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1.1.1.4. Hệ quả của trạng thái đa ngữ xã hội ........................................................ 9
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2.2.4. Nhóm người có trình độ từ lớp 10 đến lớp 12 ................................................ 42
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3.3.3. Học sinh ................................................................................................... 87
3.3.4. Sinh viên ................................................................................................... 87
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PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do lựa chọn đề tài
Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc. Ngoài dân tộc Kinh là dân tộc đa số,
còn lại là 53 dân tộc thiểu số khác nhau sinh sống đan xen nhau gần như trên khắp
phần lãnh thổ của đất nước. Ở những vùng dân tộc thiểu số, về cơ bản cư dân là
những người song ngữ hay đa ngữ. Nhiều dân tộc, bên cạnh việc dùng tiếng mẹ
đẻ, tiếng phổ thông (tức tiếng Việt, ngôn ngữ chung cho cả nước) họ còn sử dụng
thêm ngôn ngữ thông dụng của một dân tộc khác trong vùng lãnh thổ (ngôn ngữ
vùng) phục vụ cho giao tiếp hàng ngày.
Dân tộc Thái là một trong 54 dân tộc có mặt, sinh sống trên đất nước Việt
Nam từ hơn 1000 năm trước trong các cuộc thiên di trong lịch sử. Người Thái ở
Việt Nam có số dân đứng thứ 3 cả nước sau người Kinh và người Tày, chủ yếu sống
ở vùng núi phía Tây Bắc thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn La, Điện
Biên...Qua quá trình lao động, sản xuất và sinh hoạt người Thái đã tạo nên được
những nét văn hóa độc đáo và đặc sắc cho dân tộc mình. Với những nét đặc sắc về
bản sắc văn hóa kiến trúc nhà ở, trang phục thổ cẩm, văn hóa ẩm thực, phong tục
tập quán riêng biệt, ngôn ngữ, chữ viết…đã góp phần làm cho nền văn hóa của dân
tộc Việt Nam thêm phong phú và đa dạng.
Tiếng Thái là một ngôn ngữ hết sức đa dạng và phong phú. Tuy nhiên hiện
nay tiếng Thái có xu hướng bị mai một với những lí do có thể thấy như sau. Thứ
nhất rất nhiều người Thái trẻ hiện nay không nói được tiếng Thái. Thứ hai là nhu
cầu học tiếng Thái của lớp trẻ không nhiều. Họ cho rằng: cứ sử dụng tiếng Việt,
giao tiếp được là làm việc được. Họ quên mất ngôn ngữ mẹ đẻ là ngôn ngữ cần thiết
trong đời sống của mỗi một người Thái và trong quá trình dạy con trẻ các gia đình
thường không dạy con bằng tiếng Thái nữa để rồi cứ thế mai một dần sự giàu đẹp
ngôn ngữ Thái.
Về chữ viết, có rất ít người Thái, có thể viết được chữ Thái. Có thể có nhiều lí
do khác nhau (do học một ngôn ngữ chung là tiếng Việt) nhưng lí do lớn nhất có lẽ
là do các thế hệ sau không được truyền dạy cũng như chưa có trường lớp để dạy
một cách rộng rãi.
Ngôn ngữ và chữ viết là phương tiện để hình thành và lưu truyền các hình thái
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quan trọng nhất trong đời sống văn hóa tinh thần của một dân tộc. Đồng thời, điều
đó cũng góp phần bảo tồn và phát triển sự đa dạng trong văn hóa Việt Nam. Ngôn
ngữ là di sản vô cùng quý báu của mỗi dân tộc. Bởi lẽ, ngôn ngữ là sản phẩm kết
tinh nhiều nhân tố (tư duy, phong tục, văn hoá) của một cộng đồng cư dân qua bao
nhiêu đời. Một ngôn ngữ mất đi có nghĩa là một nền văn hoá đã bị tiêu vong. Có rất
nhiều lý do nhưng điều đáng buồn lại chính là thái độ ngôn ngữ của những dân tộc
thiểu số đối với tiếng mẹ đẻ của họ.
Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi chọn luận văn “Tình hình sử dụng
ngôn ngữ của người Thái xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La” với
mong muốn khái quát rõ tình hình sử dụng ngôn ngữ (cụ thể là ngôn ngữ) của người
Thái nơi đây.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu của luận văn này là khảo sát, chỉ ra thực trạng tình hình
sử dụng ngôn ngữ (ngôn ngữ) của người Thái ở xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh
Nhai, tỉnh Sơn La. Thông qua đó góp phần vào đánh giá một cách toàn diện về tình
trạng sử dụng ngôn ngữ của người Thái; từ đó sẽ đưa ra những giải pháp thiết thực
nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ của người Thái ở xã Chiềng Bằng, huyện
Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La và góp phần tham mưu cho Đảng và chính quyền địa
phương có những giải pháp cũng như chính sách ngôn ngữ dân tộc phù hợp hơn
trong thời gian tới, góp phần cho việc triển khai các chính sách ngôn ngữ cho đồng
bào các dân tộc thiểu số phù hợp và có hiệu quả hơn.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Khảo sát tình hình sử dụng ngôn ngữ (ngôn ngữ) của người Thái ở xã
Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La theo độ tuổi, giới tính, trình độ văn
hóa, nghề nghiệp, thái độ ngôn ngữ, môi trường giao tiếp.
- Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, thái độ
ngôn ngữ, trình độ văn hóa đến việc sử dụng ngôn ngữ của người Thái ở xã Chiềng
Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
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Chúng tôi không có điều kiện để khảo sát tình hình sử dụng ngôn ngữ của tất
cả người dân ở xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Chúng tôi chỉ
chọn khảo sát ngẫu nhiên 500 người dân tộc Thái ở xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh
Nhai, tỉnh Sơn La.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
Trong luận văn này, chúng tôi chọn địa bàn khảo sát là xã Chiềng Bằng,
huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, trong khuôn khổ luận văn, chúng tôi chỉ chọn
phạm vi nghiên cứu là khảo sát tình hình sử dụng ngôn ngữ (ngôn ngữ) của người
Thái ở đây. Từ đó, chúng tôi đưa ra những nhận xét về khả năng sử dụng ngôn ngữ
của các đối tượng thông qua các yếu tố độ tuổi, giới tính, trình độ văn hóa, nghề
nghiệp, thái độ ngôn ngữ, môi trường giao tiếp.
4. Phương pháp, thủ pháp nghiên cứu
Trong luận văn này, chúng tôi sử dụng các phương pháp, thủ pháp nghiên
cứu chính là:
- Phương pháp điều tra điền dã ngôn ngữ học xã hội.
- Thủ pháp thống kê, xử lí tư liệu.
- Phương pháp so sánh và phân tích tổng hợp.
4.1. Phương pháp điều tra điền dã ngôn ngữ học xã hội.
Để thực hiện được luận văn này, đòi hỏi phải có sự khảo sát trực tiếp tại địa
bàn thực tế, vì vậy mà chúng tôi cần chuẩn bị các phiếu khảo sát để phục vụ cho
việc điều tra. Điều mà chúng tôi quan tâm trong luận văn này là tình hình sử dụng
và khả năng sử dụng ngôn ngữ của người Thái tại địa bàn khảo sát cho nên chúng
tôi đã thiết kế bảng tự đánh giá khả năng ngôn ngữ cho những đối tượng được khảo
sát. Ngoài ra, còn có các mục như: giới tính, độ tuổi, trình độ văn hóa, nghề nghiệp,
thái độ ngôn ngữ, môi trường giao tiếp...Đây là những nhân tố ảnh hưởng đến khả
năng giao tiếp của các đối tượng.
Tiếp đó, phiếu khảo sát còn đề cập đến các trường hợp giao tiếp khác nhau
với những đối tượng khác nhau như: gia đình, trường học, bệnh viện, nơi công
cộng, ở chợ... đây là những yếu tố chi phối cách lựa chọn và sử dụng ngôn ngữ của
các đối tượng được khảo sát. Ngoài ra, chúng tôi có đề cập câu hỏi đến ý muốn duy
trì và bảo tồn tiếng mẹ đẻ của họ để đánh giá ý thức của các đối tượng với chính
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ngôn ngữ của dân tộc mình. Phiếu khảo sát được thông qua ý kiến của giáo viên
hướng dẫn, sau đó chúng tôi mới tiến hành đưa vào khảo sát.
4.2. Thủ pháp thống kê, xử lí tư liệu
Sau khi hoàn thành việc thu thập tư liệu, chúng tôi tiến hành thống kê theo
các tiêu chí: giới tính, độ tuổi, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thái độ ngôn ngữ,môi
trường giao tiếp.
Với tiêu chí độ tuổi, chúng tôi chia làm 4 nhóm: nhóm tuổi (từ 6 - 15 tuổi),
nhóm tuổi (từ 16 - 30 tuổi), nhóm tuổi (từ 31 - 50 tuổi) và nhóm tuổi trên 50 tuổi.
Với tiêu chí trình độ văn hóa, chia thành các nhóm tương đương với các lớp
trong chương trình phổ thông hiện nay: Mù chữ, nhóm có trình độ từ lớp 1 đến lớp
5, nhóm có trình độ từ lớp 6 đến lớp 9, nhóm có trình độ từ lớp 10 đến lớp 12 và
nhóm có trình độ trên 12.
Với tiêu chí nghề nghiệp, chia thành các ngành nghề khác nhau như: Nông
dân, Giáo viên, y tá, cán bộ, học sinh, sinh viên.
Tiêu chí thái độ ngôn ngữ, chúng tôi chia ra: thái độ ngôn ngữ đối với tiếng
Việt, thái độ ngôn ngữ đối với tiếng dân tộc, thái độ đối với những ngôn ngữ được
sử dụng trong cộng đồng, thái độ đối với việc sử dụng ngôn ngữ trong trường học.
Với tiêu chí về môi trường giao tiếp, chúng tôi chia ra: giao tiếp trong gia
đình, giao tiếp ở cộng đồng.
Qua sự phân loại các tiêu chí từ đó chỉ ra sự khác biệt về tình hình sử dụng
tiếng mẹ đẻ vả tiếng Việt của các đối tượng tại địa bàn khảo sát.
Cuối cùng, chúng tôi tiến hành xem xét các tiêu chí rồi lập bảng cho phù
hợp, sau đó tính phần trăm của các con số thu được.
4.3. Phương pháp so sánh và phân tích tổng hợp
Sau khi đã xử lí số liệu, chúng tôi tiến hành so sánh, phân tích theo từng tiêu
chí. Qua đó để có thể miêu tả, nhận xét và lý giải về tình hình sử dụng ngôn ngữ của
người Thái ở địa bàn khảo sát.
5. Đóng góp của luận văn
5.1. Về mặt lí luận
Kết quả của luận văn sẽ 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
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ngoài ngôn ngữ. Thấy được tình hình sử dụng ngôn ngữ của người Thái ở xã
Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La được nhìn nhận qua nhiều khía cạnh,
nhiều yếu tố khác nhau. Qua đó, phần nào một bức tranh toàn cảnh về khả năng
ngôn ngữ của người Thái ở xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
Việc khảo sát 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
Kết quả 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 là người Thái ở xã
Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Mặt khác sẽ giúp cho Đảng và Nhà
nước mà trước hết là lãnh đạo huyện Quỳnh Nhai nói riêng tỉnh Sơn La nói chung
có cái nhìn đầy đủ hơn về tình hình tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số. Trên cơ
sở đó, có thể có được những nhận xét, đánh giá khách quan để đưa ra chính sách
cũng như các giải pháp thực thi phù hợp nhằm bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ
viết của người Thái nói riêng và các ngôn ngữ khác nói chung. Góp thêm một cơ sở
cho việc xây dựng chính sách ngôn ngữ ở vùng dân tộc thiểu số trên cả nước nói
chung.
6. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm có 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lí luận và một vài nét sơ lược về địa bàn khảo sát.
Chương 2: Tình hình sử dụng ngôn ngữ của người Thái là nữ giới ở xã
Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
Chương 3: Tình hình sử dụng ngôn ngữ của người Thái là nam giới ở xã
Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
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PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ MỘT VÀI NÉT SƠ LƯỢC VỀ
ĐỊA BÀN KHẢO SÁT
1.1. Một số tiền đề lí luận có liên quan
1.1.1. Khái niệm tiếng mẹ đẻ, song ngữ và đa ngữ
1.1.1.1. Khái niệm tiếng mẹ đẻ
Theo Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp Quốc
(UNESCO): “Tiếng mẹ đẻ là ngôn ngữ mà con người học được trong những năm
đầu đời của đời mình và thường trở thành công cụ tư duy và truyền thống tự
nhiên”. Tiếng mẹ đẻ “ không cần phải là thứ tiếng mà cha mẹ đứa trẻ dùng, cũng
không cần phải là ngôn ngữ đầu tiên mà đứa trẻ học, bởi vì có những hoàn cảnh
đặc biệt làm cho nó vào một tuổi rất sớm đã bỏ một phần hay hoàn toàn ngôn ngữ
đó (UNESCO, 1969).
GS. Nguyễn Văn Khang (1999) trong “Ngôn ngữ học xã hội - Những vấn đề
cơ bản”, cho rằng tiếng mẹ đẻ là tiếng của dân tộc mình...là ngôn ngữ thứ nhất của
mình [17,tr.43]. Tác giả Nguyễn Như Ý (2002) trong “ Từ điển giải thích thuật ngữ
ngôn ngữ học’ coi tiếng mẹ đẻ là “ngôn ngữ được con người sử dụng từ thuở nhỏ
bằng cách bắt chước người lớn xung quanh mình; đối lập với tiếng nước ngoài.” và
là “ngôn ngữ của bản thân dân tộc được nói đến, phân biệt với những ngôn ngữ
khác; còn gọi là bản ngữ” [28,tr.290].
1.1.1.2.Khái niệm song ngữ và đa ngữ
a. Song ngữ: Theo GS. Nguyễn Văn Khang (1999) trong “ Ngôn ngữ học
xã hội - Những vấn đề cơ bản” 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” [17,
tr.29].
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.
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
6

khu vực, tính dân tộc, tính chức năng.
b. Đa ngữ: Đề cập đến vấn đề này, Nguyễn Văn Khang trong “ Ngôn ngữ
học xã hội - Những vấn đề cơ bản” 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 [17, tr.66].
1.1.1.3. Khái niệm thái độ ngôn ngữ và phương pháp xác định 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. Nếu như 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.
a) Khái niệm thái độ ngôn ngữ
Thái độ ngôn ngữ được hiểu là thái độ hướng tới ngôn ngữ, là một nhận thức
hay một quan điểm mà một người nắm giữ đối với các ngôn ngữ khác nhau được
biết đến đối với người đó. Nó có thể được đánh giá là tích cực hay tiêu cực. Trong
giao tiếp ở cộng đồng đa ngữ, thái độ ngôn ngữ là một yếu tố quan trọng quyết định
đến việc lựa chọn và sử dụng ngôn ngữ.
Như vậy, thái độ ngôn ngữ - tự thân cụm từ này đã làm cho nó phân biệt với
các khái niệm khác: đó là thái độ thuộc về ngôn ngữ. Biết được thái độ ngôn ngữ từ
đó có thể biệt được cũng như dự đoán về hành vi ngôn ngữ (của cá nhân hay cộng
đồng). Bởi, thái độ ngôn ngữ phản ánh thái độ đối với các thành viên của những
nhóm chủng tộc khác nhau; phản ánh tác động của thái độ ngôn ngữ đến học ngôn
ngữ thứ hai; thái độ ngôn ngữ ảnh hưởng đến việc một biến thể ngôn ngữ có thể
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hiểu được hay không.
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, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp,
trình độ văn hóa, sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn, sự phát triển của bản
thân ngôn ngữ... 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.
b) Phương pháp xác định thái độ ngôn ngữ
Về cách phân loại thái độ ngôn ngữ, từ quan điểm ngôn ngữ học xã hội, tác giả
Nguyễn Văn Khang (2012) trong “Ngôn ngữ học xã hội” phân chia thành ba loại:
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 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 (hay phương ngữ) của
dân tộc mình khi giao tiếp với những ngôn ngữ (hay phương ngữ) có số người sử
dụng đông hơn, có lịch sử lâu dài và được lưu truyền sâu rộng hơn ngôn ngữ của
mình. 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
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ngữ) có uy tín cao hơn; (2) cố gắng học tập để nắm vững và biết cách sử dụng ngôn
ngữ có uy tín hơn để sử dụng trong môi trường giao tiếp phù hợp (tức là vẫn duy trì
ngôn ngữ của mình đồng thời tạo cho bản thân một khả năng song ngữ hoặc song
phương ngữ).
Thái độ kỳ thị ngôn ngữ 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.
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 nhừng 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.
1.1.1.4. Hệ quả của trạng thái đa ngữ xã hội
Vấn đề song (đa) ngữ xã hội là một vấn đề đã được quan tâm nghiên cứu từ
lâu trong nghiên cứu ngôn ngữ học. Song (đa) ngữ là một hiện tượng ngôn ngữ - xã
hội phổ biến trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Trạng thái đa ngữ xã hội thường
dẫn đến một số hệ quả chính như sau:
- Sự pha tạp ngôn ngữ : Sự pha tạp ngôn ngữ ra đời như là “biến dạng” của sự
tiếp xúc ngôn ngữ. Hiện nay sự pha tạp ngôn ngữ xã hội là hệ quả tất yếu dưới tác
động của hàng loạt các nhân tố xã hội- ngôn ngữ như di dân, giáo dục song ngữ, sự
cộng cư giữa các dân tộc, chính trị, kinh tế, văn hóa…Mối quan hệ giữa các ngôn
ngữ về loại hình, cội nguồn.
- Vay mượn 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.
- Hiện tượng trộn mã: Sự trộn mã diễn ra khi người nghe hoặc người nói sợ
người đối thoại không hiểu hết ý nghĩa các phát ngôn của mình.
- Hiện tượng chuyển mã: Chuyển mã là một hiện tượng sử dụng ngôn ngữ
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gắn với động cơ của người nói.
1. 2. Vài nét sơ lược về người Thái và tiếng Thái ở Việt Nam
1.2.1. Người Thái ở Việt Nam
Tại Việt Nam, theo Tổng điều tra dân số năm 1999, người Thái có số dân là
1.328.725 người, chiếm 1,74 % dân số cả nước. Theo Tổng điều tra dân số và nhà ở
năm 2009, người Thái ở Việt Nam có dân số 1.550.423 người, là dân tộc có dân số
đứng thứ 3 tại Việt Nam, có mặt trên tất cả 63 tỉnh thành phố. Cư trú tập trung tại
các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.
Trong đó tại Sơn La có 572.441 người (chiếm 53,2% dân số toàn tỉnh và 36,9%
tổng số người Thái tại Việt Nam ); Nghệ An có 295.132 người (chiếm 10,1% dân số
toàn tỉnh và 19,0% tổng số người Thái tại Việt Nam), Thanh Hóa có 225.336 người
(chiếm 6,6% dân số toàn tỉnh và 14,5% tổng số người Thái tại Việt Nam) ; Hòa
Bình có 31.386 người, Yên Bái và một số ít ở khu vực Tây Nguyên như Đắk Nông,
Đắk Lắk, Lâm Đồng.
Cộng đồng tộc người Thái ở nước ta có 2 ngành: Thái đen và Thái trắng
* Nhóm Thái Trắng (Tay Đón hay Tay Khao) cư trú chủ yếu ở tỉnh như: Điện
Biên, Lai Châu, Sơn La. Ở Đà Bắc thuộc tỉnh Hòa Bình, có nhóm tự nhận là Tay
Đón, được gọi là Thổ. Ở xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, có một số
Thái Trắng chịu ảnh hưởng đậm của văn hóa Tày. Ở Sapa, Bắc Hà, nhiều nhóm
Thái Trắng đã Tày hóa. Người Thái Trắng đã có mặt dọc hữu ngạn sông Hồng và
tỉnh Sơn La, Điện Biên từ thế kỷ 13 và làm chủ Mường Lay (địa bàn chính là huyện
Mường Chà ngày nay) thế kỷ 14, một bộ phận di cư xuống Đà Bắc và Thanh Hóa
thế kỷ 15. Có thuyết cho rằng họ là con cháu người Bạch Y ở Trung Quốc.
* Nhóm Thái Đen (Tay Đăm) cư trú ở khu vực các tỉnh: Sơn La, Điện Biên,
Yên Bái, Lào Cai. Các nhóm Tay Thanh (Man Thanh), Tay Mười, Tay Khăng ở
miền Tây Thanh Hóa (Tân Thanh-Thường Xuân-Thanh Hóa), Nghệ An cũng mới từ
mạn Tây Bắc chuyển xuống cách đây vài ba trăm năm và bị ảnh hưởng bởi văn hóa
và nhân chủng của cư dân địa phương và Lào. Nhóm Tay Thanh từ Mường Thanh
(Điện Biên) đi từ Lào vào Thanh Hóa và tới Nghệ An định cư cách đây hai, ba trăm
năm, nhóm này gần gũi với nhóm Thái Yên Châu (Sơn La) và chịu ảnh hưởng văn
hóa Lào.
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Người Thái sử dụng các họ chủ yếu như: Bạc, Bế, Bua, Bun, Cà (Hà, Kha,
Mào, Sa), Cầm, Chẩu, Chiêu, Đèo, Điêu, Hà, Hoàng, Khằm Leo, Lèo, Lềm (Lâm,
Lịm), Lý, Lò (Lô, La), Lộc (Lục), Lự, Lượng (Lương), Manh, Mè, Nam, Nông,
Ngần, Ngưu, Nho, Nhật, Panh, Pha, Phia, Phìa, Quàng (Hoàng,Vàng), Quảng, Sầm,
Tạ, Tày, Tao (Đào), Tạo, Tòng (Toòng), Vang, Vì (Vi), Xa (Sa), Xin.
Người Thái nói các thứ tiếng thuộc nhóm ngôn ngữ gốc Thái của hệ ngôn ngữ
Thái-Kadai. Trong nhóm này có tiếng Thái của người Thái (Thái Lan), tiếng Lào
của người Lào, tiếng Shan ở Myanma và tiếng Choang ở miền nam Trung Quốc.
Tại Việt Nam, 8 sắc tộc ít người gồm Bố Y, Giáy, Lào, Lự, Nùng, Sán Chay, Tày,
Thái được xếp vào nhóm ngôn ngữ Thái.
Người Thái có nhiều kinh nghiệm đắp phai, đào mương, dựng con, bắc máng
lấy nước làm ruộng. Lúa nước là nguồn lương thực chính, đặc biệt là lúa nếp. Người
Thái cũng làm nương để trồng lúa, hoa màu và nhiều thứ cây khác. Từng gia đình
chăn nuôi gia súc, gia cầm, đan lát, dệt vải, một số nơi làm đồ gốm... Sản phẩm nổi
tiếng của người Thái là vải thổ cẩm, với những hoa văn độc đáo, màu sắc rực rỡ,
bền đẹp.
Gia đình người Thái theo gia đình phụ hệ, nhưng trước kia người Thái có tục
ở rể nên lấy vợ lấy chồng phải qua nhiều bước, trong đó có 2 bước cơ bản: Cưới lên
(đong hưn): đưa rể đến cư trú nhà vợ là bước thử thách phẩm giá, lao động của
chàng rể. Người Thái đen có tục búi tóc ngược lên đỉnh đầu (tẳng cẩu) cho người
vợ sau lễ cưới này. Tục ở rể từ 8 đến 12 năm, sau đó thời gian ít dần còn vài ba năm
khi đó đôi vợ chồng đã có con mới về ở bên nhà chồng, bây giờ vẫn còn giữ tục lệ
nhưng khá ít, chỉ khi trường hợp gia đình bên gái khó khăn thì sẽ ở rể, quá trình sau
này gọi là cưới xuống. Cưới xuống (đong lông) đưa gia đình trở về với họ cha.
Đối với người chết, người Thái quan niệm chết là tiếp tục “sống” ở thế giới
bên kia vì vậy đám ma là lễ tiễn người chết về với “mường trời”. Đám tang thường
có nhiều lần cúng viếng để linh hồn được lên với mường trời. Lễ tang có 2 bước cơ
bản: Pông: Phúng viếng tiễn đưa hồn người chết lên cõi hư vô, đưa thi thể ra rừng
chôn (Thái trắng), thiêu (Thái đen). Xống: đưa đồ tang lễ ra bãi tha ma và kết thúc
bằng lễ gọi ma trở về ngụ tại gian thờ cúng tổ tiên ở trong nhà.
Người Thái có quan niệm đa thần và giữ tục cúng tổ tiên. Do đời sống gắn
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liền với sản xuất nông nghiệp nên có tục lấy nước đêm Giao Thừa, lễ hội đón tiếng
sấm năm mới và một số lễ hội cầu mùa khác. Các lễ hội xăng khan, xên bản, xên
mường, lễ hội hạn khuống, lễ hội mừng lúa mới là những lễ hội đặc trưng của dân
tộc. Người Thái đón tết Nguyên Đán rất cầu kỳ và chu đáo, mọi sự chuẩn bị cho
ngày tết được bắt đầu từ nửa tháng trước đó, sau đó là các giai đoạn 23 tháng chạp
đón tết ông công, ông táo như người Việt, 28 rửa lá rong, gói bánh chưng, 29 nấu
bánh chưng, 30 tết đón giao thừa cúng tổ tiên mừng năm mới và đi lấy nước lộc đầu
năm. Sang mồng một tết thờ cúng tổ tiên, cúng thần đất, thần núi, thần nước, thần
bếp xong xuôi tất cả thì chọn người xông đất như người Việt. Ngày Tết đến ngày
thứ 7 thì làm lễ khai hạ, lúc đó mọi người mới đi ra đồng làm việc. Khoảng thời
gian này cũng có rất nhiều hoạt động vui chơi như ném còn, nhảy sạp, hội thi bắn
nỏ, chơi quay và tó mák lẹ, vũ hội rượu cần với các điệu xòe, điệu múa lăm vông...
Ẩm thực Dân tộc Thái ưa cái hương vị đậm đà, giàu chất dinh dưỡng là món
nướng. Món thịt trâu hoặc bò, cá, gà nướng được người Thái tẩm, ướp gia vị rất cầu
kỳ. Gia vị để ướp là tiêu rừng hay còn gọi là “mắc khén”, ớt, tỏi, gừng, muối...
Trước khi đem ướp với thịt, các gia vị cũng được nướng lên cho chín, hương thơm.
Có những món ăn đặc trưng như: cơm lam, canh bon,… Xôi nếp là món ăn truyền
thống của dân tộc Thái. Người Thái có phương pháp xôi cách thuỷ bằng chõ gỗ rất
kỹ thuật. Xôi chín bằng hơi, mềm, dẻo nhưng không dính tay. Xôi được đựng vào
ép khẩu (cóm khẩu) hoặc giỏ cơm đậy kín, ủ ấm, giữ cho cơm dẻo lâu. Cơm lam là
đặc sản của dân tộc Thái thường được sử dụng vào dịp lễ, tết hay đãi khách. Mùa
nào thức nấy người Thái luôn tự túc và dựa vào tự nhiên như món măng đắng, măng
ngọt, rau cải ngồng, rau dớn... chấm với gia vị chéo, đậm đà vị cay của ớt, riềng,
mặn của muối rang, hương thơm của rau. Họ ưa thích thức ăn có các vị cay, đắng,
chát, bùi ít dùng các món ngọt lợ, đậm nồng.. Người Thái rất thích uống rượu. Đối
với họ uống rượu là phong tục cho nên họ tự chế biến lấy để tiêu thụ. Rượu của
người Thái có ba loại chính: Lảu xiêu (rượu cất-rượu trắng), Lảu xá (Rượu cần),
Lảu vang (rượu nếp cái). Người Thái xem rượu là cái cớ để cởi mở niềm vui, sự hân
hoan mang tính văn hóa lành mạnh, rượu là thức men thú vị mỗi khi có đình đám.
Sinh hoạt ẩm thực của người Thái có cung cách giờ giấc nhất định. "Kín lảu mi
ngan, đa pan mi pựa", tức là ăn có bữa, rượu có giờ. Người Thái hút thuốc lào bằng
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ống điếu tre, nứa và châm lửa bằng mảnh đóm tre ngâm, khô nỏ.
Thần thoại, cổ tích, truyền thuyết, truyện thơ, ca dao... là những vốn quý báu
của văn học cổ truyền người Thái. Những tác phẩm thơ ca nổi tiếng của dân tộc
Thái là: Xống chụ xon xao, Khun Lú Nàng Ủa. Người Thái sớm có chữ viết nên
nhiều vốn cổ (văn học, luật lệ, dân ca) được ghi chép lại trên giấy bản và lá cây.
Người Thái rất thích ca hát, đặc biệt là khắp. Khắp là lối ngâm thơ hoặc hát theo lời
thơ, có thể đệm đàn và múa. Nhiều điệu múa như múa xòe, múa sạp đã được trình
diễn trên sân khấu trong và ngoài nước, hấp dẫn đông đảo khán giả. Hạn khuống,
ném còn là hai đặc trưng văn hóa nổi tiếng của người Thái.
Nhà ở là điểm khác biệt nhất người Thái so với người Việt đó là nhà sàn. Nhà
sàn của người Thái trắng có khá nhiều điểm gần với nhà Tày-Nùng. Còn nhà người
Thái Đen lại gần với kiểu nhà của các cư dân Môn-Khmer. Tuy vậy, nhà người Thái
Đen lại có những đặc trưng không có ở nhà của cư dân Môn-Khmer: nhà người
Thái Đen nóc khum hình mai rùa, “chỏm đầu đốc” có “khau cút” với nhiều kiểu
khác nhau. Nhà bốn mái mặt bằng sàn hình chữ nhật gần vuông, hiên có lan can,
nhà sàn dài, cao, mỗi gian hồi làm tiền sảnh. Hai gian hồi để trống và có lan can bao
quanh. Khung cửa ra vào và cửa sổ có nhiều hình thức trang trí khác nhau. Vách
tường thường được đan bằng tre, nứa tạo thành các phên và ván gỗ làm tường nhà,
nền sàn cũng được dùng từ cây tre, gỗ. Mái nhà được lợp bằng lá tranh, lá cọ.
Nhưng ngày nay thường chuyển sang lợp ngói, tôn. Bộ khung nhà Thái có hai kiểu
cơ bản là khứ tháng và khay điêng. Khứ kháng được mở rộng bằng cách thêm hai
cột nữa so với khay điêng. Kiểu vì này dần gần lại với kiểu vì nhà người Tày-Nùng.
Cách bố trí trên mặt bằng sinh hoạt của nhà Thái Đen khá độc đáo: các gian
đều có tên riêng. Trên mặt sàn được chia thành hai phần: một phần dành làm nơi
ngủ của các thành viên trong gia đình, một nửa dành cho bếp và còn là nơi để tiếp
khách nam. Hiện nay những mái nhà sàn đã cách điệu với những kiểu kiến trúc hiện
đại hơn. Tuy nhiên nét truyền thuyền thống vẫn được thể hiện ở những ngôi nhà sàn
hiện đại.
Về trang phục thường nhật, trong sinh hoạt và lao động, áo nam giới có hai
loại, áo cánh ngắn và áo dài. Áo cánh ngắn may bằng vải chàm, kiểu xẻ ngực,
không cầu vai, hai túi dưới, tay dài hoặc ngắn, cổ tròn. Khuy áo làm bằng đồng hay
13

