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PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do lựa chọn đề tài
Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc. Với 54 dân tộc anh em cùng 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.
Trong đó 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, ngôn ngữ, chữ viết riêng biệt…đã góp phần làm cho nền văn hóa của dân
tộc Việt Nam thêm phong phú nhưng thống nhất.
Văn hóa Thái nói chung và tiếng Thái nói riêng rất đa dạng và phong phú. Tuy
nhiên hiện nay tiếng Thái có xu hướng bị mai một cả về tiếng nói và chữ viết. Thực
tế cho thấy rất nhiều người Thái trẻ hiện nay không nói được tiếng Thái. Đặc biệt
khả năng văn bản Thái biết rất hạn chế. Nhu cầu học tiếng Thái của lớp trẻ không
nhiều. Họ cho rằng: cứ sử dụng tiếng Việt, giao tiếp được là có cơ hội học tập lên
cao, hay cơ hội tìm kiếm việc làm… Trong quá trình dạy con trẻ các gia đình
thường không dạy con bằng tiếng 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 và
học một cách rộng rãi.
Ngôn ngữ và chữ viết là phương tiện để hình thành và lưu truyền các hình
thái 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
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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 đề tài luận văn “Tình hình sử
dụng ngôn ngữ của người Thái xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La” với
mong muốn khái quát rõ tình hình sử dụng ngôn ngữ (cụ thể là tiếng mẹ đẻ và tiếng
Việt) của người Thái nơi đây.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục đích nghiên cứu
Khảo sát, chỉ ra thực trạng tình hình sử dụng ngôn ngữ (tiếng mẹ đẻ và tiếng
Việt) của người Thái ở xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Thông qua đó
góp phần 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 Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La và 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 (tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt) của người
Thái ở xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, 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 tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt của người
Thái ở xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
3. Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
Trong khuôn khổ luận văn, chúng tôi chỉ chọn phạm vi nghiên cứu là khảo
sát tình hình sử dụng ngôn ngữ (tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt) của người Thái xã
Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Từ đó, đưa ra những nhận xét về khả
năng sử dụng tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt của các đối tượng thông qua các yếu tố
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độ tuổi, giới tính, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thái độ ngôn ngữ, môi trường
giao tiếp.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Trong luận văn này, chúng tôi sử dụng 3 phương pháp nghiên cứu chính là:
- Phương pháp điều tra điền dã ngôn ngữ học xã hội.
- Phương 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.
- Luận văn này đòi hỏi phải có sự khảo sát trực tiếp tại địa bàn được thực
hiện, vì vậy mà chúng tôi cần chuẩn bị các phiếu khảo sát để phục vụ cho việc điều
tra. Điều quan tâm nhất trong luận văn này là tình hình sử dụng và khả năng sử dụng
tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt 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.
- Theo 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, bưu điện, 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 ngôn ngữ của dân tộc mình.
4.2. Phương 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.
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- 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 tiếng mẹ đẻ
và tiếng Việt 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
ngoài ngôn ngữ. Thấy được tình hình sử dụng tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt của người
Thái ở xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, 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 Mai, huyện Mai Sơn, 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.
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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 Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Mặt khác sẽ giúp cho Đảng và Nhà nước
mà trước hết là lãnh đạo huyện Mai Sơn 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 tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt của người Thái là nữ
giới ở xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
Chương 3: Tình hình sử dụng tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt của người Thái là nam
giới ở xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
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PHẦN NỘI DUNG
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ MỘT VÀI NÉT SƠ LƢỢC
VỀ ĐỊA BÀN KHẢO SÁT
1.1. Một số vấn 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
Hiện nay có nhiều cách định nghĩa về khái niệm tiếng mẹ đẻ. Chúng tôi xin
nêu hai cách hiểu sau đây.
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).
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 [16,tr.43].
1.1.1.2. Khái niệm song ngữ và đa ngữ
a. Song ngữ: Theo 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 [16, tr.29].
b. Đa ngữ: Trong quá trình phát triển của lịch sử loài người, xu thế quốc tế hóa
mở ra mối quan hệ đa dạng. Do vậy, số người biết nhiều ngôn ngữ (đa ngữ) tăng lên
đáng kể. Thuật ngữ đa ngữ cũng chính thức được sử dụng rộng rãi, phổ biến hơn trước.
Đề cập đến vấn đề này, Nguyễn Văn Khang trong “ Ngôn ngữ học xã hội 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 [16, tr.66].
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Qua đó, chúng ta có thể thấy hiện nay hiện tượng song ngữ và đa ngữ diễn ra phổ
biến ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Hai khái niệm này tồn tại độc lập nhưng cách
gọi song ngữ và đa ngữ dễ dàng luân chuyển cho nhau khi sử dụng. Nói cách khác khi
sử dụng song ngữ đã bao hàm đa ngữ và ngược lại.
1.1.1.3. Khái niệm thái độ ngôn ngữ và phương pháp xác định thái độ ngôn ngữ
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, có thể hiểu thái độ ngôn ngữ là thái độ thuộc về ngôn ngữ. Biết được
thái độ ngôn ngữ từ đó có thể biết được cũng như dự đoán về hành vi ngôn ngữ (của cá
nhân hay cộng đồng).
Thái độ ngôn ngữ được hình thành là kết quả của tác dụng tổng hợp nhiều nhân tố
xã hội 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.
b, Phương pháp xác định thái độ ngôn ngữ
Theo Nguyễn Văn Khang (2012) trong Ngôn ngữ học xã hội, thái độ ngôn ngữ
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
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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
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 .
Với đề tài luận văn này thì nghiên cứu thái độ ngôn ngữ đóng vai trò quan
trọng. Thái độ ngôn ngữ được coi là một trong những yếu tố hàng đầu quyết định
việc sử dụng ngôn ngữ lựa chọn ngôn ngữ trong sử dụng ở những tình huống giao
tiếp khác nhau của người đa ngữ. Từ đó, thái độ ngôn ngữ sẽ góp phần cho thấy vị
thế của từng ngôn ngữ trong cộng đồng đa ngữ.
1.1.1.4. Hệ quả của trạng thái đa ngữ xã hội
Kết quả nghiên cứu về vấn đề song ngữ đã chỉ ra rằng trạng thái đa ngữ xã hội
thường dẫn đến một số hệ quả chính như sau:
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* Một là, 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.
* Hai là, 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.
* Ba là, 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.
* Bốn là, hiện tượng chuyển mã
Chuyển mã là một hiện tượng sử dụng ngôn ngữ gắn với động cơ của người nói.
1. 2. Vài nét sơ lƣợc về ngƣời Thái và tiếng Thái ở Việt Nam
1.2.1. Người Thái ở Việt Nam
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,
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Lai Châu, Sơn La. Nhóm Thái Đen (Tay Đăm) cư trú ở khu vực các tỉnh: Sơn La,
Điện Biên, Yên Bái, Lào Cai.
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 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.
Ngoài cưới hỏi theo truyền thống thì người Thái còn có tục “Trộm vợ”, khi
đôi trai gái yêu nhau, muốn lấy nhau nhưng điều kiện không cho phép thì người con
trai sẽ trộm cô gái về để tránh khỏi nhiều hủ tục rườm rà, tốn kém khi hỏi cưới
(chàng trai đến nhà cô gái trộm về trong đêm và đặt một chai rượu, trầu cau lại nhà
cô gái để sáng ra bố mẹ biết là con gái đã bị trộm vợ, nhà trai sẽ đem lễ vật đến chịu
thú và xin cưới ngay. Ngày nay một số người lợi dụng phong tục này để “bắt vợ”
mặc dù không yêu nhau, làm biến tướng và mất đi cái hay của bản sắc dân tộc và
phải chịu sự trừng trị của pháp luật nhà nước).
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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 phìa 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…
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1.2.2. Tiếng Thái
Người Thái chiếm 54,76% dân số, cư trú hầu khắp 11 huyện, thành phố của
tỉnh Sơn La. Người Thái có một nền văn hóa đặc sắc, đặc biệt, họ còn có chữ viết
nên lưu giữ được nhiều di sản văn hóa của cha ông. Hệ thống chữ viết cổ của người
Thái từ xưa đã được ghi lại trên giấy dó, giấy dướng với nội dung rất phong phú.
Chữ viết cổ của người Thái có tự dạng Sanscrit, vốn được vay mượn từ Ấn Độ và
được sáng tạo thành bộ chữ riêng. Tiếng Thái là ngôn ngữ đơn tiết, có thanh điệu.
Về mặt phân loại thân tộc ngôn ngữ, tiếng Thái thuộc ngữ hệ Tai – Kadai, nhánh
Tai, tiểu nhánh Tai Tây Nam. Người Thái là hậu duệ của người Tai cổ, chủ nhân
của nền văn minh lúa nước đặc trưng của vùng Đông Nam Á cổ.
Chữ Thái ở Việt Nam là loại chữ cổ và hiện nay vẫn giữ gần như nguyên vẹn
từ tổ tiên người Thái để lại. Người Thái ở Việt Nam sống rải rác tại nhiều địa
phương, nên chữ viết cũng dùng trong phạm vi từng địa phương, chưa được thống
nhất và chưa được cải tiến. Riêng người Thái ở Tây Bắc Việt Nam, từ thời bản
mường dưới sự thống lĩnh của Tạo Xuông, Tạo Ngần, khoảng thế kỷ XI, XII, khi
đưa dân Thái (Thái đen) từ Mường Ôm, Mường Ai nơi đầu "sông nước đỏ" (sông
Hồng) vào chiếm Mường Lò (Nghĩa Lộ) đã có “Một mường", "Mo mường” và
mang theo sách sử…
Tiếng Thái giàu thanh điệu, vùng phát triển cao nhất là 6 thanh thường và 2
thanh tắc (như tiếng Thái đen Việt Nam). Hai thanh tắc phát âm rõ thanh sắc và
thanh nặng (gần như tiếng Việt). Trong số các thanh có thể phân thành hai nhóm
cao và thấp hoặc có thể gọi là nhẹ và nặng, từ đó, sáng tạo ra 2 tổ phụ âm cao và
phụ âm thấp. Sáng tạo lớn nhất trong bộ chữ của người Thái là tìm ra cách ghi, phân
biệt rõ ràng và có quy tắc các thanh trong ngôn ngữ của mình.
Theo các nhà Thái học Việt Nam, do tiếng Thái bao gồm nhiều thổ ngữ,
phương ngữ, nên theo dòng lịch sử, người Thái có tới 8 bộ kí tự: 2 bộ của ngành
Thái đen: 1 bộ được dùng phổ biến nhất ở các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, 1
bộ dùng ở miền Tây Thanh Hoá; 4 bộ thuộc ngành Thái trắng, tại các địa phương:
Phong Thổ, Mường Tè (Lai Châu); Mường Lay (Điện Biên); Phù Yên (Sơn La) và
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1 bộ tại các địa phương: Mộc Châu (Sơn La), Mai Châu, Đà Bắc (Hoà Bình); 1 bộ
chữ Thái Quỳ Châu (Nghệ An) và 1 bộ mang tên Lai Pao ở Tương Dương (Nghệ
An). Tuy nhiên, tại 7 tỉnh có người Thái đều công nhận họ chỉ có một bộ chữ duy
nhất, khác nhau ở một vài ký hiệu riêng của từng địa phương, ghi theo âm của địa
phương mình.
Chữ viết của người Thái Việt Nam là di sản kế thừa từ thành tựu chung của
cộng đồng ngữ hệ Thái cùng với sự sáng tạo của họ, trong đó, đồng bào Thái ở Sơn
La có đóng góp không nhỏ. Người Thái đã sáng tạo ra cách đánh vần nên với họ,
chữ này rất dễ học. Chữ viết của người Thái viết liền, không có dấu chấm, dấu
phẩy, không có chữ viết hoa; hơn nữa, bộ ký tự chữ Thái ở mỗi địa phương ít nhiều
có sự khác biệt. Bộ chữ Thái đã thể hiện tương đối đầy đủ, toàn diện về hệ thống
ngữ âm, từ vựng và ngữ nghĩa của ngôn ngữ Thái. Tuy vậy, nó vẫn có một số hạn
chế là không có dấu thanh và chưa thống nhất cao giữa các vùng. Vì vậy, từ năm
1954 đến năm 1963, nhóm tri thức người Thái của Sở Giáo dục Tây Bắc đã thống
nhất lại hệ thống chữ Thái và cải tiến chữ Thái cho phù hợp. Đó là: bổ sung thêm
hai dấu thanh để phân biệt rõ các thanh điệu của tiếng Thái, đưa các "may" (nguyên
âm) đặt ngang hàng với "tô" (phụ âm), đồng thời, gộp các may "căm", "căng",
"căn", "cắt"... làm một. Đầu năm 1955, bộ chữ Thái thống nhất này đã được thông
qua tại Hội nghị ở Bản Cọ, xã Chiềng An, huyện Mường La, tỉnh Sơn La (nay là
Bản Cọ, phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La). Từ bộ chữ Thái cổ (có
19 cặp chữ cái phụ âm “tồ” và 19 nguyên âm “mày”, một số chữ tượng hình và viết
tắt), bộ chữ Thái thống nhất đã thay và bổ sung thêm hai chữ của vùng Mộc Châu là
O, Ò và 3 cặp tồ đặc trưng cho vùng Thái ở Lai Châu, Phong Thổ. Như vậy, bộ chữ
Thái thống nhất có 22 cặp chữ cái phụ âm “tồ” và 19 chữ cái nguyên âm “mày”.
Các chữ tượng hình và viết tắt vẫn giữ nguyên như bộ chữ Thái đen cổ. Chữ Thái
đã được cải tiến và thống nhất đưa vào giảng dạy và tồn tại trong một số văn bản
hành chính như giấy khai sinh, xuất bản một số tác phẩm văn hóa, thơ ca, báo Tây
Bắc, báo Sơn La… Tuy nhiên, bộ chữ này bị phê phán không giống chữ Thái cổ
nên đến năm 1969, việc dạy chữ Thái phải tạm dừng để nghiên cứu lại.
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Năm 1995, nhóm ông Hoàng Trọng Đinh, Cầm Ngọc Vạn, Lương Hải Nhì
tham khảo vở tập viết của chữ Lào và Thái Lan biên soạn ra vở tập viết chữ Thái ở
Sơn La, đưa font chữ vào hệ thống máy tính.
Năm 2003, bộ chữ Thái đã được chỉnh sửa lại trên cơ sở bộ chữ Thái của Sở
Giáo dục - Đào tạo tỉnh Sơn La, biên soạn thành sách và được đưa vào dạy tại một
số nơi trong tỉnh cho đối tượng cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và đồng bào
Thái trong tỉnh từ năm 2004. Năm 2005, tỉnh Sơn La đã đưa bộ chữ Thái trên vào
máy tính và xây dựng bộ gõ chữ Thái trên máy vi tính. Sau đó, một nhóm nghiên
cứu đã đưa bộ chữ Thái vào UNICODE.
Tại Quyết định số 03/2006/QĐ-BGDĐT ngày 24/01/2006, Bộ trưởng Bộ
Giáo dục - Đào tạo đã ban hành chương trình khung dạy tiếng dân tộc thiếu số (có
chữ viết) cho cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc miền núi. Hiện có khoảng
trên 3.000 người đã được cấp chứng chỉ biết chữ tiếng Thái.
Bộ chữ Thái ở Sơn La hiện nay, cũng như trước kia đều có đặc điểm cơ bản sau:
- Chữ Thái cổ không có dấu thanh điệu, khi đọc phải căn cứ vào ngữ điệu mà
đoán. Một phụ âm của chữ Thái có hai ký hiệu: huyền (`), thanh ngã (~). Khi mượn
từ Việt có thanh (`) thì thành thanh cao (~). Khi mượn từ Việt có thanh ngã (~) thì
biến thành thanh (') hoặc thanh (.).
- Hệ thống bộ chữ cổ của người Thái gồm: chữ cái phụ âm có 24 cặp chia
làm 2 tổ: thấp và cao; chữ cái nguyên âm có 19 nguyên âm; dấu thanh điệu có 2 dấu
thanh cho 2 tổ hợp, mỗi tổ hợp kể cả không dấu thanh sẽ tạo thành 3 thanh điệu,
tổng cộng là 6 thanh điệu; hệ thống vần chữ Thái.
- Chữ Thái cổ được viết liền nhau, không có dấu chấm, dấu phẩy, không viết
hoa. Phụ âm cuối của âm tiết trước có thể làm phụ âm đầu của tiết sau; một phụ âm
có thể kết hợp với ba nguyên âm để cấu thành ba âm tiết và ngược lại một nguyên
âm có thể kết hợp với hai phụ âm để cấu thành hai âm tiết; nét chữ và độ dài, ngắn
của một số phụ âm không rõ ràng, dễ nhầm lẫn; có nhiều từ cổ, có chữ âm từ (tượng
hình) nên hiện nay ít người đọc được chữ Thái cổ; có nhiều thành ngữ, tục ngữ
được sử dụng rất phổ biến trong giao tiếp.
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Chữ Thái cổ hiện nay do những người già, người am hiểu chữ Thái nắm giữ
và bảo lưu trong các cuốn sách chữ Thái cổ. Có thể phân loại sách chữ Thái cổ
thành các loại sau: sách viết về quan niệm trời đất, sinh vật và sự sống (thế giới
quan của con người); truyện kể (quám tô); sách hát (quám khắp); sách dạy người
(quám bóc mạy, son kốn); sách giáo dục trẻ em; sách dạy lời giao tiếp (quám cáo
nai); sách cúng tế (quám cáo tăm); sách cúng của thày mo (quám một); sách về tục
lệ (hịt khỏng); sách bói toán (quám dượng mó); sách bùa chài ma thuật (măn muốn,
bít năng, băng phắn); các loại sách hướng dẫn. Mỗi loại sách lại có nhiều chủ đề
khác nhau.
Hệ thống sách chữ Thái cổ ghi chép về nhiều lĩnh vực như: lịch sử, lễ nghi,
phong tục, luật lệ, đạo lý, địa lý, tín ngưỡng, nhân sinh quan thế giới và vũ trụ, văn
học (sử thi, trường ca, anh hùng ca...), là nguồn sử liệu vô giá nghiên cứu về mọi
mặt đời sống, văn hóa, xã hội… của người Thái. Chữ Thái cổ ghi lại những áng văn
thơ của dân tộc mình để truyền từ đời này sang đời khác, được thể hiện qua những
lời hát dân ca, những lời thơ trữ tình, lời dăn dạy con cháu, ôn truyền thống lịch sử
hào hùng của cha ông… Chữ Thái cổ là đối tượng nghiên cứu của nhiều lĩnh vực:
âm nhạc, văn hóa dân gian, dân tộc học, ngữ văn… Hình thành từ cội nguồn xa xưa,
chữ Thái có chức năng bảo tồn, phản ánh chiều sâu văn hóa dân tộc. Nghiên cứu
chữ Thái và những pho sách Thái cổ góp phần hiểu rõ lịch sử tộc người, văn hóa,
tin ngưỡng, tri thức dân gian của người Thái.
Với giá trị và ý nghĩa đặc biệt trên, Chữ viết cổ của người Thái được Bộ
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật
thể quốc gia tại Quyết định số 829/QĐ - BVHTTDL ngày 10/3/2016.
1.3. Khái quát về địa bàn nghiên cứu
1.3.1. Giới thiệu về xã Chiềng Mai
1.3.1.1. Khái quát địa lí - hành chính
Xã Chiềng Mai nằm ở phía Tây Bắc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; cách trung
tâm huyện 30km. Phía Bắc giáp xã Chiềng Mung, Phía Nam giáp hai xã Chiềng Ve
và Chiềng Kheo; phía Tây giáp 02 xã Chiềng Dong, Chiềng Ban; phía Đông giáp xã
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Hát Lót. Xã có hệ thống giao thông( liên bản, liên xã) khá hoàn thiện, có quốc lộ 4G
là trục đường Chiềng Mai - Hát Lót chạy qua, thuận lợi giúp người dân mở rộng
quan hệ giao lưu hàng hóa, kinh tế, văn hóa với các địa phương lân cận.
1.3.1.2 Địa hình, tài nguyên thiên nhiên
Năm 2015, tổng diện tích tự nhiên của xã là 2.136 ha; trong đó, đất nông
nghiệp có 1.610,67 ha (chiếm 75,41%). Đất chia làm 4 nhóm chính: đất đỏ vàng,
đất đá vôi, đất đỏ vàng biến đổi và đất khác. Nhóm đỏ vàng có độ phì cao, tầng dày,
tỷ lệ mùn thích hợp cho các loại cây ăn quả. Nhóm đất đá vôi có độ phì nhiêu kém,
thường bạc màu phù hợp với trồng cây lâm nghiệp. Nhóm đất đỏ vàng biến đổi
được người dân khai thác trồng lúa nước.
Địa hình chủ yếu là núi đá vôi xen kẽ thung lũng, tương đối bằng phẳng và
kéo dài xuôi về hướng Nam, độ cao trung bình từ 600 - 700 m so với mặt nước biển.
Do cấu tạo địa chất, trên địa bàn xã có hang Lợn (hay Thẳm Mu) nằm trên dãy núi
Pọm Tếnh Hươn (núi sau nhà, bản) thuộc bản Ban - trung tâm xã Chiềng Mai.
Ngoài hang Lợn, trên địa bàn Chiềng Mai còn có hang Thẩm Kíu Lìn thuộc bản
Cuộm 2, thảm Lọt (bản Ban) nặm Bó Bông, bó Ban. Trong thời kỳ kháng chiến
chống Mỹ cứu nước, các hang, thẳm là nơi sơ tán của cán bộ, đảng viên và nhân
dân trong xã và các đơn vị bạn.
Khí hậu ở Chiềng Mai mang đặc trưng nhiệt đới giáo mùa. Tính theo lượng
mưa, một năm có hai mùa: khô và mưa. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau,
có nhiệt độ trung bình 23,8 oC; mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 10, lượng mưa trung
bình đạt 1.416mm. Địa bàn xã chịu ảnh hưởng của 2 hướng gió chính là Đông bắc
(lạnh, khô) và Đông Nam (nóng, ẩm). Thời tiết thất thường (khô hạn, sương muối,
bão…) tác động đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân.
Trên địa bản xã có nhiều con suối chảy qua như: suối Chiềng Mai (chiều dài
9km, bắt đầu từ xã Chiềng Dong chảy theo hướng Tây Bắc- Đông Nam và kết thúc
ở bản Nà Đốc), suối Nậm Mụa (bắt đầu từ bản Bon chảy qua bản Vựt, tiểu khu Ngã
Ba rồi đổ vào suối Nậm Mụa) Huổi Vựt, Huổi Dên, Huổi Xiểu, Huổi Ngạn. Tuy
nhiên, phần lớn là các suối nhỏ, độ dốc cao nên mùa mưa thường gây lũ quét.
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Năm 2015, tổng diện tích rừng của xã là 886 ha; trong đó rừng phòng hộ 237
ha và rừng sản xuất 649 ha. Hệ thống – thực vật đa dạng; gắn bó mật thiết với cuộc
sống của đồng bào.
Nhìn chung, điều kiện tự nhiên thuận lợi cho xã phát triển đa dạng các loại cây
trồng và vật nuôi. Những năm gần đây, được sự quan tâm và đầu tư của các cấp,
Chiềng Mai từng bức đẩy mạnh xây dựng kết cầu hạ tầng, tận dụng và khai thác tốt
tiềm năng thế mạnh để phát triển kinh tế- xã hội.
1.3.1.3 Địa bàn cư trú và ngôn ngữ Thái ở xã Chiềng Mai
Năm 2015, toàn xã có 1.161 hộ với 4.716 nhân khẩu. Trong đó dân tộc Thái
có 4.063 nhân khẩu, dân tộc Kinh có 653 nhân khẩu. Mật độ dân cư tập trung đông
ở khu vực trung tâm xã. Người Thái đến cư trú ở Chiềng Mai từ lâu đời. Năm 2009,
thực hiện dự án di dân lòng hồ thủy điện Sơn La, có 21 hộ (104 nhân khẩu) người
Thái Trắng từ xã Pha Khinh (huyện Quỳnh Nhai) chuyển đến cư trú tại xã Chiềng
Mai, tập trung tại bản Quỳnh Mai…
Thực hiện chủ trương đi xây dựng kinh tế mới của Đảng và Nhà nước, người
Kinh đến định cư trên địa bàn xã Chiềng Mai từ năm 1963, chủ yếu từ tỉnh Hưng
Yên. Hiện nay dân tộc Kinh cư trú tập trung ở bản Hoa Sơn 1, Hoa Sơn 2 và Tiểu
khu Ngã Ba.
Địa bàn xã là nơi sinh sống chủ yếu của 02 dân tộc: Thái, Kinh. Trong đó,
dân tộc Thái chiếm số đông trong cộng đồng dân cư (khoảng 86,1%), sau đó là
dân tộc Kinh (13,8%), còn lại là các dân tộc khác, thuộc các dòng họ Vì, Lò, Cầm,
Lèo, Tòng, Quàng, Lường, Hà … sinh sống trong 26 bản của xã, với phân bố dân
cư như sau:
Số TT

