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Bản tóm tắt hành chính này cung cấp 
một cái nhìn tổng quan về những kết 
quả thực nghiệm từ một cuộc khảo sát 

được thực hiện cho các tín hữu giáo xứ khắp 
San Diego và Imperial như một phần của quá 
trình Thượng Hội đồng đang diễn ra. Khảo sát 
này được phát triển từ dữ liệu thu thập được 
từ hơn 1.100 phiên lắng nghe được tổ chức tại 
các giáo xứ khắp San Diego và Imperial, dựa 
trên tám chủ đề nổi bật từ các buổi lắng nghe. 
Đối với mỗi chủ đề này, chúng tôi đã xây dựng 
ba nhận định có liên quan, trong đó chúng tôi 
yêu cầu người tham gia đánh giá mức độ đồng 
ý của họ trên thang điểm bốn, với các lựa chọn 
phản hồi là rất không đồng ý (1), không đồng 
ý (2), đồng ý (3) và rất đồng ý (4). Đối với mỗi 
người trả lời, chúng tôi đã tính điểm trung bình 
chung cho ba tuyên bố liên quan; sau đó tổng 
hợp điểm số của người trả lời cho chủ đề hoặc 
phần đó.

Ngoài 24 câu hỏi trên, chúng tôi còn hỏi các 
người tham gia khảo sát 14 câu hỏi khác, bao 
gồm tám câu hỏi về nhân khẩu học truyền thống 
và sáu câu hỏi liên quan đến đức tin. Trong khi 
các câu hỏi về nhân khẩu học đo lường như độ 
tuổi, giới tính, chủng tộc/ dân tộc, trình độ học 
vấn, mã bưu chính và tình trạng hôn nhân; sáu 
câu hỏi về đức tin bao gồm cách thức, mức độ 
thường xuyên và địa điểm tham dự thánh lễ/
cầu nguyện, mối quan hệ của họ với cả Thiên 
Chúa và Giáo Hội, và một điều mà họ sẽ thay 
đổi trong giáo xứ của mình nếu có cơ hội.

Kết quả thống kê cuối cùng bao gồm 27,670 cá 
nhân đã trả lời ít nhất một trong các câu hỏi 
trong cuộc khảo sát. Hầu hết các người trả lời 

(89%) tham gia khảo sát bằng tiếng Anh, theo 
sau là 10% bằng tiếng Tây Ban Nha và 1% bằng 
tiếng Việt. Từ góc độ giới tính, phụ nữ chiếm 
tỷ lệ cao hơn trong số những người trả lời so 
với nam giới (60,1% so với 37,3%) và đa phần 
người khảo sát có nền tảng giáo dục cao, với 
gần 73% số người trả lời có ít nhất học vấn 
bậc đại học và hơn một phần tư trong số đó 
có trình độ cao học. Từ góc độ chủng tộc và 
sắc tộc, hai nhóm người trả lời nhiều nhất là 
người Da Trắng (38,3%) và người gốc Mỹ gốc 
La tinh(33,6%), tiếp theo là người Philippines 
với 11,1%, người Việt Nam với 3,1%, người đa 
chủng tộc là 2,6%, người châu Á khác là 1,6% 
và nhóm khác là 1,2%; bốn nhóm khác (Người 
Mỹ bản địa hoặc Alaska, Người Mỹ gốc Phi 
hoặc Châu Phi, Người Hawaii bản địa hoặc 
Người đảo Thái Bình Dương khác, và Người 
Trung Đông hoặc Bắc Phi) có tỷ lệ từ 1,0% trở 
xuống. Hầu hết đối tượng khảo sát cũng đã kết 
hôn (59,1%), với 22,2% chưa kết hôn và 13,4% 
góa bụa, ly hôn hoặc ly thân.

Từ góc độ đức tin, 95,9% số người tham vấn 
xem mình là người Công giáo và 91,6% được 
rửa tội khi còn là trẻ em hoặc trẻ sơ sinh, phần 
còn lại được rửa tội hoặc thêm sức khi trưởng 
thành. Hơn hai phần ba người tham gia khảo 
sát (67,8%) cho biết họ tham dự Thánh lễ 
hàng tuần, trong khi 9,7% cho biết họ tham dự 
Thánh lễ hàng ngày. Đa phần người khảo sát 
chọn tham dự Thánh lễ trực tiếp, với 87,7% so 
với 12,3% số người muốn tham dự Thánh Lễ 
trực tuyến trong tương lai. Khi được hỏi đánh 
giá mối quan hệ của họ với Thiên Chúa và Giáo 
Hội trên một thang điểm mười điểm, nơi điểm 
cao hơn được liên kết với cảm xúc mạnh hơn, 
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mối quan hệ của họ với Thiên Chúa mạnh hơn 
so với với Giáo Hội (7,12 so với 6,96), và có sự 
đồng thuận đáng kể hơn về mối quan hệ của họ 
với Thiên Chúa so với với Giáo Hội.

