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MỞ ĐẦU
1. Lý do lựa chọn đề tài nghiên cứu
Việt Nam là một đất nước đang trên đà phát triển hiện đại hóa và hội
nhập toàn cầu hóa. Trong quá trình đó, tình trạng đô thị hóa đang ngày càng
mở rộng và tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội cũng nhưng
những vùng khác nhau của đất nước. Chình vì thế, vùng dân tộc thiểu số miền
núi tỉnh Lai Châu thuộc Tây Bắc Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật
phát triển đó.
Dưới tác động của sự phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc miền núi,
ở mỗi một địa bàn sự di dân cũng như tình trạng đô thị hóa sẽ diễn ra ở những
mức độ khác nhau. Cùng với sự biến động xã hội đó, tình trạng đa ngữ ở các
vùng dân tộc thiểu số cũng có những biến đổi khác nhau. Để có được thông
tin khoa học cần thiết cho việc quản lý xã hội, nhiều câu hỏi nghiên cứu phải
được đặt ra. Chẳng hạn, câu hỏi về sự biến đổi đa ngữ ở các vùng dân tộc
thiểu số đang diễn ra như thế nào? Tình trạng các ngôn ngữ dân tộc thiểu số
có còn giữ được bản sắc và được duy trì trong đời sống cộng đồng nữa hay
không? Trong bối cảnh đa ngữ, vai trò và sự phân công chức năng giữa các
ngôn ngữ trong vùng dân tộc thiểu số có đặc điểm gì mới? Rõ ràng, tất cả
những câu hỏi đó cần được trả lời bằng những nghiên cứu chi tiết cụ thể ở
những địa chỉ rất rõ ràng. Chính vì thế, luận văn của chúng tôi nghiên cứu
“Trạng thái đa ngữ ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu” là một
công việc xuất phát từ lý do đó.
2. Mục đích và nội dung nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu của luận văn là trả lời cho câu hỏi nghiên cứu
“Trạng thái đa ngữ ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu hiện nay
có những đặc điểm gì?”. Với mục đích thể hiện qua câu hỏi nghiên cứu ấy,
luận văn nhằm tìm hiểu trạng thái song ngữ xã hội đang diễn ra như thế nào
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và biểu hiện của trạng thái đa ngữ về mặt xã hội ở một trường phổ thông dân
tộc nội trú tỉnh Lai Châu hiện nay là như thế nào. Qua những thông tin này,
người quản lý xã hội về giáo dục trên địa bàn có cơ sở khoa học để tiến hành
quản lý xã hội vùng dân tộc thiểu số một cách khách quan hơn.
Để trả lời cho câu hỏi nghiên cứu này và đạt được mục đích nghiên
cứu, luận văn sẽ trả lời những câu hỏi cụ thể hơn. Và đó cũng chính là những
câu hỏi liên quan đến từng nội dung nghiên cứu sau đây:
Một là, về mặt lý luận, trạng thái đa ngữ đặt ra những vấn đề gì và
trong phạm vi luận văn sẽ giải quyết những nội dung gì của trạng thái đa ngữ
ở tỉnh Lai Châu?
Hai là, cảnh huống đa ngữ ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai
Châu có những đặc điểm gì phản ánh tình hình sử dụng ngôn ngữ của người
dân tộc thiểu số trong tỉnh?
Ba là, năng lực ngôn ngữ và tình hình sử dụng ngôn ngữ của người dân
tộc thiểu số ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu hiện nay là như
thế nào?
Trả lời được những câu hỏi trên đây cũng chính là thực hiện những
nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn. Đến lượt mình, những nhiệm vụ nghiên
cứu ấy là để đáp ứng mục đích nghiên cứu chung, cung cấp luận cứ khoa học
nhằm phục vụ cho nhiệm vụ giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số miền
núi của nước ta.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Trạng thái đa ngữ ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu
(cảnh huống ngôn ngữ, năng lực ngôn ngữ, hiện trạng sử dụng ngôn ngữ của
người dân tộc thiểu số) được chúng tôi xác định là đối tượng nghiên cứu
chính của luận văn thạc sỹ này. Địa bàn mà chúng tôi chọn khảo sát là trường
phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu - một vùng dân tộc thiểu số tương
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đối điển hình của tỉnh, tập trung nhiều thành phần dân tộc, đặc biệt là Thái,
Mông, Dao, Mường, Giáy, Khơ Mú, Hà Nhì…
Như đã chúng tôi đã trình bày ở trên, trường phổ thông dân tộc nội trú
tỉnh Lai Châu là trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực dự bị, qua đó
đào tạo cán bộ các dân tộc, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển
vùng miền núi và dân tộc của tỉnh, đáp ứng yêu cầu thời kỳ phát triển mới của
đất nước. Do học sinh của trường là học sinh các dân tộc ít người được chọn
lựa từ tất cả các huyện trong tỉnh nên trường mang những đặc điểm tương đối
điển hình về cảnh huống ngôn ngữ của tỉnh Lai Châu nói riêng và khu vực
Tây Bắc Việt Nam nói chung. Đồng thời, do tỉnh Lai Châu mới được thành
lập nên là nơi chịu nhiều tác động của việc sắp xếp lại cơ cấu, phân vùng kinh
tế, hội tụ những đặc điểm của hiện đại hóa, sự di dân và quá trình đô thị hóa
nên trường phổ thông dân tộc nội trú cũng chịu những ảnh hưởng đó. Vì vậy,
ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu sẽ có những điều kiện để
nghiên cứu về trạng thái đa ngữ ở vùng dân tộc thiểu số.
4. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sẽ sử dụng các phương pháp nghiên cứu định tính và định
lượng của ngôn ngữ học xã hội. Phương pháp được sử dụng trước hết là
phương pháp nghiên cứu điền dã để thu thập tư liệu. Phương pháp điền dã
được thực hiện ở đây là để tìm hiểu thực tế, thu thập tài liệu (qua phiếu và
nhất là qua các cuộc trò chuyện, phỏng vấn, quan sát tình trạng sử dụng ngôn
ngữ của học sinh). Cùng với phương pháp nghiên cứu điền dã sẽ là phương
pháp phân tích miêu tả tình trạng sử dụng ngôn ngữ thông qua những thủ
pháp thống kê định lượng kết hợp phân tích định tính và miêu tả.
Khi thực hiện đề tài này, do chỉ giới hạn trong học sinh của nhà trường,
chúng tôi sẽ không chọn mẫu ngẫu nhiên theo phân tầng mà trong điều kiện
cho phép tiến hành khảo sát toàn bộ học sinh dân tộc thiểu số thuộc một đơn
3

vị ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu. Tuy vậy, nếu nhìn ở cảnh
huống toàn tỉnh, chúng tôi vẫn nhấn mạnh đến tính chất tương đối của nghiên
cứu định lượng, do số lượng mẫu là ít so với tập hợp đối tượng nghiên cứu
rộng hơn. Để thể hiện những phương pháp đó, luận văn của chúng tôi có
những thủ pháp và thao tác sau đây.
4.1. Thao tác nghiên cứu tư liệu
Thao tác này được sử dụng trong việc tham khảo các công trình nghiên
cứu lý thuyết và thực tiễn trước đó về đa/song ngữ và những vấn đề liên quan
để phục vụ cho việc thực hiện luận án. Phần lớn chương 1 của luận văn sử
dụng thao tác làm việc này. Nói một cách khác, ở chương 1, về thực chất là
chúng tôi tham khảo những luận án, luận văn đã viết về đề tài này để xây
dựng nhiệm vụ nghiên cứu cho mình.
4.2. Thao tác thu thập tư liệu điền dã
Thao tác thu thập tư liệu mà chúng tôi sử dụng trong quá trình thực
hiện luận văn là một trong những thủ pháp của phương pháp nghiên cứu điền
dã. Nó bao gồm việc quan sát tham dự, phỏng vấn sâu, quan sát các tình
huống giao tiếp, chụp và sao lưu tài liệu hiện có để tiến hành phân tích. Cụ
thể, để có được tư liệu, chúng tôi tiến hành điều tra thực tế bằng anket kết hợp
quan sát, trò chuyện và phỏng vấn sâu. Bảng phỏng vấn và nội dung trò
chuyện đã được chuẩn bị và sử dụng gồm những câu hỏi được chia thành ba
phần chính liên quan đến những thông tin cần khảo sát phân bố ở những nội
dung cụ thể là: năng lực ngôn ngữ, môi trường sử dụng ngôn ngữ, thái độ
ngôn ngữ. Khi khảo sát sự phân tầng xã hội trong sử dụng ngôn ngữ của
người đa ngữ tại cộng đồng, luận văn chú ý sự khác biệt theo dân tộc, giới
tính, tuổi tác, trình độ học vấn.
Về việc chọn mẫu: Xin lưu ý là khi thu thập tư liệu để thực hiện đề tài
này, chúng tôi không chọn mẫu theo cách phân tầng ngẫu nhiên mà tiến hành
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khảo sát toàn bộ học sinh dân tộc thiểu số ở mỗi đơn vị của trường phổ thông
dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu. Do đặc điểm các em ở các huyện trong tỉnh về
đây cư trú để học tập văn hóa, chúng tôi căn cứ vào những đặc điểm xã hội ấy
để liên hệ với việc lựa chọn, sử dụng ngôn ngữ của học sinh ở trường phổ
thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu. Tuy vậy, chúng tôi vẫn nhấn mạnh đến
tính chất tương đối của nghiên cứu định lượng, do số lượng mẫu là ít so với
tập hợp đối tượng nghiên cứu rộng hơn.
4.3. Thao tác phân tích ngữ liệu
Thao tác phân tích ngữ liệu mà chúng tôi sử dụng trong luận văn của
mình chủ yếu là thủ pháp phân tích định lượng kết hợp phân tích định tính
của phương pháp miêu tả phân tích. Trong điều kiện có thể, luận văn cũng sử
dụng một số thao tác xử lý phần mềm để tập hợp các dạng thông tin, ngữ liệu,
số liệu khác nhau phục vụ cho miêu tả và phân tích.
Về cơ bản, chúng tôi thống kê tư liệu bằng thao tác thông thường.
Trong điều kiện có thể, chúng tôi có sử dụng thử phần mềm SPSS. Đây là một
phần mềm quản lý dữ liệu và thống kê (Statistic Package for Social Science).
Các tư liệu được xử lý theo phần mền này là số liệu thống kê, sau đó tổng hợp
và phân tích định lượng với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS. Như vậy là việc
sử dụng thao tác này là nhằm giúp thao tác thống kê thông thường để thực
hiện các mục tiêu khảo sát nghiên cứu mà luận văn đã đặt ra. Những số liệu
thống kê được sử dụng chủ yếu cho nguồn ngữ liệu ở chương 3 của luận văn.
Với việc sử dụng những thủ pháp làm việc của những phương pháp
nghiên cứu nói trên, trình tự các bước khảo sát ngữ liệu để phân tích và miêu
tả được tiến hành như sau:
Cách làm thứ nhất là chúng tôi điều tra thí điểm bằng cách phỏng vấn
thử 10 học sinh ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu. Bước 1 này
là để chúng tôi tìm ra những bất cập trong cách tổ chức bảng hỏi, những nội
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dung còn thiếu, những câu hỏi có thể mơ hồ và tối nghĩa, cũng như những khả
năng chưa được liệt kê thích ứng với môi trường học sinh của trường phổ
thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu. Như vậy, về thực chất bước 1 này là cách
làm tập dượt do chúng tôi còn chưa chủ động biết cách điều tra.
Tiếp theo, trên cơ sở cách phỏng vấn thử 10 học sinh, chúng tôi điều
chỉnh bảng hỏi. Sau khi đã điều tra thí điểm lại và thấy kết quả tốt, bảng hỏi
được điều chỉnh rồi được in đại trà.
Sau đó, chúng tôi tiến hành khảo sát các đối tượng trên địa bàn đã
nghiên cứu lựa chọn thông qua cách phỏng vấn trực tiếp kết hợp quan sát,
tham dự. Trong trường hợp có khó khắn chúng tôi đã nhờ sự hỗ trợ của cộng
tác viên là người dân tộc thiểu số có trình độ tiếng Việt tốt.
Tiếp theo nữa là chúng tôi nhập dữ liệu trên máy tính theo cách tiến
hành mã hoá kết quả và nhập vào máy tính.
Cuối cùng là xử lý dữ liệu bằng thống kê thông thường và phần mềm
thống kê. Chúng tôi sử dụng chủ yếu là phần mềm SPSS và Excel để xử lý dữ
liệu và đưa ra kết quả.
Tư liệu được sử dụng phục vụ cho nghiên cứu của luận văn được điều
tra, thu thập vào khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 8 năm 2017, qua ý
kiến độc lập của 391 học sinh ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai
Châu thuộc 4 dân tộc, Thái, Mông, Dao và Hà Nhì là những dân tộc thiểu số
có số lượng đông ở tỉnh Lai Châu. Như vậy, với số lượng 391 ý kiến thu được
trên 395 học sinh hiện nay của trường, tỷ lệ học sinh trong trường được phỏng
vấn là 98,99% số học sinh hiện nay.
Những thao tác, thủ pháp trên được sử dụng phối hợp đồng thời trong
quá trình thực hiện luận văn. Ở mỗi quá trình thực hiện sẽ có những thủ pháp
chủ yếu và thứ yếu. Tuy nhiên, sự hỗ trợ nhau giữa các thủ pháp là không thể
thiếu để việc nghiên cứu đề tài được tiến hành một cách hiệu quả nhất, phản
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ánh bản chất vấn đề nhất.
Chúng ta biết rằng ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội phức tạp, chịu sự
tác động của nhiều mặt xã hội khác, đồng thời cũng ảnh hưởng đến một số
mặt của đời sống xã hội. Vì vậy, xem xét sự sử dụng ngôn ngữ như một đối
tượng tương đối riêng biệt, với thời gian ngắn, các mẫu khảo sát nghiên cứu
chưa thực sự đa dạng nên không thể tránh được ít nhiều sự phiến diện. Đó
chính là sự hạn chế của kết quả nghiên cứu của chúng tôi.
5. Đóng góp của đề tài
5.1. Về mặt lí luận: kết quả khảo sát trạng thái đa ngữ ở vùng dân tộc
thiểu số ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu sẽ cung cấp tư liệu
góp phần vào việc nghiên cứu hiện tượng đa ngữ xã hội ở vùng dân tộc thiểu
số trong bối cảnh hiện nay dưới sự tác động của các yếu tố kinh tế, xã hội.
Như vậy, việc khảo sát về thái độ, năng lực và tình hình sử dụng ngôn ngữ
của học sinh dân tộc thiểu số ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu
sẽ góp phần vào việc nghiên cứu lý luận về chính sách ngôn ngữ đang được
thực thi ở vùng dân tộc thiểu số nói riêng và chính sách ngôn ngữ nói chung
trong thời kỳ hiện nay.
5.2. Về mặt thực tiễn: nghiên cứu của chúng tôi một mặt góp phần vào
việc nghiên cứu các ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam, mặt khác kết quả
nghiên cứu cũng sẽ có cái nhìn đầy đủ hơn về tình hình tiếng nói, chữ viết của
người dân tộc thiểu số ở địa bàn tỉnh Lai Châu, nhất là ở trường phổ thông
dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu. Trên cơ sở đó, có thể có được những nhận xét,
đánh giá khách quan để nhà quản lý giáo dục đưa ra chính sách cũng như các
biện pháp thực thi cụ thể phù hợp nhằm bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ
viết của dân tộc thiểu số của tỉnh Lai Châu. Kết quả nghiên cứu cũng góp
thêm một cơ sở cho việc xây dựng chính sách ngôn ngữ ở vùng dân tộc thiểu
số trên cả nước nói chung.
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6. Cấu trúc của luận văn
Với đối tượng, mục đích và nội dung nghiên cứu như trên, ngoài phần
mở đầu và kết luận, luận văn dự kiến được triển khai theo 3 chương:
Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu trạng thái đa/song ngữ làm cơ
sở lý thuyết của luận văn.
Trong chương này, chúng tôi sẽ khái quát những vấn đề lý luận liên
quan trực tiếp đến đề tài nghiên cứu của luận văn như chính sách ngôn ngữ
đối với vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam và thực tiễn ở tỉnh Lai Châu và
trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, khái niệm song ngữ và các loại hình
song ngữ phổ biến, khái niệm cảnh huống ngôn ngữ, phân loại cảnh huống
ngôn ngữ, vấn đề vị thế ngôn ngữ và giao tiếp ngôn ngữ trong xã hội đa ngữ,
khái niệm năng lực ngôn ngữ cũng như thái độ ngôn ngữ và phương pháp xác
định năng lực ngôn ngữ, thái độ ngôn ngữ
Chương 2: Cảnh huống ngôn ngữ ở tỉnh Lai Châu và trường phổ thông
dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu.
Trong chương này, trên cơ sở lý thuyết chung về cảnh huống ngôn ngữ,
chúng tôi sẽ miêu tả bức tranh đa ngữ ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh
Lai Châu như đặc điểm văn hóa, xã hội, ngôn ngữ của tỉnh Lai Châu, sự phân
bố các ngôn ngữ và thái độ ngôn ngữ của người dân tộc thiểu số đối với
những ngôn ngữ tham gia vào cảnh huống ở trường phổ thông dân tộc nội trú
tỉnh Lai Châu. Như vậy, ở chương thứ hai này mục đích của chúng tôi là
thông qua cảnh huống ngôn ngữ ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai
Châu, chúng ta có thể phần nào hình dung ra cảnh huống ngôn ngữ của tỉnh
này.
Chương 3: Năng lực ngôn ngữ và tình hình sử dụng ngôn ngữ của
người dân tộc thiểu số tại trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu.
Trong chương này, chúng tôi sẽ khảo sát đặc điểm tình hình sử dụng
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ngôn ngữ của học sinh dân tộc thiểu số ở trường phổ thông dân tộc nội trú
tỉnh Lai Châu trong môi trường gia đình và ngoài xã hội, các tình huống giao
tiếp quy thức và phi quy thức, cũng như ngôn ngữ chính được sử dụng trong
các tình huống đó.
Luận văn cũng sẽ tập trung làm rõ năng lực sử dụng ngôn ngữ của
người dân tộc thiểu số ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu theo
từng nhóm đối tượng, quá trình linh hoạt sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp.
Như vậy, với sự xác định hướng đi cho việc nghiên cứu đề tài như trên,
có thể có những kết luận khái quát sau:
Thứ nhất, thông qua khảo sát cảnh huống ngôn ngữ ở ở trường phổ
thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu đề tài xác định mục đích nghiên cứu là
tìm hiểu hiện trạng sử dụng ngôn ngữ của người dân tộc thiểu số, qua đó cung
cấp bức tranh đa ngữ hiện nay ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai
Châu. Việc lựa chọn địa bàn nghiên cứu xuất phát từ những lý do khách quan
của địa phương và yêu cầu của thực tiễn. Đây là một nghiên cứu trường hợp
về hiện tượng đa ngữ ở vùng dân tộc thiểu số
Thứ hai, đây là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách hệ thống và
toàn diện về hiện tượng song ngữ ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai
Châu. Trong trường hợp này, từ mô tả tình trạng sử dụng đa/song ngữ ở một
địa bàn cụ thể là trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh, chúng tôi hy vọng
rằng có sẽ phản ánh một cách khách quan tình trạng đa ngữ của cộng đồng
dân cư của tỉnh. Qua đó, người ta có thể từ góc nhìn giáo dục của nhà trường
phần nào nhận biết được tình trạng đa ngữ của toàn tỉnh.
Thứ ba, với đề tài này, luận văn sẽ sử dụng những phương pháp của
ngôn ngữ học xã hội để khảo sát và phân tích trạng thái của hiện tượng song
ngữ. Việc thực hiện luận văn sẽ một lần nữa làm sáng tỏ những vấn đề lý
thuyết về vấn đề song ngữ mang lại những kết quả có ý nghĩa đối với thực
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tiễn nghiên cứu cũng như đối với địa phương được chọn khảo sát.
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Chương 1
TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Ở chương 1 chúng tôi sẽ trình bày một cách tổng quan có lựa chọn các
công trình nghiên cứu liên quan đến vấn đề song ngữ từ các quan điểm khác
nhau và xác định cơ sở lý thuyết cho đề tài từ những nghiên cứu về lý luận
song ngữ, cảnh huống ngôn ngữ, năng lực và thái độ ngôn ngữ. Nội dung của
chương được chia làm 2 phần chính. Phần 1 trình bày tổng quan vấn đề
nghiên cứu liên quan đến địa bàn mà luận văn nghiên cứu và phần hai là cơ sở
lý thuyết làm cơ sở cho việc thực hiện luận văn.
1.1.

Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

Do nhu cầu tìm hiểu tổng quan về tình hình nghiên cứu ở cấp độ một
luận văn Thạc sỹ, chúng tôi xin thưa trước rằng phần trình bày của chúng tôi
chỉ dừng lại ở mức độ chung nhất. Theo đó, chúng tôi chủ yếu trình bày cách
hiểu của mình về một số khái niệm của ngôn ngữ học xã hội cho phép chúng
tôi thực nhiện nhiệm vụ của luận văn là mô tả được phần nào tình trạng song
ngữ đang hiện có của trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu.
1.1.1. Tình hình nghiên cứu trạng thái đa ngữ ở Việt Nam
Việt Nam là quốc gia đa dân tộc. Theo kết quả điều tra dân số năm
2009, dân số Việt Nam có khoảng 85.846.997 người, với thành phần 54 dân
tộc khác nhau. Trong số đó, dân tộc Kinh chiếm đa số, có khoảng 73.594.427
người, chiếm 85,6% tổng dân số cả nước. Sau đó 53 dân tộc còn lại với dân
số 12.252.570 người, chiếm 14,4% tổng dân số là các dân tộc thiểu số, phân
bố từ bắc vào nam. Với đặc điểm đa dạng về tộc người như vậy nên Việt Nam
cũng là quốc gia đa ngôn ngữ. 54 dân tộc ở Việt Nam nói các ngôn ngữ khác
nhau được các nhà nghiên cứu quy vào năm họ ngôn ngữ. Và trong mỗi cảnh
huống ở những vùng cụ thể, người dân lại có sự lựa chọn sử dụng ngôn ngữ
khác nhau. Cho nên, việc nên nghiên cứu về trạng thái đa ngữ ở Việt Nam là
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một nhiệm vụ nghiên cứu được nhiều người quan tâm và trên thực tế đã có
các nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này ở Việt Nam. Ở đây, để thống
nhất thuật ngữ, chúng tôi xin dùng khái niệm song ngữ cho trạng thái đa ngữ
mà không phân biệt trạng thái song ngữ với trạng thái đa ngữ.
Theo những khuynh hướng nghiên cứu hiện đại của ngôn ngữ học xã
hội thì người ta nhìn nhận vấn đề đa/song ngữ trong xã hội ở hai mặt khác
nhau. Đó là tình trạng đa/song ngữ cá nhân và tình trạng đa/song ngữ xã hội.
Sự phân biệt này thể hiện ở cách dùng đồng thời hai thuật ngữ của ngôn ngữ
học xã hội: song ngữ cá nhân (individual bilingualism, bilinguality) và song
ngữ xã hội (social bilingualism, collective bilingualism). Theo đó, nếu như
khi nghiên cứu về đa/song ngữ cá nhân, người ta nghiên nghiên cứu về các
quá trình thụ đắc các ngôn ngữ của mỗi các nhân, nghiên cứu về trạng thái
hay mối tương quan giữa các ngôn ngữ, nghiên cứu về năng lực đa/song ngữ
và cách đo năng lực đa/song ngữ, các kỹ năng đa/song ngữ, tâm lý đa/song
ngữ, việc xử lý các ngôn ngữ trong hệ thần kinh, mối quan hệ giữa tiếng mẹ
đẻ và các ngôn ngữ khác, mối quan hệ giữa đa/song ngữ, nhận thức và tư duy
v.v. thì đa/song ngữ xã hội lại chú ý đến bình diện khác.
Khi nói về đa/song ngữ xã hội, người ta nghiêng về nghiên cứu về sự
hình thành, tồn tại, biến đổi của các cộng đồng đa/song ngữ, nghiên cứu môi
trường đa/song ngữ với sự sản sinh ngôn ngữ mới, nghiên cứu sự bồi đắp cho
các ngôn ngữ, sự lụi tàn, diệt vong, hồi sinh của các ngôn ngữ, sức sống ngôn
ngữ trong cộng đồng song ngữ; người ta nghiên cứu các vấn đề song ngữ và
song văn hoá, cũng như các vấn đề đa/song ngữ và bản sắc văn hóa, song ngữ
và chính trị, các kiểu loại người đa/song ngữ và vùng đa/song ngữ, các hiện
tượng diễn ra trong giao tiếp đa/song ngữ; đặc biệt người ta nghiên cứu sự
phân công chức năng xã hội của các ngôn ngữ trong cộng đồng sử dụng
đa/song ngữ .v.v.
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Ở Việt Nam, cho đến nay chúng tôi thấy rằng vấn đề đa/song ngữ xã
hội là một trong những vấn đề trọng tâm khi các nhà nghiên cứu quan tâm đến
vấn đề ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc thiểu số từ góc nhìn và phương pháp
nghiên cứu của ngôn ngữ học xã hội. Trên thực tế, đã có hàng chục những
công bố khác nhau đề cập một cách trực tiếp hoặc gián tiếp đến vấn đề này.
Qua những công bố đó, có thể thấy các nhà nghiên cứu Việt Nam quan tâm
tới lĩnh vực này đều xử lý vấn đề theo hai xu hướng. Xu hướng thứ nhất là
quan tâm đến vấn đề đa/song ngữ ở tầm vĩ mô hoặc ở từng khu vực hoặc cho
cả địa bàn Việt Nam. Đó là những công trình nghiên cứu của các nhà ngôn
ngữ học như Hoàng Tuệ, Nguyễn Văn Khang, Hoàng Văn Hành, Trần Trí
Dõi, Nguyễn Văn Lợi, Lý Toàn Thắng v.v. Trên thực tế, xu hướng quan tâm
đến vấn đề đa/song ngữ ở tầm vĩ mô thường gắn vấn đề nghiên cứu liên quan
đến chính sách của nhà nước ở tầm vĩ mô về giáo dục đa/song ngữ. Nói một
cách khác, ở các công trình của những nhà nghiên cứu ngôn ngữ học xã hội
quan tâm đến vấn đề ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc thiểu số, vấn đề chính
sách của nhà nước về giáo dục đa/song ngữ thường được các nhà nghiên cứu
ưu tiên.
Còn hướng thứ hai, thường là những nghiên cứu về các trạng thái
đa/song ngữ tiếng Việt - tiếng dân tộc thiểu số hoặc theo hướng xã hội - ngôn
ngữ học tộc người. Đó là những nghiên cứu của các tác giả như Bùi Khánh
Thế và Đặng Thanh Phương, Vương Toàn v.v. Trên thực tế, những công bố
theo hướng nghiên cứu này là loạt bài nghiên cứu về cảnh huống những ngôn
ngữ cụ thể về tiếng Nùng, tiếng Thái, tiếng Mường của Viện Ngôn ngữ học
(năm 2002) v.v. Theo khuynh hướng này cũng chính là một số bài viết về
thực trạng song ngữ Tày - Việt, Mông - Việt, Dao - Việt, Khơme - Việt của
Đặng Thanh Phương, Nguyễn Hữu Hoành, Tạ Văn Thông, Đinh Lư Giang,
Nguyễn Thị Huệ, Hà Thị Tuyết Nga, Phạm Văn Trường, Nguyễn Hoàng Lan
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v.v và một số nhà nghiên cứu khác. Những nghiên cứu cụ thể này góp phần
phản ánh tính đa dạng và phức tạp của hiện tượng đa/song ngữ không chỉ ở
từng ngôn ngữ cụ thể mà cả ở những vùng dân tộc thiểu số khác nhau ở Việt
Nam. Nhìn chung, những vấn đề chính mà những nghiên cứu theo hướng này
gần đây đặt ra là hiện tượng song ngữ ở mỗi một cộng đồng cụ thể đã xảy ra
như thế nào.
Nhìn một cách tổng quát thì những nghiên cứu theo khuynh hướng cụ
thể ở các vùng dân tộc thiểu số ở nước ta cho thấy loại hình đa/song ngữ tiếng
dân tộc - tiếng Việt là loại hình song ngữ chủ yếu, phổ biến, mang tính toàn
dân. Đồng thời những nghiên cứu đó cũng cho biết trình độ song ngữ ở các
dân tộc không như nhau và ngay trong cùng một dân tộc nó cũng khác nhau ở
những nhóm người có địa vị xã hội và ở những vị trí địa lý khác nhau. Chẳng
hạn, kết quả nghiên cứu cụ thể cho biết cộng đồng người Tày, người Thái,
người Mường, người Nùng... ở phía Bắc và người Chăm, người Khơmer ở
phía Nam nhìn chung có trình độ tiếng Việt tương đối cao. Những dân tộc này
do điều kiện sinh sống gần gũi, đôi khi đan xen với địa bàn của người Việt và
nhất là do họ có một nền văn hóa dân tộc khá phát triển nên sử dụng tiếng
Việt tương đối thành thạo. Trong khi đó nhiều dân tộc thiểu số khác còn lại
khả năng sử dụng tiếng Việt còn thấp, đặc biệt là những dân tộc thiểu số quá
ít người do điều kiện sinh hoạt xã hội ở mức độ thấp. Mặt khác, những nghiên
cứu đã có cũng chỉ ra rằng ngay trong cùng một dân tộc, trình độ song ngữ
tiếng Việt - tiếng mẹ đẻ cũng không giống nhau. Những nghiên cứu cụ thể đã
công bố của các nhà nghiên cứu về thực trạng đa/song ngữ của một số dân tộc
thiểu số như nghiên cứu của tác giả Nguyễn Văn Khang về người Mường;
nghiên cứu của Đặng Thanh Phương về người Tày; nghiên cứu của nhóm tác
giả Phạm Văn Hảo, Vũ Bá Hùng, Hà Quang Năng.... về người Thái; nghiên
cứu của Hoàng Quốc về người Hoa; nghiên cứu của Đinh Lư Giang, Nguyễn
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Thị Thu Huệ về người Khơmer v.v… đã chứng minh cho chúng ta thấy rõ
điều đó.
Những nghiên cứu cụ thể đã công bố cho biết trình độ đa/song ngữ phụ
thuộc vào địa lý cư trú của mỗi vùng. Trong những vùng địa lý khác nhau, vai
trò của tiếng Việt được phổ biến ở mức độ rất khác nhau. Thông thường,
những vùng cư trú thành thị và gần thành thị thì trình độ song ngữ tiếng dân
tộc - tiếng Việt cao hơn. Trong khi đó, những người dân cư trú ở vùng sâu,
vùng xa thì trình độ song ngữ dân tộc - tiếng Việt thấp hơn. Có thể thấy đây là
sự phản ánh phần nào kết quả phảt triển song ngữ dân tộc - tiếng Việt theo
con đường tiếp xúc nhiều hơn là kết quả thụ đắc giáo dục song ngữ. Những
vùng thấp, gần thành thị, hoạt động sinh sống, giao lưu văn hóa và thương
mại nhộn nhịp hơn, được giáo dục tốt hơn thì trình độ song ngữ cao hơn.
Ngược lại ở vùng cao, xa thành thị thì trình độ song ngữ kém phát triển hơn.
Như vậy, hai đặc điểm trên nói đến sự khác nhau của các cộng đồng
đa/song ngữ giữa các dân tộc khác nhau và giữa các vùng khác nhau trong
tình trạng song ngữ tiếng dân tộc - tiếng Việt thì những nghiên cứu đã công
bố còn cho ta thấy có một đặc điểm thứ ba nữa. Đó là ở địa bàn dân tộc thiểu
số của Việt Nam, hiện diện hay tồn tại một trạng thái song ngữ khác, trạng
thái đa/song ngữ tiếng dân tộc - tiếng dân tộc - tiếng Việt. Đây chính là những
cộng đồng dân tộc thiểu số mà cư dân ở tình trạng đa ngữ, trong đó ngôn ngữ
thứ nhất là tiếng mẹ đẻ của họ, ngôn ngữ thứ hai là một ngôn ngữ của dân tộc
thiểu số khác nhưng có số dân đông hơn và được sử dụng rộng rãi ở trong
vùng mà người ta thường gọi là ngôn ngữ vùng; còn tiếng Việt với tư cách là
ngôn ngữ quốc gia được sử dụng hạn chế hơn ở những cộng đồng đa ngữ này.
Các nghiên cứu song ngữ ở Việt Nam mà chúng tôi nhắc đến ở trên cho biết
đây là trường hợp tiếng Thái ở vùng Tây Bắc, tiếng Tày - Nùng ở vùng Đông
Bắc, tiếng Kơ Ho ở vùng Đắc Lắc... Đây là một trạng thái đa/song ngữ có
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thực trong nhiều vùng ngôn ngữ của địa bàn ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở
nước ta và nó đòi hỏi những nghiên cứu cụ thể về chức năng của mỗi ngôn
ngữ là rất cần thiết. Có nghiên cứu được thực chất phân công chức năng của
các ngôn ngữ trong trạng thái song ngữ như thế mới giúp chúng ta có thêm
cách nhìn và xử lý phù hợp trong việc phát triển đa/song ngữ ở vùng dân tộc
thiểu số một cách có chất lượng.
1.1.2. Nghiên cứu thực tiễn ở tỉnh Lai Châu và ở trường phổ thông
dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu
Qua một tổng quan chung nhất về nghiên cứu hiện tượng đa/song ngữ
tại các vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam như đã được trình bày ở trên, chúng
tôi đã nhận thấy được một thực tế là địa bàn tỉnh Lai Châu là một địa bàn còn
hầu như chưa có một nghiên cứu cụ thể nào mô tả về tình trạng đa/song ngữ ở
đây. Do đó, đây chính là lý do để chúng tôi bước đầu miêu tả tình trạng song
ngữ ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu; vì thông qua địa bàn
này, chúng ta có thể phần nào nhận thấy trạng thái đa/song ngữ của cả một
tỉnh có đầy đủ đặc trưng của một địa bàn đa dân tộc miền núi.
Những nghiên cứu cụ thể về tình trạng đa/song ngữ đã công bố cho biết
tình trạng này phụ thuộc vào địa lý cư trú của mỗi vùng. Với điều kiện là học
sinh của trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu đến từ nhiều tiểu
vùng khác nhau của tỉnh Lai Châu, mô tả của chúng tôi hy vọng góp phần có
thể phần nào phản ánh kết quả của những nghiên cứu đã có. Nói một cách
khác, hy vọng mô tả của chúng tôi ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai
Châu sẽ góp phần vào đánh giá kết quả nghiên cứu thụ đắc giáo dục song ngữ
ở những vùng khác nhau trong địa bàn của một tỉnh.
Cũng từ những kết quả nghiên cứu đã công bố, chúng tôi nhận thấy
rằng việc nghiên cứu tình trạng đa/song ngữ của học sinh ở trường phổ thông
dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu không chỉ góp phần minh họa cho hai nhận định
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nói về sự khác nhau của các cộng đồng đa/song ngữ phụ thuộc vào các dân
tộc khác nhau và phụ thuộc vào các vùng khác nhau trong một khu vực. Ở
môi trường ngôn ngữ của trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu, có
khả năng tồn tại một trạng thái đa/song ngữ là trạng thái song ngữ tiếng dân
tộc - tiếng dân tộc - tiếng Việt. Đây có thể chính là môi trường điển hình của
những cộng đồng dân tộc thiểu số mà cư dân ở tình trạng đa ngữ, trong đó
ngôn ngữ thứ nhất là tiếng mẹ đẻ của họ, ngôn ngữ thứ hai là một ngôn ngữ
của dân tộc thiểu số khác nhưng có số dân đông hơn và được sử dụng rộng rãi
ở trong vùng mà người ta thường gọi là ngôn ngữ vùng và ngôn ngữ thứ ba là
tiếng Việt với tư cách là ngôn ngữ quốc gia được giáo dục trong môi trường
đa ngữ. Đây là một trạng thái song ngữ có thực được thu hẹp trong nhiều
vùng ngôn ngữ của địa bàn ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Cho
nên nếu nghiên cứu được thực chất phân công chức năng của các ngôn ngữ
trong trạng thái đa/song ngữ ở môi trường giáo dục như trường phổ thông dân
tộc nội trú tỉnh Lai Châu sẽ giúp chúng ta có thêm cách nhìn và xử lý phù hợp
trong việc phát triển giáo dục song ngữ ở vùng dân tộc thiểu số một cách khoa
học nhất.
1.2. Những khái niệm lý thuyết phục vụ cho tác nghiệp của luận
văn
Về mặt lý luận, luận văn của chúng tôi chỉ tiếp nhận được cơ sở lý
thuyết của ngôn ngữ học xã hội áp dụng cho vùng dân tộc miền núi ở Việt
Nam đã được nhiều nhà nghiên cứu trong nước sử dụng. Như đã nói ở trên,
địa bàn mà luận văn này đề cập đến là trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh
Lai Châu, một địa bàn điển hình cho tỉnh Lai Châu đa dân tộc miền núi của
vùng Tây Bắc Việt Nam.
Ngôn ngữ học xã hội ra đời và phát triển mạnh ngay từ những năm 60
của thế kỷ XX và ngày càng khẳng định vị trí cũng như những đóng góp đích
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thực của nó vào việc nghiên cứu ngôn ngữ học nói chung. Thuật ngữ ngôn
ngữ học xã hội đã thể hiện nội dung khoa học mang tính liên ngành và giáp
ranh của hai ngành khoa học nhân văn khác nhau. Theo đó, thuật ngữ ngôn
ngữ học xã hội (sociolinguistics) vừa có nhiệm vụ nghiên cứu của xã hội học
(sociology) vừa có nhiệm vụ nghiên cứu của ngôn ngữ học (linguistics). Điều
đó có nghĩa là, người ta có thể xuất phát từ thuộc tính xã hội của ngôn ngữ để
lý giải các hiện tượng của ngôn ngữ cũng như diễn biến của ngôn ngữ; ngược
lại cũng có thể xuất phát từ biến thể ngôn ngữ và diễn biến của ngôn ngữ để
lý giải các hiện tượng xã hội cũng như diễn biến của xã hội có liên quan vấn
đề ngôn ngữ của một cộng đồng người.
Khi hiểu như vậy về ngôn ngữ học xã hội thì đối tượng nghiên cứu của
nó là khảo sát ngôn ngữ giao tiếp trong đời sống hàng ngày của một cộng
đồng hay một dân tộc. Cách làm này, như vậy đã phá vỡ cái cách thức thông
thường lấy lời nói chuẩn mực để làm tư liệu cho nghiên cứu mà ngôn ngữ học
truyền thống vẫn thực hiện. Ngôn ngữ học xã hội nghiên cứu ngôn ngữ như là
một mạng hệ thống kết cấu đa nguyên bao gồm đặc điểm của người giao tiếp
(tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, địa vị, học vấn...), mối quan hệ giữa chủ thể
và khách thể giao tiếp, hoàn cảnh giao tiếp, mục đích giao tiếp v.v để hình
thành nên những biến thể ngôn ngữ khác nhau. Mối quan hệ đa chiều ấy, về
bản chất là quan sát việc sử dụng ngôn ngữ trong một môi trường xã hội cụ
thể.
Như vậy, khi nói đến ngôn ngữ học xã hội thì rõ ràng đối tượng của nó
là rất nhiều những vấn đề ngôn ngữ khác nhau trong một xã hội cụ thể. Còn
luận văn của chúng tôi ở đây thuộc trình độ Thạc sỹ nên chỉ sử dụng lý thuyết
và phương pháp nghiên cứu của ngôn ngữ học xã hội để nghiên cứu hiện
tượng song ngữ xã hội ở một vùng lãnh thổ cụ thể là vùng dân tộc thiểu số
tỉnh miền núi Lai Châu thể hiện qua môi trường hoạt động ngôn ngữ của học
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sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu.
Hiện tượng đa/song ngữ xã hội tự bản thân nó là một hiện tượng ngôn
ngữ - xã hội. Đối với hiện tượng này, có nhiều huớng nghiên cứu và nhiều
phuơng diện nghiên cứu khác nhau. Chẳng hạn như nghiên cứu về tiếp xúc
ngôn ngữ, nghiên cứu về nguyên nhân và hệ quả của hiện tượng đa ngữ (giao
thoa, quy tụ, chuyển mã, trộn mã), nghiên cứu về giáo dục ngôn ngữ trong xã
hội đa ngữ v.v. Tuy nhiên, như mục đích nghiên cứu của luận văn đã nói rõ, ở
đây chúng tôi ưu tiên tìm hiểu những đặc điếm của trạng thái đa ngữ xã hội
trên địa bàn mà không đi sâu vào từng vấn đề của đa ngữ cá nhân. Do chỉ
giới hạn nhiệm vụ như vậy, trong các chuơng sau, luận văn sẽ trình bày
những đặc điểm của đa ngữ xã hội như là đặc điểm về cảnh huống ngôn ngữ,
năng lực ngôn ngữ và tình hình sử dụng ngôn ngữ của học sinh trường phổ
thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu. Qua đó, giúp chúng ta nhận diện những
đặc điểm của đa ngữ xã hội của tình dân tộc miền núi này.
1.2.1. Một vài khái niệm làm cơ sở cho nghiên cứu trong luận văn
Để làm cơ sở cho những nghiên cứu ở những chương sau của luận văn,
trong mục này chúng tôi sẽ trình bày một số khái niệm của ngôn ngữ học xã
hội liên quan trực tiếp đến đề tài.
1.2.1.1. Khái niệm song ngữ, đa/song ngữ và đa ngữ
Hoạt động đa/song ngữ là một hiện tuợng hoạt động ngôn ngữ phổ biến
cho tất cả các quốc gia khác nhau trên thế giới. Theo từ điển “Bách khoa thư
về ngôn ngữ và ngôn ngữ học”, người ta định nghĩa song ngữ (hay đa ngữ) là
“sự cùng tồn tại của hai hay hơn hai ngôn ngữ được sử dụng bới các cá nhân
và các nhóm trong xã hội” [R. E. Asher; J M Y Simpson (1994), cuốn 1, tr.
354]. Với định nghĩa như thế, có thế nói, nó đã bao hàm đầy đủ và súc tích
nội dung của đa/song ngữ. Như vậy, trong định nghĩa khoa học này, nội hàm
song ngữ đã bao hàm cả ý nghĩa của tình trạng đa ngữ; vì thế trong luận văn
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của mình chúng tôi từ đây trở đi chỉ thống nhất dùng chung một thuật ngữ là
song ngữ mà không dùng cách nói đa/song ngữ hay đa ngữ như nhiều tác giả
khác vẫn dùng.
Khi đề đề cập đên hiện tượng song ngữ như cách hiểu vừa trình bày ở
trên, chúng ta thấy có hai vấn đề của song ngữ. Đó là song ngữ “bởi các cá
nhân” hay là song ngữ cá nhân và song ngữ của “các nhóm trong xã hội” tức
song ngữ xã hội. Theo đó, khái niệm song ngữ cá nhân được người ta giải
thích theo một số cách khác nhau.
Truớc đây, khi nói đến song ngữ nguời nghiên cứu chỉ tập trung nói về
cảc cá nhân song ngữ với mục đích làm sao để một nguời có thể học và sử
dụng thêm đuợc một ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ của mình. Người tiêu
biểu cho cách nhận thức này là Phan Ngọc và Phạm Đức Duơng (1983) khi
hai ông dẫn ra quan niệm của các nhà ngôn ngữ học Nga, Mỹ, Tiệp Khắc
(cũ). Theo đó, hai ông đã mô tả hiện tuợng song ngữ nhu sau: “Ta có hiện
tượng này khỉ một người mà tiếng mẹ đẻ là A, nhờ biết ít nhiều một ngôn ngữ
B nên có thế trao đối vói một tộc người khác chỉ nói ngôn ngữ B. Nhờ biết
được hai ngôn ngữ như vậy nên anh ta được gọi là người song ngữ và sự giao
tiếp của anh ta là một sự giao tiếp song ngữ” [Phan Ngọc (1983), 10]. Với
cách giải thích nội hàm song ngữ như vậy, người nghiên cứu song ngữ theo
huớng này chủ yếu tập trung vào các cá nhân song ngữ. Và cũng với nội hàm
giải thích như thế, số lượng ngôn ngữ được chú trọng ở hiện tượng song ngữ
thường chỉ giới hạn ở hai ngôn ngữ. Về sau, cùng với sự phát triển của khoa
ngôn ngữ học, nhất là vào thời kỳ hậu cấu trúc với sự ra đời của chuyên
ngành ngôn ngữ học xã hội trong ngôn ngữ học, khái niệm song ngữ đã được
thay đổi và bổ sung cho phù hợp với điều kiện mới của xã hội.
Những nội dung được mở rộng của khái niệm song ngữ đã đặt ra một
số vấn đề cụ thể như sau. Thứ nhất, trong xã hội, số lượng người biết không
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chỉ với hai mà trên hai ngôn ngữ ngày càng gia tăng. Do vậy, người ta không
chỉ giới hạn ở thuật ngữ song ngữ mà đã xuất hiện thêm thuật ngữ đa ngữ.
Tuy nhiên, theo thói quen, một số người vẫn sử dụng thuật ngữ song ngữ, một
số người đồng thời dùng cả hai thuật ngữ này (hoặc song ngữ hoặc đa ngữ)
cho cùng một hiện tượng vừa nêu. Trong luận văn, như đã nói, khi sử dụng
thuật ngữ song ngữ cũng chính là đã bao hàm tính chất đa ngữ. Ở đây chúng
tôi thấy rằng không nên hiểu nghĩa đen của “song” là “hai”, và do đó, khi sử
dụng đa ngữ cũng chính là chỉ nói đến hiện tượng song ngữ.
Thứ hai, ngôn ngữ học xã hội hậu cấu trúc nói đến song ngữ không chỉ
nhằm đến các cá nhân song ngữ mà muốn nhằm đến song ngữ trong một cộng
đồng cụ thể. Ở đó, các cá nhân song ngữ có thế sử dụng những ngôn ngữ mà
họ cùng biết để giao tiếp với nhau và các ngôn ngữ trong cộng đồng ấy có thể
tương tác với nhau, tạo nên hiện tượng song ngữ xã hội. Trong một thực tế
như vậy, song ngữ xã hội có thể được hiểu là hai hoặc hơn hai ngôn ngữ cùng
đồng thời hành chức trong một cộng đồng. Vì thế, cộng đồng song ngữ ở đây
có thể là một nhóm người, cũng có thể là một quốc gia hoặc một khu vực,
thậm chí là liên quốc gia.
Thứ ba là ngôn ngữ học xã hội coi yếu tố quan trọng bậc nhất khi người
ta nói đến song ngữ xã hội là phải có những người sử dụng được song ngữ.
Cách hiểu đơn giản về người song ngữ là một người có khả năng sử dụng
luân phiên hai hoặc trên hai ngôn ngữ trong giao tiếp. Nếu không có được
những người có khả năng sử dụng luân phiên hai hoặc trên hai ngôn ngữ
trong xã hội thì cộng đồng song ngữ đó không tồn tại. Điều này có nghĩa là,
khi nói đến song ngữ xã hội thì phải quan tâm đến những các nhân song ngữ
có trong cộng đồng dã hội đó.
Khi nói đên hiện tượng song ngữ, như là mặc nhiên có một vấn đề thứ
tư phải được đặt ra. Đó là vấn đề ngôn ngữ được gọi là "ngôn ngữ thứ nhất"
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của người song ngữ hay xã hội song ngữ. Khi nói đến ngôn ngữ thứ nhất,
người ta thường nghĩ ngay đó là tiếng mẹ đẻ của người song ngữ hay cộng
đồng song ngữ. Ở đây xuất hiện một vấn đề khác: vậy thế nào là tiếng mẹ đẻ?
Tiếng mẹ đẻ thường được một số người hiểu là tiếng của cha mẹ mình, do vậy
đó cũng là tiếng của dân tộc mình. Tuy nhiên, thực tế nhiều khi vấn đề lại
không hoàn toàn diễn ra đơn giản như vậy. Chẳng hạn như trường hợp một
đôi vợ chồng người dân tộc Tày vốn vẫn nói thông thạo tiếng Tày nhưng sinh
con ở cộng đồng thuần túy chỉ có người Việt; và đứa trẻ ngay từ khi sinh ra đã
học nói tiếng Việt, lớn lên nó chỉ biết sử dụng tiếng Việt mà không biết sử
dụng tiếng Tày. Vậy đối với trường hợp như thế thì tiếng mẹ đẻ của nó là
tiếng Việt hay tiếng Tày. Một ví dụ khác, một người đàn ông người Thái kết
hôn với người phụ nữ là người dân tộc Mông sinh sống ở môi trương cộng
đồng ngôn ngữ chỉ sử dụng tiếng Việt làm phương tiện giao tiếp. Do đó, đứa
trẻ sinh ra khi lớn lên chỉ biết nói tiếng Việt, không biết nói tiếng của cha mẹ
là tiếng Thái và tiếng Mông. Sau đó, cả gia đình chuyển sang sinh sống ở một