tết thành nút vải. Áo không có trang trí hoa văn chỉ trong dịp trang trọng người ta
mới thấy nam giới Thái mặc tấm áo cánh ngắn mới, lấp ló đôi quả chì (mak may) ở
đầu đường xẻ tà hai bên hông áo.... Đặc điểm của áo cánh nam giới người Thái khu
Tây Bắc không phải là lối cắt may (vì cơ bản giống áo nam Tày, Nùng, Kinh...) mà
là ở màu sắc đa dạng của loại vải cổ truyền của cộng đồng sáng tạo nên: không chỉ
có màu chàm, trắng mà còn có màu cà phê sữa, hay dật các vuông bằng các sợi màu
đỏ, xanh, cà phê... Quần cắt theo kiểu chân què có cạp để thắt lưng, màu quần áo
phổ biến là màu đen có thể là màu gạch non, hoa kẻ sọc hoặc trắng. Trong các ngày
lễ, tết, họ mặc loại áo dài xẻ nách vải màu chàm, đầu quấn khăn, chân đi guốc.
Trong tang lễ họ mặc nhiều loại áo sặc sỡ, tương phản màu sắc với ngày thường với
lối cắt may dài, thụng, không lượn nách với các loại: xẻ ngực, xẻ nách, chui đầu.
Mấy chục năm gần đây, nam giới người Thái mặc âu phục khá phổ biến.
Trang phục nữ Thái chia làm 2 loại phân biệt khá rõ theo hai ngành Thái Tây
Bắc là Thái Trắng (Tay khao) và Thái Đen (Tay đăm).
Phụ nữ Thái Trắng mặc áo ngắn (xửa cỏm), áo dài (xửa chái và xửa luổng)
được đính hàng khuy bạc hình bướm, nhện, ve sầu… chạy trên đường nẹp xẻ ngực,
bó sát thân, ăn nhịp với váy (xỉn) màu thẩm hình ống. Cái khác xửa cỏm Thái Đen
là cổ áo hình chữ V. Thân áo ngắn hơn áo cánh người Kinh, tạo dáng ôm chặt lấy
thân, khi mặc cho vào trong cạp váy. Váy là loại váy kín (ống), màu đen, phía trong
gấu đáp vải đỏ, phụ nữ Thái trắng mặc váy có kèm thắt lưng (xải cỏm) bằng dải lụa
màu xanh lá, hồng hoặc tím xẫm, giữ cho cạp váy quấn chặt lấy eo bụng, kết hợp
với khăn đội đầu không có hoa văn mà chỉ là băng vải chàm dài trên dưới 2 mét...
cuốn đầu, đội nón (cúp), các loại hoa tai, vòng cổ, vòng tay và xà tích bạc đeo ở bên
hông. Áo ngắn có thể may bằng nhiều loại vải với màu sắc khác nhau. Trong các
dịp lễ tết họ mặc áo dài màu đen. Đây là loại áo đầu thụng thân thẳng, không lượn
nách, được trang trí bằng vải khít ở giữa thân có tua vải phủ từ vai xuống ngực,
nách áo trang trí theo lối đáp hai mảng hoa văn trong bố cục hình tam giác. Phụ nữ
chưa chồng hay có chồng không có dấu hiệu quy định nhận biết....
Phụ nữ Thái Đen mặc áo ngắn (xửa cóm) màu tối (chàm hoặc đen), cổ áo khác
Thái Trắng là loại cổ tròn, đứng. Đầu đội khăn gọi là piêu thêu hoa văn nhiều môtíp trang trí mang phong cách từng mường. Váy là loại giống phụ nữ Thái Trắng đã
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nói ở trên. Lối để tóc khi có chồng búi lên đỉnh đầu gọi là "tằng cẩu", khi chồng
chết có thể búi tóc thấp xuống sau gáy; chưa chồng không búi tóc. Trong lễ, tết áo
dài Thái Đen đa dạng với các loại xẻ nách, chui đầu, trang trí phong phú đa dạng về
màu sắc và mô-típ hơn Thái Trắng.
Cơ cấu xã hội cổ truyền được gọi là bản, mường hay theo chế độ phỉa tạo.
Tông tộc Thái gọi là Đẳm. Mỗi người có 3 quan hệ dòng họ trọng yếu: Ai Nọong
(anh em; tất cả các thành viên nam sinh ra từ một ông tổ bốn đời), lung ta (thông
gia: tất cả các thành viên nam thuộc họ vợ của các thế hệ), nhinh xao (tất cả các
thành viên nam thuộc họ người đến làm rể). Bản mường Thái thường định cư gần
nguồn nước, mỗi bản có từ vài chục đến hơn trăm nóc nhà kề bên nhau, có già làng,
trưởng bản cai quản bản mường. Người Thái ở nhà sàn thường ở chân đồi núi, trong
thung lũng nhưng dần dần cũng đã chuyển ra gần đường chính và dần thay nhà sàn
bằng nhà trệt như người miền xuôi. Ngày xưa, người Thái thường đi bộ, vận chuyển
gánh là chủ yếu, ngoài ra, gùi theo kiểu chằng dây đeo sau lưng, dùng ngựa cưỡi,
thồ. Trên các con sông thì di chuyển bằng bè. Nay đã có các phương tiện hiện đại
như xe gắn máy, xe bò, xe tải để đi lại, để chở vật dụng, hàng hóa…
1.2.2. Tiếng Thái
Tiếng Thái là một thành viên của nhóm ngôn ngữ Thái của hệ ngôn ngữ TaiKadai. Các ngôn ngữ trong hệ Tai-Kadai được cho là có nguồn gốc từ vùng miền
Nam Trung Quốc ngày nay. Nhiều nhà ngôn ngữ học đã đưa ra những bằng chứng
về mối liên hệ với các hệ ngôn ngữ Nam Á, Nam Đảo, hoặc Hán-Tạng. Đây là một
ngôn ngữ có thanh điệu (tonal) và phân tích (analytic). Sự phối hợp thanh điệu, quy
tắc chính tả phức tạp, tạo liên hệ (có thể là liên tưởng?) và sự phân biệt trong hệ
thống thanh điệu khiến tiếng Thái trở nên khó học với những người chưa từng sử
dụng ngôn ngữ có liên quan.
Nhìn chung thì tiếng Thái tiêu chuẩn và các "phương ngữ" Thái là tiếng mẹ
đẻ của khoảng 84% dân số. Về chữ viết người Thái sử dụng chữ viết Trung Hoa,
không có chữ viết riêng của mình. Hơn một nửa từ vựng trong tiếng Thái được vay
mượn từ tiếng Khmer cổ, Pali và Sanskrit (tiếng Phạn). Xưa nay, nhiều người chưa
xác định được cụ thể thời điểm xuất hiện của chữ Thái. Chữ Thái cổ xưa nhất chính
là chữ của dân tộc Tay Đăm ngày nay. Người ta chưa thể xác định rõ chữ Thái Đen
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ra đời từ khi nào, tuy nhiên người ta đã biết đến các cuốn sách ghi chép từ thế kỷ
XXI, do đó có thể chữ Thái Đen đã ra đời từ trước đó khá lâu.
Bảng chữ cái Thái có nguồn gốc hoặc ít nhất chịu ảnh hưởng từ bảng chữ cái
Khmer Cổ, một loại chữ được phát triển từ ký tự Pallava có nguồn gốc từ miền nam
Ấn Độ. Ký tự Pallava lại dựa trên ký tự Brahmi, một loại chữ viết của Ấn Độ cổ đại.
Chữ Thái được hình thành từ nét cong từ bộ chữ của người Thái đen kết hợp với nét
thẳng từ bộ chữ Tamil (Ấn Độ); kết quả cho ra bảng chữ cái tiếng Thái được dùng
phổ biến ngày nay.
Về thanh điệu, tiếng Thái thuộc nhánh Tai Tây Nam trong nhóm ngôn ngữ
Tai thuộc ngữ hệ Tai-Kadai có quan hệ gần với tiếng Lào, Shan, Tay Đăm, Tay
Khao, Tay Đeng...và xa hơn nữa là tiếng Tráng, Tày, Nùng, Bố Y, Giáy. Những từ
Thái thuần là những từ đơn âm tiết và có cấu trúc khá giống như trong tiếng Việt.
Tiếng Thái có 4 thanh điệu giống như tiếng Việt: thanh sắc(thanh cao), thanh bằng
(thanh không hay thanh bằng), thanh hỏi (thanh luyến lên ), thanh nặng và thanh
luyến xuống.
Riêng "thanh luyến xuống" (hay còn gọi là "thanh lên - xuống") là một thanh
đặc biệt. Ta không thấy thanh này trong tiếng Việt. Và chính thanh điệu đặc biệt
này đã tạo cho tiếng Thái trở thành một thứ tiếng giàu ngữ điệu, lên bổng xuống
trầm uyển chuyển, ấn tượng, dễ nghe và lôi cuốn.Tuy nhiên tiếng Thái không có
thanh huyền, thanh ngã như trong tiếng Việt và điều này khiến người Thái gặp khó
khăn trong việc học phát âm tiếng Việt.
Tiếng Thái có 44 phụ âm tạo thành 20 giọng phụ âm. Trong các phụ âm vần
đầu tiên để chỉ dạng thức của phụ âm (thường đi với chữ nguyên âm) và chữ đi sau
vần là tên để nhận dạng phụ âm đó. Các phụ âm này được chia làm 3
lớp: Cao, Trung và Thấp, để biểu thị cho cách đọc khi đi với các dấu.
Tiếng Thái có 32 nguyên âm tạo thành 9 giọng nguyên âm ngắn, 9 giọng
nguyên âm dài, 3 hợp âm. Trong ngôn ngữ Thái nguyên âm không bao giờ đứng
đầu câu. Nguyên âm có thể được viết trên, dưới, trước và sau các phụ âm.
Các nguyên âm kép (gọi chung cho những nguyên âm có 2 ký tự trở lên) có thể ở
hai bên của phụ âm.
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1.3. Khái quát về địa bàn nghiên cứu
1.3.1. Một vài nét sơ lược về tỉnh Sơn La
1.3.1.1. Khái quát chung về địa lí, kinh tế, xã hội tỉnh Sơn La
Sơn La là tỉnh miền núi cao nằm ở phía tây bắc Việt Nam, nằm ở khu trung
tâm của vùng trong khoảng 20039'– 22002' vĩ độ Bắc và 103011’– 105002' kinh độ
Đông. Tỉnh Sơn La nằm sâu trong lục địa, cách thủ đô Hà Nội 320km theo Quốc lộ
6; phía Bắc giáp hai tỉnh Yên Bái, Lào Cai; phía Đông giáp Hòa Bình và Phú Thọ;
phía Tây giáp Điện Biên; phía Nam giáp Thanh Hóa. Đặc biệt Sơn La có 250 Km
đường biên giới với nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào với cửa khẩu quốc gia
Lóng Sập, cửa khẩu Chiềng Khương.
Tỉnh Sơn La có 11 huyện và 1 Thành phố. Diện tích tự nhiên 14.055 km2,
chiếm 4,27% diện tích cả nước. Dân số ở Sơn La tính đến năm 2012 là 1.134.300
người, mật độ dân số 80 người/km2. Tỉnh Sơn La có 12 dân tộc anh em chung sống,
trong đó dân tộc Thái chiếm 54%, dân tộc Kinh 18%, dân tộc Thái 12%, dân tộc
Mường 8,4%, dân tộc Dao 2,5%, còn lại là các dân tộc: Khơ Mú, Xinh Mun;
Kháng, La Ha, Lào, Tày và Hoa.
Địa hình bị chia cắt sâu và mạnh, hình thành nhiều tiểu vùng khí hậu đồng
thời hình thành những vùng đất có đặc trưng sinh thái khác nhau cho phép phát triển
một nền sản xuất nông - lâm nghiệp phong phú. Sơn La có hai cao nguyên: Mộc
Châu và Nà Sản. Cao nguyên Mộc Châu có độ cao trung bình 1.050 m so với mực
nước biển, mang đặc trưng của khí hậu cận ôn đới, đất đai màu mỡ phì nhiêu, thuận
lợi cho phát triển cây chè, cây ăn quả và chăn nuôi bò sữa. Cao nguyên Nà Sản có
độ cao trung bình 800 m, chạy dài theo trục quốc lộ 6, đất đai phì nhiêu thuận lợi
cho phát triển cây mía, cà phê, dâu tằm, xoài, nhãn, dứa….Vùng dọc sông Đà phù
hợp với cây rừng nhiệt đới quanh năm.
Địa hình bị chia cắt sâu và mạnh, hình thành nhiều tiểu vùng khí hậu cho phép
phát triển một nền sản xuất nông – lâm nghiệp phong phú. Cao nguyên Mộc Châu
rất phù hợp với cây trồng và vật nuôi vùng ôn đới. Vùng dọc sông Đà phù hợp với
cây rừng nhiệt đới quanh năm.
Sơn La có khí hậu nhiệt đới gió mùa vùng núi, mùa đông lạnh khô, mùa hè
nóng ẩm, mưa nhiều. Khí hậu Sơn La chia làm hai mùa rõ rệt là mùa khô và mùa
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mưa. Nhiệt độ trung bình năm là 21,40C (trung bình tháng cao nhất 270C, tháng
thấp nhất 160C). Lượng mưa trung bình hàng năm 1.200 – 1.600 mm, độ ẩm không
khí bình quân là 81%.
Diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 1.405.500 ha, trong đó đất đang sử dụng là
702.800 ha, chiếm 51% diện tích đất tự nhiên. Đất chưa sử dụng và sông, suối còn
rất lớn: 702.700 ha, chiếm 49% diện tích đất tự nhiên. Công trình thuỷ điện Sơn La
hoàn thành, Sơn La có thêm khoảng 25.000 ha mặt nước hồ, là tiền đề để Sơn La
phát triển mạnh nuôi trồng, khai thác thuỷ sản và phát triển giao thông đường thủy,
du lịch.
Diện tích đất lâm nghiệp chiếm 73% tổng diện tích tự nhiên của tỉnh, đất đai
phù hợp với nhiều loại cây, có điều kiện xây dựng hệ thống rừng phòng hộ và tạo
các vùng rừng kinh tế hàng hoá có giá trị cao. Rừng Sơn La có nhiều loại động,
thực vật quý hiếm và các khu rừng đặc dụng có giá trị nghiên cứu khoa học và phục
vụ du lịch sinh thái trong tương lai. Diện tích rừng của tỉnh có 357.000 ha, trong đó
rừng trồng là 25.650 ha. Tỉnh có 4 khu rừng đặc dụng bảo tồn thiên nhiên: Xuân
Nha (Mộc Châu) 38.000 ha, Sốp Cộp 27.700 ha, Copia (Thuận Châu) 9.000 ha, Tà
Xùa (Bắc Yên) 16.000 ha. Độ che phủ của rừng đạt khoảng 37%, năm 2003. Về trữ
lượng, toàn tỉnh có 87,053 triệu m3 gỗ và 554,9 triệu cây tre, nứa, phân bố chủ yếu
ở rừng tự nhiên; rừng trồng chỉ có 154 nghìn m3 gỗ và 221 nghìn cây tre, nứa.
Sơn La có trên 50 mỏ và điểm khoáng sản, trong đó có những mỏ quý như:
niken, đồng ở bản Phúc ở Mường Khoa (Bắc Yên); bột tan ở Tà Phù (Mộc Châu);
manhêrit ở bản Phúng (Sông Mã); than Suối Báng (Mộc Châu), than (Quỳnh Nhai)
và những khoáng sản quý khác như vàng, thuỷ ngân, sắt có thể khai thác, phát triển
công nghiệp khai khoáng trong tương lai gần. Đặc biệt với nguồn đá vôi, đất sét,
cao lanh trữ lượng lớn, chất lượng tốt cho phép tỉnh phát triển một số ngành sản
xuất vật liệu xây dựng có lợi thế như xi măng, cát chất lượng cao, đá xây dựng,
gạch không nung, đá ốp lát…Nhìn chung các điểm mỏ và khoáng sản của Sơn La
đến nay vẫn chưa được khảo sát, đánh giá một cách đầy đủ.
Nằm ở vị trí đầu nguồn của hai con sông lớn: sông Đà và sông Mã, Sơn La
không chỉ là địa bàn phòng hộ xung yếu cho vùng đồng bằng Bắc Bộ và hai công
trình thuỷ điện lớn nhất nước, mà còn là địa bàn có tiềm năng, lợi thế để phát triển
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rừng nguyên liệu với quy mô trên 20 vạn ha, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp
chế biến lâm sản và sản xuất giấy, bột giấy.
Do điều kiện thiên nhiên ưu đãi đã tạo cho Sơn La tiềm năng để phát triển các
sản phẩm nông, lâm nghiệp hàng hoá có lợi thế với quy mô lớn mà ít nơi có được
đó là: Chè đặc sản chất lượng cao trên cao nguyên Mộc Châu, Nà Sản. Là một tỉnh
có tiềm năng chăn nuôi gia súc, gia cầm, đặc biệt là đàn bò sữa đã được chăn nuôi
thuần hoá trên 40 năm nay đang ngày càng phát triển, mở rộng được các nhà khoa
học đánh giá là một trong những địa bàn lý tưởng để phát triển bò sữa, bò thịt chất
lượng cao.
Ngoài tiềm năng để phát triển một số cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi
gia súc ăn cỏ, phát triển rừng nguyên liệu, Sơn La còn có nhiều lợi thế để phát triển
nhiều loại cây, con khác có giá trị kinh tế cao như dâu, tằm, cà phê, rau sạch, hoa,
cây cảnh, chăn nuôi gia súc, gia cầm và thú quý hiếm với quy mô công nghiệp. Mỗi
năm, Sơn La thu hoạch 18 – 20 vạn tấn ngô, đậu tương - nguồn nguyên liệu chủ yếu
cho công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi.
Tiềm năng phát triển của sản phẩm nông – lâm nghiệp, hàng hoá như trên là
tiền đề để Sơn La có thể phát triển các cơ sở công nghiệp chế biến nông – lâm sản
như chế biến chè, sữa, cà phê, tơ tằm, thịt, giấy, thức ăn gia súc…tham gia vào thị
trường trong nước và xuất khẩu.
Công trình thuỷ điện Sơn La tạo tiềm năng mới để Sơn La hội nhập kinh tế thị
trường cùng với cả nước; hình thành, mở rộng và phát triển thêm hệ thống các dịch
vụ, phục vụ quá trình thi công xây dựng thuỷ điện và thị trường cho các địa bàn tái
định cư.
Theo quy hoạch của Tổng cục Du lịch Việt Nam, Sơn La nằm trong tua du
lịch vùng Tây Bắc, Hà Nội – Hoà Bình – Sơn La - Điện Biên – Sơn La - Lào Cai và
là cửa ngõ sang các tỉnh phía Bắc nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào. Mặt khác,
được thiên nhiên ưu đãi với những vùng sinh thái đa dạng, cao nguyên Mộc Châu là
cửa ngõ chính nối khu vực Tây Bắc với thủ đô Hà Nội, đồng bằng Bắc Bộ, vùng đất
có tiểu khí hậu cận ôn đới, cảnh quan thiên nhiên ban tặng cùng những nét văn hóa
đặc sắc; Sơn La còn có những địa chỉ hấp dẫn dành cho du khách phải kể đến là di
tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La; di tích lịch sử Hang Bia Quế Lâm Ngự
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Chế - nơi ghi dấu bút tích của Vua Lê Thái Tông năm 1440, khu công trường xây
dựng thuỷ điện Sơn La, hang động kỳ thú, vùng hồ sông Đà có phong cảnh sơn
thuỷ hữu tình với 12 dân tộc cùng chung sống, mỗi dân tộc đều có những sắc thái,
những phong tục tập quán, nếp sống khác nhau – đây là những tiềm năng lớn để
phát triển du lịch.
Sơn La còn được biết đến bởi những nét văn hóa đặc sắc của 12 dân tộc anh
em với lễ hội như: Lễ hội mợi, lễ kéo si, lập tịnh, lễ hội hoa ban, xíp xí, cầu mưa,
cầu mùa...; cùng các trò chơi dân gian như: đua thuyền, tung còn, ném pa pao, bắn
nỏ, giã bánh dầy, kéo co, đẩy gậy, đánh tu lu, rồng ấp trứng, tó mak lẹ...; các điệu
xòe, múa xạp, múa nón, múa khèn, múa ô, nhảy tha kềnh, múa chuông, múa cống
tốp, au eo...Sơn la còn được biết đến với nét ẩm thực độc đáo với nhiều đặc sản
như: Món Nậm Pịa, món gà mọ, món bê chao, chẳm chéo... và còn rất nhiều đặc sản
khác.
1.3.1.2. Giới thiệu chung về Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La
Năm học 2015-2016, hệ thống mạng lưới, trường lớp tiếp tục được mở rộng
và phát triển, toàn tỉnh Sơn La có 842 cơ sở giáo dục và đào tạo với hơn 328 nghìn
học sinh các bậc học. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục toàn ngành ngày
càng lớn mạnh với 24.272 người. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giáo dục
được tăng cường, toàn tỉnh có 13.494 phòng học, trong đó có 56% phòng kiên cố.
Chất lượng giáo dục ở các cấp học ngày được nâng lên, tỷ lệ học sinh yếu kém
giảm, 9 học sinh đạt học sinh giỏi Quốc gia, 390 học sinh THCS và 328 học sinh
THPT đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Tổ chức thành công kỳ thi THPT quốc gia năm
2016 với 98,4% thí sinh đỗ tốt nghiệp. Công tác phát triển giáo dục dân tộc, giáo
dục vùng đặc biệt khó khăn được quan tâm, toàn tỉnh có 229 trường tổ chức nấu ăn
tập trung cho hơn 27.500 học sinh bán trú. Tiếp tục duy trì đảm bảo chất lượng đạt
chuẩn giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức
độ 1 và phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở 204/204 xã phường, thị trấn và các
huyện, thành phố. Các trường tập trung phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trường đạt
chuẩn Quốc gia, đến nay có 164 trường đạt chuẩn quốc gia…
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1.3.2. Giới thiệu về huyện Quỳnh Nhai
1.3.2.1. Khái quát chung về địa lí, kinh tế, xã hội Quỳnh Nhai
Huyện Quỳnh Nhai nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Sơn La có dòng sông Đà
chảy qua; phía Đông giáp xã Tà Hừa, huyện Than Uyên, tỉnh Sơn La; phía Tây giáp
xã Tủa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên; phía Nam giáp xã Phỏng Lái, huyện
Thuận Châu, xã Nặm Giôn, huyện Mường La, tỉnh Sơn La; phía Bắc giáp xã Nặm
Hăn, huyện Sìn Hồ, xã Nậm Sỏ huyện Tân Uyên, tỉnh Sơn La.
Quỳnh Nhai gồm 11 xã: Cà Nàng, Chiềng Bằng, Chiềng Khay, Chiềng
Khoang, Chiềng Ơn, Mường Chiên, Mường Giàng, Mường Giôn, Mường Sại, Nậm
Ét, Pá Ma Pha Khinh. Huyện ly nằm ở thị trấn Phiêng Lanh, cách thành phố Sơn
La 60 km về hướng bắc. Quốc lộ 279 theo hướng đông bắc đi huyện Than
Uyên (Lai Châu).
Quỳnh Nhai có dân số 61.550 người với 13.695 hộ (năm 2014), có 07 dân
tộc anh em cùng đoàn kết chung sống. Trong đó tỷ lệ dân tộc Thái chiếm 83,35%,
dân tộc Kinh 4,37%, dân tộc Mông 3,96%, dân tộc Kháng 3,96%, dân tộc Dao
1,73%, dân tộc La Ha 2,5%, dân tộc Khơ Mú 0,05%, dân tộc khác 0,09%. Mỗi dân
tộc có đặc điểm phong tục tập quán riêng.
Khí hậu Quỳnh Nhai có hai tiểu vùng khác nhau, tiểu vùng cao mang đặc
trưng khí hậu á nhiệt đới, thời tiết mát và thường có sương muối vào tháng giêng,
tháng hai; tiểu vùng thấp (các xã dọc sông Đà) mang khí hậu nhiệt đới nóng ẩm,
mưa nhiều.
Tổng diện tích 106.090ha. Trong đó đất nông nghiệp 7.050ha, chiếm 8,89%
tổng diện tích tự nhiên; đất lâm nghiệp 43.450ha, chiếm 54,48%; đất chuyên dùng
374,11ha, chiếm 0,47%; đất ở 190,02h, chiếm 0,24%; đất chưa sử dụng 28.218ha,
chiếm 35,6%. Diện tích rừng tái sinh 51.454 ha; diện tích rừng trồng 1.469ha. Độ
che phủ của rừng 48,50% tổng diện tích tự nhiên. Rừng Quỳnh Nhai là kho tài
nguyên phong phú, cố một số loại gỗ qúy trai, nghiến, lát, thổ lộ,và nhiều cây dược
liệu, cây ăn quả khác. Có hai mỏ than ở xã Mường Chiên và Pá Ma Pha Khinh có
trữ lượng nhỏ khoảng 578.000 tấn, chủ yếu là than mỡ. Ngoài ra còn có đá vôi, cát,
sỏi.
Kinh tế của huyện Quỳnh Nhai có sự chuyển biến, tăng trưởng khá, cơ cấu kinh
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tế chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa phát huy lợi thế, gắn với thị
trường. Nhiều mô hình kinh tế bền vững, hiệu quả: sản xuất lúa lai, ngô lai, nuôi lợn
hướng nạc, trồng nấm, sind hoá đàn bò, trồng cỏ phục vụ chăn nuôi, nuôi cá lồng trên
lòng hồ sông Đà… Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 20112015, ước đạt 1.102 tỷ đồng; 166/191 bản với khoảng 12.700/13.500 hộ được sử
dụng điện lưới quốc.
Mạng lưới giao thông được tăng cường đầu tư, đến nay 11/11 xã đã có đường
ô tô giao thông đi lại bốn mùa; 84/84 điểm tái định cư tập trung nông thôn đã được
đầu tư các tuyến đường giao thông đến bản theo tiêu chí nông thôn mới. Tổng vốn
đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2011-2015 ước thực hiện 2.478,4 tỷ đồng; tốc độ tăng
bình quân 7,3%/năm. Trong đó, khoảng 20% là vốn đầu tư từ các doanh nghiệp và
khu vực dân cư. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 là 14.500.000đ/người/năm.
Toàn huyện có 03/ 11 xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới (xã Mường Giàng, Mường
Chiên, Chiềng Bằng).
Toàn huyện có 01 Bệnh viện đa khoa, 01 phòng khám đa khoa khu vực, 01
Trung tâm y tế, 11/11 xã có trạm y tế, 09/11 xã có Bác sĩ đạt 81,8%, bình quân 9
bác sĩ /vạn dân, 04/11 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã.
Quỳnh Nhai với lợi thế 10.527.4 ha diện tích mặt hồ, cảnh quan thiên nhiên
lòng hồ thủy điện, dân cư đa sắc tộc, đa văn hóa, hầu hết còn nguyên sơ, chưa bị
ảnh hưởng của sự phát triển. Mặt khác nằm trong vùng tam giác Tây Bắc nối liền
hai điểm Lào Cai và Điện Biên tạo nên một quần thể du lịch đa dạng phong phú.
Theo khảo sát, nguồn khoáng sản nước nóng trên địa bàn huyện tập trung chủ yếu ở
xã Mường Chiên. Tại Mường Chiên có 03 mạch nước nóng chính nằm ở bản
Quyền, cả 03 mạch nước nóng ở đây có lượng nước tương đối dồi dào bốn mùa
trong năm với nhiệt độ trung bình 20 - 300c đây là tiềm năng rất lớn để Quỳnh Nhai
khai thác phục vụ phát triển duc lịch, đặc biệt là loại hình du lịch nghỉ dưỡng.
1.3.2.2. Giới thiệu chung về Giáo dục và Đào tạo Quỳnh Nhai
Năm học 2015 - 2016 toàn huyện có 48 đơn vị trường trong đó: 15 trường
Mầm non, 16 trường Tiểu học; 14 trường THCS; 02 Trường THPT; 01 Trung tâm
Giáo dục thường xuyên; chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên; huyện
được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học xóa mù chữ năm 1999; phổ
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cập giáo dục trung học cơ sở tháng 12 năm 2006; phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ
tuổi tháng 12 năm 2007 và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào tháng 5
năm 2014, tính đến nay 11/11/2017 xã đều duy trì phổ cập giáo dục tiểu học ở các
bậc học.
1.3.3. Giới thiệu về xã Chiềng Bằng
1.3.3.1. Khái quát địa lí - hành chính
Chiềng Bằng là xã vùng I, nằm tiếp giáp, cách trung tâm huyện lỵ của huyện
Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) khoảng 4km về phía Tây Nam, nằm bên tả ngạn sông
Đà. Xã cách thành phố Sơn La hơn 50km về phía bắc theo Quốc lộ 279 và Quốc lộ
6B. Xã Chiềng Bằng có vị trí địa lý: phía bắc xã giáp Chiềng Ơn; phía đông giáp xã
Mường Sại, Nặm Ét; phía nam giáp xã Chiềng Khoang; phía tây giáp xã Mường
Giàng và xã Phỏng Lái (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La).
1.3.3.2. Địa hình, tài nguyên thiên nhiên
Địa hình của xã tương đối phức tạp và không đồng nhất, bị chia cắt mạnh bởi
các dãy núi đá, núi đất, khe suối cạn tạo nên các phiêng bãi bằng phẳng, cùng với
các khe sâu phân bố rải rác ở nhiều khu vực. Độ cao trung bình của xã khoảng
750m so với mực nước biển, bao gồm các dạng địa hình chính: Dạng địa hình đồi
núi thấp có độ cao từ 250m đến 400m so với mực nước biển (độ dốc nhỏ hơn 150),
chiếm khoảng 23% diện tích tự nhiên toàn xã, tập trung chủ yếu ở dọc tỉnh lộ 107
và hai bên sông Đà, tọa thành các dải đồi thấp xen lẫn các phiêng bãi. Dạng địa hình
này hiện đang được nhân dân canh tác trồng cây hàng năm (lúa nước, nương rẫy).
Dạng địa hình đồi núi trung bình có cao từ 400m đến 650m so với mực nước biển
(độ dốc từ 200 đến 300), phân bố chủ yếu ở phía Đông, chiếm khoảng 20% diện tích
tự nhiên toàn xã. Dạng địa hình núi cao từ 650m trở lên (độ dốc trến 300)) chiếm
khoảng 57% diện tích tự nhiên toàn xã; chạy dọc theo hướng Bắc Nam giáp với xã
Chiềng Khoang và khu vực giáp ranh với xã Mường Sại. Dạng địa hình này hiện
đang được nhân dân trong xã chủ yếu khoanh nuôi tái sinh rừng.
Xã Chiềng Bằng nằm trong tiểu vùng khí hậu nóng của huyện với 4 mùa rõ
rệt trong năm là xuân, hạ, thu, đông. Do nằm trong tiểu vùng khí hậu nóng nên xã
có nền nhiệt khá cao và ổn định. Nhiệt độ trung bình trong năm khoảng 24,5oC.
Mùa hè nắng nóng với nhiệt độ trung bình từ 26-28,5 oC, mùa đông thì lạnh và rét
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với nhiệt độ trung bình từ 19-22 oC.
Chiềng Bằng có lượng mưa trung bình năm tương đối lớn, khoảng
1.718mm/năm. Mưa tập trung vào các tháng 6, 7, 8, 9. Vào các tháng này, lượng
mưa chiếm 85% tổng lượng mưa cả năm. Lượng mưa vào mùa khô thấp, chỉ chiếm
15% tổng lượng mưa cả năm. Độ ẩm trung bình là 78%, vào các tháng 2, 3 là thời
điểm bão hòa, độ ẩm có khi lên đến 100%.
Trong xã và khu vực, thời tiết diễn biến tương đối phức tạp. Xảy ra tình trạng
khô hạn vào mùa đông, gió tây khô nóng vào những tháng cuối mùa khô, đầu mùa
mưa; mùa khô chịu có gió mùa Đông Bắc thường xen kẽ gió Tây Nam …nên ảnh
hưởng không tốt đến sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra sương muối, mưa đá, lũ quét...
là những yếu tố bất lợi đối với sản xuất và cuộc sống, sinh hoạt của người dân.
Tài nguyên nước của xã Chiềng Bằng tương đối phong phú. Sông Đà là con
sông lớn chảy qua địa bàn xã với chiều dài hơn 10km, là điều kiện cơ bản để nhân
dân trong xã có điều kiện nuôi trồng và đánh bắt thủy sản. Ngoài ra, xã còn có hệ
thống các suối, khe, rạch (Huổi Lạ, Huổi Púa...) được phân bố tương đối đồng đều,
là nguồn nước mặt chính phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân
trong xã. Tuy vậy, do địa hình bị chia cắt mạnh bởi các dãy núi cao với độ dốc
chênh lệch lớn, cộng với việc trong những năm gần đây, hệ thống rừng đầu nguồn
bị chặt phá nhiều nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng điều tiết nước trong
vùng. Các suối trên địa bàn xã có lưu vực nhỏ, hẹp và lưu lượng nước giữa hai mùa
có sự chênh lệch lớn: Mùa khô thường cạn kiệt nước, trong khi mùa mưa lại có lũ
lớn với tốc độ dòng chảy cao, thường gây ra lũ ống, lũ quét ảnh hưởng nghiêm
trọng đến đời sống và sản xuất của nhân dân trong xã.
Ngoài nguồn nước mặt, nguồn nước ngầm trên địa bàn xã Chiềng Bằng hiện
tại chưa khảo sát đầy đủ, song trong thực tế nhiều khu vực có thể khai thác được
nước ngầm để đưa vào phục vụ cho đời sống của nhân dân (như đào giếng lấy nước
ở khu vực các xóm vùng thấp). Tuy nhiên một số xóm vùng cao do địa hình đồi núi
có độ dốc lớn, nguồn nước ngầm thường rất sâu nên việc đầu tư khai thác nguồn
nước ngầm sẽ rất tốn kém.
Tổng diện tích đất tự nhiên của xã Chiềng Bằng theo địa giới hành chính
(thống kê năm 2011) là 2.922ha. Do điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị quyết
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10/NQ-CP điều chỉnh 872,25ha của xã Liệp Muội và 613, 8ha của xã Mường Sại
chuyển về xã Chiềng Bằng nên hiện nay, diện tích tự nhiên của xã là 4.408ha.
Trong đó, đất nông nghiệp là 2.149,69ha (chiếm 48,77% tổng diện tích tự nhiên);
đất phi nông nghiệp là 2.004,04ha (chiếm 45,46%); đất chưa sử dụng là 206,28ha
(chiếm 4,68%); đất khu dân cư nông thôn: 47,99ha (chiếm 1,09%).
Chiềng Bằng là xã không giàu có về tài nguyên khoáng sản. Hiện nay trên địa
bàn xã chỉ có một số mỏ đá, quặng sắt… đang được người dân khai thác làm vật
liệu xây dựng.
Trước kia, thảm thực vật, động vật trong khu vực xã rất đa dạng, phong phú,
diện tích rừng tự nhiên lớn, rừng phòng hộ có 882,79ha với nhiều giống gỗ quý như
nghiến, đinh hương và nhiều động vật quý hiếm khác. Do bị khai thác và săn bắn
khiến tài nguyên rừng ngày một cạn kiệt. Các loài thú quý hiếm đứng trước nguy cơ
tuyệt chủng. Diện tích rừng tự nhiên còn lại rất ít, tập trung chủ yếu ở những nơi
hiểm trở. Trước tình hình đó, Đảng bộ, chính quyền xã Chiềng Bằng đã kịp thời
phối kết hợp với các ban ngành chức năng có thẩm quyền để thực hiện các dự án
khoanh khoán, trồng rừng… Qua đó, rừng được bảo vệ, người dân lại có thêm điều
kiện để phát triển kinh tế. Hiện nay, rừng của xã đang trong giai đoạn tái sinh nên
có độ che phủ thấp, trữ lượng không cao, phân bố không đều trên toàn xã.
Rừng non tái sinh và cây bụi là kết quả của việc khai thác qua nhiều năm,
rừng cây lá rộng đã nhường lại cho cây non phát triển, cây cao từ 2-15m, phân bố ở
hầu khắp các bản trên địa bàn xã, trên các dạng địa hình và các loại đất khác nhau
với thảm thực vật chủ yếu là các cây họ dầu, họ đậu, họ xoan, họ dẻ, họ gai, họ sim,
cỏ lau...
Bên cạnh sự phong phú về thảm thực vật tự nhiên, thảm thực vật được nuôi
trồng trong xã cũng hết sức đa dạng về chủng loại với nhiều loại cây nhiệt đới, điển
hình như các loại cây ăn quả và cây lương thực khác...
Như vậy, nhìn nhận một cách tổng thể, xã Chiềng Bằng có những lợi thế nhất
định về mặt điều kiện tự nhiên, đặc biệt là trong việc phát triển nông - lâm nghiệp.
Tuy vậy, do sự phức tạp của địa hình, khí hậu…nên cần phải có sự đầu tư nhiều hơn
nữa để phát huy tiềm năng, khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực của tự nhiên, phục
vụ cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân trong xã.
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1.3.3.3. Địa bàn cư trú và ngôn ngữ Thái ở xã Chiềng Bằng
Theo số liệu thống kê năm 2016, xã Chiềng Bằng có 1.397 hộ với 6.565 nhân
khẩu. Địa bàn xã là nơi sinh sống của 4 dân tộc: Thái, Kinh, Kháng, La Ha. Trong
đó, dân tộc Thái chiếm số đông trong cộng đồng dân cư (khoảng 73%), sau đó là
dân tộc Kinh (20%), dân tộc Kháng và La Ha chiếm 7% thuộc các dòng họ Tòng,
Ngần, Lò, Quàng, Cà, Lềm, Lù, Là…sinh sống trong 24 bản của xã, với phân bố
dân cư như sau:
Số TT

