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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 

Thế kỷ XXI, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ (KH&CN) 

trong đó, CNTT (CNTT) và truyền thông đã dẫn tới sự bùng nổ thông tin (TT), đƣa 

nhân loại tiến tới xã hội thông tin/xã hội tri thức. Thông tin trở thành nhân tố đặc 

biệt quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Con ngƣời sử dụng thông 

tin nhƣ một nguồn lực đặc biệt trong mọi hoạt động của mình. Nhu cầu tin (NCT) 

của con ngƣời vì vậy có xu hƣớng ngày càng phát triển và bền vững cùng với những 

hoạt động sống không ngừng biến đổi. Nắm vững sự biến đổi NCT của cộng đồng 

ngƣời dùng tin (NDT) và thoả mãn đầy đủ NCT của họ là nhiệm vụ và cũng là đòi 

hỏi cấp bách của xã hội đối với các cơ quan thông tin - thƣ viện (TT-TV) nói chung 

và ở Việt Nam nói riêng. 

Tuy nhiên, trong cộng đồng NDT, không phải ai cũng may mắn có các điều 

kiện cần và đủ để tiếp cận tới nguồn thông tin phong phú, đa dạng trong xã hội. Có một 

bộ phận không nhỏ NDT không đủ điều kiện về sức khỏe để tiếp cận nguồn thông tin 

là những ngƣời khuyết tật nói chung và ngƣời khuyết tật thị giác - bộ phận vô cùng 

quan trọng trong việc tiếp nhận và trao đổi TT nói riêng, gọi là ngƣời khiếm thị (NKT). 

Họ bị hạn chế khả năng tiếp nhận và trao đổi TT với thế giới bên ngoài. Trong môi 

trƣờng bùng nổ TT, nếu nhƣ NDT bình thƣờng chƣa đủ năng lực TT đã khó tiếp cận 

đến nguồn tin chất lƣợng, dễ bị “đói TT”, “đói tri thức” thì NKT với những khiếm 

khuyết giác quan lại càng khó khăn hơn trong việc tiếp cận và sử dụng TT. Hơn nữa, 

NKT bị thiệt thòi trong việc hƣởng thụ các thành tựu KH&CN do chính con ngƣời 

mang lại, từ đó ảnh hƣởng tới tƣ tƣởng, tâm lý, mặc cảm với thân phận... không đóng 

góp đƣợc gì cho gia đình, xã hội... Nếu NKT không đƣợc xã hội quan tâm chăm sóc 

đời sống vật chất và tinh thần, họ sẽ là trở ngại cho cộng đồng trong việc phát triển 

kinh tế - xã hội (KT-XH), ảnh hƣởng tới mục tiêu phát triển bền vững của đất nƣớc. 

Ngày nay, Đảng và Chính phủ Việt Nam đã dành sự quan tâm nhiều hơn cho 

những ngƣời khuyết tật, trong đó có NKT. Xu hƣớng phát triển bền vững của Việt 

Nam trên 03 phƣơng diện: kinh tế, xã hội, môi trƣờng. Trong đó, phát triển bền 

vững về xã hội đƣợc cụ thể hóa: bình đẳng thu nhập, giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội, 

hƣởng thụ văn hóa, bảo đảm đời sống xã hội hài hòa; Bình đẳng giữa các giai tầng 
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trong xã hội, bình đẳng giới; Mức độ chênh lệch giàu nghèo không quá cao và có xu 

hƣớng gần lại; Chênh lệch đời sống giữa các vùng miền không lớn. Chú trọng vào 

sự công bằng xã hội, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho lĩnh vực phát triển con ngƣời, 

cố gắng cho tất cả mọi ngƣời cơ hội phát triển tiềm năng bản thân và có điều kiện 

sống chấp nhận đƣợc [6]. Điều này có nghĩa là ngƣời khuyết tật nói chung và NKT 

nói riêng phải đƣợc quan tâm về đời sống vật chất và tinh thần cũng nhƣ tạo môi 

trƣờng thuận lợi để họ có thể sống, lao động, học tập, giải trí và phát triển bản thân 

đóng góp lợi ích cho xã hội. 

Trong xã hội hiện đại, mọi ngƣời đều đƣợc đảm bảo quyền tiếp cận và sử 

dụng TT. NKT với khuyết tật thị giác bị hạn chế khá lớn về khả năng tiếp cận TT 

dƣới dạng tài liệu thông thƣờng. Vì vậy, NCT của họ có những nét đặc biệt so với 

NDT khác. Nhận dạng NCT của NKT - một trong những nhóm đối tƣợng phục vụ 

của các cơ quan TT-TV là một vấn đề cấp thiết giúp cho các đơn vị này định hƣớng 

phục vụ họ với chất lƣợng và hiệu quả cao hơn, đồng thời cũng là một vấn đề mang 

ý nghĩa nhân văn rất lớn trong xã hội hiện đại. 

Tại Việt Nam, các tổ chức: Hội ngƣời mù (HNM) Việt Nam; Hội chữ thập đỏ 

(HCTĐ); Tổng cục Thống kê; Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội (LĐTBXH) 

chƣa có công trình nghiên cứu điều tra có quy mô toàn quốc và toàn diện về NKT 

để có những số liệu chính xác, mang tính tổng thể về: số lƣợng, dạng khiếm thị, 

độ tuổi, giới tính, nguyên nhân, tâm lý, trình độ… Trong hoạt động TT-TV cũng 

chƣa có tác giả, tổ chức nào nghiên cứu ở quy mô toàn quốc nhu cầu thông tin, tài 

liệu hay các sản phẩm và dịch vụ thông tin (SP&DVTT) dành cho NKT sử dụng... 

Vì vậy, các con số sau chỉ mang tính thống kê, cục bộ: Theo kết quả điều tra vào 

năm 2002 của Viện mắt Trung ƣơng có khoảng 900.000 NKT trong đó có khoảng 

hơn 600.000 ngƣời thuộc đối tƣợng mù chiếm 1,2% dân số cả nƣớc. Theo Tổ chức 

Ủy ban phòng chống mù lòa quốc tế (IAPB - The International Agency for the 

Prevention of Blindness) cho biết năm 2015 dân số Việt Nam gần 93.500.000 

ngƣời trong đó có gần 2.600.000 (chiếm 27.3% tổng dân số) ngƣời bị khiếm thị 

hoặc bị suy giảm thị lực (SGTL) [64]. Theo dự báo của các nhà chuyên môn: nếu 

không có biện pháp hữu hiệu để phòng chống hiện tƣợng SGTL đến năm 2020 cả 

thế giới số NKT sẽ tăng gấp đôi, Việt Nam có khoảng 04 triệu NKT. Đây sẽ là trở 
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ngại lớn sự phát triển của nhân loại nói chung và công cuộc đổi mới đất nƣớc ở 

Việt Nam nói riêng. 

Việc tổ chức các hoạt động nhằm đáp ứng NCT, truyền bá tri thức cho NKT 

là một trong những hoạt động mang tính xã hội và nhân văn mà ngành TT-TV có 

chức năng, nhiệm vụ thực hiện. NKT nói riêng và ngƣời khuyết tật nói chung tại 

Việt Nam đang đƣợc cộng đồng xã hội quan tâm ngày càng thiết thực hơn. Các thƣ 

viện (TV) công cộng đã bắt đầu triển khai phục vụ NKT. Trên cơ sở các văn bản 

pháp quy của Nhà nƣớc, nhiều cơ quan TT-TV các tỉnh thành, trƣờng học, các tổ 

chức xã hội... đã quan tâm phục vụ đáp ứng phần nào NCT cho họ. Tuy nhiên, việc 

tổ chức phục vụ vẫn mang tính nhất thời, cục bộ. Hiệu quả phục vụ chƣa cao bởi 

chƣa có sự hiểu biết thấu đáo về đối tƣợng này, đặc biệt là NCT của họ. Vì vậy, 

nghiên cứu NCT của NKT rất có ý nghĩa đối với xã hội, ngành TT-TV và NKT. 

Đối với sự phát triển của xã hội nghiên cứu NCT của NKT góp phần 

- Thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nƣớc: Thực hiện tốt Luật 

Lao động, hỗ trợ Bộ LĐTBXH trong việc áp dụng chính sách đào tạo nghề và tạo 

việc làm cho ngƣời khuyết tật. Khi NCT của NKT đƣợc đáp ứng, cập nhập TT, tri 

thức đáp ứng đòi hỏi vị trí công việc họ đảm nhiệm, giúp thực hiện đƣợc lâu dài và 

bền vững những chính sách tạo công ăn việc của Bộ; Nâng cao hiệu quả hoạt động 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) khi thực thi các chính sách về giáo dục hòa 

nhập của ngƣời khuyết tật nói chung và NKT nói riêng; Góp phần triển khai Luật 

Người khuyết tật  năm 2010, Luật tiếp cận TT năm 2016…  

- Nâng cao giá trị nhân văn trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng xã hội 

công bằng, văn minh: Thể hiện sự quan tâm, yêu thƣơng, chia sẻ, cảm thông, mang 

tính phát triển con ngƣời của xã hội. Giúp NKT nâng cao tri thức, chất lƣợng cuộc 

sống về văn hóa, tinh thần; Giúp họ gắn kết, hòa nhập với cộng đồng dễ dàng hơn, 

tự tin trong cuộc sống, góp phần cống hiến vào sự phát triển chung của đất nƣớc… 

Đối với sự phát triển của ngành TT-TV việc nắm bắt kịp thời và đầy đủ NCT 

của NKT có ý nghĩa và vai trò hết sức quan trọng 

- Giúp các cơ quan TT-TV thực hiện tốt Pháp lệnh thư viện  nâng cao vai trò 

xã hội hóa của mình với tất cả các đối tƣợng NDT: tạo ra các nguồn tin phù hợp với 

từng đối tƣợng NKT góp phần kích thích và tăng mức độ thỏa mãn NCT của họ. 
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Đặc biệt là cơ sở đóng góp khoa học về việc phục vụ TT cho NKT giúp cho việc 

xây dựng Luật Thư viện đang đƣợc dự thảo để Quốc hội thông qua. 

- NCT của NKT là “điều kiện cần” để cơ quan TT-TV xây dựng, phát triển 

nguồn tin hài hòa phục vụ NKT và NDT nói chung. Xây dựng hệ thống TT và các 

công cụ tra cứu, truyền tải thông tin phù hợp để đảm bảo cho hoạt động TT-TV đạt 

hiệu quả cao. Tạo ra các SP&DVTT thực sự hữu ích cho NKT thuận lợi tiếp cận TT 

nhanh, hiệu quả, tránh lãng phí và giảm gánh nặng tài chính cho đơn vị và xã hội. 

Xây dựng hệ thống tra cứu tìm tin, công cụ tra cứu, truy cập TT phong phú và chất 

lƣợng, phù hợp với các nhóm NKT;  

- Xây dựng các chƣơng trình đào tạo NKT, giúp họ sử dụng thành thạo các 

phƣơng tiện tiếp cận TT; Có khả năng xác định chính xác nhu cầu, địa chỉ nguồn 

TT; Biết khai thác, sử dụng thành thạo,đánh giá, trình bày TT…  

Đối với cộng đồng NKT, nghiên cứu NCT của họ có ý nghĩa rất đặc biệt 

- Do hạn chế về thị giác nên việc tiếp nhận TT của NKT có nhiều điểm khác 

biệt với ngƣời mắt sáng. Vì vậy, nghiên cứu NCT của NKT sẽ đáp ứng đúng nội 

dung và hình thức TT, cách thức đọc TT của họ. Việc đƣợc phục vụ, đảm bảo TT có 

ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng NKT. Nếu công tác tổ chức hoạt động TT cho 

họ tốt sẽ xóa bỏ đƣợc rào cản thể chất và tinh thần của NKT.  

- Thể hiện sự quan tâm tới NKT, giúp họ tiếp nhận và sử dụng TT dễ dàng: 

việc nhận dạng NCT về nội dung, hình thức sử dụng khai thác TT để tạo ra các 

SP&DVTT phù hợp nhất với NKT. Do đó, họ có thể nâng cao sự hiểu biết, tiếp thu 

tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, hình thành và xây dựng sự tự tin, khẳng định vai trò, 

vị trí của mình.  

- Giúp NKT hoàn thiện bản thân. Thông qua việc đƣợc tiếp thu TT, kiến thức 

một cách chủ động sẽ giúp họ có lòng tin vào cuộc sống và hòa nhập cộng đồng. 

Khi họ đƣợc thỏa mãn đầy đủ nội dung, hình thức và cách tiếp nhận TT, họ học tập, 

giải trí, nghiên cứu, lao động đƣợc hiệu quả hơn, tiếp nhận đƣợc các tri thức cho 

bản thân. Sự hiểu biết của họ về thế giới và con ngƣời xung quanh sẽ trở nên gần 

gũi hơn, xây dựng đƣợc lòng tin vào bản thân, giúp họ vƣợt khó vƣơn lên trong 

nghịch cảnh để đạt đƣợc vị trí trong xã hội nhƣ mong đợi. 
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Với các ý nghĩa nhƣ vậy, tôi đã lựa chọn vấn đề “Nhu cầu tin của người 

khiếm thị tại Việt Nam” làm  đề tài nghiên cứu cho luận án tiến sĩ của mình.  

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu  

2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 

* Theo hướng nghiên cứu lý luận về NDT và NCT 

Một số công trình khoa học của tác giả Wilson [124], [125] đƣa ra khái niệm 

định nghĩa NDT, NCT, hành vi TT, các phƣơng pháp điều tra NCT, bản chất của 

TT.Bawden, D. (2006) [83] với bài viết NDT, nghiên cứu NDT và hành vi TT dựa 

trên lý thuyết “Về nghiên cứu NDT và NCT" sau 03 thập kỷ của Tom Wilson đã đánh 

giá lại giá trị công trình lý thuyết của Willson sau 30 năm vẫn còn nguyên giá trị;  

Nhóm tác giả Karen E. Fisher, Sanda Erdelez, Lynne E. F. McKechnie 

(2009) [98] với cuốn sách Lý thuyết về hành vi TT đã trình bày tổng quan có thẩm 

quyền của hơn 70 khung khái niệm để hiểu cách thức con ngƣời tìm kiếm, quản lý, 

chia sẻ và sử dụng TT trong các ngữ cảnh khác nhau. Cuốn sách là kết quả đóng 

góp của 85 tác giả từ 10 quốc gia bao gồm: nguồn gốc, mệnh đề, hàm ý phƣơng 

pháp, cách sử dụng, liên kết đến các khung khái niệm có liên quan và danh sách các 

tài liệu tham khảo chính và phụ có thẩm quyền. Các chƣơng giới thiệu giải thích các 

khái niệm chính, phƣơng pháp lý thuyết và quá trình phát triển lý thuyết. 

Nhóm tác giả G. Chowdhury, Sudatta. Chowdhury (2011) [87]“NDT và khả 

năng sử dụng TT trong kỷ nguyên số” cũng tập hợp nhiều chƣơng của nhiều tác giả 

trong đó đề cập tới lý thuyết cơ bản của Wilson cũng đã phát triển và làm rõ hơn 

những vấn đề của NDT trong môi trƣờng TT số. 

Có 02 công trình nghiên cứu về NCT và hành vi TT của NKT: Niran 

Adetoro (2010) [81] Nghiên cứu NCT của NKT ở Nigeria; Sufang Wang, Jieli Yu 

(2017) [111] Hành vi TT hàng ngày của NKT ở Trung Quốc. Đây là các tài liệu 

nghiên cứu khá chi tiết các NCT, hành vi TT của NKT tại 02 quốc gia trên cơ sở 

những đặc điểm riêng của họ. 

* Theo hướng nghiên cứu TV với việc đáp ứng NCT của NKT 

Một số bài viết và công trình đề cập đến TV cho NKT nhƣ: Weisse, Randy 

(1999) [108] Báo cáo về TV cho NKT ở Phiippinnes; Kavanagh, Tosemary anh 
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Skold, Beatrice Christensen (2005) [98] TV cho người mù trong thời đại TT: Hướng 

dẫn phát triển; Rayini J. (2017)[107] TV và các DVTT cho NKT; Có khá nhiều công 

trình đề cập đến SP&DVTT cho NKT; Hiệp hội Eresa Marie và các cơ quan TV 

(2001) [82] Lập kế hoạch cho các DV TV người khuyết tật; Nguyen Thi Bac (2005) 

[105] DV cho NKT trong các TV công cộng của Việt Nam:Cẩm nang thực hành tốt 

nhất; Byrne, Alex (2005) [85] Thúc đẩy các DV TV cho người mù trong xã hội TT 

toàn cầu; Griebe Rosemary (2000) [94] DV liên kết giữa các TV công cộng và DV TV 

cho người mù: Một trải nghiệm của Canada; Hopkins Linda (2004) [95] với DV TV 

dành cho NKT: cẩm nang thực hành tốt nhất; Margaret Kinnell, Liangzhi Yu và 

Claire Creaer (2000) [100] DV TV công cho NKT; Courtney Deines - Jones (2007) 

[88]Cải thiện DV TV cho những người khuyết tật; Chairat, Nongnath, (1999) [86] DV 

TV lưu động cho NKT tại Thái Lan; Smith, Richard J (2010) [110] Khóa học về các 

DV TV cho người khuyết tật; Velleman, Ruth A. (1990) [114] Đáp ứng nhu cầu của 

người khuyết tật: hướng dẫn cho các nhà giáo dục TV và các chuyên gia DV khác; 

Arzu Gurdal Dursin (2012) [90] Thiết kế TT và giáo dục cho NKT. Những công trình 

này đều đề cập tới cách thức tổ chức TV cho NKT có thể tiếp cận tới TT thông qua 

hệ thống các SP&DVTT đặc thù cũng nhƣ cơ sở vật chất thiết yếu cần có. 

Trƣớc sự phát triển về CNTT và Internet, việc nghiên cứu các vấn đề của TV 

khi áp dụng CNTT cho NKT đã đƣợc phản ảnh trong một số công trình của 

Bodengraven, Marij Van và Politt, Carall (2003) [84] Thiết kế các trang web và 

OPAC có thể truy cập”; Regec Vojtech (2016) [109] Các rào cản kỹ thuật số trong 

việc giáo dục học sinh bị khiếm thị; Klaus Miesenberger và Georgios 

Kouroupetroglou (Eds.) (2018) [103] Máy tính giúp cho người có nhu cầu đặc biệt; 

Michael G. Paciello (2000) [107] Khả năng truy cập Web cho người khuyết tật. 

Dự án tăng cƣờng tiếp cận TT cho NKT của Quỹ FORCE tài trợ triển khai ở 

Việt Nam từ 2010. Trong khuôn khổ nội dung của dự án đã có tới 08 cuộc Hội thảo 

đã đƣợc tổ chức đề cập tới chủ đề đảm bảo TT cho NKT. Các hội thảo đó là: “Sản 

xuất sách chữ nổi sử dụng phần mềm Winbraille” năm 2000; “Sản xuất sách chữ 

nổi sử dụng phần mềm Winbraille” 2001 và“Sản xuất nhạc Braille” năm 2003 tổ 

chức tại Malaysia; “Thiết lập Studio sản xuất sách nói kỹ thuật số và các DV cho 

NKT” tổ chức tại London, năm 2003;“Sản xuất tài liệu đồ họa nổi” tổ chức tại 



12 

 

Manila, Philippines năm 2005; “TV cho NKT” tổ chức tại Stockholm của Thủy 

Điển năm 2006; “Sản xuất sách nói giáo khoa” tổ chức tại Mỹ năm 2006; “Thiết 

lập bộ sưu tập hình minh họa nổi cho trẻ khiếm thị” tổ chức tại Hà Lan năm 2006. 

Những tài liệu này cung cấp các kỹ năng, kỹ thuật cơ bản và cụ thể cho ngƣời làm 

công tác xuất bản tài liệu nổi (chữ nổi, hình nổi) và tài liệu sách nói cho NKT. Đây 

là nền móng rất quan trọng giúp cho cán bộ TV Việt Nam có kỹ năng, trình độ sử 

dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc để xây dựng các SPTT chuyên biệt và 

tiến hành các DVTT cho NKT. Có thể nói đây là công cuộc chuẩn bị từng bƣớc tạo 

lập và xây dựng nguồn lực TT cho bên “cung” các SP&DVTT cho NKT.  

2.2. Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam 

Theo hƣớng nghiên cứu của đề tài đã có một số công trình nghiên cứu, bài 

báo đăng trên các tạp chí khoa học và các kỷ yếu hội thảo khoa học của ngành TT-

TV đề cập đến vấn đề NKT. Cụ thể:  

* Vấn đề NDT và NCT nói chung, tác giả Trần Thị Minh Nguyệt (2011) [47] 

với bài viết Hoạt động TT-TV các trường đại học phục vụ học chế tín chỉ đã đƣa ra 

lý luận về khái niệm chung về: nhu cầu, NCT, NDT, nhu cầu đọc, hứng thú đọc, đối 

tƣợng, mục đích, vai trò, ý nghĩa của việc nghiên cứu NDT và NCT, các yếu tố ảnh 

hƣởng tới NDT và NCT; đặc điểm các nhóm NDT. Tác giả đánh giá cao bài viết 

này có tính cơ bản và là kim chỉ nam để cho rất nhiều tác giả luận án, luận văn, 

khóa luận, nghiên cứu khoa học của ngành TT-TV tham khảo và sử dụng trong 

nghiên cứu của mình. Tuy nhiên, tài liệu này lại chƣa đề cập tới đối tƣợng NDT là 

NKT một cách rõ ràng và cụ thể.   

* Năm 2000, Quỹ FORCE tiến hành dự án tăng cƣờng tiếp cận TT cho NKT 

ở Việt Nam, ngoài 08 hội thảo ở nƣớc ngoài còn có 11 chƣơng trình đƣợc triển 

khai: “Sản xuất sách nói sử dụng phần mềm DAISY”;“Sử dụng máy đọc Victor”; 

“Phần mềm DAISY và vận hành Studio sách nói kỹ thuật số”; “Hội nhập các DV 

cho NKT”;“Tạo CSDL đồ họa nổi”;“Mở rộng DV cho NKT”;“Sản xuất sách nói 

kỹ thuật số sử dụng phần mềm DAISY”;“Sản xuất sách minh họa nổi cho trẻ em 

khiếm thị”; “Thiết lập và hoạt động của một TV mini”;“Quản lý việc sản xuất và 

phân phối sách nói kỹ thuật số sử dụng phần mềm DAISY”. Sau 10 năm dự án kết 
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thúc, hai tài liệu về NKT đã đƣợc công bố là “Các DV cho NKT cẩm nang thực 

hành tốt nhất”do tác giả Nguyễn Thị Bắc [3] biên soạn và “Thiết lập bộ sưu tập 

minh họa nổi cho trẻ mù và khiếm thị”. Có thể thấy nội dung những tài liệu này mới 

chỉ đề cập đến vấn đề phát triển tài liệu, SP&DV phục vụ cho NKT có thể tiếp cận 

đƣợc TT. 

* Ngoài ra còn có một số bài viết đăng trên tạp chí khoa học của ngành 

nhƣ: Mở rộng SP&DVTT cho NKT tại TV khoa học tổng hợp và hệ thống các thư 

công cộng tại Việt Nam của tác giả Vĩnh Quốc Bảo (2009) [5]; Bài viết “Hỗ trợ 

TV công cộng ở Việt Nam: Nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc NKT” của tác 

giả Nguyễn Danh Thuận (2005) [61]; Bài dịch “TV dành cho người mù: Hướng 

dẫn của IFLA về DV TV cho người mù chữ nổi”của tác giả Nguyễn Thị Hồng Nhị 

(2004) [49]; Bài viết “Sản xuất sách cho NKT - bước đột phá mới” của tác giả 

Nguyễn Thị Bắc (4003) [4]. Tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Nga với bài “Phòng đọc 

dành cho NKT” (2002) [40]; Bài “TV nói dành cho NKT”của tác giả Thanh Vân 

(2000) [67]; Bài “Phòng đọc khiếm thị: một địa chỉ văn hoá cho người mù” của 

tác giả Trần Kim Thƣ (1999) [62]; Bài “Phát triển văn hóa đọc cho trẻ em khuyết 

tật, những vấn đề lý luận và gợi ý cho hoạt động của hệ thông TV công cộng Việt 

Nam” của tác giả Trần Thị Quý (2011) [55], đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa 

học: “Tăng cường công tác phục vụ thiếu nhi của hệ thống TV công cộng” do Bộ 

VH,TT&DL tổ chức. Bài “Nghiên cứu nâng cao chất lượng DVTT cho NKT ở Việt 

Nam hiện nay” của tác giả luận án này đăng trong “Tạp chí Khoa học” của Đại 

học Quốc gia Hà Nội, số 04, năm 2009; Bài “Tìm hiểu các loại hình SP&DVTT 

phục vụ NKT trên thế giới” của tác giả luận án đăng trong Tạp chí “TV Việt 

Nam”, số 03, năm 2011; Bài “Phát triển văn hoá đọc cho trẻ em khuyết tật, Thực 

trạng và đề nghị”của tác giả luận án và Trần Dĩ Hòa đăng trong Tạp chí “Thông 

tin - Tư liệu” số 03, năm 2011. 

Tất cả những tài liệu trên đều đứng đƣới góc độ ngƣời tạo ra SPTT và tiến 

hành DV đƣa ra phục vụ NKT mà chƣa quan tâm đến NCT của NKT: họ cần TT gì? 

Họ cần TT nhƣ thế nào? Họ cần TT đƣợc thể hiện nhƣ thế nào? TT nào NKT có thể 

tiếp nhận dễ dàng và thuận tiện? Các SP&DV TT-TV nào phù hợp với NKT?...  
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* Theo hƣớng nghiên cứu của đề tài chỉ có một số luận văn thạc sĩ nhƣ:“Mở 

rộng DV cho NKT trong hệ thống các TV công cộng ở Việt Nam” của tác giả Hoàng 

Tố Uyên năm 2006; “Tìm hiểu NCT và khả năng đáp ứng NCT cho NKT tại TV Hà 

Nội” của tác giả Nguyễn Chí Trung năm 2015“Tổ chức và hoạt động phục vụ NKT tại 

một số TV trên địa bàn Hà Nội” của tác giả Nguyễn Thị Thu Hƣơng năm 2017. Những 

vấn đề đã đƣợc các tác giả đề cập đến NCT chỉ là một khía cạnh nhỏ và trong phạm vi 

một hoặc một số cơ quan TT-TV, chƣa bao quát NCT của NKT trên toàn quốc. 

Theo hƣớng nghiên cứu về giáo dục học cho NKT thì có khá nhiều tài liệu 

nghiên cứu về NKT, tiêu biểu của các chuyên gia giáo dục, chuyên gia tâm lý học: 

Phạm Minh Mục [38], [39], Nguyễn Xuân Hải [23], Nguyễn Đức Minh [37]... Các 

chuyên gia đã đƣa ra những nghiên cứu về phƣơng pháp giáo dục cho đối tƣợng là 

NKT. Điều này giúp cho tác giả nắm rõ hơn về đặc điểm tâm sinh lý của NKT - yếu 

tố vô cùng quan trọng khi nghiên cứu đặc điểm NKT và đặc điểm NCT của họ. 

Những nghiên cứu đề cập tới xu hƣớng giáo dục hòa nhập cho NKT cũng gợi ý tác 

giả cần phải nghiên cứu các hoạt động TT-TV cũng có hƣớng hòa nhập NKT với 

ngƣời mắt sáng là một vấn đề cần đƣợc quan tâm phát triển. 

Dƣới góc độ nghiên cứu của y học thì luận án của tác giả Nguyễn Thị Thu 

Hiền (2012) [24], nhóm tác giả thuộc Bộ Y tế (2015) [18] đƣa ra vai trò quan trọng 

của thị giác, cấu tạo của mắt nguyên nhân và các triệu chứng của các bệnh liên quan 

tới thị giác. Sức khỏe thị giác hoàn toàn quyết định khả năng sử dụng tài liệu của 

NKT. Xác định đƣợc bệnh của họ sẽ giúp cho ngƣời cán bộ TV có thể có những 

phƣơng án tối ƣu nhất trong việc tạo lập SPTT và tiến hành các DVTT mà NKT có 

thể tiếp cận thuận lợi phù hợp với sức khỏe thị giác của mình. 

Bộ GD&ĐT; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ LĐTBXH; Bộ Xây dựng; 

Bộ VH,TT&DL đã những có văn bản pháp quy định những vấn đề liên quan tới 

ngƣời khuyết tật nói chung và NKT nói riêng trong lĩnh vực Bộ quản lý. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu nhận dạng NCT của NDTKT tại Việt Nam, từ đó đề xuất giải 

pháp nhằm đáp ứng đầy đủ và kích thích NCT của họ phát triển hài hoà, lành mạnh, 
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đảm bảo điều kiện cho NKT Việt Nam có cơ hội hòa nhập cộng đồng, bình đẳng và 

độc lập trong việc tiếp cận thông tin. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu những vấn đề lý luận liên quan đến NDT, NCT và đặc điểm 

nhu cầu tin của NKT tại Việt Nam. 

- Khảo sát, đánh giá thực trạng NCT của ngƣời dùng tin khiếm thị tại Việt 

Nam và những yếu tố tác động (đặc biệt là hoạt động TT-TV) tới việc đáp ứng, phát 

triển NCT cho NKT ở Việt Nam. 

- Đề xuất các giải pháp thỏa mãn và kích thích NCT cho ngƣời dùng tin khiếm 

thị tại Việt Nam, giúp họ có điều kiện hội nhập, bình đẳng và độc lập trong việc sử 

dụng và tiếp cận TT. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Nhu cầu tin của ngƣời dùng tin khiếm thị đến TV sử dụng TT tại Việt Nam.  

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về mặt không gian: nghiên cứu NCT của NDTKT ở Việt Nam hiện đang có 

ít nhiều cơ hội tiếp cận với TT, cụ thể tại Hội ngƣời mù ở các địa phƣơng, các 

trƣờng học có NKT, các TV công cộng, TV sách nói cho NKT, TV của các trƣờng 

có NKT đang học tập tại ba miền: Bắc, Trung, Nam. 

Về mặt thời gian:nghiên cứu NCT của NDTKT trong giai đoạn từ năm 2011 

đến năm 2018.  

5. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 

5.1. Ý nghĩa khoa học của đề tài 

Kết quả nghiên cứu góp phần hoàn thiện và phát triển những vấn đề lý luận 

về NDT, NCT của NKT. 

5.2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 

Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ là cơ sở khoa học và thực tiễn để cho các 

nhà quản lý, lãnh đạo các cấp, các ngành hoạch định các chính sách phù hợp với 

việc đáp ứng NCT tốt nhất NCT cho NKT ở Việt Nam 
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Giúp lãnh đạo các cơ quan TT-TV; Các trƣờng học có NKT, các HNM từ 

trung ƣơng đến địa phƣơng, các tổ chức xã hội khác và gia đình NKT Việt Nam có 

cơ sở khoa học và thực tiễn tiến hành triển khai các hoạt động nhằm đáp ứng tốt 

nhất NCT cho từng nhóm đối tƣợng cụ thể NKT tại đơn vị mình. 

Luận án sẽ là tài liệu tham khảo thiết thực không chỉ cho ngành TT-TV, mà 

còn cho các ngành Công tác xã hội; ngành Chính sách xã hội, ngành Xuất bản.... 

trong việc đào tạo và nghiên cứu khoa học trên cả nƣớc. 

6. Giả thuyết khoa học của đề tài luận án 

Ngƣời dùng tin khiếm thị Việt Nam có NCT tƣơng đối đa dạng về hình thức 

TT nhƣng về nội dung TT còn phiến diện, chỉ tập trung vào một số lĩnh vực nhất 

định và một số dạng tài liệu đặc biệt. 

Việc đáp ứng và kích thích NCT của NDTKT là nhiệm vụ của toàn xã hội, 

trong đó các cơ quan TT-TV đóng vai trò quan trọng nhất. Tuy nhiên hiện nay việc 

đáp ứng NCT cho NDTKT ở Việt Nam rất hạn chế. 

Để thỏa mãn và kích thích NCT cho NKT, hoạt động TT-TV ở Việt Nam 

chủ động nắm bắt NCT của NKT từ đó: hoàn thiện và phát triển mạng lƣới TV phục 

vụ NKT, phát triển lực nguồn tin cho NKT; Đa dạng hóa các SP&DVTT cho NKT; 

Đầu tƣ ngân sách, hạ tầng CNTT và CSVC; Phát triển năng lực TT cho NKT; 

Quảng bá truyền thông marketing cho NKT trong cộng đồng; Đinh hƣớng NCT cho 

NKT; Phối hợp các tổ chức khuyến khích NKT sử dụng TT. Bên cạnh đó, Đảng và 

Nhà nƣớc quan tâm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho NKT; Thực hiện tốt 

và đầy đủ quy định của các văn bản của Đảng và Nhà nƣớc, Ban, Bộ, Ngành; Liên 

kết và hỗ trợ nhau để phục vụ và nắm bắt NCT thực sự của NKT tạo động lực cho 

NKT đƣợc đáp ứng, thỏa mãn và kích thích NCT trong các hoạt động của mình.    

7. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể 

7.1. Phương pháp luận 

Trong quá trình tiến hành nghiên cứu đề tài, tác giả đã vận dụng phƣơng 

pháp luận duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, đồng thời dựa trên quan điểm của 

Đảng, Nhà nƣớc về công tác TT-TV, về công tác xã hội, về ngƣời khuyết tật. 
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7.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể 

Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu 

Tác giả tiến hành thu thập TT ở trong nƣớc và ngoài nƣớc liên quan đến đề 

tài. Phân tích và tổng hợp các tƣ liệu trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến đề tài 

Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi 

Tác giả đã biên soạn bảng hỏi dành cho NKT. Tổng số phiếu điều tra phát ra 

của là 500 phiếu và thu về là 458 phiếu đạt 91,6%.  

Tác giả tiến hành chọn mẫu ngẫu nhiên cho các đối tƣợng NKT trong các TV 

công cộng tiêu biểu nhƣ TV Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, TV Hà 

Nội, …; các trƣờng đào tạo NKT; các HNM.., với mẫu đại diện của 03 miền: Bắc - 

Trung - Nam: HNM Việt Nam, HNM thành phố Hà Nội, HNM thành phố Hồ Chí 

Minh, HNM tỉnh Thừa Thiên Huế; các trƣờng Nguyễn Đình Chiểu (NĐC); các 

trung tâm giáo dục trẻ khiếm thị, sinh viên khiếm thị ở một số các trƣờng đại học. 

 Phương pháp phỏng vấn, mạn đàm, trao đổi trực tiếp với cán bộ quản lý 

các cơ sở tác giả đi khảo sát và các chuyên gia 

Do hạn chế của NKT không nhìn rõ bảng hỏi nên tác giả và cộng tác viên đã 

tiến hành trao đổi, phỏng vấn các vấn đề trong bảng hỏi. 

Tác giả đã gặp gỡ trực tiếp hoặc trao đổi qua email, điện thoại với cán bộ 

lãnh đạo và cán bộ trực tiếp phục vụ TT-TV cho NKT; Cán bộ quản lý và giáo viên 

tại các trƣờng khiếm thị NĐC, Cán bộ của HNM các tỉnh, cán bộ của Tổng cục 

thống kê, cán bộ của Bộ LĐTBXH, cán bộ HCTĐ, lãnh đạo Trung ƣơng HNM Việt 

Nam; HNM tại: Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Cán bộ của Bộ GD&ĐT; Tác giả cũng đã trao đổi với cán bộ TV có phục vụ NKT 

và các TV các trƣờng đại học. 

Tác giả đã tiến hành phỏng vấn cán bộ và lãnh đạo của cơ sở đến điều tra. 

Tác giả đã sử dụng phƣơng pháp chuyên gia trong việc thu thập và xử lý các TT qua 

ý kiến đánh giá dự báo của các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia có trình độ và 

kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu NCT của NDT nói chung và NKT nói riêng. 
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Phương pháp thống kê số liệu và phân tích số liệu, tài liệu 

Tác giả dùng phƣơng pháp thống kê xử lý số liệu thu thập đƣợc thông qua sử 

dụng phần mềm SPSS.  

Phương pháp so sánh 

Tác giả sử dụng phƣơng pháp so sánh giữa công tác phục vụ NCT cho NKT 

ở một số nƣớc trên thế giới với Việt Nam. So sánh giữa các mối tƣơng quan giữa 

của đối tƣợng nghiên cứu 

Phương pháp quan sát:  

Tác giả đã quan sát và ghi chép TT về quá trình sử dụng TT của NKT trên 

các địa bàn tác giả đến khảo sát 

8. Cấu trúc của Luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, Luận án gồm 03 

chƣơng: 

Chƣơng 1: Những vấn đề chung về ngƣời dùng tin, nhu cầu tin và đặc điểm 

ngƣời khiếm thị ở Việt Nam 

Chƣơng 2: Thực trạng nhu cầu tin của ngƣời dùng tin khiếm thị tại Việt Nam 

Chƣơng 3: Các giải pháp nâng cao hiệu quả đáp ứng và kích thích nhu cầu 

tin cho ngƣời dùng tin khiếm thị tại Việt Nam 
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Chƣơng 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGƢỜI DÙNG TIN, 

NHU CẦU TIN VÀ ĐẶC ĐIỂM NGƢỜI KHIẾM THỊ Ở VIỆT NAM 

 

1.1. Những vấn đề chung về ngƣời dùng tin và nhu cầu tin 

1.1.1. Người dùng tin 

1.1.1.1. Khái niệm người dùng tin 

Theo nghĩa rộng đƣợc sử dụng phổ biến trong xã hội, NDT là con ngƣời cụ 

thể trong xã hội, có nhu cầu tìm kiếm, khai thác, sử dụng TT để đáp ứng, thỏa mãn 

các NCT của mình bằng các phƣơng tiện khác nhau. 

Trong hoạt động TT-TV, NDT đƣợc hiểu là ngƣời sử dụng các SP&DVTT 

của cơ quan TT-TV để đáp ứng NCT của mình. 

Trong tiếng Việt, NDT đƣợc biểu thị bằng những thuật nhữ khác nhau nhƣ: 

bạn đọc, độc giả, ngƣời đọc. Trong tiếng Anh cũng có nhiều từ khác nhau để chỉ 

NDT của cơ quan TT-TV nhƣ “user” (ngƣời sử dụng), “reader” (ngƣời đọc), 

“customer” (khách hàng).  

Nwalo (2003) [87] xác định“user” - ngƣời sử dụng là bất cứ ai truy cập vào 

cơ quan TT-TV với mục đích khai thác tài nguyên của đơn vị đó để đáp ứng NCT 

của mình. Từ "truy cập" đƣợc nhấn mạnh nhƣ đƣợc sử dụng trong thế kỷ XXI, bao 

gồm truy cập từ xa vào cổng TT-TV hoặc trang web.  

Aina (2004) [87] cho rằng thuật ngữ “user” -"ngƣời dùng" bao gồm tất cả 

những ngƣời tận dụng các DV đƣợc cung cấp bởi một cơ quan TT-TV. Thuật ngữ 

này bao gồm các thuật ngữ khác nhau nhƣ: khách hàng, ngƣời sử dụng TT, ngƣời 

tìm kiếm TT, ngƣời tiêu dùng, độc giả ... những thuật ngữ này có thể đƣợc sử dụng 

hoán đổi cho nhau, bởi vì tất cả đều sử dụng cho những ngƣời tìm kiếm DV của cơ 

quan TT-TV. 

Có thể nhận thấy, trong các khái niệm trên, thuật ngữ “người dùng” đƣợc 

hiểu với ý nghĩa rộng, là ngƣời sử dụng các nguồn và DV của một cơ quan TT-TV 

nói chung chứ không phải chỉ là ngƣời có nhu cầu về TT và sử dụng các DV TT-TV 

chỉ để đáp ứng nhu cầu TT của mình. 
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Nhƣ vậy, có thể coi NDT là một người (cá nhân) hoặc nhiều người (nhóm, 

tập thể, cơ quan, tổ chức) sử dụng TT thông qua các SP&DV của các cơ quan TT-

TV nhằm mục đích thoả mãn NCT của mình.  

Với cách hiểu đó, NDT là đối tƣợng phục vụ của hoạt động TT-TV. Mục 

đích cuối cùng của hoạt động TT-TV là thoả mãn đầy đủ nhất NCT của NDT, vì thế 

có thể coi NDT là khách hàng của các cơ quan TT-TV, là yếu tố không thể thiếu 

đƣợc trong hoạt động TT-TV. Mặt khác, khi sử dụng TT, họ có thể sáng tạo ra TT 

mới, góp phần làm cho nguồn tin phát triển. 

1.1.1.2. Phân loại người dùng tin 

Căn cƣ́ vào các tiêu chí , dấu hiêụ khác nhau, ta có thể phân nhóm NDT. Việc 

phân nhóm là cơ sở giúp cho các cơ quan TT-TV tổ chức hoạt động, xây dựng các 

SP và tiến hành các DV hiệu quả, chính xác và kịp thời. 

Căn cứ vào nghề nghiệp của NDT, ta có thể đƣợc chia thành nhóm theo tính 

chất hoạt động lao động: NDT đại chúng, NDT khoa học và NDT là cán bộ quản lý 

[46] hoặc theo lĩnh vực lao động: nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và DV..; 

Căn cứ vào giới tính của NDT, ta có thể chia thành nhóm nam và nữ;  

Căn cứ vào lứa tuổi của NDT, ta có thể chia thành các nhóm chính: trẻ sơ 

sinh, trẻ em, thiếu nhi, thanh thiếu niên, thanh niên, trung niên, cao niên; 

Căn cứ vào trình độ văn hoá của NDT, ta có thể chia thành các nhóm: mù 

chữ, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học; sau đại học; 

Căn cứ vào năng lực TT của NDT, ta có thể chia thành các nhóm: NDT có 

kỹ năng TT rất thành thạo, NDT có kỹ năng TT thành thạo, NDT có kỹ năng TT 

chƣa thành thạo, NDT chƣa có có kỹ năng TT; 

Căn cứ vào sức khỏe của NDT, ta có thể chia thành các nhóm là: NDT bình 

thƣờng; NDT là bệnh nhân và NDT là ngƣời khuyết tật (hay còn gọi là nhóm NDT 

yếm thế cụ thể gồm: ngƣời khiếm thị, ngƣời khiếm thính, ngƣời khuyết tật vận 

động, ngƣời có vấn đề về trí tuệ…). 

Tùy tình hình thực tế , ta có thể sử dụng các tiêu chí , dấu hiêụ khác để phân 

nhóm NDT. Tóm lại, cách phân chia nhóm NDT nhƣ trên là tƣơng đối. 
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1.1.1.3. Vai trò của người dùng tin trong hoạt động thông tin - thư viện 

Ngƣời dùng tin có vai trò quan trọng đối với hoạt động TT-TV. Với tƣ cách 

là khách hàng sử dụng kết quả của hoạt động TT-TV, NCT của NDT là cơ sở để 

định hƣớng các hoạt động TT-TV, đồng thời mức độ đáp ứng NCT của họ là thƣớc 

đo hiệu quả hoạt động của các cơ quan TT-TV, làm cơ sở để điều chỉnh hoạt động 

TT-TV. 

Người dùng tin là đối tượng của mọi cơ quan TT-TV cần hướng đến để thỏa 

mãn tối đa nhu cầu thông tin, tài liệu của họ.  

Ngƣời dùng tin là một trong bốn yếu tố cấu thành của các cơ quan TT-TV. 

Không có họ sẽ không tồn tại cơ quan TT-TV. NCT của NDT quyết định chức 

năng, nhiệm vụ của cơ quan TT-TV.  

Hoạt động TT-TV đƣợc xem xét nhƣ một hoạt động đặc trƣng của con 

ngƣời, gồm 03 yếu tố cấu thành: Động cơ/động lực hoạt động; Mục đích hoạt động; 

Phƣơng tiện hoạt động. Trong ba yếu tố đó, động cơ hoạt động đóng vai trò quan 

trọng nhất với tƣ cách nhƣ là nguồn gốc và yếu tố kích thích hoạt động của các cơ 

quan TT-TV. Do vậy, NDT chính là chủ thể của NCT - yếu tố quyết định đến sự 

hình thành và phát triển của hoạt động TT-TV. Nói cách khác, NCT của NDT quy 

định mọi hoạt động của cơ quan TT-TV ngay từ lúc bắt đầu đƣợc thành lập cho đến 

toàn bộ quá trình hoạt động của cơ quan đó.  

Nội dung NCT của NDT quyết định đến mọi hoạt động của cơ quan TT-TV. 

Điều đó cũng có nghĩa là cơ quan TT-TV muốn tồn tại và phát triển phải lấy việc 

thỏa mãn nhu cầu TT của NDT trong mỗi giai đoạn cụ thể và bối cảnh cụ thể làm 

mục tiêu hƣớng đến. 

Ngƣời dùng tin còn chính là khách hàng sử dụng đầu ra là các SP&DVTT 

của cơ quan đó khi tiếp cận, sử dụng các loại SP&DVTT để tìm kiếm thông tin, tài 

liệu phù hợp với NCT của mình.  

Người dùng tin là nhân tố điều chỉnh, định hướng cho hoạt động TT-TV 

 Khi sử dụng các SP&DVTT để tìm kiếm, khai thác TT phù hợp với NCT của 

mình, NDT sẽ phân tích, đánh giá chất lƣợng các SP, DV và TT đƣợc cung cấp. 

Những TT phản hồi - ý kiến đánh giá của NDT trong quá trình sử dụng các 
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SP&DVTT là cơ sở để điều điều chỉnh hoạt động của cơ quan TT-TV nhằm nâng 

cao hiệu quả phục vụ cho phù hợp với nhu cầu của NDT.  

Ngƣời dùng tin giữ vai trò quan trọng trong các hệ thống TT. Họ nhƣ là yếu 

tố tƣơng tác hai chiều với các đơn vị TT. NDT luôn là cơ sở để định hƣớng các hoạt 

động của đơn vị TT. Họ tham gia vào hầu hết các công đoạn của dây chuyền TT. 

Họ biết các nguồn TT và có thể thông báo hoặc đánh giá các nguồn tin đó. Trong 

hoạt động TT-TV, chính sách bổ sung, phát triển nguồn tin/tài liệu phụ thuộc vào 

yêu cầu của NDT. 

Nhu cầu tin của NDT cũng luôn thay đổi tùy theo bối cảnh, môi trƣờng và 

nhiệm vụ cụ thể của họ để giải quyết các vấn đề đặt ra trong công việc và cuộc 

sống. Nhƣ vậy, NDT là nhân tố điều chỉnh, định hướng cho hoạt động của các cơ 

quan TT-TV. Mỗi cơ quan TT-TV có chức năng, nhiệm vụ riêng khi họ có những 

nhóm NDT khác nhau. 

1.1.2. Nhu cầu tin 

1.1.2.1. Khái niệm nhu cầu tin 

* Nhu cầu 

Nhu cầu của con ngƣời nảy sinh do kết quả tác động qua lại của hoàn cảnh 

bên ngoài, trong đó quan trọng nhất là tác động từ thực tiễn lao động, sản xuất để 

tồn tại và phát triển của xã hội loài ngƣời. Nhu cầu của con ngƣời bao gồm: nhu cầu 

vật chất, gắn liền với sự tồn tại của cơ thể nhƣ nhu cầu: ăn, ở, mặc, sinh sản; Nhu 

cầu tinh thần đó là nhu cầu nhận thức (học tập, rèn luyện), nhu cầu thẩm mỹ, nhu 

cầu lao động, nhu cầu giao lƣu và nhu cầu hoạt động xã hội… 

Các nhà tâm lý học Mác xít cho rằng nhu cầu là một hiện tƣợng tâm lý của 

con ngƣời. Nhu cầu là đòi hỏi khách quan, mong muốn của con ngƣời đối với đối 

tƣợng nào đó, trong những điều kiện nhất định nhằm đảm bảo duy trì cho sự sống 

và phát triển cả về tinh thần và vật chất của con ngƣời . Nôị dung nhu cầu là đối 

tƣơṇg mà con ngƣời hƣớng tới nhằm thỏa mañ nhu cầu đó của mình . Nhu cầu đƣợc 

kích thích nảy sinh do sự tác động qua lại của môi trƣờng tới con ngƣời. Do vậy, 

trong mỗi giai đoạn khác nhau, trong mỗi môi trƣờng điều kiện và hoàn cảnh khác 

nhau, nhu cầu của con ngƣời cũng khác nhau về mọi đối tƣợng. Trong môi trƣờng 

mới nhu cầu cũ có thể sẽ mất đi hoặc phát triển và nảy sinh các nhu cầu mới. Hệ 
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thống nhu cầu có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi ngƣời, có mối 

quan hệ biện chứng, chi phối lẫn nhau.  

Các nhu cầu của con ngƣời nếu đƣợc thỏa mãn sẽ có tác động rất lớn tới chất 

lƣợng cuộc sống, kích thích xã hội phát triển. Trong mỗi con ngƣời có nhiều loại nhu 

cầu cùng tồn tại, nhƣng ở mỗi môi trƣờng cụ thể có một loại nhu cầu chính có tính 

định hƣớng cho hoạt động chủ đạo và chi phối các nhu cầu cũng nhƣ các hoạt động 

khác của con ngƣời. “Nhu cầu trong trạng thái gặp gỡ với đối tượng có khả năng 

thoả mãn nó trở thành động cơ của hoạt động, yếu tố định hướng bên trong cho hoạt 

động của con người” và “Nhu cầu thúc đẩy con người tích cực hoạt động nhằm tạo 

nên những điều kiện, những phương tiện tương ứng để thoả mãn những đòi hỏi của 

mình“ [21, tr. 192]. Nhu cầu là động lực phát triển sản xuất, phát triển xã hội 

Nhu cầu là nguồn gốc nảy sinh ra hoạt động. Theo quan điểm của Mác 

“Không có nhu cầu thì không có sản xuất” [19, tập 20 tr. 493]. Nhu cầu cũng chính 

là yếu tố điều khiển hành vi của mỗi ngƣời trong cuộc sống. Ăngghen cho rằng: 

“Người ta thường quen giải thích hành vi của mình là do tư duy của mình quyết 

định, trong khi lẽ ra phải giải thích rằng hành vi của mình là do nhu cầu của mình 

quyết định” [19, tập 12, tr. 718] 

Nhà tâm lý học Coovaliôp A.G. (1971) đại diện cho trƣờng phái tâm lý học 

Mác xít cho rằng: Nhu cầu là thuộc tính cơ bản của cá nhân. Nhu cầu có tác dụng 

xác định xu hƣớng ,thái độ của cá nhân con ngƣời đó đối với hiện thực và trách 

nhiệm của bản thân. Xét đến cùng, nhu cầu xác định lối sống và hoạt động cá nhân 

[21]. Ông đã đƣa ra 04 loại nhu cầu cơ bản của con ngƣời gồm:  

- Nhu cầu vật chất: là cơ sở cho hoạt động sinh sống của loài ngƣời, đƣợc 

hình thành trong quá trình phát triển nòi giống và phát triển xã hội lịch sử loài 

ngƣời. Khi nhu cầu này đƣơc thỏa mãn sẽ tạo điều kiện giải phóng nhân cách con 

ngƣời khỏi thói hƣ tật xấu. Nhu cầu này thúc đẩy con ngƣời lao động, làm ra của cải 

vật chất. Đây là nhu cầu cơ bản nhất của con ngƣời, nếu nhu cầu này chƣa đƣợc đáp 

ứng thì các nhu cầu khác khó có thể đáp ứng đƣợc  

- Nhu cầu tinh thần: chứng tỏ một trình độ phát triển cao của nhân cách gồm: 

Nhu cầu nhận thức (hiểu biết) vừa là nhu cầu định hƣớng chung lại vừa là nhu cầu 
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riêng của con ngƣời cần có kiến thức về cuộc sống xung quanh; Nhu cầu thẩm mỹ 

thƣờng gắn liền với nhu cầu vật chất giúp con ngƣời sáng tạo và làm cho cuộc sống 

của con ngƣời trở lên hoàn thiện và thú vị hơn, nhân cách trở lên cao quý hơn.  

- Nhu cầu lao động: là hoạt động sinh tồn vô cùng quan trọng, không có thì 

không chịu đƣợc [21], là đòi hỏi khách quan đƣợc lao động chân tay và trí óc nhằm 

thay đổi thiên nhiên, xã hội, con ngƣời. Trong quá trình lao động và đƣợc thỏa mãn 

nhu cầu này con ngƣời càng đƣợc phát triển tƣ duy, hoàn thiện về thể chất và tinh thần. 

- Nhu cầu giao tiếp: đƣợc hành thành trong lao động, kích thích sự phát triển 

nhân cách. Đây là nhu cầu quan hệ giữa ngƣời với ngƣời, giữa cá nhân với nhóm, 

giữa các nhóm với nhau. Trong giao tiếp, con ngƣời sẽ nhận thức về ngƣời khác và 

chính mình, đồng thời họ cũng lĩnh hội đƣợc kinh nghiệm của cuộc sống và xã hội 

A.Maslow đại diện cho trƣờng phái tâm lý học hiện đại phƣơng Tây chia nhu 

cầu của con ngƣời thành 05 loại theo trật tự thứ bậc hình tháp kiểu kim tự tháp. 

- Nhu cầu sinh lý: là những nhu cầu cơ bản để duy trì bản thân cuộc sống con 

ngƣời (thức ăn, đồ mặc, nƣớc uống, nhà ở…). A.Maslow quan niệm rằng khi nhu 

cầu này chƣa đƣợc thỏa mãn tới mức độ cần thiết để có thể duy trì cuộc sống thì 

nhu cầu khác sẽ không thúc đẩy đƣợc con ngƣời. 

- Nhu cầu về an toàn: Là những nhu cầu tránh sự nguy hiểm về thân thể và 

sự đe dọa mất việc, mất tài sản… cần có cảm giác yên tâm về an toàn thân thể, việc 

làm, gia đình, sức khỏe, tài sản đƣợc đảm bảo. 

- Nhu cầu xã hội (về liên kết và chấp nhận): Do con ngƣời là thành viên của 

xã hội nên họ cần đƣợc những ngƣời khác chấp nhận. Con ngƣời luôn có nhu cầu 

yêu thƣơng gắn bó. Cấp độ nhu cầu này cho thấy con ngƣời có nhu cầu giao tiếp để 

phát triển. 

- Nhu cầu được tôn trọng: khi con ngƣời bắt đầu thỏa mãn nhu cầu đƣợc 

chấp nhận là thành viên trong xã hội thì họ có xu thế tự trọng và muốn đƣợc ngƣời 

khác tôn trọng. Nhu cầu loại này dẫn tới sự thỏa mãn nhƣ: quyền lực, uy tín, địa vị 

và lòng tự tin. Đây là mong muốn của con ngƣời nhận đƣợc sự chú ý, quan tâm và 

tôn trọng từ những ngƣời xung quanh và mong muốn bản thân là một “mắt xích” 
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không thể thiếu trong hệ thống phân công lao động xã hội. Việc họ đƣợc tôn trọng 

cho thấy bản thân từng cá nhân đều mong muốn trở thành ngƣời hữu dụng. Vì thế, 

con ngƣời thƣờng có mong muốn có địa vị cao để đƣợc nhiều ngƣời tôn trọng và 

kính nể. 

- Nhu cầu tự hoàn thiện: là nhu cầu bậc cao nhất thể hiện sự mong muốn đạt 

tới mục tiêu mà một con ngƣời có thể đạt tới. Tức là làm cho tiềm năng của một 

ngƣời đạt tới mức tối đa và hoàn thành đƣợc một mục tiêu nào đó. Đây là khát vọng 

và nỗ lực để đạt đƣợc mong muốn. Con ngƣời tự nhận thấy bản thân cần thực hiện 

một công việc nào đó theo sở thích và chỉ khi công việc đó đƣợc thực hiện thì họ 

mới cảm thấy hài lòng. 

Những nhu cầu cơ bản ở phía đáy tháp cần phải đƣợc thoả mãn trƣớc rồi mới 

đến các nhu cầu cao lên phía chóp tháp. Các nhu cầu bậc cao sẽ nảy sinh và mong 

muốn đƣợc thoả mãn ngày càng mãnh liệt khi tất cả các nhu cầu cơ bản ở dƣới đã 

đƣợc đáp ứng đầy đủ. 

Nhu cầu có quan hệ mật thiết với hứng thú . Đây là một hiện tƣơṇg tâm lý có 

nhiều cách hiểu khác nhau. Quan điểm phổ biến trong tâm lý học Mác xít hiện nay 

coi “hứng thú là một thái độ đặc thù của cá nhân đối với đối tượng nào đó, do ý 

nghĩa của nó trong đời sống và do sự hấp dẫn về tình cảm của nó” [21, tr. 228]. 

Nhu cầu và hứng thú không đồng nhất với nhau nhƣng có mối quan hệ mâṭ thiết , tác 

động lẫn nhau. Nhu cầu là cơ sở để hình thành hứng thú. Đồng thời hứng thú cũng 

có thể chuyển hoá thành nhu cầu của mỗi cá nhân.Trong trạng thái hứng thú, các 

quá trình tâm lý của con ngƣời nhƣ cảm giác, tri giác, tƣ duy,.. sẽ tích cực hơn, nhạy 

bén hơn. Hứng thú có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của con ngƣời. Cùng với 

nhu cầu, “hứng thú kích thích hoạt động, làm cho con người trở nên tích cực. Có 

hứng thú con người thực hiện hoạt động dễ dàng hơn, hiệu quả hơn và mang lại 

khoái cảm nhiều hơn” [21, tr. 230].   

 Nhu cầu là một hiện tƣợng tâm lý của con ngƣời có thể đƣợc nhận dạng 

thông qua các biểu hiện ra bên ngoài nhƣ đối tƣợng mà nhu cầu hƣớng tới (mặt nội 

dung của nhu cầu) và cách thức chủ thể hƣớng tới đối tƣợng để chiếm lĩnh (phƣơng 

thức thoả mãn nhu cầu). 
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* Nhu cầu tin 

Dựa trên cách phân loại của tâm lý học Macxit, có thể thấy NCT là một loại 

nhu cầu tinh thần của con ngƣời, đƣợc nảy sinh trong quá trình hoạt động thực tiễn 

lao động sản xuất và sinh hoạt của con ngƣời.  