đất nước chỉ sử dụng tiếng Anh. Cùng với năm tháng, đứa trẻ khi lớn lên nói
thành thạo tiếng Anh và dần dần quên hẳn tiếng Việt. Trong trường hợp như
vậy, tiếng mẹ đẻ của đứa trẻ sẽ là ngôn ngữ nào: tiếng Thái, tiếng Mông, tiếng
Việt hay tiếng Anh? Với hai ví dụ vừa nêu ra ở trên, chúng ta có thể thấy tính
phức tạp của khái niệm tiếng mẹ đẻ là như thế nào. Vì thế, hiện có những
quan niệm khác nhau về tiếng mẹ đẻ âu cũng là chuyện bình thường trong
nghiên cứu song ngữ.
Trong một tình trạng như thế, khái niệm "tiếng mẹ đẻ" có thể được hiểu
theo cả nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Những người theo định nghĩa rộng thì cho
rằng bất cứ thứ tiếng nào mà không có truyền thống chữ viết thì đều được coi
một cách máy móc là phương ngữ của một ngôn ngữ địa phương. Và những
đứa trẻ nào mà nói thứ ngôn ngữ địa phương thuộc nhóm nhỏ chưa có chữ
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viết đó thì tiếng đó sẽ được coi là tiếng mẹ đẻ của đứa trẻ, cho dù đứa trẻ ấy
không biết nhiều lắm về ngôn ngữ mà nó sử dụng được ấy.
Còn theo quan niệm định nghĩa hẹp hơn thì tiếng mẹ đẻ chỉ là tiếng nói
dừng trong gia đình, không phụ thuộc vào trình độ phát triển cùa thứ tiếng ấy
như thế nào. Các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học xã hội cho biết cách nhìn
nhận tiếng mẹ đẻ theo nghĩa hẹp như vậy là xuất phát từ tình hình sử dụng
ngôn ngữ ở Ấn Độ. Người ta cho biết Ấn Độ là một quốc gia có tới 200 ngôn
ngữ dược xếp loại; còn trong thực tế có khoảng 1652 ngôn ngữ và phương
ngữ được những cộng đồng khác nhau sử dụng. Như vậy, có thể nói rằng giữa
khái niệm tiếng mẹ đẻ với sự hiểu biết vê ngôn ngữ được coi là tiếng mẹ đẻ
dường như không phải lúc nào cũng tương thích với nhau. Mặc khác, khái
niệm tiếng mẹ đẻ còn liên quan đến ý thức tự giác tộc người của các thành
viên trong một cộng đồng xã hội. Do đó có thể có một cá nhân có thể là (hoặc
tự nhận mình là) dân tộc này nhưng lại nhận hay chấp nhận ngôn ngữ khảc là
tiếng mẹ đẻ của mình.
Ở Việt Nam, khi định nghĩa về khái niệm tiếng mẹ đẻ, cũng có những ý
kiến khác nhau của các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học xã hội. Theo như tác
giả Nguyễn Văn Khang (1999) thì “tiếng mẹ đẻ là tiếng của dấn tộc mình... là
ngôn ngữ thứ nhất của mình ” [ Nguyễn Văn Khang (1999), tr.43]. Còn tác
giả Nguyễn Như Ý (2002) lại coi tiếng mẹ đẻ là “ngôn ngữ được con người
sử dụng từ thuở nhỏ bằng cách bắt chước người lớn xung quanh mình; đổi
lập với tiếng nước ngoài” và là “ngôn ngữ của bản thân dân tộc được nói
đến, phân biệt với những ngôn ngữ khác; cỏn gọi là bần ngữ” [Nguyễn Như
Ý (2002), tr.290].
Trong luận văn Thạc sỹ của chúng tôi, dựa trên quan điểm tiếng mẹ đẻ
của UNESCO, chúng tôi hiểu tiếng mẹ đẻ “là ngôn ngữ mà con người học
được trong những năm đầu của đời mình và thường trở thành công cụ tư duy
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và truyền thống tự nhiên ”, do đó tiếng mẹ đẻ “không cần phải là thứ tiếng
mà cha mẹ đứa trẻ dùng cũng không cần phải là ngôn ngữ đầu tiên mà đứa
trẻ học đế nói bởi vì có những hoàn cảnh đặc biệt làm cho nó vào một tuổi rất
sớm đã bỏ một phần hay bỏ hoàn toàn ngôn ngữ đó ” [dẫn theo Nguyễn Văn
Khang (1999), tr.24]. Với cách hiểu như thế thì có thể tiếng mẹ đẻ của một
người dân tộc thiểu số ở Việt Nam có thể không hẳn là ngôn ngữ của dân tộc
của họ. Chẳng hạn một đứa trẻ bố mẹ người dân tộc Thái có thể có tiếng mẹ
đẻ là tiếng Việt mà không phải tiếng Thái (ngôn ngữ chính của dân tộc Thái).
Tuy nhiên, đối với những đối tượng được khảo sát trong luận văn của chúng
tôi ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu, các em đều xác định
“tiếng mẹ đẻ” của mình theo cách hiểu trên chính là tiếng dân tộc của họ. Do
vậy, trong quá trình thực hiện khảo sát và trình bày kết quả trong luận văn,
chúng tôi xin dùng thuật ngữ “tiếng dân tộc mình” để xác định năng lực cũng
như thái độ ngôn ngữ của học sinh dân tộc thiểu số mà không đặt ra vấn đề
xác định hay gọi đó là tiếng mẹ đẻ.
Ở luận văn này, chúng tôi hiểu về khải niệm song ngữ xã hội với nội
dung như sau. Một cá nhân song ngữ bao giờ cũng phải thuộc vào những
cộng đồng song ngữ nào đó. Vì vậy, khi hỏi đến hiện tượng song ngữ không
thể không đề cập đến các cộng đồng song ngữ - môi trường mà các cá nhân
song ngữ có thể sử dụng những ngôn ngữ mà họ cùng biết để giaỏ tiếp với
nhau, phục vụ nhu cầu giao lưu về kinh tế, văn hóa, chính trị. Như vậy, điều
kiện của việc giao tiếp này là trong cộng đồng đó các ngôn ngữ khác nahu ấy
cùng tồn tại, cùng dược sử dụng và tương tác với nhau tạo nên hiện tượng hay
môi trường song ngữ xã hội. Nói khác đi, đó là hiện tượng hai hoặc trên hai
ngôn ngữ cùng hành chức trong một cộng đồng xã hội.
Xin nhắc lại một lần nữa là trong luận văn Thạc sỹ này, chúng tôi
không dùng thuật ngữ “đa ngữ” mà hiểu nó theo cách hiểu của thuật ngữ
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“song ngữ”. Như vậy, khi sử dụng “đa ngữ” cũng chính là “song ngữ” và
ngược lại. Vì thế, khi nghiên cứu hiện tượng đa ngữ ở trường phổ thông dân
tộc nội trú tỉnh Lai Châu, chúng tôi về thực chất là nghiên cứu trên phương
diện đa ngữ xã hội. Tức là chúng tôi coi những học sinh dân tộc của trường
phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu là một cộng đồng xã hội mà ở đó các
em có thể sử dụng những ngôn ngữ mà các em cùng biết để học tập, giaỏ tiếp
với nhau, phục vụ nhu cầu giao lưu về kinh tế, văn hóa, chính trị về sau.
1.2.1.2. Các loại hình song ngữ
Khi nghiên cứu về ngôn ngữ học xã hôi các dân tộc thiểu số ở Việt
Nam, tác giả Trần Trí Dõi đã nhận định rằng ở các vùng dân tộc thiểu số đồng
thời tồn tại 3 trạng thái song ngữ là song ngữ bình đẳng, song ngữ bất bình
đẳng và song ngữ tự nhiên. Theo đó, song ngữ bình đẳng (hay còn gọi là song
ngữ cân bằng) là trạng thái ở những cộng đồng song ngữ mà các ngôn ngữ
được sử dụng có trình độ phát triển và chức năng giao tiếp ngang nhau. Tại
những cộng đồng song ngữ như thế, các cá nhân song ngữ hầu nhu có thể sử
dụng cả hai ngôn ngữ một cách thành thạo như nhau. Trạng thái song ngữ này
là trạng thái phổ biến ở các vùng dân tộc thiểu số mà ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ đã
phát triển đến một trình độ nhất định như vùng của người Thái, người Mông ở
Tây Bắc; người Tày hay người Nùng ở Đông Bắc v.v. Đối với những cộng
đồng đồng dân tộc thiểu số này, về cơ bản, tiếng mẹ đẻ được sử dụng thường
xuyên và phổ biến ở mọi môi trường giao tiếp cùng với ngôn ngữ quốc gia là
tiếng Việt (mà trước đây gọi là tiếng phổ thông). Và hầu hết người dân tộc
thiểu số ở những nơi này có thể sử dụng tiếng Việt thông thạo như tiếng mẹ
đẻ của mình.
Còn trường hợp song ngữ bất bình đẳng (hay song ngữ ưu thế) là trạng
thái song ngữ tồn tại khi ở cộng đồng có một ngôn ngữ nổi lên, phát triển hơn
và lấn át chức năng của ngôn ngữ kia. Đây có thể là trường họp của những
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người dân tộc thiểu số sinh sống ở địa bàn đô thị, hoàn toàn tách khởi không
gian xã hội nguyên khởi của dân tộc mình. Trong hoàn cảnh xã hội ấy, hàng
ngày những người dân tộc thiểu số này sử dụng tiếng Việt làm công cụ giao
tiếp, công cụ phát triển tư duy. Trong thực tế đó, họ sử dụng tiếng Việt ở mức
hoàn hảo; còn đối với tiếng của dân tộc mình, họ chỉ hoặc sử dụng được
nhưng không thường xuyên hoặc chỉ biết mà không có điều kiện thường
xuyên sử dụng. Trạng thái song ngữ như thế này cũng thấy có ở một vài nhóm
người dân tộc trong những trường họp đặc biệt. Ví dụ như cộng đồng dân tộc
người Ơ Đu hiện đang sinh sống ở Tương Dương tỉnh Nghệ An. Do phải sống
đan xen với người dân tộc Thái ở trong vùng, ngôn ngữ thứ nhất mà họ sử
dụng thường xuyên là tiếng Thái địa phương chứ không phải là tiếng Ơ Đu.
Tình trạng này kéo dài nhiều năm đã làm cho hiện nay nhiều người Ơ Đu
không nói được tiếng Ơ Đu nữa; một số người già thì chỉ biết mà không có
điều kiện để giao tiếp vì lớp trẻ họ không “muốn” dùng tiếng Ơ Đu trong môi
trường toàn dùng tiếng Thái ở địa phương.
Trường hợp song ngữ thứ ba là song ngữ tự nhiên. Ở trạng thái này, các
thành viên trong cộng đồng song ngữ sử dụng tiếng mẹ đẻ là ngôn ngữ chính
nhưng trình độ sử dụng chủ yếu là dạng nói mà chưa hoặc không có điều kiện
sử dụng ở dạng viết. Điều đó có nghĩa là trình độ nắm bắt và sử dụng tiếng
mẹ đẻ của người dân tộc thiểu số chưa ở mức hoàn chỉnh. Trong khi đó, do
tình trạng ngôn ngữ thứ hai mà họ sử dụng cũng còn ở trình độ thấp, chỉ có
thể nghe hiểu được chút ít mà không nói được hoặc có nói được thì cũng chỉ
nói được ở mức bình thường mà không phải là “thông thạo”. Như vậy, ở các
cộng đồng song ngữ này, trình độ sử dụng cả hai ngôn ngữ của các cá nhân
song ngữ đều ở mức độ tự nhiên bình thường, ở mức không thành thạo cả hai
ngôn ngữ nhưng cũng không sử dụng được một ngôn ngữ nào ở mức thực sự
hoàn hảo. Những kết quả nghiên cứu song ngữ ở Việt Nam cho biết, phần lớn
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các cộng đồng song ngữ vùng dân tộc thiểu số ở nước ta đang ở trạng thái
này. Ở đây tuy tiếng dân tộc được sử dụng phổ biến nhưng người dân cũng
như học sinh hầu như chỉ có thể nói mà không viết được (một phần cũng do
ngôn ngữ là tiếng mẹ đẻ của họ chưa có chữ viết). Đồng thời khả năng sử
dụng tiếng Việt là ngôn ngữ quốc gia của họ cũng chỉ ở mức thấp.
Trong luận văn của chúng tôi, khi nghiên cứu về hiện tượng song ngữ ở
trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu để qua đó nhận diện bức tranh
song ngữ của tỉnh Lai Châu, chúng tôi sẽ căn cứ trên cách phân chia 3 loại
hình này để đánh giá, phân loại cho trạng thái song ngữ ở đây.
1.2.2. Khái niệm cảnh huống ngôn ngữ
1.2.2.1. Khái niệm cảnh huống ngôn ngữ
Trong nghiên cứu ngôn ngữ xã hội vùng dân tộc thiểu số, khái niệm
cảnh huống ngôn ngữ là một khái niệm cơ bản chi phối nhiều nội dung
nghiên cứu. Cảnh huống ngôn ngữ là một vấn đề được quan tâm từ lâu trong
ngôn ngữ học xã hội. Cho đến nay, tuy chưa có một định nghĩa chính thức về
cảnh huống ngôn ngữ nhưng nội dung của cảnh huống cùng các tiêu chí để
miêu tả cảnh huống thì đã được một số tác giả đề cập đến. Theo đó, cảnh
huống ngôn ngữ từng được diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau: là bối cảnh
ngôn ngữ (language context), là ngữ cảnh ngôn ngữ (language situation), là
tình hình ngôn ngữ (language vicissitude).v.v. Nhưng có lẽ chung nhất là
nhiều nhà nghiên cửu ngôn ngữ thường sử dụng thuật ngữ cảnh huống ngôn
ngữ để nói về những hình thức tồn tại và hình thức thể hiện của các ngôn ngữ
đang được sử dụng trên một lãnh thổ cụ thể nhất định.
Để thấy rõ tình trạng ấy, chúng tôi xin nêu ra những định nghĩa khác
nhau mà các nhà nghiên cứu ngôn ngữ trong nước cũng như trên thế giới đã
giới hạn nội dung về cảnh huống ngôn ngữ. Theo tác giả Nguyễn Văn Lợi
(2000) thì nói đến cảnh huống ngôn ngữ lả nói đến “toàn bộ các hình thái tồn
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tại của một ngôn ngữ hay toàn bộ các ngôn ngữ trong mối quan hệ tương hỗ
về mặt lãnh thổ - xã hội và sự tương tác về mặt chức năng, trong giới hạn của
một khu vực địa lý hay một thực thể hành chính - chính trị nhất định”
[Nguyễn Văn Lợi (2000), tr.19]. Tác giả Nguyễn Đức Tồn lại phân tích như
sau:“Nét nổi bật của cảnh huống ngôn ngữ được tập trung nghiên cứu theo
sự tác động của nhiều nhân tố xã hội trong đó phải kể đến sổ lượng người
băn ngữ, sự phân bổ dân cư, chữ viết, truyền thống sử dụng ngôn ngữ, ỷ thức
giác ngộ dân tộc ngôn ngữ của người bản ngữ, nhu cầu xã hội sử dụng tiếng
mẹ đẻ và hiện tượng song ngữ hoặc đa ngữ của từng vùng” [Dẫn lại Hà Thị
Tuyết Nga (2014), tr.18]. Còn theo tác giả Nguyễn Văn Khang (1999) thì:
“Cảnh huống ngôn ngữ (language sỉtuatỉon) là tình hình tồn tại và hành chức
của các ngôn ngữ hoặc các hình thức của ngồn ngữ trong phạm vỉ cộng đồng
xã hội hay lãnh thổ” [ Nguyễn Văn Khang (1999), tr.58].
Như vậy, mặc dù các nhà nghiên cứu diễn đạt khác nhau nhưng có thể
hiểu cảnh huống ngôn ngữ là các hình thái tồn tại và hành chức của các ngôn
ngữ trong mối quan hệ với các yếu tố xã hội trong một cộng đồng nhất định.
Vì thế, cảnh huống ngôn ngữ có thể chỉ được giới hạn trong phạm vi của một
ngôn ngữ hay một biến thể của ngôn ngữ (tức một phương ngữ địa lý hay
phương ngữ xã hội của ngôn ngữ), cũng có thể được giới hạn trong phạm vi
của nhiều ngôn ngữ hoặc nhiều biến thể (các phương ngữ địa lý và các
phương ngữ xã hội) của nhiều ngôn ngữ. Vì thế, người ta có thể nói về cảnh
huống ngôn ngữ ở Việt Nam, về cảnh huống phương ngữ tiếng Việt, về cảnh
huống tiếng Mường v.v.
Nghiên cứu hiện tượng song ngữ từ góc độ ngôn ngữ học xã hội vùng
dân tộc thiểu số thực chất là khảo sát sự phân bố về chức năng xã hội giữa các
ngôn ngữ trong một xã hội đa ngữ cũng như những ảnh hưởng của sự tiếp xúc
giữa các ngôn ngữ trong cộng đồng xã hội ấy. Trên cơ sở nhận biết những
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chức năng đó, người ta định ra những biện pháp để giải quyết các vấn đề thực
tế về ngôn ngữ trong xã hội như vấn đề kế hoạch hóa ngôn ngữ, xác lập các
ngôn ngữ chuẩn mực quốc gia, vaí trò của các ngôn ngữ ngữ trong giáo dục
song ngữ. Và ở mức độ cao hơn, hiểu biết về cảnh huống ngôn ngữ là tri thức
dùng để xây dựng luận cứ khoa học cho chính sách ngôn ngữ của mỗi quốc
gia. Cho nên, để xây dựng một chính sách ngôn ngữ hợp lý cho một quốc gia
hay vùng lãnh thổ, một nhiệm vụ quan trọng bậc nhất phải được giải quyết
trước một bước là nghiên cứu cảnh huống ngôn ngữ của quốc gia hay vùng
lãnh thổ đó.
Trong công trình nghiên cứu của mình về ngôn ngữ học xã hội, tác giả
Nguyễn Văn Khang (2012) đã dẫn ra những ý kiến của một số nhà khoa học
trên thế giới về cảnh huống ngôn ngữ và trên cơ sở đó ông phân tích các tiêu
chí để qua những ý kiến ấy miêu tả về cảnh huống ngôn ngữ. Theo đó, ông
dẫn lại ý kiến của nhà ngôn ngữ học Mikhalchenko cho rằng, khái niệm khoa
học về cảnh huống ngôn ngữ gồm bốn nhân tố đó là:
a. Nhân tố dân tộc - nhân khẩu. Đó chính là thành phần dân tộc của cư
dân trong một khu vực, cách cư trú của những người thuộc các dân tộc khác
nhau, sự phân hóa xã hội, trình độ học vấn của họ. Từ nhân tố nhân khẩu này,
người ta có thể có những hiểu biết đa dạng về cảnh huống ngôn ngữ.
b. Nhân tố ngôn ngữ học. Trạng thái cấu trúc và chức năng của một
ngôn ngữ như sự hiện hữu ở ngôn ngữ này các phong cách chức năng, hệ
thống thuật ngữ, truyền thống chữ viết...
c. Nhân tố vật chất. Các cuốn từ điển, sách hội thoại, tài liệu, giáo viên,
hệ thống lóp học ngôn ngữ...
d. Nhân tố con người. Những định hướng có giá trị của người bản ngữ,
tri năng ngôn ngữ, sự sàng lọc ngôn ngữ mới của họ...
Còn theo ý kiến của T.B. Krjuchkova thì cho rằng cảnh huống ngôn
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ngữ là một hiện tượng phức tạp gồm nhiều tầng bậc, gồm các thông số khách
quan và thông số chủ quan. Về thông số khách quan thì bao gồm những nội
dung:
a. Số lượng các ngôn ngữ (phương ngữ, biệt ngữ,...) hành chức trên địa
bàn lãnh thổ hành chính.
b. Số người sử dụng các ngôn ngữ này, cách phân bố các đối tượng sử
dụng, số lượng phạm vi giao tiếp của từng ngôn ngữ, số lượng ngôn ngữ có
chức năng ưu thế và đặc tính ngôn ngữ của chúng (biến thể của một ngôn ngữ
hay các ngôn ngữ khác nhau).
c. Quan hệ cấu trủc loại hình giữa chúng (cùng ngữ hệ hay khác ngữ
hệ, tính bình đẳng hay không bình đẳng về chức năng giữa chúng, đặc điểm
ngôn ngữ có ưu thế (bản ngữ hay ngôn ngữ nhập nội).
Còn thông số chủ quan thì bao gồm những nội dung:
- Sự đánh giá của những người sử dụng ngôn ngữ về các ngôn ngữ và
các hình thức tồn tại của các ngôn ngữ có tham gia vào cảnh huống.
- Những đánh giá tập trung vào khả năng thích dụng trong giao tiếp, uy
tín văn hóa và thẩm mĩ... của ngôn ngữ.
Khác với cách phân tích của Nguyên Văn Khang, nhóm các tác giả
Nguyễn Hữu Hoành, Nguyễn Yăn Lợi, Tạ Văn Thông (2013) cho rằng khi
miêu tả cảnh huống ngôn ngữ ở Việt Nam thì cần phải quan tâm đến những
nội dung chính sau đây [Nguyễn Hữu Hoành (2013), tr.68]:
a. Số lượng các dân tộc - ngôn ngữ (phương ngữ) đang hoạt động hành
chức trên một địa bàn cụ thể.
b. Đặc điểm về quan hệ cội nguồn và loại hình của các ngôn ngữ đang
hoạt động hành chức trên một địa bàn cụ thể ở Việt Nam.
c. Đặc điểm về sự hình thành và phát triển của cộng đồng các dân tộc
ngôn ngữ ở Việt Nam.
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d. Số luợng nguời sử dụng ở từng ngôn ngữ và cách phân bổ của các
đối tượng này.
e. Trình độ phát triển và vai trò, vị thế của các ngôn ngữ đang hoạt
động hành chức trên một địa bàn cụ thể ở Việt Nam (tình trạng chữ viết, các
phong cách chức năng, phạm vi giao tiếp).
g. Đặc điểm các ngôn ngữ có ưu thế (bản ngữ hay ngôn ngữ ngoại
nhập).
h. Ý thức ngôn ngữ và sự đánh giá của các đối tượng sử dụng ngôn ngữ
về các ngôn ngữ có tham gia vào cảnh huống (uy tín văn hóa, khả năng thích
dụng trong giao tiếp của từng ngôn ngữ).
i. Chính sách ngôn ngữ của nhà nước.
Có thể thấy, với những phân tích của Nguyễn Văn Khang về dấu hiệu
để nhận diện cảnh huống ngôn ngữ của các nhà nghiên cứu nước ngoài, thì
vấn đề nhận diện nó là tổng hợp hơn. Trong khi đó, trên đại thể, đề xuất của
nhóm tác giả Nguyễn Hữu Hoàng về thực chất cũng không có gì nằm ngoài
những đề xuất tiêu chí nhận diện mà Nguyễn Văn Khang đã phân tích. Có
chăng là sự khác nhau về cách diễn đạt và trật tự của những nội dung đề nghị
được mô tả. Chính vì thế, để cụ thể hóa vấn đề miêu tả trong luận văn, chúng
ta thấy tiêu chí định lượng về thực chất liên quan đến: 1. Số lượng các thứ
tiếng (thổ ngữ/ phương ngữ/ ngôn ngữ). Đối với nhiệm vụ của chúng tôi ở
luận văn này chính là số lượng những ngôn ngữ mà học sinh sử dụng; 2. Số
lượng người sử dụng mỗi ngôn ngữ/ biến thể ngôn ngữ trong quan hệ với số
lượng chung cư dân khu vực đó. Ở trường hợp trường phổ thông dân tộc nội
trú tỉnh Lai Châu là số lượng học sinh nói những ngôn ngữ đó; 3. Số lượng
các phạm vi giao tiếp của mỗi ngôn ngữ trong quan hệ với số lượng chung các
phạm vi giao tiếp mà học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu
thể hiện; và 4. Trong số ngôn ngữ được học sinh ở trường phổ thông dân tộc
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nội trú tỉnh Lai Châu sử dụng, ngôn ngữ nổi trội về chức năng là ngôn ngữ
nào. Còn với tiêu chí định chất sẽ là những nội dung liên quan đến: 1. Đặc
điểm của các ngôn ngữ được sử dụng trong trường phổ thông dân tộc nội trú
tỉnh Lai Châu. Theo đó, chúng có tư cách là các biến thể của một ngôn ngữ
hay là các ngôn ngữ độc lập; 2. Quan hệ về cấu trúc và cội nguồn những ngôn
ngữ ấy là như thế nào; 3. Tính chất cân bằng - không cân bằng về chức năng
giao tiếp song ngữ của các ngôn ngữ; và 4. Trong số đó, đặc điểm ngôn ngữ
nổi trội trong phạm vi quốc gia là ngôn ngữ nào.
1.2.2.2. Phân loại cảnh huống ngôn ngữ.
Từ các quan điểm về tiêu chí định giá liên quan đến thái độ, quan điểm
của người bản ngữ hay người nói ngôn ngữ khác về tính hữu ích, giá trị văn
hóa của một ngôn ngữ nào đó để thể hiện cảnh huống ngôn ngữ, từ đó có thể
phân loại cảnh huống ngôn ngữ. Căn cứ trên các tiêu chí vừa nói ở trên, có thể
có các loại cảnh huống ngôn ngữ như sau:
1. Dựa theo số lượng các ngôn ngữ được sử dụng trong địa bàn. Căn cứ
theo số lượng các ngôn ngữ được sử dụng trên một khu vực nào đó có thể
chia cảnh huống ngôn ngữ thành hai loại là cảnh huống ngôn ngữ một thành
tố và cảnh huống ngôn ngữ đa thành tố. Cách phân chia này cũng là cách dựa
theo tiêu chí định chất có thể phân chia cảnh huống ngôn ngữ thành cảnh
huống ngôn ngữ đơn ngữ (chỉ có một ngôn ngữ với các biến thể của ngôn ngữ
này) và cảnh huống ngôn ngữ đa ngữ (từ hai ngôn ngữ trở lên).
2. Cũng có thể dựa theo tiêu chí định chất là quan hệ cội nguồn để có
thể chia thành cảnh huống đồng nguồn và phi đồng nguồn, theo quan hệ loại
hình có thể chia thành cảnh huống ngôn ngữ đồng hình và cảnh huống ngôn
ngữ phi đồng hình.
3. Dựa theo tiêu chí có tính định chất thông qua các kiểu loại hoạt động
song ngữ có thể chia cảnh huống ngôn ngữ thành cảnh huống ngôn ngữ cân
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bằng (trong đó những ngôn ngữ được học sinh sử dụng có chức năng giao tiếp
ngang nhau) và cảnh huống phi cân bằng (các ngôn ngữ có chức năng giao
tiếp ngang bằng nhau hay không ngang bằng nhau).
4. Cuối cùng cũng có thể chia cảnh huống ngôn ngữ thành cảnh huống
ngôn ngữ nội ngôn (ngôn ngữ nổi trội là ngôn ngữ bản địa) và cảnh huống
ngôn ngữ ngoại ngôn (ngôn ngữ nổi trội là ngoại ngữ). Tuy nhiên, đây là một
vấn đề khá phức tạp cần phải được thảo luận thêm.
Như vậy, trên cơ sở những tiêu chí và cách phân loại được giới thiệu ở
trên, chúng tôi sẽ phân tích các đặc điểm cụ thể của cảnh huống ngôn ngữ ở
trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu trong chương 2 của luận văn.
1.2.2.3. Vị thế ngôn ngữ trong giao tiếp song ngữ
Nghiên cứu giao tiếp song ngữ ở một địa bàn cụ thể thường có nhiệm
vụ xác định vị thế của những ngôn ngữ tham gia môi trường giao tiếp ấy.
Việc xác định vị thế của ngôn ngữ trong giao tiếp song ngữ là mục tiêu của
một trong hai hướng kế hoạch hoá ngôn ngữ là kế hoạch hoá vị thế (status
planning) và kế hoạch hoá nội dung (corpus planning). Theo các nhà nghiên
cứu vị thế ngôn ngữ là vị trí của một ngôn ngữ trong tương quan với một
ngôn ngứ khác [Dẫn theo bản dịch của Đinh Lư Giang (2012)]. Cho nên,
trong nghiên cứu song ngữ, đỉều đáng quan tâm là việc xác định xem ngôn
ngữ nào trong hai (hay nhiều) ngôn ngữ có vị thế cao hơn những ngôn ngữ
khác trong môi trường giao tiếp. Và một tiền đề luôn luôn đúng là giữa hai
ngôn ngữ trong một cảnh huống song ngữ thường không thể có một vị thế
ngang nhau. Đây chính là hiện tượng của tính bất đối xứng (asymmetric)
trong giao tiếp song ngữ. Phân tích về điều này, tác giả Hoàng Tuệ (1996) đã
cho thấy hiện tượng song ngữ bất bình đẳng thể hiện ở hai góc độ là góc độ xã
hội và góc độ tâm lý. Theo đó tác giả này cho biết: (a) về trạng thái xã hội song ngữ bất bình đẳng L2/L1, cần xét đến không chỉ cương vị và chức năng
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ưu thế của L2 với cương vị và chức năng ưu thế của LI, và tới thực tiên hoạt
động ngôn ngữ bằng L2 và L1 trong xã hội; (b) về trạng thái tâm ỉý - song
ngữ bất bình đẳng L2/L1, cần xét đến tri thức trong xã hội về L2, LI mà còn
tới thái độ trong xã hội đổi với L2, L1. Như vậy có thể thấy, vị thế của ngôn
