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Tóm tắt
Internet ngày càng phát triển và mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng,

trong đó có sinh viên. Nghiên cứu này tập trung vào việc tìm hiểu nhận thức của sinh
viên về vai trò của internet, thực trạng sử dụng internet của sinh viên và những tác
động tích cực lẫn tiêu cực của internet đối với sinh viên, trong đó đặc biệt quan tâm
đến tác động của internet đối với kết quả học tập.

Kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết sinh viên đều nhận ra vai trò quan trọng của
internet. Vì vậy, sinh viên dành thời gian khá nhiều cho việc truy cập internet để hổ trợ
học tập, cập nhật tin tức, giải trí và cho nhiều mục đích khác. Nghiên cứu này cũng
phát hiện có sự khác biệt về tần suất, thời lượng và chi phí sử dụng internet giữa các
nhóm sinh viên khác nhau theo giới, năm học, ngành học… Liên quan đến tác động
của internet, nghiên cứu này cho thấy sinh viên trải nghiệm hay nhận được nhiều tác
động tích cực của internet hơn là những tác động tiêu cực. Tuy nhiên, có một kết quả
không mong đợi về tác động tiêu cực của internet, đó là việc sử dụng internet quá
nhiều khiến cho kết quả học tập của sinh viên kém đi. Đây là một vấn đề đáng lo ngại
và cần sự quan tâm của nhà trường và sự tự điều chỉnh của sinh viên để hạn chế tác
động tiêu cực này.

Abstract

Internet has developed rapidly in today world and offered internet users, including
students, a plenty of benefits. The paper aims to understand the students’ perception
on the role of internet, to find out internet use of students, and to evaluate the effects of
internet on students, especially on students’ studying performance.
The results of the research found that almost students recognized the importance of
internet. Thus, students spent a lot of time for internet using in order to support their
studying activities, to update necessary information, to relax and many others. The
research also discovered the differences of internet use in terms of frequency, time of
internet using and internet expense between students categorized by gender, school
years, majors… As found in the research, students experienced positive more than
negative impacts of internet. Nevertheless, an unexpected output also discovered is
that internet abuse affects negatively on students’ studying performance. This is a
problem in need to be concerned and self-controlled by students in order to reduce the
negative impacts.
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1. Giới thiệu

Trong những  năm vừa qua, sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin và đặc
biệt là internet đã đem l ại cho mọi người trên thế giới những lợi ích không thể phủ
nhận. Nhân loại trở nên gần nhau hơn và có thể dễ dàng tiếp cận những thông tin vô
cùng phong phú, đa dạng và kho dữ liệu được cập nhật hàng ngày, hàng giờ từ khắp
nơi trên thế giới. Vì vậy, số người sử dụng internet ngày càng tăng trên phạm vi toàn
cầu, trong đó Việt Nam không là trường hợp ngoại lệ

Theo số liệu của Trung tâm Internet Việt Nam (2012), ngày 19/11/1997 là ngày
đầu tiên Việt Nam gia nhập vào mạng internet toàn cầu. Sau 15 năm tính tới tháng
10/2012, số người sử dụng internet đã lên tới 31,1 triệu người, chiếm tỷ lệ 35,49% dân
số. Việt Nam đứng thứ 18/20 quốc gia có số người sử dụng Internet lớn nhất thế giới,
đứng thứ 8 trong khu vực Châu Á và đứng vị trí thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á.

Mặt khác, internet là phương tiện tiếp cận thông tin được sử dụng phổ biến ở Việt
Nam. Theo kết quả nghiên cứu về thị trường internet Việt Nam năm 2011, internet đã
vượt qua báo, tạp chí và radio để trở thành phương tiện tiếp cận thông tin phổ biến thứ
hai, chỉ sau Tivi. Cũng theo báo cáo này, đối tượng sử dụng internet chủ yếu là giới trẻ
với độ tuổi từ 15 đến 24, trong đó một phần lớn là giới sinh viên.

