, có sự không thống nhất trong kết quả của hai câu hỏi nghiên cứu. Một số khía 

cạnh trên thực tế chỉ ra từ bài viết lại có những thay đổi tích cực hơn rất nhiều so với nhận định ban đầu của 

sinh viên và ngược lại. 

A vast body of research has studied writing portfolio as a form of assessment tool or in terms of peer written 

feedback. However, the influence of portfolio writing process on students’ writing ability has still been 

awaiting for thorough investigation.To fill in the gaps, this paper will purport to (1) identify the effects of 

portfolio writing process from students’ self-reflection and (2) to shed light on the actual influence through 

their writing pieces. Multiple-case-study design was employed; in which interview and documentanalysis 

served as two data collection instruments. Together with face-to-face-semi-formal interviews, three portfolios 

of three participants were chosen for analysis. For each portfolio, the researcher randomly chose two writing 

pieces of different genres to analyze. Findings from two research questions revealed a similarity of the most 

tremendous progress in coverage of main points and vocabulary. Document analysis proved that positive 

changes were made from version to version thanks to the teacher’s and peers’ comments and the writer’s self-

correction. Remarkably, there also existed noticeable discrepancy between the findings of the two research 

questions. Some writing abilities reported as moderately improved turned out to be more positively progressed 

than the students had thought and vice versa.  
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