ngữ gắn liền với cảnh huống ngôn ngữ mà giao tiếp song ngữ hành chức.
Với cách đặt vấn đề như thế, theo cách nói của Hoàng Tuệ, vị thế của
các ngôn ngữ được thể hiện ở cương vị và chức năng ưu thế, thực tiễn của
mỗi ngôn ngữ và thái độ của xã hội về ngôn ngữ đó. Trong thực tế giao tiếp
song ngữ, việc phân định vị thế tự nhiên của một ngôn ngữ nào đó cần phải
được xét trong các “lĩnh vực” giao tiếp, mà một tác giả nước ngoài là
Fishman đã nói thuộc 5 lĩnh vực cơ bản là: giao tiếp trong gia đình, giao tiếp
giữa bạn bè, giao tiếp trong sinh hoạt tôn giáo, giao tiếp trong giáo dục và
giao tiếp trong trong công việc. Khi nghiên cứu về phân bố chức năng của
ngôn ngữ, việc xem xét trong năm lĩnh vực là hết sức quan trọng.
Từ nhận thức ấy, trong luận văn của mình, chúng tôi sẽ tìm hiểu vị thế
của tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số thông qua sự tương tác với những yếu
tố của môi trường ngôn ngữ bao gồm người nói, ngôn ngữ được sử dụng và
hoàn cảnh giao tiếp trong hoạt động giáo dục ngôn ngữ. Nghĩa chúng ta phải
đặt ra câu hỏi vậy học sinh dân tộc thiểu số ở trường phổ thông dân tộc nội
trú tỉnh Lai Châu sẽ chọn ngôn ngữ nào để nói với ai, ở trong những tình
huống nào. Trong bảng hỏi chung để nghiên cứu trạng thái song ngữ ở trường
phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu, chúng tôi đã đưa ra những hoàn cảnh
giao tiếp cụ thể với những tình huống và đối tượng khác nhau (sẽ được phân
tích rõ trong những chương sau của luận văn). Sự phân chia hoàn cảnh giao
tiếp này chỉ mang tính chất tương đối. Cũng xin nói thêm rằng do đặc điểm
các em học sinh ở các huyện trong tỉnh về đây cư trú để học tập văn hóa,
chúng tôi căn cứ vào những đặc điểm của việc lựa chọn, sử dụng ngôn ngữ để
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chọn khảo sát nên số lượng mẫu là ít so với tập hợp đối tượng nghiên cứu
rộng hơn.
1.2.3. Khái niệm năng lực ngôn ngữ và cách xác định năng lực ngôn
ngữ
Khi tiếp cận phân loại người song ngữ lấy các ngôn ngữ của ngưởi
song ngữ làm đối tượng, thì có một vấn đề quan trọng phải được đặt. Theo đó
người ta phải quan tâm về năng lực song ngữ của người nói và sau đó là dùng
thước đo như thế nào để đo năng lực đó.
Tác giả C. Baker (2008) đã đưa ra hàng loạt khái niệm xung quanh vấn
đề năng lực ngôn ngữ, như khả năng, thành tựu, năng lực, sự thành thạo, kỹ
năng v.v. Rõ ràng, sự phức tạp trong phân biệt các khái niệm vừa liệt kê ở
trên phản ánh tính phức tạp trong việc đo lường năng lực ngôn ngữ. Hơn nữa,
việc đo lường này còn phụ thuộc vào mục đích của công việc: đo lường với
mục đích gì? Có hàng loạt kiểu đo trình độ ngôn ngữ khác nhau như các bài
kiểm tra dựa trên ứng xử ngôn ngữ (mà các tác giả như Lambert, Havelka và
Gardner, 1959; Macnarama, 1969) đã đưa ra, hay kiểu đo dựa vào kiểm tra
mức độ phức tạp của cấu trúc cú pháp (Reynell, 1969), kiểu đo dựa vào kiểm
tra từ vựng hình ảnh (Dunn, 1959)...[Dẫn theo tài liệu Colin Baker (2008)].
Ngoài ra, cách lý tưởng nhất là xác định năng lực ngôn ngữ qua việc tổ chức
các kỳ thi kiếm tra trình độ sử dụng như chúng ta thường thấy (các kiểm tra
TOEFL, TOEIC, IELTS, JLPT, KLPT, HSK...) trên cơ sở một chuẩn đánh giá
định sẵn (chẳng hạn ACTFL của Mỹ, chuẩn DELF hay DALF của Pháp).
Tuy nhiên có một cách thường được các nhà nghiên cứu đơn lẻ sử dụng
là thông qua một bàng hỏi điều tra (hay phỏng vấn), trong đó các cộng tác
viên sẽ được hỏi về khả năng sử dụng (các) ngôn ngữ mà mình dùng để giao
tiếp. Nhược điểm của cách thức này thường là việc các câu trả lời có thể bị
chi phối bởi các yếu tố tâm lý (của cả người hỏi và người trả lời), sự trả lời
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mang tính phục tùng, bởi sự đánh giá thiếu khách quan của chính bản thân
người được hỏi về trình độ, bởi sự nhập nhằng giữa các khái niệm kỹ năng và
sử dụng, bởi dụng ý hay kỳ vọng xã hội (social desirability) khi trả lời và có
khi bởi tính mơ hồ của những câu hỏi có trong bảng hỏi. Ví dụ khi đưa ra cảc
khái niệm như “nói được”, “nói đủ”, “có khả năng giao tiếp”, “sử dụng
nhiều”, “nói rành”, “thích”, “hay”, “hơn” v.v. đã bao hàm sự mơ hồ rất lớn và
được hiểu khác nhau tùy theo điều tra viên lẫn đối tượng được hỏi. Tuy nhiên,
đây vẫn là cách làm mà người ta vẫn thực hiện trong những nghiên cứu đã
công bố.
Mặc dù thấy được thực tế nói trên, nhưng do quy mô thực hiện đề tài
mang tính cá nhân của người thực hiên luận văn, phương pháp được chọn để
đánh giá năng lực ở đây là phỏng vấn trực tiếp dựa trên bảng hỏi (chi tiết
bảng hỏi ở phụ lục của luận văn). Trong bảng hỏi nảy, chúng tôi xác định các
mức độ khác nhau của năng lực ngôn ngữ để học sinh dân tộc thiểu số tự đánh
giá. Mặt khác, chúng tôi cũng đánh giá năng lực ngôn ngữ của học sinh được
phỏng vấn thông qua quá trình phỏng vấn trực tiếp kết hợp với phương pháp
quan sát, tham dự. Sự tương đối và có phần chủ quan trong đánh giá là không
thể tránh khỏi. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng với số lượng 391 đối tượng
khảo sát, kết quả tổng thể là hoàn toàn có thể tin cậy.
1.2.4. Khái niệm thái độ ngôn ngữ và cách xác định thái độ ngôn ngữ
1.2.4.1. Khái niệm thái độ ngôn ngữ
Khi nói về thái độ ngôn ngữ (language attitude), từ góc nhìn tâm lý học
xã hội, người ta thường tập trung vào lý giải việc các cá nhân tham gia giao
tiếp song ngữ nghĩ như thế nào về ngôn ngữ mà mình sử dụng và người đó sẽ
làm gì với ngôn ngữ ấy. Vì thế, khi đề cập đến các nhân tố có tác động hay
ảnh hưởng đến trạng thái song ngữ, các nhà ngôn ngữ học xã hội đã không
quên đưa ra một nhân tố không kém phần quan trọng đó là thái độ ngôn ngữ
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của người sử dụng ngôn ngữ. Nếu như cộng đồng xã hội có được thái độ tích
cực thì chắc chắn có ảnh hưởng đến năng lực ngôn ngữ. Thái độ tích cực sẽ
góp phần duy trì và phát triển tiếng người nói đang dùng; sự tự hào với truyền
thống văn hóa mà mình đang sử dụng có tác dụng tốt trong việc bảo tồn, duy
trì và phát triển ngôn ngữ đó. Ngược lại, nếu bản thân họ có thái độ tiêu cực
thì sẽ dẫn đến thay đổi ngôn ngữ đang sử dụng hoặc làm tiêu vong ngôn ngữ
của chính họ.
Khi giải thích về khái niệm thái độ ngôn ngữ tác giả Vũ Thị Thanh
Hương (2012) đã dẫn ra quan điểm của Fasold về hai trường phái trong
nghiên cứu thái độ nói chung: quan điểm tinh thần luận (mentalist view) và
quan điểm hành vi luận (behaviourist view). Theo cách trình bày của tác giả
này, quan điểm tinh thần luận coi thái độ là trạng thái sẵn sàng bên trong, một
biến trung gian giữa một kích thích tác động lên một người và phản ứng của
người đó. Theo quan điểm đó, thái độ của cá nhân đối với một hiện tượng hay
đối tượng sẽ quyết định ứng xử của cá nhân ấy với đối tượng hay hiện tượng
đó. Từ cách nhìn nhậ ấy, để đo thái độ ngôn ngữ của một cá nhân cần đề nghị
cá nhân thông báo lại thái độ của mình (phương pháp trực tiếp) hoặc suy diễn
từ hành vi (phương pháp gián tiếp) về ngôn ngữ mà các nhân sử dụng. Quan
điểm này kéo theo một hệ luận quan trọng là khi chúng ta biết được thái độ
của người nào đó có thể tiên đoán được hành vi hoặc ngược lại nếu biết hành
vi có thể suy ra thái độ của người sử dụng.
Còn quan điểm hành vi luận cho rằng thái độ của con người nằm ở
ngay chính hành vi của người đó; vì thế muốn biết thái độ phải quan sát và
phân tích hành vi thực tế của người đó trong giao tiếp. Nếu theo quan điểm
này thì người ta không thể dùng hành vi để suy ra thái độ vì bản thân thái độ
cũng đã là một loại hành vi. Thái độ ngôn ngữ đôi khi còn được hiểu là thái
độ hướng tới ngôn ngữ. Trong giao tiếp ở cộng đồng song ngữ, thái độ ngôn
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ngữ bao giờ cũng là một yếu tố quan trọng chi phối hay quyết định đến việc
lựa chọn và sử dụng ngôn ngữ. Khi nhìn nhận thái độ ngôn ngữ như thế người
ta cho rằng nó là “một nhận thức hay một quan điểm mà một người nắm giữ
đối với các ngôn ngữ khác nhau được biết đến đối với người đó. Nó có thể
được đánh giá là tích cực hay tiêu cực ” [Dẫn lại theo C. E.Magaspag
(2009)].
Như vậy, thái độ ngôn ngữ - với nghĩa tự thân cụm từ này - đã cho
phép nó phân biệt với những khái niệm khác có liên quan khi nói về cảnh
huống ngôn ngữ. Đó chính là thái độ (của người sử dụng) nhìn nhận về ngôn
ngữ. Khi biết được thái độ ngôn ngữm người ta từ đó có thể biết được cũng
như dự đoán về hành vi ngôn ngữ của cá nhân hay cộng đồng sử dụng ngôn
ngữ đó. Trong thực tế, thái độ ngôn ngữ thường phản ánh hay thể hiện thái độ
đối với các thành viên của những nhóm người khác nhau; phản ánh tác động
của thái độ ngôn ngữ đến việc học tập ngôn ngữ thứ hai. Đồng thời, thái độ
ngôn ngữ cũng ảnh hưởng đến việc một biến thể ngôn ngữ có thể được hiểu
hay không được hiểu. Có nghĩa là có khả năng hai biến thể ngôn ngữ có cùng
cội nguồn nhưng một biến thể ở vị thế cao - H và một biến thể ở vị thế thấp L; những người nói nói biến thể L thì dễ dàng hiểu biến thể H, nhưng ngược
lại những người nói biến thì H thì dường như không hiểu được lời nói của
biến thể L.
Các nhà nghiên cứu cho rằng sự hình thành thái độ ngôn ngữ là kết quả
của tác dụng tổng hơp nhiều nhân tố xã hội trong việc sử dụng ngôn ngữ. Đó
là các nhân tố xã hội như địa vị của người sử dụng, bối cảnh văn hóa, quan hệ
xã hội, sự phát triển kinh tế khác nhau, tình trạng thụ hưởng giáo dục, số
lượng nhân khẩu của cộng đồng, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, trình độ văn
hóa, sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn, sự phát triển của bản thân ngôn
ngữ tạo nên môi tường giao tiếp. Thái độ ngôn ngữ của một các nhân hay
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cộng đồng thường không bất biến mà thay đổi trong cộng đồng cũng như
trong mỗi cá nhân dưới tác động của các nhân tố chi phối thái độ ngôn ngữ.
Như vậy, thái độ ngôn ngữ đóng vai trò quan trọng đối với người sử dụng
ngôn ngữ với tư cách là thành viên của cộng đồng lựa chọn ngôn ngữ để sử
dụng. Sự lựa chọn ngôn ngữ có thể đối với một ngôn ngữ trong trường hợp đa
ngữ và cũng có thể chỉ đối với các biến thể của một ngôn ngữ với những
phương ngữ khác nhau. Cho nên, một vấn đề tất yếu kéo theo trong sử dụng
ngôn ngữ là người ta sẽ lựa chọn duy trì ngôn ngữ đang sử dụng hoặc theo
hướng chuyển đổi ngôn ngữ sang ngôn ngữ khác.
Trong công trình của mình, tác giả Nguyễn Văn Khang (2012) cho biết
có những cách phân loại thái độ ngôn ngữ theo quan điểm của ngôn ngữ học
xã hội. Theo ông, người ta phân chia thành ba loại khác nhau là: thái độ trung
thành ngôn ngữ, thái độ kỳ thị ngôn ngữ và thái độ tự ti ngôn ngữ. Ông cho
biết, những người có thái độ trung thành ngôn ngữ là những người có thái độ
luôn hướng tới, bảo vệ ngôn ngữ của dân tộc mình, quê hương mình. Như
vậy, thái độ trung thành đối với ngôn ngữ bắt nguồn từ việc giữa những con
người của một dân tộc hay một cộng đồng cảm thấy gắn bó với nhau thông
qua ngôn ngữ chung của dân tộc hay cộng đồng mình. Trong tường hợp như
thế, thứ ngôn ngữ nhận được thái độ trung thành bao hàm trong đó cả lịch sử,
văn hóa và cách nhìn đối với thế giới của dân tộc hay cộng đồng đó. Việc sử
dụng ngôn ngữ của dân tộc hay cộng đồng mình đã hình thành một áp lực
thống nhất cộng đồng. Nhờ đó, khi ai không tuân thủ quy ước xã hội về việc
sử dụng ngôn ngữ dân tộc hay cộng đồng đó thì thường nhận được sự thờ ơ,
lãnh đạm của cộng đồng. Ngoài ra, áp lực của cộng đồng trong việc sử dụng
ngôn ngữ còn tiềm ẩn ở lòng tin kiên định thể hiện ở chỗ mặc dù thoát khỏi
cộng đồng vốn có nhưng người dùng vẫn duy trì sự trung thành đối với ngôn
ngữ cộng đồng.
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Khác với thái độ trung thành ngôn ngữ, thái độ tự ti về ngôn ngữ là thái
đọ mặc cảm về ngôn ngữ (hay phương ngữ) của dân tộc hay cộng đồng mình
khi giao tiêp với những ngôn ngữ (hay phương ngữ) hoặc có số người sử
dụng đông hơn, hoặc có lịch sử lâu dài và được lưu truyền sâu rộng hơn ngôn
ngữ của dân tộc hay cộng đồng mình. Thái độ tự ti về ngôn ngữ thường dẫn
đến hai cách hành xử sau đây về ngôn ngữ: 1. Người dùng rất ít khi sử dụng
hoặc từ bỏ ngôn ngữ (hay phương ngữ) của mình để chuyển sang ngôn ngữ
(hay phương ngữ) có uy tín cao hơn và đây là một kiểu tự ti cực đoan; 2. Cố
gắng tiếp nhận đế nắm vững và biết cách sử dụng ngôn ngữ có uy tín hơn để
sử dụng trong môi trường giao tiếp phù hợp. Tức là ở đây, người sử dụng
ngôn ngữ vẫn duy trì ngôn ngữ của mình, nhưng đồng thời lại tạo cho bản
thân một khả năng song ngữ hoặc song phương ngữ khác nữa.
Những người có thái độ kỳ thị ngôn ngữ thường liên quan đến thái độ
tự ti ngôn ngữ mà mình đang sử dụng. Tuy nhiên, nếu như người tự ti ngôn
ngữ có thể hình thành hay bao gồm cả hai xu hướng tích cực và tiêu cực thì
người kỳ thị ngôn ngữ lại chỉ biểu hiện ở xu hướng coi nhẹ, hoặc xem thường
ngôn ngữ hoặc phương ngữ của dân tộc hay cộng đồng khác, trong khi lại quá
đề cao ngôn ngữ hay phương ngữ của cộng đồng hay dân tộc mình. Nói một
cách khác đi, người có thái độ kỳ thị ngôn ngữ là người có xu thế nhìn nhận
cực đoan nhưng với thái độ tiêu cứu về ngôn ngữ.
Trong nghiên cứu hiện tượng song ngữ thì nghiên cứu thái độ ngôn ngữ
của người sử dụng luồn có vai trò quan trọng. Thái độ ngôn ngữ được coi là
một trong những yếu tố hàng đầu quyết định ý thức trong việc sử dụng ngôn
ngữ hay lựa chọn ngôn ngữ nào đó trong sử dụng. Như vậy, ở những tình
huống giao tiếp khác nhau của người song ngữ, thái độ ngôn ngữ chi phối sự
lựa chọn, mức độ sử dụng của người tham gia giao tiếp. Chính nhờ thực tế đó,
đến lượt mình, thái độ ngôn ngữ của người sử dụng sẽ góp phần cho thấy vị
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thế của từng ngôn ngữ trong một cộng đồng song ngữ.
1.2.4.2. Cách xác định thái độ ngôn ngữ
Với vai trò quan trong như thế của thái độ ngôn ngữ trong một cộng
đồng song ngữ, trong nghiên cứu ngôn ngữ học xã hội người ta đưa ra một số
thao tác điều tra nghiên cứu thái độ ngôn ngữ. Theo đó, người nghiên cứu có
thể dùng thao tác điều tra trực tiếp: dùng bảng hỏi (anket) hay phỏng vấn để
nghiên cứu thái độ ngôn ngữ của người sử dụng. Thao tác điều tra nghiên cứu
này được thực hiện theo cách hỏi, trả lời liên quan về nội dung thể hiện thái
độ ngôn ngữ của cá nhân hay cộng đồng. Khác với thao tác điều tra trực tiếp,
thao tác điều tra gián tiếp là người điều tra thực hiện công việc nhưng giấu
không để cho những người được điều tra biết là đang “bị” điều tra. Cách làm
này có thể thông qua những “trao đổi bình đẳng” để làm sao người “được trao
đổi” thể hiện được thái đội của họ về ngôn ngữ mà họ đang sử dụng
Như vậy, để nhận biết được thái độ ngôn ngữ của một cá nhân hay
cộng đồng giao tiếp song ngữ, người ta có thể:
a. Điều tra bằng bảng hỏi (anket): câu hỏi sử dụng trong bản hỏi là hai
loại câu hỏi đóng và mở. Câu hỏi đóng yêu cầu các cộng tác viên phải theo
đúng câu hỏi chứ không theo cách riêng của họ. Còn câu hỏi mở là câu hỏi có
thể giúp cho các cộng tác viên có thể trả lời câu hỏi theo cách trình bày thoải
mái ý kiến của mình.
b. Thực hiện điều tra bằng cách phỏng vấn: cách điều tra này giống như
cách sử dụng câu hỏi mở nhưng không chuẩn bị sẵn bảng câu hỏi. Trong
trường hợp này, người được phỏng vấn có thể trả lời đều bằng miệng để
người phỏng vấn ghi âm lại.
c. Người ta cũng có thể điều tra bằng quan sát. Cách làm này là người
điều tra vừa quan sát, theo dõi vừa ghi lại những hoạt động ngôn ngữ của
cộng tác viên trong giao tiếp song ngữ. Cách điều tra này nghiêng về hành vi
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luận, do đó đòi hỏi người điều tra sau khi quan sát hay cùng với quan sát phải
suy luận từng hành vi mà người điều tra thu nhận được để lí giải về thái độ
của cộng tác viên. Cách điều tra này, có lẽ, mang tính chủ quan của người
điều tra rõ nhất.
Trong những cách điều tra nói trên, người điều tra phải biết kỹ thuật xử
lý. Kỹ thuật phổ biến nhất là kỹ thuật “lốc” ngôn ngữ để qua đó kiểm tra tất
cả các biến số hay khả năng bên ngoài ngôn ngữ chi phối. Trong những cách
làm trên, với tính chất là một luận văn Thạc sỹ, chúng tôi tiến hành điều tra
thái độ ngôn ngữ bằng cách phỏng vấn trực tiếp thông qua bảng hỏi được
chuẩn bị sẵn (phụ lục). Các câu hỏi này bao gồm cả câu hỏi đóng (trắc
nghiệm) và câu hỏi mở để cộng tác viên trả lời theo ý kiến cá nhân của mình.
Ngoài ra chúng tôi cũng có kết hợp thủ pháp quan sát hoạt động ngôn ngữ của
cộng tác viên là học sinh để đánh giá thái độ ngôn ngữ của họ. Kết quả điều
tra thái độ ngôn ngữ được trình bày trong những chương tiếp theo của luận
văn.
1.3. Tiểu kết chương 1
Qua những vấn đề mang tính tổng quan liên quan đến luận văn, chúng
tôi xin có một vài tiểu kết sau:
Thứ nhất, vấn đề song ngữ xã hội là một vấn đề đã được quan tâm
nghiên cứu từ lâu trong nghiên cứu ngôn ngữ học. Trên thế giới cũng như ở
Việt Nam đã có nhiều công trình nghiên cứu lý luận cũng như thực tiễn về
vấn đề này từ những góc độ khác nhau. Những công trình đó đã đóng góp rất
nhiều cho lĩnh vực nghiên cứu ngôn ngữ dân tộc thiểu số và là cơ sở lý thuyết
cho việc thực hiện luận văn. Ở một quốc gia đa dân tộc, đa ngôn ngữ thì chính
sách ngôn ngữ của Nhà nước, của các tổ chức, của đảng phái không đơn
thuần chỉ là chính sách cụ thể đối với ngôn ngữ quốc gia mà phải là chính
sách chung đối với những ngôn ngữ khác nhau đang hiện diện trong cộng
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đồng.
Thứ hai, song ngữ là một hiện tượng ngôn ngữ - xã hội phổ biến trên
thế giới, nhất là ở vùng ngôn ngữ các dân tộc thiểu số của Việt Nam. Đó là
hiện tượng khi có hai hoặc hơn hai ngôn ngữ cùng tồn tại và được sử dụng
trong cộng đồng xã hội. Trong hoạt động giao tiếp song ngữ, người ta thấy có
3 loại hình song ngữ xã hội là song ngữ bình đẳng, song ngữ bất bình đẳng và
song ngữ tự nhiên. Do vậy, để có thể hiểu rõ trạng thái song ngữ ở một địa
bàn cụ thể như trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu, lý thuyết và
phương pháp nghiên cứu của ngôn ngữ học đã chỉ ra rằng luận văn về thực
chất là làm rõ những khái niệm liên quan đến địa bàn như khái niệm song
ngữ, cảnh huống ngôn ngữ, năng lực ngôn ngữ và thái độ ngôn ngữ của học
sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu.
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Chương 2
CẢNH HUỐNG NGÔN NGỮ TỈNH LAI CHÂU VÀ TRƯỜNG
PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH
Trong chương 2 của luận văn, trên cơ sở lý thuyết chung về cảnh huống
ngôn ngữ đã trình bày ở chương 1, chúng tôi sẽ sơ bộ miêu tả bức tranh đa
ngữ của tỉnh Lai Châu. Trên cơ sở bức tranh đó, người ta sẽ có thể nhận diện
lại ở mức độ thu hẹp của nó được thể hiện ở trường phổ thông dân tộc nội trú
tỉnh Lai Châu. Cho nên, cũng có thể nói ở chương thứ hai này, nhiệm vụ của
chúng tôi là làm sao để chúng ta có thể hình dung về cảnh huống ngôn ngữ
của một tỉnh đa dân tộc miền núi thông qua một số đặc điểm của cảnh huống
ngôn ngữ ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu.
2.1. Những nét chính về điều kiện tự nhiên và xã hội của tỉnh Lai
Châu
2.1.1. Những nét chính về điều kiện tự nhiên tỉnh Lai Châu
2.1.1.1. Địa lý tự nhiên của tỉnh Lai Châu
Tỉnh Lai Châu nằm ở biên giới Việt Nam - Trung Quốc thuộc vùng Tây
Bắc của Việt Nam. Vùng Tây Bắc, như đã nói ở trên, trước đây được gọi là
vùng tự trị Thái - Mèo nên có vị thế và chiến lược quan trọng trong đảm bảo
về an ninh chính trị và xã hội của Việt Nam. Về mặt khoảng cách địa lý, tỉnh
Lai Châu cách Thủ đô Hà Nội khoảng 450 km về phía Tây Bắc, có tọa độ địa
lý từ 21o51’ đến 22o49’ vĩ độ Bắc và 102o19’ đến 103o59’ kinh độ Đông. Phía
Bắc và Tây Bắc của tỉnh là đường biên giới giữa tỉnh Vân Nam của Trung
Quốc và Việt Nam; phía Tây giáp giáp tỉnh Điện Biên, phía Đông và phía
Đông Nam tiếp giáp với hai tỉnh là Lào Cai và Yên Bái; còn phía Nam tiếp
giáp với tỉnh Sơn La. Như vậy, Lai Châu là một tỉnh thuộc vùng sâu vùng xa
không chỉ của Tây Bắc mà là của cả nước.
Địa hình tự nhiên tỉnh Lai Châu là vùng núi cao rất phức tạp. Tỉnh
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được bao bọc bởi những dãy núi chạy dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam.
Trong những dãy núi đó, có những đỉnh núi cao như đỉnh Pu Sa Leng cao
3.096m thuộc xã Tà Lèng huyện Phong Thổ, là đỉnh núi có độ cao chỉ sau độ
cao của đỉnh Phăng si păng là nóc nhà của Đông Dương. Như vậy, với những
đỉnh núi cao như thế có thể nói địa hình Lai Châu là vùng núi cao, dốc và rất
hiểm trở. Xen kẽ giữa những đỉnh núi cao ấy là những thung lũng sâu và hẹp
với phía Đông là sườn của dãy núi Hoàng Liên Sơn và phía Tây là sườn phía
đông của dãy núi Sông Mã. Địa bàn phần lớn là núi cao hiểm trở với những
cao nguyên đan xen; còn sông suối thì dốc với nhiều thác ghềnh khiến dòng
chảy lưu lượng lớn nên rất có tiềm năng thuỷ điện. Do có chung 265,095 km
đường biên giới với Trung Quốc nên Lai Châu là tỉnh biên giới có vị trí trọng
yếu về địa lý và an ninh quốc phòng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Lai Châu là tỉnh điển hình có khí hậu cận nhiệt đới ẩm của Việt Nam.
Nhiệt độ trung bình hàng năm vào khoảng 21 °C-23 °C chia làm hai mùa theo
độ ẩm là mùa mưa và mùa khô trong năm; lượng mưa khá lớn khoảng
2.600 mm/năm - 2.800 mm/năm, tập trung chủ yếu từ tháng 5 đến tháng 8
trong năm. Còn nếu chia làm bốn mùa theo độ tăng của nhiệt độ thì có mùa
xuân, mùa hè, mùa thu và mùa đông. Riêng thành phố Lai Châu - tỉnh lỵ của
tỉnh, nằm trong vùng trung tâm của tỉnh, nhưng do ảnh hưởng nhiều của địa
hình thung lũng và hoàn lưu khí quyển nên nhiệt độ có những nét khác biệt so
với khí hậu chung của cả tỉnh hay vùng Tây Bắc nói chung. Theo đó, nhiệt độ
trung bình năm ở đây thấp hơn của tỉnh, tức là chỉ vào khoảng 18 °C-19 °C,
thấp hơn nhiệt độ trung bình của tỉnh Lai Châu (ở mức gần 23 °C) và vùng
Tây Bắc (khoảng 23,5 °C). Vào mùa đông nhiệt độ tương đối thấp, trong đó
có nhiều ngày nhiệt độ xuống dưới 7 °C, thậm chí dưới 3 °C (nhiệt độ thấp
nhất đo được năm 1981 là -2 °C). Còn vào mùa hè, nhiệt độ của thành phố
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tỉnh lỵ tương đối mát mẻ so với những vùng khác trong tỉnh. Nó chỉ dao động
trong khoảng 20 °C đến 29 °C, trong khi đó nhiệt độ những vùng khác của
tỉnh là 24-35 °C , tương ứng với nhiệt độ toàn vùng Tây Bắc.
2.1.1.2. Những khó khăn và thuận lợi của địa lý tự nhiên tỉnh Lai Châu
Như đã nói ở trên, Lai Châu là một tỉnh vùng cao biên giới, núi đồi dốc,