Có thể dễ dàng nhận thấy vai trò của internet đối với sinh viên. Internet có thể giúp
sinh viên tiếp cận thông tin cần thiết cho việc học tập và đời sống xã hội, dễ dàng trao
đổi với giảng viên, bạn bè và giải trí bằng nhiều hình thức khác nhau. Tuy vậy, cho
đến nay, thực trạng sử dụng internet của sinh viên và tác động của việc sử dụng
internet đối với sinh viên chưa được quan tâm nhiều của giới nghiên cứu. Một vài câu
hỏi về vấn đề trên được đặt ra là: Sinh viên nhận thức như thế nào về vai trò của
internet? Tình hình sử dụng internet của sinh viên như thế nào? Sinh viên nhận thức và
trải nghiệm như thế nào về tác động tích cực và tiêu cực của internet? Internet có đóng
vai trò cho việc nâng cao kết quả học tập của sinh viên hay không?

Trả lời các câu hỏi trên là mục tiêu của nghiên cứu này.  Tuy nhiên, do giới hạn về
thời gian và kinh phí, nghiên cứu này chỉ được thực hiện đối với sinh viên trường Đại
học Nông Lâm Tp.HCM, nơi hiện có khoảng 20.000 sinh viên đang theo học.

2. Cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu
a) Cơ sở lý thuyết

Griffith (2002) định nghĩa internet là mạng toàn cầu được hình thành từ các
mạng nhỏ hơn và liên kết hàng triệu máy tính trên thế giới thông qua cơ sở hạ tầng
viễn thông. Internet như là một phương tiện để các nhà nghiên cứu và khoa học ở các
cơ sở khác nhau và các nước khác nhau có thể chia sẻ thông tin. Về vai trò của
internet, Griffith cho rằng mạng internet mang lại rất nhiều tiện ích hữu dụng cho
người sử dụng, một trong những tiện ích phổ thông của internet là hệ thống thư điện tử
(email), trò chuyện trực tuyến (chat), bộ máy tìm kiếm thông tin, các dịch vụ thương
mại và chuyển ngân, các dịch vụ y tế giáo dục như là chữa bệnh từ xa.

Liên quan đến thực trạng sử dụng internet, một vài khảo sát đã được thực hiện
và cho thấy có sự khác biệt về sử dụng internet của các nhóm đối tượng khác nhau.
Chẳng hạn, báo cáo Netcitizens Việt Nam năm 2010 đã khảo sát về vấn đề sử dụng
internet theo giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn… Một vài kết quả điển
hình được tìm thấy như sau: độ tuổi người sử dụng internet thấp hơn độ tuổi bình quân
của dân số, nam giới sử dụng internet nhiều hơn nữ giới, đa số người sử dụng internet



có trình độ đại học/cao đẳng với tỉ lệ 46%, 33% người dùng internet là sinh viên/học
sinh… Ngoài ra, báo cáo này cũng làm rõ mức độ thường xuyên sử dụng internet cho
các mục đích khác nhau như đọc tin tức, tìm kiếm, học tập/nghiên cứu, tìm việc làm…
và kết quả cho thấy đọc tin tức là hoạt động thường xuyên nhất của người dùng
internet.

Về tác động của internet, Mudasiru (2006) đưa ra ba tác động tích cực của
internet đối với giáo dục gồm: (1) giúp người học năng động và độc lập trong hoạt
động học tập, (2) giúp sinh viên tiếp cận tài liệu học tập từ giảng viên dễ dàng, và (3)
khuyến khích tính dân chủ trong giáo dục, nghĩa là mọi đối tượng đều có thể tiếp cận
giáo dục mọi lúc, mọi nơi. Nhìn ở góc độ khác, Young (2004) cho rằng internet có tính
hai mặt, ngoài việc cung cấp những tiện ích cho con người thì bên cạnh đó nó còn làm
cho con người nghiện và lạm dụng quá nhiều thời gian ảnh hưởng đến cuộc sống vật
chất và tinh thần.

b) Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp thu thập thông tin số liệu

Để có được thông tin số liệu giải quyết các vấn đề nghiên cứu, phương pháp thu
thập số liệu thứ cấp (secondary data collection) và phương pháp khảo sát qua bảng hỏi
(survey) được lựa chọn. Trong đó, phương pháp thứ nhất dùng để tìm hiểu về những
thông tin chung về vấn đề sử dụng internet và các cơ sở lý thuyết có liên quan. Phương
pháp thứ hai được sử dụng để đạt được thông tin giải quyết các vấn đề nghiên cứu.