Tên bản

Số hộ

Số d n

1

Bản Huổi My

33

134

2

Bản Quỳnh Mai

24

112

3

Bản Cơi

38

176

4

Bản Thủy Lợi

59

260

5

Bản Pòn

45

201

20

6

Bản Bon

48

201

7

Bản Vựt

47

201

8

Bản Nà Nghè

44

180

9

Bản Cứp

54

203

10

TK Ngã ba

107

369

11

Bản Nà Dong

33

147

12

Bản Ban

52

183

13

Bản Tát Ban

33

152

14

Bản Mé

37

125

15

Bản Lọng Mận

43

147

16

Bản Cuộm 1

47

222

17

Bản Cuộm 2

37

157

18

Bản Hoa Sơn 1

28

89

19

Bản Hoa Sơn 2

53

228

20

Bản Lụng Và

54

209

21

Bản Co Sâu

39

170

22

Bản Dăm

48

210

23

Bản Cáy Ton

39

150

24

Bản Vạy

19

63

25

Bản Puốn

49

206

26

Bản Nà Đốc

51

221

1.161

4716

Tổng cộng:

Mỗi dân tộc ở Chiềng Mai có nền văn hóa riêng tạo nên nét độc đáo và phong
phú về phong tục, tập quán, tín ngưỡng. Cùng sinh sống trên một dải đất, nhân dân
đoàn kết gắn bó, giúp đỡ nhau. Đồng bào sống chủ yếu bằng kinh tế nông nghiệp.
Trải qua quá trình lao động, người dân tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu về
trồng trọt, chăn nuôi, nghề rừng. Sau vụ thu hoạch, đồng bào chọn các loại hạt mẩy,
to đều( đối với ngô, đỗ, lúa…) đem phơi khô rồi cất lên gác bếp làm giống cho các
vụ sau.
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Từ bao đời, cây lúa là nguồn sống chủ yếu của các dân tộc trên địa bàn xã.
Dựa vào địa hình và nguồn nước từ khe suối, đồng bào cùng nhau đào lắp mương
phai đưa nước vào ruộng tạo điều kiện mở rộng sản xuất. Bên cạnh trồng trọt, nhân
dân tập trung phát triển chăn nuôi (gia súc, gia cầm) để vận chuyển hàng hóa, làm
sức kéo và nguồn thực phẩm; mở rộng các nghề thủ công như: dệt vải, đan mây
tre… Những sản phẩm làm ra không những phục vụ nhu cầu cuộc sống hàng ngày
mà còn là hàng hóa trao đổi, mua bán trên thị trường.
Dân tộc Thái ở Chiềng Mai chủ yếu là Thái đen với nhiều dòng họ như: Vì,
Lò, Cầm, Lèo, Tòng, Quàng, Lường, Hà…Sản xuất nông nghiệp là kinh tế chủ đạo.
Ngoài ngô và lúa, người dân còn gieo trồng một số loại rau màu, chăn nuôi( gia súc,
gia cầm) lấy sức kéo phục vụ sản xuất và thực phẩm hằng ngày.
Dân tộc Thái ở Chiềng Mai sử dụng chủ yếu ngôn ngữ bằng tiếng Thái trong
giao tiếp hằng ngày, trong giao tiếp thuộc lĩnh vực hành chính, học tập, nghiên cứu
họ sử dụng tiếng Việt. Tuy nhiên, khả năng tiếng Thái rất tốt nhưng chủ yếu chỉ
được sử dụng ở phương diện lời nói, còn khả năng văn bản rất hạn chế, chỉ một số
rất ít người Thái ở xã Chiềng Mai hiện nay có khả năng đọc và viết chữ Thái. Thực
trạng đó đặt ra cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục công tác
tuyên truyền để người dân tộc Thái hiểu được rõ vai trò, ý nghĩa của việc bảo tồn và
giữ gìn tiếng nói riêng của dân tộc mình. Đồng thời đề xuất các chính sách phù hợp
trong việc bảo tồn ngôn ngữ dân tộc thiểu số nói riêng và dân tộc Thái nói riêng
đang có nguy cơ bị mai một.
1.3.1.4. Tình hình giáo dục, y tế, văn hóa xã Chiềng Mai
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 Mai đã được
hoàn thiện, phục vụ tốt nhu cầu học tập của con em trong xã. Hiện xã có 05 điểm
trường mầm non với tổng diện tích 7.620m2, trong đó có trường Mầm non trung
tâm xã (tại bản Tát Ban). Toàn xã có 01 trường tiểu học và 03 điểm trường khu lẻ
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với tổng diện tích 12.000 m2, trong đó điểm chính ở bản Tát Ban. Xã có 01 trường
trung học cơ sở với tổng diện tích 9.200 m2 đóng tại bản Tát Ban.
Việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được Đảng ủy và chính quyền xã coi
trọng. Hiện xã có 01 trạm y tế khang trang, mới được xây dựng nâng cấp vào năm
2017, 01 phòng khám đa khoa khu vực, phục vụ tốt cho việc khám, chữa bệnh ban
đầu cho nhân dân.
Hiện xã đã có 26/26 bản xây dựng được quy ước, hương ước làng bản theo
nếp sống mới. Có 457 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.
Xã Chiềng Mai 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…
Tiểu kết chƣơng 1
Để làm lý luận cho luận văn trong chương này chúng tôi đã trình bày những lý
thuyết cơ bản. 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. Thêm vào 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 xã Chiềng Mai. 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 Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
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CHƢƠNG 2. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TIẾNG MẸ ĐẺ VÀ TIẾNG VIỆT
CỦA NGƢỜI THÁI LÀ NỮ GIỚI Ở XÃ CHIỀNG MAI,
HUYỆN MAI SƠN, TỈNH SƠN LA
2.1. Tình hình sử dụng tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt của ngƣời Thái là nữ giới xã
Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La dựa trên sự khác biệt về độ tuổi
Để đánh giá về khả năng sử dụng tiếng Thái và tiếng Việt theo độ tuổi ở nữ
giới (200 người), chúng tôi chia 4 nhóm tuổi (từ 6 - 15 tuổi), nhóm tuổi (từ 16 - 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 Mai
Độ tuổi

6-15 tuổi

16-30 tuổi

31-50 tuổi

trên 50 tuổi

Số lƣợng

28

52

83

37

(14%)
Tổng

(26%)
(41,5%)
200(100%)

24

(18,5%)

Bảng 2.2 Khả năng tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt theo độ tuổi của nữ giới là người Thái ở xã Chiềng Mai
Độ

6-15 tuổi

tuổi
Mức
độ
sử
dụng

16-30 tuổi

Không
Nghe

nghe

hiểu và

hiểu

nói được và nói

31-50 tuổi

Không
Đọc viết
được

Không

Nghe

đọc viết hiểu và
được

nghe
hiểu

nói được và nói

được

Trên 50 tuổi

Không
Đọc viết
được

Không

Nghe

đọc viết hiểu và
được

nghe
hiểu

nói được và nói

được

Không

Không

Nghe

đọc viết

hiểu và

được

nói được

05

78

37

0

02

35

(6,0%)

(94%)

(100%)

(0%)

(5,4%)

(94,6%)

69

14

32

05

15
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Đọc viết
được

được

nghe hiểu Đọc viết
và nói

được

được

Không
đọc viết
được

Khả
năng

28

0

tiếng (100%) (0%)

0
(0%)

28

52

0

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

0
(0%)

52

83

0

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

Thái
Khả
năng

28

0

28

0

52

0

52

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

0

83

(0%)

0

(100%) (0%) (83,1%) (16,9%) (86,5%) (13,5%) (40,5%) (59,5%)