địa hình chia cắt, xen kẽ nhiều thung lũng sâu và hẹp, chia cắt bởi sông suối
nên rất khó khăn cho việc phát triển giao thông. Rõ ràng, với điều kiện địa lý
tự nhiên như thế, tỉnh Lai Châu là một tỉnh có giao thông đi lại cực kỳ khó
khăn nhất là đối với mùa mưa trong năm. Điều kiện khó khăn về giao thông
không chỉ là giao thông nối Lai Châu với bên ngoài tỉnh mà khó khăn giữa
những vùng khác nhau trong nội bộ của tỉnh. Chúng ta đều biết rằng tình
trạng khó khăn về giao thông của tỉnh Lai Châu tác động đến nhiều mặt của
đời sống xã hội của tỉnh.
Do điều kiện tự nhiên, mạng lưới giao thông của tỉnh chủ yếu là giao
thông đường bộ. Cụ thể, tỉnh Lai Châu có quốc lộ 12 chạy qua địa bàn của
tỉnh nối từ thành phố Điện Biên Phủ tới biên giới Trung Quốc qua cửa khẩu
Ma Lù Thàng thuộc huyện Phong Thổ; có quốc lộ 4D nối quốc lộ 12 ở ngã ba
Phong Thổ với tp Lào Cai qua thị trấn Sa Pa; có quốc lộ 32 nối tỉnh Lai Châu
ở quốc lộ 4D với tỉnh Yên Bái. Bên cạnh đó, có đường thủy sông Đà giao lưu
với các các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình là những tỉnh có sông Đà chảy
qua. Tính đến năm 2016, toàn tinh đã có 95/98 xã phường có đường ô tô đến
tận trung tâm các xã phường và 3 xã còn lại đang trong giai đoạn xây dựng.
Như vậy, về mặt giao thông, các điểm cư trú chính của xã có thể đi lại bằng ô
tô trong mùa khô.
Hạ tầng cơ sở quan trọng nhất của một tỉnh miền núi là mạng lưới điện
cung cấp cho địa bàn. Tính đến cuối năm 2009, có 80/98 xã và 74% số hộ dân
đã có điện sử dụng. Nhiều công trình thuỷ điện lớn của cả nước đã và đang
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được xây dựng có liên quan tới địa bàn của tỉnh như thủy điện Sơn
La (2400MW), Huổi Quảng (520MW), Bản Chát (220MW), Nậm Nhùn
(1.200MW), Nậm Na 3 (84MW) và đặc biệt là thủy điện Lai
Châu (1.200MW) đã được khởi công vào cuối năm 2010 sắp được hoàn
thành. Mạng lưới thủy điện này không chỉ làm cho cơ sở hạ tầng của Lai
Châu phát triển mà còn tạo điều kiện cho nhiều ngành nghề khác trong tỉnh
phát triển theo.
Những phác thảo sơ bộ nói trên về địa lý tự nhiên của tỉnh Lai Châu
cho thấy đây là một tỉnh có điều kiện tự nhiên không thuận lợi, nhất là giao
thông đi lại. Do chỗ hầu như không có đồng bằng, nơi canh tác của cư dân để
đảm bảo đời sống là những thung lũng hẹp và sườn núi dốc. Có lẽ tài nguyên
phong phú nhất là tài nguyên nước phục vụ cho phát triển thủy điện. Nhưng
tài nguyên này cũng hàm chứa những nguy cơ về lũ lụt trong mùa mưa bão.
Với điều kiện như thế, có thể nói Lai Châu là một tỉnh nghèo, thậm chí là rất
nghèo, về điều kiện địa lý tự nhiên phục vụ cho phát triển kinh tế.
2.1.2. Những nét chính về xã hội của tỉnh Lai Châu
2.1.2.1. Đặc điểm dân cư của tỉnh Lai Châu
Theo số liệu thống kê của tỉnh tính đến ngày 31/12/2011, dân số toàn
tỉnh Lai Châu mới có 403, 20 nghìn người, gồm 20 dân tộc cùng sinh sống
trên địa bàn. Trong số đó, những dân tộc có trên 10% dân số của tỉnh là dân
tộc Thái (131.822 người, chiếm 34% dân số của tỉnh); dân tộc Mông (86.467
người, chiếm 22,30% dân số của tỉnh); dân tộc Kinh (54.027 người, chiếm
13,94% dân số của tỉnh); dân tộc Dao (51.995 người, chiếm 13,41% dân số
của tỉnh). Những dân tộc có trên 1% dân số là dân tộc Hà Nhì 14.658 người,
chiếm 3,78%; dân tộc Giáy 12.443 người, chiếm 3,21%; dân tộc Khơ Mú
7.464 người, chiếm 1,93%; dân tộc La Hủ 10.141 người, chiếm 2,62%; dân
tộc Lự 6.074 người, chiếm 1,57%; dân tộc Lào 6.020 người, chiếm 1,55%. Có
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những dân tộc dưới 1% dân số của tỉnh là dân tộc Mảng (2.995 người, chiếm
0,77%); dân tộc Cống (1.256 người, chiếm 0,32%); dân tộc Hoa (588 người,
chiếm 0,15%); dân tộc Si La (546 người, chiếm 0,14%); dân tộc Kháng (161
người, chiếm 0,04%); dân tộc Tày (295 người, chiếm 0,08%); dân tộc Mường
(116 người, chiếm 0,03%); dân tộc Nùng (180 người, chiếm 0,05%); dân tộc
Phù Lá (27 người, chiếm 0,01%); các dân tộc khác có 458 người, chiếm
0,12%. Mặc dù có tỷ lệ dân số rất thấp nhưng các dân tộc Mảng, Cống, Si La,
Kháng vẫn được coi là cư dân bản địa trong vùng lãnh thổ. Trong khi đó,
những dân tộc có dân số dưới 1% còn lại có thể coi là những dân tộc không
cư trú truyền thống trên địa bàn.
Như vậy, dân tộc Kinh tuy là cộng đồng chủ thể trên toàn quốc nhưng
riêng ở Lai Châu chỉ có 54.027 người, chiếm tỷ lệ 13,94% và trở thành thiểu
số trong tỉnh. Tuy nhiên, người Kinh có mặt ở khắp các huyện, thị trong tỉnh
và phần lớn họ sống tập trung ở những nơi đông người như thành phố, thị
trấn, ven các trục đường giao thông chính. Do chỗ dân tộc Kinh thuộc nhóm
người nói ngôn ngữ Việt - Mường là bộ phận cư dân thiểu số ở tình Lai Châu
nên tỉnh điển hình là tỉnh dân tộc miền núi. Theo đó, có đến 86,6% dân số của
tỉnh Lai Châu thuộc đồng bào các dân tộc như Thái, Tày, Mảng, Kháng, Khơ
Mú, Mường, Lự, Lào, Giáy, Nùng v.v. Rõ ràng, Lai Châu là một tỉnh điển
hình thuộc địa bàn dân tộc thiểu số miền núi, đa dạng về dân tộc nhưng vẫn là
tỉnh điển hình của địa bàn người Thái và người Mông (56,30% dân số toàn
tỉnh).
Về mặt hành chính, thành phố Lai Châu là tỉnh lỵ của tỉnh. Thành phố
được nâng cấp theo Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2013
của Thủ tướng Chính phủ từ thị xã Lai Châu trước kia. Hiện nay, thành phố
Lai Châu có diện tích 70,77 km², gồm có 5 phường là phường Đoàn
Kết, phường Đông Phong, phường Quyết Thắng, phường Quyết Tiến, phường
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Tân Phong và 2 xã Nậm Loỏng, San Thàng. Tỉnh miền núi này có các huyện
Nậm Nhùn, Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ, Tân Uyên, Than Uyên và Tam
Đường. Trong số những huyện nói trên, các huyện Nậm Nhùn và Tân Uyên là
những huyện mới được thành lập sau khi tỉnh được tách ra. Theo đó, huyện
Nậm Nhùn là huyện biên giới mới được thành lập năm 2012 trên cơ sở điều
chỉnh địa giới hai huyện Mường Tè và Sìn Hồ. Hiện nay, huyện có 11 đơn vị
hành chính cấp xã thị trấn. Còn huyện Tân Uyên là huyện được chia tách ra
năm 2008 từ huyện Than Uyên trước đây và hiện nay có 10 đơn vị hành chính
cấp xã phường.
Nếu phân tích dân số theo địa bàn hành chính cấp thành phố thuộc tỉnh
và cấp huyện thì theo số liệu có từ Ban Dân tộc tỉnh (tính đến ngày 31 tháng
12 năm 2016), chúng ta thấy bức tranh phân bố thành phần dân tộc ở những
đơn vị hành chính này như sau:
Tỷ lệ
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8
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9
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Bảng 2.1: Thành phần dân tộc tỉnh Lai Châu phân theo địa bàn huyện
(nguồn: Biểu tổng hợp dân số theo thành phần dân tộc tính đến 31/12/2016 Ban dân tộc tỉnh)
Qua số lượng thành phần dân tộc ở các huyện thị như trên, chúng ta có
thể nhận thấy một vài đặc điểm như sau. Thứ nhất, đó là nếu như trên địa bàn
toàn tỉnh Lai Châu, đặc điểm dân cư Thái - Mông là chủ đạo thì tình hình lại
rất đa dạng ở địa bàn của mỗi huyện cụ thể. Những con số thống kê ở trên cho
thấy, điểm dân cư Thái - Mông nổi trội là chủ đạo chỉ đúng với địa bàn ba
huyện là Than Uyên (46.963/6.900), Tân Uyên (27.280/10.051) và Mường Tè
(10.081/6.769). Trong khi đó, ở những huyện khác còn lại tình hình dân cư
nói trên là không phải như vậy. Thậm chí ở thành phố Lai Châu, người Kinh
mới là cư dân chủ thể chứ không phải là dân cư Thái - Mông. Đặc điểm này,
theo chúng tôi là rất đáng được chú ý khi chúng ta nhìn nhận thành phần dân
cư liên quan đến cảnh huống ngôn ngữ của tình dân tộc miền núi Lai Châu.
Thứ hai, do đặc điểm thứ nhất chi phối, chúng ta sẽ nhận thấy rằng địa
bàn liên quan đến phần đất của tỉnh Lai Châu cũ (không bao gồm hai huyện
Than Uyên và Tân Uyên) có thành phần cư dân phức tạp hơn nhiều. Trong
đó, hiện diện những dân tộc ít người có số lượng nhân khẩu quá ít (như người
Mảng, người Cống, người Si La v.v) sinh sống. Những cư dân này, vừa có số
lượng người ít, lại vừa cư trú ở những địa bàn có điều kiện tự nhiên cực kỳ
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khó khăn sẽ là những cộng đồng người có điều kiện phát triển xã hội thấp
nhất. Vì thế chó thể nói Lai Châu là một tỉnh miền núi dân tộc với những tiểu
vùng dân cư có trình độ xã hội rất khác nhau. Đặc điểm dân cư như thế,
không ít thì nhiều sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực phát triển kinh tế, đến tình
trạng sử dụng ngôn ngữ của cộng đồng dân cư dân tộc trong khu vực.
2.1.2.2. Một vài đặc điểm văn hóa xã hội của dân cư tỉnh Lai Châu
Ở một tỉnh miền núi giao thông đi lại khó khăn thì thông tin liên lạc giữ
một vị trí quan trọng trong sự phát triển kinh tế của tỉnh. Theo báo cáo kinh tế
hàng năm được công bố rộng rãi, tính đến cuối năm 2009, tỉnh Lai Châu có
11 bưu cục, trong đó 68/89 địa bàn xã có điểm bưu điện văn hoá xã, ngoài ra
có thêm 22 đại lý bưu điện và điểm chuyển phát. Nhờ đó mà đã có 29/89 xã,
06 thị trấn, 03/03 phường có báo đọc được phát hàng ngày đến tay người đọc.
Về mặt văn hóa xã hội, số lượng các đơn vị cấp xã phường có báo hàng ngày
cũng ảnh hưởng đến vấn đề việc phổ cập ngôn ngữ quốc gia. Về thông tin liên
lạc, toàn tỉnh hiện có có 221 trạm BTS, tăng 111 trạm so với những năm
trước; mật độ điện thoại cố định trong tỉnh là 16,2 máy/100 dân, tăng 143%
so với năm 2008; dịch vụ Internet tiếp tục phát triển nhanh, mật độ 1,21 thuê
bao/ 100 dân, tăng 162% so với năm 2008. Chính nhờ sự phát triển này mà,
theo báo cáo kinh tế 6 tháng đầu năm 2017, tỉnh Lai Châu đã tổ chức thành
công giải vô địch đẩy gậy toàn quốc lần thứ XI một cách thành công, như là
một minh chứng cho hội nhập văn hóa toàn quốc của tỉnh.
Về giáo dục, số liệu năm học 2009-2010 cho biết có 392 trường với
5.759 lớp, tăng 27 trường, 306 lớp so với năm 2008-2009. Tính vào thời gian
của năm học này, tổng số học sinh ra lớp là 104.209 học sinh, tăng 6.117 học
sinh so với năm học trước. Đến cuối năm 2009, tỉnh cũng đã hoàn thành phổ
cập giáo dục Trung học cơ sở trên 23 xã và đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu
học đúng độ tuổi trong toàn tỉnh theo quy định của Nhà nước. Đồng thời cũng
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theo báo cáo kinh tế 6 tháng đầu năm 2017, tỉnh Lai Châu không chỉ duy trì
được những thành tích đã có đó mà còn có thêm những hoạt động rất đáng
chú ý liên quan đến cảnh huống ngôn ngữ của tỉnh. Đó là mặc dù hết sức khó
khăn nhưng vẫn duy trì được 04 lớp học tiếng Mông cho cán bộ trên địa bàn
của tỉnh để bồi dưỡng cán bộ công chức trong tỉnh trong phong trào học tiếng
dân tộc.
Về mặt kinh tế xã hội, sau khi tách tỉnh, có thể nói Lai Châu là một
trong những tỉnh có điều kiện khó khăn trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên,
sau đó do cố gắng của chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc trong
tỉnh, nền kinh tế Lai Châu đã có sự phát triển nhất định và đạt được những kết
quả quan trọng. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ở mức cao, cơ cấu
kinh tế chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển khá.
Chẳng hạn, tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP của tỉnh bình quân 13%/ năm, thu
nhập bình quân đầu người của tỉnh năm 2010 đạt 8 triệu đồng, tăng gấp 2,4
lần so với thu nhập bình quân năm 2005 trước đó. Đặc biệt, cơ cấu kinh tế
chuyển dịch theo hướng tích cực thể hiện ở tỷ trọng nông, lâm nghiệp trong
toàn tỉnh thay đổi. Ví dụ, số liệu thống kê kinh tế 6 tháng đầu năm 2017 cho
biết “năng suất lúa toàn tỉnh ước đạt 55 tạ/ha với sản lượng là 11.650 tấn”.
Như vậy, riêng về thu nhập lúa, bình quân đầu người toàn tỉnh đã đạt con số
26,6kg/người dân. Các ngành, các lĩnh vực kinh tế đều có sự phát triển theo
hướng sản xuất hàng hóa. Đặc biệt, trong tỉnh đã hình thành một số vùng sản
xuất nông lâm nghiệp tập trung, có triển vọng về hiệu quả kinh tế và xã hội
như vùng trồng cây cao su; vùng trồng cây ăn quả là thế mạnh của tỉnh, vùng
trồng ngô, vùng trồng chè thương phẩm (sản lượng chè sáu tháng đầu năm
2017 đạt 8.100 tấn).
Với sự phát triển cả về nông nghiệp - lâm nghiệp - thuỷ sản và chú ý
xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung nên kinh tế tỉnh Lai Châu đã
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có những dấu hiệu phát triển. Theo đó, có những vùng sản xuất đạt 30–50
triệu đồng/ha/năm như các vùng kinh tế thuộc cánh đồng Mường So, vùng
Bình Lư hay thung lũng Mường Than. Vào thời điểm hiện nay, tỉnh vẫn duy
trì theo hướng cải tạo, thâm canh và phát triển cây chè và cây thảo quả là hai
loại cây đặc sản có thế mạnh trong việc xuất khẩu hàng hoá ra bên ngoài của
tỉnh. Tỉnh cũng đang hướng tới xã hội hoá nghề làm rừng, chuyển cơ bản từ
lâm nghiệp truyền thống là thu hoạch sang phát triển lâm nghiệp xã hội mang
tính cộng đồng, phát triển rừng kinh tế để phục vụ cho ngành công nghiệp chế
biến của tỉnh. Mặt khác, tỉnh cũng có xu hướng tổ chức sản xuất nông thôn
theo hướng phát triển kinh tế trang trại, trong đó chú trọng lấy kinh tế hộ tư
nhân làm đơn vị tự chủ, còn các doanh nghiệp hay hợp tác xã nông lâm
nghiệp giữ vị trí là đơn vị dịch vụ hai đầu phục vụ cho kinh tế hộ phát triển
theo thế mạnh của từng vùng, từng địa bàn. Có thể nói về mặt kinh tế, xã hội
vùng cư dân dân tộc thiểu số miền núi như tỉnh Lai Châu đã có những khởi
sắc quan trọng, do đó nó tác động đến cảnh huống ngôn ngữ trong địa bàn của
tỉnh.
2.1.2.3. Một vài đặc điểm ngôn ngữ của dân cư tỉnh Lai Châu
Với thành phần cư dân như đã trình bày ở trên, đồng thời do sự thay đổi
về cơ cấu kinh tế xã hội trong những năm gần đây của tỉnh, chúng ta có thể
nhận thấy bức tranh ngôn ngữ của cư dân các dân tộc thuộc tỉnh Lai Châu sẽ
rất phức tạp. Sự phức tạp không đơn thuần là đa ngôn ngữ trên địa bàn toàn
tỉnh, mà nó còn đa ngôn ngữ trên những tiểu vùng khác nhau với thành phần
đa ngôn ngữ rất đa dạng. Tình hình đa dạng ấy có thể quan sát được như sau.
Thứ nhất, ngôn ngữ quốc gia (tiếng Việt) của những người đang sử
dụng ở tỉnh Lai Châu cũng chia làm nhiều nhóm phụ thuộc vào nguồn gốc địa
phương. Do chỗ ngôn ngữ của người Kinh vốn không phải là người bản địa
mà là người miền xuôi di cư lên xây dựng kinh tế ở miền núi (nhân sự kiện
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lịch sử giai đoạn 1958- 1960) nên chịu ảnh hưởng phương ngữ của nhiều
giọng nói thuộc các vùng như Sơn Tây, Nam Định, Thái Bình, Nghệ An v.v).
Cho nên, người Kinh ở Lai Châu cũng có nhiều giọng nói khác nhau phản ảnh
nguồn gốc xuất thân của họ. Mặt khác, do như cầu định cư phát triển theo địa
bàn sản xuất, sự phân bố của người Kinh vừa rải rác, vừa tập trung. Sự đa
dạng này, trong thực tế có ảnh hưởng đến sự tiếp xúc giữa tiếng người dân tộc
với người nói tiếng Việt.
Còn ngôn ngữ các dân tộc thiểu số trên địa bàn không chỉ đa dạng về
tính chất do số lượng người nói của các dân tộc là khác nhau mà còn thuộc
vào những họ ngôn ngữ khác nhau. Căn cứ vào sự phân loại các họ ngôn ngữ
ở Việt Nam mà Trần Trí Dõi đã công bố [Trần Trí Dõi (2016), tr 167-188] thì
ở tỉnh Lai Châu có những họ ngôn ngữ sau đây:
1. Họ ngôn ngữ Thái - Kadai. Ở Lai Châu họ ngôn ngữ này có ngôn
ngữ của các dân tộc Thái, Lào, Lự, Tày, Nùng và Giáy. Trong họ ngôn ngữ
Thái – Kadai các dân tộc lại chia thành ba nhóm là nhóm ngôn ngữ Thái, Lào,
Lự; nhóm ngôn ngữ Tày , Nùng; và nhóm Giáy. Về số người sử dụng, những
ngôn ngữ thuộc họ Thái - Kadai là bộ phận ngôn ngữ chủ thể của tỉnh Lai
Châu tuy trong nội bộ có những khác biệt nhất định. Điều này thể hiện rõ nhất
ở số lượng người nói ngôn ngữ thuộc họ Thái - Kadai.
2. Họ ngôn ngữ Mông - Dao. Ở Lai Châu họ ngôn ngữ này hiện diện
ngôn ngữ của các dân tộc Mông và Dao. Về số người sử dụng, những ngôn
ngữ thuộc họ ngôn ngữ Mông - Dao là bộ phận ngôn ngữ thứ hai đứng sau họ
ngôn ngữ chủ thể của tỉnh Lai Châu Thái - Kadai. Nói một cách khác, cộng
đồng người nói ngôn ngữ ngôn ngữ Mông - Dao ở Lai Châu cũng được coi
như là cộng đồng ngôn ngữ chủ thể của tỉnh miền núi dân tộc này.
3. Họ ngôn ngữ Hán - Tạng. Ở Lai Châu họ ngôn ngữ này hiện diện
ngôn ngữ của các dân tộc là Cống, Si La, La Hủ, Hà Nhì và Hoa. Trong
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những ngôn ngữ thuộc họ Hán - Tạng này, ngôn ngữ của các dân tộc Cống, Si
La, La Hủ, Hà Nhì thuộc về nhánh Tạng - Miến và số lượng người nói không
nhiều và đặc biệt cư dân nói những ngôn ngữ có địa bàn cư trú đi lại rất khó
khăn. Họ là những cộng đồng được coi là di cư từ Trung Quốc đến nên còn
giữ được những đặc điểm ngôn ngữ của nhánh Tạng - Miến. Trong khi đó,
tiếng Hoa của người Hoa là một ngôn ngữ của họ Hán - Tạng nhưng thuộc
nhánh Hán phía nam.
4. Họ ngôn ngữ Nam Á. Ở Lai Châu họ ngôn ngữ này gồm ngôn ngữ
của các dân tộc Kinh, Mường, Khơ Mú, Mảng, Kháng. Trong những ngôn
ngữ nói trên, rõ ràng tiếng nói của người Kinh và người Mường là ngôn ngữ
cũng của những cộng đồng dân cư mới di cư đến; ngược lại ngôn ngữ của
những nhóm cư dân rất ít người như Khơ Mú, Mảng, Kháng mới là những
cộng động người được coi là người bản địa. Tuy nhiên, ở vào thời điểm hiện
nay, trừ tiếng Việt của người Kinh là ngôn ngữ quốc gia và tiếng Mường có
số lượng người cũng không nhiều, những ngôn ngữ Khơ Mú. Mảng, Kháng
không giữ vị thế là ngôn ngữ chủ thể của địa bàn như tiếng Thái hay tiếng
Mông mà chúng tôi đã nói ở trên. Thậm chí, những cộng đồng người Khơ
Mú, Mảng, Kháng khi ra ngoài xã hội lại thường phải dùng tiếng Thái hay
tiếng Mông để giao tiếp với tư cách như là một ngôn ngữ phổ thông vùng.
Tính đa dạng về ngôn ngữ mang đặc trưng đa dạng dân tộc của các dân
tộc thiểu số; đồng thời mỗi một ngôn ngữ như vậy thường có bản sắc riêng.
Do đặc điểm dân cư của tỉnh Lai Châu chiếm gần 80% số người là người dân
tộc thiểu số nên đây là địa bàn dân tộc thiểu số và học sinh trên địa bàn cũng
chủ yếu là dân tộc thiểu số. Trong điều kiện xã hội như vậy nên có thể coi
ngành giáo dục của tỉnh là ngành giáo dục thuần túy dân tộc thiểu số. Tuy
nhiên, trong cộng đồng các dân tộc ngôn ngữ mẹ đẻ đang có xu hướng mất
dần đi, do những cộng đồng này chịu ảnh hưởng rõ nét của ngôn ngữ chủ thể
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của khu vực là tiếng Thái và sau đó là ngôn ngữ quốc gia của dân tộc Kinh.
Theo đó sự phân bố các ngôn ngữ của các dân tộc phụ thuộc vào địa bàn từng
huyện sẽ chi phối đến thái độ ngôn ngữ của người dân tộc thiểu số đối với
ngôn ngữ chủ thể và ngôn ngữ quốc gia.
2.2. Cảnh huống ngôn ngữ ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh
Lai Châu
Như chúng tôi đã sơ bộ trình bày ở phần mở đầu, trường phổ thông dân
tộc nội trú tỉnh Lai Châu hiện nay có 12 lớp học, với tổng số 395 học sinh.
Trong đó mỗi một cấp học có được bốn lớp. Trên thực tế, số học sinh đó chủ
yếu là học sinh người dân tộc Thái, Mông, Dao, Mường, Giáy, Khơ Mú, Hà
Nhì v.v. Tuy không bao gồm đầy đủ 20 thành phần dân tộc sinh sống trong
địa bàn của tỉnh, nhưng trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu vẫn là
một nơi tập trung nhiều dân tộc mang đặc điểm tương đối điển hình về cảnh
huống ngôn ngữ của tỉnh Lai Châu nói riêng và khu vực Tây Bắc nói chung.
Mặt khác, vì là tỉnh mới được thành lập so với những những địa bàn
khác trong khu vực Tây Bắc, trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu
là nơi chịu nhiều tác động của việc phân vùng kinh tế, hội tụ những đặc điểm
của tình trạng hiện đại hóa, của sự di dân và quá trình đô thị hóa nhưng vẫn
thể hiện tính đa bản sắc của vùng dân tộc thiểu số. Vì vậy, ở mục 2.2 của
chương 2 này, chúng tôi sẽ miêu tả về trạng thái song ngữ ở trường phổ thông
dân tộc nội trú trên cơ sở phân tích thành phần học sinh theo học ở trường;
sau đó phân tích thành phần học sinh theo thành phần dân tộc xuất thân. Việc
làm đó là để góp phần nghiên cứu vấn đề song ngữ nhằm bổ sung những vấn
đề lí luận và thực tiễn về tình trạng song ngữ trong hiện nay ở Việt Nam nói
chung và vùng dân tộc thiểu số nói riêng. Công việc này, vì thế, cũng ít nhiều
có thể phục vụ cho nhiệm vụ giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số trên địa
bàn của tỉnh Lai Châu nói riêng, vùng dân tộc miền núi Tây Bắc và nước ta
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nói chung.
2.2.1. Thành phần học sinh dân tộc của trường phổ thông dân tộc
nội trú
Trong năm học này, trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu có
12 lớp, với tổng số 395 học sinh. Trong những năm qua nhà trường đã tuyển
vào tổng cộng 1.260 học sinh là con em của 13/20 dân tộc thiểu số cư trú ở
các huyện, thành phố trong tỉnh. Trong số những học sinh được tuyển vào
trường, chủ yếu là người dân tộc Thái, dân tộc Mông, dân tộc Dao, dân tộc
Mường, dân tộc Giáy, dân tộc Khơ Mú, dân tộc Hà Nhì…Với thành phần dân
tộc của học sinh như vậy, trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu có
đặc điểm tương đối điển hình về cảnh huống ngôn ngữ của khu vực Tây Bắc
nói chung là đa dân tộc thiểu số.
Mặt khác, do tình trạng là tỉnh mới được tách ra từ tỉnh Lai Châu (cũ),
trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu (mới) cũng là nơi chịu nhiều
tác động của việc phân công lại chức năng của nhà trường, chịu tác động của
sự phân vùng kinh tế ở tỉnh mới, hội tụ những đặc điểm của tình trạng hiện
đại hóa, của sự di dân và quá trình đô thị hóa trên một địa bàn mới. Vì vậy,
đây cũng là nơi có nhiều nhân tố phù hợp để có thể nghiên cứu về trạng thái
song ngữ ở trường phổ thông dân tộc nội trú nói riêng và ở toàn tỉnh Lai Châu
nói chung. Việc đề tài của chúng tôi lựa chọn trường phổ thông dân tộc nội
trú tỉnh Lai Châu để nghiên cứu vấn đề song ngữ sẽ góp phần bổ sung những
vấn đề lí luận và thực tiễn về tình trạng song ngữ trong hiện nay ở Việt Nam
nói chung và vùng dân tộc thiểu số nói riêng. Công việc này ít nhiều có thể
phục vụ cho nhiệm vụ giáo dục ngôn ngữ vùng dân tộc thiểu số miền núi của
nước ta.
2.2.1.1. Về thành phần dân tộc của học sinh của trường
Để nhận biết về cảnh huống ngôn ngữ ở ngôi trường này, trước hết
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chúng ta sẽ phải phân tích thành phần học sinh dân tộc ở trường phổ thông
dân tộc nội trú Lai Châu. Qua sự phân tích này, theo ý kiến của chúng tôi,
chúng ta sẽ phần nào nhận diện được bức tranh dân tộc và kết quả hoạt động
giáo dục dân tộc trên một địa bàn lãnh thổ cụ thể. Sau đây là số lượng thành
phần dân tộc ở mỗi cấp học và trong toàn trường.
Như chúng tôi đã nói ở trên, trường phổ thông dân tộc nội trú Lai Châu
có 12 lớp học với mỗi cấp có 04 lớp. Thành phần dân tộc của học sinh chia
theo lớp hiện nay là như sau.
TT

