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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Ở Nhật Bản, Manga không chỉ đơn thuần là một loại hình văn hóa giải 

trí đại chúng, phản ánh đời sống văn hóa – xã hội đương thời, mà đã vươn 

đến một tầm vóc giá trị hơn, trở thành một hình thức nghệ thuật ngang 

bằng với văn học và nghệ thuật thị giác, có giá trị về mặt phê bình nghệ 

thuật và nghiên cứu hàn lâm. Sự pha trộn giữa văn hóa truyền thống với 

văn hóa hiện đại, giữa văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây, sự 

phong phú về nội dung và chủng loại, cùng với công nghệ hiện đại đã 

tạo nên một loại hình văn hóa đặc sắc của Nhật Bản, có sức thu hút và thẩm 

thấu đến văn hóa nhiều nước trên thế giới.  

Ở Việt Nam, vào năm 1992, nhà xuất bản Kim Đồng đã mua bản 

quyền để xuất bản bộ Manga Đôraemon dành cho lứa tuổi nhi đồng. Sự 

xuất hiện của bộ truyện đã đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử nhà 

xuất bản dành cho thiếu nhi lớn nhất tại Việt Nam. Một mặt, bộ truyện đã 

giúp nhà xuất bản thoát khỏi sự bế tắc khi nền kinh tế nước ta chuyển từ 

kinh tế bao cấp sang kinh tế thị trường, mặt khác đã mở ra con đường chính 

thức đưa Manga của Nhật Bản vào Việt Nam, tạo nên niềm đam mê đọc 

Manga cho nhiều thế hệ thanh, thiếu niên, nhi đồng nước ta. Sau hơn 20 

năm có mặt ở Việt Nam, Manga đã góp phần tạo nên đời sống văn hóa 

giải trí của lứa tuổi học trò trở nên phong phú và đa dạng hơn, đã có 

những ảnh hưởng đến sáng tác truyện tranh, tư duy văn học, đến sự hình 

thành nhân sinh quan, thế giới quan,… của lứa tuổi này. Bạn đọc Manga ở 

Việt Nam đã bước sang thế hệ thứ hai, nhưng việc đọc Manga vẫn còn 

gây ra nhiều tranh cãi, có nhiều ý kiến cho rằng Manga là một loại hình 

ấn phẩm có tác động tiêu cực đến lứa tuổi này bởi tính bạo lực và giới tính 

được miêu tả trong đó. 

Manga là gì? Manga có đặc trưng nổi bật gì mà có sức thu hút đối 

với lứa tuổi thanh, thiếu niên, nhi đồng không chỉ ở Nhật Bản mà cả ở Việt 

Nam và nhiều nước trên thế giới? Cho đến hiện nay, ở Việt Nam vẫn chưa 

có một nghiên cứu nào khái quát hóa, hệ thống hóa những vấn đề lí luận về 

Manga Nhật Bản, cũng như chưa có nghiên cứu điều tra về thực trạng đọc và 

ảnh hưởng của Manga Nhật Bản đối với HSPT, chỉ ra những tác động tích 

cực và tiêu cực, ảnh hưởng trước mắt và lâu dài, để từ đó đưa ra những ý 

kiến đóng góp cho việc định hướng đọc Manga ở lứa tuổi HSPT. Việc 

khảo cứu tài liệu, kết hợp với nghiên cứu thực chứng, nhằm giới thiệu một 
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cách toàn diện về cả lý luận và thực tiễn về sự ảnh hưởng của Manga là một 

vấn đề cấp thiết ở Việt Nam hiện nay. Chính vì vậy, NCS đã chọn đề tài: 

“Ảnh hưởng của Manga Nhật Bản đến học sinh phổ thông tại thành phố 

Hà Nội” cho đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ của mình. 

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề   

2.1. Nghiên cứu của các học giả nước ngoài 

2.1.1. Những nghiên cứu về Manga 

(1) Luận giải thuật ngữ Manga. Nguồn gốc và lịch sự phát triển của 

thuật ngữ “Manga” đã được trình bày trong cuốn Từ điển Manga Nhật Bản: 

Quà tặng cho người hâm mộ Manga toàn quốc của Shimizu Isao
 
(1985) 

[66]; Nhập môn Manga học của Nigel C Benson
 
(2001) [83]; Manga: 60 

Years of Japanese Comics của Paul Gravett (2004)[52]...  

(2) Phân tích đặc trưng của Manga từ hai góc độ: 

+ Từ góc độ của nghệ thuật biểu hiện (hội họa). Các học giả đã cho 

rằng Manga thu hút một lượng đông đảo bạn đọc là  do thủ pháp vẽ tranh 

“động” và khả năng biểu đạt trong Manga cao, điển hình như nghiên cứu 

“Văn hóa Manga Nhật Bản” của Natsume Fusanosuke (2000) [44]; “Nhập 

môn Tâm lý học Manga”(2001) [68]  “Manga: 60 Years of Japanese 

Comics” ( 2 0 0 4 ) [52] của tác giả Paul Gravett; “Nghiên cứu lý luận 

biểu hiện trong Manga" Kyotaro Nagano
 
(2005)[77]...  

+ Từ góc độ văn học. Một số nghiên cứu lại đánh giá cao nội dung cốt 

truyện và phạm vi chủ đề rộng mà Manga đề cập đến, như các nghiên cứu: “Xã 

hội học Manga” (2001) của Miyahara Kojiro và Ogino Masahiro [89]; “Nhật 

Bản đất nước của Manga: Văn hóa đại chúng của Nhật Bản. tính khả năng của 

văn hóa thị giác” (2007) [62] của học giả người Đức Jaqueline Berndt,…  

2.1.2. Những nghiên cứu về ảnh hưởng của Manga đến thanh, thiếu 

niên Nhật Bản 

(1) Ảnh hưởng tiêu cực: Nhiều nhà giáo dục học, tội phạm học,… cho 

rằng trong nhiều tác phẩm Manga chứa đựng nội dung mang tính bạo lực và 

khiêu dâm có ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của thanh, thiếu niên, 

như nghiên cứu “Khái quát và triển vọng nghiên cứu liên quan đến 

Manga dưới góc độ Tâm lý học”, của Ieshima Akihiko (2007)[59]; “Tại 

sao phải phải ban hành qui chế đối với Manga” của Nagaokao Kayoshi 

Yuki (2010) [92].  

(2) Ảnh hưởng tích cực: Từ năm 2000, xuất hiện nhiều nghiên cứu cho 

rằng Manga có tác dụng tốt đến việc kích thích tính sáng tạo và hình thành 
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nhân cách, nhân sinh quan, thế giới quan, cũng như nâng cao tri thức của 

thanh, thiếu niên điển hình như nghiên cứu “Mô hình nhân vật lý tưởng ảnh 

hưởng đến cuộc sống lý tưởng”(2006), Ieshima Akihiko [56, tr.7].  

2.2. Nghiên cứu của các học giả Việt Nam 

2.2.1. Những nghiên cứu về Manga 

Từ năm 2000 mới bắt đầu xuất hiện nghiên cứu về Manga như: Luận 

văn Thạc sĩ “Truyện tranh Manga Nhật Bản và những bài học kinh 

nghiệm rút ra cho Việt Nam”; M ột số bài tạp chí, như “Vài nét về Manga 

Nhật Bản” (2004), “Manga qua các thời kỳ lịch sử”(2005)[12, tr.,42-56] 

của Hạ Thị Lan Phi; “Truyện tranh Việt Nam: Nhìn từ kinh nghiệm 

Manga Nhật Bản” của tác giả Lê Văn Sửu (2011) [15],… Các bài viết mới 

chỉ dừng lại ở mức độ đề cập hoặc giới thiệu một cách khái quát về khái 

niêm, lịch sử Manga. 

2.2.2. Những nghiên cứu về ảnh hưởng của Manga tại Việt Nam 

- Công bố bằng tiếng Nhật: Vào những năm đầu thế kỷ XXI, đã xuất 

hiện những bài báo về ảnh hưởng của Manga Nhật Bản tại Việt Nam của 

các cơ quan, Tổ chức và cá nhân nước ngoài, như “Điều tra thị trường văn 

hóa giải trí của Nhật Bản tại Việt Nam “ (2009) của Văn phòng của Tổ 

chức Xúc Tiến Thương Mại Nhật Bản (JETRO) [98]; Khảo sát về “Sự 

quan tâm đến văn hóa Nhật Bản”[102] của công ty Vina research 

(22/7/2011); “Tình hình Manga ở Hà Nội, Việt Nam”của Chikushima 

Minoru (2011)[103], “Văn hóa giới trẻ Việt Nam: Nhìn từ Manga Nhật 

Bản” [99,tr.,145-157] của tác giả Phạm Hoàng Hưng (2011), “Sơ lược về 

quá khứ và hiện tại của văn hóa Manga của Việt Nam” của tác giả Nguyễn 

Hồng Phúc (2014)[101,tr.,119 ~143];  “Ảnh hưởng của Manga Nhật Bản 

đến thanh, thiếu niên ở Việt Nam” của tác giả Hạ Thị Lan Phi (2015) [100]. 