Việt
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2.1.1. Nhóm tuổi trên 50
Với nhóm tuổi này, chúng tôi khảo sát được 37 người (chiếm 18,5%) trong
tổng số 200 người là nữ giới được khảo sát. Trong số 37 người ở độ tuổi trên 50
tuổi, chúng tôi khảo sát được 05 (13,5%) người sử dụng 100% tiếng mẹ đẻ tức là họ
không có khả năng nghe và hiểu tiếng Việt. Phần lớn người dân ở độ tuổi này, khả
năng sử dụng tiếng Việt của họ chỉ dừng lại ở mức tối thiểu là nghe và hiểu một vài
từ giao tiếp đơn giản, thông thường nhưng không thể nói được tiếng Việt hoặc có
thể nói được thì cũng rất hạn chế. Thực trạng đó do nhiều lý do chủ quan và khách
quan khác nhau như: quan niệm lạc hậu trọng nam khinh nữ, ở giai đoạn trước nữ
giới thường không được đi học, không được ra ngoài giao lưu, tiếp xúc. Mặt khác vì
ở vùng sâu, vùng xa điều kiện đi lại khó khăn nên họ không được đi học, không
được học chữ Quốc ngữ, bên cạnh đó sống trong môi trường văn hóa khi mà cả bản,
xã điều dùng tiếng Thái để giao tiếp với nhau thì việc không thể sử dụng tiếng Việt
khi giao tiếp là đương nhiên.
Trong quá trình khảo sát, khi chúng tôi phỏng vấn 05 người (đã nói ở trên),
họ hoàn toàn sử dụng tiếng Thái để nói chuyện. Họ không có khả năng nghe và hiểu
tiếng Việt. Do đó khi tiến hành khảo sát chúng tôi phải nhờ người phiên dịch. Điều
đó cho thấy rằng, những người này họ giao tiếp „thuần Thái‟ với tất cả đối tượng và
trong mọi hoàn cảnh khác nhau. Tiếng Thái của họ không bị pha trộn với tiếng Việt
bởi họ đã sử dụng nó thường xuyên lâu dài từ khi còn nhỏ đến khi về già. Hiện giờ,
khi tuổi họ đã cao và sức khỏe đã yếu, họ ít có điều kiện tham gia vào các hoạt động
xã hội, phạm vi giao tiếp bị thu hẹp lại ở gia đình với những công việc thường ngày
như: trông nom nhà cửa, con cháu hoặc tham gia vào các công việc của họ hàng,
hoặc bà con dân bản.
Ví dụ: Khi phỏng vấn hai bà Lò Thị Mùa, 79 tuổi (bản Ban), bà Vì Thị Hươi,
71 tuổi( bản Co Sâu), các bà sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Thái khi giao tiếp với
chúng tôi. Thỉnh thoảng các bà cũng hiểu và nói được một vài từ ngữ tiếng Việt đơn
giản, nhưng khi chúng tôi bảo bà đọc dòng chữ tiếng Việt ghi trên phiếu hỏi thì các
bà lại không đọc được, do đó chúng tôi phải nhờ con cháu các bà phiên dịch giúp và
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điền vào bảng hỏi. Qua phỏng vấn (nghe con bà dịch) các bà cho biết, ngày xưa do
lạc hậu nên các bà không được đi học, nên không biết tiếng Việt. Các bà cũng
chẳng được ai dạy tiếng Thái mà nghe bố mẹ và những người xung quanh nói mà tự
biết nói, sau đó trở thành thói quen vì đó là ngôn ngữ duy nhất mà họ biết để giao
tiếp với mọi người. Bây giờ, tuổi các bà đã cao, chẳng được đi đâu xa chỉ quanh
quẩn ở nhà, nói chuyện với con cái, hay bà con dân bản nên toàn dùng tiếng Thái.
Như vậy đối với họ từ khi còn nhỏ đến khi về già, việc sử dụng tiếng Thái trong
giao tiếp hằng ngày đã trở thành một thói quen không thể bỏ được.
Còn lại 32 người được khảo sát tất cả họ đều có khả năng sử dụng cả tiếng
Thái và tiếng Việt. Tuy nhiên, tiếng Thái được họ sử dụng với tần suất lớn hơn.
Tiếng Thái được họ sử dụng trong giao tiếp gia đình, với bà con dân bản, với những
người cùng dân tộc. Tiếng Việt cũng được họ sử dụng nhưng với tần suất ít hơn rất
nhiều. Họ chỉ sử dụng tiếng Việt trong các trường hợp có khách đến nhà là người
khác dân tộc, khi ra chợ bán hàng, hay khi vào bệnh viện, trường học, giao tiếp
hành chính…
Kết quả khảo sát cho thấy có tới 59,5% phụ nữ ở độ tuổi này không đọc,
không viết được tiếng Việt, nhưng khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ của họ là rất thành
thục. Họ có khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình một cách thành thạo và triệt để.
Việc họ gắn bó với tiếng mẹ đẻ của mình từ khi còn nhỏ đến khi tuổi già khiến việc
sử dụng tiếng Thái trong giao tiếp hàng ngày đã trở thành một thói quen cố hữu.
Tuy nhiên đó là một thói quen tốt và đáng quý, nó đã góp phần vào việc bảo tồn và
lưu giữ tiếng mẹ đẻ của họ qua rất nhiều thế hệ cho đến ngày nay. Tuy nhiên, một
thực tế chúng tôi cũng nhận thấy là đa số họ chỉ thành thạo ở ngôn ngữ nói còn khả
năng văn bản bằng chữ Thái còn rất hạn chế. Trong 37 người chúng tôi khảo sát thì
chỉ 02 (5,4 %) người biết đọc viết chữ Thái, đó là trường hợp bà Hoàng Thị Điển (
55 tuổi ở bản Ban), bà Tòng Thị Ường( 60 tuổi ở bản Nà Dong). Một điều chúng tôi
rút ra tương tự nữa là phụ nữ Thái ở độ tuổi này khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt
của họ cũng hạn chế. Trong quá trình giao tiếp ngoài xã hội họ gặp rất nhiều khó
khăn như: họ không có khả năng giao tiếp bằng văn bản, không thể dạy con học,
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không thể nắm bắt khoa học kĩ thuật áp dụng vào sản xuất nông nghiệp; bị lệ thuộc
nhiều vào nam giới, vị thế của họ bị coi nhẹ…
2.1.2. Nhóm tuổi từ 31 - 50
Trong nhóm tuổi từ 31-50 chúng tôi đã khảo sát có 83 người (chiếm
41,5%)trong tổng số 200 người được khảo sát. Qua khảo sát chúng tôi nhận thấy tất
cả những người ở độ tuổi này là nữ giới đều có thể sử dụng cả tiếng Thái và tiếng
Việt trong giao tiếp. Tuy nhiên, tần suất sử dụng tiếng Thái của những người là nữ
giới ở độ tuổi này cao hơn tiếng Việt. Họ sử dụng ngôn ngữ tiếng Thái ở mọi nơi,
mọi lúc và mọi hoàn cảnh.
Phỏng vấn bà Lò Thị Sọi (sinh năm 1972), Chủ tịch hội Phụ nữ xã Chiềng
Mai, chị cho biết: trong các cuộc họp của hội phụ nữ bản, xã thì ngôn ngữ chủ yếu
được sử dụng vẫn là tiếng Thái. Tiếng Việt được sử dụng khi triển khai các văn bản
của cấp trên. Nếu dùng tiếng Việt hoàn toàn thì sẽ rất khó trong trao đổi các vấn đề
liên quan và hiệu quả công việc không được cao. Trong phạm vi gia đình, tiếng Việt
được sử dụng khi nói chuyện với các cháu nhỏ, dạy con học bài. Còn khi giao tiếp
với bà con dân bản, và những người cùng dân tộc họ hoàn toàn sử dụng tiếng Thái.
Nằm trong địa bàn cư trú phần lớn là người Thái sinh sống nên trong khi trao đổi,
mua bán họ đa phần là sử dụng tiếng Thái. Tiếng Việt được sử dụng khi trao đổi
mua bán với người Kinh hoặc người khác dân tộc.
Điều đặc biệt ở họ là khả năng chuyển ngôn ngữ rất linh hoạt. Ví dụ: khi hai
người cùng dân tộc Thái đang nói chuyện với nhau bằng tiếng Thái, có một người
Kinh đến tham gia vào câu chuyện thì họ có thể chuyển ngay sang nói tiếng Việt.
Và khi cần thiết tại một thời điểm họ có thể vừa nói tiếng Thái với người cùng dân
tộc và tiếng Việt với người khác dân tộc. Qua đó cho thấy khả năng song ngữ của
họ rất tốt và linh hoạt.
Tuy nhiên nữ giới ở độ tuổi này dù sử dụng rất thành thạo ngôn ngữ tiếng mẹ
đẻ, nhưng khả năng về văn bản Thái của họ lại rất kém. Qua khảo sát, trong 83 phụ
nữ Thái chỉ có 05 (chiếm 6,0%) có thể đọc viết được tiếng Thái. Đó là Bà Lò Thị
Sọi (49 tuổi, bản Vựt), Hoàng Thị Thiêu (48 tuổi, bản Tát Ban), Nguyễn Thị Phung
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(48 tuổi, bản Ban), Lò Thị Yêng Mai (42 tuổi, Bản Nà Dong), Lò Thị Sói (45 tuổi,
bản Vựt). Nguyên nhân phụ nữ nhóm tuổi này không biết đọc, biết viết tiếng dân
tộc của họ vì tiếng Thái chưa được đưa vào giảng dạy tại học trường học, họ không
được đi học tiếng Thái. Một số ít biết đọc và viết tiếng Thái là do ông bà, bố mẹ của
họ biết chữ Thái mà dạy lại cho con cháu. Như ở trên đã đề cập, từ khi sinh ra,
không có trường lớp nào dạy tiếng Thái cả họ cả, họ nghe người thân và những
người xung quanh nói tiếng Thái là tự biết nói. Đó là tiếng mẹ đẻ của dân tộc của
họ, nghe mọi người nói, mà nói theo rồi sẽ thành thói quen.
Mặt khác, mặc dù nói được tiếng Việt nhưng khả năng văn bản tiếng Việt của
họ cũng rất kém. Kết quả khảo sát cho thấy trong tổng số 83 người có 14 người (
chiếm 16,9%) không đọc, không viết được tiếng Việt. Cũng như nhóm tuổi trên 50
phần lớn phụ nữ ở độ tuổi này không được đi học chữ Quốc Ngữ, hoặc có được đi
học thì cũng chỉ ở trình độ Tiểu học bổ túc văn hóa, xóa mù chữ với những phép
tính cộng, trừ đơn giản. Mặt khác lâu không sử dụng rồi quên dần và trở lại tình
trạng “tái mù”.
Vì thế, khi chúng tôi tiến hành khảo sát thì chỉ có một số ít những phụ nữ
trong độ tuổi này có khả năng đọc được và trả lời các câu hỏi trong phiếu hỏi của
chúng tôi. Còn số người còn lại chúng tôi phải nhờ vào sự trợ giúp của các bạn trẻ
trong gia đình họ đọc cho nghe để trả lời và điền vào phiếu hỏi.
So với nhóm người trên 50 tuổi đã khảo sát ở trên thì phụ nữ trong độ tuổi
này, do môi trường giao tiếp của họ được mở rộng hơn nên tần suất sử dụng tiếng
Việt của họ cũng nhiều hơn hẳn. Tiếng mẹ đẻ vẫn được họ duy trì sử dụng trong
giao tiếp phạm vi gia đình hay với những người cùng dân tộc. Song với những công
việc và hoạt động ở ngoài xã hội, phải giao tiếp với nhiều đối tượng trong nhiều
hoàn cảnh khác nhau như: ở các cơ quan nhà nước, bệnh viện, trường học, hay giao
tiếp với những người khác dân tộc... đòi hỏi họ phải linh hoạt khi sử dụng ngôn ngữ
song song cả tiếng Việt và tiếng mẹ đẻ.
Như vậy, qua điều tra và phân tích số liệu cho thấy: khả năng sử dụng
tiếng mẹ đẻ của nữ giới độ tuổi này khá thành thạo nhưng chủ yếu cũng chỉ là
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giao tiếp bằng ngôn ngữ nói. Tuy 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 83 người được khảo sát thì có 14 người (chiếm 16,9%) mù chữ
(không có khả năng đọc - viết tiếng Việt) có 69 người đọc - viết được nhưng rất hạn
chế bởi đa số họ chỉ học hết tiểu học. Một số rất ít có khả năng thuần thục tiếng Việt
bởi họ đang công tác ở một số cơ quan nhà nước đóng trên địa bàn xã.
2.1.3. Nhóm tuổi từ 16 - 30
Trong độ tuổi từ 16 - 30 tuổi chúng tôi khảo sát được 52 người (26%) trong
tổng số 200 người là nữ giới. Và kết quả là độ tuổi này nữ giới sử dụng ngôn ngữ
linh hoạt hơn ở độ tuổi 31-50. Cụ thể:
- Đối với những người đang theo học tại các trường THPT,TC, CĐ, ĐH, tần
suất sử dụng tiếng Việt rất cao. Qua khảo sát 05 người thì 95% sử dụng tiếng Việt
trong giao tiếp hằng ngày.
Việc học tập xa nhà sẽ giúp môi trường giao tiếp của họ được mở rộng với
nhiều đối tượng giao tiếp khác nhau. Bên cạnh đó, từ lúc được sinh ra, đến khi
trưởng thành, họ đều được đi học, được học chữ Quốc ngữ và và đặc biệt họ nhận
thức được tầm quan trọng của tiếng Việt trong đời sống hiện nay. Giao tiếp tại
trường học, những nơi công cộng, ở các cơ quan nhà nước, với bạn bè hay với
những người không cùng dân tộc, họ hoàn toàn sử dụng tiếng Việt. Khi về nhà, họ
vẫn sử dụng thành thạo tiếng mẹ đẻ của mình khi giao tiếp với mọi người trong gia
đình, với dân bản, khi cần thiết thì sử dụng song song cả tiếng Thái và tiếng Việt.
Qua nói chuyện với chúng tôi, em Lò Thị Lan ( Bản Ban) sinh viên trường
ĐH Nội Vụ Hà Nội cho biết vì học tập xa nhà nên em không có môi trường để sử
dụng tiếng Thái mà toàn sử dụng tiếng Việt khi giao tiếp với các bạn khác dân tộc,
chỉ khi nào gọi điện cho bố mẹ, hay được nghỉ về với gia đình thì em mới sử dụng
tiếng Thái.
- Đối với nhóm phụ nữ đã lập gia đình tần suất sử dụng tiếng mẹ đẻ của họ
nhiều hơn so với nhóm người đang đi học (chiếm 65%) trong giao tiếp hằng ngày
của họ.

30

Đa số ở độ tuổi này, con cái của họ thường còn nhỏ hoặc chưa trưởng thành.
Vì thế trong giao tiếp gia đình, khi nói chuyện với con cái, khi dạy chúng học bài
hoặc chia sẻ với chúng những chuyện liên quan đến việc học tập hay bạn bè ở
trường lớp họ thường xuyên sử dụng tiếng Việt hoặc sử dụng song song tiếng Việt
và tiếng Thái. Tiếng mẹ đẻ vẫn được họ duy trì thường xuyên khi giao tiếp với các
thành viên khác trong gia đình. Khi ra ngoài xã hội, ở những nơi công cộng hay cơ
quan nhà nước, phần lớn họ sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp. Tiếng mẹ đẻ được
họ sử dụng khi trao đổi, mua bán ở chợ với những người cùng dân tộc, họ chỉ sử
dụng tiếng Việt khi mua bán với người khác dân tộc.
Tuy nhiên, theo như điều tra của chúng tôi thì phụ nữ ở độ tuổi này sử dụng
rất thành thạo tiếng mẹ đẻ, họ có thể nghe hiểu tiếng Thái nhưng khả năng văn bản
bằng tiếng Thái rất hạn chế, 100% số người được điều tra không biết viết và đọc
tiếng Thái.
Với với nhóm người trong độ tuổi này so với những người trên 50 tuổi, và
nhóm người từ 31 - 50 nhu cầu sử dụng tiếng Việt của họ nhiều hơn. Trong phạm
vi gia đình hay giao tiếp với bà con dân bản, hay những người cùng dân tộc họ
vẫn duy trì sử dụng tiếng mẹ đẻ. Còn với những công việc ngoài xã hội, môi
trường giao tiếp được mở rộng với nhiều đối tượng và hoàn cảnh khác nhau đòi
hỏi họ phải linh hoạt sử dụng song song cả tiếng Việt và tiếng mẹ đẻ. Qua điều
tra, chúng tôi nhận thấy nhóm người trong độ tuổi này khả năng giao tiếp bằng
tiếng Việt rất thành thạo, nhất là nhóm nữ giới đang đi học và công tác tại các cơ
quan nhà nước. Họ có khả năng sử dụng tiếng Việt thành thạo và hiệu quả ở cả
dạng nói và viết. Còn nhóm phụ nữ tham gia sản xuất nông nghiệp tại nhà thì đa
số chỉ sử dụng tiếng Việt ở dạng ngôn ngữ nói với tần suất thấp (chiếm 40%).
2.1.4. Nhóm tuổi từ 6 - 15
Đây là độ tuổi học đường, chúng tôi đã tiến hành khảo sát 28 người (chiếm
14%) trong tổng số 200 người là nữ giới ở xã Chiềng Mai, Mai Sơn, Sơn La. Trong
đó có 10 người ở bậc Tiểu học, 10 người ở bậc THCS, 8 người bậc THPT.
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Ở bậc Tiểu học khi được hỏi thì 100% các em đều nghe hiểu và nói được
tiếng Thái. Ở độ tuổi này cũng như các thế hệ đi trước ngay từ nhỏ các em đã
tiếp xúc với tiếng mẹ đẻ của mình là tiếng Thái nên các em có khả năng nói tiếng
Thái rất tốt. Ngôn ngữ được các em dùng trong giao tiếp ở gia đình của các em
là tiếng mẹ đẻ. Tuy nhiên, khi các em đến trường đi học, môi trường học tập gắn
liền với tiếng Việt, nên phần lớn em phải sử dụng sử dụng tiếng Việt để giao tiếp
với thầy cô trong quá trình học bài. Song hầu hết bạn học của các em là người
Thái nên vào giờ ra chơi phần lớn các em vẫn thường dùng tiếng mẹ đẻ để nói
chuyện. Các em chỉ sử dụng tiếng Việt khi nói chuyện với các bạn học là người
Kinh. Theo điều tra của chúng tôi thì các em ở độ tuổi bậc Tiểu học mới có thể
nghe hiểu tiếng Thái mà chưa có khả năng viết chữ Thái.
Khi được chúng tôi phỏng vấn thì đa số các em trả lời bằng tiếng Việt
nhưng còn chậm rất ngọng. Khi yêu cầu các em đọc và điền vào phiếu điều tra
thì một số em đọc còn rất chậm chưa được lưu loát vừa đọc vừa đánh vần, nhất
là những em học lớp 1, lớp 2. Do đó, có thể thấy, ở độ tuổi này, các em mới làm
quen với ngôn ngữ tiếng Việt, nên khả năng biết cũng như sử dụng ngôn ngữ
tiếng Việt còn rất nhiều hạn chế.
Đối với nhóm tuổi này phần lớn thời gian của các em ở trường học nên
tuần suất sử dụng tiếng Việt chiếm đến 70% trong hoạt động giao tiếp hằng ngày
của các em, còn lại chỉ 30% là tiếng Thái.
Đối với các em ở bậc THCS và THPT được khảo sát thì tất cả đều có thể
sử dụng được tiếng mẹ đẻ một cách thành thạo. Khả năng sử dụng tiếng Việt đã
được hoàn thiện. Ở độ tuổi này, các em đã có ý thức lựa chọn sử dụng ngôn ngữ
trong giao tiếp của mình. Ở trường học, tiếng Việt là ngôn ngữ được sử dụng để
giảng dạy và học tập, vì thế các em sử dụng tiếng Việt để giao tiếp với thầy cô,
khi giơ tay phát biểu ý kiến trên lớp, những vấn đề xoay quanh chuyện trường
lớp . Do đó tần suất sử dụng tiếng Việt của các em là rất lớn trong hoạt động
giao tiếp hằng ngày của các em. Còn môi trường giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ của
các em bị bó hẹp trong phạm vi gia đình. Ở gia đình, các em bên cạnh việc sử
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dụng tiếng mẹ đẻ là chủ yếu thì đôi lúc còn sử dụng cả tiếng Việt để giao tiếp
với các thành viên trong gia đình. Như vậy là thói quen sử dụng tiếng Việt ở
trường học đã được các em mang về nhà khi giao tiếp với mọi người trong gia
đình. Có thể thấy, ở độ tuổi này các em đã có khả năng linh hoạt trong việc lựa
chọn và sử dụng ngôn ngữ tiếng Thái và tiếng Việt.
Qua khảo sát ở độ tuổi này tần suất giao tiếp bằng tiếng Việt chiếm đến
80% trong hoạt động giao tiếp hằng ngày của các em, còn lại 20% là tiếng Thái.
Có thể nhận thấy ở độ tuổi từ 6 - 15 tần suất sử dụng tiếng mẹ đẻ trong
giao tiếp hằng ngày đã giảm rõ rệt. Đối với nhóm tuổi này thì tiếng Việt chiếm
một vị thế rất quan trọng trong việc học tập cũng như cuộc sống hằng ngày của
các em. Tất cả các em ở nhóm tuổi này đều có khả năng sử dụng tiếng Việt trong
giao tiếp cả dạng nói và dạng viết một cách tương đối thành thạo.
Như vậy, bước đầu có thể kết luận đối với người Thái là nữ giới ở xã
Chiềng Mai 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 so với thế hệ trước.
2.2. Tình hình sử dụng tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt của ngƣời Thái là nữ giới
xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La dựa trên sự khác biệt về trình
độ văn hóa
Để khảo sát tình hình sử dụng tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt 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.
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Bảng 2.3. Trình độ văn hóa của nữ giới là người Thái
ở xã Chiềng Mai, Mai Sơn, Sơn La
Trình độ

Số lƣợng

Tỉ lệ %

Ghi chú

Mù chữ

36

18%

độ tuổi từ 31-50 và trên 50 tuổi

Lớp 1 - Lớp 5

63

31,5%

Lớp 6 - Lớp 9

48

24%

Lớp 10 - Lớp 12

35

17,5%

Trên lớp 12

18

9%

Tổng

200

100%

Trong tổng số 200 người là nữ giới ở xã Chiềng Mai chúng tôi khảo thì có 164
người (chiếm 82%) có trình độ từ lớp 1 trở lên, số còn lại 36 người mù chữ (chiếm
18%). Từ những số liệu trên, chúng tôi sẽ tiến hành miêu tả tình hình sử dụng tiếng
mẹ đẻ và tiếng Việt của từng nhóm tuổi.
2.2.1. Mù chữ
Qua khảo sát chúng tôi nhận thấy, tình trạng mù chữ xảy ra phần lớn với nhóm
tuổi trên 50 (22 người) và một số ít hơn ở nhóm tuổi từ 31 – 50 (14 người). Với
nhiều nguyên nhân khách quan hay chủ quan khác nhau mà 36 người được khảo sát
trên đều mù chữ (dừng lại ở mức không đọc được, viết được). Nguyên nhân chủ yếu
là họ không được học chữ Quốc ngữ; do ở vùng sâu, vùng xa điều kiện đi lại khó
khăn; do điều kiện gia đình nghèo khó vì đẻ đông con; do quan niệm trọng nam
kinh nữ, nên con gái thường không được đi học… Ngoài ra, do mặt bằng dân trí
thấp, bản thân mỗi người trong họ vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của
tiếng Việt trong giao tiếp cho nên đã dẫn đến tình trạng mù chữ như hiện nay.
Song một thực tế qua khảo sát chúng tôi nhận ra tuy là những người mù chữ
nhưng họ lại có khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ rất thành thạo. Việc sử dụng tiếng mẹ
đẻ luôn được họ duy trì sử dụng khi giao tiếp trong phạm vi gia đình, với dân bản
với những người cùng dân tộc với họ. Trong số 36 người được khảo sát thì có 05
người trên 70 tuổi sử dụng hoàn toàn tiếng mẹ đẻ khi giao tiếp với mọi đối tượng và
34