Tên bản

Số hộ

Số dân

Dân tộc

1

Bản Huổi Cuổi

108

456

Thái, Kinh

2

Bản Huổi Pay I

35

156

Thái

3

Bản Huổi Púa

28

139

Thái

4

Bản Co Hả

51

260

Thái

5

Bản Co Trặm

58

280

Thái

6

Bản Bó Ban

79

373

Thái

7

Bản Bỉa

76

277

Thái

8

Bản Pom Sinh

56

343

Thái

9

Bản Xe

59

294

Thái

10

Bản Púa

66

349

Thái

11

Bản Hậu

23

117

Thái

12

Bản Bung

51

254

Thái

13

Bản Én

25

100

Thái

14

Bản Nà Huổi

28

125

Thái

15

Bản Phiêng Luông

36

163

Thái

16

Bản Canh

82

390

Thái

17

Bản Cán

41

225

Thái, La Ha

18

Bản Đán Cán

65

285

Thái

19

Bản Lọng Đán

67

283

Thái

20

Bản Khoan

63

254

Thái

21

Bản Phòng Không

46

196

Thái

22

Bản Ngáy

118

516

Thái, Kinh, Kháng,

26

La Ha
23

Bản Chạ

58

247

Thái

24

Bản Lóng

78

369

Thái

Tổng cộng:

1.397

6.451

Về cơ cấu dân cư phân theo các ngành kinh tế thì số khẩu làm nông nghiệp
chiếm 90%; tiểu thủ công nghiệp - xây dựng, thương mại dịch vụ và các lĩnh vực
khác chiếm 10%. Tổng số dân cư trong độ tuổi lao động chiếm hơn 80%, trong đó
số người được đào tạo đang tăng lên theo từng năm. Đây chính là nguồn lực quan
trọng, quyết định nhất đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của xã Chiềng Bằng
trong giai đoạn hiện nay.
Hệ thống thủy lợi trong xã đã tương đối hoàn thiện, hiện có 9 công trình
thuỷ lợi phục vụ tưới tiêu cho 70ha ruộng lúa và rau màu các loại, trong đó có 3
công trình đã được kiên cố hóa, còn lại là 6 công trình phai đập do nhân dân tự làm.
Hệ thống kênh mương toàn xã có tổng chiều dài 34,8km, đã được kiên cố hóa
16,8km. Các công trình thủy lợi trên địa bàn xã góp phần đáng kể cho việc khuyến
khích nhân dân thâm canh tăng vụ, khai hoang phục hóa, tăng năng suất và chuyển
đổi cây trồng. Do vậy, các công trình thủy lợi cần được quan tâm đầu tư trong giai
đoạn tới nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu sản xuất nông nghiệp của nhân dân.
Hệ thống đường giao thông trong xã tương đối thuận lợi với tuyến tỉnh lộ 107
chạy qua dài 6km đã được thảm nhựa. Đây là tuyến đường có ý nghĩa đặc biệt quan
trọng đối với xã, không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế, giao lưu hàng hóa của người
dân trong xã mà còn với các vùng lân cận. Hệ thống đường giao thông từ trung tâm
xã đến các bản dài 40km; trong đó, đã được rải nhựa, bê tông hóa được 20km.
Đường trục chính trong các bản, xóm có chiều dài là 37,4km, chủ yếu là đường đất,
cấp phối chật hẹp và chưa đạt chuẩn, cần được đầu tư mở rộng và kiên cố hóa. Hệ
thống đường ngõ, xóm ở các khu dân cư có tổng chiều dài là 24,7km, nền đường
rộng từ 1-3m, chủ yếu là đường đất...nên gây nhiều khó khăn trong việc đi lại cho
nhân dân, đặc biệt là trong những tháng mùa mưa. Hệ thống đường giao thông nội
đồng có chiều dài 34,6km là đường đất chật hẹp, chưa đạt chuẩn, gây khó khăn cho
nhân dân trong các hoạt động sản xuất nông - lâm nghiệp của nhân dân trong xã.
Năm 2000, điện lưới Quốc gia đã về đến xã, từ đó đời sống của người dân
27

được nâng cao. Năm 2016, xã Chiềng Bằng có 95,5% số hộ dùng điện lưới quốc
gia. Toàn xã có 5 trạm biến áp, với tổng cộng 35km đường dây hạ thế…cơ bản đáp
ứng được nhu cầu sử dụng của nhân dân trong xã.
Người dân xã Chiềng Bằng sinh sống chủ yếu bằng nông nghiệp (phát triển
toàn diện cả trồng trọt và chăn nuôi). Đối với sản xuất nông nghiệp, phương thức
canh tác là làm nương rẫy ở vùng cao và làm ruộng nước ở vùng thấp hơn. Ngoài
trồng trọt, nhân dân xã rất chú trọng đến chăn nuôi các loại gia súc như trâu, bò…
và gia cầm, đáp ứng được nhu cầu sản xuất và thực phẩm cho người dân. Hiện xã đã
có nhiều gia đình tự bỏ vốn thành lập trang trại để chăn nuôi đại gia súc, cho thu
nhập cao. Bên cạnh đó, người dân còn phát triển thêm nghề phụ dựa vào những
kinh nghiệm sẵn có và kỹ thuật mới để nâng cao tay nghề, có thêm thu nhập cải
thiện đời sống (như nghề rèn của đồng bào Thái, nghề mộc, nghề đóng thuyền
sắt…). Ngành dịch vụ thương mại và các hoạt động phi nông nghiệp mới chỉ phát
triển ở một số bản, xóm nhất định, chủ yếu cung cấp các dịch vụ và buôn bán các
sản phẩm thiết yếu, phục vụ nhu cầu sống cơ bản của nhân dân trong xã.
1.3.3.4. Tình hình giáo dục, y tế, văn hóa xã Chiềng Bằng
Xác định mặt trận giáo dục là hàng đầu, là tiền đề để nâng cao dân trí, đào tạo
nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho sự phát triển lâu dài của xã nên các trường học
trên địa bàn được chú ý đầu tư. Hệ thống trường học của xã Chiềng Bằng đã được
hoàn thiện, phục vụ tốt nhu cầu học tập của con em trong xã. Hiện xã có 18 điểm
trường mầm non với tổng diện tích 8.630m2, trong đó có trường Mầm non trung
tâm xã (tại bản Huổi Quẩy) trên trục đường từ trụ sở UBND xã đi tỉnh lộ 107. Toàn
xã có 2 trường tiểu học và 7 điểm với tổng diện tích 3.620 m2, trong đó điểm chính
ở bản Ngáy và 1 trường tại khu vực trung tâm. Xã có 2 điểm trường trung học cơ sở
với tổng diện tích 4.500 m2, trong đó điểm chính ở bản Bó Ban.
Việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được Đảng ủy và chính quyền xã coi
trọng. Hiện xã có 1 trạm y tế khang trang, mới được xây dựng vào năm 2012, phục
vụ tốt cho việc khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân.
Hiện xã đã có 24/24 bản xây dựng được quy ước, hương ước làng bản theo
nếp sống mới. Trong đó, 5 bản đã được công nhận là bản đạt chuẩn văn hóa; 362 hộ
gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.
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Xã Chiềng Bằng có truyền thống văn hóa phong phú, đa dạng, kết hợp văn
hóa của nhiều dân tộc, đan xen giữa văn hóa miền ngược và văn hóa miền xuôi. Nét
đẹp văn hóa mỗi dân tộc được thể hiện ở nhiều phương diện khác nhau như trang
phục, ẩm thực, phong tục tín ngưỡng, các hình thức diễn xướng và trò chơi dân
gian…
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Tiểu kết chương 1
Qua những vấn đề mang tính tổng quan liên quan đến luận văn, chúng tôi xin
có một vài tiểu kết sau:
Thứ nhất 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 khái niệm tiếng mẹ đẻ, khái niệm
song ngữ và đa ngữ, khái niệm thái độ ngôn ngữ và phương pháp xác định thái độ
ngôn ngữ, hệ quả của trạng thái đa ngữ xã hội.
Thứ hai, vấn đề song ngữ xã hội là một vấn đề đã được quan tâm nghiên cứu
từ lâu trong nghiên cứu ngôn ngữ học. Ở một quốc gia đa dân tộc, đa ngôn ngữ thì
chính sách ngôn ngữ của Nhà nước, của các tổ chức, của đảng phái không đơn
thuần chỉ là chính sách cụ thể đối với ngôn ngữ quốc gia mà phải là chính sách
chung đối với những ngôn ngữ khác nhau đang hiện diện trong cộng đồng.
Thứ ba, song ngữ là một hiện tượng ngôn ngữ - xã hội phổ biến trên thế giới,
nhất là ở vùng ngôn ngữ các dân tộc thiểu số của Việt Nam. Đó là hiện tượng khi có
hai hoặc hơn hai ngôn ngữ cùng tồn tại và được sử dụng trong cộng đồng xã hội.
Bên cạnh đó chúng tôi trình bày vài nét sơ lược về người Thái và tiếng Thái
ở Việt Nam, những đặc điểm khái quát về địa lí tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội
của tỉnh Sơn La, huyện Quỳnh Nhai, xã Chiềng Bằng. 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 người Thái xã Chiềng Bằng huyện Quỳnh Nhai tỉnh Sơn La.
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CHƯƠNG 2. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGÔN NGỮ CỦA NGƯỜI THÁI LÀ
NỮ GIỚI Ở XÃ CHIỀNG BẰNG, HUYỆN QUỲNH NHAI,
TỈNH SƠN LA
Khi nói về tình hình sử dụng ngôn ngữ ở đây là nói về việc sử dụng tiếng dân
tộc và tiếng Việt. Để có thể đánh giá cụ thể và chi tiết hơn về tình hình sử dụng
ngôn ngữ, chúng tôi sẽ phân tích cụ thể hơn trong trường hợp liên quan đến độ tuổi,
trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thái độ ngôn ngữ, môi trường giao tiếp của người
Thái là nữ giới ở xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
2.1. Tình hình sử dụng ngôn ngữ dựa trên sự khác biệt về độ tuổi
Để đánh giá về khả năng sử dụng tiếng dân tộc và tiếng Việt theo độ tuổi ở
nữ giới (226 người), chúng tôi chia 4 nhóm tuổi (từ 6 - 14 tuổi), nhóm tuổi (từ 15 30 tuổi), nhóm tuổi (từ 31 - 50 tuổi) và nhóm tuổi trên 50 tuổi .
Bảng 2.1: Các nhóm tuổi của nữ giới là người Thái ở
xã Chiềng Bằng
Độ tuổi

6-15 tuổi

16-30 tuổi

31-50 tuổi

trên 50 tuổi

Số lượng

31(13,7%)

65 (28,8%)

90 (39,8%)

40 (17,7%)

Tổng

226(100%)

31

Bảng 2.2. Khả năng ngôn ngữ theo độ tuổi của nữ giới là người Thái ở xã Chiềng Bằng
Độ

6-15 tuổi

tuổi
Mức Nghe
độ

hiểu và

sử

nói

dụng được

Không
nghe

Đọc

hiểu và

viết

nói

được

được

16-30 tuổi
Không

Nghe

đọc

hiểu và

viết

nói

được

được

31

65

Không
nghe

Đọc

hiểu và

viết

nói

được

được

31-50 tuổi
Không Nghe
đọc

hiểu và

viết

nói

được

được

65

90

Trên 50 tuổi

Không
nghe

Đọc

Không

hiểu và

viết

đọc viết

nói

được

được

được

Nghe
hiểu và
nói
được

Không
nghe

Đọc

Không

hiểu và

viết

đọc viết

nói

được

được

2

38

được

Khả
năng

31

tiếng (100%)

0
(0%)

0

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

0
(0%)

0

0

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

2

88

40

0

(2,2%) (97,8%) (100%) (0%)

(5,0%) (95,0%)

Thái
Khả
năng

31

tiếng (100%)

0

31

0

65

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

0

65

0

90

0

77

13

34

06

05

35

(0%) (100%) (0%) (100%) (0%) (85,6%) (14,4%) (85%) (15%) (12,5%) (87,5%)

Việt
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2.1.1. Nhóm tuổi trên 50
Với nhóm tuổi này, chúng tôi khảo sát được 40 người (chiếm 17,7%) trong
tổng số 226 người là nữ giới. Trong số 40 người trên 50 tuổi, chúng tôi khảo sát
được 06 người trên 70 tuổi sử dụng 100% tiếng Thái. Khả năng sử dụng tiếng Việt
của họ chỉ dừng lại ở mức nghe hiểu một vài từ giao tiếp thông thường. Do nhiều lý
do chủ quan và khách quan khác nhau, họ không được đi học, không được học chữ
Quốc ngữ, sống trong cái nôi văn hóa của cả vùng, khi mà thời bấy giờ vẫn còn
những buổi họp làng bằng tiếng Thái, những buổi họp bàn mà cả dân làng đều sử
dụng ngôn ngữ chung của người Thái đó là tiếng mẹ đẻ của họ, thì việc không thể
sử dụng tiếng Việt khi giao tiếp là điều dễ hiểu.
Khi tiếp xúc với 06 người trên, trong quá trình khảo sát, họ hoàn toàn sử
dụng tiếng Thái. Khi giao tiếp với chúng tôi, họ có thể nghe hiểu tiếng Việt nhưng
họ lại không thể sử dụng tiếng Việt để giao tiếp. Vì vậy khi điều tra bảng hỏi thì
phải có người giúp chúng tôi phiên dịch. Điều này cho thấy rằng, họ giao tiếp thuần
Thái với bất cứ ai và ở trong bất kì hoàn cảnh nào. Tiếng Thái của họ không bị pha
trộn với tiếng Việt do có một quá trình tích lũy lâu dài và sử dụng xuyên suốt từ khi
còn trẻ đến khi về già. Giờ đây, khi tuổi tác đã cao và sức khỏe đã yếu, họ ít tham
gia vào các hoạt động ngoài gia đình, chỉ ở nhà trông nom con cháu hoặc tham gia
vào các công việc của họ hàng, làng xóm. Vì vậy mà môi trường giao tiếp bị bó
hẹp. Phạm vi giao tiếp chỉ giới hạn trong gia đình và với những người thân quen.
Ví dụ: khi khảo sát bà Là Thị Phấng, 73 tuổi (bản Bó Ban), bà sử dụng hoàn
toàn tiếng Thái khi giao tiếp với chúng tôi. Đôi lúc bà cũng nói được một vài từ
tiếng Việt, nhưng khi chúng tôi bảo bà đọc dòng chữ tiếng Việt ghi trên tờ lịch thì
bà lại không đọc được, do vậy mà cháu bà phải phiên dịch giúp chúng tôi để quá
trình giao tiếp đạt hiệu quả. Bà cho biết, ngày xưa bà không được đi học, không
biết tiếng Việt. Bố mẹ và những người xung quanh ai cũng nói tiếng Thái. Vì vậy từ
khi sinh ra, chẳng ai dạy bà tiếng Thái mà nghe người thân và những người xung
quanh nói là tự biết nói. Đó là tiếng mẹ đẻ của dân tộc bà, nghe mọi người nói, mà
nói theo rồi sẽ thành thói quen. Bây giờ, tuổi bà đã cao, chẳng đi đâu được xa,
quanh quẩn ở nhà, nói chuyện với con cái hay những người thân thì toàn dùng tiếng
Thái. Xung quanh toàn người Thái sinh sống nên việc sử dụng tiếng Thái là điều
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hiển nhiên. Như vậy là từ khi còn bé đến khi về già, việc sử dụng tiếng Thái trong
giao tiếp đã trở thành một thói quen cố hữu không thể bỏ được. Bà cũng cho biết,
nếu như không phải người Thái mà sống trong cộng đồng Thái lâu ngày thì dần dần
sẽ biết nghe và biết nói tiếng Thái. Huống chi đây là tiếng mẹ đẻ của bà, nên việc sử
dụng thành thạo là lẽ đương nhiên.
Ngoài 6 người trên thì còn lại 34 người được khảo sát có thể sử dụng cả tiếng
Thái và tiếng Việt. Nhưng họ sử dụng tiếng Thái nhiều hơn cả. Họ sử dụng tiếng
Thái trong giao tiếp gia đình, với những người đồng tộc. Tiếng Việt cũng được sử
dụng nhưng với tần suất ít. Và phần lớn là họ sử dụng tiếng Việt với những từ ngữ
đơn giản trong giao tiếp với người không biết tiếng Thái (như khi ra chợ bán hàng,
khi vào bệnh viện, trường học,...)
Phụ nữ ở độ tuổi này thì có tới 87,5% không đọc, không viết được tiếng Việt,
có thể thấy rằng khả năng sử dụng tiếng Thái của những người già, những người
ngoài độ tuổi 50 là rất tốt. Họ sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình một cách thành thạo và
triệt để. Việc gắn bó với tiếng mẹ đẻ của mình từ khi còn trẻ đến khi về già khiến
việc sử dụng tiếng Thái trong đời sống hàng ngày đã trở thành một thói quen cố
hữu. Điều này đã góp phần vào việc lưu giữ và bảo tồn tiếng mẹ đẻ của họ qua bao
nhiêu đời nay. Song chúng tôi cũng nhận thấy một thực tế là việc sử dụng tiếng Việt
của họ quá hạn chế. Vì vậy mà nữ giới ở độ tuổi này rất hạn chế trong quá trình giao
tiếp ngoài xã hội. Họ không có khả năng giao tiếp bằng văn bản, không thể dạy con
học, không thể nắm bắt khoa học kĩ thuật áp dụng vào sản xuất nông nghiệp. Họ bị
lệ thuộc vào nam giới rất nhiều.
2.1.2. Nhóm tuổi từ 31 - 50
Trong 226 người là nữ giới được khảo sát thì có 90 người ở độ tuổi từ 31 - 50
(chiếm 39,8%). Tất cả những người ở độ tuổi này là nữ giới mà chúng tôi khảo sát
đều là những người có thể sử dụng cả tiếng Thái và tiếng Việt trong giao tiếp. Tất
cả mọi người trong độ tuổi này đều có thể sử dụng tiếng Thái một cách thành. Có
thể khẳng định rằng tần suất sử dụng tiếng Thái của những người là nữ giới ở độ
tuổi này rất cao.
Trao đổi với chúng tôi, chị Là Thị Nhất (sinh năm 1975), chi hội trưởng hội
phụ nữ bản Bó Ban cho biết: “ trong các cuộc họp của hội phụ nữ bản thì ngôn ngữ
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sử dụng chính vẫn là tiếng Thái. Nếu dùng tiếng Việt thì rất khó trong trao đổi các
vấn đề”. Phần lớn những phụ nữ ở tuổi này đều đã có con cái trưởng thành, vì vậy
mà trong giao tiếp gia đình, tiếng Việt chỉ được sử dụng khi nói chuyện với cháu
nhỏ, dạy con học. Bên cạnh đó, khi giao tiếp hàng ngày với những người đồng tộc,
với những câu chuyện xoay quanh cuộc sống, họ hoàn toàn sử dụng tiếng Thái. Do
địa bàn cư trú hầu hết là người Thái sinh sống nên trong khi trao đổi, mua bán họ
hoàn toàn sử dụng tiếng Thái. Có một số trường hợp là khi mua bán với người
không đồng tộc thì họ sử dụng tiếng Việt. Như vậy, có thể thấy, họ sẽ sử dụng tiếng
mẹ đẻ của mình để giao tiếp với người đồng tộc và sử dụng tiếng Việt khi giao tiếp
với những người không cùng dân tộc.
Khả năng chuyển mã ngôn ngữ của họ cũng rất linh hoạt. Ví dụ: khi hai
người đồng tộc đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Thái, có một người khác
không cùng dân tộc đến tham gia vào câu chuyện thì họ sẽ chuyển ngay sang nói
tiếng Việt. Và có những lúc hai người đồng tộc kia vẫn nói chuyện với nhau bằng
tiếng Thái, đồng thời nói tiếng Việt với người không cùng dân tộc. Như vậy là khả
năng song ngữ của họ rất tốt.
Mặc dù nói được tiếng Việt nhưng khả năng viết chữ tiếng Việt của họ rất
kém. Đa số phụ nữ ở độ tuổi này không được đi học, hoặc có học thì cũng chỉ ở
trình độ Tiểu học bổ túc và làm những phép cộng, trừ đơn giản mà thôi. Nhiều chị
đem đồ ra chợ bán nhưng khi tính tiền sản phẩm của mình còn chậm hoặc phải nhờ
người đi cùng mình tính cho.
Bởi vậy khi chúng tôi đưa phiếu điều tra thì chỉ một số ít những phụ nữ trong
độ tuổi này đọc được. Một số chúng tôi phải nhờ vào các bạn trẻ trong gia đình đọc
và tích vào.
Với những người trong độ tuổi này, khi môi trường giao tiếp được mở rộng
hơn so với những người trên 50 tuổi, thì nhu cầu sử dụng tiếng Việt của họ cũng
nhiều hơn. Việc sử dụng tiếng mẹ đẻ trong gia đình hay với những người đồng tộc
vẫn luôn được duy trì. Với những công việc và hoạt động hàng ngày ngoài xã hội,
đòi hỏi họ phải linh hoạt khi sử dụng ngôn ngữ giao tiếp. Không sử dụng tiếng Thái
100% như 6 người trên 50 tuổi, họ linh hoạt sử dụng song song cả tiếng Việt và
tiếng Thái trong từng hoàn cảnh với những đối tượng giao tiếp khác nhau, vẫn sử
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dụng thành thạo tiếng mẹ đẻ, nhưng bên cạnh đó, họ còn sử dụng tiếng Việt trong
những bối cảnh giao tiếp cần thiết (ở các cơ quan nhà nước, hay giao tiếp với những
người không đồng tộc...).
Qua điều tra, chúng tôi nhận thấy: Khả năng sử dụng tiếng Thái của nữ giới
độ tuổi này khá thành thạo nhưng chủ yếu cũng chỉ là giao tiếp bằng ngôn ngữ nói.
Còn khả năng tiếng Việt của họ tốt hơn nhóm phụ nữ ở độ tuổi trên 50 nhưng việc
dùng tiếng Việt dưới dạng văn bản viết rất hạn chế. Trong số 90 người được khảo
sát thì có 13 người (chiếm 14,4%) mù chữ (không có khả năng đọc - viết tiếng Việt)
có 77 người đọc - viết được nhưng rất hạn chế bởi đa số họ chỉ học hết lớp 3 hay
lớp 5. Có một số người có trình độ văn hóa cao hơn bậc Tiểu học thì có thể giao tiếp
khá hơn cả dạng nói và viết tiếng Việt.
2.1.3. Nhóm tuổi từ 16 - 30
Chúng tôi khảo sát được 65 người từ 16 - 30 tuổi (28,8%) trong tổng số 226
người là nữ giới.
Đối với những người chưa lập gia đình, đang theo học tại các trường
THPT,TC, CĐ, ĐH. Việc học tập xa nhà sẽ giúp môi trường giao tiếp của họ được
mở rộng với nhiều đối tượng giao tiếp khác nhau. Ở độ tuổi này, họ đã hoàn toàn có
ý thức về việc sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp. Hơn nữa, từ lúc ra đời đến khi
trưởng thành, họ được đi học, được học chữ Quốc ngữ và nhận thức được tầm quan
trọng của tiếng Việt trong đời sống hiện nay. Giao tiếp tại trường học, những nơi
công cộng hay cơ quan nhà nước, với bạn bè hay với những người không đồng tộc,
họ hoàn toàn sử dụng tiếng Việt. Khi ở nơi công cộng, ở các cơ quan nhà nước, hay
trong những công việc khác nhau ngoài xã hội thì họ giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng
Việt. Họ vẫn sử dụng thành thạo tiếng mẹ đẻ của mình, khi về nhà, khi giao tiếp với
mọi người trong gia đình, hay những người thân quen thì sử dụng song song cả
tiếng Thái và tiếng Việt.
Đối với những phụ nữ nhóm tuổi này đang đi học thì tần suất sử dụng tiếng
Việt cao 65 người (chiếm 100%) trong giao tiếp hằng ngày của họ.
Đối với những phụ nữ đã lập gia đình. Phần lớn ở độ tuổi này, con cái của họ
thường còn nhỏ hoặc chưa trưởng thành. Vì vậy trong giao tiếp gia đình, khi nói
chuyện với con cái hay cháu nhỏ là thường xuyên phải sử dụng tiếng Việt song
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song với tiếng Thái. Họ cũng cho biết, tiếng Việt luôn được sử dụng khi họ dạy con
học bài hay chia sẻ với chúng những chuyện liên quan đến việc học tập hay bạn bè
ở trường. Ngoài ra thì tiếng mẹ đẻ vẫn được họ duy trì thường xuyên khi nói chuyện
với các thành viên khác trong gia đình. Khi ra ngoài, đến những nơi công cộng hay
những nơi như cơ quan nhà nước, họ hoàn toàn sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp.
Tiếng Thái chỉ được sử dụng khi có sự trao đổi với những người đồng tộc. Khi trao
đổi, mua bán ở chợ họ hoàn toàn sử dụng tiếng Thái, chỉ sử dụng tiếng Việt khi mua
bán với người dân tộc khác. Đối với những người này thì tần suất sử dụng tiếng
Thái của họ cao hơn hẳn so với những người đang đi học (chiếm 70%) trong hoạt
động giao tiếp của họ.
Với những người trong độ tuổi này, khi môi trường giao tiếp được mở rộng
hơn so với những người trên 50 tuổi, và nhóm người từ 31 - 50 thì nhu cầu sử dụng
tiếng Việt của họ nhiều hơn hẳn. Việc sử dụng tiếng mẹ đẻ trong gia đình hay với
những người đồng tộc vẫn luôn được duy trì. Với những công việc và hoạt động
hàng ngày ngoài xã hội, đòi hỏi họ phải linh hoạt sử dụng song song cả tiếng Việt
và tiếng Thái trong từng hoàn cảnh với những đối tượng giao tiếp khác nhau. Qua
điều tra, chúng tôi nhận thấy những người trong độ tuổi này khả năng sử dụng tiếng
Việt khá thành thạo, nhất là những người đang đi học và đi làm tại các cơ quan nhà
nước. Họ sử dụng tiếng Việt hiệu quả, thành thạo ở cả dạng nói và viết. Còn những
người chỉ tham gia sản xuất nông nghiệp tại nhà thì họ sử dụng tiếng Việt chủ yếu ở
dạng ngôn ngữ nói nhưng tần suất không cao (chiếm 30%).
2.1.4. Nhóm tuổi từ 6 - 15
Ở độ tuổi học đường, chúng tôi khảo sát được 27 người (chiếm 11,9%) trong
tổng số 226 người là nữ giới...Trong đó có 10 người ở bậc Tiểu học, 21 người ở bậc
THCS.
Ở bậc Tiểu học thì 10/10 em đều nghe hiểu và nói được tiếng Thái. Tức là
khả năng sử dụng tiếng Thái của các em khá thành thạo. Vì ở độ tuổi này các em đã
được bố mẹ dạy cho tiếng Thái trong quá trình giao tiếp ở nhà. Các em biết nói
tiếng Thái trước cả tiếng Việt. Bởi vậy ngôn ngữ dùng trong giao tiếp gia đình của
các em vẫn là tiếng mẹ đẻ. Ở trường học, môi trường học tập gắn liền với tiếng
Việt, điều này cũng ảnh hưởng đến thói quen giao tiếp của các em. Các em hoàn
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toàn sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp với thầy cô. Nhưng bạn bè của các em toàn
là người Thái nên giờ ra chơi hay những lúc nói chuyện các em vẫn dùng tiếng mẹ
đẻ của mình. Và theo như điều tra thì các em ở độ tuổi bậc Tiểu học chỉ có thể nghe
hiểu tiếng Thái mà chưa biết viết tiếng Thái.
Khi chúng tôi đến phỏng vấn các em thì các em trả lời bằng tiếng Việt hoàn
toàn nhưng một số em thì đọc tiếng Việt chưa thực sự nhanh, nhất là những em học
lớp 1, lớp 2 khả năng tiếng Việt của các em chưa thực sự tốt. Bởi vậy khi đưa phiếu
điều tra các em chưa thật nhanh nhẹn và vừa đọc vừa dịch khá lâu. Như vậy, có thể
thấy, ở độ tuổi này, khi các em mới chậm chững làm quen với ngôn ngữ, khả năng
biết cũng như sử dụng tiếng Việt còn nhiều hạn chế.
Đối với các em độ tuổi này thì tuần suất giao tiếp bằng tiếng Việt chiếm 70%
trong hoạt động giao tiếp hằng ngày của các em, còn lại là tiếng Thái.
Còn đối với các em ở bậc THCS được khảo sát thì tất cả đều có thể sử dụng
được tiếng Thái thành thạo. Khả năng sử dụng tiếng Việt đã được hoàn thiện. Ở độ
tuổi này, các em đã ý thức được hoàn toàn về ngôn ngữ giao tiếp của mình. Môi
trường giao tiếp chủ yếu là ở trường và ở nhà. Ở môi trường học đường, tiếng Việt
là ngôn ngữ được sử dụng để giảng dạy, vì vậy mà việc giao tiếp bằng tiếng Việt là
một điều tất yếu. Thời gian đến trường và học tập khiến các em tiếp xúc với tiếng
Việt thường xuyên hơn, những vấn đề xoay quanh chuyện trường lớp, học tập sẽ
được đề cập đến bằng tiếng Việt khi giao tiếp. Khi phát biểu ý kiến trên lớp, khi
giao tiếp với thầy cô giáo các em sử dụng tiếng Việt hoàn toàn. Môi trường giao
tiếp bằng tiếng Thái bị bó hẹp trong phạm vi gia đình. Trong gia đình, các em có sử
dụng tiếng Thái khi nói chuyện nhưng bên cạnh đó còn sử dụng cả tiếng Việt. Như
vậy là thói quen sử dụng tiếng Việt ở trường học được mang về nhà khi giao tiếp
với mọi người trong gia đình.
Đối với các em độ tuổi này thì tần suất giao tiếp bằng tiếng Việt chiếm 75%
trong hoạt động giao tiếp hằng ngày của các em, còn lại là tiếng Thái.
Như vậy tần suất sử dụng tiếng Thái trong giao tiếp của những người ở độ
tuổi từ 6 - 15 đã giảm rõ rệt. Nhìn chung, đối với nhóm tuổi này thì tiếng Việt
chiếm một vị thế quan trọng trong việc học tập cũng như cuộc sống hằng ngày. Tất
cả các em đều có thể sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp cả dạng nói và dạng viết.
38

Xét trên tổng thể, có thể kết luận đối với người Thái là nữ giới ở Chiềng
Bằng năng lực tiếng Việt tỉ lệ nghịch với độ tuổi, người có tuổi càng trẻ thì năng lực
tiếng Việt càng cao và những người càng lớn tuổi thì năng lực tiếng Việt càng thấp.
Điều đó phản ánh thực tế phát triển hiện nay, lớp trẻ được đến trường nhiều hơn, có
trình độ học vấn cao hơn và cơ hội giao lưu, tiếp xúc nhiều hơn.
2.2. Tình hình sử dụng ngôn ngữ dựa trên sự khác biệt về trình độ văn
hóa.
Để khảo sát tình hình sử dụng ngôn ngữ ở nữ giới qua sự khác biệt về trình
độ văn hóa, chúng tôi chia thành 5 nhóm trình độ tương ứng với các lớp trong
chương trình phổ thông hiện nay:
- Mù chữ.
- Nhóm đã và đang có trình độ từ lớp 1 đến lớp 5.
- Nhóm đã và đang có trình độ từ lớp 6 đến lớp 9.
- Nhóm đã và đang có trình độ từ lớp 10 đến lớp 12.
- Nhóm có trình độ trên 12.
Bảng 2.3. Trình độ văn hóa của nữ giới là người Thái ở xã Chiềng Bằng
Trình độ

