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TÓM TẮT 

Bài báo trình bày nghiên cứu sự ảnh hưởng của việc sử dụng mạng xã hội đến kết quả học tập của sinh viên trường Đại học 

Công nghiệp Hà Nội. Áp dụng phương pháp nghiên cứu định lượng và ứng dụng phần mềm SPSS 20.0 đã tính toán mức độ 

ảnh hưởng của các biến: (i) tương tác với sinh viên khác, (ii) tương tác giữa sinh viên với giáo viên và (iii) các biến trung  gian 

(Giới tính, Ngành học, Khóa học, Điểm trung bình chung tích lũy, Thời gian sử dụng, Phương tiện truy cập, Địa điểm truy cập, 

Mục đích sử dụng). Từ đó đề xuất một số giải pháp giúp cho việc sử dụng mạng xã hội có tác động tích cực nhất đến kết quả 

học tập của sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. 

ABSTRACT 

The paper studied the effects of social networks on learning outcomes of students at the Hanoi University of Industry. The 

authors used the quantitative methods and SPSS 20.0 software application to calculate the influence of the following factors: (i) 

Interaction with other students, (ii) Interaction among students and teachers, and (iii) Intermediate variables (Gender, Major, 

Course, Cumulative GPA, Time, Means of access, Access location, Purpose of use). Consequently, we suggested solutions to 

make use social networks so that they have the most positive impact on learning outcomes of students at the Hanoi University of 

Industry. 

 


