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công bố trong bất kì công trình khoa học nào khác. Các thông tin trích dẫn
trong luận văn đều đã được chỉ rõ nguồn gốc.
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luôn sát cánh ủng hộ, động viên và nhiệt tình quan tâm giúp đỡ cho tác giả
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2.1. Giới hạn khảo sát................................................................................ 41
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3.2. Thái độ đối với tiếng Việt ................................................................... 67
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Bảng 2.3. Tình hình sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp gia đình theo từng đối
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TL

Tỉ lệ

DTTS

Dân tộc thiểu số

MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
1.1. Việt Nam là quốc gia đa dân tộc đa ngôn ngữ. Cư trú đan xen giữa
các dân tộc là đặc điểm phổ biến tại các vùng dân tộc tộc thiểu số. Vì thế, tại
các cộng đồng đa ngữ này, người dân có thể đồng thời sử dụng tiếng Việt,
tiếng mẹ đẻ và tiếng của các ngôn ngữ dân tộc khác.
Trạng thái đa ngữ và tình hình sử dụng ngôn ngữ như trên cũng được
phản ánh trong các trường học ở vùng dân tộc thiểu số. Học sinh dân tộc thiểu
số ngoài việc sử dụng tiếng Việt được quy định là ngôn ngữ chính thức trong
nhà trường còn có thể sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình, tiếng nói chữ viết của
các dân tộc khác có thể cả ngoại ngữ mà các em được học.
Việc sinh hoạt trong một cộng đồng đa ngữ và đồng thời sử dụng cùng
một một lúc hơn hai ngôn ngữ đã đặt vấn đề phải lựa chọn ngôn ngữ và chịu
ảnh hưởng giữa các ngôn ngữ cũng như hệ quả của sự ảnh hưởng này.
1.2. Cho đến nay đã có một số công trình nghiên cứu về tình hình sử
dụng ngôn ngữ ở các vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Nhưng, theo chúng
tôi được biết, những khảo sát cụ thể về việc sử dụng ngôn ngữ trong trường
học tại vùng dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế về số lượng, vì thế, chúng tôi
chọn “Tình hình sử dụng ngôn ngữ của học sinh trường Trung học phổ thông
Mường La, tỉnh Sơn La” làm đề tài luận văn.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Mục đích của luận văn này là khảo sát, chỉ ra thực trạng tình hình sử
dụng ngôn ngữ của học sinh trường trung học phổ thông (THPT) Mường La.
Thông qua đó, góp phần vào đánh giá một cách toàn diện về tình trạng sử
dụng ngôn ngữ của học sinh dân tộc.
2.1. Nhiệm vụ nghiên cứu
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Từ mục đích trên luận văn có nhiệm vụ như sau:
- Hệ thống hóa những lí luận cơ sở về cảnh huống ngôn ngữ đa ngữ và
việc sử dụng ngôn ngữ ở các cộng đồng đa ngữ.
- Giới thiệu những nét khái quát về huyện Mường La và trường THPT
Mường La.
- Khảo sát tình hình sử dụng ngôn ngữ của học sinh trường THPT
Mường La.
- Phân tích, đánh giá và đề xuất kiến nghị..
3. Đối tượng, phạm vi và tư liệu nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: tình hình sử dụng ngôn ngữ của học sinh
trường THPT Mường La
Phạm vi nghiên cứu: học sinh tại trường THPT Mường La
Tư liệu nghiên cứu: sử dụng ngôn ngữ của học sinh trường THPT
Mường La trong giao tiếp.
Luận văn tiến hành khảo sát, nghiên cứu, đánh giá tình hình sử dụng
ngôn ngữ của học sinh trường THPT Mường La. Tuy nhiên, do số lượng học
sinh đông (1056 học sinh) nên luận văn này chỉ khảo sát điểm, tức là khảo sát
tập trung vào một số lượng học sinh nhất định.
4. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng các phương pháp sau :
4.1. Phương pháp điều tra điền dã và ngôn ngữ học xã hội: Đề tài luận
văn nghiên cứu liên quan đến những đối tượng ở một địa bàn cụ thể, do vậy
yêu cầu không thể thiếu đó là phải khảo sát, tiến hành điều tra điền dã thực tế,
kết hợp với việc quan sát trực tiếp các tình huống giao tiếp trên địa bàn.
Phương pháp đầu tiên cũng là phương pháp cơ sở cho toàn bộ luận văn. Việc
xác định đối tượng khảo sát, chuẩn bị đầy đủ phiếu khảo sát (gồm 28 câu với
3 phần chính trong thông tin khảo sát: Năng lực ngôn ngữ, Môi trường sử
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dụng ngôn ngữ, Thái độ ngôn ngữ), hướng dẫn điền thông tin vào phiếu.
4.2. Phương pháp xử lí tư liệu: Qua việc thu thập thông tin chúng tôi
tiếp tục thống kê các thông tin về năng lực ngôn ngữ, đặc điểm giao tiếp, ý
thức tự giác tộc người… theo các tiêu chí thành phần dân tộc, giới tính ,độ
tuổi… Cuối cùng, chúng tôi tiến hành phân tích và so sánh các số liệu qua đó
để làm nổi bật tình hình sử dụng ngôn ngữ của HS ở trường THPT Mường La
4.3. Phương pháp thống kê: Đây là phương pháp được sử dụng để định
lượng các yếu tố có liên quan đến cảnh huống ngôn ngữ, từ đó có cơ sở nhằm
rút ra các nhận xét về kết luận về hiện tượng được khảo sát.
4.4. Phương pháp miêu tả: Đây là phương pháp được sử dụng để miêu
tả hoàn cảnh sử dụng ngôn ngữ để thấy được sự chi phối của từng thông số
cảnh huống ngôn ngữ đến việc sử dụng ngôn ngữ của HS dân tộc thiểu số ở
trường THPt Mường La.
5. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn
5.1. Về mặt lí luận
- Thứ nhất, những kết quả khảo sát thu được về trạng thái đa ngữ của
HS trường THPT Mường La góp phần vào việc làm sáng tỏ lí luận của ngôn
ngữ học xã hội về đa ngữ và giao tiếp trong môi trường đa ngữ. Đồng thời,
góp phần vào việc nghiên cứu hiện tượng đa ngữ ở vùng dân tộc thiểu số
trong bối cảnh hiện nay dưới sự tác động của các yếu tố bên ngoài ngôn ngữ.
- Thứ hai, việc khảo sát tình hình sử dụng ngôn ngữ, thái độ ngôn ngữ
của HS trường THPT Mường La sẽ góp phần vào việc nghiên cứu về vấn đề
thực thi chính sách ngôn ngữ ở vùng dân tộc thiểu số nói riêng và chính sách
ngôn ngữ nói chung.
5.2. Về mặt thực tiễn
- Thứ nhất, nghiên cứu của chúng tôi một mặt góp phần vào việc
nghiên cứu các ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam, trong đó có đối tượng
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là những HS dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường THPT. Mặt khác,
kết quả nghiên cứu cũng giúp cho Đảng, Nhà nước và ngành Giáo dục có cái
nhìn đầy đủ hơn về tình hình tiếng nói, chữ viết của HS dân tộc thiểu số ở
miền Tây bắc của Tổ quốc. Trên cơ sở đó, có thể có được những nhận xét,
đánh giá khách quan để đề xuất các chính sách cũng như các biện pháp để
nâng cao việc sử dụng ngôn ngữ của học sinh THPT.
- Thứ hai, kết quả nghiên cứu cũng góp một vài cơ sở cho việc xây
dựng chính sách ngôn ngữ ở vùng dân tộc thiểu số trên cả nước.
6. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục, luận văn có
cấu trúc gồm 3 chương:
Chương 1. Cơ sở lý thuyết của luận văn
Chương 2. Khảo sát tình hình sử dụng ngôn ngữ của học sinh trường
Mường La
Chương 3. Thái độ ngôn ngữ của học sinh trường Trung học phổ thông
Mường La
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CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA LUẬN VĂN
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.1.1. Tình hình nghiên cứu về hiện tượng đa ngữ ở vùng dân tộc
thiểu số
Hiện tượng đa ngữ xã hội nói chung, đa ngữ ở vùng dân tộc thiểu số nói
riêng là một trong những vấn đề trọng tâm của ngôn ngữ học xã hội. Ở Việt
Nam, các tác giả quan tâm tới lĩnh vực này đi theo hai hướng.
Hướng thứ nhất, từ góc độ vĩ mô, nghiên cứu đã ngữ xã hội ở vùng dân
tộc thiểu số tập trung vào các vấn đề cảnh huống ngôn ngữ phục vụ cho
nghiên cứu về chính sách ngôn ngữ. Tiêu biểu là các tác giả: Hoàng Tuệ,
Nguyễn Văn Khang, Hoàng Văn Hành, Trần Trí Dõi, Nguyễn Văn Lợi, Lý
Toàn Thắng, ...
Hướng thứ hai, ở tầm vi mô, nghiên cứu tình hình sử dụng ngôn ngữ ở
vùng dân tộc thiểu số như Bùi Khánh Thế và Đặng Thanh Phương (1979),
Hoàng Văn An (1981), Vương Toàn (1986), Nguyễn Hữu Hoành, Tạ Văn
Thông, Đinh Lư Giang, Nguyễn Thị Huệ, Hà Thị Tuyết Nga, Phạm Văn
Trường, Nguyễn Hoàng Lan.v.v. Ví dụ : Thực trạng song ngữ Tày - Việt,
H’Mông - Việt, Dao - Việt, Khơme - Việt. v.v. các nghiên cứu này chỉ ra tính
đa dạng và phức tạp của hiện tượng đa ngữ tại các vùng dân tộc thiểu số ở
Việt Nam.
Cùng với việc khảo sát, các tác giả như Hoàng Tuệ, Nguyễn Văn
Khang, Trần Trí Dõi đã lí giải các nhân tố làm nảy sinh hiện tượng đa ngữ
cũng như khái quát các đặc điểm của trạng thái đa ngữ tại các vùng dân tộc
thiểu số ở Việt Nam.
Cụ thể :
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(i) Về các nhân tố xã hội làm nảy sinh hiện tượng đa ngữ :
Theo tác giả Nguyễn Văn Khang (1999), hiện tượng đa ngữ là hệ quả
tất yếu dưới tác động của hàng loạt các nhân tố xã hội. Chẳng hạn như sự
cộng cư giữa các dân tộc; sự di dân vì các lý do khác nhau; mối quan hệ giữa
các ngôn ngữ về loại hình, cội nguồn; vấn đề giáo dục song ngữ... Trong đó,
có một số nguyên nhân chính như sau:
Nguyên nhân đầu tiên là sự cộng cư của những người nói các ngôn ngữ
khác nhau. Những người dùng các ngôn ngữ khác nhau chung sống với nhau
trên cùng một lãnh thổ. Có nhiều lí do dẫn đến hiện tượng cộng cư nhưng có
một lí do quan trọng là xuất phát từ tình trạng di dân từ vùng lãnh thổ này
sang vùng lãnh thồ khác. Lịch sử cho thấy, hiện tượng di dân do nguyên nhân
về kinh tế, chiến tranh hay chính trị.
Thứ hai là đa ngữ do các nguyên nhân về chính trị, văn hóa, lịch sử
trong đó có vai trò của chính quyền trong việc quy định sử dụng đa ngữ. Sự
thay đổi về chế độ chính trị, sự liên minh về chính trị của các dân tộc khác
nhau, sự bảo đảm quyền bình đẳng và quyền tự quyết dân tộc trong đó có vấn
đề ngôn ngữ ở các quốc gia đa dân tộc cùng tạo nên trạng thái đa ngữ xã hội.
Giáo dục song ngữ trong các cộng đồng dân tộc cũng là nguyên nhân
tạo nên trạng thái đa ngữ. Thoạt đầu, giáo dục song ngữ tạo nên hiện tượng
song ngữ cá nhân. Tuy nhiên, khi giáo dục song ngữ được mở rộng trong
cộng đồng, nhiều cá nhân song ngữ sẽ tạo nên trạng thái song ngữ xã hội.
Hiện tượng song ngữ xã hội nhờ giáo dục có thể thấy rõ ở các vùng dân tộc
thiểu số. Do nhu cầu giao tiếp và nhu cầu của cuộc sống, người dân tộc thiểu
số đều có quyền lợi và nghĩa vụ học ngôn ngữ giao tiếp chung - tiếng Việt.
Kết quả là hiện tượng song ngữ tiếng Việt - tiếng dân tộc thiểu số xuất hiện.
(ii) Về thực trạng đa ngữ tại vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam :
Những nghiên cứu về hiện tượng đa ngữ tại các vùng dân tộc thiểu số ở
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Việt Nam đã đi đến một số kết luận chung sau:
- Nhìn một cách tổng quát thì ở các vùng dân tộc thiểu số ở nước ta,
loại hình song ngữ tiếng dân tộc - tiếng Việt là loại hình chủ yếu, phổ biến,
mang tính toàn dân nhưng 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 ở vị trí
địa lý và địa vị xã hội khác nhau. Nhóm 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. Các dân tộc thiểu số còn lại khả năng sử dụng tiếng Việt còn
thấp đặc biệt là những dân tộc quá ít người, điều kiện sinh hoạt thấp kém. Mặt
khác, ngay trong cùng một dân tộc, trình độ song ngữ tiếng Việt - tiếng mẹ đẻ
cũng không giống nhau. Những nghiên cứu cụ thể của các nhà nghiên cứu về
thực trạng song ngữ của một số dân tộc thiểu số như nghiên cứu của tác giả
Nguyễn Văn Khang về người Mường; nghiên cứu cùa 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, Neuyễn Thị Thu Huệ về người Khơmer... đã
góp phần chứng minh cho điều đó.
- Trình độ đa ngữ phụ thuộc vào địa lý cư trú của mỗi vùng. Trong
những vùng khác nhau, vai trò của tiếng Việt được phổ biến ở mức độ rất
khác nhau. Thông thường thì những vùng cư trú thành thị và gần thành thị thì
trình độ song ngữ tiếng dân tộc - tiếng Việt cao hơn còn phần cư trú ở vùng
sâu, vùng xa thì trình độ song ngữ dân tộc - Việt thấp hơn. Có thể thấy đây là
sự phản ánh phần nào kết quả phát triển song ngữ dân tộc - Việt theo con
đường tiếp xúc. Những vùng thấp, gần thành thị, hoạt động sinh sống, giao
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lưu văn hóa và thương mại nhộn nhịp hơn. Ngược lại ở vùng cao, xa thành thị
hoạt động này kém phát triển hơn.
Nếu ở hai đặc điểm trên nói đến sự khác nhau của các cộng đồng đa
ngữ giữa các dân tộc khác nhau và giữa các vùng khác nhau nhưng đều là
kiểu song ngữ tiếng dân tộc - tiếng Việt thì đặc điểm thứ ba là sự tồn tại một
trạng thái đa ngữ khác, trạng thái đa ngữ tiếng dân tộc - tiếng dân tộc - tiếng
Việt. Đây là những cộng đồng mà cư dân ở tình trạng đa ngữ, trong đó ngôn
ngữ thứ nhất là tiếng mẹ đẻ, ngôn ngữ thứ hai là một ngôn ngữ tuy 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. Tiếng Việt với tư cách là
ngôn ngữ quốc gia được sử dụng hạn chế hơn ở những cộng đồng đa ngữ này.
Đây là trường hợp tiếng Tày, Nùng ở vùng Đông Bắc, tiếng Thái ở vùng Tây
Bắc, tiếng Kơ Ho ở vùng Đắc Lắc... Có thể nói đây là một trạng thái đa ngữ
có thực trong nhiều vùng ngôn ngữ của địa bàn ngôn ngữ các dân tộc thiểu số
của nước ta và những nghiên cứu cụ thể là rất cần thiết để giúp ta có thêm
cách nhìn và xử lý phù hợp trong việc phát triển đa ngữ ở vùng dân tộc thiểu
số một cách có chất lượng.
(iii) Về các loại hình đa ngữ ở các vùng dân tộc thiếu số Việt Nam
Tác giả Trần Trí Dõi khi nghiên cứu về ngôn ngữ các dân tộc thiểu số
Việt Nam đã nhận định ở các vùng dân tộc thiểu số tồn tại 3 trạng thái đa ngữ:
đa ngữ bình đẳng, đa ngữ bất bình đẳng và đa ngữ tự nhiên.
a. Đa ngữ bình đằng (đa ngữ cân bằng) : Đây là trạng thái ở những
cộng đồng đa ngữ mà các ngôn ngữ có trình độ phát triển và chức năng giao
tiếp ngang nhau. Tại các cộng đồng này, các cá nhân đa ngữ hầu như có thể
sử dụng các ngôn ngữ một cách thành thạo như nhau. Trạng thái đa 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
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Tây Bắc; người Tày, Nùng ở Đông Bắc... Ở đây, tiếng mẹ đẻ được sử dụng
thường xuyên và phổ biến ở mọi môi trường giao tiếp cùng với tiếng phổ
thông là tiếng Việt. 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.
b. Đa ngữ bất bình đẳng (đa ngữ ưu thể) : Đây là trạng thái đa ngữ tồn
tại khi có một ngôn ngữ nổi lên, phát triển hơn và lấn át chức năng của các
ngôn ngữ kia. Đây là trường hợp của những người dân tộc thiểu số sinh sống
ở đô thị, tách khỏi không gian xã hội của dân tộc mình. Hàng ngày những
người này sử dụng tiếng Việt làm công cụ giao tiếp, công cụ phát triển tư duy
và 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
sử dụng. Trạng thái đa ngữ này cũng có ở một vài dân tộc trong những trường
hợp đặc biệt. Chẳng hạn như cộng đồng dân tộc Ơ Đu ở Tương Dương. Do
sống xen kẽ với người Thái ở trong vùng, ngôn ngữ thứ nhất của họ là tiếng
Thái địa phương chứ không phải là tiếng Ơ Đu. Tình trạng này kéo dài đã làm
cho hiện nay nhiều người không nói được tiếng Ơ Đu nữa, một số người khác
thì chỉ biết mà không có điều kiện để giao tiếp.
c. Đa ngữ tự nhiên : Ở trạng thái này, các thành viên trong cộng đồng
đa ngữ sử dụng tiếng mẹ đẻ là ngôn ngữ chính nhưng trình độ sử dụng chủ
yếu là dạng nói mà chưa sử dụng ở dạng viết, nghĩa là trình độ nắm bắt và sử
dụng tiếng mẹ đẻ chưa ở mức hoàn chỉnh. Tuy nhiên, 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 thông thường. Như
vậy, ở các cộng đồng này, trình độ sử dụng các ngôn ngữ của các cá nhân đa
ngữ đều ở mức độ tự nhiên bình thường, không thành thạo ngôn ngữ nào
nhưng cũng không sử dụng được một ngôn ngữ nào thực sự hoàn hảo. Phần
lớn các cộng đồng đa ngữ ở nước ta đang ở trạng thái này. Ở đây tiếng dân tộc
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được sử dụng phổ biến nhưng người dân hầu như chỉ có thể nói mà không viết
dược (một phần do ngôn ngữ đó chưa có chữ viết) nhưng khả năng sử dụng
tiếng Việt của họ cũng chỉ ở mức thấp.
1.1.2. Tình hình nghiên cứu ngôn ngữ ở huyện Mường La
Huyện Mường La có 06 dân tộc chủ yếu cùng sinh sống và phát triển
nên có những ảnh hưởng về mặt ngôn ngữ, tiếng nói và chữ viết. Trong đó,
tiếng Kinh (tiếng Việt) là ngôn ngữ phổ thông, được dùng phổ biến, chủ yếu
đối với tất cả các dân tộc trong huyện. Dân tộc Thái và dân tộc Mông có chữ
viết riêng, ngôn ngữ của họ được sử dụng khá phổ biến trong giao tiếp. Có thể
nói đây là một trạng thái đa ngữ có thực trong nhiều vùng ngôn ngữ của địa
bàn ngôn ngữ các dân tộc thiểu số của huyện Mường La và những nghiên cứu
cụ thể là rất cần thiết để giúp ta có thêm cách nhìn và xử lý phù hợp trong
việc phát triển đa ngữ ở vùng dân tộc thiểu số một cách có chất lượng.
Tuy nhiên, việc nghiên cứu trạng thái đa ngữ trong cộng đồng ngôn
ngữ của các dân tộc ở huyện Mường La còn nhiều hạn chế. Hiện nay, theo tìm
hiểu của chúng tôi, huyện Mường La chỉ có một vài nghiên cứu có liên quan
đến việc sử dụng ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số đang sinh sống, lao động
và học tập trên huyện Mường La. Cụ thể, Luận văn Thạc sĩ của Nguyễn Thị
Trường Đông với đề tài “Địa danh hành chính huyện Mường La, tỉnh Sơn
La”, hay Luận văn Thạc sĩ của Phạm Trung Kiên với đề tài “Cảnh huống
ngôn ngữ trên địa bàn xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La ”...Hai đề
tài trên ít nhiều đã tìm hiểu, nghiên cứu và phân tích những đặc điểm cơ bản
về ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số ở huyện Mường La dù đối tượng nghiên
cứu vẫn còn chung chung.
Ở Mường La, hiện chưa có một nghiên cứu cụ thể nào về việc sử dụng
ngôn ngữ của học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ
đến việc tiếp thu và sử dụng ngôn ngữ của học sinh trong huyện Mường La.
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Chính vì vậy, với đề tài này, qua việc khảo sát, thăm dò, nghiên cứu chúng tôi
mong muốn đem đến một cái nhìn mới mẻ hơn, cụ thể hơn về việc sử dụng
ngôn ngữ của học sinh trường THPT Mường La.
1.1.3. Một số nhận xét
Vấn đề giáo dục ngôn ngữ ở vùng dân tộc thiểu số là vấn đề mang tính
thời sự đối với không chỉ ngành giáo dục mà còn là vấn đề đặt ra cho những
nhà ngôn ngữ học. Trong những nghiên cứu của mình, các tác giả Tạ Văn
Thông, Trần Trí Dõi, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Văn Khang, Phạm Văn
Trường… đều đã đề cập đến vấn đề này từ các góc độ khác nhau. Những
nghiên cứu đã cùng dẫn đến những kết luận tương tự về tình hình giáo dục
ngôn ngữ ở các vùng dân tộc thiểu số. Nhìn chung, có thể rút ra một vài đặc
điểm, nguyên nhân của vấn đề giáo dục ngôn ngữ tại các vùng dân tộc thiểu
số ở Việt Nam như sau:
a. Tình hình giáo dục ngôn ngữ trong nhà trường tại các vùng dân tộc
thiểu số
Ở trường học, việc dạy - học tiếng Việt đối với học sinh dân tộc thiểu
số luôn được xác định là rất quan trọng, tiếng Việt vừa là đối tượng giáo dục
vừa là phương tiện thực hiện giáo dục. Tiếng Việt hiện nay được sử dụng như
công cụ chính trong dạy học ở vùng dân tộc thiểu số trong khi ngôn ngữ được
sử dụng trong đời sống hàng ngày của học sinh là tiếng dân tộc. Rất nhiều học
sinh lớp 1 người dân tộc thiểu số (thậm chí có những em lên đến lớp 10) chưa
đạt yêu cầu cơ bản về kiến thức và kỹ năng môn Tiếng Việt, dẫn đến hệ quả là
các em khó tiếp thu kiến thức các môn học khi lên lớp trên. Tiếng Việt thực
sự là rào cản lớn nhất đối với việc nâng cao chất lượng học tập của học sinh
người dân tộc thiểu số.
Song song với việc qui định tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức được
dùng trong nhà trường, Hiến pháp (1946) và Luật phổ cập giáo dục của Việt
- 11-