Số lượng

Tỉ lệ %

Mù chữ

54

23,9%

Lớp 1 - Lớp 5

90

39,8%

Lớp 6 - Lớp 9

80

35,4%

Lớp 10 - Lớp 12

22

9,7%

Trên lớp12

06

2,7%

Tổng

226

100%

Ghi chú
độ tuổi từ 31-50 và trên 50
tuổi

Trong tổng số 226 người là nữ giới được khảo sát thì có 172 người (chiếm
87,6%) có trình độ từ lớp 1 trở lên, còn lại 54 người mù chữ (chiếm 23,9%). Từ
những số liệu trên, chúng tôi sẽ đi vào miêu tả tình hình sử dụng ngôn ngữ của từng
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nhóm.
2.2.1. Mù chữ
Tình trạng mù chữ xảy ra chủ yếu với những người trong nhóm tuổi trên 50
và nhóm tuổi từ 31 - 50. Với nhiều lý do khách quan hay chủ quan khác nhau mà 56
người được khảo sát trên đều không biết chữ. Họ không có điều kiện để học chữ
Quốc ngữ; do điều kiện gia đình khó khăn, nhà đông con nên không được đi học…
Ngoài ra, thời bấy giờ, bản thân mỗi người vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng
của tiếng Việt trong giao tiếp cũng như trong đời sống xã hội cho nên đã dẫn đến
tình trạng mù chữ như hiện nay.
Những người mù chữ được khảo sát đều là những người sử dụng tiếng Thái
rất thành thạo. Việc sử dụng tiếng mẹ đẻ vẫn luôn được họ duy trì khi giao tiếp
trong phạm vi gia đình, làng bản với những người đồng tộc. Trong số 40 người
được khảo sát thì có 06 người trên 70 tuổi sử dụng hoàn toàn tiếng Thái khi giao
tiếp, bất kể đối tượng giao tiếp là ai, khả năng sử dụng tiếng Việt là không có. Còn
lại 34 người có thể sử dụng cả tiếng Việt và tiếng Thái khi giao tiếp. Mặc dù là
nhóm mù chữ nhưng họ vẫn có thể giao tiếp bằng tiếng Việt ở phương diện lời nói.
Họ chỉ bị hạn chế giao tiếp khi sử dụng văn tự. Tuy nhiên, tần suất sử dụng tiếng
Thái khi giao tiếp của nhóm mù chữ là rất cao (chiếm 95%). Bởi lẽ, hầu hết họ là
những người nằm trong nhóm tuổi ngoài lao động. Vì thế mà môi trường giao tiếp
không được mở rộng, chỉ bó hẹp trong phạm vi gia đình, làng bản. Sống trong cộng
đồng người Thái từ khi còn bé đến khi về già khiến thói quen sử dụng tiếng mẹ đẻ
trong đời sống hằng ngày của họ luôn được duy trì qua nhiều năm sinh sống. Có thể
thấy rằng, tuy trình độ văn hóa của nhóm người mù chữ không cao nhưng họ lại là
những người sử dụng tiếng Thái thường xuyên nhất, bởi vậy mà họ chính là lớp
người bảo tồn được ngôn ngữ của dân tộc mình cho đến ngày nay.
Tóm lại, những người nằm trong nhóm mù chữ này khả năng sử dụng tiếng
Việt rất hạn chế, đặc biệt khi giao tiếp bằng văn bản là không thể. Bởi vậy họ gặp
rất nhiều khó khăn trong đời sống nhất là khi họ ra khỏi bản, xã nơi mình sinh sống
và hòa nhập với môi trường khác khi không có người đồng tộc hay khi giao tiếp
hành chính.
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2.2.2. Nhóm người có trình độ từ lớp 1 đến lớp 5
Trong tổng số 226 người là nữ giới được khảo sát thì có 90 (39,8%) người có
trình độ từ lớp 1 đến lớp 5, do họ ở mọi độ tuổi khác nhau nhưng có chung trình độ
ở bậc Tiểu học nên chúng tôi xếp họ vào cùng một nhóm. Vì vậy mà những người
này có những đặc điểm khác nhau khi sử dụng ngôn ngữ của mình trong giao tiếp
hằng ngày.
Đối với những người đang còn đi học, khả năng sử dụng tiếng Thái là khá
thành thạo. Với 10 em đang học cấp 1 thì cả 10 em đều có khả năng sử dụng tiếng
Thái trong giao tiếp với gia đình, đồng tộc. Đang trong độ tuổi học đường nên việc
tiếp xúc và sử dụng tiếng Việt của các em sẽ nhiều hơn. Như vậy, mặc dù có thể sử
dụng tiếng mẹ đẻ của mình nhưng tiếng Việt vẫn đóng một vai trò quan trọng không
thể thiếu trong giao tiếp hằng ngày của các em. Tần suất sử dụng tiếng Thái của các
em giảm hơn so với những người thuộc nhóm mù chữ rất nhiều (chiếm 50%), còn
tiếng Việt tăng đáng kể (chiếm 50%) trong quá trình giao tiếp.
Đối với những người đã có trình độ tương đương với bậc Tiểu học thì phần
lớn họ là những người ở các nhóm tuổi còn lại. Bởi những lý do khác nhau mà họ
đã bỏ học giữa chừng. Không giống với những người đang học ở bậc tiểu học, khả
năng sử dụng tiếng Thái của họ rất tốt. Bên cạnh đó, việc sử dụng tiếng Việt cũng
khá hơn so với nhóm người mù chữ. Khi giao tiếp với những người trong gia đình,
những người đồng tộc trong phạm vi làng bản, họ vẫn duy trì sử dụng tiếng mẹ đẻ
của mình. Tiếng Việt được họ sử dụng trong những tình huống giao tiếp bên ngoài
gia đình, có thể là ở những nơi công cộng, các cơ quan nhà nước ở huyện, ở xã...
Phần lớn, phụ nữ có trình độ này thường ở nhà đảm đương việc đồng áng và nuôi
dạy con cái. Vì thế nên ngôn ngữ giao tiếp chủ yếu vẫn là tiếng mẹ đẻ (chiếm 80%).
Ngoài ra, khi giao tiếp với con nhỏ hay cháu nhỏ thì thường phải sử dụng song song
cả tiếng Việt và tiếng Thái.
2.2.3. Nhóm người có trình độ từ lớp 6 đến lớp 9
Đây là nhóm trình độ không cao (chiếm 35,4%) ở 226 người là nữ giới được
khảo sát. Trong 80 người có trình độ từ lớp 6 đến lớp 9 thì có 21 người đang trong
độ tuổi đi học. Khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ tốt hơn đồng nghĩa với việc tần suất
sử dụng cũng nhiều hơn so với các em đang theo học bậc tiểu học. Trong giao tiếp
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gia đình, làng bản với những người đồng tộc, các em vẫn sử dụng tiếng Thái, nhưng
bên cạnh đó còn sử dụng song song với tiếng Việt. Với các em ở trình độ này đã
hình thành ý thức về dân tộc mình khá rõ. Nhìn chung thì khả năng nói tiếng Thái
của các em khá tốt. Đối với những em này thì tần suất sử dụng tiếng Thái cũng
giảm hơn so với nhóm trình độ thấp hơn (chiếm 35%), còn tần suất sử dụng tiếng
Việt lại tăng lên ( chiếm 65%).
Còn lại 59 người đã có trình độ tương đương bậc THCS. So với những người
có trình độ thấp hơn thì đặc điểm sử dụng tiếng mẹ đẻ của họ không có gì nổi bật.
Họ vẫn duy trì sử dụng tiếng Thái trong giao tiếp gia đình, làng bản với những
người đồng tộc. Chỉ sử dụng tiếng Việt khi giao tiếp với những người không biết
tiếng Thái và ở những tình huống giao tiếp ngoài xã hội như: Đi mua, bán hàng
ngoài chợ, khi đến bệnh viện nói chuyện với y tá, bác sĩ là người dân tộc khác và
nói chuyện với thầy cô giáo khi ở trên lớp. Phụ nữ ở trình độ này, không quá cao
nhưng cũng không quá thấp nên ít người làm những công việc ngoài xã hội. Chủ
yếu là họ chăm lo chuyện nhà cửa và con cái, vì thế mà việc sử dụng tiếng mẹ đẻ là
tất yếu. Khả năng nghe hiểu và giao tiếp bằng tiếng Thái là rất tốt, tiếng Việt ở mức
trung bình. Tần suất sử dụng tiếng Thái và tiếng Việt khác hẳn so với những người
có cùng trình độ nhưng hiện đang còn theo học, tỉ lệ sử dụng tiếng Thái là 70%, còn
tiếng Việt chỉ chiếm 30% trong giao tiếp của họ.
2.2.4. Nhóm người có trình độ từ lớp 10 đến lớp 12
Nhóm người có trình độ từ lớp 10 đến lớp 12 ở xã Chiềng Bằng là 22 người
chiếm 9,9% trong tổng số 226 người là nữ giới được khảo sát. Trong đó có 08
người đang đi học. Các em học sinh này có khả năng song ngữ Thái - Việt rất tốt.
Khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ đã được hoàn thiện hơn so với nhóm có trình độ ở
bậc Tiểu học và THCS. Việc sử dụng tiếng mẹ đẻ được các em duy trì khi giao tiếp
trong gia đình, với những người đồng tộc. Với việc học tập ở trường và các tình
huống giao tiếp ngoài xã hội, các em hoàn toàn sử dụng tiếng Việt. Tần suất sử
dụng tiếng Việt đã được nâng lên đáng kể, chiếm 85%, còn tiếng Thái chỉ chiếm
15% trong quá trình giao tiếp của nhóm trình độ này. Đặc biệt là quá trình giao tiếp
hành chính được các em sử dụng 100% là tiếng Việt.
Những người đã có trình độ tương đương với bậc THPT, đa số những người
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này là những người trẻ ở độ tuổi 15 – 30. Vì thế mà những người này có môi trường
giao tiếp rộng, và có những đối tượng giao tiếp khác nhau. Cũng giống như những
người ở các nhóm trình độ khác, họ cũng sử dụng tiếng Thái khi giao tiếp trong gia
đình, làng bản, với những người đồng tộc. Khả năng sử dụng tiếng Thái rất thành
thạo. Nữ giới ở trình độ này có 04 người có công việc ngoài xã hội. Môi trường giao
tiếp bên ngoài đòi hỏi họ phải sử dụng tiếng Việt thường xuyên, vì vậy mà tần suất
sử dụng tiếng Thái giảm hẳn so với những người khác. Phần lớn thời gian của họ là
làm việc bên ngoài, tiếp xúc với nhiều người và có những tình huống giao tiếp khác
nhau nên đòi hỏi họ phải sử dụng tiếng Việt. Việc sử dụng tiếng mẹ đẻ trong giao
tiếp gia đình sẽ ít hơn so với những người không tham gia vào các công việc ngoài
xã hội. Bởi vậy tần suất sử dụng tiếng Việt chiếm tỉ lệ cao (90%), còn tiếng Thái
chiếm tỉ lệ thấp hơn hẳn các nhóm trình độ khác (chiếm 10%) trong giao tiếp. Việc
giao tiếp hành chính của họ cũng sử dụng 100% là tiếng Việt.
2.2.5. Nhóm người có trình độ trên lớp 12
Số lượng là 06 người (2,7%) trong tổng số 226 người là nữ giới được khảo
sát là những người có trình độ cao đẳng, đại học. Những người này đều có khả năng
nghe hiểu và sử dụng tiếng Thái thành thạo.
Đối với 03 người có bằng sư phạm họ là những người đang trong độ tuổi lao
động. Do yêu cầu của công việc mà họ phải tiếp xúc với nhiều đối tượng khác nhau,
môi trường giao tiếp cũng được mở rộng. Vì vậy mà họ sử dụng tiếng Việt nhiều
hơn khi giao tiếp. Cũng giống như những người ở các nhóm trình độ khác, họ vẫn
duy trì việc sử dụng tiếng Thái trong giao tiếp gia đình, làng bản, với những người
đồng tộc. Mặc dù họ là những người có trình độ văn hóa cao, yêu cầu công việc
khiến họ phải tiếp xúc nhiều với tiếng Việt, nhưng khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ
của họ vẫn rất tốt. Chỉ có điều là tần suất sử dụng ít hơn so với những người khác.
Còn lại là 03 người đang theo học tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học.
Như đã nói ở trên, do điều kiện học tập xa nhà nên tiếng mẹ đẻ chỉ được sử dụng
trong phạm vi gia đình, làng bản, những bạn đồng tộc. Khả năng sử dụng tiếng Thái
tốt. Ngoài môi trường giao tiếp là cộng đồng Thái thì với điều kiện học tập như vậy
sẽ giúp môi trường giao tiếp của họ được mở rộng hơn rất nhiều. Điều đó đồng
nghĩa với việc tần suất sử dụng tiếng mẹ đẻ sẽ giảm đi, khi phần lớn thời gian của
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họ là học tập và giao tiếp bên ngoài xã hội.
Đối với nhóm trình độ này thì tần suất sử dụng tiếng Việt gần như là tuyệt
đối (chiếm 95%), còn tiếng Thái chỉ hi hữu sử dụng (chiếm 5%) trong quá trình
giao tiếp của họ.
Như vậy, có thể thấy rằng, những người có trình độ văn hóa cao, do yêu cầu
học tập và yêu cầu công việc khiến họ sử dụng tiếng Việt nhiều hơn khi giao tiếp.
Việc tách khỏi cộng đồng Thái để học tập và làm việc bên ngoài xã hội khiến tần
suất sử dụng tiếng mẹ đẻ của họ giảm đi đáng kể so với những người có trình độ
thấp hơn.
Tóm lại, có thể kết luận rằng trình độ văn hóa là một yếu tố có vai trò quyết
định đến khả năng ngôn ngữ của người Thái là nữ giới ở Chiềng Bằng. Kết quả trên
là hoàn toàn hợp lí vì những người được đến trường và có cơ hội học hành lên cao
thì năng lực tiếng Việt chắc chắn cũng sẽ dược tăng cường và phát triển.
2.3. Tình hình sử dụng ngôn ngữ dựa trên sự khác biệt về nghề nghiệp
Bảng 2.4. Khả năng ngôn ngữ của người Thái là nữ giới theo nghề nghiệp ở xã
Chiềng Bằng
Khả năng sử dụng tiếng Thái
Không
Đọc Không
Mức độ Nghe
Nghe
Viết đọc viết
sử dụng hiểu và
hiểu và
nói được
được
được
nói được
Nông
177
3
174
dân
(100%)
(1,7%) (98,3%)
Giáo

03

viên

(100%)

Cán bộ,

04

công

(100%)

chức
Học

39

sinh

(100%)

Sinh

03

viên

(100%)

-

03
(0%)
01
(25%)

03

Khả năng sử dụng tiếng Việt
Nghe Khôn
Không
Đọc
hiểu và g
đọc
Viết
nói Nghe
viết
được
được hiểu
được
173 và04
129
28
nói
(97,7%) (2,3%
được (72,9%) (15,8%)
)
03
03
(100%)
(100%)
04

(75%) (100%)

-

-

-

-

-

-

39
(100%)
03
(100%)

-

04
(100%)
39
(100%)
03
(100%)

-

Dựa trên bảng số liệu về nghề nghiệp chúng tôi phân tích sự khác biệt cụ thể
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như sau
2.3.1. Nông dân
Trong số 177 người được khảo sát thì 54 người hoàn toàn không có khả năng
giao tiếp tiếng Việt bằng văn bản, 123 người có thể giao tiếp bằng văn bản nhưng
chỉ ở dạng đọc - hiểu ít, chưa thực sự thành thạo.
Kinh tế của người Thái chủ yếu làm nông nghiệp. Ngoài việc trồng lúa, ngô
thì họ còn canh tác hoa màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Vì vậy mà phần lớn phần
lớn người dân ở đây làm nghề nông. Họ không tham gia nhiều vào các công việc
ngoài xã hội, chỉ ở nhà nuôi dạy con cái và đảm đương việc nhà. Phụ nữ làm nghề
nông nên môi trường giao tiếp của họ không quá rộng, không bị phân tán. Phạm vi
giao tiếp chỉ trong phạm vi gia đình, làng bản với những người đồng tộc nên tiếng
mẹ đẻ vẫn là ngôn ngữ được họ sử dụng chủ yếu trong đời sống hằng ngày.Trong
những môi trường giao tiếp khác như nơi công cộng hay tại các cơ quan nhà nước
thì phần lớn là họ sử dụng tiếng Việt, tiếng Thái chỉ được sử dụng khi có sự trao đổi
kín kẽ với người đồng tộc. Việc mua bán, trao đổi hàng hóa cũng như đã nói ở trên,
do địa bàn cư trú ở đây hầu hết là người Thái tập trung sinh sống, vì vậy mà việc
giao tiếp khi buôn bán họ hoàn toàn sử dụng tiếng Thái. Có một số ít trường hợp
nếu mua bán với người không cùng dân tộc thì họ sẽ sử dụng tiếng Việt trong giao
tiếp.
Gặp gỡ chị Là Thị Pánh (mẹ của cháu Cà Văn Chưởng) ở bản Bó Ban trong chị
cho biết: “chỉ khi nào nói chuyện với cô giáo mới dùng tiếng Việt, còn vẫn nói tiếng
Thái là chính thôi”. Thế khi họp phụ huynh chị có đọc được trong giấy cô giáo ghi
gì không thì chị lắc đầu: “Cái này thì chịu, để đem về nhà cho chồng hoặc con đọc
thôi”.
Như vậy, những người làm nông nghiệp là những người sử dụng tiếng mẹ đẻ
rất nhiều trong đời sống hằng ngày. Điều đó góp phần không nhỏ vào việc lưu giữ
ngôn ngữ của họ trong cộng đồng dân tộc Thái ngày nay. Gìn giữ không phải bằng
cách nào khác mà chính bằng cách sử dụng nó thường xuyên từ đời này qua đời
khác, xuyên suốt quá trình sinh tồn của mỗi người. Bên cạnh việc "giữ gìn tốt tiếng
mẹ đẻ thì những phụ nữ làm nông nghiệp lại gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình
giao tiếp bằng tiếng Việt, nhất là bằng văn bản.
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2.3.2 . Giáo viên, cán bộ, công chức
Những người này đều có khả năng sử dụng tiếng Thái thành thạo. Mỗi người
đều có môi trường làm việc và yêu cầu công việc khác nhau. Đối với 03 người làm
giáo viên, môi trường làm việc của họ chủ yếu là ở trường học. Yêu cầu đối với
công việc này là khi giảng dạy hay giao tiếp với đồng nghiệp ở trường, họ đều phải
sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Việt. Phần lớn thời gian dành cho công việc ở trường,
về nhà khi dạy con cái học bài họ cũng sẽ phải sử dụng tiếng Việt. Như vậy là việc
sử dụng tiếng mẹ đẻ sẽ ít hẳn, mặc dù nó vẫn được duy trì trong giao tiếp gia đình.
Nhưng do đặc điểm, tính chất của công việc đòi hỏi họ phải sử dụng tiếng Việt
nhiều hơn. Việc nuôi dạy con cái cũng vì thế mà cần phải sử dụng tiếng Việt, điều
này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến ngôn ngữ của đứa trẻ khi giao tiếp trong gia
đình.
Theo điều tra của chúng tôi thì 03 phụ nữ này tần suất sử dụng tiếng Việt rất
cao(chiếm 95%) , còn tiếng Thái rất thấp (chiếm 5%) trong quá trình giao tiếp. Việc
giao tiếp hành chính của họ sử dụng tiếng Việt 100%.
Với 04 người cán bộ , công chức, những người này đều có khả năng sử
dụng tiếng Thái thành thạo. Do công việc ngoài xã hội đòi hỏi người phụ nữ phải
hoạt bát và năng động. Vì thế mà cách lựa chọn ngôn ngữ phù hợp để giao tiếp
trong từng hoàn cảnh với từng đối tượng khác nhau của những người này cũng rất
linh hoạt. Theo điều tra của chúng tôi thì 04 phụ nữ này tần suất sử dụng tiếng Việt
ở mức cao (chiếm 87%), còn tiếng Thái (chiếm 13%) trong quá trình giao tiếp,
trong công việc giao tiếp hành chính họ sử dụng song song cả hai thứ tiếng. Công
việc ngoài xã hội giúp họ có thêm nhiều kinh nghiệm sống, có khả năng để trang
trải cho cuộc sống của mình. Nhưng đồng thời nó cũng bó hẹp phạm vi và tần suất
sử dụng tiếng mẹ đẻ của họ.
2.3.3. Học sinh
Học sinh là thuộc thế hệ trẻ cần được trau dồi khả năng gìn giữ ngôn ngữ
của dân tộc mình. Mặc dù các em có thể sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình nhưng lại sử
dụng nó song song với tiếng Việt. Đồng thời môi trường giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ
chỉ xoay quanh phạm vi gia đình, làng bản. Phần lớn thời gian của các em là dành
cho việc học tập ở trường và ở nhà, vì thế mà tần suất tiếp xúc và sử dụng tiếng Việt
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nhiều hơn đáng kể. Khả năng nghe hiểu và nói được tiếng Thái của các em khá tốt.
Lý do cũng đã nêu ở trên là các em còn nhỏ tuổi, mới bắt đầu đi học, chập chững
làm quen với tiếng Việt nên gia đình chú trọng cho các em học tiếng Việt nhiều
hon, điều này tạo điều kiện cho các em sau này học tập tốt hơn.
Như vậy là hầu hết với đối tượng là học sinh, các em đều có khả năng sử
dụng tiếng mẹ đẻ của mình, nhưng sử dụng chưa thực sự triệt để. Điều này cũng sẽ
gây ảnh hưởng không nhỏ trong việc bảo tồn ngôn ngữ của dân tộc ở thế hệ trẻ sau
này. Khi lớp người già, những người có khả năng gìn giữ tiếng mẹ đẻ rất tốt dần
mất đi, thì thay vào đó là lớp thế hệ trẻ không có thói quen sử dụng tiếng mẹ đẻ của
mình trong giao tiếp hằng ngày, thì rồi đến một ngày nào đó, tiếng Thái cũng sẽ có
nguy cơ bị mai một dần và rồi biến mất.
Theo điều tra của chúng tôi thì có 39 em học sinh, tần suất sử dụng tiếng
Thái đã giảm đáng kể (chiếm 30%), còn tiếng Việt tần suất đã cao hơn hẳn (chiếm
70%) trong quá trình giao tiếp. Đặc biệt, việc giao tiếp bằng tiếng Việt dưới hình
thức văn bản chiếm 95% trong quá trình giao tiếp của các em, còn 5% là tiếng Thái.
2.3.4. Sinh viên
Có 03 người là nữ giới đang theo học tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại
học, đều là những người có khả năng sử dụng tiếng Thái thành thạo. Không giống
với đối tượng là học sinh, những người này phải học tập và sinh sống xa nhà, vì vậy
mà cuộc sống tách biệt hẳn với cộng đồng người Thái. Do điều kiện học tập xa nhà
như vậy nên những người này có rất ít cơ hội để sử dụng tiếng mẹ đẻ của minh.
Tiếng Thái chỉ được họ sử dụng khi về nhà giao tiếp với mọi người trong gia đình
và vớí bạn học là người Thái. Nhưng tần suất sử dụng cũng rất ít. Học tập và sinh
sống xa nhà như vậy môi trường giao tiếp của họ cũng được mở rộng với nhiều đối
tượng giao tiếp khác nhau, nên ngôn ngữ sử dụng khi giao tiếp vẫn là tiếng Việt
(chiếm tỉ lệ gần 100%). Không thể phủ nhận tầm quan trọng của tiếng Việt trong
đời sống của họ. Khi sống xa nhà có nghĩa là sống tách biệt với cộng đồng người
Thái và gia nhập một môi trường sống mới với rất nhiều dân tộc khác nhau. Lẽ
đương nhiên là việc sử dụng tiếng Việt khi giao tiếp là vô cùng cần thiết.
Những kết quả phân tích ở trên có thể thấy nghề nghiệp là một yếu tố có ảnh
hưởng quyết định đến khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ và khả năng tiếng Việt, qua đó
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thấy được mối tương quan giữa nghề nghiệp và khả năng tiếng mẹ đẻ và khả năng
tiếng Việt của đối tượng. Những người trẻ, trình độ văn hóa cao thì đều thuộc nhóm
nghề nghiệp như giáo viên, cán bộ, viên chức, học sinh. Ngoài ra, có thể kết luận
rằng nếu một ngôn ngữ không được sử dụng thường xuyên và không có môi trường
giao tiếp phù hợp để sử dụng thì khả năng sử dụng ngôn ngữ của những người này
sẽ dần bị mai một nếu không được củng cố.
2.4. Tình hình sử dụng ngôn ngữ dựa trên sự khác biệt về thái độ ngôn
ngữ
2.4.1. Thái độ ngôn ngữ đối tiếng Việt
2.4.1.1. Thái độ ngôn ngữ đối với mục đích học tiếng Việt
Vấn đề đầu tiên đặt ra khi khảo sát thái độ ngôn ngữ của người dân là vấn đề
về sự cần thiết của việc học tiếng Việt. Chúng tôi đặt ra câu hỏi: “Bạn thấy việc học
tiếng Việt có cần thiết không?” (câu 1- Phiếu khảo sát). Kết quả 100% người được
hỏi cho rằng học tiếng Việt là rất cần thiết.
Thứ hai đối với mục đích của việc học tiếng Việt, với câu hỏi: “Học tiếng
Việt để làm gì ?” (Câu 2 - Phiếu khảo sát) chúng tôi đưa ra 4 mục đích cho người
dân lựa chọn là:
(1) Để giao tiếp trong cuộc sống
(2) Để học hành lên cao
(3) Để giao tiếp và phục vụ cuộc sống
(4) Cả ba lý do

Kết quả được thể hiện trong bảng sau (bảng 2.5)
Bảng 2.5. Thái độ đối với mục đích học tiếng Việt
Mục đích

(1)

(2)

(3)

(4)

Để giao

Để học

Để giao

Cả ba lý

tiếp trong

hành lên

tiếp và

do

cuộc sống

cao

phục vụ

Đối tượng

Tổng

cuộc
sống…

1. Độ tuổi
6-15

8(25,9%)

16(51,6%)
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3(9,7%)

4(12,9%)

31(100%)

16-30

5(7,7%)

39(60%)

10(15,4%)

11(16,9%)

65(100%)

31-50

5(5,6%)

50(55,6%)

21(23,3%)

14(15,6%)

90(100%)

>50

18(45%)

-

10(25%)

12(30%)

40(100%)

25(27,8%)

15(16,7%)

90(100%)

2. Trình độ
Tiểu học

17(18,9%) 33(36,7%)

THCS

5(6,3%)

50(62,5%)

17(21,3%)

8(10%)

80(100%)

THPT

-

22(100%)

-

-

22(100%)

Trên lớp12

-

06(100%)

-

-

06(10%)

Học sinh

8(20,5%)

18(46,2%)

8(20,5%)

5(12,8%)

39(100%

Sinh viên

-

03(100%)

-

-

03(100%)

3. Nghề nghiệp

Nông dân
Giáo viên
Cán bộ, công
chức

70(39,5%) 35(19,8%)

27(15,3%)

45(25,4%) 177(100%)

-

03(100%)

-

-

03(100%)

-

04(100%)

-

-

04(100%)

Kết quả ở bảng trên cho thấy. Đối với mục đích của việc học tiếng Việt thì ta
thấy rõ sự khác biệt về thái độ giữa các đối tượng khảo sát.
Về số người khảo sát học tiếng Việt có lựa chọn lý do học hành lên cao và để
giao tiếp và phục vụ cuộc sống chủ yếu là ở nhóm đối tượng người trẻ tuổi như học
sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ,công chức - những người được học hành và nhận
thức đầy đủ.
Còn phần lớn người dân cho rằng học tiếng Việt không chỉ để giao tiếp. Và tỉ
lệ này xét về các phạm vi xã hội khác thì chủ yếu là ở nhóm tuổi cao, nông dân,
trình độ thấp.
Như vậy, có thể thấy, với trình độ cao, nhận thức đầy đủ và có cơ hội giao lưu
tiếp xúc nhiều sẽ giúp người dân có ý thức tốt hơn về vai trò của tiếng Việt trong
cuộc sống. Tuy nhiên, xét trên tổng thể thì phần lớn người dân nhận thức được rằng
việc thông thạo tiếng Việt không chỉ giúp người 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.
2.4.2.2. Thái độ đối với lý do sử dụng tiếng Việt
Một vấn đề mà chúng tôi đặt ra để khảo sát thái độ ngôn ngữ của người dân
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đối với tiếng Việt là tìm hiểu lý do họ sử dụng tiếng Việt.
Với câu hỏi “Bạn nói tiếng Việt vì...” (câu 3 - Phiếu khảo sát) với 4 câu trả lời
chúng tôi đưa ra cho người 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 2.6. Thái độ đối với lý do nói tiếng Việt
Mục đích

Đối
tượng

(1)

(2)

(3)

(4)

Vì người

Để giao

Vì bạn

Ý kiến

cùng giao

tiếp với

thích

khác

tiếp không

người

biết tiếng

khác dân

dân tộc

tộc

Tổng

của bạn
1. Độ tuổi
6-15

8(25,8%)

20(64,5%)

3(9,7%)

-

31(100%)

16-30

11(16,9%)

39(60%)

10(15,4%)

5(16,9%)

65(100%)

31-50

19(21,1%)

45(50%)

21(23,3%)

5(5,6%)

90(100%)

8(20%)

10(25%)

22(55%)

-

40(100%)

>50
2. Trình độ
Tiểu học

15(16,7%)

45(36,7%) 20(22,2%) 10(11,1%)

90(100%)

THCS

20(25%)

55(68,8%)

5(6,3%)

-

80(100%)

THPT

-

22(100%)

-

-

22(100%)

Trên lớp 12

-

06(100%)

-

-

06(100%)

Học sinh

18(46,2%)

8(20,5%)

8(20,5%)

3(12,8%)

39(100%

Nông dân

70(39,5%)

27(15,3%) 35(19,8%) 45(25,4%) 177(100%)

Giáo viên

-

03(100%)

-

-

03(100%)

-

04(100%)

-

-

04(100%)

3. Nghề nghiệp

Cán bộ, công
chức
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Sinh viên

-

03(100%)

-

-

03(100%)

Từ những kết quả ở bảng 2.6 có thể rút ra một số nhận xét sau:
Xét về tuổi tác, người dân ở độ trên 50 tuổi tỉ lệ nói tiếng Việt khi người
cùng giao tiếp không biết tiếng dân tộc của họ càng ít, chủ yếu là vì thích nói tiếng
dân tộc mình. Những người ở độ tuổi từ 6-50 tuổi thì ưu tiên tiếng Việt hơn khi nói
chuyện với người khác dân tộc. Tỉ lệ này chiếm tỉ lệ khá lớn, 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.
Xét về một số phân tầng khác như trình độ, nghề nghiệp, thì kết quả cho thấy
học sinh, sinh viên, người làm nghề hành chính, giáo viên; những người có trình độ
cao...có xu hướng chọn lý do thứ 2 cao hơn (nói tiếng Việt để giao tiếp với người
khác dân tộc), đối với nông dân lại ưu tiên chọn lý do thứ nhất (vì người cùng giao
tiếp không biết tiếng dân tộc của bạn) để giải thích việc họ sử dụng tiếng Việt. Điều
này một lần nữa khẳng định những người có cơ hội tiếp xúc nhiều với tiếng Việt, có
trình độ học vấn cao hơn thì xu hướng sử dụng tiếng Việt cũng lớn hơn.
2.4.2. Thái độ ngôn ngữ đối với tiếng dân tộc
2.4.2.1. Thái độ đối với việc học chữ viết dân tộc
a. Câu hỏi đầu tiên đặt ra là “Bạn có thích học chữ dân tộc mình không?” (câu
4 - Phiếu khảo sát) với 3 câu trả lời gợi ý là:
(1) Thích
(2) Không thích
(3) Không có ý kiến.
Kết quả (được phân chia theo các phạm vi xã hội) cho thấy như sau (Bảng
2.7a):
Bảng 2.7a. Thái độ đối với việc học chữ viết dân tộc 1
Thái độ
Đối tượng

(1)

(2)

Thích

Không thích

1. Độ tuổi
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(3)
Không có
ý kiến

Tổng

6-15

27(87,0%)

2(6,5%)

2(6,5%)

31(100%)

16-30

61(93,8%)

2(3,1%)

2(3,1%)

65(100%)

31-50

90(100%)

-

-

90(100%)

>50

40(100%)

-

-

40(100%)

86(95,6%)

2(2,2%)

2(2,2%)

90(100%)

THCS

76(95%)

2(2,5%)

2(2,5%)

80(100%)

THPT

22(100%)

-

-

22(100%)

Trên lớp 12

06(100%)

-

-

06(100%)

Học sinh

31(79,5%)

4(10,3%)

4(10,3%)

39(100%

Nông dân

177(100%)

-

-

177(100%)

Giáo viên

03(100%)

-

-

03(100%)

Hành chính

04(100%)

-

-

04(100%)

Sinh viên

03(100%)

-

-

03(100%)

2. Trình độ
Tiểu học

3. Nghề nghiệp

Bảng 2.7a thể hiện thái độ của người dân đối với việc học chữ dân tộc mình.
Trong từng nhóm phân chia theo độ tuổi, trình độ, nghề nghiệp, qua đó ta thấy phần
lớn người dân thích học chữ của dân tộc mình. Chỉ một số ít người ở trình độ Tiểu
học, THCS do nhận thức còn cảm tính thì lại không bày tỏ ý kiến hoặc không thích
học chữ viết tiếng dân tộc. Qua đây ta thấy người Thái có nhận thức cao đối với vấn
đề người dân tộc có cần học chữ dân tộc mình, kết quả này phần nào phản ánh đúng
với thực tế khi người Thái đã có chữ riêng từ lâu. 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. Đặc biệt thấy rõ hơn là nhóm người dân có trình độ càng cao thì tỉ
lệ thích học chữ viết dân tộc càng lớn. Trình độ học vấn rõ ràng là đã góp phần tác
động đến ý thức của người dân đối với việc học chữ dân tộc của họ.
b. Câu hỏi tiếp theo mà chúng tôi đặt ra để khảo sát thái độ của người dân đối
với tiếng dân tộc của họ là “Người dân tộc có cần học chữ viết dân tộc không?”
(câu 5 - Phiếu khảo sát) với 4 gợi ý trả lời là:
(1) Rất cần thiết
(2) Học cũng được, không học cũng được
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(3) Không cần học
(4) Không có ý kiến.

