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SSHPA (17-1-2020) — Hiện nay, nhiều nghiên cứu đã cảnh báo rằng quá trình đọc sâu rất có thể bị đe
dọa khi chúng ta chuyển sang các chế độ đọc dựa trên kỹ thuật số. Tác giả Maryanne Wolf trên tờ The
Guardian đã đề cập đến việc làm thế nào để khi đọc, bộ não có thể phát triển những khía cạnh của trí
tuệ và tình cảm như kiến thức nội tâm hóa; lý luận và suy luận; quan điểm và sự đồng cảm; thẩm định kĩ
càng và tạo ra cái nhìn sâu sắc.
Trong thời điểm bản lề giữa văn hóa in ấn và kỹ thuật số, xã hội cần phải đối đầu với sự giảm sút trong
mạch đọc chuyên biệt khi mà trẻ em của và học sinh lớn tuổi không được phát triển tư duy về cách đọc
đúng đắn. Mạch đọc không được trao cho con người thông qua di truyền như tầm nhìn hoặc ngôn ngữ;
nó cần một môi trường để phát triển và thích ứng - từ các hệ thống chữ viết khác nhau đến các phương
tiện được sử dụng. Nếu phương tiện chiếm ưu thế xử lý các quy trình nhanh, đa tác vụ và phù hợp với
khối lượng thông tin lớn như kỹ thuật số thì mạch đọc cũng vậy.
Nhiều nghiên cứu cho thấy việc sử dụng màn hình kỹ thuật số có thể gây ra một loạt các tác động gây
khó khăn cho việc đọc hiểu ở học sinh trung học và đại học lớn tuổi. Một nghiên cứu về việc đọc hiểu
của học sinh trung học khi cho họ đọc cùng một tài liệu bằng các phương tiện khác nhau đã chỉ ra rằng
những người đọc trên báo giấy vượt trội về khả năng hiểu đối với những người đọc trên màn hình, đặc
biệt là khả năng sắp xếp chi tiết và tái cấu trúc cốt truyện theo thứ tự thời gian.
Về cơ bản, khi đọc lướt, bộ não sẽ giảm thời gian phân bổ cho các quá trình đọc sâu. Người đọc sẽ
không có thời gian để nắm bắt sự phức tạp, để hiểu được những cảm xúc khác, nhận thức về cái đẹp và
tạo ra những suy nghĩ của chính mình. Hiện nay, những tác động tiêu cực của việc đọc trên màn hình có
thể xuất hiện sớm nhất là vào lớp bốn và năm - không chỉ đối với sự hiểu biết mà còn đối với sự tăng
trưởng của sự đồng cảm.
Khả năng phân tích, sự đồng cảm và các quá trình đọc sâu có thể trở thành thiệt hại tài sản của nền văn
hóa kỹ thuật số. Nó không chỉ là vấn đề đơn giản như in ấn và đọc trên nền tảng kĩ thuật số mà còn là
cách làm thế nào để thay đổi những gì chúng ta đọc và mục đích tại sao chúng ta đọc. Có một quy tắc cũ
trong khoa học không thay đổi theo tuổi tác: sử dụng nó hoặc mất nó. Đó là nguyên tắc áp dụng vào tư
duy phê phán trong não đọc vì nó ngụ ý về sự lựa chọn. Nếu chúng ta làm việc để hiểu chính xác những
gì chúng ta sẽ mất, bên cạnh những năng lực mới lạ mà thế giới kỹ thuật số mang lại thì ta có nhiều lý do
để thận trọng với chúng.

(Nguồn: Ha-My Vuong, trong Tran et al., 2019)

Một số nghiên cứu mới đây về tình trạng đọc sách của học sinh cấp 2 tại Việt Nam cũng cho thấy học
sinh càng lớn tuổi, các em càng đọc ít hơn. Trong khi đó, lợi ích của việc đọc sách phần nào đó được thể
hiện qua điểm số tốt của nhóm thích đọc sách so với nhóm không thích. Chính vì vậy, chúng ta cần phải
nuôi dưỡng sở thích và thói quen đọc sách ở trẻ nhỏ, đồng thời, kiến tạo một cách tư duy mới, với khả
năng nhận thức sâu sắc tư tưởng trong cả phương tiện kỹ thuật số và truyền thống.
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