trong mọi hoàn cảnh khác nhau. Còn lại 31 người có khả năng sử dụng song song cả
tiếng Việt và tiếng mẹ đẻ khi giao tiếp. Tuy nhiên, tần suất sử dụng tiếng mẹ đẻ khi
giao tiếp là rất cao. Điều đó được lý giải như sau, hầu hết nhóm người mù chữ là
những người đã hết tuổi lao động. Do đó mà môi trường giao tiếp của họ chỉ bó hẹp
trong phạm vi gia đình, bản, xã mà thôi. Họ đã sống trong cộng đồng người Thái từ
khi còn nhỏ đến khi về già nên thói quen sử dụng tiếng mẹ đẻ luôn được họ duy trì
thường xuyên qua nhiều năm sinh sống. Tuy trình độ văn hóa của nhóm người mù
chữ thấp nhưng họ lại là nhóm những người sử dụng tiếng mẹ đẻ thường xuyên
nhất, họ chính là lớp người lưu giữ, bảo tồn và lưu chuyển được ngôn ngữ của dân
tộc mình cho đến các thế hệ ngày nay.
Tóm lại, trong nhóm mù chữ khả năng sử dụng tiếng Việt rất hạn chế. 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.
2.2.2. Nhóm người có trình độ từ lớp 1 đến lớp 5
Trong tổng số 200 người là nữ giới được khảo sát thì có tới 63 người (31,5%)
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.
Khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ của nhóm người này là khá thành thạo. Qua
khảo sát 10 em bậc Tiểu học thì 100% em đều có thể sử dụng tiếng mẹ đẻ trong
giao tiếp ở phạm vi gia đình, dân bản hay những người cùng dân tộc. Ở nhóm tuổi
này, mặc dù khả năng tiếng mẹ đẻ là rất tốt, song tiếng Việt vẫn đóng một vai trò
quan trọng không thể thiếu trong giao tiếp hằng ngày của các em. Vì đang ở tuổi đi
học phần lớn thời gian các em dành cho việc học ở trường nên các em có điều kiện
tiếp xúc và sử dụng tiếng Việt nhiều hơn. Do đó, tần suất sử dụng tiếng Thái của
các em giảm hơn rất nhiều so với những người thuộc nhóm mù chữ (chiếm 30%),
còn tiếng Việt tăng đáng kể (chiếm 70%) trong quá trình giao tiếp của các em.
Đối với những người không còn đi học nhưng có trình độ tương đương với
bậc Tiểu học thì phần lớn họ là những người ở các nhóm tuổi còn lại. Với những lý
do khác nhau mà họ đã phải bỏ học giữa chừng. Họ là những khả năng sử dụng
tiếng mẹ đẻ rất thành thạo. Bên cạnh đó, khả năng tiếng Việt của họ cũng khá hơn
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so với nhóm người mù chữ đã đề cập ở trên. Khi giao tiếp trong phạm vi gia đình,
bản, xã hay với những người cùng dân tộc, họ vẫn duy trì sử dụng tiếng mẹ đẻ của
mình. Tiếng Việt chỉ được họ sử dụng trong tình huống giao tiếp ở những nơi công
cộng, các cơ quan nhà nước ở huyện, ở xã... Đa số, phụ nữ ở trình độ này thường ở
nhà đảm đương công việc đồng áng, nội trợ và nuôi dạy con cái. Tần suất sử dụng
tiếng mẹ đẻ chiếm đến 80% trong ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày của họ.
2.2.3. Nhóm người có trình độ từ lớp 6 đến lớp 9
Đây là nhóm chiếm tỷ lệ (24%) ở 200 người là nữ giới được khảo sát. Trong
48 người có trình độ từ lớp 6 đến lớp 9 thì có 10 người đang trong độ tuổi đi học.
Các em này khả năng và tần suất sử dụng tiếng Việt tốt, nhiều hơn so với các em
đang học Tiểu học. Trong phạm vi giao tiếp tại gia đình, với bà con dân bản với
những người cùng dân tộc, phần lớn các em sử dụng tiếng mẹ đẻ, bên cạnh đó còn
sử dụng song song với tiếng Việt. Nhìn chung thì khả năng ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ
của các em khá tốt. Tuy nhiên chỉ dừng lại ở ngôn ngữ nói, còn ở dạng viết đa số
các em không có khả năng đọc và viết chữ Thái. Còn khả năng sử dụng tiếng Việt,
các em đã giao tiếp thành thạo bằng tiếng Việt không chỉ ở dạng ngôn ngữ nói mà
cả ngôn ngữ viết. Đối với những em này thì tần suất sử dụng tiếng mẹ đẻ cũng giảm
hơn so với nhóm trình độ thấp hơn (chiếm 20%), còn tần suất sử dụng tiếng Việt lại
tăng lên ( chiếm 80%).
Còn lại 38 người đã có trình độ tương đương bậc THCS. So với nhóm người có
trình độ thấp hơn như đã đề cập ở trên thì đặc điểm sử dụng tiếng mẹ đẻ của họ không
có gì nổi bật. Phần lớn họ vẫn duy trì sử dụng tiếng mẹ đẻ trong giao tiếp phạm vi gia
đình, bản, xã với những người cùng dân tộc. Họ chỉ sử dụng tiếng Việt khi giao tiếp với
những người không cùng dân tộc hay trong những tình huống giao tiếp ngoài xã hội
như: đi mua bán hàng ngoài chợ, khi đến bệnh viện, trường học, ủy ban xã …. Phụ nữ
ở trình độ này, công việc chủ yếu của họ là nội trợ, chăm lo chuyện nhà cửa và con cái,
vì thế mà phần lớn họ sử dụng tiếng mẹ đẻ trong giao tiếp sinh hoạt hằng ngày. Tần
suất sử dụng tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt khác biệt so với những người có cùng trình độ
nhưng hiện đang còn theo học, tỉ lệ sử dụng tiếng mẹ đẻ chiếm tới 70%, còn tiếng Việt
chỉ chiếm 30% trong giao tiếp của họ.
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Trao đổi với chúng tôi, chị Hà Thị Hươi ( 40 tuổi, bản Cơi) cho biết khi chị
đi chợ mua bán hàng hóa, họp phụ huynh cho con, hay đi bệnh viện khám bệnh, nói
chuyện với người Kinh chị sử dụng tiếng Việt, nhưng khi về gia đình nói chuyện
với chồng con chị chủ yếu sử dụng tiếng Thái. Tiếng Kinh chỉ được sử dụng trong
gia đình khi đề cập đến chuyện học hành của con. Chị cho biết đa số phụ nữ Thái ở
bản chị đều như chị.
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 Mai là 35 người
chiếm 17,5% trong tổng số 200 người là nữ giới được khảo sát. Trong đó có 08
người đang đi học. Các em học sinh này có thể sử dụng song song tiếng mẹ đẻ và
tiếng Việt rất tốt. Khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ đã được thuần thục hơn so với
nhóm các en ở bậc Tiểu học và THCS. Tiếng mẹ đẻ được các em duy trì khi giao
tiếp trong gia đình, bản, xã với những người cùng dân tộc. Ở trường học hay với các
tình huống giao tiếp ngoài xã hội phần lớn các em sử dụng tiếng Việt. Tần suất sử
dụng tiếng Việt chiếm 85%, còn tiếng mẹ đẻ chỉ chiếm 15% trong quá trình giao
tiếp của nhóm trình độ này. Đặc biệt là trong lĩnh vực giao tiếp hành chính 100%
các em sử dụng tiếng Việt.
Ngoài 08 em học sinh đã đề cập ở trên còn lại 27 người được khảo sát đã có
trình độ tương đương với bậc THPT, đa số họ là những người còn trẻ ở độ tuổi từ
15 – 30 đang học tập và công tác ở nhiều lĩnh vục khác nhau ngoài xã hội . Do đó
họ là những người có môi trường giao tiếp rộng, có nhiều mối quan hệ với nhiều đối
tượng khác nhau trong những hoàn cảnh khác ngoài xã hội. Cũng giống những
người ở các nhóm trình độ khác, đa số họ cũng sử dụng tiếng Thái khi giao tiếp
trong phạm vi gia đình, bản, xã hay với những người cùng dân tộc với họ. Khả năng
ngôn ngữ tiếng Thái rất thành thạo. Trong nhóm trình độ này chúng tôi khảo sát
được 04 người có công việc ngoài xã hội. Với những người này do đặc thù công
việc đòi hỏi họ phải sử dụng tiếng Việt thường xuyên, vì thế mà tần suất sử dụng
tiếng mẹ đẻ giảm hẳn so với những người khác. Vì đa số thời gian của họ là làm
việc bên ngoài, tiếp xúc với nhiều đối tượng và hoàn cảnh khác nhau nên đòi hỏi họ
phải sử dụng tiếng Việt. Bên cạnh đó, việc sử dụng tiếng mẹ đẻ trong giao tiếp ở gia
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đình sẽ hạn chế hơn so với những phụ nữ không tham gia vào các công việc ngoài
xã hội. Tần suất sử dụng tiếng Việt chiếm đến (90%), còn tiếng mẹ đẻ chiếm tỉ lệ
thấp hơn các nhóm trình độ khác (chiếm 10%) trong giao tiếp. Việc giao tiếp hành
chính cũng được họ sử dụng 100% là tiếng Việt.
2.2.5. Nhóm người có trình độ trên lớp 12
Trong tổng số 200 người là nữ giới được khảo sát ở xã Chiềng Mai thì có 18
người (9%) là những người có trình độ TC, CĐ, ĐH. Trong số đó, có 05 người đã
có bằng Đại học sư phạm, 02 người có bằng Cao đẳng Sư phạm, 01 có bằng Đại
học văn hóa, 05 người có bằng trung cấp, còn lại là những người đang theo học tại
các trường TC, CĐ, ĐH. Nhóm người này đều có khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ
thành thạo.
Với 13 người có bằng đại học, cao đẳng, trung cấp họ là những người đang
trong độ tuổi lao động công tác trong các trường học và cơ quan hành chính đóng trên
địa bàn xã . Do yêu cầu và tính chất của công việc mà môi trường giao tiếp của họ
được mở rộng, họ thường xuyên tiếp xúc với nhiều đối tượng khác nhau. Vì vậy mà tần
suất tiếng Việt được họ sử dụng nhiều hơn khi giao tiếp. Tiếng mẹ đẻ vẫn được họ duy
trì sử dụng trong giao tiếp gia đình, bản, xã với những người cùng dân tộc với họ. Dẫu,
họ là những người có trình độ văn hóa cao, yêu cầu công việc khiến họ phải thường
xuyên sử dụng tiếng Việt, nhưng khả năng tiếng mẹ đẻ của họ vẫn rất tốt. Vấn đề
chúng tôi quan tâm là là tần suất sử dụng tiếng mẹ đẻ ít hơn so với nhóm người khác.
Số còn lại (05 người) đang theo học tại các trường TC, CĐ, ĐH. Như chúng
tôi đã đề cập ở trên, do điều kiện học tập xa nhà nên tiếng mẹ đẻ chỉ được họ sử
dụng trong phạm vi ở gia đình, bản, xã hay với những bạn cùng dân tộc. Khả năng
sử dụng tiếng mẹ đẻ của họ rất tốt. Với điều kiện học tập xa nhà thoát ly hẳn môi
trường giao tiếp của cộng đồng dân tộc Thái sẽ giúp môi trường giao tiếp của họ
được mở rộng hơn rất nhiều. Đồng nghĩa với tần suất sử dụng tiếng mẹ đẻ sẽ giảm
đi, và tiếng Việt sẽ tăng lên.
Đối với nhóm trình độ này thì tần suất sử dụng tiếng Việt chiếm( 95%) gần
như tuyệt đối, còn tiếng mẹ đẻ chỉ còn chiếm (5%) trong quá trình giao tiếp của họ.
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Có thể khẳng định người có trình độ văn hóa càng cao thỉ tần suất sử dụng
tiếng Việt càng lớn, vì do tính chất công việc họ cần sử dụng tiếng Việt trong giao
tiếp. Ngược lại tần suất sử dụng tiếng mẹ đẻ giảm đi đáng kể so với nhóm người có
trình độ thấp hơn.
Tóm lại, 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 xã Chiềng Mai. Kết quả nêu trên có thể coi là
hợp lí vì những người được đến trường và có cơ hội học tập càng cao thì năng lực
tiếng Việt cũng phát triển theo.
2.3. Tình hình sử dụng tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt của ngƣời Thái là nữ giới xã
Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La dựa trên sự khác biệt về nghề nghiệp
Bảng 2.4. Khả năng tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt của người Thái
là nữ giới theo nghề nghiệp ở xã Chiềng Mai
Khả năng sử dụng tiếng Thái
Không
Nghe hiểu
Đọc
Nghe
và nói
Viết
hiểu và
được
được
nói được
154
0
04
Nông d n
(100%)
(0%)
(2,6%)
07
0
02
Giáo viên
(100%)
(0%) (28,6%)
06
0
01
Hành
(100%)
(0%) (16,7%)
chính
28
0
0
Học sinh
(100%)
(0%)
(0%)
05
0
0
Sinh viên
(100%)
(0%)
(0%)
Mức độ
sử dụng

Khả năng sử dụng tiếng Việt

Không
Không
Nghe
Nghe
đọc viết hiểu và
hiểu và
được nói được
nói được
150
149
05
(97,4%) (96,75%) (3,25%)
05
07
0
(71,4%) (100%)
(0%)
05
06
0
(83,3%) (100%)
(0%)
0
28
0
(0%)
(100%)
(0%)
0
05
0
(0%)
(100%)
(0%)

Đọc
Viết
được
118
(76,6%)
07
(100%)
06
(100%)
28
(100%)
05
(100%)

Không
đọc
viết
được
36
(23,4%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)

Dựa trên bảng số liệu về nghề nghiệp chúng tôi phân tích sự khác biệt cụ thể
như sau:
2.3.1. Nông dân
Trong số 154 người là nông dân được khảo sát thì có tới 36 người(chiếm
23,4%) người hoàn toàn không có khả năng giao tiếp tiếng Việt bằng văn bản, 05
người không có khả năng nghe nói được tiếng Việt, 118 người khả năng giao tiếp
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bằng văn bản tiếng Việt nhưng chỉ ở dạng đọc, viết số từ ngữ đơn giản, thông
thường, gần gũi, một số ít khả năng đọc, viết chưa thành thạo.
Vì là nhóm người có trình độ thấp nên họ không có cơ hội thoát ly kiếm công
việc ngoài xã hội, công việc của họ chủ yếu gắn với đồng ruộng. Ngoài việc làm
ruộng, trồng ngô, cà phê thì họ còn canh tác hoa màu, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hoạt
động kinh tế của họ chủ yếu là làm nông nghiệp. Họ không tham gia vào các công việc
ngoài xã hội, phần lớn họ ở nhà nội trợ, chăm sóc con cái, làm công việc đồng áng….
Môi trường giao tiếp của họ không rộng, bó hẹp trong phạm vi ở gia đình, bản, xã với
những người cùng dân tộc nên tiếng mẹ đẻ là ngôn ngữ được họ ưu tiên lựa chọn sử
dụng chủ yếu trong đời sống sinh hoạt hằng ngày. Tiếng Việt được họ lựa chọn sử
dụng trong những môi trường giao tiếp như ở nơi công cộng hay tại các cơ quan nhà
nước. Việc mua bán, trao đổi hàng hóa phần lớn họ sử dụng tiếng mẹ đẻ vì như đã đề
cập ở trên, do địa bàn cư trú ở đây hầu hết là người Thái tập trung sinh sống. Khi mua
bán với người không cùng dân tộc thì họ sử dụng tiếng Việt để giao tiếp.
Trao đổi với chúng tôi, chị Lò Thị Dung ở bản Huổi My chị cho biết: “ tôi nói
tiếng Thái là chính, chỉ khi nào nói chuyện với cô giáo, với bác sĩ với người Kinh
mới dùng tiếng Việt”.
Có thể kết luận rằng, 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. Họ gìn giữ,
bảo tồn ngôn ngữ dân tộc mình chính bằng cách sử dụng nó thường xuyên trong đời
sống hàng ngày từ đời này qua đời khác, xuyên suốt quá trình sinh tồn của mỗi
người. Tuy nhiên, bên cạnh việc "giữ gìn và bảo lưu tốt tiếng mẹ đẻ thì những phụ
nữ làm nông nghiệp lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc giao tiếp bằng tiếng Việt,
nhất là bằng văn bản nên họ thường sống phụ thuộc rất lớn vào chồng, vì thế vị thế
trong gia đình yếu hơn nam giới.
2.3.2 . Giáo viên, cán bộ, công chức
Là đối tượng có trình độ dân trí cao, những người này đều có khả năng sử
dụng tiếng mẹ đẻ thành thạo. Mỗi người đều có môi trường làm việc và đặc trưng
công việc khác nhau. Đối với 07 người làm giáo viên, môi trường làm việc của họ
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chủ yếu là ở trường học. Yêu cầu đối với công việc này là khi dạy hoc trên lớp hay
giao tiếp với đồng nghiệp ở trường, họ đều phải sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Việt.
Phần lớn quỹ thời gian của họ dành cho công việc ở trường, khi về nhà dạy con cái
học bài họ cũng sẽ phải sử dụng tiếng Việt. Do đó tần suất sử dụng tiếng mẹ đẻ so
với nhóm nông dân sẽ ít hẳn, dù nó vẫn được duy trì trong giao tiếp gia đình. Song
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 sẽ có
ảnh hưởng đến thói quen sử dụng ngôn ngữ của những đứa trẻ sinh ra trong gia đình
có mẹ là công chức, viên chức nhà nước khi giao tiếp trong gia đình chúng.
Trao đổi với chúng tôi, cô giáo Lò Thị Yêng Mai (Phó Hiệu trường THCS xã
Chiềng Mai) cho biết, do tính chất của công việc là giáo viên phần lớn thời gian là ở
trường học nên khi lên lớp dạy học hay giao tiếp với học sinh, đồng nghiệp chị chủ
yếu là dùng tiếng Việt, khi về gia đình dạy con cái học chị cũng thường xuyên sử
dụng tiếng Việt, còn khi giao tiếp với những người cao tuổi trong gia đình và bà con
dân bản mới sử dụng tiếng Thái.
Theo tổng hợp của chúng tôi thì 07 phụ nữ này tần suất sử dụng tiếng Việt rất
cao (chiếm 95%), còn tiếng mẹ đẻ rất thấp (chiếm 5%) trong quá trình giao tiếp.
Việc giao tiếp hành chính của họ sử dụng tiếng Việt 100%.
Với 06 người làm công việc hành chính, họ đều có khả năng sử dụng tiếng mẹ
đẻ thành thạo. Do tính chất 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 với từng
đối tượng, trong từng hoàn cảnh khác nhau của những người này cũng rất linh hoạt.
Theo điều tra của chúng tôi thì 06 phụ nữ này tần suất sử dụng tiếng Việt ở mức cao
(chiếm 90%), còn tiếng mẹ đẻ (chiếm 10%) trong quá trình giao tiếp, trong công
việc giao tiếp hành chính họ sử dụng phần nhiều là tiếng Việt, song khi cần thiết họ
vẫn phải sử dụng song ngữ cả tiếng Việt và tiếng Thái. Họ có khả năng sử dụng
thuẩn thục song song cả hai thứ tiếng. Nhưng đồng thời phạm vi và tần suất sử dụng
tiếng mẹ đẻ của họ cũng bó hẹp lại.
Phỏng vấn bà Lò Thị Ươm (Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Mai) bà cho chúng tôi
biết ở cơ quan bà phần lớn là sử dụng tiếng việt trừ trường hợp giao tiếp với người
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đến giao dịch không biết tiếng Việt thì phải sử dụng tiếng Thái, về gia đình bà giao
tiếp với chồng và các con bằng tiếng Việt nhưng với ông bà, người lớn tuổi thì phải
giao tiếp bằng tiếng Thái.
2.3.3. Học sinh
Qua khảo sát khả năng nghe hiểu và nói được tiếng mẹ đẻ của các em khá tốt.
Mặc dù các em có thể sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình nhưng lại sử dụng nó song
song với tiếng Việt. Bởi vì, môi trường giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ chỉ xoay quanh
phạm vi gia đình, bản, xã. Còn 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 nhiều hơn.
Lý do cũng đã đề cập ở phần trên là các em còn ít tuổi, một số ít mới bắt đầu đi học,
chập chững làm quen với tiếng Việt nên phần lớn các gia đình chú trọng cho các em
học tiếng Việt nhiều hơn.
Hầu hết với đối tượng là học sinh, đều có khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ của
mình, nhưng sử dụng chưa thực sự triệt để. Do đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến
việc lưu giữ và bảo tồn ngôn ngữ của dân tộc ở thế hệ trẻ sau này. Khi mà lớp người
già, những người có khả năng tốt nhất trong việc gìn giữ tiếng mẹ đẻ dần mất đi một
nguy cơ tiếng Thái bị mai một dần.
Theo kết quả điều tra của chúng tôi thì cả 28 em học sinh, tần suất sử dụng
tiếng mẹ đẻ đã giảm đáng kể chỉ (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 100% trong quá trình giao tiếp của các em.
Không em nào có khả năng đọc và viết văn bản bằng tiếng mẹ đẻ. Do đó, một
yêu cầu đặt ra là học sinh là thuộc thế hệ trẻ cần được trau dồi khả năng gìn giữ
ngôn ngữ của dân tộc mình.
2.3.4. Sinh viên
Theo số liệu thống kê của UBND xã, hiện nay có 05 người là nữ giới đang
theo học tại các trường TC, CĐ, ĐH. Dẫu họ đều là những người có khả năng sử
dụng tiếng mẹ đẻ thành thạo nhưng do phải học tập và sinh sống xa nhà, vì vậy mà
cuộc sống của họ tách biệt hẳn với cộng đồng người Thái nên những người này có
rất ít cơ hội để sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình. Tiếng mẹ đẻ chỉ được sử dụng khi họ
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về nhà giao tiếp với người thân trong gia đình, bà con dân bản hay vớí bạn học là
người cùng dân tộc. Vì điều kiện học tập và sinh sống xa nhà nên môi trường giao
tiếp của họ đã được mở rộng đến nhiều đối tượng giao tiếp khác nhau, và ngôn ngữ
sử dụng khi giao tiếp là tiếng Việt (chiếm tỉ lệ gần 100%). Tiếng Việt có vai trò rất
quan trọng trong đời sống của họ. Bởi khi họ sống xa nhà đã sống tách biệt với cộng
đồng người Thái và hòa nhập vào một môi trường sống mới tiếp xúc với rất nhiều
dân tộc khác nhau. Nên đương nhiên là phải sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp.
Nói chuyện với chúng tôi, em Lò Thị Lan (Sinh viên trường Đại học Nội Vụ Hà
Nội) cho biết, do điều kiện học tập xa nhà nên em ít có cơ hội sử dụng tiếng mẹ đẻ vì em
giao tiếp với toàn các bạn người Kinh, tách biệt hẳn cộng đồng dân tộc thái. Khi gọi điện
về nhà cho bố mẹ, hoặc lúc được nghỉ về nhà em mới sử dụng ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ.
Như vậy, nghề nghiệp là một yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến khả năng
sử dụng tiếng mẹ đẻ và khả năng tiếng Việt, từ đó thấy được mối tương quan giữa
nghề nghiệp và khả năng tiếng mẹ đẻ và khả năng tiếng Việt của đối tượng nghiên
cứu. Nhóm người trẻ tuổi, trình độ văn hóa cao nên đều thuộc nhóm nghề nghiệp
như giáo viên, cán bộ, viên chức, sinh viên, học sinh. Song nếu một ngôn ngữ mà
không được sử dụng thường xuyên, không có môi trường giao tiếp phù hợp để sử
dụng thì khả năng sử dụng ngôn ngữ của nhóm người này sẽ bị mai một nếu không
được củng cố và có môi trường phát triển.
2.4. Tình hình sử dụng tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt của ngƣời Thái là nữ giới
xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 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
Để thấy được sự cần thiết của việc học tiếng Việt mà chúng tôi đặt ra khi
khảo sát thái độ ngôn ngữ của người dân, 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.
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:
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(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 (bảng 2.5).
Bảng 2.5. Thái độ đối với mục đích học tiếng Việt của nữ giới xã Chiềng Mai
Mục đích