NCT đƣợc xếp vào loại nhu cầu thứ phát của con ngƣời, tức là nó thƣờng 

xuất hiện để đáp ứng cho một loại nhu cầu khác, phục vụ hoạt động sống nào đó của 

con ngƣời. Trong giao tiếp, trong đời sống thực tiễn con ngƣời đều rất cần TT về 

mọi mặt của đời sống xã hội. Bất kỳ hoạt động nào của con ngƣời để có thể đạt kết 

quả, năng suất cao cũng cần phải có TT đầy đủ, chính xác, kịp thời. Hoạt động càng 

chuyên sâu vào lĩnh vực tri thức thì nhu cầu đƣợc cung cấp TT càng cao.  

Mỗi cá nhân, khi càng tham gia nhiều loại hoạt động khác nhau thì NCT 

càng cao và đa dạng hơn. Ở cấp độ xã hội, lĩnh vực hoạt động càng phức tạp và đa 

dạng thì NCT sẽ càng lớn, đòi hỏi đƣợc đáp ứng ở mức độ cao hơn. Đồng thời, 

NCT phát triển cao lại tác động trở lại sự phát triển các hoạt động sống của con 

ngƣời, góp phần phát triển xã hội. NCT là yếu tố quan trọng tạo nên động cơ của 

hoạt động TT. Vì vậy, có thể coi NCT là nguồn gốc tạo ra hoạt động TT [47] 

Cũng với ý nghĩa đó, trong Tiêu chuẩn Quốc gia số 10274-2013 về hoạt 

động TV - thuật ngữ và định nghĩa chung đã định nghĩa nhƣ sau:“NCT là nhu cầu 

của người sử dụng về những TT cần thiết cho công việc cụ thể của bản thân” [58] 

Tƣơng tự nhƣ vậy, tác giả Trần Thị Minh Nguyệt cho rằng NCT là đòi hỏi 

khách quan của con ngƣời đối với việc tiếp nhận và sử dụng TT nhằm duy trì các 

hoạt động sống của mình [47]. 

Nhƣ vậy có thể thấy NCT phản ánh sự cần thiết TT của một cá nhân, tập thể 

hay cộng đồng trong quá trình thực hiện một hoạt động nào đó. TT về đối tƣợng 

hoạt động, về môi trƣờng và phƣơng tiện hoạt động là yếu tố quan trọng tạo nên 

hiệu quả hoạt động của con ngƣời. Bất kì hoạt động nào muốn đạt kết quả cao cũng 

cần phải có TT đầy đủ. Hoạt động càng phức tạp, nhu cầu đƣợc cung cấp TT (về đối 

tƣợng hoạt động, về môi trƣờng, cách thức hoạt động...) càng cao. 

Kế thừa quan điểm trên về NCT, Luận án xác định NCT là đòi hỏi khách 

quan của con người (cá nhân, nhóm, cộng đồng) đối với việc tiếp nhận và sử dụng 
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TT, nhằm duy trì các hoạt động sống của của mình. 

 Nhu cầu tin cũng nhƣ các loại nhu cầu khác của con ngƣời là hiện tƣợng tâm 

lý của con ngƣời có thể đƣợc nhận dạng thông qua các biểu hiện ra bên ngoài nhƣ: 

- Đối tƣợng mà nhu cầu hƣớng tới, tức là mặt nội dung của NCT về lĩnh vực 

TT (lĩnh vực tài liệu), về hình thức chuyển tải TT (hình thức tài liệu), về ngôn ngữ 

TT (ngôn ngữ tài liệu),… 

- Cách thức chủ thể hƣớng tới đối tƣợng để chiếm lĩnh, tức là khía cạnh 

phƣơng thức thoả mãn NCT, bao gồm mục đích sử dụng TT, các nguồn TT hƣớng 

tới các SP&DVTT đƣợc sử dụng để truy cập TT, thời gian và không gian sử dụng 

TT của NDT. 

Việc nhận dạng NCT chỉ có thể thực hiện đƣợc thông qua các phƣơng pháp 

nghiên cứu tâm lý và hành vi NDT. 

* Các khái niệm liên quan 

Trong thực tiễn chúng ta còn thấy một số khái niệm liên quan thể hiện ở những 

cấp độ và sắc thái khác nhau của NCT nhƣ: sở thích tin, yêu cầu tin, nhu cầu đọc. 

Sở thích tin là NCT của con ngƣời nhƣng đƣợc biểu thị dƣới sắc thái tình 

cảm đối với TT nào đó. Sở thích tin có vai trò quan trọng, là tiền đề trong quá trình 

tiếp cận TT của con ngƣời. Sở thích tin chính là kim chỉ nam cho việc định hƣớng 

trong việc xác định nội dung NCT và lĩnh hội TT của con ngƣời.  

Yêu cầu tin là biểu hiện cụ thể của NCT sau khi xuất hiện sở thích loại hình và 

nội dung TT nhất định. NCT của con ngƣời đƣợc thỏa mãn chỉ khi nào hàng loạt các 

sở thích tin và yêu cầu tin đƣợc đáp ứng đối với mỗi hoạt động cụ thể của con ngƣời. 

Nhu cầu đọc là một loại nhu cầu tinh thần của con ngƣời. Nhu cầu đọc cũng 

nhƣ NCT, xuất hiện, tồn tại và phát triển trong quá trình hoạt động thực tiễn của con 

ngƣời. Nhu cầu đọc là đòi hỏi khách quan của con ngƣời trong việc tiếp nhận và sử 

dụng TT trong tài liệu. Một khi việc đọc của con ngƣời trở nên cấp bách, thƣờng xuyên 

thì lúc đó xuất hiêṇ nhu cầu đoc̣. Nhu cầu đọc là một dạng đặc biệt của NCT, bắt nguồn 

từ yêu cầu tiếp nhận TT khi con ngƣời tham gia các hoạt động sống khác nhau trong 

điều kiện con ngƣời đã có khả năng giải mã nội dung TT trong tài liệu. Khả năng giải 
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mã TT trong tài liệu của con ngƣời tỷ lệ thuận với trình độ văn hoá, vốn tri thức của họ. 

Nhu cầu đọc là nguồn gốc, là động lực của hoạt động TT-TV. Hoạt động này không 

thể tồn tại và phát triển nếu không có nhu cầu đọc của con ngƣời. 

1.1.2.2. Đặc điểm của nhu cầu tin 

Nhu cầu tin luôn có đối tƣợng và đƣợc nhận thức dần dần. Khi NCT đƣợc 

nhận thức đầy đủ sẽ trở thành động cơ thúc đẩy con ngƣời hành động hƣớng tới đối 

tƣợng. NCT về nội dung, hình thức thông tin, tài liệu do điều kiện và phƣơng thức 

thỏa mãn quy định.  

Nhu cầu tin phụ thuộc vào một vài yếu tố bên trong và bên ngoài của từng 

đối tƣợng NDT. Yếu tố bên trong thƣờng gắn liền với đặc điểm đặc trƣng của NDT 

nhƣ: lứa tuổi, giới tính, trình độ, nhân cách… Yếu tố bên ngoài: môi trƣờng (kinh tế 

xã hội, chính trị, văn hóa, KH&CN…)   

Trong mỗi ngƣời, NCT cũng luôn thay qua từng giai đoạn. Giữa những con 

ngƣời với nhau, công việc với nhau, chủ đề với nhau, tổ chức với nhau thì NCT 

cũng khác nhau. 

Nhu cầu tin thƣờng thay đổi khi tiếp nhận thêm TT mới. Sau khi có thêm TT 

mới, NDT lại cần thêm TT khác để làm rõ hơn, cụ thể hơn, chính xác hơn các vấn 

đề họ quan tâm; Hoặc họ có thể thấy rằng chƣa phải là TT cần tìm, họ cần thêm TT 

khác để hiểu rõ hơn hoặc làm cho việc sử dụng các TT đã thu thập đƣợc một cách 

thích hợp nhất. 

Vì vậy, NCT nói riêng giống nhƣ nhu cầu nói chung có các đặc điểm: tính xã 

hội, tính bền vững và tính cơ động. 

* Tính xã hội 

Nhu cầu tin có tính xã hội vì nó là một loại nhu cầu tinh thần của con ngƣời, 

gắn bó mật thiết với điều kiện KT-XH trong đó có yếu tố văn hóa nên NCT chịu sự 

chi phối trực tiếp của các yếu tố văn hóa. Điều kiện văn hoá quyết định đến sự đa 

dạng về hình thức và nội dung phong phú của NCT. Mọi quan hệ xã hội liên tục tác 

động tới đời sống tinh thần của mỗi con ngƣời cũng nhƣ tới cộng đồng xã hội.  
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Nhƣ vậy, nhu cầu của con ngƣời trong đó có NCT cũng chịu sự chi phối và 

tác động của các quan hệ xã hội, trong đó đặc biệt có sự tác động của các quan hệ 

chính trị. Xét cho đến cùng hạ tầng cơ sở quyết định thƣợng tầng kiến trúc và 

đƣơng nhiên sản xuất vật chất là yếu tố quyết định sự phát triển của đời sống tinh 

thần hay nói rộng hơn là quyết định sự phát triển của xã hội.  

Điều kiện KT-XH chi phối phƣơng thức thỏa mãn NCT, sự phát triển nội 

dung NCT. Do vậy, NCT có tính xã hội. Các quan hệ xã hội có ảnh hƣởng quan 

trọng tới xu hƣớng hình thành và phát triển NCT của con ngƣời.  

* Tính bền vững 

Nhu cầu tin có tính bền vững bởi khi đƣợc nảy sinh sẽ tồn tại trong những 

điều kiện và thời gian nhất định. Nhƣ vậy, độ bền vững của mức độ thỏa mãn NCT 

phụ thuộc vào điều kiện bên trong và các yếu tố bên ngoài tác động vào nó.  

Mặc dù, NCT là một loại nhu cầu tinh thần của con ngƣời nên NCT cũng tồn 

tại và phát triển theo chu kỳ nhất định, nhƣng “tuổi thọ” của NCT phụ thuộc rất lớn 

vào khả năng đáp ứng TT từ môi trƣờng bên ngoài. Nếu đƣợc thoả mãn đầy đủ tới 

mức tối đa, chu kỳ của NCT sẽ ngày càng đƣợc rút ngắn. Ngƣợc lại, nếu không 

đƣợc thoả mãn một cách đầy đủ, chu kỳ NCT kéo dài hơn. Do vậy, mọi hoạt động 

trong xã hội đều cần phải hƣớng tới sự rút ngắn thời gian thỏa mãn nội dung NCT 

này để liên tục hƣớng đến nội dung NCT khác. 

* Tính cơ động 

Nhu cầu tin có tính cơ động do luôn có sự thay đổi linh hoạt phụ thuộc vào 

môi trƣờng tác động. Khi TT mong muốn đƣợc thoả mãn đầy đủ NCT sẽ phát triển 

ngày một cao hơn, sâu rộng hơn về cả nội dung, hình thức của TT cũng nhƣ phƣơng 

thức thoả mãn NCT của con ngƣời. Nếu NCT của con ngƣời không đƣợc thoả mãn 

thƣờng xuyên trong một thời gian dài thì NCT sẽ bị giảm dần, có thể dẫn tới hiện 

tƣợng bị thoái hoá đần và cuối cùng là bị triệt tiêu. 

Nhu cầu tin có cơ chế sinh lý từ phản xạ định hƣớng của con ngƣời. Hoạt 

động tìm tòi định hƣớng nếu đƣợc diễn ra thƣờng xuyên sẽ dẫn tới một số tế bào 

thần kinh của con ngƣời đƣợc chuyên môn hoá. Nếu hoạt động nghiên cứu giảm 
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hoặc ngừng thì quá trình vận động, nuôi dƣỡng cho số tế bào đó sẽ bị ảnh hƣởng 

gây nên tâm trạng ức chế cho con ngƣời. Tâm trạng này chỉ mất đi khi con ngƣời 

đƣợc thỏa mãn NCT của mình. Nắm đƣợc cơ chế sinh lý NCT của con ngƣời, các tổ 

chức có chức năng phục vụ TT cần có chiến lƣợc hoạt động để làm sao thƣờng 

xuyên kích thích trí tò mò của con ngƣời, tạo môi trƣờng để các tế bào não chuyên 

môn hoá đƣợc tiếp nhận TT và sẽ dẫn đến NCT đƣợc hình thành. 

1.1.2.3. Phân loại nhu cầu tin 

Nhu cầu tin có thể đƣợc tiếp cận nghiên cứu ở nhiều góc độ khác nhau. Với 

các cách tiếp cận khác nhau, việc nhận dạng NCT cũng dựa trên các dấu hiệu nổi 

bật khác nhau. 

* Phân loại theo mục đích sử dụng thông tin 

Dựa vào tiêu chí nổi bật là mục đích sử dụng TT, G.G. Chowdhury và 

Subdata Showdhury [86] đã chia nhu cầu TT thành 05 loại: nhu cầu TT sao chép, 

nhu cầu TT giúp đỡ, nhu cầu TT làm sáng tỏ, nhu cầu TT đƣợc trao quyền, nhu cầu 

TT khai sáng. 

Hình 1.1: Tháp nhu cầu thông tin của G. G. Chowdhury và Subdata Showdhury 

 

- Nhu cầu TT sao chép: Con ngƣời cần sao chép TT do yêu cầu của công 

việc hoặc nhiệm vụ - đây là NCT ở mức thấp nhất. 

- Nhu cầu TT giúp đỡ: là nhu cầu về TT để tránh rủi ro và nguy hiểm trong 

công việc, hoạt động và đƣa ra quyết định hàng ngày. Các nguồn TT để đáp ứng 

nhu cầu này này đa dạng nhƣ: các nguyên tắc, các công cụ, hƣớng dẫn thực hành… 
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trang bị cho con ngƣời các kiến thức để họ có thể thực hiện tốt hơn các hoạt động 

và giải quyết các vấn đề hàng ngày. 

- Nhu cầu TT làm sáng tỏ: đây là các TT mà ngƣời ở vị trí cao hơn trong hệ 

thống phân cấp nhu cầu Maslow cần. Nó làm con con ngƣời hiểu biết sâu sắc, làm 

sáng tỏ về các hoạt động cụ thể và cho phép họ hiểu tại sao con ngƣời làm cái họ 

làm - cho họ thấu hiểu công việc của mình với các hoạt động liên quan khác của xã 

hội. TT này có thể đến từ tƣ liệu và các nguồn chuyên môn của con ngƣời - hội 

thảo, tọa đàm, Internet… 

- Nhu cầu TT đƣợc trao quyền: TT giúp con ngƣời đạt đƣợc sự quý trọng. TT 

này khác biệt với TT đƣợc yêu cầu cho các hoạt động thƣờng ngày hoặc TT chung. 

Nó đƣợc yêu cầu để giúp con ngƣời đạt đƣợc sự hiểu biết tốt hơn về môi trƣờng, 

hoàn cảnh công việc và nó có thể giúp cho con ngƣời hiểu biết các chính sách hoặc 

chiến lƣợc của cơ quan, hiểu biết về chính trị hoặc các vấn xã hội liên quan tới môi 

trƣờng của họ. Nguồn TT có thể là chính thức hoặc không chính thức, có thể dựa 

vào chuyên môn nhiều hơn là dựa vào tài liệu. 

- Nhu cầu TT khai sáng: TT đƣợc yêu cầu bởi ngƣời đạt tới trình độ cao nhất 

trong hệ thống phân cấp nhu cầu của Maslow. Con ngƣời cần TT cho việc thể hiện 

bản thân. TT này có thể không nhằm giải quyết một vấn đề cụ thể hoặc một công 

việc cụ thể, nhƣng thay vào đó là một mức độ cao hơn của việc đạt đƣợc về mặt tâm 

lý. TT này có thể có đƣợc từ các nguồn TT về tôn giáo, tâm lý, lịch sử, khoa học…, 

hoặc từ chuyên môn con ngƣời - ngƣời thông thái và ngƣời có uy tín. 

* Phân loại theo các giai đoạn xuất hiện nhu cầu tin 

Dựa trên quá trình hình thành và hiện thực hoá NCT, Taylor (1991) phân 

chia NCT thành 04 loại, biểu thị từ trạng thái nhu cầu hoàn toàn về mặt khái niệm 

tới nhu cầu đƣợc diễn đạt chính thức và sau đó nhu cầu đƣợc chế ngự (bởi môi 

trƣờng) [86]: 

- Nhu cầu bản năng là nhu cầu vô thức; 

- Nhu cầu đƣợc ý thức là nhu cầu đƣợc hình thành có chủ ý nhƣng chƣa có 

sự chủ động (hành động); 
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- Nhu cầu chính thức là nhu cầu có sự chủ động đƣợc diễn đạt thể hiện mong 

muốn và hành động một cách cụ thể rõ ràng; 

- Nhu cầu thỏa hiệp là nhu cầu đƣợc diễn đạt bị ảnh hƣởng bởi sự các yếu tố 

chủ quan và khách quan nhƣ: chi phí của TT, khó khăn về ngôn ngữ, năng lực tiếp 

nhận TT, thời gian để có đƣợc TT. 

Sơ đồ 1.1. Phân loại nhu cầu tin của Taylor 

 

 

 

* Phân loại theo đặc tính đối tượng và cách thức hướng tới thoả mãn nhu cầu tin 

Căn cứ theo đặc tính đối tƣợng và cách thức hƣớng tới thoả mãn NCT, có thể 

phân chia NCT thành các dạng: 

- Đối tƣợng hƣớng tới của nhu cầu: phản ánh đối tƣợng mà NCT hƣớng tới, 

bao gồm mục đích sử dụng TT; lĩnh vực tri thức, loại hình tài liệu, ngôn ngữ tài 

liệu,... mà chủ thể nhu cầu hƣớng tới. 

- Tập quán sử dụng TT: phản ánh phƣơng thức thoả mãn NCT, bao gồm 

nguồn tin hay đƣợc sử dụng, các SP&DVTT đƣợc sử dụng, thời gian và không gian 

sử dụng TT của NDT. 

Trong luận án này, tác giả tiếp cận NCT của NKT dựa trên cách phân loại 

NCT theo đặc tính đối tƣợng và cách thức hƣớng tới thoả mãn NCT. Tác giả lựa 

chọn theo cách phân loại này vì việc tiếp nhận, sử dụng, khai thác TT của NKT có 

những đặc điểm khác biệt hơn so với ngƣời bình thƣờng do thị giác của họ bị giới 

hạn. Khi thị giác bị hạn chế, con ngƣời sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp nhận nội 

dung TT tài liệu dƣới dạng hình ảnh, họ thậm chí không thể đọc đƣợc những tài liệu 

ở dạng in thông thƣờng… Vì vậy, việc xem xét kỹ NCT của họ dƣới góc độ nội 

dung, hình thức TT nào phù hợp với thể trạng thị giác và các giác quan khác của 

NKT cần phải đặc biệt cụ thể, chi tiết. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp cho các cơ quan 

TT-TV có phƣơng án cụ thể hơn trong việc xây dựng và phát triển nguồn lực TT 

(đảm bảo về nội dung, hình thức TT/tài liệu) để đáp ứng tốt cũng nhƣ phát triển hơn 

NCT của NKT tại Việt Nam. 

Nhu cầu 

bản năng 
Nhu cầu 

đƣợc ý thức 

Nhu cầu 

chính thức 

Nhu cầu 

thỏa hiệp 
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1.1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tin của người dùng tin 

* Điều kiện môi trường xã hội 

Nhu cầu tin nằm trong hệ thống nhu cầu chung của con ngƣời rất phong phú, đa 

dạng và chịu tác động khá sâu sắc của điều kiện môi trƣờng xã hội.  

NCT đƣợc hình thành và phát triển trong quá trình phát triển của xã hội. NCT 

của con ngƣời chịu ảnh hƣởng của điều kiện môi trƣờng xã hội cụ thể đó là: kinh tế, 

chính trị, văn hóa và sự tiến bộ của KH&CN. Trong bối cảnh CT-XH ổn định, kinh 

tế, văn hóa phát triển và KH&CN không ngừng gia tăng thì NCT của con ngƣời càng 

đƣợc kích thích phát triển phong phú, đa dạng và đòi hỏi ngày càng cao hơn. Đời sống 

văn hoá tinh thần phong phú là điều kiện thuận lợi cho NCT phát triển. Khi xã hội có nền 

văn hoá phát triển sẽ sản sinh ra TT đa dạng, những TT này đƣợc lƣu giữ, bảo quản, 

chuyển tải và lƣu truyền cho các thế hệ sau bằng nhiều phƣơng tiện khác nhau. NCT đƣợc 

thoả mãn sẽ bền vững và phát triển sâu sắc hơn. Các quan hệ xã hội lành mạnh, hài hoà 

và chế độ chính trị dân chủ góp phần làm cho con ngƣời tự do hơn, đời sống tinh 

thần phong phú hơn, kích thích NCT phát triển. 

Tính chất và trình độ lực lƣợng sản xuất ảnh hƣởng trực tiếp tới NCT. Trình 

độ sản xuất càng cao đòi hỏi phải có nhiều TT và kiến thức, đồng thời sản sinh ra 

các phƣơng tiện truyền tin hiện đại hơn. Ngày nay, thành tựu KH&CN hiện đại, 

mạng Internet, tài liệu số ngày càng phổ biến đã và đang thay thế mạnh mẽ các tài 

liệu truyền thống… Sản xuất phát triển, đời sống vật chất đƣợc nâng cao đã ảnh 

hƣởng lớn tới đời sống văn hoá tinh thần của mỗi ngƣời trong xã hội, trong đó có 

NCT của họ.   

Sự tiến bộ về KH&CN đã làm thay đổi cuộc sống của con ngƣời. NKT dù 

hạn chế về thị giác nhƣng trƣớc sự phát triển của KH&CN đã giúp họ nhanh chóng 

hòa nhập với xã hội bằng các công nghệ mới nhƣ: máy trợ thị, gậy dò đƣờng, các 

công nghệ kỹ thuật tiên tiến đã tạo điều kiện cho NKT tiếp cận tài liệu một cách 

nhanh chóng, đa dạng và hiệu quả hơn trƣớc rất nhiều.  

Ngƣời khiếm thị sống chủ yếu nhờ trợ cấp của xã hội, thu nhập của họ thấp 

trong khi tài liệu chuyên biệt, các tài liệu nổi có giá thành đắt hơn nhiều lần giá 

thành của tài liệu thông thƣờng; Họ khó có khả năng tự trang bị các thiết bị hỗ trợ 
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cho việc sử dụng tài liệu cho bản thân. Họ luôn bị động trong việc tiếp cận tài liệu 

và từ đó NCT của họ cũng bị ảnh hƣởng. Nếu trong môi trƣờng xã hội có cơ chế 

chính sách đãi ngộ cao cho NKT thì NCT của họ luôn đƣợc nảy sinh, phát triển. 

Đối với NKT, mặc dù sức khoẻ thị lực không bằng với những NDT khác 

nhƣng điều kiện môi trƣờng cũng tác động tới NCT của họ nhƣ những NDT khác. 

Trong xã hội hiện đại, khi sự công bằng, phúc lợi xã hội đƣợc đề cao và KH&CN 

không ngừng phát triển, NKT sẽ đƣợc quan tâm hơn về mọi mặt trong đó có sự 

quan tâm tới đời sống văn hóa tinh thần nhiều hơn thì NCT của họ cũng đƣợc kích 

thích, hình thành và phát triển cao hơn. 

* Hoạt động thông tin – thư viện 

Nguồn tin phục vụ người dùng tin 

Đối với mỗi cơ quan TT-TV, nguồn tin nói chung và nguồn tin dành cho NKT 

nói riêng có tầm quan trọng đặc biệt. Bởi vốn nguồn tin là một trong bốn thành tố cơ 

bản (nguồn lực TT, CSVC, cán bộ TT, NDT) cấu thành cơ quan TT-TV. Nguồn tin 

phản ánh tiềm lực hoạt động của mỗi cơ quan TT-TV trong quá trình xây dựng và 

phát triển. Do vậy, nguồn tin dành cho NKT cũng phản ánh tiềm lực của cơ quan TT-

TV trong việc thỏa mãn tối đa nhu cầu TT/tài liệu cho họ.  

Nguồn tin dành cho NKT không phải là các dạng tài liệu bình thƣờng mà là 

những tài liệu đặc biệt nhƣ: tài liệu sách nói, băng hình với thuyết minh mô tả hình 

ảnh, tài liệu sách in nổi, sách minh họa nổi, sách xúc giác; Mô hình; Vật mang tin 

dƣới dạng điện tử; Các phần mềm máy tính dành cho NKT… Nếu các dạng tài liệu 

này trong cơ quan TT-TV có đầy đủ về loại hình và phong phú về nội dung chắc chắn 

sẽ tác động tích cực đến việc thỏa mãn NCT cho NKT. 

Trình độ đội ngũ cán bộ (chuyên gia thông tin) 

Đối với cán bộ làm công tác phục vụ TT cho NKT, có vai trò rất quan trọng. 

Họ là ngƣời trực tiếp hoạch định kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, hƣớng dẫn, điều phối, 

kiểm tra mọi hoạt động liên quan tới nghiệp vụ, nắm bắt chính xác thực trạng NKT 

cũng nhƣ NCT của họ để có thể triển khai công tác phát triển vốn tài liệu, tổ chức 

xử lý, lƣu giữ, tạo dựng các SP&DVTT nhằm mục đích đáp ứng kịp thời chính xác 
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nhu cầu NKT. Đồng thời, chính họ đề ra và thực hiện các chính sách nhằm bảo 

quản và sử dụng hiệu quả trang thiết bị, phân công cán bộ trực tiếp phục vụ TT, tƣ 

liệu cho NKT để đạt hiệu quả cao. Để đáp ứng kịp thời và chính xác nhu cầu của 

NKT, các chuyên gia TT cần:  

- Nắm bắt đƣợc đầy đủ nội dung NCT của NKT;  

- Nắm rõ đặc điểm thể chất, trình độ văn hóa, khả năng tiếp nhận đƣợc TT 

của NKT mà mình phục vụ.  

Đối với nhóm đối tƣợng NKT, công tác này càng phải đƣợc ƣu tiên chú 

trọng. Bên cạnh việc tổ chức xây dựng và phát triển các loại hình SP&DV phù hợp 

nhằm xóa bỏ rào cản giúp NKT hòa nhập và sử dụng hiệu quả DVTT phụ thuộc rất 

nhiều vào đội ngũ cán bộ TT. Họ là ngƣời tiếp xúc với NKT trong việc phục vụ TT 

tài liệu cho NDTKT. Do vậy, trình độ và thái độ của họ đều có ảnh hƣởng trực tiếp 

đến mức độ thỏa mãn NCT của NKT. NKT luôn có những mặc cảm bởi sự khiếm 

khuyết thể chất. Do đó, để họ có thể hòa nhập nhanh chóng với cộng đồng, ngƣời 

cán bộ TT cần có thái độ giao tiếp đúng mực, thân thiện, khuyến khích và giúp đỡ 

họ. Đặc biệt, đối với ngƣời thị giác bị hỏng hoàn toàn, ngƣời bị suy giảm thị lực khi 

sử dụng thƣ viện phải phụ thuộc vào ngƣời khác, họ luôn có tâm lý e ngại là rào cản 

rất lớn. Vì vậy, cán bộ TT-TV phải vừa có trình độ nghiệp vụ, nắm bắt đƣợc tâm lý 

NDT lại phải có “tâm” trong quá trình phục vụ NDTKT 

Hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở vật chất 

Đây là một trong những yếu tố quan trọng để cấu thành cơ quan TT-TV. Do 

đó, các cơ quan TT-TV phải luôn đƣợc chú trọng đầu tƣ: CSVC, hạ tầng công nghệ 

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình. Nếu có nguồn tin đầy đủ, chuyên gia 

TT có trình độ; NDT có năng lực TT nhƣng chƣa có CSVC, trang thiết bị sẽ ảnh 

hƣởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động phục vụ NKT. Ngày nay, hoạt động TT-

TV chịu sự tác động mạnh mẽ của CNTT và truyền thông dẫn tới hoạt động TT nói 

chung và hoạt động phục vụ NKT nói riêng. Hạ tầng cơ sở TT bao gồm phần mềm 

và phần cứng và các trang thiết bị ngoại vi có ảnh hƣởng rất lớn đến việc thỏa mãn 

NCT của NKT. Các cơ quan TT-TV có hạ tầng TT mạnh với trang thiết bị hiện đại, 

đƣờng truyền có dải thông lớn có thể dễ dàng cung cấp khả năng truy cập TT cho 

NKT. Ngƣợc lại, những cơ quan có hạ tầng CNTT và CSVC kém không thể nói tới 

hiệu quả hoạt động TT-TV cao đƣợc.  
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Hệ thống sản phẩm và dịch vụ thông tin-thư viện 

Sản phẩm TT phục vụ NKT trong các cơ quan TT-TV chính là kết quả của 

quá trình xử lý TT/tài liệu, phục vụ cho hoạt động khai thác TT/tài liệu nhằm thỏa 

mãn NCT của họ. Các loại hình SP&DVTT đƣợc xây dựng dựa trên NCT, đặc điểm 

thể chất, trình độ của NKT. Để tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng chính xác, kịp thời 

nhóm đối tƣợng NDTKT, các SP&DVTT cần mang tính chất đặc thù riêng. Bởi 

năng lực TT của NKT là rất khác nhau. Chẳng hạn, NDTKT có thể đọc đƣợc tài 

liệu chữ nổi phải đƣợc đào tạo sử dụng đƣợc chữ nổi. Do đó, các SPTT phục vụ 

NKT phải đảm bảo sự đa dạng về loại hình, chất lƣợng nội dung. Từ đó, các cơ 

quan TT-TV mới có thể xóa bỏ/giảm thiểu, khắc phục hạn chế thể chất của NKT 

trong tiếp cận TT (sách chữ nổi, sách nói, sách in khổ lớn, ảnh nổi, phim kèm mô 

tả,...). SPTT phục vụ NKT cần đảm bảo các yêu cầu cần và đủ nhƣ sau: Mức độ bao 

quát nguồn tin; Các đơn vị cấu thành SP phải có chất lƣợng; Khả năng cập nhật, tìm 

kiếm TT từ SP phải cao.  

Dịch vụ TT phục vụ NKT là các hoạt động phục vụ TT có mục đích, tính 

chất chuyên môn và nghiệp vụ nhằm đáp ứng NCT của họ. Hay nói cách khác, 

DVTT phục vụ NKT là các công việc phục vụ TT/tài liệu nhằm thoả mãn tối đa 

NCT và có thể đƣợc trả tiền hoặc không đƣợc trả tiền [88]. DVTT cho NKT cần 

đảm bảo có các yếu tố cần và đủ cơ bản sau: Đảm bảo thuận tiện; Chi phí thực hiện 

DV thấp nhƣng đáp ứng tốt NCT của NKT. DVTT cho NKT có thể hiểu là các hoạt 

động phục vụ TT-TV đặc thù dành riêng cho đối tƣợng NKT sao cho phù hợp với 

đặc điểm NCT của NKT. Hiện nay, các DVTT rất đa dạng và linh động, chất lƣợng 

của DV: TV lƣu động, giao tài liệu tận nhà, mƣợn liên TV,… có ảnh hƣởng trực 

tiếp đến NCT của NKT Vì vậy, việc đầu tƣ xây dựng để đảm bảo sự đa dạng hóa và 

nâng cao chất lƣợng các SP&DVTT vẫn chƣa đồng đều, chƣa đƣợc quan tâm đúng 

mức tại các đơn vị. 

Nhận thức của người lãnh đạo 

Trong mọi lĩnh vực hoạt động xã hội, nhận thức của con ngƣời có vai trò rất 

quan trọng. Nếu sự nhận thức của con ngƣời đúng đắn, khách quan sẽ dẫn tới những 
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hành động chính xác và khách quan. Quản lý là sự tác động có mục đích của chủ thể 

lên khách thể nhằm nâng cao hiệu suất lao động. Nhận thức của chủ thể và khách thể 

đúng sẽ có hành động đúng sẽ tác động tích cực đến hiệu suất lao động của mọi hoạt 

động trong xã hội. Nhƣ vậy, hiệu quả hoạt động trong xã hội sẽ đạt hiệu quả nhƣ mong 

đợi. Với triết lý nhƣ vậy: Khi các cấp lãnh đạo nhận thức đƣợc về tầm quan trọng của 

công tác phục vụ TT-TV cho NKT thì chắc chắn sẽ có tác động tích cực đến sự phát 

triển xã hội nói chung và đối với NKT nói riêng. 

Khi ngƣời lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nƣớc liên quan đến việc hoạch định 

chính sách về hoạt động TT-TV phục vụ NKT có nhận thức đúng đắn tầm quan trọng 

của công tác này thì chắc chắn hiệu quả hoạt động sẽ đổi thay theo hƣớng tiến bộ và 

toàn hiện hơn. Bởi lẽ, lợi ích tiếp cận TT/tài liệu của NKT luôn gắn với lợi ích chung 

của cộng đồng. Nếu họ đƣợc tiếp cận TT, trau dồi tri thức họ sẽ có cơ hội tìm kiếm 

việc làm, lao động sản xuất tự lập trong cuộc sống, góp phần giảm gánh nặng gia đình 

và xã hội.  

Vì vậy, những ngƣời lãnh đạo có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới NKT 

có vai trò quan trọng trong việc hoạch định chính sách, xây dựng hành lang pháp lý, 

điều chỉnh DV công trong đó bao gồm cả DVTT sẽ giúp NKT hòa nhập xã hội một 

cách bình đẳng.  

* Lứa tuổi của người dùng tin 

Ngƣời dùng tin nói chung, NDT là NKT nói riêng đều chịu tác động của yếu 

tố lứa tuổi. Độ tuổi có ảnh hƣởng lớn đến năng lực nhận thức, tâm lý của con ngƣời, 

do đó nó ảnh hƣởng đến NCT của NDT bởi mỗi lứa tuổi có những đặc điểm tâm lý 

riêng. Các đặc điểm tâm lý lứa tuổi có ảnh hƣởng rõ nét tới nội dung, hình thức và 

phƣơng thức thoả mãn NCT. Các nhà tâm lý học lứa tuổi đã phân chia tuổi của con 

ngƣời thành bốn giai đoạn với những hoạt động chủ đạo đặc thù của từng giai đoạn: 

giai đoạn trƣớc tuổi học; giai đoạn học tập; giai đoạn lao động sản xuất và giai đoạn 

nghỉ lao động. 

Trong từng giai đoạn lứa tuổi, hoạt động chủ đạo của từng giai đoạn chi phối 

NCT. Phƣơng thức thỏa mãn NCT cũng bị chi phối bởi các đặc điểm tâm lý lứa 

tuổi. Do vậy, các hoạt động xã hội phục vụ NCT cho NDT nói chung và NKT nói 
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riêng cần phải chú trọng đến sự đa dạng hóa các hình thức, nội dung của TT cũng 

nhƣ các SP&DVTT cho phù hợp với từng lứa tuổi của con ngƣời. 

* Giới tính của người dùng tin 

Đặc điểm về giới tính đƣợc hình thành bởi các yếu tố nhƣ: cấu trúc sinh lý, 

năng lực, tâm lý. Những đặc điểm đó có ảnh hƣởng trực tiếp đến NCT của NDT nói 

chung và NKT nói riêng. NCT của NDT nam giới khác với NDT nữ giới do đặc 

điểm sinh lý giữa nam giới và nữ giới khác nhau nên có những đặc điểm tâm lý 

khác nhau... Thông thƣờng NDT nam giới có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, thích 

nghiên cứu sáng tạo,… còn NDT nữ giới thƣờng có tính cách mềm mại, uyển 

chuyển hơn nam, hạn chế đến khả năng thích sáng tạo, tìm tòi… nên ảnh hƣởng đến 

NCT của họ. Thực tế cho thấy NDT nam giới có NCT cao hơn và thay đổi nhanh 

hơn NCT của nữ giới… Việc sử dụng công nghệ tiếp cận TT cũng nhanh hơn và đòi 

hỏi chất lƣợng DV cũng cao hơn. Ví dụ: khi tiếp xúc với NKT hoạt động trong lĩnh 

vực âm nhạc thì NKT nam giới chơi nhạc và sáng tác nhạc bằng nhạc cụ, sử dụng 

chữ nổi, sử dụng máy tính. Còn NKT nữ giới thì chỉ sử dụng chữ nổi và sử dụng cụ 

âm nhạc.  

Nhƣ vậy, đặc điểm giới tính đƣợc biểu thị trong sắc thái nội dung, hình thức 

TT và cách thức thỏa mãn NCT của mỗi NDT nói chung và NKT nói riêng. 

* Trình độ học vấn và năng lực thông tin  của người dùng tin 

Trình độ học vấn của con ngƣời có ý nghĩa quan trọng đối với xã hội. Trình 

độ học vấn của NDT nói chung và NKT nói riêng là yếu tố quan trọng quy định vị 

trí của con ngƣời trong trong xã hội. Trình độ học vấn là nền tảng cho hoạt động 

cao cấp của con ngƣời. Trong mọi lĩnh vực hoạt động của con ngƣời đều rất cần đến 

trình độ học vấn, trình độ và kỹ năng chuyên môn. 

Trong hoạt động tìm kiếm TT của NDT nói chung và NKT nói riêng, trình 

độ học vấn cũng có tác động quan trọng không kém. Trình độ học vấn đƣợc đánh 

giá là một trong những nhân tố ảnh hƣởng trực tiếp tới sự hình thành và phát triển 

NCT của họ. Bởi lẽ, hoạt động tìm kiếm TT đòi hỏi con ngƣời cần có trình độ xác 

định đƣợc nội dung TT, nguồn cung cấp TT; Biết cách sử dụng công cụ khai thác 
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TT; Biết cách và đủ trình độ để đánh giá TT khi sử dụng, lựa chọn; Biết cách trình 

bày TT và sử dụng TT đảm bảo đúng luật sở hữu trí tuệ thì NDT nói chung và NKT 

nói riêng rất cần có trình độ học vấn. Việc tiếp cận TT để thỏa mãn NCT là một 

hình thức lao động trí óc, học tập, nghiên cứu một hoạt động lao động sáng tạo.  

Đặc điểm của hình thức lao động trí óc là công cụ lao động ở ngay trong ngƣời 

lao động mà trong trƣờng hợp cụ thể này là NDT do vậy họ cần đƣợc trang bị và chủ 

động trang bị trình độ học vấn cho mình.  

Đối với NKT, trình độ học vấn là một trong nhiều yếu tố ảnh hƣởng quan 

trọng tới NCT của họ. NKT có trình độ đến mức nào thì họ có NCT ở mức độ tƣơng 

ứng với trình độ đó. Trình độ học vấn càng cao thì khả năng tìm kiếm TT, tiếp thu 

và hứng thú đọc để sử dụng TT càng đạt hiệu quả cao.  

Năng lực TT của NKT có ảnh hƣởng trực tiếp đến việc thỏa mãn NCT của 

chính họ. Bởi lẽ việc lựa chọn TT/tài liệu dựa trên nhu cầu và chính khả năng tiếp 

cận của NDT nói chung và NKT nói riêng. Trình độ học vấn, năng lực TT của 

NKT nhìn chung là còn thấp. Trong khi đó việc tiếp cận, sử dụng TT phụ thuộc rất 

lớn vào năng lực của NKT. Muốn sử dụng tài liệu chữ nổi, NKT phải đƣợc đào 

tạo, trang bị kiến thức về cách thức khai thác mới có thể sử dụng tốt. Đặc biệt hiện 

nay, việc ứng dụng CNTT trọng hoạt động phục vụ tài liệu cho NKT đang phát 

triển, nhƣng với những NKT trên 50 tuổi việc tiếp cận các trang thiết bị công nghệ 

gặp không ít khó khăn. Theo Bruce và cộng sự [3]: 85% ngƣời lớn khiếm thị tiếp 

cận TT qua nói chuyện trực tiếp. Ngoài ra là các phƣơng tiện truyền thông: Tivi 

chiếm 64% radio chiếm 63% và báo, tạp chí chiếm 41% là các nguồn TT quan 

trọng. Đồng thời băng đĩa hay sách nói chiếm 13%, báo nói chiếm 7% và sách viết 

bằng chữ Braille chiếm 1%. Do đó khi tổ chức hoạt động TT-TV phục vụ NKT 

không thể không xét đến khả năng và năng lực TT của NKT. 

* Nghề nghiệp của người dùng tin 

 Nghề nghiệp là hoạt động lao động chủ yếu trong xã hội của con ngƣời. 

Nghề nghiệp gắn liền với mọi hoạt động của con ngƣời. Vì vậy, nghề nghiệp cũng 

ảnh hƣởng đến nội dung nhu cầu của NDT. Nghề nghiệp là một trong những nhân 

tố chính tác động tới NCT của NDT bởi lao động là thƣớc đo giá trị nhân phẩm, giá 
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trị đạo đức… mà đã đƣợc xã hội công nhận. Nghề nghiệp luôn là động lực nảy sinh 

NCT thƣờng xuyên nhằm đáp ứng yêu cầu của nghề nghiệp.  

Đối với NKT, do điều kiện sức khỏe của thị lực có thể đã và đang hoặc chƣa 

đi làm nhƣng để nâng cao trình độ chuyên, trình độ văn hóa… phục vụ cuộc sống họ 

luôn có NCT phù hợp với ngành nghề, điều kiện sống và làm việc của mình. Nghề 

nghiệp của NKT khác nhau thì nội dung NCT của họ cũng khác nhau. Chính vì vậy, 

nghề nghiệp là một trong nhiều yếu tố ảnh hƣởng tới trực tiếp tới NCT của NKT. 

*Đặc điểm tâm lý cá nhân người dùng tin 

Nhu cầu tin còn phụ thuộc vào đặc tính tâm lý của mỗi cá nhân. Mỗi cá thể có 

tâm sinh lý khác nhau trong những điều kiện hoàn cảnh khác nhau thì nẩy sinh NCT 

khác nhau. NCT là cái bên trong của mỗi ngƣời, nó phụ thuộc hoàn toàn vào tâm sinh 

lý và hoàn cảnh sống của mỗi ngƣời nên mang dấu ấn cá nhân rất mạnh mẽ. Mức độ 

và tần suất và nội dung NCT của mỗi ngƣời sẽ khác nhau.  

Ví dụ: Cùng một TT, bài viết, tác phẩm thì sự tiếp thu, cảm thụ, xử lý và ứng 

xử  (rất yêu thích, thích nhiều, thích ít hay không thích, thản nhiên, ghét bỏ, phản 

đối...) giữa các cá thể không bao giờ hoàn toàn giống nhau; Dựa vào khả năng còn lại 

của thị giác, NDTKT nếu bị lòa vẫn có thể có nhu cầu đọc sách/tài liệu chữ đại. 

Trong tình huống thị giác bị hỏng hoàn toàn thì NCT của NDTKT sẽ hoàn toàn 

không có NCT tài liệu chữ đen ở dạng chữ phóng to, phóng đại.  

Vì vậy, NCT của mỗi NDTKT cũng không giống nhau mà nó mang tính cá thể 

hóa rất rõ. Trong quá trình phục vụ NDTKT càng quan tâm tới tính cá thể của từng 

NDTKT thì công tác chuẩn bị và phục vụ họ càng hiệu quả cao.   

1.2. Những vấn đề chung về ngƣời khiếm thị 

1.2.1. Khái niệm người khiếm thị 

Trong tiếng Anh, các thuật ngữ mù-blind  hay thị lực kém - visually impaired 

hoặc rộng hơn là xếp họ vào đối tƣợng người khuyết tật - disabilities. Trong tiếng Pháp 

khiếm thị - déficiences visuelles hoặcmalvoyantes và mù-aveugles. Tại Việt Nam, khi 

đề cập đến ngƣời hạn chế về thị giác thƣờng sử dụng các thuật ngữ nhƣ: người mù, 

người nhược thị, người mắt kém, người có thị lực kém.  
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Khái niệm khiếm thị mặc dù còn nhiều định nghĩa khác nhau nhƣng nhìn 

chung đều hiểu nội hàm là chỉ/mô tả tình trạng thị lực không thể điều chỉnh bằng 

kính thuốc hay phẫu thuật. 

Theo Tổ chức Y tế thế giới WHO khiếm thị hay khiếm khuyết về chức năng 

thị giác là một giới hạn trầm trọng của chức năng thị giác gây ra do mắc các bệnh 

mắc phải, di truyền, bẩm sinh hay do trấn thƣơng mà không thể điều trị khỏi bằng 

các phƣơng pháp điều trị khúc xạ, nội khoa hay ngoại khoa. Khiếm thị đƣợc xác 

định khi thị lực ở mắt tốt giảm dƣới 6/18 (20/60 hoặc 3/10) cho đến 3/60 (20/400 

hoặc 2,5/50) hoặc thị lực trên 6/18 nhƣng thị trƣờng (khoảng không gian mắt bao 

quát đƣợc) thu hẹp dƣới 10 độ [80]. 

Nói cách khác thì NKT là ngƣời sau khi điều trị hoặc điều chỉnh khúc xạ mà 

thị lực bên mắt tối vẫn còn dƣới 3/10 đến trên mức không nhận thức đƣợc sáng tối 

và bệnh nhân vẫn còn khả năng tận dụng thị lực này để lên kế hoạch thực thi các 

hoạt động hàng ngày. 

Theo Tổ chức DV sức khỏe Anh quốc (National Health Service UK) [105] 

khiếm thị là khi một ngƣời đã mất khả năng nhìn mà không thể cải thiện bằng cách 

sử dụng kính hay kính áp tròng. 

Viện nghiên cứu sức khỏe quốc gia Mỹ - National Institues of Health US thì 

cho rằng khiếm thị là sự hạn chế về tầm nhìn. Nó có thể dẫn tới sự mất tầm nhìn mà 

không thể điều chỉnh đƣợc bằng việc sử dụng các thiết bị nhƣ kính hoặc kính áp 

tròng. Suy giảm thị giác là ngƣời bị hạn chế về khả năng nhìn. Mù hoàn toàn nghĩa 

là ngƣời không thể nhìn thấy thứ gì, kể cả là ánh sáng [3] 

Từ điển tiếng Việt [53] định nghĩa “NKT là người có khiếm khuyết về thị giác, mất 

khả năng nhìn hoặc chỉ nhìn được rất kém, không rõ ràng”. Bộ LĐTBXH (2009) đã xác 

định: ngƣời có khiếm khuyết về thị giác đƣợc gọi là tàn tật thị giác: bao gồm những 

ngƣời bị mù hoặc không thể nhìn thấy gì trong vòng 03 mét, hoặc không thể đếm 

ngón tay trong khoảng cách đƣới 01 mét. [13] 

Người khiếm thị hay người mù, người nhược thị là những cách gọi khác nhau 

về những ngƣời không có khả năng nhìn thấy mọi sự vật, hiện tƣợng đang xảy ra 
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xung quanh mình, tuy nhiên mức độ nhận biết TT có khác nhau. Người mù là những 

ngƣời không còn thị lực, bị mù cả hai mắt hoàn toàn không có khả năng nhận biết, 

không phân biệt đƣợc 05 đầu ngón tay cách mắt 15 cm (có thị lực nhỏ hơn 0.04 

vis). Nhược thị là những ngƣời bị giảm thị lực bởi nhiều nguyên nhân khác nhau và 

có thể sử dụng các dụng cụ trợ thị. Người khiếm thị là khái niệm rộng bao gồm 

những ngƣời có tình trạng thị lực không thể điều chỉnh đƣợc bằng kính thuốc hay 

phẫu thuật, những ngƣời mắc bệnh thị lực chỉ còn nhìn đƣợc một phần hay bị mất 

thị lực hoàn toàn. 

             Nhƣ vậy, ngƣời mù và ngƣời nhƣợc thị là hai khái niệm không đồng nhất 

bởi ngƣời mù hoàn toàn không có khả năng nhận thức sáng tối. Để chỉ chung ngƣời 

nhƣợc thị và ngƣời mù ngƣời ta thƣờng dùng thuật ngữ ngƣời SGTL. NKT là chỉ 

tình trạng thị giác chung của cả ngƣời mù và ngƣời nhƣợc thị.  

               Kế thừa các quan điểm đã phân tích ở trên, tác giả luận án cho rằng: NKT 

là những người có bệnh lý về thị lực bị giảm một phần hoặc hoàn toàn không thể 

điều chỉnh được bằng kính thuốc hay phẫu thuật. 

Ngƣời khiếm thị là một trong những đối tƣợng phục vụ của các cơ quan TT-TV 

và đƣợc coi là nhóm NDT đặc biệt. NDT khiếm thị là người bị hạn chế chức năng thị 

giác. Họ là chủ thể của NCT và có thể sử dụng một số SP&DVTT của TV để thoả mãn 

nhu cầu của mình phục vụ mục đích: TT, giải trí, lao động, nghiên cứu khoa học... 

NDTKT có thể là một cá nhân, nhóm, tập thể, tổ chức HNM, hội NKT sử dụng tài liệu 

và các DVTT nhằm mục đích công tác, học tập, nghiên cứu, giải trí... Để tiếp nhận 

đƣợc TT, thoả mãn NCT, NKT cần đƣợc cung cấp những công cụ phù hợp và nhận 

quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ của gia đình, bạn bè, nhà trƣờng, cơ quan TT-TV và xã hội. 

1.2.2. Đặc điểm tâm lý của người khiếm thị  

1.2.2.1. Đặc điểm khả năng phát triển của người khiếm thị  

Theo quan điểm của Tật học hiện đại [23] ngƣời khuyết tật (trong đó có 

NKT) không phải là ít phát triển hơn so với ngƣời bình thƣờng mà họ phát triển 

theo một chiều hƣớng khác. NKT cũng có những nhu cầu cơ bản và khả năng nhất 

định tuy ở mức độ khác nhau so với ngƣời bình thƣờng. 
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Một số nghiên cứu cũng cho rằng có quy luật bù trừ trong quá trình phát 

triển cá thể. Nếu một trong chức năng nào đó của cơ thể bị phá hủy, thì dẫn đến sự 

phát triển cao hơn các chức năng khác bù đắp lại phần bị khiếm khuyết. “Với hình 

thức, tốc độ và mức độ khác nhau, NKT đều có khả năng nhận thức. Họ đều có 

những phản ứng với âm thanh, tiếng động, lời nói, nhiệt độ, khả năng định hướng 

với nguồn âm thanh đã phát ra. Họ đều có thể nhận biết và hiểu được thế giới bên 

ngoài và lời nói thông qua khả năng nghe và cảm giác xúc giác”[23 tr. 93]. 

Tuy nhiên, để phát triển đƣợc các chức năng khác thì NKT nói riêng và 

ngƣời khuyết tập nói chung phải đƣợc giáo dục và rèn luyện thƣờng xuyên trong 

một môi trƣờng ít hạn chế. Năm 1921, nhà tâm lý học Đức, V. Ster, đã chỉ ra: “Đối 

với NKT, khả năng phân biệt nhờ khứu giác tăng mức độ nhậy cảm của hệ thần 

kinh không nằm ngoài sự luyện tập, đánh giá và suy ngẫm khác biệt” [23 tr.92] 

1.2.2.2. Đặc điểm hoạt động nhận thức 

Hoạt động nhận thức là chức năng tâm lý cao cấp của con ngƣời. Quá trình 

này bao gồm từ nhận thức cảm tính (biết) đến việc hình thành biểu tƣợng về hiện 

tƣợng, sự vật (hiểu). Toàn bộ quá trình nhận thức diễn ra hoàn loạt các quá trình xử 

lý TT bên trong và bên ngoài bao gồm việc thu nhận, phân tích, so sánh, tổng hợp, 

khái quát… Kết quả của quá trình nhận thức là ta hiểu đƣợc bản chất sự việc, hiện 

tƣợng và có thể đánh giá sự vật hiện tƣợng bằng sự hiểu biết của bản thân, trên cơ 

sở đó thể hiện thái độ riêng của từng cá nhân. Theo Benjamine Bloom “trình độ 

nhận thức của con người bao gồm 06 mức độ khác nhau từ đơn giản tới phức tạp, 

từ thấp đến cao: biết, hiểu, áp dụng, phân tích, tổng hợp và đánh giá” [23 tr. 93]. 

Các cơ quan phân tích có vai trò rất lớn đối với hoạt động nhận thức của con 

ngƣời. Nhờ có cơ quan tiếp nhận và phân tích TT, hoạt động nhận thức đƣợc diễn ra 

và con ngƣời nhận biết đƣợc sự vật, hiện tƣợng của thế giới xung quanh mình. Trƣớc 

hết các cơ quan phân tích có vai trò vô cùng quan trọng đối đối với quá trình nhận 

thức cảm tính mà trƣớc hết đó là quá trình thu thập, phân tích, xử lý TT. 

Kênh thu nhận TT quan trọng nhất là đối với quá trình nhận thức cảm tính 

mà trƣớc hết đó là quá trình thu thập, phân tích, xử lý TT này.  
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Kênh thu nhận TT quan trọng nhất là giác quan tri giác. “85% TT con người 

tiếp nhận được là nhờ vào tri giác. Để biết được đó là cái gì, hình dáng ra làm sao, 

mầu sắc như thế nào...thì con người phải nhờ đến cơ quan phân tích tri giác”. Vì 

vậy, “hình ảnh, mầu sắc… của các sự vật, hiện tượng xuất hiện trên vỏ não nhờ cơ 

quan phân tích thị giác. Hình ảnh này được nhận biết và lưu giữ trên vỏ não chính 

xác đến đâu là nhờ vào tính chất, khả năng, độ tinh nhậy của thị giác của mỗi người” 

[23, tr. 93]. Khi không may cơ quan thị giác thị tổn thƣơng, điều tất yếu sẽ ảnh hƣởng 

tới sự nhận biết sự vật, hiện tƣợng. Nếu cơ quan thị giác bị giảm một phần hoặc hoàn 

toàn thì khả năng thị giác sẽ bị sai lệch hoặc mất hết khả năng. Tuy nhiên, nhiều 

chuyên gia giáo dục học đều khẳng định trong quá trình nhận thức NKT không nhìn 

bằng mắt mà: “nhìn bằng đôi tay”, xúc giác đã thay thế cho thị giác.  

Không phải lúc nào con ngƣời cũng nhận biết sự vật, hiện tƣợng thông qua 

cơ quan phân tích thị giác. Trong cuộc sống, nhiều sự vật, hiện tƣợng, vấn đề con 

ngƣời không cần nhìn trực tiếp hoặc không thể nhìn thấy đƣợc mà vẫn nhận thức 

đƣơc sự vật, hiện tƣợng, vấn đề đó. Lúc này, con ngƣời sử dụng đến cơ quan phân 

tích thính giác. Ở từ rất xa, thông qua nghe mô tả con ngƣời có thể biết sự vật, hiện 

tƣợng đó nhƣ thế nào. Cơ quan thính giác có vai trò rất lớn trong hoạt động nhận 

thức của con ngƣời. Nếu thiếu nó, con ngƣời sẽ gặp nhiều khó khăn. 

Trong hoạt động nhận thức cũng nhƣ trong đời sống cá thể, thị giác và thính 

giác là hai cơ quan cảm thụ cực kỳ quan trọng. Nhờ hai cơ quan phân tích này mà 

ngƣời ta có thể biết tới 95% các sự vật hiện tƣợng của thế giới xung quanh. Ngoài 

ra, xúc giác, vị giác, khứu giác cũng có vai trò qua trọng đời sống con ngƣời. Các 

cơ quan này đặc biệt quan trọng, khi cơ quan thị giác bị tổn thƣơng thì thính giác, vị 

giác, xúc giác, khứu giác có thể đóng vai trò thay thế. 

* Đặc điểm hoạt động nhận thức cảm tính của NKT: họ bị hạn chế hoặc mất 

khả năng nhìn - bị hạn chế hoặc mất đi cơ quan chủ yếu giúp họ nhận thức thế giới 

bên ngoài. Do mắt là cơ quan chủ yếu giữ vai trò chính trong việc phản ánh thế giới 

hữu hình bên ngoài với lƣợng TT khổng lồ, phản ánh với tốc độ cực nhanh từ gần 

đến xa. Đối với NKT cảm giác nghe âm thanh và cảm giác sờ (xúc giác) có giá trị 

sống còn: Cảm giác âm thanh giúp họ giao tiếp, định hƣớng bản thân trong mọi hoạt 
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động; Cảm giác sờ là kết quả tổng hợp của nhiều cảm giác, nó bao gồm: cảm giác 

áp lực, xúc giác trực tiếp, cảm giác nhiệt, cảm giác đau… Tuy nhiên, cần nhận thức 

rằng quá trình tri giác đòi hỏi sự tham gia của cả hệ thống cơ quan phân tích tri giác. 

Tuy từng đối tƣợng và nhiệm vụ của tri giác mà cơ quan nào đóng vai trò chính…  

Theo nghiên cứu của nhà giáo dục học Phạm Minh Mục [37] ngƣỡng cảm 

giác phân biệt các ngón tay của ngƣời bình thƣờng là 2,2 mm; NKT là 1,2 mm 

(khoảng cách tối thiểu giữa hai chấm nổi trong hệ thống ký hiệu Braille  là 2.5 mm). 

Vì vậy, đầu ngón tay NKT dễ nhận biết từng kí hiệu nổi khi sờ đọc chữ nổi. Hình 

ảnh xuất hiện trên vỏ não do tri giác sờ đem lại tuy hạn chế hơn so với tri giác song 

cũng có thể giúp NKT nhận biết hình ảnh của sự vật, hiện tƣợng một cách trung 

thực. Các nghiên cứu cho rằng, hiệu quả của tri giác sờ (xúc giác) phát huy một 

cách rõ rệt nhất khi thị giác bị mất hoàn toàn. Điều này lý giải tại sao ngƣời mắt 

sáng khi bịp mắt lại để sờ và viết chữ nổi không hiệu quả bằng NKT, sử dụng tài 

liệu nổi lại thích hợp và hiệu quả trong việc tiếp nhận TT của NKT. 