- Công bố bằng tiếng Việt:bài viết “Những tác động của truyện tranh 

đến độc giả” của tác giả Lê Văn Sửu (2014) [16] 

Tóm lại: Tổng quan tình hình nghiên cứu cho thấy một số vấn đề sau: 

(1) Manga đã được các nhà nghiên cứu Nhật Bản và các nước trên thế 

giới nghiên cứu và phân tích một cách tương đối đầy đủ về khái niệm, đặc 

trưng, nêu bật được sự khác biệt cũng như lý giải được sức hút của nó đối 

với lứa tuổi thanh, thiếu niên. NCS kế thừa các kết quả nghiên cứu của các 

học giả đi trước và nhấn mạnh rằng Manga Nhật Bản có sức thu hút đối với 

độc giả Việt Nam không chỉ bởi các yếu tố trên mà còn bởi yếu tố văn 

hóa nước ngoài và thời điểm du nhập của loại hình này. 



  4 

(2) Nghiên cứu ảnh hưởng của Manga đối với thanh, thiếu niên tại 

Nhật Bản đã bắt đầu từ những năm 1950. Thời kỳ đầu mới chỉ xuất hiện các 

nghiên cứu về tính tiêu cực. Đến những năm cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ 

XXI, khi Manga tạo nên “làn sóng” tại thị trường nước ngoài thì các nhà 

nghiên cứu mới nhìn nhận lại vai trò của nó, thừa nhận có nhiều ảnh hưởng 

tích cực đến sự hình thành nhân sinh quan, thế giới quan, tác động đến trí 

tưởng tượng… của thanh, thiếu niên nói chung. 

(3) Nghiên cứu ảnh hưởng của Manga đến thanh, thiếu niên nói 

chung và lứa tuổi học sinh phổ thông nói riêng ở Việt Nam đã được chú ý. 

Nhưng, các công trình nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở cấp độ luận văn 

thạc sĩ, cử nhân, các bài báo, bài tạp chí đăng trên các báo và tạp chí 

trong và ngoài nước. 

+ Các nghiên cứu của học giả nước ngoài phong phú hơn, chi tiết hơn 

so với nghiên cứu của các học giả Việt Nam. Tuy nhiên, các nghiên cứu này 

xuất hiện vào giai đoạn sau khi Chính phủ Nhật Bản thay đổi chính sách 

ngoại giao “hướng về châu Á” và công bố “Chiến lược Ngoại giao văn hóa” 

coi Manga là nguồn lực sức mạnh mềm của Quốc gia. 

+ Các nghiên cứu công bố của các học giả Việt Nam tại Nhật Bản 

nhiều hơn, sâu hơn các nghiên cứu công bố tại Việt Nam. 

+ Tuy nhiên các nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở mức độ khảo sát 

điều tra thị trường,... mà chưa nghiên cứu tác động của Manga đến bạn đọc 

Việt Nam. 

Như vậy, các nghiên cứu trên chưa chú trọng nghiên cứu ảnh hưởng 

của Manga đối với độc giả nói chung, đến HSPT Hà Nội nói riêng một cách 

toàn diện, sâu sắc. Chưa có đề tài nào t iếp cận từ  góc độ  văn hóa  

học chỉ ra mức độ, cũng như các phương diện ảnh hưởng của Manga đến 

sự trưởng thành của lứa tuổi HSPT. Đ ây là vấn đề khoa học trọng tâm, cần 

hoàn thiện của luận án. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

+ Mục đích nghiên cứu: Làm rõ ảnh hưởng của Manga Nhật Bản đến 

HSPT. 

+ Nhiệm vụ nghiên cứu: (1) Khái quát cơ sở lý luận về Manga Nhật 

Bản và ảnh hưởng của Manga đến HSPT tại TP Hà Nội. (2) Khảo sát thực 

trạng đọc Manga Nhật Bản của HSPT tại TP Hà Nội (3) Phân tích và đánh 

giá những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của Manga Nhật Bản đến HSPT 

TP Hà Nội. 
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4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

+ Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng của Manga 

đối với HSPT. 

+ Phạm vi nghiên cứu: Không gian nghiên cứu tại nội thành Hà Nội. 

Thời gian điều tra khảo sát là từ năm 2013 đến 2016. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Đây là một đề tài nghiên cứu mang tính liên ngành. NCS đã lựa chọn 

và kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu: 

(1) Phương pháp tiếp cận lịch sử: để phân tích khái niệm, đặc trưng của 

Manga và phân tích quá trình du nhập của Manga Nhật Bản vào Việt Nam. 

(2) Phương pháp phân tích và tổng hợp: thu thập những kết quả nghiên 

cứu của các học giả đi trước, tổng hợp, phân tích các khái niệm, đặc trưng 

và ảnh hưởng của Manga Nhật Bản đến bạn đọc. 

(3) Phương pháp so sánh: so sánh sự khác biệt trong tiếp nhận ảnh 

hưởng của Manga trong mỗi một cá nhân HSPT và sự khác biệt trong tiếp 

nhận ảnh hưởng từ Manga của HSPT tại Việt Nam và tại Nhật Bản. 

(4) Phương pháp điều tra xã hội học: đây là phương pháp nghiên cứu 

chính được NCS sử dụng. Ngoài phỏng vấn sâu 15 khách thể, nhằm thu 

thập thông tin hoàn thiện bảng hỏi và sau khi khảo sát định lượng hoàn 

thành để thu thập thêm thông tin, đề tài còn sử dụng phương pháp điều tra 

bảng hỏi. Tổng số khách thể khảo sát:  805 khách thể (bao gồm cả khảo sát 

thăm dò và khảo sát chính, tại cả Nhật Bản và Việt Nam). Khảo sát chính là 

473 khách thể, có lứa tuổi từ 6 đến 29 tuổi, chia làm 3 nhóm: (1) Nhóm 1: 

gồm 352 khách thể là các em HSPT đang học tại các trường phổ thông tại 

TP Hà Nội. (2) Nhóm 2: gồm 97 khách thể là các em đã tốt nghiệp PTTH. 

Nhóm 4: Gồm 24 khách thể là giáo viên và phụ huynh có con đang là 

HSPT. Địa bàn điều tra: tại các quận nội thành, thành phố Hà Nội. 

6. Cái mới của luận án 

1. Luận án có điểm khác với các nghiên cứu của các học giả đi trước là 

các nghiên cứu ảnh hưởng của Manga đến bạn đọc trước đây thường được 

tiếp cận từ lý thuyết của khoa học truyền thông, lí thuyết xã hội học, giáo 

dục học,… NCS đã vận dụng lí thuyết “Giao lưu và Tiếp biến văn hóa” để 

giải quyết những nhiệm vụ nghiên cứu đã đặt ra. 

2. Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn từ góc độ văn hóa học, kết 

hợp với phương pháp nghiên cứu liên ngành luận án đã chỉ ra thực trạng và các 

phương diện ảnh hưởng của Manga Nhật Bản đối với HSPT tại TP Hà Nội. 
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3. Trên cơ sở của lý thuyết Giao lưu và Tiếp biến văn hóa luận án đã 

đánh giá những ảnh hưởng tích cực, tiêu cực của Manga Nhật Bản đối với 

HSPT tại TP Hà Nội. Từ đó, khái quát lại những nét nổi bật trong giao lưu 

và tiếp biến văn hóa tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay và đề cập vấn đề 

phát huy những giá trị ảnh hưởng tích cực, hạn chế mặt ảnh hưởng tiêu cực 

của Manga Nhật Bản đến HSPT. 

7. Bố cục của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục, nội dung của luận án được 

chia làm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận và tổng quan về học sinh phổ thông thành 

phố Hà Nội 

Chương 2: Thực trạng đọc Manga và các phương diện ảnh hưởng 

của Manga Nhật Bản đến học sinh phổ thông tại thành phố Hà Nội 

Chương 3: Đánh giá ảnh hưởng của Manga Nhật Bản đến học sinh phổ 

thông tại thành phố Hà Nội và những vấn đề đặt ra 

 

Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN VỀ HỌC SINH 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

1.1. Cơ sở lý luận 

1.1.1. Manga Nhật Bản 

1.1.1.1. Khái niệm Manga 

Manga là một hình thức nghệ thuật dùng tranh kể lại một câu chuyện, 

còn được gọi là truyện tranh, đây là loại hình văn hóa giải trí mang tính thị 

giác của Nhật Bản thời hiện đại. Loại hình tranh truyện này của Nhật Bản 

được phiên âm ra chữ latinh và gọi chung là “Manga”. Manga có nguồn gốc 

từ tranh mực của các nhà sư ở thế kỷ XII, tranh châm biếm ở thế kỷ XVIII, 

chịu ảnh hưởng của lối vẽ tranh biếm họa phương Tây kết hợp với nghệ 

thuật chụp ảnh và nghệ thuật quay phim điện ảnh, tạo nên một thủ pháp vẽ 

tranh động, liên hoàn tạo nên thể loại truyện tranh của Nhật Bản hiện đại. 

1.1.1.2. Đặc trưng nổi bật của Manga Nhật Bản 

Hình thức trình bày và nội dung cốt truyện trong Manga của Nhật Bản 

có 5 điểm khác biệt lớn với comic, đó là: (1) Sự hấp dẫn của hình thức. (2) 

Hiện đại và phong phú về nội dung. (3) Tính hiện thực trong Manga. (4) 

Tính “ngoại lai” và “hiệu ứng boomerang” trong Manga. (5) Không chú 
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trọng đến hiệu ứng màu sắc như comic của Mỹ, đem lại hiệu quả giá bán 

Manga thấp hơn nhiều so với comic.  

1.1.2. Lý thuyết nghiên cứu 

1.1.2.1. Lý thuyết “giao lưu và tiếp biến văn hóa” 

Giao lưu và tiếp biến văn hoá là sự gặp gỡ, thâm nhập và học hỏi lẫn 

nhau giữa các nền văn hóa. Trong quá trình này, các nền văn hoá bổ sung, 

tiếp nhận và làm giàu cho nhau, dẫn đến sự biến đổi, phát triển và tiến bộ 

văn hoá. 