Phương pháp khảo sát qua bảng hỏi được triển khai bằng hình thức lập và đăng
bảng hỏi qua công cụ Google Drive và công bố đường link cho sinh viên. Kết quả có
989 sinh viên trả lời. Sau khi kiểm chất lượng các quan sát, 737 mẫu quan sát được sử
dụng cho nghiên cứu này.

Phương pháp xử lý và phân tích thông tin số liệu

Báo cáo nghiên cứu này chủ yếu sử dụng phương pháp thống kê mô tả để thể
hiện thực trạng sử dụng internet của sinh viên. Ngoài ra, công cụ kiểm định Chi bình
phương (Chi square test) cũng được sử dụng để kiểm định sự khác biệt về việc sử
dụng internet của các đối tượng khác nhau, đặc biệt là việc kiểm định giả thuyết liệu
mức độ sử dụng internet có ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên.

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
3.1. Đánh giá của sinh viên về vai trò của internet

Cơ sở lý thuyết đã cho thấy vai trò của internet đối với giáo dục nói chung và
đối với việc học tập của sinh viên nói riêng. Sinh viên nhận thức vai trò của internet
như thế nào? Kết quả khảo sát cho thấy có đến 98,8% sinh viên cho rằng internet là rất
cần thiết hoặc cần thiết đối với cá nhân của họ, trong đó tỉ lệ sinh viên cảm thấy
internet rất cần thiết cũng rất cao, chiếm tỉ lệ 58,1% (xem bảng 1).

Bảng 1. Nhận thức của sinh viên về vai trò của internet
Mức độ cần thiết Tần suất

(lượt)
Tỉ lệ
(%)

Tỉ lệ tích lũy
(%)

Rất cần thiết 428 58,1 58,2

Cần thiết 300 40,7 98,8

Không cần thiết 9 1,2 100,0

Tổng 737 100 -



Nguồn tin: Tính toán tổng hợp

Phân tích chi tiết hơn về nhận thức của sinh viên đối với vai trò của internet
theo từng đối tượng sinh viên, kết quả cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, với
độ tin cậy 99%, về mức độ cần thiết của internet giữa sinh viên các ngành học khác
nhau. Theo đó, tỷ lệ sinh viên khối ngành kỹ thuật gồm cơ khí, công nghệ thông
tin…nhận thức mức độ “Rất cần thiết” cao hơn các ngành khác (xem bảng 2).  Điều
này có thể được lý giải là do internet cũng là một sản phẩm công nghệ, đặc biệt liên
quan đến công nghệ thông tin, nên sinh viên khối ngành này đánh giá cao vai trò của
internet là điều tất yếu. Tương tự, nghiên cứu này cũng kiểm định sự khác biệt mức độ
nhận thức về vai trò internet theo giới tính và theo năm học, tuy nhiên kết quả không
cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.

Bảng 2. Sự khác biệt về nhận thức của sinh viên đối với vai trò của internet theo
ngành học

Khối ngành học
Mức độ cần thiết Nông

nghiệp
Kinh tế Kỹ thuật

/công nghệ
Tổng

N 161 95 172 428Rất cần thiết
% 54,6 52,5 65,9 58,1

Cần thiết N 130 86 84 300
% 44,1 47,5 32,2 40,7
N 4 0 5 9Không cần thiết
% 1,4 0 1,9 1,2

Tổng N 295 181 261 737
% 100 100 100 100

Độ tin cậy: 99% (Pearson-Chi Square= 15,169; sig. = 0,004) Nguồn: Tính toán tổng hợp

Ngoài khía cạnh trên, bằng phương pháp đặt ra câu hỏi mở, nghiên cứu này
cũng nhận thấy một số vai trò khác của internet đối với sinh viên. Một số ý kiến phổ
biến có thể được chọn và liệt kê gồm: internet giúp sinh viên giảm stress, cập nhật tin
tức hàng ngày, học ngoại ngữ dễ dàng và tiết kiệm, biết được thông tin tuyển dụng, tìm
việc làm thêm, giao lưu bạn bè, chia sẻ yêu thương, và tìm được tài liệu học tập, đặc
biệt có thể tiếp cận tài liệu từ nước ngoài.