(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

6(21,4%)

12(43%)

4(14,2%)

6(21,4%)

28(100%)

16-30

9(17,3%)

5(9,61%)

10(19,2%)

28(53,89%)

52(100%)

31-50

14(16,9%)

8(9,6%)

12(14,5%)

49(59%)

83(100%)

>50

17(45,9%)

0(0%)

9(24,3%)

11(29,8%)

37(100%)

2. Trình độ
Tiểu học

12(19%)

25(39,7%)

17(27%)

9(14,3%)

63(100%)

THCS

4(8,3%)

27(56,3%)

11(22,9%)

6(12,5%)

48(100%)

THPT

2(5,7%)

13(37%)

9(25,6%)

11(31,7%)

35(100%)

Trên lớp12

0(0%)

18(100%)

0(0%)

0(0%)

18(100%)

3. Nghề nghiệp
Học sinh

5(17,9%)

13(46,4%)

6(21,4%)

4(14,3%)

28(100%)

Sinh viên

0(0%)

05(100%)

0(0%)

0(0%)

05(100%)

31(20,2%)

48(31,2%)

154(100%)

0(0%)

4(57,1%)

07(100%)

Đối tƣợng
1. Độ tuổi
6-15

Nông dân
Giáo viên

53(34,4%) 22(14,2%)
0(0%)

3(42,9%)

Tổng

Hành chính
0(0%)
2(33,3%)
0(0%)
4(66,7%)
06(100%)
Kết quả Bảng 2.5 cho thấy, đối với mục đích của việc học tiếng Việt đã thể
hiện rõ sự khác biệt về thái độ giữa các đối tượng khảo sát.
Ở nhóm đối tượng người trẻ tuổi như học sinh, sinh viên, giáo viên, người làm
việc hành chính qua khảo sát đa số có lựa chọn việc học tiếng Việt vì lý do học
hành lên cao và để giao tiếp và phục vụ cuộc sống.
Còn lại đa số người dân cho rằng học tiếng Việt chỉ để giao tiếp, một số rất ít
cho rằng để học hành lên cao và để phục vụ cuộc sống. Tỉ lệ này xét trên các phạm
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vi xã hội khác thì chủ yếu là ở nhóm cao tuổi, nông dân, trình độ thấp.
Như vậy, có thể nhận xét rằng trình độ càng cao, nhận thức càng đầy đủ và có
nhiều cơ hội giao lưu tiếp xúc sẽ giúp người dân có ý thức cao hơn về vai trò của
tiếng Việt trong cuộc sống.
2.4.2.2. Thái độ đối với lý do sử dụng tiếng Việt
Một vấn đề nữa mà luận văn quan tâm, 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 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
(1)
(2)
(3)
(4)
Vì người cùng Để giao tiếp Vì bạn
Ý kiến
giao tiếp không với người
thích
khác
biết tiếng dân khác dân
Đối tƣợng
tộc của bạn
tộc
1. Độ tuổi
6-15
16-30
31-50
>50
2. Trình độ
Tiểu học
THCS
THPT
Trên lớp 12
Nghề nghiệp
Học sinh
Nông dân
Giáo viên
Hành chính
Sinh viên

Tổng

17(60,7%)
16(30,8%)
27(32,5%)
08(21,6%)

10(35,7%) 01(3,6%)
0(0%)
26(50%) 01(1,92%) 9(17,28%)
43(51,9%) 06(7,2%) 07(8,4%)
10(27%) 19(51,4%)
0(0%)

28(100%)
52(100%)
83(100%)
37(100%)

13(20,6%)
14(29,2%)
9(25,7%)
03(16,7%)

34(54%) 16(25,4%)
32(66,6%) 02(4,2%)
26(74,3%)
0(0%)
15(83,3%)
0(0%)

63(100%)
48(100%)
35(100%)
18(100%)

13(46,4%)
59(38,3%)
0(0%)
01(16,7%)
0(0%)

12(42,8%) 03(10,8%)
0(%)
28(100%
43(27.9%) 35(22.7%) 17(11.1%) 154(100%)
07(100%)
0(0%)
0(0%)
07(100%)
05(83.3%)
0(0%)
(0%)
06(100%)
05(100%)
0(0%)
0(0%)
05(100%)
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0(0%)
0(0%)
0(0%)
0(0%)

Qua kết quả ở bảng 2.6 chúng tôi tạm thời rút ra một số nhận xét như sau:
Xét về phương diện tuổi tác, người dân ở độ tuổi trên 50 thì tỉ lệ sử dụng tiếng
Việt khi giao tiếp với người khác dân tộc còn hạn chế, vì tâm lí coi trọng tiếng
dân tộc của họ. Còn những người ở độ tuổi từ 6-50 tuổi thì có xu hướng ưu tiên
sử dụng tiếng Việt khi giao tiếp với người khác dân tộc. Theo chúng tôi, kết quả
này có hai nguyên nhân. Thứ nhất, người trẻ tuổi có trình độ học vấn cao hơn,
khả năng sử dụng tiếng Việt tốt hơn so với nhóm người cao tuổi và thứ 2, nhóm
người trẻ tuổi có cơ hội tiếp xúc thường xuyên với môi trường tiếng Việt nhiều
hơn nhóm người cao tuổi. Do đó, xu hướng những người dân tộc trẻ tuổi nói
tiếng Việt ngày càng nhiều hơn. Họ luôn chủ động sử dụng tiếng Việt khi nói
chuyện với người khác dân tộc.
Xét về phương diện 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 02 cao hơn (nói tiếng Việt để giao tiếp với người khác dân
tộc), còn đối với những người nông dân trình độ dân chí còn thấp họ 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 củng cố khẳng định,
những người có cơ hội tiếp xúc càng nhiều với tiếng Việt, có trình độ học vấn càng
cao thì xu hướng sử dụng tiếng Việt cũng lớn hơn và ngược lại.
2.4.2. Thái độ ngôn ngữ đối với tiếng dân tộc
2.4.2.1. Thái độ đối với việc học chữ dân tộc
a. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi 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):
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Bảng 2.7a. Thái độ đối với việc học chữ viết dân tộc 1
Thái độ

(1)

(2)

(3)

Thích

Không thích

Không có ý kiến

6-15

27(96,4%)

01(3,6%)

0(%)

28(100%)

16-30

49(94,2%)

03(5,8%)

0(%)

52(100%)

31-50

83(100%)

0(0%)

0(0%)

83(100%)

>50

37(100%)

0(0%)

0(0%)

37(100%)

Tiểu học

59(93,65%)

04(6,35%)

0(%)

63(100%)

THCS

46 (95,8%)

02(4,2%)

0(0%)

48(100%)

THPT

35(100%)

0(0%)

0(0%)

35(100%)

Trên lớp 12

18(100%)

0(0%)

0(0%)

18(100%)

Học sinh

26(92,85%)

2(7,15%)

0(0%)

28(100%

Nông dân

154(100%)

0(0%)

0(0%)

154(100%)

Giáo viên

07(100%)

0(0%)

0(0%)

07(100%)

Hành chính

06(100%)

0(0%)

0(0%)

06(100%)

Sinh viên

05(100%)

0(0%)

0(0%)

05(100%)

Đối tƣợng

Tổng

1. Độ tuổi

2. Trình độ

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 phần lớn người dân tộc
Thái thích học chữ của dân tộc mình. Chỉ một số rất ít người ở trình độ Tiểu học, THCS
do nhận thức còn cảm tính lại không thích học chữ viết tiếng dân tộc. Qua đây cho thấy
phần lớn người dân tộc Thái có nhận thức cao đối với vấn đề người dân tộc cần thiết phải
học chữ dân tộc mình, kết quả này phần nào phản ánh đúng với thực tế khi người Thái từ
lâu đã có chữ riêng của dân tộc mình. Qua khảo sát thì các nhóm đối tượng là giáo viên,
sinh viên, công chức nhà nước 100% người được hỏi đều trả lời là thích học chữ dân tộc
mình. Như vậy người dân có trình độ càng cao, nhận thức đầy đủ thì tỉ lệ thích học chữ
viết dân tộc càng lớn. Có thể khẳng định trình độ học vấn rõ ràng đã tác động đến ý thức

47

của người dân đối với việc học chữ dân tộc của họ.
b. Câu hỏi tiếp theo được 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 5 - Phiếu khảo
sát) có 4 gợi ý trả lời:
(1) Rất cần thiết
(2) Học cũng được, không học cũng được
(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)
(2)
(3)
(4)
Rất cần
Học cũng Không cần Không có
thiết
được, không
học
ý kiến
Đối tƣợng
học cũng được
1.Độ tuổi

Tổng

6-15

24(85,8%)

02(7,1%)

02(7,1%)

0(0%)

28(100%)

16-30

46(88,5%)

04(7,7%)

02(3,8%)

0(0%)

52(100%)

31-50

83(100%)

0(0%)

0(0%)

0(0%)

83(100%)

>50

37(100%)

0(0%)

0(0%)

0(0%)

37(100%)

Tiểu học

56(88,9%)

5(7,9%)

2(3,2%)

0(0%)

63(100%)

THCS

45(93,7%)

2(4,2%)

1(2,1%)

0(0%)

48(100%)

THPT

31(85,6%)

0(0%)

0(0%)

CĐ-ĐH

18(100%)

0(0%)

0(0%)

0(0%)

18(100%)

Học sinh

19(67,6%)

06(21,4%)

03(11%)

0(0%)

28(100%

Nông dân

147(95,5%)

7(4,5%)

0(0%)

0(0%)

154(100%)

Giáo viên

07(100%)

0(0%)

0(0%)

0(0%)

07(100%)

Cán bộ, công chức 06(100%)

0(0%)

0(0%)

0(0%)

06(100%)

Sinh viên

0(0%)

0(0%)

0(0%)

05(100%)

2.Trình độ

04(14,4%) 35(100%)

3.Nghề nghiệp

05(100%)

48

Xét về trình độ, kết quả ở bảng 2.7b cho thấy ở tất cả các bậc học trên 60% trở
lên người dân cho rằng học chữ viết dân tộc là rất cần thiết. Điều này có nghĩa là đa
số người dân tộc Thái đã có ý thức rất cao trong việc phát huy, bảo tồn chữ viết của
dân tộc mình.
Xét về phương diện độ tuổi và nghề nghiệp, thì ở mọi nhóm tuổi và nghề
nghiệp khác nhau phần lớn người dân tộc Thái được phỏng vấn đều trả lời thấy rất
cần thiết phải học chữ dân tộc mình. Chỉ một số ít người dân được hỏi tỏ ra không
thích, không có ý kiến hoặc cho rằng học cũng được không học cũng được. Kết quả
đó cho thấy nguyện vọng của đa số người dân tộc Thái mong muốn và khao khát
chữ viết dân tộc của họ được đưa vào giảng dạy trong các nhà trường phổ thông.
Đây là một tín hiệu tích cực để có thể triển khai và đẩy mạnh công tác dạy chữ dân
tộc cho người dân tộc thiểu số đang triển khai ở tỉnh nhà.
Khi chúng tôi tiến hành phỏng vấn sâu nhóm người cho rằng người dân tộc
không cần học chữ dân tộc hoặc học cũng được không học cũng được thì câu trả lời
của họ cho thấy việc biết hay không biết chữ dân tộc sẽ không có ảnh hường nhiều
đến cuộc sống của họ. Theo họ chỉ cần biết tiếng Việt là đủ bởi vì mọi văn bản giấy
tờ có tính pháp lý cần thiết cho cuộc sống của họ đều bằng tiếng Việt, biết tiếng
Việt họ hoàn toàn có thể học hành lên cao hay có cơ hội tìm kiếm việc làm đảm bảo
cuộc sống của họ.
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:
(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:
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Bảng 2.8. Thái độ đối với lý do sử dụng tiếng dân tộc
Thái độ

(1)

(2)

(3)

Một cách tự Để giao tiếp Vì bạn thích
nhiên, vì

với người

(4)

Tổng

Ý kiến
khác

không biết cùng dân tộc
ngôn ngữ
Đối tƣợng

nào khác

1.Độ tuổi
6-15

0(0%)

13(46,4%)

15(53,6%)

0(0%)

28(100%)

16-30

0(0%)

35(67,3%)

17(32,7%)

0(0%)

52(100%)

31-50

0(0%)

67(80,7%)

16(19,3%)

0(0%)

83(100%)

5(13,6%)

12(32,4%)

20(54%)

0(0%)

37(100%)

Tiểu học

0(0%)

36(57,1%)

27(42,9%)

0(0%)

63(100%)

THCS

0(0%)

29(60,4%)

19(39,6%)

0(0%)

48(100%)

THPT

0(0%)

28(80%)

7(20%)

0(0%)

35(100%)

Trên lớp 12

0(0%)

10(55,5%)

08(44,5%)

0(0%)

18(100%)

Học sinh

0(0%)

15(53,6%)

13(46,4%)

0(0%)

28(100%

Nông dân

0(0%)

81(52,6%)

73(47,4%)

0(0%)

154(100%)

Giáo viên

0(0%)

02(28,6%)

05(71,4%)

0(0%)

07(100%)

Cán bộ, công chức

0(0%)

01(16,7%)

05(83,3%)

0(0%)

06(100%)

Sinh viên

0(0%)

0(0%)

05(100%)

0(0%)

05(100%)

>50
2.Trình độ

3.Nghề nghiệp
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Qua bảng thống kê có thể kết luận phần lớn 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
to lớn của ngôn ngữ dân tộc trong các hoàn cảnh giao tiếp với người cùng dân tộc.
Vì phần lớn người dân lựa chọn phương án dùng tiếng dân tộc của họ để giao tiếp
với người cùng dân tộc nên khi tiến hành phân tích ngữ liệu, chúng tôi thấy không
có sự chênh lệch quá lớn giữa các nhóm đối tượng như giới tính, tuổi tác, trình độ,
nghề nghiệp. Tuy nhiên, 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. Như vậy, từ phương diện tự tôn
dân tộc thì những người cao tuổi có tính tự tôn dân tộc rất cao cộng với khả năng
tiếng Việt còn hạn chế nên họ thường thích sử dụng tiếng dân tộc nhiều hơn. Đó là
sự phản ánh một phần của thái độ trung thành ngôn ngữ. Xét trên phương diện nhận
thức đối với sự duy trì bản sắc dân tộc thì 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 khi khảo sát tỉ lệ thích nói tiếng dân tộc lại cao hơn so với
các nhóm tuổi khác. Qua đó cho thấy trình độ nhận thức cao có thể có tác động tích
cực đến ý thức về bản sắc dân tộc.
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.