Trong thời kỳ hiện nay, quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa còn 

diễn ra thông qua mạng internet, truyền thông, tiêu dùng văn hóa,… trường 

hợp Manga Nhật Bản tại Việt Nam là một trong những ví dụ điển hình. 

1.1.2.2. Vận dụng lý thuyết “Giao lưu và tiếp biến văn hóa” trong 

phân tích ảnh hưởng của Manga Nhật Bản đến học sinh phổ thông Hà Nội 

Thứ nhất, HSPT Việt Nam nói chung tiếp xúc với Manga là thông qua 

sự tiêu thụ sản phẩm văn hoá này của các nhà xuất bản và hành vi “tiêu 

dùng văn hoá” của lứa tuổi HSPT.  

Thứ hai, các em HSPT sinh trưởng và học tập tại TP Hà Nội sẽ có 

hành vi lựa chọn đọc và tiếp nhận ảnh hưởng từ Manga Nhật Bản khác với 

những em HSPT cùng lứa tuổi sinh trưởng và đang học tập ở những địa 

phương khác của Việt Nam. 

Thứ ba, theo các nghiên cứu của Berry thì quá trình giao lưu và tiếp 

biến văn hóa điễn ra thuận lợi là do yếu tố tâm lý xã hội quyết định. Manga 

là thể loại truyện tranh dành cho lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng, một lứa 

tuổi có thể được cho là luôn chủ động giao lưu, hòa nhập và hướng tới 

những “cái mới”, “cái lạ”.  

Thứ tư, sự ảnh hưởng của Manga Nhật Bản đến HSPT Hà Nội sẽ 

không chỉ là sự ảnh hưởng của một loại hình ấn phẩm giải trí của nước 

ngoài đến một nhóm đối tượng, mà nó còn ảnh hưởng đến từng cá thể, từng 

nhóm HSPT riêng biệt.  

Thứ năm, sự yêu thích Manga của HSPT đã cho thấy kết quả các em bị 

hút vào trong một nền văn hóa khác, tức là các em thừa nhận các giá trị 

chứa đựng trong đó và bản thân sẽ bị thay đổi bởi những giá trị văn hóa 

trong Manga là một điều tất yếu. 

Thứ sáu, theo lý thuyết thì Giao lưu và tiếp biến văn hoá thì dù gián 

tiếp hay trực tiếp thì sự xuất hiện của Manga ở Việt Nam, sẽ đem lại những 

lợi ích trước mắt, lợi ích lâu dài. 
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1.1.3. Lí luận về ảnh hưởng của Manga Nhật Bản đến học sinh phổ 

thông tại thành phố Hà Nội 

1.1.3.1.  Khái niệm ảnh hưởng  

Theo TS. Cấn Hữu Hải, thì Ảnh hưởng là sự tác động của một sự vật,  

hiện tượng hay của con người đến sự vật hiện tượng khác đưa đến một kết 

quả nào đó. Có thể hiểu ảnh hưởng vừa là sự tác động, vừa là kết quả của sự 

tác động [4].  

1.1.3.2. Các cơ chế ảnh hưởng của Manga đến học sinh phổ thông 

+ Cơ chế ám thị, thể hiện qua hành vi một đứa trẻ đọc một cuốn sách 

nào đó, xem một bộ phim nào đó,… là do bố mẹ lựa chọn.  

+ Cơ chế bắt chước, thể hiện rõ nét trong hoạt động văn hóa Cosplay 

của lứa tuổi thanh, thiếu niên.. 

+ Cơ chế đồng nhất hóa: Việc lựa chọn đọc Manga Nhật Bản đối với 

nhiều em HSPT, bạn đầu đơn giản chỉ là không muốn mình khác biệt so với 

bạn bè 

+ Cơ chế lây lan: Điều này có thể thấy sự ham thích đọc Manga Nhật 

Bản ở em học sinh này sẽ lây truyền sang em học sinh khác. 

1.2. Tổng quan về học sinh phổ thông tại thành phố Hà Nội 

Theo số liệu thống kê của Cục Thống Kê Hà Nội năm 2012, thì số học 

sinh tiểu học của 10 quận là 144.288 em, học sinh phổ thông cơ sở 98.935 

em, học sinh phổ thông trung học là 52.939 em, tổng cộng là 296.162 em 

[1]. Có đặc thù môi trường sinh trưởng sau: (1) Được nuôi dưỡng trong môi 

trường đầy đủ về vật chất. (2) Được nhận một nền giáo dục đầy đủ và toàn 

diện. (3) Có điều kiện tiếp xúc với văn hóa nước ngoài. (4) Nhận được sự 

quan tâm của gia đình đến nhu cầu vui chơi, giải trí. (5) Giỏi ngoại ngữ. (6) 

Năng động và ý thức về cái Tôi rõ rệt.  (7) Nhu cầu thỏa mãn tâm thức, nhu 

cầu văn hóa của HSPT tại TP Hà Nội rất lớn. Vì vậy, có thể khẳng định 

rằng HSPT tại TP Hà Nội có cơ hội, có điều kiện tiếp xúc với văn hóa 

Manga Nhật Bản sớm nhất và toàn diện nhất so với HSPT tại các địa 

phương khác trong cả nước.  

Tiểu kết: 

 1/ Manga là loại hình văn hóa giải trí thời hiện đại, mang tính thị giác 

và có nguồn gốc lâu đời ở Nhật Bản. Là kết tinh của lối vẽ cổ với tranh 

biếm họa phương Tây, kết hợp với nghệ thuật chụp ảnh và quay phim, tạo 

nên một thủ pháp vẽ tranh động, một hình thức nghệ thuật dùng những bức 

tranh liên hoàn để kể lại một câu chuyện, còn được gọi là truyện tranh.  
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2/ Manga chứa đụng những điểm khác biệt so với các thể loại truyện 

tranh của các quốc gia khác như comic của Mĩ, Đức,… như tranh vẽ đơn 

giản nhưng mang tính “động”; Cốt truyện hiện đại và phong phú, phản ánh 

chân thực nhất về mọi mặt về đời sống văn hóa, xã hội, nhân sinh quan, giá 

trị quan,… của người dân Nhật Bản. 

3/ Tại Việt Nam, Manga với tư cách là một ấn phẩm đọc giải trí nước 

ngoài, quá trình từ tiếp xúc, lựa chọn đọc, rồi dẫn đến việc tiếp nhận những 

ảnh hưởng từ Manga Nhật Bản của HSPT ở Việt Nam đã cho thấy trong 

thời kỳ hiện nay khi toàn cầu hóa, công nghệ thông tin và mạng xã hội phát 

triển thì quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa không chỉ diễn ra khi các cá 

nhân tham gia vào các vị trí xã hội, đời sống sinh hoạt của nền văn hóa 

khác, mà có thể thông qua tiêu dùng văn hóa,…  

4/ Quá trình tiếp xúc với Manga, tiếp nhận ảnh hưởng từ Manga của 

HSPT được thể hiện qua thái độ, hành vi lựa chọn hình thức giải trí của cá 

nhân. Tùy từng hoàn cảnh xuất thân, hoàn cảnh môi trường sống, cá tính, sở 

thích… mà mỗi một cá nhân HSPT sẽ có những thái độ khác nhau, lựa chọn 

khác nhau đối với loại hình ấn phẩm này. Chính vì vậy, HSPT sinh trưởng 

và học tập ở TP Hà Nội sẽ tiếp nhận sự ảnh hưởng từ Manga Nhật Bản khác 

với HSPT đang sinh sống và học tập ở các địa phương khác tại Việt Nam và 

HSPT tại Nhật Bản.  

5/ Sự nhận thức, đánh giá và lựa chọn đọc Manga, cũng như các giá trị 

trong Manga Nhật Bản ở mỗi một cá nhân chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố 

như gia đình, nhà trường, môi trường xã hội, phương tiện truyền thông, giải trí 

và sự tự giáo dục của mỗi cá nhân và qua các cơ chế ảnh hưởng khác nhau. 

 

Chương 2 

THỰC TRẠNG ĐỌC VÀ CÁC PHƯƠNG DIỆN ẢNH HƯỞNG CỦA 

MANGA NHẬT BẢN ĐẾN HỌC SINH PHỔ THÔNG 

TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

2.1. Thực trạng đọc Manga Nhật Bản của học sinh phổ thông tại 

thành phố  Hà Nội 

2.1.1. Thái độ của học sinh phổ thông tại thành phố Hà Nội đối với 

Manga Nhật Bản  

Với kết quả khảo sát tháng 10 năm 2014, cho thấy hầu hết các em 

HSPT tại thành phố Hà Nội có đọc Manga Nhật Bản và các em bắt đầu tiếp 
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xúc với loại hình ấn phẩm này từ khi mới bắt đầu biết đọc, biết viết (từ 6-7 

tuổi, 46%). 

Đa số các em thích đọc Manga Nhật Bản: “thích” (52%), “rất thích” 

(37%), “ghét” (0%),… 

2.1.2. Hành vi đọc Manga Nhật Bản của học sinh phổ thông tại 

thành phố Hà Nội 

+ Mức độ đọc Manga Nhật Bản của học sinh phổ thông tại thành phố 

Hà Nội 

Tỷ lệ HSPT tại Hà Nội “Thi thoảng” đọc Manga cao (46,9%), 

“Thường xuyên” (40,6%); Mức độ đọc Manga của các em có xu hướng tỷ 

lệ ngịch với cấp học.  