3.2. Thực trạng sử dụng internet của sinh viên
a) Mức độ thường xuyên và thời lượng truy cập internet của sinh viên

Xét về tần suất truy cập internet, hầu hết sinh viên, cụ thể đến 74,6%, truy cập
internet hàng ngày. Đây là một con số khá ấn tượng và cũng có thể làm một minh
chứng cho vai trò của internet đối với sinh viên.

Bảng 3. Mức độ thường xuyên truy cập internet của sinh viên
Mức độ cần thiết Tần suất

(lượt)
Tỉ lệ
(%)

Tỉ lệ tích lũy
(%)

Hàng ngày 550 74,6 74,6
Mỗi tuần 3-5 ngày 145 19,7 94,3
Mỗi tuần 1-2 ngày 28 3,8 98,1
Mỗi tháng 1-2 ngày 14 1,9 100,0
Tổng 737 100,0

Nguồn: Tính toán tổng hợp



Phân tích tần suất sử dụng internet theo giới tính, nghiên cứu này cho thấy có sự
khác biệt về tần suất sử dụng internet giữa nam và nữ với độ tin cậy 90%. Từ kết quả
này, có thể kết luận rằng sinh viên nam sử dụng internet thường xuyên hơn sinh viên
nữ. Kết quả này cũng giống như kết quả được tìm thấy trong báo cáo về sử dụng
internet của Netcitizens năm 2010. Sự khác biệt này có thể là do đặc tính của nam giới
nói chung và của sinh viên nam nói riêng quan tâm và yêu thích công nghệ nhiều hơn
nữ. Mặt khác, đặc tính thích khám phá của nam giới cao hơn nữ cũng có thể là một lý
do giải thích cho sự khác biệt này.

Tương tự, kết quả phân tích tần suất sử dụng internet theo năm học cho thấy có
mối tương quan giữa hai biến này với độ tin cậy lên đến 99% (Gamma = 0,383 và
Sig.=0,000). Cụ thể, tỉ lệ sinh viên năm 4 truy cập internet hàng ngày là 85,0%, cao
hơn tỷ lệ truy cập internet hàng ngày của nhóm sinh viên năm 3 và năm 2 lần lượt là
75,6% và 65,7%. Kết quả này cho thấy số năm học càng cao, tần suất sử dụng internet
càng nhiều. Điều này dễ hiểu vì nhu cầu sử dụng internet của những sinh viên năm
cuối cho việc học tập cũng như giải trí nhiều hơn sinh viên những năm đầu. Mặt khác,
qua quan sát cũng có thể nhận thấy rằng những sinh viên sắp ra trường thường tự trang
bị hoặc được cha mẹ trang bị máy tính cá nhân nhiều hơn những sinh viên mới.

Về thời lượng truy cập, khảo sát này cho thấy bình quân một sinh viên dành
21,8 giờ truy cập internet mỗi tuần, tương ứng với 3,1 giờ/ngày. Xét theo giới tính,
sinh viên nam có số giờ truy cập cao hơn sinh viên nữ, cụ thể 25,2 giờ/tuần so với 17,9
giờ/tuần (kiểm định t về sự khác biệt đạt độ tin cậy 99%, t=4,25, sig.=0,00). Phân tích
theo năm học, tương tự như kết quả phân tích tần suất ở trên, sinh viên ở năm học càng
cao có thời lượng truy cập càng nhiều, cụ thể sinh viên năm 2 có thời lượng truy cập
chỉ khoảng 19,9 giờ/tuần, trong khi đó con số này của sinh viên năm 3 và năm 4 lần
lượt là 23,1 và 23,6.  So sánh thời lượng truy cập theo ngành học, kết quả cho thấy có
sự khác biệt đáng kể của sinh viên khối ngành kỹ thuật so với 2 khối ngành nông
nghiệp và kinh tế. Sinh viên kỹ thuật trung bình dành 27,4 giờ truy cập internet, trong
khi đó sinh viên nông nghiệp và kinh tế chỉ dành 18,8 và 18,4 giờ/tuần tương ứng
(xem hình 1). Những sự khác biệt này về thời lượng truy cập internet theo giới, ngành,
và năm học có thể được hiểu qua những lý giải về sự khác biệt giữa các nhóm sinh
viên theo tần suất sử dụng như được trình bày phần trên.

