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Tóm Tắc Nội Dung 
 
Đây là một chương trình hợp tác nghiên cứu giữa cơ quan COSTI 
Immigrant Services và Hội Người Việt Toronto. 
 
Mục Đích của Cuộc Nghiên Cứu 
 
Cuộc nghiên cứu về nghiện ngập cờ bạc được thực hiện giới hạn trong các cộng 
đồng thiểu số nhằm mục đích tìm hiểu, thăm dò quan điểm, thái độ và niềm tin 
về vấn đề cờ bạc và nghiện ngập cờ bạc để qua đó chúng ta có thể tìm hiểu xem 
vấn nạn nghiện ngập cờ bạc có thể ngăn ngừa và giảm thiểu hay không; cũng 
như với những phương pháp nào, tài liệu được xử dụng ra sao để có thể phát 
triển mô hình một cách rộng rãi nhằm đối phó với hiện trạng chung.  Cộng đồng 
Việt Nam tại Toronto, dựa vào số lượng người đang sinh sống tại vùng Đại Đô 
Thị Toronto, là một trong bảy cộng đồng cùng tham gia vào chương trình nghiên 
cứu. 
 
Tham Gia Nghiên Cứu Trực Tiếp 
Nhằm đạt được ý nghĩa và tính thực dụng hay sự tham gia của cộng đồng, 
phương pháp phối hợp tham gia trực tiếp đã được thực hiện.  Điều này có nghĩa 
là những thành viên tham gia chương trình nghiên cứu ngay từ khi bắt đầu cho 
đến khi kết thúc. 
 
Các Phương Pháp Thâu Nhập Dữ Liệu 
Cả hai phương cách thâu nhập nội dung và số lượng đã được xử dụng nhằm 
đem về những thong tin cần thiết.  Nhóm Họp cũng được thực hiện với các nhân 
viên xã hội cung cấp dịch vụ và các thành viên trong cộng đồng cũng như các 
cuộc phỏng vấn từng cá nhân các nhân viên xã hội cung cấp dịch vụ không thể 
tham dự được Nhóm Họp. 
 
Phân Tích Các Dữ Kiện và Kết Quả 
 
Nội Dung 
 

• Tài liệu sẽ rất tốt và bổ ích nếu vấn đề nghiện ngập cờ bạc được đưa lên 
truyền thông Việt Ngữ, hội thảo-thuyết trình, tài liệu được phân phát tại 
các văn phòng luật pháp, phòng mạch bác sĩ, các văn phòng dịch vụ và 
các cơ sở tôn giáo.  Thông tin phải được viết bằng hai ngôn ngữ Việt – 



Anh và đối tượng phải là tất cả những người trong gia đình chứ không 
phải chỉ riêng những người nghiện cờ bạc.  

• Rào cản cả văn hóa và ngôn ngữ đã được nêu ra trong vấn đề xử dụng 
dịch vụ.  Nghiện ngập cờ bạc thường không phải là đề tài hay được thảo 
luận và người ta chỉ liên lạc nhờ giúp đỡ khi đang lâm vào bước đường 
cùng.  Hầu hết những người được hỏi đều mong muốn có dịch vụ được 
cung cấp bằng Việt Ngữ.  Một nhóm tham gia cũng mong muốn có các 
dịch vụ này dành cho sắc dân. 

• Các thành viên trong cộng đồng không xác định cờ bạc là vấn đề cần 
được ưu tiên giải quyết trong cộng đồng, tuy nhiên bên cạnh đó, các nhân 
viên xã hội phục vụ thì quan tâm đến vấn đề qua những trường hợp mà 
chính thân chủ của họ có khi là người bị nghiện ngập cờ bạc hoặc có khi 
là trong gia đình có người thân nghiện ngập cờ bạc. 

• Đa số các nhóm tham gia không biết đến những dịch vụ giúp đỡ người 
nghiện ngập cờ bạc.  Hầu hết trong họ biết qua Trung Tâm Dịch Vụ Sức 
Khỏe Tâm Thần Hồng Phúc và những vấn đề về sức khỏe tâm thần. 

• Những người được hỏi đều cho biết những người đàn ông trong gia đình 
là những đối tượng dễ vướng vào nghiện ngập cờ bạc.  Những nhân viên 
xã hội phục vụ lại cho biết những cao niên ngày càng dễ trở thành đối 
tượng nghiện ngập khi những phương tiện đi đến sòng bài ngày càng gia 
tăng. 

• Cờ bạc là một hình thức giải trí thường thấy trong các ngày lễ hội ví dụ 
như vào dịp Tết Nguyên Đán.  Một số nhóm khi phát biểu đã cho biết vẫn 
có những câu chuyện ngụ ngôn trong văn hóa đả kích thói hư cờ bạc, 
cũng như các giá trị tôn giáo đều không chấp nhận nạn cờ bạc. 

• Các nhóm tham dự cũng nêu ra sự khác biệt giới tính khi tham gia cờ bạc 
cũng như thành kiến xã hội khi người phụ nữ tham gia vào cờ bạc nặng 
hơn đối với nam giới. 

 
Nghiên Cứu Dữ Kiện 
 

• Những trò chơi phổ biến được biết đến là board games, casino games, 
monopoly, dice games, các lọai cờ, các câu lạc bộ có cờ bạc, mua vé số, 
vé cào 

• Các hình thức cá độ trong thể thao, bong đá, bài lá, bi-da, dice games, 
bingo, cờ, vé số, vé cào, các hình thức trong casino, đua ngựa 

• Các thanh niên, các ông và sau đó là các bà và cao niên được xem là đối 
tượng dễ vướng vào nghiện ngập cờ bạc. 

• 40% cho biết đánh bạc tại gia là bình thường và được chấp nhận 
• 25% cho biết cờ bạc là điều cấm đóan trong văn hóa và tôn giáo 
• Đa số mong muốn có dịch vụ giúp vấn nạn cờ bạc dành cho người thiểu 

số 
• 73% cho biết cờ bạc là một trong 10 điều cần quan tâm nhất trong cộng 

đồng 
• Không có dịch vụ giúp đỡ trong vấn nạn cờ bạc trong cộng đồng 



• Những phương cách hữu hiệu nhất được nêu ra là tổ chức hội 
thảo/thuyết trình (45%), truyền hình (52%), báo chí (64%), truyền thanh 
cộng đồng (34%), các trung tâm cộng đồng (30%), các cơ sở tôn giáo 
(27%) và những lễ hội (21%) 

• 22% cho biết họ đã thấy được tầm quan trọng của vấn đề qua những cổ 
động về nghiện ngập cờ bạc trước đây. 

 
Tóm lại 
 
Chương trình nghiên cứu này đã mời những thành viên trong cộng đồng ngồi lại 
và qua đó có cơ hội bắt đầu thấy rõ tầm quan trọng của vấn đề nghiện ngập cờ 
bạc.  Đây cũng là nền tảng cho những nghiên cứu, ngăn ngừa và thực hiện tư 
vấn trong tương lai 