Càng lên cao tần suất đọc Manga của HSPT Hà Nội càng giảm.    

+ Nguồn Manga Nhật Bản mà học sinh phổ thông tại thành phố Hà 

Nội tiếp cận 

Đa số các em đọc Manga từ “Bố mẹ và người khác mua 

tặng”(78,10%), “Tự mua” (70,70%),“online”(38,10%). 

So sánh phương thức tiếp cận Manga mà các em đọc ở ba cấp học 

chúng ta nhận thấy có những điểm khác biệt: HS tiểu học  hầu hết là do 

được cho, tặng. Học sinh THCS và THPT đa số là tự mua, các em ít mượn 

Manga tại thư viện. 

+ Địa điểm đọc Manga Nhật Bản của học sinh phổ thông tại thành 

phố Hà Nội 

Đa số HSPT tại TP Hà Nội đọc Manga “Ở nhà” (82,97%). 

Đa số các em HSPT tại TP Hà Nội đều thích đọc những tác phẩm 

Manga mang tính kinh điển, có tính giáo dục cao, như Doraemon, Thám tử 

lừng danh Conan, Bảy viên ngọc rồng, Naruto,.. 

Lý do các em tiếp cận, lựa chọn đọc Manga Nhật Bản là để giải trí, cốt 

truyện thú vị, hình vẽ và hội thoại trong truyện hài hước, cốt truyện hay…  

Một số em có đọc Manga người lớn, Manga Hentai, Manga tình dục. 

Tỷ lệ nam học sinh đọc nhiều hơn nữ học sinh.  

2.2. Các phương diện ảnh hưởng của Manga Nhật Bản đến học 

sinh phổ thông tại thành phố Hà Nội 

2.2.1. Ảnh hưởng của Manga Nhật Bản đến thị hiếu thẩm mĩ của 

học sinh phổ thông tại thành phố Hà Nội 

Trong cuốn Mỹ học đại cương, tác giả Đỗ Khang có đưa ra khái niệm 

“thị hiếu” và “thị hiếu thẩm mĩ” như sau: Thị hiếu là một lĩnh vực phong 
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phú, đa dạng bao trùm trong toàn bộ lĩnh vực đời sống, đạo đức, tâm lí, 

chính trị, xã hội, văn học nghệ thuật. Thị hiếu có thể được coi như một thói 

quen và sở thích của từng người hoặc một tập thể trong sinh hoạt cá nhân, 

gia đình và xã hội...[8, tr,228].  

Thị hiếu thẩm mỹ là “sở thích của con người về phương diện thẩm mỹ. 

Đó là tình cảm thẩm mỹ của con người trước cái đẹp, cái xấu, cái bi, cái 

hài, cái trác tuyệt trong cuộc sống và trong nghệ thuật” [8,tr.192].  

Thị hiếu thẩm mĩ của HSPT hay thay đổi và chịu sự chi phối mạnh mẽ 

của yếu tố khách quan. Tính cá nhân trong thị hiếu thẩm mĩ của lứa tuổi 

HSPT không mang sâu sắc như thị hiếu thẩm mĩ của lứa tuổi đã trưởng 

thành và luôn mang tính thời đại.  

Thị hiếu thẩm mĩ của HSPT đối với Manga Nhật Bản là thị hiếu của 

một nhóm công chúng đối với một loại hình văn hóa đọc. Trước hết được 

thể hiện qua thái độ các em có thích đọc Manga hay không. Việc “thích” 

hay “không thích” của HSPT đối với truyện tranh Nhật Bản được thể hiện 

qua thái độ tình cảm của các em từ các góc độ như:  

(1) Lựa chọn đọc Manga Nhật Bản vì vẻ đẹp của hình thức nhân vật 

trong Manga Nhật Bản 

Kết quả điều tra cho thấy số HSPT lựa chọn đọc Manga bởi yếu tố 

“Nhân vật đẹp trai, nam tính, xinh gái, dễ thương” có tỷ lệ tương đối cao 

(64,8%). hủ pháp vẽ tranh trong Manga đặc biệt thu hút HSPT Việt Nam 

nói chung, HSPT tại TP Hà Nội nói riêng. Điều này cũng cho thấy rằng thị 

hiếu thẩm mĩ của HSPT Việt Nam cũng mang tính thời đại, mang tính quốc 

tế tiệm cận với thị hiếu thẩm mĩ chung của thanh, thiếu niên trên thế giới. 

(2) Lựa chọn đọc Manga vì nét đẹp trong tính cách nhân vật trong 

Manga Nhật Bản 

Nhiều em HSPT đọc Manga không chỉ bởi hình thức bên ngoài, mà 

còn lựa chọn bởi những giá trị văn hóa, xã hội được phản ánh trong nội 

dung tác phẩm. Kết quả điều tra cho thấy rất nhiều em HSPT lựa chọn đọc 

Manga “Vì nhân vật chính có hành động đẹp, cao cả” (52,54%) (bảng 

2.1.4) [tr.76, luận án]. Nhiều bạn đã tìm thấy chân lý trong cuộc sống, tìm 

thấy bản thân mình trong các câu nói của các nhân vật trong Manga. 

Tình yêu đối với Manga thường được các em HSPT (nhất là đối với 

lứa tuổi học sinh tiểu học và THCS) thể hiện qua việc lựa chọn cho mình 

những đồ vật dụng cá nhân mang hình ảnh của các nhân vật mà mình yêu 

thích. Tỷ lệ các em đã từng chọn đồ dùng học tập có in hình các nhân vật 
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Manga chiếm tỷ lệ cao nhất (68,8%), tiếp theo là chọn đồ dùng sinh hoạt in 

hình hoặc mang hình dáng nhân vật mình yêu thích (66,3%) (bảng 2.2.7). 

Trong một khảo sát thử của NCS về “Ảnh hưởng của Manga đến HSPT” 

vào tháng 7 năm 2013, đối tượng là 34 em học sinh lớp 6, trường PTCS Mỗ 

lao, quận Hà Đông, Hà Nội, với chủ đề tự do “Hãy vẽ gì con thích” đã cho 

kết quả là tranh vẽ bé gái của các em giống hệt với hình mẫu của các nhân 

vật nữ trong Manga Nhật Bản [Phụ lục 3,tr.201]. 

Như vậy, có thể thấy Manga có ảnh hưởng đến thị hiếu thẩm mĩ của 

HSPT không chỉ thể hiện qua sở thích đọc mà còn ở các phương diện khác 

trong cuộc sống sinh hoạt của các em.  

2.2.2. Ảnh hưởng của Manga Nhật Bản đến nhân sinh quan, thế 

giới quan của học sinh phổ thông tại thành phố Hà Nội 

Sự hình thành nhân sinh quan, thế giới quan là nét chủ yếu trong quá 

trình trưởng thành của lứa tuổi HSPT, trên con đường hình thành nhân cách, 

hoàn thiện bản than để bước vào cuộc sống xã hội, các em có nhu cầu tìm 

hiểu khám phá để có quan điểm về tự nhiên, xã hội, về các nguyên tắc và 

quy tắc ứng xử, những định hướng giá trị về con người.  

Manga được sản sinh và phát triển trên mảnh đất không được thiên 

nhiêu ưu đãi, không giàu tài nguyên, khoáng sản, quanh năm có động đất, 

núi lửa, nhờ nghị lực, sự đồng lòng và ý chí vươn lên của con người Nhật 

Bản đã tạo nên kỳ tích đưa nền khoa học kỹ thuật phát triển, nền kinh tế 

vươn lên vị trí thứ hai trên thế giới. Bởi vậy, trong nhiều tác phẩm Manga 

đã toát lên những phẩm chất thể hiện giá trị tinh thần của con người Nhật 

Bản đó là: sự vị tha, sự nỗ lực vượt qua khó khăn, tình bạn, tình đoàn kết và 

đồng đội... Manga Nhật Bản phản ánh một cách chân thực nhất văn hóa, tư 

duy của người dân Nhật Bản. Con người luôn được miêu tả hiện thực như 

bản chất vốn có của nó trong cuộc sống, như trong mỗi một con người có 

tính anh hùng và hèn nhát; tính cao thượng và tiểu nhân; ước mơ gắn liền 

với dã tâm... Các nhân vật anh hùng trong Manga không chứa đựng sẵn 

trong mình tố chất anh hùng mà trải qua khó khăn, gian khổ, bằng nghị lực, 

ý chí vươn lên làm nên những hành động anh hùng. Chính yếu tố “hiện 

thực” đã làm nên sức hút của Manga và tác động mạnh đến trái tim của 

không biết bao nhiêu thế hệ trẻ em ở nhiều nước trên thế giới. 

Một nam sinh viên, đã “Học được từ Manga cách quan tâm đến bạn 

bè xung quanh mình và bản thân luôn nỗ lực để đạt được ước mơ”; nam 
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sinh viên năm thứ 3, Đại học Luật Hà Nội thì cho rằng: “Manga có ảnh 

hưởng đến cách nhìn nhận thế giới xung quanh”;…  

Như vậy, ẩn chứa trong những câu chuyện hài hước, dí dỏm là những 

quan điểm, triết lý về sự sống, về sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội, về vị 

trí mỗi cá nhân trong thế giới và những ứng xử của con người đề ra trong 

thực tiễn mỗi câu chuyện đã có tác động nhất định đến thế giới quan, nhân 

sinh quan của lứa tuổi HSPT.   