Nam đều khẳng định các dân tộc thiểu số có quyền được dùng tiếng nói và
chữ viết của mình cùng với tiếng Việt để thực hiện giáo dục, nhằm giúp cho
học sinh người dân tộc thiểu số dễ dàng tiếp thu kiến thức khi học tập trong
nhà trường.
Hiện nay, sự quan tâm của các nhà giáo dục chủ yếu tập trung vào việc
dạy và học ngôn ngữ các dân tộc thiểu số. Nhưng không phải ở đâu và lúc nào
mục đích của công tác này cũng được xác định rõ.
Ở Việt Nam, đối với các ngôn ngữ dân tộc thiểu số có hai mô hình dạy
và học chính ở bậc tiểu học: dạy và học xen kẽ với tiếng Việt, dạy và học như
một bộ môn. Trong hai cách này, cách thứ nhất có thể xem như dạy - học
ngôn ngữ dân tộc thiểu số và dạy - học bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số (kết
hợp với tiếng Việt) còn cách thứ hai chỉ là dạy - học ngôn ngữ dân tộc thiểu
số.
Nhìn chung cho đến nay ở Việt Nam chưa thực thi được một phương
cách nào có hiệu quả trong giáo dục để nâng cao trình độ tiếng Việt của học
sinh các dân tộc thiểu số. Việc dạy và học tiếng Việt đối với đối tượng này chỉ
đạt được kết quả rất thấp, đến mức phải báo động và điều đó đã được ghi
nhận trong các báo cáo về giáo dục ở địa bàn miền núi hoặc vùng sâu vùng
xa: đa số học sinh bậc tiểu học chưa đạt được yêu cầu cơ bản về kiến thức và
kỹ năng (nói, nghe, đọc, viết) của môn Tiếng Việt đã được đề ra ở mỗi lớp,
trình độ yếu kém này khiến học sinh tiếp thu các môn học khác gặp rất nhiều
trở ngại...
b. Nguyên nhân những bất cập của vấn đề giáo dục ngôn ngữ trong nhà
trường ở các vùng dân tộc thiểu số
Tại hầu hết các vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam, tiếng Việt là ngôn
ngữ duy nhất phải đảm nhiệm cả hai chức năng: vừa là phương tiện để dạy và
học, vừa là đối tượng của dạy và học. Trên thực tế, ở Mầm non và đầu Tiểu
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học, tiếng Việt đã không hoàn thành được chức năng làm phương tiện dạy và
học...
Cho đến nay ở Việt Nam chưa khẳng định được một phương pháp và
chương trình giáo dục ngôn ngữ nào thích hợp, có hiệu quả và khả thi (đối với
tiếng Việt và ngôn ngữ các dân tộc thiểu số) ở vùng đồng bào các dân tộc
thiểu số.
Việc tổ chức triển khai giáo dục ngôn ngữ không đồng bộ và chưa chặt
chẽ, thiếu tính chuyên nghiệp và thậm chí ở chỗ này chỗ khác còn mang tính
tùy hứng...
Cần có sự thống nhất trong chính sách giáo dục ngôn ngữ đối với vùng
DTTS.
1.2. Cơ sở lý thuyết
1.2.1. Hiện tượng đa ngữ xã hội
1.2.1.1. Khái niệm song ngữ xã hội và đa ngữ xã hội
a. Song ngữ: Theo Nguyễn Văng Khang trong “Ngôn ngữ học xã hội ”
thì “Song ngữ, theo cách hiểu chung nhất, là hiện tượng sử dụng 2 hay trên 2
ngôn ngữ của người song ngữ trong xã hội đa ngữ”. Đồng thời với việc làm
rõ khái niệm này, chúng tôi cũng nêu ra một số khái niệm liên quan đến song
ngữ.
Người song ngữ: là người có khả năng sử dụng một cách thuần thục
biết 2 hoặc trên 2 ngôn ngữ hoàn toàn như nhau. Tuy vậy, việc sử dụng thuần
thục 2 ngôn ngữ của một người song ngữ là không hề đơn giản. Do vậy,
người song ngữ được chia thành 2 loại lớn: song ngữ hoàn toàn và song ngữ
bộ phận: 1/ Song ngữ hoàn toàn là khả năng nắm một cách chủ động tự do
như nhau 2 ngôn ngữ đến mức có thể tư duy trực tiếp bằng từng ngôn ngữ mà
không cần dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác – song ngữ lí tưởng, 2/
Song ngữ bộ phận (song ngữ không hoàn toàn, song ngữ có điều kiện) là
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trong một phạm vi cơ bản, người sử dụng có thể trình bày được ý nghĩ của
mình mà người khác hiểu được, thụ cảm được, đồng thời lại có thể hiểu được
điều người khác trình bày bằng ngôn ngữ đó. Đấy là hiện tượng song ngữ phổ
biến.
Song ngữ xã hội: Thông thường người ta chỉ nghĩ đến song ngữ cá
nhân còn song ngữ xã hội đây là khái niệm chưa được quan tâm xứng đáng
bởi vì chỉ trong xã hội thì cá nhân mới tiến hành giao tiếp song ngữ được. Tuy
nhiên khi lí giải hiện tượng song ngữ xã hội, chúng ta cần phải dựa trên 3
phương diện là: tính khu vực, tính dân tộc, tính chức năng.
Tiếng mẹ đẻ: Theo tổ chức giáo dục văn hóa và văn học Liên hợp quốc
thì tiếng mẹ đẻ “là ngôn ngữ mà con người học được trong những năm đầu
đời của mình và trở thành công cụ tư duy và truyền thống tự nhiên”. Như vậy,
có thể hiểu tiếng mẹ đẻ là thứ tiếng đầu tiên mà trẻ học nói chứ không nhất
thiết phải là thứ tiếng mà cha mẹ dùng để giao tiếp.
Giao thoa (ngôn ngữ ) là hiện tượng lệch chuẩn của một ngôn ngữ nào
đó trong lời nói của những người biết từ hai ngôn ngữ trở lên.
b. Đa ngữ: Trong quá trình phát triển của lịch sử loài người, xu thế
quốc tế hóa mở ra mối quan hệ đa dạng. Do vậy số người biết nhiều ngôn ngữ
(đa ngữ) tăng lên đáng kể. Thuật ngữ đa ngữ cũng chính thức được sử dụng
rộng rãi, phổ biến hơn trước.
Đề cập đến vấn đề này, Nguyễn Văn Khang trong “Ngôn ngữ học xã
hội” cho rằng: “Đa ngữ không chỉ là một hiện tượng ngôn ngữ học thuần túy
mà nó có liên quan đến cả vấn đề chính trị - xã hội mang tính nhà nước ở các
quốc gia nói chung và đặc biệt ở các quốc gia đa dân tộc, đa ngôn ngữ nói
riêng”.
Qua đó, chúng ta có thể thấy hiện nay hiện tượng song ngữ và đa ngữ
diễn ra phổ biến ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Hai khái niệm này tồn tại
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độc lập nhưng cách gọi song ngữ và đa ngữ dễ dàng luân chuyển cho nhau khi
sử dụng. Nói cách khác khi sử dụng song ngữ đã bao hàm đa ngữ và ngược
lại.
c. Song thể ngữ, đa thể ngữ
Theo Nguyễn Văn Khang trong “Ngôn ngữ học xã hội” thì “Song thể
ngữ, thuật ngữ dùng để chỉ trong một cộng đồng xã hội sử dụng tương đối ổn
định và lâu dài 2 hoặc trên 2 biến thể ngôn ngữ có chức năng khác nhau và
điều quan trọng là, các chức năng đó được xã hội công nhận”.
Như vậy tác giả đã khẳng định “hai dạng của ngôn ngữ cùng tồn tại
trong toàn bộ một cộng đồng nói năng và mỗi dạng có vai trò nhất định”
chính là song thể ngữ. Ban đầu, thuật ngữ “song thể ngữ” được dùng để chỉ
giới hạn trong một phạm vi xã hội thừa nhận 2 ngôn ngữ cùng được sử dụng
và giữa chúng có sự phân bố về chức năng. Trên cơ sở đó khái niệm song thể
ngữ đã chuyển sang một giới hạn mới là đa thể ngữ (trên 2 ngôn ngữ). Tuy
nhiên việc sử dụng “song” đã bao hàm “đa” ở trong đó.
Như vậy, “các biến thể ngôn ngữ được sử dụng trong một trường hợp
song ngữ sẽ bao gồm cả các ngôn ngữ và các phương ngữ cùng tồn tại lâu
dài trong một cộng đồng xã hội và có sự phân bố chức năng sử dụng chúng”.
Tóm lại, đây là hai khái niệm chúng bao hàm nhau. Các thuật ngữ này dùng
để chỉ sự tồn tại ổn định và lâu dài của hai hoặc trên hai biên thể ngôn ngữ
trong một cộng đồng xã hội và chúng được phân bố chức năng (trong xã hội).
1.2.1.2. Sự tiếp xúc giữa các ngôn ngữ trong xã hội đa ngữ và hệ quả
của trạng thái đa ngữ xã hội
1.2.1.2.1. Sự tiếp xúc giữa các ngôn ngữ trong xã hội đa ngữ
Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc anh em, trong đó
dân tộc Kinh là dân tộc đa số, 53 dân tộc còn lại là các dân tộc thiểu số. Do có
nhiều dân tộc cùng sinh sống nên Việt Nam là một quốc gia đa ngôn ngữ.
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Cộng cư đan xen giữa các dân tộc là một đặc điểm cư trú phổ biến ở các vùng
dân tộc. Hiện nay, xã hội ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần
của con người càng được nâng cao, đô thị hóa và nền kinh tế thị trường gắn
với nhu cầu mưu sinh đang là nguyên nhân của các cuộc di dân mạnh mẽ, thì
hiện tượng cộng cư càng tăng mạnh.
Trong những năm gần đây nhu cầu được sinh sống, học tập và làm việc
tại các thành phố, trung tâm đô thị lớn tăng cao, đặc biệt là các gia đình có
điều kiện về kinh tế. Kết quả của hiện trạng này xét về mặt ngôn ngữ là sự
hình thành các cộng đồng song ngữ (đa ngữ), tức là sự tiếp xúc giữa các ngôn
ngữ, tạo nên sự tương tác, ảnh hưởng qua lại giữa chúng và những hệ quả
diễn ra trong đời sống của mỗi ngôn ngữ. Như vậy, khi có một cộng đồng
song ngữ (đa ngữ) thì các ngôn ngữ có điều kiện tiếp xúc với nhau. Khi các
ngôn ngữ tiếp xúc với nhau thì tất yếu sẽ có sự tương tác giữa các ngôn ngữ.
Trong bài viết “Tiếp xúc giữa các ngôn ngữ tại vùng dân tộc thiểu số ở
Việt Nam hiện nay” được đăng trên Tạp chí Khoa học Đại học Tân Trào số 4,
tác giả Nguyễn Văn Khang đã chỉ ra một số đặc điểm nổi bật của trạng thái đa
ngữ ở Việt Nam như sau:
“- Một trong những đặc điểm nổi bật ở các vùng dân tộc thiểu số là sự
cư trú đan xen giữa các dân tộc: cư trú đan xen không chỉ hai dân tộc mà
nhiều hơn hai. Đây là điều kiện thuận lợi cho trạng thái đa ngữ phát triển và
tạo nên sự tiếp xúc, ảnh hưởng, vay mượn lẫn nhau giữa các ngôn ngữ và hiện
tượng chuyển mã, trộn mã xuất hiện liên tục, thường xuyên trong giao tiếp.
- Thứ hai, ở Việt Nam, tiếng Việt thực hiện chức năng ngôn ngữ quốc
gia bắt đầu từ khi Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập (1945)
và được hiến định là ngôn ngữ quốc gia “Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt” tại
điều 5, Hiến pháp 2013. Như vậy:
+ Sự phân bố chức năng quốc gia của tiếng Việt và chức năng giao tiếp
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trong nội bộ dân tộc của các ngôn ngữ dân tộc thiểu số đã làm cho tiếng Việt
dù muốn hay không cũng ảnh hưởng mạnh tới các ngôn ngữ dân tộc thiểu số.
+ Theo chiều ngược lại, các ngôn ngữ dân tộc thiểu số cũng ảnh hưởng
tới tiếng Việt.
Sự ảnh hưởng theo chiều này, trước hết, không phải là sự ảnh hưởng
đến hệ thống cấu trúc của tiếng Việt mà ảnh hưởng tới người dân tộc thiểu số
nói tiếng Việt. Quan sát cho thấy, người dân tộc thiểu số, nhất là những người
“tự học” tiếng Việt (học từ môi trường giao tiếp) thường nói một thứ tiếng
Việt “pha”- có sự giao thoa rất rõ với tiếng dân tộc.
Không chỉ dừng lại ở đó, rất có thể có những từ ngữ của ngôn ngữ dân
tộc thiểu số thâm nhập vào tiếng Việt.
- Thứ ba, trong môi trường đa ngữ tiếng Việt và các tiếng dân tộc, các
ngôn ngữ dân tộc thiểu số không chỉ tương tác với tiếng Việt và chịu ảnh
hưởng của tiếng Việt mà còn có sự tương tác giữa các ngôn ngữ dân tộc thiểu
số với nhau. Thông thường, trong một vùng/địa phương, thường có một tiếng
dân tộc thiểu số nổi lên làm ngôn ngữ vùng (sau tiếng Việt) và có thể tác động
đến ngôn ngữ khác. Đấy là nhìn ở mặt khái quát, còn thực tế này diễn ra rất đa
dạng.
- Thứ tư, cho đến nay, theo thống kê sơ bộ, hiện có khoảng 26 ngôn
ngữ dân tộc thiểu số chưa có chữ viết chính thức. Nói là chưa có chữ viết
chính thức có nghĩa là chưa có một bộ chữ viết chung cho cả dân tộc, còn
thực tế, do nhu cầu thì người dân có thể tự sáng tạo ra chữ viết (thường là
dùng chữ quốc ngữ để ghi lại). Trong khi đó, cũng có một số dân tộc có tới
mấy loại chữ viết. Đây là một nhân tố làm cho các ngôn ngữ dân tộc thiểu số
này chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các ngôn ngữ có chữ viết mà tập trung là
tiếng Việt.
- Thứ năm, trong thời đại của nền kinh tế thị trường, của đô thị hóa,
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toàn cầu hóa và công nghệ thông tin, áp lực đối với các ngôn ngữ dân tộc
thiểu số ngày một gia tăng.
Nền kinh tế thị trường đã làm cho dòng người di chuyển ngày một
mạnh, trở thành một vấn đề “di dân và ngôn ngữ” ở các vùng dân tộc thiểu số.
Đô thị hóa đang làm rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn,
theo đó, các nhóm phương ngữ của ngôn ngữ dân tộc đang có nguy cơ bị hạn
chế và mất dần.
Toàn cầu hóa và công nghệ thông tin đem đến các thông tin, nhất là
thông tin giải trí cho vùng dân tộc bằng tiếng Việt, tiếng Anh ngày một nhiều.
Điều này đồng nghĩa với sự thu hẹp chức năng của ngôn ngữ dân tộc thiểu số
cũng như sự thay thế các từ ngữ của ngôn ngữ dân tộc bằng từ ngữ của
tiếngViệt và tiếng Anh.
- Thứ sáu, không thể không nhắc đến “thái độ ngôn ngữ” của người dân
tộc thiểu số, nhất là lớp trẻ hiện nay đối với tiếng mẹ đẻ của mình. Do nhu cầu
mưu sinh, thoát li nương rẫy tìm cuộc sống ở nơi thị thành, lớp trẻ hiện nay dù
có yêu quý tiếng mẹ đẻ của mình nhưng họ cũng phải “dằn lòng” để hướng
tới tiếng Việt, tiếng Anh và một số ngoại ngữ khác. Đối với những người này,
trạng thái đa ngữ tiếng Việt - ngôn ngữ dân tộc thiểu số đang giảm dần và
thay vào đó là đơn ngữ tiếng Việt hoặc đa ngữ tiếng Việt -tiếng Anh (các
ngoại ngữ khác)”.
Như vậy, do xuất phát từ cảnh huống ngôn ngữ của từng vùng miền dẫn
đến việc nhiều dân tộc nói bằng ngôn ngữ khác nhau cùng chung sống đan
xen với nhau trong một địa phương. Đây là hiện tượng đa ngữ phổ biến ở các
vùng dân tộc thiểu số. Mặt khác, trong cộng đồng đa ngữ đó thì tiếng Việt vẫn
chiếm ưu thế, tuy nhiên cư dân ở các vùng dân tộc thiểu số vẫn có ý thức giữ
gìn và sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình. Tiếng mẹ đẻ được sử dụng trong các
phạm vi giao tiếp không chính thức như: trong gia đình, trong hội thoại hàng
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ngày giữa những người thuộc cùng dân tộc. Khi đó, trong ngôn ngữ giao tiếp
của họ thường xảy ra hiện tượng trộn mã ngôn ngữ. Tiếng Việt được sử dụng
trong các phạm vi giao tiếp chính thức như: trong giáo dục, giao tiếp hành
chính...
Ở Mường La, tiếng Việt là phương tiện giao tiếp chủ yếu của các dân
tộc, phương tiện để tiếp thu những thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội của
các dân tộc khác trong cả nước; tiếng mẹ đẻ được sử dụng trong phạm vi giao
tiếp gia đình, cộng đồng và được các dân tộc sử dụng trong nội bộ của dân
tộc. Mặt khác, trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, đời sống tinh thần, lễ
nghi, cúng bái...đa số người dân đều sử dụng tiếng mẹ đẻ. Cho nên, tiếng mẹ
đẻ của cộng đồng dân tộc thiểu số vẫn được bảo lưu khá tốt. Ngoài thành thạo
tiếng mẹ đẻ, các dân tộc thiểu số còn thạo tiếng của dân tộc khác nên trạng
thái đa ngữ của cộng đồng dân tộc thiểu số khá phổ biến. Chẳng hạn, ở
Mường La dân tộc Thái chiếm đa số nhưng khi giao tiếp với người dân tộc
Mông họ cũng có thể sử dụng được tiếng Mông để giao tiếp và ngược lại
người dân tộc Mông cũng có thể sử dụng tiếng Thái để giao tiếp với người
Thái. Vì vậy, có thể khẳng định hiện tượng giao tiếp đa ngữ thường xuyên
xảy ra trong các cuộc giao tiếp có sự tham gia của những người khác dân tộc
và khả năng chuyển mã cũng rất linh hoạt.
1.2.1.2.2. Hệ quả của trạng thái đa ngữ xã hội
Trạng thái đa ngữ xã hội thường dẫn đến một số hệ quả chính như sau:
Thứ nhất, sự lai tạp ngôn ngữ:
Theo tác giả Nguyễn Văn Khang trong “Ngôn ngữ học xã hội” thì sự
lai tạp của ngôn ngữ hay ngôn ngữ lai tạp và nó “ra đời như là “biến dạng”
của sự tiếp xúc ngôn ngữ và là biến thể của Lingua Franca”. Lingua Franca
được UNESCO định nghĩa là “một thứ ngôn ngữ được dùng theo thói quen
của những người có tiếng mẹ đẻ khác nhau, nhằm làm dễ dàng trong giao tiếp
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giữa họ”. Như vậy sự tiếp xúc ngôn ngữ đã xảy ra hiện tượng pha tạp ngôn
ngữ. Có rất nhiều ý kiến cho rằng sự pha tạp đó rất nguy hiểm cho người sử
dụng và có thể làm hỏng ngôn ngữ đồng thời cũng làm rối ren cho cả công
việc nghiên cứu ngôn ngữ. Tuy vậy nhiều nhà nghiên cứu lại chỉ rõ sự pha tạp
đó có tầmảnh hưởng khá quan trọng trong đời sống giao tiếp cũng như trong
lĩnh vực nghiên cứu về ngôn ngữ.
Sự pha tạp ngôn ngữ diễn ra theo 2 quá trình là Pidgins và Creoles:
Pidgins ra đời ở thời kì có sự tiếp xúc ngôn ngữ giữa các thương nhân
và cư dân ở Châu Á, Châu Phi và Châu Đại Dương. Chính do sự bất đồng
ngôn ngữ giữa các tộc người này đã là nguyên nhân nảy sinh hiện tượng
Pidgins. Đặc điểm chủ yếu của Pidgins là: 1/ Số lượng tử vong ít ỏi, đơn giản.
Vốn từ vực này được xây dựng chủ yếu dựa trên cơ sở hệ thống từ vực của
tiếng Anh, tiếng Pháp… và tiếng người bản ngữ. Các từ ngữ của ngôn ngữ cơ
sở khi trở thành từ ngữ của Pidgins đều được đọc “bồi” dựa trên cách đọc
nguyên nghĩa. 2/ Và kết cấu ngữ pháp đơn giản (thường bỏ đi sự kết hợp
giống, số, cách).
Với những đặc điểm trên, Pidgnis không có khả năng đảm nhiệm được
chức năng giao tiếp hoàn hảo mà chỉ được sử dụng ở phạm vi giao tiếp rất hạn
hẹp. Tuy nhiên phần đông ý kiến cho rằng Pidgnis không phải là ngôn ngữ
bản địa, không phải ngôn ngữ thực dân, không phải ngôn ngữ giao tiếp cho
nên chưa phải là ngôn ngữ. Nếu như Pidgnis chưa được công nhận là ngôn
ngữ và chỉ được dùng trong phạm vi rất hẹp thì Creoles được thừa nhận là
bước phát triển thứ 2 của Pidgnis và trở thành ngôn ngữ với chức năng và
phạm vi giao tiếp khá rộng.
Như vậy sự pha tạp ngôn ngữ diễn ra theo hai quá trình. Quá trình
Pidgnis là quá trình diễn ra sự tiếp xúc ngôn ngữ để tạo ra một thứ ngôn ngữ
mới nhưng chưa được hoạt động như một ngôn ngữ. Quá trình Creoles là quá
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trình thứ tiếng pha tạp sử dụng như một ngôn ngữ.
Thứ hai, sự vay mượn trong ngôn ngữ:
Vay mượn là hiện tượng phổ biến, nó là hệ quả của quá trình tiếp xúc
ngôn ngữ, bao gồm cả tiếp xúc trực tiếp và tiếp xúc gián tiếp. Vay mượn ngôn
ngữ thường là do “thiếu”, tức là ngôn ngữ đi vay tiếp nhận một yếu tố của
ngôn ngữ học xã hội khác. Theo tác giả Nguyễn Văn Khang (2006) cho rằng
vay mượn diễn ra không chỉ khi “thiếu” mà ngay cả khi “ có rồi” vẫn đi vay.
Ví dụ: Trong lĩnh vực từ vựng, khi tiếp xúc với học sinh người Thái, chúng
tôi thấy xuất hiện rất nhiều những câu nói có vay mượn tiếng Việt hoặc ngược
lại, kiểu như: Tiếng Việt có các từ bà, mẹ để xưng hô nhưng một số học sinh
người Kinh (Việt) lại thường vay mượn từ Ải, Êm (tức là cách gọi kính trọng
có nghĩa là “Ông, bà, bố, mẹ” của người Thái) để xưng hô với người già lớn
tuổi mẹ, tuổi bà mình… Ví dụ: “Mời Êm (Ải) sang nhà con ăn cơm” – mời bà
sang nhà con ăn cơm.
Thứ ba, hiện tượng trộn mã:
Những tình huống giao tiếp diễn ra rất đa dạng. Trong một số tình
huống nhất định, đòi hỏi người nói phải có khả năng và vốn từ vựng phong
phú. Nhiều khi với nhiều khái niệm tương đối phức tạp, khó nhớ của dân tộc
nào đó khi chuyển sang tiếng Viêt với sự giải thích của đối tượng là “cho đơn
giản hơn”, “cho phù hợp hơn”. Sự hạn chế này xuất hiện ở những người có
thời gian tiếp xúc với các ngôn ngữ khác nên có thể đã quên đi ít nhiều các từ
ít dùng đến ở địa phương.
Thói quen trong sinh hoạt hằng ngày cũng đóng vai trò quan trọng
trong sự trộn mã. Quá trình sinh sống cộng cư sử dụng một kiểu ngôn ngữ pha
trộn giữa tiếng Việt và tiếng Thái đã lâu, tạo thành một thói quen. Sự trộn mã
nhìn từ góc độ này tương đối phức tạp, do yếu tố được chọn để trộn hầu như
không theo một quy luật nào cả. Sự trộn mã còn diễn ra khi người nghe hoặc
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người nói sợ người đối thoại không hiểu hết ý nghĩa các phát ngôn của mình.
Trường hợp này thường xảy ra khi HS người Thái nói tiếng Việt với HS
người Thái hoặc HS người Thái nói chuyện với HS người Kinh (Việt). Ví dụ:
A: Mấy giờ hết tiết sam?
B: Xí trơ (bốn giờ)
Hay
A: Mưng lảy kỉ điểm? (Mày (bạn) được mấy điểm?)
B: Hả điểm (5 điểm)
Cách xưng hô như thế này được dùng một cách rất tự nhiên khi HS
người Thái nói chuyện với HS người Thái, và cũng thường xảy ra khi HS
người Thái nói chuyện với HS người Kinh (biết tiếng Thái – do sống đan xen
trong cộng đồng người Thái).
Thứ tư, hiện tượng chuyển mã
Sự chuyển mã trong trường hợp chúng tôi đang nghiên cứu là hiện
tượng chuyển đổi qua lại giữa tiếng Việt và tiếng Thái trong giao tiếp của
người Thái. Một cá nhân song ngữ đang sử dụng một mã ngôn ngữ nào đó có
thể chuyển sang mã ngôn ngữ khác tùy thuộc vào hoàn cảnh giao tiếp. Gal
cho rằng chuyển mã là chiến lược hội thoại dùng để xây dựng, vạch ra hoặc
phá vỡ rào chắn hoặc các quan hệ tương tác với quyền lợi và nghĩa vụ (Dẫn
theo Nguyễn Văn Khang, 1999, tr.224). Như vậy, chuyển mã là một hiện
tượng sử dụng ngôn ngữ gắn với động cơ của người nói. Chuyển mã là hiện
tượng phức tạp, vì thế ở đây chúng tôi chỉ dừng lại ở việc xác định những yếu
tố thúc đẩy sự chuyển mã và ảnh hưởng của sự chuyển mã đến tình hình song
ngữ tại bàn nghiên cứu. Sự chuyển mã Việt – Thái , Việt – Mông tại trường
THPT Mường La của học sinh người Thái, người Mông có những động cơ
khác nhau, trong đó có những trường hợp hội tụ nhiều động cơ. Chẳng hạn: 1/
Chuyển mã để giữ bí mật nội dung giao tiếp, 2/ Chuyển mã nhằm tác động
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tâm lý đối tượng, 3/ Chuyển mã để trích dẫn, nhắc lại lời người khác, 4/
Chuyển mã nhằm thay đổi đề tài hội thoại, 5/ Chuyển mã để chuyển đổi
phong cách, 6/ Chuyển mã để đảm bảo chất lượng giao tiếp, 7/ Chuyển mã để
chiếm ưu thế giao tiếp. Trường hợp này xảy ra khi hai người thuộc hai dân tộc
khác nhau. Ví dụ, một số người Thái thông thạo tiếng Thái thường dùng tiếng
Thái để giao tiếp với người Kinh (biết tiếng Thái) vì người Thái mong muốn
ngôn ngữ của mình được sử dụng trong hội thoại chung, vì thế họ cố ý chọn
mã ngôn ngữ của mình để áp dụng Kinh (Việt) nói theo. Việc nghiên cứu các
hiện tượng chọn mã, trộn mã, chuyển mã có thể sẽ giúp cho làm nổi bật tình
hình giao tiếp song ngữ tại các khu vực song ngữ Việt – Thái, Việt - Mông ở
Sơn La nói chung và ở Mường La nói riêng.
1.2.2. Một số vấn đề về giao tiếp trong xã hội đa ngữ
Theo Hoàng Quốc (2014) “Một trong những vấn đề mà ngôn ngữ học
xã hội quan tâm là trong xã hội song ngữ, các thành viên sử dụng ngôn ngữ
như thế nào để giao tiếp, đó chính là sự lựa chọn ngôn ngữ”. Theo ý này có
thể hiểu là trong cộng đồng có nhiều dân tộc cùng sinh sống, nhiều ngôn ngữ
cùng tồn tại thì việc lựa chọn ngôn ngữ nào để giao tiếp cho phù hợp với cảnh
huống ngôn ngữ mới là điều quan trọng. Về lí thuyết, đối với các thành viên
trong xã hội song ngữ khi giao tiếp sẽ nảy sinh các cách lựa chọn như sau:
Một là, chọn một trong những ngôn ngữ để giao tiếp. Ví dụ học sinh
người Thái ở trường THPT Mường La biết cả ba ngôn ngữ Thái, Việt và
Mông nhưng họ chỉ dùng tiếng Thái trong bản, trong gia đình, trong trường
hợp lễ nghi, cúng tế người Thái hoặc chỉ dùng tiếng Việt để giao tiếp ngoài xã
hội.
Hai là, sử dụng đồng thời cả hai hoặc ba ngôn ngữ để giao tiếp. Việc
sử dụng đồng thời như vậy lại nảy sinh một sự lựa chọn ngôn ngữ khác đó là
việc lựa chọn ngôn ngữ nào để giao tiếp tuỳ thuộc vào bối cảnh giao tiếp. Ví
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dụ, theo cách hiểu thông thường những người dân tộc thiểu số thường dùng
tiếng mẹ đẻ để giao tiếp trong gia đình, còn trong giao tiếp hành chính thì
thường dùng tiếng Việt. Tuy nhiên, thực tế khảo sát về giao tiếp của học sinh
lại cho kết quả khác, họ không chỉ dùng tiếng Việt trong giao tiếp hành chính
mà còn dùng cả trong phạm vi giao tiếp gia đình với tỉ lệ khá cao, đặc biệt là
những hộ gia đình sinh sống ở trung tâm thị trấn có nhiều điều kiện tiếp xúc
với tiếng Việt (nhưng tiếng mẹ đẻ vẫn là chính). Đới với học sinh trường
THPT Mường La khi đến trường đều được dạy và học bằng tiếng Việt nhưng
trong quá trình học tập các em vẫn dùng tiếng mẹ đẻ để giao tiếp với nhau
hoặc giao tiếp với thầy giáo, cô giáo cùng dân tộc, điều này nhằm thể hiện
bản sắc dân tộc mình với các dân tộc khác.
Ba là, có thể giao tiếp theo hướng trộn mã, tức là người ta sử dụng một
ngôn ngữ là chính và trộn các yếu tố của ngôn ngữ khác vào (theo cách gọi
như trên đã nêu mà một số người gọi là vay mượn lâm thời).
Với ba cách giao tiếp nêu trên (giao tiếp chỉ bằng một ngôn ngữ, giao
tiếp bằng cách chuyển mã, trộn mã) đã làm cho tình hình giao tiếp trong xã
hội song ngữ trở nên phức tạp. Chọn cách giao tiếp nào là phụ thuộc vào hàng
loạt các nhân tố ngôn ngữ - xã hội. Ví dụ, trường hợp chỉ chọn một ngôn ngữ
để giao tiếp thường là do nhiều khi ý thức tự giác tộc người quá cao của
những người tham gia giao tiếp. Trường hợp này chúng tôi đã gặp một số
người Mông, người La Ha. Tuy nhiên, cũng có khi do năng lực ngôn ngữ
(tiếng Mông của người Mông, tiếng La Ha của người La Ha) chưa đủ để diễn
đạt các tình huống phức tạp, cho nên họ đành phải sử dụng một ngôn ngữ.
Trường hợp thứ hai là hiện tượng chuyển mã trong giao tiếp cũng phụ
thuộc vào các nhân tố ngôn ngữ - xã hội, phụ thuộc vào mục đích và chiến
lược giao tiếp. Ví dụ: Một số học sinh người Thái thông thạo tiếng mẹ đẻ khi
đang trò chuyện với chúng tôi thì nói bằng tiếng Việt, nhưng để bảo mật một
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thông tìn nào đó thì các em lại dùng ngay tiếng Thái để nói với bố mẹ, bạn bè.
1.3. Một số vấn đề về thái độ ngôn ngữ
1.3.1. Khái niệm thái độ ngôn ngữ
Khi đề cập đến các nhân tố ảnh hưởng đến đa 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 của người sử dụng ngôn ngữ.
Thái độ được hiểu là “tổng thể nói chung những biểu hiện ra bên ngoài
(bằng nét mặt cử chỉ lời nói, hành động) của ý nghĩ, tình cảm đối với ai hoặc
đối với sự việc nào đó”. Thái độ cũng được hiểu là “cách nghĩ, cách nhìn,
cách hành động theo một hướng nào đó trước một vấn đề, một tình hình”.
Thái độ ngôn ngữ (cụ thể hơn là thái độ đối với ngôn ngữ) có thể được hiểu
là “Sự đánh giá về giá trị khuynh hướng hành vi của một cộng đồng hay một
cá nhân đối với một ngôn ngữ nào đó”
Như vậy, nếu một cộng đồng xã hội có thái độ tích cực, duy trì và phát
triển tiếng nói hiện có, tự hào với truyền thống văn hóa của mình và ra sức
duy trì tiếng nói của mình thì sẽ 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 hoặc làm tiêu vong ngôn ngữ của chính họ. Thái
độ ngôn ngữ còn bao gồm thái độ của người dân trong quốc gia đa ngữ đó.
Mức độ về thái độ tiêu cực hay tích cực của toàn dân trong quốc gia đa ngữ
đối với một ngôn ngữ cụ thể nào đó sẽ là tác động tiêu cực hoặc tích cực
tương ứng với những người đang sử dụng cũng như học ngôn ngữ đó. Như
đã giới thiệu ở trên, trường THPT Mường La là ngôi trường trung tâm của cả
huyện Mường La, phục vụ nhu cầu học tập của con em các dân tộc ở 13 xã
của huyện, vì vậy học sinh đang theo học tại trường rất đa dạng về dân tộc,
đa dạng về ngôn ngữ, tìm hiểu thái độ ngôn ngữ ở đây chính là tìm hiểu thái
độ ngôn ngữ của họ đối với tiếng mẹ đẻ, tiếng Việt, tiếng của các dân tộc
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khác và ngoại ngữ.
1.3.2. Sự hình thành thái độ ngôn ngữ
Thái độ ngôn ngữ được phân biệt với thái độ nói chung ở chỗ nó hướng
tới ngôn ngữ. Nghiên cứu thái độ ngôn ngữ có thể giải đáp những vấn đề
chẳng hạn như: các biến thể của một ngôn ngữ nào đó là phong phú hay
nghèo nàn? gợi cảm hay không gợi cảm? dễ nghe hay khó nghe? chuẩn mực
hay không chuẩn mực? ...; hoặc xem xét thái độ đối với người nói một ngôn
ngữ hay phương ngữ nào đó; hay cũng có khi là thái độ hướng tới người nói
những biến thể ngôn ngữ trong hành chức.
Từ quan điểm xã hội học, GS.TS Nguyễn Văn Khang (2012) cho rằng
“Sự hình thành thái độ ngôn ngữ là kết quả của tác dụng tổng hợp nhiều
nhân tố xã hội. Đó là các nhân tố như địa vị xã hội, bối cảnh văn hóa, quan
hệ xã hội, sự phát triển kinh tế, giáo dục, số lượng nhân khẩu, tuồi 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...” [19, Tr95]. Thái độ ngôn ngữ không
bất biến mà thay đổi trong cộng đồng cũng như trong mỗi cá nhân dưới tác
động của các nhân tố trên. Thái độ ngôn ngữ đóng vai trò quan trọng đối với
con người với tư cách là thành viên của cộng đồng lựa chọn ngôn ngữ sử
dụng. Sự lựa chọn ngôn ngữ có thể đối với các ngôn ngữ (đa ngữ - đa thể
ngữ) và có thể đối với các biến thể của ngôn ngữ (đa phương ngữ - đa
phương thể ngữ). Theo đó, một vấn đề tất yếu kéo theo trong sử dụng: đó là
theo hướng duy trì ngôn ngữ hoặc theo hướng chuyển đổi ngôn ngữ.
1.3.3. Phân loại thái độ ngôn ngữ
Từ quan điểm ngôn ngữ học xã hội, tác giả Nguyễn Văn Khang (2012)
đã phân chia thái độ ngôn ngữ thành ba loại lớn: thái độ trung thành ngôn
ngữ, thái độ kỳ thị ngôn ngữ và thái độ tự ti ngôn ngữ.
Thái độ trung thành ngôn ngữ là thái độ luôn hướng tới, bảo vệ ngôn
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ngữ của dân tộc mình, quê hương mình. Thái độ trung thành đối với ngôn
ngữ bắt nguồn từ việc giữa những con người của một dân tộc cảm thấy gắn
bó với nhau thông qua ngôn ngữ chung của dân tộc mình - thứ ngôn ngữ bao
hàm trong đó cả lịch sử, văn hóa và cách nhìn đối với thế giới của dân tộc đó.
Việc sử dụng ngôn ngữ của dân tộc mình đã hình thành một áp lực cộng
đồng. Cho nên, những ai không tuân thủ quy ước xã hội về việc sử dụng
ngôn ngữ dân tộc đó thì thường nhận được sự thờ ơ, lãnh đạm của cộng
đồng... Áp lực của cộng đồng trong việc sử dụng ngôn ngữ còn tiềm tàng ở
một lòng tin kiên định thể hiện ở chỗ mặc dù thoát khỏi cộng đồng vốn có
nhưng vẫn duy trì sự trung thành đối với ngôn ngữ dân tộc.
Thái độ tự ti về ngôn ngữ là thái độ mặc cảm về ngôn ngữ, thái độ tự ti
này thường xuất hiện ở việc tiếp xúc giữa ngôn ngữ của dân tộc có số lượng
người sử dụng tương đối ít, lịch sử tương đối ngắn, lưu truyền không sâu
rộng với ngôn ngữ có số người sử dụng tương đối đông, lịch sử lâu dài, được
lưu truyền sâu rộng. Thái độ tự ti về ngôn ngữ thường dẫn đến hai cách hành
xử về ngôn ngữ: (1) Từ bỏ ngôn ngữ (hay phương ngữ) của mình để chuyển
sang ngôn ngữ (hay phương ngữ) có uy tín cao hơn; (2) cố gắng học tập để
nắm vững và biết cách sử dụng ngôn ngừ có uy tín hơn để sử dụng trong môi
trường giao tiếp phù hợp (tức là vẫn duy trì ngồn ngữ của mình đồng thời tạo
cho bản thân một khả năng song ngữ hoặc song phương ngữ).
Thái độ kỳ thị ngôn ngữ, theo GS.TS Nguyễn Văn Khang (2012) “Thái
độ kì thị đối với ngôn ngữ là thái độ phân biệt đối xử do thành kiến. Thái độ
này thường liên quan đến thái độ tự ti ngôn ngữ.” Tuy nhiên, nếu tự ti ngôn
ngữ có thể hình thành cả hai xu hướng tích cực và tiêu cực thì kỳ thị ngôn
ngữ lại chỉ biểu hiện ở xu hướng coi nhẹ, xem thường ngôn ngữ hoặc phương
ngữ của cộng đồng khác, quá đề cao ngôn ngữ hay phương ngữ của cộng
đồng, dân tộc mình.
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Trong nghiên cứu hiện tượng đa ngữ thì nghiên cứu thái độ ngôn ngữ
đóng vai trò quan trọng. Thái độ ngôn ngữ được coi là một trong những yếu
tố hàng đầu quyết định việc sử dụng ngôn ngữ lựa chọn ngôn ngữ trong sử
dụng ở những tình huống giao tiếp khác nhau của người đa ngữ. Từ đó, thái
độ ngôn ngữ sẽ góp phần cho thấy vị thế của từng ngôn ngữ trong cộng đồng
đa ngữ. Trọng phạm vi luận văn chúng tôi tập chung khảo sát ý kiến về vấn
đề sử dụng ngôn ngữ để giảng dạy cho học sinh trong nhà trường từ chính đối
tượng học sinh. Việc tìm hiểu ngôn ngữ từ các đối tượng này nhằm có được
một ý kiến chung và hiệu quả nhất cho giáo dục đa ngữ ở địa phương.
1.3.4. Phương pháp nghiên cứu thái độ ngôn ngữ
a. Phương pháp điều tra
- Phương pháp trực tiếp: dùng bảng hỏi (anket) hay phỏng vấn, phương
pháp này được thực hiện theo cách hỏi, trả lời các nội dung về thái độ ngôn
ngữ.
- Phương pháp gián tiếp: điều tra nhưng giấu không để cho những
người được điều tra biết là đang “bị” điều tra.
b. Thủ pháp điều tra
- Điều tra bằng câu hỏi (anket): sử dụng 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. Câu hỏi mở nhằm giúp cho các cộng tác viên có thể
trả lời câu hỏi theo cách trình bày thoải mái ý kiến của mình.
- Điều tra bằng phỏng vấn: cách điều tra giống như cách sử dụng câu
hỏi mở nhưng không có bảng câu hỏi. Trả lời đều bằng miệng (để ghi âm).
- Điều tra bằng quan sát: cách điều tra vừa quan sát, theo dõi vừa ghi
lại những hoạt động ngôn ngữ của cộng tác viên. Cách điều tra này nghiêng
về hành vi 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 có được để lí giải thái
- 28-