* Đặc điểm nhận thức hoạt động lý tính của NKT: Hoạt động này tuân thủ 

quy luật chung bao gồm những quá trình thành biểu tƣợng, tƣ duy và ngôn ngữ.  

Phạm vi biểu tƣợng của sự vật, hiện tƣợng đối với NKT bị thu hẹp, mang tính 

khuyết lệch, hình ảnh thƣờng rời rạc, đứt đoạn, sơ sài; Thao tác tƣ duy của NKT 

diễn ra khó khăn hơn rất nhiều so với ngƣời bình thƣờng; Mức độ khái quát thấp, 

hình ảnh nặng về ngôn ngữ hình thức, rập khuôn… Tuy nhiên, chức năng ngôn ngữ 

của NKT không bị rối loại và có thể bù đắp những khiếm khuyết trong hoạt động 

nhận thức [23]. 

1.2.2.3.Đặc điểm ngôn ngữ giao tiếp của người khiếm thị   

Giao tiếp đƣợc đánh giá là một trong những phƣơng thức sinh ra đồng thời để 

duy trì và phát triển xã hội loài ngƣời. Giao tiếp là nhu cầu có tính chất bẩm sinh, tồn 

tại trong suốt cuộc đời cá thể. Nhờ có giao tiếp, mỗi cá nhân có sự phát triển tâm lý, 

nhân cách. Muốn có sự lĩnh hội ấy thì con ngƣời nhất thiết phải giao tiếp. Vì giao tiếp 

giúp mỗi cá nhân hình thành nên khả năng tự rèn luyện, điều chỉnh bản thân. [38] 

Khuyết tật thị giác có ảnh hƣởng rất lớn đến quá trình phát triển ngôn ngữ 

cũng nhƣ trong hoạt động giao tiếp của NKT. Do khó nhìn hoặc không thể nhìn 
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thấy nên NKT bị mất hoặc bị giảm khả năng bắt chƣớc những cử động hoặc biểu 

hiện của nét mặt cũng nhƣ khả năng biểu đạt cử trị, điệu bộ… Kết quả tất yếu là họ 

không biết kết hợp ngôn ngữ nói với ngôn ngữ cử chỉ điệu bộ. Khó định hƣớng và 

bị động trong các hoạt động giao tiếp đòi hỏi có sự di chuyển trong không gian, số 

lƣợng ngƣời giao tiếp lớn, ngôn ngữ hầu nhƣ dành cho ngƣời mắt sáng. Do đó, hầu 

hết các nhà tâm lý học, giáo dục học đều cho rằng NKT đặc biệt là NKT bẩm sinh 

thƣờng có tâm lý mặc cảm, tự ti, rụt rè trong giao tiếp… Điều này cho thấy những 

ngƣời làm công tác TT muốn phục vụ tốt và hiệu quả, khi giao tiếp với NKT cần 

khéo léo dẫn dắt NKT đƣa ra các yêu cầu TT của mình. 

1.2.2.4. Đặc điểm hành vi của người khiếm thị 

Khả năng bắt chƣớc của NKT qua thị giác bị suy giảm hoặc mất hoàn toàn khả 

năng biểu thị ngôn ngữ cử chỉ, điệu bộ, nét mặt với các sắc thái nhƣ: mừng vui, buồn bã, 

tức giận… Nên những biểu hiện hành vi rất đặc trƣng về nét mặt, thiếu sự kết hợp giữa 

ngôn ngữ nói và ngôn ngữ cử chỉ điệu bộ, mà chủ yếu biểu lộ bằng lời nói và lắng nghe 

trong giao tiếp.  

Do NKT thƣờng khó khăn hoặc không xác định đƣợc vị trí của đối tƣợng giao 

tiếp mà chủ yếu sử dụng tri giác nghe để tiếp nhận TT. Vì vậy, NKT thƣờng có những 

hành vi giao tiếp không phù hợp trong những tình huống nhất định nhƣ đứng, ngồi 

không đúng hƣớng, vị trí, khoảng cách và thƣờng bị động trong quá trình thu nhận, xử 

lý TT đặc biệt trong trƣờng hợp đối tƣợng không sử dụng ngôn ngữ nói. “Điều này tất 

yếu dẫn đến tâm lý mặc cảm tự ti và ngại giao tiếp ở NKT” [23, tr.108]. Họ thƣờng 

tự kỷ ám thị mình là ngƣời không làm gì đƣợc cho bản thân, gia đình, xã hội; Là 

gánh nặng của gia đình và xã hội. Họ thƣờng có cảm giác cô đơn, thờ ơ, lãnh đạm 

đối với những gì đang diễn ra xung quanh, ít thể hiện những điều nội tâm, sống 

thầm lặng và cảm giác tự ti ngày càng phát triển, khó tiếp cận. Chính đặc điểm này 

khiến cho NKT không có thói quen đề đạt NCT của mình. Những ngƣời làm công 

tác TT-TV, phục vụ NKT cần luôn chủ động tiếp cận và phục vụ TT cho họ. 

1.2.3. Khái quát về cộng đồng người khiếm thị thế giới 

Cộng đồng NKT trên thế giới nhìn chung số lƣợng ngày một có xu hƣớng 

tăng về độ số lƣợng và độ tuổi khiếm thị. Điều này đƣợc minh chứng bởi IAPB [62] 
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đã tiến hành thu thập và phân tích chi tiết của 288 cuộc điều tra dân số tiến hành 

trên 98 quốc gia từ năm 1980 đến giữa năm 2014. Trên cơ sở đó IAPB đã lập bản 

đồ thị lực cung cấp TT ƣớc tính mới nhất của từng quốc gia, khu vực về tình hình số 

lƣợng NKT. Năm 2015, IAPB đã công bố các ƣớc tính chi tiết về tỷ lệ mù lòa và 

SGTL toàn cầu - trong quá khứ, hiện tại và tƣơng lai - ở cấp độ toàn cầu, khu vực 

và quốc gia. Có thể nói đây là một bức tranh rất toàn diện về NKT trên thế giới. 

Đời sống kinh tế của NKT nói chung thƣờng thấp và khó khăn. Phần lớn 

(98%) ngƣời NKT sống ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Châu Á tuy 

chỉ chiếm 51% dân số thể giới nhƣng ngƣời dân khu vực này bị khiếm thị lại đông 

nhất thế giới chiếm 62% tổng số NKT trên thế giới. Trong đó tập trung tại 03 vùng 

có nền kinh tế thấp: Nam Á (73 triệu NKT), Đông Á (59 triệu NKT) và Đông Nam 

Á (24 triệu NKT). Tỷ lệ ngƣời NKT thấp nhất là khu vực có mức thu nhập cao với 

14% dân số thế giới nhƣng chỉ có 11% tổng số ngƣời suy giảm thị lực.  

Nguyên nhân gây khiếm thị và mức độ khiếm thị: Có rất nhiều nguyên nhân 

gây ra trình trạng khiếm thị của con ngƣời. Tuy nhiên, dƣới góc độ nghiên cứu của 

y học [18], [24], [30], con ngƣời bị khiếm thị có bởi các nguyên nhân chính sau: 

- Nguyên nhân bên ngoài: Khiếm thị do tai nạn lao động; Khiếm thị do tai 

nạn giao thông; Khiếm thị do di chứng của chiến tranh, bom mìn, chất độc mầu da 

cam; Khiếm thị do tình trạng thiếu dinh dƣỡng; Khiếm thị do sống tại môi trƣờng ô 

nhiễm: Môi trƣờng sống bị hủy hoại làm tầng ozon bị suy yếu khiến tia cực tím trong 

ánh nắng mặt trời ngày càng ảnh hƣởng nặng nề đến sức khỏe đôi mắt. Tia cực tím mạnh 

ngày càng nhiều, ảnh hƣởng trực tiếp gây hỏng các ống kính mắt và võng mạc mắt, gây 

biến đổi cấu trúc và thành phần các protein của thủy tinh thể gây nên tình trạng đục thủy 

tinh thể. Ngoài ra, khói bụi, các hóa chất độc hại, nguồn nƣớc bị ô nhiễm khi tiếp xúc với 

mắt thƣờng xuyên sẽ tích tụ nhiều chất độc hại, từ đó phá hỏng các tế bào nội mô của 

võng mạc, gây tổn thƣơng tế bào thị giác, suy giảm thị lực; Khiếm thị do mắt tiếp xúc 

với ánh sáng xanh: Ánh sáng xanh phát ra từ các thiết bị màn hình điện tử nhƣ: máy 

tính, điện thoại, tivi,... và cả ánh sáng mặt trời tác động gây tổn thƣơng các tế bào 

thần kinh thị giác, đặc biệt là gây tổn thƣơng võng mạc, ảnh hƣởng trực tiếp đến các 

tế bào RPE của mắt. 
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- Nguyên nhân bên trong: Khiếm thị do bẩm sinh; Khiếm thị do lão hóa mắt; 

Khiếm thị do bệnh tật. 

Tình hình thực tế nguyên nhân chủ yếu gây khiếm thị toàn cầu đƣợc tổ chức 

IAPB đƣa ra các dữ liệu cho năm 2015 [64] về trong bảng 1.1 nhƣ sau:  

Bảng 1.1: Ƣớc tính toàn cầu của IAPB về nguyên nhân gây khiếm thị năm 2015 

T

T 

Nguyên nhân 

 

 

Mù 
SGTL vừa phải 

đến nặng 

Tất cả các suy 

giảm thị lực 

Thị lực <3/60 đến 

ánh sáng âm 
<6/18 – 3/60 

<6/18 đến ánh 

sáng âm 

Triệu ngƣời % Triệu ngƣời % Triệu ngƣời % 

1.  Đục thủy tinh thể 12,6 35 52,6 24 65,2 26 

2.  Tật khúc xạ chƣa chỉnh kính 7,4 21 116,3 54 123,7 49 

3.  Glôcôm 03 08 04 02 07 03 

4.  Thoái hóa hoàn điểm tuổi già 02 05 8,4 04 10,4 04 

5.  Bong võng mạc 1,3 04 2,9 01 4,2 02 

6.  Mắt hột 0,4 01 1,6 01 02 01 

7.  Võng mạc đái tháo đƣờng 0,4 01 2,6 01 03 01 

8.  Các nguyên nhân khác 8,9 25 28,2 13 37,1 14 

9.  Tổng cộng 36,0 100 216,6 100 252,6 100 

Số lượng NKT trên thế toàn cầu tƣơng đối cao và đang có xu hƣớng ngày 

càng gia tăng: Nếu dựa vào tổng dân số thế giới năm 2015 có khoảng 6,885 tỷ 

ngƣời (theo Tổng cục thống kê) và công bố nghiên cứu năm 2015 của IAPB đã đƣa 

ra các số liệu quan trọng về các ƣớc tính toàn cầu mới nhất thì trên thế giới có 

khoảng 253 triệu NKT chiểm (3.7% dân số thế giới) trong đó có 36 triệu ngƣời mù. 

Theo IAPB đƣa ra dự báo rằng số ngƣời bị mù lòa sẽ tăng từ 36 triệu ngƣời lên 115 

triệu ngƣời trong vòng 30 năm đến, nếu không có sự cải thiện về nguồn tài trợ cũng 

nhƣ việc tiếp cận với các DV chăm sóc mắt. 

Bảng 1.2: Ƣớc tính toàn cầu của IAPB về số NKT từ năm 1990 đến 2050 

TT Năm 
Số ngƣời mù 

Đơn vị: triệu ngƣời 
Số ngƣời SGTL từ vừa đến nặng 

Đơn vị: triệu ngƣời 

1.  1990 31 160 

2.  2000 32 176 

3.  2010 34 199 

4.  2015 36 217 

5.  2020 39 237 

6.  2030 55 330 

7.  2040 80 451 

8.  2050 115 588 
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Độ tuổi của NKT: Số lƣợng NKT nhiều tuổi có xu hƣớng ngày nhiều hơn do 

xu hƣớng lão hóa và tuổi thọ của con ngƣời ngày càng tăng. Tổ chức IAPB cho biết 

nguy cơ mắc hầu hết các bệnh mắt tăng theo tuổi tác; Các nhóm tuổi càng lớn, tỷ lệ 

khiếm thị là càng tăng. 80% trong số 253 triệu ngƣời SGTL trên toàn thế giới là 

ngƣời từ 50 tuổi trở lên. Tỷ lệ bị khiếm thị đã tiêu chuẩn hóa tuổi ở các vùng nghèo 

trên thế giới gấp 04 lần so với ở các khu vực có thu nhập cao.  

Nguyên nhân là dân số ngày càng tăng đồng nghĩa là sẽ già đi với tốc độ 

nhanh hơn nhiều so với những năm trƣớc. Vào năm 2015, trong  tổng số  901 triệu 

ngƣời trên 60 tuổi (12% dân số thế giới). Đến năm 2050, số ngƣời trên 60 tuổi đƣợc 

dự đoán sẽ tăng lên 2,1 tỷ (22% dân số thế giới). Số ngƣời trên 80 tuổi dự đoán sẽ 

tăng tƣơng đối lớn, năm 2015 có khoảng 125 triệu ngƣời thìnăm 2050 ƣớc tính dự 

kiến sẽ tăng lên gấp ba lần năm 2015 là 434 triệu. Tỉ lệ bị khiếm thị sẽ tăng lên 

nhanh chóng theo độ tuổi. Ở độ tuổi 60, khoảng 01 trong 09 ngƣời sẽ bị mù hoặc 

SGTL. Ở tuổi 80, tỷ lệ này tăng lên đáng kể: khoảng 01 trong 03 ngƣời sẽ bị mù 

hoặc SGTL. 

Bảng 1.3: Ƣớc tính toàn cầu của IAPB về sự tăng trƣởng dân số và số ngƣời già 

Số TT Dân số toàn cầu Năm 2015 Năm 2050 

1 >60 tuổi 7,3 tỷ ngƣời 9,7 tỷ ngƣời 

2 >80 tuổi 0,9 tỷ ngƣời 2,1 tỷ ngƣời 

3 Tổng 125 triệu ngƣời 434 triệu ngƣời 

 Giới tính của NKT: NKT là nữ giới trên thế giới có số lƣợng nhiều hơn NKT 

là nam giới. Nguyên nhân do tuổi thọ của nữ giới thƣờng cao hơn nam giới và họ có 

nguy cơ phát triển các bệnh mắt cao hơn so với nam giới. Điều này đƣợc chứng 

minh cụ thể qua kết quả điều tra của IAPB công bố trong số 253 triệu NKT trên thế 

giới có 139 triệu NKT là chiếm 55%. NKT là nam giới chỉ khoảng 114 triệu ngƣời 

chiếm 45%.  

1.3. Ngƣời khiếm thị Việt Nam 

1.3.1. Đặc điểm chung của người khiếm thị tại Việt Nam 

* Chiến tranh và bệnh tật là nguyên nhân chủ yếu gây khiếm thị 

Việt Nam là đất nƣớc chịu nhiều thiên tai và hậu quả của chiến tranh, dịch 

bệnh, nên có số lƣợng khá đông ngƣời khuyết tật trong đó có NKT. Số lƣợng NKT tại 
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Việt Nam có xu hƣớng ngày một tăng cao. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Bộ 

LĐTBXH: năm 2009, Việt Nam có khoảng 900.000 NKT chiếm 1,2% dân số cả 

nƣớc trong đó có khoảng hơn 600.000 ngƣời thị lực hỏng hoàn toàn (mù); Năm 2012 

công bố Việt Nam có khoảng 15 triệu ngƣời khuyết tật nói chung. Trong đó khuyết 

tật thị giác đúng thứ 02 chiếm 15.7%. Nghiên cứu của tổ chức IAPB đã chỉ ra: năm 

2015 dân số Việt Nam có 93.447.601ngƣời trong đó có 2.553.367 ngƣời bị khiếm thị 

hoặc bị SGTL (chiếm 27.3% tổng dân số Việt Nam) [62]. NKT ở Việt Nam phân bố 

không đồng đều giữa các khu vực. Ở Miền Tây Nam Bộ có số ngƣời mù đông nhất cả 

nƣớc và vùng Tây Bắc có số NKT thấp nhất cả nƣớc. Hiện tại Bộ LĐTBXH và Tổng 

cục Thống kê mới chỉ có số lƣợng ngƣời khuyết tật nói chung chứ chƣa đi sâu vào 

từng tỉnh có bao nhiêu NKT. Nếu dựa vào con số thành viên HNM Việt Nam thì hiện 

nay số lƣợng thành viên NKT của từng tỉnh Hội cộng lại cũng chỉ hơn 73000 thành 

viên trong đó có khoảng 36000 NKT là nữ giới. (xem chi tiết phụ lục 2a)  

Nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng khiếm thị tại Việt Nam là chiến tranh, 

bệnh tật tiêu biểu nhƣ: bệnh đục thuỷ tinh thể (chiếm 57.1%); các bệnh bán phần 

sau nhãn cầu (chiếm 13.6%); bệnh glôcôm và teo nhãn cầu (chiếm 9.8%)...; Do dị 

tật bẩm sinh, do ô nhiễm môi trƣờng, một số loại vi khuẩn gây mù lòa, do chất độc 

màu da cam, tình trạng thiếu dinh dƣỡng (đặc biệt là vitamin A), di chứng của tai 

nạn và bệnh tật, tai nạn lao động, một số tai nạn và bệnh tật khác v.v. 

* Môi trường sống của người khiếm thị còn nhiều khó khăn 

Hậu quả chiến tranh ảnh hưởng tới đời sống người khiếm thị 

Việt Nam là đất nƣớc chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh xâm lƣợc của thực 

dân Pháp, phát xít Nhật, đế quốc Mỹ. Nền kinh tế của đất nƣớc bị ảnh hƣởng nặng nề, 

đời sống nhân dân nói chung và đời sống NKT còn nhiều khó khăn. 

Những năm cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI, đất nƣớc Việt Nam từng bƣớc ổn 

định và phát triển. Kinh tế từng bƣớc vƣợt qua khó khăn và ổn định. Đời sống của 

ngƣời dân ngày càng nâng cao về vật chất và tinh thần. Với mục tiêu xây dựng đất 

nƣớc trở thành một nƣớc công nghiệp, Việt Nam từ đất nƣớc chịu hậu quả nặng nề 

của chiến trang đã từng bƣớc phát triển thay da đổi thịt. Từ một đất nƣớc kém phát 
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triển, Việt Nam đã trở thành nƣớc đang phát triển. Sự ổn định về chính trị, sự phát 

triển về kinh tế đã thay đổi nhanh chóng đời sống nhân dân cả nƣớc. Bên cạnh đó sự 

hội nhập quốc tế đã tạo điều kiện cho Việt Nam có thể tiếp thu những thành tựu 

KH&CN tiên tiến trên thế giới. Những năm gần đây, NKT đã đƣợc sự quan tâm tích 

cực hơn từ nhà nƣớc và cộng đồng xã hội 

Nhà nước đã quan tâm tới giáo dục cho người khiếm thị [24], [26], [27], [28] 

Giai đoạn trƣớc Cách mạng Tháng 08: Năm 1903, trƣờng cho NKT đầu tiên 

ra đời. Nội dung dạy học chủ yếu là dạy nghề. Trƣờng giải thể trƣớc năm 1945. 

Giai đoạn từ 1945 đến 1975: Ở miền Nam, trƣờng dành cho NKT đƣợc thành 

lập trở lại vào đầu năm 1952 tại Sài Gòn mang tên Trường Thanh thiếu niên mù dành 

cho nam sinh khiếm thị. Năm 1954, trƣờng dành cho nữ khiếm thị đã đƣợc thành lập. 

Hai trƣờng hoạt động độc lập và sát nhập lại thành trƣờng Nguyễn Đình Chiểu, thành 

phố Hồ Chí Minh vào năm 1975; Ở miền Bắc, năm 1936 có một cơ sở dạy NKT đặt tại 

Hà Nội sau đó đƣợc đóng cửa. Năm 1955, ngành thƣơng binh xã hội đã mở trƣờng 

dành cho thƣơng binh hỏng mắt tại với mục đích thanh toán nạn mù chữ nổi Braille. 

Năm 1960, tại khu Ba Đình có thêm một cơ sở dạy bổ túc văn hóa cho thanh niên 

khiếm thị 

Giai đoạn từ năm 1975 đến 1990: Ngày 06/1/1975, Bộ Giáo dục đã có Quyết 

định thành lập Tổ nghiên cứu giáo dục trẻ khuyết tật sau đổi thành Ban và Trung 

tâm nghiên cứu giáo dục trẻ khuyết tật thuộc Viện Khoa học Giáo dục. Trong 

những năm 80 của thập kỷ này, Việt Nam có những nỗ lực thực hiện giáo dục hội 

nhập NKT trong các trƣờng phổ thông bình thƣờng nhƣng không hiệu quả. Vì vậy, 

đến năm 1990 cả nƣớc đã có tất cả 05 trƣờng và cơ sở giáo dục chuyên biệt cho 

NKT đã đƣợc xây dựng và thành lập.  

Giai đoạn từ năm 1990 đến nay: Năm 1990, Bộ Giáo dục chủ trƣơng áp dụng 

triển khai giáo dục hòa nhập cho ngƣời khuyết tật nói chung và NKT nói riêng, mà 

đảm nhiệm trực tiếp là Viện Khoa học Giáo dục. Đặc biệt, tháng 04 năm 1995 Bộ 

GD&ĐT đảm nhiệm trách nhiệm giáo dục trẻ khuyết tật (bao gồm NKT) từ Bộ 

LĐTBXH thì NKT không chỉ đƣợc phục hồi chức năng mà còn đƣợc hƣởng sự giáo 
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dục và có cơ hội hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng và xã hội. Văn kiện Hội nghị 

lần 6 của Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa IX đã xác định “Đạt tỷ lệ 50% vào 

năm 2006 và 70% vào năm 2010 trẻ khuyết tật được học ở một trong các loại hình 

lớp, hòa nhập, bán hòa nhập hoặc chuyên biệt”[69]. Năm 2003 - 2004 tất cả các 

tỉnh thành phố trong cả nƣớc đã triển khai thực hiện mô hình giáo dục trẻ khuyết tật. 

Mặc dù Nhà nƣớc có chính sách phổ cập giáo dục cấp 02 nhƣng cũng chỉ có 6% 

NKT có trình độ từ cấp 02 trở lên và 20% đạt học vấn cấp 01 đến cấp 02. Số NKT ở 

các thành thị có trình độ văn hóa cao hơn các vùng nông thôn.  

Thông tƣ số 11/2011 TT-BGD&ĐT ngày 28/02/2011của Bộ GD&ĐT về 

sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính 

quy ban hành năm 2010 của Bộ trƣởng Bộ GD&ĐT [11] đã mở cánh cửa đại học 

cho phép ngƣời khuyết tật nói chung và NKT nói riêng có thể đƣợc xét trở thành 

sinh viên học một số ngành tại một số trƣờng đại học. 

Nghề nghiệp của NKT đơn giản, thu nhập thấp [27], [28] 

Thống kê chỉ ra có khoảng số NKT là trẻ em khoảng 9%; số NKT trong độ 

tuổi lao động là 49% và 42% số NKT cao tuổi (từ 60 trở lên). Nhƣ vậy, số NKT 

đang độ tuổi lao động là đông đảo hơn cả.  

 Phần lớn lĩnh vực công tác của NKT ở Việt Nam rất hạn chế. Nghề nghiệp 

của họ chủ yếu tập trung vào các nghề dơn giản và thu nhập thƣờng không cao so 

với các nghề trong các lĩnh vực khác nhƣ: làm tăm tre, chổi đót, tẩm quất - mát 

xa… trong đó nghề tẩm quất - mát xa chiếm số đông hơn cả. Trong số NKT ở Việt 

Nam chỉ có 30% ngƣời làm việc có thu nhập còn chủ yếu sống dựa vào ngƣời thân. 

Hiện nay, mặc dù xã hội đã nhìn nhận NKT tích cực hơn và bƣớc đầu tạo công ăn 

việc làm cho họ. Một số NKT đã có khả năng kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình. 

Nhƣng trên thực tế, không có nhiều cơ hội cho NKT bên cạnh việc làm mát-xa và 

một số nghề thủ công khác, bởi những nghề này đem lại thu nhập thấp. Nói chung 

cuộc sống của họ còn rất nhiều khó khăn. 

Ngƣời khiếm thị phải phụ thuộc vào sự giúp đỡ của ngƣời khác nhiều mặt 

trong cuộc sống [72], [73]. Mặc dù đƣợc xã hội nhìn nhận, nhƣng họ không có 
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nhiều cơ hội tiếp xúc với những ngƣời sáng mắt ngoại trừ gia đình họ. Nhƣ vậy họ 

càng khó có cơ hội tiếp xúc với TT tài liệu để thỏa mãn nhu cầu của mình. Tất 

nhiên, nhƣ bao ngƣời bình thƣờng khác NKT luôn khao khát sống độc lập, dựa vào 

khả năng của mình. Họ không muốn bị cô lập bị coi thƣờng và càng không muốn là 

gánh nặng cho gia đình cho xã hội. Vì vậy, họ càng khao khát TT để đƣợc học tập 

nâng cao dân trí. Nhìn chung lại, đời sống của NKT Việt Nam còn nghèo, việc tìm 

đến tài liệu để thỏa mãn NCT của mình còn gặp nhiều khó khăn, mặc dù họ có nhu 

cầu đƣợc tiếp cận TT. 

Ngƣời khiếm thị Việt Nam sống chủ yếu nhờ trợ cấp của xã hội [43] và sự 

chăm sóc của gia đình; thu nhập của họ nhìn chung thấp trong khi tài liệu chữ nổi 

và các trang thiết bị chuyên dụng rất đắt; Từ việc Việt Nam không có tài liệu riêng 

cho NKT đến việc thành lập tổ chức HNM Việt Nam (1969), hệ thống các trƣờng 

mù NĐC, các TV công cộng tài liệu chữ nổi đã đƣợc quan tâm phát triển về nội 

dung và số lƣợng. KH&CN phát triển, máy tính, các trang thiết bị nghe nhìn đã tạo 

cho hội cho NKT nói chung và NKT Việt Nam nói riêng có cơ hội tiếp cận nội 

dung TT nhanh chóng và đa chiều hơn. Tuy nhiên, nếu việc đáp ứng nhu cầu TT 

vẫn còn nhiều hạn chế chƣa đúng mong muốn của họ. NKT luôn bị động trong việc 

tiếp cận tài liệu, có gì dùng đó nên NCT của họ cũng bị ảnh hƣởng và phụ thuộc. 

1.3.2. Chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người khiếm thị tại 

Việt Nam 

Trong mục tiêu chăm lo đời sống nhân dân, Đảng và Nhà nƣớc đặc biệt quan 

tâm tới đối tƣợng ngƣời khuyết tật nói chung và NKT nói riêng thể hiện trực tiếp và 

gián tiếp bằng hằng loạt các văn bẳn pháp quy. Từ việc thành lập HNM (17/4/1969) 

[26], Hội ngƣời khuyết tật cho đến các Luật ngƣời khuyết tật [34]. Xây dựng các 

chính sách trợ cấp xã hội, dạy văn hóa, xây dựng các trƣờng giáo dục chuyên biệt 

phù hợp với các dạng khuyết tật, đào tạo nghề cho họ... Tạo sân chơi văn hóa thể 

thao cho ngƣời khuyết tật có cơ hội đƣợc tham gia và hồi phục chức năng cho họ... 

Ngƣời khuyết tật nói chung và NKT nói riêng đã tham gia thi dấu các giải thể thao 

của khu vực và quốc tế. 
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Đảng và Nhà nƣớc đã và đang ngày một quan tâm hơn tới NKT nói riêng và 

ngƣời khuyết tật nói chung cả về vật chất và đời sống tinh thần. Điều này thể hiện rất rõ 

qua những văn kiện của Đảng.Văn kiện đại hội đại biểu lần thứ VIII [68]“Thực hiện các 

chính sách bảo trợ trẻ em mồ côi, lang thang cơ nhỡ, người già neo đơn, nạn nhân chiến 

tranh, người tàn tật”; Văn kiện đại hội đại biểu lần thứ IX [69]: “Thực hiện các chính 

sách xã hội đảm bảo an toàn cuộc sống mội thành viên trong cộng đồng thuộc các thành 

phần kinh tế, cứu trợ xã hội với những ngƣời gặp rủ ro, bất hạnh",“chăm sóc, giúp đỡ 

người già không nơi nương tựa, những người tàn tật, những nạn nhân do hậu quả chiến 

tranh để lại”; Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X [70]: “trợ giúp nạn nhân 

chất độc màu da cam, người già cô đơn, trẻ mồ côi, người tàn tật, tạo điều kiện cho họ 

hòa nhập với cộng đồng"; Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI [71]:“Chăm lo 

đời sống những người cao tuổi, neo đơn, người khuyết tật, mất sức lao động và trẻ mồ 

côi". Cách sử dụng ngôn từ trong các văn kiện đã cho thấy sự nhìn nhận ngƣời khuyết tật 

trong đó có NKT ngày càng có tính nhân văn và trân trọng họ hơn, đồng thời cũng thể 

hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nƣớc đối với những công dân yếm thế này.  

Việt Nam là nƣớc đầu tiên ở Châu Á và nƣớc thứ hai trên thế giới phê chuẩn 

công ƣớc của Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em vào ngày 20/2/1990 - cam kết đảm 

bảo trẻ khuyết tật nói chung và trẻ khiếm thị nói riêng đƣợc “tiếp cận giáo dục và 

học hành... và những cơ hội giải trí theo cách thức có lợi cho trẻ em để hội nhập xã 

hội và phát triển cá nhân đầy đủ nhất”.  

Năm 2005, Ủy ban Thƣờng vụ của Hiệp hội TV Quốc tế (IFLA) đã đƣa ra 

bản danh sách các tiện ích cần có đối với một TV để phục vụ những ngƣời có hoàn 

cảnh khó khăn. Đây là một công cụ thiết thực cho tất cả loại hình TV trong việc 

đánh giá mức độ đáp ứng của các điều kiện về CSVC nhƣ thiết kế tòa nhà, các 

DVTT, các bộ sƣu tập, các tiện ích tra cứu… Đây đƣợc coi nhƣ một bản thiết kế chi 

tiết và cụ thể dành cho các trung tâm TT-TV đang trong quá trình xây dựng trở 

thành một điểm phục vụ TT cho tất cả các đối tƣợng NDT. 

Khung hành động thiên niên kỷ (Biwako Framework) là một trong những 

chính sách khu vực châu Á - Thái Bình Dƣơng mà Chính phủ Việt Nam cam kết 

thực hiện. Việt Nam còn bổ sung một ƣu tiên thành ƣu tiên số 08 của Việt Nam 
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đƣợc các nƣớc trong khu vực đánh giá cao đó là về “Nâng cao nhận thức về ngƣời 

khuyết tật và vấn đề khuyết tật”. 

Chính vì vậy, Đảng và Nhà nƣớc ta đã rất quan tâm đến những ngƣời khuyết 

tật nói chung và NKT nói riêng về mọi mặt không chỉ trong việc đảm bảo sức khoẻ, 

cuộc sống vật chất mà cả những vấn đề về văn hoá, tinh thần, quyền lợi tiếp cận 

TT/tri thức của nhân loại cho họ. 

Hiến pháp Nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đƣợc Quốc Hội thông 

qua năm 1992 và sửa đổi năm 2001;Luật bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 1989; Luật 

phổ cập giáo dục tiểu học năm 1991; Bộ Luật Lao động năm 1994; Pháp lệnh Người 

khuyết tật  năm 1998;  Pháp lệnh Người cao tuổi năm 2000, Pháp lệnh TV năm 2000; 

Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004;  Luật Giáo dục” năm 2005; Luật 

Đào tạo nghề năm 2006; “Luật CNTT” năm 2006, Luật KH&CN năm 2013... và đặc 

biệt Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 6/8/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

Pháp lệnh TV năm 2000, Luật Người Khuyết tật năm 2010, Luật Tiếp cận thông tin 

năm 2016.  

Trong Pháp lệnh TV năm 2000 [51] đã quy định tại tại Khoản 05 Điều 06 

quy định “NKT được tạo điều kiện sử dụng tài liệu TV bằng chữ nổi hoặc các vật 

mang tin đặc biệt”. “NKT được tạo điều kiện sử dụng tài liệu TV bằng chữ nổi hoặc 

các vật mang tin đặc biệt”. 

Tại Nghị định 72/2002/NĐ-CP của Chính phủ [41] quy định chi tiết thi hành 

Pháp lệnh TV có hƣớng dẫn cụ thể: Khoản 04 Điều 02: “TV công cộng có trách nhiệm 

phối hợp với Hội người mù xây dựng bộ phận sách, báo bằng chữ nổi và các dạng tài 

liệu đặc biệt khác phục vụ cho NKT.”; Khoản 06 Điều 02: “…Người tàn tật quy định 

tại Pháp lệnh người tàn tật ngày 30 tháng 7 năm 1998, do điều kiện sức khoẻ không 

có khả năng đến TV thì được phục vụ miễn cước phí tài liệu TV tại nhà bằng hình 

thức gửi qua bưu điện hoặc TV lưu động khi có đơn đề nghị được Uỷ ban nhân dân 

xã, phường, thị trấn xác nhận”. 

Chính phủ đã thành lập “Ban Điều phối Quốc gia về Vấn đề Người khuyết 

tật” năm 2001. Xây dựng “Bộ Quy chuẩn và Tiêu chuẩn về tiếp cận đối với người 

khuyết tật” năm 2002;  
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Ngày 14/10/2010, Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 1179/QĐ-BNV về việc 

Thành lập Liên hiệp hội về ngƣời khuyết tật Việt Nam nhằm mục đích liên kết, tập 

hợp sức mạnh, điều hòa, phối hợp các nguồn lực tạo điều kiện để cộng đồng hỗ trợ 

ngƣời khuyết tật nói chung và NKT nói riêng trong học tập, làm việc và sinh hoạt 

nhằm xây dựng, hƣớng tới một xã hội hòa nhập, không rào cản vì khiếm thị.   

Chính phủ thông qua Đề án “Trợ giúp Người Khuyết tật của Chính phủ giai 

đoạn 2006 - 2010”; Đề án “Giáo dục hòa nhập tầm nhìn tới năm 2015” trong đó 

Chính phủ đặt mục tiêu thực hiện giáo dục hòa nhập cho tất cả trẻ em khuyết tật vào 

năm 2015.  

Các văn bản pháp luật khẳng định quyền bình đẳng của ngƣời khuyết tật nói 

chung và NKT nói riêng trong mọi mặt của đời sống xã hội, đây là nền tảng cho các 

hoạt động nâng cao nhận thức và hành động để thỏa mãn và phát triển NCT cho NKT.  

Chính sách nhà nƣớc quy định trách nhiệm quản lý nhà nƣớc về ngƣời 

khuyết tật cho Bộ LĐTBXH; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

trong phạm vi chức năng của mình phối hợp với Bộ LĐTBXH thực hiện chức năng 

quản lý nhà nƣớc về ngƣời khuyết tật; Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm 

quản lý nhà nƣớc về ngƣời khuyết tật ở địa phƣơng; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội khác có trách nhiệm vận động nhân dân 

thực hiện chính sách về ngƣời khuyết tật. Nhƣ vậy, trách nhiệm chính là nâng cao 

nhận thức cộng đồng về vấn đề khuyết tật và ngƣời khuyết tật thuộc về các cơ quan 

hành chính nhà nƣớc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức xã hội. 

Luật Người khuyết tật năm 2010 [34] nêu rõ: “người khuyết tật được bảo 

đảm thực hiện các quyền tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội; sống độc 

lập, hòa nhập cộng đồng; được miễn hoặc giảm một số khoản đóng góp cho các 

hoạt động xã hội; được chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, học văn hóa, học 

nghề, việc làm, trợ giúp pháp lý, tiếp cận công trình công cộng, phương tiện giao 

thông, CNTT, DV văn hóa, thể thao, du lịch và DV khác phù hợp với dạng tật và 

mức độ khuyết tật”.  

Thông tƣ số 11/2011 TT-BGD&ĐT ngày 28/02/2011về sửa đổi bổ sung một 

số điều của quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy ban hành năm 2010 
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của Bộ trƣởng Bộ GD&ĐT đã bổ sung thêm [11]“Thí sinh là người khuyết tật 

không thể tự thực hiện việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày: Hiệu 

trưởng các trường căn cứ vào kết quả học tập trung học phổ thông của học sinh 

(học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo để xem xét quyết định 

cho vào học”. Điều này đã tạo điều kiện cho ngƣời khuyết tật nói chung và NKT 

nói riêng có cơ hội thuận lợi đƣợc học tập ở bậc đại học.  

Ngày 06 tháng 04 năm 2016, Quốc hội đã thông qua và ban hành Luật tiếp 

cận TT [35] số:104/2016/QH13 vào trong đó quy định rõ tại điều 02 “Tiếp cận TT là 

việc đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp TT”. Khẳng định tại điều 03 Nguyên 

tắc bảo đảm quyền tiếp cận TT: “01:Mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân 

biệt đối xử trong việc thực hiện quyền tiếp cận TT; 02: TT được cung cấp phải chính 

xác, đầy đủ; 03: Việc cung cấp TT phải kịp thời, minh bạch, thuận lợi cho công dân; 

đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; 06 Nhà nước tạo điều kiện thuận 

lợi để người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng 

có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận TT” 

Tất cả các văn bản trên đều khẳng định và quy định quyền đảm bảo cuộc 

sống, đƣợc học tập, tiếp cận, sử dụng TT và đƣợc phục vụ TT ngƣời khuyết tật nói 

chung và NKT nói riêng.  

Tại Việt Nam, hệ thống TV công cộng đƣợc thành lập và mở cửa phục vụ cho 

mọi tầng lớp nhân dân, mọi đối tƣợng dân cƣ  ở các vùng miền đất nƣớc, trong đó có 

chú trọng một số đối tƣợng NDT khuyết tật. Nhƣ vậy, Việt Nam đã có những văn bản 

pháp quy hƣớng dẫn cụ thể cho các TV công cộng phục vụ đối tƣợng ngƣời khuyết tật, 

đặc biệt là đối với NKT. Tuy nhiên, ngoài các trƣờng giáo dục chuyên biệt cần có tài 

liệu để phục vụ giảng dạy và học tập của học sinh thì các TV các trƣờng học, trƣờng 

đại học thì chƣa có một chủ trƣơng nào quy định và yêu cầu những điều kiện tối thiểu 

để đáp ứng NCT của NKT. 

1.3.3. Đặc điểm người dùng tin khiếm thị Việt Nam 

Ngƣời dùng tin khiếm thị Việt Nam cũng có những đặc điểm của NKT nói 

chung. Họ cũng có đặc điểm tâm sinh lý nhƣ những NKT khác. Tuy nhiên, nếu xét 

về việc tiếp nhận TT thì NDTKT cũng có những đặc điểm riêng biệt. 
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* Việc đọc tài liệu thông thường với người dùng tin khiếm thị rất khó khăn 

Mắt - cơ quan thị giác vô cùng quan trọng là bộ phận nối giữa não và ánh 

sáng vào mắt. Khi mắt tiếp nhận ánh sáng thì những tế bào đặc biệt chuyển thành 

những tín hiệu thần kinh đƣa lên não bộ. Tại đây, não phân tích những tín hiệu đó 

thành những hình ảnh của sự vật, hiện tƣợng mà mắt ta nhìn thấy đƣợc. Thị giác là 

một trong những chức năng tối cần thiết của con ngƣời. Vai trò con mắt của ngƣời 

trong phản ánh thế giới xung quanh vô cùng quan trọng. Trong quá trình tiến hóa 

sinh vật học ở ngƣời đã hình hành một hệ thống bộ máy phân tích rất phức tạp, bảo 

đảm tiếp nhận những TT từ bên ngoài cần thiết nhằm duy trì hoạt động cuộc sống 

bình thƣờng. Trong đó, giữ vị trí hàng đầu là: thị giác, thính giác và hệ thống cảm 

giác, xúc giác - gọi là công cụ nhận thức. Mắt có khả năng nhận biết 08 dấu hiệu 

thuộc các loại khác nhau: màu sắc, hình dạng, kích thƣớc, độ gần xa, phƣơng 

hƣớng, thực thể, yên tĩnh và chuyển động. Nhờ thị giác mà con ngƣời mới thích 

nghi, hòa hợp với môi trƣờng và đồng loại xung quanh. 

NDTKT có thị lực bị hỏng hoàn toàn đƣợc học tại các trƣờng giáo dục đặc 

biệt để có thể đọc chữ nổi và đƣợc đào tạo sử dụng máy tính, phần mềm, trang thiết 

bị hiện đại. Trong những buổi học hòa nhập cùng với các bạn mắt sáng nghe giảng 

kiến thức trên lớp, NKT còn đƣợc học thêm chữ nổi giúp họ tìm hiểu thế giới xung 

quanh, đọc sách, đọc tài liệu và làm bài tập. Việc tiếp thu TT của họ hoàn toàn dựa 

vào giác quan thính giác và xúc giác nên tài liệu bằng chữ nổi, sách nói cho nhóm 

NKT này rất quan trọng và vô cùng cần thiết.  

Nhóm NDTKT bị suy giảm thị lực vẫn sử dụng đƣợc tài liệu chữ đen mặc dù 

việc nhận diện chữ đen khó và chậm hơn với ngƣời mắt sáng. Họ phải cho sách gần 

mắt mới có thể đọc đƣợc. Dù vậy, tất cả những tài liệu của ngƣời mắt sáng họ vẫn 

có thể tiếp cận đƣợc nội dung TT. Họ có thể đƣợc đào tạo để sử dụng máy tính cài 

phần mềm hỗ trợ. Những tài liệu chữ đen đƣợc để phóng chữ to (chữ đại), tài liệu 

số, tài liệu nổi, tài liệu hiện đại họ đều có thể đọc đƣợc. Tuy nhiên, mỗi NDTKT 

khác nhau với sức khỏe thị lực khác nhau sẽ tiếp cập đƣợc TT khác nhau. Một điều 

cho thấy khi học chữ nổi và đọc chữ nổi thì thông thƣờng nhóm NDT này lại không 

đọc nhanh bằng nhóm NDTKT bị hỏng thị lực hoàn toàn.  
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Đối với nhóm NDTKT bị mù mầu. Thị lực của họ không nhận diện đƣợc 

một số mầu sắc. Vì vậy, những SPTT nếu có những mầu mà thị giác của họ 

không thể nhận diện đƣợc thì họ sẽ không tiếp nhận đƣợc TT đó một cách chính 

xác. Thông thƣờng họ dễ nhận biết 02 mầu nhất là mầu đen và mầu trắng. 

* Người dùng tin khiếm thị Việt Nam thường sử dụng tài liệu chữ nổi 

Braille 

Ngoài những tài liệu nổi mô tả biểu đồ, hình dáng đồ vật, sự việc, do hệ 

thống giáo dục Việt Nam sử dụng hệ thống chữ nổi Braille để đào tạo cho NKT 

trong các trƣờng học, các lớp học của HMN... mà không phải ký hiệu chữ nổi khác 

(chữ Moon..). Đây cũng là kiểu chữ phổ biến nhất với NKT trên thế giới. Điều này 

tạo cho NKT Việt Nam dễ dàng hội nhập với NKT thế giới.  

* Người dùng tin khiếm thị Việt Nam thường sử dụng các cơ quan thông 

tin–thư viện gần nhất, thuận tiện cho quá trình đi lại để tiếp cận thông tin.  

Những học sinh khiếm thị thƣờng sử dụng TT tại các TV của trƣờng. Sinh 

viên khiếm thị thƣờng khai thác thông tin tại các phòng đọc đa phƣơng tiện, phòng 

tự chọn để sử dụng tài liệu các trung tâm TT-TV. Các thành viên của HNM thƣờng 

đọc tài liệu theo các lịch phục vụ mà Hội tổ chức hoặc liên kết với các TV. Những 

NKT tại các địa phƣơng sử dụng TT tại các TV địa phƣơng tổ chức.                                                                                     

Tiểu kết 

Ngƣời dùng tin là một trong những yếu tốt cơ bản của hoạt động TT. Họ sử 

dụng TT để thỏa mãn nhu cầu của mình. Ta có thể phân NDT thành các nhóm khác 

trên cơ sở các dấu hiệu khác nhau để nhận diện NDT, xây dựng các SPTT, tiến hành 

các DVTT phụ hợp với từng nhóm đó.  

NCT là một hiện tƣợng tâm lý của con ngƣời. NCT gắn liền với NDT và 

chịu ảnh hƣởng bởi nhiều yếu tố khác nhau: điều kiện môi trƣờng, lứa tuổi, trình độ 

học vấn, giới tính của NDT. NDTKT là một trong những đối tƣợng của NDT đặc 

biệt do cơ quan thị giác của họ bị hạn chế hoặc hỏng hoàn toàn làm ảnh hƣởng lớn 

đến tâm sinh lý của họ và ảnh hƣởng trực tiếp đến quá trình tiếp cận và sử dụng TT. 
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Vì vậy, NKT là đối tƣợng cần phải quan tâm của cộng đồng xã hội nói chung và 

hoạt động TT-TV nói riêng.  

Ngƣời khiếm thị Việt Nam có những đặc điểm giống NKT trên thế giới. Cơ 

quan thị giác bị hạn chế tác động mạnh tới tâm sinh lý của NKT về: khả năng phát 

triển, hoạt động nhận thức (cảm tính và lý tính), đặc điểm ngôn ngữ giao tiếp và đặc 

điểm hành vi của họ. Tuy nhiên, trong môi trƣờng tự nhiên, môi trƣờng xã hội, điều 

kiện sống khác biệt nên hình thành những điểm khác biệt ở NKT Việt Nam. Những đặc 

điểm khác biệt đó cũng tạo ra những biến động NCT của NKT Việt Nam.  

Ngƣời dùng tin khiếm thị Việt Nam có tất cả những đặc điểm của NKT nói 

chung. Họ bị hạn chế thị giác nên khả năng tiếp cận TT của NDTKT chỉ bằng chút 

còn lại của thị giác và còn phát huy và tận dụng các giác quan còn lại là thính giác 

và xúc giác. Vì vậy, nguồn tin dành cho họ cũng có những nét đặc biệt riêng. Ngoài 

những tài liệu có thể dùng đƣợc của ngƣời mắt sáng thì họ còn sử dụng những tài 

liệu chuyên biệt để tiếp nhận TT. 

Do đó, hoạt động TT-TV cần đặc biệt quan tâm và chú trọng nhận biết NCT 

của NDTKT để điều chỉnh các hoạt động phục vụ NKT đƣợc thiết thực và hiệu quả. 



61 

 

Chƣơng 2 

THỰC TRẠNG NHU CẦU TIN CỦA NGƢỜI DÙNG TIN  

KHIẾM THỊ TẠI VIỆT NAM 

2.1. Mục đích và mức độ sử dụng thông tin của người dùng tin khiếm thị 

2.1.1. Mục đích sử dụng thông tin của người dùng tin khiếm thị  

Ngƣời dùng tin khiếm thị có nhu cầu sử dụng TT để phục vụ cho các hoạt 

động sống của mình. Tùy từng mục đích sử dụng khác nhau mà nội dung và hình 

thức TT họ hƣớng tới tiếp cận sẽ khác nhau. 

Việc tìm hiểu NDTKT dùng TT phục vụ cho các hoạt động nào sẽ là cơ sở 

quan trọng cho các cơ quan phục vụ TT xây dựng kế hoạch và tiến hành các hoạt 

động cụ thể để đáp ứng NCT cho NKT hiệu quả nhất. 

Bảng 2.1: Mục đích sử dụng thông tin của ngƣời dùng tin khiếm thị 

TT 
Mục đích sử dụng thông 

tin 

Miền 
Tổng số 

458 phiếu 
Bắc 

169 phiếu 

Trung  

140 phiếu 

Nam 

149 phiếu 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

1 Học tập 108 63.9% 70 50.0% 101 67.8% 279 60.9% 

2 Lao động sản xuất 32 18.9% 20 14.3% 17 11.4% 69 15.1% 

3 Giảng dạy 21 12.4% 11 7.9% 12 8.1% 44 9.6% 

4 Nâng cao trình độ 97 57.4% 37 26.4% 29 19.5% 163 35.6% 

5 Công tác quản lý 76 45.0% 40 28.6% 27 18.1% 143 31.2% 

6 Giải trí 110 65.1% 66 47.1% 50 33.6% 226 49.3% 

7 Nghiên cứu 56 33.1% 15 10.7% 22 14.8% 93 20.3% 

 

Biểu đồ 2.1: Mục đích sử dụng thông tin của ngƣời dùng tin khiếm thị 
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Ngƣời dùng tin khiếm thị sử dụng TT với mục đích học tập, nâng cao kiến thức 

và hiểu biết là chủ yếu. Số liệu khảo sát cho thấy 60,9% sử dụng TT cho mục đích học 

tập. Tỷ lệ này không có sự khác biệt lớn giữa ba miền Bắc, Trung, Nam.  

Nhu cầu sử dụng TT để giải trí của NDTKT cũng chiếm tỷ lệ khá lớn (49,3%). 

Việc sử dụng TT cho mục đích giải trí có sự khác biệt  giữa các vùng miền, trong đó 

miền Bắc chiếm tỷ lệ cao hơn (65,1%) nhiều hơn so với miền Trung (47.1%) và miền 

Nam (33,6%). 

Nhìn chung, có 02 hoạt động NDTKT có nhu cầu sử dụng TT khá đồng đều 

là: nâng cao trình độ; Phục vụ cho công tác quản lý khoảng trên dƣới 30%. Trong đó, 

ở NKT tại miền Bắc sử dụng TT vào 02 mục đích này cao nhất (57.4.% và 45.0%).  

Ngoài ra, NDTKT cũng có nhu cầu sử dụng TT cho các hoạt động giảng dạy 

(9/6%), nghiên cứu và lao động sản xuất (15.1%). 

 Nhƣ vậy, NDTKT có nhu cầu sử dụng TT phục vụ tất cả các hoạt động 

sống của mình, từ hoạt động đơn giản là giải trí cho đến hoạt động mang tính 

phức tạp nhƣ nghiên cứu, giảng dạy; từ lý thuyết (học tập) đến thực tiễn (lao 

động sản xuất). Điều này cho thấy NCT của họ rất đa dạng về nội dung nên chắc 

chắn đồng thời cũng đòi hỏi phong phú về hình thức. Ví dụ: sách giáo khoa, tạp 

chí, giáo trình, bài giảng, tin tức sự kiện, báo cáo khoa học, đề tài khoa học... 

Các cơ quan TT-TV phải sẵn sàng có những biện pháp để phục vụ NKT tiếp cận 

TT tài liệu một cách phù hợp nhất.  

2.1.2. Mức độ sử dụng thông tin, thư viện của người dùng tin khiếm thị 

Mức độ về thời gian 

Thời gian sử dụng TT là một vấn đề rất quan trọng để có thể đánh giá đƣợc 

NDTKT có thực sự có nhu cầu sử dụng TT không? Số liệu khảo sát cho thấy phần 

lớn (63.9%) NKTKT có nhu cầu sử dụng tài liệu hàng ngày 01 đến 02 tiếng đồng hồ. 

Tiếp đó, 12.9% số lƣợng NDTKT hàng ngày có nhu cầu dành thời gian từ 02-03 giờ 

cho việc sử dụng TT tài liệu (13%). Chỉ có 7.4 % - con số khá khiêm tốn lƣợng 

NDTKT đƣợc hỏi cho biết hàng ngày có nhu cầu sử dụng thời gian từ 03 giờ trở lên 
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để sử dụng tài liệu. Tuy nhiên, có 5.4% NDTKT cho biết chƣa có nhu cầu sử dụng 

TT tại TV.   

Bảng 2.2: Thời gian sử dụng tài liệu của ngƣời dùng tin khiếm thị 

TT 
Thời gian sử dụng 

 thông tin/lần 

Miền 
Tổng số 

458 phiếu 
Bắc  

169 phiếu 

Trung 

140 phiếu 

Nam 

149 phiếu 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

 Tổng số phiếu trả lời 
161 100.0% 100 100.0% 143 100.0% 404 100.0

% 

1 01h-02h 86 53.4% 70 70.0% 102 71.3% 258 63.9% 

2 02h-03h 39 24.2% 10 10.0% 03 2.1% 52 12.9% 

3 03h-04h 22 13.7% 00 0.0% 08 5.6% 30 7.4% 

4 Trên 04h 14 8.7% 20 20.0% 08 5.6% 42 10.4% 

5 Không sử dụng 00 0.0% 00 0.0% 22 15.4% 22 5.4% 

 

Biểu đồ 2.2: Thời gian sử dụng tài liệu của ngƣời dùng tin khiếm thị 

   

 

Xem xét kỹ thì đối tƣợng NDTKT thƣờng xuyên dành 01-02 tiếng đồng 

hồ/lần sử dụng tài liệu đa số là các em học sinh khiếm thị. Theo chƣơng trình học 

tại trƣờng, mỗi lớp đều có tiết học TV, học sinh phải tham gia đầy đủ nhƣ những 

tiết học khác. Do phần lớn các em học sinh khiếm thị nội trú nên ngoài thời gian 

sử dụng tài liệu trong tiết học thì học sinh khiếm thị có thể sử dụng tài liệu của TV 
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trƣờng. Việc quan sát tại TV, giao lƣu, trao đổi với cán bộ TV và NKT cho thấy số 

lƣợng học sinh khiếm thị thƣờng dành từ 01đến 02 giờ cho việc sử dụng TT tài 

liệu trong TV. Họ thƣờng dành thời gian học và sử dụng TT tài liệu để hoàn thành 

các bài tập đƣợc giáo viên đã giao trên lớp cũng nhu củng cố, ôn tập và phát triển 

thêm các kiến thức đã học tại lớp.  

Mức độ thường xuyên tới thư viện của người dùng tin khiếm thị  

Qua số liệu khảo sát cho thấy NDTKT có nhu cầu đến TV có thể đƣợc chia ở 

03 nhóm với mức độ khác nhau:  

Bảng 2.3: Mức độ thƣờng xuyên đến thƣ viện của ngƣời dùng tin khiếm thị 

TT 
Mức độ thƣờng xuyên 

tới thƣ viện 

Miền 
Tổng số 

458 phiếu 
Bắc  

169 phiếu 

Trung 

140 phiếu 

Nam 

149 phiếu 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

 Tổng số phiếu trả lời 169 100.0 % 140 100.0% 149 100.0 % 458 100.0 % 

1 Hàng ngày 30 17.8% 50 35.7% 53 35.6% 133 29.0% 

2 03 ngày một lần 16 9.5% 22 15.7% 36 24.2% 74 16.2% 

3 01 tuần 01 lần 39 23.1% 4 2.9% 12 8.1% 55 12.0% 

4 02 tuần một lần 8 4.7% 6 4.3% 0 0.0% 14 3.1% 

5 Tháng một lần 15 8.9% 6 4.3% 5 3.4% 26 5.7% 

6 Trên 01 tháng một lần 32 18.9% 18 12.9% 5 3.4% 55 12.0% 

7 Không nhớ 22 13.0% 32 22.9% 15 10.1% 69 15.1% 

8 Chƣa bao giờ 7 4.1% 2 1.4% 23 15.4% 32 7.0% 

Biểu đồ 2.3:Mức độ thƣờng xuyên đến thƣ viện của ngƣời dùng tin khiếm thị 
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Nếu xét ở mức NDTKT có nhu cầu rất thường xuyên đến TVhàng ngày và 

03 ngày một lần thì có 45.2% số lƣợng NDTKT có thói quen đến TV, trong đó 

NDTKT tại miền Nam chiếm tỷ lệ cao nhất (59.8%) tiếp đó là miền Trung (51.4%) 

và cuối cùng là miền Bắc (27,3%). 

Nếu xét ở mức NDTKT có nhu cầu thường xuyên đến TV tuần 01 lần nói 

chung khá khiêm tốn (chiếm tỷ lệ 12%). Trong đó, 2.9% lƣợng NDTKT ở miền 

Trung và 8.1% NDTKT tại miền Nam có thói quen thƣờng xuyên đến TV tuần 01 

lần thấp chỉ dƣới 10%. Chỉ có NDTKT ở miền Bắc hay đến TV 01 tuần 01 lần với 

số lƣợng khá cao hơn miền Nam khoảng 02 lần và miền Trung khoảng 03 lần 

(23.1%). 

Nếu xét ở mức NDTKT có nhu cầu thấp, chỉ thỉnh thoảng mới đến TV: 02 

tuần 01 lần; 01 lần 01 tháng; trên 01 tháng 01 lần và thậm chí không nhớ thì trung 

bình là 35.9 % số NDTKT. Trong đó ở miền Bắc cao nhất (45.5%), tiếp đến là miền 

Trung (44.4 %) và miền Nam thấp nhất chỉ có 16.9%.  

Nếu xét ở mức NDTKTchưa có nhu cầu đến TV thì NKT chƣa bao giờ đến 

TV tại miền Bắc là gần 4.1%, miền Trung chỉ có 1.4%, trong khi đó ở miền Nam là 

15.4% và cả nƣớc là 7.0%. Tuy nhiên, gần một nửa tổng số NDTKT cho biết “ít đến 

TV” (nhu cầu thấp) hoặc chƣa có nhu cầu 

Số liệu điều tra chỉ ra42.9% tổng số NDTKT cho biết ít đến TV (nhu cầu thấp) 

hoặc không đến TV (chƣa có nhu cầu). Điều đó có nghĩa là quá bán số NDTKT 

(57.1%) rất thƣờng xuyên hoặc thƣờng xuyên đến TV. Điều này chứng tỏ TV là địa 

chỉ quen thuộc của NDTKT hƣớng tới khi muốn tiếp cận, sử dụng, khai thác TT để 

thỏa mãn NCT của bản thân. 