Khi được hỏi nếu họ có thể thay đổi một điều 
trong giáo xứ của mình, 29,9% trong số các 
người đáp ứng đã chọn giúp lan truyền đức tin, 
tiếp theo là 23,4% đã chọn tiếp cận với những 
người bị thiệt thòi. Theo thứ tự, ba câu trả lời 
tiếp theo là tạo điều kiện giúp môi trường giáo 
xứ của chúng ta thân thiện hơn (20,5%), các 
bài giảng hay hơn (13,6%) và ít nhấn mạnh về 
tiền bạc hơn (12,6%). Thú vị là, những người 
khảo sát đã nhắc đến gần 100 giáo xứ; ba giáo 
xứ được kể đến nhiều nhất là: Good Shepherd, 
Corpus Christi, và St. Francis of Assisi.

Tổng Quan về Khái Niệm 
Như đã được mô tả trước đó, chúng tôi đưa ra 
tám khái niệm, mỗi khái niệm bao gồm ba câu 
hỏi. Các khái niệm này được đưa ra trong Bảng 
1, và trung bình của chúng đều gần với 3,0, 
với phạm vi ít hơn một nửa điểm (từ 2,82 đến 
3,24). Sự thực rằng các trung bình này gần với 
3,0 có nghĩa là các người trả lời có nhiều khả 
năng đồng ý với các ý kiến khác nhau trong 
phần khái niệm đó.  Trong số tám khái niệm, 
Đời Sống Bí Tích của Giáo Hội và Đời Sống 
Cộng Đoàn nhận được số điểm cao nhất, trong 
khi các Tuyên Bố của Hội Đồng Giám Mục và 
Sự Bao Dung và Chấp Nhận so với Sức Mạnh 
Giáo Lý là thấp nhất. Thú vị thay, mức độ đồng 
thuận cao nhất là dành cho Sự Tức Giận đối với 
Các Vụ Bê Bối Lạm Dụng Tình Dục của Tu sĩ, 
và mức độ đồng thuận thấp nhất là ở  Đời Sống 
Bí Tích Của Giáo Hội.

Bảng  1    
Trung Bình và Độ Lệch Chuẩn cho các Cấu Trúc

Điểm Số Cấu Trúc (Cao Nhất đến Thấp Nhất) Trung 
Bình *

Độ Lệch Chuẩn **

Đời Sống Bí Tích của Giáo Hội 3,24 0,61
Đời Sống Cộng Đoàn 3,21 0,60
Mục Vụ Linh Mục 3,06 0,56
Vấn Đề của Giới Trẻ và Gia Đình Trẻ 3,04 0,56
Giáo Hội là Con Đường đến với Chúa. 3,00 0,64
Sự Tức Giận đối với Các Vụ Bê Bối Lạm Dụng Tình Dục của Tu sĩ 3,00 0,47
Tuyên Bố của Hội Đồng Giám Mục 2,84 0,55
Sự Bao Dung Và Sự Chấp Nhận so với Sức Mạnh Giáo Lý 2,82 0,60

• Giá trị trung bình là trung bình cộng của tập giá trị đã cho. Nó biểu thị sự phân phối đồng đều của các giá trị cho một tập dữ liệu 
nhất định.

• Độ lệch chuẩn là một đo lường cho thấy mức độ phân tán của dữ liệu so với giá trị trung bình. Độ lệch chuẩn thấp có nghĩa là dữ 
liệu tập trung quanh giá trị trung bình, và độ lệch chuẩn cao cho thấy dữ liệu được phân bố rộng hơn.
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Thảo Luận 
Có một số điểm quan trọng được rút ra từ phân 
tích khảo sát, và điểm đầu tiên liên quan đến 
sự sốt sắng của hơn 27,000 giáo dân để đưa ra 
ý kiến của họ thông qua sự tham gia vào cuộc 
khảo sát, điều này đã cho phép chúng ta phân 
tích mạnh mẽ về các phản hồi của họ. Ngoài ra, 
sự đa dạng về nhân khẩu học và tôn giáo giữa 
những người tham gia nói lên mức độ thoải 
mái mà họ cảm thấy khi hoàn thành cuộc khảo 
sát, một điều đáng được tán dương do tính chất 
cá nhân cao của các câu hỏi và các ý kiến. Cùng 
với nhau, điều này cho thấy kết quả phân tích 
có giá trị trong việc cung cấp một bức tranh 
tổng thể về những điều giáo dân đang nghĩ tại 
cuối năm 2022, cũng như cho phép các quan 
chức Giáo Hội điều chỉnh các biện pháp can 
thiệp và chương trình phù hợp nhất với các 
vùng có nhu cầu lớn nhất. Trong thời đại tài 
nguyên khan hiếm, thông tin này sẽ rất hữu 
ích.
 