độ của cộng tác viên.
- Kỹ thuật xử lý: kỹ thuật phổ biến nhất là kỹ thuật lốc ngôn ngữ. Kỹ
thuật lốc ngôn ngữ nhằm kiểm tra tất cả các biến số (không kể ngôn ngữ).
Trong khuôn khổ luận văn, 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 (trẳc nghiệm) và câu hỏi
mở để cộng tác viên trả lời theo ý kiến cá nhân của mình. Ngoài ra chúng tôi
kết hợp thủ pháp quan sát hoạt động ngôn ngữ của cộng tác viên để đánh giá
thái độ ngôn ngữ của họ. Kết quả điều tra thái độ ngôn ngữ được trình bày
trong chương 3 của luận văn.
1.4. Giới thiệu khái quát cảnh huống ngôn ngữ ở Mường La và
Trường THPT Mường La
1.4.1. Khái quát về cảnh huống ngôn ngữ ở Mường La
1.4.1.1. Về địa lý
Mường La là huyện miền núi của tỉnh Sơn La, cách Thành phố Sơn La
42 km về phía Đông Bắc. Phía Bắc giáp tỉnh Lai Châu và huyện Quỳnh Nhai,
phía Nam giáp huyện Mai Sơn, huyện Bắc Yên và Thành phố Sơn La; phía
Đông giáp tỉnh Yên Bái; phía Tây và Tây Nam giáp huyện Quỳnh Nhai và
huyện Thuận Châu. Tổng diện tích đất tự nhiên là: 142.924 ha, chiếm
khoảng10% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Huyện nằm trên phần kéo dài của
dãy Hoàng Liên Sơn (dãy Hoàng Liên Sơn phần thuộc địa phận tỉnh Sơn La
bắt đầu từ huyện Quỳnh Nhai, qua huyện Mường La, Bắc Yên và kết thúc tại
huyện Phù Yên), nằm dọc hai bên bờ sông Đà, có độ cao trung bình từ 600m
đến 700m so với mực nước biển. Địa hình huyện Mường La khá phức tạp,
nghiêng theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, phổ biến là núi cao và núi trung
bình, núi thấp chiếm tỷ lệ ít. Núi uốn nếp dạng khối tảng, xen kẽ là các thung
lũng và bồn địa nhỏ hẹp. Địa hình chia cắt sâu và mạnh, phía Đông và Đông
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Bắc của huyện là những dãy núi cao, dốc đứng như ở các xã: Chiềng Công,
Chiềng Ân, Chiềng Muôn, Ngọc Chiến, thấp dần về phía Nam. Khí hậu huyện
Mường La mang những nét chung của khí hậu vùng Tây Bắc Việt Nam, thuộc
vùng khí hậu cận nhiệt đới, trong năm chia làm 2 mùa rõ rệt. Mùa nóng bắt
đầu từ cuối tháng 4, kết thúc vào cuối tháng 10 hằng năm. Mùa lạnh bắt đầu
từ gần cuối tháng 11 năm trước đến gần cuối tháng 3 năm sau.
Trên địa bàn huyện có con sông Đà chảy qua theo hướng Tây Bắc Đông Nam với dài khoảng trên 50 km; có 7 suối lớn của huyện đổ vào sông
Đà, phía Bắc có các suối: Nặm Mu, Nặm Giôn, Nặm Trai, Nặm Păm, Nặm
Chiến, Nặm Pia; phía Nam có suối Nặm Pàn, Nặm Bú, ngoài ra còn nhiều
suối nhỏ khác. Sông Đà và các con suối với lượng nước dồi dào, độ dốc lớn,
nhiều ghềnh thác là nguồn cung cấp nước sinh hoạt, nước cho sản xuất nông
nghiệp của huyện, đồng thời là nguồn tiềm năng để xây dựng các công trình
thủy điện có quy mô lớn, vừa và nhỏ của đất nước như: thủy điện Sơn La,
thủy điện Huội Quảng, thủy điện Nặm Chiến... góp phần quan trọng vào sự
phát triển của huyện Mường La nói riêng và đất nước nói chung.
1.4.1.2. Về lịch sử
Mường La được hình thành từ rất sớm, thế kỷ XII đã xuất hiện tên
Mường La (đồng nghĩa với Mường Lò), cách đặt tên để tưởng nhớ đến
Mường Lò quê tổ. Vào thế kỷ thứ XV, dưới thời thủ lĩnh Bun Phành, Mường
La tách khỏi Mường Muổi (Thuận Châu ngày nay) thành một châu mường
riêng và ngày càng lớn mạnh, là một trong 16 châu mường ở Tây Bắc. Châu
mường là vùng đất có từ 4 mường nhỏ (mường phìa) trở lên. Mường La từ khi
hình thành có 5 mường phìa: Chiềng An, Mường Bú (Chiềng Biên), Mường
Chùm, Mường Trai (Chiềng Nghiêm), Mường Chiến (Ngọc Chiến).
Theo các tài liệu nghiên cứu về vùng đất thuộc huyện Mường La ngày
nay, thời Trần thuộc lộ Đà Giang; thời Lê là một châu thuộc phủ Gia Hưng,
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trấn Hưng Hóa; thời Nguyễn, trấn Hưng Hóa đổi thành tỉnh Hưng Hóa, châu
lỵ Mường La là Chiềng An. Từ đầu thế kỷ XX, dưới quyền cai trị của thực
dân Pháp, Mường La thuộc tiểu quân khu Vạn Bú (sau khi đánh chiếm vùng
Tây Bắc, thực dân Pháp lập tiểu quân khu này), năm 1895 thuộc tỉnh lỵ Vạn
Bú (trung tâm tỉnh đặt tại Pá Giạng-Mường La), năm 1904 tỉnh lỵ Vạn Bú
chuyển về Sơn La, đổi tên thành tỉnh Sơn La, Mường La là một châu thuộc
tỉnh Sơn La (châu lỵ ở Chiềng An; tỉnh lỵ đặt ở Mường La).
Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 15/6/1949 huyện ủy
Mường La được thành lập, châu Mường La thuộc tỉnh Sơn La. Ngày
07/5/1955 khu tự trị Thái - Mèo được thành lập, châu Mường La trực thuộc
khu với 25 xã. Năm 1961 thị trấn Sơn La tách khỏi châu Mường La và được
nâng cấp thành thị xã (thị xã đầu tiên của Tây Bắc) và trở thành nơi làm việc
của khu tự trị Thái-Mèo. Ngày 27/10/1962 khu tự trị Thái - Mèo đổi thành
khu tự trị Tây Bắc, Mường La thuộc khu tự trị Tây Bắc. Ngày 24/12/1962,
Quốc hội quyết định thành lập 3 tỉnh trong khu tự trị: Sơn La, Lai Châu,
Nghĩa Lộ; từ đây Mường La là một trong bảy huyện của tỉnh Sơn La.
Mùa xuân năm 1979, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa VI,
Mường La cắt chuyển cho Thị xã Sơn La và huyện Mai Sơn 9 xã (Mường
Bằng, Chiềng Xôm, Chiềng An, Chiềng Đen, Chiềng Cọ, Chiềng Ngần,
Chiềng Sinh, Chiềng Cơi, Chiềng Sung), đồng thời chuyển huyện lỵ từ
Chiềng An (xã Chiềng An-thành phố Sơn La ngày nay) về địa điểm mới ở xã
Ít Ong; huyện Mường La có 16 xã. Năm 2005 thị trấn Ít Ong được thành lập,
xã Ít Ong chuyển thành thị trấn Ít Ong. Đến nay, huyện Mường La có 15 xã,
01 thị trấn với 288 thôn, bản, tiểu khu.
1.4.1.3. Về dân cư, dân tộc
Mường La là huyện có nhiều dân tộc sống xen kẽ với nhau. Theo số
liệu của Huyện ủy Mường La năm 2013, huyện có 16.449 hộ với 82.233 nhân
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khẩu. Huyện có 6 dân tộc anh em cùng chung sống là: Thái, Mông, Kinh,
Kháng, Khơ Mú, La Ha. Trong đó, dân tộc Thái, Mông có số lượng đông
nhất, là dân cư bản địa có mặt ở đây từ lâu đời. Trong những năm đầu của
cuộc kháng chiến chống Pháp, một bộ phận nhân dân từ một số tỉnh miền
xuôi lên khai hoang theo chủ trương của Đảng và Nhà nước; ngoài ra còn có
một bộ phận là bộ đội, cán bộ các cơ quan của tỉnh, trung ương đến làm việc
và sinh sống tại huyện. Các dân tộc La Ha, Kháng, Khơ Mú sống xen kẽ với
các dân tộc khác tại các xã trong huyện. Đa số đồng bào đã sinh sống ở đây từ
lâu đời, bộ phận khác chuyển từ các huyện của các tỉnh lân cận do quá trình
phân chia địa giới hành chính, chia tách, sát nhập. Dân cư các dân tộc trong
huyện phân bố như sau: Dân tộc Thái có khoảng 50.000 người (chiếm
60,8%), sống ở khắp 16 xã, thị trấn trong huyện. Dân tộc Mông có khoảng
20.000 người (chiếm 24,3%), sống tập trung ở 3 xã Chiềng Công, Chiềng Ân,
Chiềng Muôn và sống xen kẽ ở các xã trong huyện. Dân tộc Kinh có khoảng
5.000 người (chiếm 6,1%), sống tập trung chủ yếu ở các tiểu khu của Thị trấn
Ít Ong và xã Mường Bú. Dân tộc La Ha có khoảng 5.000 người (chiếm 6,1%),
sống xen kẽ tại các xã Nặm Dôn, Mường Trai, Chiềng Lao, Hua Trai, Pi
Toong, Nặm Păm, Ngọc Chiến, Chiềng Công, Chiềng Ân, Chiềng Muôn,
Mường Bú. Dân tộc Kháng có khoảng 1.000 người (chiếm 1,2%), sống tập
trung ở xã Nặm Dôn. Dân tộc Khơ Mú và dân tộc khác có khoảng 1.000
người (chiếm 1,2%), sống chủ yếu ở 2 bản Ta Mo xã Mường Bú và bản Mòn
xã Tạ Bú.
Mỗi dân tộc sinh sống tại huyện Mường La lại có những phong tục tập
quán riêng. Do đặc điểm cư trú thành những đơn vị nhỏ, xen kẽ giữa các dân
tộc nên quá trình hoà hợp giữa các dân tộc diễn ra khá sớm và dễ dàng như
một lẽ tự nhiên trong suốt quá trình hình thành và phát triển huyện Mường La.
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1.4.1.4. Về ngôn ngữ, văn hóa
* Về tiếng nói, chữ viết: Huyện có 06 dân tộc chủ yếu cùng sinh sống
và phát triển nên có những ảnh hưởng về mặt ngôn ngữ, tiếng nói và chữ viết.
Trong đó, tiếng Kinh (tiếng Việt) là ngôn ngữ phổ thông, được dùng phổ biến,
chủ yếu đối với tất cả các dân tộc trong huyện. Dân tộc Thái và dân tộc Mông
có chữ viết riêng, ngôn ngữ của họ được sử dụng khá phổ biến trong giao tiếp.
Ngôn ngữ của các dân tộc trên địa bàn huyện thuộc vào những nhóm ngôn
ngữ khác nhau:
- Nhóm ngôn ngữ Tày-Thái có các dân tộc như: Thái, Mông, Tày,
Nùng.
- Nhóm ngôn ngữ Việt-Mường có các dân tộc như: Kinh, Mường.
- Nhóm ngôn ngữ Môn-Khơ Me có các dân tộc như: Khơ Mú, La Ha,
Kháng.
- Nhóm ngôn ngữ Hán có dân tộc Hoa.
Người Thái là một trong số ít các dân tộc thiểu số ở nước ta có chữ viết
từ lâu đời (thuộc hệ chữ Phạn). Tuy chưa xác định được cụ thể thời điểm xuất
hiện chữ Thái nhưng hàng ngàn năm nay, các nhóm người Thái ở nước ta đã
sử dụng con chữ riêng của mình cho đến ngày nay. Bộ chữ Thái là một công
cụ để ghi nhận và giao tiếp trong cộng đồng người Thái. Chữ Thái được nhân
dân các vùng người Thái cư trú truyền dạy cho con cháu theo con đường cha
truyền con nối, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Khi Tây Bắc được giải phóng,
Khu Tự trị Thái Mèo được thành lập (sau này đổi tên là khu tự trị Tây Bắc).
Tháng 11/1954, Sở Giáo dục khu đã tập hợp các trí thức người Thái toàn khu
về họp bàn việc sử dụng chữ Thái và thống nhất xây dựng bộ chữ Thái (bộ
chữ mà nhân dân còn sử dụng cho đến ngày nay). Đó là bộ chữ để dùng cho
công tác xóa nạn mù chữ, phương tiện báo cáo cấp xã, được sử dụng trong
văn bản nhà nước như giấy kết hôn, khai sinh, dùng trong phương tiện thông
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tin đại chúng, xuất bản sách báo, ấn phẩm văn học, tuyên truyền cổ động.
Thực hiện Chỉ thị 38 ngày 09/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về
việc đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ công
chức công tác ở vùng dân tộc miền núi, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã
quyết định cho triển khai đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu, biên soạn
chương trình, tài liệu dạy tiếng, chữ dân tộc Thái tỉnh Sơn La” do Trung tâm
Giáo dục Thường xuyên tỉnh chủ trì. Đề tài đã được Hội đồng khoa học tỉnh
nghiệm thu, được áp dụng trong thực tế dạy học tiếng dân tộc Thái trong tỉnh.
Năm 2006, Hội đồng khoa học tỉnh Sơn La tiếp tục nghiệm thu đề tài nghiên
cứu khoa học “Thiết kế phần mềm Font chữ Thái trên vi tính” do trường Cao
đẳng Sơn La chủ trì. Căn cứ vào kết quả sử dụng rộng rãi của bộ Font chữ
Thái, ngày 09/7/2013 bộ chữ Thái đã được UBND tỉnh Sơn La ban hành
Quyết định 1428/QĐ-UBND về việc phê chuẩn bộ chữ cổ truyền dân tộc Thái
tỉnh Sơn La. Khi chương trình dạy tiếng dân tộc thiểu số (có chữ viết) cho cán
bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số ban hành, Trường Cao đẳng
Sơn La đã chỉ đạo cho xây dựng chương trình chi tiết và biên soạn tài liệu
giảng dạy tiếng Thái, chữ Thái cho cán bộ, công chức, bộ đội, công an và sinh
viên chuẩn bị ra công tác tại các vùng dân tộc thiểu số (do Thạc sĩ Lò Mai
Cương làm chủ nhiệm đề tài). Kết quả đề tài này hiện nay đang được sử dụng
làm tài liệu giảng dạy tiếng và chữ Thái tại Trung tâm Giáo dục Thường
xuyên tỉnh, Trung tâm học tập cộng đồng trong tỉnh Sơn La và một số tỉnh có
đồng bào dân tộc Thái tham khảo và dùng làm căn cứ xây dựng tài liệu phù
hợp với địa phương mình. Việc dạy học tiếng và chữ Thái đã góp phần quan
trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở tỉnh Sơn La nói chung, huyện
Mường La nói riêng.
* Về văn hoá: Huyện Mường La có nền văn hóa phát triển từ rất sớm,
phong phú và đa dạng với truyền thống yêu nước, đoàn kết, đức tính cần cù,
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yêu lao động của các dân tộc sinh sống tại địa phương. Mỗi dân tộc trong
huyện đều có bản sắc văn hóa riêng, phong phú, độc đáo như: Kiến trúc, tín
ngưỡng, ẩm thực, trang phục, nhạc cụ, lễ hội, các câu chuyện kể, thành ngữ,
tục ngữ, hát giao duyên... Hiện nay, những nét văn hóa truyền thống đặc trưng
của các dân tộc trong huyện vẫn được bảo tồn, lưu truyền và phát triển, tiêu
biểu là: lễ hội “Xên bản” (cúng cho cả bản), lễ hội “Xên mường” (cúng cho cả
cộng đồng chung như là một xã), lễ hội “Xên Đông” (cúng rừng thiêng), lễ
hội “Xên bó” (cúng mó nước), lễ hội “Hạn khuống”, “Kin khảu maư” (Mừng
Cơm mới) của dân tộc Thái; lễ hội “Pang a” (dâng hoa măng), “Mừng cơm
mới” của dân tộc La Ha và dân tộc Kháng; lễ hội Gầu tào (đón năm mới), lễ
cầu may (cho cả dòng họ) của dân tộc Mông; lễ hội “Pa Sưm” (lễ hội cầu
mùa) của dân tộc Khơ Mú... Cùng với sự phát triển của xã hội, đồng bào các
dân tộc trên địa bàn huyện vẫn lưu giữ nhiều trò chơi dân gian như: Đẩy gậy,
tó má lẹ, ném còn của dân tộc Thái; ném pao của dân tộc Mông. Đồng thời
các trang phục truyền thống, nhạc cụ dân gian vẫn được sử dụng thường
xuyên như: Pí, tính tẩu, nhị, khăn piêu, váy áo cóm với các điệu múa nón,
múa khăn phiêu của dân tộc Thái; khèn môi, khèn bè, váy áo của dân tộc
Mông; ống gõ, đàn, trống, sáo của dân tộc Khơ Mú; ống tăng bu, đàn hưn
mạy và điệu múa Tăng bu (dỗ ống) của dân tộc La Ha và Kháng. Bên cạnh
đó, ẩm thực của các dân tộc thiểu số là những nét văn hóa tiêu biểu của đồng
bào Tây Bắc nói chung và huyện Mường La nói riêng với “khảu lam” (cơm
lam), “pà po, pà mọ, pà pỉnh tộp, pà mẳm” (các món cá), “pà giảng” (cá hun
khói), “nhứa giảng” (thịt hun khói), “gà mọ”, “nặm pịa, “canh xổm lôm”,
“pắc chẩm chéo”... của dân tộc Thái; “bánh pa pa”, mèn mén, thịt treo gác
bếp...của dân tộc Mông...đã góp phần tạo nên “bức tranh” văn hóa độc đáo, đa
dạng và phong phú của các dân tộc sinh sống tại huyện Mường La.
Mường La có nhiều di tích lịch sử, khảo cổ học, hang động đẹp, danh
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lam thắng cảnh như: Lũng Đán Đanh-xã Mường Chùm (là nơi thành lập chi ộ
Đảng đầu tiên của huyện Mường La), Đồn Pom Pát và Đồn Mường Chiến (di
tích lịch sử chống Pháp ở thị trấn Ít Ong và xã Ngọc Chiến), Hang Co Nong
(di tích khảo cổ học ở Thị trấn), Hang Thẳm Bó -xã Mường Bú (thắng cảnh
của tỉnh Sơn La). Có nhiều công trình thủy điện lớn của cả nước xây dựng
trên địa bàn huyện như: Công trình thủy điện Sơn La ở Thị trấn Ít Ong, công
trình thủy điện Huổi Quảng ở xã Chiềng Lao, công trình thủy điện Nặm Chiến
ở xã Ngọc Chiến và 15 công trình thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn...Những
địa danh này đã góp phần phản ánh lịch sử đảng bộ huyện cũng như những
nét đặc trưng về ngôn ngữ, văn hoá vùng miền độc đáo của đồng bào các dân
tộc huyện Mường La.
1.4.2. Khái quát cảnh huống ngôn ngữ ở Trường THPT Mường La
Trường Trung học phổ thông Mường La được thành lập theo Quyết
định số 2041/2001/QĐ-UB ngày 29/8/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La.
Trường đóng trên địa bàn Tiểu khu V, Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La
nhằm giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cho Huyện và đáp ứng nhu cầu học
tập của con em đồng bào các dân tộc huyện Mường La, trong đó có con em
đồng bào ở các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn đang sinh hoạt và học tập nội
trú tại trường. Trường Trung học phổ thông Mường La từ khi ra đời đến nay
đã trải qua mười sáu năm xây dựng trưởng thành, phát triển và ngày càng
khẳng định được vị thế, tầm quan trọng của nhà trường đối với sự nghiệp giáo
dục của huyện nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung.
Về cán bộ giáo viên Đội ngũ giáo viên dạy ngữ văn của trường gồm 9
thầy cô giáo. Các thầy cô đều được đào tạo bài bản trong các trường sư phạm,
đều rất yêu thích môn văn và nhiệt tình trong giảng dạy. Tuy nhiên có thể
nhận thấy do đặc thù của trường, đội ngũ giáo viên còn trẻ về tuổi đời, tuổi
nghề nên việc truyền đạt, khích lệ các em học sinh yêu thích môn ngữ văn còn
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nhiều hạn chế. Điều này phần nào ảnh hưởng đến việc dạy – học tiếng Việt
của học sinh.
Năm học 2016 – 2017 nhà trường có tổng Tổng số học sinh hiện nay
của nhà trường 1056 học sinh trong đó; khối 12 là 309, khối 11 là 335, khối
10 là 412. Về thành phần dân tộc, cũng như các trường trung học phổ thông
khác của huyện Mường La, các em chủ yếu là dân tộc với 987 em, chiếm
93,5%, số còn lại là các em học sinh dân tộc Kinh với 69 em, chiếm 6,5%.
Đáng chú ý là đa số các em là người dân tộc khác đều sinh ra và lớn lên ở
huyện Mường La cho nên ảnh hưởng của ngôn ngữ dân tộc đối với tiếng Việt
của các em là vẫn còn. Như vậy, gần 100% các em sử dụng tiếng mẹ đẻ từ khi
thơ ấu đến khi học tiếng Việt một cách có ý thức trong nhà trường phổ thông.
Địa bàn tuyển sinh của nhà trường tương đối rộng với 13 xã và thị trấn,
trong đó phần lớn là các xã đặc biệt khó khăn nằm trong diện hưởng chính
sách hỗ trợ từ chương trình 30a của Thủ tướng chính phủ. Vì vậy, khi tham
gia học tập tại trường THPT Mường La, đa số các em học sinh có hộ khẩu ở
các xã đặc biệt khó khăn đều ở bán trú (chiếm 56,2%), ở nội trú chiếm 2,8%,
những em học sinh nhà ở không quá xa trường học thì lựa chọn đi về trong
ngày. Có một thực tế, nhà trường có 01 nhà 2 tầng với 12 phòng, mỗi phòng
bố trí 4 chiếc giường tầng cho 8 học sinh để ở nội trú nhưng năm học nào
cũng vậy chỉ có khoảng hơn chục em đăng kí ở nội trú, còn đại đa số các em
lựa chọn ở bán trú xung quanh khuôn viên nhà trường. Thực tế này cũng dễ
hiểu vì ở nội trú các em bị khống chế về thời gian, nề nếp, còn ở bán trú được
tự do thoải mái không bị gò bó về thời gian, sự quản lí của các thầy cô giáo.
Với đặc điểm của lứa tuổi trung học phổ thông, các em đại đa số đang ở
độ tuổi 16, 17, 18. Đây là độ tuổi vị thành niên rất nhạy bén với cái mới, thích
bắt chước những điều mới lạ. Đặc điểm này vừa có mặt tốt lại vừa có mặt tiêu
cực. Với ngôn ngữ, các em dễ học theo và học rất nhanh cách nói, cách viết
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mà các em cho là độc đáo, gây được sự chú ý của người khác. Đây chính là cơ
hội để những yếu tố phi chuẩn mực xâm nhập vào trong cách viết, cách nói
của học sinh. Qua tìm hiểu chúng tôi cũng nhận thấy rằng, về gia đình của các
em, phần lớn bố mẹ làm nương rẫy (tỉ lệ học sinh được sinh ra trong gia đình
có bố mẹ là công chức, viên chức, buôn bán tự do tương đối thấp) nên không
có thời gian và ý thức rèn luyện, phát triển ngôn ngữ cho con cái. Điều này
ảnh hưởng rất nhiều đến năng lực ngôn ngữ của các em.
Về năng lực tiếng Việt của học sinh trong trường, qua quá trình giảng
dạy các em chúng tôi thấy, phần đông các em sử dụng tiếng Việt khi nói và
đặc biệt khi viết còn rất non yếu. Có thể do đây là một trường đóng trên địa
bàn của một huyện nghèo (thuộc diện 30a) của tỉnh Sơn La, chất lượng đầu
vào không cao, kiến thức tiếng Việt của các em ở lớp dưới bị hổng rất nặng
nề. Đây cũng là thực trạng chung của học sinh trung học phổ thông trên huyện
Mường La. Sự yếu kém trong nói, viết tiếng Việt làm mất đi sự trong sáng
của tiếng Việt cần lưu ý là do sự thiếu hiểu biết về những quy tắc chung của
tiếng Việt chứ không phải do các em cố tình nói, viết như vậy. Chính vì thế
trong giáo dục ngôn ngữ, cần chú ý cung cấp những tri thức này cho các em.
Về thái độ của học sinh đối với tiếng Việt, cấp học trung học phổ thông
là cấp học mang tính hướng nghiệp cao, hầu hết học sinh đều đã có định
hướng nghề nghiệp cho mình sau này. Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn là
xu thế chung của các em trong trường thường lựa chọn là ở nhà phụ giúp gia
đình hoặc lấy vợ lấy chồng (chiếm 70%), một số em có đăng ký xét tuyển Đại
học, Cao đẳng nhưng chỉ tập trung vào các ngành học như kinh tế, ngân hàng,
tài chính, kế toán, điện tử… cho nên học sinh chỉ chú trọng các môn liên quan
đến khối thi của mình còn đối với môn văn cũng như tiếng Việt, các em
thường không mấy hào hứng và chỉ học với mục đích để thi đỗ tốt nghiệp.
Điều này lí giải vì sao kết quả học tập của môn học này không cao. Cụ thể, kì
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thi THPT Quốc gia năm 2017 toàn trường có 323 thí sinh đăng ký dự thi (thí
sinh tự do 18) nhưng chỉ có 108 nguyện vọng dùng kết quả thi để xét vào Đại
học và Cao Đẳng (thí sinh đăng kí ít nhất là 01 nguyện vọng, nhiều nhất là 7
nguyện vọng).
Nói chung, học sinh trường THPT Mường La còn gặp nhiều những khó
khăn trong cuộc sống. Ngoài những khó khăn chung của lứa tuổi, các em hầu
hết là con em các dân tộc thiểu số, từ vùng sâu vùng xa xuống học tập và sinh
hoạt tập thể, mang theo rất nhiều tập tục lạc hậu, nhiều thói quen trong sinh
hoạt còn chưa văn minh, thiếu kỹ năng thực hành, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng
giải quyết vấn đề, kỹ năng đối phó với những khó khăn trong cuộc sống và
khả năng tự phục vụ bản thân… Hơn thế nữa trong nền kinh tế tri thức, cuộc
sống hiện đại (về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, khoa học kĩ thuật, môi
trường khí hậu, ..) vận động hết sức khẩn trương và chứa đựng nhiều yếu tố
khôn lường đòi hỏi thế hệ trẻ là người dân tộc không chỉ làm chủ tri thức, rút
ngắn khoảng cách về chênh lệch tri thức giữa các vùng miền mà còn phải thực
sự tự tin; phải nắm bắt kịp thời các cơ hội cũng như phải có một số kỹ năng:
sống khỏe, sống lành mạnh, cập nhật thông tin nhanh nhạy và hội nhập với
thế giới, góp phần tích cực cho cuộc sống cá nhân và cộng đồng tốt đẹp hơn,
nhằm thích ứng với mọi biến động của hoàn cảnh.
1.5. Tiểu kết chương 1
Trong chương này chúng tôi đã trình bày những lý thuyết cơ bản để
làm cơ sở lý luận cho luận văn. Đó là lý thuyết về: nghiên cứu việc sử dụng
ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam và ở huyện Mường La, một số
vấn đề về đa ngữ xã hội, khái niệm song ngữ, đa ngữ, hệ quả của trạng thái đa
ngữ xã hội và một số vấn đề về thái độ ngôn ngữ. Bên cạnh đó chúng tôi trình
bày những đặc điểm khái quát về địa lí tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội, dân
tộc, ngôn ngữ ở Mường La, những đặc điểm cơ bản về cảnh huống ở trường
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THPT Mường La. Những vấn đề lý thuyết trên sẽ được chúng tôi vận dụng
linh hoạt trong quá trình tìm hiểu Tình hình sử dụng ngôn ngữ của học sinh
trường trung học phổ thông Mường La, tỉnh Sơn La. Qua việc nghiên cứu,
chúng tôi muốn làm rõ hơn bức tranh đa màu sắc về cách sử dụng ngôn ngữ
của học sinh các dân tộc trong trường với ngôn ngữ tiếng Việt trong những
phạm vị và trong những không gian cụ thể.