Hình 1: Thời lượng truy cập internet bình quân mỗi tuần của sinh viên
theo giới tính, năm học và khối ngành học

Nguồn: Tính toán tổng hợp

b) Phương tiện và địa điểm tiếp cận internet
Hiện nay có rất nhiều phương tiện để tiếp cận internet. Sinh viên Đại học Nông

Lâm TP.HCM tiếp cận bằng phương tiện gì? Kết quả khảo sát cho thấy hai phương
tiện sinh viên tiếp cận internet phổ biến là điện thoại và laptop với tỉ lệ sinh viên sử



dụng tương ứng là 62,7% và 59,7%. Các phương tiện khác như máy vi tính để bàn,
máy tính bảng và dịch vụ internet cũng được sử dụng nhưng với tỉ lệ ít hơn 30% (xem
hình 2).

Về số lượng phương tiện/thiết bị tiếp cận internet có những sinh viên dùng đến
3-4 loại khác nhau, nhưng chỉ chiếm tỉ lệ thấp. Đa số các sinh viên sử dụng 2 thiết bị
tiếp cận internet với tỉ lệ 43,0%, và có 33,9% sinh viên chỉ dùng 1 loại phương tiện để
truy cập internet (xem hình 3).

Hình 2: Nguồn tiếp cận internet của
sinh viên

Hình 3 : Số lượng phương tiện tiếp
cận internet của sinh viên

      Nguồn: Tính toán tổng hợp

Về địa điểm truy cập internet, ngoài trường học sinh viên hiện nay cũng có thể
truy cập internet ở khu vực ở trọ hoặc quán cà phê. Kết quả phân tích về mức độ
thường xuyên truy cập internet của sinh viên ở 3 địa điểm trên cho thấy sinh viên chủ
yếu truy cập internet tại nơi ở, cụ thể tỉ lệ sinh viên trả lời mức độ rất thường xuyên và
thường xuyên (tích lũy) ở địa điểm này đạt đến con số 87,8%. Ngược lại, con số tích
lũy 2 mức độ này ở trường học chỉ đạt 19,7% và ở quán cà phê chỉ 7,0% (xem hình 4).

Hình 4: Địa điểm tiếp cận internet của sinh viên

Nguồn: Tính toán tổng hợp

Nhìn chung, giới sinh viên ngày nay, cụ thể là sinh viên Đại học Nông Lâm
Tp.HCM có rất nhiều phương tiện/công cụ để tiếp cận internet và họ có điều kiện tiếp
cận internet ở nhiều nơi khác nhau. Điều này là một thuận lợi đối với sinh viên nếu
sinh viên biết tận dụng cơ hội này để học tập nâng cao kiến thức, ngược lại trong môi
trường này nếu sinh viên lạm dụng internet có thể dẫn đến những hậu quả liên quan
đến kết quả học tập, thậm chí cả sức khỏe.



c) Mục đích sử dụng internet của sinh viên
Ngày nay, mục đích sử dụng của internet hết sức đa dạng, như là học tập, giải

trí, liên lạc, giao dịch mua sắm… Đối với sinh viên, mục đích nào là phổ biến nhất?
Nếu chỉ xét ở mức độ “rất thường xuyên” kết quả khảo sát cho thấy mục đích tương
tác xã hội qua Facebook được sinh viên truy cập thường xuyên nhất, với tỉ lệ 32,6%,
trên cả mục đích cập nhật tin tức và học tập với tỉ lệ là 27,5% và 24,4% tương ứng.
Nếu tính theo tỷ lệ tích lũy của hai mức độ “rất thường xuyên” và “thường xuyên”, hai
mục đích cập nhật tin tức và học tập dẫn đầu về mức độ phổ biến, với tỷ lệ tích lũy lần
lượt là 81,7% và 80,4%. Cũng theo cách phân tích này, Facebook đứng vị trí thứ ba
với tỷ lệ 78,1%, tiếp sau đó email (54,4%) và xem phim/nghe nhạc (49,2%); các mục
đích còn lại như chơi game, mua hàng, blog có tỷ thể thấp thể hiện tính không phổ
biến trong sinh viên. Dù chơi game không chiếm tỷ lệ cao ở 2 mức độ rất thường
xuyên và thường xuyên, nhưng tỷ lệ tích lũy 2 mức độ này đạt đến khoảng 20% cũng
là một vấn đề đáng lo ngại, bởi lẽ việc thường xuyên chơi game có thể dẫn đến nghiện
game, và từ đó dẫn đến nhiều hệ lụy khác, trong đó có việc sa sút kết quả học tập (xem
hình 5).