Với số lượng người tham gia khảo sát lớn, thực 
tế là điểm số trung bình cho tất cả tám khái 
niệm khảo sát nằm trong một kết quả hẹp xung 
quanh con số thể hiện sự đồng ý (3,0) cho thấy 
hầu hết những người trả lời đều đồng ý với các 
nhận định hình thành nên các khái niệm đó. 
Mặc dù với mức độ đồng ý cao, song một số 
khái niệm có điểm lựa chọn cao hơn những 
khái niệm khác. Cụ thể là, hai phần Đời Sống 
Bí Tích của Giáo Hội và Đời Sống Cộng Đoàn 
có điểm số cao nhất, cả hai đều liên quan đến 
các sự kiện cá nhân tham gia. Điểm số cho 
hai phần này (3,24 và 3,21) cho thấy mức độ 
đồng ý mạnh mẽ, khác với hai phần có điểm số 

thấp nhất, Sự Bao Dung và Chấp Nhật so với 
Sức mạnh Giáo Lý và Tuyên Bố của Hội Đồng 
Giám Mục, liên quan đến những điều do Giáo 
Hội kiểm soát, chẳng hạn như lắng nghe, đạt 
được mức độ tham gia sâu hơn từ các giáo dân, 
và cân bằng tính toàn diện và sự chấp nhận với 
sức mạnh giáo lý.
 
Ngoài các nền tảng chung đã nêu ở trên, một 
số ý kiến cá nhân nổi bật vì có tính giá trị suy 
luận cao. Trong khi những người khảo sát cảm 
thấy được chào đón trong cộng đồng giáo xứ 
của họ và thích tham gia vào các sự kiện đưa 
họ đến gần Chúa hơn, nhiều việc cần phải làm 
hơn để thu hút giới trẻ vào Giáo Hội; một cách 
để làm điều này là truyền đạt Tin Mừng theo 
những cách hiện đại hơn. Những người được 
khảo sát cũng cảm thấy rằng mặc dù Giáo Hội 
Công Giáo hiện đang xử lý các vấn đề lạm dụng 
tình dục một cách tích cực hơn, nhưng các vụ 
bê bối đã gây khó khăn cho việc thu hút mọi 
người đến với Giáo Hội; tuy nhiên, đa phần 
người khảo sát cho lỗi phần lớn do việc che đậy 
bởi các giám mục, hơn là các cá nhân trong các 
vụ việc.

Chúng ta cũng phát hiện ra một số yếu tố giải 
thích sự khác biệt về điểm của các nền tảng. 
Ví dụ, độ tuổi là một yếu tố giải thích cho tất 
cả tám khái niệm, giáo dân lớn tuổi thường có 
nhiều giá trị truyền thống hơn những người trẻ 
hơn. Chẳng hạn, điều này thường thấy trong 
những phản hồi tích cực hơn về các chủ đề đời 
sống bí tích, Giáo Hội như một con đường dẫn 
đến Thiên Chúa, thừa tác vụ linh mục, đời sống 
cộng đồng, và sự tức giận đối với các vụ bê bối 
lạm dụng tình dục; và những phản ứng tiêu cực 
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mạnh mẽ hơn về sự hòa nhập và chấp nhận. 
Từ góc độ chủng tộc và sắc tộc, người Mỹ gốc 
Latinh, người Philippines và người Việt Nam 
luôn đồng quan điểm với những giáo dân lớn 
tuổi hơn, tuy nhiên có một ngoại lệ là họ ủng 
hộ việc hòa nhập và chấp nhận nhiều hơn, thay 
vì đứng về mức độ quan trọng của Giáo lý Giáo 
Hội. 

Giáo dục cũng đóng một vai trò không nhỏ, 
chúng tôi thường thấy rằng người tham vấn 
càng có trình độ học vấn cao thì họ càng ít đồng 
ý với các nhận định liên quan đến đời sống bí 
tích của Giáo Hội, đời sống cộng đồng, Giáo 
Hội như một con đường dẫn đến Thiên Chúa, 
các vấn đề về giới trẻ và các gia đình trẻ, thừa 
tác vụ linh mục, và các tuyên bố của thượng 
hội đồng, và tỏ ra đồng quan điểm trong việc 
bày tỏ sự tức giận với các vụ bê bối lạm dụng 
tình dục của tu sĩ và tầm quan trọng của việc 
hòa nhập và chấp nhận so với sức mạnh giáo lý.
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