- 40-

CHƯƠNG 2
KHẢO SÁT VIỆC SỬ DỤNG NGÔN NGỮ
CỦA HỌC SINH TRƯỜNG MƯỜNG LA, TỈNH SƠN LA
2.1. Giới hạn khảo sát
2.1.1. Giới hạn đối tượng khảo sát
Như đã giới thiệu ở trên, trường THPT Mường La hiện nay có 27 lớp
học với 1056 học sinh, gồm nhiều dân tộc khác nhau. Do số lượng học sinh
trong trường đông, chúng tôi không có điều kiện để khảo sát toàn bộ học sinh,
nên phương án chọn đối tượng và phạm vi khảo sát như sau: Trong tổng số
1056, chúng tôi chọn ngẫu nhiên 9 lớp với 400 học sinh. Trong đó: 3 lớp 12
với 130 học sinh, 3 lớp 11 với 135 và 3 lớp 10 với 135 học sinh.
- Về thành phần dân tộc: Tổng số đối tượng tham gia điều tra là 400
người, được phân bố ở nhiều địa bàn cư trú khác nhau nhưng chủ yếu là tập
trung ở các xã đặc biệt khó khăn của huyện Mường La.
Bảng 2.1. Phân bố thành phần dân tộc ở các xã của đối tượng khảo
sát
Đơn vị tính: Người

Stt

Dân tộc

Địa bàn cư
trú

Thái

Mông

Khán
g

Kinh La Ha

Khơ
Mú

Tổng
số

1

Thị trấn

27

0

0

11

0

0

38

2

Nặm Păm

33

0

0

2

0

0

35

3

Pi Toong

29

0

0

3

0

0

32

30

6

1

0

3

1

41

4

Chiềng
Lao
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5

Chiềng

24

11

0

1

1

0

37

25

4

1

2

1

1

34

19

10

0

3

0

0

32

16

8

2

1

2

3

32

30

4

0

2

0

0

36

10 Chiềng San

35

7

0

1

0

0

43

11 Nậm Giôn

20

13

1

2

1

3

40

63

5

28

8

8

400

(7%)

(2%)

(2%

(100%

)

)

6

7
8
9

Công
Chiềng
Hoa
Ngọc
Chiến
Hua Trai
Mường
Trai

Tổng

288
(72%)

(15,8% (1,3%
)

)

Như vậy, có thể thấy học sinh dân tộc của trường THPT Mường La chủ
yếu là người Thái, chiếm 72%, học sinh người dân tộc Mông có số lượng ít
hơn, chiếm 15,8%, các dân tộc còn lại chỉ chiếm 12,2% trong tổng số đối
tượng khảo sát. Sự phân bố về địa bàn cư trú của học sinh dân tộc Thái, Mông
tương đối đồng đều và tập trung chủ yếu ở các xã có điều kiện kinh tế, giao
thông...còn nhiều khó khăn, còn học sinh người Kinh tập trung chủ yếu ở Thị
trấn (xã Ít Ong), chiếm 39,8% trong tổng số học sinh người Kinh được khảo
sát. Các dân tộc thiểu số còn lại phân bố rải rác ở các xã ở trong huyện với số
lượng tương đối thấp, chiếm 5,25% trong tổng số đối tượng khảo sát.
- Về giới tính:
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Bảng 2.2: Thành phần dân tộc theo giới tính của đối tượng khảo sát

Stt

Giới tính

Dân
tộc

Nam

Tổng

Nữ

SL

TL %

SL

TL %

SL

TL %

1

Thái

184

63,9

104

36,1

288

72

2

Mông

51

81,0

12

19,0

63

15.8

3

Kinh

17

60,7

11

39,3

28

7

4

Kháng

3

60,0

2

40,0

5

1.3

5

La Ha

5

62,5

3

37,5

8

2

6

75,0

2

25,0

8

2

266

66,5

134

33,5

400

100

6
7

Khơ
Mú
Tổng

Dựa vào số liệu đã khảo sát ở bảng trên, chúng tôi có một vài nhận xét:
Tỉ lệ nam, nữ trong độ tuổi đi học THPT có sự chệnh lệch tương đối lớn.
Trong tổng số đối tượng khảo sát học sinh nam cao gấp đôi học sinh nữ,
chiếm 66,5%, trong khi đó học sinh nữ chỉ chiếm 33,4%. Đây hoàn toàn là
thực tế ngẫu nhiên trên địa bàn khảo sát, nó phản ánh phần nào tình trạng
“trọng nam khinh nữ” vẫn còn tồn tại ở những vùng sâu vùng xa không có
nhiều điều kiện về kinh tế, sự hiểu biết về cách chính sách dân số, kế hoạch
hóa gia đình và chính sách bình đẳng giới. Tuy nhiên, nếu như tỉ lệ nam, nữ
của học sinh người Thái, người Mông có sự chênh lệch nhiều thì tỉ lệ nam, nữ
của học sinh người Kinh, Kháng, La Ha lại có sự chênh lệch không đáng kể.
- Về phương tiện nghe nhìn: Khảo sát một số phương tiện nghe nhìn
như radio, tivi, điện thoại, máy vi tính trong các gia đình của đối tượng khảo
sát tại trường THPT Mường La cho thấy: Đa số gia đình của các em học sinh
đều có radio (78,1%); số gia đình có tivi là 311 hộ (77,8%); số gia đình có
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điện thoại di động là 297 hộ (74,3%), 28 gia đình có máy vi tính (7,0% tập
chung chủ yếu là các gia đình ở trung tâm thị trấn Ít Ong) và 90,2% các đối
tượng khảo sát đều sử dụng điện thoại di động khi đến trường. Nhìn chung, tỉ
lệ xuất hiện các phương tiện nghe nhìn trong các hộ gia đình của học sinh đã
phản ánh đúng tình hình kinh tế của các xã nói riêng và của huyện Mường La
nói chung - là một trong những huyện nghèo của cả nước.
Như vậy, xét về khía cạnh gia đình của đối tượng khảo sát thì điều kiện
tiếp xúc với tiếng Việt và các giá trị văn hóa hiện đại vẫn còn ít nhiều hạn
chế, nhưng xét trực tiếp các đối tượng khảo sát thì đó là điều kiện tương đối
thuận lợi cho các em học sinh tiếp xúc với tiếng Việt và các giá trị văn học
của cuộc sống.
2.1.2. Giới hạn nội dung khảo sát
Khảo sát tập trung vào tình hình sử dụng ngôn ngữ của học sinh trường
THPT Mường La trong một số lĩnh vực như : giao tiếp trong khuôn viên
trường học và giao tiếp ở gia đình và ngoài xã hội.
Việc phân chia này cũng chỉ mang tính tương đối, có tính chất làm
việc. Bởi vì trong khi miêu tả ở những bình diện, khía cạnh, góc độ khác nhau
luôn có sự đan xen, xâu chuỗi hay lặp lại những điều đã trình bày. Với việc
chia tách ra thành từng phần nhỏ để xem xét, phân tích, chúng tôi chỉ nhằm
đưa ra những nhận xét thực tế, cụ thể nhưng cũng khái quát được tình hình sử
dụng ngôn ngữ của học sinh trường THPT Mường La trên địa bàn huyện
Mường La
2.2. Tình hình sử dụng ngôn ngữ của học sinh trường THPT
Mường La trong giao tiếp trong khuôn viên nhà trường
2.2.1. Giao tiếp trong lớp học
Trong trường học, giao tiếp là hoạt động quan trọng nhất của hoạt động
dạy và học, nhờ có hoạt động giao tiếp mà thầy cô giáo có thể truyền đạt tới
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học sinh những tri thức mới và học sinh cũng tiếp thu những tri thức mới đó
thông qua hoạt động giao tiếp. Trong lớp học, thường diễn ra nhiều sự tương
tác hoạt động giao tiếp: tương tác giữa thầy cô giáo với học sinh, tương tác
giữa học sinh với thầy cô giáo và tương tác giữa học sinh với học sinh.
Theo kết quả chúng tôi khảo sát thì 100% học sinh nam và nữ đều dùng
tiếng Việt để giao tiếp với thầy cô giáo trong lớp học, cho dù thầy cô giáo là
người Kinh, người Thái. Hiện nay, học sinh người Thái, người Mông, La
Ha…học chung với học sinh người Kinh và theo cùng một chương trình
thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vì thế, học sinh người Thái, người
Mông, La Ha… hoàn toàn nói tiếng Việt với thầy cô giáo và các bạn trong lớp
học cũng là điều rất bình thường. Tuy nhiên, do điều kiện địa lí, đường giao
thông đi lại, thông tin liên lạc còn nhiều khó khăn nên hầu hết ngay từ nhỏ
học sinh người Thái, người Mông, La Ha…chỉ tiếp xúc thường xuyên với
tiếng mẹ đẻ (ngôn ngữ địa phương), việc tiếp xúc với người Kinh, với ngôn
ngữ chung còn nhiều hạn chế, do đó năng lực tiếng Việt của các em học sinh
người dân tộc trong trường THPT Mường La ít nhiều còn hạn chế.
Quá trình khảo sát, chúng tôi thu được những con số đáng lo ngại:
trong 400 đối tượng tham gia khảo sát thì có tới 70% gặp khó khăn khi đọc
một văn bản văn học; 24% mắc nhiều lỗi chính tả sử dụng tiếng Việt. Khác
với học sinh người dân tộc, học sinh người Kinh lại có năng lực tiếng Việt rất
tốt, thậm chí có nhiều em còn biết cả tiếng Thái hoặc tiếng Mông. Trước tình
đó, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo các thầy cô giáo, đặc biệt là bộ môn
Ngữ văn phải đưa ra các biện pháp thiết thực khắc phục tình trạng yếu kém về
tiếng Việt, khuyến khích học sinh dân tộc triệt để nói tiếng Việt trong nhà
trường.
2.2.2. Giao tiếp ngoài lớp học
Trong các sinh hoạt khác lớp học, như trong sinh hoạt đoàn, lao động
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tập thể, ở những buổi sinh hoạt tập thể (chào cờ, ngoại khóa, học Giáo dục
Quốc phòng, học thể dục), v.v… Theo kết quả khảo sát, phỏng vấn sâu và
quan sát trực tiếp, chúng tôi nhận có một số nhận xét sau:
Thứ nhất, 100% HS thuộc đối tượng khảo sát đều sử dụng tiếng Việt để
giao tiếp với các thầy cô giáo.
Thứ hai, 92% HS cùng dân tộc khi giao tiếp với nhau đều sử dụng tiếng
mẹ đẻ. Số còn lại thì lựa chọn tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt để giao tiếp.
Thứ ba, khi giao tiếp với HS khác dân tộc thì 100% đều lựa chọn tiếng
Việt để giao tiếp. Tuy nhiên, với những HS biết thêm ngôn ngữ của dân tộc
khác (HS người Kinh biết tiếng Thái, Mông, HS người Mông biết tiếng Thái)
thì cho rằng sẽ lựa chọn ngôn ngữ phù hợp với từng đối tượng để giao tiếp.
Thứ tư, với những HS mà năng lực tiếng Việt còn yếu thì việc các em
lựa chọn tiếng mẹ đẻ để giao tiếp là một điều tất yếu.
Nói chung, học sinh người dân tộc trong trường THPT Mường La đều
sử dụng tiếng Việt (100%) để giao tiếp với các thầy cô giáo, nhưng khi các
học sinh cùng dân tộc giao tiếp với nhau thì lại sử dụng tiếng mẹ đẻ để giao
tiếp. Tuy nhiên, do năng lực ngôn ngữ của từng học sinh trong trường khác
nhau nên việc lựa chọn ngôn ngữ để giao tiếp với các bạn trong trường cũng
khác nhau. Điều này chứng tỏ rằng học sinh người dân tộc vẫn có ý thức sử
dụng năng lực tiếng Việt để giao tiếp trong hoạt động học tập nhưng cũng có
ý thức giữ gìn tiếng mẹ đẻ của các em trong các hoạt động ngoài lớp học.
2.3. Tình hình sử dụng ngôn ngữ của học sinh trường THPT
Mường La trong giao tiếp gia đình
Đối với phạm vi giao tiếp gia đình, chúng tôi đưa ra 6 tình huống giao
tiếp cụ thể
* Những tình huống đại diện tùy thuộc vào đối tượng giao tiếp:
a.Ngôn ngữ thường dùng khi nói với ông, bà
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b. Ngôn ngữ thường dừng khi nói với cha, mẹ
c. Ngôn ngữ thường dừng khi nói với anh, chị, em ruột
* Những tình huống chung khi nói chuyện với người thân trong những
ngữ cảnh cụ thể:
d. Ngôn ngữ nói với người thân khi ăn cơm
đ. Ngôn ngữ nói với người thân khi trao đổi về tình hình học tập
e.Ngôn ngữ nói với người thân khi tranh luận, cãi nhau
2.3.1. Xét từ góc độ đối tượng giao tiếp
Kết quả khảo sát về tình hình sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp gia đình
theo từng đối tượng giao tiếp được trình bày cụ thể trong bảng dưới đây.
Bảng 2.3. Tình hình sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp gia đình theo từng
đối tượng của học sinh
Dân tộc