Kết quả khảo sát được thể hiện trong bảng 2.7b:
Bảng 2.7b. Thái độ đối với việc học chữ viết tiếng dân tộc 2
Thái độ

(1)
Rất cần
thiết

(2)
Học cũng
được,
không
học cũng
được

(3)
Không
cần học

(4)
Không
có ý
kiến

Tổng

6-15

27(87,0%)

2(6,5%)

2(6,5%)

-

31(100%)

16-30

61(93,8%)

2(3,1%)

2(3,1%)

-

65(100%)

31-50

90(100%)

-

-

-

90(100%)

>50

40(100%)

-

-

-

40(100%)

86(95,6%)

2(2,2%)

2(2,2%)

-

90(100%)

THCS

76(95%)

2(2,5%)

2(2,5%)

-

80(100%)

THPT

22(100%)

-

-

-

22(100%)

CĐ-ĐH

06(100%)

-

-

-

06(10%)

Học sinh

31(79,5%)

4(10,3%)

4(10,3%)

0(0%)

39(100%

Nông dân

177(100%)

-

-

-

177(100%)

Giáo viên

03(100%)

-

-

-

03(100%)

04(100%)

-

-

-

04(100%)

03(100%)

-

-

-

03(100%)

Đối
tượng
1.Độ tuổi

2.Trình độ
Tiểu học

3.Nghề
nghiệp

Cán bộ, công
chức
Sinh viên

Xét về trình độ, kết quả ở bảng 2.7b cho thấy tỉ lệ người dân cho rằng học
chữ viết dân tộc là cần thiết rất cao. Điều này có nghĩa là nhóm người dân có ý thức
trong việc phát huy, bảo tồn chữ viết dân tộc càng lớn.
Xét về độ tuổi và nghề nghiệp, tỉ lệ người trẻ, những người trong nhóm học
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sinh - sinh viên, giáo viên hay cán bộ, công chức, nhóm người lớn tuổi đều thấy cần
thiết phải học chữ dân tộc mình. Kết quả này có thể chính là kết quả có được nhờ
việc đưa chữ tiếng dân tộc vào giảng dạy trong nhà trường. Học sinh, sinh viên,
giáo viên hay cán bộ, công chức- những người được biết và được học chữ dân tộc
thì có xu hướng thích học tiếng dân tộc của họ. Đây là một tín hiệu tích cực để có
thể tiếp tục triển khai và đẩy mạnh công tác dạy chữ dân tộc cho người dân tộc thiểu
số.
Khi phỏng vấn sâu trên nhóm những người cho rằng người dân tộc không cần
học chữ dân tộc thì những câu trả lời cho 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 mọi văn bản giấy tờ có tính pháp lý cần thiết cho cuộc sống của họ đều bằng
chữ quốc ngữ. Cách nghĩ này cho thấy là vẫn còn rất nhiều người dân 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.
2.4.2.2. Thái độ đối với lý do sử dụng tiếng dân tộc
Để tìm hiểu lý do sử dụng tiếng dân tộc chúng tôi đưa ra câu hỏi:“Bạn nói
tiếng dân tộc vì...”( Câu 6 - Phiếu khảo sát), đưa ra 4 phương án gợi ý để người dân
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 2.8. Thái độ đối với lý do sử dụng tiếng dân tộc
Thái độ

(1)

(2)

(3)

(4)

Một cách

Để giao

Vì bạn thích

Ý kiến

tự nhiên,

tiếp với

Đối

vì không

người cùng

tượng

biết ngôn

dân tộc

ngữ nào
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khác

Tổng

khác
1.Độ tuổi
6-15

-

11(35,5%)

20(64,5%)

-

31(100%)

16-30

-

38(58,5%)

27(41,5%)

-

65(100%)

31-50

-

75(83,3%)

15(16,7%)

-

90(100%)

>50

-

10(25%)

30(75%)

-

40(100%)

Tiểu học

-

50(55,6%)

40(44,4%)

0(0%)

90(100%)

THCS

-

45(56,3%)

35(43,8%)

0(0%)

80(100%)

THPT

-

10(45,5%)

12(54,5%)

0(0%)

22(100%)

Trên lớp 12

-

03(50%)

03(50%)

0(0%)

06(10%)

Học sinh

-

17(43,6%)

22(56,4%)

-

39(100%

Nông dân

-

92(52%)

85(48%)

-

177(100%)

Giáo viên

-

01(33,3%)

02(66,7%)

-

03(100%)

-

01(25%)

03(75%)

-

04(100%)

-

-

03(100%)

-

03(100%)

2.Trình độ

3.Nghề nghiệp

Cán bộ, công
chức
Sinh viên

Có thể dễ dàng nhận thấy ràng hầu hết người dân dùng tiếng dân tộc của họ
để giao tiếp với người cùng dân tộc. 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 người dân 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 các phân tầng như giới tính, tuổi tác, trình độ, nghề nghiệp. Xét theo độ
tuổi thì những người thích nói tiếng dân tộc chiếm tỉ lệ cao nhất ở nhóm tuổi trên 50
và từ 6-30. Kết quả này có thể lý giải từ hai phương diện.
Thứ nhất, từ phương diện tự tôn dân tộc thì những người cao tuổi có tính tự
tôn dân tộc rất lớn và thường có khả năng tiếng Việt hạn chế nên thường thích sử
dụng tiếng dân tộc nhiều hơn. Đó là sự phản ánh một phần của thái độ trung thành
ngôn ngữ.
Thứ hai, từ phương diện nhận thức đối với sự duy trì bản sắc dân tộc thì
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nhóm người trẻ tuổi (phần lớn là học sinh, sinh viên) được đến trường nhiều hơn,
được học hành và có nhiều cơ hội tiếp xúc với tiếng Việt hơn nhưng tỉ lệ thích nói
tiếng dân tộc cao hơn so với các nhóm tuổi khác cho thấy rằng trình độ nhận thức
cao có thể có tác động tích cực đến ý thức về bản sắc dân tộc.
Như vậy, việc được học chữ dân tộc cũng có thể coi là một nhân tố có thể
đã có những ảnh hưởng nhất định và làm cho các em yêu thích ngôn ngữ dân tộc
của mình hơn.
2.4.2.3. Thái độ đối với cách thức học tiếng dân tộc và chữ quốc ngữ
Về 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 7 - Phiếu khảo sát) với 5 phương án trả lời để người dân lựa chọn là:
(1) Học chữ dân tộc trước
(2) Học chữ quốc ngữ trước
(3) Học đồng thời
(4) Chỉ học chữ quốc ngữ
(5) Không có ý kiến.

Và kết quả khảo sát như sau:
Bảng 2.9. Thái độ đối với cách thức học tiếng dân tộc và chữ quốc ngữ
Thái độ

(1)
Học chữ
dân tộc
trước

(2)
Học chữ
quốc ngữ
trước

(3)
Học đồng
thời

(4)
Chỉ học
chữ quốc
ngữ

(5)
Không
có ý
kiến

Tổng

6-15

03(9,7%)

05(16,1%)

16(51,6%)

07(22,6%)

-

31(100%)

16-30

-

03(4,6%)

38(58,5%)

07(41,5%)

-

65(100%)

31-50

05(5,6%)

05(5,6%)

77(85,6%)

03(3,3%)

-

90(100%)

02(5%)

05(12,5%)

33(82,5%)

-

-

40(100%)

03(3,3%)

05(5,6%)

76(84,4%)

06(6,7%)

-

90(100%)

THCS

-

03(3,4%)

72(90%)

05(6,3%)

-

80(100%)

THPT

-

-

10(45,5%)

12(54,5%)

-

22(100%)

-

-

06(100%)

-

-

06(10%)

Đối
tượng
1.Độ tuổi

>50
2.Trình độ
Tiểu học

Trên

lớp
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12
3.Nghề
nghiệp
Học sinh

3(7,7%)

-

31(79,5%)

05(12,8%)

Nông dân

15(8,5%)

-

158(89,3%)

-

Giáo viên

01(33,3%)

-

2(66,7%)

-

-

03(100%)

-

-

04(100%)

-

-

04(100%)

-

-

03(100%)

-

-

03(100%)

Cán

bộ,

công chức
Sinh viên

-

39(100%

04(2,3%) 177(100%)

Qua khảo sát trong phạm vi luận văn, kết quả ở bảng 2.9 trên cho thấy phần
lớn người dân có chung một mong muốn là học đồng thời chữ quốc ngữ với chữ
dân tộc. Lựa chọn này có sự chênh lệch về trình độ, độ tuổi, nghề nghiệp nhưng
không đáng kể. Kết quả này cho thấy nhận thức của người dân họ đã thấy được tầm
quan trọng của việc sử dụng song song hai thứ tiếng. Thứ nhất để lưu giữ lại tiếng
của dân tộc mình. Thứ hai để hòa chung trong sự phát triển của cái tiếng nói các dân
tộc anh em khác.
2.4.2.4. Thái độ đối với phạm vi sử dụng tiếng dân tộc
Một khía cạnh khác mà chúng tôi nhận thấy sẽ làm rõ được tình hình sử dụng
tiếng dân tộc và tiếng Việt của đồng bào đó là phạm vi sử dụng tiếng dân tộc. 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 8 - Phiếu khảo sát) với 6 tình
huống được đề xuất:
(1) Sử dụng trong giao tiếp hàng ngày
(2) Sử dụng trong giao tiếp hành chính
(3) Sử dụng trong sách, báo, phát thanh, truyền hình...
(4) Sử dụng trong in pano, áp phích...
(5) Sử dụng trong nghi lễ, cúng bái
(6) Giảng dạy ở trường

Và nguyện vọng của đồng bào được phản ánh như sau:
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Bảng 2.10. Thái độ đối với phạm vi sử dụng tiếng dân tộc
TT

Tổng số

Tỉ lệ %

226

100%

-

-

Có

178

78,8%

Không

48

21,2%

Trong sách, báo, phát Có

170

75,2%

thanh, truyền hình...

Không

56

24,8%

Có

145

64,2%

Không

81

35,8%

Có

190

84,1%

Không

36

15,9%

Có

185

81,9%

Không

41

18,1%

1

Giao tiếp hàng ngày

2

Giao tiếp hành chính

3

Thái độ

Hoàn cảnh

4

Trong pano, áp phích

5

Trong nghi lễ, cúng bái

6

Giảng dạy ở trường

Có
Không

Nhìn vào bảng kết quả 2.10, chúng ta có thể nhận thấy rằng, phạm vi mà
người dân mong muốn ngôn ngữ dân tộc của mình được sử dụng nhiều nhất là trong
giao tiếp hàng ngày (100%); tiếp đến là trong nghi lễ, cúng bái (84,1%); trong giảng
dạy ở trường (81,9%); trong trong giao tiếp hành chính (78,8%) và các phương tiện
truyền thông và (75,2%). Phạm vi mà tỉ lệ người dân ít lựa chọn nhất là trong việc
in pano, áp phích (64,2%). Đối với hầu hết các phạm vi sử dụng được đề xuất, tỉ lệ
lựa chọn đều trên 70%, riêng với việc dùng ngôn ngữ dân tộc để in pano, áp phích
cũng có trên 60% số người dân lựa chọn. Trong khi đó, câu trả lời chủ yếu tập trung
vào các phạm vi là giao tiếp hàng ngày; lễ nghi, cúng bái; trong trường học và các
phương tiện sách, báo, truyền thông. Kết quả này phần nào đã phản ánh ý thức của
người Thái về vai trò của tiếng Thái đồng thời cho thấy sức sống của hai ngôn ngữ
này trong cộng đồng là rất lớn.
2.4.2.5. Thái độ đối với việc duy trì ngôn ngữ dân tộc
Để có thể có cái nhìn đầy đủ hơn về thái độ ngôn ngữ của người dân tộc
thiểu số thì một trong những vấn đề không kém phần quan trọng là thái độ của
người dân đối với việc duy trì ngôn ngữ riêng của họ và lưu truyền cho thế hệ sau.
Khi được hỏi: “Bạn có muốn con cái bạn tiếp tục sử dụng ngôn ngữ dân tộc của
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bạn không và tại sao?” (câu 9 - Phiếu khảo sát) với 6 phương án trả lời được đề
xuất:
(1) Có, để bảo tồn bản sắc dân tộc
(2) Có, để giao tiếp với người cùng dân tộc
(3) Có, để giao tiếp và bảo tồn
(4) Không vì không thích
(5) Không vì không cần thiết, chỉ cần học tiếng Việt

(6) Không có ý kiến
Bảng 2.11. Thái độ đối với việc duy trì ngôn ngữ dân tộc
Thái độ

TT

Tổng

Tỉ lệ %

1

Có, để bảo tồn bản sắc dân tộc

95/226

42,0%

2

Có, để giao tiếp với người cùng dân tộc

155/226

68,6%

3

Có, để giao tiếp và bảo tồn

175/26

77,4%

4

Không vì không thích

15/226

6,6%

65/26

28,8%

25/226

11,1%

5
6

Không vì không cần thiết, chỉ cần học tiếng
Việt

Không có ý kiến

Với tỉ lệ cao số người dân mong muốn con cái mình thành thạo ngôn ngữ dân
tộc (77,4%) không chỉ để giao tiếp mà còn để bảo tồn bản sác dân tộc cho thấy
người dân ý thức rất cao về việc lưu giữ bản sắc dân tộc của họ trong đó có ngôn
ngữ đòng thời cũng là một sự khẳng định vai trò và sức sống của những ngôn ngữ
Thái trong cộng đồng. Một khi thế hệ đi trước vẫn muốn ngôn ngữ của mình được
chuyển giao sang các thế hệ kế tiếp thì ngôn ngữ ấy chắc chắn vẫn sẽ được bảo tồn
và gìn giữ. Tuy nhiên, ở hướng ngược lại, đối với những ý kiến không muốn con cái
tiếp tục sử dụng tiếng dân tộc vì không cần thiết thì tỉ lệ là 28,8%.
Khi phỏng vấn sâu ở nhóm đối tượng này, chúng tôi nhận thấy việc người dân
chỉ muốn con cái họ học tiếng Việt mà không cần duy trì ngôn ngữ dân tộc chủ yếu
xuất phát từ nguyên nhân rằng: tiếng Việt hữu ích hơn trong học hành hay xin việc
làm trong tương lai. Tiếng dân tộc thiểu số hầu như không có tác dụng trong việc
học hành, thi cử hay tìm kiếm việc làm. Do đó những người này cho rằng không cần
duy trì tiếng mẹ đẻ thì con cái họ vẫn có thể có cuộc sống tốt. Tuy tỉ lệ này không
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cao so với tồng thể nhưng việc ngôn ngữ dân tộc không được sử dụng trong các môi
trường mang tính pháp lý ít nhiều cũng có tác động đến thái độ của người dân.
2.4.3. Thái độ đối với những ngôn ngữ được sử dụng trong cộng đồng
Khi tìm hiểu thái độ của người dân khi sử dụng các ngôn ngữ khác nhau “Bạn
cảm thấy thế nào khi…”(Câu 10 - Phiếu khảo sát), chúng tôi đặt ra 4 tình huống:
(1) Nói tiếng dân tộc mình trong bản làng
(2) Nói tiếng dân tộc mình ở nơi có nhiều người dân tộc khác
(3) Nghe thấy tiếng Việt được sử dụng trong bản làng
(4) Nghe thấy tiếng dân tộc khác được sử dụng trong bản làng

Với 3 phương án trả lời là:
(a) Bình thường
(b) Thích
(c) Không thích
Kết quả khảo sát như sau:
Bảng 2.12. Thái độ đối với những ngôn ngữ được sử dụng trong cộng đồng
TT
1

2

3

4

Thái độ

Hoàn cảnh
Nói tiếng dân tộc mình trong
bản làng
Nói tiếng dân tộc mình ở nơi
có nhiều người dân tộc khác
Nghe thấy tiếng Việt được sử
dụng trong bản làng
Nghe thấy tiếng dân tộc khác
được sử dụng trong bản làng

Tổng

Tỉ lệ %

-

-

226

100%

Không thích

-

-

Bình thường

46

20,4%

Thích

180

79,6%

Không thích

-

-

Bình thường

175

77,4%

Thích

51

22,6%

Không thích

-

-

Bình thường

165

73,0%

Thích

61

27,0%

-

-

Bình thường
Thích

Không thích

Kết quả ở bảng 2.12 cho thấy rằng việc sử dụng tiếng dân tộc mình ở trong bản
làng được người dân rất thích, và kể cả khi nói tiếng dân tộc mình ở nơi có nhiều
dân tộc khác. Kết quả này cho thấy người dân tộc thiểu số yêu ngôn ngữ của họ và
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họ không 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. Người dân 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 người dân là điều rất bình thường.
2.4.4. Thái độ đối với việc sử dụng ngôn ngữ trong trường học
Đối với câu hỏi: “Nếu được lựa chọn giữa một ngôi trường chi dạy tiếng Việt
và một ngôi trường dạy cả tiếng Việt và tiếng dân tộc thì bạn sẽ cho con em bạn
theo học trường nào?” (Câu 11 - Phiếu khảo sát) với hai phương án lựa chọn:
(a) Trường chỉ dạy tiếng Việt
(b) Trường dạy cả tiếng dân tộc và tiếng Việt
Kết quả là:
Bảng 2.13. Thái độ đối với việc sử dụng ngôn ngữ được trong trường học
Phương án lựa chọn

Tổng

Tỉ lệ %

Trường chỉ dạy tiếng Việt

26/226

11,5%

Trường dạy cả tiếng dân tộc và tiếng Việt

200/226

88,5%

Việc có đến 88,5% số người được hỏi chọn trường dạy cả hai ngôn ngữ cho
thấy người dân rất mong muốn được dạy chữ viết dân tộc của họ và được dạy ở
chính nhà trường - một môi trường giáo dục quy củ. Có những người dân tuy không
biết chữ viết dân tộc và cho biết nếu được lựa chọn và nếu ngôn ngữ của họ được
giảng dạy trong nhà trường thì họ vẫn muốn con cái họ được học. Kết quả này cũng
là một tín hiệu tích cực cho việc triển khai giảng dạy chữ viết dân tộc trong nhà
trường.
2.5. Tình hình sử dụng ngôn ngữ dựa trên sự khác biệt về môi trường
giao tiếp
Ở phần 2.4, luận văn đã nghiên cứu và phân tích tình hình sử dụng ngôn ngữ của
người Thái là nữ . Những đặc điểm về khả năng và thái độ ngôn ngữ sẽ đóng vai trò
giúp xác định đặc điểm của trạng thái song ngữ trong đó có việc sử dụng ngôn ngữ
của người dân trong các tình huống giao tiếp khác nhau. Nghiên cứu về tình hình sử
dụng ngôn ngữ trong các phạm vi giao tiếp sẽ cho thấy vị thế và sự phân công chức
năng của các ngôn ngữ này trong cộng đồng đa ngữ. Kết quả khảo sát được trình
61

bày cụ thể trong các phần sau.
2.5.1. Đặc điểm sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp gia đình
Đối với phạm vi giao tiếp gia đình, chúng tôi đưa ra 10 tình huống giao tiếp
cụ thể:
*

Những tình huống đại diện tùy thuộc vào đối tượng giao tiếp:

(1) Ngôn ngữ thường dùng khi nói với ông, bà
(2) Ngôn ngữ thường dừng khi nói với cha, mẹ
(3) Ngôn ngữ thường dùng khi nói với vợ/ chồng
(4) Ngôn ngữ thường dừng khi nói với anh, chị, em ruột
(5) Ngôn ngữ thường dùng khi nói với con, cháu
*

Những tình huống chung khi nói chuyện với người thân trong những ngữ

cảnh cụ thể:
Ngôn ngữ nói với người thân khi ăn cơm:

*

(1) Ngôn ngữ nói với người thân khi thực hiện các nghi lễ
(2) Ngôn ngữ nói với người thân khi trao đổi các vấn đề mang tính chính trị,

hành chính
(3) Ngôn ngữ nói với người thân khi tranh luận, cãi nhau
(4) Ngôn ngữ sử dụng khi tức giận với con cái

2.5.1.1. Đặc điểm sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp gia đình theo từng 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 2.14:
Bảng 2.14. Tình hình sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp gia đình của người dân
theo đối tượng giao tiếp
TT

Hoàn cảnh

Ngôn ngữ

Tổng

Tỉ lệ

-

-

226

100%

Cả hai ngôn ngữ

-

-

Tiếng Việt

-

-

226

100%

-

-

Tiếng Việt
1

2

Nói với ông, bà

Nói với cha, mẹ

Tiếng dân tộc

Tiếng dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
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Tiếng Việt
3

4

5

Nói với vợ, chồng

Nói với anh, chị em
ruột

-

-

226

100%

Cả hai ngôn ngữ

-

-

Tiếng Việt

-

-

226

100%

-

-

Tiếng Việt

15

6,5%

Tiếng dân tộc

211

93,4%

-

-

Tiếng dân tộc

Tiếng dân tộc
Cả hai ngôn ngữ

Nói với con, cháu

Cả hai ngôn ngữ

Những kết quả ở bảng trên đã chỉ ra rằng trong giao tiếp gia đình, người Thái là
nữ ở Chiềng Bằng 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), giao tiếp với
những người ngang hàng (vợ, chồng, anh, chị, em) hầu hết người dân chỉ sử dụng
tiếng mẹ đẻ. Hai trường hợp mà người dân sử dụng tiếng mẹ đẻ hoàn toàn là khi nói
chuyện với ông/ bà và khi nói chuyện với cha/ mẹ. Đối với những người đã có gia
đình và có con thì hầu hết cũng đều sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ khi nói chuyện với vợ/
chồng, nói chuyện với con/ cháu.
2.5.1.2. Đặc điểm sử dụng ngôn ngữ khi giao tiếp với người thân trong gia
đình theo 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 2.15
Bảng 2.15. Tình hình sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp gia đình của
người dân
TT

Hoàn cảnh

1

Khi ăn cơm

2

Khi thực hiện các nghi lễ

3

Khi trao đổi chính trị, các

Ngôn ngữ

Tổng

Tỉ lệ %

Tiếng Việt
Tiếng dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
Tiếng Việt

226
226
20

100%
100%
8,8%
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vấn đề thời sự, học hành

Tiếng dân tộc
141
62,4%
Cả hai ngôn ngữ
65
28,8%
Tiếng Việt
4
Khi tranh luận, cãi nhau Tiếng dân tộc
226
100%
Cả hai ngôn ngữ
Tiếng Việt
5
Khi tức giận với con cái Tiếng dân tộc
226
100%
Cả hai ngôn ngữ
Trong tất cả tình huống giao tiếp với người thân ở những ngữ cảnh khác nhau
mà luận văn đặt ra, tỉ lệ người dân sử dụng tiếng dân tộc hầu hết đều trên 60%. Tình
huống mà người dân hoàn toàn sử dụng ngôn ngữ của dân tộc mình là khi thực hiện
các nghi lễ; tình huống tranh luận, cãi nhau; tình huống nói chuyện với người thân
khi ăn cơm và khi tức giận với con cái.
Tình huống giao tiếp gia đình có tỉ lệ người dân sử dụng cả tiếng Việt và tiếng
dân tộc của họ nhiều nhất là khi trao đổi các vấn đề mang tính chính luận hay việc
học hành của con cái. Có 28,8% cho biết họ dùng cả hai ngôn ngữ trong tình huống
này.
Nhìn chung, có thể thấy, với những tình huống giao tiếp mang tính chất suồng
sã, thân mật (khi tranh luận, cãi nhau hay tức giận với con cái) thì người dân thường
ưu tiên ngôn ngữ dân tộc. Tình huống nghi lễ trong gia đình cũng là tình huống mà
tất cả người dân đều chỉ dùng tiếng dân tộc của họ. Khi được phỏng vấn sâu, theo
những người được khảo sát, họ cho rằng sử dụng ngôn ngữ dân tộc của họ thuận
tiện cho họ hơn khi biểu đạt đầy đủ và chính xác cảm xúc của họ trong các hoàn
cảnh trên. Nhiều người dân 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 người dân 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.
Với trường hợp người dân lựa chọn sử dụng tiếng Việt nhiều hơn là khi trao đổi
các vấn đề mang tính chính luận, học hành thì theo khảo sát của chúng tôi phần lớn
là những người có trình độ học vấn cao và chủ yếu rơi vào nhóm nghề nghiệp là học
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sinh, sinh viên hay giáo viên, hành chính. Và ở những trường hợp này, kết quả
phỏng vấn sâu cho biết khi dùng tiếng Việt là người dân thường có ý thức lựa chọn
để diễn đạt chính xác các thuật ngữ chính trị, hành chính và cũng để phát triển khả
năng tiếng Việt. Mặt khác, có nhiều cụm từ mang tính hành chính, chính trị như “ủy
ban nhân dân, hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân...” thì không có
trong ngôn ngữ dân tộc mà dùng luôn từ tiếng Việt. Do vậy, phần lớn người dân có
trình độ học vấn cao và hay phải sử dụng các phong cách ngôn ngữ hành chính,
chính luận thì họ cho biết họ dùng tiếng Việt thường xuyên trong những hoàn cảnh
cần trao đổi những vấn đề này hơn so với ngôn ngữ dân tộc.
2.5.2. Đặc điểm sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp cộng đồng
Đối với giao tiếp ở cộng đồng, luận văn phân chia thành 20 tình huống giao
tiếp khác nhau và kết quả sẽ được trình bày và phân tích cụ thể như sau:
2.5.2.1. Đặc điểm sử dụng ngôn ngữ khi thực hiện các hoạt động ở cộng
đồng
Để khảo sát tình hình sử dụng ngôn ngữ của người dân khi thực hiện các hoạt
động tại cộng đồng thì chúng tôi đề xuất 4 tình huống tiêu biểu (trên cơ sở tham
khảo những công trình đi trước):
(1) Khi hát hò, kể chuyện
(2) Khi cúng bái
(3) Trong nghi lễ, cưới hỏi, tang ma
(4) Khi ghi chép

Và kết quả được trình bày trong bảng 2.16:
Bảng 2.16. Tình hình sử dụng ngôn ngữ khi thực hiện các hoạt động
ở cộng đồng
TT
1

2

Hoàn cảnh
Khi hát hò, kể
chuyện
Khi cúng bái

Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
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Tổng

Tỉ lệ %

20
151
55
0
226
0

8,8%
66,8%
24,3%
0%
100%
0%

Tiếng Việt
3
Tiếng dân tộc
hỏi, tang ma
Cả hai ngôn ngữ
Tiếng Việt
4
Khi ghi chép
Tiếng dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
Những số liệu ở bảng 2.16 cho thấy khi thực hiện
Trong nghi lễ, cưới

0
0%
226
100%
0
0%
222
98,2%
04
1,8%
0
0%
các hoạt động trong cộng

đồng, người dân tộc thiểu số cũng luôn ưu tiên lựa chọn tiếng dân tộc của mình.
Hoạt động cúng bái ở cộng đồng là hoạt động mà người dân sử dụng hoàn toàn
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 (100%). Với những người không
dùng hoàn toàn tiếng dân tộc thì đa phần đều sử dụng cả tiếng Việt và tiếng dân tộc.
Thậm chí những người buôn bán ở gần đường, người làm giáo viên, cán bộ hành
chính cho biết: mặc dù phần lớn thời gian tham gia sinh hoạt, học tập và làm việc
với người Việt 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.
Trong các hoạt động mang tính văn hóa văn nghệ như hát hò, kể chuyện thì
sự tham gia của tiếng Việt với 8,8%, sử dụng cả hai ngôn ngữ với 24,3% trong tổng
số 226 người được phỏng vấn lựa chọn sử dụng kết hợp với tiếng dân tộc. Đáng chú
ý là có 17 người cho biết họ hầu như chỉ sử dụng tiếng Việt trong tình huống này và
họ đều là người dân tộc Thái. Con số này phần nào thể hiện tính hòa nhập của 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 khả năng tiếng Việt tốt nhất.
Trong ghi chép, tuy có 02 người biết chữ viết tiếng dân tộc của họ nhưng
tuyệt đại đa số những người biết chữ tiếng Việt đều sử dụng tiếng Việt để thực hiện
ghi chép. Điều này cho thấy sự 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.
Những kết quả vừa được phân tích ở trên đã khẳng định vai trò của ngôn ngữ
dân tộc trong các hoạt động cộng đồng. Và những kết quả này cũng cho thấy người
Thái sử dụng tiếng dân tộc của họ thể hiện xu thế hòa nhập với tiếng Việt. Điều đó
phần nào thể hiện vị thế của tiếng Thái trong cộng đồng dân tộc ở Quỳnh Nhai nói
riêng và Sơn La nói chung.
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2.5.2.2. Đặc điểm sử dụng ngôn ngữ khi đến nhà người khác và khi có khách
đến nhà
Với tình huống khi đến nhà người khác và khi có khách đến nhà thì chúng tôi
phân chia thành 6 tình huống nhỏ tùy vào đối tượng giao tiếp:
(1) Đến nhà người cùng dân tộc
(2) Đến nhà người dân tộc khác
(3) Đến nhà người dân tộc Kinh
(4) Nói với khách đến nhà là người cùng dân tộc
(5) Nói với khách đến nhà là người khác dân tộc
(6) Nói với khách đến nhà là người dân tộc Kinh

Và kết quả được trình bày trong bảng 2.17:
Bảng 2.17: Tình hình sử dụng ngôn ngữ khi đến nhà người khác và khi có
khách đến nhà
TT
1

2

3

4

5

6

Hoàn cảnh
Đến nhà người cùng
dân tộc
Đến nhà người khác
dân tộc
Đến nhà người dân
tộc Kinh
Nói với khách đến nhà
là người cùng dân tộc
Nói với khách đến nhà
là người khác dân tộc
Nói với khách đến nhà
là người dân tộc Kinh
Từ những kết quả ở bảng

Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
2.17 có thể thấy đối với
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Tổng

Tỉ lệ %

0
0%
226
100%
0
0%
220
97,3%
6
2,7%
0
0%
226
100%
0
0%
0
0%
220
97,3%
6
2,7%
0
0%
215
95,1%
11
4,9%
0
0%
226
100%
0
0%
0
0%
những trường hợp có

khách đến nhà hay đến nhà người khác cùng dân tộc thì số người dân ưu tiên sử
dụng tiếng dân tộc của họ gần như tuyệt đối .
Đối với trường hợp khi có khách đến nhà là người khác dân tộc thì tình hình
cũng tương tự người Thái lựa chọn sử dụng tiếng Việt. Những con số này cũng rất
họp lý với những khảo sát về khả năng ngôn ngữ ở trên. Người Thái với khả năng
tiếng Việt cao hơn thì thường cũng có sự lựa chọn sử dụng tiếng Việt nhiều hơn.
Với những người không sử dụng tiếng Việt để giao tiếp với người khác dân tộc
trong hai hoàn cảnh này thì đều cho biết họ sử dụng ngôn ngữ nào tùy vào từng
trường hợp cụ thể. Một số người khi được phỏng vấn sâu đã trả lời rằng nếu khách
đến nhà mà có thể nói được ngôn ngữ của họ thì họ vẫn muốn được giao tiếp bằng
tiếng dân tộc của họ.
2.5.2.3. Đặc điểm sử dụng ngôn ngữ trong các hoàn cảnh giao tiếp nơi công
cộng, hành chính, nơi làm việc, học tập
Các hoàn cảnh giao tiếp nơi công cộng (chợ, bưu điện, trạm y tế,...), giao tiếp
hành chính và giao tiếp ở nơi làm việc, học tập cũng được phân chia thành 10 tình
huống nhỏ tùy vào đối tượng giao tiếp:
(1) Giao tiếp với người gặp lần đầu mà không biết dân tộc của họ
(2) Giao tiếp nơi công cộng với người cùng dân tộc
(3) Giao tiếp nơi công cộng với người khác dân tộc
(4) Giao tiếp nơi công cộng với người dân tộc Kinh
(5) Giao tiếp hành chính với người cùng dân tộc
(6) Giao tiếp hành chính với người khác dân tộc
(7) Giao tiếp hành chính với người dân tộc Kinh
(8) Giao tiếp nơi làm việc với người cùng dân tộc
(9) Giao tiếp nơi làm việc với người khác dân tộc

(10) Giao tiếp nơi làm việc với người dân tộc Kinh
Kết quả được trình bày trong bảng 2.18, 2.19 và 2.20:
Bảng 2.18: Tình hình sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp nơi cộng đồng
TT

Hoàn cảnh

1

Người gặp lần đầu mà

Ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng dân tộc
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Tổng

Tỉ lệ %

226
0

100%
0%

2

3

4

TT

không biết dân tộc của họ Cả hai ngôn ngữ
0
0%
8
3,5%
Giao tiếp nơi công cộng Tiếng Việt
Tiếng dân tộc
203
89,8%
với người cùng dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
15
6,6%
Tiếng Việt
226
100%
Giao tiếp nơi công cộng
Tiếng dân tộc
0
0%
với người khác dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
0
0%
Tiếng Việt
226
100%
Giao tiếp nơi công cộng
Tiếng dân tộc
0
0%
với người dân tộc Kinh
Cả hai ngôn ngữ
0
0%
Bảng 2.19. Tình hình sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp hành chính
Hoàn cảnh

Ngôn ngữ

Tổng

Tỉ lệ %

Tiếng Việt
1
Tiếng dân tộc
226
100%
người cùng dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
Tiếng Việt
226
100%
Giao tiếp hành chính với
2
Tiếng dân tộc
người khác dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
Tiếng Việt
226
100%
Giao tiếp hành chính với
3
Tiếng dân tộc
người dân tộc Kinh
Cả hai ngôn ngữ
Bảng 2.20. Tình hình sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp nơi làm việc,
Giao tiếp hành chính với

học tập
TT

Hoàn cảnh

Ngôn ngữ

Tổng

Tỉ lệ %

Tiếng Việt
1
Tiếng dân tộc
226
100%
với người cùng dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
Tiếng Việt
226
100%
Giao tiếp nơi làm việc
2
Tiếng dân tộc
với người khác dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
Tiếng Việt
226
100%
Giao tiếp nơi làm với
3
Tiếng dân tộc
việc người dân tộc Kinh
Cả hai ngôn ngữ
Từ kết quả được trình bày ở 3 bảng trên có thể rút ra một số nhận xét sau:
Giao tiếp nơi làm việc
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Nhìn chung, người dân ưu tiên sử dụng tiếng nói dân tộc của họ để giao tiếp
với người cùng dân tộc ở những nơi công cộng, trong giao tiếp hành chính, giao tiếp
nơi làm việc thì ngược lại với khả năng tiếng Việt khá cao, họ hầu như sử dụng
tiếng Việt khi giao tiếp ở những nơi công cộng, trong giao tiếp hành chính, giao tiếp
nơi làm việc với người khác dân tộc hay người Kinh. Kết quả này cho thấy người
dân tộc thiểu số sử dụng tiếng dân tộc hay tiếng Việt chịu sự chi phối một phần của
môi trường giao tiếp và đặc biệt bởi đổi tượng cùng tham gia giao tiếp. Với người
cùng dân tộc, họ ưu tiên sử dụng tiếng dân tộc, 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 người dân.
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Tiểu kết chương 2
Trong nội dung chương 2, chúng tôi đã xem xét tình hình sử dụng ngôn ngữ
của người Thái là nữ giới qua từng nhóm đối tượng khác nhau: các lứa tuổi, các
nhóm trình độ văn hóa, nghề nghiệp, môi trường giao tiếp và thái độ ngôn ngữ.
Chúng tôi xin đưa ra một vài nhận xét khái quát như sau:
- Khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ của người Thái là nữ giới ở xã Chiềng
Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La khá tốt. Điều này thể hiện ở chỗ là trong 226
người là nữ giới được khảo sát thì 226 người hoàn toàn có khả năng sử dụng tiếng
mẹ đẻ của mình. Tuy nhiên, việc sử dụng tiếng mẹ đẻ phần lớn chỉ được duy trì
trong phạm vi gia đình, làng bản, với những người đồng tộc, tần suất sử dụng tiếng
mẹ đẻ của các đối tượng được khảo sát giảm dần từ già đến trẻ. Điều này thể hiện ở
việc trong các đối tượng được khảo sát thì thành phần học sinh, sinh viên bao giờ
cũng có tỉ lệ sử dụng tiếng Thái ít nhất. Thay vào đó là khả năng sử dụng song ngữ
Thái - Việt. Đây cũng là một hiện tượng đáng lo ngại, nó cho thấy sự mai một dần
của tiếng mẹ đẻ ở thế hệ trẻ trong cộng đồng dân tộc. Như vậy, có thể thấy rằng
tiếng mẹ đẻ đang dần mất đi vai trò và vị trí của nó trong cộng đồng.
- Chúng tôi nhận thấy khả năng sử dụng tiếng Việt của người Thái là nữ giới
ở đây cũng khá tốt. Đặc biệt là những người ở độ tuổi học đường. Chỉ có một số
người ở độ tuổi ngoài lao động (trong tổng số 226 người là nữ giới) do không có
điều kiện học tập, tiếp xúc với tiếng Việt nên khả năng sử dụng tiếng Việt là hoàn
toàn không có (54 người mù chữ).
Phần lớn học sinh, sinh viên là những người sử dụng song song cả tiếng Thái
và tiếng Việt trong giao tiếp, tuy nhiên tần suất sử dụng tiếng Việt là nhiều hơn cả.
Khi tần suất sử dụng tiếng Việt nhiều thì đồng nghĩa với việc tần suất sử dụng tiếng
mẹ đẻ ít đi. Sự mai một tiếng Thái trong thế hệ trẻ là điều tất yếu. Tuy nhiên, người
dân tộc Thái là nữ giới ở xã Chiềng Bằng có ý thức cao về vai trò của tiếng Việt
và thái độ tích cực đối với ngôn ngữ của 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 ngôn
ngữ khác được sử dụng trong bản làng của mình.
Qua việc phân tích, lí giải, chúng tôi đã cố gắng phác họa một cách tổng quan
nhất về bức tranh ngôn ngữ của người Thái là nữ giới ở xã Chiềng Bằng, huyện
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Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La dựa trên sự khác biệt giữa các nhóm đối tượng. Để từ đó,
đi đến những đặc điểm riêng của từng nhóm với những đặc trưng khác nhau về khả
năng sử dụng ngôn ngữ ở những môi trường giao tiếp khác nhau.
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CHƯƠNG 3. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGÔN NGỮ CỦA NGƯỜI THÁI LÀ
NAM GIỚI Ở XÃ CHIỀNG BẰNG, HUYỆN QUỲNH NHAI, TỈNH SƠN LA
Như đã nói ở chương 2, khi nói về tình hình sử dụng ngôn ngữ của người
Thái là nam giới ở xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Chúng tôi
cũng sẽ phân tích trong các trường hợp liên quan đến độ tuổi, trình độ văn hóa, nghề
nghiệp, thái độ ngôn ngữ, môi trường giao tiếp.
3.1. Tình hình sử dụng ngôn ngữ dựa trên sự khác biệt về độ tuổi
Độ tuổi là nhân tố ảnh hưởng sâu sắc đến khả năng sử dụng tiếng Thái và
tiếng Việt của người Thái ở xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Vì
vậy, để có cái nhìn tổng quan hơn về tình hình sử dụng ngôn ngữ của nam giới ở
đây, chúng tôi cũng chia thành 4 nhóm tuổi: 6 - 1 5 tuổi, 1 6 - 3 0 tuổi, 3 1 - 5 0 tuổi và
trên 50 tuổi.
Bảng 3.1. Các nhóm tuổi của nam giới là người Thái ở xã Chiềng Bằng
Độ tuổi