Vậy tại sao có tới gần nửa số lƣợng NDTKT lại ít hoặc chƣa có nhu cầu đến 

TV. Khi trao đổi NDTKT đã cho biết những lý do chủ yếu: do đi lại khó khăn, 

không có ngƣời đƣa đi, chƣa dành thời gian cho việc đi TV, không thích đọc, TV 

không có tài liệu nhƣ mong muốn, chất lƣợng phục vụ kém, không biết TV có thể 

phục vụ mình... Tất cả lý do đƣợc NDTKT nêu ra trong bảng số liệu và biểu đồ 2.4 

nhƣ sau: 
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Bảng 2.4: Lý do ngƣời dùng tin khiếm thị ít hoặc không tới thƣ viện 

TT Lý do 

Miền 
Tổng số 

458 phiếu 
Bắc  

169 phiếu 

Trung 

140 phiếu 

Nam 

149 phiếu 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

1 Đi lại khó khăn 101 59.8% 60 42.9% 49 34.3% 210 46.5% 

2 Không thích đọc 00 0.0% 00 0.0% 06 4.2% 06 1.3% 

3 Chất lƣợng phục vụ kém 00 0.0% 00 0.0% 00 0.0% 00 0.0% 

4 TL không đúng nhu cầu 63 37.3% 40 28.6% 05 3.5% 108 23.9% 

5 Không có phƣơng tiện 32 18.9% 20 14.3% 03 2.1% 55 12.2% 

6 Không có ngƣời mắt sáng đi kèm 63 37.3% 30 21.4% 28 19.6% 121 26.8 % 

7 Không biết TV thể phục vụ mình  32 18.9% 20 14.3% 55 38.5% 107 23.7% 

8 Không có thời gian 22 13.0% 00 0.0% 15 10.5% 37 8.2% 
 

Biểu đồ 2.4: Lý do ngƣời dùng tin khiếm thị ít hoặc không tới thƣ viện 

 
 

Hiện tƣợng NDTKT ít đến TV có thể do nguyên nhân yếu tố khách quan và 

chủ quan từ phía NDTKT và nguyên nhân từ phía TV theo cảm nhận của họ 

Nguyên nhân khách quan của NDTKT: Có thể khằng định đây là nguyên 

nhân chính và lớn nhất làm cho NDTKT chƣa hoặc ít có nhu cầu đến TV. Theo kết 

quả khảo sát 46.5% NDTKH cho biết họ không thƣờng xuyên đến TV vì gặp khó 

khăn trong việc di chuyển. NKT bị hạn chế về thị giác nên việc tự đi lại gặp trở ngại 

lớn khi môi trƣờng giao thông của Việt Nam hết sức phức tạp, chƣa có tính thân 

thiện, bảo đảm an toàn cho họ. Khi công trình giao thông ở Việt Nam chƣa tính đến 

sự tham gia của ngƣời khuyết tật nói chung và NKT nói riêng thì việc họ tự tham 

gia giao thông tại Việt Nam có thể nguy hiển với bản thân nếu không có ngƣời mắt 

sáng hỗ trợ đƣa đi (26.8%). Điều này là thách thức lớn với NKT đó là “lực bất tòng 
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tâm” khi muốn chủ động đi lại tới TV sử dụng TT tài liệu. Sự phụ thuộc vào ngƣời 

khác để thỏa mãn nhu cầu đến TV sử dụng TT, tài liệu là điều không thể tránh khỏi 

với NKT ở Việt Nam. 

Nguyên nhân xuất phát từ phía cơ quan TT-TV:đƣợc NDTKT đƣa ra đó là: 

Tài liệu không đúng mong muốn (23,9%) và 12.2% NDTKT đánh giá rằng: TV 

không có phƣơng tiện (trang thiết bị, máy tính, phần mềm chuyên dụng) để phục vụ 

họ. Một tín hiệu đáng mừng là không có NDTKT nào cho rằng không hoặc ít đến 

TV là do chất lƣợng phục vụ kém. Bên cạnh đó, 23.7% NDTKT không đến TV do: 

không biết TV có thể phục vụ họ đã cho thấy NKT chƣa nắm đƣợc TT đầy đủ về 

các TV mình có thể đƣợc đƣợc phục vụ, đƣợc khai thác sử dụng TT đồng thời cũng 

cho thầy công tác quảng bá, marketing của TV cũng chƣa đƣợc triệt để và rộng rãi 

tới đối tƣợng NKT. 

Nguyên nhân chủ quan của NDTKT: 9.5% NDTKT cho biết lý do không có 

nhu cầu đến TV do họ không thích đọc và 1.3% NDTKT không có thời gian đến 

TV sử dụng TT tài liệu. Lý do này có thể họ chƣa có thói quen sử dụng TT tài liệu 

hoặc họ đã tiếp nhận nguồn tin theo những nguồn khác. Ví dụ nhƣ: nghe đài radio, 

Tivi, sử dụng TT trên Internet, bị mù chữ  hoặc một số NDT theo tác giả điều tra có 

tuổi cao và đang là lãnh đạo HNM các cấp thƣờng không có thời gian đến TV sử 

dụng tài liệu mà thƣờng đƣợc nhận các tài liệu của HNM Việt Nam xuất bản và 

phát hành cho các tổ chức hội thành viên tỉnh thành trong cả nƣớc. 

Nhƣ vậy có thể kết luận là NDTKT đã thực sự có NCT, họ sử dụng TT trong 

mọi hoạt động của đời sống: học tập, lao động, giải trí, sản xuất... Dù bị hạn chế về 

thị giác nhƣng họ vẫn có thói quen dành khoảng thời gian tƣơng đối cho việc đến 

các cơ quan TT-TV và sử dụng tài liệu. 

2.2. Nhu cầu về nội dung thông tin của ngƣời dùng tin khiếm thị 

2.2.1. Đặc điểm chung 

Kết quả điều tra cho thấy NCT của NDTKT khá đa dạng về nội dung. Họ 

đều có NCT về nội dung TT ở hầu hết các lĩnh vực tri thức. Tuy nhiên, NCT về nội 

dung TT ở từng lĩnh vực tri thức nhìn chung có sự khác biệt rõ ràng.  
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Ngoài ra một số NDTKT còn có nhu cầu về nội dung các TT hoạt động của 

HNM. Những NDTKT cần có TT cụ thể này đều là các cán bộ lãnh đạo của tổ 

chức hội các cấp của 03 miền. Họ luôn cần có nội dung TT của tổ chức để nắm bắt 

triển khai các công tác của HNM do mình phụ trách đƣợc thông suốt và hiệu quả.  

Một số ít NDTKT có nhu cầu cụ thể là sách có nội dung TT về âm nhạc. 

Đây là NDTKT hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Nội dung TT của họ cũng 

chính là để phục vụ cho công việc của họ.  

Bảng 2.5 : Nhu cầu về nội dung tài liệu của ngƣời dùng tin khiếm thị 

TT Nội dung thông tin 

Miền 
Tổng số 

458 phiếu 
Bắc  

169 phiếu 

Trung 

140 phiếu 

Nam 

149 phiếu 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

 Tổng số phiếu trả lời 169 100.0 % 140 100.0% 149 100.0 % 458 100.0 % 

1 Tự nhiên  23 13.6 % 30 21.4 % 82 55.0 % 135 29.5 % 

2 Chính trị  49 29.0 % 16 11.4 % 25 15.8 % 90 19.7 % 

3 Kinh tế  52 30.8 % 02 0.1 % 08 5.4 % 62 13.5 % 

4 Y tế 42 24.9 % 10 7.1% 16 17.4 % 68 14.8 % 

5 Ngoại ngữ 79 46.7 % 22 27.5% 44 29.5 % 145 36.4 % 

6 Kỹ thuật & Công nghệ 31 18.3 % 16 20.0% 34 22.8 % 81 20.4 % 

7 Xã hội & Nhân văn 124 73.4 % 35 43.8% 79 53.0 % 196 52.0 % 

8 Văn hóa nghệ thuật 105 62.1 % 41 51.3% 46 30.9 % 192 48.2 % 

Biểu đồ 2.5: Nhu cầu về nội dung tài liệu của ngƣời dùng tin khiếm thị 

 

* Lĩnh vực thông tin đƣợc ngƣời khiếm thị quan tâm nhiều 

Ngƣời dùng tin khiếm thị yêu thích nhất các TT về lĩnh vực xã hội nhân văn 

(52%), văn hóa nghệ thuật (chiếm khoảng 48.2%). Bên cạnh đó, họ sử dụng khá 

nhiều các tài liệu về lĩnh vực ngoại ngữ (36.4%) và khoa học tự nhiên (29.5%). 
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Ngoài ra, xem xét nhật ký phục vụ NDT tại các TV và các hoạt động TV lƣu động 

cho thấy yêu cầu của NKT thiên về các lĩnh vực giống nhƣ kết quả điều tra trả lời 

bảng hỏi.  

Các mảng TT trên là những nội dung TT gần gũi với cuộc sống nói chung 

của con ngƣời. Vì vậy, NCT của NKT cao hơn các lĩnh vực còn lại là điều rất dễ 

hiểu. Khi phỏng vấn, NKT cho biết học yêu tích, quan tâm tới lĩnh vực nội dung 

trên trƣớc hết vì họ thích đọc các tác phẩm văn học của Việt Nam và thế giới. Đọc 

sách văn học là sở thích, niềm vui của họ. Sách là ngƣời bạn tâm giao, ngƣời bạn tri 

kỷ khi bản thân họ khá tự ti, ngại giao tiếp với việc kết bạn với ngƣời bình thƣờng. 

Đọc sách là lúc họ đƣợc khám phá một thế giới mới và đƣợc là chính mình. 

Ngoài ra việc quan tâm sử dụng tài liệu về các lĩnh vực này là do NDTKT đang 

còn là học sinh, sinh viên tại các nhà trƣờng. Vì vậy, họ có nhu cầu sử dụng tài liệu TT 

phục vụ cho việc học tập. Đặc biệt, sinh viên khiếm thị thƣờng theo học chuyên ngành 

về khoa học xã hội và nhân văn, nghệ thuật nhƣ: công tác xã hội, xã hội học, ngôn ngữ, 

văn học, âm nhạc, tâm lý, TT-TV, âm nhạc nghệ thuật (đàn, hát),…  

Trong quá trình trao đổi nhiều sinh viên khiếm thị còn cho biết: ngoài mong 

muốn, ƣớc mơ và sở thích cũng nhƣ khả năng làm việc của thị giác, việc lựa chọn 

nghề nghề tại các trƣờng đại học họ cũng đƣợc các thầy cô tại các trƣờng giáo dục 

chuyên biệt cho ngƣời khuyết tật đƣa ra lời khuyên và gợi ý. Thông thƣờng thì các 

chuyên gia này thƣờng khuyên các học sinh khiếm thị nên theo các ngành thuộc 

lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ, sƣ phạm phù 

hợp hơn các ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật công nghệ đòi hỏi sự 

chính xác cao. 

Mặt khác, các cơ sở sản xuất tài liệu chuyên biệt cho NDTKT tập trung khá 

lớn vào các tài liệu khoa học xã hội và nhân văn, văn hóa và nghệ thuật. Đây là điều 

kiện thuận lợi để giúp NKT tiếp cận tài liệu mình yêu thích. 

* Lĩnh vực thông tin đƣợc ngƣời dùng tin khiếm thị quan tâm 

Ngƣời dùng tin khiếm thị khá quan tâm tới những TT phản ánh về chính trị 

(19.7%), kỹ thuật và công nghệ (20.4%%). Khi trao đổi, NKT cho biết vì cuộc sống hàng 
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ngày luôn gắn liền với các vấn đề văn hóa, xã hội, chính trị. Bên cạnh đó, NDTKT ngày 

càng quan tâm đến những TT về kỹ thuật và công nghệ tiến bộ để nắm bắt, cập nhật 

những thành tựu về KH&CN giúp họ dễ dàng học tập, tiếp cận TT, hòa nhập cộng đồng. 

Tuy nhiên trong cuộc sống những vấn đề này thay đổi liên tục nên nếu chƣa phải là lĩnh 

vực họ đang học tập, nghiên cứu thì họ thƣờng tiếp cận nhanh TTcó tính chất thời sự trên 

các phƣơng tiện TT đại chúng nhiều hơn là các tài liệu tại TV.  

* Lĩnh vực thông tin đƣợc NKT ít quan tâm  

Các tài liệu về lĩnh vực kinh tế (13.5%) và y tế (14.8%) chƣa đƣợc NDTKT 

thƣờng xuyên sử dụng (đều chƣa đến 15%). Đây là hai lĩnh vực khoa học khá khó và 

trừu tƣợng với NKT.  

Hầu hết, NDTKT thƣờng sống phụ thuộc vào ngƣời mắt sáng, gia đình và xã 

hội. Họ rất ít phải đảm nhiệm là trụ cột kinh tế trong gia đình và họ thƣờng đƣợc 

nhận trợ cấp của xã hội. Việc làm đối với họ rất hạn chế về các lĩnh vực nghề 

nghiệp. Vì vậy, những tài liệu về kinh tế ít thu hút sự quan tâm của họ. 

Khi họ có vấn đề về sức khỏe thì họ thƣờng đến các trung tâm y tế để chăm sóc 

sức khỏe. NDTKT chỉ quan tâm đến các tài liệu có nội dung y tế mang tính chất tuyên 

truyền, đơn giản nhƣ cách phòng chống bệnh, bảo vệ sức khỏe. Còn những tài liệu mang 

tính chi tiết, chuyên sâu và học thuật có thể sẽ trở thành trừu tƣợng và khó hiểu đối với 

họ nên họ không sử dụng. 

2.2.2. Đặc điểm theo nhóm  

* Theo vùng địa lý 

Theo bảng và biểu đồ 2.5 cho thấy NDTKT có nhu cầu về nội dung TT của 

cả ba miền là tƣơng đối giống nhau. Đặc biệt, NDTKT ở 02 miền Trung và miền 

Nam có NCT về nội dung tƣơng đối đồng đều và giống nhau về tất cả các lĩnh vực 

nội dung tri thức.  

Nhu cầu tin của NDTKT tại miền Bắc có một điểm khác biệt là nhu cầu về 

Chính trị (29.0%) và kinh tế (30%) cao hơn rất nhiều so với hai miền còn lại. 

Theo bảng và biểu đồ 2.5 cho thấy NKT có nhu cầu về nội dung TT của cả 

ba miền là tƣơng đối giống nhau. Đặc biệt là NKT ở miền Trung và niềm Nam có 

NCT về nội dung tƣơng đối đồng đều và giống nhau về tất cả các lĩnh vực nội dung 

tri thức.  
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Nhu cầu tin của NKT tại miền Bắc có một điểm khác biệt là nhu cầu về Chính 

trị (gần 30%) và kinh tế (hơn 15%) tăng cao hơn rất nhiều so với 02 miền còn lại.  

* Theo lứa tuổi 

Tùy thuộc vào từng lứa tuổi của NDTKT mà NCT có sự tập trung vào lĩnh 

vực nội dung TT tài liệu khác nhau: 

Bảng 2.6: Nhu cầu về nội dung tài liệu theo lứa tuổi của ngƣời dùng tin khiếm thị  

TT Nội dung thông tin 

Lứa tuổi 
Tổng số 

Dƣới 19  19 – 44 45 – 60 Trên 60 

SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL 

 Tổng số phiếu trả lời 133 100% 169 100% 58 100% 24 100% 384 100% 

1 Tự nhiên  77 57.9% 45 26.6% 0 0.0% 0 0.0% 122 31.8% 

2 Chính trị  0 0.0% 62 36.7% 12 20.6% 3 12.5% 77 20.1% 

3 Kinh tế  3 2.3% 39 23.1% 13 22.4 2 8.3% 57 14.8% 

4 Y tế 3 2.3% 40 23.7% 6 10.3 1 4.2% 50 13.0% 

5 Ngoại ngữ 36 30.8% 88 56.4% 5 8.6% 0 0.0% 129 37.8% 

6 Kỹ thuật & Công nghệ 27 23.1% 39 25.0% 5 8.6% 0 0.0% 71 20.8% 

7 Xã hội & Nhân văn 24 20.5% 86 55.1% 37 66.0% 8 33.3% 155 45.5% 

8 Văn hóa nghệ thuật 39 33.3% 90 57.7% 29 51.8% 7 19.2% 165 48.4% 

Biểu đồ 2.6. Nhu cầu về nội dung tài liệu theo lứa tuổi của ngƣời dùng tin khiếm thị 

 

Nhóm người dùng tin khiếm thị dưới 19 tuổi: 

Nhóm NDTKT trẻ tuổi này thƣờng có NCT rất lớn về lĩnh vực TT tự nhiên 

57.9%. Tiếp theo là nội dung về văn hóa nghệ thuật 33.3%, ngoại ngữ 30.8%, kỹ 

thuật và công nghệ 23.1%, xã hội và nhân văn 20.5%. Trong khi đó, nhóm này lại 
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chƣa có nhu cầu về mảng chính trị (0%) và có nhu cầu về tài liệu mang nội dung 

kinh tế và y tế rất thấp chỉ 2.3%.  

Nguyên nhân của hiện tƣợng này là do nhóm đang ở tuổi đƣợc đến trƣờng học 

tập trang bị kiến thức. Chƣơng trình học của hệ giáo dục phổ cập này là các khoa học 

cơ bản. Nhu cầu của nhóm chủ yếu là những TT tài liệu phục vụ cho việc học tập.Sự 

khác biệt trong giáo dục hệ mầm non, tiểu học, trung học phổ thông, trung học cơ sở 

là các lĩnh vực tri thức tăng dần độ khó cả về lĩnh vực TT và tri thức theo các lớp các 

khối. NDTKT hạn chế về thị giác nên trong giáo dục tại các trƣờng chuyên biệt cũng 

dạy cho học sinh từ những kí hiệu dễ là chữ nổi rồi mới đến các kí hiệu số, nhạc… 

Đây là giai đoạn ngƣời đi học cần rất nhiều TT các lĩnh vực cơ bản của phân khúc: 

Văn hóa nghệ thuật; Khoa học xã hội; Ngoại ngữ; Tự nhiên. 

Nhóm người dùng tin khiếm thị từ 19 đến 45 tuổi 

Nhóm này lại có NCT về nội dung các lĩnh vực tri thức khá đồng đều. Họ có 

nhu cầu cao về các tài liệu văn hóa nghệ thuật (57.7%), ngoại ngữ (56.4%) và khoa 

học xã hội (hơn 55%), các nhu cầu về tài liệu về tự nhiên, kinh tế, y tế, khoa học 

công nghệ chỉ khoảng hơn kém 25%. Nhu cầu TT về chính trị tăng cao tới 36.7%. 

 Hiện tƣợng này là do họ đang ở độ tuổi học đại học và đi làm. Khi bắt đầu 

học đại học cũng nhƣ lập nghiệp thì họ cần học hỏi các kiến thức cơ bản, đồng thời 

phải tự trau dồi, trang bị kiến thức về xã hội. 

 Nhóm người dùng tin khiếm thị  từ 45 đến 60 tuổi 

 Họ có NCT tập trung vào lĩnh vực xã hội và nhân văn (66%), văn hóa nghệ 

thuật (51.8%), kinh tế (22.4%), chính trị (20.6%). Trong khi đó, NDTKT có NCT 

về Y tế chỉ 10.3% và không có NCT về lĩnh vực tự nhiên.  

Nhóm NDTKT ở độ tuổi này có kinh nghiệm sống, có năng lực làm việc ở 

mức độ nhất định. Họ thƣờng tập trung vào các tài liệu có nội dung giúp họ giải 

quyết công việc, các mối quan hệ xã hội. 

 Nhóm người dùng tin khiếm thị trên 60 tuổi trở lên 

Nhóm NDTKT lão niên này có NCT không cao. NCT của họ về lĩnh vực xã 

hội và nhân văn (33%) là nhiều nhất, văn hóa nghệ thuật (hơn 19%) và chính trị 

(gần 13%).  
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Nhóm NDT ở độ tuổi này thƣờng đã nghỉ công tác nên khi trao đổi họ cho 

biết do thị giác ngày càng kém nên không có nhu cầu đọc tài liệu nhiều. Đôi khi, họ 

đọc tài liệu chỉ nhằm mục đích giải trí mà thôi.  

* Theo giới tính 

Bảng 2.7: Nhu cầu về nội dung tài liệu theo giới tính của ngƣời dùng tin khiếm thị 

TT Nội dung thông tin 

Nam giới 

297 ngƣời 

Nữ giới 

161 ngƣời 

Tổng số 

458 ngƣời 

SL TL SL TL SL TL 

297 100% 161 100% 458 100% 

1 Tự nhiên  104 35.0% 31 19.3% 135 29.5% 

2 Chính trị  45 15.2% 45 28.0% 90 19.7% 

3 Kinh tế 41 13.8% 21 13.0% 62 13.5% 

4 Y tế 36 12.1% 32 19.9% 68 14.8% 

5 Ngoại ngữ 82 32.8% 63 42.6% 145 36.4% 

6 Kỹ thuật & Công nghệ 59 23.6% 22 14.9% 81 20.4% 

7 Xã hội & Nhân văn 123 49.2% 73 49.3% 196 49.2% 

8 Văn hóa nghệ thuật 115 46.0% 77 52.0% 192 48.2% 

Biểu đồ 2.7: Nhu cầu về nội dung tài liệu theo giới tính của ngƣời dùng tin khiếm thị 

 

Giữa hai nhóm NDTKT nam giới và nữ giới có NCT về tài liệu lĩnh vực văn 

hóa xã hội và văn hóa nghệ thuật đều cao (trên dƣới 50%), kinh tế (khoảng 13%).  
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Trong khi đó, NCT lĩnh vực tự nhiên, chính trị, ngoại ngữ theo giới tính có 

sự khác biệt không nhỏ giữa NDTKT là nam giới với NDTKT là nữ giới.  

Nếu NDTKT nam ƣa thích hơn TT về tự nhiên (35,0%), kỹ thuật, công nghệ 

(23,6%) thì NDTKT nữ giới lại dành sự quan tâm của mình nhiều hơn vào các 

mảng tri thức ngoại ngữ (42,6%) và y tế (19,9%). 

Tóm lại:  

Nhu cầu nội dung TT của NDTKT đƣợc hình thành, nảy sinh và phát triển 

cũng có những nét chung với các NCT của ngƣời bình thƣờng khác. Nhu cầu về nội 

dung TT của họ từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp.  

Nhu cầu về nội dung TT của NDTKT thấp: mảng nội dung NKT ƣa thích 

nhất cũng chỉ xấp xỉ 50% về khoa học xã hội và nhân văn và mảng văn hóa nghệ 

thuật, có lĩnh vực chỉ gần 15% NDTKT có nhu cầu mà thôi. Nếu xét theo các nhóm 

riêng rẽ theo độ tuổi hay địa lý NCT còn ở mức gần 0% mà thôi. Rõ ràng, NCT của 

NDTKT không cao và chƣa toàn diện. Điều này, chƣa phù hợp với xu thế phát triển 

chung của con ngƣời khi mà khoa học kỹ thuật, CNTT và truyền thông phát triển 

nhƣ vũ bão, thay đổi từng ngày, từng giờ mà NCT của NDTKT lại có xu thế ngƣợc 

lại. Bên cạnh đó sự phát triển của y tế do bệnh mới xuất hiện, kỹ thuật trị bệnh, 

thuốc, phòng bệnh…, Kinh tế, chính trị, xã hội thay đổi nhanh trong trong xu thế 

quốc tế hóa, toàn cầu hóa.  

Có thể nói NCT của NDTKT thấp, không toàn diện và chƣa đi theo xu thế 

thay đổi nói chung.   

2.3. Nhu cầu về hình thức thông tin của ngƣời dùng tin khiếm thị 

2.3.1. Nhu cầu về ngôn ngữ thông tin  

Ngƣời khiếm thị vốn bị hạn chế về cơ quan thị giác - cơ quan đƣợc đánh giá 

là tiếp nhận đến trên 80% TT về một đối tƣợng. Việc cảm thụ thế giới xung quanh 

hay việc đọc, tiếp nhận nội dung TT của họ nhờ vào chút thị giác còn lại (có thể) và 

phụ thuộc hoàn toàn các giác quan khác: xúc giác, vị giác, khứu giác, thính giác. Vì 

vậy, nhu cầu về hình thức TT của NKT cũng có những đặc điểm khác biệt. 

 Do khiếm khuyết về thị giác, khả năng sử dụng tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ 

khác nhau của NDTKT chƣa phong phú. Chính vì vậy, nhu cầu về ngôn ngữ tài liệu 
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của NDTKT chƣa đa dạng. Số liệu khảo sát cho thấy ngoài ngôn ngữ mẹ đẻ (tiếng 

Việt) 100% NDTKT có nhu cầu sử dụng thì nhu cầu sử dụng các tài liệu bằng ngoại 

ngữ là vô cùng khiếm tốn. 

Bảng 2.8: Nhu cầu về ngôn ngữ thông tin của ngƣời dùng tin khiếm thị 

TT 
Ngôn ngữ  

thông tin, tài liệu 

Lứa tuổi 
Tổng số 

458 phiếu 
Bắc 

169 phiếu 

Trung  

140 phiếu 

Nam 

149 phiếu 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

 Tổng số phiếu trả lời 169 100% 140 100% 149 100% 384 100% 

1 Tiếng Việt 169 100% 140 100% 149 100% 384 100% 

2 Tiếng Anh 51 30.2% 17 12.2% 32 21.5% 98 21.4% 

3 Tiếng Nga 00 0.0% 00 0.0% 00 0.0% 00 0.0% 

4  Tiếng Pháp 00 0.0% 00 0.0% 00 0.0% 00 0.0% 

5  Tiếng Trung 00 0.0% 00 0.0% 00 0.0% 00 0.0% 

6  Tiếng Đức 00 0.0% 00 0.0% 00 0.0% 00 0.0% 

7  Ngôn ngữ khác 03 1.8% 01 0.7% 04 2.7% 08 1.8% 

Biểu đồ 2.8:Nhu cầu về ngôn ngữ thông tin của ngƣời dùng tin khiếm thị 

 

Khả năng sử dụng ngôn ngữ nƣớc ngoài của NDTKT rất hạn chế, chỉ có 

21,4% NDTKT có nhu cầu sử dụng tài liệu bằng tiếng Anh, các ngôn ngữ khác hầu 

nhƣ họ chƣa có nhu cầu sử dụng. 

Hiện nay, tiếng Anh đƣợc coi là ngôn ngữ quốc tế sử dụng giao tiếp nhau. Tại 

Việt Nam, tiếng Anh đƣợc coi là ngoại ngữ quan trọng và phổ biến nhất. Phần lớn các 

trƣờng học ở Việt Nam đào tạo ngƣời học ngoại ngữ là tiếng Anh. NDTKT là học sinh 

tại các trƣờng giáo dục chuyên biệt hay giáo dục hòa nhập cũng đƣợc đào tạo tiếng 

Anh là chủ yếu nên NDTKT thƣờng có nhu cầu sử dụng TT bằng ngôn ngữ tiếng Anh.  
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Ngƣời dùng tin là sinh viên khiếm thị có nhu cầu về tài liệu ngoại ngữ tiếng 

Anh nhiều và thƣờng xuyên hơn so với NDTKT là học sinh khiếm thị ở các trƣờng phổ 

thông. Đây cũng chính là điều hiển nhiên do việc học tập, giảng dạy ở bậc đại mang 

tính chất nghiên cứu, học thuật so với hệ phổ thông nên ngoài nguồn tin là tiếng Việt, 

các sinh viên còn phải tiếp cận với các nguồn tin khác bằng các ngôn ngữ khác trong 

đó có nhu cầu về tài liệu tiếng Anh là chủ yếu. 

Kết quả cho thấy không ai có  nhu cầu sử dụng tài liệu bằng tiếng Nga, Pháp, 

Trung, Đức. Nhƣng có một điều thú vị trong câu hỏi ngôn ngữ khác thì có 08 

(2.4%) NDTKT cho biết có nhu cầu sử dụng TT ngôn ngữ tiếng Nhật. Tìm hiểu kỹ, 

tác giả đƣợc họ cho biết tổ chức ở Nhật có tài trợ nhân đạo cho NDTKT nên một số 

ngƣời đã đƣợc sang Nhật học tập văn hóa và học nghề một thời gian, do đó họ có 

khả năng sử dụng ngôn ngữ này. 

Nhìn chung, NCT của NDTKT về ngôn ngữ tài liệu chủ yếu chỉ là tiếng Việt. 

NCT về tài liệu bằng ngoại ngữ không cao và chƣa đa dạng. NCT của NDTKT về 

ngoại ngữ chủ yếu là tiếng Anh, cá biệt có một vài ngƣời có nhu cầu về tài liệu 

tiếng Nhật. Điều này cũng cho thấy NDTKT có khả năng giao lƣu, hội nhập với 

quốc tế. 

2.3.2. Nhu cầu về dạng thông tin của người dùng tin khiếm thị 

* Đặc điểm chung   

 NDTKT tiếp cận TT với nhiều hình thức khác nhau. Có thể quy thành hai 

dạng chính: TT ở dạng tài liệu và TT ở dạng khác. 

Sơ đồ 2.1. Nhu cầu về dạng thông tin của ngƣời dùng tin khiếm thị 
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Thông tin dạng tài liệu 

NDTKT tiếp cận TT ở dạng tài liệu gồm với 03 nhóm chính: nhóm tài liệu 

chữ đen, nhóm tài liệu chuyên biệt và nhóm tài liệu điện tử/số 

*Nhóm tài liệu chữ đen là các tài liệu thông thƣờng của ngƣời mắt sáng nhƣ: 

mục lục, thƣ mục, sách báo tạp chí, tài liệu chữ đại. Đây là những tài liệu đƣợc in ấn 

theo ký hiệu chữ viết của ngƣời mắt sáng. Đối với NDTKT khi phân biệt các loại 

hình tài liệu họ thƣờng gọi đây là nhóm tài liệu chữ đen (do phần lớn liệu này đƣợc 

in trên giấy trắng với chữ là mực đen) để phân biệt với tài liệu chữ nổi. Trong điều 

kiện sức khỏe thị lực vẫn còn thì NDTKT vẫn có thể tiếp cận và khai thác TT nhóm 

tài liệu này. 

*Nhóm tài liệu chuyên biệt cho NDTKT là những dạng tài liệu dành cho họ 

sử dụng, ngƣời mắt sáng thƣờng không sử dụng các tài liệu này. Vì vậy, thuật ngữ 

tài liệu chuyên biệt thƣờng dùng để chỉ các tài liệu đặc trƣng cho NDTKT.  

- Những tài liệu giúp NDTKT tiếp cận TT qua giác quan xúc giác (sờ - đọc 

bằng tay). Nhà sản xuất có thể xuất bản sách nổi hoàn toàn bằng các ký tự nổi hay hình 

nổi: sơ đồ nổi, hình ảnh nổi, sách xúc giác; thƣ mục chữ nổi, sách báo tạp chí chữ nổi 

(chữ Moon hoặc Braille). Nhƣng có khi họ cũng xuất bản tài liệu bằng hình, chữ nổi và 

chữ đen (còn gọi là tài liệu chữ đôi). Những tài liệu này NDTKT có thể đọc trực tiếp 

qua các ngón tay hay bàn tay chạm vào để cảm nhận. Ngƣời mắt sáng thƣờng khó có 

thể “đọc” nhanh và hiệu quả ký hiệu chữ nổi nhƣ NKT. Với sách đôi (chữ nổi và chữ 

đen) có thể tạo ra cơ hội cho cha mẹ, gia đình NKT có thể chƣa biết chữ nổi nhƣng vẫn 

tƣơng tác cùng đọc sách với NKT. Đây cũng là phƣơng tiện để các cơ quan, tổ chức 

TT-TV có thể tổ chức các cuộc giao lƣu giữa NKT và ngƣời mắt sáng. 

- Những tài liệu giúp NDTKT tiếp cận TT qua cơ quan thính giác (nghe): 

nhƣ băng đĩa, sách nói, CD, băng có thuyết minh hình ảnh. Để tiếp nhận TT theo 

hình thức tài liệu này thì NDTKT bắt buộc phải sử dụng các thiết bị (phƣơng tiện) 

hỗ trợ: nhƣ đài, đầu đọc, máy tính... Dạng tài liệu này ngƣời mắt sáng đều có thể sử 

dụng đƣợc. Ví dụ: các đĩa, băng âm nhạc, phim,... Dạng tài liệu này có thể dùng 

chung cho mọi NDT khác (trừ NDT bị khiếm thính). Sách nói là một dạng thông 

thƣờng ban đầu chỉ ở dạng off-line đƣợc xuất bản trên các đĩa CD. Tuy nhiên, với sự 
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phát triển của CNTT thì hiện nay NDTKT có thể đƣợc thỏa mãn NCT khi khai thác 

sách nói trên mạng Internet bằng máy tính hoặc điện thoại thông minh. 

* Nhóm tài liệu điện tử/số nhƣ: CSDL thƣ mục, CSDL dữ kiện, CSDL toàn 

văn, các TT trên website. Đây là những tài liệu số đã và đang đƣợc các cơ quan TT-

TV phát triển trong xu thế vận vật kết nối, học liệu mở, tài nguyên TT mở. NDT dễ 

dàng chia sẻ, phát triển và làm giầu thêm nguồn lực TT. Trong xu hƣớng đó, 

NDTKT nếu đã đƣợc trang bị, đƣợc đào tạo sử dụng máy tính và mạng Internet; 

Các website đƣợc xây dựng theo các chuẩn W3C, đảm bảo dễ tiếp cận, không tạo ra 

bất cứ rào cản nào cho ngƣời dùng trong mọi bối cảnh sử dụng [25] cùng với việc 

cài đặt các phần mềm hỗ trợ cho NKT có thể đễ dạng tiếp cận đƣợc nội dung TT tài 

liệu giống nhƣ ngƣời mắt sáng.     

Thông tin dạng khác 

NDTKT ngoài việc tiếp cận TT dƣới hình thức các nguồn tài liệu thì họ còn 

có thể thông qua các nguồn TT khác nhƣ: radio, tivi, điện thoại; giao tiếp với con 

ngƣời và đƣợc ngƣời khác đọc tài liệu cho nghe. 

Về hình thức thể hiện TT, NDTKT đều có NCT ở tất cả 22 dạng TT đƣợc 

nêu trong bảng. Điều này chứng minh rằng NCT của NDTKT rất đa dạng về hình 

thức TT trong đó NCT về dạng TT tài liệu chữ Braille là cao nhất (68.8%) trong khi 

đó chỉ có dạng tài liệu chữ Moon là NDTKT hoàn toàn không có nhu cầu (0.0%). 

Bảng 2.9: Nhu cầu về dạng thông tin của ngƣời dùng tin khiếm thị 

TT Dạng thông tin 

Miền 

Tổng số Bắc 

169 phiếu 

Trung 

140 phiếu 

Nam 

149 phiếu 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

I TÀI LIỆU 

I.1 Tài liệu giấy 

1 Mục lục chữ đen 17 10.1% 20 14.3% 19 12.8% 56 12.2% 

2 Sách chữ đen 31 18.3% 21 15.0% 43 28.9% 95 20.7% 

3 Tạp chí, báo chữ đen 23 13.6% 9 6.4% 31 20.8% 63 13.8% 

4 Thƣ mục chữ đen 24 14.2% 17 12.1% 23 15.4% 64 14.0% 

5 Tài liệu dạng in chữ đại 40 23.7% 21 15.0% 46 30.9% 107 23.4% 

I.2 Tài liệu chuyên biệt 

6 TL dạng nổi 129 76.3% 68 48.6% 112 75.2% 309 67.5% 

7 Thƣ mục chữ nổi 123 72.8% 46 32.9% 71 47.7% 240 52.4% 

8 Tài liệu chữ Braille 129 76.3% 74 52.9% 112 75.2% 315 68.8% 

9 Tài liệu chữ Moon 00 0.0% 00 0.0% 00 0.0% 00 0.0% 

10 Tài liệu hình thức đôi 20 11.8% 07 5.0% 29 19.5% 56 12.2% 
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TT Dạng thông tin 

Miền 

Tổng số Bắc 

169 phiếu 

Trung 

140 phiếu 

Nam 

149 phiếu 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

11 Tạp chí, báo nổi 129 76.3% 62 44.3% 64 43.0% 255 55.7% 

12 Sách nói 77 45.6% 63 45.0% 81 54.4% 221 48.3% 
13 Băng, đĩa 93 55.0% 26 18.6% 05 3.4% 124 27.1% 

14 Băng có thuyết minh về hình ảnh 04 2.4% 02 1.4% 05 3.4% 11 2.4% 

1.3 Tài liệu điện tử/số 

15 Website 132 78.1% 39 27.9% 60 40.3% 231 50.4% 

16 CSDL thƣ mục 64 37.9% 42 30.0% 51 34.2% 157 34.3% 

17 CSDL dữ kiện 90 53.3% 06 4.3% 126 84.6% 222 48.5% 

18 CSDL toàn văn 93 55.0% 06 4.3% 126 84.6% 225 49.1% 

II KHÁC 

19 Điện thoại 96 56.8% 67 47.9% 98 65.8% 261 57.0% 
20 Radio 92 54.4% 68 48.6% 83 55.7% 243 53.1% 

21 Tivi 79 46.7% 50 35.7% 28 18.8% 157 34.3% 

22 Có ngƣời đọc cho nghe 51 30.2% 44 31.4% 57 38.3% 152 33.2% 

23 Nói chuyện, giao tiếp 107 63.3% 94 67.1% 91 61.1% 292 63.8% 
 

* Nhu cầu tin dạng tài liệu 

Nhu cầu về tài liệu chữ đen 

Tại Việt Nam, NDTKT có nhu cầu về nhóm tài liệu chữ đen tƣơng đối thấp 

chỉ giới hạn trong khoảng 12% đến 24%. Nguồn tài liệu dạng: sách báo, tạp chí, thƣ 

mục, mục lục ở dạng chữ đen rất phong phú tại các hệ thống TV công cộng, TV 

trƣờng học, TV trƣờng đại học, TV tƣ nhân, các tủ sách trong quận huyện xã, 

phƣờng, tủ sách của nhà dân, các nhà xuất bản. Dạng tài liệu sách đen - là tài liệu 

phổ biển nhất của ngƣời mắt sáng. Điều này có nghĩa là NKT vẫn có thể sử dụng 

khai thác TT tại các TV nói chung. 

Một số NKT mà thị giác vẫn có thể nhìn đƣợc một chút, họ vẫn có thể đọc 

đƣợc sách thƣờng. Thông thƣờng khi đọc họ phải để mắt sát gần với tài liệu mới 

nhìn đƣợc con chữ và luôn có cảm giác mỏi mắt nếu đọc hơi lâu. Do đó, NDTKT 

vẫn có nhu cầu sử dụng đƣợc các SPTTchữ đen nhƣ ngƣời mắt sáng, tuy tốc độ 

đọc và khả năng nhìn rõ các ký tự TT có thể không nhanh và chính xác nhƣ ngƣời 

bình thƣờng. NCT của NDTKT nhìn chung khá khiếm tốn (20.7%) trong đó 

NDTKT tại miền Nam cao nhất là 28.9%, miền Bắc 18.3% và miền Trung 15%. 

NCT của họ về loại hình tài liệu này phụ thuộc vào khả năng thị lực còn lại của 

mình. Đây chính là nguyên nhân là nguồn tin rất phong phú nhƣng nhiều khi 

NDTKT không thể khai thác tiếp cận đƣợc nội dung TT đƣợc. Vì vậy, NCT của 

NDTKT về loại hình này không cao. Tuy nhiên, điều này cũng chứng minh tất cả 
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các cơ quan TT-TV tuy chỉ có sách đen nhƣng vẫn có thể phục vụ một phần nào 

đó (dù không hiệu quả) TT cho NKT. 

* Nhu cầu về tài liệu chuyên biệt cho người dùng tin khiếm thị  

Nhu cầu về tài liệu chuyên biệt là cao nhất. NDTKT có nhu cầu tài liệu 

chuyên dạng rất cao là: tài liệu chữ Braille, tài liệu nổi (sơ đồ nổi, hình nổi, tài liệu 

xúc giác) 67.5%, thƣ mục chữ nổi 52.4%, sách báo chữ nổi 55.7% đƣợc chứng minh 

qua số liệu cao hơn 50% đến gần 70%. Ngƣợc lại, NDTKT có nhu cầu không nhiều 

đối với dạng tài liệu là băng có thuyết minh về hình ảnh chỉ có gần 2.4% và không 

có nhu cầu TT ở dạng tài liệu chữ Moon. Một điều thú vị cho thấy NDTKT Việt 

Nam dùng tài liệu, sách báo dạng chữ nổ, Braille và không có nhu cầu sử dụng tài 

liệu nổi theo kiếu ký tự chữ Moon. Kí hiệu chữ Braille và chữ Moon khác nhau, 

mỗi chữ cái Braille chỉ đƣợc ký hiệu tối đa là 06 chấm ở các vị trị khác nhau nên dễ 

sử dụng cho những ngƣời bị khiếm thị từ khi nhỏ tuổi, ngƣời học dễ dàng viết và 

trao đổi bằng ký hiệu chấm nổi. Chữ Moon đƣợc quy định bằng các ký hiệu nổi dễ 

dàng sử dụng hơn cho ngƣời nhƣợc thị, đặc biệt là ngƣời về già mắt bị lão hóa. Do 

hệ thống hệ chữ Braille đƣợc sử dụng thông dụng trên cả nƣớc trong giáo dục 

chuyên biệt của Việt Nam nhận trẻ đào tạo từ tuổi mầm non nên hệ thống HNM 

Việt Nam hầu nhƣ chỉ in ấn, xuất bản sách nổi bằng ký tự của chữ nổi Braille. Đây 

chính là nguyên nhân mà NDTKT Việt Nam chỉ có nhu cầu về hình thức TT bằng 

chữ Braille mà không phải bằng chữ Moon. 

Ngƣời dùng tin khiếm thị có nhu cầu sử dụng tài liệu dạng in nổi là lớn nhất 

(trong đó NDTKT tại miền Bắc, Nam đều có nhu cầu cao tƣơng đƣơng) do họ sử 

dụng giác quan xúc giác đến cảm nhận và tiếp thu TT là chủ yếu. Có thể xem dạng 

tài liệu in nổi là dạng tài liệu đặc biệt chỉ dành cho NKT sử dụng so với các dạng tài 

liệu khác phục vụ ngƣời mắt sáng.  

Bên cạnh đó, NDTKT sử dụng giác quan thính giác để tiếp nhận TT các dạng 

tài liệu là sách nói (NDTKT tại miền Nam có nhu cầu sử dụng sách nói cao nhất 

54.4%). Trong khi các dạng tài liệu là phim có thuyết minh về hình ảnh thì có nhu 

cầu thấp 2.3%. Nguyên nhân là những tài liệu này ít đƣợc sản xuất ở Việt Nam và 

phải có máy (phƣơng tiện cần đầu tƣ khá tốn kém tài chính) kèm theo để sử dụng nên 
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NDTKT cho biết họ chƣa có cơ hội sử dụng, ngƣời đã từng sử dụng thì không có tài 

liệu mới nên không có nhu cầu thêm.  

* Nhu cầu về tài liệu điện tử 

Ngƣời dùng tin khiếm thị có nhu cầu sử dụng TT ở dạng tài liệu số khá lớn 

và tƣơng đối đồng đều giữa các loại hình tài liệu này, dao động trong khoảng 34.3% 

đến 50.4%. Khi trao đổi, phỏng vấn nhiều NKT cho biết họ rất yêu thích sử dụng 

TT trên máy tính, điện thoại thông minh đƣợc nối mạng Internet đƣợc cài đặt phần 

mềm hỗ trợ để khai thác TT. Đây là một hình thức, NDTKT sử dụng công nghệ máy 

tính và phần mềm chuyên dụng để khai thácTT nhƣ những ngƣời mắt sáng. Điều này 

đã và đang tạo cơ hội cho NKT có cơ hội tiếp cận và đƣợc thỏa mãn nhu cầu TT một 

các chủ động nhƣ những ngƣời mắt sáng. Đây cũng là cơ hội cho các cơ quan TT-TV 

(TV công cộng, các TV các trƣờng học…) vận dụng các thành tựu hiện đại để phục 

vụ NKT. Nguồn tài liệu khổng lồ mà các thƣ viên đang có nếu đảm bảo các quy định 

về chuẩn theo yêu cầu để NDTKT có thể khai thác đƣợc dễ dàng. 

Tài liệu sách nói ở dạng off-line vốn đã đƣợc nhiều NDTKT ƣa thích thì 

khi đƣợc chuyển dạng online sẽ thu hút sự chú ý của họ nhiều hơn. Trong thực tế, 

TV số dành cho ngƣời mù đƣợc thành lập năm 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh đã 

tạo điều kiện cho NKT ở xa, không phải tốn công sức đi lại nhƣng vẫn có thể tiếp 

cận nội dung tài liệu. Sách nói ở dạng online (một trong những dạng của CSDL 

toàn văn âm thanh) đã khắc phục đƣợc hạn chế về việc đi lại của NDTKH, giúp họ 

tiếp cận tài liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Khá nhiều NDTKT có điện 

thoại và máy tính riêng, bên cạnh đó nhiều ký túc xá của trƣờng học đã trang bị 

máy tính cho NKT tại phòng riêng của mình. Hiện nay trong các trƣờng học dành 

cho NKT đã từng bƣớc đào tạo bài bản và nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính và 

mạng cho họ. Điều đó cũng làm tăng thêm số NDTKT có khả năng khai thác TT 

tài liệu hiện đại. Tuy nhiên trong thực tế cũng còn nhiều NKT do chƣa đƣợc đào 

tạo kỹ năng tin học sử dụng máy tính và mạng nên chƣa thể khai thác đƣợc TT 

theo hình thức này.    

* Nhu cầu tin dạng khác 

Bên cạnh TT dạng tài liệu NDTKT còn có nhu cầu tiếp cận TT ở dang khác 

đó là: TT qua điện thoại, radio, tivi, có ngƣời đọc cho nghe và giao tiếp nói chuyện. 
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- Ngƣời dùng tin khiếm thị có nhu cầu "đọc" có tính tƣơng tác với con ngƣời 

với con ngƣời. Họ muốn có ngƣời đọc cho nghe và giao tiếp nói chuyện. Có tới 

33.2% số NDTKT có nhu cầu sử dụng hình thức có người đọc cho nghe. Điều này 

chứng minh NDTKT có nhu cầu tƣơng tác với con ngƣời rất lớn. Khi đƣợc hỏi 

NDTKT đều cho biết trong quá trình nghe ngƣời khác đọc họ có thể trao đổi đặt câu 

hỏi, đƣợc giải thích đồng thời họ lại đƣợc chuyện trò giao lƣu thể hiện quan điểm ý 

kiến và có sự phản hồi qua lại giữa ngƣời nghe và ngƣời đọc. Điều này khiến NKT 

rất hứng thú thích giao tiếp, nói chuyện (trực tiếp hoặc gián tiếp). Với hình thức 

này, NKT có thể dễ dàng đƣợc phục vụ ở bất kỳ một cơ quan TT, trƣờng học, gia 

đình, tổ chức, cá nhân… Nhƣ vậy, ai quan tâm đến NDTKT, muốn dành thời gian 

phục vụ TT cho họ, dù không có tài liệu chữ nổi, không có thiết bị TT hiện đại cũng 

có thể giúp NKT tiếp cận đƣợc TT, nội dung tài liệu ở một mức nhất định. 

- Ngƣời dùng tin khiếm thị cũng rất thích đƣợc thỏa mãn nhu cầu TT của 

mình bằng các phƣơng tiện truyền thông nhƣ nghe Radio (53.1%) và nghe Tivi 

(34.3%). Hình thức này đƣợc NKT có nhu cầu sử dụng cao do có những ƣu điểm: 

NDTKT có thể sử dụng giác quan thính giác để nắm bắt đƣợc những TT mới nhất, 

nóng nhất (đặc biệt là thời sự hàng ngày) so với tài liệu chữ nổi thì phải đợi in ấn 

mất nhiều thời gian, đôi khi không đảm bảo tính thời sự nhƣ tin tức trên Radio và 

Tivi. Họ có thể học đƣợc ngoại ngữ, nghe nhạc…và nắm bắt đƣợc những TT phong 

phú khác nhau theo các kênh khác nhau. Tuy nhiên, tỷ lệ NDTKT ƣa thích tiếp 

nhận TT trên Radio cao hơn gần gấp rƣỡi Tivi do trên Radio chỉ phục vụ "tiếng" - 

âm thanh cho khán giả còn Tivi còn phục vụ cả âm thành lẫn hình ảnh. Khi dùng 

Tivi thƣờng NDT nói chung sử dụng cả thị giác và thính giác để tiếp thu TT. Do đó, 

NDTKT khi sử dụng Tivi chỉ sử dụng thính giác nên đôi khi có những TT bằng 

hình ảnh cần cảm nhận đƣợc bằng thị giác. Trong tình huống đó, những NKT mà thị 

lực hỏng hoàn toàn (mù) thì TT tiếp nhận chỉ bằng âm thanh phát ra của Tivi. Vì 

vậy, TT của Tivi với NKT sẽ trở nên nghèo nàn chƣa đầy đủ và hoàn chỉnh với 

những chƣơng trình mà hình ảnh nhiều nhƣng ít âm thanh (trong tình huống hình 

ảnh nhiều âm thanh ít hoặc âm nhạc làm nền cho các hình ảnh). Hình thức tiếp cận 

TT này với NDTKT thƣờng mang tính chất một chiều.  
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- Ngƣời dùng tin khiếm thị có nhu cầu cao khi tƣơng tác TT qua điện thoại 

hoặc giao tiếp nói chuyện. Hình thức tiếp cận TT này dù là trực tiếp hay gián tiếp 

(hoặc trực tuyến) mang tính chất hai chiều đó là điện thoại (57%) và giao tiếp nói 

chuyện (63%). NCT về hình thức TT này giúp NKT có thể trao đổi và tƣơng tác con 

ngƣời với nhau. Hình thức này giúp NKT có thể hòa đồng với mọi ngƣời, tăng sự tự 

tin nếu ngƣời mắt sáng luôn sẵn sàng lắng nghe, trao đổi và thỏa mãn NCT của họ. 

Hình thức này cũng làm tăng cƣờng liên hệ, chia sẻ, đồng cảm, cùng vƣợt khó giữa 

những NKT với nhau trong quá trình trao đổi TT, kinh nghiệm sống, học tập, 

nghiên cứu, giải trí… Sự tƣơng tác giữa ngƣời với ngƣời sẽ giúp cho họ tiếp nhận 

TT một cách nhanh chóng, kịp thời và tăng khả năng hoà nhập cộng đồng. 

Nhu cầu tin của NDTKTViệt Nam chủ yếu tập trung lớn và các tài liệu 

chuyên biệt. Tuy nhiên, trong xu thể phát triển của CNTT và truyền thông, nhu cầu 

của họ có xu hƣớng thiên về các TT dạng hiện đại. Điều này đƣợc chứng minh khi 

NDTKT có nhu cầu sử dụng máy tính, điện thoại, Internet, email để khai thác TT 

khá cao.  

Bảng 2.10: Nhu cầu sử dụng máy tính, Internet, điện thoại và email  

để khai thác thông tin của ngƣời dùng tin khiếm thị 

STT Sử dụng Số lƣợng Tỷ lệ 

1. Computer 244 53.3 % 

2. Internet 272 59.5 % 

3. Mobile phone 375 81.9% 

4. Email 144 37.5% 
 

Biểu đồ 2.9: Nhu cầu sử dụng máy tính, Internet, điện thoại và email 

để khai thác thông tin của ngƣời dùng tin khiếm thị 
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Khả năng sử dụng máy tính, Internet, email và điện thoại di động của NDTKT là 

rất cao: 81.9% NDTKT sử dụng điện thoại di động; 53.3% số ngƣời sử dụng máy tính, 

9.5% NDTKT có thể khai thác Internet và 37.5% NDTKT liên lạc bằng email. Điều này 

cho thấy đƣợc sự năng động của NDTKT trong việc tiếp cận TT, cập nhật TT. NKT có 

xu hƣớng khai thác TT bằng các phƣơng tiện hiện đại ngày càng cao. Khả năng này khắc 

phục đƣợc khó khăn lớn của NKT trong việc đi lại đến TV sử dụng TT tài liệu, cập nhật 

đƣợc TT một cách nhanh chóng, khai thác đƣợc nhiều tài liệu hơn. 

So sánh với ngƣời mắt sáng thì dƣờng nhƣ nhu cầu về hình thức TT của 

NDTKT còn có vẻ là phong phú hơn, nhiều thể loại hơn do NDTKT sử dụng các 

các tài liệu in nổi - hình thức TT mà ngƣời mắt sáng không cần sử dụng trong quá 

trình khai thác TT. Các hình thức TT ngƣời mắt sáng thƣờng sử dụng thì hầu nhƣ 

NKT đều có thể sử dụng đƣợc mặc dù ở mức độ khiêm tốn. 

Tóm lại, nhu cầu về hình thức TT của NDTKT rất phong phú, đa dạng. Tuy 

nhiên, nhu cầu về ngôn ngữ tài liệu đặc biệt là ngoại ngữ của NDTKT còn thấp về chưa 

đa dạng. Họ chủ yếu sử dụng tài liệu bằng tiếng Việt, nhu cầu về tài liệu tiếng nước 

ngoài rất thấp và chủ yếu là tiếng Anh. 

2.4. Tập quán sử dụng thông tin của dùng tin ngƣời khiếm thị 

Tập quán là thói quen đã thành nếp trong đời sống xã hội, trong sản xuất và 

sinh hoạt hằng ngày, đƣợc mọi ngƣời công nhận làm theo[53]. Việc tìm hiểu tập 

quán (thói quen) sử dụng TT cũng cho biết nhu cầu tin của NKT cao hay thấp, bền 

vững hay không, đơn giản hay phức tạp... 

2.4.1. Địa điểm sử dụng thông tin 

Bảng 2.11: Địa điểm sử dụng thông tin của ngƣời dùng tin khiếm thị 

TT 
Địa điểm 

sử dụng thông tin 

Miền 
Tổng số 

458 phiếu 
Bắc  

169 phiếu 

Trung 

140 phiếu 

Nam 

149 phiếu 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

1 TV xã/quận/huyện 24 14.2% 30 21.4% 25 16.8% 79 17.2% 

2 TV tỉnh thành phố 10 5.9% 10 7.1% 30 20.1% 50 10.1% 

3 Trung tâm đào tạo NKT 30 17.6% 20 14.3% 5 3.4% 55 12.0% 

4 HNM 75 44.4% 67 47.9% 20 13.4% 162 35.1% 

5 TV trƣờng học 57 33.7% 29 20.7% 97 65.1% 183 40.0% 

6 TV trƣờng Đại học 04 2.4% 03 2.5% 06 4.0% 13 2.8% 

7 Tổ chức xã hội, bạn bè 10 5.9% 11 7.9% 25 16.8% 46 10.0% 
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Biểu đồ 2.10: Địa điểm sử dụng thông tin của ngƣời dùng tin khiếm thị 

 
 

Kết quả khảo sát cho thấy địa điểm thƣờng đƣợc NKT khai thác tài liệu có 

thể quy thành 04 nhóm nhƣ sau: 

* Các thư viện công cộng:  

Thƣờng là địa chỉ để NDTKT đến và khai thác tài liệu. Tỷ lệ số ngƣời 

NDTKT đến TV xã/quận/huyện cao hơn tỷ lệ ngƣời đến TV tỉnh thành khoảng 07%.  

Nguyên nhân do NDTKT thƣờng sống chủ yếu ở nông thôn nên họ thƣờng 

đến các TV công cộng tại nơi cƣ trú để khai thác TT mặc dù nguồn tài liệu chuyên 

biệt dành cho họ tại các TV ở đây có thể chƣa phong phú, chƣa có nhiều trang thiết 

bị hỗ trợ việc sử dụng TT. Các TV tỉnh thành phố thƣờng có nguồn tin phong phú 

và đa dạng hơn, trang thiết bị hỗ trợ sử dụng TT cũng nhiều hơn nên cũng thu hút 

NKT đến khai thác và sử dụng. Vì vậy, số NDTKT có nhu cầu đến khai thác TT, tài 

liệu tại 02 địa điểm này không chênh lệch nhau bao nhiêu.  

Tuy nhiên, NKT có nhu cầu sử dụng TT tại các TV công cộng nhìn chung 

còn hạn chế (chỉ 27.3%). Lý do chính là họ gặp khó khăn trong việc di chuyển và 

không có ngƣời mắt sáng đi cùng. Các TV cần có biện pháp thay đổi để phục vụ TT 

cho NKT một cách hiệu quả hơn.       
 

* Các thư viện của nhà trường:  

Thƣ viện của các trƣờng học - nơi NDTKT là học sinh, sinh viên khai thác 

sử dụng TT. Kết quả điều tra cho thấy NDTKT có nhu cầu khai thác TT ở TV các 

trƣờng học khá cao 40%. 
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Những học sinh bậc tiểu học, trung học cơ sở thƣờng học ở các trƣờng 

chuyên biệt có TV dành cho học sinh. Những học sinh cấp 03 có thể học cùng các 

học sinh mắt sáng theo mô hình giáo dục hòa nhập và đƣợc sử dụng TT tại các 

trƣờng học. Đa số học sinh khiếm thị bậc tiểu học, trung học cơ sở thậm chí bậc 

trung học phổ thông nội trú tại trƣờng. Cuộc sống của học sinh khiếm thị gắn liền 

với trƣờng học hơn gia đình. Vì vậy, TV trở thành nơi NDTKT thƣờng xuyên đến 

khai thác tài liệu để thỏa mãn NCT. Đặc biệt Trƣờng NĐC tại thành phố Hồ Chí 

Minh là một trong những đơn vị đi đầu trong việc sản xuất tài liệu nổi  cho học 

sinh khiếm thị trong cả nƣớc. Nhiều năm về trƣớc khi học sinh của trƣờng đƣợc 

phát miễn phí sách giáo khoa chữ nổi trong khi nhiều học sinh khiếm thị trong cả 

nƣớc phải bỏ tiền đặt mua tài liệu của Trƣờng sản xuất. 

