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LỜI CÁM ƠN 

Lời đầu tiên cho tôi xin gửi lời cám ơn đến toàn thể Khoa Văn hóa học 

trường Đại học Văn hóa Hà Nội, đã tạo điều kiện cho tôi được làm khóa luận tốt 

nghiệp này, đây là một cơ hội tốt để tôi có thể thực hành các kỹ năng được học 

trên lớp và cũng giúp ích rất lớn để em ngày càng tự tin về bản thân hơn. 

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Giáo viên hướng dẫn TS. Đặng 

Hoài Thu trong suốt thời gian vừa qua đã không quản ngại khó khăn nhiệt tình 

chỉ dạy, giúp đỡ để tôi có thể hoàn thành tốt bài khóa luận tốt nghiệp này. 

Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng để thực hiện đề tài một cách hoàn chỉnh 

nhất. Song do trong những ngày đầu làm quen, tiếp cận và học hỏi về nghiên 

cứu khoa học sẽ không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót về mặt kiến thức 

cũng như kiến thức cũng như kinh nghiệm mà bản thân chưa thấy được. Chính 

vì điều đó tôi rất mong nhận được sự góp ý chân thành từ quý thầy cô giáo để 

khóa luận được hoàn chỉnh hơn. 

Cuối cùng, tôi xin kính chúc quý thày, cô dồi dào sức khỏe và thành 

công trong sự nghiệp cao quý. 

Tôi xin chân thành cám ơn!  

 

 

                                                                     Sinh viên thực hiện 

                                                              Dương Thị Hương 
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MỞ ĐẦU 

1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Trong nền kinh tế toàn cầu khi mà công nghệ thông tin đang ngày càng 

phát triển, trở thành một lĩnh vực quan trọng. Công nghệ thông tin đang dần 

khẳng định được vị trị, lợi thế của mình đối với thị trường. Ngay từ khi ra đời 

các ứng dụng của công nghệ thông tin như mạng xã hội, game online, báo 

online,…đã được đông đảo mọi người hưởng ứng tham gia sử dụng. Các ứng 

dụng này ra đời đã giúp kết nối mọi người với nhau, rút ngắn khoảng cách 

không gian và thời gian. Bạn có thể ngồi ở nhà kết nối với người khác ở nửa 

vòng trái đất mà vẫn có thể nhìn, nói chuyện với nhau. Không những thế bạn 

còn có thể chia sẻ những cảm xúc, những điều mà mình đã thấy qua cuộc sống 

hàng ngày với nhiều người cùng một lúc, trong khoảng thời gian có thể là đồng 

thời. 

Thời gian qua ứng dụng công nghệ thông tin đang chiếm lĩnh được hầu hết 

giới trẻ phải kể đến đó là game online, một thế giới ảo đầy mới lạ. MU online là 

sản phẩm đầu tiên thuộc thể loại Game này được giới chơi Game ở Việt Nam 

biết tới kể từ khi hãng Webzen (Hàn Quốc) phát hành vào năm 2001. Sau khi 

công ty FPT mua bản quyền game MU online của Webzen với trị giá hợp đồng 

lên tới 45 tỷ thì nhiều nhà kinh doanh khác cũng nhanh chóng nhảy vào khai 

thác thị trường Game online mới mẻ và giàu tiềm năng. Hàng loạt hợp đồng mua 

bán bản quyền đã được thực hiện. Kể từ đó, trên thị trường Việt Nam đã có thêm 

nhiều sản phẩm Game online hợp pháp như Giành lại miền đất hứa, Võ lâm 

truyền kỳ, Con đường đế vương hay Audision, 2u,…Các game đều hướng đối 

tượng chủ yếu là giới trẻ. 

Các ứng dụng của công nghệ thông tin càng ngày càng được nhân rộng, 

mức sống của người dân ở đô thị ngày càng được nâng cao và việc các nhà sản 
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xuất liên tục cho ra đời những sản phẩm Game online mới đã trở thành một điều 

hiển nhiên gây nên cơn sốt game online của giới trẻ. Game online là một trò 

chơi, giúp người chơi có thêm cách thức tiêu khiển trong cuộc sống ồn ào hàng 

ngày. Bên cạnh đó, thế giới Game online rất cuốn hút vì nó tạo ra một cộng 

đồng văn hoá không biên giới đầy hấp dẫn. Loại hình giải trí này có thể giúp 

người chơi giao lưu, kết bạn với những người chơi khác. Khi tham gia vào trò 

chơi, người chơi có cảm giác mình thực sự vào cuộc, được đóng vai các nhân 

vật có tính cách đặc biệt, được làm những công việc phi thường. Các nhân vật 

trong thế giới ảo cũng có thể bày tỏ sự đồng cảm với các sự kiện xảy ra trong thế 

giới thật của game thủ. Với ý nghĩa đó, game online không dừng lại ở tư cách là 

một trò chơi giải trí đơn thuần, mà nó còn là một xã hội thu nhỏ, giúp người chơi 

khẳng định mình, phát triển tính cộng đồng trong những trận đấu đòi hỏi sự 

tham gia của tập thể. 