2.2.3. Ảnh hưởng của Manga Nhật Bản đến định hướng nghề 

nghiệp của học sinh phổ thông tại thành phố Hà Nội 

Manga tại Nhật Bản được ví như “bệ phóng” cho trí tưởng tượng và 

những ước mơ” của lứa tuổi thanh, thiếu niên. Đối với HSPT Việt Nam, 

Manga có ưu thế là được sản sinh từ một đất nước phát triển, có nền kinh tế 

lớn thứ 3 trên thế giới nên nó càng có sức hấp dẫn và cũng là một trong 

những nhân tố khiến việc lựa chọn hay định hướng nghề nghiệp của các em 

theo sở thích dễ dàng trở nên hiện thực hơn. Thích đọc Manga nên thích 

văn hóa, đất nước và con người Nhật Bản. Học tiếng Nhật, hy vọng vào 

tương lai sẽ được đến Nhật Bản học tập, được làm việc trong một đất nước 

có nền khoa học kỹ thuật phát triển, xã hội dân chủ, có thu nhập cao, có 

cuộc sống sung túc là một ước mơ vươn tới cái Tôi lý tưởng và hoàn toàn 

chính đáng của lứa tuổi học trò. 

Trong kết quả điều tra về ước mơ nghề nghiệp của HSPT tại TP Hà 

Nội, có 13 em chọn “Có ước mơ trở thành họa sĩ vẽ Manga”, 155 em chọn 

“Sẽ học tiếng Nhật thật giỏi để đi du học ở Nhật Bản”, trong đó có 9 em có 

ước mơ trở thành học sĩ vẽ truyện tranh. 

Qua kết quả phỏng vấn sâu 4 trường hợp có thể thấy rằng hiện nay rất 

nhiều các em HSPT có định hướng nghề nghiệp qua sở thích đọc Manga và 

định hướng này được hình thành từ học sinh PTCS, chứ không phải là học 

sinh THPT.  

Tiểu kết  

Qua kết quả điều tra từ 449 khách thể là HSPT đang học tập và một 

nhóm khách thể đã từng học phổ thông tại TP Hà Nội, đối chiếu với kết quả 

điều tra của một số cơ quan nghiên cứu, cũng như kết quả điều tra của một 

số tác giả đi trước, chúng ta có thể thấy: 

1/ Hơn 20 năm có mặt tại Việt Nam, Manga Nhật Bản đã tạo nên niềm 

đam mê đọc Manga cho nhiều thế hệ thanh, thiếu niên, và nhi đồng nước ta. 

Học sinh phổ thông ngày nay không đơn thuần đọc Manga dưới dạng ấn 
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phẩm bằng tiếng Việt, mà còn đọc Manga trực tuyến từ nhiều phương tiện 

khác nhau, với nhiều ngôn ngữ khác nhau như tiếng Anh và tiếng Nhật.  

2/ Manga Nhật Bản có ảnh hưởng đến thị hiếu thẩm của HSPT tại 

TP Hà Nội. Là thể loại ấn phẩm giải trí, mang tính thị giác, tranh vẽ và 

lời thoại hài hước, phù hợp với việc đọc thư giãn trong khoảng thời gian 

rảnh rỗi. Nhờ có Manga Nhật Bản HSPT tại TP Hà Nội nói riêng, HSPT 

Việt Nam nói chung được tiếp cận với một trong những thể loại truyện 

tranh được ưa chuộng ở nhiều nước trên thế giới hiện nay. Lựa chọn đọc 

Manga để giải trí, bị thu hút bởi “cái đẹp” trong Manga, vẻ đẹp của các 

nhân vật trong Manga đã trở thành “hình mẫu” về cái đẹp trong tâm trí 

tuổi thơ của các em. 

3/ Manga Nhật Bản có những ảnh hưởng nhất định đến nhân sinh 

quan, thế giới quan của HSPT tại TP Hà Nội. Manga không những giúp các 

em giải tỏa những căng thẳng sau những giờ học trên lớp, mà còn là “cửa 

sổ” giúp các em mở mang kiến thức, tiếp cận với những giá trị văn hóa, lịch 

sử, đất nước, con người, xã hội của Nhật Bản và các nhiều quốc gia khác 

trên thế giới, góp phần hình thành thế giới quan, giá trị quan và thúc đẩy 

những giá trị tích cực trong mỗi cá nhân các em. 

 4/ Manga Nhật Bản có ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp của 

HSPT tại TP Hà Nội. Thích đọc Manga, quan tâm đến nền văn hóa của đất 

nước sản sinh ra Manga. Ngay từ những năm còn là HSPT các em đã có 

những ước mơ, khát vọng được đến đất nước Nhật Bản, được học tập và 

làm một công việc liên quan đến loại hình ấn phẩm này và nơi đã sản sinh 

ra nó. Manga có ưu thế là được sản sinh từ một đất nước có nền kinh tế và 

khoa học kỹ thuật phát triển, một xã hội dân chủ và một nền văn hóa truyền 

thống độc đáo, nên nó càng có sức hấp dẫn và cũng là một trong những 

nhân tố khiến việc lựa chọn hay định hướng nghề nghiệp của các em theo 

sở thích dễ dàng trở nên hiện thực hơn. Vì vậy, ngoài chức năng đọc giải trí 

Manga cũng đã có những ảnh hưởng nhất định đến định hướng nghề nghiệp 

của HSPT tại TP Hà Nội. 
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Chương 3 

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA MANGA NHẬT BẢN 

ĐẾN HỌC SINH PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 

 

3.1. Đánh giá ảnh hưởng của Manga Nhật Bản đến học sinh phổ 

thông tại thành phố Hà Nội 

3.1.1.Ảnh hưởng tích cực 

3.1.1.1. Góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của học 

sinh phổ thông tại thành phố Hà Nội 

Cũng giống như quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa khác, lợi ích 

trước mắt, lợi ích thực tế mà Manga Nhật Bản mang lại cho HSPT tại TP 

Hà Nội là Manga đã phần nào đáp ứng nhu cầu bức thiết của nhóm đối 

tượng bạn đọc là HSPT trong giai đoạn hiện nay, đã phần nào góp phần làm 

phong phú đời sống văn hóa tinh thần của các em. 

Từ việc đọc Manga đã hình thành nên các hoạt động văn hóa trong 

nhóm lứa tuổi này, như: 

+ Hoạt động sinh hoạt trong các “Cộng đồng yêu thích Manga và 

Anime”. Hiện nay, ở Việt Nam đã hình thành nên nhiều cộng đồng, tập hợp 

nhiều thanh, thiếu niên có cùng sở thích yêu quí một nhân vật hoặc một tác 

phẩm Manga. Các em đã lập thành các nhóm, giao lưu và chia sẻ sở thích 

trên các trang mạng xã hội như facebook và được đặt tên là “Cộng đồng….” 

có một số cộng đồng nổi bật sau: Cộng đồng One Piece Việt Nam; Cộng 

đồng Naruto. Cũng như “Cộng đồng One Piece Việt Nam”; Cộng đồng 

những người hâm mộ Conan; “Cộng đồng fan Doraemon”[33]; … Mỗi 

cộng động có con số và nghìn hoặc vài vạn thành viên tham gia. 

+ Hình thành nên các trào lưu văn hóa mới, như (1) Trào lưu Cosplay 

(hóa trang thành các nhân vật trong Manga và phim hoạt hình). Đây là một 

loại hình văn hóa giải trí của thanh thiếu niên Nhật Bản, trong đó những 

người chơi ăn mặc và dùng phụ trang giống như nhân vật trong các trò chơi 

điện tử, nhân vật trong truyện tranh, phim hoạt hình, show truyền hình, 

thành viên các ban nhạc… mà mình ưa thích. (2) Câu lạc bộ nhảy Yosakoi.  

3.1.1.2. Góp phần làm giàu và nâng cao thị hiếu thẩm mĩ của học sinh 

phổ thông tại thành phố Hà Nội 

Thị hiếu thẩm mỹ là thái độ tình cảm khiến người ta phải đánh giá trực 

tiếp, tức thời trước cái đẹp, cái xấu, cái bi, cái hài trong cuộc sống và nghệ 

https://vi-vn.facebook.com/congdongfandoraemon/
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thuật, là sự biểu hiện thế giới quan, nhân sinh quan, trình độ tâm lý - xã hội 

của chủ thể khi thẩm định những giá trị thẩm mỹ.  

(1) “Cái đẹp” của tranh vẽ trong Manga Nhật Bản đã có tác động làm 

thay đổi thị hiếu thẩm mĩ của HSPT tại TP Hà Nội. Manga là loại hình dùng 

tranh kể lại một câu chuyện nên tranh vẽ mang tính quyết định sự thành 

công của một tác phẩm. “Cái đẹp” từ hình thức bên ngoài của nhân vật 

trong Manga Nhật Bản đến xúc cảm thẩm mĩ của lứa tuổi HSPT và đạt đến 

mức là hình ảnh mẫu mực cảm quan về sự hoàn thiện, hoàn mỹ, là hình ảnh 

đẹp cần phải hướng tới, là lý tưởng thẩm mỹ của các em ở lứa tuổi khi đang 

là HSPT.   