Sinh viên khiếm thị lại gặp khó khăn trong việc khai thác và sử dụng tài liệu 

tại các TV các đại học. Từ năm 2011 Bộ GD&ĐT cho phép NKT có thể học đại học 

thông qua việc xét kết quả học tập phổ thông trung học. Điều này tạo ra cơ hội cho 

NKT đƣợc học nâng cao trình độ đồng thời đƣa ra thách thức mới cho các trƣờng 

nhận sinh viên khiếm thị trong quá trình giảng dạy, đánh giá, tổ chức thi và cung 

cấp tài liệu học tập cho sinh viên khiếm thị. Các TV trƣờng đại học chƣa chú ý phục 

vụ nhóm đối tƣợng sinh viên khiếm thị. Kết quả phỏng vấn cho thấy hầu nhƣ sinh 

viên khiếm thị vào TV chỉ khai thác tài liệu đa phƣơng tiện, một số ít còn NDTKT 

có thể đọc sách đen. Vì vậy, sinh viên khiếm thị rất ít khi vào TV, do đó NCT của 

họ hầu nhƣ chƣa đƣợc TV đáp ứng.  

* TV của tổ chức Hội người mù và các Trung tâm đào tạo của Hội:  

Tổ chức Hội ngƣời mù đƣợc thành lập từ trung ƣơng đến đến địa phƣơng, 

bao gồm các cấp quận huyện và tỉnh của của 55 tỉnh thành. Đây là tổ chức giúp 

NKT có thể học tập, giao lƣu, nâng cao trình độ, TT, văn hóa, giải trí... Vì NKT 

sinh hoạt theo tổ chức hội ở địa phƣơng nên TV là nơi thuận lợi để NKT khai 

thác sử dụng để thỏa mãn NCT. Hơn nữa Hội lại là nơi sản xuất ra các tài liệu 

chữ nổi trong đó có 01 tạp chí “Đời mới”, sách nói cung cấp cho các hệ thống các 

hội thành viên trên toàn quốc. Hội còn có Trung tâm hồi phục chức năng cho 

ngƣời mù và các Trung tâm đào tạo của Hội là nơi đào tạo nghề, tin học... nghiệp 
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vụ sƣ phạm cho NKT. Mỗi trung tâm thƣờng có TV phục vụ cho công tác của 

mình. Vì vậy, các học viên thƣờng sử dụng TV trong quá trình học tập nghiên cứu 

của mình tại Trung tâm này. Tuy nhiên, do Trung tâm chỉ tổ chức các lớp học 

ngắn hạn đến ngƣời sử dụng không ổn định, chỉ có gần 14% số ngƣời thƣờng 

xuyên sử dụng tài liệu tại các TV này. 

* Các tổ chức xã hội, bạn bè:  

Trong xã hội có những tổ chức và cá nhân rất đồng cảm và chia sẻ với NKT 

để giúp họ có thế tiếp nhận TT, hòa nhập cộng đồng và học tập. Chính vì vậy, khá 

nhiều NKT đã tiếp cận các tổ chức, cá nhân để đƣợc thỏa mãn NCT của mình, điển 

hình nhƣ Hội phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh; Tổ chức Câu lạc bộ Hoa Đá của 

Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đại sứ 

quán một số nƣớc, tổ chức nhân đạo... đã giúp đỡ tài lực và nhân lực, tin lực cho 

NKT nhƣ: sản xuất sách nói và tài liệu nổi, biên soạn đề cƣơng ôn tập các học phần, 

chuyển các bản chữ đen thành file điện tử.. các tình nguyện viên giúp các bạn trong 

việc di chuyển di lại trong trƣờng và các giảng đƣờng; Xây dựng TV sách nói cho 

NKT mà bất cứ ai cũng có thể khai thác sử dụng; Phục vụ tạo sách nói theo yêu cầu 

của NKT, vv.. 

Nhƣ vậy có thể thấy NDTKT sử dụng TT tại các địa điểm là TV trƣờng học, 

TV cộng cộng, TV của HNM là chủ yếu do NDTKT là học sinh, sống và học tập 

nội trú tại trƣờng thƣờng hay sử dụng tài liệu ở trƣờng học, NDTKT là sinh viên 

thƣờng hay khai thác TT tại hệ thống TT công cộng và trƣờng học. Tuy nhiên, hầu 

hết các TV trƣờng đại học lại chƣa chủ động phục vụ đối tƣợng NDT này.  

Các thƣ viên tại HNM hay Trung tâm đào tạo NKT thƣờng cũng có học sinh, 

học viên theo học chữ nổi, tin học và học nghề. Họ sử dụng khá nhiều tài liệu của 

Hội và Trung tâm. Điều này cho thấy thói quen của họ gắn liền với hoạt động học 

tập, học nghề và công tác của mình.  

NDTKT thƣờng sử dụng tài liệu của hệ thống các TV công cộng có phục vụ 

NKT nhƣ TV Hà Nội, TV Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh... vì các TV 

này có hệ thống tài liệu lớn và có nhiều hoạt động tổ chức phục vụ TV lƣu động đến 
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tận nơi sinh sống và hoạt động của NKT, đặc biệt có triển khai hoạt động thƣ viện 

lƣu động, hoạt động luân chuyển tài liệu xuống địa phƣơng nơi họ sinh sống hoặc 

các tổ chức HNM. 

2.4.2. Thói quen sử dụng và tìm kiếm thông tin 

2.4.2.1. Thói quen sử dụng thông tin 

NDTKT đều tập trung khai thác tài liệu qua việc đọc tại chỗ thông qua thủ thƣ 

(kho đóng) 42.6% trong khi đó nhu cầu khai thác tài liệu tự chọn (20.5%) chỉ khiêm 

tốn có gần bảng một nửa nhu cầu đọc tại chỗ do hạn chế về đi lại, việc tự tìm tài liệu 

trở nên bất tiện. Việc tự chọn tài liệu phần lớn chỉ đƣợc những NDTKT bị nhƣợc thị 

(lòa) thực hiện còn những NDTKT có thị lực hỏng hoàn toàn (mù) thì rất ít. 

 Do đi lại khó khăn và không phải lúc nào cũng có điều kiện tới TV nên 

NDTKT có nhu cầu mƣợn tài liệu về nhà tƣơng đối lớn. Nhu cầu mƣợn tài liệu về 

nhà của NDT cũng chiếm 36.2%. Các nhu cầu sử dụng TT tại TV lƣu động chiếm 

tới 20.7%. NDTKT cho biết các tài liệu của những chuyến xe TV lƣu động thƣờng 

mới, ít lặp lại các tài liệu của đợt trƣớc và họ còn có thể khai thác TT qua máy tính 

và Internet nên thƣờng có tính thời sự hợn. Họ có nhu cầu mƣợn tài liệu qua ngƣời 

quen (16.8%) không cao; Nhu cầu của họ khi mƣợn tài liệu qua mạng (7.4%) và 

nhờ ngƣời quen mƣợn giúp (chỉ 9.8%) cũng hết sức khiếm tốn.  

Bảng 2.12. Thói quen sử dụng thông tin của ngƣời dùng tin khiếm thị 

TT Thói quen sử dụng thông tin 

Miền 
Tổng số 

458 phiếu 
Bắc  

169 phiếu 

Trung 

140 phiếu 

Nam 

149 phiếu 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

1 Đọc tại chỗ (kho đóng) 85 50.3% 51 36.4% 59 39.6% 195 42.6% 

2 Đọc tại phòng tự chọn 23 13.6% 59 42.1% 12 8.1% 94 20.5% 

3 Mƣợn tài liệu tại TV về nhà 77 45.6% 30 21.4% 59 39.6% 166 36.2% 

4 Mƣợn TL của ngƣời quen 38 22.5% 21 15.0% 18 12.1% 77 16.8% 

5 Sử dụng TV lƣu động 53 31.4% 06 4.3% 36 61.0% 95 20.7% 

6 Mƣợn qua mạng 08 4.7% 11 7.9% 15 10.1% 34 7.4% 

7 Nhờ ngƣời quen mƣợn hộ 31 18.3% 09 6.4% 05 3.4% 45 9.8% 
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Biểu đồ 2.11: Thói quen sử dụng thông tin của ngƣời dùng tin khiếm thị 

 

2.4.2.2. Thói quen tìm kiếm thông tin 

Tìm hiểu, đánh giá hình thức tìm kiếm TT của NDTKT chính là xem xét 

thói quen tra cứu TT tài liệu của họ nhƣ thế nào. Nắm rõ đƣợc thói quen này của 

NDTKT sẽ là cơ sở quan trọng giúp các cơ quan TT-TV xây dựng đƣợc các sản 

phẩm tra cứu TT và các SPTT, tiến hành các DVTT phù hợp và hiệu quả cho 

NDTKT. 

Bảng 2.13:  Thói quen tìm kiếm thông tin của ngƣời dùng tin khiếm thị 

TT Nhu cầu tra cứu thông tin 

Miền 

Tổng số 

458 phiếu 
Bắc  

169 phiếu 

Trung 

140 phiếu 

Nam 

149 phiếu 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

1 Tự tra cứu trên máy tính 108 63.9% 23 28.8% 84 56.4% 215 54.0% 

2 Tự tra cứu mục lục chữ đen 23 13.6% 6 7.5% 23 15.4% 52 13.1% 

3 Tƣ tra cứu mục lục chữ nổi 68 40.2% 33 41.3% 52 34.9% 153 38.4% 

4 Nhờ ngƣời mắt sáng tra cứu 63 37.3% 46 57.5% 40 26.8% 149 37.4% 

5 Nhờ cán bộ TV 71 42.0% 40 50.0% 23 15.4% 134 33.7% 
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 Biểu đồ 2.12: Thói quen tìm kiếm thông tin của ngƣời dùng tin khiếm thị 

 

Kết quả khảo sát NDTKT phản ánh thói quen tra cứu TT của họ với hai hình 

thức chính: tra cứu TT trực tiếp và tra cứu TT gián tiếp. 

Hình thức tra cứu TT trực tiếp: NDTKT tự bản thân mình thực hiện các thao 

tác tra cứu. Họ có xu hƣớng tự làm trên các phƣơng tiện tra cứu hiện đại. Số liệu 

điều tra chứng minh: Tra cứu trên máy tính (54%); Tra cứu trên mục lục chữ đen 

(13.1%) và tự tra cứu mục lục chữ nổi (38.4%).  

Nhƣ vậy, SPTT thông thƣờng nhƣ mục lục chữ đen có thể phục vụ mọi đối 

tƣợng NDT trong đó có NDTKT. Tuy nhiên, số NDTKT ít có nhu cầu nhất là do khả 

năng thị lực của nhiều ngƣời không cho phép họ có thể khai thác TT trên SP này.  

NDTKT có nhu cầu tra cứu thƣ mục chữ nổi rất phổ biến. Việc tra cứu chữ 

nổi cũng kéo theo nhu cầu TT là sử dụng đọc sách chữ nổi. Việc này cho thấy tầm 

quan trọng của việc phát triển nguồn tài liệu chữ nổi, đặc biệt chữ Braille.  

Một tín hiệu rất lạc quan là NKT có thói quen tra cứu TT trên máy tính với 

số lƣợng khá lớn 54%. Với máy tính nối mạng có cài đặt phần mềm hỗ trợ và loa, 

NDTKT dễ dàng khai thác tra cứu TT nhƣ những ngƣời mắt sáng. Đây là một yếu 

tố quan trọng có thể giúp NDTKT tiếp cận hầu hết tài liệu của cơ quan TT. Đồng 
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thời đây cũng là biện pháp để tháo gỡ sự lúng túng của các cơ quan TT trong việc 

phục vụ NKT chƣa có tài liệu nổi dành riêng cho họ. Xu hƣớng chung hiện nay,các 

cơ quan TT-TV đang từng bƣớc xây dựng bộ máy tra cứu hiện đại, số hóa tài liệu, 

xây dựng TV điện tử, TV số. Khả năng phục vụ NDTKT bằng công nghệ hiện đại 

sẽ giúp các cơ quan TT-TV, đặc biệt các trung tâm TT-TV đại học tại Việt Nam 

phục vụ sinh viên khiếm thị có hiệu quả hơn, đảm bảo tính công bằng trong việc 

tiếp cận TT của ngƣời học.     

Hình thức tra cứu TT gián tiếp: NKT phải nhờ ngƣời khác thao tác tìm tin giúp 

mình. Trong thực tế số NKT có nhu cầu giúp đỡ tra cứu TT cũng khá lớn, chiếm hơn 

một phần ba số NDTKT đƣợc hỏi. Việc họ có nhu cầu nhờ ngƣời mắt sáng (37.4%) và 

cán bộ TV (33.7%) tra cứu giúp đã cho thấy NKT thực sự rất cần có sự hỗ trợ của mọi 

ngƣời để giúp họ tiếp cận TT. Các đơn vị phục vụ TT cần phải chuẩn bị nhân lực sẵn 

sàng giúp đỡ NDTKT khi cần thiết và có những DV hỗ trợ NDTKT sử dụng TT một 

cách thuận lợi nhất. 

2.5. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới nhu cầu tin của người khiếm thị 

2.5.1. Hoạt động thông tin - thư viện 

2.5.1.1. Mạng lưới thư viện phục vụ người khiếm thị 

Trƣớc năm 2000 cả nƣớc chỉ có 02 TV là Thƣ viện Hà Nội và Thƣ viện 

Khoa học tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh có phục vụ NKT. Sau 10 năm hợp tác 

với Quỹ FORCE hoạt động này đã đƣợc phát triển mở rộng trên phạm vi toàn quốc. 

Bộ VH,TT&DL đã tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề và có những chỉ đạo cụ 

thể cho các TV công cộng trong cả nƣớc triển khai tổ chức DV cho ngƣời khuyết 

tật, cụ thể: Năm 2004 tổ chức Hội thảo “Hỗ trợ các TV công cộng mở rộng DV TV 

cho NKT”; năm 2010 tổ chức Hội nghị “Tổng kết 10 năm hợp tác giữa Quỹ Force 

(Hà Lan) với các đối tác Việt Nam nhằm tăng cường tiếp cận TT cho NKT”. Thông 

qua các hội nghị, hội thảo, cán bộ TV công cộng trong cả nƣớc đã đƣợc tập huấn về 

chính sách và các DV phục vụ ngƣời khuyết tật. Kết quả đến nay đã có hơn 100 cơ 

quan TV phục vụ NKT. 

Cuối năm 2017,TV số cho NKT đầu tiên đã đƣợc thành lập phục vụ TT cho 

tất cả NKT trên cả nƣớc. 
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Các TV trƣờng học chuyên biệt luôn kết hợp với các tổ chức HNM các cấp, 

TV tỉnh, thành để phát triển TV phục vụ học sinh khiếm thị của mình 

Các TV trƣờng học và đại học thì chƣa chuẩn bị tâm thế, chƣa có chủ trƣơng 

định hƣớng nào trong việc phục vụ TT cho đối tƣợng này. 

Các HNM trung ƣơng đến địa phƣơng đều có TV, hoạt động thƣ viện phục 

vụ NKT. Các HNM tại các địa phƣơng cũng có quan hệ mật thiết và trao đổi tài liệu 

thƣờng xuyên với các TV công cộng ở địa phƣơng. 

Có thể thấy mạng lưới TV phục vụ NKT rời rạc, chưa có sự liên thông, chưa 

liên kết một cách rõ ràng, vẫn mang tính chất cục bộ và chưa có cơ quan đầu mối 

chỉ đạo chuyên môn và hoạt động. 

2.5.1.2. Nguồn lực thông tin phục vụ người khiếm thị  

* Thực trạng nguồn lực TT 

Hệ thống chữ Braille đã đƣợc ngƣời Pháp đƣa vào Việt Nam từ cuối thế kỉ 

thứ 19. Tuy nhiên, dƣới chế độ thực dân phong kiến chỉ có một số ít trẻ em mù 

trong các gia đình giàu có là đƣợc học chữ Braille tỷ lệ mù chữ trong ngƣời mù 

chiếm tới trên 95%, cuộc sống hết sức nghèo nàn lạc hậu. 

Với sự ra đời của HNM Việt Nam năm 1969, các lớp tổ chức dạy chữ Braille 

đƣợc phát triển rộng khắp trên cả nƣớc. Cho đến nay, đã có 22.000 NKT đƣợc phục 

hồi chức năng, học chữ Braille và phổ cập tiểu học.  

Do mẫu chữ Braille nguyên bản là các chữ cái Latinh, không có các chữ cái 

tiếng Việt nhƣ Â, Ă ,Ê ,Ơ… cho nên các trƣờng khiếm thị tại Việt Nam đã tự sáng 

tạo ra các chữ cái đó theo cách riêng của từng trƣờng. Hệ quả là hệ thống chữ Braille 

sử dụng cho NKT ở nƣớc ta trƣớc đây có sự không thống nhất giữa các miền và các 

trƣờng. Vì vậy, dẫn đến việc NKT ở các địa phƣơng khác nhau rất khó hiểu trong 

việc đọc các chữ viết của nhau và điều đó đã gây nhiều khó khăn cho NKT trong việc 

giao lƣu, hội nhập. Bên cạnh đó, khi các học sinh khiếm thị muốn học cao lên thì hệ 

thống chữ Braille ở nƣớc ta chƣa đáp ứng đƣợc các ký tự đặc biệt của các môn học có 

nhiều ký hiệu phức tạp nhƣ hoá học, toán học... 

Trƣớc tình hình đó, năm 2003 Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Trẻ khuyết 

tật thuộc Viện Khoa học Giáo dục, với sự hỗ trợ của tổ chức CRS (Tổ chức Cứu trợ 
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và Phát triển) đã tổ chức hội thảo, tiến hành xây dựng và thống nhất hệ thống kí 

hiệu chữ Braille cho NKT Việt Nam. 

Năm 2009, Việt Nam mới có đủ bộ sách giáo khoa từ lớp 01 đến lớp 12 bằng 

chữ Braille dành cho học sinh khiếm thị do Trƣờng Phổ thông Đặc biệt Nguyễn 

Đình Chiểu thành phố Hồ Chí Minh nhân xuất bản 

Cho đến nay, loại sách đặc biệt này chỉ đƣợc xuất bản và lƣu hành “nội bộ”.  

Nguyên nhân do ở nƣớc ta chƣa có một cơ sở nào xuất bản, in ấn sách Braille cho NKT 

nhƣ một nhà xuất bản chính thống. Dƣới sự cho phép của Nhà nƣớc là do các cơ sở có 

nhu cầu tự “xuất bản”, những cuốn sách chữ nổi hiếm hoi có đƣợc. Đó là HNM Việt 

Nam và hệ thống các trƣờng PTCS Nguyễn Đình Chiểu ở ba niềm Bắc, Trung, Nam. 

Tuy vậy chỉ khi có nguồn kinh phí, Hội có chủ trƣơng ra sách Braille để gửi về các địa 

phƣơng miễn phí, nhƣng số lƣợng rất hạn chế 

Mặc dù đƣợc Đảng và Nhà nƣớc quan tâm, song các cơ sở trên gặp nhiều 

khó khăn trong việc cho ra đời loại sách đặc biệt này. Trên thực tế, sách Braille chủ 

yếu là các sách giáo khoa phục vụ cho học sinh khiếm thị. Các sách tham khảo, 

sách văn hóa, giải trí thông thƣờng rất ít và hầu nhƣ không có. Hình thức xuất bản 

thực chất là dịch từ sách giáo khoa thông thƣờng sang chữ Braille. Theo chủ trƣơng 

của Bộ GD&ĐT, các em khiếm thị học hòa nhập cùng các em sáng mắt chung một 

chƣơng trình phổ thông, nhƣng do chƣa có một chƣơng trình học biên soạn riêng 

cho đối tƣợng đặc biệt này nên các trƣờng đã tự tổ chức dịch từ sách giáo khoa 

thƣờng thành sách chữ nổi. Hiện tại, Trƣờng NĐC Hà Nội đã có sách Braille các 

môn cơ bản nhƣ Toán, Văn, Tiếng Việt, Ngoại ngữ, Sử, Địa, Lý, Hóa… từ lớp 01 - 

09. Trƣờng NĐC thành phố Hồ Chí Minh đã có sách giáo chữ Braille từ lớp 01 - 12. 

Số lƣợng bản in không nhiều và thực tế cũng chƣa đủ đáp ứng nhu cầu học của các 

em trong trƣờng. Hội Phụ nữ từ thiện thành phố Hồ Chí Minh đã khắc phục bằng 

cách “xuất bản” sách nói: đọc sách giáo khoa thƣờng thu vào bằng cassette và sao 

nhiều bản đối với bộ sách từ lớp 01 đến lớp 12. 

Việc dịch sách này không hề đơn giản, nhất là đối với các môn tự nhiên và 

thậm chí vất vả hơn nhiều so với việc dịch sách ngoại ngữ. Dịch các công thức, 

thuật ngữ chuyên biệt trong các môn tự nhiên là rất khó: ví dụ nhƣ sin, cos, tang… 
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do không có sự thống nhất cụ thể về cách dịch các công thức nên mỗi trƣờng lại có 

một cách dịch khác nhau. Điều đó dẫn đến tình trạng, sách Toán chữ nổi của trƣờng 

NĐC Hà Nội không thể đọc đƣợc tài liệu ở trƣờng NĐC thành phố Hồ Chí Minh 

Thêm vào đó, xu hƣớng cải cách cách trong giảng dạy tiểu học là tăng phần quan 

sát hình họa, giảm lời diễn đạt nên đòi hỏi ngƣời dịch phải có trình độ, có kỹ năng 

mô tả, diễn giải cụ thể từ hình họa sang lời văn thật dễ hiểu để NKT có thể dễ dàng 

hình dung đƣợc. Chi phí cho việc dịch sách vì thế rất tốn kém. 

Giá thành sản xuất một tài liệu chữ nổi khá cao. Theo TT của xƣởng in chữ 

nổi Trung ƣơng HNM Việt nam, một quyển báo chữ nổi khoảng 60 - 70 trang có giá 

thành từ 15.000 - 20.000 VNĐ và một quyển sách đánh máy chữ nổi tại TV Hà Nội 

có giá thành từ 60.000 - 80.000 VNĐ. Do đó, việc sản xuất bằng chữ nổi thƣờng hạn 

chế chủ yếu là các tạp chí “Đời mới” của Trung ƣơng HNM Việt Nam, một số đầu 

sách đƣợc sản xuất từ các cấp hội cơ sở không đáp ứng đƣợc nhu cầu về TT cơ bản 

của NKT. Đối với sách chữ nổi, do chất lƣợng giấy không tốt, công nghệ in ấn lạc 

hậu (đánh máy chữ nổi hoặc in trên bản kẽm) nên các chấm nổi dễ bị nhòe mờ trong 

quá trình vận chuyển (do bị đè ép, xếp chồng sách). Nếu sử dụng giấy in nhiệt thì chi 

phí sản xuất bị đội lên rất cao: 01 tờ giấy nhiệt loại tốt giá trung bình khoảng 1.500 

VNĐ, nên chi phí sản xuất trung bình cho một quyển sách dày khoảng 65-70 trang sẽ 

khoảng 105.000 VNĐ. Chi phí cho mỗi bộ sách giáo khoa lên đến hàng triệu đồng. 

Tài liệu dành cho NKT ít vì vừa thiếu kinh phí, vừa thiếu nhân lực. Các dạng 

tài liệu cho NKT khi sản xuất và bảo quản đều tốn nhiều chi phí hơn sách chữ thông 

thƣờng. NKT ở nƣớc ta chỉ mới đƣợc "cho gì nhận nấy", không đƣợc đọc sách theo 

chuyên môn, sở thích. Hiện nay nƣớc ta có rất nhiều nhà sách, nhà xuất bản... 

nhƣng trong đó, không có một nhà xuất bản nào cung cấp sách cho NKT. Vì lý do 

khó khăn trong việc chi phí sản xuất, chi phí bảo quản nên các dạng tài liệu chữ nổi 

vẫn còn khá ít và còn thiếu rất nhiều đối với nhu cầu của ngƣời khiếm thị. 

Hai đơn vị sản xuất tài liệu nổi phục vụ ngƣời mù là TV Hà Nội, TV Khoa học 

Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh đã chú trọng đến công tác phát triển vốn tài liệu cho 

NKT.Về tài liệu sách nói, khoảng 5000 băng đĩa với hình thức TV tự sản xuất. Hiện tại 

02 TV có 03 studio để thực hiện sản xuất tài liệu này phục vụ cho NKT tại TV và 
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chuyển tài liệu với các thƣ viên công cộng khác. Tài liệu chữ nổi: có khoảng 9000 cuốn 

sách chữ nổi với nội dung phong phú và đa dạng. Các tài liệu sách nổi này đều đƣợc 

cán bộ TV thu thập ý kiến từ NDT để lấy cơ sở lựa chọn sách phù hợp gửi tới HNM 

Việt Nam để sản xuất. Không chỉ giải quyết việc phục vụ NDT của đơn vị này mà hai 

TV này còn sản xuất và cung cấp tài liệu cho các đơn vị khác trong cả nƣớc.  

Tại hệ thống của các trường NĐC thì hiện có hơn gần 7.000 băng cassete/tài 

liệu sách nói. Đây là số sách nói TV tự sản xuất và từ các nguồn tặng biếu hơn 9000 

tài liệu chữ nổi. Tài liệu chữ nổi chủ yếu là sách giáo khoa và truyện chữ nổi phục 

vụ cho việc học tập và giải trí của học sinh. Với vốn tài liệu trên TV đã đáp ứng 

đựơc một phần nhu cầu TT của học sinh.  

Công tác phát triển vốn tài liệu tại Trung tâm phục hồi chức năng cho người 

mù: hiên nay  hơn 400 băng catssete và 200 đĩa CD với nội dung chủ yếu phục vụ cho 

quá trình học tập và giải trí của học viên tại đây. Về tài liệu chữ nổi, hiện nay TV có 

hơn 1500 sách chữ nổi với nội dung phục vụ cho quá trình học tập và giải trí. 

Hội ngƣời mù Việt Nam cũng thƣơng xuyên sản xuất tài liệu nổi, tạp chí nổi 

“Đời mới”, sách báo, sách giáo khoa, sách dạy nghề. Hội cũng có 01 studio để sản 

xuất sách nói 

Thị trƣờng sách báo, tài liệu đặc biệt cho NKT cũng rất hạn chế do ít đơn vị 

sản xuất và cung cấp loại tài liệu này. Việc bổ sung SPTT cho NKT ở các TV chủ 

yếu dựa vào việc tự chuyển dạng tài liệu từ tài liệu in sang các dạng tài liệu khác 

nhƣ sách chữ nổi, sách điện tử… hoặc lấy từ các nguồn miễn phí có sẵn trên mạng 

Internet.  

Mức độ đáp ứng nhu cầu tin của người dùng tin khiếm thị 

Bảng 2.14: Mức độ đáp ứng nội dung thông tin cho ngƣời dùng tin khiếm thị của thƣ viện 

TT 
Mức độ 

đáp ứng 

Miền 
Cả nƣớc 

Bắc Trung Nam 

SL TL SL TL SL TL SL TL 

1 Rất đầy dủ 10 9.1% 00 0.0% 03 2.0% 13 4.0% 

2 Đầy đủ 25 22.7% 05 7.1% 72 48.3% 97 29.9% 

3 Chƣa đầy đủ 45 40.9% 45 64.3% 33 22.1% 123 38.0% 

4 Không đầy đủ 25 22.7% 10 14.3% 21 14.1% 56 17.3% 

5 Không biết 05 4.5% 10 14.3% 20 13.4% 35 10.8% 

Tổng 110 100% 65 100% 149 100% 324 100% 
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Biểu đồ 2.13: Mức độ đáp ứng nội dung thông tin cho ngƣời dùng tin khiếm thị của thƣ viện 

  

 

 

Kết quả khảo sát cho thấy mức độ thoả mãn NCT rất đầy đủ cho NDTKT của 

cả nƣớc vô cùng thấp: chỉ có 4%. Nếu so sánh 03 vùng thì ở Miền Bắc (9.1%) là cao 

nhất nhƣng chƣa tới 10%, Miền Nam chỉ có 2.0% còn miền Trung không NDTKT 

đánh giá đƣợc đáp ứng rất đầy đủ. Nếu cộng cả mảng đƣợc đáp ứng đầy đủ thì cả 

nƣớc mới chỉ đáp ứng mức độ tốt đƣợc khoảng một phần ba (34% ) trong đó Miền 

Nam là cao nhất 50.3%, miền Bắc 31.9% còn miền Trung thấp nhất chỉ có 7.1%. 

Số NDTKT cho biết cảm nhận mức độ thỏa mãn NCT của họ chƣa đƣợc đáp 

ứng chiếm tỷ lệ lớn với cả nƣớc 55.3%; Miền Trung 78.6%; Miền Bắc là 63.6%; 

Miền Nam thấp nhất cũng chiếm 36.2%. Nhƣ vậy, NCT của NDTKT chƣa đƣợc quan 

tâm đúng mức cần thiết. NKT vẫn còn quá thiệt thòi trong việc tiếp nhận TT 

Mức độ đáp ứng của từng loại hình tài liệu cũng có sự khác biệt. 

 Tài liệu nổi đƣợc NKT sử dụng nhiều nhất trong tất cả các SPTT là: Tài liệu 

tạp chí in nổi; Thƣ mục chữ nổi thƣờng đƣợc đánh giá đáp ứng TT đầy đủ và rất 

đầy đủ trên 50% đồng thời ý kiến đánh giá tốt và rất tốt cũng thƣờng trên 50% 
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Nhóm SPTT tài liệu nổi đƣợc NKT đánh giá mức độ đáp ứng TTchưa tốt và 

chưa đáp ứng NCT là tài liệu hình thức đôi; tài liệu có hình nổi thì ý kiến đánh giá 

cũng thấp (chƣa tốt). 

Bảng 2.15: Mức độ đáp ứng về loại hình tài liệu của ngƣời dùng tin khiếm thị 

TT Sản phẩm 

Mức độ đáp ứng thông tin 

Rất đầy đủ Đầy đủ Chƣa đầy đủ 

SL TL SL TL SL TL 

1 Tài liệu sách chữ đại 00 0.0% 15 39.5% 23 60.5% 

2 Tài liệu sách in nổi 08 5.9% 77 56.6% 51 37.5% 

3 Tài liệu sách có hình nổi 00 00% 57 46.7% 65 53.3% 

4 Sách khổ lớn 08 14.8% 38 70.4% 08 14.8% 

5 TL dạng điện tử 10 10.6% 63 67.0% 21 22.3% 

6 Website 18 11.0% 120 73.2% 26 15.9% 

7 Băng truyện 05 16.7% 15 50.0% 10 33.3% 

8 Băng có thuyết minh hình ảnh 05 33.3% 05 33.3% 05 33.3% 

9 Tài liệu chữ Moon 00 0.0% 00 0% 00 0% 

10 Tài liệu chữ Braile 110 46.8% 103 43.8% 22 9.4% 

11 Tài liệu hình thức đôi 00 0.0% 15 37.5% 25 62.5% 

12 CD sách nói 15 19.2% 33 42.3% 30 38.5% 

Tài liệu truyền thống nhƣ: sách, tài liệu chữ đen; Tài liệu chữ đại NDTKT ít 

sử dụng thƣờng đƣợc đánh giá mức độ đáp ứng TT chƣa đầy đủ và chưa tốt trung 

bình khoảng 50%   

Tài liệu NDTKT thƣờng xuyên sử dụng nhƣ: băng có thuyết minh mô tả hình 

ảnh và băng truyện mức độ đáp ứng TT và ý kiến đánh giá không cao 

2.5.1.4. Sản phẩm và dịch vụ thông tin phục vụ người dùng tin khiếm thị 

* Sản phẩm thông tin  

Các SPTTTV dành cho NDTKT cũng khá phong phú, bao gồm các loại tmục 

lục, thƣ mục chữ đen và chữ nổi, các CSDL thƣ mục, toàn văn, dữ kiện. Do hạn chế 

về thị lực, NDTKT có nhu cầu thƣờng xuyên sử dụng thƣ mục chữ nổi với tỷ lệ trên 

36,2%. Thƣ mục, mục lục chữ đen đƣợc rất ít NKT thƣờng xuyên sử dụng: chƣa 

đến 8.0%.  
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Bảng 2.16. Mức độ sử dụng sản phẩm thông tin của ngƣời dùng tin khiếm thị 

TT Sản phầm 

Mức độ sử dụng 

Thƣờng xuyên Thỉnh thoảng Chƣa sử dụng 

SL TL SL TL SL TL 

1 Mục lục, thƣ mục chữ đen 26 7.9% 43 13.1% 260 79.0% 

2 CSDL toàn văn 92 28.0% 16 4.9% 221 67.2% 

3 CSDL dữ kiện 97 29.5% 16 4.9% 216 65.7% 

4 CSDL thƣ mục 100 30.4% 13 4.0% 216 65.7% 

5 Website 105 31.9% 46 14.0% 178 54.1% 

6 Thƣ mục chữ nổi 119 36.2% 72 21.9% 138 41.9% 

Tuy nhiên, tỷ lệ NKT chƣa sử dụng các SPTT còn rất cao, đặc biệt là mục lục và 

thƣ mục chữ đen (79,0%). 

Bảng 2.17: Mức độ đáp ứng về sản phẩm thông tin đối với nguời dùng tin khiếm thị 

TT Sản phẩm 

Mức độ đáp ứng thông tin 

Rất đầy đủ Đầy đủ Chƣa đầy đủ 

SL TL SL TL SL TL 

1  Mục lục 05 8.3% 30 50.0% 25 41.7% 

2 Thƣ mục chữ đen 00 0.0% 33 64.7% 18 35.3% 

3 Thƣ mục chữ nổi 13 7.4% 104 59.4% 58 33.1% 

4 CSDL thƣ mục 28 18.9% 115 77.7% 05 3.4% 

5 CSDL dữ kiện 25 19.2% 99 76.2% 06 4.6% 

6 CSDL toàn văn 25 21.0% 88 73.9% 06 5.0% 

Các SPTT điện tử, NKT thường xuyên sử dụng cũng có sự khác biệt lớn: CSDL 

thƣ mục, CSDL dữ kiện, CSDL toàn văn, khai thác website từ 20% đến 30%. 

NDTKT có nhu cầu sử dụng các SPTT này khi họ đƣợc đào tạo sử dụng máy tính 

và các phần mền chuyên dụng để khai thác tiếp cận đƣợc TT. Những SPTT hiện đại 

này rất thích hợp với các đơn vị phục vụ đã và đang hiện đại hóa hoạt động TT-TV, 

xây dựng TV điện tử, TV số. Các SPTT này giúp họ không phải đi lại, cần máy tính 

cài phần mềm hỗ trợ và mạng Internet có thể vào tra cứu, khai thác sử dụng TT.   

Tỷ lệ NDTKT thực sự hài lòng với chất lƣợng của các SPTT còn ở mức độ 

rất thấp. Kết quả điều tra về mức độ đáp ứng của các SPTT cho thấy đa số NDTKT 

đánh giá mức trung bình (đầy đủ). Đánh giá mức chƣa đầy đủ khá cao với các loại 

mục lục (41,7%), thƣ mục chữ đen (35,3%). Ngay cả thƣ mục chữ nổi cũng bị đánh 

giá mức chƣa đầy đủ với tỷ lệ khá cao: 33,1%. 
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* Dịch vụ thông tin 

  Hệ thống TV phục vụ NDTKT tổ chức các DVTT khá đa dạng bao gồm 11 

loại DV. Tuy nhiên, số lƣợng NKT thƣờng xuyên sử dụng các DVTT  còn khá 

khiêm tốn. Số NDTKT chƣa có thói quen sử dụng sử dụng các DVTT còn quá lớn 

dao động từ 44% đến gần 97%. 

Theo kết quả khảo sát có thể phân loại NDTKT thành các nhóm sau: nhóm 

DVTT đƣợc NDT có nhu cầu sử dụng nhiều, nhóm DVTT đƣợc NDT có nhu cầu sử 

dụng chƣa cao: 

Nhóm DVTT được NDT có nhu cầu sử dụng nhiều:  NCT của NKT ở mức độ 

thường xuyên và thỉnh thoảng sử dụng  dao động từ 22% đến 46% mà thôi là các 

DVTT: Khai thác tài liệu đa phƣơng tiện; Giao tài liệu tận nhà; Hỏi - đáp; Tìm tin; Đọc 

tại chỗ kho đóng, Mƣợn tài liệu về nhà; Đọc tại chỗ kho mở. Nhóm DVTT này đƣợc 

NDTKT thường xuyên sử dụng cũng chỉ có khoảng từ 19.0% đến 23.0% mà thôi. Đăc 

biệt, NDTKT sử dụng DV đọc tài liệu tại kho mở thƣờng xuyên chỉ 4.6% nhƣng thỉnh 

thoảng thì có tới gần 38%.  

Nhóm DVTT được NDT có nhu cầu sử dụng sử dụng chưa cao: NCT của 

NKT hầu nhƣ không sử dụng chỉ có khoảng dƣới 5% đó là DV hƣớng dẫn sử dụng 

tài liệu, chuyển dạng tài liệu và in ấn, copy tài liệu 

Số liệu trên chứng tỏ các DVTT vẫn còn khá cách biệt với NKT. Việc NKT 

không sử dụng chiếm tỷ lệ lớn chứng tỏ các đơn vị phục vụ TT chƣa phát huy đƣợc 

hết tiềm năng của mình để phục vụ TT, đáp ứng NCT cho NDTKT. 

Trong quá trình trao đổi và phỏng vấn NDTKT thƣờng đƣa đề đạt nguyện 

vọng đƣợc sử dụng đƣợc TV (đặc biệt là sinh viên khiếm thị) những DV đơn giản 

chƣa yêu cầu đến các DV phức tạp về nội dung TT nhƣ: DV tƣ vấn TT; DV TT 

chuyên đề. Thực tế là những DV tính chất DV đơn giản thì NKT có thể thƣờng 

xuyên sử dụng cũng hết sức khiêm tốn. Điều này đặt ra cho các đơn vị phục vụ TT 

phải phát huy mọi hoạt động giúp NKT có thể thƣờng xuyên đƣợc sử dụng đƣợc 

các DV nhiều hơn. Lý do cho việc này là các DV đƣợc tiến hành tại TV trong khi 

đó NKT lại bị hạ chế trong việc đi lại và cần ngƣời mắt sáng dẫn dƣờng. Chính vì 
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vậy, họ không có điều kiện thƣờng xuyên sử dụng các DV của TV. Điều này đòi hỏi 

TV phải chủ động tiến hành các DVTT linh hoạt để phục vụ đƣợc NKT. 

Bảng 2.18. Mức độ sử dụng dịch vụ thông tin của ngƣời dùng khiếm thị 

TT Dịch vụ 

Mức độ sử dụng 

Thƣờng xuyên Thỉnh thoảng Chƣa sử dụng 

SL TL SL TL SL TL 

1 Hƣớng dẫn sử dụng TL 03 0.9% 10 3.0% 316 96.0% 

2 Chuyển dạng TL 04 1.2% 8 2.4% 317 96.4% 

3 In ấn, copy TL 08 2.4% 13 4.0% 308 93.6% 

4 Cung cấp tin theo yêu cầu 08 2.4% 23 7.0% 298 90.6% 

5 Đọc tại chỗ (kho mở) 15 4.6% 124 37.7% 247 57.8% 

6 Khai thác TL đa phƣơng tiện 36 10.9% 35 10.6% 258 78.4% 

7 Giao TL tận nhà 63 19.1% 11 3.3% 255 77.5% 

8 Hỏi – đáp 63 19.1% 76 23.1% 90 57.8% 

9 Tìm tin 71 21.6% 69 21.0% 190 57.4% 

10 Đọc tại chỗ (Kho đóng) 73 22.2% 76 23.1% 180 54.7% 

11 Mƣợn TL về nhà 75 22.8% 77 23.4% 177 53.8% 

2.5.1.5. Nguồn nhân lực và cơ sở vật chất phục vụ người dùng tin khiếm thị 

* Nguồn nhân lực phục vụ người dùng tin khiếm thị 

Việc cung cấp SP&DVTT cho ngƣời khuyết tật nói chung và NDTKT nói 

riêng cũng gặp nhiều khó khăn do nhân viên TV không có hoặc có ít kỹ năng phục 

vụ ngƣời khuyết tật. Tới nay một số TV nhƣ: TV tỉnh Đồng Tháp, TV Khoa học 

Tổng hợp thành phố HCM, một số TV của tổ chức Hội ngƣời mù các cấp đã tuyển 

dụng nhân viên TV cũng là NKT. Điều này đã giúp NDTKT dễ dàng cởi mở đƣa ra 

các yêu cầu tin với cán bộ TV có cùng hoàn cảnh hạn chế thị giác với mình. Qua đó 

cũng giúp cơ quan TT-TV tiếp cận và dễ dàng phục vụ NCT cho NDTKT. 

Bộ VH,TT&DL đã tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề và có những 

chỉ đạo cụ thể cho các TV công cộng trong cả nƣớc triển khai tổ chức DV cho 

ngƣời khuyết tật, cụ thể: Năm 2004 [74] tổ chức Hội thảo “Hỗ trợ các TV công 

cộng mở rộng DV TV cho NKT”; Năm 2006 tổ chức Hổi thảo “TV công cộng 

phục vụ NKT”; Năm 2010 tổ chức Hội nghị “Tổng kết 10 năm hợp tác giữa Quỹ 

Force (Hà Lan) với các đối tác Việt Nam nhằm tăng cƣờng tiếp cận TT cho NKT”. 

Thông qua các hội nghị, hội thảo, cán bộ TV công cộng trong cả nƣớc đã đƣợc tập 
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huấn về chính sách và các DV phục vụ ngƣời khuyết tật. Đã có 153 cán bộ quản lý 

và nhân viên của các TV công cộng đã đƣợc đi dự các lớp tập huấn, hội nghị, hội 

thảo về phục vụ NDTKT cả ở trong và ngoài nƣớc [22]. 

Khảo sát ý kiến NDTKT về thái độ và trình độ của cán bộ TV, đa số NDTKT 

đã đánh giá ở mức độ bình thường (trung bình). Ý kiến đánh giá về mức độ chưa tốt 

hoặc rất tốt đều rất thấp. 

Bảng 2.19. Đánh giá của ngƣời dùng tin khiếm thị về cán bộ thƣ viện 

TT Mức độ 
Thái độ của cán bộ TV Trình độ của cán bộ TV 

SL TL SL TL 

1. Rất tốt 29 8.8% 16 4.7% 

2. Tốt 99 29.9% 86 20.2% 

3. Bình thƣờng 160 48.3% 159 47.2% 

4. Chƣa tốt 08 2.4% 03 0.9% 

5. Không biết 35 10.6% 91 27.0% 

6 Tổng 331 100% 337 100% 

Biểu đồ 2.14. Đánh giá của người dùng tin khiếm thị về cán bộ thư viện 

 

Nhin chung đánh giá của NKT về cán bộ là tƣơng đối tốt: Khoảng 1/3 số 

NDTKT đánh giá tốt và rất tốt về thái độ (khoảng 39%) của cán bộ TV; Khoảng 1/4 

NDTKT nhận xét về trình độ của cán bộ TV (25%) là tốt và rất tốt. Số đông (khoảng 

1/2) NDTKT đánh giá trình độ (47%) và thái độ (48%) của cán bộ là bình thường. 

Chỉ một số ít là đánh giá chưa tốt khoảng 01% về trình độ, 02% về thái độ mà thôi. 

Tuy nhiên có khoảng ¼ số ý kiến trả lời “không biết” trình độ NKT thế nào cho thấy 

NKT không có nhiều cơ hội đƣợc giao lƣu tiếp xúc với NKT. Điều này chứng tỏ tính 

tƣơng tác giữa NKT và cán bộ TV chƣa đƣơc lƣu tâm. 
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* Cơ sở vật chất phục vụ người dùng tin khiếm thị 

Đối với NDTKT, cơ sở vật chất, hạ tầng CNTT có ảnh hƣởng quan trọng đến 

việc tiếp cận và sử dụng TT, thỏa mãn NCT của họ. Khả năng di chuyển của 

NDTKT là rất hạn chế và họ có xu hƣớng thích sử dụng các cơ quan TT-TV có điều 

kiện cơ sở vật chất dễ sử dụng để không phải lệ thuộc vào ngƣời khác. Với tình 

trạng thị lực kém khiến khả năng nhìn, nhận biết khoảng cách, nhận biết màu sắc 

không có hoặc rất yếu thì việc sử dụng TV là rất khó khăn. Việc trang bị, bố trí cơ 

sở vật chất không chỉ cần đầy đủ mà còn phải tính tới sự phù hợp với NKT. Theo số 

liệu thống kê của Ibid có tới 26% NDTKT bị giới hạn hoàn toàn khả năng đi lại; 

32% bị giới hạn rất nhiều khi đi lại ngoài đƣờng phố và chỉ có 48% NKT tự tin khi 

đi bộ một mình trong khu vực sinh sống. Theo Sally Cain [3]. đánh giá: Công nghệ 

có thể cung cấp phƣơng tiện cho NKT vƣợt qua những rào cản để thỏa mãn nhu cầu 

đọc chữ in, sử dụng máy tính, ghi chép và giao dịch trên giấy tờ hay bằng phƣơng 

thức điện tử Đặc biệt ông khẳng định các phƣơng tiện nhƣ: máy phóng đại chữ hay 

máy đọc, phần mềm nhận dạng chữ, phần mềm phóng đại, đọc màn hình và các 

thiết bị chữ nổi điện tử đã giải quyết đƣợc một phần NCT của NKT. Trong khi đó, 

máy tính và máy in Braille tạo điều kiện rất thuận lợi cho NKT. 

Cơ sở vật chất là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc hỗ trợ NDTKT sử 

dụng tài liệu. Các đơn vị cần chú trọng xây dựng và hoàn thiện hơn nữa yếu tố này. 

 Qua bảng 2.20 và biểu đồ 2.15  ý kiến đánh giá các trang thiết bị hỗ trợ tiếp 

cận TT. Những trang thiết bị này chỉ phục vụ cho NDTKT tại TV trực tiếp sử dụng 

và có sự đánh giá nhƣ sau: 

Bảng 2.20: Đánh giá về trang thiết bị để tiếp cận thông tin cho nguời dùng tin khiếm thị 

TT Phƣơng tiện hỗ trợ 

Ý kiến đánh giá 

Rất tốt Tốt Không tốt 

SL TL SL TL SL TL 

1  Radio 26 28.3% 66 71.7% 00 0% 

2 Cassette 06 9.8% 35 57.4% 20 32.8% 

3 Máy tính/phần mềm  30 32.3% 53 57.0% 10 10.8% 

4 Máy đọc chuyên dụng 00 0% 28 73.7% 10 26.3% 

5 Kính lúp cầm tay 03 12.5% 08 33.3% 13 54.2% 

6 Máy CCTV  26 28.3% 66 71.7% 00 0% 



103 

 

Biểu đồ 2.15. Đánh giá về trang thiết bị để tiếp cận thông tin  

cho ngƣời dùng tin khiếm thị 

 

Qua bảng số liệu và biểu đồ, NDTKT đã đánh giá các trang thiết bị hỗ trợ TT 

nhƣ sau: 

Có 02 loại trang thiết bị là máy CCTC (máy phóng to cho ngƣời thị lực kém) 

và Radio đƣợc NDTKT đánh giá tốt và rất tốt không có ý kiến đánh giá cho rằng 

phƣơng tiện này là không tốt.  

Có 02 loại trang thiết bị máy đọc chuyên dụng, máy casette đƣợc NDTKT 

đánh giá tốt và rất tốt khoảng 70 %,  

Máy tính và phần mềm đƣợc NKT yêu thích đánh giá tốt và rất tốt lên tới 

gần 90%. Chỉ có kính lúp là đƣợc NKT đánh giá chưa tốt (54.2%) do thiết bị này 

chỉ có tác dụng với những ngƣời nhƣợc thị mà thôi. Đối với những ngƣời bị mù 

bẩm sinh thì nói không phát huy đƣợc tác dụng nào. Các cơ quan TT-TV phục vụ 

TT cho NDTKT cần lƣu tâm khi trang bị CSVC phù hợp và cân đối với điều kiện 

của đơn vị; cân đối với các đối tƣợng NDT khác. 
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Bảng 2.21. Đánh giá của ngƣời dùng tin khiếm thị 

về các yếu tố cơ sở vật chất khác của thƣ viện 

TT 
Các yếu tố 

của thƣ viện 

Chất lƣợng 

Rất tốt Tốt Trung bình Không tốt Không biết 

SL TL  SL TL SL TL SL TL SL TL 

1. Ánh sáng 14 5.1% 77 28.1% 115 42.0% 05 1.8% 63 23.0% 

2. Thuận tiện đi lại 56 20.4% 53 19.3% 102 37.2% 33 12.0% 30 10.9% 

3. Mức độ đáp ứng thông tin 14 5.3% 56 21.1% 151 57.0% 18 6.8% 26 9.8% 

4. Phòng đọc 14 5.1% 71 25.9% 156 56.9% 10 3.6% 23 8.4% 

5. Phòng mƣợn 14 5.2% 68 25.1% 156 57.6% 10 3.7% 23 8.5% 

6. Bàn ghế 16  6.0% 71 26.7% 146 54.9% 10 3.8% 23 8.6% 

7. Các trang thiết bị hỗ trợ  17 6.3% 53 19.7% 144 53.5% 10 3.7% 45 16.7% 

8. Không gian yên tĩnh 18 6.8% 107 40.2% 121 45.5% 00 0.0% 20 7.5% 

Bảng 2.21. là ý kiến đánh giá của NKT về các yếu tố CSVC khác của TV 

nhƣ ánh sáng, việc đi lại có thuận tiện, các phòng đọc mƣợn, bàn ghế, trang thiết bị, 

không gian, Đây là các yếu tố nói chung của mọi cơ quan TT-TV. 

Nhìn chung số NDTKT cảm nhận CSVC này ở mức rất tốt ngoài việc đi lại 

thuận tiện chiếm 20.4% thì các yếu tố khác đƣợc đánh giá rất thấp chỉ khoảng 5%-

6% mà thôi. 

Đánh giá đạt chất lƣợng tốt của NDTKT, ngoài không gian yên tĩnh cao nhất  

(30.2%) thì các yếu tố còn lại nhƣ đi lại thuận tiện (19.3%) là thấp nhất thì vấn đề 

ánh sáng cũng chỉ đƣợc đánh giá tốt cao thứ 2 là 28.1% mà thôi 

Phần lớn NDTKT chỉ cảm nhận chất lƣợng là trung bình là chủ yếu. Trong 

đó chất lƣợng CSVC đƣợc đánh giá trung bình là phòng đọc cao nhất tới 57.6% và 

thấp nhất là 37.2% đối với việc đi lại trong TV 

2.5.2. Các tổ chức xã hội, gia đình và bản thân người khiếm thị 

2.5.2.1. Các tổ chức đoàn thểtrung ương, địa phương 

Các tổ chức công đoàn cơ quan thành hội thƣờng xuyên tuyên truyền, giáo 

dục đoàn viên về vai trò của tổ chức công đoàn và giai cấp công nhân, viên chức, 

ngƣời lao động; giới thiệu quần chúng ƣu tú với chi bộ; Giám sát thực hiện các chế 
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độ chính sách đối với ngƣời lao động; thực hiện tiêu chí nếp sống văn hóa công sở; 

trợ cấp, tặng quà cho hàng trăm lƣợt đoàn viên; Tổ chức thăm quan các di tích lịch 

sử văn hóa; khen thƣởng con em đoàn viên đạt thành tích cao trong học tập. 

Ban công tác phụ nữ khiếm thị có nhiều hoạt động phong phú góp phần giáo 

dục, động viên chị em nỗ lực vƣơn lên trong cuộc sống; phối hợp với các quận 

huyện hội tổ chức nhiều hoạt động nhân ngày kỷ niệm giới bằng những hình thức 

nhƣ nói chuyện chuyên đề, hái hoa dân chủ, tuyên truyền về luật bình đẳng giới, 

luật phòng chống bạo hành, về truyền thống hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, hay 

kinh nghiệm xây dựng hạnh phúc gia đình của phụ nữ khiếm thị.  

Các Phong trào hội viên trẻ: chú trọng đến công tác giáo dục truyền thống và tổ 

chức đƣợc những hoạt động mang sắc thái riêng, thể hiện tài năng và trí tuệ của thế hệ 

trẻ, các phong trào văn nghệ, thể thao khác. 

Ngoài ra, các tổ chức khác cũng hỗ trợ tài chính giúp tổ chức HNM, Hội Phụ 

nữ thành phố Hồ Chí Minh sản xuất tài liệu phục vụ NKT.  

Cá nhân cũng đã có tình nguyện thu âm làm sách nói miễn phí cho NKT và 

thành lập TV sách nói cho NKT.  

Một số các trƣờng đại học đã có câu lạc bộ nhằm tạo điều kiện cho sinh viên 

khiếm thị hòa nhập với việc học tập và nghiên cứu tại trƣờng  

Các cá nhân tổ chức khác cũng ủng hộ vật chất và tinh thần cho NKT bằng: 

những hoạt động thƣờng kì nhƣ mua tăm, chổi do HNM, ủng hộ và là khách hàng 

thƣờng xuyên của các trung tâm Matxa của NKT. Bên cạnh đó là những hoạt đồng 

khác nhƣ khuyên góp ủng hộ giúp NKT trong học tập và lao động... 

2.5.2.2. Gia đình người khiếm thị 

Gia đình là chỗ dựa vững chãi cho NKT cả về vật chất và tinh thần. NCT của 

NKT đƣợc thỏa mãn thấp hay cao, nhiều hay ít phụ thuộc rất nhiều vào sự yêu 

thƣơng, chăm sóc của gia đình. Rất  nhiều các hoạt động TT nhƣ đƣa đến TV, tìm 

và mƣợn tài liệu, tặng sách, mƣợn tài liệu giúp, trao đổi TT, học tập nâng cao trình 

độ phần lớn phụ thuộc và gia đình của NKT. Nhƣng cũng có những gia đình chƣa 
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nhận thức đầy đủ trách nhiệm của việc yêu thƣơng chăm sóc NKT là thành viên 

trong gia đình mình. 

Việc các gia đình có NKT cần cho con em mình học ở các trƣờng chuyên 

biệt để có thể hòa nhập với xã hội là điều cần thiết. Không ít gia đình chƣa nhận 

thức đƣợc điều này, không tạo cơ hội cho trẻ khiếm thị đƣợc đến trƣờng mà còn lợi 

dụng sự yếm thế của con em mình để xin sự thƣơng hại của mọi ngƣời.  

Có gia đình nghèo vì cuộc sống vất vả đã gửi con vào trƣờng học đến kỳ 

nghỉ tết và hè các em mới đƣợc gặp gia đình mình. Sự quan tâm chỉ là trao đổi, nói 

chuyện qua điện thoại hàng ngày nhƣng cũng giúp các em đƣợc giao tiếp đƣợc trao 

đổi TT. 

Có rất ít gia đình hàng ngày đƣa đón trẻ khiếm thị đi học ở lớp chữ nổi của 

trƣờng cả ngày, cuối buổi đƣợc đón về nhà nhƣ những học sinh bình thƣờng. Điều 

này đã tạo điều kiện môi trƣờng giáo dục hóa nhập ngay từ bé cho các con, giúp trẻ 

tự tin vào cuộc sống, tự tin nói ra nguyện vọng của mình. 

Một số gia đình cũng vẫn mua sách, truyện, báo tạp chí hoặc mƣợn tại TV 

cho NKT trong gia định tiếp nhận TT. Họ còn cùng NKT đến TV sử dụng tài liệu. 

Cùng trao đổi, thảo luận các vấn đề trong tài liệu. Biến thời gian đƣa NKT tới TV 

sử dụng TT cũng là thời gian trau dồi kiến thức cho mình. 

Nhìn chung, NKT nếu đƣợc gia đình quan tâm yêu thƣơng và chăm sóc đòi 

sống vật chất và tinh thần thì họ luôn có cơ hội đƣợc tiếp cận nội dung tài liệu cho 

dù tài liệu họ không thể đọc đƣợc. Gia đình chính là một kênh tiếp thu TT của NDT 

hiệu quả. 

2.5.2.3. Hội người mù  

Hoạt động của HNM [26] Việt Nam đƣợc triển khai thông suốt từ Trung 

ƣơng tới các địa phƣơng. Các đơn vị HNM thuộc tỉnh, thành phố lại tiến hành triển 

khai xuống các quân, huyện, xã... 

* Đào tạo nghề và tạo công ăn việc làm cho các hội viện để mưu sinh:NKT 

học chữ, học nghề: xoa bóp, làm chổi, làm tăm tre…và đƣợc tạo điều kiện cải thiện 

chất lƣợng cuộc sống. Phát triển các cơ sở sản xuất thủ công, dạy nghề cho NKT 
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nhƣ nghề xoa bóp tẩm quất. Kinh phí huy động từ nhiều nguồn nhƣ Bộ, ngành 

LĐTBXH, ngân sách các địa phƣơng, sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài nƣớc. Ngoài ra, Hội còn dậy sửa chữa, thẩm âm nhạc cụ; tƣ vấn tâm sinh lý, 

kĩ năng sống cho NKT …  

* Vay vốn phát triển kinh tế gia đình: Theo chủ trƣơng phát triển kinh tế 

nhiều thành phần và các chính sách xóa đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nƣớc, từ 

nhiều năm qua các cấp HNM trở thành Ngƣời đại diện đứng ra tín chấp các nguồn 

vốn vay ƣu đãi, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình vƣơn lên thoát khỏi sự 

đói nghèo.    