Ngoài ra, Game online còn mang lại cho nhà sản xuất những lợi nhuận 

đáng kể to lớn. Sự phát triển của thị trường Game online chính là động lực để 

các công ty phần mềm có đơn đặt hàng gia công game online cho nước ngoài và 

từ đó tích luỹ kinh nghiệm để xây dựng, triển khai Game online mang nhãn hiệu 

Việt Nam. Trong tương lai, sản xuất Game online đã được xác định là một mục 

tiêu để phát triển ngành công nghiệp phần mềm và dần dần chiếm lĩnh thị trường 

trong nước ở Việt Nam. 

Trong quá trình phát triển, Game online đã thu hút trong nó hầu hết là giới 

trẻ từ 15 đến 24 tuổi, với  hình thức là trò chơi giải trí. Tuy nhiên nó đã có tác 

động sâu sắc đối với những người tham gia. Có thể nói nó đã trở thành một chất 

gây nghiện. Theo như nhiều nghiên cứu từ trước đã có thể chỉ ra trong game 

online có 77% là bạo lực, 9% là cờ bạc và chỉ có 14% là giải trí. Hầu như mọi 

người đến với cuộc sống ảo trong game online để thư giãn giảm stress trong 

cuộc sống thực mang lại. Nhưng khi đã bước vào thế giới ảo đó lại khó có thể 
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bước ra được dẫn đến nhiều tình huống lẫn lộn giữa thế giới ảo với thế giới thực, 

nhiều hậu quả xấu đã diễn ra. Thế giới game là thế giới bạn muốn bộc lộ cái tôi 

của bạn mà không phải e ngại điều gì cả. Bởi lẽ trong đây là một thế giới của 

công nghệ mọi người đều tiếp xúc với nhau qua màn hình máy tính, bạn có thể 

là một người rụt rè yếu đuối ở thế giới thực trong khi đó trong thế giới ảo bạn lại 

là một anh hùng, một người đứng trên tất cả. Đó cũng là một trong những cám 

dỗ mà game online mang lại cho người chơi. Hơn thế nữa với những phiên bản 

game online lôi cuốn với hình ảnh đẹp, âm thanh sống động, không gian ba 

chiều hoành tráng, có nội dung gay cấn, tình tiết hồi hộp và hành động cao siêu 

đã khiến cho tất cả giới trẻ phải say mê quên ăn, quên ngủ, bê trễ công việc và 

bỏ cả học hành. Ảnh hưởng của nó còn có thể xấu hơn nữa khi có nhiều các tệ 

nạn xã hội diễn ra mà nguyên nhân của nó lại xuất phát từ game online. Một số 

trường hợp do không có tiền để chơi game mà ăn trộm tiền của bố mẹ bạn bè, 

còn có thể dẫn đến giết người. Hay có những tình trạng nhiều bạn chơi những 

trò quá bạo lực mà bị nhiễm trong tính cách, tâm lý nên có những hành động quá 

khích không kiểm soát được mình. Những điều tưởng chừng không thể xày ra 

đó lại đang ảnh hưởng làm biến đổi giới trẻ. 

Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam, là trung tâm kinh tế lớn của đất nước. 

Nơi đây tụ tập đông đảo dân cư của cả nước, giới trẻ cũng chiếm một số lượng 

lớn. Giới trẻ không chỉ là những người dân bản địa mà còn là một phần lớn sinh 

viên từ khắp các tỉnh về đây học tập. Sự đông đảo, đa dạng như thế tạo ra sự 

phức tạp trong văn hóa giới trẻ. Hơn nữa bản tính của giới trẻ là tò mò, khám 

phá dễ bị thu hút bởi những thứ hiện đại, tiên tiến nên ảnh hưởng của những sản 

phẩm công nghiệp là hết sức to lớn. Trong đó có thể kể đến ảnh hưởng của game 

online đối với giới trẻ. Sự đa dạng trong giới trẻ Hà Nội đã khiến cho việc kiểm 

soát những ảnh hưởng từ game online là rất khó khăn. Dẫn đến gây ra nhiều hậu 

quả đáng ngại, trở thành một tệ nạn xã hội bị mọi người lên án. 
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Việc nghiên cứu tác động của game online đối với giới trẻ Hà Nội qua khảo 

sát tại quận Đống Đa là rất cần thiết. Mọi người sẽ có một cái nhìn khách quan 

hơn đối với game online, hiểu được từ những nguyên nhân gì dẫn đến tình trạng 

như hiện nay. Từ đó có thể đưa ra được những giải pháp nhằm khắc phục thực 

trạng, phát huy ảnh hưởng tích cực của game online đối với giới trẻ. 

2. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ 

Trong quá trình phát triển của Game online, từ những thời kỳ đầu tiên xuất 

hiện ở thị trường Việt Nam cho đến khi được giới trẻ quan tâm, tham gia nhiều 

thì game online cũng đã được điều tra, nghiên cứu khoa học dưới nhiều dạng 

hình thức khác nhau. 

Về phía Nhà nước cũng đã có sự quan tâm đưa ra nhiều chính sách, văn 

bản điều chỉnh hướng chơi game online ở giới trẻ. Gần đây nhất Chính phủ đã 

ban hành “Văn bản quản lý game và mạng internet năm 2013” vào ngày 

19/7/2013, theo đó luật sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 1/9/2013: trong luật 

quy định rõ ràng về nguyên tắc quản lý game, quyền và nghĩa vụ của doanh 

nghiệp cung cấp game,… 

Ngoài sự quan tâm của nhà nước, nhiều nhà nghiên cứu cũng đã đi sâu vào 

nghiên cứu game online, tìm hiều quá trình game online phát triển trong giới trẻ, 

nghiên cứu sự tác động của game online đối với giới trẻ.  

Nghiên cứu của PGS.TS Nguyễn Thị Bích Hà “Tác động của game online 

tới thanh thiếu niên”. Nghiên cứu đã đưa ra được thực trạng phát triển game 

online của thế giới và Việt Nam, đưa ra được những tác động của game online 

tới thanh thiếu niên trên các mặt: nhận thức, hành vi, xúc cảm, tình cảm….và 

thái độ của xã hội đối với hiện tượng thanh thiếu niên chơi game online. 

Vào năm 2010, Đề tài nghiên cứu “Thị trường trò chơi trực tuyến Việt Nam 

thực trạng và giải pháp” của sinh viên nghiên cứu khoa học trường Đại học 
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Ngoại Thương do Th.s Hoàng Xuân Bình Phó trưởng khoa Kinh tế quốc tế, Đại 

học Ngoại Thương hướng dẫn thực hiện. Trong đề tài nghiên cứu đã làm rõ khái 

niệm và phân loại trò chơi trực tuyến cùng một số khái niệm liên quan khác. 

Lịch sử ra đời và giới thiệu một số ngành công nghiệp game lớn trên thế giới 

cũng như sự xâm nhập và phát triển của trò chơi trực tuyến tại Việt Nam - Khảo 

sát, đánh giá thực trạng của thị trường game online Việt Nam hiện nay: Nhu cầu, 

sở thích, thị hiếu của người chơi (gamer), vai trò của các nhà phát hành game, hệ 

thống phân phối và các dịch vụ liên quan cũng như khung pháp lý và các định 

hướng của Chính phủ nhằm phát triển ngành công nghiệp game Việt Nam. 

Mặt khác game online đã phát triển mạnh mẽ ở nhiều các tỉnh khác nhau. 

Sự phát triển này đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu về thực 

trạng, nghiên nhân dẫn đến sự phát triển đó. Đề tài “Phân tích thực trạng chơi 

game online của giới trẻ hiện nay tại tỉnh Đồng Tháp” của Th.s Nguyễn Giác 

Trí. Nghiên cứu đưa ra được thực trạng chơi game online của giới trẻ ở tỉnh 

Đồng Tháp, nghiên cứu trong khoảng thời gian từ 1/4/2011 đến 30/5/2011. 

Trong bài đưa ra được số liệu giới trẻ chơi game ở đây, và chơi game với mục 

đích gì? Từ những số liệu này đưa ra được giải pháp, khuyến nghị đối với người 

chơi game online, với nhà nước, với xã hội,…nhằm khắc phục tình trạng thiếu 

sự hiểu biết về game dẫn đến nhiều ảnh hưởng xấu. 