(2) Giá trị thẩm mĩ không chỉ được phản ánh qua hình thức bên 

ngoài của nhân vật, mà còn là các giá trị văn hóa chứa đựng trong hình 

tượng nhân vật và trong nội dung các tác phẩm Manga, hay nói cách 

khác không chỉ hình thức nhân vật mà cốt truyện và những đức tính cao 

đẹp trong Manga Nhật Bản cũng có những ảnh hưởng nhất định đến thị 

hiếu thẩm mĩ của HSPT. Bởi, thị hiếu thẩm mĩ không chỉ là tình cảm 

thẩm mỹ trước cái đẹp, cái xấu của hình thức bên ngoài, mà còn là tình 

cảm thẩm mĩ của các em trước cái bi, cái hài, cái cao cả, cái trác tuyệt 

trong các tác phẩm Manga.  

Như vậy, chúng ta thấy rằng “cái đẹp” trong các tác phẩm Manga Nhật 

Bản được thể hiện qua những giá trị văn hóa, nghệ thuật chứa đựng trong 

đó. Hình tượng nhân vật có những tác động nhất định và phần nào làm thay 

đổi nhận thức của các em về “cái đẹp”.  

3.1.1.3. Góp phần nuôi dưỡng nguồn nhân tài cho ngành công nghiệp 

truyện tranh và sáng tác văn học của Việt Nam 

Thứ nhất, góp phần nuôi dưỡng nguồn nhân tài cho ngành công nghiệp 

truyện tranh Việt Nam. Việc các em HSPT tham gia các cộng đồng yêu 

thích Manga, đăng tải những bức tranh do chính mình vẽ hoặc sao chép lại 

các nhân vật, các bộ Manga mà mình yêu thích hay sáng tác những tác 

phẩm mới sẽ góp phần nuôi dưỡng nguồn nhân tài và thúc đẩy sự phát triển 

của ngành công nghiệp truyện tranh Việt Nam. 

Thứ hai: kích thích tư duy văn học của HSPT. Thủ pháp vẽ tranh 

động, với các nét đơn giản, cùng với tính liên hoàn kết nối giữa các bức 

tranh để kể lại một câu chuyện của Manga đã tác động đến trí tưởng tượng 

của bạn đọc, tính lôgich, tính chặt chẽ trong cách triển khai cốt truyện sẽ 

giúp các em trong sáng tác văn học. 
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 3.1.2. Ảnh hưởng tiêu cực  

3.1.2.1. Việc đọc thể loại Manga“không phù hợp”làm ảnh hưởng đến 

sự phát triển lành mạnh của học sinh phổ thông tại thành phố Hà Nội 

+ Việc đọc Manga miêu tả giới tính:  

Trong nghiên cứu, NCS đã tiến hành khảo sát về tình hình đọc Manga 

18+, Manga Ero (Manga tình dục), Manga Hentai (Manga biến thái) của 

HSPT. Đối tượng khảo sát tập trung ở cấp học THPT và đã tốt nghiệp 

THPT. Câu hỏi khảo sát là: (1) Con đã từng nghe đến thể loại MangaManga 

18+, Manga Ero (Manga tình dục), Manga Hentai (Manga biến thái), 

Manga người lớn của Nhật Bản chưa? (2) Bạn đã từng đọc loại Manga này 

chưa? (biểu 3.1). 

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản cho rằng, mối liên hệ giữa tội phạm tình 

dục và truyền thông đã được các cơ quan chính phủ Mỹ quan tâm nghiên 

cứu trong nhiều năm, việc tiếp xúc với ấn phẩm khiêu dâm sẽ dẫn đến ức 

chế, có thể sẽ dẫn đến các hành động quan hệ giới tính thực tế nhằm thỏa 

mãn các ức chế, dẫn đến khuynh hướng phạm tội. 

+ Việc đọc Manga mang tính bạo lực. Ở Việt Nam chưa có hiện tượng 

tội phạm vị thành niên nào bị kết án có nguyên nhân phạm tội có liên quan 

đến Manga.  

Tuy không phải ai tiếp xúc với ấn phẩm khiêu dâm cũng trở nên tội 

phạm ấu dâm, không phải ai đọc Manga “bạo lực” cũng trở nên tội phạm 

hình sự, nhưng cần phải bảo vệ và nuôi dưỡng thanh, thiếu niên trong một 

môi trường lành mạnh, không nên để các em đam mê và bị “ám ảnh” bởi 

thể loại Manga này là một việc làm cần thiết. Ngay tại Nhật Bản thể loại 

Manga này cũng gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của Hội Cha mẹ học sinh 

và các nhà giáo dục. 

3.1.2.2. Sự đam mê quá mức ảnh hưởng đến quĩ thời gian của học sinh 

phổ thông tại thành phố Hà Nội 

Manga là một sản phẩm của văn hóa giải trí, cho dù có giá trị về mặt 

thẩm mỹ, tính nghệ thuật, giá trị tư tưởng... thì việc đam mê quá mức cũng 

sẽ tạo nên những khuynh hướng tiêu cực.  

Khuynh hướng thứ nhất, nếu quá ham mê đọc Manga các em sẽ không 

còn thời gian để tham gia các hoạt động khác bổ ích hơn, như hoạt động thể 

thao nhằm rèn luyện sức khỏe, hay các hoạt động năng khiếu, các hoạt động 

kỹ năng sống khác, lên lớp không chú ý nghe giảng, không tập trung học 

bài ảnh hưởng đến chất lượng học tập và hình thành lối sống “ảo”. 



  18 

Khuynh hướng thứ hai là hạn chế quan hệ giao tiếp trong thanh, thiếu 

niên. Giống như tại Nhật Bản, nhiều em đã biến mình một otaku (fans 

cuồng Manga) chỉ biết cắm đầu vào thế giới ảo 2D mà dẫn tới việc xa lạ với 

thế giới thực bên ngoài.  

Khuynh hướng thứ 3 là dẫn đến xa rời văn hóa dân tộc. Việc giới trẻ 

trong nước quá ham thích và “sùng bái” một sản phẩm văn hóa nước ngoài 

lại là điều chúng ta cần phải suy nghĩ.  

Khuynh hướng thứ 4 là làm “đơn điệu” thị hiếu thẩm mĩ của HSPT. 

Nếu như đam mê quá mức dẫn đến bất kì sự đánh giá cái đẹp nào của các 

em HSPT đều qua lăng kính của Manga Nhật Bản cũng sẽ dẫn đến làm 

“đơn điệu” thị hiếu thẩm mĩ của các em HSPT. 

3.2. Những vấn đề đặt ra 

3.2.1. Vấn đề giao lưu và tiếp biến văn hóa tại Việt Nam trong giai 

đoạn hiện nay 

Hiện nay, giao lưu văn hóa toàn cầu đang hiện hữu dưới nhiều hình 

thức khác nhau, từ phân công lao động quốc tế cho đến thị trường tài chính 

toàn cầu, nhưng đặc trưng nhất của trong số các hình thái giao lưu văn hóa 

trong thời đại toàn cầu hóa phải kể đến: (1) thị trường toàn cầu hóa trong 

các sản phẩm văn hóa; (2) giao lưu văn hóa qua Internet; (3) các hệ thống 

truyền thông đại chúng. Tuy, cũng giống như các quốc gia khác, chúng ta 

cũng có nhận thức chung rằng, ngày nay quá trình giao lưu giữa các nền 

văn hoá không phải là khuynh hướng toàn cầu đơn cực (globallisme), mà là 

tính cộng đồng nhân loại. Quá trình này là sự “cộng sinh”, cùng phát triển 

và bổ sung cho nhau giữa các nền văn hóa, làm cho nền văn hóa Việt Nam 

sâu sắc hơn và toàn diện hơn. Nhưng, qua trường hợp nghiên cứu ảnh 

hưởng của Manga Nhật Bản đến nhóm đối tượng là lứa tuổi thanh, thiếu 

niên tại TP Hà Nội, có thể thấy giao lưu và biến đổi văn hóa tại Việt Nam 

trong thời điểm hiện nay, có một số điểm nổi bật, như sau: 

Thứ nhất, “Sức hút” của văn hóa đại chúng từ các nước có nền kinh tế 

phát triển. Một trong những đặc trưng của văn hóa đại chúng ngày nay là 

mang đặc trưng của văn hóa tiêu dùng, là sản phẩm của xã hội tiêu dùng; 

biến văn hóa thành hàng hóa, vận hành theo quy luật của thị trường; xóa bỏ 

ranh giới giữa hàng hóa và nghệ thuật, hàng hóa nghệ thuật hóa, nghệ thuật 

hàng hóa;… Nhất là ở các quốc gia phát triển, có nền khoa học kỹ thuật tiên 

tiến và sự gia tăng của tầng lớp trung lưu – trí thức, như: Nhật Bản, Hoa 

Kỳ, Hàn Quốc,… xuất hiện xu hướng là tại các quốc gia này đã hình thành 
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nền văn hóa đại chúng (Pop culture) có sức ảnh hưởng và lan tỏa đến nhiều 

quốc gia khác, mà trước hết là đến các nước cùng khu vực và có thể lan tỏa 

rộng ra trên toàn thế giới.  

Thứ hai, vấn đề tiêu dùng văn hóa và văn hóa thanh, thiếu niên trong 

giao lưu, tiếp biến văn hóa hiện nay. Trong thời kỳ toàn cầu hóa như hiện 

nay, với ưu thế nhanh nhạy với công nghệ thông tin và ngoại ngữ, thế hệ 

thanh, thiếu niên dễ tiếp cận, dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố văn hóa, tri 

thức, kinh nghiệm, giá trị và lựa chọn của các cộng đồng và cá nhân khác 

trên thế giới, sự tiêu dùng văn hóa ở lứa tuổi này đã góp phần và quá trình 

giao lưu và tiếp biến văn hóa hiện nay ở Việt Nam. 