* Chăm sóc, giúp đỡ NKT: các cấp Hội thành viên làm tốt chức năng cầu nối 

giữa những chính sách an sinh xã hội và sự ủng hộ từ cộng đồng đến những NKT có 

hoàn cảnh khó khăn. Tranh thủ sự giúp đỡ của các chƣơng trình mổ mắt miễn phí, đề 

nghị các bệnh viện chuyên khoa khám chữa cung cấp các dụng cụ trợ giúp nhƣ kính 

thuốc, phần mềm âm thanh hỗ trợ NKT…;  Đề xuất với các cơ quan chức năng giải 

quyết trợ cấp xã hội cho NKT đƣợc nhận thẻ bảo hiểm y tế, vé xe buýt miễn phí. Đề 

xuất với Mặt trận tổ quốc và phối hợp cùng các nhà hảo tâm xây mới hoặc sửa chữa 

một số nhà dột nát cho NKT. Các cấp Hội cũng thƣờng xuyên khảo sát, nắm bắt tình 

hình đời sống hội viên, kịp thời thăm hỏi, trợ cấp thƣờng xuyên và đột xuất, tặng quà 

vào dịp lễ tết, ngày kỉ niệm…   

 * Xây dựng chƣơng trình văn hóa, văn nghệ nâng cao dân trí cho hội viên 

nhằm mục đích bồi dƣỡng kiến thức, nâng cao đời sống tinh thần, giúp NKT đƣợc 

sinh hoạt, học tập nâng cao trình độ dân trí tự tin vào chính khả năng của mình, 

vƣơn lên trong cuộc sống; từng bƣớc thay đổi nhận thức của xã hội về NKT nhƣ: 

phát hành tài liệu sách báo, tuyên truyền giữa tổ chức Hội và cộng đồng: Hàng 

tháng Thành hội đều phát hành băng đĩa theo từng chuyên đề, cập nhật đƣờng lối 

chính sách của Đảng và Nhà nƣớc, TT về hoạt động hội, tin tức về NKT trên thế 

giới hoặc các lĩnh vực khác nhƣ pháp luật, văn học, khuyến nông, kinh nghiệm sản 

xuất kinh doanh; chủ động giới thiệu về tổ chức Hội và hình ảnh NKT trong thời đại 

mới ra ngoài cộng đồng; khuyến khích cán bộ, hội viên viết bài, đƣa tin gửi đăng 
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hoặc phát sóng trên các phƣơng tiện TT đại chúng; động viên, khuyến khích NKT 

tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Luật ngƣời khuyết tật; hay “Vƣợt lên số phận” và 

“Ngƣời khuyết tật lập nghiệp … Tuy nhiên, nhìn chung cuộc sống của NKT ở Việt 

Nam vẫn còn rất khó khăn, khả năng tiếp cận tới sách báo còn gặp nhiều khó khăn, 

trong việc thực hiện nhu cầu về đời sống tinh thần họ cần sự quan tâm của xã hội.  

Tổ chức các loại hình câu lạc bộ và TV: Sản xuất sách chữ nổi, phối hợp với 

TV cũng là hình thức chuyển tải kiến thức, khảo sát nhu cầu nghe đọc, lên kế hoạch 

luân phiên đƣa sách truyện đến tỉnh thành để triển khai quận huyện hội. 

Chú trọng các hoạt động giáo dục: triển khai sâu rộng các hoạt động giáo 

dục với nhiều hình thức từ giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc bằng việc tổ chức 

cho cán bộ hội viên thăm quan các di tích lịch sử, viện bảo tàng, sản xuất tài liệu, 

băng đĩa, mời diễn giả nói chuyện về lịch sử đất nƣớc; đến giáo dục truyền thống 

của tổ chức Hội thông qua các cuộc thi  tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển 

của HNM Việt Nam,  

Hoạt động văn nghệ luôn gắn liền với cuộc sống của NKT và đƣợc các cấp 

Hội thƣờng xuyên duy trì bằng hình thức sinh hoạt câu lạc bộ hay các đội văn nghệ 

không chuyên, vừa đáp ứng nhu cầu ca hát, nâng cao đời sống tinh thần của hội 

viên, vừa phục vụ cho các mặt hoạt động Hội.  

Hoạt động rèn luyện thể dục thể thao trên diện rộng nhằm tăng cƣờng sức 

khỏe và các hoạt động thi đấu thể thao đỉnh cao của NKT cũng luôn đƣợc HNM các 

cấp khuyến khích.  

2.5.2.4. Các tổ chức quốc tế 

Có một số dự án của các tổ chức quốc tế nhƣ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật 

Bản (JICA) tại Việt Nam, Ngân hàng Thế giới, tổ chức Enfant Du Vietnam, Hội cứu 

trợ trẻ em tàn tật thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ FORCE Hà Lan.... tài trợ kinh phí.  

Năm 1998, cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA đã tặng cho HNM Việt 

Nam kinh phí để xây dựng TV sách nói cho NKT. 

Để tạo dựng các SPTT: chúng ta đã nhận đƣợc sự tài trợ của các tổ chức 

nƣớc ngoài đặc biệt là Quỹ FORCE của Hà Lan đã giúp đỡ Việt Nam trong việc đào 
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tạo, máy móc trang thiết bị để sản xuất tài liệu phục vụ NKT trong suốt 10 năm từ 

2000-2010.  

Các tổ chức thuộc Đại sứ quán các nƣớc nhƣ: Tổng Lãnh sự quán Đức, Tổng 

Lãnh sự quán Mỹ; Tổng Lãnh sự quán Úc; Tổng Lãnh sự quán Hà Lan. Tổ chức 

Saigon Children’s Charity, Công ty INTEL Việt Nam và Hiệp hội thƣơng mại Mỹ Việt 

(Amcham Việt Nam)... đã tài trợ kinh phí và vật chát để phát triển tài liệu cho NKT 

2.5.2.5. Hoạt động giao tiếp của người khiếm thị Việt Nam 

Mức độ trao đổi TT của NKT đƣợc đánh giá thông qua việc tƣơng tác với 

con ngƣời và tƣơng tác với các DVTT 

Bảng 2.22: Mức độ tƣơng tác của ngƣời dùng tin khiếm thị với ngƣời khác 

STT Mức độ  

Đối tƣợng giao tiếp, trao đổi TT 

Gia 

 Đình 

Bạn 

bè 

Giáo 

viên 

Cán bộ 

TV 

Tổ chức 

HNM 

Đồng 

nghiệp 

1 Rất thƣờng xuyên 
SL 111 26 15 05 07 06 

TL  50.7% 15.6% 10.2% 4.2% 5.9% 6.9% 

2 Thƣờng xuyên 
SL 55 52 23 29 27 30 

TL 25.1% 31.1% 15.6% 24.3% 22.6% 34.5% 

3 Thỉnh thoảng 
SL 50 61 45 64 66 40 

TL 22.8% 36.1% 30.6% 53.8% 55.5% 46.0% 

4 Ngại trao đổi 
SL 03 23 47 09 07 05 

TL 1.4% 13.8% 32.0% 7.6% 5.9% 5.7% 

5 Không 
SL 00 05 17 12 12 06 

TL  0% 3.0% 11.6% 10.1% 10.1% 6.9% 

Biểu đồ 2.16: Mức độ tƣơng tác của ngƣời dùng tin khiếm thị với ngƣời khác 

 

Qua bảng và biểu đồ trên ta thấy NKT rất thường  xuyên có nhu cầu trao 

đổi và giao tiếp TT với mọi ngƣời trong gia đình. Hơn 75% NKT liên lạc với gia 
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đình liên tục. Chỉ có 23% NKT thỉnh thoảng với liên hệ với gia đình và một chút 

ít NKT (khoảng 2%) là ngại liên hệ với gia đình. Qua trao đổi tìm hiều thì số 

ngƣời ngại hoặc ít liên hệ với gia đình là do điều kiện kinh tế không cho phép họ 

đi lại thƣờng xuyên từ trƣờng học nội trú (thành phố) về nhà (thƣờng ở địa 

phƣơng) và tiết kiệm tiền thì không sử dụng điện thoại nhiều. Điều này cho thấy 

một kênh cung cấp TT cho NKT rất hiệu quả. Các đơn vị phục vụ TT cần tính 

đến hình thức liên kết chặt chẽ với ngƣời thân và gia đình của NKT để thỏa mãn 

NCT của họ. 

Mức độ trao đổi/giao tiếp TT của NKT với các nhóm còn lại có thể chia 

thành 02 nhóm sau: 

Nhóm thân thiết là nhóm bạn bè và đồng nghiệp. NKT có nhu cầu giao tiếp 

mức độ thường xuyên và rất thường xuyên của NKT với bạn vè là gần 47%, với 

đồng nghiệp là 42%. Trong khi đó NKT thỉnh thoảng liên hệ với bạn bè tới 36%, 

với đồng nghiệp là 46%. Khi trao đổi NKT cho biết họ vẫn ngại giao tiếp với bạn bè 

và đồng nghiệp mắt sáng, Đôi khi vì điều kiện kinh tế họ không thể liên hệ thƣờng 

xuyên với bạn bè.  

Nhóm tổ chức: Giáo viên trong nhà trƣờng và trung tâm đào tạo; Cán bộ TV và 

Tổ chức HNM là nhóm mà NKT có khoảng 10% không trao đổi; Mức độ thỉnh thoảng 

trao đổi và giao tiếp rất lớn: Tổ chức HNM và cán bộ TV chiếm khoảng 50% NKT, 

Giáo viên hơn 30%. Tuy nhiên 32% NKT lại rất ngại giao tiếp với giáo viên. Các 

nhóm này có ảnh hƣớng và định hƣớng, phát hiện NCT của NKT rất lớn.  

Qua số liệu này cũng chỉ ra cho các cơ quan cung cấp TT cấn có sự phối kết 

hợp chặt chẽ với các đối tƣợng mà NKT có sự tƣơng tác lớn. Nhóm giáo viên là nhóm 

rất có khả năng theo dõi và định hƣớng NCT cho NKT một cách hiệu quả hay nhóm 

ngƣời thân, gia đình là nơi NKT cảm thấy thoải mái khi đề đạt và đề nghị đƣợc đáp 

ứng NCT của mình một cách cởi mở.  

Trên thực tế HNM, các trƣờng học, các thƣ viên đã kết hợp điều tra NCT của 

NKT để sản xuất đáp ứng đúng NCT của NKT. Tuy nhiên, một kênh có thể phối kết 

hợp hiệu quả là gia đình của NKT thì chƣa đƣợc lƣu tâm. 
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2.6. Nhận xét chung về nhu cầu tin của ngƣời khiếm thị Việt Nam 

2.6.1. Điểm mạnh  

* Người dùng tin khiếm thị đã thực sự có NCT và NCT của họ tương đối 

bền vững 

Ngƣời dùng tin khiếm thị đã có nhu cầu khá cao về sử dụng TT phục vụ cho 

các hoạt động sống của mình. Là những ngƣời có khiếm khuyết về thị giác, hạn chế 

trong việc tiếp nhận TT phục vụ cho hoạt động sống của mình. NDTKT coi tài liệu là 

kênh TT quan trọng hỗ trợ cho họ trong đời sống. Đa số NDTKT dành nhiều thời 

gian cho việc sử dụng tài liệu hàng ngày. NCT của họ đã hƣớng tới mọi lĩnh vực từ tự 

nhiên tới xã hội, từ văn hóa đến nghệ thuật... 

Nhu cầu của NDTKT cũng đa dạng về hình thức, phong phú hơn cả những 

NDT khác do họ có sử dụng những tài liệu chữ đen dù không nhiều bên cạnh tài liệu 

chuyên biệt dành cho NKT.  

* Nhu cầu tin của NDTKT gắn bó chặt chẽ với hoạt động học tập, nâng cao 

trình độ của họ 

Đa số NDTKT là những ngƣời có nhu cầu học tập và nâng cao trình độ. Họ 

tìm đến với tài liệu nhƣ một kênh TT hữu hiệu phục vụ cho việc học tập và nâng cao 

trình độ.  

Đặc biệt đối với NDTKT ở hệ phổ thông, đại học thì để có thể học tập đáp ứng 

yêu cầu của chƣơng trình đào tạo, chắc chắn họ phải vất vả hơn những ngƣời mắt 

sáng trong việc đọc tài liệu. Vì vậy, NCT của họ về nội dung và loại hình TT thƣờng 

rất cao và rất bền vững trong khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: Học sinh khiếm thị 

sử dụng sách giáo khoa chữ nổi để học tập hàng ngày theo yêu cầu của thầy cô giáo. 

Sinh viên khiếm thị sử dụng sách nói để nghiên cứu các vấn đề của các học phần 

trong chƣơng trình học đại học của mình. 

* Tập quán sử dụng TT của NDTKT có những nét đặc trưng do sự khiếm 

khuyết thị giác nhưng đang có xu hướng vươn tới tiếp nhận TT bằng các phương 

tiện hiện đại 

Do sự khiếm khuyết thị giác hạn chế khả năng tiếp nhận TT trực tiếp từ môi 

trƣờng, NDTKT tiếp nhận TT qua nhiều hình thức khác nhau. Một số ngƣời SGTL 
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vẫn có thể sử dụng các SP&DVTT thông thƣờng nhƣ mục lục, thƣ mục chữ đen, 

các CSDL thƣ mục và toàn văn,.... ở mức độ nhất định. Bên cạnh đó, họ còn sử 

dụng các SP&DVTT đặc biệt dành cho NKT nhƣ sách chữ nổi, sách nói. Xu hƣớng 

chung là họ ƣu tiên sử dụng các SP&DVTT dành riêng cho NKT. 

Với sự hỗ trợ của CNTT, đã có các phần mềm chuyên dụng đƣợc thiết kế 

dành riêng cho NKT. Một số NDTKT ở Việt Nam thậm chí đã có thể sử dụng mạng 

Internet thông qua những phần mềm chuyên dụng cho họ. Việc sử dụng các phần 

mềm chuyên dụng để khai thác các CSDL cho NKT có xu hƣớng phát triển, giúp họ 

cập nhật TT nhanh hơn, chia sẻ tƣơng tác không chỉ với cộng đồng trong nƣớc mà 

còn cộng đồng ngoài nƣớc. 

Ngoài ra họ còn có thể tiếp thu TT bằng các phƣơng tiện TT đại chúng khác 

nhƣ tivi, đài phát thanh, điện thoại thông minh.... 

2.6.2. Hạn chế và nguyên nhân 

Hạn chế 

Nhu cầu tin của NDTKT Việt Nam tuy đa dạng về hình thức nhưng lại 

chưa đa dạng về nội dung 

 Nhìn chung, NCT của họ không đƣợc mở rộng, nâng cao vì nguồn tin chuyên 

biệt cho NDTKT của TV, trƣờng học và các tổ chức phục vụ ít; sách nói đƣơc sản xuất 

thƣờng ở dạng off-line chƣa đƣa lên mạng để cho NDTKT có thể khai thác online dù ở 

bất kỳ đâu. Tài liệu cho NDTKT mới chỉ đáp ứng về mặt cơ bản nhƣ sách giáo khoa 

cho học sinh, tại các thƣ trƣờng đại học hiện nay thì chƣa có một chủ trƣơng cụ thể nào 

trong việc đáp ứng TT trong học tập của sinh viên khiếm thị.  

Nhu cầu tin của NDTKT nhìn chung còn ở mức độ thấp 

Nhu cầu tin của NKT bị giới hạn bởi số lƣợng tài liệu vẫn còn quá ít cả về số 

bản và số đầu sách (tài liệu) còn hạn chế. Việt Nam mới chỉ đáp ứng đƣợc hệ thống 

sách giáo khoa từ lớp 01 đến 12 ở dạng chữ nổi và sách nói cho NDTKT. Chƣa có tài 

liệu về giáo trình, bài giảng từ hệ cao đẳng, đại học và sau đại học.  

Nhu cầu tin của NDTKT bị bó buộc khi CSVC còn nghèo nàn, phụ thuộc 

hoàn toàn vào các dự án tài trợ của nƣớc ngoài. Các điều kiện về cơ sơ hạ tầng của 

TV chƣa đảm bảo an toàn, thân thiện cho NDTKT. CSVC chƣa đảm bảo đúng và 
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đủ tiêu chuẩn, các trang thiết bị chuyên dụng còn hạn chế. CSVC, các SP&DVTT 

còn nghèo nàn, chƣa đáp ứng đƣợc NCT của NDTKT. Nhiều cơ sở hạn chế về mặt 

không gian phục vụ. Vì vậy, chƣa đáp ứng đầy đủ NCT của NDTKT. 

Khả năng tận dụng các phương tiện hỗ trợ tìm kiếm và sử dụng TT của 

NDTKT còn hạn chế 

Nhìn chung, trình độ học vấn và kỹ năng tin học của NDTKT tƣơng đối thấp, 

điều kiện kinh tế khó khăn nên khả năng tiếp cận với CNTT không phải là phổ biến 

trong cộng đồng NDTKT. Đây cũng là nguyên nhân gây khó khăn cho NDTKT đƣợc 

đáp ứng nhu cầu sử dụng TT dạng hiện đại. 

Nguyên nhân  

Hoạt động TT-TV phục vụ NDTKT chưa có hiệu quả cao  

* Vốn tài liệu hạn hẹp  

Ngân sách của các TV bổ sung vốn tài liệu phục vụ NKT còn ít. Vì vậy, nguồn 

tin của TV cho NDTKT còn quá hạn hẹp, chỉ đáp ứng đƣợc một phần nào nhu cầu 

đang ngày càng cao của NDTKT. Lý do chính do tài liệu không nhiều, không đƣợc 

cập nhậ đầy đủ kịp thời nên NDTKT đến TV sẽ ít dần. Các TV trong quá trình tạo lập 

các sản phẩm hiện đại chƣa nghĩ tới việc tối đa hóa đối tƣợng NDT có thể sử dụng 

đƣợc tài liệu (ngƣời mắt sáng và NKT cùng sử dụng dễ dàng).  

Kinh phí sản xuất chữ nổi, tài liệu sách nói trung bình chỉ trích ra từ ngân sách 

của mỗi TV hiện nay chƣa đến 10% tổng ngân sách của TV. Trong khi thực tế việc 

sản xuất hoặc mua bổ sung sách nổi, sách nói thƣờng đắt hơn rất nhiều lần so với tài 

liệu dạng thƣờng. Việc này là nguyên nhân trực tiếp khiến nguồn tài liệu dành cho 

NDTKT thƣờng rất khiêm tốn cả về số lƣợng, loại hình và nội dung tài liệu. Kinh phí 

phụ thuộc nguồn tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nƣớc. 

Hiện nguồn tài liệu chuyển dạng cũng nhƣ các thiết bị chuyên dụng của các 

cơ sở phục vụ NDTKT ở Việt Nam còn rất nghèo nàn, hạn chế về số lƣợng, đơn 

điệu về loại hình SP&DVTT chƣa thực sự đáp ứng đƣợc nội dung NCT của ngƣời 

sử dụng. Vốn tài liệu chủ yếu là sách chữ nổi, băng sách nói, tin tức trên đài phát 

thanh, truyền hình, sách nói kỹ thuật số, mục lục truy cập đƣợc và một số tài liệu 
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dạng khác nhƣ nhạc nổi, sách có hình nổi, đồ hoạ nổi... Ngoài ra NDTKT cũng có 

thể tìm tin và đọc tài liệu điện tử thông qua các phần mềm chuyên dụng.  

* Sản phẩm và dịch vụ thông tin cho NKT chưa đa dạng, chưa có chất lượng  

Các SP&DVTT còn nghèo nàn, vẫn còn thiếu chƣa đáp ứng đƣợc NCT của 

NDTKT. Công tác phát triển vấn đề này còn chƣa đƣợc quan tâm. TV chƣa cung 

cấp đƣợc bộ máy tra cứu tin hoàn chỉnh cho NDTKT tìm tài liệu, mọi công việc tìm 

tài liệu vẫn dựa vào danh mục tài liệu gửi các đơn vị hoặc trực tiếp cán bộ TV đọc 

tên sách cho NDT lựa chọn.  

* Nguồn lực vật chất hạn chế 

Giá cả sản xuất, theo đó là hệ thống máy móc rất tốn kém và sự đầu tƣ nhiều 

thời gian tạo dựng các SPTT dạng nổi. Thông thƣờng một trang sách chữ sáng tƣơng 

đƣơng với bốn trang sách chữ nổi. Vì vậy, việc sản xuất sách chữ nổi rất tốn kém.  

Nhiều TV có máy móc nhƣng chƣa sử dụng để phục vụ. Các điều kiện về cơ sơ 

hạ tầng của TV chƣa đảm bảo an toàn, thân thiện cho NDTKT. CSVC chƣa đảm bảo 

đúng và đủ tiêu chuẩn, các trang thiết bị chuyên dụng còn hạn chế. CSVC chƣa tƣơng 

xứng với tiềm năng. Nhiều cơ sở hạn chế về mặt không gian phục vụ. Trang thiết bị tại 

TV vẫn còn hạn chế. Chính vì vậy, chƣa đáp ứng đầy đủ NCT của NDTKT. 

* Chưa chú ý đào tạo NDT khiếm thị  

Vấn đề đào tạo NDT chƣa đƣợc quan tâm trong khi NDTKT gặp rất khó 

khăn trong việc sử dụng tài liệu. Đặc biệt, nhiều NDTKT chƣa biết khai thức tốt 

những tài liệu hiện đại trên mạng.  

Với những tài liệu chuyên biệt cùng với hệ thống máy móc hỗ trợ, cán bộ TV 

có thể đào tạo NDTKT sử dụng đƣợc. Tuy nhiên, nguồn tài liệu này thƣờng bị hạn 

chế về số lƣợng. 

Một nguồn tin vô cùng lớn của TV là nguồn tài liệu hiện đại. Tuy nhiên với 

những tài liệu dạng số khai thác trên mạng sẽ rất khó cho cán bộ TV phục vụ NKT 

chƣa đƣợc đào tạo sử dụng máy tinh, khai thác tin on-line. Đây là vấn đề không 

phải là TV mong muốn mà làm đƣợc vì việc giáo dục và đào tạo NKT phải là đội 

ngũ chuyên môn về giáo dục đặc biệt. Cán bộ TV tuy có lòng nhiệt huyết nhƣng 
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không phải là nhà giáo dục cho ngƣời khuyết tật (ngƣời khiếm thị) nên rất khó có 

thể thực hiện đƣợc nhiệm vụ này. 

Chƣa có các chiến lƣợc quảng bá hình ảnh TV. Chƣa thu hút đƣợc nhiều cơ 

quan, tổ chức từ thiện hỗ trợ. Công tác tuyên truyền, quảng bá cho TV chƣa tốt nên 

chƣa thu hút đông đảo NKT tới TV.  

 * Đội ngũ cán bộ thư viện phục vụ cho NDT khiếm thị còn thiếu và yếu 

Nguồn nhân lực đủ trình độ theo tiêu chuẩn để tham gia xây dựng các 

SP&DVTT cho NDTKT còn thiếu. Các cơ quan TT-TV, tổ chức hội vẫn kêu gọi 

các tình nguyện viên tham gia vào sản xuất tài liệu cho NDTKT (ghi âm sách nói, 

làm sách nổi...). Rất nhiều cán bộ phục vụ tài liệu, TT cho NDTKT chƣa biết chữ 

nổi dẫn đến không thể giúp họ một cách hiệu quả hơn cũng nhƣ có thể tìm thấy 

những sai sót của tài liệu chữ nổi. Những cán bộ làm TV ở các trƣờng khiếm thị 

thƣờng là các giáo viên kiêm nhiệm tình nguyện làm phục vụ các em học sinh, chƣa 

có ngƣời chuyên trách TV riêng. Đội ngũ cán bộ TV hầu nhƣ chƣa có chuyên môn 

sâu về phục vụ NCT cho NDTKT. Cán bộ TV còn thiếu hoặc cán bộ TV chƣa có 

nghiệp vụ TT-TV và phải kiêm nhiệm nhiều công việc. 

Thiếu các chính sách đồng bộ tạo điều kiện cho NKT tiếp cận TT 

Nhiều vấn đề cần phải quy định chặt chẽ hơn:  

Quy định về xây dựng các công trình công cộng đảm bảo cho ngƣời khuyết 

tật có thể sử dụng đƣợc, hệ thống giao thông vận tải chƣa tính đến NKT có thể 

tham gia đƣợc dễ dàng; Luật Xây dựng ban hành quy đinh về các công trình công 

đản bảo yêu cầu cho ngƣời khuyết tật nói chung và NKT nói riêng chƣa đƣợc thực 

thi triển khai. Trên thực tế, gần nhƣ không có đƣợc công trình công nào đảm bảo 

tiêu chuẩn, quy định này.  

Thực hiện chủ trƣơng của Đảng và Nhà nƣớc về việc đảm bảo quyền lợi cho 

ngƣời cao tuổi, ngƣời khuyết tật trong đó có NKT “...có điều kiện sử dụng các tài liệu 

TV bằng chữ Braille hoặc dưới dạng những vật mang tin khác” [51] nhƣ nội dungtại 

Điều 06, Khoản 04 của Pháp lệnh TV ban hành ngày 28/10/2000 đã quy định. Tuy 

nhiên, Pháp lệnh TV chƣa đƣa ra rõ ràng là tất cả các TV đƣợc nhận ngân sách nhà 

nƣớc phải có nghĩa vụ phục vụ NDTKT. Nên trên thực tế việc triển khai trên 100 TV 
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tỉnh và thành phố chƣa chƣa thể triển khai xuống cấp thấp hơn. Đặc biệt là TV Quốc 

gia là TV của toàn dân nhƣng lại chƣa tham gia vào việc phục vụ NDTKT;  

Bộ GD&ĐT cho phép NDTKT đƣợc xét tuyển để có thể học đại học [11] 

tại các trƣờng đại học, cao đẳng nhƣng chƣa quy định các TV trƣờng đại học và 

cao đẳng bắt buộc phải phục vụ đáp ứng NCT cho NDTKT bằng mọi cách.  

Ở Việt Nam, chƣa có quy định bắt buộc hay có chính sách khuyến khích 

các nhà xuất bản phải sản xuất tài liệu, các SPTT phục vụ cho đối tƣợng NKT, 

Ngoài địa chỉ HNM, TVHà Nội, TV Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ chí Minh,  

Hội phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, Trƣờng NĐC tại Hà Nội và thành phố Hồ 

Chí Mình, thật khó có thể mua đƣợc tài liệu nổi, sách nói cho NKT ở nhà xuất bản 

nào ở Việt Nam. Công tác xã hội hóa xây dựng TVcho NKT chƣa đƣợc làm tốt, 

chƣa huy động đƣợc “sức mạnh” và sự đóng góp trong toàn dân vào công tác “đƣa 

ánh sáng tri thức” đến với NKT. TV vẫn chƣa tìm đƣợc hƣớng đi mới cho công 

tác đáp ứng và thỏa mãn NCT của NKT. Việc liên kết, huy động nguồn lực trong 

toàn dân chƣa đƣợc triển khai mạnh mẽ. 

Sự khiếm khuyết thị giác hạn chế khả năng tiếp nhận thông tin 

Khả năng tra cứu tìm tin vẫn còn rất khó khăn do việc đào tạo tin học cho 

NDTKT chƣa nhiều. Trình độ của NDTKT tƣơng đối thấp, điều kiện kinh tế khó khăn 

nên việc tiếp cận với CNTT không phải NDTKT nào cũng có thể tiếp cận. Đây cũng là 

nguyên nhân gây khó khăn cho NDTKT tiếp cận và sử dụng TT dạng hiện đại. 

NDTKT bị giới hạn về thị giác nên khả năng tiếp cận TT, khả năng giao tiếp, 

khả năng đi lại của họ cũng bị hạn chế. Vì vậy trong quá trình trao đổi, tiếp nhận TT 

của họ thƣờng e ngại, tự ti không mạnh dạn đƣa ra yêu cầu TT mong muốn của 

mình. Đây là trở ngại khá lớn mà NCT của họ không đƣợc đáp ứng nhanh chóng, 

đầy đủ và chính xác. 

Tiểu kết 

Nhu cầu về nội dung tài liệu của NDTKT tƣơng đối thấp do hạn chế về số 

lƣợng tài liệu. Nhu cầu này có thể bền vững trong khoảng thời gian nhất định nhƣng 

chƣa cao bởi yếu tố chủ quan và khách quan tác động đến việc đƣợc đáp ứng thỏa 

mãn và phát triển NCT của họ. Nhu cầu về hình thức TT của NDTKT tuy phong 
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phú nhƣng chỉ đáp ứng tập trung vào một số loại hình cơ bản. Nguồn tài liệu sách 

đen và CSDL trên mạng vô cùng phong phú nhƣng không phải NKT nào cũng có 

đủ năng lực TT để khai thác và sử dụng. NDTKT ở Việt Nam vẫn còn thiệt thòi khi 

tiếp cận đến nguồn lực TT để lao động, học tập, thông tin, giải trí. 

Nguyên nhân chính là do hoạt động TT-TV chƣa phát huy đƣợc hết năng lực 

của mình. Chính sách cho NDTKT vẫn còn nhiều bất cập và chƣa đƣợc hiện thực và cụ 

thể hóa. Ngoài ra còn xuất phát từ bản thân NDTKT do đặc điểm hạn chế về thị giác 

nên dẫn đến việc tiếp nhận, sử dụng TT bị giới hạn hơn so với ngƣời mắt sáng.  

Nhu cầu tin của NKT Việt Nam phát triển hay không phụ thuộc rất nhiều vào 

các yếu tố tác động nhƣ: hoạt động TT-TV;  gia đình, giáo viên, tổ chức hội, đồng 

nghiệp, bạn bè...;  Phụ thuộc vào các chính sách của Đảng và Nhà nƣớc của các Ban 

bộ ngành cần phải phối kết hợp và triển khai đồng bộ. Hiện việc đáp ứng NCT cho 

NDTKT mới chỉ mang tính chất cục bộ bó hẹp trong: HNM Việt Nam, TV công 

cộng, TV các trƣờng đào tạo chuyên biệt, chƣa mang tính chất phổ rộng hơn trên tất 

các TV thuộc hệ thống thƣ viện trƣờng học, TV trƣờng đại học, các nhà văn hóa xã 

hay hoạt động của các cụm dân cƣ, Cục Xuất bản, các nhà xuất bản, các nhà phát 

thanh truyền hình... 

Các chính sách của Đảng và Nhà nƣớc đã quan tâm tới đối tƣợng khuyết tật nói 

chung và NKT nói riêng nhƣng chƣa cụ thể, chặt chẽ, đồng bộ, chƣa đƣa vào cuộc 

sống và thiếu sự phối kết hợp các bộ phận liên quan với nhau.  Các đơn vị phục vụ TT 

dƣờng nhƣ có sự tƣơng tác kết hợp để phục vụ tốt TT cho NDTKT. Tuy nhiên, chƣa có 

cơ quan, bộ phận nào chịu trách nhiệm triển khai lên kế hoạch, điều phối sản xuất, 

phân phổi tài liệu và đáp ứng TT cho NDTKT trên cả nƣớc.   

Xã hội càng phát triển, tinh thần nhân ái càng phải đƣợc phát huy. Xã hội 

ngày càng văn minh khi công bằng ngày càng đƣợc hƣớng đến giữa ngƣời với 

ngƣời. Chính vì vậy, cần nắm rõ NCT của NDTKT để có thể giúp họ tiếp cận TT 

thỏa mãn NCT là việc làm có ý nghĩa nhân văn và có ý nghĩa xã hội rất lớn.  
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Chƣơng 3 

CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÁP ỨNG VÀ KÍCH THÍCH 

NHU CẦU TIN CHO NGƢỜI DÙNG TIN KHIẾM THỊ TẠI VIỆT NAM 

 

3.1. Các giải pháp đáp ứng nhu cầu tin cho ngƣời dùng tin khiếm thị 

3.1.1 Vận dụng kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, hoàn thiện 

mạng lưới thư viện phục vụ người khiếm thị 

3.1.1.1. Kinh nghiệm phát triển mạng lưới thư viện phục vụ NKT tại một số 

nước trên thế giới 

Hoa Kỳ 

Tại Hoa Kỳ, 100% các thƣ viện trong mạng lƣới đáp ứng tiêu chuẩn về thiết 

kế xây dựng cơ sở hạ tầng, cách bố trí sắp đặt tài liệu, nội thất đảm bảo đáp ứng nhu 

cầu di chuyển, nhận biết và sử dụng tài liệu của NKT.  

Nhằm đáp ứng nhu cầu của NKT, TV đã thành lập TV quốc gia dành cho 

NKT và khuyết tật (NLS), trực thuộc Thƣ viện Quốc hội Mỹ có DV TV quốc gia 

cho ngƣời mù và ngƣời khuyết tật đã xây dựng đƣợc mạng lƣới liên kết dạng sao 

kết hợp gồm 55 TV khu vực, tiểu khu 36 TV, và 14 trung tâm tƣ vấn và tiếp cận 

cộng đồng Hoa Kỳ, Columbia, Puerto Rico, quần đảo Virgin và Guam cung cấp DV 

thông tin miễn phí cho những ngƣời không có khả năng sử dụng vật liệu in chuẩn vì 

lí do khiếm khuyết về thị giác [120]. 

 Anh 

Viện Hoàng gia cho NKT Anh (The Royal National Institute of Blind People 

- RNIB) là tổ chức tình nguyện lớn nhất Anh quốc dành cho NKT. RNIB làm việc 

chặt chẽ với Thƣ viện quốc gia dành cho NKT để phối hợp và cải thiện DV tốt hơn. 

TV tại Viện Hoàng gia cho NKT là một trong những kho tài liệu toàn diện nhất cho 

các chủ đề của NKT tại Anh Quốc.  

Còn TV Quốc gia dành cho NKTlà TV dẫn đầu về hoạt động phục vụ NKT, 

Thƣ viện Quốc gia dành cho NKT Anh (The National Library for the Blind - NLB) 
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làm việc với nhiều TV lớn để thúc đẩy các thực hành tốt nhất và tăng thêm giá trị 

cho DV dành cho NKT. NLB phối hợp với một số các thành viên ở Anh quốc và ở 

nƣớc ngoài để đảm bảo DV tốt nhất cho NKT.TV có vốn tài liệu bằng chữ Braille, 

Moon lớn nhất Châu Âu. [121] 

Bên cạnh đó, TV sách nói cho NKT (CALIBRE Audio Library) là TV gửi 

băng sách nói qua đƣờng bƣu điện cho trên 18,500 thành viên NKT. [117] 

Ngoài ra tổ chức Share the Vision (viết tắt là STV) thành lập năm 1990 là 

một hiệp hội quốc gia để giúp đỡ cải thiện chất lƣợng và khả năng triển khai DVTT 

phục vụ NKT. Hiệp hội Quốc gia (STV) là liên hợp của các tổ chức quốc gia nhƣ 

CALIBRE, NLB, RNIB, Hội báo nói Anh quốc, Hội đồng TT-TV Scotlen, Hội của 

các cán bộ TV chủ chốt, Viện nghiên cứu chuyên gia TV, Hội đồng DV TT-TV Bắc 

Ai len, Hội đồng DV TT-TV Wales, TV quốc gia Anh quốc và Hội TV trƣờng đại 

học cao đẳng.  

Canada 

Viện ngƣời mù quốc gia Canada (CNIB) là một tổ chức từ thiện phi lợi 

nhuận thành lập năm 1906, đã xây dựng “TV số của Viện ngƣời mù Canada 

(CNIB)”. TV cung cấp DVTT miễn phí cho mọi đối tƣợng NKT nên có số lƣợng 

NDTKT lớn nhất Canada. CNIB là thành viên duy nhất trong hệ thống TT kỹ thuật 

số DAISY (Digital Audio-based Information System). TV có vốn tài liệu phục vụ 

NKT lớn nhất tại Canada với 80.000 tên tài liệu với nhiều định dạng tài liệu khác 

nhau [93], [118]. 

Hệ thống Thư viện công cộng thành phố Toronto, Ontario: TV đáp ứng vƣợt 

các tiêu chuẩn đƣợc quy định theo đạo luật. Năm 2005,  hệ thống TV công cộng còn 

xây dựng một chính sách cho ngƣời khuyết tật nói chung và NKT nói riêng.  

Liên minh vì quyền bình đẳng của người mù Canada (AEBC - Alliance for 

Equality of Blind Canadians) là tổ chức từ thiện quốc gia thành lập năm 1992 với 

mục tiêu đảm bảo và thúc đẩy quyền bình đẳng cho NKT trong việc hòa nhập cộng 

đồng và sẵn sàng tham gia mọi hoạt động của đời sống xã hội. Liên minh này liên 
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kết chặt chẽ với TV NKT của Viện ngƣời mù quốc gia Canada (CNIB). Dựa trên 

các kết quả nghiên cứu và thống kê về thực trạng NKT, Liên minh cùng với TV 

NKT của Viện ngƣời mù quốc gia Canada đã xây dựng kế hoạch định hƣớng tổ 

chức hoạt động TT-TV phục vụ NKT, trợ giúp NKT trong tổ chức tiếp cận TV của 

CNIB. Ngoài ra, Liên minh cũng tự phát hành một tạp chí dành cho NKT dƣới dạng 

bản in trên giấy có chữ nổi, có định dạng âm thanh (mp3, CD) và các định dạng trực 

tuyến. Với mục đích tuyên truyền tầm quan trọng của chữ nổi trong việc tiếp cận 

TT cho NKT. Liên minh đã tổ chức trang bị kiến thức và kĩ năng cơ bản sử dụng 

chữ nổi Braille cho NKT 

 Nga 

Tại Nga, TV Quốc gia dành cho ngƣời mù là TV công cộng đầu tiên dành cho 

NKT. TV là trung tâm nghiệp vụ của mạng lƣới các TV dành cho ngƣời mù tại Nga. 

TV hoạt động dƣới sự điều hành của các cơ quan quản lý văn hoá Liên bang Nga với 

qui chế TV liên bang, có những sƣu tập ấn phẩm dành cho NKT độc đáo và lớn nhất 

nƣớc Nga với hơn 1140 nghìn đơn vị bảo quản.  

Từ năm 1991, sách mới bổ sung đƣợc đƣa vào các CSDL điện tử. TV là kho 

lƣu trữ các phiên bản sách và tạp chí dành cho NKT, cho các TV trong và ngoài 

nƣớc mƣợn theo chế độ mƣợn liên TV, nghiên cứu và tổng kết các yêu cầu của 

NDT và các TV dành cho NKT của Liên bang Nga, cùng với các tổ chức xuất bản 

tham gia lập kế hoạch xuất bản tài liệu cho NKT. Khoảng 14.000 NDT đăng ký 

mƣợn về của TV là những NKT, ngƣời khuyết tật [78]. 

Cộng hòa Nam Phi (SALB) 

Thƣ viện cho NKT của nƣớc cộng hòa Nam Phi (SALB) đƣợc thành lập năm 

1919 từ TV từ nhân với cái tên TV Josie Wood đến năm 1968 thì trở thành TV 

Quốc gia cho ngƣời mù. Hiện nay, vốn tài liệu của TV có khoảng 25.000 đầu sách ở 

tất cả các lĩnh vực; hơn 100 tạp chí hiện hành, gần 8000 nhan đề chữ Braille, 5000 

băng cassette, hơn 3000 bản sách kỹ thuật số Daisy. Ngoài ra, TV còn có hệ thống 

máy đọc băng cassette, hệ thống máy tính với bàn phím chữ nổi để giúp NKT truy 
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nhập để dàng vào hệ thống, hệ thống hỗ trợ đọc chữ nổi, hệ thống đọc sách nói. TV 

cung cấp các DV rất đa dạng cho NKT có nhu cầu. TV còn làm các DV mang tính 

chất chuyên môn nghiệp vụ: Đào tạo nhân viên sản xuất chữ nổi, DV hỗ trợ và tƣ 

vấn sản xuất các dạng chữ nổi. TV phát triển mạnh các hoạt động Marketing đến 

NKT và cộng đồng. Đồng thời. TV cũng tăng cƣờng liên kết với các TV dành cho 

ngƣời mù khác nhƣ Thƣ vện CNIB của Canadan, TV RNIB của Anh,..  

3.1.1.2. Hoàn thiện mạng lưới thư viện phục vụ người dùng tin khiếm thị Việt Nam 

Trong một thập niên (2000 - 2010) dƣới sự chỉ đạo của Vụ Thƣ viện, Bộ 

VHTT&DL đã thông qua chƣơng trình tài trợ của Quỹ FORCE hơn 100 cơ quan 

TV phục vụ NKT [22]. Bao gồm các TV tỉnh, thành phố; TV các trƣờng dành cho 

NKT nhƣ Nguyễn Đình Chiểu, HNM, Trung tâm Đào tạo Cán bộ và Phục hồi chức 

năng cho ngƣời mù... Tuy nhiên, chƣa có sự tham gia của TV Quốc gia Việt Nam 

và TV các trƣờng Đại học, cao đẳng… 

Ngày 15 tháng 3 năm 2017 Thủ tƣởng chính phủ đã ký Quyết định 329/Qđ-

TTg phê duyệt đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020 và 

định hướng đến năm 2030”. Thông qua đó, Vụ TV đã nhanh chóng xây dự án “ô tô 

lƣu động đa phƣơng tiện” tặng cho 05 xe trong năm 2016 và 08 xe vào 2018 phục 

vụ nhân dânbao gồm NKT tại 13 tỉnh còn khó khăn khi tiếp cận nguồn tin. Tuy 

nhiên, ngoài các cuộc tập huấn, hội thảo, dự án tặng xe do Vụ TV tổ chức thì đến 

nay chƣa có đơn vị nào đƣợc giao trọng trách làm đầu mối để thống nhất, điều phối 

các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ một cách nhất quán nhằm nâng cao hiệu quả 

phục vụ NKT.    

Hiện nay, các TV sản xuất tài liệu chuyên biệt cho NKT chƣa đƣợc Nhà 

nƣớc quy định rõ ràng và cụ thể về việc cấp một khoản kinh phí cho việc bổ sung, 

xây dựng và phát triển tài liệu. Tất cả kinh phí từ trƣớc đến nay đều là tiền từ thiện 

của các tổ chức trong và ngoài nƣớc cung cấp ủng hộ hoặc một số TV phải trích 

một phần kinh phí vốn đã hạn hẹp cho việc phát triển nguồn tin cho NKT. Trong đó 

nổi bật nhất là hai thƣ viện: Thƣ viện Hà Nội và Thƣ viện Khoa học tổng hợp thành 

phố Hồ Chí Minh. Hai thƣ viện này đã và đang tổ chức sản xuất các tài liệu chuyên 

biệt cho NKT cấp cho các TV, cơ sở khác trong nƣớc, đồng thời phục vụ tại chỗ và 
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lƣu động. Hai Trƣờng Nguyễn Đình Chiểu cũng rất tích cực trong việc đảm bảo 

nguồn sách giáo khoa và sách tham khảo cho học sinh của mình. Ngoài ra hai cơ sở 

này còn sản xuất tài liệu cho NKT. Tổ chức Hội ngƣời mù cũng có xuất bản tài liệu 

và chuyển xuống các đơn vị phía dƣới nhƣng khá khiêm tốn vì kinh phí hạn hẹp. 

Trung tâm Đào tạo Cán bộ và Phục hồi chức năng cho ngƣời mù, hệ thống Trƣờng 

Phổ thông cơ sở NĐC cho NKT, các HNM từ trung ƣơng đến địa phƣơng tỉnh 

thành, quận đều có TV phục vụ NKT. TV số cho NKT đầu tiên đƣợc thành lập là 

TV tƣ nhân hoạt động độc lập nhƣng lại phục vụ rất hiệu quả đối với NKT.  

Hiện tại các cơ sở phục vụ NDT tại Việt Nam vẫn còn hạn chế. Các TV 

trƣờng đại học - nơi có nguồn TT học thuật khổng lồ nhƣng chƣa sẵn sàng và còn 

lúng túng trong việc phải phục vụ NKT. Thƣ viện Quốc gia Việt Nam cũng đƣa 

NDTKT vào đối tƣợng phục vụ của mình. 

Việc mở rộng cơ sở phục vụ giúp NKT thuận lợi hơn cho việc tiếp cận tài liệu. 

Từ đó kích thích NCT của NKT. Họ sẽ đƣợc trang bị thêm kiến thức phục vụ cho 

công việc và cuộc sống của mình. Từ đó, xóa dần khoảng cách giữa ngƣời với ngƣời. 

Đồng thời thể hiện tính công bằng, dân chủ của Đảng và Nhà nƣớc ta. Chính vì vậy, 

việc mở rộng và phát triển mạng lƣới các cơ quan phục vụ NKT để nâng cao hiệu 

quả là vô cùng cần thiết. 

Trên quan điểm học hỏi kính nghiệm của các nƣớc, tác giả xin đề xuất xây 

dựng mạng lƣới TV Việt Nam phục vụ ngƣời dùng tin khiếm thị nhƣ sau : 

Theo mô hình của Hoa Kỳ, Việt Nam nên hoàn thiện và phát triển mạng lƣới 

thƣ viện quốc gia dành cho NKT nên trực thuộc TV Quốc gia Việt Nam chịu sự chỉ 

đạo của các Ban, Bộ Ngành. Cơ cầu tổ chức của TV Quốc gia dành cho NKT trong 

đó nhất định phải có một số bộ phận sau: 

1) Bộ phận phát triển cơ sở dữ liệu, thông tin, tài liệu 

Bộ phận này có nhiệm vụ thu thập lại các dữ liệu sau: 

- Dữ liệu chuyển đổi để in tài liệu từ tài liệu đen sang tài liệu chữ nổi đã 

đƣợc thực hiện từ các đơn vị nhƣ : Thƣ viện Hà Nội, Thƣ viện Khoa học tổng hợp 

thành phố Hồ Chí Minh, các trƣờng học cho NKT (Nguyễn Đình Chiểu), HNM các 

cấp... Khi thu thập từ các đơn vị này, Bộ phận sẽ tổ chức phân loại và lƣu trữ đồng 
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thời chia sẻ lại toàn bộ cho các đơn vị. Tránh lãnh phí công sức của nhiều đơn vị 

cùng chuyển đổi thông tin cùng một tài liệu. Đồng thời cũng có thể điều phối việc 

chuyển đổi giữa các đơn vị để có thêm nhiều dữ liệu sẵn sàng in ra phục vụ NKT. 

- Dữ liệu đã đƣợc xây dựng thành sách nói cũng tiến hành tƣơng tự nhƣ với 

dữ liệu tài liệu chữ nổi nhƣng không cần chia sẻ lại mà chỉ cần tập hợp lại tổ chức 

phục vụ NKT và các đơn vị khai khác online trên website của TV. 

- Liên hệ với các tổ chức TV nƣớc ngoài để trao đổi, xin các cơ sở dữ liệu, 

thông tin, tài liệu cho NKT. Ví dụ Thƣ viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí 

Minh còn sản xuất tài liệu cho NKT giúp cho Thƣ viện Quốc gia Lào. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu chữ nổi, sách nói mới phục vụ NKT trong hệ thống 

- Kêu gọi và đề nghị các thƣ viện đặc biệt là Thƣ viện Quốc gia Việt Nam, 

các TV thuộc các trƣờng đại học, cao đẳng tham gia vào việc : 

+ Thực hiện xây dựng các chuẩn cho website theo W3C để NKT đễ dàng 

khai thác thông tin.  

+ Thực hiện với công tác số hóa tài liệu bằng kỹ thuật sao chụp số hóa hiện 

đại (nếu có thể) do công nghệ mới cho phép nhận diện từng ký tự trên trang tài liệu 

tránh số hóa tài liệu ở dạng file ảnh sẽ không hiệu quả với ngƣời dùng tin khiếm thị.  

+ Thực hiện việc cài đặt phần mềm đọc tiếng cho NKT: các đơn vị chỉ cần 

trang bị máy tính, cài phần mềm: JAWS, NĐC, Sao Mai… và hƣớng dẫn và phục 

vụ NKT sử dụng thông tin. 

2) Bộ phận Gây quỹ thƣ viện cho NKT 

Bộ phận này có nhiệm vụ sau: 

- Tính toán lập kế hoạch, dự trù kinh phí và đề nghị Nhà nƣớc cấp kinh phí 

hoạt động cho thƣ viện 

- Tìm kiếm, kêu gọi ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nƣớc, 

các tổ chức phi chính phủ… bằng nhiều hình thức xin tài trợ với các hình thức 

phong phú nhƣ: hiện kim (tiền), hiện vật (các phƣơng tiện máy móc, các phƣơng 

tiên hỗ trợ cho các hoạt động của TV phục vụ cho NKT, tài liệu, cơ sở dữ liệu in 

sách nổi, cơ sở dữ liệu sách nói, phần mềm chuyên dụng cho NKT….) 
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 - Có kế hoạch kêu gọi thu nhận các giấy bìa lịch cũ hàng năm của mọi ngƣời 

để làm sách nổi cho NKT… 

- Làm DV sản xuất, bán, phục vụ tài liệu (in sách, tài liệu) cho các cá nhân 

mắt sáng, tổ chức có nhu cầu biếu tặng hoặc làm từ thiện... 

3) Bộ phận nghiên cứu, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật phục vụ ngƣời dùng tin 

khiếm thị 

Bộ phận này có nhiệm vụ 

- Chỉ đạo, thống nhất nghiệp vụ cho các TV (cách sản xuất sách nổi, tài liệu 

dạng nổi, xây dựng website theo đúng chuẩn của W3C...  

- Đào tạo NKT có nhu cầu sử dụng tài liệu 

- Đào tạo cán bộ thƣ viện phục vụ ngƣời dùng tin khiếm thị tại các đơn vị 

- Hỗ trợ các đơn vị, cá nhân cài đặt và sử dụng phần mềm cho NKT 

- Nghiên cứu, phát triển phần mềm cho NKT 

4) Bộ phận phục vụ NKT. 

- Phục vụ TT tài liệu cho NKT 

- Điều tra nghiên cứu về NCT 

- Tiếp nhận TT phản hồi của NKT về sử dụng TV 

- Xây dựng kế hoạch phục vụ hông tin cho NKT.  

- Tổ chức các hoạt động marketing tới NKT 

- Mở rộng mạng lƣới phục vụ thông qua TV trên 61 tỉnh thành và các 

quận/huyện. Tại cấp thôn xã có thể tiến hành các hoạt động TV lƣu động 

bằng các chuyến xe đa phƣơng tiện xuống từ TV tỉnh/thành, quận/huyện 

xuống địa phƣơng phƣờng/xã, tổ dân phố/cụm dân cƣ… 

3.1.2. Phát triển nguồn lực thông tin cho người dùng tin khiếm thị 

Trên cơ sở thành lập thư viện quốc gia dành cho NKT, hàng năm có kế 

hoạch phát triển nguồn lực thông tin phục vụ NKT. Ngƣời đứng đầu TV cần có 

chính sách cụ thể xây dựng nguồn tin và phát triển các DVTT cho NKT để phân bổ 

nguồn lực phát triển. Có kế hoạch liên kết, chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực với 
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các tổ chức xã hội và cơ sở giáo dục NKT trong và ngoài nƣớc. Đây là giải pháp vô 

cùng cần thiết cho việc đáp ứng NCT của NKT. Các đơn vị cần phát triển vốn tài 

liệu/nguồn tin cả về số lƣợng và chất lƣợng. Để công tác phát triển vốn tài liệu đƣợc 

hiệu quả cần chú trọng đến các vấn đề sau: 

Về nội dung tài liệu:  

Cần nắm bắt rõ nhu cầu của NDT để có những chiến lƣợc bổ sung hợp lý phù 

hợp với họ, tránh mua ồ ạt dễ gây lãng phí. Các đơn vị cần trực tiếp thu thập ý kiến 

của NDTKT để từ đó có cơ sở để bổ sung nguồn tin cho phù hợp. Điều tra NCT của 

NKT từ đó nhận dạng, đáp ứng và định hƣớng NCT cho họ. 

Về nguồn bổ sung và chuyển dạng tài liệu:  

Các đơn vị cần phải phối hợp chặt chẽ với các tổ chức của HNM tại xã, tỉnh 

địa phƣơng và trung ƣơng... để nắm bắt NCT của NKT nhằm chuyển dạng tài liệu 

cho phù hợp. TV cũng cần phải phải phối hợp chặt chẽ với các tình nguyện viên có 

giọng đọc tốt để thu âm phục vụ thƣờng xuyên cho NKT. 

3.1.2.1. Phát triển tài liệu chữ nổi 

Dạng tài liệu chuyên biệt này rất quan trọng với ngƣời dùng tin khiếm thị đặc 

biệt là học sinh khiếm thị. Có 02 nguồn để phát triển nguồn tài liệu này  

1) Nguồn nội sinh 

Chúng ta tự sản xuất sách nổi. Các TV, hội ngƣời mù Việt Nam, trƣờng đào 

tạo NKT, tổ chức có khả năng và điều kiện sản xuất tài liệu nổi trên cơ sở số lƣợng 

NKT cần liên kết lại để có đƣợc một chiến lƣợc sản xuất hợp lý và kinh tế nhất. 

 Bộ phận phát triển dữ liệu, TT tài liệu phụ trách chuyển đổi chữ đen sang 

chữ nổi nếu chƣa có đơn vị nào làm hoặc sử dụng luôn dữ liệu đã thu thập đƣợc 

cho các đơn vị sản xuất in ấn tại địa phƣơng. Điều này sẽ giải quyết đƣợc các vấn 

đề sau: 

- Tiết kiệm đƣợc thời gian và công sức chuyên đổi chữ đen sang chữ nổi. 

- Thống nhất đƣợc việc sử dụng ký hiệu nổi cho các chữ cái vốn đang sử 

dụng khác biệt của một số nơi mặc dù đã Bộ GD&ĐT thống nhất việc sử dụng 

- Dễ dàng quản lý và chia sẻ trong việc tạo thành cơ sở dữ liệu chuyển đổi 

chữ nổi trong cả nƣớc. 
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2) Nguồn ngoại nhập 

Mua bán, xin tặng và trao đổi với các TV, tổ chức cho NKT ở nƣớc ngoài. 

Một số tổ chức, TV của nƣớc ngoài có rất nhiều tiềm lực về nguồn tài liệu 

chữ nổi.Các TV có thể liên kết để trao đổi, mua bán, xin tặng để làm phong phú hơn 

nguồn tài liệu, dữ liệu cho NKT. Đây cũng là điều kiện thuận lợi giúp NKT tiếp xúc 

với tài liệu ngoại văn và nâng cao trình độ ngoại ngữ của bản thân.  

3.1.2.2. Phát triển tài liệu điện tử 

Tài liệu hiện đại NKT có thể khai thác, sử dụng đƣợc là các loại cơ sở dữ 

liệu, sách nói, thƣ mục điện tử, các trang web đƣợc xây dựng theo tiêu chuẩn W3C, 

các file ở dạng word khi NKT có cài phần mềm đọc tiếng để sử dụng 

Ngoại trừ sách nói thì tất cả những dạng tài liệu khác các cơ quan TT-TV 

hiện đại tại Việt Nam hiện nay đều có. NKT có thể dễ dàng khai thác sử dụng đƣợc 

TT nếu các cơ quan xây dựng website của mình theo đúng tiêu chuẩn yêu cầu W3C 

và các dữ liệu toàn văn sẽ khai thác đƣợc nếu cho phép nhận diện từng ký tự mà 

không để ở dạng ảnh chụp. 

Phát triển dạng tài liệu sách nói có thể làm tƣơng tự nhƣ với tài liệu nổi. Mỗi 

đơn vị có khả năng và điều kiện sản xuất sách nói nên phân chia nhau làm các tài 

liệu sách nói tránh trùng lặp, lãng phí. Sau đó, TV nên để ở dạng khai thác online 

chung để ngƣời dùng tin khiếm thị có thể thuận tiện trong khai thác tài liệu sách nói 

không bị giới hạn về không gian và thời gian.   

3.1.2.3. Chia sẻ thông tin phục vụ cho người khiếm thị 

Để phát triển vốn tài liệu cần chú trọng tăng cƣờng chia sẻ thông tin. Việt 

Nam là một quốc gia đang phát triển, công tác TT-TV hãy còn “non trẻ”, việc hợp 

tác “ cùng phát triển” giữa các tổ chức trong và ngoài nƣớc là điều cần thiết. Việc 

hợp tác, trao đổi nhằm tạo ra các tiêu chuẩn chung, trao đổi chuyên môn, luân 

chuyển nguồn tài liệu… giúp nâng cao hiệu quả công tác TV, NKT đƣợc tiếp cận 

với nhiều nguồn TT khác nhau, đa dạng và cập nhật. Thực tế cho thấy: đa số các TV 

Việt Nam  một vài loại hình SP đã dần trở nên lỗi thời, các phƣơng tiện hỗ trợ cũng 

ít ỏi, trong khi đó trên thế giới, công tác số hóa tài liệu đã rất phát triển. Chúng ta 

cần hợp tác để chia sẻ nguồn lực tốt hơn hay tránh lặp lại những nỗ lực:  
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* Chia sẻ nguồn lực TT trong nước 

Hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nƣớc, TV Quốc gia, các TV công cộng; 

TV các trƣờng học các hệ:tiểu học, trung học cơ sơ, trung hoc phổ thông  và đại 

học. Hợp tác giữa các cơ quan cung cấp DV cho NKT; Hợp tác với các tổ chức từ 

thiện, quỹ hỗ trợ hợp tác với các cơ quan báo chí truyền thông, cơ quan phát 

thanh, truyền hình. 

Xây dựng hệ thống quản lý và điều phối hoạt động TT-TV cấp quốc gia phục 

vụ NCT cho NKT. TV Quốc gia dành cho NKT nên là đơn vị thuộcTV Quốc gia 

Việt Nam - là đầu mối điều phối chỉ đạo về nghiệp vụ cũng nhƣ hoạt động của hệ 

thống. Vì chức năng nhiệm vụ của TV Quốc gia là phục vụ toàn dân một cách miễn 

phí vô tƣ bao gồm cả ngƣời dân là ngƣời khuyết tật nói chung và NKT nói riêng.  