Hoàn
cảnh

Thái

Tiếng dân tộc
với
ông,
bà

Cả hai ngôn
ngữ
Tùy trường
hợp

Tổng

Nói
với

Kháng La Ha Tổng

Ngôn ngữ
Tiếng Việt

Nói

Mông KhơMú Kinh

Tiếng Việt

0

0

0

288

63

8

28
(100%)

(100%) (100%) (100%)

0

0

5

8

28
(7%)
372

(100%) (100%) (93%)

0

0

0

0

0

0

0

0

288
(100%)

0

63
(100%
)

8
(100%)

0

0
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28
(100%
)
28
(100%)

5
(100%)

0

8

400

(100% (100%
)
0

)
28
(7%)

cha,
mẹ

Tiếng dân tộc
Cả hai ngôn
ngữ
Tùy trường
hợp
Tổng

Tiếng Việt

Nói

Tiếng dân tộc

với Cả hai ngôn
anh, ngữ
chị em Tùy trường
ruột hợp
Tổng

288

63

8

5

(100%) (100%) (100%)

8

372

(100%) (100%) (93%)

0

0

0

0

0

0

0

0

288
(100%)

63
(100%
)

8
(100%)

0

0

0

276

63

5

(95,8%) (100%) (62,5%)
12
(4,2%)
0

288
(100%)

28
(100%
)
28
(100%)
0

0

3(37,5)

0

0

0

0

63
(100%
)

8
(100%)

28
(100%
)

5
(100%)

0
4

8

400

(100% (100%
)

)

2

30

(25%) (7,5%)
4

352

(80%) (50%) (88%)
1

2

(20%) (25%)
0

5
(100%)

18
(4,5)

0

0

8

400

(100% (100%
)

)

Nhận xét:
1/ Những kết quả ở bảng trên đã chỉ ra rằng trong giao tiếp gia đình, học
sinh ở trường THPT Mường La vẫn ưu tiên sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ.
Đối với những trường hợp giao tiếp với người lớn tuổi hơn (như ông, bà, cha,
mẹ) hầu hết học sinh chỉ sử dụng tiếng mẹ đẻ. Trừ những trường hợp học sinh
người dân tộc Kinh, sỡ dĩ học sinh người dân tộc ở trường THPT Mường La
sử dụng tiếng mẹ đẻ để giao tiếp với ông bà, cha mẹ đều xuất phát từ những
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nhu cầu giao tiếp trong gia đình.Tuy nhiên còn một lí do khác khiến học sinh
sử dụng tiếng mẹ đẻ để giao tiếp với ông bà, cha mẹ đó là năng lực tiếng Việt
của ông bà, cha mẹ học sinh còn yếu, thậm chí có nhiều trường hợp còn
không biết tiếng Việt.
2/ Trong quá trình khảo sát, chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn trực tiếp
ngẫu nhiên một số học sinh người Thái, học sinh người Mông về năng lực
tiếng Việt của ông bà, cha mẹ và kết quả khiến chúng tôi giật mình: có đến
73% học sinh được phỏng vấn trả lời là ông bà mình năng lực tiếng Việt yếu
(nghe được nhưng không nói được hoặc nói được nhung không viết được);
thậm chí còn có 4 trường hợp (3 người dân tộc Thái, 1 dân tộc Mông) đi họp
cho con nhưng lại không nói được tiếng Việt mặc dù tuổi đời còn khá trẻ. Bốn
trường hợp vừa nêu trên, chúng tôi đã đi tìm hiểu nguyên do tại sao họ không
nói được tiếng Việt. Kết quả cho thấy, do ngày trước gia đình thuộc hộ nghèo
nên phải bỏ học giữa chừng từ cấp Tiểu học, rồi lấy vợ lấy chồng nên bây giờ
họ không nói hoặc viết được tiếng Việt.
3/ Ở trường hợp giao tiếp với anh, chị em ruột trong gia đình thì chỉ có
học sinh dân tộc Kinh, Mông là sử dụng hoàn toàn tiếng mẹ đẻ, còn những
học sinh dân tộc khác phần lớn vẫn ưu tiên sử dụng tiếng mẹ đẻ hoặc sử dụng
cả tiếng mẹ đẻ và tiếng phổ thông để nói chuyện với anh chị em ruột.
4/ Xét ở từng dân tộc, trong trường hợp nói chuyện với anh, chị, em
ruột thì tỉ lệ sử dụng tiếng mẹ đẻ cao nhất là ở học sinh dân tộc Kinh, học sinh
dân tộc Mông với 100%, tiếp đến là học sinh người dân tộc Thái với 95,8%,
tiếp là học sinh dân tộc Kháng với 80%, tiếp đến là người Khơ Mú với 62,5%
và ở học sinh người La Ha là 50%.
Có đến 37,5% học sinh người Khơ Mú, 25% học sinh người La Ha,
học sinh người Kháng với 20% dùng cả hai ngôn ngữ mà họ biết để nói
chuyện với anh, chị, em trong gia đình trong khi chỉ có 4,2% người Thái có
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cùng lựa chọn. Có một điều đáng lưu ý là có 2 học sinh dân tộc người La Ha
cho biết họ chủ yếu dùng tiếng Việt để nói chuyện với anh, chị, em trong gia
đình và trên thực tế đây là 2 học sinh học cùng lớp, sinh sống cùng bản và là
hai anh em con bác, con chú.
Như vậy, xét trên tổng thể, ở phạm vi giao tiếp gia đình thì sự lựa chọn
ngôn ngữ của học sinh trường THPT Mường La chủ yếu là tiếng mẹ đẻ, vì thế
không có sự khác nhau nhiều giữa các trường hợp được phân chia theo đối
tượng giao tiếp. Tất nhiên, khi tiến hành khảo sát, phỏng vấn chúng tôi cũng
nhấn mạnh vào tính đại diện và phổ biến (ngôn ngữ thường dùng trong những
tình huống giao tiếp hàng ngày).
2.3.2. Xét từ góc độ ngữ cảnh giao tiếp
Kết quả khảo sát về tình hình sử dụng ngôn ngữ khi giao tiếp với người
thân trong gia đình theo ngữ cảnh giao tiếp được trình bày cụ thể trong bảng
sau:
Bảng 2.4. Tình hình sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp gia đình theo ngữ
cảnh của học sinh
Dân tộc

Hoàn
cảnh

KhơM

Thái

Mông

Tiếng Việt

0

0

0

Tiếng dân

288

63

8

Ngôn ngữ

tộc
Khi ăn Cả hai ngôn
cơm ngữ
Tùy trường
hợp
Tổng

ú

(100%) (100%) (100%)

Kinh

Kháng La Ha

28
(100%)
0

Tổng
28

5

8

(7%)
372

(100%) (100%) (93%)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

288

63

8

28
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5

8

400

(100%) (100% (100% (100%) (100%) (100% (100%)
Tiếng Việt
Tiếng dân
Khi
tham
gia các
nghi lễ

tộc
Cả hai ngôn
ngữ
Tùy trường
hợp
Tổng

)

)

0

0

0

288

63

8

(100%) (100%) (100%)

Tiếng dân
Khi tộc
trao

28

28

(100%)

(7%)

0

5

8

(100%) (100%) (93%)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

8

288

19

(100% (100%
)

)

7

6

28

5

(100%) (100%)
28

(6,7%) (11,1) (75%) (100%)
44
215
2
(69,9%
0
(74,7%)
(25%)
)

3
(60%)
2
(40%)

8
(100%
)
4

4

0

0

0

hình Tùy trường
học tập hợp

0

0

0

0

0

63

8

28

5

288
(100%)

Khi Tiếng Việt
tranh Tiêng dân
luận, tộc
cãi

0
252
(87,5%)

(100% (100%
)

)

0

3

(100%) (100%)
28

(37,5% (100%)
3
)
(88,9% (37,5%
0

0

56

)

)
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0

(100%)
67

267

(50%) (66,8%)

0

0

400

(50%) (16,7%)

54
12
đổi về Cả hai ngôn
(18,7%) (19%)
tình ngữ

Tổng

372

0

(100%)
Tiếng Việt

)

8
(100%
)
2

66
(16,5%)
0

400
(100%)
33

(25%) (8,3%)
5
316
(62,5%
(79%)
)

nhau Cả hai ngôn
ngữ
Tùy trường
hợp
Tổng

36
(12,5)

0

288
(100%)

7

2

(11,1) (25%)

0

0

63

8

(100% (100%
)

)

0

5
(100%)

0

0

28

5

(100%) (100%)

1
(12,5%
)
0
8
(100%
)

51
(12,7%)

0

400
(100%)

Nhận xét:
1/Trong tất cả tình huống giao tiếp với người thân ở những ngữ cảnh
khác nhau mà luận văn đưa ra, thì đa số học sinh sử dụng tiếng mẹ đẻ để giao
tiếp (từ 66,8% trở lên). Tình huống mà học sinh hoàn toàn sử dụng ngôn ngữ
của dân tộc mình là khi ăn cơm và khi tham gia các nghi lễ.
2/Tình huống giao tiếp gia đình có tỉ lệ học sinh sử dụng cả tiếng Việt
và tiếng dân tộc của họ hay sử dụng hoàn toàn tiếng Việt nhiều nhất là khi
trao đổi về tình hình học tập của bản thân với ông bà, cha me, anh chị em. Có
16,5% cho biết họ dùng cả hai ngôn ngữ và 16,7% dùng hoàn toàn tiếng Việt
trong tình huống này. Có 19% học sinh người Mông dùng cả hai ngôn ngữ và
18,7% học sinh người dân tộc Thái có cùng lựa chọn, trong khi đó học sinh
dân tộc Khơ Mú, Kháng, La Ha lại chọn tiếng Việt và tiếng mẹ để trao đổi
tình hình học tập tại trường với gia đình.
3/ Với tình huống tranh luận, cãi nhau thì cũng có đến 79,% học sinh
được hỏi cho biết họ sử dụng ngôn ngữ của dân tộc mình. Chỉ có một trường
hợp duy nhất là học sinh dân tộc Kháng khi được hỏi thì 100% lựa chọn cách
thức sử dụng cả hai ngôn ngữ khi tham gia tranh luận hoặc cãi nhau. Ở học
sinh các dân tộc còn lại tỉ lệ học sinh sử dụng hai ngôn ngữ để tranh luận, cãi
nhau không có sự chêch lệch lớn; cao nhất là học sinh dân tộc Khơ Mú với
25%, học sinh người Thái, La Ha với 12,5% và học sinh người Mông là
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11,1%.
3/ Nhìn chung, có thể thấy, với những tình huống giao tiếp mang tính
chất suồng sã, thân mật trong cuộc sống ngày ngày (khi tranh luận, cãi nhau)
thì học sinh thường ưu tiên ngôn ngữ dân tộc. Tình huống nghi lễ trong gia
đình cũng là tình huống mà tất cả học sinh đều chỉ dùng tiếng dân tộc của
mình.
Khi được hỏi về lí do tại sao lại ưu tiên sử dụng tiếng dân tộc trong các
nghi lễ? Kết quả, học sinh cho rằng sử dụng ngôn ngữ dân tộc của mình thuận
tiện cho họ hơn khi biểu đạt đầy đủ và chính xác cảm xúc của họ trong các
hoàn cảnh trên. Mặt khác, do nhiều người dân (đặc biệt là người già) không
có đủ khả năng tiếng Việt để diễn đạt hết những cảm xúc của họ và ở một số
hoàn cảnh (như nghi lễ) thì nhiều từ ngữ họ thậm chí không biết là liệu trong
tiếng Việt có tồn tại nghĩa tương đương hay không. Phần lớn học sinh cũng
cho rằng khi cảm xúc của họ không kiểm soát được (như khi tức giận) thì họ
dùng tiếng dân tộc như một bản năng tự nhiên mà không hề có ý thức lựa
chọn.
2.4. Tình hình sử dụng ngôn ngữ của học sinh trường THPT
Mường La trong giao tiếp ngoài xã hội
Đối với giao tiếp ở xã hội, chúng tôi lựa chọn 11 tình huống giao tiếp
khác nhau và kết quả sẽ được trình bày và phân tích cụ thể như sau:
2.4.1. Trong các hoạt động xã hội
Để khảo sát tình hình sử dụng ngôn ngữ của học sinh trường THPT
Mường La khi thực hiện các hoạt động ngoài xã hội thì chúng tôi đề xuất 4
tình huống tiêu biểu (trên cơ sở tham khảo những công trình đi trước):
+ Khi hát hò, kể chuyện ;
+ Khi cúng bái ;
+ Trong nghi lễ, cưới hỏi, tang ma;
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+ Khi ghi chép.
Kết quả được trình bày trong bảng 3.5:
Bảng 2.5. Tình hình sử dụng ngôn ngữ của học sinh trường THPT
Mường La khi thực hiện các hoạt động ở ngoài xã hội
Dân
tộc

Hoàn
cảnh

Thái

Mông KhơMú Kinh

Kháng

La Ha

Tổng

Ngôn
ngữ
Tiếng
Việt
Tiếng

Khi hát dân tộc

20
(6,9%)
172

0

0

45

5

28

48

(100%)

(12%)

0

(59,7%) (71,4%) (62,5%)

hò, kể Cả hai
96
18
3
chuyện ngôn ngữ (33,4%) (28,6%) (37,5%)
Tùy
Tổng
trường
hợp

Khi cúng
bái

(60%)
2
(40%)

5

230

(62,5%) (57,5%)
3

122

(37,5%) (30,5%)

0

0

0

0

0

0

0

288

63

8

28

5

8

400

(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)

Tiếng

0

0

0

28

0

0

28

Việt
Tiếng

288

63

8

(100%)
0

5

8

(7%)
372

dân tộc
Cả hai

(100%)
0

Tùy
ngôn ngữ
Tổng
trường
Trong

0

3

hợp
Tiếng

Việt
nghi lễ, Tiêng
dân tộc

(100%) (100%)
0
0

0

(100%) (100%) (93%)
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

288

63

8

28

5

8

400

(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
28
28
0
0
0
0
0
239
(83%)

49

(100%)
0

6

(77,8%) (75%)

- 54-

3
(60%)

5

(7%)
302

(62,5%) (75,5%)

cưới hỏi, Cả hai
tang ma ngôn ngữ
Tùy

49
(17%)
0

Tổng
trường
hợp

Trong
ghi chép

288

14

2

(22,2%) (25%)
0
0
63

8

0

2

0

(40%)
0

28

5

3

70

(37,5%) (17,5%)
0
0
8

400

(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)

Tiếng

288

Việt
Tiêng

(100%)
0

Cả
dânhai
tộc

0

0

0

0

0

0

0

Tùy
ngôn ngữ

0

0

0

0

0

0

0

288

63

8

28

5

8

400

Tổng
trường
hợp

63

8

28

5

8

400(

(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 100%)
0
0
0
0
0
0

(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)

Nhận xét:
1/ Qua những số liệu ở bảng 3.5 cho thấy khi tiến hành các hoạt động
giao tiếp ngoài xã hội, học sinh của trường THPT Mường La cũng luôn ưu
tiên lựa chọn tiếng dân tộc của minh. Khi tham gia hoạt động cúng bái ở cộng
đồng, ngôn ngữ mà học sinh sử dụng là hoàn toàn bằng tiếng dân tộc của
mình. Trong các hoạt động nghi lễ, cưới hỏi, tang ma thì tiếng dân tộc cũng
được người dân lựa chọn với tỉ lệ cao (75,5%).
Tuy nhiên, xét theo khía cạnh của từng dân tộc thì tỉ lệ này có sự chênh
lệch đôi chút khi có 83% học sinh người Thái, 77,8% học sinh người Mông ,
học sinh người Khơ Mú với 75% cho biết họ sử dụng tiếng dân tộc và chỉ có
62,5% học sinh người La Ha, 60% học sinh người Kháng có cùng lựa chọn.
Với những học sinh không dùng hoàn toàn tiếng dân tộc thì đa phần đều sử
dụng cả tiếng Việt và tiếng dân tộc. Thậm chí những học sinh người dân tộc
có bố mẹ là người buôn bán, người làm giáo viên, cán bộ hành chính huyện,
cán bộ xã cho biết: khi buôn bán, làm việc, tham gia sinh hoạt, học tập với
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người Việt nhiều nhưng khi vào những dịp lễ hay giao tiếp trong cộng đồng
cùng bà con thân thuộc họ đều ưu tiên sử dụng tiếng dân tộc của họ.
2/ Trong các hoạt động mang tính văn hóa văn nghệ như hát hò, kể
chuyện thì sự tham gia của tiếng Việt nhiều hơn với 12% trong tổng số 400
học sinh được phỏng vấn, khảo sát lựa chọn sử dụng hoàn toàn bằng tiếng
Việt và 30,5% sử dụng kết hợp tiếng Việt với tiếng dân tộc. Ở hoạt động này
tỉ lệ sử dụng hoàn toàn tiếng mẹ đẻ cao nhất vẫn ở học sinh người dân tộc
Kinh với 100%, học sinh người Mông là 71,4% trong khi học sinh người Khơ
Mú, La Ha là 62,5% và học sinh người Kháng là 60,6%. Có một điểm đáng
chú ý ở hoạt động này có 20 học sinh người Thái lựa chọn chỉ sử dụng tiếng
Việt. Con số này phần nào thể hiện tính hòa nhập của học sinh người Thái đối
với tiếng Việt cũng như phản ảnh đúng với khả năng tiếng Việt của người
Thái khi họ là nhóm dân tộc có năng lực tiếng Việt tốt nhất.
3/ Theo thống kê của chúng tôi, trong tổng số 400 đối tượng tham gia
khảo sát khi được hỏi; các em có biết viết chữ của dân tộc mình không? Kết
quả là 98,4% trả lời không biết, 1,6% không có câu trả lời. Những con số này
phản ánh, lí giải phần nào việc học sinh người dân tộc tại trường THPT
Mường La đều lựa chọn tiếng Việt để thực hiện việc ghi chép. 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.
Những kết quả vừa được phân tích ở trên đã khẳng định vai trò của
ngôn ngữ dân tộc trong các hoạt động ngoài xã hội. Và những kết quả này
cũng cho thấy học sinh người Thái, người Mông sử dụng tiếng dân tộc của họ
nhiều hơn so với học sinh người Khơ Mú, Kháng và La Ha. Xét về số lượng
và địa bàn cư trú thì học sinh người dân tộc Thái có nhiều điều kiện để hòa
nhập với tiếng Việt nhiều hơn.
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2.4.2. Giao tiếp với mọi người trong xã hội
2.4.2.1. Khi đến nhà người khác
Với tình huống khi đến nhà người khác thì chúng tôi phân lựa chọn 3
tình huống nhỏ tùy vào đối tượng giao tiếp:
+ Đến nhà người cùng dân tộc;
+ Đến nhà người dân tộc khác;
+ Đến nhà người dân tộc Kinh;
Bảng 2.6. Tình hình sử dụng ngôn ngữ của học sinh trường THPT
Mường La khi đến nhà bạn
Dân tộc

Hoàn
cảnh

Thái
Ngôn ngữ
Tiếng Việt

Tiếng dân
tộc
Khi đến
nhà bạn
cùng
dân tộc

Mông

Cả hai ngôn
ngữ
Tùy trường
hợp
Tổng

0

258

63

(89,6%) (100%)
30
(10,4%)
0
288

nhà bạn
khác

250

ú

0

Kinh

28(100
%)

7
(87,5%

0

)

Kháng

La Ha

0

0

2

6

336

(40%)

(75%)

(84%)

1

31

0

0

0

0

0

1

0

3

63

(12,5%
8
)
(100%

(100%) (100%)
Khi đến Tiếng Việt

KhơM

53

)
5

28

Tổng

28
(7%)

(12,5%) (7,7%)
1

5

(60%) (12,5%) (1,3%)
5
8
400

(100%) (100%) (100%) (100%)
25

4

5

342

(86,8%) (84,1%) (62,5% (89,3%) (80%) (62,5%) (85,5%)
0
0
0
0
0
0
0
)
Cả
0
0
0
0
0
1(12,5% 1(0,3%)
tộc hai ngôn
Tiếng dân
ngữ

)
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dân tộc Tùy trường

38

10

3

3

1

2

57

hợp
Tổng

(13,2) (15,9%) (37,5% (10,7%) (20%) (25%) (14,2%)
288
63
8
28
5
8
400
)
(100%) (100%) (100% (100%) (100%) (100%) (100%)
271
63
8
28
5
8
383
)
(100%) (100%) (100%) (95,6%)
Khi đến Tiếng Việt (94,1%) (100%)
Tiêng dân
0
0
0
0
0
0
0
(100%)
nhà bạn
Cả
0
0
0
0
0
0
0
tộc hai ngôn
dân tộc Tùy trường
17
17
ngữ
0
0
0
0
0
Kinh hợp
(5,9%)
(4,4%)
Tổng
288
63
8
28
5
8
400
(100%) (100%) (100% (100%) (100%) (100%) (100%)

Nhận xét:

)

1/Từ những kết quả ở bảng 3.6 có thể thấy đối với những trường hợp
đến nhà bạn cùng dân tộc thì học sinh vẫn ưu tiên sử dụng tiếng dân tộc của
mình chính ở tất cả các dân tộc. Có 10,4% học sinh người dân tộc Thái,
12,5% dân tộc La Ha là lựa chọn việc sử dụng kết hợp hai ngôn ngữ khi đến
nhà bạn chơi hoặc học tập. Đáng chú ý trường tình huống này là có đến 60%
học sinh dân tộc Kháng lựa chọn việc sử dụng ngôn ngữ còn tùy vào từng
trường hợp, 12,5% học sinh người Khơ Mú, La Ha có cùng lựa chọn. Đây
cũng là điều dễ hiểu bởi vì dân tộc Kháng, Khơ Mú, La Ha đều là những dân
tộc ít người và rất ít người, địa bàn cư trú không tập trung nên việc sử dụng
tiếng mẹ đẻ trong giao tiếp với người cùng dân tộc còn hạn chế. Điều này đã
được chứng minh qua số liệu về đối tượng tham gia khảo sát.
2/ Trong trường hợp đến bạn khác dân tộc đa số học sinh lại ưu tiên sử
dụng tiếng Việt nhiều hơn hẳn với 85,5% Một điểm đáng lưu ý là có đến
10,7% học sinh người Kinh lại lựa chọn tùy từng trường hợp để lựa chọn
ngôn ngữ khi giao tiếp. Trên thực tế thì đây cũng là điều dễ hiểu bởi vì do đời
sống cộng cư, đan xen giữa các dân tộc trên một địa bàn nhất định dẫn đến sự
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tiếp xúc ngôn ngữ giữa các dân tộc trên cùng địa bàn cư trú; người Kinh vẫn
có thể nói được tiếng Thái, tiếng Mông…nên việc học sinh người Kinh sử
dụng ngôn ngữ của dân tộc khác để giao tiếp cũng là điều dễ hiểu vì họ có thể
hoàn toàn chủ động trong việc sử dụng ngôn ngữ để cuộc nói chuyện trở nên
thoải mái hơn. Đây là một trong những điểm nổi bật của cộng đồng đa ngữ.
3/ Với trường họp khi đến nhà bạn dân tộc Kinh chơi thì gần như tuyệt
đối lựa chọn sử dụng tiếng Việt để giao tiếp với 95,6%, còn lại là 4,4% lựa
chọn tùy từng trường hợp để lựa chọn ngôn ngữ khi giao tiếp và đều thuộc về
học sinh dân tộc Thái. Những con số này cũng rất hợp lý với những khảo sát
về năng lực ngôn ngữ ở trên. Một số học sinh khi được hỏi đã trả lời rằng nếu
bạn là người dân tộc Kinh đến nhà mà có thể nói được ngôn ngữ của họ thì họ
vẫn muốn được giao tiếp bằng tiếng dân tộc của họ.
2.4.2.2. Khi gặp nhau ở nơi công cộng
Các hoàn cảnh giao tiếp nơi công cộng (chợ, bưu điện, trạm y tế,...), tùy
vào đối tượng giao tiếp:
+ Giao tiếp với người gặp lần đầu mà không biết dân tộc của họ;
+ Giao tiếp nơi công cộng với người cùng dân tộc;
+ Giao tiếp nơi công cộng với người khác dân tộc;
+ Giao tiếp nơi công cộng với người dân tộc Kinh;
Bảng 2.7. Tình hình sử dụng ngôn ngữ của học sinh trường THPT
Mường La nơi công cộng
Dân
Hoàn tộc
cảnh