Dân

Học sinh dân tộc chia theo lớp

Nữ học sinh dân tộc chia theo

tộc

lớp
TS

10

11

12

TS

10

11

12

1

Kinh

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Thái

199

80

72

46

130

59

38

33

3

Mông

80

24

25

31

20

09

06

05

4

Dao

44

18

08

18

29

12

06

11

5

K Mú

09

03

-

06

04

02

-

02

6

Giáy

21

10

07

04

16

08

05

03

7

Lự

06

04

-

02

04

03

-

01

8

Lào

06

02

01

03

04

01

01

02

9

Cống

02

-

02

-

01

-

01

-

10 S La

01

-

01

-

01

-

01

-

11 Mảng

01

01

-

-

01

01

-

-

12 L Hủ

-

-

-

-

-

-

-

-

13 Tày

-

-

-

-

-

-

-

-

14 Mường 1

-

1

-

-

-

-

-

15 Hoa

1

-

1

-

-

-

-

-

16 H Nhì

20

08

05

07

12

06

03

03
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17 Nùng

-

-

-

-

-

-

-

-

18 Kháng

-

-

-

-

-

-

-

-

19 Khác

-

-

-

-

-

-

-

-

391

150

123

117

222

101

61

60

Cộng

20

Bảng 2.2: Thành phần dân tộc của học sinh trường dân tộc nội trú tỉnh Lai
Châu (nguồn: Biểu tổng hợp học sinh theo thành phần dân tộc năm học
2017-2018 của Trường)
2.2.1.2. Một vài nhận xét về thành phần dân tộc của học sinh của
trường
Số lượng tổng hợp về thành phần học sinh dân tộc của trường phổ
thông dân tộc nội trú Lai Châu cho phép chúng ta có thể đưa ra một vài nhận
xét. Những nhận xét ấy là sự phản ánh những đặc điểm về cảnh huống ngôn
ngữ của nhà trường. Do đó nó cũng là những nhận xét phản ánh cảnh huống
ngôn ngữ của địa bàn tỉnh Lai Châu.
Thứ nhất, có thể thấy tuy không phải tất cả các dân tộc đều có học sinh
học tập ở trường nhưng với số học sinh của 13/20 dân tộc (hơn 72%) theo
học, rõ ràng, trường phổ thông dân tộc nội trú Lai Châu là môi trường đa dân
tộc, do đó cũng là môi trường đa dạng văn hóa. Tính đa dân tộc như thế phản
ánh gần như đầy đủ bức tranh dân tộc thiểu số của tỉnh. Thứ hai là, với sự
khác biệt về tỷ lệ dân số so với tỷ lệ học sinh đi học, chúng ta thấy yêu cầu
tiếp nhận giáo dục ở mỗi dân tộc ở địa bàn tỉnh Lai Châu không phụ thuộc
vào tỷ lệ dân số mà cộng đồng đó hiện hiện trên địa bàn tỉnh. Chẳng hạn, nếu
như hai dân tộc Thái và Mông chiếm số lượng đông nhất trên địa bàn tỉnh (lần
lượt theo tỷ lệ 31.93% và 23.93% tổng dân số của tỉnh) và số học sinh có mặt
ở trường phổ thông nội trú cũng chiếm đa số (với tỷ lệ lần lượt là 50.76% và
20.51%) thì một vài dân tộc khác lại không như thế. Ví dụ ở trường hợp dân
tộc Hà Nhì tuy chỉ có tỷ lệ dân số trong tỉnh là 3.54% nhưng học sinh dân tộc
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này có mặt ở trường lên đến mức 5.12%; hay như dân tộc Dao có tỷ lệ dân số
trong tỉnh ở mức là 13% nhưng học sinh dân tộc này lại chỉ có mặt ở trường ở
mức 11%; trong khi đó dân tộc Giáy chỉ có tỷ lệ dân số trong tỉnh là 2.69%
nhưng học sinh dân tộc này có mặt ở trường chiếm 5.38% v.v. Sự khác biệt
về tỷ lệ học sinh họp tập tại trường so với tỷ lệ dân số trong tỉnh đã phản ánh
rằng việc tiếp nhận giáo dục của cộng dân tộc thiểu số ở địa bàn này không
chỉ đơn thuần liên quan đến số lượng dân số mà có liên quan đến những vấn
đề khác.
Như vậy, trong khi hiện nay các dân tộc Tày, Nùng, Kháng, La Hủ
không có học sinh theo học trường phổ thông dân tộc nội trú thì dân tộc Thái
lại có số học sinh chiếm đa số, hơn hẳn tỷ lệ cư dân cư trú trên địa bàn của
tỉnh. Với 50.76% số học sinh theo học ở trường, gần như gấp hơn hai lần rưỡi
dân tộc thứ hai là người Mông (20.51%), có thể nói tiếng Thái dường như trở
thành ngôn ngữ chủ yếu của địa bàn trường phổ thông dân tộc nội trú này. Rất
có thể với tỷ lệ học sinh dân tộc Thái như thế, ngôn ngữ dân tộc dùng trong
nhà trường không đơn thuần giống như ngôn ngữ dân tộc dùng ngoài xã hội.
Đây rõ ràng là một đặc điểm hay chỉ số nói lên nhiều điều liên quan đến chỉ
số thụ hưởng giáo dục trong địa bàn tỉnh, chỉ số sử dụng ngôn ngữ trên một
địa bàn đa dân tộc như tỉnh Lai Châu.
Cuối cùng, có một chỉ số thú vị cũng cần được chỉ ra liên quan đến chỉ
số giới trong cảnh huống ngôn ngữ của trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh
Lai Châu. Đó là, nếu như ở trường hợp học sinh dân tộc Thái, tương quan
giữa nữ giới và nam giới là 65.65% và 34.35%; thì ở trường hợp những dân
tộc như Dao, Giáy, Hà Nhì v.v cũng có tình trạng tương tự như vậy. Nói khác
đi, ở những dân tộc này dường như không có sự phân biệt giữa “nam” và
“nữ” trong việc học hành. Trong khi đó thì ở một vài dân tộc khác trong tỉnh,
tình hình lại không phải như thế. Những dân tộc có tương quan giữa học sinh
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nữ giới và nam giới khác với tình trạng nói trên của người Thái là học sinh
dân tộc Mông. Đối với dân tộc này, học sinh nam lên đến 75%, nhưng học
sinh nữ chỉ ở mức 25%. Trường hợp dân tộc Dao cũng vậy; ở đây học sinh
nam là 73%, còn học sinh nữ là 27%. Đối với dân tộc Khơ Mú tỷ lệ gần như
cân bằng nhau: nam là 55%, nữ là 45%, v.v. Chúng tôi thấy rằng một vài con
số nói trên cho thấy bức tranh đa dân thuộc cảnh huống ngôn ngữ ở trường
phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu không những đa dạng mà rất phức tạp
phản ánh truyền thống xã hội và điều kiện kinh tế của các dân tộc khác nhau
trong tỉnh.
2.2.2. Thành phần dân tộc của học sinh trường phổ thông dân tộc
nội trú tính theo địa bàn cư trú
Để thấy rõ hơn đặc điểm cảnh huống ngôn ngữ phản ánh qua tình trạng
học sinh theo học ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu, dưới đây
chúng ta sẽ phân tích thành phần dân tộc của học sinh theo địa bàn cư trú của
các em. Bức tranh này, theo chúng tôi, sẽ có chúng ta thấy một khía cạnh
khác của số học sinh dân tộc theo học ở ngôi trường này. Sau đây là những số
liệu cụ thể phản ánh bức tranh ấy.
Tp Lai

Tam

Than

Tân

Phong

Sìn

Mường

Nậm

Châu

Đường

Uyên

Uyên

Thổ

Hồ

Tè

Nhùn

Kinh

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Thái

02

02

91

23

11

52

08

06

3

Mông

05

16

16

04

17

17

03

01

4

Dao

-

07

03

03

10

13

-

-

5

K Mú

-

-

01

06

02

-

-

-

6

Giáy

07

06

-

-

06

-

01

-

7

Lự

-

05

-

-

-

01

-

-

8

Lào

-

05

-

01

-

-

-

-

TT

Dân tộc

1
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9

Cống

-

-

-

-

-

-

-

-

10

S La

-

-

-

-

-

-

01

-

11

Mảng

-

-

-

-

-

-

01

-

12

L Hủ

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Tày

-

-

-

-

-

-

-

-

14

Mường

-

-

-

-

-

02

-

-

15

Hoa

-

-

-

-

-

01

-

-

16

H Nhì

-

-

-

-

10

01

09

-

17

Nùng

-

-

-

-

-

-

-

-

18

Kháng

-

-

-

-

-

-

-

-

19

Khác

-

-

-

-

-

-

-

-

Bảng 2.3. Thành phần dân tộc của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú
tính theo địa bàn cư trú
Số liệu phản ánh thành phần dân tộc của học sinh trường phổ thông dân
tộc nội trú tính theo địa bàn cư trú ở trên cũng cho phép nêu ra một vài nhận
xét phản ánh đặc điểm cảnh huống ngôn ngữ trên địa bàn. Ở trường hợp dân
tộc Thái, chúng ta thấy nơi có cộng đồng người này cư trú đông nhất lần lượt
là các huyện Than Uyên (33.64%), Tân Uyên (19.54%), Sìn Hồ (17.02%),
Phong Thổ (10.01%), Mường Tè (7.22%) v.v. Còn số học sinh của dân tộc
này theo học ở trường phổ thông dân tộc nội trú lại có tỷ lệ là Than Uyên
45.95%, Sìn Hồ 26.26%, Tân Uyên 11.61%, Phong Thổ 5.55% và Mường Tè
4.04%. Sự thay đổi này cho thấy học sinh người Thái ở Than Uyên và Sìn Hồ
học ở trường phổ thông dân tộc nội trú nhiều hơn. Rất có thể, điều này là sự
phản ánh về tình trạng kinh tế, xã hội của những vùng khác nhau và là sự
phản ánh thái độ ngôn ngữ của người Thái ở mỗi địa bàn là khác nhau.
Đối với dân tộc Mông thì cộng đồng người này cư trú đông nhất lần
lượt là các huyện Sìn Hồ (26.41%), Phong Thổ (20.40%), Tam Đường
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(19.02%), Tân Uyên (9.60%), Nậm Nhùn (9.39%), Than Uyên (6.59%) v.v.
Tuy nhiên, số lượng học sinh của dân tộc theo học ở trường phổ thông dân tộc
nội trú tỉnh lại có tỷ lệ như sau. Huyện Phong Thổ và Sìn Hồ có tỷ lệ học sinh
Mông ở trường là như nhau (21.25%); huyện Tam Đường và Than Uyên cũng
có tỷ lệ như nhau (20%). Trong khí đó học sinh người Mông ở Tân Uyên đến
học ở trường này là 5%; còn ở Nậm Nhùn chỉ là 1.25%. Rõ ràng, tỷ lệ học
sinh người Mông đi học ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh so với dân số
trên địa bàn là rất khác nhau. Điều này, như vậy, cũng phản ánh về tình trạng
kinh tế, xã hội và thái độ ngôn ngữ của người Mông ở mỗi địa bàn cụ thể là
khác nhau.
2.3. Tiểu kết chương 2
Với những gì đã trình bày ở chương 2 phản ánh cảnh huống ngôn ngữ
trên địa bàn, chúng ta có thể tóm lược lại như sau.
Địa bàn tỉnh dân tộc miền núi Lai Châu là một địa bàn đa dân tộc có cư
dân nói nhiều hệ ngôn ngữ khác nhau. Tuy nhiên, cư dân chủ thể trên địa bàn
là cộng đồng người Thái và cộng đồng người Mông. Trong một tình trạng
như vậy, hai ngôn ngữ Thái và Mông giữ vai trò là “ngôn ngữ phổ thông
vùng” trên địa bàn sẽ là một tất yếu khách quan. Đặc điểm nổi bật trên địa
bàn toàn tỉnh như thế cũng đã được thể hiện trong cảnh huống ngôn ngữ của
trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh. Ở địa bàn “thu hẹp” hơn này, học sinh
theo học cũng chủ yếu là học sinh dân tộc Thái (50.76%) và sau đó là học
sinh dân tộc Mông (20.51%). Trong địa bàn, học sinh của 11 dân tộc còn lại
chỉ chiếm tỷ lệ 28.73% toàn trường. Với tỷ lệ học sinh ở trường như trên, rất
có thể ngôn ngữ được sử dụng phổ biến trong trường phổ thông dân tộc nội
trú cũng sẽ là ngôn ngữ của cộng đồng người Thái và cộng đồng người Mông.
Khi so sánh tỷ lệ học sinh theo học ở trường phổ thông dân tộc nội trú
của tỉnh với tỷ lệ dân cư trên địa bàn các huyện khác nhau, chúng ta còn nhận
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thấy có một tỷ lệ tương ứng rất đa dạng ở những địa bàn khác nhau. Điều này
có lẽ phản ánh một tình trạng là học sinh dân tộc thiểu số trong địa bàn tỉnh
Lai Châu tiếp nhận giáo dục phụ thuộc vào những đặc điểm kinh tế - xã hội,
truyền thống văn hóa của từng vùng và phụ thuộc vào thái độ ngôn ngữ của
cộng đồng người dân tộc thiểu số cụ thể.
Và chắc chắn những đặc điểm quy định khả năng học sinh đến trường
là rất khác nhau. Và vì thế để thấy rõ sự khác nhau có thể có đó, ở chương 3
sau đây, chúng tôi sẽ khảo sát về tình trạng sử sụng ngôn ngữ cũng như năng
lực sử dụng ngôn ngữ của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh.
Những số liệu về tình trạng sử sụng ngôn ngữ của học sinh ở những hoàn
cảnh khác nhau sẽ thể hiện đặc điểm về thái độ ngôn ngữ của học sinh trong
một môi trường song ngữ.
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Chương 3
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGÔN NGỮ CỦA HỌC SINH
TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH LAI CHÂU
Trong chương này, chúng tôi sẽ khảo sát đặc điểm tình hình sử dụng
ngôn ngữ của học sinh dân tộc thiểu số ở trường phổ thông dân tộc nội trú
tỉnh Lai Châu trong môi trường gia đình và ngoài xã hội, các tình huống giao
tiếp quy thức và phi quy thức, cũng như ngôn ngữ chính được sử dụng trong
các tình huống đó. Theo đó, chúng tôi cho rằng chính đặc điểm sử dụng ngôn
ngữ của học sinh dân tộc là sự phản ánh năng lực ngôn ngữ của các em.
3.1. Tình hình sử dụng ngôn ngữ thể hiện năng lực tiếng Việt
Dựa vào kết quả khảo sát thực tế, ở đây chúng tôi sẽ trình bày các kết
quả nghiên cứu về tình hình sử dụng ngôn ngữ thể hiện năng lực ngôn ngữ
của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu. Từ những kết
quả khảo sát đó, chúng ta phân tích những đặc điểm của việc sử dụng ngôn
ngữ của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu trong các
lĩnh vực giao tiếp khác nhau.
Trên thực tế, năng lực ngôn ngữ chính là khả năng sử dụng ngôn ngữ
của học sinh ở từng hoàn cảnh giao tiếp cụ thể. Trong luận văn của mình, trên
cơ sở tham khảo các công trình trình nghiên cứu trước đây về địa hạt này
chúng tôi, chúng tôi cũng phân chia chia năng lực ngôn ngữ theo 5 mức độ cụ
thể là: a. Không biết; b. Dùng để chào hỏi được; c. Có thể giao tiếp đơn giản
hàng ngày; d. Nói thông thạo tiếng, nhưng không biết chữ; đ. Vừa nói thạo,
vừa biết chữ của ngôn ngữ. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy sự phân chia năm
mức độ sử dụng ngôn ngữ như trên vẫn còn mang tính chất tương đối để đánh
giá. Vì ở đây, về cơ bản chúng ta vẫn phải dựa và mức độ “tự đánh giá” của
người được phỏng vấn chứ không phải dựa vào kết quả đánh giá khách quan
như tổ chức một kỳ thi.
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Chúng tôi cũng xin lưu ý là đối với mức độ 5, tiêu chí “biết chữ” vẫn
còn chưa thật rõ ràng. Ở đây, những học sinh có khả năng đọc và viết từ đơn
giản đến thành thạo chữ viết thì đều được gộp vào nhóm tiêu chí “biết chữ”
để phân biệt với nhóm tiêu chí không có khả năng đọc viết chữ tiếng Việt gọi
là “không biết chữ”. Trên thực tế cũng cần nhấn mạnh thêm một điều nữa là
do trình độ phát âm của học sinh chưa chuẩn nên cách thức phát âm của cá
nhân học sinh có thể ảnh hưởng đến chính tả. Tức là, thường thường khi phát
âm thế nào thì các em học sinh sẽ viết như thế; cho nên khi viết có em thường
nhầm lẫn các âm đầu như “l” với “n” , “n” với “đ” v.v…
3.1.1. Mức độ thể hiện năng lực tiếng Việt
Dựa vào 5 mức độ đánh giá năng lực ngôn ngữ mà luận văn đã phân
chia ở trên, chúng tôi thu được kết quả khảo sát trên 391 học sinh trường phổ
thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu. Kết quả cho thấy tình hình sử dụng ngôn
ngữ thể hiện khả năng tiếng Việt của các em học sinh như sau:
Khả năng tiếng Việt