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

(1)

(2)

(3)

Học chữ

Học chữ

Học đồng

dân tộc

quốc ngữ

thời

trước

trước

6-15

01(3,6%)

10(35,7%)

15(53,6%)

16-30

0(0%)

04(7,7%)

31-50

03(3,6%)

>50

Đối tƣợng

(4)

(5)

Tổng

Chỉ học Không có
chữ quốc

ý kiến

ngữ

1.Độ tuổi
2(7,1%)

0(0%)

28(100%)

29(55,7%) 19(36,6%)

0(0%)

52(100%)

07(8,4%)

71(85,4%)

02(2,6%)

0(0%)

83(100%)

03(8,1%)

03(8,1%)

31(83,8%)

0(0%)

0(0%)

37(100%)

03(4,7%)

05(7,9%)

51(81%)

04(6,4%)

0(0%)

63(100%)

05(10,45%) 38(79,1%) 05(10,45%) 0(0%)

48(100%)

2.Trình độ
Tiểu học
THCS

0(0%)

THPT

0(0%)

02(5,7%)

12(34,3%)

21(60%)

0(0%)

35(100%)

Trên lớp 12

0(0%)

0(0%)

17(94,4%)

01(5,6%)

0(0%)

18(100%)

Học sinh

1(3,6%)

8(28,6%)

16(57,1%) 03(10,7%)

0(0%)

28(100%

Nông dân

6(3,9%)

14(9,1%)

134(87%)

0(0%)

0(0%) 154(100%)

Giáo viên

0(0%)

0(0%)

07(100%)

0(0%)

0(0%)

07(100%)

Cán bộ, công chức

0(0%)

0(0%)

06(100%)

0(0%)

0(0%)

06(100%)

Sinh viên

0(0%)

0(0%)

05(100%)

0(0%)

0(0%)

05(100%)

3.Nghề nghiệp

Kết quả ở bảng 2.9 trên cho thấy đa số người dân khi được hỏi có chung một
mong muốn là được học đồng thời chữ quốc ngữ với chữ dân tộc. Lựa chọn này tuy
có sự chênh lệch về trình độ, độ tuổi, nghề nghiệp nhưng không đáng kể. Kết quả
khảo sát này cho thấy phần lớn người dân đã nhận thức được tầm quan trọng của
việc sử dụng song song tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt để lưu giữ lại tiếng của dân tộc
mình và để hòa chung trong sự phát triển cùng các dân tộc anh em khác.
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2.4.2.4. Thái độ đối với phạm vi sử dụng tiếng dân tộc
Một khía cạnh nữa mà chúng tôi nhận thấy có thể 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.

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

Hoàn cảnh

Tổng số

Tỉ lệ %

200

100%

0

0%

Có

159

79,5%

Không

41

20,5%

Trong sách, báo, phát thanh, Có

147

73,5%

truyền hình...

Không

53

26,5%

Có

145

62,5%

Không

55

37,5%

Có

193

96,5%

Không

07

3,5%

Có

173

86,5%

Không

27

13,5%

1

Giao tiếp hàng ngày

2

Giao tiếp hành chính

3

Thái độ

4

Trong pano, áp phích

5

Trong nghi lễ, cúng bái

6

Giảng dạy ở trường

Có
Không

Quan sát vào kết quả bảng 2.10, có thể nhận thấy, 100% người dân mong
muốn ngôn ngữ dân tộc của mình được sử dụng nhiều nhất là trong phạm vi giao
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tiếp hàng ngày; tiếp đến là trong nghi lễ, cúng bái (96,5%); trong giảng dạy ở
trường (86,5%); trong trong giao tiếp hành chính (79,5%) và các phương tiện truyền
thông (73,5%).
Có thể thấy phạm vi người dân có tỉ lệ ít lựa chọn ít nhất là trong việc in pano,
áp phích chỉ chiếm (62,5%). Người Thái thường lựa chọn các lĩnh vực mà ở đó
ngôn ngữ của họ được sử dụng là nhiều nhất. Từ mong muốn đó nên 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 được hỏi lựa
chọn. Đặc biệt, câu trả lời chủ yếu tập trung vào các phạm vi là giao tiếp hàng ngày;
nghi lễ, cúng bái; trong trường học và các phương tiện sách, báo, truyền thông. Kết
quả trên đây một phần nào đó đã phản ánh được ý thức của người Thái về vai trò
của tiếng Thái trong cộng đồng là rất lớn.
2.4.2.5. Thái độ đối với việc duy trì ngôn ngữ dân tộc
Khi được hỏi: “Bạn có muốn con cái bạn tiếp tục sử dụng ngôn ngữ dân tộc của
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

Tổng

Tỉ lệ %

1

Có, để bảo tồn bản sắc dân tộc

89/200

44,5%

2

Có, để giao tiếp với người cùng dân tộc

178/200

89%

3

Có, để giao tiếp và bảo tồn

175/200

93%

4

Không vì không thích

0/200

0%

5

Không vì không cần thiết, chỉ cần học tiếng Việt

43/200

21,5%

6

Không có ý kiến

0/200

0%

TT
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Quan sát bảng thống kê cho thấy có đến 93% người dân mong muốn con cái
mình thành thạo ngôn ngữ dân tộc không chỉ để giao tiếp mà còn để bảo tồn bản sắc
văn hóa dân tộc cho thấy phần lớn người dân dân tộc Thái đã có ý thức rất cao về
việc lưu giữ bản sắc dân tộc của họ. Đồng thời nó cũng là một sự khẳng định vai trò
to lớn và sức sống bền lâu của ngôn ngữ người Thái trong cộng đồng. Tuy nhiên,
bên cạnh đó, có 21,5% số người được hỏi lại có ý kiến con cái của họ không cần
thiết phải học tiếng dân tộc, chỉ cần học tiếng Việt là đủ . Khi tiến hành phỏng vấn
sâu ở nhóm đối tượng này, chúng tôi nhận thấy đối với việc người dân chỉ muốn
con cái họ học tiếng Việt mà không cần học ngôn ngữ dân tộc chủ yếu xuất phát từ
nguyên nhân: tiếng Việt sẽ hữu ích hơn cho con cái họ trong học hành hay tìm kiếm
việc làm trong tương lai. Tiếng dân tộc thiểu số chỉ có tác dụng nhất định trong
cộng đồng dân tộc Thái của họ còn không có vai trò quan trọng trong việc học hành,
thi cử hay tìm kiếm việc làm của con cái họ sau này. Vì thế những người này cho
rằng không cần học tiếng dân tộc con cái họ vẫn có thể có cuộc sống tốt. Tuy tỉ lệ
những người có tư tưởng này không cao so với tồng thể song đúng là việc ngôn ngữ
dân tộc không được sử dụng trong các môi trường mang tính pháp lý cũng ít nhiều
có tác động đến thái độ của người dân đối với đối với việc duy trì ngôn ngữ riêng
của họ và lưu truyền cho thế hệ sau .
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 và 3 phương án

trả lời là: (a) Bình thường, (b) Thích và (c) Không thích.
Kết quả như sau:
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Bảng 2.12. Thái độ đối với những ngôn ngữ được sử dụng trong cộng đồng
Hoàn cảnh

TT
1

2

3

4

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

Thái độ
Bình thường

Tổng

Tỉ lệ %

200

100%

Không thích

0

0%

Bình thường

42

21%

Thích

158

79%

Không thích

0

0%

Bình thường

146

73%

Thích

54

27%

Không thích

0

0%

Bình thường

143

71,5%

Thích

57

28,5%

Không thích

0

0%

Thích

Kết quả ở bảng 2.12 cho thấy phần lớn người dân được hỏi đều trả lời rất thích
việc sử dụng tiếng dân tộc mình ở trong bản làng, thậm chí là khi nói tiếng dân tộc
mình ở nơi có nhiều dân tộc khác họ cũng cảm thấy rất tự tin. Kết quả này cho thấy
người dân tộc Thái yêu ngôn ngữ của họ, họ tự hào về ngôn ngữ dân tộc mình, họ
không cảm thấy tự ti hay xấu hổ khi mình là người dân tộc hoặc khi dùng ngôn ngữ
của dân tộc mình ở nơi không phải là cộng đồng người cùng dân tộc. Điều này đã
phản ánh phần nào sự hòa hợp dân tộc trong cộng đồng đa dân tộc Việt Nam. Người
dân Việt Nam nói chung và người dân tộc Thái nói chung không có quá nhiều sự kỳ
thị, phân biệt giữa các ngôn ngữ.
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 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 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:
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Bảng 2.13. Thái độ đối với việc sử dụng ngôn ngữ được trong trường học
Phƣơng án lựa chọn

Tổng

Tỉ lệ %

Trường chỉ dạy tiếng Việt

17/200

8,5%

Trường dạy cả tiếng dân tộc và tiếng Việt

183/200

91,5%

Khi được hỏi ý kiến thì có đến 91,5% số người được hỏi lựa chọn trường dạy cả
hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng dân tộc cho con em họ. Một số rất ít 8,5% lại có mong
muốn con em họ chỉ cần học tiếng Việt. Điều đó cho thấy người phần lớn người dân rất
mong muốn chữ viết của dân tộc họ được đưa vào giảng dạy như một môn học ở các
nhà trường phổ thông. Kết quả trên là một tín hiệu tích cực cho việc triển khai giảng
dạy chữ viết dân tộc trong nhà trường là phù hợp với chủ trương của tỉnh nhà.
2.5. Tình hình sử dụng tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt của ngƣời Thái là nữ giới xã
Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La dựa trên sự khác biệt về môi trƣờng
giao tiếp
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.
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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

0

%

200

100%

Cả hai ngôn ngữ

0

%

Tiếng Việt

0

%

200

100%

Cả hai ngôn ngữ

0

%

Tiếng Việt

0

%

Tiếng dân tộc

187

93,5%

Cả hai ngôn ngữ

12

6,5%

Tiếng Việt

0

%

Tiếng dân tộc

179

89,5%

Cả hai ngôn ngữ

21

10,5%

Tiếng Việt

26

13%

Tiếng dân tộc

164

82%

Cả hai ngôn ngữ

11

5%

Tiếng Việt
1

2

3

4

5

Nói với ông, bà

Nói với cha, mẹ

Nói với vợ, chồng

Nói với anh, chị
em ruột

Nói với con, cháu

Tiếng dân tộc

Tiếng dân tộc

Kết quả ở bảng 2.14 đã cho thấy trong giao tiếp ở phạm vi gia đình, người
Thái là nữ ở Chiềng Mai vẫn ưu tiên sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ. Trong những trường
hợp giao tiếp với người lớn tuổi hơn (như ông, bà, cha, mẹ) hoặc giao tiếp với
những người ngang hàng (vợ, chồng, anh, chị, em) đa số người dân sử dụng tiếng
Thái để giao tiếp. Có hai trường hợp mà người dân sử dụng hoàn toàn bằng tiếng
mẹ đẻ là khi nói chuyện với ông/ bà và khi nói chuyện với cha/ mẹ. Với những
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người có trình độ cao hơn, họ công tác ở một số cơ quan nhà nước khi giao tiếp với
vợ hoặc chồng, hay anh chị, em ruột họ sử dụng cả tiếng Việt và tiếng Thái. Phần
lớn những người dân bình thường đã có gia đình và có con họ đều sử dụng ngôn
ngữ mẹ đẻ nói chuyện với con/cháu. Tuy nhiên khi dạy con học bài, họ sử dụng
tiếng Việt.
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
1

2

3

4

5

Hoàn cảnh

Ngôn ngữ

Tổng

Tỉ lệ %

Tiếng Việt
0
0%
Khi ăn cơm
Tiếng dân tộc
200
100%
Cả hai ngôn ngữ
0
0%
Tiếng Việt
0
0%
Khi thực hiện các nghi lễ
Tiếng dân tộc
200
100%
Cả hai ngôn ngữ
0
0%
15
7,5%
Khi trao đổi chính trị, các vấn Tiếng Việt
Tiếng dân tộc
133
66,5%
đề thời sự, học hành
Cả hai ngôn ngữ
52
26%
Tiếng Việt
0
0%
Khi tranh luận, cãi nhau
Tiếng dân tộc
200
100%
Cả hai ngôn ngữ
0
0%
Tiếng Việt
0
0%
Khi tức giận với con cái
Tiếng dân tộc
200
100%
Cả hai ngôn ngữ
0
0%
Trong tất cả tình huống giao tiếp với người thân ở những ngữ cảnh khác nhau

mà luận văn đặt ra, Phần lớn người dân đều sử dụng tiếng dân tộc để giao tiếp. Đặc
biệt có đến 4/5 tình huống mà người dân sử dụng 100% ngôn ngữ của dân tộc mình
đó là các tình huống: nói chuyện với người thân khi ăn cơm; khi thực hiện các nghi
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lễ; tình huống tranh luận, cãi nhau; khi tức giận với con cái.
Tình huống duy nhất trong giao tiếp gia đình người dân sử dụng hoàn toàn tiếng
Việt và song song cả tiếng Việt và tiếng Thái đó là khi trao đổi các vấn đề chính trị,
thời sự, hay việc học hành của con cái. Có 7,5% người dân dùng tiếng Việt và có đến
26% cho biết họ dùng cả hai ngôn ngữ trong tình huống này.
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 sử dụng ngôn ngữ dân
tộc. Tình huống nghi lễ trong gia đình cũng là tình huống mà tất cả người dân đều
ưu tiên chỉ dùng tiếng dân tộc của họ. Khi được hỏi, phần lớn những người được
khảo sát cho biết việc sử dụng ngôn ngữ dân tộc sẽ thuận tiện cho họ hơn khi muốn
biểu đạt đầy đủ và chính xác các cung bậc cảm xúc của họ trong các hoàn cảnh trên.
Bên cạnh đó, một số người dân cho biết họ không có đủ khả năng tiếng Việt để diễn
đạt các cảm xúc của họ ở một số tình huống (như nghi lễ) thậm chí nhiều từ ngữ dân
tộc họ không biết là trong tiếng Việt có tồn tại từ ngữ thay thế hay không. Đa số
người dân khi được phỏng vấn chia sẻ rằng khi họ không kiểm soát được cảm xúc
(như khi tức giận) thì họ dùng tiếng dân tộc của mình như một bản năng tự nhiên
chứ không phải lựa chọn.
Theo khảo sát của chúng tôi những trường hợp người dân ưu tiên lựa chọn sử
dụng tiếng Việt để giao tiếp là khi trao đổi các vấn đề chính trị, thời sự, học hành thì
thường là những nhóm đối tượng có trình độ học vấn cao và thuộc nhóm nghề
nghiệp là học sinh, sinh viên hay giáo viên, hành chính. Khi tiến hành phỏng vấn
sâu, họ cho biết khi đề cập đến vấn đề trên họ dùng tiếng Việt để diễn đạt chính xác
các thuật ngữ chính trị, hành chính và cũng là cơ hội để họ phát triển khả năng tiếng
Việt của mình. Bên cạnh đó, có nhiều cụm từ mang tính hành chính, chính trị như
“Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc,...” thì không có
ngôn ngữ dân tộc Thái thay thế mà bắt buộc dùng luôn từ tiếng Việt. Vì thế, 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 thích dùng tiếng Việt hơn so với ngôn
ngữ dân tộc.
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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.

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

3

4

Hoàn cảnh

Ngôn ngữ

Tiếng Việt
Khi hát hò, kể chuyện
Tiếng dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
Tiếng Việt
Khi cúng bái
Tiếng dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
Trong nghi lễ, cưới hỏi, Tiếng Việt
Tiếng dân tộc
tang ma
Cả hai ngôn ngữ
Tiếng Việt
Khi ghi chép
Tiếng dân tộc
Cả hai ngôn ngữ

Tổng

Tỉ lệ %

25
127
48
0
200
0
0
200
0
164
0
0

12,5%
63,5%
24%
0%
100%
0%
0%
100%
0%
100%
0%
0%

Kết quả số liệu ở bảng 2.16 cho chúng ta thấy khi thực hiện các hoạt động ở
cộng, phần lớn người dân tộcThái ưu tiên lựa chọn tiếng dân tộc của mình để giao
tiếp. Trong các hoạt động cúng bái, trong nghi lễ, cưới hỏi, tang ma thì tiếng dân tộc
cũng được người dân lựa chọn với tỉ lệ tuyệt đối(100%). Kể cả những người thường
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xuyên sử dụng tiếng Việt, hay thậm chí những người làm nghề buôn bán, làm giáo
viên, cán bộ hành chính khi chúng tôi phỏng vấn họ cho biết: Tuy phần lớn thời
gian họ làm việc, học tập, sinh hoạt với người Kinh nhưng vào những dịp lễ tết hay
giao tiếp trong cộng đồng cùng bà con dân bản họ đều sử dụng tiếng dân tộc.
Trao đổi với bà Nguyễn Thị Phung dân tộc Thái (cán bộ văn hóa xã Chiềng
Mai) chia sẻ mặc dù ở cơ quan trong giao tiếp hành chính hay ở gia đình trong việc
dạy con cái chị thường xuyên sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, nhưng khi vào những
dịp lễ, hay tổ chức các buổi giao lưu văn hóa ở cộng đồng cùng bà con dân bản chị
thường sử dụng tiếng dân tộc để tạo sự gần gần gũi, hòa đồng cùng với mọi người.
Các hoạt động mang tính văn hóa văn nghệ như hát hò, kể chuyện thì sự tham
gia của tiếng Việt nhiều hơn với 12,5% số người được phỏng vấn trả lời họ sử dụng
tiếng Việt, và có đến 24% sử dụng kết hợp song song cả hai ngôn ngữ Thái và tiếng
Việt. Đáng chú ý là có đến 25 người là dân tộc Thái cho biết họ hầu như chỉ sử
dụng tiếng Việt trong tình huống này. Con số đó phần nào đã thể hiện được sự hòa
nhập của người dân tộc Thái đối với tiếng Việt cũng như phản ảnh đúng với khả
năng tiếng Việt của họ khi mà họ là nhóm dân tộc có khả năng tiếng Việt tốt nhất.
Trong hoạt động ghi chép, theo điều tra ban đầu của chúng tôi trong 200 người
được khảo sát thì có 07 người có khả năng viết thành thạo chữ viết dân tộc của họ.
Tuy nhiên khi khảo sát tình hình sử dụng ngôn ngữ của người dân khi thực hiện các
hoạt động tại cộng đồng thì 100% những người biết chữ tiếng Việt đều sử dụng
tiếng Việt để thực hiện hoạt động ghi chép. Kết quả này cho thấy sự phổ biến và ưu
thế vượt trội ở kênh viết của tiếng Việt so với các ngôn ngữ dân tộc khác đã có chữ
viết mà cụ thể ở đây là chữ Thái.
Từ sự phân tích ở trên một lần nữa đã khẳng định vai trò rất quan trọng của
ngôn ngữ dân tộc trong các hoạt động cộng đồng. Những kết quả này cũng cho thấy
phần lớn người Thái sử dụng tiếng dân tộc của họ trong xu thế hòa nhập với tiếng
Việt. Qua đó phần nào đã thể hiện được vị thế của tiếng Thái so với các dân tộc
khác trong cộng đồng dân tộc ở Mai Sơn 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

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
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Tổng

Tỉ lệ %

0
200
0
195
05
0
195
05
0
0
200
0
195
05
0
195
05
0

0%
100%
0%
97,5%
2,5%
0%
97,5%
2,5%
0%
100%
100%
0%
97,5%
2,5%
0%
97,5%
2,5%
0%

Quan sát kết quả khảo sát ở bảng 2.17 có thể rút ra nhận xét là với trường hợp
có khách đến nhà hay đến nhà người khác cùng dân tộc thì đa số người dân lựa chọn
sử dụng tiếng dân tộc để giao tiếp.
Với trường hợp khi có khách đến nhà là người khác dân tộc thì tình hình cũng
tương tự phần lớn người Thái lựa chọn sử dụng tiếng Việt để giao tiếp. Kết quả này
rất hợp lý với những con số đã khảo sát về khả năng ngôn ngữ đã trình bày ở trên.
Người dân tộc Thái với khả năng tiếng Việt tốt hơn thì thường 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 khi được phỏng vấn cho biết tùy
vào từng trường hợp cụ thể họ sẽ có sự lựa chọn sử dụng ngôn ngữ phù hợp. Một số
khác khi được phỏng vấn sâu cho biết rằng nếu khách đến nhà họ chơi mà có thể
nói được tiếng dân tộc thì họ vẫn muốn được nói chuyện 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:
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Bảng 2.18: Tình hình sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp nơi cộng đồng
TT