Thái

Mông KhơMú

Kinh

Kháng La Ha

Tổng

Ngôn ngữ
Giao

Tiếng Việt

180

46

6

28
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4

6

270

tiếp với
người

(62,5%) (76,2%) (75%) (100%) (80%)
Tiếng dân

gặp lần tộc
đầu mà
Cả hai
không
ngôn ngữ
biết dân
tộc của Tùy trường
họ

hợp
Tổng

(75%) (67,5%)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108

17

2

1

2

130

(37,5) (23,8%) (25%)
288

63

8

0
28

(20%)
5

(25%) (32,5%)
8

400

(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
Tiếng Việt

8
(2,8%)

Giao

0

1

28

Cả hai

với

ngôn ngữ

người

Tùy trường

cùng

hợp

dân tộc

Tổng

31

11

(10,7%) (17,5%)

1

39

(12,5%) (100%) (20%) (12,5%) (9,8%)

249
52
5
tiếp nơi Tiếng dân
tộc
(86,5%) (82,5%) (62,5%)
công
cộng

1

0

2(25%)

0

3

5

314

(60%) (62,5%) (78,5%)
1
(20%)

2

47

(25%) (11,7%)

0

0

0

0

0

0

0

288

63

8

28

5

8

400

(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
Giao

Tiếng Việt

239

49

6

28

3

5

330

(83%) (77,8%) (75%) (100%) (60%) (62,5%) (82,5%)

tiếp nơi
công

Tiêng dân

cộng

tộc

với

Cả hai

0
49

14

2

0
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2

3

70

người

ngôn ngữ

khác

Tùy trường

dân tộc hợp
Tổng

(17%) (22,2%) (25%)

(40%) (37,5%) (17,5%)

0

0

0

0

0

0

0

288

63

8

28

5

8

400

(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
Tiếng Việt

262

63

7

28

5

6

371

(91%) (100%) (87,5%) (100%) (100%) (75%) (92,8%)

Giao
tiếp nơi Tiêng dân
tộc
công
cộng

Cả hai

với

ngôn ngữ

người

Tùy trường

dân tộc hợp
Kinh
Tổng

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

29

28

5

26
(9%)
288

0
63

1
(12,5%)
8

(25%) (7,2%)
8

400

(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)

Từ kết quả được trình bày ở trên có thể rút ra một số nhận xét sau:
- Xét ở từng dân tộc, trong những hoàn cảnh giao tiếp với người khác
dân tộc hay dân tộc Kinh thì học sinh sử dụng tiếng Việt nhiều nhất với tỉ lệ
tuyệt đối cao gần như cao nhất trong những trường hợp này, tiếp đến là học
sinh người Mông và người Khơ Mú.
Trong hoàn cảnh lần đầu gặp một người mà không biết tiếng dân tộc
của họ thì học sinh người Kháng có tỉ lệ sử dụng tiếng Việt cao nhất với 80%,
học sinh người Mông với 76,2%, học sinh Khơ Mú, La Ha có cùng 75%,
trong khi đó học sinh dân tộc Thái chỉ có 62,5% có tỉ lệ số người sử dụng
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tiếng Việt khi gặp lần đầu mà không biết dân tộc nhưng học sinh người Thái
lại có tỉ lệ lựa chọn tùy từng trường hợp lựa chọn ngôn ngữ trong giao tiếp
cao nhất với 37,5%.
Trong những hoàn cảnh giao tiếp với người cùng dân tộc thì phần lớn
các em học sinh lựa chọn tiếng mẹ đẻ làm ngôn ngữ giao tiếp chính với
92,8%, con số này đã khẳng định rằng không chỉ ông bà, cha mẹ, anh chị em
mà ngay chính các em học sinh THPT Mường La vẫn ưu tiên sử dụng ngôn
ngữ của dân tộc mình để giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày với người cùng
dân tộc, chỉ có một số ít (17%) lựa chọn sử dụng cả hai ngôn ngữ để giao tiếp.
Điều này có thể lý giải từ chính kết quả về năng lực tiếng Việt của
người Thái. Người Thái có năng lực tiếng Việt cao nên kể cả trong những tình
huống giao tiếp với người cùng dân tộc nhưng ở nơi công cộng, học tập thì họ
vẫn lựa chọn tiếng Việt thay vì tiếng dân tộc của mình. Còn trong hoàn cảnh
giao tiếp với người dân tộc Kinh thì đại đa số các em học sinh lựa chọn tiếng
Việt với 92,8%, chỉ một số ít lựa chọn tùy từng trường hợp với 7,2%, lí do mà
học sinh đưa ra sự lựa chọn tùy từng trường họp xuất phát từ sự giao thoa
ngôn ngữ giữa các vùng miền, cuộc sống cộng cư, đan xen giữa các dân tộc
trong cộng đồng đa ngữ.
Nhìn chung, kết quả này cho thấy học sinh người dân tộc sử dụng tiếng
dân tộc hay tiếng Việt đều chịu sự chi phối một phần của môi trường giao tiếp
và đặc biệt bởi đối tượng cùng tham gia giao tiếp. Với người cùng dân tộc, họ
ưu tiên sử dụng tiếng mẹ đẻ sau đó là tiếng Việt, với người khác dân tộc hay
người Kinh thì tiếng Việt được sử dụng với tỉ lệ cao hơn. Như vậy, thành
phần dân tộc của đối tượng cùng tham gia giao tiếp là một yếu tố có tác động
mạnh tới việc sử dụng ngôn ngữ của học sinh
2.4.3. Nhận xét chung
Từ những kết quả về việc sử dụng ngôn ngữ của học sinh trường THPT
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Mường La trong các tình huống, ngữ cảnh giao tiếp khác nhau chúng tôi rút ra
một số nhận xét sau:
a. Trong giao tiếp ngôn ngữ, ngoài tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt, học sinh
trường THPT Mường La hầu như không sử dụng ngôn ngữ của các dân tộc
khác. Trong số 400 đối tượng khảo sát của luận văn có 7 học sinh người Kinh,
11 học sinh người Mông, 1 học sinh người La Ha, 2 học sinh người Khơ Mú
là có thể sử dụng thêm một ngôn ngữ khác (tiếng Thái) ngoài tiếng mẹ đẻ và
tiếng Việt. Với những người này, họ chủ yếu dùng tiếng Thái để giao tiếp với
các bạn người dân tộc Thái trong hoàn cảnh khi đến nhà người Thái và phần
lớn là dùng trong giao tiếp nơi công cộng (chủ yếu là trong hoạt động mua
bán, trao đổi hàng hóa ở chợ).
b. Ở môi trường giao tiếp gia đình, với người thân, tiếng dân tộc luôn là
lựa chọn ưu tiên. Khi nói với ông bà, cha mẹ, với người cùng thế hệ, học sinh
luôn sử dụng tiếng dân tộc của mình. Trong những tình huống giao tiếp mang
tính thân mật, suồng sã như khi ăn cơm, khi tranh luận, cãi nhau thì đa số học
sinh khi được hỏi lựa chọn sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình gần như tuyệt đối.
Duy chỉ trong tình huống giao tiếp là trao đổi về tình hình học tập thì số học
sinh sử dụng tiếng Việt hay sử dụng cả hai ngôn ngữ có sự khác biệt một chút
là có 16,7% sử dụng tiếng Việt, 16,5% sử dụng cả hai ngôn ngữ. Như vậy, có
thể thấy ràng trong môi trường giao tiếp gia đình, tiếng dân tộc có vai trò vượt
trội hơn hẳn so với tiếng Việt.
c. Đối với môi trường giao tiếp công cộng, tiếng mẹ đẻ cũng được học
sinh ưu tiên sử dụng trong giao tiếp với người cùng dân tộc hoặc với học sinh
sinh tộc khác nhưng lại biết tiếng của dân tộc mình, hay những hoàn cảnh
mang tính lễ nghi thì tiếng mẹ đẻ cũng được ưu tiên sử dụng. Tuy nhiên tiếng
Việt cũng được sử dụng với tỉ lệ cao khi giao tiếp với người khác dân tộc hay
người Kinh.
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d. Khi được hỏi về mức độ thường xuyên của việc sử dụng tiếng dân
tộc mình và tiếng Việt thì gần như 100% đối tượng khảo sát được hỏi trả lời
thường xuyên sử dụng tiếng dân tộc mình và đối với tiếng Việt là 81,7%. Như
vây, có 18,3% không thường xuyên sử dụng tiếng Việt (ngoài giờ học trên
lớp), những đối tượng này chủ yếu tập trung vào những học sinh dân tộc
Mông hoặc những học sinh dân tộc có khả năng tiếng Việt còn hạn chế.
Đối với việc sử dụng ngôn ngữ ở trong bản thì 100% đối tượng khảo
sát được hỏi đều cho biết tại bản của họ, tiếng nói dân tộc của họ được sử
dụng nhiều nhất, tiếng Việt được sử dụng nhiều thứ hai và hầu như không sử
dụng tiếng của dân tộc nào khác trong bản.
e. Những con số thống kê qua quá trình khảo sát đã cho thấy rằng,
trong giao tiếp hiện nay, mặc dù có tồn tại một số học sinh dân là dân tộc
thiểu số rất ít người đang học tại trường THPT Mường La đều có khả năng sử
dụng 3 ngôn ngữ nhưng đa số học sinh người dân tộc thiểu số, một số học
sinh người Kinh ở trường THPT Mường La đều là những cá thể song ngữ. Vì
vậy, trạng thái song ngữ tiếng dân tộc - Việt đối với học sinh ở trường THPT
Mường La là một trạng thái song ngữ tự nhiên.
2.5. Tiểu kết chương 2
Qua khảo sát và qua phỏng vấn sâu một số đối tượng HS về tình hình
sử dụng ngôn ngữ của HS trường THPT Mường La.Chúng tôi đi đến một số
kết luận sau:
Thứ nhất, về đặc điểm sử dụng ngôn ngữ trong trường học: Trong môi
trường trường học, HS sử dụng tiếng Việt (với thầy cô, bạn bè) nhiều hơn và
hầu như không sử dụng tiếng mẹ đẻ ở trong lớp; HS nói với thầy cô bằng
tiếng Việt nhiều hơn và bằng tiếng mẹ đẻ ít hơn so với khi nói với bạn bè.
Như vậy, đối tượng HS hầu như sử dụng tiếng Việt bởi không những họ khá ý
thức về việc sử dụng ngôn ngữ trong mỗi hoàn cảnh mà hơn thế, năng lực
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ngôn ngữ đặc biệt là năng lực nghe, nói tiếng Việt của các em khá tốt, nên
việc sử dụng nhiều tiếng Việt hơn cũng không gây cho họ sự bất tiện nào.
Thứ hai, về đối tượng khảo sát: Mặc dù trong 400 đối tượng HS được
khảo sát có 21 HS thuộc nhóm dân tộc rất ít người (Khơ Mú 8, La Ha 8,
Kháng 5) nhưng cũng như những HS dân tộc khác, số học sinh thuộc nhóm
dân tộc rất ít người này vẫn có khả năng nghe, nói tiếng mẹ đẻ nhưng trong
giao tiếp lại chủ yếu sử dụng tiếng Thái và tiếng Việt. Tiếng mẹ đẻ chỉ được
sử dụng trong một số giao tiếp ở phạm vi nhỏ như với ông bà, bố mẹ, anh chị
em hoặc những người cùng dân tộc.
Thứ ba, về đặc điểm sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp gia đình: HS
trường THPT Mường La sử dụng song song tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt trong
giao tiếp với ông bà, bố mẹ, anh chị em nhưng với hai xu hướng chính: Thứ
nhất, sử dụng hoàn toàn tiếng mẹ đẻ khi giao tiếp với ông bà, ít hơn với bố mẹ
và giảm dần khi nói với anh chị em, thứ hai, ngày nay học sinh đang có xu
hướng sử dụng tiếng Việt nhiều hơn.
Thứ tư, về đặc điểm sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp với các đối
tượng khác: Với người quen (là người trong bản hay bạn bè cùng lứa trong
trường, lớp), các em cũng sử dụng song song tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt nhưng
tiếng Việt được ưu tiên sử dụng nhiều hơn. Với khách lạ, việc sử dụng tiếng
Việt chiếm ưu thế hoàn toàn trong giao tiếp của đối tượng HS.
Thứ năm, về đặc điểm sử dụng ngôn ngữ trong các hoàn cảnh khác
nhau của đời sống: Trong nghi lễ, cúng bái, vui đùa và các sinh hoạt ở nơi
công cộng, tiếng mẹ đẻ được sử dụng với tỉ lệ cao hơn. Có thể do đây là
những môi trường mà học sinh và các thành viên của cộng đồng chủ yếu sử
dụng tiếng mẹ đẻ, hơn nữa cũng là những môi trường khiến cho không chỉ
đối tượng HS cảm thấy thoải mái thể hiện mình, cho nên, các em sử dụng
nhiều tiếng dân tộc mình nhiều hơn là tiếng Việt (nhưng tiếng Việt cũng có sự
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tham gia đáng kể).
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CHƯƠNG 3
THÁI ĐỘ NGÔN NGỮ CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC
PHỔ THÔNG MƯỜNG LA , TỈNH SƠN LA
3.1. Giới hạn khảo sát
Để đánh giá thái độ ngôn ngữ của học sinh đặc biệt là học sinh người
dân tộc thiểu số, chúng tôi tiến hành khảo sát bằng các câu hỏi liên quan đến
thái độ của họ đối với tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt - hai ngôn ngữ mà họ thường
xuyên sử dụng.
Ngoài ra, chúng tôi cũng tiến hành khảo sát về thái độ ngôn ngữ của
học sinh với ngôn ngữ khác đó là ngoại ngữ. Qua đó để góp phần làm rõ thêm
tình hình sử dụng ngôn ngữ của học sinh dân tộc tại đây trong mối tương
quan tiếng mẹ đẻ - tiếng Việt- ngoại ngữ.
3.2. Thái độ đối với tiếng Việt
3.2.1. Thái độ đối với mục đích học tiếng Việt
Vấn đề đầu tiên mà đề tài đặt ra khi khảo sát thái độ ngôn ngữ của học
sinh là vấn đề về sự cần thiết của việc học tiếng Việt. Đối với câu hỏi đặt ra là
“Bạn thấy việc học tiếng Việt có cần thiết không?” (câu 14 — Phiếu khảo
sát), với 3 phương án cho học sinh lựa chọn
(1) Rất cần thiết
(2) Biết cũng được, không biết cũng được
(3) Không cần thiết
Kết quả thu được là 100% người được hỏi cho rằng học tiếng Việt là
rất cần thiết. Và đối với mục đích của việc học tiếng Việt Học tiếng Việt để
làm gì? - Câu 15 - Phiếu khảo sát) chúng tôi đưa ra 4 mục đích cho học sinh
lựa chọn là:
(1) Để giao tiếp
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(2) Để học hành lên cao
(3) Để phục vụ cuộc sống (học tập, tìm kiếm việc làm, tiếp cận thông
tin...)
(4) Cả ba lý do
Kết quả được thể hiện trong bảng sau (Bảng 3.1)
Bảng 3.1: Thái độ đối với mục đích học tiếng Việt
Mục
đích
Đối

(1)

(2)

(3)

(4)

Tổng

4(14,3%)

8(28,7%)

11(39,4%)

5(17,6%)

28(100%)

12(4,2%)

154(53,5%)

26(9%)

288(100%)

2(3,2%)

35(55,6%)

15(23,8%)

63(100%)

tượng
1. Dân tộc
Kinh
Thái

Mông

96(33,3
%)
11(17,4
%)

Khơ Mú

2(25%)

0

5(62,5%)

1(12,5%)

8(100%)

Kháng

1(20%)

0

2(40%)

2(40%)

5(100%)

La Ha

2(25%)

1(12,5%)

5(62,5%)

0

8(100%)

17(12,9%)

78(59,1%)

9(7,3%)

81(65,3%)

3(2,4%)

124(100%)

32(29,6%)

53(49,1%)

7(6,5%)

108(100%)

7(19,5%)

22(61,%)

4(11,1%)

36(100%)

2. Độ tuổi
16
17
18
>18

23(17,4
%)
31(25%)
16(14,8
%)
3(8,3%)
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14(10,6%) 132(100%)

3. Kinh tế gia đình
Khó

41(19,5

khăn

%)

Bình

28(20,3

thường

%)

Dư dả

5(9,6%)

10(4,8%)

135(64,3%) 24(11,4%) 210(100%)

11(8%)

84(60,9%)

15(10,8%) 138(100%)

19(36,5%)

20(38,5%)

8(15,4%)

52(100%)

Kết quả ở bảng trên cho thấy:
Đối với vai trò của tiếng Việt, chữ Quốc ngữ trong học tập, làm việc thì
100% học sinh đều cho cho rằng việc học và phải biết là rất quan trọng và
khẳng định trong cuộc sống cần phải biết tiếng Việt. Một nhận thức như vậy
về ngôn ngữ quốc gia là điều kiện hết sức thuận lợi cho việc phổ biến, giảng
dạy tiếng Việt nói riêng, cho sự phát triển văn hóa xã hội trong vùng đồng bào
dân tộc nói chung và cho việc học tập của các em học sinh nói riêng.
Xét trong từng dân tộc thì tỉ lệ lựa chọn mục đích học tiếng Việt chỉ để
giao tiếp cao nhất là ở học sinh dân tộc Khơ Mú với 33,3% trong khi học sinh
dân tộc Khơ Mú, La Ha là 25%, thấp nhất là học sinh dân tộc Kinh với 14,3%
có cùng lựa chọn. Trong khi đó tỉ lệ lựa chọn cả ba mục đích cao nhất cao
nhất lại ở dân tộc Kháng với 40%. Những kết quả này đã phản ánh phần nào
mục đích học tiếng Việt của học sinh khi chia theo dân tộc không có sự khác
nhau quá lớn. Phần lớn học sinh ở cả sáu dân tộc đều coi học tiếng Việt không
chỉ để giao tiếp mà còn để phục vụ cuộc sống và học hành lên cao. Sự khác
biệt lớn nhất chỉ ở nhóm dân tộc Khơ Mú có tỉ lệ lựa chọn học tiếng Việt chỉ
để giao tiếp là cao nhất.
Xét về khía cạnh độ tuổi thì những học sinh trong độ tuổi 17 có tỉ lệ
chọn tiếng Việt để giao tiếp là cao nhất với 25%, thấp nhất là ở lứa tuổi trên
18 với 8,3%. Sự lựa chọn này đã phản ánh phần nào tâm sinh lí, nhận thức
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của học sinh ở từng giai đoạn của lứa tuổi. Càng lên cao thì nhận thức về tầm
quan trọng của ngôn ngữ trong cuộc sống càng phong phú, đầy đủ và chín
chắn hơn.
Xét theo hoàn cảnh gia đình của học sinh thì không có chênh lệch lớn
về tỉ lệ lựa chọn tiếng Việt để giao tiếp, để học tập và làm việc. Đối với những
học sinh thuộc gia đình khá giả (tập trung chủ yếu ở thị trấn Ít Ong) thì nhiều
em lựa chọn việc học tiếng Việt sẽ giúp các em có điều kiện để sau này học
lên cao hơn với 36,5%.
Như vậy, có thể thấy, với trình độ ngày càng được nâng cao, nhận thức
đúng đắn, đầy đủ và cơ hội giao lưu tiếp xúc nhiều hơn sẽ giúp học sinh
trường THPT Mường La có ý thức tốt hơn về vai trò của tiếng Việt trong cuộc
sống. Xét trên tổng thể thì phần lớn học sinh khi được hỏi đều nhận thức được
rằng việc thông thạo tiếng Việt không chỉ giúp học sinh, đặc biệt là những học
sinh dân tộc thiểu số có thể giao tiếp tốt hơn mà còn giúp họ có cuộc sống tốt
và cơ hội học hành lên cao.
3.2.2. Thái độ đối với lí do học tiếng Việt
Vấn đề tiếp theo mà chúng tôi đặt ra để khảo sát thái độ ngôn ngữ của
học sinh đối với tiếng Việt là tìm hiểu lý do họ sử dụng tiếng Việt. Với câu
hỏi “Bạn nói tiếng Việt vì...” (câu 21 - Phiếu khảo sát) với 4 câu trả lời chúng
tôi đưa ra cho học sinh dân lựa chọn là:
(1) Vì người cùng giao tiếp không biết tiếng dân tộc của bạn
(2) Để giao tiếp với người khác dân tộc
(3) Vì bạn thích
(4) Ý kiến khác
Bảng 3.2: Thái độ đối với lí do học tiếng Việt
Mục
đích

(1)

(2)

(3)

- 70-

(4)

Tổng

Đối tượng
1. Dân tộc
Kinh

8(28,7%)

17(60,6%)

3(10,7%)

0

28(100%)

Thái

177(61,5%) 87(30,2%)

24(8,3%)

0

288(100%)

Mông

20(31,7%)

35(55,6%)

5(7,9%)

3(4,8%)

63(100%)

Khơ Mú

5(62,5%)

2(25%)

0

1(12,5%)

8(100%)

Kháng

3(60%)

2(40%)

0

0

5(100%)

La Ha

4(50%)

3(37,5%)

0

1(12,5%)

8(100%)

16

70(53%)

51(38,6%)

8(6,1%)

3(2,3%)

132(100%)

17

64(51,6%)

41(33,1%)

12(9,7%)

7(5,6%)

124(100%)

18

65(60,2%)

32(29,6%)

9(8,3%)

2(1,9%)

108(100%)

>18

24(66,7%)

10(27,8%)

0

2(5,5%)

36(100%)

9(4,3%)

5(2,4%)

210(100%)

2. Độ tuổi

3. Kinh tế gia đình
Khó khăn
Bình
thường
Dư dả

129(61,4%) 67(31,9%)
80(58%)

41(29,7%)

11(8%)

6(4,3%)

138(100%)

29(55,8%)

18(34,6%)

4(7,7%)

1(1,9%)

52(100%)

Từ những kết quả ở bảng 3.2 có thể rút ra một số nhận xét sau:
Xét về khía cạnh dân tộc, có đến 62,5% người Khơ Mú sử dụng tiếng
Việt khi người cùng giao tiếp không biết tiếng dân tộc của họ, sau đó là dân
tộc Thái với 61,5%, dân tộc Kháng 60% và thấp nhất là ở dân tộc Kinh với
28,7% lựa chọn lý do này. Những con số trên phần nào cho thấy vai trò của
tiếng dân tộc trong cộng đồng, đặc biệt là tiếng Thái. Vì tiếng Thái không chỉ
được sử dụng bởi người Thái mà còn bởi người dân các dân tộc khác. Do vậy,
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kể cả trong trường hợp giao tiếp với người khác dân tộc mà người đó có thể
nói tiếng Thái thì người Thái vẫn ưu tiên dùng ngôn ngữ của họ.
Xét về lứa tuổi, học sinh ở độ tuổi càng cao thì tỉ lệ nói tiếng Việt khi
người cùng giao tiếp không biết tiếng dân tộc của họ càng nhiều. Có đến
66,7% số học sinh ở độ tuổi trên 18 lựa chọn lý do này trong khi đó ở độ tuổi
16 là 53%, độ tuổi 17 là 51,6% có cùng lựa chọn. Những học sinh lớp 10, lớp
11 tức là trong độ tuổi 16, 17 khi được hỏi đều cho rằng thích sử dụng tiếng
Việt hơn khi nói chuyện với người khác dân tộc. Đồng thời, tỉ lệ học sinh sử
dụng tiếng Việt vì họ thích ở độ tuổi này nhiều nhất. Kết quả này có thể giải
thích được bởi 2 lý do: (1) lớp trẻ có trình độ học vấn tốt hơn, khả năng tiếng
Việt cao hơn so với lớp người lớn tuổi và (2) những người trẻ tuổi được tiếp
xúc với môi trường tiếng Việt nhiều hơn. Do vậy, xu hướng lớp người trẻ nói
tiếng Việt ngày càng nhiều hơn. Họ sẽ chủ động sử dụng tiếng Việt khi nói
chuyện với người khác dân tộc mà không cần biết người đó có biết tiếng mẹ
đẻ của họ hay không.
Về khía cạnh kinh tế gia đình thì việc sử dụng tiếng Việt khi giao tiếp
với người không rõ dân tộc của học sinh cũng chiếm tỉ lệ tương đối cao và
không có sự chênh lệch lớn ở từng hoàn cảnh sống. Chiếm tỉ lệ cao nhất là
những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn với 61,4% lựa chọn sử dụng
tiếng Việt khi giao tiếp với người chưa rõ dân tộc của họ, học sinh có gia cảnh
bình thường là 58%, gia đình khá giả là 55,8% có cùng sự lựa chọn.
Xét một cách tổng thể, dù học sinh là dân tộc nào, ở độ tuổi bao nhiêu
và sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế như thế nào đi chăng nữa thì
đa số các em học sinh vẫn ưu tiên lựa trọn tiếng Việt để giao tiếp với những
người chưa rõ dân tộc và những người dân tộc khác. Điều này cho thấy vai
trò, tầm quan trọng của tiếng Việt trong đời sống của cộng đồng các dân tộc ở
huyện Mường La nói chung và trường THPT Mường La nói riêng. Mặt khác,
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những số liệu trên cũng phản ánh được sự tiến bộ trong tư duy, nhận thức của
học sinh về tầm quan trọng của tiếng Việt đối với công việc, học tập.
3.3. Thái độ đối với tiếng mẹ đẻ
3.3.1. Thái độ đối với học chữ dân tộc
Câu hỏi đặt ra là “Bạn có thích học chữ dân tộc mình không? ” (câu 16
- Phiếu khảo sát) với 3 câu trả lời gợi ý là:
(1) Có
(2) Không
(3) Không có ý kiến.
Kết quả cho thấy như sau (Bảng 3.3a):
Bảng 3.3a. Thái độ đối với việc học chữ viết tiếng mẹ đẻ
Mục
đích