* Chia sẻ nguồn lực TT với các tổ chức nước ngoài 

Hợp tác mạnh với các TV của NKT với các tổ chức nƣớc ngoài để cùng nhau 

trao đổi tài liệu, tranh thủ sự hỗ trợ tài chính và kinh nghiệm của các TV tiên tiến 

trên thế giới nhƣ: TV Quốc hội Mỹ; Viện hoàng gia cho ngƣời mù của Vƣơng quốc 

Anh; TV số của Viện ngƣời mù Canada, TV Quốc gia Nga dành cho ngƣời mù… 

bằng nhiều biện pháp, phƣơng án nhƣ sau : 

- Xin tài trợ tài liệu và đào tạo nghiệp vụ 

- Xin tài trợ đầu tƣ cơ sở vật chất phục vụ NKT 

- Ký hợp đồng trao đổi tài liệu để tạo điều kiện cho NKT có thể khai thác 

- Ký hợp đồng mua tài liệu số, tài liệu hiện đại mà không chỉ NDT bình 

thƣờng mà NKT có thể khai thác sử dụng đƣợc trong ngắn hạn hoặc dài hạn 

3.1.3. Đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ thông tin cho người khiếm thị 

Để phục vụ NKT tốt, các đơn vị cũng cần chú trọng đến việc đầu tƣ vào các 

SP&DV. Cụ thể:  

3.1.3.1. Phát triển các sản phẩm thông tin dành cho người khiếm thị 

Kết quả khảo sát cho thấy NKT đƣợc sử dụng các SP TT rất đa dạng về loại 

hình. Tuy nhiên, các SP nổi dành cho NKT hầu nhƣ không đƣợc đánh giá “rất tốt” 

quá 10%. Tài liệu Braille đƣợc đánh giá tốt cao (75%), còn hầu hết là “chƣa tốt” 

trung bình khoảng 50%. 



128 

 

Bảng 3.1: Ý kiến đánh giá sản phẩm thông tin của ngƣời dùng tin khiếm thị 

TT Sản phẩm 

Ý kiến đánh giá 

Rất tốt Tốt Chƣa tốt 

SL TL SL TL SL TL 

1  Mục lục 00 0.0% 41 62.1% 25 37.9% 

2 Thƣ mục chữ đen 05 10.0% 19 38.0% 26 52.0% 

3 Thƣ mục chữ nổi 03 1.7% 108 60.7% 67 37.6% 

15 Tài liệu chữ Moon 00 0.0% 00 00.0% 00 0.0% 

16 Tài liệu chữ Braile 18 7.9% 171 75%. 39 17.1% 

7 Tài liệu sách chữ đại 00 0.0% 08 16.7% 40 83.3% 

8 Tài liệu sách in nổi 00 0.0% 78 56.9% 59 43.1% 

9 Tài liệu sách có hình nổi 03 2.4% 39 31.7% 81 65.9% 

10 Sách khổ lớn 00 0.0% 26 55.3% 21 44.7% 

17 Tài liệu hình thức đôi 00 0.0% 18 41.9% 25 58.1% 

4 CSDL thƣ mục 34 24.6% 101 73.2% 03 2.2% 

5 CSDL dữ kiện 34 27.2% 88 70.4% 03 2.4% 

6 CSDL toàn văn 31 25.8% 83 69.2% 06 5.0% 

11 TL/ sách dạng điện tử 10 9.8% 79 77.5% 13 12.7% 

12 Website 10 6.3% 98 62.0% 50 31.6% 

13 Băng truyện 05 14.3% 10 28.6% 20 57.1% 

14 Băng có thuyết minh hình ảnh 03 16.7% 05 27.8% 10 55.6% 

18 CD sách nói 39 28.7% 67 49.3. % 30 22.0% 

Trong khi đó các SP có thể dùng chung với các NDT khác nhƣ CSLT thƣ mục, 

CSDL dữ liện, CSDL toàn văn lại đƣợc NKT đánh giá rất tốt trên dƣới 25% và tốt trên 

dƣới 70%. Tài liệu sách dạng điện tử, CD sách nói là dạng tài liệu đƣợc NKT đánh giá 

rất tốt và tốt trên dƣới 80%. Khi phỏng vấn, NDTKT cho biết họ rất muốn đƣợc 

thƣờng xuyên sử dụng các SP chuyên biệt nhƣng do những sản phẩm này ít về số 

lƣợng, nội dung TT cũ lạc hậu, không cập nhật và chƣa đáp ứng đƣợc tính thời sự nên 

NKT không đánh giá cao các sản phẩm này về nội dung tài liệu 

Đối với các sản phẩm thông tin, các đơn vị cần chú trọng đầu tƣ, nâng cấp 

các sản phẩm đặc thù phục vụ cho từng nhóm đối tƣợng NKT. Ví dụ: 

Đối với học sinh khiếm thị cần quan tâm sản xuất nhạc nổi, minh họa nổi 

dành cho NKT tài liệu sách báo chữ lớn. 

Đối với sinh viên khiếm thị cần quan tâm hơn vào việc sản xuất sách nói 

hoặc các CSDL có thể khai thác đƣợc 
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Đối với NKT cao tuổi sử dụng thông tin nhằm mục đích giải trí, chúng ta cần 

những tài liệu ở dạng băng đĩa ghi âm. 

Ngoài ra chúng ta nên chú ý xây dựng các SPTT mà NDT nói chung và 

ngƣời dùng tin khiếm thị nói riêng đều có thể sử dụng đƣợc một số SPTT: Mục lục 

điện tử, website, CSDL... Đây là sản phẩm quan trọng mà các cơ quan, đơn vị phục 

vụ cần chú trọng phát triển mạnh. 

3.1.3.2. Tổ chức các dịch vụ thông tin thư viện  hiện đại phục vụ cho người 

dùng tin khiếm thị 

Chú trọng phát triển DV mƣợn liên TV, DV chuyển dạng tài liệu. Đặc biệt, 

đối với cách thức tổ chức kho tài liệu, cần bố trí sao cho hợp lý, mỗi khi ngƣời dùng 

tin khiếm thị có yêu cầu về tài liệu, cán bộ TV có thể lấy tài liệu một cách dễ dàng. 

Tài liệu dạng sách chữ nổi và sách nói cần sắp xếp đúng theo số đăng ký cá biệt.  

Đối với việc phục vụ NDTKT, TV cần phải cải tiến ở các hình thức phục vụ: 

đọc tại chỗ, mƣợn về nhà, mƣợn qua bƣu điện và lƣu động. 

Với DV đọc tại chỗ: Cần xây dựng và bố trí cơ sở vật chất sao cho phòng 

đọc thoáng mát và NKT đƣợc không gian riêng, yên tĩnh, thoải mái. 

Với DV mƣợn về nhà, DV cho mƣợn qua bƣu điện: NKT là đối tƣợng khó 

khăn trong việc di chuyển nên TV có thể có hình thức nới rộng thời gian mƣợn tài 

liệu cho họ.  

Tuy nhiên, để NKT có thể tới TV sử dụng hình thức đọc tại chỗ và mƣợn về 

nhà, TV có thể đƣa thêm một DV đặc biệt với đối tƣợng này nhằm tạo ra sự thân 

thiện giữa cơ sở phục vụ thông tin, tài liệu với NDT. Khi NKT tới TV, cán bộ nên 

giúp họ vào phòng phục vụ để NKT có thể lựa chọn tài liệu thỏa mãn nhu cầu của 

mình. Hình thức này nên đƣợc áp dụng với NKT nói riêng và ngƣời khuyết tật sử 

dụng thƣ viện nói chung. 

Với dịch vụ thƣ viện lƣu động: Hiện nay, hầu hết các cơ sở phục vụ thông 

tin, tài liệu đang tiến hành luân chuyển sách theo hàng quý   . Tuy nhiên, để guồng 

quay tài liệu đƣợc liên tục, không gián đoạn, thƣ viện cần tiến hành luân chuyển 
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hàng tháng để đảm bảo 100% ngƣời dùng tin khiếm thị có thể tiếp cận và tài liệu 

không để quá lâu tại các cơ sở phục vụ NKT. 

Tuy nhiên, để hình thức phục vụ NDTKT đƣợc hiệu quả, cơ sở phục vụ 

thông tin, tài liệu cũng cần có sự phối hợp với trƣờng học và gia đình trong việc 

định hƣớng thông tin, tài liệu và nhu cầu đọc cho ngƣời dùng tin khiếm thị .  

Xét tất cả các lý do trên cho các cơ quan TT-TV cần phải thay đổi để có tính 

chủ động và tích cực nhiều hơn trong quá trình phục vụ thông tin, tài liệu cho 

NDTKT. 

 Nếu NDTKT có nhu cầu thông tin, tài liệu nhƣng gặp khó khăn trong việc đi lại 

để tới TV thì thƣ viện lại cần chủ động đến chỗ của ngƣời dùng tin khiếm thị để phục 

vụ TT đáp ứng nhu cầu của họ. Điển hình là TV Hà Nội có tổ chức một phòng riêng 

cho NKT đến TV sử dụng TT tài liệu. Nhƣng do giao thông ở thủ đô ngày một phức 

tạp và nguy hiểm với NKT nên Thƣ viện Hà Nội đã chủ động luân chuyển sách báo, tài 

liệu nổi xuống các tổ chức địa phƣơng của  trƣờng NĐC Hà Nội để phục vụ NKT. 

Bảng 3.2: Ý kiến đánh giá dịch vụ thông tin của ngƣời dùng tin khiếm thị 

TT Dịch vụ 

Ý kiến đánh giá 

Rất tốt Tốt Chƣa tốt 

SL TL SL TL SL TL 

1 Đọc tại chỗ (Kho đóng) 05 2.5% 120 60.6% 73 36.9% 

2 Đọc tại chỗ (kho mở) 08 5.0% 69 43.4% 82 51.6% 

3 Khai thác TL đa phƣơng tiện 10 14.7% 33 48.5% 25 36.8% 

4 In ấn sao chụp tài liệu 00 0% 18 64.3% 10 35.7% 

5 Giao tài liệu tận nhà 00 0% 60 85.7% 10 14.3% 

6 Chuyển dạng tài liệu 05 12.5% 30 75.0% 05 12.5% 

7 Hƣớng dẫn sử dụng TL 05 10.6% 32 68.1% 10 21.3% 

8 Tìm tin 13 9.6% 89 65.4% 34 25.0% 

9 Dịch vụ hỏi – đáp 11 8.1% 92 68.1% 32 23.7% 

10 Cung cấp tin theo yêu cầu 00 0% 30 75.0% 10 25.0% 

11. Mƣợn tài liệu về nhà 21 15.1% 64 46.0% 54 38.8% 

Các DV TT phục vụ ngƣời dùng tin khiếm thị là các hoạt động phục vụ TT 

có mục đích, tính chất chuyên môn và nghiệp vụ nhằm đáp ứng NCT của họ. Hay 



131 

 

nói cách khác DVTT phục vụ ngƣời dùng tin khiếm thị  là các công việc phục vụ 

thông tin, tài liệu nhằm thoả mãn tối đa NCT của họ và có thể đƣợc trả tiền hoặc 

không đƣợc trả tiền.  

Dịch vụ TT cho ngƣời dùng tin khiếm thị  cần đảm bảo có các yếu tố cần và 

đủ cơ bản sau: Đảm bảo thuận tiện; chi phí thực hiện DV thấp nhƣng đáp ứng tốt 

NCT của NKT. DVTT dành cho ngƣời dùng tin khiếm thị  có thể hiểu là các hoạt 

động phục vụ TT-TV đặc thù dành riêng cho đối tƣợng NKT sao cho phù hợp với 

đặc điểm, NCT của họ. 

Hiện nay, các DV cũng rất đa dạng và linh động, chất lƣợng nhƣ DV thƣ 

viện lƣu động, DV giao tài liệu tận nhà, DV mƣợn liên TV,…đã và đang có ảnh 

hƣởng trực tiếp đến NCT của ngƣời dùng tin khiếm thị. 

3.1.4. Tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ 

thông tin 

Từ hiện trạng ở trên, có thể thấy rằng gần nhƣ các cơ sở vẫn còn hạn chế rất 

lớn về trang thiết bị - CSVC. Để cải thiện đƣợc tình trạng này cần có ngân sách. Vì 

vậy, ngân sách dành cho NKT trong TV cần đƣợc tăng thêm, đồng thời tranh thủ 

các nguồn tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nƣớc nhằm phát huy hết điều kiện 

vật chất và kỹ thuật phát triển các SPTT cho ngƣời dùng tin khiếm thị. 

Các cơ sở cần trang bị thêm các phƣơng tiện hỗ trợ NKT trong việc sử dụng 

tài liệu. Các TV Việt Nam có thể tham khảo kinh nghiệm của các nƣớc tiên tiến trên 

thế giới để tiến hành trang bị, đầu tƣ có hiệu quả; Đầu tƣ, xây dựng phòng đọc riêng 

với những tiêu chuẩn phù hợp đặc điểm thể chất của NKT. Hiện đại hóa, đa dạng 

hóa các trang thiết bị TV nhằm tạo điều kiện cho NKT có cơ hội tiếp cận nguồn TT 

thông qua các thiết bị hỗ trợ. Đầu tƣ ứng dụng, hoàn thiện các phần mềm quản lý 

TV, các phần mềm đặc thù dành cho NKT. 

Trang thiết bị cần thiết để hỗ trợ cho việc học tập của NKT. Máy tính đƣợc 

cài phần mềm hỗ trợ dành cho NKT nhƣ phần mềm đƣợc NKT trên thế giới và Việt 

Nam hay dùng nhƣ phần mềm Jaws, hoặc các phầm mềm của Việt Nam nhƣ: NDC, 

phần mềm Sao Mai, Vnspeech…tất cả các phần mềm này đều miễn phí tại Việt 

Nam. Các phần mềm có tính năng đọc tài liệu ở dạng Word, Excel… trong khi đó 
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tài liệu sáng tại TV đều đƣợc số hóa., máy catssete… đây là những thiết bị hỗ trợ rất 

cần thiết đối với NDTKT. Các đơn vị cần có chính sách đầu tƣ cơ sở vật chất, cơ sở 

hạ tầng để khai thác tiềm năng này. 

3.1.5. Xã hội hóa việc đáp ứng nhu cầu tin của người dùng tin khiếm thị 

Việc tổ chức các DVTT cho NDT nếu để các đơn vị trông chờ vào ngân sách 

nhà nƣớc thì cũng rất khó khăn.  

Chính vì vậy, các cơ sở cũng nên nghĩ tới việc xã hội hóa công tác TV để 

phục vụ nhu cầu TT cho ngƣời dùng tin khiếm thị. 

Đã có rất nhiều các tổ chức, cá nhân làm công tác từ thiện này một cách thầm 

lặng và bền bỉ để tạo ra cho các TT, tài liệu mà ngƣời dùng tin khiếm thị có thể khai 

thác và tiếp cận đƣợc theo đúng NCT của mình. 

Cũng có nhiều tổ chức, cá nhân mong muốn đƣợc mua các SPTT dành cho 

ngƣời dùng tin khiếm thị nhƣ sách nổi, sách nói, đĩa CD… để làm từ thiện, để sử dụng, 

để cho con em của họ, thậm chí ngay cả bản thân NKT cũng có nhu cầu mua để sử 

dụng cho bản thân. Vì vậy, các SPTT cần sản xuất và bày bán nhƣ các tài liệu khác.  

Luận án mới chỉ tập trung vào đối tƣợng NDTKT là những ngƣời có đến TV, 

sử dụng TT. Đây hầu hết là những NKT đã và đang là học viên, sinh viên tại các 

trƣờng học, là thành viên trong các tổ chức của HNM các cấp của Việt Nam. Họ là 

những ngƣời đƣợc đi học, đang tham gia vào các tổ chức xã hội. Trong mỗi vị trí 

của mình họ có nhu cầu sử dụng TT nhƣng chƣa cao. Trong khi Việt Nam có 

khoảng 2.500.000 NKT thì mới có khoảng 75.000 là thành viên của HNM đƣợc học 

tập, cung cấp TT, đƣợc giao lƣu trao đôi, tham gia vào các hoạt động văn thể, đƣợc 

đào tạo nghề để kiếm sống thì còn rất nhiều NKT chƣa đƣợc may mắn nhƣ họ. Họ 

vẫn đang sống phụ thuộc vào gia đình, chƣa đƣợc đến trƣờng, chƣa biết chữ. Tuy 

không có con số cụ thể về NKT nhƣng số liệu chung về ngƣời khuyết tật [12] năm 

2009 đã cho biết có tới 47% ngƣời khuyết tật sống trong các hộ nghèo (cao gấp 03 

lần tỷ lệ chung cùng thời điểm; 24% ở nhà tạm; 88,94% số ngƣời từ 16 tuổi chƣa 

đƣợc đào tạo chuyên môn (trong đó chỉ có 2% đang đƣợc học nghề); 79,13% ngƣời 
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khuyết tật sống dựa vào gia đình, ngƣời thân... Điều này có thể minh chứng cho 

thấy có rất nhiều NKT chƣa đƣợc đáp ứng TT.  

Luận án trên cơ sở nghiên cứu đối tƣợng là NDTKT nói riêng để hƣớng tới 

tất cả NKT Việt Nam nói chung. Vì thế việc kích thích NCT cho NKT cần phải có 

sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, Ban, ngành, tổ chức các cấp.  

Ví dụ;  

- Hội ngƣời mù có thể kết hợp với Ủy ban nhân dân với TV tổ chức các hoạt 

động phục vụ thông tin. Ủy ban Nhân dân các cấp thƣờng nắm rất rõ số lƣợng 

ngƣời khuyết tật nói chung và NKT nói riêng tại địa phƣơng. Trên cơ sở đó thông 

báo, động viên, khuyến khích NKT và gia đình NKT tham gia vào tổ chức HNM tại 

địa phƣơng và tham gia vào các buổi phục vụ TT lƣu động của TV hoặc các địa 

điểm phục vụ TT của tổ chức hội và TV 

- Hội ngƣời mù, tổ chức TV và các bộ phận đào tạo ngƣời dùng tin khiếm thị 

nhƣ Trung tâm phục hồi chức năng cho NKT, các cơ quan nghiên cứu phần mềm dành 

cho NKT có thể kết hợp tổ chức đào tạo kỹ năng tin học, kỹ năng tra cứu thông tin cho 

ngƣời dùng tin khiếm thị. 

3.2. Các giải pháp kích thích nhu cầu tin cho ngƣời khiếm thị 

3.2.1. Đào tạo người dùng tin khiếm thị 

Mục đích của hoạt động đào tạo người dùng tin khiếm thị 

Ngƣời dùng tin nói chung và NDTKT nói riêng là chủ thể của hoạt động TV. 

Chính vì vậy, việc đào tạo ngƣời dùng tin khiếm thị giúp ích rất lớn cho việc: 

- Giúp ngƣời dùng tin khiếm thị khai thác hiệu quả nguồn lực TT của TV. 

- Ngƣời dùng tin khiếm thị sẽ chủ động hơn, tƣ tin hơn khi dụng TT 

- Hình thành và phát triển năng lực thông tin cho ngƣời dùng tin khiếm thị 

Cách thức triển khai hoạt động đào tạo người dùng tin 

1) Các TV có thể đăng bài viết về hƣớng dẫn sử dụng TV trên tạp chí “Đời 

mới” - cơ quan ngôn luận của Hội ngƣời mù Việt Nam. 

2) Ngƣời dùng tin khiếm thị đã đƣợc đào tạo tin học và máy tính. 

Ngƣời dùng tin khiếm thị bị hạn chế trong việc tiếp cận tra cứu và tiếp nhận 

TT. Vì vậy, để giúp họ có khả năng tự tra cứu, tìm kiếm TT cần chú trọng mở các 
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lớp ngắn hạn giới thiệu về các DVTT của đơn vị cũng nhƣ trang bị kiến thức, kỹ 

năng cho NDTKT.  

3) Ngƣời dùng tin khiếm thị chƣa đƣợc đào tạo về tin học và máy tính. 

Nếu ngƣời bình thƣờng đã cần chú trọng đƣợc đào tạo năng lực TT thì đối 

với NDTKT càng cần chú trọng hơn rất nhiều. Chú trọng đến việc đào tạo trình độ 

sử dụng máy tính/trình độ tin học cho NKT. 

Thƣ viện có thể hợp tác với HNM, Trung tâm phục hồi chức năng cho NKT, 

trƣờng Nguyễn Đình Chiểu liên kết đào tạo tin học theo tháng, quý tại Thƣ viện 

quốc gia dành cho NKT. Tuy nhiên, việc đào tạo kỹ năng sử dụng máy tính và phần 

mềm cần phải đƣợc HNM, các trƣờng chuyên biệt cho NKT, Trung tâm phục hồi 

chức năng cho NKT chụi trách nhiệm đào tạo. TV là địa chỉ để NKT đăng ký 

nguyện vọng đƣợc đào tạo tin học sử dụng máy tính mà thôi. 

Để thực sự hiệu quả thì TV cần kết hợp với trung tâm đào tạo tin học cho 

NKT xây dựng một chƣơng trình riêng cho NKT hƣớng dẫn sử dụng TV theo cách 

của NKT khi sử dụng máy tính và mạng. 

4) Hợp tác với ngƣời nhà, ngƣời thân của ngƣời dùng tin khiếm thị. 

Khi đến TV, NKT có thể đi cùng với ngƣời thân. Chính vì vậy, các đơn vị có 

thể khuyến khích ngƣời thân, bạn bè của họ cùng tham gia lớp huấn luyện để hiểu 

và giúp đỡ NKT đƣợc hiệu quả hơn.  

Điều này cũng giúp cho cán bộ dễ tìm hiểu và nắm bắt tâm tƣ, nguyện vọng, 

nhu cầu của NKT. Thông qua việc mở lớp đào tạo NDT ngƣời thân, bạn bè cùng đi 

của NKT có thể giúp cho họ dễ dàng hơn trong việc tiếp thu bài.  

Hơn nữa, các cán bộ của Hội sẽ đào tạo và hƣớng dẫn NKT của Hội. Điều 

này giúp ích rất lớn trong việc đào tạo NDT bởi vì cán bộ của các tỉnh hội là những 

ngƣời gần gũi và thƣờng xuyên gặp gỡ NKT. 

3.2.2. Định hướng nhu cầu tin cho người dùng tin khiếm thị Việt Nam 

Mục đích của hoạt động định hướng nhu cầu tin 

Chƣơng 02 đã cho biết NCT của NDTKT chƣa đƣợc đầy đủ và toàn diện về 

nội dung lĩnh vực TT và vẫn còn ở mức thấp; Khả năng tận dụng các phƣơng tiện 

hỗ trợ tìm hiếm sử dụng TT còn hạn chế. Vì vậy, việc định hƣớng NCT cho họ là vô 
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cùng đúng đắn và cần thiết. Điều đó giúp họ có thể trang bị đủ kiến thức, TT một 

cách đầy đủ và trọn vẹn hơn mới đáp ứng yêu cầu của xã hội. 

Cách thức triển khai của hoạt động định hướng nhu cầu tin 

- Bổ sung và cập nhật thêm các tài liệu có nhiều nội dung về các lĩnh vực 

khác nhau. 

- Đối với NKT đang ở trƣờng học ngoài việc cung cấp đầy đủ tài liệu cho 

ngƣời học (ở các bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, đại 

học...) thì cần lƣu ý tới ngƣời dạy (giáo viên, giảng viên) lƣu tâm bổ sung các TT 

kiến thức và bài giảng, tăng cƣờng trao đổi nói chuyện.... 

- Khuyến khích ngƣời dùng tin khiếm thị học ngoại ngữ để có thể đọc và 

hiểu các tài liệu nƣớc ngoài bổ sung, cập nhật các kiến thức mới trên thế giới. 

Khuyến khích NKT Việt Nam giao lƣu với mọi ngƣời trên thế giới đặc biệt là NKT 

các nƣớc để kết bạn, trao đổi, học hỏi lẫn nhau...  

- Khuyến khích ngƣời dùng tin khiếm thị chăm đọc báo, nghe đài, tivi,... một 

kênh TT cung cấp kiến thức tổng hợp, đa dạng và phong phú 

- Đối với ngƣời dùng tin khiếm thị đang tham gia trong các tổ chức hội thì 

tăng cƣờng các buổi nói chuyên giao lƣu, tọa đàm về các chủ đề đang đƣợc xã hội 

và NKT quan tâm. 

- Động viên và khuyến khích ngƣời dùng tin khiếm thị học tin học và sử 

dụng máy tính. Điều đó sẽ giúp họ tiếp cận TT tài liệu nhanh chóng và dễ dàng, da 

diện và phong phú hơn là tài liệu chữ nổi thƣờng chậm hơn về thời gian và bị hạn 

chế về số lƣợng cũng nhƣ nội dung ho hạn hẹp kinh phí. 

- Tổ chức nhiều hoạt động DV mang tính cộng đồng cao nhƣ: kể chuyên, 

giao lƣu trao đổi về các tác giả, tác phẩm, các chuyên đề khoa học thiết thực.... 

3.2.3. Đẩy mạnh truyền thông marketing cho người khiếm thị trong cộng đồng 

 Mục đích của hoạt động truyền thông 

- Cung cấp TT và địa chỉ về tài liệu mới, SP&DVTT của đơn vị cho NKT có 

thể tìm, mƣợn, sử dụng và khai thức tài liệu. Kêu gọi tình nguyện viên tham gia vào 

công tác phục vụ TT cho NKT. 
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- Cung cấp cho mọi ngƣời trong xã hội biết đƣợc những tài liệu cho NKT có 

thể sử dụng. Từ đó ngƣời dân có thể mƣợn hộ, mua, biếu, tặng cho NKT hay tham 

gia vào công tác sản xuất, kinh doanh các sản phẩm TT, DVTT, CSVC trang thiết 

bị phục vụ NKT. Góp phần xã hội hóa công tác TT cho NKT. 

 Cách thức triển khai của hoạt động truyền thông 

Chú trọng quảng bá, Marketing TT qua:  

- Các địa điểm ngƣời dùng tin khiếm thị hay khai thác, sử dụng TT (theo thói 

quen của NKT) 

- Các phƣơng tiện truyền thông: radio, tivi, website, email của NKT, điện thoại 

- Các đối tƣợng thƣờng xuyên giao tiếp với NKT: ngƣời thân gia đình, bạn bè, 

giáo viên, đồng nghiệp, tổ chức cơ quan của NKT, tổ chức HNM... 

 - Thời gian ngƣời dùng tin khiếm thịhay sử dụng tài liệu  

- Trong quá trình ngƣời dùng tin khiếm thị sử dụng SP&DVTT của TV 

- Qua các tổ chức xã hội mà ngƣời dùng tin khiếm thị tham gia: HNM các cấp 

3.2.4.Nâng cao nhận thức cuả cộng đồng với việc hỗ trợ người khiếm thị 

tiếp cận thông tin 

Nâng cao ý thức tôn trọng, chăm sóc người dùng tin khiếm thị của cộng đồng 

Hầu hết những ngƣời mắt sáng thƣờng nghĩ rằng thị giác rất quan trọng để 

tiếp nhận TT. Cơ quan nếu thị giác bị hỏng và tổn thƣơng con ngƣời sẽ mất cơ hội 

đƣợc đọc tài liệu. Họ chỉ đọc đƣợc các tài liệu chữ nổi hoặc đƣợc “nghe” các TT 

dƣớí đạng âm thanh mà thôi. Vì vậy, những cơ quan tổ chức TT, TV không có tài 

liệu chữ nổi thƣờng nhận định là không thể phục vụ ngƣời dùng tin khiếm thị.  

Tuy nhiên, ngƣời dùng tin khiếm thị không chỉ tiếp thu TT nhanh bằng xúc 

giác mà họ còn tiếp thu TT bằng thính giác vốn nhạy bén hơn những ngƣời mắt 

sáng. Khoa học kỹ thuật, CNTT phát triển đã cho họ dễ dàng có khả năng tiếp cận 

tới nội dung TT một cách dễ dàng nhanh chóng nhƣ ngƣời mắt sáng. Ngày nay 

khoa học phát triển với những công nghệ mới tạo điều kiên thuận lợi cho NKT có 

thể tiếp cận nội dung TT một cách dễ dàng bằng máy tính học đã đƣợc cài phần 
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mềm hỗ trợ, họ có thể khai thác sử dụng TT nhƣ những ngƣời khác. Khai thác báo 

mạng, khai thác các CSDL, trao đổi TT, liện hệ thƣ từ bằng email rất thành thạo.  

Gia đình là một tế bào của xã hội. Tuy nhiên, trong một gia đình có ngƣời 

nhà bị khiếm thị thì sự quan tâm bao bọc, yêu thƣơng, chăm sóc của các thành viên 

còn lại sẽ là điều vô cùng quan trọng ảnh hƣớng vô cùng lớn đến cuộc đời của họ. 

Chắc chắn không ai mong điều không hay với đôi mắt của mình. Là NKT phải sống 

trong bóng tối thì sự quan tâm chăm sóc yêu thƣơng của gia đình sẽ là động lực to 

lớn để họ có thể từng bƣớc tự tin hòa nhập với xã hội. Nếu gia đình ngƣời NKT 

không quan tâm đến họ thì làm sao họ có thể tin là ngƣời ngoài có thể yêu họ. Nếu 

gia đình coi họ là gánh nặng thì tâm trạng bao trùm quanh họ thƣờng là cảm giác 

mặc cảm tự ti và coi thƣờng chính mình. Từ đó, họ không có động lực tồn tại, phấn 

đấu học hỏi, vƣợt khó và vƣơn lên. Điều này có thể dẫn đến họ sẽ thực sự trở thành 

gánh nặng của gia đình và xã hội.  

Gia đình, ngƣời thân của NKT cũng là nơi có thể đƣa lại ánh sáng cho NKT 

bằng việc nỗ lực chữa chạy, điều trị mắt để có thể nhìn lại ánh sáng. Rất nhiều gia đình 

có thể hy sinh mọi của cải để chữa trị mắt cho con. Trong điều kiện kinh tế và y tế chƣa 

cho phép thì ngƣời mắt sáng trong gia đình trở thành đôi mắt của NKT. Giúp họ đi lại, 

sinh hoạt và đọc sách, truyện, học tập cùng nhau. Đầu tƣ mua các SP đặc chƣng: máy 

tính chữ nổi, điện thoại chữ nổi, gậy dẫn đƣờng... dành cho NKT sử dụng.  

Sự quan tâm của gia đình không cần chỉ có vật chất mà cần phải có sự yêu 

thƣơng động viên, khuyến khích những khả năng tiềm ẩn trong họ, giúp NKT tự tin 

giao tiếp, học hỏi, hòa nhập với mọi ngƣời xung quanh, nơi ở, trƣờng học... môi 

trƣờng sống. Qua đó từng bƣớc ngƣời dùng tin khiếm thị có thể đƣợc học hỏi theo 

khả năng riêng của mình và từng bƣớc có thể độc lập sống không phụ thuộc hoàn 

toàn vào ngƣời khác. 

Điều quan trọng hơn cả là nhận thức của những ngƣời mắt sáng với NKT, 

Ngƣời mắt sáng không nên kì thị hay coi thƣờng NKT. Họ nên thông cảm và sẽ 

chia với thiệt thòi ngoài ý muốn của NKT. Giúp đỡ NKT để họ có thể đƣợc học tập, 

lao động và có thể tự lập đƣợc. Không nên để NKT bị cô lập trong xã hội của chúng 
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ta. Ngay cả trong hoàn cảnh điều kiện KHCN chƣa cho phép, nhƣng với tinh thần 

tƣơng thân tƣơng ái, sẻ chia và giúp đỡ, ngƣời mắt sáng cũng có thể đọc, trao đổi, 

chuyển dạng tài liệu cho NKT, giúp có thế khai thác tiếp cận đƣợc nội dung TT.  

Tạo điều kiện cho người dùng tin khiếm thị hoà nhập cộng đồng 

Đảng và Nhà nƣớc, các Bộ Ban ngành, các tổ chức, cá nhân đã ngày càng 

quan tâm chăm sóc ngƣời khuyết tật nói chung và NKT nói riêng bằng việc ra hàng 

loạt các chủ trƣơng, chính sách, bằng những dự án, đề án, chƣơng trình hành động 

đƣợc thực hiện để từng bƣớc đảm bảo cuộc sống hạnh phúc cho NKT. 

Để giúp ngƣời dùng tin khiếm thị nhanh chóng hòa nhập cộng đồng rất cần 

sự phối kết hợp giữa các Bộ, Ban, ngành liên quan, nhà trƣờng, gia đình, TV và các 

tổ chức xã hội để tích cực giúp đỡ cho họ. Trong đó đặc biệt chú trọng đến yếu tố 

gia đình vì hầu nhƣ ngƣời dùng tin khiếm thị có thời gian gắn bó với ngƣời thân 

trong gia đình nhiều nhất. Họ cần đƣợc tham gia các hoạt động xã hội ở địa phƣơng, 

nghe đài… có hoạt động ngƣời dùng tin khiếm thị mới có môi trƣờng phát triển 

NCT của mình. 

Bộ GD&ĐT đã tiến hành hình thức chuyển từ giáo dục chuyên biệt, sang 

hình thức giáo dục bán hòa nhập và hình thức giáo dục hòa nhập để từng bƣớc. 

Điều đáng mừng nhất là từ năm 2011, NKT có nhiều cơ hội đƣợc học đại học chung 

với sinh viên mắt sáng thông quá xét hồ sơ học bạ. Các trƣờng đại học cũng có 

những sinh viên khiếm thị tham gia học tập và nghiên cứu. Tuy nhiên, mới chỉ là 

bƣớc đầu, còn rất nhiều điều cần phải quan tâm hơn nhƣ: điều kiện CSVC chƣa 

thuận lợi cho NKT có thể di chuyển. Mặc dù một số cơ sở nhà trƣờng đã khắc phục 

tạm thời bằng cách xếp các lớp có sinh viên khiếm thị, khuyết tật ngồi học ở tầng 

một để tiện đi lại, trong trƣờng hợp bất khả kháng lớp học ở tầng cao thƣờng tổ 

chức phân công các bạn sinh viên mắt sáng sẽ giúp dẫn đƣờng cho sinh viên khiếm 

thị đi lại. Đặc biệt, thƣ viện các trƣờng cũng phải sẵn sàng có thể phục vụ đƣợc TT 

cho học sinh, sinh viên khiếm thị. Do đó, trong tiêu chuẩn đánh giá TV các trƣờng 

học đạt chuẩn cũng nên cần phải lấy thƣớc do là phục vụ đƣợc cả đối tƣợng 

NDTKT làm tiêu chí để đánh giá. 

Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông Vân tải cần thực hiện việc quy hoạch cũng 

nhƣ duyệt các dự án, công trình đặc biệt là các công trình công phải đƣợc thiết kế và 
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đảm bảo thuận tiện cho ngƣời khuyết tật nói chung vàngƣời dùng tin khiếm thị nói 

riêng. Việc đảm bảo các công trình theo quy chuẩn tạo điều kiện cho NKT đi lại dễ 

dàng, nhanh chóng hòa nhập cộng đồng, tự lập trong sinh hoạt lao đông, học tập 

nghiên cứu và sử dụng TT, sử dụng TV.    

Gia đình ngƣời dùng tin khiếm thị cũng là nơi bảo vệ quyền lợi của NKT 

đầu tiên và trên hết cũng phải ánh cái nhìn của xã hội đối với họ. Thông thƣờng 

khi ngƣời NKT có bị kì thị, bắt nạt, coi thƣờng, bị đối xử bất công thì gia đình họ 

sẽ phải có tiếng nói bảo vệ NKT. Gia đình là chỗ dựa rất lớn cho ngƣời dùng tin 

khiếm thị không chỉ là về vật chất mà còn tinh thần. Gia đình cần quan tâm đến 

các chủ trƣơng chính sách của Đảng và Nhà nƣớc, Ban, bộ ngành, HNM... cho 

NKT. Qua đó, có thể nắm đƣợc những cơ hội cho ngƣời dùng tin khiếm thị trong 

gia đình đƣợc học tập và làm việc và đƣợc hƣởng những chính sách hỗ trợ. Đồng 

thời, gia đình ngƣời dùng tin khiếm thị cũng là một kênh TT để phản ánh lại các 

cấp về các chính sách ban hành có phù hợp và hợp lý chƣa. Có thể coi gia đình 

NKT là một kênh giám sát việc thực thi chính sách với NKT. Những yêu thƣơng, 

chăm sóc của gia đình dành cho NKT sẽ là điều kiện tốt để NDTKT đƣợc thể hiện 

bản thân, xây dựng lòng tự tin, nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng, thúc đẩy 

nhu cầu học tập và làm việc, thúc đẩy nhu cầu TT để giải quyết công việc, học tập, 

TT, giải trí, nghiên cứu, văn hóa của đồng thời tự tin thể hiện NCT của mình để 

đáp ứng nhu cầu đó. 

Trong quá trình học tập, rèn luyên, lao động kiếm sống, sinh hoạt ai cũng cần 

tới TT từ đơn giản đến phức tạp. Vì thiệt thòi về thị giác mà ngƣời dùng tin khiếm 

thị tiếp nhận TT bị khó khăn hơn ngƣời mắt sáng. Vì vậy, ngƣời dùng tin khiếm thị 

cần đƣợc sớm sinh hoạt, học tập trong tổ chức HNM, các cơ sở trƣờng học có 

phƣơng pháp giáo dục chuyên biệt để có thế học tập, lao động đƣợc hiệu quả hơn. 

Khi đã thích ứng với việc học tập sử dụng chữ nổi, viết chữ nổi, đƣợc đào tạo tin 

học sử dụng máy tính, Internet và các phần mềm đọc tiếng Việt, tiếng nƣớc ngoài 

để tiếp cận đƣợc nội dung TT thì từng bƣớc hòa nhập học cùng với học sinh, sinh 

viên mắt sáng. Việc này sẽ giúp NKT nhanh chóng hòa nhập với xã hội.NKT cần có 

tinh thần vƣợt khó vƣơn lên trong nghịch cảnh. Họ phải luôn cố gắng hết mình để 
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có thể nhanh chóng nắm đƣợc những kiến thức của cuộc sống. Từ đó có thể tự tin 

và tự lập trong cuộc sống.  

Tuy nhiên, những chủ trƣơng chính sách, chƣơng trình hành động đó đã thực 

sự phù hợp với NKT hay không thì chỉ có họ mới thực sự cảm nhận và đánh giá 

đƣợc một cách chính xác nhất. Vì vậy, NKT cần mạnh dạn trao đổi, góp ý, đề nghị, 

đề đạt nguyện vọng của mình để góp phần hoàn chỉnh cách chủ trƣơng chính sách 

đƣợc hiệu quả hơn. Có nhƣ thế thì bản thân NKT sẽ trực tiếp đƣợc thừa hƣởng các 

chính sách đó một cách sát thực và phù hợp.Trong cuộc sống, đôi mắt (thị giác) 

không may bị hỏng hoặc bị hạn chế ảnh hƣớng rất lớn đến số phận của con ngƣời. 

Đôi khi vì đôi mắt mà cuộc đời con ngƣời có thể rẽ sang một hƣớng khác. Mặc dù, 

có sự quan tâm của gia đình, ngƣời thân, bạn bè, trƣờng học và xã hội nhƣng nếu 

NKT không cố gắng trong học tập, lao động và hòa nhập cộng đồng thì sẽ không 

giải quyết đƣợc việc gì và không hiệu quả. Ngƣời mắt sáng cố gắng học tập, lao 

động một thì NKT phải cố gắng hơn rất nhiều lần. Vì vậy, sự kiên trì bền bỉ học tập 

và lao động của họ là rất cần thiết.  

Tạo điều kiện cho người dùng tin khiếm thị được tiếp cận thông tin 

Trƣớc hết cần phải thay đổi tƣ duy, nhận thức của các cấp lãnh đạo trong 

việc cần thiết phải đảm bảo TT cho ngƣời dùng tin khiếm thị nhƣ tất cả các đối 

tƣợng NDT bình thƣờng khác. “Đạo luật chống phân biệt đối xử” năm 1995 đã ban 

hành, theo tinh thần của Đạo luật là cần đảm bảo TT đến với ngƣời khuyết tật nói 

chung và NKT nói riêng không chỉ về số lƣợng mà còn cần có chất lƣợng và đầy đủ 

điều kiện, các trang thiết bị để gạt bỏ mọi rào cản để họ có cơ hội hƣởng thụ các DV 

TV thuận lợi, dễ dàng. 

Để lãnh đạo các TV, trƣờng học, HNM Trung ƣơng và địa phƣơng, các tổ chức 

nâng cao hiệu quả hoạt động phục vụ NCT cho NDTKT trên địa bàn rất cần sự phối 

hợp ăn ý giữa các bên nhằm tiếp kiệm, tận dụng đƣợc mọi nguồn lực. Khi ngƣời dùng 

tin khiếm thị có cơ hội đảm bảo thông tin, tài liệu, đƣợc học hành, có nghề nghiệp tự lo 

đƣợc cho cuộc sống của bản thân sẽ bớt đi gánh nặng cho gia đình, xã hội,  giảm gánh 

nặng cho ngân sách... góp phần ổn định xã hội. 



141 

 

Cán bộ TT-TV là ngƣời trực tiếp tiếp xúc với ngƣời dùng tin khiếm thị trong 

việc phục vụ TT tài liệu cho họ, Đối với ngƣời dùng tin khiếm thị, về đặc điểm tâm 

lý, họ luôn có những mặc cảm bởi sự khiếm khuyết của bản thân. Do đó để ngƣời 

dùng tin khiếm thị có thể hòa nhập nhanh chóng với cộng đồng, ngƣời cán bộ TT-

TV cần có thái độ giao tiếp đúng mực, thân thiện, khuyến khích và giúp đỡ họ. Đặc 

biệt là đối với những ngƣời dùng tin khiếm thị luôn có tâm lý e ngại là rào cản rất 

lớn, hay đối với những ngƣời thị giác hỏng hoàn toàn, ngƣời bị suy giảm thị lực 

phải phụ thuộc vào ngƣời khác nếu muốn sử dụng TV.  

Những cán bộ TT-TV trực tiếp đƣợc giao tiếp, phục vụ ngƣời dùng tin khiếm 

thị nếu đƣợc đào tạo văn hóa giao tiếp và trang bị kiến thức cơ bản về đặc điểm thể 

chất, NCT của ngƣời dùng tin khiếm thị chắc chắn hoạt động TT-TV phục vụ đối 

tƣợng NDT đặc biệt này sẽ phát huy đƣợc tốt vai trò của mình. Vì cán bộ TT-TV 

chính là “chất xúc tác” điều chỉnh mọi hoạt động cho hợp lý dựa trên bối cảnh thực 

tế. Bên cạnh văn hóa nhận thức và môi trƣờng thân thiện bình đẳng, cán bộ TT - TV 

cũng cần trau dồi trình độ chuyên môn để xây dựng vốn tài liệu, các SP&DV ứng 

dụng công nghệ đặc thù phù hợp cho ngƣời dùng tin khiếm thị. Cán bộ TT-TV phải 

là ngƣời hiểu rõ, tự tin trong việc sử dụng các trang thiết bị hỗ trợ để có thể giúp đỡ, 

hỗ trợ ngƣời dùng tin khiếm thị hiệu quả. 

Chính vì thế, họ nên chú trọng trau dồi ý thức phục vụ ngƣời dùng tin khiếm 

thị trên các tiêu chí chung nhƣ sau: 

- Xác định đƣợc vị trí ƣu tiên và trách nhiệm của đơn vị chủ quản; 

- Xây dựng đƣợc chính sách, kế hoạch, cam kết của TV phục vụ ngƣời dùng 

tin khiếm thị; 

- Luôn có sự ủng hộ cho các quyết định có lý lẽ phù hợp;  

- Biết phân bổ mọi nguồn lực của TV hợp lý; 

- Biết lựa chọn, phân công nhân sự phục vụ ngƣời dùng tin khiếm thị phù hợp; 

- Chú trọng nâng cao trình độ thƣờng xuyên cho nhân viên;  

- Có đầy đủ kỹ năng mềm trong giao tiếp; 
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- Có thái độ tận tụy, tinh thần trách nhiệm cao và hiểu biết về ngƣời dùng tin 

khiếm thị. 

Ngƣời khiếm thị không nên e ngại khi đề xuất NCT của mình. Họ nên hiểu rằng 

mình có quyền đƣợc tiếp cận TT để học tập, TT, giải trí... và trên thực tế không ai có 

thể từ chối khi họ cần giúp đỡ sử dụng TT. Ví dụ: khi không có sách nổi, bố mẹ, bạn 

bè, ngƣời thân, cán bộ TV... có thể đọc, tóm tắt nội dung tài liệu cho NKT. Do đó, họ 

cũng cần cần phải mạnh dạn đƣa ra yêu cầu tin mình để đƣợc đáp ứng. 

3.2.5. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dùng tin khiếm thị 

Để đảm bảo các giải pháp trên đƣợc thực hiện thì đảng, nhà nƣớc và ngƣời 

dân phải nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho ngƣời dùng tin khiếm thị. 

NCT là nhu cầu tinh thần, đời sống vật chất càng đầy đủ thì nhu cầu tinh thần 

càng phong phú.  

Đời sống của NKT nói chung và ngƣời dùng tin khiếm thị nói riêng, hiện nay 

khó khăn, phần lớn họ chƣa có việc làm thƣờng sống bằng tiền trợ cấp của nhà nƣớc 

theo chế độ của ngƣời khuyết tật và gia đình của họ. Những ngƣời dùng tin khiếm 

thị Việt Nam có việc làm thì thƣờng thu nhập thấp nên cuộc sống của họ thƣờng rất 

khó khăn. Vì vậy, ngƣời dùng tin khiếm thị Việt Nam  rất cần có sự quan tâm của 

cộng đồng, xã hội chung tay hỗ trợ để giảm bớt khó khăn của cuộc sống. 

Do bị khiếm thị, giác quan thị giác bị hạn chế khiến cuộc sống của NKT bị bó 

hẹp, giao tiếp kém và thiếu tự tin. Cộng đồng xã hội chƣa có hoạt động làm cho họ hòa 

nhập. CSVC, tàu xe, công trình giao thông, công trình công cộng đƣợc xây dựng hiện 

nay chƣa thực hiện đúng quy định xây dựng cho phép ngƣời NKT nói chung và ngƣời 

dùng tin khiếm thị Việt Nam  nói riêng có thể tham gia một cách an toàn và thoải mái. 

Những công trình này khi xây dựng gần nhƣ “quên mất” đối tƣợng đáng lẽ đƣợc hƣởng 

thụ này này. Điều này gây khó khăn nhất định cho NKT đồng thời làm cho họ cảm 

thấy bị phân biệt đối xử, bị tách ra khỏi xã hội. Về tinh thần, ngƣời dùng tin khiếm thị 

Việt Nam luôn mong muốn đƣợc hòa nhập với mọi ngƣời, đƣợc tôn trọng và đƣợc 

sống trong niềm vui, hạnh phúc. Nhƣng trên thực, trong xã hội vẫn còn khá nhiều 

ngƣời phân biệt đối xử hoặc thƣơng hại hoặc coi thƣờng và không tôn trọng họ. 
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Vì vậy, Đảng, Nhà nƣớc và cộng đồng nhân dân nên làm các công việc sau: 

- Xem xét việc tăng tài chính cho NKT nói chung và ngƣời dùng tin khiếm 

thị Việt Nam nói riêng bằng việc tăng trợ cấp cho NKT. Đảm bảo không dựa vào 

gia đình, tiền trợ cấp vẫn có thể đáp ứng cho họ về nhu cầu vật chất tối thiểu. 

- Tạo công ăn việc làm cho ngƣời dùng tin khiếm thị Việt Nam giúp họ có 

thể có thu nhập thêm thu nhập ngoài tiền trợ cấp để nâng cao chất lƣợng cuộc sống. 

- Có thể miễn phí hoặc giảm giá cho ngƣời dùng tin khiếm thị Việt Nam  khi 

tham gia các hoạt động giao thông, thăm quan, sử dụng các công trình công cộng: 

bảo tàng, xe bus, tàu, xe.. 

- Xem xét và chỉ duyệt các dự án quy hoạch mới và quy hoạch lại các công 

trình cũ đảm bảo yêu cầu NKT nói chung và ngƣời dùng tin khiếm thị Việt Nam  

nói riêng sử dụng đƣợc dễ dàng. 

- Đẩy mạnh hình thức giáo dục hòa nhập cho ngƣời dùng tin khiếm thị Việt 

Nam ; giáo dục trẻ em và ngƣời lớn tôn trọng và yêu thƣơng, giúp đỡ ngƣời dùng 

tin khiếm thị Việt Nam . 

- Khuyến khích động viên ngƣời dùng tin khiếm thị Việt Nam  tham gia vào tổ 

chức HNM địa phƣơng. Hiện tổng số thành viện HNM Việt Nam mới chỉ có 55 

HNM cấp tỉnh, thành phố gồm khoảng 73.000 ngƣời/ 2.500.000 NKT cả nƣớc. Một 

con số ngƣời tham gia quá ít trong khi tổ chức HNM các cấp lại có rất nhiều hoạt 

động phong phú giúp ngƣời dùng tin khiếm thị Việt Nam  nâng cao đời sống vật chất 

và tinh thần nhƣ: đào tạo nghề, tạo việc làm, tạo các sự kiện giáo dục TT giải trí... 

Tuy nhiên, những chủ trƣơng chính sách, chƣơng trình hành động đó đã thực sự 

phù hợp với ngƣời dùng tin khiếm thị Việt Nam  hay không thì chỉ có họ mới thực sự 

cảm nhận và đánh giá đƣợc một cách chính xác nhất. Vì vậy, ngƣời dùng tin khiếm thị 

Việt Nam cần mạnh dạn trao đổi, góp ý, đề nghị, đề đạt nguyện vọng của mình để góp 

phần hoàn chỉnh cách chủ trƣơng chính sách đƣợc hiệu quả hơn. Có nhƣ thế, NKT sẽ 

trực tiếp đƣợc thừa hƣởng các chính sách đó một cách sát thực và phù hợp. 

Trong cuộc sống, đôi mắt (thị giác) không may bị hỏng hoặc bị hạn chế ảnh 

hƣớng rất lớn đến số phận của con ngƣời. Đôi khi vì đôi mắt mà cuộc đời con ngƣời 
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có thể rẽ sang một hƣớng khác. Mặc dù, có sự quan tâm của gia đình, ngƣời thân, 

bạn bè, trƣờng học và xã hội nhƣng nếu ngƣời dùng tin khiếm thị Việt Nam  không 

cố gắng trong học tập, lao động và hòa nhập cộng đồng thì sẽ không giải quyết đƣợc 

việc gì và không hiệu quả. Ngƣời mắt sáng cố gắng học tập, lao động một thì ngƣời 

dùng tin khiếm thị Việt Nam  phải cố gắng hơn rất nhiều lần. Vì vậy, sự kiên trì bền 

bỉ học tập và lao động của họ là rất cần thiết.  

Ngƣời khiếm thị không nên e ngại khi đề xuất NCT của mình. Họ nên hiểu 

rằng mình có quyền đƣợc tiếp cận TT để học tập, TT, giải trí... và trên thực tế 

không ai có quyền từ chối khi họ cần giúp đỡ sử dụng TT. Ví dụ: khi không có sách 

nổi, bố mẹ, bạn bè, ngƣời thân, cán bộ TV... có thể đọc, tóm tắt nội dung tài liệu 

cho ngƣời dùng tin khiếm thị. Do đó, họ cũng cần cần phải mạnh dạn đƣa ra yêu 

cầu tin mình để đƣợc đáp ứng. 

3.3. Khuyến nghị 

Đối với Đảng, Nhà nước 

Đảng và Nhà nƣớc đã rất quan tâm tới đối tƣợng NKT nói chung và ngƣời dùng 

tin khiếm thị nói riêng bằng các văn bản chỉ đạo các bộ, ban, ngành quản lý liên quan. 

Mặc dù đã có hệ thống các văn bản pháp quy, quy định của từng đơn vị Ban, Bộ, ngành 

nhƣng Chính phủ nên chỉ đạo quyết liệt để các chính sách đƣợc triển khai đi vào cuộc 

sống nhƣ: Quy định xây dựng các công trình công, công trình giao thông...,  

Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước 

Hoàn thiện văn bản pháp quy, chính sách về người khiếm thị nói chung và 

ngƣời dùng tin khiếm thị Việt Nam nói riêng. 

Các cơ quan quản lý nhà nƣớc nhƣ Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH, Bộ VH-

TT&DL; Bộ GD&ĐT; Bộ Y tế... nên nâng cao nhận thức chú trọng đến NKT. Nên 

hiểu rõ quyền đƣợc truy cập TT, sử dụng và cung cấp tài liệu là quyền bình đẳng 

của mọi công dân không phân biệt ngƣời khuyết tật hay ngƣời bình thƣờng. Vì vậy, 

cần nên tạo mọi điều kiện về cơ chế chính sách, về đầu tƣ mọi nguồn lực để phát 

triển các DV giúp ngƣời dùng tin khiếm thị Việt Nam nhanh chóng hòa nhập cộng 

đồng xã hội, tăng cơ hội tìm kiếm việc làm và thụ hƣởng di sản tri thức của nhân 

loại cho họ. Lãnh đạo các cấp nên nhận thức rõ tầm quan trọng của việc nâng cao 
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dân trí, đảm bảo TT cho ngƣời dùng tin khiếm thị Việt Nam . Lợi ích của ngƣời 

dùng tin khiếm thị Việt Nam  luôn gắn với lợi ích của cộng đồng, của xã hội. Cần 

có văn bản chỉ đạo có tính liên ngành để tăng cƣờng sự phối hợp chỉ đạo, hƣớng dẫn 

giữa các bộ thông suốt và nhất quán nhƣ: Bộ VH,TT&DL; Bộ Y tế; Bộ GD&ĐT; 

Bộ LĐTBXH; Bộ Xây dựng; Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và 

Truyền thông; Bộ KH&CN; Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Ủy ban nhân 

dân các cấp…với Thành HNM, Trung ƣơng HNM Việt Nam và các trung tâm, các 

trƣờng học, các cơ sở thƣ viện, tổ chức NKT để đánh giá đƣợc thực trạng cuộc 

sống, đặc điểm NCT. Đồng thời tìm hiểu chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà 

nƣớc đối với NKT, trên cơ sở đó xây dựng các văn bản liên ngành tạo điều kiện, hỗ 

trợ hoạt động TT-TV phục vụ ngƣời dùng tin khiếm thị Việt Nam . 

Tổng cục Thống kê và Ủy ban nhân dân các cấp, Bộ GS&ĐT, Bộ 

LĐTB&XH, HNM nên tiến hành điều tra thực trạng NKT mang tính quốc gia (có 

thể cụ thể hơn nữa các dạng khuyết tật, độ tuổi, nghề nghiệp, trình độ... khi làm 

cuộc đƣợc tra dân số trên toàn quốc năm 2019 đƣợc tiến hành). Do tài liệu phục vụ 

cho ngƣời dùng tin khiếm thị Việt Nam cần phải chuyển dạng, các thiết bị chuyên 

dụng hỗ trợ tiếp nhận TT đắt tiền, tốn kém kinh phí và tổ chức phục vụ đối tƣợng 

NDT đặc biệt này cần có sự đầu tƣ kinh phí và công sức. Vì vậy,các đơn vị quản lý 

và liên quan nên có cuộc triển khai nghiên cứu khảo sát mang tầm cỡ quốc gia về 

NKT. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, tổ chức đƣợc các DV thông tin phù hợp 

với ngƣời dùng tin khiếm thị Việt Nam về mức độ thị lực, tâm lý, độ tuổi, giới tính, 

nhu cầu TT, nhu cầu loại hình tài liệu, điều kiện sống, điều kiện làm việc, khả năng 

sử dụng các trang thiết bị hỗ trợ... với từng loại hình tài liệu có nhƣ vậy vừa giảm 

thiểu tối đa kinh phí đầu tƣ, nhƣng lại đạt hiệu quả DVTT cao. 

Bộ LĐTBXH nên nghiên cứu xây dựng vị trí việc làm cho NKT. Vì trong 

thời đại KH & CN phát triển nhƣ vũ bão, nhiều máy móc hiện đại ra đời đã thay đổi 

cuộc sống của con ngƣời trong đó có ngƣời dùng tin khiếm thị Việt Nam. Khoa học 

kỹ thuật và CNTT có thể giúp cho ngƣời dùng tin khiếm thị Việt Nam  có cơ hội 

bình đẳng nhƣ những ngƣời khác. Vì vậy, Bộ nên xem xét công việc NKT có thể 

đảm nhiệm trong tƣơng lai. Bởi vì, các công việc hết sức đơn giản nhƣ làm tăm, làm 
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chổi, mát-xa chỉ phù hợp với hiện tại. Nhƣng trong tƣơng lai NKT nói chung và 

ngƣời dùng tin khiếm thị Việt Nam nói riêng cần có những công việc phức tạp hơn 

và thu nhập cao hơn. Trên cơ sở đó, Bộ có kế hoạch đào tạo nghề cho NKT đáp ứng 

với yêu cầu mới. Điều này sẽ tạo thêm công ăn việc làm cho ngƣời dùng tin khiếm 

thị Việt Nam  và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho họ. 

Bộ Thông tin và Truyền thông cần tăng quản lý các website. Yêu cầu nghiêm 

ngặt về việc mọi website phải đảm bảo mọi điều kiện để cho ngƣời dùng tin khiếm 

thị Việt Nam  có thể tiếp cận khai thác TT đƣợc. Tuyên truyền một cách khéo léo và 

tế nhị để nhân dân không kì thị ngƣời khuyết tật nói chung và NKT nói riêng trên 

các phƣơng tiện thông tin đại chúng: truyền thanh, truyền hình, báo chí... Chú trọng 

các chƣơng trình có chất lƣợng của đài phát thanh và truyền hình để ngƣời dùng tin 

khiếm thị Việt Nam tiếp nhận TT hiệu quả nhƣ: tuyên truyền phổ biến phát luật, văn 

hóa xã hội, học ngoại ngữ... Triển khai yêu cầu các cơ quan cài đặt phần mềm hỗ 

trợ NKT để họ có thể sử dụng máy tính khai thác TT dễ dàng. Đặc biệt là chỉ đạo 

Cục xuất bản phải tham gia công tác xuất bản các tài liệu đều có thể phục vụ NKT  

Bộ Y tế nên có các công trình nghiên cứu khoa học chữa trị về thị giác nhằm 

đem lại ánh sáng cho bệnh nhân. Bộ nên tăng cƣờng công tác sàng lọc thai nhi để 

tránh đƣợc trẻ em ra đời đã trở thành khuyết tật nói chung và khuyết tật thị giác nói 

riêng; Cần tuyên truyền về bảo vệ chăm sóc sức khỏe thai sản để tránh thai nhi bị 

mù bẩm sinh vì ngƣời mẹ thiếu hiểu biết (ví dụ: uống thuốc khi mang thai), chăm 

sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, phát hiện bệnh và điều trị kip thời để tránh trẻ em bị 

mắc bệnh về thị giác. Thực hiện tốt các chƣơng trình chăm sóc mắt trẻ nhỏ nhƣ 

uống Vitamim A. Kết hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông kêu gọi ngƣời dân 

hiến giác mạc khi qua đời để đem lại ánh sáng cho những ngƣời cần ghép giác mặc 

để có thể nhìn lại ánh sáng. Công tác hạn chế số NKT bẩm sinh sẽ tạo điều kiện 

thuận lợi hơn về thời gian, tài chính, con ngƣời, nguồn tin để chăm sóc đời sống vật 

chất và tinh thần những ngƣời đã bị khiếm thị và chƣa thể chữa trị.  