Tổng

Tỉ lệ %

Không biết

0

0%

Chào hỏi được

0

0%

Giao tiếp đơn giản

0

0%

Nói thạo, không biết chữ

0

0%

Nói thạo, biết chữ

391

100%

Tổng

391

100%

Bảng 3.1: Tình hình sử dụng tiếng Việt của các em học sinh ở trường phổ
thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu
Qua bảng số liệu thống kê nói trên, người ta có thể thấy 100% học sinh
trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu đều có khả năng nói và viết
tiếng Việt ở mức độ rất tốt. Do các em được học tập và tiếp xúc với môi
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trường mà ngôn ngữ tiếng Việt được sử dụng là chủ yếu nên bản thân các em
sử dụng tốt ngôn ngữ này. Rõ ràng đây là những học sinh được tuyển chọn từ
các huyện về nên là những học sinh dân tộc thiểu số được thụ hưởng giáo dục
tiếng Việt tốt, phản ánh năng lực tiếng Việt ở mức độ tốt của các em.
3.1.2. Tình hình sử dụng tiếng Việt với những điều kiện khác nhau
Tuy nhiên, để có thể đánh giá cụ thể và chi tiết hơn về tình hình sử
dụng ngôn ngữ thể hiện năng lực tiếng Việt của học sinh người dân tộc thiểu
số ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu, chúng tôi sẽ phân tích cụ
thể hơn trong trường hợp cụ thể liên quan đến giới tính, tuổi tác, dân tộc, trình
độ học vấn của học sinh.
3.1.2.1. Tình hình sử dụng tiếng Việt và giới tính học sinh
Kết quả khảo sát tình hình sử dụng ngôn ngữ thể hiện năng lực tiếng
Việt trong mối quan hệ với giới tính theo từng dân tộc được trình bày trong
bảng 3.2 dưới đây.
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Dân tộc
Năng lực TV

Thái

Mông

Dao

Hà Nhì

Tổng hợp

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Chào hỏi được

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Giao tiếp đơn giản

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

130

60

20

15

29

8

12

152

191

69

130

60

20

15

29

8

12

152

191

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Nói thạo, không biết
chữ
Nói thạo, biết chữ
Tổng

Bảng 3.2: Tình hình sử dụng tiếng Việt của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh theo theo giới tính
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Qua bảng 3.2, xét theo tiêu chí giới tính, chúng ta có thể khẳng định
rằng khả năng tiếng Việt của các em học sinh dân tộc thiểu số ở trường phổ
thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu là rất tốt và khả năng ấy đồng đều giữa
các thành phần dân tộc. Các em có thể nói thạo và viết thạo tiếng Việt. Do các
em học sinh của trường được tuyển chọn từ các huyện trên địa bàn toàn tỉnh
nên thông số này là bình thường. Chính vì thế mà các em mới đủ khả năng thi
tuyển vào trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh. Như vậy số liệu ấy xác
nhận khả năng tiếng Việt của các em là rất tốt.
Mặc dù chúng ta ta có thể kết luận các em học sinh dân tộc thiểu số
thuộc nhóm dân tộc Thái, Mông, Dao, Hà Nhì có năng lực giao tiếp tiếng Việt
tốt. Tuy nhiên xét về mặt giới tính thì tỉ lệ nam nữ, như phần phân tích về
cảnh huống đã chỉ ra, ở các dân tộc không giống nhau. Đối với dân tộc Thái
và Hà Nhì tỉ lệ nữ giới chiếm số lượng nhiều hơn nam giới; nhưng đối với dân
tộc Mông và Dao thì tỉ lệ nam giới chiếm số lượng nhiều hơn nữ giới. Tỉ lệ
này cho thấy có thể trong xã hội, các dân tộc như Mông và Dao khả năng giao
tiếp bằng tiếng Việt của nữ giới còn thấp hơn nam giới; trong khi đó ở dân tộc
Thái và Hà Nhì thì tỉ lệ nữa giới có năng lực tiếng Việt chiếm ưu thế hơn so
với nam giới. Đặc điểm này có thể phản ánh một truyền thống văn hóa xã hội
của cộng đồng dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
3.1.2.2. Tình trạng sử dụng tiếng Việt và lứa tuổi học sinh
Nếu phân tích theo độ tuổi, tình trạng sử dụng tiếng Việt và lứa tuổi
học sinh là như sau (xin xem bảng 3.3):
Tuổi

16

Dân tộc
Khả năng

Thái

Chào hỏi được
Giao tiếp đơn giản
Nói thạo, không biết chữ

69

Mông

Dao

Hà

Tổng

Nhì

số

Nói thạo, biết chữ
17

79

23

18

6

126

74

23

8

5

110

45

32

17

8

102

1

1

1

1

4

0

1

0

0

1

199

80

44

20

343

Chào hỏi được
Giao tiếp đơn giản
Nói thạo, không biết chữ
Nói thạo, biết chữ
Tổng nhóm

18

Chào hỏi được
Giao tiếp đơn giản
Nói thạo, không biết chữ
Nói thạo, biết chữ
Tổng nhóm

19

Chào hỏi được
Giao tiếp đơn giản
Nói thạo, không biết chữ
Nói thạo, biết chữ
Tổng nhóm

20

Chào hỏi được
Giao tiếp đơn giản
Nói thạo, không biết chữ
Nói thạo, biết chữ
Tổng nhóm

Tổng

Bảng 3.3: Tình hình sử dụng ngôn ngữ thể hiện năng lực tiếng Việt của học
sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh theo theo lứa tuổi
Xét theo lứa tuổi, kết quả khảo sát ở bảng 3.3 đã cho thấy ở cả 4 dân
tộc thuộc phạm vi khảo sát đều có khả năng tiểng Việt cao. Từ đó có thể kết
luận, đối với người dân tộc thiểu số ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh
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Lai Châu thì năng lực tiếng Việt ở các nhóm dân tộc và ở các độ tuổi là đồng
đều như nhau. Do các em được lựa chọn thi tuyển đầu vào và được sinh
sống, học tập trong môi trường giao tiếp chủ yếu bằng tiếng Việt. Kết quả cho
ta thấy được các em học sinh được đến trường học tập trung và nhận được sự
trợ cấp của nhà nước trong quá trình học tập nên trình độ học vấn cao thì khả
năng ngôn ngữ tiếng Việt cũng phát triển tốt hơn.
3.1.2.3. Mối tương quan giữa năng lực tiếng Việt và trình độ học vấn
Vì trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu là trường trung học
phổ thông nên trình độ của học sinh thống nhất là như sau:
Dân tộc
Trình độ

Thái

Mông

Dao

Hà Nhì

Tổng số

THPT

199 (100%)

80 (100%) 44 (100%) 20 (100%)

343(100%)

Tổng

199 (100%)

80 (100%)

343 (100%)

44 (100%)

20 (100%)

Bảng 3.4: trình độ học vấn của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú
Lai Châu
Kết quả khảo sát tình trạng sử dụng ngôn ngữ phản ánh năng lực tiếng
Việt trong mối quan hệ với trình độ học vấn theo từng dân tộc như bảng trên
cho ta thấy đặc điểm như sau: Đối tượng nghiên cứu là học sinh trường phổ
thông dân tộc nội trú tỉnh Lai châu nên các em học THPT bao gồm các khối
lớp 10, 11 và 12. Qua khảo sát cho thấy với 199 học sinh dân tộc Thái, 80 học
sinh dân tộc Mông, 44 học sinh dân tộc Dao, 20 học sinh dân tộc Hà Nhì và
48 học sinh thuộc các dân tộc khác (Giáy, Lào, Hoa, Khơ Mú, Lự, Mảng,
Cống, Si La) thì tỉ lệ là tuyệt đối 100% các em học sinh đều có khả năng nói
thành thạo và biết chữ tiếng Việt. Kết quả khảo sát như ở bảng 3.4 cũng cho
thấy khả năng tiếng Việt của học sinh tỉ lệ thuận với trình độ học vấn PTTH.
Từ đó ta có thể thấy rằng trình độ học vấn THPT là một yếu tố có vai trò
quyết định đến nặng lực ngôn ngữ tiếng Việt của học sinh dân tộc thiểu số ở
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trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu Kết quả này, như vậy, là
không có gì bất thường vì những người được đến trường và có cơ hội học
hành lên cao thì năng lực tiếng Việt chắc chắn cũng sẽ được tăng cường và
phát triển. Điều đó còn cho thấy, những học sinh được chọn vào PTTH nội
trú của tỉnh Lai Châu, về năng lực ngôn ngữ quốc gia, thực sự là những học
sinh ưu tú.
Tuy nhiên, do điều kiện thời gian thực hiện luận văn thạc sỹ, ở đây
chúng tôi chưa có điều kiện phân tích sâu hơn về tình hình sử dụng tiếng Việt
của học sinh dân tộc trường PTTH dân tộc nội trú của tỉnh Lai Châu liên quan
đến đặc điểm kinh tế của gia đình. Bảng số liệu nói trên chưa cho biết nhóm
học sinh THPT dân tộc có trình độ cao nên tiếp xúc với tiếng Việt nhiều hơn
liệu đã có sự tác động của nghề nghiệp cũng như thái độ ngôn ngữ của cha
mẹ các em học sinh hay không. Khi điều kiện cho phép, chúng tôi sẽ phân
tích ở khía cạnh này để tìm hiểu khả năng nói tiếng Việt ở mỗi nhóm nghề
nghiệp của cha mẹ học sinh để xem nhóm nghề nghiệp nào đạt mức tuyệt đối.
3.1.2.4. Năng lực tiếng Việt và kinh tế gia đình học sinh
Bên cạnh những yếu tố về giới tính, tuổi tác, trình độ học vấn, nghề
nghiệp thì tình hình kinh tế của gia đình cũng là yếu tố có khả năng tác động
đến việc sử dụng ngôn ngữ của học sinh dân tộc thiểu số ở trường phổ thông
dân tộc nội trú tỉnh. Tình hình kinh tế là tình hình kinh tế chung của gia đình
trong mối tương quan với mức sống bình quân ở bản. Để đánh giá tình hình
kinh tế, chúng tôi để học sinh tự đánh giá theo nhận thức chủ quan của các
em (so với mặt bằng chung của cả xã) kết họp với sự quan sát khách quan bên
ngoài. Có 3 mức độ mà chúng tôi gợi ý là: khó khăn, bình thường và dư dả.
Đánh giá này, về mặt quan sát khách quan, là dựa trên tài sản hiện có của gia
đình. Chúng tôi cũng giải thích cho học sinh về số người có việc làm và có
thu nhập trên tổng số thành viên trong gia đình, tổng số thu nhập bình quân
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của cả gia đình. Có nhiều trường hợp khi dể học sinh tự đánh giá thì các em
tự nhận ở mức khó khăn. Nhưng sau khi trao đổi chuyện trò với học sinh,
chúng tôi nhận thấy gia đình các em có mức sống cao hơn so với mặt bằng
chung của phần lớn những gia đình khác ở trong bản. Khi đó, chúng tôi trao
đổi và giới thiệu gia đình các em thuộc vào nhóm có kinh tế ở mức bình
thường.
Kết quả cụ thể về tình hình kinh tế gia đình của những học sinh trong
phạm vi khảo sát được trình bày ở bảng 3.5 sau đây:
Dân tộc

Thái

Kinh tế
Khó khăn
Bình
thường
Dư giả
Tổng

32

16%

165 83%
2

1%

199 100%

Mông

Dao

Hà Nhì

Tổng số

35 43,7% 29

66%

12

60%

108

31,5%

44

55%

15

34%

8

40%

232

67,6%

01

1,3%

0

0

0

3

0,9

80

100%

44

20

100%

343

100%

100%

Bảng 3.5: Khả năng tiếng Việt của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú
tỉnh tỉnh theo tình hình kinh tế gia đình
Những kết quả khảo sát trong bảng 3.5 cho thấy phần lớn gia đình người
Thái có kinh tế ở mức bình thường (83%) còn các gia đình học sinh dân tộc
thiểu số trong phạm vi khảo sát đều có kinh tế được các em xác định là ở mức
độ khó khăn (16%). Tỉ lệ kinh tế ở ở mức bình thường của học sinh người
Mông là gần 44%, của học sinh người Hà Nhì là 40%, của học sinh người Dao
là 34% , tiếp đó là người Hà Nhì 60%, người Mông là 43%. Trong số 343 đối
tượng nghiên cứu, chỉ có 3 học sinh tự nhận kinh tế ở mức dư dả; trong đó 2
học sinh là người Thái và 1 học sinh là người Mông. Như vậy, có thể kết luận,
về kinh tế, người Thái có mức sống cao hơn so với các dân tộc còn lại là người
Mông , Dao và Hà Nhì. Và vì thế, số lượng học sinh đến trường THPT dân tộc
nội trú cũng nhiều hơn.
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Ngoài những tác nhân về giới tính, tuổi tác, trình độ học vấn và tình
hình kinh tế của gia đình thì rất có thể những yếu tố như thành phần dân tộc
của bố/ mẹ, ngôn ngữ đầu tiên, thời gian sống ở làng, nơi sinh ra và lớn lên
cũng ảnh hưởng đến tình hình sử dụng ngôn ngữ của học sinh. Tuy nhiên, kết
quả nghiên cứu ban đầu cho thấy những yếu tố này có thể không giữ vai trò
quyết định vì hầu hết học sinh trong phạm vi khảo sát đều có bố/mẹ là người
cùng dân tộc, tiếng dân tộc của họ cũng là ngôn ngữ đầu tiên mà họ nói được
và họ đều sinh ra cũng như lớn lên ở bản làng của họ.
3.2. Tình hình sử dụng tiếng dân tộc của học sinh trường THPT
dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu
Khi nói về tình hình sử dụng ngôn ngữ ở đây là nói về việc sử dụng
tiếng dân tộc. Trước hết là nói về trường hợp dùng tiếng mẹ đẻ của học sinh;
sau đó là việc sử dụng tiếng của dân tộc cụ thể nào đó đang được chấp nhận
trong địa bàn.
3.2.1. Sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp ở cộng đồng
Để khảo sát tình hình sử dụng ngôn ngữ của học sinh của trường THPT
dân tộc nội trú khi thực hiện các hoạt động tại cộng đồng thì, trên cơ sở tham
khảo những công trình có trước, chúng tôi đề xuất 4 tình huống tiêu biểu là: a.
Khi hát hò hay kể chuyện (tức là sinh hoạt văn nghệ); b. Tham gia cúng bái
(hoạt động tín ngưỡng) cùng bố mẹ; c.Trong nghi lễ cưới hỏi hay tang ma; c.
Dùng khi ghi chép công việc. Kết quả khảo sát tình trạng sử dụng ngôn ngữ ở
4 tình huống trên được trình bày trong bảng tổng hợp ở bảng 3.6 dưới đây:
Hoàn

Dân tộc

cảnh

Ngôn ngữ

Thái

Mông

Dao

Hà Nhì

Khi hát Tiếng việt

0

0

0

0

hò, kể Tiếng dân

116

41

24

11

192

chuyện tộc mình

(58,3%)

(51,3%)

(54,5%)

(55%)

(56%)
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Tổng số

Cả hai

13

9

5

3

30

ngôn ngữ

(6,5%)

(11,25%)

(11,4%)

(15%)

(8,7%)

70

30

15

6

121

(35,2%)

(37,5%)

(34,1%)

(30%)

(35,3%)

199

80

44

20

343

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

0

0

0

0

0

Tiếng dân

184

73

43

tộc mình

(92,5%)

(91,3%)

(97,7%)

Cả hai

5

3

ngôn ngữ

(2,5%)

(3,7%)

Tùy
trường
hợp
Tổng

Tiếng việt

Khi
cúng
bái

Tùy
trường
hợp
Tổng

Tiếng việt

10
(5,0%)

4

(5%)

19
(95%
0

319
(93%)
8

0

0

1

1

16

(2.3%)

(5%)

(4,7%)

(2,3%)

199

80

44

20

343

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

0

0

0

0

0

145

41

25

12

223

Trong
nghi lễ Tiếng dân
cưới

tộc mình

(72,9%)

(51,3%)

(56,8%)

(60%)

(65%)

hỏi,

Cả hai

12

10

4

3

29

(6,0%)

(12,5%)

(9,1%)

(15%)

(8,5%)

42

29

15

5

91

tang ma ngôn ngữ
Tùy

75

trường

(21,1%)

(36,2%)

(34,1%)

(25%)

(26,5%))

199

80

44

20

343

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

195

77

44

20

336

(98%)

(96,3%)

(100%)

(100%)

(98%)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

hợp
Tổng

Tiếng việt

Tiếng dân
tộc mình
Khi ghi
chép

Cả hai

2

ngôn ngữ

(1,0%)

Tùy
trường
hợp
Tổng

2
(0,6%)

2

3

5

(1,0%)

(3,7%)

199

80

44

20

343

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(1,4%)

Bảng 3.6: Tình hình sử dụng ngôn ngữ của học sinh trường phổ thông dân
tộc nội trú tỉnh khi thực hiện các hoạt động ở cộng đồng
Từ số liệu ở trên chúng ta có thể nhận thấy khi thực hiện các hoạt động
trong cộng đồng thì học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu
tùy vào hoàn cảnh giao tiếp cụ thể mà có sự lựa chọn ngôn ngữ khác nhau.
Theo đó, trong hoạt động khi hát hò hay kể chuyện phần lớn các em dân tộc
Thái, Mông, Dao, Hà Nhì lựa chọn ngôn ngữ là tiếng mẹ đẻ của dân tộc
mình. Mức sử dụng này đều chiếm tỉ lệ trên 50%. Như vậy có thể thấy, khi
sinh hoạt văn hóa cộng đồng, tuy học sinh ưu tiên sử dụng tiếng dân tộc
nhưng chỉ ở một mức độ nhất định. Điều đó thể hiện trong hoạt động cúng
bái thì tỉ lệ dùng tiếng mẹ đẻ lên tới 90% ở các nhóm học sinh của trường
thuộc dân tộc Thái, Mông, Dao, Hà Nhì.
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Một hoạt động văn hóa khác là trong nghi lễ cưới hỏi, tang ma thì tỉ lệ
sử dụng tiếng dân tộc giữa các nhóm học sinh có sự chênh lệch không lớn.
Cụ thể, ở các dân tộc Thái, Mông, Hà Nhì và Dao có 2 hướng lựa chọn là
giao tiếp bằng tiếng dân tộc và tùy vào từng trường hợp cụ thể lại chọn ngôn
ngữ của một dân tộc khác hay tiếng Việt để giao tiếp. Tuy nhiên sự lựa chọn
tthứ hai này chiếm tỉ lệ thấp, khoảng dưới 20%. Cụ thể, học sinh là người
dân tộc Thái lựa chọn giao tiếp bằng tiếng dân tộc mình với tỉ lệ 72,9% và
tùy vào trường hợp các em lựa chọn ngôn ngữ khác cho phù hợp (có thể là
tiếng dân tộc mình, có thể là tiếng Việt) và tỉ lệ này chỉ là 21,1%. Nhóm học
sinh dân tộc Hà Nhì cũng có sự ưu tiên lựa chọn giao tiếp bằng tiếng dân tộc
mình, nhưng tỉ lệ này chỉ ở mức 60%; còn các em học sinh dân tộc Mông và
Dao thì tỉ lệ này ở mức thấp hơn với khoảng 50%.
Trong ghi chép thì có sự khác biệt giữa nhóm học sinh dân tộc Thái,
Mông với nhóm học sinh dân tộc Dao, Hà Nhì. Nhóm học sinh dân tộc Thái,
Mông lựa chọn ghi chép bằng tiếng Việt là chủ yếu (trên 90%); bên cạnh đó
chỉ có một số ít lựa chọn ngôn ngữ khác khi ghi chép (ở mức dưới 5%).
Nhóm học sinh dân tộc Dao, Hà Nhì khi ghi chép thì thống nhất chỉ lựa chọn
một ngôn ngữ là tiếng việt. Điều này cho thấy tiếng Việt có sự ưu thế vượt
trội ở kênh viết so với các ngôn ngữ dân tộc đã có chữ viết mà cụ thể ở đây là
chữ Thái và chữ Mông. Còn người Dao và Hà Nhì, do chưa có chữ viết
Latinh riêng nên 100% ghi chép bằng tiếng Việt.
Những kết quả vừa được phân tích ở trên đã khẳng định vai trò của
ngôn ngữ dân tộc trong các hoạt động cộng đồng là không nhỏ khi ngôn ngữ
đó có chữ viết. Và những kết quả này cũng cho thấy người Thái sử dụng tiếng
mẹ đẻ trong một vài tình huống nhiều hơn so với người Mông, Dao, Hà Nhì.
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3.2.2. Sử dụng ngôn ngữ của học sinh trong các hoàn cảnh giao tiếp
nơi công cộng, hành chính, nơi làm việc - học tập
Môi trường giao tiếp nơi công cộng là những nơi tập trung đông người
trong cộng đồng mà trong đó có nhiều dân tộc khác nhau. Đó là những nơi
như chợ, bệnh viện, bưu điện v.v, nơi giao tiếp ở cơ quan hành chính và nơi
làm việc hay học tập. Tùy vào tình huống và tùy vào đối tượng giao tiếp cụ
thể mà các em học sinh dân tộc thiểu số lại có sự lựa chọn ngôn ngữ khác
nhau. Trong hoàn cảnh giao tiếp này, ngôn ngữ học xã hội thường lựa chọn
một số tình huống cụ thể sau chia thành các nhóm:
a. Giao tiếp nơi công cộng gồm: 1.Giao tiếp nơi công cộng với người
gặp lần đầu mà người nói không biết thành phần dân tộc của họ; 2.Giao tiếp
nơi công cộng với người cùng dân tộc với mình; 3. Giao tiếp nơi công cộng
với người dân tộc thiểu số nhưng khác dân tộc; 4.Giao tiếp nơi công cộng chỉ
với người dân tộc Kinh.
b. Giao tiếp nơi hành chính gồm: 5.Giao tiếp hành chính với người
cùng dân tộc mình; 6. Giao tiếp nơi hành chính với người khác dân tộc;
7.Giao tiếp hành chính với người dân tộc Kinh.
c. Giao tiếp ở trường học gồm: 8.Giao tiếp ở trường trong giờ học với
thầy cô; 9.Giao tiếp ở trường trong giờ học với bạn cùng dân tộc; 10.Giao tiếp
ở trường trong giờ học với bạn khác dân tộc.
d. Giao tiếp ở trường học trong giờ ra chơi gồm: 11. Giao tiếp ở giờ ra
chơi với thầy cô; 12.Giao tiếp ở giờ ra chơi với bạn cùng dân tộc; 13.Giao
tiếp ở giờ ra chơi với bạn khác dân tộc.
đ. Giao tiếp ở kí túc xá gồm: 14; Giao tiếp ở kí túc với thầy cô; 15.Giao
tiếp ở kí túc với bạn cùng phòng là người cùng dân tộc; 16.Giao tiếp ở kí túc
với bạn cùng phòng nhưng khác dân tộc; 17. Giao tiếp ở kí túc xá với bạn
khác phòng, cùng dân tộc; 18. Giao tiếp ở kí túc với bạn khác phòng và khác
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dân tộc.
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Kết quả cụ thể sẽ được trình bày trong bảng số liệu dưới đây:
Hoàn