Không có ý

Có

Không

Kinh

28(100%)

0

0

28(100%)

Thái

214(74,3%)

61(21,2%)

13(4,5%)

288(100%)

Mông

37(58,7%)

19(30,2%)

7(11,1%)

63(100%)

Khơ Mú

6(75%)

2(25%)

0

8(100%)

Kháng

5(100%)

0

0

5(100%)

La Ha

7(87,5%)

0

1(12,5%)

8(100%)

16

97(73,5%)

23(17,4%)

12(9,1%)

132(100%)

17

89(78,8%)

22(17,7%)

13(10,5%)

124(100%)

18

81(75%)

18(16,7%)

9(8,3%)

108(100%)

>18

29(80,6%)

3(8,3%)

4(11,1%)

36(100%)

Đối tượng

kiến

Tổng

1. Dân tộc

2. Độ tuổi
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3. Kinh tế gia đình
Khó khăn

157(74,8%)

47(22,4%)

6(2,8%)

210(100%)

Bình thường

96(69,6%)

31(22,5%)

11(7,9%)

138(100%)

Dư dả

40(76,9%)

8(15,4%)

4(7,7%)

52(100%)

Khi khảo sát thái độ của học sinh đối với tiếng dân tộc của các em học
sinh, chúng tôi lựa chọn câu hỏi “Người dân tộc có cần học chữ dân tộc
không? ” (câu 17 - Phiếu khảo sát) với 4 gợi ý trả lời là:
(1) Rất cần thiết
(2) Học cũng được, không học cũng được
(3) Không cần
(4) Không có ý kiến
Kết quả khảo sát:
Bảng 3.3b. Thái độ đối với việc học chữ dân tộc
Mục
đích

(1)

(2)

(3)

(4)

Tổng

Kinh

28(100%)

0

0

0

28(100%)

Thái

213(74%) 34(11,8%) 12(4,2%)

29(10%) 288(100%)

Mông

49(77,8%) 10(15,9%)

2(3,1%)

2(3,1%)

63(100%)

Khơ Mú

5(62,5%)

1(12,5%)

0

2(25%)

8(100%)

Kháng

3(60%)

0

0

2(40%)

5(100%)

La Ha

7(87,5%)

0

0

1(12,5%)

8(100%)

Đối tượng
1. Dân tộc

2. Độ tuổi
16

88(66,7%) 23(17,4%) 11(8,3%) 10(7,6%) 132(100%)
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17

96(77,4%) 13(10,5%)

9(7,3%)

6(4,8%)

124(100%)

18

76(70,4%) 21(19,4%)

8(7,4%)

3(2,8%)

108(100%)

>18

26(72,2%)

4(11,1%)

1(2,8%)

36(100%)

5(13,9%)

3. Kinh tế gia đình
Khó khăn
Bình thường
Dư dả

154(73,3
%)
101(73,2
%)
38(73,1%)

31(14,8%) 14(6,7%) 11(5,2%) 210(100%)

26(18,8%)

7(5,1%)

4(2,9%)

138(100%)

3(5,8%)

4(7,7%)

7(13,4%)

52(100%)

Số liệu ở bảng 3.3avà 3.3b đã thể hiện rõ thái độ của học sinh đối với
việc học chữ viết dân tộc mình. Qua đó ta thấy phần lớn học sinh dù ở khía
cạnh dân tộc, lứa tuổi hay hoàn cảnh gia đình đều thích học chữ viết của dân
tộc mình. Xét theo dân tộc thì tỉ lệ thích học chữ viết dân tộc chiếm đa số với
74,3%, trong khi chỉ có 20,5% trả lời là không thích và 5,2% không có ý kiến.
Kết quả này cũng phù hợp với nhận thức của các em học sinh khi cho rằng
ngoài rằng ngoài việc học chữ viết tiếng mẹ đẻ thì việc học chữ dân tộc mình
cũng không kém phần quan trọng. Có 76,2% số học sinh được hỏi cho rằng
người dân tộc cần thiết phải học chữ dân tộc mình trong khi chỉ có 3,5% cho
rằng không cần học, số còn lại thì cho rằng học cũng được, không học cũng
được hoặc không có ý kiến đối với vấn đề này.
Về khía cạnh dân tộc thì 100% học sinh dân tộc Kinh khi được hỏi đều
cho rằng việc học chữ viết của dân tộc mình là rất cần thiết vì đó là ngôn ngữ
của Quốc gia. Đối với các dân tộc khác thì 74,3% học sinh dân tộc Thái được
hỏi thích học chữ của dân tộc mình, với học sinh dân tộc Mông 58,7% , còn
với các học sinh thuộc dân tộc ít người và rất ít người như La Ha, Kháng,
Khơ Mú đều cho rằng nếu dân tộc mình có chữ viết riêng thì họ cũng mong
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muốn được học. Do địa bàn cư trú của học sinh người dân tộc Thái đan xen,
cộng cư với người dân tộc Kinh nên họ cũng có nhận thức cao đối với vấn đề
người dân tộc có cần học chữ dân tộc mình không khi có 74% số học sinh cho
ràng rất cần thiết trong khi có 77,8% người Mông, La Ha chiếm tỉ lệ cao nhất
với 87,5%. Kết quả này phần nào phản ánh đúng với thực tế khi người Thái
và người Mông đã có chữ riêng từ lâu trong khi người Khơ Mú La Ha, Kháng
thì chưa có. Như vậy việc một dân tộc chưa có chữ viết riêng rõ ràng đã ảnh
hưởng phần nào đến ý thức về việc học chữ viết dân tộc mình của họ.
Kết quả ở bảng 3.20a và 3.20b cho thấy dù ở lứa tuổi nào thì tỉ lệ học
sinh dân tộc thích học chữ viết dân tộc là rất cao và các em đều cho rằng học
chữ viết dân tộc là cần thiết tỉ lệ. Điều này có nghĩa là lứa tuổi học sinh càng
cao, có nhận thức, trình độ càng cao thì tỉ lệ thích học chữ viết dân tộc càng
lớn. Những người cùng lứa tuổi không được đến trường, bỏ học hay trình độ
thấp thì thường không bày tỏ ý kiến hoặc không thích học chữ viết dân tộc.
Rõ ràng, trình độ nhận thức, học vấn đã góp phần tác động đến ý thức của học
sinh đối với việc học chữ dân tộc của họ.
Cũng giống như khía cạnh dân tộc, lứa tuổi thì ở khía cạnh gia cảnh
của từng học sinh thì đa số các em đều rất thích học chữ viết của dân tộc
mình và cũng cho việc việc học chữ viết của dân tộc mình là rất cần thiết Khi
khảo sát, phỏng vấn trực tiếp các em học sinh ở từng khía cạnh với câu hỏi
“người dân tộc không cần học chữ dân tộc minh có được không?” thì những
câu trả lời mà chúng tôi nhận được chủ yếu theo hai hướng: (1) Với nhóm
người Thái, Mông thì thấy việc biết hay không biết chữ dân tộc sẽ không có
ảnh hường nhiều đến cuộc sống của họ. Chỉ cần biết chữ quốc ngữ là đủ vì
việc học tập, giao tiếp với thầy cô giáo, bạn bè trong phạm vi nhà trường và
mọi văn bản giấy tờ có tính pháp lý cần thiết cho cuộc sống của họ đều bằng
chữ quốc ngừ; (2) Với nhóm người Khơ Mú, Kháng, La Ha do dân tộc họ
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chưa có chữ viết riêng và họ thấy việc đấy cũng không làm thay đổi quá
nhiều cuộc sống của họ so với người Mông, người Thái là dân tộc đã có chữ
viết (So sánh rằng: người Mông, người Thái đã có chữ viết nhưng có nhiều
người cũng không biết chữ Mông, chữ Thái và vẫn còn nhiều gia đình nghèo
đấy thôi). Cách suy nghĩ này cho thấy là vẫn còn rất nhiều học sinh (chủ yếu
rơi vào lứa tuổi 16) chưa nhận thức được vai trò của chữ viết trong việc bảo
tồn văn hóa mà phần lớn họ chỉ nhìn vào việc có sử dụng hay không chữ dân
tộc và chữ dân tộc có giúp họ có cuộc sống tốt hơn không mà thôi.
3.3.2. Thái độ đối với lí do sử dụng tiếng dân tộc
Đối với việc tìm hiểu lý do sử dụng tiếng dân tộc (Bạn nói tiếng dân
tộc vì... - Câu 20 - Phiếu khảo sát) của học sinh, chúng tôi đưa ra 4 phương án
trả lời là:
(1) Một cách tự nhiên, vì không biết ngôn ngữ nào khác
(2) Để giao tiếp với người cùng dân tộc
(3) Vì bạn thích
(4) Ý kiến khác
Kết quả khảo sát như sau:
Bảng 3.4. Thái độ đối với lí do sử dụng tiếng dân tộc
Mục
đích

(1)

(2)

(3)

(4)

Tổng

Kinh

0

24(85,7%)

4(14,3%)

0

28(100%)

Thái

0

238(82,6%) 50(17,4%)

0

288(100%)

Mông

0

48(76,2%)

15(23,8%)

0

63(100%)

1(12,5%)

5(62,5%)

1(12,5%)

1(12,5%)

8(100%)

Đối tượng
1. Dân tộc

Khơ Mú
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Kháng

0

4(80%)

1(20%)

0

5(100%)

La Ha

0

6(75%)

1(12,5%)

1(12,5%)

8(100%)

2. Độ tuổi
16

0

105(79,5%) 21(15,9%)

6(4,6%)

132(100%)

17

0

107(86,3%) 14(11,3%)

3(2,4%)

124(100%)

18

0

89(82,4%)

12(11,1%)

7(6,5%)

108(100%)

>18

0

28(77,8%)

4(11,1%)

4(11,1%)

36(100%)

14(6,7%)

168(80%)

23(10,9%)

5(2,4%)

210(100%)

9(6,5%)

95(68,8%)

28(20,3%)

6(4,3%)

138(100%)

3(5,8%)

38(73,1%)

9(17,3%)

2(3,8%)

52(100%)

3. Kinh tế gia đình
Khó khăn
Bình
thường
Dư dả

Từ kết quả trên, có thể dễ dàng nhận thấy rằng hầu hết học sinh dùng
tiếng dân tộc của họ để giao tiếp với người cùng dân tộc (81,3%). Kết quả này
một lần nữa khẳng định vai trò áp đảo của ngôn ngữ dân tộc trong các hoàn
cảnh giao tiếp với người cùng dân tộc. Do tỉ lệ học sinh lựa chọn phương án
này là khá lớn nên khi tiến hành phân tích ngữ liệu, chúng tôi nhận thấy
không có sự chênh lệch quá nhiều giữa các nhóm đối tượng theo từng khía
cạnh như dân tộc, lứa tuổi hay hoàn cảnh kinh tế gia đình. Tuy nhiên, ở khía
cạnh dân tộc thì có 12,5% học sinh lựa chọn phương án sử dụng tiếng dân tộc
một cách tự nhiên, vì không biết ngôn ngữ nào khác. Còn đối với lý do nói
tiếng dân tộc vì ‘‘thích” thì tỉ lệ cao nhất là ở những học sinh dân tộc Mông
với 23,8%, dân tộc Kháng 20%, dân tộc Thái với 17,4% và thấp nhất là dân
tộc La Ha với 12,5%. Điều này phần nào cho thấy dù là học sinh đang ở lứa
tuổi nhận thức còn chưa đầy đủ nhưng các em đã cho thấy tình yêu của mình
đối với tiếng mẹ đẻ. Xét theo độ tuổi thì sự yêu thích tiếng của dân tộc mình ở
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các nhóm lứa tuổi có tỉ lệ tương đương nhau, mặc dù tỉ lệ lựa chọn phương án
này vẫn ở mức thấp. Tuy nhiên, tỉ lệ đó đã phản ánh một phần của thái độ
trung thành ngôn ngữ.
3.3.3. Thái độ đối với cách thức học chữ viết dân tộc và chữ quốc ngữ
Để tìm hiểu thái độ của người dân đối với việc học chữ viết dân tộc và
chữ tiếng Việt, chúng tôi đặt ra câu hỏi: “Theo bạn, nên học chữ dân tộc và
chữ quốc ngữ như thế nào? ” (câu 19 - Phiếu khảo sát) với 5 phương án trả
lời để người dân lựa chọn là:
Học chữ dân tộc trước
Học chữ quốc ngữ trước
Học đồng thời
Chỉ học chữ quốc ngữ
Không có ý kiến
Và kết quả khảo sát như sau:
Bảng 3.5. Thái độ ngôn ngữ với cách thức học chữ dân tộc và chữ
quốc ngữ
Mục
đích

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

17(60,7%)

0

0

Tổng

Đối tượng
1. Dân tộc
Kinh

Thái

Mông
Khơ Mú

0
25(8,7
%)
10(15,9
%)
1(12,5

11(39,3
%)
8(2,8%)

204(70,8
%)

3(4,8%)

39(61,9%)

0

3(37,5%)
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14(4,9 37(12,8

28(100%
)
288(100

%)

%)

%)

4(6,3

7(11,1

63(100%

%)

%)

)

0

4(50%)

8(100%)

%)
Kháng

1(20%)

1(20%)

2(40%)

0

1(12,5%)

5(62,5%)

0

38

24

270

18

(9,5%)

(6%)

(67,5%)

23(17,4

16(12,1

%)

%)

1(12,5

La Ha

%)

Tổng

1(20%)
1(12,5
%)
50

5(100%)
8(100%)
400

(4,5% (12,5%

(100%)

9(6,8

17(12,9

132(100

%)

%)

%)

2. Độ tuổi
16

18(14,5

17

4(3,2%)

86(69,4%)

9(8,3%)

59(54,6%)

3(8,3%)

2(5,6%)

22(61,1%)

60

31

234

(15%)

(7,8%)

(58,5%)

%)
16(14,9

18

%)

>18

Tổng

67(51,8%)

10(8,1
%)
21(19,
4%)
6(16,7
%)
46
(11,5
%)

6(4,8%)

3(2,8%)

3(8,3%)

124(100
%)
108(100
%)
36(100%
)

29

400

(7,2%)

(100%)

Thực ra, lâu nay, trong mối quan hệ giữa dạy chữ Quốc ngữ với dạy
chữ của từng dân tộc, chúng ta đã có một số quy định, chính sách và một số
thử nghiệm về việc dạy và học chữ dân tộc song song với việc dạy học bằng
chữ quốc ngữ. Tuy nhiên những cách dạy này chủ yếu là do những quy định
của những người có trách nhiệm, ít khi chúng ta quan tâm đến nguyện vọng
thực tế của từng cộng đồng và chỉ thử nghiệm ở cấp Tiểu học và THCS còn
cấp THPT thì vẫn dạy hoàn toàn bằng chữ quốc ngữ. Để có thể phần nào
khắc phục tồn tại này thì việc tìm hiểu thái độ, nguyện vọng của người dân là
việc làm cần thiết.
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Xét theo dân tộc, qua khảo sát trong phạm vi luận văn, kết quả ở bảng
3.5 trên cho thấy đa số học sinh đều cho có chung một mong muốn học đồng
thời chữ quốc ngữ với chữ dân tộc với 67,5%, có đến 12,5% số học sinh khi
được hỏi thì không có ý kiến về vấn đề này, số còn lại thì tỉ lệ giữa những
người muốn học chữ quốc ngữ trước và những người muốn học chữ dân tộc
trước đã có sự chênh lệch nhưng không đáng kể. Xét theo từng dân tộc thì
học sinh người Thái có tỉ lệ mong muốn học đồng thời hai loại chữ viết là cao
nhất (70,8%), học sinh người Mông cũng có đến 61,9% số người được hỏi
thích được học đồng thời. Như vậy,đối với những học sinh thích học và thấy
việc học chữ viết tiếng dân tộc mình là cần thiết thì học đồng thời hai loại chữ
cũng là phương án mà phần lớn họ lựa chọn. Đây cũng là một điều mà những
nhà giáo dục, những nhà hoạch định chính sách cần quan tâm khi đưa ra các
giải pháp về dạy học chữ viết dân tộc trong nhà trường. Trong khi phần lớn
học sinh người Khơ Mú (50%) lại không có bất kỳ ý kiến nào đối với vấn đề
này. Kết quả này một lần nữa chứng minh rằng việc một dân tộc không có
chữ viết riêng tác động rất lớn đến nhận thức của người dân đối với vấn đề
dạy học chữ dân tộc.
Xét theo lứa tuổi, ở những lứa tuổi mà luận văn tiến hành khảo sát thì
đa số học sinh có mong muốn được học đồng thời chữ dân tộc và chữ quốc
ngữ với 58,5%. Tuy nhiên, ở lứa tuổi 16 (học sinh lớp 10) thì có đến 12,9%
lại không có ý kiến về vấn đề này, điều này đã khẳng định những người trẻ
tuổi thường không mấy quan tâm đến vấn đề ngôn ngữ của dân tộc mình.
3.3.4. Thái độ đối với phạm vi sử dụng tiếng dân tộc
Một khía cạnh khác mà chúng tôi muốn làm rõ là nguyện vọng của
đồng bào đối với phạm vi sử dụng tiếng mẹ đẻ. Để xác định vấn đề này, câu
hỏi được đặt ra là “Bạn mong muốn tiếng dân tộc mình được sử dụng trong
những hoàn cảnh nào? ”, (câu 18 - Phiêu khảo sát) với 6 tình huống được đề
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xuất:
Sử dụng trong giao tiếp hàng ngày
Sử dụng trong giao tiếp hành chính
Sử dụng trong sách, báo, phát thanh, truyền hình...
Sử dụng trong in pano, áp phích...
Sử dụng trong nghi lễ, cúng bái
Giảng dạy ở trường
Và nguyện vọng của đồng bào được phản ánh như sau:
Bảng 3.6. Thái độ đối với phạm vi sử dụng tiếng dân tộc
Dân
tộc

Thái độ

Thái

Có

288

Mông KhơMú

Kinh

Kháng

La Ha

Tổng

28

5

8

400

Hoàn cảnh
63

8

(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
Giao tiếp

Không

0

0

0

0

0

0

0

Tổng

288

63

8

28

5

8

400

hàng ngày

(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
Có

209

48

5

28

(72,6%) (76,2%) (62,5%) (100%)
Giao tiếp

Không

hành chính

79

15

3

(27,4%) (23,8%) (37,5%)
Tổng

288

63

8

0
28

4

6

300

(80%)

(75%)

(75%)

1

2

100

(20%)

(25%)

(25%)

5

8

400

(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
Trong sách Có

51

(90,3%) (81%)

báo, phát
thanh,

260

Không

28

12

4

28

(50%)

(100%)

4

0
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3

7

353

(60%) (87,5%) (88,3%)
2

1

47

truyền
hình

Tổng

(9,7%)

(19%)

(50%)

288

63

8

(40%) (12,5%) (11,7%)
28

5

8

400

(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
Có

61

16

3

28

(21,2%) (25,4%) (37,5%) (100%)

Trong

Không

pano, áp

227

47

5

(78,8%) (74,6%) (62,5%)

phích…
Tổng

288

63

8

0
28

1

2

111

(20%)

(25%)

(27,8%)

4

6

289

(80%)

(75%)

(72,2%)

5

8

400

(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
Có
Trong nghi
lễ, cũng
bái

216

52

7

28

5

8

(75%) (82,5%) (87,5%) (100%) (100%) (100%)
Không

72

11

1

(25%) (17,5%) (12,5%)
Tổng

288

63

8

0

0

0

28

5

8

319
(79%)
84
(21%)
400

(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
Có

199

50

5

28

(69,1%) (79,4%) (62,5%) (100%)
Giảng dạy Không
ở trường

89

13

3

(30,9) (20,6%) (37,5%)
Tổng

288

63

8

0
28

4

7

293

(80%)

(87,5)

(73,3%)

1

1

107

(20%) (12,5%) (26,7%)
5

8

400

(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)

Từ kết quả ở bảng 3.6, chúng ta có thể nhận thấy rằng, 100% học sinh
trường THPT Mường La đều có mong muốn ngôn ngữ dân tộc của mình
được sử dụng nhiều nhất là trong giao tiếp hàng ngày, tiếp đến là trong các
phương tiện truyền thông (88,3%), trong nghi lễ, cúng bái là 79%, trong giao
tiếp hành chính là 75% và trong giảng dạy ở trường là 73,3%. Phạm vi mà tỉ
lệ học sinh ít lựa chọn nhất là trong việc in pano, áp phích (27,8%). Tuy nhiên
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những lựa chọn này có sự khác nhau tương đối giữa học sinh ở các dân tộc
khác nhau. Học sinh người Mông có tỉ lệ lựa chọn các lĩnh vực mà các em
mong muốn ngôn ngữ của mình được sử dụng là nhiều nhất. Hầu hết các
phạm vi sử dụng được đề xuất, tỉ lệ học sinh người Mông, người La Ha lựa
chọn đều từ 70% trở lên, tiếp đến là học sinh dân tộc Thái từ 69% trở lên.
Riêng với việc dùng ngôn ngữ dân tộc để in pano, áp phích cũng có tới 27,8%
số học sinh lựa chọn. Kết quả này phần nào đã phản ánh ý thức của học sinh
người Thái và người Mông về vai trò của tiếng Thái và tiếng Mông, đồng thời
cho thấy sức sống của hai ngôn ngữ này trong cộng đồng là rất lớn. Với học
sinh dân tộc La Ha mặc dù chưa có chữ viết riêng nhưng học sinh vẫn mong
muốn ngôn ngữ của dân tộc mình được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống.
3.4. Thái độ đối với tiếng các ngôn ngữ dân tộc thiểu số khác
Khi tìm hiểu thái độ của người dân khi sử dụng các ngôn ngữ khác
nhau {Bạn cảm thấy thế nào khi….Câu 22 - Phiếu khảo sát), chúng tôi đặt ra 4
tình huống:
Nói tiếng dân tộc mình trong bản
Nói tiếng dân tộc mình ở nơi có nhiều người dân tộc khác
Nghe thấy tiếng Việt được sử dụng trong bản
Nghe thấy tiếng dân tộc khác được sử dụng trong bản
và 3 phương án trả lời là: (a) Bình thường, (b) Thích và (c) Không
thích thì kết quả là:
Bảng 3.7. Thái độ đối với các ngôn ngữ khác được sử dụng trong công
đồng
Dân
tộc

Thái

Mông

Khơ
Mú

Kinh
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Kháng

La Ha

Tổng

Hoàn cảnh
Nói tiếng dân tộc mình trong bản
Bình
thường

Thích

Không thích

Tổng

175

42

(60,8%) (66,7%)

113

21

(39,2%) (33,3%)
0

0

288

63

(100%) (100%)

7
(87,5%
)

28

4

6

262

(100%)

(80%)

(75%)

(66,5%))

1

2

138

(20%)

(25%)

(33,5%)

0

0

0

0

28

5

8

400

1
(12,5%

0

)
0
8
(100%
)

(100%) (100%) (100%)

(100%)

Nói tiếng dân tộc mình ở nơi có nhiều dân tộc khác
Bình
thường
Thích
Không thích

Tổng

205

54

8

28

5

(71,2%) (85,7%) (100%) (100%) (100%)
83

9

(28,8%) (14,3%)
0

0

288

63

(100%) (100%)

7

307

(87,5%)

(76,6%)

1

93

(12,5%)

(23,4%)

0

0

0

0

0

0

0

0

28

5

8

400

8
(100%
)

(100%) (100%) (100%)

(100%)

Nghe thấy tiếng Việt được sử dụng trong bản
Bình
thường
Thích
Không thích
Tổng

221

48

8

28

5

(76,7%) (76,2%) (100%) (100%) (100%)
67

15

(23,3%) (23,8%)

8

318

(100%)

(79,5%)

0

0

0

0

82
(20,5%)

0

0

0

0

0

0

0

288

63

8

28

5

8

400
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(100%) (100%) (100% (100%) (100%) (100%)

(100%)

)
Nghe thấy tiếng dân tộc khác được sử dụng trong bản
Bình

175

thường

14

5
(62,5%
)

28

3

6

264

(100%)

(60%)

(75%)

(66%)

1

1

118

(20%)

(12,5%)

(29,5%)

1

1

18

(20%)

(12,5%)

(4,5%)

5

8

400(

2

0

(34,7%) (22,2%) (25%)

Không thích

Tổng

(60,8%) (74,6%)
100

Thích

47

13

2

(4,5%)

(3,2%)

288

63

(100%) (100%)

1
(12,5%

0

)
8
(100%
)

28

(100%) (100%) (100%)

100%)