Hình 5: Mức độ thường xuyên truy cập internet của sinh viên cho các mục đích
khác nhau

Nguồn: Tính toán tổng hợp

Ngoài ra, kết quả phân tích ở hình 5 cho thấy việc mua hàng online và sử dụng
blog là không phổ biến trong sinh viên, khi tỷ lệ chọn “không bao giờ” và “hiếm khi”
ở 2 mục đích này khá cao. Cũng theo góc nhìn này, có một điều đáng mừng là tỷ lệ
sinh viên không bao giờ hoặc hiếm khi dùng internet cho học tập và cập nhật tin tức là
rất thấp. Điều này cho thấy sinh viên đã biết tận dụng internet để hỗ trợ học tập và để
nâng cao tri thức.

d) Chi tiêu của sinh viên cho internet
Tính bình quân, mỗi tháng sinh viên chi tiêu khoảng 90.698 đồng cho internet.

Đây là con số khá lớn khi phần lớn, cụ thể là 83,7%, sinh viên có mức thu nhập hàng
tháng từ 2 triệu đồng trở xuống. Một câu hỏi được đặt ra ở đây là liệu các sinh viên
khác nhau có mức chi tiêu cho internet khác nhau hay không? Câu trả lời được thể
hiện qua hình 6 dưới đây.



Hình 6: Chi tiêu cho internet của sinh viên theo giới tính, nơi xuất thân,
năm học, ngành học, nơi ở và thu nhập

Nguồn: Tính toán tổng hợp

Kết quả phân tích ở hình 6 cho thấy có sự khác biệt về chi tiêu cho internet giữa
các nhóm sinh viên khác nhau. Cụ thể, một vài kết luận về sự khác biệt này có thể
được rút ra gồm: (1) sinh viên nam chi tiêu cho internet nhiều hơn sinh viên nữ,  (2)
sinh viên xuất thân từ nông thôn có chi tiêu cho internet ít hơn sinh viên xuất thân từ
thành thị, (3) sinh viên năm cuối chi cho internet ít hơn sinh viên năm 3 và năm 2 – có
lẽ do phát sinh nhiều chi phí khác và sinh viên năm cuối đã biết được nơi/cách tiếp cận
internet miễn phí hoặc với giá rẻ, (4) chi phí cho internet của sinh viên thuộc khối
ngành công nghệ cao hơn con số này của sinh viên thuộc nhóm ngành kinh tế và nông
nghiệp, (5) sinh viên sống cùng gia đình chi cho internet nhiều hơn so với sinh viên ở
trọ và (6) sinh viên có thu nhập càng cao chi cho internet càng nhiều.

3.3 Những tác động tích cực và tiêu cực của internet đối với sinh viên
Phân tích tính hai mặt của internet, giống như nhận định của Young (2004) như

được đề cập phần trước, nghiên cứu này đưa ra 10 tác động tích cực và 10 tác động
tiềm năng và tiến hành khảo sát sinh viên về sự trải nghiệm và nhận thức của họ. Kết
quả phân tích được thể hiện chi tiết qua hình 7 và 8 dưới đây.

Hình 7: Trải nghiệm của sinh viên về những tác động tích cực của internet

Nguồn: Tính toán tổng hợp



Hình 8: Trải nghiệm của sinh viên về những tác động tiêu cực của internet

Nguồn: Tính toán tổng hợp

Từ kết quả phân tích trên, có thể nhận thấy rằng ở bình diện chung sinh viên đánh
giá internet có những tác động tích cực nhiều hơn những tác động tiêu cực, thể hiện
qua tỷ lệ trải nghiệm đúng ở các mặt tích cực cao hơn tỉ lệ này ở các mặt tiêu cực. Cụ
thể, có đến 7 tác động tích cực nhận được tỷ lệ đồng thuận của trên 60% sinh viên
(xem hình 7). Ngược lại, số lượng tác động tiêu cực nhận được tỷ lệ đồng thuận của
trên 60% sinh viên chỉ có một, đó là tác động “mất thời gian làm việc khác”  với tỷ lệ
62,6%. Mặt dù các tác động khác có tỷ lệ sinh viên đồng thuận thấp nhưng cũng rất
đáng quan tâm, đặc biệt tác động “bị mỏi mệt/bệnh” chiếm tỷ lệ 45,4% và tác động
“kết quả học tập giảm sút” chiếm tỉ lệ 28,9% sinh viên.