 Game online giờ đây đã phát triển đến trình độ hình thành nhiều cộng 

đồng game, thế giới game trên mạng internet tụ tập dược đông đảo người quan 

tâm. Từ đó xuất hiện nhiều bài báo mạng trên nhiều trang web của mạng xã hội 

hay trang web chủ của game online như game.playpark.vn, vietbao.vn, au.vtc.vn, 

www.chungta.com,... Những bài viết này cho chúng ta biết được những sự kiện 

sắp tới của làng game online Việt, thực trạng game online của Việt Nam và trên 

thế giới, những game thủ nổi bật,… 
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Các nghiên cứu trên mới chỉ đưa ra được phần nào những ảnh hưởng của 

game online ở một phạm vi rộng. Với đề tài nghiên cứu “Ảnh hưởng của game 

online đối với giới trẻ Hà Nội qua khảo sát tại quận Đống Đa” sẽ đưa ra được 

thực trạng ảnh hưởng của game đã mang lại đối với của giới trẻ ở quận Đống Đa 

và đưa ra được những giải pháp nhằm phát huy những ảnh hưởng tích cực của 

game online đối với giới trẻ. 

3. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 

3.1 Mục đích 

Nghiên cứu tác động của game online đối với giới trẻ Hà Nội nhằm đưa ra 

những giải pháp phát huy những hoạt động tích cực của game online. 

3.2 Nhiệm vụ 

- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận liên quan tới vấn đề nghiên cứu của đề tài. 

- Mô tả thực trạng, phân tích, đánh giá thực trạng ảnh hưởng của game online 

đối với giới trẻ Hà Nội ở quận Đống Đa 

- Đề xuất các biện pháp, giải pháp nhằm phát huy những tác động  tích cực của 

game online mang đến cho giới trẻ Hà Nội. 

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Giới trẻ Hà Nội qua khảo sát tại quận Đống 

Đa 

          4.2 Phạm vi nghiên cứu 

- Không gian: Khảo sát tại quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 

- Thời gian: Từ năm 2003 đến nay. 

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Trong khóa luận sử dụng các phương pháp sau: 
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- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: sử dụng một số tài liệu để làm sáng tỏ vấn đề 

nghiên cứu: lịch sử ra đời của game online, quá trình game online du nhập vào 

Việt Nam, thực trang chơi game online của giới trẻ. 

 Các giáo trình, sách nghiên cứu về tâm lý học xã hội viết về ảnh hưởng 

tâm lý, nhận thức, hành vi, xúc cảm - tình cảm. 

  Các tài liệu liên quan đến Game và Game online, bao gồm các bài báo 

được đăng tải trên các webside như gamethu.net, volam.com, dantri.com.vn, 

vnexpress.net, tuoitre.com.vn...và một số báo cáo khoa học nói về Game và 

người chơi Game. 

-  Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi: sử dụng phương pháp này nhằm thu thập 

ý kiến, chỉ ra và định lượng những yếu tố ảnh hưởng từ việc chơi Game online 

đến văn hóa giới trẻ. Có thể điều tra bảng hỏi ở một số trường đại học: Đại học 

Văn hóa Hà Nội, Đại học Thủy Lợi, Đại học xã hội và nhân văn,… 

- Phương pháp phỏng vấn sâu 

Phương pháp phỏng vấn sâu được sử dụng nhằm khai thác thông tin, làm 

sáng tỏ những vấn đề có liên quan đến nhận thức, xúc cảm và hành vi của người 

chơi Game online mà phương pháp điều tra bằng bảng hỏi không lột tả được. Sử 

dụng phương pháp phỏng vấn sâu giúp chủ động, linh hoạt hơn trong việc đưa ra 

những câu hỏi phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của cuộc phỏng vấn. Có thể sử 

dụng phương pháp này với một số đối tượng: giới trẻ quận Đống Đa, sinh viên, 

phụ huynh, giáo viên,… 

- Phương pháp quan sát: Quan sát một số địa điểm chơi Game online nơi có 

nhiều giới trẻ chơi, tụ tập ở quận Đống Đa. Quan sát về thời gian chơi, loại hình 

trò chơi và thái độ của giới trẻ khi chơi... 
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- Phương pháp xử lí số liệu: dựa trên những số liệu đã có sẽ phân tích, so sánh 

đưa ra những đánh giá khách quan nhất. 

6. BỐ CỤC CỦA KHÓA LUẬN 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục bài nghiên cứu 

gồm 3 chương: 

Chương 1: Lý luận chung về game online và khái quát về quận Đống 

Đa -  Thành phố Hà Nội 

Chương 2: Thực trạng ảnh hưởng của game online đối với giới trẻ Hà 

Nội 

Chương 3: Giải phát phát huy ảnh hưởng tích cực của game online đối 

với giới trẻ 
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