Thứ ba, vai trò của truyền thông đối với giao lưu và tiếp biến văn hóa 

trong giai đoạn hiện nay. Ngày nay, khi nói đến vấn đề giao lưu và tiếp 

biến văn hóa không thể không nói đến vai trò của phương tiện truyền thông 

đại chúng, đó là internet, điện thoại di động, máy ảnh, máy quay kĩ thuật 

số… Các hoạt động văn hóa nghệ thuật nhờ công nghệ mà hiện đại hóa, có 

sức lan tỏa nhanh, mạnh, sâu trên phạm vi toàn cầu, không chỉ ở vùng thành 

thị mà còn tỏa về được vùng núi cao, nông thôn hẻo lánh. Thúc đẩy quá 

trình giao thoa văn hóa trở nên mạnh mẽ hơn, tạo điều kiện để tiếp thụ tinh 

hoa văn hóa nhân loại và truyền bá văn hóa nước ta ra thế giới. Các nền văn 

hóa giao lưu tương tác với nhau trong một môi truờng không còn bị hạn chế 

bởi thời gian và không gian. 

Tóm lại, hiện nay, sự biến đổi của văn hóa là vô cùng rõ nét, có thể hệ 

thống thành một số sự biến động như sau: từ văn hóa thẩm mĩ đến văn hóa 

tiêu dùng; từ tri thức phân tử đến tri đạo phân tử, từ văn hóa bút mực sang 

văn hóa máy tính rồi đến văn hóa mạng; từ văn hóa thư tay đến văn hóa tin 

nhắn, từ văn hóa quần chúng cách mạng đến văn hóa đại chúng thương 

nghiệp, rồi đến văn hóa phá cách của thanh niên; từ văn hóa truyền hình 

học thuật đến văn hóa truyền hình vui chơi giả trí. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho 

việc nghiên cứu văn hóa học nói chung, nghiên cứu giao lưu và tiếp biến 

văn hóa nói riêng ở Việt Nam hiện nay cần chú trọng hơn nữa đến nghiên 

cứu đối tượng văn hóa đại chúng; văn hóa thanh, thiếu niên và vai trò của 

truyền thông đại chúng trong phát triển văn hóa. Điều này không chỉ giúp 

chúng ta xây dựng nền tảng lý luận cho chúng ta phát triển các ngành công 

nghiệp văn hóa – một lĩnh vực đang còn khiếm khuyết, mà còn để chúng ta 

chủ động hơn trong quá trình giao lưu hiện nay. 
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3.2.2. Vấn đề phát huy những giá trị ảnh hưởng của Manga Nhật 

Bản đến học sinh phổ thông 

Như vậy, vấn đề đặt ra là chúng ta cần phát huy những ảnh hưởng tích 

cực, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của Manga Nhật Bản đối với HSPT. 

Để làm được điều này đòi hỏi sự kết hợp của cả gia đình, nhà trường và xã 

hội trong việc hướng dẫn các em đọc Manga Nhật Bản. 

-  Đối với gia đình. Các bậc cha, mẹ không chỉ đọc Manga cùng con 

đọc, quản lý giờ đọc và chủ động đọc để giới thiệu những bộ Manga bổ ích, 

cũng như hạn chế các con đọc những tác phẩm không lành mạnh. Các bậc 

cha mẹ, phụ huynh cần lập ra những trang web giới thiệu về Manga. Hàng 

quí, hàng tháng, công bố danh sách các tác phẩm Manga có ảnh hưởng tốt 

và ảnh hưởng không tốt đến thanh, thiếu niên và nhi đồng.  

- Nhà trường, hệ thống các trường học, thư viện và bảo tàng cần phải 

liên kết với nhau, coi đó là một trong những nhiệm vụ giáo dục cộng đồng. 

Trong chương trình học các em cũng có những tiết học đến tham quan, 

nghe giới thiệu về sách tại các thư viện, nghe các chuyên gia công nghệ 

thông tin nói về mặt ưu và khuyết của internet và mạng xã hội. Khuyến 

khích các em tham gia các hoạt động vui chơi khác. 

+ Đối với xã hội. Trước hết là các nhà xuất bản, cần kiểm định nội 

dung sách và dán nhãn qui định lứa tuổi bạn đọc rõ ràng; Các nhà phát hành, 

không vì lợi nhuận bán những sách không có tính giáo dục cho HSPT,... 

Tiểu kết 

Cũng như các quá trình giao lưu văn hóa khác, Manga Nhật Bản đã 

mang lại những lợi ích trước mắt, lợi ích lâu dài cho đời sống sinh hoạt văn 

hóa của lứa tuổi HSPT tại Hà Nội.. 

1/ Là ấn phẩm đọc, sự xuất hiện của Manga tại Việt Nam đã phần nào 

đáp ứng được nhu cầu đọc giải trí của nhóm lứa tuổi HSPT tại TP Hà Nội 

trong nhiều năm qua. Hơn thế nữa, nó đã góp phần làm cho đời sống sinh 

hoạt văn hóa của lứa tuổi này trở nên phong phú hơn. Xuất hiện nhiều cộng 

đồng yêu thích Manga và các trào lưu văn hóa trong lứa tuổi thanh, thiếu 

niên như văn hóa Cosplay,.... 

2/ Việc đọc Manga còn góp phần làm giàu và nâng cao thị hiếu thẩm 

mĩ của HSPT tại TP Hà Nội. “Cái đẹp” từ hình thức bên ngoài của nhân vật 

trong Manga Nhật Bản đến xúc cảm thẩm mĩ của lứa tuổi HSPT và đạt đến 

mức là hình ảnh mẫu mực cảm quan về sự hoàn thiện, hoàn mỹ, là hình ảnh 

đẹp cần phải hướng tới, là lý tưởng thẩm mỹ của các em ở lứa tuổi khi đang 
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là HSPT. Không chỉ hình thức nhân vật mà cốt truyện và những đức tính 

cao đẹp trong Manga Nhật Bản cũng có những ảnh hưởng nhất định đến thị 

hiếu thẩm mĩ của HSPT. Bởi, thị hiếu thẩm mĩ không chỉ là tình cảm thẩm 

mỹ trước cái đẹp, cái xấu của hình thức bên ngoài, mà còn là tình cảm thẩm 

mĩ của các em trước cái bi, cái hài, cái cao cả, cái trác tuyệt trong các tác 

phẩm Manga.  

3/ Việc tham gia sinh hoạt tại các cộng đồng, tham gia vào các cuộc 

thi sáng tác và vẽ truyện tranh, dù là tự phát, hay có sự tham gia tổ chức của 

các nhà sách, cũng đều khích lệ và nuôi dưỡng năng lực sáng tác truyện 

tranh ở lứa tuổi HSPT. Hơn thế nữa, từ truyện tranh chuyển sang truyện 

chữ, với những bộ truyện dài lên đến hàng 100 tập nhưng có cốt truyện hết 

sức lôi cuốn Manga cũng có ảnh hưởng đến lối tư duy và triển khai cố 

truyện trong sáng tác văn học của thế hệ trẻ. Chính vì vậy, có thể thấy rằng 

Manga đã phần nào góp phần nuôi dưỡng nguồn nhân tài cho sáng tác văn 

học và sáng tác Manga ở Việt Nam hiện nay. 

4/ Tuy nhiên, việc đọc Manga của HSPT tại TP Hà Nội vẫn còn nhiều 

vấn đề cần phải quan tâm như: Tỷ lệ đọc Manga không lành mạnh của học 

sinh PTTH cao và hiện tượng đam mê Manga quá mức cũng sẽ dẫn đến tình 

trạng tiêu cực trong HSPT, như thị hiếu thẩm mĩ của các em sẽ trở nên “đơn 

điệu”; sẽ có những lệch lạc trong nhận thức về vấn đề giới tính; sẽ bỏ bê 

việc học hành, hạn chế giao tiếp xã hội, hạn chế các hoạt động văn hóa thể 

thao khác và xa rời văn hóa dân tộc.  

5/ Đối với việc đọc Manga Nhật Bản của HSPT cần xác định trách 

nhiệm của gia đình, kết hợp với nhà trường và xã hội trong việc định hướng 

việc đọc của các em. Hướng các em đọc những cuốn Manga lành mạnh, có 

giá trị văn hóa, giá trị nghệ thuật và giá trị tư tưởng. Hạn chế thời gian đọc 

Manga để không làm ảnh hưởng đến thời gian học và thời gian dành cho 

các hoạt động vui chơi, giải trí khác của các em.  

6/ Từ nghiên cứu ảnh hưởng của Manga Nhật Bản đến HSPT tại TP 

Hà Nội, có thể thấy trong thời điểm toàn cầu hóa văn hóa như hiện nay, do 

tác động của truyền thông đại chúng, thì quá trình giao lưu và biến đổi văn 

hóa tại Việt Nam diễn ra mạnh mẽ ở các lĩnh vực thuộc văn hóa đại chúng 

và ở lứa tuổi thanh, thiếu niên. Tạo nên một xu hướng là các nước phát triển 

đã hình thành một nền văn hóa đại chúng có sức lan tỏa và thẩm thấu đến 

các nước kém phát triển hơn trong khu vực và trên thế giới. Để tiếp thu 

được những giá trị, tinh hoa văn hóa trên thế giới và thanh lọc những sản 
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phẩm văn hóa không phù hợp thì vấn đề đặt ra cho nghiên cứu giao lưu và 

tiếp biến văn hóa trong gia đoạn hiện nay cần chú trọng nghiên cứu văn hóa 

đại chúng, văn hóa nhóm thanh niên và tận dụng được những điểm tích cực 

của truyền thông đại chúng trong biến đổi văn hóa ngày nay. 