3.4. Tác động của internet đối với kết quả học tập của sinh viên
Có những thảo luận liên quan đến mối quan hệ giữa việc sử dụng internet và kết

quả học tập của sinh viên. Có người cho internet giúp sinh viên học tốt hơn, nhưng
cũng có ý kiến cho rằng internet khiến sinh viên sao nhãng việc học tập dẫn đến việc
sa sút kết quả học tập. Đóng góp vào tranh luận này, nghiên cứu này phân tích theo hai
hướng.

Thứ nhất, tính thời gian sử dụng internet trung bình của những sinh viên với kết
quả học tập khác nhau, nghiên cứu này cho thấy sinh viên truy cập internet càng nhiều,
kết quả học tập càng kém. Cụ thể, những sinh viên có học lực giỏi/xuất sắc có số giờ
truy cập bình quân là 17,6 giờ/tuần, trong khi đó những sinh viên học yếu/kém có số
giờ truy cập internet bình quân đến 31,9 giờ/tuần.

Thứ hai, tính tỉ lệ từng mức độ thời lượng truy cập theo học lực sinh viên cũng cho
kết quả tương tự, cụ thể rất ít sinh viên học xuất sắc/giỏi mà truy cập internet quá
nhiều trên 4 giờ/ngày (chỉ chiếm tỷ lệ 9,1%), trong khi đó có đến 50% sinh viên yếu
kém truy cập trên 4 giờ/ngày (xem hình 9).

Hình 9: Thời lượng truy cập internet của sinh viên theo kết quả học tập
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Nguồn: Tính toán tổng hợp

Như vậy, dù sinh viên đánh giá cao vai trò của internet và trải nghiệm về mặt
mặt tích cực nhiều hơn, nhưng tác động quan trọng nhất của internet đối  với sinh viên
liên quan đến kết quả học tập lại nhận được một kết quả tiêu cực, cụ thể “sử dụng
internet càng nhiều, kết quả học tập càng thấp”.
4. Kết luận và góp ý
Từ những kết quả phân tích ở trên, nghiên cứu này rút ra một vài kết luận sau:

Internet là rất cần thiết đối với sinh viên với vai trò hổ trợ học tập, giải trí bằng
nhiều hình thức khác nhau, và sự cần thiết cũng được sinh viên công nhận với tỉ lệ rất
cao. Với vai trò và ý nghĩa như thế, sinh viên trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM
cũng tiếp cận internet khá nhiều, xét về thời lượng truy cập lẫn tần suất truy cập. Có
được như thế nhờ vào tình hình phát triển công nghệ của ngành viễn thông nói chung
và việc phát triển ứng dụng công nghệ viễn thông ở khu vực trường ĐH Nông Lâm
Tp.HCM nói riêng. Nhờ đó, sinh viên có thể tiếp cận internet ở nhiều nơi khác nhau
như trường học, nhà trọ, quán cà phê… nhằm vào nhiều mục đích khác nhau chẳng
hạn học tập, cập nhật tin tức, giải trí…

Về tác động của internet, nghiên cứu này cho thấy internet mang lại những tác
động tích cực nhiều hơn là tiêu cực khi xét về bình diện chung dựa trên trải nghiệm và
nhận thức của sinh viên. Tuy nhiên, nếu chỉ xét về tác động của internet với kết quả
học tập sinh viên, kết quả nghiên cứu cho thấy việc truy cập internet quá nhiều dẫn đến
kết quả học tập yếu kém của sinh viên.

Đây là một điều đáng lo ngại và vì thế cần có sự điều chỉnh để hạn chế mặt tiêu
cực này của internet. Về phía nhà trường, cần sự quan tâm của nhà trường, ban quản lý
ký túc xá trong việc tuyên truyền hướng dẫn và kiểm soát (trong phạm vi có thể) về
việc sử dụng internet hiệu quả cho sinh viên. Về phía sinh viên, cần có sự điều chỉnh
thích hợp sao cho phát huy những mặt tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực của
internet, đặc biệt đối với việc học tập.
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