6-15 tuổi

16 - 30 tuổi

31 - 50 tuổi

Trên 50 tuổi

Số lượng

30 (10,9)

87 (31,8)

92 (33,6)

65 (23,7%)

Tổng

274(100%)
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Bảng 3.2. Khả năng ngôn ngữ của người Thái là nam giới theo độ tuổi ở xã Chiềng Bằng
Độ

6-15 tuổi

tuổi
Mức
độ sử
dụng

Nghe
hiểu và
nói
được

Không
nghe

Đọc

hiểu

viết

và nói

được

được

15-30 tuổi
Không

Nghe

đọc

hiểu và

viết

nói

được

được

30-50 tuổi

Không
nghe

Đọc

Không

hiểu và

viết

đọc viết

nói

được

được

được

Nghe
hiểu và
nói
được

Trên 50 tuổi

Không
nghe
hiểu và
nói

Đọc viết
được

Không
đọc viết
được

được

Nghe
hiểu và
nói
được

Không
nghe
hiểu và
nói

Đọc viết
được

Không
đọc viết
được

được

Khả
năng

30

tiếng (100%)

0

0

0

87

0

01

86

92

(0%)

(0%)

(0%)

(100%)

(0%)

(1,1%)

0

30

0

87

0

87

0

(0%)

(100%)

(0%)

(100%)

(0%)

(100%)

(0%)

0

03

89

65

0

04

61

(0%)

(3,3%)

(96,7%)

(100%)

(0%)

(6,2%)

(93,8%)

92

0

81

11

62

03

45

20

(100%)

(0%)

(88,0%)

(12,0%

(98,9%) (100%)

Thái
Khả
năng

30

tiếng (100%)
Việt

74

(93,4%) (4,6%) (69,2%) (30,8%)

3.1.1. Nhóm tuổi trên 50
Trong 500 người được khảo sát thì nam giới có số lượng nhiều hơn nữ giới.
Ở độ tuổi trên 50, chúng tôi khảo sát được 65 người (23,7,4%) trong tổng số 274
người là nam. Cũng giống như nữ giới trong độ tuổi này, họ là những người sử
dụng tiếng mẹ đẻ rất thành thạo.
Có 28 người trong 65 người trên độ tuổi 50 được điều tra nằm trong độ tuổi
trên 50 đến dưới 60.Trong nhóm tuổi này, chúng tôi nhận thấy khả năng tiếng Việt
còn tốt hơn chút ít so với những người trên 60 tuổi. Khi tiếp xúc với chúng tôi, phần
lớn họ có thể nói chuyện được bằng tiếng Việt với những nội dung đơn giản, còn
một số vấn đề phức tạp thì họ vẫn dùng tiếng Thái.
Trao đổi với chúng tôi, ông Là Văn Sương (56 tuổi) ở bản Huổi Púa cho
biết: Những người già như chúng tôi ở bản này chủ yếu dùng tiếng Thái thôi, tiếng
Việt nói không quen đâu.
Còn lại 17 người trên 60 tuổi chủ yếu sử dụng tiếng Thái trong quá trình giao
tiếp, chỉ sử dụng tiếng Việt khi nói đến những vấn đề đơn giản hay nói đến tên
mình. Trong số những người đó, có hai người là ông Là Văn Pó (95 tuổi), ông Là
Văn Pẩu (74 tuổi) ở bản Bó Ban không có khả năng sử dụng tiếng Việt, mà hoàn
toàn sử dụng tiếng Thái trong giao tiếp hằng ngày.
Giống với nữ giới, môi trường giao tiếp của nam giới ở độ tuổi này cũng bị
bó hẹp trong phạm vi gia đình, làng bản. Vì thế mà tiếng mẹ đẻ là ngôn ngữ được sủ
dụng thường xuyên nhất trong giao tiếp. Đó vừa là hạn chế của môi trường giao tiếp
nhưng bên cạnh đó nó cũng vừa góp phần làm cho tiếng mẹ đẻ của họ được sử dụng
nhiều hơn trong cuộc sống hằng ngày. Hiện nay, những người trên 50 tuổi là những
người đã già cả, sức khỏe không còn được như trước nữa, cho nên họ ít (thậm chí là
không) tham gia vào các hoạt động ngoài xã hội. Phần lớn thời gian họ ở nhà quây
quần bên con cháu, hay giúp đỡ gia đình chăm lo ruộng vườn nếu có khả năng, do
đó mà môi trường giao tiếp không rộng, ngôn ngữ giao tiếp của họ cũng bị bó hẹp
lại. Nhưng đây chính là lớp người có vốn sống, vốn văn hóa phong phú, họ là những
người có khả năng lưu giữ ngôn ngữ của dân tộc mình rất tốt qua bao đời nay.
Phần lớn những người trong độ tuổi này đều xếp vào nhóm người mù chữ
(35,4%). Họ không có khả năng sử dụng tiếng Việt bằng văn bản. Chỉ có một số ít
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biết đọc, biết viết chữ Quốc ngữ nhưng cũng chỉ là những chữ gần gũi với mình
như: Họ tên mình và những người trong nhà, nhận được mặt tiền, tên ghi trên những
đồ vật trong nhà,... Nhiều khi đi vay tiền ngân hàng họ biết chữ nhưng vẫn điểm chỉ
mà không kí.
Có thể thấy, nam giới ở độ tuổi trên 50 sử dụng tiếng Thái rất tốt nhưng hạn
chế về giao tiếp tiếng Việt, nhất là giao tiếp bằng văn bản. Bởi vậy muốn tuyên
truyền chính sách, khoa học kĩ thuật tới đối tượng bà con nông dân gặp rất nhiều
khó khăn. Các văn bản muốn tuyên truyền đến bà con phải được thực hiện thông
qua khâu truyền miệng và mã hóa bằng tiếng Thái.
3.1.2. Nhóm tuổi từ 31 - 50
Chúng tôi khảo sát được 92 người (33,6%) trong tổng số 274 người là nam
giới. Ở độ tuổi này, nam giới có khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ thành thạo. Thường
thì với những người đàn ông có con đã khôn lớn, trong gia đình toàn những người
trưởng thành thì tiếng mẹ đẻ sẽ được sử dụng hoàn toàn trong giao tiếp hằng ngày.
Ngoài việc duy trì sử dụng tiếng mẹ đẻ trong giao tiếp gia đình, với những người
đồng tộc, thì khi ra ngoài xã hội, họ sẽ sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp. Ở những
cơ quan nhà nước, những nơi công cộng, họ hoàn toàn sử dụng tiếng Việt với tất cả
mọi người. Tiếng mẹ đẻ chỉ được sử dụng khi có sự trao đổi giữa những ngưởi đồng
tộc với nhau.
Nam giới ở độ tuổi này khả năng sử dụng chữ viết tiếng Việt đã cao hơn hẳn
so với nhóm trên 50 tuổi. Khi chúng tôi đưa phiếu điều tra, phần lớn họ đọc và điền
được các thông tin theo yêu cầu, chỉ một phần nhỏ không đọc được nhưng vẫn có
khả năng nói tiếng Việt. Qua điều tra, chúng tôi thấy tần suất và khả năng sử dụng
tiếng Việt của nam giới nhóm tuổi này tăng đáng kể về số lượng cũng như chất
lượng so với nữ giới cùng nhóm tuổi. Trong 92 người được khảo sát chỉ có 11
người (12,0%) không có khả năng giao tiếp tiếng Việt bằng văn bản thì cũng là
những người có độ tuổi gần 50. Mức độ sử dụng tiếng Việt của họ chiếm khoảng
35% trong hoạt động giao tiếp hàng ngày, còn tiếng Thái vẫn chiếm vị trí chủ đạo.
Nhìn chung, nam giới ở độ tuổi này giống với nữ giới là họ có khả năng sử
dụng tiếng Thái rất thành thạo. Việc sử dụng tiếng mẹ đẻ vẫn luôn được duy trì
trong giao tiếp gia đình, làng bản, với những người đồng tộc. Khả năng song ngữ
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Thái - Việt rất tốt nên việc lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp của họ trong từng hoàn cảnh
với từng đối tượng giao tiếp khác nhau rất phong phú.
3.1.3. Nhóm tuổi từ 16 - 30
Chúng tôi khảo sát được 87 người (31,8%) trong tổng số 274 người là nam
giới. Ở độ tuổi này nam giới cũng giống như nữ giới, với một số người chưa lập gia
đình thì họ có cơ hội tiếp xúc với xã hội bên ngoài nhiều hơn so với những người ở
độ tuổi ngoài lao động (trên 60 tuổi). Trong số 87 người thì có những người đang
theo học tại các trường THPT, chuyên nghiệp và những người có những người có
những công việc khác nhau ngoài xã hội. Vì vậy mà môi trường giao tiếp của họ
được mở rộng rất nhiều cho nên việc lựa chọn ngôn ngữ trong giao tiếp của họ cũng
rất linh hoạt và nhạy bén. Tùy thuộc vào từng hoàn cảnh, từng tình huống cụ thể và
đối tượng giao tiếp khác nhau, họ sẽ sử dụng ngôn ngữ giao tiếp cho phù hợp.
Những người ở nhóm tuổi này đều có khả năng sử dụng thành thạo tiếng mẹ đẻ của
mình, tức là có thể nghe hiểu và giao tiếp bằng tiếng Thái. Đa số họ có thể sử dụng
được cả chữ Thái khi giao tiếp với người đồng tộc. Tiếng mẹ đẻ luôn được họ duỵ
trì trong giao tiếp gia đình, làng bản, với những người đồng tộc.
Cũng giống với nữ giới, đối với những người đàn ông mới lập gia đình, khi
con cái còn nhỏ, họ thường phải sử dụng song song cả tiếng Thái và tiếng Việt khi
giao tiếp với chúng. Ngoài ra, ở những nơi công cộng, các cơ quan nhà nước, họ
hoàn toàn sử dụng tiếng Việt khi giao tiếp. Tiếng Thái chỉ được sử dụng khi có
những trao đổi riêng lẻ với những người đồng tộc.
Ông Lù Văn Cư (sinh năm 1964) trưởng công an xã, cho biết: mỗi tuần giao
ban một lần. Nếu có cấp trên dự nhất là lãnh đạo người Kinh thì sử dụng tiếng Việt
hoàn toàn, còn nếu không có người dự thì thỉnh thoảng vẫn sử dụng tiếng Thái để
trao đổi với các công an viên (đều là người Thái) hay nói chuyện với nhau về những
chủ đề nhạy cảm.
Ông Lò Văn Tụ (sinh năm 1966) Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã cho biết:
Khi trao đổi với các lãnh đạo trên xã, những người dân tộc khác thì chúng tôi hoàn
toàn sử dụng tiếng Việt, còn khi đi đến các bản, tiếp xúc với bà con nông dân thì
chúng tôi phải dùng thêm cả tiếng Thái nữa mới có thể giao tiếp hiệu quả được.
Theo khảo sát thì nam giới trong độ tuổi này giữ những cương vị nhất định
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trong làng, xã và tham gia các hoạt động xã hội ở xã, huyện. Họ là những người trụ
cột chính trong gia đình và có trình độ học vấn tốt nhất so với các nhóm tuổi khác
của người Thái. Vì vậy việc sử dụng tiếng Việt của họ cũng tốt nhất so với tất cả
các nhóm tuổi. Họ có thể giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Việt mà không cần sử dụng
thêm tiếng Thái. Qua điều tra, chúng tôi nhận thấy nam giới ở độ tuổi này có tần
suất sử dụng tiếng Việt tương đối cao: với những người đang đi học và đi làm thì
tàn suất sử dụng tiếng Việt chiếm 90%, với những người đã lập gia đình và lao động
nông nghiệp thì giảm hơn hẳn, chỉ chiếm 60% trong giao tiếp hàng ngày. Và 100%
nam giới trong độ tuổi này có thể nghe, hiểu, đọc, viết tiếng Việt.
Qua điều tra, chúng tôi nhận thấy nam giới ở độ tuổi này có tần suất sử dụng
tiếng Việt tương đối cao: với những người đang đi học tùy từng đối tượng giao tiếp
khác nhau, họ sẽ sử dụng ngôn ngữ giao tiếp cho phù hợp. Những người ở nhóm
tuổi này đều có khả năng sử dụng thành thạo tiếng mẹ đẻ của mình, tức là có thể
nghe hiểu và giao tiếp bằng tiếng Thái. Đa số họ có thể sử dụng được cả chữ Thái
khi giao tiếp với người đồng tộc.Tiếng mẹ đẻ luôn được họ duy trì trong giao tiếp
gia đình, làng bản, với những người đồng tộc.
3.1.4. Nhóm tuổi từ 6-15
Ở độ tuổi này chúng tôi khảo sát được 60 người (chiếm 21,9%), trong đó có
30 người học Tiểu học, 30 người học ở bậc THCS.
Đối với các em đang theo học ở bậc Tiểu học, chúng tôi khảo sát 100% các
em có khả năng sử dụng tiếng Thái. So với nữ giới thì sự chênh lệch này không quá
lớn. Như đã nói ở phần trên thì ở độ tuổi này, các em mới đang trong giai đoạn đầu
của việc học tập, tiếng Việt là hành trang không thể thiếu trong suốt quá trình học
tập sau này, vì vậy mà việc học tiếng Việt luôn được chú trọng nhiều hom. Ở độ
tuổi này, khả năng sử dụng song ngữ Thái - Việt của các em đã bắt đầu hình thành.
Tiếng Việt vẫn chiếm ưu thế khi nó được sử dụng thường xuyên ở môi trường học
đường, đồng thời, nó cũng được sử dụng song song với tiếng mẹ đẻ trong quá trình
giao tiếp ở gia đình và làng bản. Cả nam giới và nữ giới đang theo học ở bậc Tiểu
học đều có điểm chung trong việc sử dụng ngôn ngữ. Việc học tiếng mẹ đẻ được coi
là tự nhiên từ bố mẹ và những người xung quanh giao tiếp, hay khi giao tiếp với bạn
bè đồng trang lứa thì tự khắc sẽ biết nói.
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Tóm lại, khi các em mới đang ở những giai đoạn đầu tiên của việc học tập,
thì tiếng Việt luôn đóng một vai trò thiết yếu trong việc học cũng như trong đời
sống. Học tốt tiếng Việt sẽ giúp các em tạo lập nền tảng vững chắc cho việc học tập
sau này. Ở độ tuổi này các em chủ yếu mới học chữ Quốc ngữ còn chữ Thái chưa
được quan tâm.
Những em đang học ở bậc THCS, ngoài việc đã có thể sử dụng khá thành
thạo tiếng mẹ đẻ thì các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt cửa các em đã được
hoàn chỉnh và ngày càng phát triển hơn so với các em học ở bậc Tiểu học. Khả năng
song ngữ Thái - Việt cũng có thể nói là khá tốt. So với nữ giới ở độ tuổi này thì đặc
điểm sử dụng ngôn ngữ không có gì khác biệt và nổi bật. Hiện trạng sử dụng song
song ngôn ngữ trong giao tiếp gia đình vẫn diễn ra.
Đối với nhóm tuổi này, các em sử dụng tiếng Việt với tần suất khá lớn
(chiếm 90%) trong giao tiếp hàng ngày. Vì phần lớn thời gian các em dành cho việc
học tập và 100% các em ở độ tuổi này có thể nghe, hiểu, đọc, viết tiếng Việt.
Tóm lại, so với nữ giới thì tình hình sử dụng tiếng mẹ đẻ của nam giới ở mọi
lứa tuổi không có điểm gì nổi bật và đáng chú ý. Tần suất sử dụng tiếng mẹ đẻ giảm
dần theo độ tuổi. Có nghĩa là, tuổi càng trẻ thì sử dụng tiếng mẹ đẻ càng ít, môi
trường giao tiếp càng rộng thì việc sử dụng tiếng Việt càng nhiều. Đối với cả hai
giới, khả năng sử dụng, duy trì và bảo tồn tiếng mẹ đẻ ở độ tuổi ngoài lao động là
tốt nhất. Khi môi trường giao tiếp càng bị bó hẹp, không có điều kiện tiếp xúc với
các hoạt động ngoài xã hội tiếng mẹ đẻ lại càng được sử dụng thường xuyên hơn.
3.2. Tình hình sử dụng ngôn ngữ dựa trên sự khác biệt về trình độ văn
hóa
Bảng 3.3. Trình độ văn hóa của nam giới là người Thái ở xã Chiềng Bằng
Trình độ

Số lượng

Tỉ lệ %

Mù chữ

34

12,4%

Lớp 1 - Lớp 5

75

27,4%

Lớp 6 - Lớp 9

93

33,9%

Lớp 10 - Lớp 12

56

20,4%

Trên 12

16

5,8%
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Ghi chú

Tổng

274

100%

Để khảo sát tình hình sử dụng tiếng mẹ đẻ ở nam giới qua sự khác biệt về
trình độ văn hóa, giống với nữ giới chúng tôi cũng chia thành 5 nhóm trình độ
tương ứng với các lớp trong chương trình phổ thông hiện nay:
- Mù chữ.
- Nhóm đã và đang có trình độ từ lớp 1 đến lớp 5.
- Nhóm đã và đang có trình độ từ lớp 6 đến lớp 9.
- Nhóm đã và đang có trình độ từ lớp 10 đến lớp 12.
- Nhóm có trình độ trên lớp 12.
Trong tổng số 274 người là nam giới được khảo sát thì có 240 người (chiếm
89,1%) có trình độ từ lớp 1 trở lên, còn lại 34 người (chiếm 11,3%) là mù chữ. Từ
những số liệu trên, chúng tôi sẽ đi vào phân tích tình hình sử dụng ngôn ngữ của
từng nhóm.
3.2.1. Mù chữ
Tình trạng mù chữ ở nam giới chủ yếu ở nhóm tuổi 31-50 và trên 50 tuổi nhất
là những người ngoài tuổi lao động (trên 60 tuổi). Những người này đều có thể sử
dụng thành thạo tiếng mẹ đẻ của mình và sử dụng một cách triệt để. Trong 34 người
thì chỉ có 03 người (ngoài 70 tuổi) không có khả năng sử dụng tiếng Việt, ba người
này sử dụng hoàn toàn tiếng Thái với tất cả mọi người ở mọi hoàn cảnh khác nhau.
Còn lại 31 người có khả năng sử dụng song ngữ ở phương diện lời nói. Tuy nhiên,
tần suất sử dụng tiếng Thái trong giao tiếp là nhiều hơn hẳn (chiếm 90%).
Như đã nói ở trên, phần lớn tình trạng mù chữ xảy ra ở độ tuổi ngoài lao
động, ở độ tuổi này, môi trường giao tiếp phần lớn chỉ bó hẹp trong phạm vi gia
đình, làng bản. Hơn nữa sống trong cộng đồng Thái từ khi sinh ra đến khi về già,
nên thói quen sử dụng tiếng mẹ đẻ trong giao tiếp đã được duy trì qua rất nhiều năm
sinh sống. Như vậy, có thể thấy rằng, những người mù chữ tuy có trình độ văn hóa
không cao nhưng họ lại là những người có ý thức sử dụng và bảo tồn tiếng mẹ đẻ
của mình tốt nhất trong cộng đồng dân tộc nhưng họ cũng gặp phải những trở ngại
lớn khi tham gia giao tiếp ngoài cộng đồng Thái.
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3.2.2. Nhóm người có trình độ từ lớp 1 đến lớp 5
Trong 274 người là nam giới được khảo sát thì chỉ có 75 người (chiếm
27,4%) có trình độ từ lớp 1 đến lớp 5, chủ yếu là những người đang theo học ở bậc
Tiểu học và những người ngoài 50 tuổi.
Đối với 30 em đang học bậc Tiểu học, ý thức của các em về tiếng mẹ đẻ còn
nhiều hạn chế. Môi trường tiếp xúc của các em chủ yếu bó hẹp trong phạm vi làng
bản, gia đình và những người đồng tộc. Các em có tiếp xúc với những người dân tộc
khác thì chủ yếu là lúc đến trường hay bố mẹ cho đi chợ, còn phần lớn là các em
vẫn tiếp xúc với người đồng tộc. Trong phạm vi chúng tôi khảo sát thì các em ở độ
tuổi học đường, 100% là người Thái mà không có dân tộc khác nên việc giao tiếp
bằng tiếng Thái vẫn được duy trì trên lớp học khi các em nói chuyện với nhau trong
giờ ra chơi, trao đổi với nhau những chuyện thầm kín. Các em càng lớn thì khả năng
song ngữ Thái - Việt của các em càng tốt hơn.

'

Đối với 10 người trong độ tuổi từ 15 - 30 và 15 người từ 31 - 50 có trình độ
từ lớp 1- 5 thì khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ có sự khác biệt rõ ràng. Do môi trường
giao tiếp của họ rộng hơn, không bị bó hẹp ở môi trường làng bản mà họ thường
xuyên xuống huyện, tỉnh để mua bán, sự tiếp xúc với những người thuộc dân tộc
khác nhiều hơn hẳn các em đang đi học vì vậy việc sử dụng tiếng Việt cũng nhiều
hơn, nhất là ở dạng ngôn ngữ nói. Những người này khả năng sử dụng song ngữ
Thái - Việt tốt hơn hẳn. Khi giao tiếp với những người đồng tộc, trong bản làng thì
ngôn ngữ chính của họ vẫn là tiếng Thái nhưng khi ở môi trường công cộng thì họ
lại sử dụng tiếng Việt.
Với 20 người có trình độ tương đương với bậc tiểu học ở nhóm tuổi trên 50
(So với nữ giới thì con số này khá ít) thì khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ của những
người này tốt hơn những người đang theo học ở bậc Tiểu học rất nhiều. Tiếng Việt
chỉ được họ sử dụng khi giao tiếp bên ngoài xã hội. Tiếng mẹ đẻ hoàn toàn được
duy trì trong giao tiếp gia đình, làng bản, với những người đồng tộc. Cũng giống
với nữ giới, nam giới ở độ tuổi này có trình độ chút ít nên chủ yếu là làm ruộng,
không tham gia nhiều đến những công việc bên ngoài xã hội, vì thế mà môi trường
giao tiếp luôn gắn bó trong cộng đồng dân tộc. Điều này ảnh hưởng rõ rệt đến việc
sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp của họ, đó là tiếng mẹ đẻ luôn là ngôn ngữ được
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thường xuyên sử dụng trong giao tiếp cũng như trong đời sống hằng ngày của
những đối tượng này.
Đối với những người có nhóm trình độ Tiểu học này thì khả năng song ngữ
Thái - Việt của họ chủ yếu được khai thác ở dạng ngôn ngữ nói, còn ngôn ngữ văn
bản gặp nhiều hạn chế.
3.2.3. Nhóm người có trình độ từ lớp 6 đến lớp 9
Phần lớn nam giới được khảo sát có trình độ tương đương với bậc THCS, 93
người (33,9%) trên tổng số 274 người.
Đối với các em còn đang đi học (30 em) thì khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ
của các em đã được hoàn thiện hơn rất nhiều so với các em ở bậc Tiểu học. Đang ở
độ tuổi học đường nên tiếng Việt là ngôn ngữ giao tiếp chủ yếu của các em ở trường
học. Bên cạnh đó thì vào những giờ ra chơi, hay những lúc trêu đùa với bạn bè thì
các em cũng có sử dụng tiếng Thái nhưng không nhiều. Tuy nhiên thì tiếng mẹ đẻ
vẫn được các em duy trì trong giao tiếp gia đình, với những người thân quen cùng
với tiếng Việt. Giống với nữ giới, nam giới ở trình độ này cũng đã bắt đầu dần dần
hình thành ý thức khi sử dụng ngôn ngữ, và nhận thức về tiếng mẹ đẻ của mình.
Nhưng đa phần, do thói quen tiếp xúc với tiếng Việt ở môi trường học đường nên
tần suất sử dụng tiếng Thái không cao. Khả năng song ngữ của các em là hoàn toàn
tốt. Tần suất sử dụng tiếng việt khá cao (chiếm 80%) trong giao tiếp hàng ngày của
các em.
Còn lại 63 người đã có trình độ tương đương từ lớp 6 đến lớp 9. Có thể nói,
họ là những người có trình độ tương đối khá trong xã. So với những người có trình
độ thấp hơn hoặc cao hơn thì khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ không có gì nổi bật.
Trong giao tiếp gia đình, với những người thân quen hay khi trao đổi mua bán với
những người đồng tộc, họ vẫn sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình. Đối với các môi
trường giao tiếp khác như ở Ủy ban, hay các cơ quan nhà nước, họ hoàn toàn sử
dụng tiếng Việt khi giao tiếp. Tiếng Thái chỉ được sử dụng khi có sự trao đổi riêng
rẽ với những người cùng dân tộc. Phần lớn, họ là những người trong độ tuổi lao
động, nên hoàn toàn có ý thức trong việc lựa chọn và sử dụng ngôn ngữ khi giao
tiếp. So với những người còn đang đi học ở trình độ này, thì khả năng sử dụng tiếng
Thái của họ rất thành thạo, đồng thời, tần suất sử dụng tiếng mẹ đẻ cũng nhiều hơn
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đáng kể (chiếm 55%), tiếng Việt ít hơn hẳn so với những người đang đi học (chỉ
chiếm 45%).
Đối với nhóm người có trình độ này họ không chỉ giao tiếp song ngữ Thái Việt bằng ngôn ngữ nói mà khả năng giao tiếp bằng văn bản của họ cũng tốt hơn
nhiều so với nhóm người có trình độ Tiểu học.
3.2.4. Nhóm người có trình độ từ lớp 10 đến lớp 12
Ở trình độ này, chúng tôi khảo sát được 56 người (20,4%) trong tổng số 274
người là nam giới.
Với 12 em đang đi học, khả năng song ngữ Thái - Việt trong giao tiếp là rất
tốt. So với những em có trình độ thấp hơn thì khả năng sử dụng ngôn ngữ của các
em đã được hoàn thiện hơn rất nhiều. Do môi trường giao tiếp của các em được mở
rộng nên tiếng Việt được sử dụng rộng rãi trong đời sống hằng ngày. Tiếng mẹ đẻ
của các em không những không bị mất đi mà còn được củng cố thêm khá nhiều.
Khả năng chuyển mã ngôn ngữ cũng rất tốt. Vừa có thể sử dụng tiếng Thái, vừa có
thể sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp, khả năng sử dụng ngôn ngữ rất linh hoạt và
nhạy bén. So với những em có trình độ thấp hơn thì ý thức của các em về ngôn ngữ
cũng khá hơn rất nhiều.
Còn lại 44 người đã có trình độ tương đương với bậc THPT, phần lớn những
người này ở trong độ tuổi lao động. So với những người có trình độ tương đương ở
nữ giới thi khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ của những người này không có điểm gì
khác biệt. Họ vẫn duy trì tiếng Thái trong giao tiếp gia đình, với những người thân
quen trong cộng đồng dân tộc. Là những người có trình độ tương đối cao, tầm hiểu
biết cũng phong phú hơn nhiều so với những người có trình độ thấp hơn, do vậy
môi trường giao tiếp của họ khá rộng, họ có những mối quan hệ khác nhau ngoài xã
hội, vì vậy mà khi giao tiếp với những đối tượng khác nhau, họ thường sử dụng
tiếng Việt là chủ yếu.
Đối với những người ở trình độ này thì khả năng song ngữ Thái - Việt của họ
khá tốt. Tần suất sử dụng tiếng Việt của nhóm trình độ này khá cao (chiếm 85%)
trong giao tiếp hàng ngày
3.2.5. Nhóm người có trình độ trên 12
Với những người có trình độ trên 12, có 16 người (5,8%) trong tổng số 274
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người, đa phần là những người đã học tại các trường chuyên nghiệp. Tiếng mẹ đẻ
chỉ được họ duy trì trong giao tiếp gia đình, với những người thân quen, bạn bè
đồng tộc, 16 người này có khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ thành thạo, bên cạnh đó
khả năng song ngữ là rất tốt. Trong 16 người có 05 người có bằng sư phạm, 02
người có bằng y tá, 05 người có bằng Trung cấp lí luận, những người này hiện vẫn
đang công tác. Do yêu cầu công việc cũng như phải giao tiếp với nhiều người, nhiều
đối tượng khác nhau ở những tình huống khác nhau, nên tiếng Việt luôn được họ sử
dụng thường xuyên. Khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ của những người này hoàn toàn
tốt, tiếng mẹ đẻ vẫn luôn được duy trì trong giao tiếp gia đình hay với những người
đồng tộc. Tuy nhiên, do phần lớn thời gian đều dành cho công việc, đồng thời phải
sử dụng tiếng Việt thường xuyên, nên những người này có tần suất sử dụng tiếng
Việt nhiều hơn tiếng Thái. Thậm chí, đôi khi tiếng Việt vẫn được sử dụng trong
giao tiếp gia đình. Bên cạnh đó, khi ra ngoài xã hội, tham gia các hoạt động ngoài
phạm vi làng bản thì tiếng Việt lại là ngôn ngữ được sử dụng trong giao tiếp với tất
cả các đối tượng. Với nhóm trình độ này thì tần suất sử dụng tiếng Việt là cao nhất
(chiếm 90%) trong giao tiếp hàng ngày của họ.
Nhìn chung, tình hình sử dụng tiếng mẹ đẻ của người Thái là nam giới ở đây
qua sự khác biệt về trình độ văn hóa có những nét đặc trưng riêng. Càng cao, càng
tiếp xúc với môi trường bên ngoài làng bản nhiếu thì tần suầt sử dụng tiếng Thái
càng ít, và ngược lại. Như vậy, có thể thấy, việc bảo tồn và sử dụng tiếng mẹ đẻ
được duy trì tốt nhất là ở những người có trình độ mù chữ, đây đồng thời cũng là
những người phần lớn ở độ tuổi ngoài lao động.
3.3. Tình hình sử dụng ngôn ngữ dựa trên sự khác biệt về nghề nghiệp
Với 6 nhóm nghề nghiệp mà chúng tôi đã khảo sát thì kết quả về khả năng
tiếng Việt cụ thể trong bảng 3.4 như sau:
Bảng 3.4. Khả năng ngôn ngữ của người Thái là nam giới theo nghề nghiệp
Khả năng sử dụng tiếng Thái
Mức
độ

Nghe hiểu

sử

và nói

dụng

được

Không
Nghe
hiểu và
nói

Đọc
viết
được

Không
đọc
viết
được

được
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Khả năng sử dụng tiếng Việt
Nghe hiểu
và nói
được

Không
Nghe hiểu
và nói
được

Đọc
viết
được

Không
đọc
viết
được

Học

71

sinh

(100%)

Sinh

11

viên

(100%)

Cán bộ,

32

công

(100%)

chức
Nông

153

dân

(100%)

Giáo

05

viên

(100%)

Ytá

02
(100%)

-

-

-

-

-

-

03

29

-

-

71
(100%)
11
(100%)
32

-

-

(9,4%) (90,6% (100%)
)
04
149
150

03

(2,6%) (97,4% (98,0%)

(2,0%)

-

)
-

05
(100%)

02
-

-

(100%

02

-

(100%)

-

-

71
(100%)
11
(100%)
32
(100%)
122

-

31

(79,9%) (20,3%
05
(100%)
02
(100%)

)
-

-

)
3.3.1. Nông dân
Cũng giống với nữ giới, phần lớn nam giới ở đây chủ yếu là làm nghề nông.
Công việc thường xoay quanh chuyện ruộng vườn, nương rẫy, chăn nuôi, vì vậy mà
môi trường giao tiếp không quá rộng, chỉ ở trong phạm vi làng bản, tiếng mẹ đẻ vẫn
luôn là ngôn ngữ được sử dụng thường xuyên trong đời sống hằng ngày. Trong giao
tiếp gia đình, khi đi làm đồng, lên nương, chăn trâu... nói chuyện với những người
thân quen, hàng xóm tiếng Thái luôn được sử dụng triệt để. Đối với những trường
hợp giao tiếp khác ngoài địa phận gia đình, làng bản, như ở những nơi công cộng, ở
các cơ quan nhà nước (ủy ban xã, ủy ban huyện..) họ thường sử dụng tiếng Việt
trong giao tiếp với các đối tượng khác nhau. Tiếng mẹ đẻ chỉ được sử dụng khi có
sự trao đổi kín kẽ với những đồng tộc. Khi mua bán cũng vậy, họ thường buôn bán
với những người cùng dân tộc nên việc sử dụng tiếng mẹ đẻ là điều tất yếu. Ngoài
ra, khi có sự trao đổi, mua bán với những người không đồng tộc thì họ sẽ sử dụng
tiếng Việt.
Phỏng vấn ông Là Văn Quý (77 tuổi bản Bó Ban) là nông dân tiêu biểu của
xã giai của xã, ông cho biết: Đối với nông dân như chúng tôi thì ngôn ngữ sử dụng
trong giao tiếp hằng ngày phải là tiếng Thái thôi. Tiếng Việt chỉ để nói những
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chuyện ngoài xã hội (nói chuyện với người khác xã, khác dân tộc).
Có thể thấy, đối với những người làm ruộng, tiếng mẹ đẻ đóng một vai trò
thiết yếu trong đời sống của họ. Nông dân là những người có khả năng duy trì và
bảo tồn tiếng mẹ đẻ tốt nhất khi họ thường xuyên sử dụng nó trong cộng đồng dân
tộc. Với nhóm người làm nông dân thì tần suất sử dụng tiếng Việt văn bản gặp
nhiều hạn chế nhất trong các nhóm nghề nghiệp khảo sát.
3.3.2. Giáo viên, y tá, cán bộ, công chức
Trong tổng số 274 người là nam giới thì có 05 người làm giáo viên. Họ là
những người làm việc trong môi trường học đường, tiếng Việt là ngôn ngữ chính để
giảng dạy trong nhà trường, vì vậy mà phần lớn thời gian công tác, họ thường
xuyên sử dụng tiếng Việt. Giống với nữ giới, nam giới làm nghề này sẽ sử dụng
tiếng Việt ngay cả trong gia đình, mặc dù tiếng Thái vẫn được sử dụng trong giao
tiếp gia đình nhưng tiếng Việt cũng sẽ được sử dụng khi giao tiếp hay dạy dỗ con
cái học bài. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng phần nào đến việc sử dụng ngôn ngữ trong
giao tiếp của đứa trẻ bây giờ và sau này.
Đối với 32 người cán bộ, công chức xã thì khả năng sử dụng tiếng Thái của
họ hoàn toàn tốt, chỉ có điều là tần suất sử dụng không cao. Đối với cán bộ, yêu cầu
công việc và môi trường làm việc tại ủy ban xã đòi hỏi họ này phải sử dụng thường
xuyên tiếng Việt trong giao tiếp ở cơ quan. Bất kể giao tiếp với ai trong hoàn cảnh
nào thì tiếng Việt luôn được sử dụng. Vì vậy mà tiếng mẹ đẻ chỉ có thể duy trì trong
phạm vi gia đình, làng bản. Tuy nhiên, khi tiếp xúc, trao đổi hay phổ biến những
chính sách của nhà nước tới nhân dân, họ sẽ sử dụng bằng tiếng Việt trong giao
tiếp.