 

KẾT LUẬN 

1/ Manga là một loại hình văn hoá đại chúng, được ra đời trong một xã 

hội công nghiệp hiện đại và được coi là “phát minh” của các họa sĩ trẻ Nhật 

Bản ở thế kỷ XX. Manga có nguồn gốc từ tranh mực của các nhà sư ở thế kỷ 

XII, tranh châm biếm ở thế kỷ XVIII, chịu ảnh hưởng của lối vẽ tranh biếm họa 

phương Tây kết hợp với nghệ thuật chụp ảnh và quay phim điện ảnh tạo nên 

một thủ pháp vẽ tranh động, liên hoàn - một hình thức nghệ thuật dùng tranh kể 

lại một câu chuyện, còn được gọi là truyện tranh. Đây là một loại hình văn hóa 

giải trí mang tính thị giác của Nhật Bản, được đánh giá cao ở sự hấp dẫn của 

hình thức trình bày, cốt truyện hiện đại và phong phú, nội dung mang tính hiện 

thực và đậm chất ngoại lai. Không chỉ phản ánh đời sống văn hóa, xã hội 

đương thời, mà Manga đã vươn đến một tầm vóc giá trị hơn, trở thành một 

hình thức nghệ thuật ngang bằng với văn học, nghệ thuật thị giác và là đối 

tượng có giá trị về mặt phê bình nghệ thuật và nghiên cứu hàn lâm. Manga 

không chỉ thành công ở thị trường trong nước, mà nó còn thu hút và thẩm thấu 

đến văn hóa trẻ của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.  

2/ Hơn 20 năm có mặt tại Việt Nam, Manga Nhật Bản đã tạo nên niềm 

đam mê đọc truyện tranh cho nhiều thế hệ thanh, thiếu niên và nhi đồng ở Việt 

Nam. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của đất nước ở tất cả các mặt kinh tế, 

văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ thông tin và internet 

thì hành vi đọc Manga cũng có nhiều thay đổi. Thanh, thiếu niên ngày nay 

không đơn thuần đọc Manga dưới dạng ấn phẩm bằng tiếng Việt, mà còn đọc 

Manga trực tuyến từ nhiều phương tiện khác nhau, với nhiều ngôn ngữ khác 

nhau như tiếng Anh và tiếng Nhật. Kết quả nghiên cứu thực tiễn của chúng tôi 

cũng cho thấy hầu hết HSPT đều có đọc Manga. Số lượng HSPT yêu thích và 

thường xuyên đọc Manga chiếm một tỷ lệ tương đối cao.  

3/ Trên cơ sở của lý thuyết Giao lưu và Tiếp biến văn hóa và qua kết 

quả khảo sát thái độ, hành vi, xu hướng lựa chọn đọc Manga Nhật Bản 

của HSPT tại TP Hà Nội. Có thể thấy, quá trình tiếp xúc, tiếp nhận ảnh 

hưởng từ Manga Nhật Bản của HSPT tại TP Hà Nội đã mang lại những 

lợi ích trước mắt, lợi ích lâu dài cho thế hệ HSPT tại TP Hà Nội nói riêng, 
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cho văn hóa Việt Nam nói chung. Ngoài việc Manga Nhật Bản đã đáp ứng 

được nhu cầu đọc giải trí của nhóm lứa tuổi HSPT tại TP Hà Nội hiện 

nay, còn góp phần làm cho đời sống sinh hoạt văn hóa của lứa tuổi này trở 

nên phong phú hơn, hình thành các cộng đồng và các trào lưu văn hóa mới 

(văn hóa Cosplay,...) trong lứa tuổi thanh, thiếu niên. Trong quá trình đọc 

Manga nhằm mục đích giải trí các em đã vô thức tiếp nhận những giá trị 

chứa đựng trong Manga. “Cái đẹp” ở hình thức của nhân vật và nội dung 

của cốt truyện đã ảnh hưởng đến nhận thức về thẩm mĩ, góp phần làm 

giàu và nâng cao thị hiếu thẩm mĩ của lứa tuổi này. Manga không những 

giúp các em hiểu được lịch sử, văn hóa, đất nước, con người và tinh thần 

của người dân Nhật Bản mà còn ảnh hưởng đến nhận thức của các em về 

thế giới quan, giá trị quan và góp phần thúc đẩy sự nỗ lực trong mỗi cá 

nhân các em. Với ưu thế là được sản sinh từ một đất nước phát triển, có 

nền kinh tế lớn thứ 3 trên thế giới, Manga còn là động lực thôi thúc các 

em học tiếng Nhật, thực hiện ước mơ được đến đất nước sản sinh ra nó và 

định hướng nghề nghiệp có liên quan đến ngành công nghiệp Manga, góp 

phần nuôi dưỡng nguồn nhân tài cho ngành công nghiệp truyện tranh và 

cho ngành sáng tác văn học của Việt Nam.  

4/ Bên cạnh những ảnh hưởng mang tính tích cực như trên thì việc đọc 

Manga của HSPT hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề tiêu cực cần phải quan tâm 

như: Tỷ lệ đọc Manga 18+, Manga Ero (Manga tình dục), Manga Hentai 

(Manga biến thái) của học sinh PTTH cao và hiện tượng đam mê Manga 

quá mức cũng sẽ dẫn đến tình trạng tiêu cực trong HSPT, như các em sẽ có 

những lệch lạc trong nhận thức về vấn đề giới tính, sẽ bỏ bê việc học hành, 

hạn chế giao tiếp xã hội, hạn chế các hoạt động văn hóa thể thao khác và xa 

rời văn hóa dân tộc. 

  5/ Qua nghiên cứu ảnh hưởng của Manga Nhật Bản đến HSPT tại TP 

Hà Nội, có thể thấy trong thời đại toàn cầu hóa như hiện nay thì sự giao lưu 

và tiếp biến văn hóa không chỉ diễn ra khi có một nhóm người di cư đến 

sinh sống, làm việc tại một vùng đất khác, một quốc gia khác, mà thông qua 

tiêu dùng các sản phẩm của các nền văn hóa khác đã dẫn đến sự tiếp xúc và 

tiếp biến văn hóa. Hơn thế nữa, do tác động của truyền thông đại chúng, thì 

quá trình giao lưu và biến đổi văn hóa tại Việt Nam diễn ra mạnh mẽ ở các 

lĩnh vực thuộc văn hóa đại chúng. Hình thành một xu hướng là văn hóa giải 

trí và lối sống của nhóm thanh, thiếu niên bị “hút” vào làn sóng văn hóa đại 

chúng của các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Để tiếp thu 
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được những giá trị, tinh hoa văn hóa trên thế giới và thanh lọc những sản 

phẩm văn hóa không phù hợp thì vấn đề đặt ra cho nghiên cứu giao lưu và 

tiếp biến văn hóa trong gia đoạn hiện nay cần chú trọng nghiên cứu tiêu 

dùng văn hóa, văn hóa đại chúng, văn hóa nhóm thanh niên và tận dụng 

được những điểm tích cực của truyền thông đại chúng trong biến đổi văn 

hóa ngày nay.  

6/ Từ góc độ nghiên cứu ảnh hưởng của Manga, NCS cho rằng cần có 

những giải pháp phát huy những ảnh hưởng tích cực, hạn chế những mặt 

tiêu cực từ Manga Nhật Bản đối với HSPT nói chung, như phải có sự phối 

hợp giữa nhà trường, xã hội và gia đình trong việc định hướng thị hiếu thẩm 

mĩ, định hướng lại việc đọc Manga của HSPT Việt Nam nói chung, HSPT 

tại TP Hà Nội nói riêng. 

7/ Tuy nhiên, NCS cũng cho rằng, Manga là một loại hình văn hóa đại 

chúng, phản ánh nhân sinh quan và thế giới quan của người Nhật, có tính chất 

đa dạng và kịp thời, hướng tới các mối quan tâm của công chúng. Chính vì thế 

ngoài việc phản ánh các giá trị phẩm chất, đạo đức, văn hóa, xã hội Nhật Bản, 

nó truyền bá các kiến thức thực tế đời thường và có tính giải trí cao. Do ra đời 

trong một xã hội tiệm cận với văn hoá phương Tây, đời sống xã hội công 

nghiệp hiện đại với sự mạnh mẽ, rạch ròi, sự quyết liệt, thậm chí khắc nghiệt, 

nên Manga cũng bao hàm cả sự hỗn tạp và tính không đồng nhất về sự chuẩn 

mực, về giá trị. Ở khía cạnh này, văn hoá, xã hội và HSPT Việt Nam chưa thể 

thích ứng nổi. Tuy nhiên, đọc Manga là một nhu cầu không thể thiếu của các 

em, dù bất kỳ hoàn cảnh hay điều kiện sống nào đi nữa, thì các em vẫn thích 

đọc Manga, đó là điều không thể chối cãi. Ở tất cả các nhà sách không chỉ ở Hà 

Nội, mà ở bất kì tỉnh thành nào của Việt Nam cũng có một vị trí dành riêng cho 

truyện tranh. Các bậc cha mẹ không thể cấm trẻ em đọc Manga Nhật Bản, các 

nhà giáo dục không thể lên án loại hình tài liệu này, mà chúng ta cần xác lập 

một thái độ tiếp nhận chủ động trên cả bình diện cá nhân lẫn xã hội. 
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