Dân tộc

cảnh

Ngôn ngữ
Tiếng Việt

Giao tiếp
nơi công

Tiếng dân

cộng với

tộc mình

người gặp Cả hai ngôn
lần đầu

ngữ

mà không Tùy trường

Thái

Mông

Dao

Hà Nhì

Tổng số

194

79

44

20

337

97,5%

98,7%

100%

100%

(98,3%)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

1

0

0

6

biết dân

hợp

2,5%

1,3%

tộc của họ

Tổng

199

80

44

20

343

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

160

65

36

16

277

(80,4%)

(81,3%)

(81,8%)

(80%)

(80,8%)

Tiếng Việt

(1,7%)

Giao tiếp

Tiếng dân

31

13

7

2

53

nơi công

tộc mình

(15,6%)

(16,3%)

(15,9%)

(10%)

(15,4%)

5

1

1

1

8

(2,5%)

(1,2%)

(2,3%)

(5%)

(2,3%)

3

1

1

5

hợp

(1,5%)

(1,2%)

(5%)

(1,5%)

Tổng

199

80

44

20

343

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

195

73

32

98%

91,3%

73%

0

0

0

0

0

0

4

0

0

4

cộng với Cả hai ngôn
người

ngữ

cùng dân Tùy trường
tộc

Giao tiếp

Tiếng Việt

nơi công
cộng với

Tiếng dân

người

tộc mình

khác dân Cả hai ngôn

80

0

17

317
(92,4%)

tộc

ngữ

5,0%

Tùy trường

4

3

12

hợp

2,0%

3,7%

15%

Tổng

199

80

44

20

343

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

199

80

44

20

343

100%

100%

100%

100%

(100%)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

199

80

44

20

343

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

(100%)

Tiếng Việt

Tiếng dân
Giao tiếp
nơi công
cộng với

tộc mình
Cả hai ngôn

người dân
tộc Kinh

(1,2%)

ngữ
Tùy trường
hợp
Tổng

22

3

(6,4%)

Bảng 3.7: Tình hình sử dụng ngôn ngữ của học sinh trường THPT đân tộc
nội trú tỉnh Lai Châu nơi công cộng.
Hoàn cảnh

Dân tộc
Ngôn ngữ
Tiếng Việt

Giao tiếp

Tiếng dân

hành chính

tộc mình

với người

Cả hai ngôn

khác dân tộc

ngữ

của họ

Tùy trường
hợp
Tổng

Thái

Mông

Dao

Hà Nhì

Tổng số

199

80

44

20

343

100%

100%

100%

100%

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

199

80

44

20

343

81

Tiếng Việt

100%

100%

100%

100%

100%

165

66

37

16

284

82,9%

82,5%

84,1%

80%

82,8%

3

3

52

6,8%

15%

15,2%

Tiếng dân

33

tộc mình

16,6%

13
16,3%

Giao tiếp
hành chính

Cả hai ngôn

với người

ngữ

0

0

0

0

0

1

1

4

1

7

hợp

0,5%

1,2%

9,1%

5%

2,0%

Tổng

199

80

44

(100%)

(100%)

(100%)

199

80

44

20

343

100%

100%

100%

100%

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

199

80

44

20

343

100%

100%

100%

100%

100%

199

80

44

20

343

100%

100%

100%

100%

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

cùng dân tộc Tùy trường

Tiếng Việt

Giao tiếp

Tiếng dân

hành chính

tộc mình

với người

Cả hai ngôn

khác dân tộc

ngữ
Tùy trường
hợp
Tổng

Giao tiếp
hành chính
với người
dân tộc Kinh

Tiếng Việt

Tiếng dân
tộc mình
Cả hai ngôn

82

20
(100%)

343
100%

ngữ
Tùy trường
hợp
Tổng

0

0

0

0

0

199

80

44

20

343

100%

100%

100%

100%

100%

Bảng 3.8: Tình hình sử dụng ngôn ngữ của học sinh trường Phổ thông dân
tộc nội trú tỉnh Lai Châu trong giao tiếp hành chính
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Hoàn cảnh

Dân tộc

Thái

Mông

Dao

Hà Nhì
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Bảng 3.9: Tình hình sử dụng ngôn ngữ của học sinh trường PHPT dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu trong giao tiếp nơi làm
việc, học tập
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Như vậy, qua các bảng số liệu trên chúng ta có thể có những nhận xét
như sau. Trong hoàn cảnh giao tiếp cụ thể các em học sinh dân tộc thiểu số
trường nội trú tỉnh Lai Châu có sự lựa chọn ngôn ngữ khác nhau. Trong giao
tiếp công cộng, khi đi làm các thủ tục hành chính và ở nơi học tập đã có sự
khác biệt và sự khác biệt ấy chịu sự tác động từ đối tượng giao tiếp. Cụ thể,
khi giao tiếp ở nơi công cộng và giao tiếp hành chính thì trên 80% các em học
sinh lựa chọn sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Còn khi giao tiếp ở nơi học tập
các em tùy thuộc vào đối tượng và tình huống giao tiếp để học sinh lựa chọn
ngôn ngữ. Theo đó, khi giao tiếp ở nơi học tập và ở trên (trong) lớp học trong
tiếp xúc với thầy cô thì các em sử dụng hoàn ngôn ngữ tiếng Việt để giao tiếp;
với các bạn khác dân tộc thì trên 80% chọn tiếng Việt để giao tiếp; còn với
bạn cùng dân tộc thì tỉ lệ giao tiếp bằng ngôn ngữ dân tộc khoảng dưới 10%
do chủ đề mà các em trao đổi là vấn đề học tập.
Tuy nhiên khi về kí túc xá, nơi các em sinh hoạt tập thể sau mỗi giờ
học, việc lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp cũng có sự thay đổi. Với bạn cùng
phòng và cùng dân tộc và khác phòng cùng dân tộc thì trên 50% ưu tiên chọn
ngôn ngữ dân tộc mình; kế tiếp mới là tiếng Việt. Còn với bạn cùng phòng,
khác dân tộc và khác phòng, khác dân tộc thì chủ yếu các em lựa chọn ngôn
ngữ giao tiếp bằng tiếng Việt.
3.2.3. Một vài nhận xét về việc sử dụng ngôn ngữ của học sinh ở
trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu
Dựa vào kết quả nghiên cứu qua một số đặc điểm đã nêu ở trên,
chúng ta có thểrút ra một vài nhận xét như sau:
Thứ nhất, trong giao tiếp có hai ngôn ngữ mà các em học sinh dân tộc
thiểu số lựa chọn là tiếng Việt và tiếng mẹ đẻ. Hầu như các em không sử
dụng ngôn ngữ của các dân tộc khác trong trong vùng đê giao tiếp. Thứ hai,
chính môi trường giao tiếp, đối tượng giao tiếp là cơ sở để các em lựa chọn
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ngôn ngữ trong quá trình giao tiếp của mình. Thứ ba, khi giao tiếp ở môi
trường công cộng hay trong sinh hoạt tập thể, các em lựa chọn tiếng Việt là
chủ yếu; trong khi đó ở môi trường giao tiếp không mang tính quy thức (như
trong sinh hoạt cá nhân và giao tiếp với bạn cùng dân tộc) học sinh thường
ưu tiên lựa chọn ngôn ngữ của dân tộc mình.
Như vậy, có thể thấy học sinh trường PTDTNT tỉnh Lai Châu có khả
năng sử dụng thành thạo hai ngôn ngữ trong giao tiếp. Đó là tiếng Việt ngôn
ngữ quốc gia và song song với nó là ngôn ngữ dân tộc mình. Điều đó cho thấy
đây chính là hiện tượng điển hình của giao tiếp song ngữ vùng dân tộc thiểu
số.
3.3. Tiểu kết chương 3
1. Qua những khảo sát về tình hình sử dụng ngôn ngữ của học sinh
trường THPT dân tộc nội trú, chúng ta thấy năng lực ngôn ngữ của học sinh là
năng lực tiếng Việt - tiếng mẹ đẻ ở mức điển hình. Nói một cách khác năng
lực ngôn ngữ của học sinh dân tộc thiểu số ở trường khá cao. Theo đó, 100%
người được hỏi đều biết sử dụng cả tiếng Việt và tiếng dân tộc của mình. Đây
là con số tương đối cao so với môi trường toàn dân của một tỉnh miền núi còn
nhiều khó khăn như Lai Châu. Nó phần hào cho thấy sự nỗ lực của địa
phương trong việc phổ cập tiếng Việt đến học sinh dân tộc.
2. Kết quả định lượng cho thấy trong các lĩnh vực giao tiếp khác nhau
thì tiếng Việt nổi trội ở lĩnh vực giáo dục và giao tiếp công cộng, hành chính.
Trong khi đó, tiếng dân tộc thiểu số có vị thế nhất định ở các lĩnh vực gia
đình, bạn bè, nghi lễ. Kết quả không có nhiều sự khác biệt so với những
nghiên cứu trường hợp về hiện tượng song ngữ tại các vùng dân tộc thiểu số
mà nhiều công trình khác đã công bố. Kết quả của sự phân công chức năng, ở
hướng nghiên cứu phản ứng cộng đồng, cho thấy tiếng Việt được xem là ngôn
ngữ của giáo dục và nghề nghiệp. Một trong những ý kiến quan trọng cho
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thấy vị thế của tiếng Việt đối với các ngôn ngữ dân tộc đã được tác giả Trần
Trí Dõi nhấn mạnh rằng ở khía cạnh chính sách ngôn ngữ, việc xác định tiếng
Việt là ngôn ngữ quốc gia của Việt Nam là rất quan trọng. Nó nói rõ cương vị
ngôn ngữ chính thức của Nhà nước Việt Nam đối với tiếng Việt. Trong trường
hợp sử dụng ngôn ngữ của học sinh trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Lai
Châu, tình trạng đó là thực tế khách quan.
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KẾT LUẬN
1. Nghiên cứu tình trạng song ngữ ở trường phổ thông dân tộc nội trú
tỉnh Lai Châu là vận dụng thành quả nghiên cứu của ngôn ngữ học xã hội đã
được phổ biến ở Việt Nam để nghiên cứu trình trạng song ngữ ở một địa bàn
cụ thể trong một tỉnh dân tộc miền núi vùng Tây Bắc. Thông qua khảo sát tình
hình sử dụng ngôn ngữ của các em học sinh của trường, chúng ta có thể phần
nào nhận biết được năng lực song ngữ của học sinh ở đây. Đồng thời thông
qua khảo sát tình hình sử dụng ngôn ngữ của các em học sinh của trường,
chúng ta bước đầu nhận diện bức tranh song ngữ của một tỉnh dân tộc miền
núi vùng Tây Bắc Việt Nam.
2. Cảnh huống ngôn ngữ của tỉnh Lai Châu, môt tỉnh dân tộc miền núi
vùng Tây Bắc Việt Nam, là một cảnh huống đa dân tộc, do đó đa văn hóa.
Trong bức tranh đa dân tộc và đa văn hóa đó, do người Thái và người Mông
chiếm tới 56,30% dân số của một tỉnh có 20 thành phần dân tộc khác nhau,
nên bức tranh chủ thể của người dân tộc thiểu số ở đây là bức tranh Thái Mông. Tuy vậy, những dân tộc thiểu số khác có số người cư trú ít hơn nhưng
văn hóa và ngôn ngữ của họ cũng có mọt vị thế nhất đinh. Đó là các dân tộc
như Dao, Hà Nhì, Khơ Mú v.v.
Là một tỉnh miền núi đa dân tộc đa văn hóa, Lai Châu cũng là một tỉnh
có điều kiện địa lý tự nhiên rất phức tạp. Đây là một trong những tỉnh có địa
hình núi cao nhất ở phía bắc Việt Nam nên giao thông đi lại rất khó băn; điều
kiện sản xuất không mấy thuận lợi. Do đó Lai Châu là một trong những tỉnh
nghèo không chỉ ở miền núi phía bắc mà tỉnh nghèo trong cả nước.
3. Khi khảo sát tình hình sử dụng ngôn ngữ của các em học sinh của
trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu chúng ta thấy học sinh ở đây
không chỉ sử dụng thành thạo tiếng Việt, ngôn ngữ quốc gia - ngôn ngữ giáo
dục, mà cũng có ý thức rõ ràng trong sử dụng tiếng mẹ đẻ của dân tộc mình.
97

Đó thực sự là một dấu hiệu tốt chứng minh năng lực song ngữ Việt - dân tộc
của học sinh ở đây khá cao. Điều này cũng có nghĩa là những người dân tộc
thiểu số là học sinh của trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu hiện
tại và trong tương lai có thể là những cá nhân song ngữ ở trình độ cao.
Tuy nhiên, có thể mức độ song ngữ của người dân tộc thiểu số trong
toàn tỉnh không có được ở trình độ ấy. Cảnh huống ngôn ngữ cho biết rằng
hiện tại có tới 7/20 dân tộc không có học sinh học ở trường phổ thông dân tộc
nội trú của tỉnh. Đồng thời, với số lượng học sinh tập trung chủ yếu ở dân tộc
Thái (50.76%) và dân tộc Mông (20,51%), dân tộc Dao (11,28%), có thể thấy
người dân những phần dân tộc còn lại được thụ hưởng giáo dục tiếng Việt hạn
chế hơn. Vì thế, có thể nói trình độ song ngữ của học sinh học ở trường phổ
thông dân tộc nội trú của tỉnh sẽ không đồng dạng với trình độ song ngữ của
người dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh.
4. Những đặc điểm về tình trạng song ngữ ở trường phổ thông dân tộc
nội trú tỉnh Lai Châu mà chúng tôi vừa chỉ ra ở trên chỉ là kết quả khảo sát
bước đầu. Mặc dù vậy, nó cũng xác nhận rằng nơi nào và dân tộc nào được
thụ hưởng giáo dục quốc gia tốt khả năng hay năng lực song ngữ Việt - tiếng
dân tộc của người dân sẽ ở mức cao. Trong tương lai, khi có điều kiện nghiên
cứu đầy đủ hơn, chúng ta sẽ có những nhận xét phản ánh thực tế khách quan
hơn.
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PHỤ LỤC
Phụ lục 1: phiếu khảo sát
PHẦN THÔNG TIN VỀ ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT
1. Giới tính: Nam

Nữ

2. Tuổi:
15
16
17
18
19
20
3.Dân tộc
Kinh

H’Mông

Thái

Dao

Hà Nhì

Khác

4. Trình độ:
THCS
THPT
5.Nơi bạn sinh ra và lớn lên là:
Ở xã hiện Không ở xã hiện tại đang sinh sống
tại

đang

sinh sống
Vùng

hoàn Vùng có cả Vùng

toàn là người người
kinh

kinh toàn là người

và người dân dân tộc thiểu
tộc thiểu số

Nơi bạn sinh
ra

hoàn

số

Nơi bạn lớn
lên
6. Ngôn ngữ đầu tiên bạn nói khi còn là một đứa trẻ?
Tiếng Việt Tiếng Thái Tiếng
H’Mông

Tiếng

Tiếng

Dao

Nhì

Hà Khác

7. Thành phần dân tộc của bố, mẹ bạn và ngôn ngữ của họ:
Kinh

H’Mông Dao

Thái

Hà Nhì

Khác

Dân tộc Bố
Mẹ
8. Tình hình kinh tế của gia đình bạn:
Khó khăn
Bình thường
Dư giả
9. Bạn có hay đi khỏi xã không và đi trong bao lâu?
Không bao Thường
giờ ra khỏi xuyên
xã

Thỉnh
đi thoảng

nhưng chỉ nhưng
đi

Đi thường Đi thường

Thỉnh
đi thoảng

đi xuyên

và xuyên

đi và đi dài ngắn ngày dài ngày

trong ngắn ngày ngày (trên (dưới

ngày

(Dưới

7 7

7

ngày ngày/ lần)

ngày trên/ trên/ lần)
lần)

THÔNG TIN KHẢO SÁT:
Về năng lực ngôn ngữ:
10. Bạn có thể nói được ngôn ngữ nào sau đây và ở mức độ nào?

và

Không biết Chào

hỏi Giao

được

đơn

tiếp Nói thạo

Biết chữ

giản

hàng ngày
Tiếng Việt
Tiếng Thái
Tiếng
H’mông
Tiếng Tày
Tiếng Dao
Tiếng khác
11. Những người thân trong gia đình bạn có biết sử dụng tiếng Việt không?
Không ai biết
Có người biết, có người không biết
Cả nhà đều biết
Về môi trường sử dụng ngôn ngữ:
12. Khi giao tiếp hàng ngày với những người thân trong gia đình, bạn sử dụng
ngôn ngữ nào?
Tiếng dân tộc Tiếng Việt

Cả hai

mình
Nói với ông, bà
Nói với cha, mẹ
Nói với anh chị em
ruột
13. Bạn sử dụng ngôn ngữ nào với người thân khi:
Tiếng dân tộc Tiếng Việt

Cả hai

mình
Ăn cơm
Thực hiện các nghi lễ
Trao đổi các vấn đề mang
tính chính trị, hành chính
Tranh luận, cãi vã
14. Bạn sử dụng ngôn ngữ nào trong cộng đồng khi:
Tiếng dân tộc Tiếng Việt

Cả hai

mình
Hát hò, kể chuyện
Cũng bái
Trong

lễ

nghi

(cưới hỏi, tang ma)
Ghi chép
15. Bạn lựa chọn sử dụng ngôn ngữ nào trong hoàn cảnh cụ thể sau:
Tiếng
dân
mình

Tiếng
tộc việt

Tiếng

dân tộc trường
khác
(cụ thể
là tiếng
dân tộc
nao?)

Với thầy cô
Với

bạn

Trong

cùng dân tộc

giờ học

Với

bạn

Tùy

hợp

khác dân tộc
Ở

Với thầy cô

trường

Với

bạn

Giờ ra cùng dân tộc
chơi

Với

bạn

khác dân tộc
Với thầy cô
Với

bạn

cùng phòng,
cùng

dân

tộc
Với
Ở kí túc

bạn

cùng phòng,
khác dân tộc
Với

bạn

khác phòng,
cùng dân tộc
Với

bạn

khác phòng,
khác dân tộc
Lần đầu gặp một người mà
không biết rõ thành phần dân
tộc của họ
Giao tiếp nơi Với

người

công cộng (với cùng dân tộc
bạn

khác

trường,

chợ, Với

bệnh viện...)

người

khác dân tộc

Với

người

kinh
Với

người

Giao tiếp hành cùng dân tộc
chính (khi tập
trung

toàn Với

người

trường, khi làm khác dân tộc
thủ

tục

hành

chính)

Với

người

kinh

16. Nhìn chung bạn sử dụng ngôn ngữ nào nhiều nhất:
Tiếng dân tộc Tiếng Việt

Tiếng dân tộc

bạn

khác (cụ thể là
tiếng

dân

tộc

nào?)
Thường xuyên
Chỉ trong môi
trường bắt buộc
Không bao giờ
17. Ở trường, nơi bạn đang học tập, ngôn ngữ nào bạn sử dụng nhiều nhất:
Tiếng dân tộc Tiếng Việt

Tiếng dân tộc

bạn

khác (cụ thể

là tiếng dân
tộc nào?)
Sử dụng nhiều nhất
Sử dụng nhiều thứ 2
Sử dụng nhiều nhiều thứ
3
Không bao giờ
18. Liệu có ai trong trường bạn là người cùng dân tộc với bạn nhưng lại
không thể nói tiếng của dân tộc mình không?
Ai cũng có thể sử dụng tiếng mẹ đẻ
Phần lớn mọi người đều có thể sử dụng
Rất ít người còn sử dụng
Không có ai sử dụng được
Về thái độ ngôn ngữ
19. Bạn thấy việc học tiếng Việt có cần thiết không?
Rất cần thiết
Biết cũng được, không biết cũng được
Không cần thiết
20. Bạn học tiếng Việt để làm gì?
Để giao tiếp
Để giao tiếp và phục vụ cuộc sống
Để học hành lên cao
Cả ba lý do
21. Bạn có thích học chữ viết của dân tộc mình không?
Có
Không
Không có ý kiến

v
v

22. Theo bạn, người dân tộc có cần học chữ viết của dân tộc mình không?
Rất cần thiết
Học cũng được, không học cũng được
Không cần
Không có ý kiến

v

23. Bạn mong muốn tiếng của dân tộc mình đượcvsử dụng trong những hoàn
cảnh nào?
Trong giao tiếp hàng ngày
Trong giao tiếp hành chính
Trên phương tiện truyền thông (sách báo, đài phát thanh,
truyền hình)
Học ở trường
Trong nghi lễ của dân tộc mình
Trong hoàn cảnh khác (cụ thể)……………..
24. Theo bạn, nên học chữ viết dân tộc và chữ tiếng Việt như thế nào?
Học chữ dân tộc trước
Học chữ viết tiếng Việt trước
Học đồng thời
Chỉ học chữ tiếng Việt
Không có ý kiến
25. Bạn nói tiếng dân tộc của bạn vì:
Bắt buộc, vì không biết ngôn ngữ nào khác
Để giao tiếp với người cùng dân tộc
Vì bạn thích
Ý kiến khác…………….
26. Bạn nói tiếng Việt vì:
Người cùng giao tiếp không biết tiếng dân tộc bạn

Để giao tiếp với người khác dân tộc
Vì bạn thích
Ý kiến khác………………
27. Bạn cảm thấy thế nào khi:
Bình

Thích

Không

thường

thích

Khi nói tiếng dân tộc mình ở
trong bản làng của mình
Khi phải nói tiếng dân tộc mình
ở nơi có nhiều dân tộc khác
Khi nghe thấy tiếng Việt trong
bản làng của bạn
Khi nghe thấy tiếng dân tộc
khác được sử dụng trong bản
làng của bạn
28. Bạn có muốn bạn cùng dân tộc của bạn tiếp tục sử dụng ngôn ngữ dân tộc
bạn trong trường học không và tại sao?
Có

Không

Không có
ý kiến

Để bảo tồn Để
bản
dân tộc

giao Cả 2 lý do

sắc tiếp

với

Vì
thích

không Vì
cần

không
thiết,

người cùng

chỉ cần học

dân tộc

tiếng việt

29. Nếu được lựa chọn giữa một ngôi trường chỉ dùng tiếng Việt trong giảng
dạy và một ngôi trường sử dụng cả tiếng Việt và tiếng dân tộc của bạn thì bạn
sẽ theo học ở ngôi trường nào?

Trường chỉ dạy tiếng việt
Trường dạy cả hai ngôn ngữ
30. Trong tương lai, bạn có muốn con cái bạn bạn tiếp tục sử dụng ngôn ngữ
dân tộc bạn không và tại sao?
Có

Không

Để bảo Để

giao Cả

tồn bản tiếp

với lý do

Không có ý kiến

2 Vì không Vì không
thích

cần thiết,

sắc dân người

chỉ

tộc

cùng dân

học tiếng

tộc

việt

cần

31. Khi bạn kết hôn, việc người bạn đời có nói được tiếng dân tộc của bạn hay
không có ảnh hưởng đến quyết định của bạn không?
Có
v
v
v
Không biết, tùy trường hợp
32. Nếu con cái bạn kết hôn và ngườivvbạn đời tương lai của con bạn không
v sao?
biết nói tiếng dân tộc của bạn thì bạn nghĩ
Không

Bình thường, không quan trọng
Không thích nhưng vẫn đồng ý
Không đồng ý

v
vv
vv
v