Bộ GD&ĐT nên chỉ đạo và triển khai các chính sách có sự đồng bộ. Ví dụ: 

Bộ cho phép NKT nói chung và ngƣời dùng tin khiếm thị Việt Nam nói riêng đƣợc 

xét tuyển vào các trƣờng đại học nhƣng lại chƣa yêu cầu cụ thể các TV các trƣờng 
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đại học, cao đẳng phải sẵn sàng phục vụ TT cho sinh viên khiếm thị tiếp cận đƣợc 

nội dụng sách giáo khoa, giáo trình, bài giảng ... 

Bộ VHTT&DL nên chủ động hơn trong các hoat động đáp ứng và phát triển 

NCT cho NKT cả về chƣơng trình hoạt động và yếu tố pháp lý.  Trong Pháp Lệnh 

TV và Nghị định 72. Có những nội dung liên quan đến đảm bảo TT cho NKT.  Tuy 

nhiên, văn bản cũng rất cần cập nhật và mở rộng phạm vi các quy định pháp lý phù 

hợp tình hình thực tiễn và xây dựng các văn bản cụ thể hóa hƣớng dẫn thực hiện 

công tác TV theo các nội dung đã bàn hành. Vì vậy, Luật TV đang đƣợc xây dựng 

sửa đổi để trình Quốc hội thông qua cần quy định cụ thể và rõ ràng hơn với tất cả 

các cơ sở TT-TV phải phục vụ NDTKT nói riêng và ngƣời khuyết tật nói chung.  

-  Bổ sung các văn bản liên quan đến cơ chế, chính sách cụ thể đối với một loạt 

các hoạt động nhƣ: các quy định bản quyền xuất bản nhằm thúc đẩy việc phát triển hệ 

thống SPTT đặc thù phục vụ NKT; Đƣa ra hệ thống tiêu chuẩn cho các hoạt động 

nghiệp vụ TT-TV phục vụ ngƣời dùng tin khiếm thị Việt Nam; chỉ đạo cụ thể đối với 

hoạt động sản xuất tài liệu thay thế cho NKT và những ngƣời gặp khó khăn khi sử 

dụng tài liệu in; Chỉ đạo việc sản xuất sách chữ lớn, chữ đại, tài liệu chuyển dạng cho 

ngƣời dùng tin khiếm thị; Chính sách đối với việc cung cấp tài liệu miễn phí gửi qua 

bƣu điện cho ngƣời dùng tin khiếm thị giảm khó khăn trong việc đi lại cho họ… 

- Về nghiệp vụ TT-TV, sản xuất sách chữ nổi và các SPTT cũng cần có văn 

bản liên ngành thống nhất giữa Trung ƣơng HNM, Bộ VH,TT&DL, Bộ GD&DT và 

các Bộ liên quan khác về ký tự chữ Braille toàn quốc để tạo điều kiện thuận lợi cho 

công tác xây dựng vốn tài liệu, chia sẻ TT và nâng cao hiệu quả truy cập, sử dụng 

TT cho ngƣời dùng tin khiếm thị Việt Nam  và thuật tiện cho việc hòa nhập quốc tế 

- Xây dựng cơ chế hỗ trợ kinh phí, tăng cƣờng nguồn ngân sách cho hệ thống 

các cơ sở phục vụ TT cho ngƣời dùng tin khiếm thị Việt Nam .  

Tiểu kết 

Nhu cầu tin của ngƣời dùng tin khiếm thị Việt Nam cần đƣợc nghiên cứu 

phát triển hài hoà hơn, đồng thời cần đƣợc đáp ứng đầy đủ hơn. Đó chính là điều 

kiện cần để ngƣời dùng tin khiếm thị Việt Nam  có thể hoà nhập cộng đồng. Việc 
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này không chỉ giúp ngƣời dùng tin khiếm thị Việt Nam có đời sống cá nhân lành 

mạnh hơn mà còn góp phần phát triển một xã hội lành mạnh. Cần phải thực hiện 

một hệ thống các giải pháp đồng bộ, vừa đáp ứng đầy đủ NCT của NDTKT, vừa 

kích thích NCT của họ phát triển hài hoà. Đó là nhiệm vụ chung của toàn xã hội, 

trong đó các TV công cộng, TV trƣờng học... đóng vai trò then chốt. Cụ thể: 

- Để nhóm giải pháp thỏa mãn NCT của ngƣời dùng tin khiếm thị Việt Nam, 

theo phƣơng pháp tổ chức hoạt động của Hoa Kì, Việt Nam nên sớm hoàn thiện và 

phát triển mạng lƣới các TV cho NKT trong đó Thƣ viện Quốc gia dành cho NKT trực 

thuộc Thƣ viện quốc gia Việt Nam. Sau đó, cần tiến hành các hoạt động: phát triển 

nguồn lực thông tin cho ngƣời dùng tin khiếm thị Việt Nam tập trung vào 03 mũi nhọn:  

Một là, phát triển tài liệu chữ nổi,phát triển tài liệu hiện đại và chia sẻ phục 

vụ TT cho ngƣời khiếm thị;  

Hai là, chú trọng đa dạng hóa các SP&DVTT cho ngƣời dùng tin khiếm thị 

Việt Nam ;  

Ba là, đầu tƣ đầy đủ ngân sách, hạ tầng CNTT và CSVC để hoạt động đáp 

ứng nhu câu tin cho ngƣời dùng tin khiếm thị Việt Nam đạt hiệu quả. 

-Để nhóm giải pháp kích thích NCT của ngƣời dùng tin khiếm thị Việt Nam 

thì các nhiệm vụ sau đây cần đƣợc chú trọng: 

Đào tạo NKT; Định hƣớng NCT, Tăng cƣờng quảng bá, truyền thông 

marketing cho NKT trong cộng đồng; Phối hợp với các tổ chức khuyến khích ngƣời 

dùng tin khiếm thị sử dụng TT. Cần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho ngƣời 

dùng tin khiếm thị Việt Nam . Đây là nhiệm vụ cần sự quan tâm của các cơ quan 

chức năng và các tổ chức xã hội và toàn dân quan tâm. Chăm sóc ngƣời dùng tin 

khiếm thị Việt Nam không chỉ có đời sống vật chất mà còn phải liên tục nâng cao 

đời sống tinh thần cho họ.  

Đáp ứng NCT chính là một trong những đáp ứng về nhu cầu tinh thần, nâng 

cao đời sống cho NKT. Sự kết hợp tạo điều kiện, quan tâm chăm sóc của các Đảng, 

Nhà nƣớc, các ban, bộ ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội, sự cố gắng 

vƣợt khó của NKT sẽ tạo cơ hội cho họ có thể học hỏi và nâng cao tri thức, ngành 

nghề, có thể tự lập, lao động, kiếm sống một cách độc lập, góp phần vào việc xây 

dựng đất nƣớc nhân ái và văn minh. 
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KẾT LUẬN 

Nhận thức, quan niệm về ngƣời khuyết tật nói chung và NKT riêng trên thế 

giới và Việt Nam đã bắt đầu đƣợc nhìn nhận một cách bình đẳng hơn và mang 

nhiều tính nhân văn hơn. Khoa học kỹ thuật và CNTT phát triển mạnh mẽ làm thay 

đổi cuộc sống của loài ngƣời. Đây cũng là chìa khóa giúp NKT nói chung và ngƣời 

dùng tin khiếm thị Việt Nam nói riêng tiếp cận TT một cách nhanh chóng và đa 

chiều hơn.  

Trình độ nhận thức và học vấn của ngƣời dùng tin khiếm thị Việt Nam ngày 

càng đƣợc nâng cao, NCT của họ ngày càng đòi hỏi cao về số lƣợng, chất lƣợng, 

nội dung TT và cánh thức để tiếp cận đƣợc nội dung TT. TT đối với ngƣời dùng tin 

khiếm thị Việt Nam là một nhu cầu hết cần thiết và cần phải đƣợc quan tâm thỏa 

mãn. Chính vì vậy, việc  đi chuyên sâu nghiên cứu về lý luận NCT của NKT có ý 

nghĩa rất quan trọng. Điều này sẽ là cơ sở quan trọng trong việc nâng cao chất 

lƣợng đáp ứng NCT cho NKT của các trung tâm TT-TV phục vụ NKT hiện nay. 

Nhu cầu tin của ngƣời dùng tin khiếm thị luôn luôn phát triển và biến đổi 

một cách đa dạng và phong phú theo sự phát triển của xã hội. Trong thập kỷ gần 

đây, NCT của ngƣời dùng tin khiếm thị Việt Nam đã bƣớc đầu đƣợc thỏa mãn. Tuy 

nhiên, khả năng đáp ứng nhu cầu TT cho ngƣời dùng tin khiếm thị Việt Nam vẫn 

còn hạn chế. Các tài liệu chủ yếu phục vụ quá trình học tập. Vốn tài liệu, 

SP&DVTT tại các cơ sở vẫn còn nghèo nàn cả về số lƣợng và nội dung tài liệu… 

Điều đó đã ảnh hƣởng không nhỏ đến hiệu quả phục vụ, khiến cho NCT của 

NDTKT không đƣợc thỏa mãn nhu mong muốn và bị giới hạn. 

 Hiệu quả hoạt động của cơ quan TT-TV các đơn vị phụ thuộc vào nhiều yếu 

tố, yếu tố đặc biệt cần quan tâm phải kể đến là nhận thức về tầm quan trọng phục vụ 

TT cho NKT để đầu tƣ của các cấp lãnh đạo. Điều đó, đòi hỏi TV của các đơn vị 

cũng cần có những bƣớc phát triển nhằm đáp ứng kịp thời NCT cho ngƣời dùng tin 

khiếm thị Việt Nam . 

 Nghiên cứu để nắm vững NCT cho tất cả NKT Việt Nam, từ đó các nhà lãnh 

đạo và quản lý, cơ quan TT-TV có thể xây dựng đƣợc các chính sách thông tin 
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nhằm đáp ứng NCT của NKT là vấn đề cần đƣợc xã hội quan tâm. Thiết nghĩ các cơ 

quan có thẩm quyền cần quan tâm hơn nữa tới vấn đề này để góp phần giảm bớt 

những thiệt thòi cho NKT, giúp họ hòa nhập với cộng đồng và hơn nữa giúp họ 

nâng cao trình độ để nuôi sống bản thân và gia đình và giúp xã hội phát triển hơn. 

Tuy nhiên, việc thỏa mãn và phát triển NCT cho NDTKT nói riêng và toàn 

bộ NKT ở Việt Nam nói chung thuộc hoạt động TT-TV đảm nhiệm và thực hiện. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, NKT cần đƣợc quan tâm sâu sắc hơn của cả Đảng 

và Nhà nƣớc; sự phối hợp của các Ban, Bộ, Ngành trƣơng ƣơng và địa phƣơng và 

toàn xã hội. 

Việc thỏa mãn NCT cho NKT nói chung và ngƣời dùng tin khiếm thị Việt 

Nam nói riêng sẽ tạo điều kiện cho họ đƣợc phát triển trình độ học vấn, nâng cao 

đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, xây dựng nhân cách 

đúng đắn… Từ đó, tạo điều kiện cho họ thể hiện bản thân, có thể phát huy khả 

năng, công hiến cho xã hội. Đây cũng là hoạt động cần thiết góp phần để Việt Nam 

có thể thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của mình.  
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Phụ lục 1a 

BẢNG HỎI ĐIỀU TRA NHU CẦU TIN 

CỦA NGƢỜI DÙNG TIN KHIẾM THỊ Ở VIỆT NAM 

 

Nhằm phục vụ thông tin, tài liệu cho ngƣời khiếm thị một các nhanh chóng và hiệu quả nhất. 

Tác giả tiến hành điều tra nhu cầu tin của anh/chị. Kết quả điều tra sẽ là cơ sở quan trọng trong việc 

nghiên cứu đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông tin, tài liệu cho ngƣời dùng tin khiếm thị.  

Tác giả trân trọng đề nghị anh/chị vui lòng trả lời các câu hỏi sau: 

Xin trân trọng cảm ơn? 

Ghi chú: đánh dấu  vào các ô   tương ứng hoặc khoang số tương ứng và ghi ý kiến vào 

các dòng để trống 

 

Câu 1: Câu 1: Anh chị có thƣờng xuyên tới thƣ viện không? 

TT Mức độ thƣờng xuyên tới thƣ viện Không Có 

1 Hàng ngày 0 1 

2 03 ngày một lần 0 1 

3 01 tuần 01 lần 0 1 

4 02 tuần một lần 0 1 

5 Tháng một lần 0 1 

6 Trên 01 tháng một lần 0 1 

7 Không nhớ 0 1 

8 Chƣa bao giờ 0 1 

 

Ý kiến khác............................................................................................................................................ 

 

Câu 2: Anh chị thƣờng đến thƣ viện với ai? 

TT Ngƣời cùng đến thƣ viện Không Có 

1 Ngƣời nhà 0 1 

2 Bạn bè 0 1 

3 Tự đi 0 1 

4 Ngƣời phụ trách của HNM 0 1 

 

Ý kiến khác............................................................................................................................................ 

 

Câu 3: Xin anh chị cho biết lý do vì sao không hoặc ít đến thƣ viện? 

TT Lý do Không Có 

1 Khó khăn trong di chuyển 0 1 

2 Không thích đọc 0 1 

3 Chất lƣợng phục vụ kém 0 1 

4 Tài liệu không đúng nhu cầu 0 1 

5 Không có phƣơng tiện 0 1 

6 Không có ngƣời mắt sáng đi kèm 0 1 

7 Không biết TV có thể phục vụ mình  0 1 

8 Không có thời gian 0 1 

 

Ý kiến khác............................................................................................................................................ 
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Câu 4: Anh chị thƣờng dành bao nhiêu thời gian cho mỗi lần sử dụng thông tin? Không 

 

TT Thời gian/lần sử dụng thông tin Không Có 

1 Từ 01h-02h 0 1 

2 Từ 02h-03h 0 1 

3 03h - 04h 0 1 

4 Trên 04h 0 1 

5 Không có thời gian 0 1 

 

Câu 5: Anh chị cần thông tin thuộc lĩnh vực nào? 

TT Lĩnh vực thông tin Không Có 

1 Tự nhiên  0 1 

2 Chính trị  0 1 

3 Kinh tế  0 1 

4 Y tế 0 1 

5 Ngoại ngữ 0 1 

6 Kỹ thuật & Công nghệ 0 1 

7 Xã hội & Nhân văn 0 1 

8 Văn hóa nghệ thuật 0 1 

Ý kiến khác............................................................................................................................................ 

 

Câu 6: Anh chị có nhu cầu sử dụng thông tin ở dạng ngôn ngữ nào? 

TT Ngôn ngữ Không Có 

1 Tiếng Việt 0 1 

2 Tiếng Anh 0 1 

3 Tiếng Nga 0 1 

4 Tiếng Pháp 0 1 

5 Tiếng Trung 0 1 

6 Tiếng Đức 0 1 

7 Ngôn ngữ khác (xin nêu rõ) 0 1 

Ý kiến khác............................................................................................................................................ 

 

Câu 7: Anh chị sử dụng thông tin nhằm mục đích gì? 

TT Mục đích sử dụng thông tin Không Có 

1 Học tập 0 1 

2 Lao động sản xuất  0 1 

3 Giảng dạy  0 1 

4 Nâng cao trình độ 0 1 

5 Công tác quản lý 0 1 

6 Giải trí 0 1 

7 Nghiên cứu 0 1 

Ý kiến khác............................................................................................................................................ 

Câu 8: Xin anh chị cho biết 

TT  Thƣờng xuyên Thỉnh thoảng Chƣa bao giờ 

1 Anh chị có đƣợc tặng sách không?  1 2 3 

2 Anh chị có tự mua tài liệu không  1 2 3 

3 Anh chị có tham gia lớp học đào tạo 

NDT của TV 

1 2 3 
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Câu 9: Anh chị thƣờng đƣợc tặng sách từ ai/tổ chức nào?  

TT Ngƣời/tổ chức tặng sách Không Có 

1 Gia đình  0 1 

2 Bạn bè  0 1 

3 Nhà trƣờng  0 1 

4 Thƣ viện 0 1 

5 Tổ chức HNM 0 1 

6 Các tổ chức xã hội khác 0 1 

Ý kiến khác............................................................................................................................................ 

 

Câu 10: Anh chị đánh giá mức độ đáp ứng thông tin cho mình nhƣ thế nào?  

TT Mức độ đáp ứng thông Không Có 

1 Rất đầy dủ 0 1 

2 Đầy đủ  0 1 

3 Chƣa đầy đủ 0 1 

4 Còn thiếu nhiều 0 1 

5  Không biết 0 1 

Ý kiến khác............................................................................................................................................ 

 

Câu 11: Anh chị thƣờng sử dụng thông tin tại các địa điểm nào? 

TT Địa điểm khai thác thông tin Không Có 

1 TV xã/quận/huyện 0 1 

2 TV tỉnh thành phố 0 1 

3 Trung tâm đào tạo NKT 0 1 

4 HNM 0 1 

5 TV trƣờng học 0 1 

6 TV trƣờng Đại học 0 1 

7 Tổ chức Xã hội, bạn bè 0 1 
Ý kiến khác............................................................................................................................................ 

 

Câu 12: Anh chị thƣờng sử dụng thông tin nhƣ thế nào?  

TT  Không Có 

1 Đọc tại chỗ (kho đóng) 0 1 

2 Đọc tại phòng tự chọn 0 1 

3 Mƣợn tài liệu của TV về nhà 0 1 

4 Mƣợn TL của ngƣời quen 0 1 

5 Sử dụng TV lƣu động 0 1 

6 Mƣợn qua mạng 0 1 

7 Nhờ ngƣời quen mƣợn hộ 0 1 

Ý kiến khác............................................................................................................................................ 

 

Câu 13: Anh chị thƣờng tra cứu thông tin nhƣ thế nào? 

TT Hình thức tra cứu thông tin Không Có 

1 Tự tra cứu trên máy tính 0 1 

2 Tự tra cứu trên mục lục chữ đen 0 1 

3 Tƣ tra cứu trên mục lục chữ nổi 0 1 

4 Nhờ ngƣời mắt sáng tra cứu hộ 0 1 

5 Nhờ cán bộ TV 0 1 

6 Khác 0 1 
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Câu 14: Anh chị thƣờng sử dụng dạng thông tin nào dƣới đây? 

 

TT Dạng thông tin Không Có 

1 Mục lục 0 1 

2 Sách chữ đen  0 1 

3 Tạp chí, báo chữ đen 0 1 

4 Thƣ mục chữ đen 0 1 

5 Tài liệu dạng in chữ đại 0 1 

6 TL dạng nổi (sách xúc giác, sơ đồ nổi, hình nổi) 0 1 

7 Thƣ mục chữ nổi 0 1 

8 Sách chữ Braille 0 1 

9 Sách chữ Moon 0 1 

10 Tài liệu hình thức đôi (chữ nổi và chữ đen) 0 1 

11 Tạp chí báo in nổi 0 1 

12 Sách nói (online hoặc off-line dạng CD) 0 1 

13 Băng , đĩa 0 1 

14 Băng có thuyết minh mô tả hình ảnh 0 1 

15 Internet, webside 0 1 

16 CSDL thƣ mục 0 1 

17 CSDL dữ kiện 0 1 

18 CSDL toàn văn 0 1 

19 Điện thoại 0 1 

20 Radio 0 1 

21 Tivi 0 1 

22 Có ngƣời đọc cho nghe 0 1 

23 Nói chuyện, giao tiếp 0 1 

Ý kiến khác............................................................................................................................................ 

 

Câu 15: Anh chị thích môi trƣờng phục vụ mình nhƣ thế nào?  

TT Môi trƣờng phục vụ  Không Có 

1 Biệt lập 0 1 

2  Hòa nhập  0 1 

3  Cả 1 và 2 0 1 

 

Câu 16: Anh chị thƣờng giao tiếp, trao đổi thông tin với ai? Xin cho biết mức độ? 

STT 
Đối tƣợng 

giao tiếp, trao đổi 

Mức độ trao đổi 

Thƣờng xuyên Thỉnhthoảng Chƣatraođổi 

1 Ngƣời trong gia đình 1 2 3 

2 Bạn bè 1 2 3 

3 Giáo viên/ Nhà trƣờng 1 2 3 

4 Cán bộ TV 1 2 3 

5 Tổ chức HNM 1 2 3 

6 Đồng nghiệp 1 2 3 

 

Ý kiến khác............................................................................................................................................ 
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Câu 17: Anh chị có sử dụng sản phẩm thông tin - thƣ viện nào dƣới đây? 

(nếu có xin cho biết mức độ sử dụng) 

TT Các sản phẩm 

Mức độ sử dụng 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

 không 

sử 

 dụng 

1 Mục lục 1 2 3 

2 Thƣ mục chữ đen 1 2 3 

3 Thƣ mục chữ nổi 1 2 3 

4 CSDL thƣ mục 1 2 3 

5 CSDL dữ kiện 1 2 3 

6 CSDL toàn văn 1 2 3 

7 Tài liệu chữ đại 1 2 3 

8 Tài liệu, tạp chí in nổi 1 2 3 

9 Tài liệu có hình nổi 1 2 3 

10 Sách khổ lớn 1 2 3 

11 TL/ sách dạng điện tử 1 2 3 

12 Website 1 2 3 

13 Băng truyện 1 2 3 

14 Băng có hình thuyết minh mô tả hình ảnh 1 2 3 

15 Tài liệu chữ Moon 1 2 3 

16 Tài liệu chữ Braile 1 2 3 

17 Tài liệu hình thức đôi 1 2 3 

18 CD sách nói 1 2 3 

Ý kiến khác............................................................................................................................................ 

 

Câu 18: Khi anh chị đánh giá sử dụng các sản phẩm trên nhƣ thế nào? 

TT Các sản phẩm 

Mức độ  

đáp ứng thông tin 

Ý kiến 

đánh giá 

Rất đầy 

đủ 

Đầy  

đủ 

Không 

đầy đủ 

Rất 

tốt 
Tốt 

Chƣa 

tốt 

1 Mục lục 1 2 3 4 5 6 

2 Thƣ mục chữ đen 1 2 3 4 5 6 

3 Thƣ mục chữ nổi 1 2 3 4 5 6 

4 CSDL thƣ mục 1 2 3 4 5 6 

5 CSDL dữ kiện 1 2 3 4 5 6 

6 CSDL toàn văn 1 2 3 4 5 6 

7 Tài liệu chữ đại 1 2 3 4 5 6 

8 Tài liệu, tạp chí in nổi 1 2 3 4 5 6 

9 Tài liệu có hình nổi 1 2 3 4 5 6 

10 Sách khổ lớn 1 2 3 4 5 6 

11 TL/ sách dạng điện tử 1 2 3 4 5 6 

12 Website 1 2 3 4 5 6 

13 Băng truyện 1 2 3 4 5 6 

14 Băng có hình thuyết minh mô tả hình ảnh 1 2 3 4 5 6 

15 Tài liệu chữ Moon 1 2 3 4 5 6 

16 Tài liệu chữ Braile 1 2 3 4 5 6 

17 Tài liệu hình thức đôi 1 2 3 4 5 6 

18 CD sách nói 1 2 3 4 5 6 

Ý kiến khác............................................................................................................................................ 
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Câu 29: Anh chị có sử dụng dich vụ thông tin - thƣ viện nào dƣới đây? 

(nếu có xin cho biết mức độ sử dụng) 

TT Các dịch vụ 

Mức độ sử dụng 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

 không sử  

dụng 

1 Đọc tại chỗ (Kho đóng) 1 2 3 

2 Đọc tại chỗ (kho mở) 1 2 3 

3 Khai thác tài liệu đa phƣơng tiện 1 2 3 

4 In ấn sao chụp tài liệu 1 2 3 

5 Giao tài liệu về nhà 1 2 3 

6 Chuyển dạng tài liệu tại chỗ 1 2 3 

7 Hƣớng dẫn sử dụng tài liệu 1 2 3 

8 Tìm tin 1 2 3 

9 Hỏi- đáp 1 2 3 

10 Cung cấp tin theo yêu cầu 1 2 3 

11 Mƣợn tài liệu về nhà 1 2 3 

12 Dịch vụ TV lƣu động 1 2 3 

Ý kiến khác............................................................................................................................................ 

 

Câu 20: Khi sử dụng các dịch vụ trên anh chị đánh giá chúng nhƣ thế nào? 

TT Các dịch vụ 

Mức độ  

đáp ứng thông tin 
Ý kiến đánh giá 

Rất  

đầy đủ 
Đầy đủ 

Không 

 đầy đủ 
Rất tốt Tốt 

Chƣa 

tốt 

1 Đọc tại chỗ (Kho đóng) 1 2 3 4 5 6 

2 Đọc tại chỗ (kho mở) 1 2 3 4 5 6 

3 Khai thác tài liệu đa phƣơng tiện 1 2 3 4 5 6 

4 In ấn sao chụp tài liệu 1 2 3 4 5 6 

5 Giao tài liệu về nhà 1 2 3 4 5 6 

6 Chuyển dạng tài liệu tại chỗ 1 2 3 4 5 6 

7 Hƣớng dẫn sử dụng tài liệu 1 2 3 4 5 6 

8 Tìm tin 1 2 3 4 5 6 

9 Hỏi - đáp 1 2 3 4 5 6 

10 Cung cấp tin theo yêu cầu 1 2 3 4 5 6 

11 Mƣợn tài liệu về nhà 1 2 3 4 5 6 

12 Dịch vụ TV lƣu động 1 2 3 4 5 6 

Ý kiến khác............................................................................................................................................ 

 

Câu 21: Anh chị có sử dụng các phƣơng tiện hỗ trợ cho việc tiếp cận thông tin không? 

TT Các phƣơng tiện 

Mức độ  

đáp ứng thông tin 
Ý kiến đánh giá 

Rất  

đầy đủ 

Đầy  

đủ 

Không đầy 

đủ 

Rất 

tốt 
Tốt 

Chƣa 

tốt 

1 Máy Radio 1 2 3 4 5 6 

2 Máy cassette 1 2 3 4 5 6 

3 Máy tính/phần mềm chuyên dụng 1 2 3 4 5 6 

4 Máy đọc chuyên dụng 1 2 3 4 5 6 

5 Kính lúp cầm tay 1 2 3 4 5 6 

6 Máy CCTV 1 2 3 4 5 6 

Ý kiến khác............................................................................................................................................ 
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Câu 22: Anh chị có nhận xét gì về các yếu tố sau của thƣ viện? 

TT Các yếu tố 

Chất lƣợng 

Rất tốt 
Tốt 

 

Trung 

bình 

Không 

tốt 

Không 

biết 

1 Ánh sáng trong TV 1 2 3 4 5 

2 Thuận tiện đi lại trong TV 1 2 3 4 5 

3 Mức độ đáp ứng đầy đủ thông tin  1 2 3 4 5 

4 Phòng đọc 1 2 3 4 5 

5 Phòng mƣợn 1 2 3 4 5 

6 Bàn ghế 1 2 3 4 5 

7 Các trang thiết bị hỗ trợ  tiếp cận thông tin 1 2 3 4 5 

8 Thái độ của cán bộ TV 1 2 3 4 5 

9 Trình độ của cán bộ TV 1 2 3 4 5 

10 Không gian đảm bảo yên tĩnh 1 2 3 4 5 

Ý kiến khác............................................................................................................................................ 

 

Câu 23: Nếu thƣ viện có tiến hành thu phí khi phục vụ, xin anh chị vui lòng cho biết 

TT Thu phí dịch vụ Không Có 

1 Sẵn sàng trả phí để sử dụng dịch vụ mình cần 0 1 

2 Đắn đo, cân nhắc rồi mới quyết định có dùng hay không 0 1 

3 Không sử dụng  0 1 

Ý kiến khác............................................................................................................................................ 

 

Câu 24: Anh chị biết đến các sản phẩm và dich vụ của thƣ viện nhƣ thế nào 

TT Các sản phẩm và dich vụ của thƣ viện đƣợc NKT biết do  Không Có 

1 Bạn bè, ngƣời thân 0 1 

2 Cán bộ TV 0 1 

3 Tổ chức xã hội 0 1 

4 Lớp hƣớng dẫn sử dụng TV 0 1 

5 Webside của TV 0 1 

6 Thông báo, quảng cáo của TV 0 1 

Ý kiến khác............................................................................................................................................ 

 

Câu 25: Xin anh chị cho biết: 

TT Ngƣời khiếm thị có  Không Có 

1 Điện thoại di động 0 1 

2 Sử dụng đƣợc máy tính 0 1 

3 Máy tính riêng 0 1 

4 Sử dụng Internet 0 1 

5 Sử dụng email 0 1 

Ý kiến khác.......................................................................................................................................... 

Câu 27: Xin anh chị cho biết: 

TT Địa điểm sử dụng và đƣợc đào tạo 

Địa điểm 

Nhà 
Thƣ 

viện 

Cơ 

quan 

Trƣờng 

học 
HNM Khác 

1 Sử dụng máy tính  1 2 3 4 5 6 

2 Sử dung Internet 1 2 3 4 5 6 

3 Đƣợc đào tạo máy tính và Internet 1 2 3 4 5 6 

Ý kiến khác............................................................................................................................................ 
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Câu 28: Anh chị đã từng sử dụng phần mềm nào dƣới đây 

TT Phần mềm (PM) Không Có 

1 PM đọc sách nói trên máy tính –PlayBack 0 1 

2 AMIS 2.5 – PM hỗ trợ ngƣời khiếm thị đọc sách 0 1 

3 PM Sao Mai WEB BROWSER 4.01 (SMWB) 0 1 

4 PM NDC (Nguyễn Đình Chiểu) 0 1 

5 VMV (Vì ngƣời mù Việt Nam) 0 1 

6 MATA 0 1 

7  MATA- Braille 0 1 

8  Mata Grammar in Use   0 1 

9 Đọc màn hình hỗ trợ cho ngƣời khiếm thị JAWS  0 1 

10 Hỗ trợ giao tiếp dành cho ngƣời khuyết tật 0 1 

11 Phát âm tiếng Việt 0 1 

12 Vspeech 0 1 

13 Vietvoice 6.0 0 1 

14 DovisocoTextAloRec - phần mềm đọc tiếng Việt, chuyển sang mp3… 0 1 

15 Phát âm tiếng Việt (MTH-PATV) 0 1 

16 Phát âm tiếng Việt dành cho ngƣời khiếm thị 0 1 

17 Vnspeech  0 1 

18 NVDA (NonVisual Desktop Access) 0 1 

Ý kiến khác............................................................................................................................................ 

 

Câu 29: Theo anh/chị cần phải làm gì để đáp ứng đầy đủ nhu cầu tin của anh chị? 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

Câu 30: Xin anh/chị vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân 

- Tên (nếu muốn) 

- Giới tính:   

- Năm sinh:   

 - Quê quán 

- Nơi ở………………………………………………………………………………………………… 

- Số điện thoại liên lạc……………………………………………………………………………… 

- Thu nhập:……………./tháng 

- Nghề nghiệp: 

1. Học sinh, sinh viên 

2. Có việc làm 

3. Không (chƣa có, nghỉ hƣu) 

4 Khác (xin nêu rõ)……………………………………………………………………….. 

1) Nam  2) Nữ  
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- Trình độ  

TT Trình độ  

1  Mù chữ  

2 Tiểu học  

3 Trung học cơ sở  

4 Trung học phổ thông   

5 Cao đẳng, Đại học  

6 Sau đại học  

 

- Tuổi khởi phát khiếm thị 

TT Tuổi khởi phát khiếm thị  

1 Bẩm sinh  

2 Dƣới 19 tuổi  

3 Từ 19-59  

4 Trên 60  

 

- Nguyên nhân (tai nạn, thể chất)  

TT Nguyên nhân khiêm thị  

1 Bẩm sinh/ bệnh  

2 Hậu quả chiến tranh/ chất độc mâu da cam  

3 Tai nạn  

4 Tuổi cao  

 

 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý anh (chị)! 
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Phụ lục 1b 

BẢNG HỎI NGƢỜI NHÀ CỦA NGƢỜI KHIẾM THỊ  

ĐIỀU TRA NHU CẦU TIN CỦA NGƢỜI KHIẾM THỊ TẠI VIỆT NAM 

 

Nhằm phục vụ thông tin, tài liệu cho ngƣời khiếm thị một các nhanh chóng và hiệu quả nhất. 

Tác giả tiến hành điều tra nhu cầu tin của ngƣời khiếm thị thông qua.  Quý vị phụ huynh và ngƣời 

thân. Kết quả điều tra sẽ là cơ sở quan trọng trong việc nghiên cứu đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông 

tin, tài liệu cho ngƣời dùng tin khiếm thị. (Trong bảng hỏi tác giả xin phép được quy ước gọi chung 

Người khiếm thị là con của người được hỏi) 

Tác giả trân trọng đề nghị anh/chị vui lòng trả lời các câu hỏi sau: 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Ghi chú: đánh dấu  vào các ô   tương ứng và ghi ý kiến vào các dòng để trống 

 

Câu 1: Hàng ngày con của anh chị dành thời gian để đọc sách không? 

TT  Không Có 

1  Có 0 1 

2  Không 0 1 

3  Không để ý 0 1 

 

Câu 2: Anh chị có giúp con mình nắm bắt đƣợc thông tin về tài liệu? 

TT  Không Có 

1  Tóm tắt lại cuốn sách 0 1 

2  Đọc toàn bộ nội dung cuốn sách  0 1 

3  Trao đổi với con những cảm xúc về cuốn sách 0 1 

4  Yêu cầu con kể tóm lƣợc nội dung cuốn sách 0 1 

5  Không có thời gian 0 1 

 

Câu 3: Xin anh chị cho biết con không may bị khiếm thị khi nào? 

- Tuổi khởi phát khiếm thị 

TT Tuổi khởi phát khiếm thị  

1 Bẩm sinh  

2 Dƣới 19 tuổi  

3 Từ 19-59  

4 Trên 60  

 

- Nguyên nhân (tai nạn, thể chất)  

TT Nguyên nhân khiêm thị  

1 Bẩm sinh/ bệnh  

2 Hậu quả chiến tranh/ chất độc mâu da cam  

3 Tai nạn giao thông, lao động  

4  Tuổi cao  

 

Ý kiến khác............................................................................................................................................ 
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Câu 4: Anh chị có thƣờng đƣa con đến tới thƣ viện nơi mình sống không? 

TT  Không Có 

1 Hàng ngày 0 1 

2 03 ngày một lần 0 1 

3 01 tuần 01 lần 0 1 

4 02 tuần một lần 0 1 

5 Tháng một lần 0 1 

6 Trên 01 tháng một lần 0 1 

7 Không nhớ 0 1 

8 Chƣa bao giờ 0 1 

 

Ý kiến khác............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 

 

Câu 5: Con của anh chị thƣờng đến thƣ viện, trƣờng học hoặc tổ chức hội với ai? 

TT  Không Có 

1 Gia đình 0 1 

2 Bạn bè 0 1 

3 Tự đi 0 1 

4 Ngƣời phụ trách của Hội ngƣời mù 0 1 

Ý kiến khác............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 

 

Câu 6: Xin anh chị cho biết lý do vì sao con anh chị không hoặc ít đến thƣ viện? 

TT  Không Có 

1 Khó khăn trong di chuyển 0 1 

2 Không thích đọc 0 1 

3 Chât lƣợng phục vụ kém 0 1 

4 Tài liệu không đúng nhu cầu 0 1 

5  Không có phƣơng tiện 0 1 

6 Không có ngƣời mắt sáng đi kèm 0 1 

7 Không biết thƣ viện có thể phục vụ 0 1 

8  Không có thời gian 0 1 

 

Ý kiến khác............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 

 

Câu 7: Con của anh chị thƣờng dành bao nhiêu thời gian cho mỗi lần đọc tài liệu tại thƣ 

viện? 

TT  Không Có 

1 Từ 1h-2h 0 1 

2 Từ 2h-3h 0 1 

3 3h - 4h 0 1 

4 Trên 4h 0 1 

5 Không có thời gian 0 1 

 

Ý kiến khác............................................................................................................................................ 
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Câu 8: anh chị thấy con mình cần tài liệu thuộc lĩnh vực nào? 

TT  Không Có 

1 Tự nhiên  0 1 

2 Chính trị  0 1 

3 Kinh tế  0 1 

4 Y tế 0 1 

5 Ngoại ngữ 0 1 

6 Kỹ thuật & Công nghệ 0 1 

7 Xã hội & Nhân văn 0 1 

8 Văn hóa nghệ thuật 0 1 

 

Ý kiến khác............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 

Câu 9: Ngôn ngữ tài liệu con anh chị có nhu cầu sử dụng? 

TT  Không Có 

1 Tiếng Việt 0 1 

2 Tiếng Anh 0 1 

3 Tiếng Nga 0 1 

4  Tiếng Pháp 0 1 

5  Tiếng Trung 0 1 

6  Tiếng Đức 0 1 

7  Ngôn ngữ khác (xin nêu rõ) 0 1 

 

Câu 10: Xin anh chị cho biết con thƣờng sử dụng tài liệu vào mực đích nào? 

(có thể chọn nhiều phƣơng án trả lời) 

TT  Không Có 

1 Học tập  0 1 

2 Lao động sản xuất  0 1 

3 Giảng dạy  0 1 

4 Tự nâng cao trình độ 0 1 

5 Công tác quản lý 0 1 

6 Giải trí 0 1 

7 Nghiên cứu 0 1 

Câu 11: Anh chị có hay mua sách để tặng sách/ tài liệu cho con mình không? 

TT  Không Có 

1  Thƣờng xuyên  0 1 

2  Thỉnh thoảng  0 1 

3  Chƣa bao giờ 0 1 

 

Câu 12: Con của anh chị thƣờng đƣợc tặng sách từ ai/ tổ chức nào? 

TT  Không Có 

1 Gia đình  0 1 

2 Bạn bè  0 1 

3 Nhà trƣờng  0 1 

4 Thƣ viện 0 1 

5 Tổ chức Hội ngƣời mù 0 1 

6 Các tổ chức xã hội khác 0 1 
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Câu 13: Theo anh chị, con của mình đã đƣợc đáp ứng đầy đủ nguồn tài liệu chƣa? 

TT  Không Có 

1 Rất đầy dủ 0 1 

2 Đầy đủ  0 1 

3 Chƣa đầy đủ 0 1 

4 Còn thiếu nhiều 0 1 

5  Không biết 0 1 

Ý kiến khác............................................................................................................................................ 

Câu 14: Con của anh chị đã từng sử dụng hình thức mƣợn tài liệu nào?  

(có thể chọn nhiều phƣơng án trả lời) 

TT  Không Có 

1 Mƣợn qua thủ thƣ và đọc ở thƣ viện 0 1 

2 Mƣợn  đọc tại chỗ kho tự chon của thƣ viện 0 1 

3 Đến thƣ viện mƣợn TL về nhà 0 1 

4 Mƣợn TL của bạn bè, ngƣời thân 0 1 

5 Mƣợn TL của Thƣ viện lƣu động  0 1 

6 Mƣợn qua mạng 0 1 

7 Mƣợn TL Hội ngƣời mù tỉnh/ thành phố/huyện/xã 0 1 

8 Nhờ bạn bè, ngƣời thân tìm và mƣợn hộ 0 1 

Ý kiến khác............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 

 

Câu 15: Anh chị đã bao giờ tìm và mƣợn sách/tài liệu cho con chƣa? 

TT  Không Có 

1  Có 0 1 

2  Không 0 1 

3  Không để ý 0 1 

 

Câu 16: Anh chị thƣờng mƣợn tài liệu cho con ở đâu? 

TT  Không Có 

1 Thƣ viện xã/ phố/ phƣờng 0 1 

2 Thƣ viện của Hội ngƣời mù tỉnh 0 1 

3 Thƣ viện của Trung tâm Đào tạo  0 1 

4 Thƣ viện của Trƣờng học 0 1 

5 Thƣ viện tỉnh/thành phố 0 1 

6 Bạn bè 0 1 

 

Ý kiến khác............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 

 

Câu 17: Anh chị thƣờng tra cứu tài liệu dƣới hình thức nào? 

TT  Không Có 

1 Tự tra cứu  0 1 

2  Nhờ cán bộ thƣ viện 0 1 

Câu 18: Anh chị có thƣờng xuyên tự mua sách/tài liệu cho con mình không không? 

TT  Không Có 

1  Thƣờng xuyên  0 1 

2  Thỉnh thoảng  0 1 

3  Chƣa bao giờ 0 1 
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Câu 19: Con anh chị thƣờng lựa chọn hình thức đọc tài liệu nào? 

(có thể chọn nhiều phƣơng án trả lời) 

TT Nguồn thông tin Không Có 

1 Mục lục 0 1 

2 Sách chữ đen  0 1 

3 Tạp chí, báo chữ đen 0 1 

4 Mục lục chữ đen 0 1 

5 Thƣ mục chữ đen 0 1 

6 Tài liệu dạng in chữ đại 0 1 

7 TL dạng nổi (sách xúc giác, sơ đồ nổi, hình nổi) 0 1 

8 Thƣ mục chữ nổi 0 1 

9 Sách chữ Braille 0 1 

10 Sách chữ Moon 0 1 

11 Tài liệu hình thức đôi (chữ nổi và chữ đen) 0 1 

12 Tạp chí báo in nổi 0 1 

13 Sách nói (online hoặc off-line dạng CD) 0 1 

14 Băng , đĩa 0 1 

15 Băng có thuyết minh mô tả hình ảnh 0 1 

16 Internet, webside 0 1 

17 CSDL thƣ mục 0 1 

18 CSDL dữ kiện 0 1 

19 CSDL toàn văn 0 1 

20 Điện thoại 0 1 

21 Radio 0 1 

22 Tivi 0 1 

23 Nói chuyện, giao tiếp 0 1 

 

Câu 20: Anh chị muốn môi trƣờng phục vụ con mình nhƣ thế nào ? 

TT  Không Có 

1 1) Biệt lập (khu vực dành riêng cho ngƣời khiếm thi) 0 1 

2 2) Hòa nhập  0 1 

3 3) Cả 1 và 2 0 1 

Ý kiến khác............................................................................................................................................ 

Câu 21: Con anh chị thƣờng trao đổi thông tin với ai? Xin cho biết mức độ? 

TT 

 

 

Đối tƣợng trao đổi 

Mức độ trao đổi 

Rất 

thƣờng 

xuyên 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Ngại/ không 

muốn trao đổi 
Không 

1 Ngƣời thân trong gia đình 1 2 3 4 5 

2 Bạn bè 1 2 3 4 5 

3 Giáo viên/ Nhà trƣờng 1 2 3 4 5 

4 Cán bộ thƣ viện 1 2 3 4 5 

5 Tổ chức Hội ngƣời mù 1 2 3 4 5 

6 Đồng nghiệp 1 2 3 4 5 

 

Ý kiến khác............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 
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Câu 23: Anh chị có sử dụng những sản phẩm thông tin cho con mình? 

(nếu có xin cho biết mức độ sử dụng) 

TT Các sản phẩm 

Mức độ sử dụng 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

 không 

sử dụng 

1 Mục lục 1 2 3 

2 Thƣ mục chữ đen 1 2 3 

3 Thƣ mục chữ nổi 1 2 3 

4 CSDL thƣ mục 1 2 3 

5 CSDL dữ kiện 1 2 3 

6 CSDL toàn văn 1 2 3 

7 Tài liệu chữ đại 1 2 3 

8 Tài liệu, tạp chí in nổi 1 2 3 

9 Tài liệu có hình nổi 1 2 3 

10 Sách khổ lớn 1 2 3 

11 TL/ sách dạng điện tử 1 2 3 

12 Website 1 2 3 

13 Băng truyện 1 2 3 

14 Băng có hình thuyết minh mô tả hình ảnh 1 2 3 

15 Tài liệu chữ Moon 1 2 3 

16 Tài liệu chữ Braile 1 2 3 

17 Tài liệu hình thức đôi 1 2 3 

18 CD sách nói 1 2 3 
 

Câu 24: Khi con anh chị sử dụng các sản phẩm trên anh/chị đánh giá chúng nhƣ thế nào? 

TT Các dịch vụ 

Mức độ đáp ứng TT Ý kiến đánh giá 

Rất 

đầy 

đủ 

Đầy  

đủ 

Không 

đầy đủ 

Rất 

tốt 
Tốt 

Chƣa 

tốt 

1 Mục lục 1 2 3 4 5 6 

2 Thƣ mục chữ đen 1 2 3 4 5 6 

3 Thƣ mục chữ nổi 1 2 3 4 5 6 

4 CSDL thƣ mục 1 2 3 4 5 6 

5 CSDL dữ kiện 1 2 3 4 5 6 

6 CSDL toàn văn 1 2 3 4 5 6 

7 Tài liệu chữ đại 1 2 3 4 5 6 

8 Tài liệu, tạp chí in nổi 1 2 3 4 5 6 

9 Tài liệu có hình nổi 1 2 3 4 5 6 

10 Sách khổ lớn 1 2 3 4 5 6 

11 TL/ sách dạng điện tử 1 2 3 4 5 6 

12 Website 1 2 3 4 5 6 

13 Băng truyện 1 2 3 4 5 6 

14 Băng có hình thuyết minh mô tả hình ảnh 1 2 3 4 5 6 

15 Tài liệu chữ Moon 1 2 3 4 5 6 

16 Tài liệu chữ Braile 1 2 3 4 5 6 

17 Tài liệu hình thức đôi 1 2 3 4 5 6 

18 CD sách nói 1 2 3 4 5 6 
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Câu 25: Anh chị có sử dụng dich vụ thông tin nào để tìm kiếm sách tài liệu nào cho con?(nếu 

có xin cho biết mức độ sử dụng) 

TT Các dịch vụ 

Mức độ sử dụng 

Thƣờng 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

 không 

sử dụng 

1 Đọc tại chỗ (Kho đóng) 1 2 3 

2 Đọc tại chỗ (kho mở) 1 2 3 

3 Khai thác tài liệu đa phƣơng tiện 1 2 3 

4 In ấn sao chụp tài liệu 1 2 3 

5 Giao tài liệu về nhà 1 2 3 

6 Chuyển dạng tài liệu tại chỗ 1 2 3 

7 Hƣớng dẫn sử dụng tài liệu 1 2 3 

8 Tìm tin 1 2 3 

9 Hỏi- đáp 1 2 3 

10 Cung cấp tin theo yêu cầu 1 2 3 

11 Mƣợn tài liệu về nhà 1 2 3 
 

Ý kiến khác............................................................................................................................................ 

Câu 26: Khi sử dụng các dịch vụ trên anh chị đánh giá chúng nhƣ thế nào? 

TT Các dịch vụ 

Mức độ đáp ứng TT Ý kiến đánh giá 

Rất 

đầy 

đủ 

Đầy  

đủ 

Không 

đầy đủ 

Rất 

tốt 
Tốt 

Chƣa 

tốt 

1 Đọc tại chỗ (Kho đóng) 1 2 3 4 5 6 

2 Đọc tại chỗ (kho mở) 1 2 3 4 5 6 

3 Khai thác tài liệu đa phƣơng tiện 1 2 3 4 5 6 

4 In ấn sao chụp tài liệu 1 2 3 4 5 6 

5 Giao tài liệu về nhà 1 2 3 4 5 6 

6 Chuyển dạng tài liệu tại chỗ 1 2 3 4 5 6 

7 Hƣớng dẫn sử dụng tài liệu 1 2 3 4 5 6 

8 Tìm tin 1 2 3 4 5 6 

9 Hỏi – đáp 1 2 3 4 5 6 

10 Cung cấp tin theo yêu cầu 1 2 3 4 5 6 

11 Mƣợn tài liệu về nhà 1 2 3 4 5 6 
 

Ý kiến khác............................................................................................................................................ 

Câu 27: Con của anh chị có sử dụng các phƣơng tiện hỗ trợ cho việc tiếp cận thông tin 

không? 

TT Các phƣơng tiện 

Mức độ đáp ứng TT Ý kiến đánh giá 

Rất 

đầy 

đủ 

Đầy  

đủ 

Không 

đầy đủ 

Rất 

tốt 
Tốt 

Chƣa 

tốt 

1 Máy Radio 1 2 3 4 5 6 

2 Máy cassette 1 2 3 4 5 6 

3 Máy tính/ phần mềm chuyên dụng 1 2 3 4 5 6 

4 Máy đọc chuyên dụng 1 2 3 4 5 6 

5 Kính lúp cầm tay 1 2 3 4 5 6 

6 Máy CCTV 1 2 3 4 5 6 

Ý kiến khác............................................................................................................................................ 



180 

 

Câu 28: Anh chị có nhận xét gì về các yếu tố sau của thƣ viện? 

TT Các yếu tố 

Chất lƣợng 

Rất 

tốt 

Tốt 

 

Trung 

bình 

Không 

tốt 

Không 

biết 

1 Ánh sáng trong thƣ viện 1 2 3 4 5 

2 Thuận tiện đi lại trong thƣ viện 1 2 3 4 5 

3 Mức độ đáp ứng đầy đủ thông tin  1 2 3 4 5 

4 Phòng đọc 1 2 3 4 5 

5 Phòng mƣợn 1 2 3 4 5 

6 Bàn ghế 1 2 3 4 5 

7 Các trang thiết bị hỗ trợ  tiếp cận thông tin 1 2 3 4 5 

8 Thái độ của cán bộ thƣ viện 1 2 3 4 5 

9 Trình độ của cán bộ thƣ viện 1 2 3 4 5 

10 Không gian đảm bảo yên tĩnh 1 2 3 4 5 
 

Ý kiến khác............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 

 

Câu 29: Nếu thƣ viện có tiến hành thu phí khi phục vụ, xin anhchị vui lòng cho biết 

TT Thu phí dịch vụ Không Có 

1  Sẵn sàng trả phí để sử dụng dịch vụ mình cần 0 1 

2  Đắn đo, cân nhắc rồi mới quyết định có dùng hay không 0 1 

3  Không sử dụng  0 1 

 

Câu 30: Anh chị biết đến các sản phẩm và dich vụ của thƣ viện thông qua những kênh nào? 

TT  Không Có 

1 Bạn bè, ngƣời thân 0 1 

2 Cán bộ thƣ viện 0 1 

3 Tổ chức xã hội 0 1 

4 Lớp hƣớng dẫn sử dụng thƣ viện 0 1 

5 Webside của thƣ viện 0 1 

6 Thông báo, quảng cáo của Thƣ viện 0 1 

 

Ý kiến khác............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 

 

Câu 31: Xin anh chị cho biết thêm 

TT  Không Có 

1 Con anh chị có điện thoại di động không? 0 1 

2 Anh chị có sử dụng đƣợc máy tính không? 0 1 

3 Con của anh chị có biết sử dụng máy tính không? 0 1 

4 Anh chị có máy tính riêng không? 0 1 

5 Anh chị có cài đặt các phầm mền dành cho ngƣời khiếm thị vào máy 

tính riêng không? 

0 1 

6 Anh chị có sử dụng Internet tại nhà không? 0 1 

7. Anh chị đã từng tham gia lớp học đào tạo ngƣời dùng tin của thƣ viện 

chƣa? 

0 1 
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Câu 32: Con anh chị đƣợc đào tạo sử dụng máy tinh ở đâu? 

TT  Không Có 

1 Tại nhà 0 1 

2 Tại thƣ viện 0 1 

3 Tại cơ quan 0 1 

4 Tại trƣờng học 0 1 

5 Tại cơ sở đào tạo của Hội 0 1 

 

Câu 33: Con của anh chị thƣờng sử dụng Internet ở đâu? 

TT  Không Có 

1 Tại nhà 0 1 

2 Tại thƣ viện 0 1 

3 Tại cơ quan 0 1 

4 Tại trƣờng học 0 1 

5 Tại cơ sở đào tạo của Hội 0 1 

 

Câu 34:  

TT Máy tính của anh/ chị đã và đang sử dụng phần mền nào dƣới đây Không Có 

1 Phần mềm đọc sách nói trên máy tính –PlayBack 0 1 

2 AMIS 2.5 – Phần mềm hỗ trợ ngƣời khiếm thị đọc sách 0 1 

3 Phần mềm Sao Mai WEB BROWSER 4.01 (SMWB) 0 1 

4 Phầm mềm NDC (Nguyễn Đình Chiểu) 0 1 

5 Phần mềm VMV (Vì ngƣời mù Việt Nam) 0 1 

6 Phần mềm MATA 0 1 

7 Phần mềm MATA- Braille 0 1 

8 Phần mềm Mata Grammar in Use   0 1 

9 Phần mềm đọc màn hình hỗ trợ cho ngƣời khiếm thị JAWS  0 1 

10 Phần mềm hỗ trợ giao tiếp dành cho ngƣời khuyết tật 0 1 

11 Phần mềm “Phát âm tiếng Việt” 0 1 

12 Phần mềm Vspeech 0 1 

13 Phần mềm Vietvoice 6.0 0 1 

14 DovisocoTextAloRec - phần mềm đọc tiếng Việt, chuyển sang mp3… 0 1 

15 Phần mềm phát âm tiếng Việt (MTH-PATV) 0 1 

16 Phần mềm phát âm tiếng Việt dành cho ngƣời khiếm thị 0 1 

17  Phần mềm Vnspeech  0 1 

18 Phầm mềm NVDA (NonVisual Desktop Access) 0 1 

 

Câu 35: Theo anh/chị, hiện nay cần phải làm gì để đáp ứng đầy đủ nhu cầu tin của con mình? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Câu 36: Xin anh/chị vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân 

- Tên (nếu muốn)……………………………………………………………… 

- Giới tính:    

1) Nam  2) Nữ  

- Năm sinh……………………………………………………………………………. 

- Quê quán……………………………………………………………………………. 
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- Nơi ở: ………………………………………………………………………………. 

1) Tỉnh  5) Miền núi  

2) Thành phố  6)  Nông thôn  

3) Đồng bằng  7) Huyện  

4) Thôn  8) Xóm  

 

- Số điện thoại liên lạc…………………………………………………………………… 

- Thu nhập:……………./tháng 

- Nghề nghiệp:  

1) Cán bộ quản lý  4) Sinh viên   7) Nông dân  

2) Cán bộ giảng dạy  5) Cán bộ nghiên cứu  8) Nhà kinh doanh  

3) Học sinh  6) Công nhân  9) Nhà sản xuất  

10) Khác (xin nêu rõ)………………………………………………………………….. 

- Trình độ 

1) Mù chữ  3) Trung học cơ sở  5) Đại học  

2) Tiểu học  4) Trung học PT  6) Sau đại học  

 

 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý anh chị! 
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Phụ lục 2: CÁC BẢNG THỐNG KÊ 

Bảng thống kê số lƣợng thành viên của Hội ngƣời mù Việt Nam năm 2018 

(Hội ngƣời mù Việt Nam cung cấp) 

TT Đơn vị Tổng số hội viên 
Giới tính 

Nữ Nam 

1 Cao Bằng 444 200 244 

2 Quảng Ninh 1033 551 482 

3 Hải Phòng 1931 1002 929 

4 Hải Dƣơng 3126 1870 1256 

5 Hƣng Yên 1139 648 491 

6 Phú Thọ 1539 725 814 

7 Vĩnh Phúc 1410 786 624 

8 Thái Nguyên 1723 795 928 

9 Bắc Giang 1631 829 802 

10 Bắc Ninh 1031 509 522 

11 Hà Nội 4765 2536 2229 

12 Hà Nam 633 333 300 

13 Nam Định 2987 1336 1651 

14 Ninh Bình 1669 909 760 

15 Thái Bình 2585 1571 1014 

16 Thanh Hoá 3330 1783 1547 

17 Nghệ An 2357 985 1372 

18 Hà Tĩnh 4431 2392 2039 

19 Quảng Bình 1327 749 578 

20 Quảng Trị 2526 1293 1233 

21 Thừa Thiên Huế 1956 1047 909 

22 TP Đà Nẵng 678 363 315 

23 Quảng Nam 2439 1416 1023 

24 Quảng Ngãi 1364 742 622 

25 Khánh Hoà 1206 657 549 

26 Bình Thuận 1579   

 27 Đồng Nai 999 500 499 

28 Tây Ninh 693 305 388 

29 Lâm Đồng 1407 732 675 

30 Bà Rịa - Vũng Tàu 544 283 261 

31 Bình Dƣơng 634 316 318 

32 Bình Phƣớc 1385 780 605 

33 TP Hồ Chí Minh 1399 587 812 
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TT Đơn vị Tổng số hội viên 
Giới tính 

Nữ Nam 

34 Bình Định 549 281 268 

35 Long An 901 462 439 

36 Tiền Giang 947 469 478 

37 Bến Tre 1171 566 605 

38 Cần Thơ 2754 1110 1644 

39 Sóc Trăng 189 91 98 

40 Đồng Tháp 1191 590 601 

41 Đắk Lắk 436 227 209 

42 Hậu Giang 1651 859 792 

43 Bạc lieu 463 231 232 

44 Phú Yên 1120 523 597 

45 Trà Vinh 139 56 83 

46 Hòa Bình 583   

 47 Sơn La 618 306 312 

48 Vĩnh Long 477 201 276 

49 An Giang 290 117 173 

50 Cà Mau 254   

 51 Gia Lai 327   

 52 Ninh Thuận 405   

 53 Yên Bái 165   

 54 Kiên Giang 32 12 20 

55 Hà Giang 120   

 56 Đắk Nông 380 195 185 

  Tổng số  73062 35826 

 

 

  