Từ kết quả ở bảng 3.7 có thể thấy rằng việc sử dụng tiếng dân tộc mình
ở trong bản được học sinh rất thích, và kể cả khi nói tiếng dân tộc mình ở nơi
có nhiều dân tộc khác thì đa số học sinh đều cảm thấy bình thường với
76,6%). Kết quả này không có sự khác biệt nhiều giữa các dân tộc phần nào
cho thấy học sinh tộc thiểu số yêu ngôn ngữ của họ và họ khồng cảm thấy
thiếu tự tin hay xấu hổ khi phải dùng ngôn ngữ của mình ở nơi không phải là
cộng đồng người cùng dân tộc. Điều đó phản ánh một phần sự hòa hợp dân
tộc trong cộng đồng đa dân tộc. Học sinh không có quá nhiều sự kỳ thị, phân
biệt giữa các ngôn ngữ. Và việc có nhiều ngôn ngữ cùng tồn tại và được sử
dụng trong một cộng đồng đối với học sinh là điều rất bình thường.
3.5. Thái độ đối với ngoại ngữ
3.5.1. Thái độ đối với mục đích học ngoại ngữ
Đối với ngoại ngữ, khi khảo sát thái độ ngôn ngữ của học sinh là vấn
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đề về sự cần thiết của việc học ngoại ngữ. Chúng tôi đưa câu hỏi đặt ra là
“Bạn thấy việc học ngoại ngữ có cần thiết không?” (câu 23 — Phiếu khảo
sát) thì 100% học sinh được hỏi đều cho rằng học ngoại ngữ là rất cần thiết.
Và đối với mục đích của việc học ngoại ngữ {Bạn học ngoại ngữ để làm gì? Câu 24 - Phiếu khảo sát) chúng tôi đưa ra 4 mục đích cho học sinh lựa chọn
là:
(1) Để giao tiếp
(2) Để học hành lên cao
(3) Để giao tiếp và phục vụ cuộc sống (học tập, tìm kiếm việc làm, tiếp
cận thông tin...)
(4) Cả ba lý do
Kết quả được thể hiện trong bảng sau (Bảng 3.8)
Bảng 3.8. Thái độ đối với mục đích ngoại ngữ
Mục đích

(1)

(2)

(3)

(4)

Tổng

0

0

24(85,7%)

4(14,3%)

28(100%)

0

182(63,2%) 21(7,3%) 288(100%)

2(3,2%)

0

49(77,8%)

12(19%)

63(100%)

Khơ Mú

0

1(12,5%)

6(75%)

1(12,5%)

8(100%)

Kháng

0

1(20%)

4(80%)

0

5(100%)

La Ha

0

1(12,5%)

5(62,5%)

2(25%)

8(100%)

Đối
tượng
1. Dân tộc
Kinh
Thái
Mông

Tổng

85(29,5
%)

87(21,7
%)

3(0,8%)

270(67,5%) 40(10%) 400(100%)
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2. Độ tuổi
40(30,3

16

8(6,1%)

78(59,1%)

6(4,5%)

132(100%)

18(14,5%)

76(61,3%)

3(2,4%)

124(100%)

5(4,6%)

81(75%)

5(4,6%)

108(100%)

3(9,3%)

31(86,1%)

2(5,6%)

36(100%)

34(8,5%) 266(66,5%)

16(4%)

400(100%)

14(6,7%)

115(54,8%)

8(3,8%)

210(100%)

29(21%)

10(7,2%)

87(63,1%)

12(8,7%) 138(100%)

6(11,5%)

13(25%)

28(53,9%)

5(9,6%)

%)
27(21,8

17

%)
17(15,7

18

%)

>18

0

Tổng

84(21%)

3. Kinh tế gia đình
Khó khăn
Bình
thường
Dư dả

73(34,7
%)

108(27%

Tổng

)

52(100%)

37(9,3%) 230(57,5%) 25(6,2%) 400(100%)

Kết quả ở bảng trên cho thấy:
Như đã nói ở trên, khi được hỏi về sự cần thiết của việc học ngoại ngữ
thì gần như 100% học sinh có lựa chọn là rất cần thiết. Điều này đã nói lên
phần nào sự tiến bộ trong tư duy, nhận thức của học sinh dân tộc thiểu số ở
trường THPT Mường La về vai trò của ngoại ngữ trong học tập và cuộc sống
sau này.
Xét trong từng dân tộc thì tỉ lệ lựa chọn mục đích học ngoại ngữ chỉ để
giao tiếp chiếm 21,7%, trong đó cao nhất là ở học sinh dân tộc Thái với
29,5%, học sinh dân tộc Mông với 3,2%, các dân tộc còn lại đều không lựa
chọn mụa đích này. Trong khi đó, phần lớn học sinh lựa chọn việc học ngoại
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ngữ là để giao tiếp phục vụ cuộc sống (học tập, tìm kiếm việc làm, tiếp cận
thông tin...) với 67,5%, trong đó chiếm tỉ lệ cao nhất là ở học sinh người Kinh
với 85,7%, học sinh dân tộc Kháng với 80%, học sinh dân tộc Mông với
77,%, học sinh Khở Mú với 75% và sự lựa chọn thấp nhất với 62,5% là của
học sinh dân tộc La Ha. Nhưng ở lựa chọn cả ba mục đích thì học sinh dân
tộc La Ha lại có sự lựa chọn cao nhất với 25%. Những kết quả này đã phản
ánh đôi nét sự nhận thức của học sinh về mục đích học ngoại ngữ khi chia
theo dân tộc cũng không có sự khác nhau quá lớn. Phần lớn học sinh ở cả sáu
dân tộc đều coi học ngoại ngữ không chỉ để giao tiếp mà còn để phục vụ cuộc
sống và học hành lên cao. Sự khác biệt lớn nhất chỉ ở nhóm dân tộc Thái khi
có tỉ lệ lựa chọn học ngoại ngữ chỉ để giao tiếp là cao nhất.
Xét về khía cạnh độ tuổi thì những học sinh trong độ tuổi 16 có tỉ lệ
chọn ngoại ngữ để giao tiếp là cao nhất với 30,3%, thấp nhất là ở lứa tuổi 18
với 15,7%. Nhìn một cách tổng thể thì phần lớn học sinh ở mọi lứa tuổi đều
lựa chọn mục đích của việc học ngoại ngữ là để giao tiếp và phục vụ cuộc
sống với 66,5%. Cao nhất ở sự lựa chọn này là của học sinh ở lứa tuổi trên 18
với 86,1%, lứa tuổi 18 với 75% và thấp nhất là lứa tuổi 16 với 59,1%. Sự lựa
chọn này đã phản ánh phần nào tâm sinh lí, nhận thức của học sinh ở từng
giai đoạn của lứa tuổi. Càng lên cao thì nhận thức về tầm quan trọng của
ngoại ngữ trong cuộc sống càng phong phú, đầy đủ và chín chắn hơn.
Xét theo hoàn cảnh gia đình của học sinh thì không có chênh lệch lớn
về tỉ lệ lựa chọn ngoại ngữ để giao tiếp, để học tập và làm việc. Khác với kết
quả khảo sát mục đích học tiếng Việt thì khi tiến hành khảo sát mục đích của
việc học ngoại ngữ chúng tôi khá bất ngờ trước sự lựa chọn của học sinh.
Việc lựa chọn mục đích học ngoại ngữ giờ không còn tập trung vào những
gia đình có điều kiện khá giả về kinh tế, mà ngay cả những học sinh có gia
cảnh khó khăn của lựa chọn học ngoại ngữ để giao tiếp và sau này phục vụ
- 89-

trực tiếp cuộc sống của mình. Điều này đã chứng minh rằng học sinh dân tộc
thiểu số ở trường THPT Mường La luôn cập nhật thông tin, theo dõi nhu cầu
sử dụng nguồn lao động của các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại
Việt Nam.
Như vậy, có thể thấy, với trình độ ngày càng được nâng cao, nhận thức
đúng đắn, đầy đủ và cơ hội giao lưu tiếp xúc nhiều hơn sẽ giúp học sinh
trường THPT Mường La có ý thức tốt hơn về vai trò của ngoại ngữ trong
cuộc sống. Xét một cách tổng thể thì phần lớn học sinh khi được hỏi đều nhận
thức được rằng việc thông thạo ngoại ngữ, biết một ngoại ngữ không chỉ giúp
học sinh, đặc biệt là những học sinh dân tộc thiểu số có thể giao tiếp tốt hơn
mà còn giúp họ có cuộc sống tốt và cơ hội học hành lên cao.
3.5.2. Thái độ đối với lựa chọn ngoại ngữ
Khi khảo sát sự lựa chọn học ngoại ngữ của học sinh, chúng tôi đưa ra
câu hỏi là “Bạn sẽ chọn học ngoại ngữ nào để phục vụ việc học tập, làm việc
sau này?” (Câu 25 – Phiếu khảo sat), chúng tôi đưa ra 5 lựa chọn: Tiếng Anh,
tiếng Pháp, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung
Kết quả được thể hiện ở bảng 3.9
Bảng 3.9. Thái độ đối với lựa chọn ngoại ngữ
Mục
đích

Tiếng Anh

Đối tượng

Tiếng
Pháp

Tiếng Hàn Tiếng Nhật

Tiếng
Trung

Tổng

1. Dân tộc
Kinh

3(10,7%)

0

10(35,7%) 15(53,6%)

0

28(100%)

Thái

94(32,6%)

0

74(25,7%) 120(41,7%)

0

288(100%)

Mông

22(34,9%)

0

9(14,3%)

32(50,8%)

0

63(100%)

Khơ Mú

2(25%)

0

2(25%)

4(50%)

0

8(100%)

Kháng

1(20%)

0

2(40%)

2(40%)

0

5(100%)

- 90-

La Ha

3(37,5%)
125

Tổng

(31,3%)

0
0

2(25%)

3(37,5%)

99

176

(24,7%)

(44%)

0

8(100%)
400

0

(100%)

2. Độ tuổi
16

41(31,1%)

0

24(18,2%) 67(50,7%)

0

132(100%)

17

44(35,5%)

0

17(13,7%) 63(50,8%)

0

124(100%)

18

31(28,7%)

0

19(17,6%) 58(53,7%)

0

108(100%)

>18

8(22,2%)

0

7(19,4%)

21(58,3%)

0

36(100%)

67

209

(16,7%)

(52,3%)

124

Tổng

(31%)

0

400
0

(100%)

0

210(100%)

42(30,4%)

0

138(100%)

23(44,2%) 19(36,6%)

0

52(100%)

3. Kinh tế gia đình
Khó khăn

106(50,5%)

0

Bình thường

74(53,6%)

0

Dư dả

10(19,2%)

0

Tổng

190
(47,5%)

0

36(17,1%) 68(32,4%)
22(16%)

81

129

(20,3%)

(32,2%)

400
0

(100%)

Từ kết quả ở bảng trên, chúng tôi đưa ra một vài nhận xét:
Nhìn tổng thể, tỉ lệ lựa chọn ngoại ngữ để học của học sinh chỉ tập
trung vào ba ngoại ngữ. Xét theo dân tộc thì cao nhất là sự lựa chọn tiếng
Nhật với 44%, tiếng Anh với 31,3% và tiếng Hàn với 24,7%, xét theo lứa tuổi
thì cao nhất vẫn là tiếng Nhật với 52,3%, tiếng Anh với 31% và tiếng Hàn với
16,7, theo hoàn cảnh gia đình thì cao nhất là sự lựa chọn ở tiếng Anh với
47,5%, tiếp đến là tiếng Nhật với 32,2% và tiếng Hàn là 20,3%. Sự lựa chọn
này của học sinh phần nào nói lên được những mong muốn và dự định cho
tương lai của học sinh trường THPT Mường La, mặt khác nó còn phản ánh
được sự hiểu biết của học sinh về nhu cầu nguồn lao động tri thức đang có sự
chuyển dịch từ sử dụng tiếng Anh làm ngoại ngữ chính thì bây giờ tiếng Nhật,
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tiếng Hàn cũng được giới trẻ Việt Nam ưa chuông để tăng cơ hội có việc làm
và đi xuất khẩu lao động với thu nhập cao.
Trong khi đó, tiếng Pháp, tiếng Trung thì học sinh lại không có sự lựa
chọn nào cho hai ngoại ngữ này. Có thể, sự lựa chọn này của học sinh chỉ
mang sự cảm tính nhưng nó cũng phản ánh phần nào về việc dạy học ngoại
ngữ tại các trường THPT ở nước ta. Thứ nhất, đã từ lâu, tiếng Anh trở thành
một môn học không thể thiếu ở các trường học của Việt Nam nên học sinh
chọn tiếng Anh để học là điều dễ hiểu. Thứ hai, trong khoảng 10 năm trở lại
đây nhiều nhà máy, công ty của các ông chủ người Hàn, người Nhật được đầu
tư xây dựng ở nước ta nên đòi hỏi nguồn lao động chân tay, lao động trí thức
biết sử dụng tiếng Nhật, tiếng Hàn tăng cao. Thứ ba, do nhu cầu mong muốn
được xuất khẩu lao động sang Hàn, sang Nhật để tăng thêm thu nhập, phụ
giúp gia đình và cải thiện cuộc sống. Theo khảo sát của chúng tôi, trong ba
năm trở lại đây đã có 5 học sinh (1 ở thị trấn, 4 ở xã đặt biệt khó khăn) khi tốt
nghiệp THPT tại trường THPT Mường La đã đi xuất khẩu lao động sang Hàn
và sang Nhật (1 sang Hàn, 4 sang Nhật) và kinh tế của những gia đình này đã
khấm khá hơn. Có thể coi đây là một trong những lí do cũng như là động lựa
để học sinh trường THPT Mường La dành sự ưu ái cho tiếng Hàn và tiếng
Nhật.
3.6. Tiểu kết chương 3
Qua những khảo sát và qua phỏng vấn sâu một số đối tượng về thái độ
ngôn ngữ của HS trường THPT Mường La, chúng tôi có một số kết luận về
thái độ ngôn ngữ:
Thứ nhất, đối với tiếng Việt: 100% HS người dân tộc khi được hỏi đều
cho rằng việc học và biết sử dụng tiếng Việt là rất cần thiết. Nhìn từ góc độ
dân tộc, trừ dân tộc Kinh thì dân tộc Thái có xu hướng sử dụng tiếng Việt
nhiều hơn trong các hoàn cảnh giao tiếp. Điều này đã chứng tỏ HS dân tộc
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thiểu số ở trường THPT Mường La có ý thức cao về vai trò của tiếng Việt
trong cuộc sống.
Thứ hai, đối với tiếng mẹ đẻ: 100% HS là người dân tộc thiểu số đều có
thái độ tích cực, tôn trọng đối với ngôn ngữ của dân tộc mình. Họ tự tin sử
dụng ngôn ngữ của mình trong cộng đồng nhưng cũng có thái độ hòa hợp,
không kỳ thị khi nghe thấy ngôn ngữ khác được sử dụng trong bản của mình.
Điều này có được là do sự cộng cư nhiều dân tộc trên cùng một địa bàn sinh
sống. Tuy nhiên, mặc dù sống chung với người dân tộc Thái, nhưng HS dân
tộc La Ha, Khơ Mú, Kháng ít chịu ảnh hưởng và sự chi phối bởi ngôn ngữ
của dân tộc Thái. Điều này một lần nữa khẳng định sức sống của ngôn ngữ và
sự trân trọng, bảo tồn ngôn ngữ của những HS dân tộc rất ít người đang theo
học tại trường THPT Mường La.
Thứ ba, đối với ngoại ngữ: 100% HS đều có thái độ tích cực đối với
ngoại ngữ, tất cả HS đều cho rằng; muốn phát triển bản thân thì phải biết,
thông thạo ít nhất một ngoại ngữ để có thể giao tiếp và phục vụ cuộc sống.
Tuy nhiên, với HS là người dân tộc thiểu số thì ngoại ngữ đối với các em lại
là ngôn ngữ thứ ba nên chất lượng của việc học ngoại ngữ tại trường THPT
Mường La kết quả không được cao, mặc dù các em đều có thái độ tích cực
học tập. Điều này cũng dễ hiểu, dù có thái độ tích cực đối với ngoại ngữ
nhưng với những HS dân tộc thiểu số thì ngoại ngữ chỉ là ngôn ngữ thứ ba
nên không tránh khỏi việc thích hay không thích, yêu hay ghét khi học ngoại
ngữ của các em HS.
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KẾT LUẬN
Trên cơ sở các lí thuyết về ngôn ngữ học xã hội chúng tôi đã được khái
quát được một bức tranh tổng thể về tình hình sử dụng ngôn ngữ của HS trong
trường THPT Mường La với sự đa dạng về thành phần dân tộc. Trong mối
tương quan với nhiều yếu tố như đặc điểm địa lí, đặc điểm kinh tế - xã hội,
thành phần dân tộc, giới tính, độ tuổi... trong đó thu được một số kết quả đáng
chú ý như sau:
1/. Về đặc điểm giao tiếp ngôn ngữ: Trong số các ngôn ngữ thì tiếng
Việt có địa vị là ngôn ngữ chính thức, ngôn ngữ quốc gia được sử dụng
trong mọi phạm vi giao tiếp từ nhà trường đến gia đình và cho đến ngoài xã
hội. Trong số các ngôn ngữ còn lại thì tiếng Thái và tiếng Mông có chức
năng là ngôn ngữ vùng nên có ưu thế hơn so với các ngôn ngữ còn lại. Tuy
nhiên, ngôn ngữ vùng chỉ sử dụng trong phạm vị giao tiếp phi quy thức nói
chung. Các ngôn ngữ dân tộc chỉ được sử dụng trong phạm vi gia đình, xã
hội và giữa những người cùng một dân tộc. Mặt khác, HS chỉ sử dụng ngôn
ngữ của dân tộc mình ở kênh nói trong khi tiếng Việt được sử dụng ở cả hai
kênh nói và viết.
2/. Qua khảo sát thực tế về thái độ ngôn ngữ của các đối tượng học
sinh: Đa số các em HS có mong muốn học tiếng Việt bên cạnh một số nhỏ các
em muốn học tiếng dân tộc mình để ngôn ngữ dân tộc không bị mai một. Về
phương diện này có thể khẳng định HS dân tộc thiểu số ở trường THPT
Mường La có ý thức cao và thái độ tích cực đối với ngôn ngữ của mình. Bên
cạnh đó, các em vẫn có mong muốn ở một số môn học được giảng dạy bằng
tiếng của dân tộc mình (chủ yếu là HS dân tộc Thái, Mông vì dân tộc họ đã có
chữ viết riêng) để lưu giữ lại tiếng của dân tộc mình, để hòa chung trong sự
phát triển của cái tiếng nói các dân tộc anh em khác.
3/. Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy, trạng thái ngôn ngữ ở
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trường THPT Mường La là đa ngữ xã hội với sự tồn tại của nhiều ngôn ngữ
khác nhau nhưng xét ở phương diện cá nhân, các HS dân tộc thiểu số ở trường
THPT Mường La là những các thể song ngữ dân tộc – Việt. Trong thực tế thì
đa ngữ cá nhân ở trường THPT Mường La không đơn thuần chỉ là song ngữ
mà qua kết quả khảo sát đã cho thấy có nhiều trường hợp HS sử dụng được ba
ngôn ngữ khác nhau (trừ ngoại ngữ). Tuy nhiên, việc HS sử dụng được ba
ngôn ngữ trở lên chỉ chiếm một số lượng nhỏ trong tổng số đối tượng được
khảo sát (chiếm 5.4%).
4/. Như chúng ta đã biết nghiên cứu ngôn ngữ dân tộc ngày nay có vai
trò quan trọng trong việc hoạch định các chính sách chính trị, văn hóa, giáo
dục cho các cộng đòng dân tộc, đặc biệt là cộng đồng dân tộc thiểu số. Chúng
tôi hi vọng luận văn này sẽ có những đóng góp nhất định trong việc nghiên
cứu ngôn ngữ trên địa bàn khảo sát nới riêng và địa bàn các dân tộc thiểu số
nói chung cũng như có được những đóng nhất định cho việc đề ra những
chính sách ngôn ngữ đúng đắn, phù hợp với đường lối chính sách của Đảng
và Nhà nước ở những vùng miền khác nhau đặc biệt là khu vùng miền núi.

- 95-

TÀI LIỆU THAM KHẢO
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7. Đinh Lư Giang (2003), Tình hình song ngữ Việt - Khmer tại Sóc
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Ngôn ngữ (9), tr.27-43.
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cơ bản, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội.
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PHỤ LỤC
PHIẾU KHẢO SÁT
PHẦN THÔNG TIN VỀ ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT
1. Giới tính: Nam/Nữ. Tuổi………..
2. Dân tộc
Kinh

Thái

Khơ Mú

Mông

La Ha

Kháng

Khác

3. Nơi bạn sinh ra và lớn lên là:
Bản, xã

Chia theo vùng
Vùng hoàn

Vùng có cả

Vùng hoàn

toàn là người

người Kinh

toàn là người

Kinh

và người

DTTS

DTTS
Nơi bạn sinh ra
Nơi bạn lớn lên
4. Ngôn ngữ đầu tiên bạn nói khi còn nhỏ?
Tiếng

Tiếng

Tiếng

Tiếng

Tiếng

Tiếng

Việt

Thái

Mông

Khơ Mú

La Ha

Kháng

Khác

5. Thành phần dân tộc của bố mẹ và ngôn ngữ của họ:
Kinh

Thái

Mông

Bố
Mẹ
6. Tình hình kinh tế của gia đình bạn:
□ Khó khăn
□ Bình Thường
□ Dư dả

Khơ Mú

La Ha

Kháng

Khác

THÔNG TIN KHẢO SÁT
Về môi trường sử dụng ngôn ngữ
7. Ở trường, em thường dùng ngôn ngữ nào khi:
Tiếng Tiếng

Tiếng

Tiếng

Việt

Mông

Khơ Mú Kháng

Thái

Tiếng

Tiếng
La Ha

Nói với thầy
cô giáo trong
Nói
với thầy
giờ học
cô giáo ngoài
Nói
với bạn bè
giờ học
trong giờ học
Nói với bạn bè
ngoài giờ học
Trong
sinh
hoạt Đoàn,
Lao động tập
thể ở trường
8. Khi giao tiếp ngày với những người thân trong gia đình, bạn sử dụng ngôn
ngữ nào?
Tiếng

dân

tộc Tiếng Việt

mình
Nói với ông, bà
Nói với cha, mẹ
Nói vói anh, chị, em ruột

9. Bạn sử dụng ngôn ngữ nào với người thân khi:

Cả hai

Tiếng dân tộc mình Tiếng Việt

Cả hai

Ăn cơm
Thực hiện các nghi lễ
Trao đổi việc học tập
Tranh luận, cãi nhau
10. Bạn sử dụng ngôn ngữ nào trong xã hội khi:
Tiếng dân tộc mình

Tiếng Việt

Cả hai

Hát hò, kể chuyện
Cúng bái
Trong lễ nghi, cưới
hỏi, tang ma
Ghi chép
11. Bạn sử dụng ngôn ngữ nào khi:
Tiếng dân Tiếng

Tiếng

tộc mình

dân tộc trường

Việt

khác
Đến

nhà Đến nhà người

người khác cùng dân tộc
Đến nhà người
khác dân tộc
Đến nhà người
dân tộc Kinh
Lần đầu gặp một người mà
bạn không biết rõ thành
phần dân tộc của họ

Tùy từng
hợp

Giao
nơi

tiếp Với

người

công cùng dân tộc

cộng(ngoài Với
xã hội)

người

khác dân tộc
Với

người

Kinh
12. Nhìn chung bạn sử dụng ngôn ngữ nào nhiều nhất?
Tiếng dân tộc Tiếng Việt

Tiếng dân tộc

bạn

khác

Thường xuyên
Chỉ trong môi trường bắt
buộc
Không bao giờ
13. Ở làng bản của bạn, ngôn ngữ nào được sử dụng nhiều nhất?
Tiếng dân tộc Tiếng Việt

Tiếng

bạn

khác

Sử dụng nhiều nhất
Sử dụng nhiều thứ
2
Sử dụng nhiều thứ
3
Không bao giờ
Về thái độ ngôn ngữ
14. Bạn thấy việc học tiếng Việt có cần thiết không?
□ Rất cần thiết
□ Biết cũng được, không biết cũng được
□ Không cần thiết

dân

tộc

15. Bạn học tiếng Việt để làm gì?
□ Để giao tiếp
□ Để học hành lên cao
□ Để phục vụ cuộc sống (học tập, tìm kiếm việc làm, tiếp cận thông
tin…)
□ Cả ba lý do
16. Bạn có thích học chữ viết của người dân tộc mình không?
□ Có
□ Không
□ Không có ý kiến
17. Theo bạn, người dân tộc có cần học chữ dân tộc không?
□ Rất cần thiết
□ Học cũng được, không học cũng được
□ Không cần
□ Không có ý kiến
18. Bạn mong muốn tiếng của dân tộc mình được sử dụng trong những hoàn
cảnh nào?
Trong

Trong

Trên phương tiện In pano, Trong

giao tiếp giao tiếp truyền

thông áp phích

hàng

hành

(sách báo, phát

ngày

chính

thanh,

nghi

Học

ở

lễ, trường

cúng bái

truyền

hình)

19. Theo bạn, nên học chữ viết dân tộc và chữ tiếng Việt như thế nào?
Học

chữ Học chữ viết Học đồng thời Chỉ học chữ Không có ý

dân

tộc tiếng

Việt

tiếng Việt

kiến

trước

trước

20. Bạn nói tiếng mẹ đẻ của bạn vì:
Một cách tự nhiên, vì Để giao tiếp với Vì bạn thích

Ý kiến khác

không biết ngôn ngữ người cùng dân
nào khác

tộc

21. Bạn nói tiếng Việt vì:
Vì người cùng giao tiếp Để giao tiếp với Vì bạn thích

Ý kiến khác

không biết tiếng dân tộc người khác dân
của bạn

tộc

22. Bạn cảm thấy thế nào khi:
Bình thường
Khi nói tiếng dân tộc mình
ở trong bản làng của bạn
Khi nói tiếng dân tộc mình
ở nơi có nhiều người dân
tộc khác
Khi nghe thấy tiếng Việt
được sử dụng trong bản
làng của bạn
Khi nghe thấy tiếng dân tộc
khác được sử dụng trong

Thích

Không thích

bản làng của bạn
23. Bạn thấy việc học ngoại ngữ có cần thiết không?
□ Có
□ Không
□ Không có ý kiến
24. Bạn học ngoại ngữ để làm gì?
□ Để giao tiếp
□ Để học hành lên cao
□ Để phục vụ cuộc sống (học tập, tìm kiếm việc làm, tiếp cận thông
tin…)
□ Cả ba lý do
25. Bạn sẽ chọn học ngoại ngữ nào để phục vụ việc học tập, làm việc sau
này?
Tiếng Anh

Tiếng
Pháp

Tiếng Nhật Tiếng

Hàn Tiếng

Quốc

Quốc

Trung