.
Đồng chí Ngần Văn Đưa (Chủ tịch ủy ban nhân dân xã) cho chúng tôi biết:

Trên trụ sở ủy ban xã anh em chúng tôi luôn sử dụng tiếng Việt trong quá trình làm
việc. Vì lãnh đạo xã không chỉ có người Thái mà còn có người Kinh nữa. Còn khi đi
cơ sở làm việc thì chúng tôi có sử dụng song song với tiếng Thái trong quá trình
giao tiếp với bà con. Vì xã Chiềng Bằng của chúng tôi toàn là người Thái, nhiều lúc
đi bản bà con không biết tiếng Việt, phải quay sang dùng tiếng mẹ đẻ.
Cũng giống với nữ giới là nghề này hay những nghề khác, tiếng Việt luôn
có một vai trò nhất định trong công việc và cuộc sống hằng ngày của họ. Khi phần
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lớn thời gian họ phải làm việc tại trường học, hay ủy ban... thì thời gian ở nhà sẽ ít
hẳn, đồng thời, tần suất sử dụng tiếng mẹ đẻ trong giao tiếp cũng sẽ ít hơn so với
những người làm ruộng. Tần suất sử dụng tiếng Việt của nhóm này cao (chiếm
85%) trong giao tiếp hàng ngày.
3.3.3. Học sinh
Giống với nữ giới, nam giới là học sinh có khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ
của mình nhưng lại sử dụng song song với tiếng Việt trong giao tiếp. Khả năng sử
dụng tiếng Thái của các em cũng khá tốt.
Trong 71 em học sinh thì có 30 em học Tiểu học, những em này sử dụng
song song cả ngôn ngữ trong quá trình giao tiếp. Do phần lớn thời gian các em dành
cho việc học tập trên trường nên tần suất sử dụng tiếng Việt cao hơn, còn tiếng mẹ
đẻ vẫn được các em sử dụng trong giao tiếp gia đình, người thân và với bạn bè đồng
tộc trong những giờ ra chơi. Các em này chủ yếu giao tiếp song ngữ ở dạng ngôn
ngữ nói.
Còn lại những em học bậc THCS và THPT thì khả năng sử dụng ngôn ngữ
tốt hơn hẳn. Do môi trường giao tiếp được mở rộng cũng như khả năng ngôn ngữ
của các em đã hoàn thiện hơn nên trong quá trình giao tiếp song ngữ Thái - Việt
được các em sử dụng linh hoạt. Các em ở bậc học này có thể sử dụng tốt song ngữ
cả dạng nói và viết, qua điều tra sơ bộ chúng tôi nhận thấy 90% các em trong bậc
học này đọc, viết được tiếng Thái. Nhưng tần suất,sử dụng tiếng Thái của các em
giảm hẳn, tiếng Việt lại sử dụng nhiều hơn (chiếm 90%) trong giao tiếp hàng ngày
của các em.
Em Là Văn Diện (học sinh lớp 10 trường THPT Quỳnh Nhai) cho biết:
“Chúng em nghe, nói được tiếng Thái là điều đương nhiên nhưng không đọc được,
viết được tiếng Thái vì không có trường lớp dạy đâu ạ”.
Cả nam giới và nữ giới ở độ tuổi học sinh cần phải trau dồi thêm khả năng sử
dụng tiếng mẹ đẻ của mình. Bởi nếu một ngôn ngữ không được sử dụng thường
xuyên trong cộng đồng dân tộc thì rồi đến một lúc nào đó, nó sẽ có nguy cơ bị mai
một và biến mất.
3.3.4. Sinh viên
Sinh viên là nam hay là nữ đều có những đặc điểm giống nhau trong việc sử
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dụng ngôn ngữ cũng như khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình. Như ở chương 2
đã nêu rõ, do điều kiện học tập và sinh sống xa nhà nên những người này sống tách
biệt hẳn với cộng đồng người Thái. Môi trường giao tiếp được mở rộng, họ sẽ gặp
gỡ và giao tiếp với nhiều đối tượng khác nhau nên tiếng Việt sẽ luôn là ngôn ngữ
được ưu tiên sử dụng. Tiếng Thái chỉ được họ sử dụng khi về nhà giao tiếp với mọi
người trong gia đình, hay với bạn bè đồng tộc, tuy nhiên tần suất sử dụng rất ít.
Thay vào đó, họ sẽ sử dụng song song cả tiếng Việt và tiếng Thái, nhưng tiếng Việt
vẫn chiếm ưu thế hơn trong khi giao tiếp. Như vậy, do ngoại cảnh tác động khiến
môi trường sử dụng tiếng Thái của đối tượng này bị bó hẹp trong phạm vi gia đình,
và những người đồng tộc. Đồng thời nó cũng hạn chế tần suất sử dụng tiếng mẹ đẻ
của những người này khi thói quen sử dụng tiếng Việt được hình thành trong quá
trình học tập và sinh sống xa nhà. Vì vậy mà tiếng Việt đóng một vai trò quan trọng
trong đời sống cũng như trong học tập của đối tượng này. Bởi vậy tần suất sử dụng
tiếng Việt của nhóm này rất cao (chiếm 95%) trong giao tiếp hàng ngày của các em.
Tóm lại, có thể thấy rằng, nghề nghiệp cũng có tác động không nhỏ đến khả
năng sử dụng tiếng mẹ đẻ cũng như việc lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp của những đối
tượng được khảo sát.
3.4. Tình hình sử dụng ngôn ngữ dựa trên sự khác biệt về thái độ ngôn
ngữ
3.4.1. Thái độ ngôn ngữ đối tiếng Việt
3.4.1.1. Thái độ ngôn ngữ đối với mục đích học tiếng Việt
Đối với câu hỏi đặt ra là “Bạn thấy việc học tiếng Việt có cần thiết không?”
(câu 12 - Phiếu khảo sát) thì 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 13 - Phiếu khảo sát) chúng tôi đưa ra 4 mục đích cho người dân lựa chọn là:
1. Để giao tiếp
2. Để học hành lên cao
3. Để giao tiếp và phục vụ cuộc sống (tìm kiếm việc làm, có thu nhập tốt
hơn, dễ dàng tiếp cận thông tin...)
4. Cả ba lý do
Kết quả được thể hiện trong bảng sau (bảng 3.5)
88

Bảng 3.5. Thái độ đối với mục đích học tiếng Việt
Mục đích

(1)

(2)

cao

(3)
Để giao
tiếp và
phục vụ
cuộc sống

Để giao

Để học

tiếp

hành lên

9(30,0%)

7(23,3%)

Đối tượng

(4)

Tổng

Cả ba lý
do

1. Độ tuổi
6-15

8(26,7%)

6(20,0%)

30(100%)

16-30

22(25,3%) 35((40,2%) 19(21,8%) 11(12,6%)

87(100%)

31-50

26(28,3%)

43(46,7%)

11(12,0%) 12(13,0%)

92(100%)

>50

25(38,5%)

14(21,5%)

18(27,7%)

8(12,3%)

65(100%)

15(20%)

30(40%)

20(26,7%) 10(13,3%)

75(100%)

2. Trình độ
Tiểu học
THCS

21(22,6%) 45((48,4%) 19(20,4%)

8(8,6%)

93(100%)

THPT

15(26,8%)

23(41,1%)

8(14,3%)

10(17,9%)

56(100%)

-

12(75%)

4(25%)

-

16(100%)

Học sinh

20(28,2%)

31(43,7%)

12(16,9%)

8(11,2%)

71(100%)

Sinh viên

02(18,2%)

07(63,6%)

02(18,2%)

-

11(100%)

Nông dân

80(52,3%)

26(17%)

39(25,5%)

8(5,2%)

153(100%)

Giáo viên

-

05(100%)

-

-

05(100%)

3(9,4%)

29(90,6%)

-

-

32(100%)

02(0%)

02(100%)

-

-

02(100%)

Trên lớp 12
3. Nghề nghiệp

Cán bộ, công
chức

Y tá

Kết quả ở bảng trên cho thấy:
Cũng như với nữ giới, ý thức của đồng bào Thái là nam giới đối với vai trò
của tiếng Việt, chữ Quốc ngữ rất cao. 100% số người được hỏi đều khẳng định cần
phải biết tiếng Việt. Tuy nhiên, đối với mục đích của việc học tiếng Việt thì số
người số người khảo sát học tiếng Việt có lựa chọn lý do học hành lên cao là mục
đích của việc học tiếng Việt và chủ yếu là ở nhóm đối tượng người trẻ tuổi, là học
sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, giáo viên, y tá - những người được học hành và
nhận thức đầy đủ. Phần lớn người dân cho rằng học tiếng Việt không chỉ để giao
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tiếp. Và tỉ lệ này xét về các phạm vi xã hội khác thì chủ yếu là ở nhóm tuổi cao, là
nông dân trình độ thấp.
Như vậy, có thể thấy, với trình độ cao, nhận thức đầy đủ và có cơ hội giao lưu
tiếp xúc nhiều sẽ giúp người dân có ý thức tốt hơn về vai trò của tiếng Việt trong
cuộc sống, xét trên tổng thể thì phần lớn người dân nhận thức được ràng việc thông
thạo tiếng Việt không chỉ giúp người 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.
3.4.2.2. Thái độ đối với lý do sử dụng tiếng Việt
Một vấn đề mà chúng tôi đặt ra để khảo sát thái độ ngôn ngữ của người dân
đối với tiếng Việt là tìm hiểu lý do họ sử dụng tiếng Việt. Với câu hỏi “Bạn nói
tiếng Việt vì...” (câu 14 - Phiếu khảo sát) với 4 câu trả lời chúng tôi đưa ra cho
người 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 3.6. Thái độ đối với lý do sử dụng tiếng Việt
Mục đích

(4)

Tổng

(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

6-15

7(23,3%)

9(30,0%)

8(26,7%)

6(20,0%)

30(100%)

16-30

19(21,8%)

48((55,2%)

20(23%)

-

87(100%)

31-50

12(13,0%)

55(59,8%)

20(21,7%)

5(5,4%)

92(100%)

39(60%)

18(27,7%)

-

8(12,3%)

65(100%)

5(6,7%)

40(53,3%)

25(33,3%)

5(6,7%)

75(100%)

Đối
tượng

Ý kiến
khác

1. Độ tuổi

>50
2. Trình độ
Tiểu học
THCS

9(9,7%)

54(58,1%)

30(32,3%)

-

93(100%)

THPT

10(17,9%)

31(55,4%)

15(26,9%)

-

56(100%)
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-

16(100%)

-

-

16(100%)

Học sinh

8(11,3%)

39(54,9%)

19(26,8%)

5(7,0%)

71(100%)

Sinh viên

-

11(100%)

-

-

11(100%)

Nông dân

106(69,3%)

39(25,5%)

-

8(5,2%)

153(100%)

Giáo viên

-

05(100%)

-

-

05(100%)

2(6,2%)

30(93,8%)

-

-

32(100%)

-

02(100%)

-

-

02(100%)

3. Nghề nghiệp

Cán bộ, công
chức

Y tá

Từ những kết quả ở bảng 3.6 có thể rút ra một số nhận xét sau:
Xét về tuổi tác, người dân ở độ tuổi càng cao (những người trên 50 tuổi) tỉ lệ
nói tiếng Việt càng ít. Những người dưới 50 tuổi ưu tiên tiếng Việt hơn khi nói
chuyện với người khác dân tộc, họ lựa chọn lí do nói tiếng Việt là để giao tiếp với
người khác dân tộc và vì thích nói tiếng Việt (nhất là ở những người trẻ tuổi từ 6-30
tuổi). 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.
Xét về một số phân tầng khác như trình độ, nghề nghiệp, thì kết quả cho thấy
học sinh, sinh viên, những người cán bộ, công chức, y tá, giáo viên - những người
có trình độ cao có xu hướng chọn lý do thứ 2 cao hơn (nói tiếng Việt để giao tiếp
với người khác dân tộc), đối với người dân là nông dân ưu tiên chọn lý do thứ nhất
(vì người cùng giao tiếp không biết tiếng dân tộc của bạn) để giải thích việc họ sử
dụng tiếng Việt. Điều này một lần nữa khẳng định những người có cơ hội tiếp xúc
nhiều với tiếng Việt, có trình độ học vấn cao hơn thì xu hướng sử dụng tiếng Việt
cũng lớn hơn.
3.4.2. Thái độ ngôn ngữ đối với tiếng dân tộc
3.4.2.1. Thái độ đối với việc học chữ dân tộc
a. Đối với câu hỏi đặt ra là “Bạn có thích học chữ dân tộc mình không? ” (câu
15 - Phiếu khảo sát) với 3 câu trả lời gợi ý là:
(1) Có
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(2) Không
(3) Không có ý kiến.
Kết quả (được phân chia theo các phạm vi xã hội) cho thấy như sau (Bảng
3.7a):
Bảng 3.7a: Thái độ đối với việc học chữ dân tộc 1
Thái độ
Đối tượng
1.Độ tuổi
6-15
16-30

(1)
Có

(2)
Không

(3)
Không có
ý kiến

Tổng

24(80%)

3(00%)

3(10%)

30(100%)

-

5(5,7%)

87(100%)

82(94,3%)

31-50

87(94,6%)

-

5(5,4%)

92(100%)

>50

35(53,8%)

10(15,4%)

20(30,8%)

65(100%)

69(92%)

3(4,0%)

3(4,0%)

75(100%)

THCS

91(97,8%)

-

2(2,3%)

93(100%)

THPT

53(94,6%)

-

3(5,4%)

56(100%)
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16(68,0%)

-

-

16(100%)

Học sinh

58(81,7%)

3(4,2%)

10(14,1%)

71(100%)

Sinh viên

11(100%)

-

-

11(100%)

Nông dân

145(94,8%)

-

8(5,2%)

153(100%)

Giáo viên

05(100%)

-

-

05(100%)

32(100%)

-

-

32(100%)

02(100%)

-

-

02(100%)

2.Trình độ
Tiểu học

3.Nghề nghiệp

Cán bộ,
chức
Y tá

công

Bảng 3.7a thể hiện thái độ của người dân đối với việc học chữ dân tộc mình.
Qua đó ta thấy phần lớn nam giới người Thái cũng thích học chữ của dân tộc mình.
Kết quả này phần nào phản ánh phần nào ý thức về việc học chữ viết dân tộc mình
của họ.
Đối với nam giới người Thái, xét về độ tuổi và nghề nghiệp tỉ lệ người trẻ,
những người trong nhóm học sinh, sinh viên, hành chính, y tá, giáo viên thích học
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chữ dân tộc và mình rất lớn. Kết quả này có thể chính là kết quả có được nhờ việc
đưa chữ dân tộc vào giảng dạy trong nhà trường. Học sinh, sinh viên, giáo viên, cán
bộ, công chức, y tá.. những người được biết và được học chữ dân tộc thì có xu
hướng thích học chữ dân tộc của họ. Đây là một tín hiệu tích cực để có thể tiếp tục
triển khai và đẩy mạnh công tác dạy chữ dân tộc cho người dân tộc thiểu số.
Xét về trình độ, kết quả ở bảng 3.7a cho thấy tỉ lệ người dân thích học chữ
viết dân tộc chiếm tỉ lệ cao. Đặc biệt là nhóm người dân có trình độ càng cao thì tỉ
lệ thích học chữ viết dân tộc càng lớn. Những người không được đến trường hay
trình độ thấp thì thường không bày tỏ ý kiến hoặc không rõ thích học hay không học
chữ viết dân tộc. Trình độ học vấn rõ ràng là đã góp phần tác động đến ý thức của
người dân đối với việc học chữ dân tộc của họ.
Khi phỏng vấn sâu nhóm những người cho rằng người dân tộc không cần học
chữ dân tộc thì những câu trả lời cho thấy việc biết hay không biết chữ dân tộc sẽ
không có ảnh hường nhiều đến cuộc sống của họ. Cách nghĩ này cho thấy một số
người dân chưa nhận thức được về vai trò của chữ viết trong việc bảo tồn văn hóa
dân tộc.
b. Một câu hỏi nữa mà chúng tôi đặt ra để khảo sát thái độ của người dân đối
với tiếng dân tộc của họ là “Người dân tộc có cần học chữ dân tộc không? ” (câu 16
- 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 được thể hiện trong bảng 3.7b:
Bảng 3.7b: Thái độ đối với việc học chữ dân tộc 2
Thái độ
Đối

Học cũng
Rất cần

được,

Không

Không có

thiết

không học

cần

ý kiến

-

5(16,7%)

tượng

Tổng

cũng được

1.Độ tuổi
6-15

25(83,3%)

93

30(100%)

16-30

82(94,3%)

-

-

5(5,7%)

87(100%)

31-50

77(83,7%)

10(10,8%)

-

5(5,4%)

92(100%)

>50

17(26,2%)

38(58,5%)

-

10(15,4%)

65(100%)

Tiểu học

70(93,3%)

2(2,7%)

-

3(4,0%)

75(100%)

THCS

91(97,8%)

2(2,2%)

-

-

93(100%)

THPT

53(94,6%)

-

-

3(5,4%)

56(100%)
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16(100%)

-

-

-

16(100%)

Học sinh

63(88,7%)

2(2,8%)

-

6(8,5%)

71(100%)

Sinh viên

11(100%)

-

-

-

11(100%)

Nông dân

53(34,6%)

90(58,8%)

-

10(6,5%)

153(100%)

Giáo viên

05(100%)

-

-

-

05(100%)

32(100%)

-

-

-

32(100%)

2(100%)

-

-

-

02(100%)

2.Trình độ

3.Nghề
nghiệp

Cán bộ, công
chức

Y tá

Xét tổng thể (theo các nhóm phân chia về độ tuổi, trình độ và nghề nghiệp)
cho thấy người dân cho rằng học chữ viết dân tộc là cần thiết.
Tuy nhiên khi đi sâu khảo sát nhóm người dân cho rằng rất cần thiết phải học
chữ dân tộc mình thấy rằng đó là những người ở độ tuổi dưới 50 tuổi, có trình độ
cao, là học sinh, sinh viên, giáo viên, những người cán bộ, công chức. Những người
không được đến trường hay trình độ thấp, là nông dân(những người trên 50 tuổi) thì
cho rằng học cũng được, không học cũng được hoặc không có ý kiến đối với vấn đề
này. Như vậy trình độ học vấn rõ ràng là đã góp phần tác động đến ý thức của người
dân đối với việc học chữ dân tộc của họ.
3.4.2.2. Thái độ đối với lý 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 17 - Phiếu khảo sát) của người dân, 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
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(3) Vì bạn thích
(4) Ý kiến khác
Kết quả khảo sát như sau:
Bảng 3.8. Thái độ đối với lý do sử dụng tiếng dân tộc
Thái độ

(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

Tổng

6-15

-

16(53,3%)

12(40%)

2(6,7%)

30(100%)

16-30

-

45(51,7%)

42(48,3%)

-

87(100%)

31-50

-

62(67,4%)

30(32,6%)

-

92(100%)

>50

-

12(18,5%)

53(81,5%)

-

65(100%)

Tiểu học

-

40(53,3%)

33(44%)

2(2,7%)

75(100%)

THCS

-

70(72,3%)

14(15,1%)

-

93(100%)

THPT

-

36(64,3%)

20(35,7%)

-

56(100%)
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-

9(56,3%)

7(43,7%)

-

16(100%)

Học sinh

-

38(53,5%)

30(42,3%)

3(4,2%)

71(100%)

Sinh viên

-

6(54,5%)

5(45,5%)

-

11(100%)

Nông dân

15(0%)

39(25,5%)

91(69,3%)

8(5,2%)

153(100%)

Giáo viên

-

5(100%)

-

-

05(100%)

-

32(100%)

-

-

32(100%)

-

02(100%)

-

-

02(100%)

Đối
tượng
1.Độ tuổi

2.Trình độ

3.Nghề
nghiệp

Cán
chức

Y tá

bộ,công

Có thể dễ dàng nhận thấy rằng hầu hết nam giới người Thái dùng tiếng dân
tộc của họ để giao tiếp với người cùng dân tộc. 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
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dân tộc. Chúng tôi nhận thấy không có sự chênh lệch quá nhiều giữa các nhóm đối
tượng theo các phân tầng như tuổi tác, trình độ, nghề nghiệp.
Xét theo độ tuổi và nghề nghiệp thì những người thích nói tiếng dân tộc
chiếm tỉ lệ cao nhất ở nhóm tuổi trên 50, là nông dân. Qua đây ta thấy những người
cao tuổi có tính tự tôn dân tộc rất lớn và thường có khả năng tiếng Việt hạn chế nên
thường thích sử dụng tiếng dân tộc nhiều hơn. Đó là sự phản ánh một phần của thái
độ trung thành ngôn ngữ. Với nhóm người dưới 50 tuổi (phần lớn là học sinh, sinh
viên, cán bộ, công chức, giáo viên, y tá) tuy được đến trường nhiều hơn, được học
hành và có nhiều cơ hội tiếp xúc với tiếng Việt hơn nhưng tỉ lệ người lựa chọn lí do
nói tiếng dân tộc vì thích cũng khá lớn. Điều đó cho thấy rằng trình độ nhận thức
cao có thể có tác động tích cực đến ý thức trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc.
3.4.2.3. Thái độ đối với cách thức học tiếng dân tộc và chữ quốc ngữ
Khi 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 18 - Phiếu khảo sát) với 5 phương án trả lời để người dân
lựa chọn là:
(1) Học chữ dân tộc trước
(2) Học chữ quốc ngữ trước
(3) Học đồng thời
(4) Chỉ học chữ quốc ngữ
(5) Không có ý kiến
Và kết quả khảo sát như sau:
Bảng 3.9. Thái độ đối với cách thức học tiếng dân tộc và chữ quốc ngữ
Thái độ

(1)
Học chữ
dân tộc
trước

(2)
Học chữ
quốc
ngữ
trước

(3)
Học đồng
thời

(4)
Chỉ
học
chữ
quốc
ngữ

(5)
Không có
ý kiến

Tổng

6-15

-

3(43,3%)

24(40%)

3(0%)

0(0%)

30(100%)

16-30

-

-

79(90,8%)

-

8(9,2%)

87(100%)

Đối
tượng
1.Độ tuổi
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31-50

-

-

87(94,6%)

-

5(5,4%)

92(100%)

15(23,1%)

-

46(70,8%)

-

4(6,2%)

65(100%)

-

3(4,0%)

69(92%)

3(4,0%)

-

75(100%)

THCS

5(5,4%)

7(7,5%)

81(87,1%)

-

-

93(100%)

THPT

-

-

53(94,6%)

-

3(5,4%)

56(100%)

-

-

16(100%)

-

-

16(100%)

Học sinh

5(7,0%)

3(4,2%)

60(84,5%) 3(4,2%)

-

71(100%)

Sinh viên

-

-

11(100%)

-

-

11(100%)

Nông dân 50(32,7%)

-

78(51%)

-

Giáo viên

-

-

5(100%)

-

-

5(100%)

-

-

32(100%)

-

-

32(100%)

-

-

2(100%)

-

-

2(100%)

>50
2.Trình
độ
Tiểu học

Trên lớp
12
4. Nghề
nghiệp

Cán

bộ,

công chức

Y tá

25(16,3%) 153(100%)

Qua khảo sát trong phạm vi luận văn, kết quả ở bảng 3.9 cho thấy phần lớn
người dân người dân muốn học đồng thời chữ dân tộc với chữ quốc ngữ.
Xét về trình độ, nghề nghiệp thì những người có trình độ thấp, nông dân đa
số nên học đồng thời chữ dân tộc và chữ quốc ngữ, nhưng có một số ý kiến cho
rằng nên học chữ dân tộc trước, một số ít lại không có ý kiến gì. Những người có
trình độ cao thì thái độ thích học đồng thời chữ dân tộc và chữ quốc ngữ chiếm tỉ lệ
cao. Tỉ lệ này chủ yếu là những người thuộc nhóm nghề nghiệp học sinh, sinh viên,
người cán bộ, công chức, y tá, giáo viên. Đã có một số đã được học chữ viết của
dân tộc mình. Đối với những người 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.
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3.4.2.4. 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 19 – Phiếu khảo sát) với 6 tình huống được đề xuất:
(1) Sử dụng trong giao tiếp hàng ngày
(2) Sử dụng trong giao tiếp hành chính
(3) Sử dụng trong sách, báo, phát thanh, truyền hình...
(4) Sử dụng trong in pano, áp phích...
(5) Sử dụng trong nghi lễ, cúng bái
(6) Giảng dạy ở trường
Và nguyện vọng của đồng bào được phản ánh như sau:
Bảng 3.10. Thái độ đối với phạm vi sử dụng tiếng dân tộc
TT

Thái độ

Hoàn cảnh

1

Giao tiếp hàng ngày

2

Giao tiếp hành chính

Tổng số

Tỉ lệ %

274

100%

-

-

Có

220

80,3%

Không

54

19,7%

200

73,0%

74

24,8%

Có

195

71,2%

Không

79

28,8%

Có

264

96,4%

Không

10

3,6%

Có

229

83,6%

Không

45

16,4%

Có
Không

Trong sách, báo, phát Có
3

thanh,

Không

truyền hình...
4

Trong pano, áp phích

5

Trong nghi lễ, cúng bái

6

Giảng dạy ở trường

Nhìn vào bảng kết quả 3.10, chúng ta có thể nhận thấy rằng, phạm vi mà
nam giới người Thái mong muốn ngôn ngữ dân tộc của mình được sử dụng nhiều
nhất là trong giao tiếp hàng ngày (100%); tiếp đến là trong nghi lễ, cúng bái
(96,4%); trong giảng dạy ở trường (83,6%); trong giao tiếp hành chính (80,3%) và
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trong các phương tiện truyền thông (73,0%); Phạm vi mà tỉ lệ người dân ít lựa chọn
nhất là trong việc in pano, áp phích (71,2%). Kết quả này phần nào đã phản ánh ý
thức của người Thái về vai trò của tiếng Thái đồng thời cho thấy sức sống của hai
ngôn ngữ này trong cộng đồng là rất lớn.
3.4.2.5. Thái độ đối với việc duy trì ngôn ngữ dân tộc
Để có thể có cái nhìn đầy đủ hơn về thái độ ngôn ngữ của người dân tộc
thiểu số thì một trong những vấn đề không kém phần quan trọng là thái độ của
người dân đối với việc duy trì ngôn ngữ riêng của họ và lưu truyền cho thế hệ sau.
Khi được hỏi: “Bạn có muốn con cái bạn tiếp tục sử dụng ngôn ngữ dân tộc của
bạn không và tại sao?”(câu 20 - Phiếu khảo sát) với 6 phương án trả lời được đề
xuất:
(1) Có, để bảo tồn bản sắc dân tộc
(2) Có, để giao tiếp với người cùng dân tộc
(3) Có, để giao tiếp và bảo tồn bản sắc dân tộc
(4) Không vì không thích
(5) Không vì không cần thiết, chỉ cần học tiếng Việt
(6) Không có ý kiến
Bảng 3.11. Thái độ đối với việc duy trì ngôn ngữ dân tộc
TT

Thái độ

Tổng

Tỉ lệ %

1

Có, để bảo tồn bản sắc dân tộc

115

42,0%

2

Có, để giao tiếp với người cùng dân tộc

185

67,5%

3

Có, để giao tiếp và bảo tồn bản sắc dân tộc

225

82,1%

4

Không vì không thích

15

5,5%

5

Không vì không cần thiết, chỉ cần học tiếng
Việt
Không có ý kiến

45

16,4%

25

9,1%

6

Như vậy qua kết quả khảo sát, với tỉ lệ cao số người dân mong muốn con cái
mình thành thạo ngôn ngữ dân tộc (82,1%) không chỉ để giao tiếp mà còn để bảo
tồn bản sắc dân tộc, cho thấy người dân ý thức rất cao về việc lưu giữ bản sắc dân
tộc của họ. Thế hệ đi trước vẫn muốn ngôn ngữ của mình được chuyển giao sang
các thế hệ kế tiếp bảo tồn và gìn giữ. Đồng thời cũng khẳng định vai trò và sức sống
của ngôn ngữ dân tộc trong cộng đồng.
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3.4.3. Thái độ đối với những ngôn ngữ được sử dụng trong cộng đồng
Khi tìm hiểu thái độ của người dân khi sử dụng các ngôn ngữ khác nhau “Bạn
cảm thấy thế nào khi…”- Câu 21 - Phiếu khảo sát), chúng tôi đặt ra 4 tình huống:
(1) Nói tiếng dân tộc mình trong bản làng
(2) Nói tiếng dân tộc mình ở nơi có nhiều người dân tộc khác
(3) Nghe thấy tiếng Việt được sử dụng trong bản làng
(4) Nghe thấy tiếng dân tộc khác được sử dụng trong bản làng
Với 3 phương án trả lời là: (a) Bình thường, (b) Thích và (c) Không thích thì kết
quả là:
Bảng 3.12. Thái độ đối với những ngôn ngữ được sử dụng trong cộng đồng
TT
1

2

Hoàn cảnh

Tổng

Tỉ lệ %

Bình thường
Thích
Không thích

274
-

100%
-

Bình thường

45

16,4%

229

83,6%

Không thích

-

-

Bình thường

215

78,5%

Thích

59

21,5%

Không thích

-

-

Nghe thấy tiếng dân tộc

Bình thường

212

77,4%

khác được sử dụng trong

Thích

62

22,6%

-

-

Nói tiếng dân tộc mình
trong
bản làng
Nói tiếng dân tộc mình ở

nơi có nhiều người dân tộc Thích
khác

3

4

Thái độ

Nghe thấy tiếng Việt được
sử dụng trong bản làng

bản làng

Không thích

Kết quả ở bảng 3.12 cho thấy cũng như nữ giới người Thái, việc sử dụng tiếng
dân tộc mình ở trong bản làng được nam giới rất thích, và kể cả khi nói tiếng dân
tộc mình ở nơi có nhiều dân tộc khác thì người dân đều cảm thấy bình thường
(83,6%). Kết quả này không có sự khác biệt nhiều giữa các dân tộc phần nào cho
thấy người dân tộc thiểu số yêu ngôn ngữ của họ và họ không 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. Người dân không có quá nhiều sự kỳ thị, phân biệt giữa các ngôn
ngữ. Điều đó phản ánh một phần sự hòa hợp dân tộc trong cộng đồng đa dân tộc và
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việc có nhiều ngôn ngữ cùng tồn tại và được sử dụng trong một cộng đồng đối với
người dân là điều rất bình thường.
3.4.4. Thái độ đối với việc sử dụng ngôn ngữ được trong trường học
Đối với câu hỏi: “Nếu được lựa chọn giữa một ngôi trường chỉ dạy tiếng Việt
và một ngôi trường dạy cả tiếng Việt và tiếng dân tộc thì bạn sẽ cho con em bạn
theo học trường nào?” (Câu 22 - Phiếu khảo sát) với hai phương án lựa chọn (a)
Trường chỉ dạy tiếng Việt và (b) Trường dạy cả tiếng dân tộc và tiếng Việt thì kết
quả là:
Bảng 3.13. Thái độ đối với việc sử dụng ngôn ngữ trong trường học
Phương án lựa chọn