1

2

3

4

Hoàn cảnh
Người gặp lần đầu mà
không biết dân tộc của họ

Giao tiếp nơi công cộng
với người cùng dân tộc

Giao tiếp nơi công cộng
với người khác dân tộc

Giao tiếp nơi công cộng
với người dân tộc Kinh

Ngôn ngữ

Tổng

Tỉ lệ %

Tiếng Việt

195

97,5%

Tiếng dân tộc

05

2,5%

Cả hai ngôn ngữ

0

0%

Tiếng Việt

17

8,5%

Tiếng dân tộc

159

79,5%

Cả hai ngôn ngữ

24

12%

Tiếng Việt

195

97,5%

Tiếng dân tộc

05

2,5%

Cả hai ngôn ngữ

0

0%

Tiếng Việt

195

97,5%

Tiếng dân tộc

05

2,5%

Cả hai ngôn ngữ

0

0%

Bảng 2.19. Tình hình sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp hành chính
TT

1

2

3

Hoàn cảnh
Giao tiếp hành chính với
người cùng dân tộc
Giao tiếp hành chính với
người khác dân tộc

Giao tiếp hành chính với
người dân tộc Kinh

Ngôn ngữ

Tổng

Tỉ lệ %

0

0%

200

100%

0

0%

Tiếng Việt

195

97,5%

Tiếng dân tộc

05

2,5%

Cả hai ngôn ngữ

0

0%

Tiếng Việt

195

97,5%

Tiếng dân tộc

05

2,5%

Cả hai ngôn ngữ

0

0%

Tiếng Việt
Tiếng dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
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Bảng 2.20. Tình hình sử dụng ngôn ngữ
trong giao tiếp nơi làm việc, học tập
Hoàn cảnh

TT

1

2

3

Giao tiếp nơi làm việc với
người cùng dân tộc
Giao tiếp nơi làm việc với
người khác dân tộc

Giao tiếp nơi làm với việc
người dân tộc Kinh

Ngôn ngữ

Tổng

Tỉ lệ %

0

0%

200

100%

0

0%

Tiếng Việt

195

97,5%

Tiếng dân tộc

05

2,5%

Cả hai ngôn ngữ

0

0%

Tiếng Việt

195

97,5%

Tiếng dân tộc

05

2,5%

Cả hai ngôn ngữ

0

0%

Tiếng Việt
Tiếng dân tộc
Cả hai ngôn ngữ

Từ kết quả được trình bày ở 3 bảng 2.18,2.19.2.20 chúng ta có thể rút ra một
số nhận xét sau:
Ở những nơi công cộng, thậm chí cả trong giao tiếp hành chính, giao tiếp nơi
làm việc với người cùng dân tộc thì phần lớn người dân tộc vẫn chọn tiếng dân tộc
để giao tiếp. Còn trong trường hợp giao tiếp với người khác dân tộc thì đa số người
dân tộc chọn sử dụng tiếng Việt để giao tiếp ở những nơi công cộng, trong giao tiếp
hành chính, giao tiếp nơi làm việc. Kết quả đó cho thấy người dân tộc lựa chọn sử
dụng ngôn ngữ dân tộc hay tiếng Việt chịu sự chi phối của môi trường giao tiếp và
đặc biệt là đối tượng tham gia cùng giao tiếp. Trong mọi hoàn cảnh với người cùng
dân tộc, họ ưu tiên lựa chọn sử dụng tiếng dân tộc, còn với những người khác dân
tộc hay người Kinh thì tiếng Việt được lựa chọn 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 chƣơng 2
Tại chương 2, tình hình sử dụng tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt của người Thái là
nữ giới ở xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã được xem xét ở các
phương diện: lứa tuổi, nhóm trình độ văn hóa, nghề nghiệp, môi trường giao tiếp và
thái độ ngôn ngữ. Một số nhận xét bước đầu có thể thấy như sau:
- Khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ của người Thái là nữ giới ở xã Chiềng Mai,
huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La là rất tốt. Tuy nhiên, tiếng mẹ đẻ phần lớn chỉ được
duy trì trong phạm vi gia đình, làng bản, với những người cùng dân tộc, tần suất sử
dụng tiếng mẹ đẻ của các đối tượng được khảo sát giảm dần từ già đến trẻ. Hiện
tượng này rất đáng lo ngại vì nó cho thấy tiếng mẹ đẻ đang dần mất đi vai trò và vị
trí của nó trong cộng đồng.
- Qua khảo sát chúng tôi nhận thấy khả năng sử dụng tiếng Việt của người
Thái là nữ giới ở đây cũng khá tốt nhất là những người ở độ tuổi học đường.
Phần lớn học sinh, sinh viên là những người sử dụng rất tốt song ngữ cả tiếng
Thái và tiếng Việt trong giao tiếp, tuy nhiên tần suất sử dụng tiếng Việt của họ là
nhiều hơn cả. Chỉ có một số người ở độ tuổi ngoài lao động (trong tổng số 200
người là nữ giới) khả năng sử dụng tiếng Việt là hoàn toàn không có hoặc rất
kém (36 người mù chữ).
Khi tần suất sử dụng tiếng Việt nhiều thì đồng nghĩa với việc tần suất sử dụng
tiếng mẹ đẻ ít đi. Vì thế, sự mai một tiếng Thái trong thế hệ trẻ là điều tất yếu. Tuy
nhiên, phần lớn người dân tộc Thái là nữ giới ở xã Chiềng Mai có ý thức cao về
vai trò của tiếng dân tộc và thái độ tích cực đối với ngôn ngữ của mình. Họ luôn 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.
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CHƢƠNG 3. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TIẾNG MẸ ĐẺ VÀ TIẾNG VIỆT
CỦA NGƢỜI THÁI LÀ NAM GIỚI Ở XÃ CHIỀNG MAI,
HUYỆN MAI SƠN, TỈNH SƠN LA
3.1. Tình hình sử dụng tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt của ngƣời Thái là nam giới xã
Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La dựa trên sự khác biệt về độ tuổi
Như chúng tôi đã đề cập đến ở chương 2, 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 Mai,
huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Vì vậy, để có cái nhìn tổng quan hơn về tình hình sử
dụng tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt 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 Mai, Mai Sơm, Sơn La
Độ tuổi
Số lƣợng

6-15 tuổi

16 - 30 tuổi

31 - 50 tuổi

Trên 50 tuổi

35

68

98

49

(14%)
Tổng

(27,2%)
(39,2%)
250(100%)

68

(19,6%)

Bảng 3.2. Khả năng tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt của người Thái là nam giới theo độ tuổi ở xã Chiềng Mai, Mai Sơn, Sơn La.
Độ

6-15 tuổi

tuổi

15-30 tuổi

Không
Mức

Nghe

nghe

Không
Đọc Không

Nghe

nghe

độ sử hiểu và hiểu và

viết đọc viết hiểu và hiểu và

dụng nói được

được

nói

31-50 tuổi

được nói được

được

nói

Trên 50 tuổi

Không
Đọc viết
được

Không

Nghe

nghe

đọc viết hiểu và hiểu và
được

nói được

được

nói

Không
Đọc viết
được

Không

Nghe

nghe

đọc viết hiểu và hiểu và
được

nói được

được

nói

Đọc viết
được

Không
đọc viết
được

được

Khả
năng

35

tiếng (100%)

0

0

(0%)

(0%)

0

35

0

68

(0%) (100%)

0
(0%)

02

66

(2,9%) (97,1%)

98

0

(100%)

(0%)

08

90

49

(8,2%) (91,8%) (100%)

0
(0%)

07

42

(14,3%) (85,7%)

Thái
Khả
năng

35

tiếng (100%)

0

68

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

0

68

0

98

0

(0%)

(100%)

(0%)

(100%)

(0%)

Việt

69

93

5

47

02

37

12

(94,9%) (5,1%) (95,9%) (4,1%) (75,5%) (24,5%)

3.1.1. Nhóm tuổi trên 50
Để khảo sát khả năng tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt của người Thái là nam giới
ở xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La chúng tôi tiến hành khảo sát được
250 người. Ở độ tuổi trên 50, chúng tôi khảo sát được 49 người (20,4%) trong
tổng số 250 người là nam giới. Cũng giống như kết quả đã khảo sát bên nữ giới ở
chương 2 nam giới trong độ tuổi này, họ cũng là những người sử dụng tiếng mẹ
đẻ rất thành thạo.
Trong nhóm tuổi trên 50 chúng tôi đã khảo sát được 31 người nằm trong độ
tuổi trên 50 đến dưới 60. Ở nhóm tuổi này, qua khảo sát chúng tôi nhận thấy khả
năng tiếng Việt có tốt hơn so với những người trên 60 tuổi. Khi tiếp xúc với chúng
tôi, đa số họ đều có thể giao tiếp được bằng tiếng Việt với những nội dung đơn giản,
thông thường, dễ hiểu còn một số vấn đề phức tạp và mới thì họ vẫn phải dùng tiếng
Thái để duy trì giao tiếp.
Gặp gỡ, trao đổi với chúng tôi, ông Lò Văn Phong (54 tuổi) chi hội trưởng
người cao tuổi ở bản Cơi cho biết: Những người già như chúng tôi ở bản này chủ
yếu dùng tiếng Thái để giao tiếp ở bản, ở trong gia đình, còn tiếng Việt chúng tôi
chỉ sử dụng khi giao tiếp với người kinh. Trong những cuộc họp với người cao tuổi
là dân bản phần lớn tôi sử dụng tiếng mẹ đẻ để giao tiếp, chỉ khi triển khai các văn
bản tôi phải sử dụng tiếng Việt. Song đôi lúc phải sử dụng cả tiếng Thái để giải
thích cho các cụ hiểu.
Còn lại 18 người trên 60 tuổi khi giao tiếp với chúng tôi họ chủ yếu sử dụng
tiếng mẹ đẻ của họ, họ chỉ sử dụng tiếng Việt khi đề cập đến những vấn đề rất đơn
giản. Hoặc một số họ có thể nghe và hiểu nhưng không thể điễn đạt bằng ngôn ngữ
tiếng Việt. Trong số những trường hợp đó, có hai người là ông Lò Văn Khửn (87
tuổi) ở bản Cuộm, ông Vì Văn Hặc (75 tuổi) ở bản Dăm không có khả năng sử dụng
tiếng Việt, các ông hoàn toàn sử dụng tiếng mẹ đẻ trong giao tiếp hằng ngày với bà
con dân bản, với những người thân trong gia đình, với những người cùng dân tộc.
Khi được chúng tôi phỏng vấn, hai ông chỉ cười và tỏ ra hiểu một số từ ngữ đơn
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giản, gần gũi như tên các ông, tên các đồ vật quen thuộc trong gia đình… nhưng họ
không có khả năng trả lời chúng tôi bằng tiếng Việt.
Như chúng tôi đã đề cập ở chương 2, cũng như nữ giới nam giới ở độ tuổi này,
môi trường giao tiếp của họ cũng bị bó hẹp trong phạm vi gia đình, làng bản. Vì hạn
chế trong môi trường giao tiếp nên phần lớn họ không có cơ hội sử dụng tiếng Việt.
Vì thế mà tiếng mẹ đẻ là ngôn ngữ được họ sử dụng thường xuyên nhất, nhiều nhất
trong giao tiếp hằng ngày. Để lí giải vấn đề này, chúng ta có thể nhận thấy những
người trên 50 tuổi là những người đã già, sức khỏe đã yếu, họ rất ít và thậm chí
không tham gia vào các hoạt động bên ngoài xã hội. Đa số thời gian của họ ở nhà
trông cháu, hay giúp đỡ con cháu làm ruộng vườn, chăn thả gia súc nếu còn có khả
năng, Vì thế mà môi trường giao tiếp của họ ngày càng bị bó hẹp lại quanh quẩn
trong phạm vi gia đình, làng bản. Bên cạnh những hạn chế vừa nêu, thì đây chính là
nhóm người còn lưu giữ gần như chọn vẹn vốn sống, vốn văn hóa mang đậm mầu
sắc dân tộc, họ là những người có khả năng lưu chuyển và bảo tồn ngôn ngữ của
dân tộc mình rất tốt qua các thế hệ.
Phần lớn nhóm người trong độ tuổi này bị mù chữ (24,5%). Khả năng giao
tiếp bằng tiếng Việt còn hạn chế, đặc biệt họ không có khả năng sử dụng tiếng Việt
bằng văn bản. Chỉ có một số rất ít người có khả năng biết đọc, biết viết chữ Quốc
ngữ song cũng chỉ là những từ ngữ đơn giản, gần gũi với họ như: họ tên mình và
những người trong gia đình, 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.
Có thể khẳng định, nam giới ở độ tuổi trên 50 sử dụng tiếng Thái rất tốt,
nhưng chủ yếu ở dạng ngôn ngữ nói và cũng rất hạn chế về văn bản Thái. Trong 49
người trong nhóm có độ tuổi trên 50 chỉ có 07 người (chiếm 14,3%) có khả năng
đọc và viết chữ dân tộc Thái. Đó là trường hợp của các ông: Vì Thuận Khùn (69
tuổi ở bản Cuộm), Hoàng Văn Mười (71 tuổi ở bản Cuộm), Lò Văn Ní (73 tuổi), Lò
Văn Ná (72 tuổi) ở bản Cơi, Lò Văn Hân (67 tuổi ở bản Thủy Lợi) Lò Văn Chum
(63 tuổi ở bản Dăm). Ngoài ra ở độ tuổi này họ còn hạn chế về giao tiếp tiếng Việt,
nhất là giao tiếp dưới dạng văn bản. Vì thế, khi các cấp, các nghành tuyên truyền
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các chính sách, phổ biến khoa học kĩ thuật tới đối tượng bà con nông dân đã gặp rất
nhiều khó khăn. Các văn bản muốn tuyên truyền đến bà con dân bản thông thường
được thực hiện thông qua khâu truyền miệng và mã hóa bằng tiếng Thái.
3.1.2. Nhóm tuổi từ 31 - 50
Ở nhóm tuổi này chúng tôi đã khảo sát được 98 người (38,4%) chiếm số lượng
đông nhất trong tổng số 250 người là nam giới được khảo sát. Ở nhóm tuổi này, hầu
hết nam giới có khả năng sử dụng thành thạo tiếng mẹ đẻ. Trong giao tiếp hằng
ngày họ thường xuyên sử dụng tiếng dân tộc để giao tiếp. Trong phạm vi gia đình,
bản, xã hay với những người cùng dân tộc thì họ dùng tiếng dân tộc để giao tiếp. Ở
môi trường xã hội như cơ quan nhà nước, những nơi công cộng, phần lớn họ sử
dụng tiếng Việt để giao tiếp với tất cả mọi người. Tiếng mẹ đẻ chỉ được họ sử dụng
khi có sự trao đổi giữa những ngưởi cùng dân tộc.
Nam giới ở độ tuổi này, so với nhóm người trên 50 tuổi khả năng sử dụng văn
bản tiếng Việt đã cao hơn hẳn. Khi chúng tôi sử dụng phiếu điều tra, đa số họ đọc,
hiểu và điền được đầy đủ các thông tin theo yêu cầu, chỉ còn một số rất ít không đọc
được nhưng có thể giao tiếp bằng tiếng Việt. Qua khảo sát, chúng tôi thấy tần suất
và khả năng tiếng Việt của nam giới nhóm tuổi này tăng đáng kể về số lượng và
chất lượng so với nữ giới cùng nhóm tuổi. Trong 98 người được khảo sát chỉ có 05
người (5,1%) không có khả năng giao tiếp tiếng Việt bằng văn bản. Số người đó tập
trung vào 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 lại họ dùng tiếng mẹ đẻ.
Trao đổi với chúng tôi, anh Hà Văn Nhươi (45 tuổi ở bản Pòn) cho biết: ở gia
đình, và trong bản chúng tôi dùng tiếng mẹ đẻ để giao tiếp, khi chúng tôi ra ngoài
tiếp xúc mua bán, trao đổi, và viết các loại giấy tờ chúng tôi hầu hết dùng tiếng
Việt; còn anh Lò Văn Toán (49 tuổi ) Phó bí thư Đảng Ủy xã Chiềng Mai chia sẻ: ở
cơ quan khi làm việc, giao tiếp với mọi người phần lớn tôi sử dụng tiếng Việt, mặc
dù viết thông thạo chữ dân tộc Thái nhưng ít khi tôi có cơ hội sử dụng. Khi về với
gia đình tôi hầu hết sử dụng ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ, trừ khi dạy con và cháu học bài.
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Cũng giống như nữ giới, nam giới ở độ tuổi này họ có khả năng sử dụng tiếng
mẹ đẻ rất thành thạo. Trong tổng số 250 người là nam giới được khảo sát thí có một
số rất ít (8,2%) còn có khả năng sử dụng văn bản tiếng mẹ đẻ, nhưng không có cơ
hội sử dụng. Việc sử dụng tiếng mẹ đẻ ở dạng nói vẫn luôn được họ duy trì trong
giao tiếp ở gia đình, bản, xã và với những người cùng dân tộc. Khả năng sử dụng
song ngữ Thái - Việt rất tốt nên việc lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp của họ ứng với
từng hoàn cảnh với từng đối tượng giao tiếp khác nhau là rất linh hoạt.
3.1.3. Nhóm tuổi từ 16 - 30
Ở độ tuổi này chúng tôi khảo sát được 68 người (chiếm 27,2%) trong tổng số
250 người nam giới được khảo sát. Nhìn chung, cũng giống như nữ giới, đối với
một số người còn trẻ tuổi, hoặc đang còn đi học thì môi trường tiếp xúc với xã hội
bên ngoài của họ được mở rộng hơn rất nhiều so với những người ở độ tuổi ngoài
lao động (trên 60 tuổi). Trong số 68 người được khảo sát có đến 27 người đang học
tại các trường THPT, TC, CĐ, ĐH và có cả những người đang công tác ở những
lĩnh vực khác nhau ở ngoài xã hội. Vì thế, mà môi trường giao tiếp của họ được mở
rộng rất nhiều so với 2 nhóm tuổi trên 50, 31-50 bởi thế việc lựa chọn ngôn ngữ
trong giao tiếp của họ rất linh hoạt và nhạy bén. Tùy 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. Hầu hết những người ở nhóm tuổi này đều có khả năng sử dụng thuần
thục tiếng mẹ đẻ của mình, tức là họ có thể nghe hiểu và giao tiếp bằng tiếng Thái.
Một số rất ít có thể giao dịch bằng văn bản tiếng mẹ đẻ. Tiếng mẹ đẻ được họ sử
dụng trong giao tiếp ở gia đình, ở bản, xã với những người cùng dân tộc.
Khi được phỏng vấn anh Tòng Văn Đồng (sinh năm 1989) phó bí thư đoàn xã
Chiềng Mai cho biết anh đã tốt nghiệp Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, trong việc
sử dụng ngôn ngữ anh có khả năng nói và viết thành tiếng mẹ đẻ, trong sinh hoạt
gia đình lúc thì anh nói tiếng mẹ đẻ, lúc thì dùng tiếng Việt, tùy vào đối tượng giao
tiếp anh có thể linh hoạt trong việc sử dụng ngôn ngữ. Khi ở cơ quan hầu hết anh sử
dụng tiếng Việt, nhưng trong quá trình tiếp dân một số người nghe không hiểu tiếng
Việt anh phải dùng cả tiếng mẹ đẻ để hỗ trợ làm việc.
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Cũng giống với nữ giới, đối với những người đàn ông khi con cái còn nhỏ,
họ thường phải sử dụng song song cả tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt trong giao tiếp để
dạy con học tập. Ngoài ra, ở những nơi công cộng, tại các cơ quan nhà nước, chủ
yếu họ sử dụng tiếng Việt khi giao tiếp. Tiếng mẹ đẻ chỉ được sử dụng khi có
những trao đổi riêng lẻ với những người cùng dân tộc hoặc khi cần thiết hỗ trợ trong
công việc.
Ông Lò Văn Thanh (sinh năm 1984) trưởng công an xã Chiềng Mai, cho
biết: “Theo quy định mỗi tuần chúng tôi phải giao ban một lần. Khi có cấp trên dự
nhất là lãnh đạo người Kinh thì tôi phải sử dụng tiếng Việt hoàn toàn, còn nếu
không có người dự thì chúng tôi sử dụng song ngữ (cả tiếng Việt và tiếng mẹ đẻ) để
trao đổi với các công an viên (đều là người Thái) hay nói chuyện với nhau về những
chủ đề nhạy cảm”.
Ông Tòng Văn Thân (sinh năm 1992) công chức địa chính xã Chiềng Mai
cho biết: Khi trao đổi với các lãnh đạo, những người thuộc dân tộc khác thì chúng
tôi hoàn toàn sử dụng tiếng Việt, còn khi đi đến cơ sở là các bản, tiếp xúc với bà
con dân dân thì chúng tôi phải dùng thêm cả tiếng dân tộc nữa mới có thể giao tiếp
hiệu quả được.
Theo khảo sát thì nam giới trong độ tuổi này một số ít trong số họ giữ những
địa vị nhất định trong bản, xã và tham gia vào các hoạt động xã hội ở bản, xã,
huyện. Họ là những người giữ chức năng trụ cột chính trong gia đình và có trình độ
học vấn tốt nhất so với các nhóm tuổi khác của người Thái. Vì thế, họ là những
người có khả năng sử dụng tiếng Việt ở cả dạng nói và văn bản tốt nhất so với tất cả
các nhóm tuổi. Họ có khả năng giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Việt mà không cần
sử dụng thêm tiếng mẹ đẻ để hỗ trợ. Qua điều tra, chúng tôi nhận thấy nam giới ở
độ tuổi này có tần suất sử dụng tiếng Việt cao gần như tuyệt đối: với những người
đang đi học và đi làm thì tần suất sử dụng tiếng Việt chiếm tỉ lệ đến 90%, với những
người đã lập gia đình và làm nông nghiệp thì giảm hơn hẳn, chỉ chiếm 70% trong
giao tiếp hàng ngày. Và 100% nam giới trong độ tuổi này có thể nghe, hiểu, đọc,
viết tiếng Việt.
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Nhìn chung, nam giới ở độ tuổi này có tần suất sử dụng tiếng Việt tương đối
cao: với nhóm người đang đi học tùy từng đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp khác
nhau, họ sẽ linh hoạt 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 mẹ đẻ. Một số ít có khả năng sử dụng được cả
văn bản tiếng mẹ đẻ khi giao tiếp với người cùng dân tộc. Tiếng mẹ đẻ luôn được
họ duy trì trong giao tiếp gia đình, ở bản, xã với những người cùng dân tộc.
3.1.4. Nhóm tuổi từ 6 - 15
Ở độ tuổi từ 6 - 15 chúng tôi khảo sát 35 người (chiếm 14%), trong đó có 15
người đang học Tiểu học, 20 người đang học học ở bậc THCS và THPT.
Đối với các em đang theo học ở bậc Tiểu học, kết quả khảo sát cho thấy 100%
các em có thể sử dụng tiếng mẹ đẻ. So với nữ giới thì sự chênh lệch này không quá lớn.
Ở độ tuổi này, các em đang ở trong giai đoạn đầu của việc học tập, tiếng Việt
giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong suốt quá trình học tập của các em sau này, vì
thế mà việc học tiếng Việt luôn được quan tâm chú trọng nhiều hơn. Ở lứa tuổi này,
khả năng sử dụng song ngữ Thái - Việt của các em đã bắt đầu hình thành. Tiếng
Việt chiếm ưu thế hơn khi được các em sử dụng thường xuyên ở trường học, ngoài
ra tiếng Việt còn được các em sử dụng song song với tiếng mẹ đẻ trong hoạt động
giao tiếp ở gia đình và bản, xã. Cả nam giới và nữ giới 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, bởi khi các em mới sinh ra cũng không được ai dạy
tiếng dân tộc thấý bố mẹ và mọi người sử dụng thì học theo, hay khi giao tiếp với
bạn bè đồng trang lứa thì tự khắc sẽ biết nói.
Tóm lại, ở bậc Tiểu học tiếng Việt luôn đóng một vai trò quan trọng 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 những em đang học ở bậc THCS, ngoài việc có khả năng sử dụng khá
thành thạo tiếng dân tộc thì các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt của các em đã
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được hoàn chỉnh và ngày càng hoàn thiện 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 đã đề cập đến ở chương 2, thì đặc điểm sử dụng ngôn ngữ của nam giới cũng
không có gì nổi bật và khác biệt. Các em sử dụng song song tiếng mẹ đẻ và tiếng
Việt trong giao tiếp gia đình, bản, xã và những người cùng dân tộc.
Đối với nhóm tuổi này, vì phần lớn thời gian các em dành cho việc học tập nên
tần suất sử dụng tiếng Việt là rất lớn (chiếm 90%) trong giao tiếp hàng ngày. Bên cạnh
đó 100% các em có thể nghe, hiểu, đọc, viết thành thạo tiếng Việt.
Nhìn chung, so với nữ giới thì tình hình sử dụng tiếng mẹ đẻ của nam giới ở
mọi lứa tuổi không có điểm gì khác biệt hay nổi bật. Tần suất sử dụng tiếng mẹ đẻ
giảm dần theo độ tuổi. Tức 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. Cũng như nữ
giới, khả năng sử dụng, lưu giữ và bảo tồn tiếng mẹ đẻ ở độ tuổi ngoài lao động là
tốt nhất. Môi trường giao tiếp càng bị thu hẹp, không được tiếp xúc với các hoạt
động ngoài xã hội thì tiếng mẹ đẻ lại càng được sử dụng thường xuyên.
3.2. Tình hình sử dụng tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt của ngƣời Thái là nam giới ở
xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 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 Mai
Trình độ