Tổng

Tỉ lệ %

a. Trường chỉ dạy tiếng Việt

25

9,1%

b. Trường dạy cả tiếng dân tộc và tiếng Việt

249

90,9%

274

100%

Tổng

Việc có đến 90,9% số nam giới được hỏi chọn trường dạy cả hai ngôn ngữ cho
thấy người dân rất mong muốn con cái họ được dạy chữ viết dân tộc của họ và được
dạy ở chính nhà trường - một môi trường giáo dục toàn diện. Kết quả này cũng là
một tín hiệu tích cực cho việc triển khai giảng dạy chữ viết dân tộc trong nhà trường
đồng thời là một động lực để các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu.
3.5. Tình hình sử dụng ngôn ngữ dựa trên sự khác biệt về môi trường
giao tiếp
Ở phần 3.4, luận án đã nghiên cứu và phân tích tình hình sử dụng ngôn ngữ
của người Thái là nam. Những đặc điểm về khả năng ngôn ngữ sẽ đóng vai trò giúp
xác định đặc điểm của trạng thái song ngữ trong đó có việc sử dụng ngôn ngữ của
người dân trong các tình huống giao tiếp khác nhau. Nghiên cứu về tình hình sử
dụng ngôn ngữ trong các phạm vi giao tiếp sẽ cho thấy vị thế và sự phân công chức
năng của các ngôn ngữ này trong cộng đồng đa ngữ. Kết quả khảo sát được trình
bày cụ thể trong các phần sau.
3.5.1. Đặc điểm sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp gia đình
Ở phạm vi giao tiếp gia đình, chúng tôi đưa ra 10 tình huống giao tiếp cụ thể:
* Những tình huống đại diện tùy thuộc vào đối tượng giao tiếp:

(1) Ngôn ngữ thường dùng khi nói với ông, bà
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(2) Ngôn ngữ thường dừng khi nói với cha, mẹ
(3) Ngôn ngữ thường dùng khi nói với vợ/ chồng
(4) Ngôn ngữ thường dừng khi nói với anh, chị, em ruột
(5) Ngôn ngữ thường dùng khi nói với con, cháu
* Những tình huống chung khi nói chuyện với người thân trong những ngữ

cảnh cụ thể:
Ngôn ngữ nói với người thân khi ăn cơm:

*

(1) Ngôn ngữ nói với người thân khi thực hiện các nghi lễ
(2) Ngôn ngữ nói với người thân khi trao đổi các vấn đề mang tính chính trị,
hành chính
(3) Ngôn ngữ nói với người thân khi tranh luận, cãi nhau
(4) Ngôn ngữ sử dụng khi tức giận với con cái
3.5.1.1. Đặc điểm sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp gia đình theo từng 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 3.14:
Bảng 3.14. Tình hình sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp gia đình của người dân
theo đối tượng giao tiếp
TT

Hoàn cảnh

Ngôn ngữ

Tổng

Tỉ lệ

-

-

274

100%

Cả hai ngôn ngữ

-

-

Tiếng Việt

-

-

274

100%

Cả hai ngôn ngữ

-

-

Tiếng Việt

-

-

274

100%

Cả hai ngôn ngữ

-

-

Tiếng Việt

-

-

274

100%

-

-

Tiếng Việt
1

2

3

4

Nói với ông, bà

Nói với cha, mẹ

Nói với vợ, chồng

Nói với anh, chị em
ruột

Tiếng dân tộc

Tiếng dân tộc

Tiếng dân tộc

Tiếng dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
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5

Nói với con, cháu

Tiếng Việt

15

5,5%

Tiếng dân tộc

259

94,5%

-

-

Cả hai ngôn ngữ

Những kết quả ở bảng trên đã chỉ ra rằng trong giao tiếp gia đình, người Thái là
nam ở Chiềng Bằng 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), giao tiếp với
những người ngang hàng (vợ, chồng, anh, chị, em) hầu hết người dân chỉ sử dụng
tiếng mẹ đẻ. Đối với những người đã có gia đình và có con thì hầu hết cũng đều sử
dụng ngôn ngữ mẹ đẻ khi nói chuyện với vợ/chồng, nói chuyện với con/cháu. Số
lượng nam giới người Thái làm cán bộ, công chức, viên chức chiếm 11,7%, nên
trong trường hợp nói chuyện với con/ cháu thì tỉ lệ người sử dụng cả hai ngôn ngữ
hiện nay xảy ra là phổ biến.
Như vậy, xét trên tổng thể, ở phạm vi giao tiếp gia đình thì sự lựa chọn ngôn
ngữ của người dân không có sự khác nhau nhiều giữa các trường hợp được phân
chia theo đối tượng giao tiếp.
3.5.1.2. Đặc điểm sử dụng ngôn ngữ khi giao tiếp với người thân trong gia
đình theo 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 3.15
Bảng 3.15.Tình hình sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp gia đình của
người dân
TT

Hoàn cảnh

1

Khi ăn cơm

2

Khi thực hiện các nghi lễ

3
4

Khi trao đổi chính trị, các
vấn đề thời sự, học hành
Khi tranh luận, cãi nhau

Ngôn ngữ

Tổng

Tỉ lệ %

Tiếng Việt
Tiếng dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
Tiếng Việt

274
274
20
189
65
-

100%
100%
7,3%
69,0%
23,7%
-
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Tiếng dân tộc
274
100%
Cả hai ngôn ngữ
Tiếng Việt
5
Khi tức giận với con cái
Tiếng dân tộc
274
100%
Cả hai ngôn ngữ
Trong tất cả tình huống giao tiếp với người thân ở những ngữ cảnh khác
nhau mà luận văn đặt ra, tỉ lệ người dân sử dụng tiếng dân tộc hầu hết đều trên 69%.
Tình huống mà người dân hoàn toàn sử dụng ngôn ngữ của dân tộc mình là khi thực
hiện các nghi lễ.
Với tình huống tranh luận, cãi nhau thì cũng có đến 99,9% người được hỏi
cho biết họ sử dụng ngôn ngữ của dân tộc mình. Tỉ lệ người dân dùng tiếng dân tộc
cũng rất cao trong tình huống nói chuyện với người thân khi ăn cơm (100%) và khi
tức giận với con cái. Do vậy, với những người có câu trả lời trong trường hợp này
thì hầu hết cũng sử dụng tiếng dân tộc của họ. Chỉ có 65 người Thái (23,7%) là có
sự lựa chọn cả hai ngôn ngữ.
Cũng như nữ giới người Thái, có thể thấy, với những tình huống giao tiếp
mang tính chất suồng sã, thân mật (khi tranh luận, cãi nhau hay tức giận với con
cái) thì nam giới người Thái thường lựa chọn ngôn ngữ dân tộc. Tình huống nghi lễ
trong gia đình cũng là tình huống mà tất cả người dân đều chỉ dùng tiếng dân tộc
của họ. Khi khảo sát, họ cho rằng sử dụng ngôn ngữ dân tộc của họ thuận tiện cho
họ hơn khi biểu đạt đầy đủ và chính xác cảm xúc của họ trong các hoàn cảnh trên.
Nhiều người dân 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 người dân
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.
Với trường hợp người dân lựa chọn sử dụng tiếng Việt nhiều hơn là khi trao
đổi các vấn đề mang tính chính luận, học hành thì theo khảo sát của chúng tôi phần
lớn là những người có trình độ học vấn cao và chủ yếu rơi vào nhóm nghề nghiệp là
học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, y tá hay giáo viên. Và ở những trường hợp
này kết quả phỏng vấn cho biết khi dùng tiếng Việt là người dân thường có ý thức
lựa chọn để diễn đạt chính xác các thuật ngữ chính trị, hành chính và cũng để phát
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triển khả năng tiếng Việt. Mặt khác, có nhiều cụm từ mang tính hành chính, chính
trị như “chủ tịch, cựu chiến binh, phụ nữ, Hội nông dân...” thì không có trong ngôn
ngữ dân tộc mà dùng luôn từ tiếng Việt. Do vậy, phần lớn người dân có trình độ học
vấn cao và hay phải sử dụng các phong cách ngôn ngữ hành chính, chính luận thì họ
cho biết họ dùng tiếng Việt thường xuyên trong những hoàn cảnh cần trao đổi
những vấn đề này hơn so với ngôn ngữ dân tộc.
3.5.2. Đặc điểm sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp cộng đồng
Đối với giao tiếp ở cộng đồng, luận văn phân chia thành 20 tình huống giao
tiếp khác nhau và kết quả sẽ được trình bày và phân tích cụ thể như sau:
3.5.2.1. Đặc điểm sử dụng ngôn ngữ khi thực hiện các hoạt động ở cộng
đồng
Để khảo sát tình hình sử dụng ngôn ngữ của người dân khi thực hiện các hoạt
động tại cộng đồng thì chúng tôi đề xuất 4 tình huống tiêu biểu (trên cơ sở tham
khảo những công trình đi trước):
(1) Khi hát hò, kể chuyện
(2) Khi cúng bái
(3) Trong nghi lễ, cưới hỏi, tang ma
(4) Khi ghi chép
Và kết quả được trình bày trong bảng 3.16:
Bảng 3.16. Tình hình sử dụng ngôn ngữ khi thực hiện các hoạt động
ở cộng đồng
TT

Hoàn cảnh

1

Khi hát hò, kể chuyện

2

Khi cúng bái

3
4

Trong nghi lễ, cưới
hỏi, tang ma
Khi ghi chép

Ngôn ngữ

Tổng

Tỉ lệ %

Tiếng Việt
Tiếng dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
Tiếng Việt
Tiếng dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
Tiếng Việt

20
199
55
274
274
269

7,3%
72,6%
20,1%
100%
100%
98,2%
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Tiếng dân tộc
05
1,8%
Cả hai ngôn ngữ
Những số liệu ở bảng 3.16 cho thấy khi thực hiện các hoạt động trong cộng
đồng, người dân tộc thiểu số cũng luôn ưu tiên lựa chọn tiếng dân tộc của mình.
Hoạt động cúng bái ở cộng đồng là hoạt động mà người dân sử dụng hoàn toàn
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 (100%). Những người làm giáo viên,
cán bộ, công chức cho biết: mặc dù phần lớn thời gian tham gia sinh hoạt, học tập
và làm việc với người Việt 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.
Trong các hoạt động mang tính văn hóa văn nghệ như hát hò, kể chuyện thì
sự tham gia của tiếng Việt nhiều hơn. Điều này phần nào thể hiện tính hòa nhập của
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 khả năng tiếng Việt tốt nhất.
Trong ghi chép, tuy có 03 người biết chữ viết tiếng dân tộc của họ nhưng
tuyệt đại đa số những người biết chữ tiếng Việt đều sử dụng tiếng Việt để thực hiện
ghi chép. Điều này cho thấy sự 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.
Những kết quả vừa được phân tích ở trên đã khẳng định vai trò của ngôn ngữ
dân tộc trong các hoạt động cộng đồng. Và những kết quả này cũng cho thấy người
Thái sử dụng tiếng dân tộc của họ thể hiện xu thế hòa nhập với tiếng Việt. Điều đó
phần nào thể hiện vị thế của tiếng Thái trong cộng đồng dân tộc ở Quỳnh Nhai nói
riêng và Sơn La nói chung.
3.5.2.2. Đặc điểm sử dụng ngôn ngữ khi đến nhà người khác và khi có khách
đến nhà
Với tình huống khi đến nhà người khác và khi có khách đến nhà thì chúng tôi
phân chia thành 6 tình huống nhỏ tùy vào đối tượng giao tiếp:
(1) Đến nhà người cùng dân tộc
(2) Đến nhà người dân tộc khác
(3) Đến nhà người dân tộc Kinh
(4) Nói với khách đến nhà là người cùng dân tộc
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(5) Nói với khách đến nhà là người khác dân tộc
(6) Nói với khách đến nhà là người dân tộc Kinh
Và kết quả được trình bày trong bảng 3.17:
Bảng 3.17. Tình hình sử dụng ngôn ngữ khi đến nhà người khác và khi có khách
đến nhà
TT

Hoàn cảnh

Ngôn ngữ

Tổng

Tỉ lệ %

Tiếng Việt
Tiếng dân tộc
274
100%
Cả hai ngôn ngữ
Tiếng Việt
268
97,8%
2 Đến nhà người khác dân tộc Tiếng dân tộc
6
2,2%
Cả hai ngôn ngữ
Tiếng Việt
274
100%
3 Đến nhà người dân tộc Kinh Tiếng dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
Tiếng Việt
268
97,8%
Nói với khách đến nhà là
4
Tiếng dân tộc
6
2,2%
người cùng dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
Tiếng Việt
263
96,0%
Nói với khách đến nhà là
5
Tiếng dân tộc
11
4,9%
người khác dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
Tiếng Việt
274
100%
Nói với khách đến nhà là
6
Tiếng dân tộc
người dân tộc Kinh
Cả hai ngôn ngữ
Từ những kết quả ở bảng 3.17 có thể thấy đối với những trường hợp có
1

Đến nhà người cùng dân tộc

khách đến nhà hay đến nhà người khác cùng dân tộc thì số người dân ưu tiên sử
dụng tiếng dân tộc của họ gần như tuyệt đối. Đối với trường hợp khi có khách đến
nhà là người khác dân tộc thì người Thái lựa chọn sử dụng tiếng Việt. Những con số
này cũng rất họp lý với những khảo sát về khả năng ngôn ngữ ở trên. Người Thái
với khả năng tiếng Việt cao hơn thì thường cũng có sự lựa chọn sử dụng tiếng Việt
nhiều hơn. Với những người không sử dụng tiếng Việt để giao tiếp với người khác
dân tộc trong hai hoàn cảnh này thì đều cho biết họ sử dụng ngôn ngữ nào tùy vào
từng trường hợp cụ thể. Một số người khi được khảo sát đã trả lời rằng nếu khách
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đến nhà mà có thể nói được ngôn ngữ của họ thì họ vẫn muốn được giao tiếp bằng
tiếng dân tộc của họ.
3.5.2.3. Đặc điểm sử dụng ngôn ngữ trong các hoàn cảnh giao tiếp nơi công
cộng, hành chính, nơi làm việc, học tập
Các hoàn cảnh giao tiếp nơi công cộng (chợ, bệnh viện, bưu điện,...), giao tiếp
hành chính và giao tiếp ở nơi làm việc, học tập cũng được phân chia thành 10 tình
huống nhỏ tùy vào đối tượng giao tiếp:
(1) Giao tiếp với người gặp lần đầu mà không biết dân tộc của họ
(2) Giao tiếp nơi công cộng với người cùng dân tộc
(3) Giao tiếp nơi công cộng với người khác dân tộc
(4) Giao tiếp nơi công cộng với người dân tộc Kinh
(5) Giao tiếp hành chính với người cùng dân tộc
(6) Giao tiếp hành chính với người khác dân tộc
(7) Giao tiếp hành chính với người dân tộc Kinh
(8) Giao tiếp nơi làm việc với người cùng dân tộc
(9) Giao tiếp nơi làm việc với người khác dân tộc
(10) Giao tiếp nơi làm việc với người dân tộc Kinh
Kết quả được trình bày trong bảng 3.18 và 3.19 và 3.20:
Bảng 3.18. Tình hình sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp nơi cộng đồng
TT
1

2

3

4

Hoàn cảnh

Ngôn ngữ
Tổng
Tỉ lệ %
274
100%
Người gặp lần đầu mà không Tiếng Việt
Tiếng dân tộc
biết dân tộc của họ
Cả hai ngôn ngữ
10
3,6%
Giao tiếp nơi công cộng với Tiếng Việt
Tiếng dân tộc
249
90,9%
người cùng dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
15
5,5%
Tiếng Việt
274
100%
Giao tiếp nơi công cộng với
Tiếng dân tộc
người khác dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
Tiếng Việt
274
100%
Giao tiếp nơi công cộng với
Tiếng dân tộc
người dân tộc Kinh
Cả hai ngôn ngữ
Bảng 3.19. Tình hình sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp hành chính
108

TT

Hoàn cảnh

Ngôn ngữ

Tổng

Tỉ lệ %

Tiếng Việt
1
Tiếng dân tộc
274
100%
người cùng dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
Tiếng Việt
274
100%
Giao tiếp hành chính với
2
Tiếng dân tộc
người khác dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
Tiếng Việt
274
100%
Giao tiếp hành chính với
3
Tiếng dân tộc
người dân tộc Kinh
Cả hai ngôn ngữ
Bảng 3.20. Tình hình sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp nơi làm việc,
Giao tiếp hành chính với

học tập
TT

Hoàn cảnh

Ngôn ngữ

Tổng

Tỉ lệ %

Tiếng Việt
1
Tiếng dân tộc
274
100%
người cùng dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
274
100%
Giao tiếp nơi làm việc với Tiếng Việt
2
Tiếng dân tộc
người khác dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
Tiếng Việt
274
100%
Giao tiếp nơi làm với
3
Tiếng dân tộc
việc người dân tộc Kinh
Cả hai ngôn ngữ
Từ kết quả được trình bày ở 3 bảng trên có thể rút ra một số nhận xét sau:
Giao tiếp nơi làm việc với

Trong những hoàn cảnh giao tiếp công cộng, khi đi làm các thủ tục hành chính,
ở nơi học tập làm việc thì có sự khác biệt rõ về việc lựa chọn ngôn ngữ trong sử
dụng tùy thuộc vào đối tượng cùng giao tiếp. Khi giao tiếp ở nơi công cộng nam
giới người Thái không dùng tiếng dân tộc của họ ở nơi học tập, làm việc khi nói
chuyện với người cùng dân tộc chủ yếu rơi vào nhóm học sinh, sinh viên, giáo viên,
công nhân. Điều này phản ánh một phần sự tác động của môi trường làm việc nên
việc sử dụng tiếng nói của dân tộc mình có ít hơn so với những người thuộc nhóm
nghề khác.
Trong những hoàn cảnh giao tiếp với người khác dân tộc hay dân tộc Kinh thì
người Thái sử dụng tiếng Việt nhiều nhất với tỉ lệ tuyệt đối và gần như tuyệt đối
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trong những trường hợp này. Trong những hoàn cảnh giao tiếp với người cùng dân
tộc thì người Thái lại có tỉ lệ sử dụng tiếng dân tộc ít nhất. Điều này có thể lý giải từ
chính kết quả về khả năng tiếng Việt của người Thái. Người Thái có khả năng tiếng
Việt cao nên kể cả trong những tình huống giao tiếp với người cùng dân tộc nhưng
ở nơi công cộng, nơi làm việc, học tập hay giao tiếp hành chính thì họ vẫn lựa chọn
tiếng Việt thay vì tiếng dân tộc của mình. Mặt khác, người Thái cũng có tỉ lệ cơ cấu
nghề nghiệp ở nhóm nghề trình độ cao như cán bộ, công chức, giáo viên, y tá, học
sinh, sinh viên nên việc họ lựa chọn tiếng Việt để giao tiếp kể cả với người cùng
dân tộc một phần xuất phát từ chính môi trường làm việc học tập của họ.
Tóm lại, nếu người dân tộc thiểu số ưu tiên sử dụng tiếng nói dân tộc của họ
để giao tiếp với người cùng dân tộc kể cả ở những nơi công cộng thì ngược lại, với
khả năng tiếng Việt khá cao, họ hầu như sử dụng tiếng Việt khi giao tiếp với người
khác dân tộc hay người Kinh. Trong trường hợp lần đầu gặp một người mà chưa
biết rõ thành phần dân tộc thì cũng có 49,8% số người được hỏi chọn tiếng Việt để
giao tiếp, những người còn lại cho rằng tùy theo trường hợp cụ thể (chẳng hạn, nếu
người đó biết tiếng dân tộc của họ và chủ động sử dụng thì họ sẽ nói tiếng dân tộc
của họ). Kết quả này cho thấy người dân tộc thiểu số sử dụng tiếng dân tộc hay
tiếng Việt chịu sự chi phối một phần của môi trường giao tiếp và đặc biệt bởi đổi
tượng cùng tham gia giao tiếp. Với người cùng dân tộc, họ ưu tiên sử dụng 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 người dân.
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Tiểu kết chương 3
Việc phân tích và lý giải, chúng tôi xin đưa ra một số nhận xét sau đây:
- Khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ của nam giới không có gì khác biệt hơn so
với nữ giới. Việc duy trì và bảo tồn tiếng mẹ đẻ của người Thái được thực hiện tốt
nhất ở những người trong độ tuổi ngoài lao động.
- Việc khảo sát cũng cho thấy nam giới ở đây là những người có trình độ
văn hóa cao hơn nữ giới. Tỉ lệ mù chữ ở nam giới thấp hơn nữ giới, phần lớn nam
giới được khảo sát có trình độ từ bậc Tiểu học trở lên. Khả năng sử dụng tiếng Việt
của nam giới cũng cao hơn nữ giới rất nhiều, nhất là khả năng sử dụng tiếng Việt ở
dạng viết. Trong số 274 người thì chỉ có 3 người ngoài độ tuổi lao động không có
khả năng sử dụng tiếng Việt.
- Với tiếng mẹ đẻ: 100% người dân 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.
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KẾT LUẬN
Luận văn Tình hình sử dụng ngôn ngữ của người Thái xã Chiềng Bằng,
huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La có thể coi là một bức tranh tổng thể về tình hình
sử dụng ngôn ngữ của của người Thái nơi đây trong mối tương quan với nhiều yếu
tố như đặc điểm địa lí, đặc điểm kinh tế - xã hội, giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, thái
độ ngôn ngữ, môi trường giao tiếp... Trong đó thu được một số kết quả đáng chú ý
như sau:
1. Kết quả khảo sát và những phân tích trên cho thấy, giới tính không chi
phối nhiều đến việc sử dụng tiếng mẹ đẻ của người Thái ở xã Chiềng Bằng. Tình
hình sử dụng tiếng Thái của nam giới và nữ giới sự khác biệt không đáng kể. Khả
năng sử dụng tiếng mẹ đẻ của họ tương đương nhau (100% nữ giới và nam giới đều
có thể nghe và nói được tiếng Thái). Điểm khác nhau là khả năng nghe, nói, đọc,
viết tiếng Việt của nam giới tốt hơn so với nữ giới rất nhiều. Đặc biệt là việc sử
dụng tiếng Việt trong giao tiếp văn bản của nam giới so với nữ giới ở hai độ tuổi từ
31- 50 và trên 50 có sự chênh lệch khá rõ vì nam giới được học hành nhiều hơn nữ
giới.
2. Nhân tố ảnh hưởng sâu sắc đến khả năng tiếng mẹ đẻ cũng như tình hình
sử dụng tiếng mẹ đẻ của người Thái ở đây là độ tuổi . Khả năng sử dụng tiếng mẹ
đẻ của người Thái giảm dần qua các thế hệ. Những người ở độ tuổi cao, khả năng
sử dụng tiếng Thái tốt hơn những người trẻ. Điều này đang xảy ra khá phổ biến ở xã
Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai và rộng hơn ở các địa bàn khác thuộc khu vực
Sơn La và cả Tây Bắc nữa. Những phân tích tại chương 2 và chương 3 cho phép
chúng tôi đưa ra nhận định là tiếng mẹ đẻ đang dần mất đi vai trò và vị trí của nó
đối với thế hệ trẻ bây giờ.
Ngoài ra, tình hình sử dụng ngôn ngữ của người dân ở đây cũng được thể
hiện qua một vài yếu tố như: giới tính, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thái độ ngôn
ngữ, môi trường giao tiếp.
3. V ề trình độ văn hóa, có một thực tế là người có trình độ văn hóa càng cao
thì tần suất sử dụng tiếng mẹ đẻ càng ít. Điều này được lí giải từ môi trường giao
tiếp, điều kiện học tập, làm việc của những người khác nhau về trình độ văn hóa.
Tức là người có trình độ văn hóa cao có môi trường giao tiếp được rộng, phần lớn
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là họ học tập, làm việc và giao tiếp với nhiều đối tượng khác nhau ngoài địa hạt
làng bản, tiếng Việt được sử dụng nhiều. Tiếng mẹ đẻ chỉ được duy trì trong gia
đình, tần suất sử dụng không cao. Ngược lại, người không có trình độ văn hóa (mù
chữ) hoặc người có trình độ văn hóa thấp là những người có tần suất sử dụng tiếng
Việt ít nhưng khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ rất tốt. Phần lớn họ là những người ở
độ tuổi ngoài lao động, là nông dân, môi trường giao tiếp không rộng thường chỉ
giao tiếp trong gia đình, làng bản nên tiếng mẹ đẻ luôn được sử dụng thường xuyên.
Chính họ là những người có khả năng sử dụng và bảo tồn tiếng mẹ đẻ của dân tộc
tốt nhất.
4. Nghề nghiệp cũng là yếu tố ảnh hưởng đến tình hình sử dụng ngôn ngữ
của người Thái ở đây. Tiếng mẹ đẻ được duy trì và sử dụng nhiều nhất ở những
người làm nghề nông. Khi môi trường giao tiếp chỉ tập trung trong cộng đồng dân
tộc Thái thì tiếng Thái được sử dụng hoàn toàn trong đời sống hằng ngày của người
nông dân, tiếng Việt chỉ được họ sử dụng khi ra ngoài phạm vi làng bản và giao tiếp
với người không đồng tộc. Vì vậy, khả năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt của họ bị
hạn chế. Đối với những người làm những công việc ngoài xã hội, do yêu cầu công
việc cũng như nhu cầu giao tiếp với những đối tượng khác nhau đòi hỏi họ phải
thường xuyên sử dụng tiếng Việt nên tần suất và khả năng sử dụng tiếng Việt của
họ khá cao. Theo đó, tần suất sử dụng tiếng mẹ đẻ của họ cũng giảm đi.
5. Qua khảo sát thực tế về thái độ ngôn ngữ của người dân tộc Thái ở xã
Chiềng Bằng chúng tôi nhận thấy họ có ý thức cao về vai trò của tiếng Việt và thái
độ tích cực đối với ngôn ngữ của mình. Họ có mong muốn học tiếng Việt song
song với việc học chữ, tiếng dân tộc mình để ngôn ngữ dân tộc không bị mai một.
Tiếng mẹ đẻ được họ sử dụng thường xuyên và mong muốn lưu giữ, bảo tồn tiếng
mẹ đẻ của dân tộc để hòa chung trong sự phát triển của tiếng nói các dân tộc anh em
khác. Họ tự tin sử dụng ngôn ngữ của mình trong cộng đồng nhưng cũng có thái
độ hòa hợp, không kỳ thị khi nghe ngôn ngữ khác được sử dụng trong bản làng
của mình.
6. Một nhân tố không kém phần quan trọng ảnh hưởng đến khả năng sử
dụng ngôn ngữ của người Thái là môi trường giao tiếp. Có một thực tế là người trẻ
hiện nay có khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình, nhưng lại chỉ duy trì trong
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phạm vi gia đình, song song với tiếng Việt, tức là không sử dụng triệt để như những
người già. Mặt khác, do nhu cầu của đời sống xã hội, những người trẻ thường có
công việc, có cuộc sống tách biệt khỏi cộng đồng Thái, môi trường giao tiếp không
còn “thuần Thái” và sẽ giao tiếp với nhiều đối tượng khác nhau với những dân tộc
khác nhau, nên tiếng Việt sẽ được sử dụng thường xuyên hơn, thành thạo hơn. Với
những người già, môi trường giao tiếp thực sự “thuần Thái”. Tức là họ không có
điều kiện mở rộng phạm vi đối tượng và địa bàn giao tiếp, do đó tiếng thái là ngôn
ngữ chủ yếu dùng để thực hiện hoạt động giao tiếp và cũng là lí do họ là người bảo
tồn duy trì tiếng mẹ đẻ tốt nhất.
Như đã biết, nghiên cứu ngôn ngữ dân tộc có vai trò quan trọng trong việc
hoạch định các chính sách ngôn ngữ, chính sách dân tộc cho các cộng đồng dân tộc,
đặc biệt là cộng đồng dân tộc thiểu số. Chúng tôi hi vọng luận văn “Tình hình sử
dụng ngôn ngữ của người Thái ở xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn
La” sẽ có những đóng góp nhất định trong việc nghiên cứu ngôn ngữ trên địa bàn
khảo sát nói riêng và địa bàn các dân tộc thiểu số nói chung. Đồng thời có được
những đóng góp nhất định cho việc đề ra những chính sách ngôn ngữ cũng như
chính sách dân tộc đúng đắn, phù hợp với đường lối chính sách của Đảng và Nhà
nước ở những vùng miền khác nhau đặc biệt là khu vực miền núi phía Bắc.
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Đại học quốc gia Hà Nội.
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PHỤ LỤC

PHIẾU HỎI
PHẦN I. Thông tin cộng tác viên
1. Họ và tên:…………………………………………..………………….…
2. Năm sinh: …………………….Nam/Nữ : ………….….……………..…
3. Dân tộc: ……………………………………………….………………....
4. Nơi sinh: ………………………………….…….………………….
5. Trình độ học vấn (Lớp/Cấp học): ………………………….……………
6. Năng lực ngôn ngữ
Rất tốt/ đọc
Mức độ

viết thành

Khá tốt

Trung

thạo

bình

Kém

Không
biết

Tiếng mẹ
đẻ
Tiếng Việt
PHẦN II.
Câu 1. Bạn thấy việc học tiếng Việt có cần thiết không?
(1) Rất cần thiết
(2) Không cần thiết
Câu 2. Học tiếng Việt để làm gì ?
(5) Để giao tiếp trong cuộc sống
(6) Để học hành lên cao
(7) Để giao tiếp và phục vụ cuộc sống (tìm kiếm việc làm, có thu nhập tốt

hơn, dễ dàng tiếp cận thông tin...)
(8) Cả ba lý do.

Câu 3. Bạn nói tiếng Việt vì...?
(5) Vì người cùng giao tiếp không biết tiếng dân tộc của bạn
(6) Để giao tiếp với người khác dân tộc
(7) Vì bạn thích

(8) Ý kiến khác.

Câu 4. Bạn có thích học chữ dân tộc mình không?
(1) Thích
(2) Không thích
(3) Không có ý kiến.
Câu 5. Người dân tộc có cần học chữ dân tộc không
(5) Rất cần thiết
(6) Học cũng được, không học cũng được
(7) Không cần học
(8) Không có ý kiến.

Câu 6. Bạn nói tiếng dân tộc vì...?
(5)

Một cách tự nhiên, vì không biết ngôn ngữ nào khác

(6)

Để giao tiếp với người cùng dân tộc

(7)

Vì bạn thích

(8)

Ý kiến khác.

Câu 7. Theo bạn, nên học chữ dân tộc và chữ quốc ngữ như thế nào?
(6) Học chữ dân tộc trước
(7) Học chữ quốc ngữ trước
(8) Học đồng thời
(9) Chỉ học chữ quốc ngữ
(10)

Không có ý kiến.

Câu 8. Bạn mong muốn tiếng dân tộc mình được sử dụng trong những hoàn
cảnh nào?
(7) Sử dụng trong giao tiếp hàng ngày
(8) Sử dụng trong giao tiếp hành chính
(9) Sử dụng trong sách, báo, phát thanh, truyền hình...
(10)

Sử dụng trong in pano, áp phích...

(11)

Sử dụng trong nghi lễ, cúng bái

(12)

Giảng dạy ở trường.

Câu 9. Bạn có muốn con cái bạn tiếp tục sử dụng ngôn ngữ dân tộc của bạn
không và tại sao?
(6) Có, để bảo tồn bản sắc dân tộc
(7) Có, để giao tiếp với người cùng dân tộc
(8) Có, để giao tiếp và bảo tồn
(9) Không vì không thích
(10)

Không vì không cần thiết, chỉ cần học tiếng Việt

(6) Không có ý kiến.
Câu 10. Bạn cảm thấy thế nào khi…?
(5) Nói tiếng dân tộc mình trong bản làng
(6) Nói tiếng dân tộc mình ở nơi có nhiều người dân tộc khác
(7) Nghe thấy tiếng Việt được sử dụng trong bản làng
(8) Nghe thấy tiếng dân tộc khác được sử dụng trong bản làng.

Câu 11. Nếu được lựa chọn giữa một ngôi trường chỉ dạy tiếng Việt và một
ngôi trường dạy cả tiếng Việt và tiếng dân tộc thì bạn sẽ cho con em bạn theo
học trường nào?
(a) Trường chỉ dạy tiếng Việt
(b) Trường dạy cả tiếng dân tộc và tiếng Việt.
Câu 12. Bạn thấy việc học tiếng Việt có cần thiết không?
1. Để giao tiếp
2. Để học hành lên cao
3. Để giao tiếp và phục vụ cuộc sống (tìm kiếm việc làm, có thu nhập
tốt hơn, dễ dàng tiếp cận thông tin...)
4. Cả ba lý do.
Câu 14. Bạn nói tiếng Việt vì...?
5. Vì người cùng giao tiếp không biết tiếng dân tộc của bạn
6. Để giao tiếp với người khác dân tộc
7. Vì bạn thích
8. Ý kiến khác.

Câu 15. Bạn có thích học chữ dân tộc mình không?
(1) Có
(2) Không
(3) Không có ý kiến.
Câu 16. Người dân tộc có cần học chữ dân tộc không?
(1) Rất cần thiết
(2) Học cũng được, không học cũng được
(3) Không cần
(4) Không có ý kiến.
Câu 17. Bạn nói tiếng dân tộc vì?
(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.
Câu 18. Theo bạn, nên học chữ dân tộc và chữ quốc ngữ như thế nào?
(1) Học chữ dân tộc trước
(2) Học chữ quốc ngữ trước
(3) Học đồng thời
(4) Chỉ học chữ quốc ngữ
(5) Không có ý kiến.
Câu 19. Bạn mong muốn tiếng dân tộc mình được sử dụng trong những hoàn
cảnh nào?
(1) Sử dụng trong giao tiếp hàng ngày
(2) Sử dụng trong giao tiếp hành chính
(3) Sử dụng trong sách, báo, phát thanh, truyền hình...
(4) Sử dụng trong in pano, áp phích...
(5) Sử dụng trong nghi lễ, cúng bái
(6) Giảng dạy ở trường.
Câu 20. Bạn có muốn con cái bạn tiếp tục sử dụng ngôn ngữ dân tộc của bạn

không và tại sao?
(1) Có, để bảo tồn bản sắc dân tộc
(2) Có, để giao tiếp với người cùng dân tộc
(3) Có, để giao tiếp và bảo tồn bản sắc dân tộc
(4) Không vì không thích
(5) Không vì không cần thiết, chỉ cần học tiếng Việt
(6) Không có ý kiến.
Câu 21. Bạn cảm thấy thế nào khi…?
(1) Nói tiếng dân tộc mình trong bản làng
(2) Nói tiếng dân tộc mình ở nơi có nhiều người dân tộc khác
(3) Nghe thấy tiếng Việt được sử dụng trong bản làng
(4) Nghe thấy tiếng dân tộc khác được sử dụng trong bản làng.
Câu 22. Nếu được lựa chọn giữa một ngôi trường chỉ dạy tiếng Việt và một
ngôi trường dạy cả tiếng Việt và tiếng dân tộc thì bạn sẽ cho con em bạn theo
học trường nào?
(a) Trường chỉ dạy tiếng Việt
(b) Trường dạy cả tiếng dân tộc và tiếng Việt ?