Số lƣợng

Tỉ lệ %

Mù chữ

17

6,8%

Lớp 1 - Lớp 5

69

27,6%

Lớp 6 - Lớp 9

74

29,6%

Lớp 10 - Lớp 12

56

22,4%

Trên 12

34

13,6%

250

100%

Tổng
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Ghi chú

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 ở chương 2, 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 250 người là nam giới được khảo sát thì có 233 người (chiếm
93,2%) có trình độ từ lớp 1 trở lên, còn lại 17 người (chiếm 6,8%) là mù chữ. Từ
những số liệu trên, chúng tôi sẽ đi vào phân tích tình hình sử dụng tiếng mẹ đẻ và
tiếng Việt của từng nhóm.
3.2.1. Mù chữ
Tình trạng mù chữ ở nam giới chủ yếu tồn tại ở độ tuổi trên 50 nhất là những
người ngoài tuổi lao động (trên 60 tuổi) một số ít tồn tại ở nhóm tuổi 31-50. Tất cả
những người này đều có thể sử dụng thành thạo và triệt để tiếng mẹ đẻ của mình.
Trong 17 người bị mù chữ thì chỉ có 02 người (ngoài 70 tuổi) không có khả năng sử
dụng tiếng Việt, hai người này sử dụng hoàn toàn tiếng mẹ đẻ với tất cả các đối
tượng, trong mọi hoàn cảnh khác nhau. Còn lại 15 người còn lại ngoài khả năng sử
dụng thành thục tiếng mẹ đẻ họ còn có thể nghe, hiểu những từ ngữ đơn giản về
tiếng Việt, nhưng khả năng văn bản tiếng Việt thì còn yếu đa số họ không biết đọc,
biết viết. Tuy nhiên, tần suất sử dụng tiếng mẹ đẻ trong giao tiếp vẫn chiếm ưu thế
chiếm khoảng 90%.
Phần lớn tình trạng mù chữ xảy ra ở độ tuổi ngoài lao động(trên 60 tuổi), ở
độ tuổi này, môi trường giao tiếp của họ hầu hết chỉ bó hẹp trong phạm vi gia đình,
bản, xã. Bên cạnh đó, họ đã sống trong cộng đồng người Thái từ khi còn nhỏ đến
khi về già, nên thói quen sử dụng tiếng dân tộc trong giao tiếp đã được duy trì
qua rất nhiều năm sinh sống. Có thể thấy rằng, những người mù chữ tuy có trình
độ văn hóa thấp nhưng họ lại là những người có ý thức cao trong việc sử dụng và

77

bảo tồn tiếng mẹ đẻ của mình tốt nhất trong cộng đồng dân tộc. Đó là lợi thế cho
việc giữ gìn và bảo tồn ngôn ngữ, văn hóa Thái, song đối với những người đó do
không biết tiếng Việt nên họ cũng gặp phải rất nhiều khó khăn khi tham gia giao
tiếp ngoài xã hội.
3.2.2. Nhóm người có trình độ từ lớp 1 đến lớp 5
Trong 250 người là nam giới được khảo sát thì có 69 người (chiếm 27,6%)
có trình độ từ lớp 1 đến lớp 5, tập trung vào những nhóm người đang theo học ở
bậc Tiểu học (15 người), những người từ 31-50 tuổi (33 người) và ngoài 50 tuổi
(21 người).
Đối với 15 em đang học bậc Tiểu học, ý thức của các em về tiếng mẹ đẻ còn
nhiều hạn chế. Môi trường giao tiếp của các em bị bó hẹp trong phạm vi gia đình,
trong bản, và những người cùng tộc. Các em chỉ được tiếp xúc với những người dân
tộc khác khi đến trường học hay theo bố mẹ đi chợ, đi bệnh viện…còn đa số là các
em vẫn tiếp xúc với người cùng dân tộc. Trong phạm vi chúng tôi khảo sát thì các
em ở độ tuổi học đường, 89% là người Thái, 11% là người dân tộc Kinh nên việc
giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ vẫn được các em duy trì ở trường học trong giờ ra chơi,
còn khi nói chuyện với các bạn dân tộc Kinh buộc các em phải sử dụng tiếng Việt
để giao tiếp.
Đối với 33 người trong độ tuổi từ 31-50 có trình độ từ lớp 1- 5 thì khả năng
sử dụng tiếng mẹ đẻ có sự khác biệt rõ ràng so với các em đang học Tiểu học. Do
tuổi tác của họ đã cao, kinh nghiệm sống phong phú, môi trường giao tiếp của họ
rộng hơn, không chỉ bị bó hẹp ở môi trường bản, xã mà họ thường xuyên xuống
huyện, tỉnh để mua bán, mưu sinh nên có điều kiện tiếp xúc với người thuộc dân tộc
khác nhiều hơn hẳn các em đang đi học. Vì thế, việc sử dụng tiếng Việt cũng nhiều
hơn, nhất là ở dạng ngôn ngữ nói. Ngoài ra so với các em học sinh Tiểu học những
người này khả năng sử dụng song ngữ tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt cũng tốt hơn hẳn.
Khi giao tiếp với những người cùng dân tộc, trong bản thì ngôn ngữ chính của họ
vẫn là tiếng mẹ đẻ nhưng khi ở môi trường công cộng thì họ lại sử dụng tiếng Việt.
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Trao đổi với chúng tôi ông Lò Văn Lanh ( 48 tuổi) bản Cơi cho biết; ông học
hết lớp 5 thì phải nghỉ học do điều kiện gia đình đông con khó khăn, nhưng ông
thường xuyên giao tiếp với người Kinh nên ông có thể sử dụng thành thạo cả
tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt, cả ở dạng nói và dạng văn bản. Khi ở gia đình ông sử
dụng chủ yếu là tiếng mẹ đẻ, nhưng khi ra ngoài bản, xã ông sử dung cả tiếng mẹ
đẻ và tiếng Kinh.
Đối với 21 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 dân tộc của
nhóm người này cũng tốt hơn rất nhiều so với các em đang theo học ở bậc Tiểu học.
Tiếng Việt chỉ được họ sử dụng khi giao tiếp phạm vi bên ngoài xã hội. Tiếng dân
tộc được họ duy trì trong giao tiếp phạm vi gia đình, bản, xã với những người cùng
dân tộc với họ. Cũng giống như nữ giới, hầu hết nam giới ở độ tuổi này có trình độ
thấp nên nghề nghiệp của họ chủ yếu là làm ruộng, làm nương, làm thuê với những
công việc năng nhọc như phụ vữa, thợ xây… quanh địa bàn họ cư trú, họ không
tham gia vào những công việc bên ngoài xã hội, vì thế mà môi trường giao tiếp luôn
gắn bó với cộng đồng dân tộc. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến thói quen sử dụng ngôn
ngữ trong giao tiếp của họ, tiếng mẹ đẻ là ngôn ngữ được họ thường xuyên sử dụng
trong giao tiếp cũng như trong đời sống hằng ngày.
Nói chuyện với chúng tôi ông Hoàng Văn Dừng (52 tuổi) bản Dăm cho biết: ở
gia đình, trong bản ông hoàn toàn sử dụng tiếng mẹ đẻ, chỉ khi nào có việc ra ngoài
nói chuyện với người Kinh ông mới nói tiếng Việt, ở bản ông hầu hết mọi người
đều thế.
Đối với những người ở nhóm trình độ Tiểu học này thì phần lớn khả năng sử
dụng song ngữ tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt của họ chủ yếu chỉ được khai thác ở dạng
ngôn ngữ nói, còn ngôn ngữ văn bản còn gặp nhiều hạn chế.
3.2.3. Nhóm người có trình độ từ lớp 6 đến lớp 9
Nhóm người có trình độ tương đương với bậc THCS, là nam giới ở Chiềng
Mai chúng tôi khảo sát được 74 người (chiếm 29,6%) trên tổng số 250 người. Đây
là nhóm người chiếm tỉ lệ đông nhất so với các nhóm tuổi khác.
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Đối với các em còn đang đi học (20 em) so với các em ở bậc Tiểu học thì
khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ của các em đã được hoàn thiện hơn rất nhiều. Vì ở độ
tuổi đi học nên tiếng Việt sẽ là ngôn ngữ giao tiếp chủ yếu của các em tại trường
học. Cũng như các em học sinh Tiểu học thì vào những giờ ra chơi, hay những lúc
vui đùa với bạn bè thì các em cũng sử dụng tiếng mẹ đẻ để giao tiếp. Tiếng mẹ đẻ
vẫn được hầu hết các em duy trì trong giao tiếp gia đình, bên cạnh đó cũng có một
số em vẫn có thói quen sử dụng tiếng Việt để giao tiếp với ông bà, cha mẹ trong gia
đình. Nam giới ở trình độ này đã bắt đầu dần hình thành ý thức khi sử dụng ngôn
ngữ, và nhận thức về vai trò của tiếng mẹ đẻ. Song phần lớn, do thói quen tiếp xúc
với tiếng Việt ở môi trường học đường nên tần suất sử dụng tiếng mẹ đẻ chiếm tỉ lệ
không cao. Tần suất sử dụng tiếng việt cao (chiếm 80%) trong giao tiếp hàng ngày
của các em.
Khi được hỏi em Lò Thị Trang (học sinh lớp 7) bản Huổi My, cho biết: phần
lớn thời gian ở trường em nói tiếng Việt, giờ ra chơi em dùng tiếng mẹ đẻ để nói
chuyện với các bạn khác cùng dân tộc, còn dùng tiếng Việt để nói chuyện với các
bạn là người Kinh. Khi về nhà lúc nào bố mẹ em nói tiếng Kinh thì em cũng nói,
nói tiếng mẹ đẻ thì em nói theo.
Còn lại 54 người đã có trình độ tương đương từ lớp 6 đến lớp 9 ở các nhóm
tuổi khác nhau. Trong phạm vi gia đình, với bà con dân bản, hay khi trao đổi mua
bán với những người cùng dân tộc, họ sử dụng tiếng mẹ đẻ, thi thoảng họ mới dùng
tiếng Việt. Khi giao tiếp ở môi trường khác như ở Ủy ban xã, trường học, bệnh
viện… họ chủ yếu sử dụng tiếng Việt khi giao tiếp. Tiếng mẹ đẻ chỉ được họ sử
dụng khi có sự trao đổi với những người cùng dân tộc. Đa số, họ là những người
đang trong độ tuổi lao động, nên họ có ý thức trong việc lựa chọn và sử dụng
ngôn ngữ khi giao tiếp trong từng hoàn cảnh khác nhau. So với nhóm người còn
đang đi học có chung trình độ, thì khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ của họ thành
thạo hơn, đồng thời, tần suất sử dụng tiếng mẹ đẻ cũng nhiều hơn (chiếm 60%),
tiếng Việt ít hơn so với những người đang đi học chỉ chiếm 40% trong giao tiếp
hàng ngày của họ.
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Nhìn chung, nhóm người có trình độ THCS họ không chỉ có khả năng giao
tiếp song ngữ tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt bằng ngôn ngữ nói mà khả năng giao tiếp
bằng văn bản tiếng Việt của họ cũng có phần 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 (22,4%) trong tổng số 250
người là nam giới.
Với 14 em đang còn đi học, so với những em có trình độ thấp hơn thì khả
năng song ngữ tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt trong giao tiếp của các em đã được hoàn
thiện hơn nhiều. Ở độ tuổi này, môi trường giao tiếp của các em được tương đối mở
rộng, thời gian chủ yếu của các em dành cho việc học tập nên tiếng Việt được sử
dụng vời tần suất lớn trong cuộc sống hằng ngày, song tiếng mẹ đẻ vẫn được các em
sử dụng phổ biến trong phạm vi gia đình, bản, xã. Bên cạnh đó khả năng chuyển mã
ngôn ngữ cũng rất linh hoạt. Tùy vào đối tượng và hoàn cảnh khác nhau mà các em
vừa có thể sử dụng tiếng mẹ đẻ, 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 nhóm HS THPT về tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt khá hơn rất nhiều.
Khi được chúng tôi hỏi, em Lò Văn Lâm học sinh lớp 11D trường THPT Chu
Văn Thịnh cho biết: khi đến trường lúc học bài và giao tiếp với thầy cô thì em sử
dụng hoàn toàn bằng tiếng Việt, trong giờ ra chơi lúc nói chuyện với các bạn người
kinh và người Mông thì em sử dụng tiếng Việt, còn lúc nói chuyện với các bạn cùng
dân tộc Thái thì thỉnh thoảng em sử dụng tiếng Thái. Khi về nhà em thường xuyên
sử dụng tiếng mẹ đẻ giao tiếp với ông bà bố mẹ, nhưng khi nói chuyện với anh trai
của em đang học lớp 12 thì thi thoảng em lại dùng tiếng Việt. Em rất mong muốn
được học thêm chữ của dân tộc Thái tại trường học của mình vì hiện giờ dù nói tốt
tiếng Thái nhưng em không biết viết và đọc văn bản Thái.
Kết quả khảo sát với 42 người đã có trình độ tương đương với bậc THPT,
phần đa những người này ở trong độ tuổi lao động. So sánh với những người có
trình độ tương đương ở nữ giới thì khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ của những người
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nam giới này không có điểm gì nổi bật. Phần lớn họ vẫn duy trì sử dụng tiếng Thái
trong giao tiếp gia đình, với những người cùng dân tộc với họ. So với nhóm tuổi
khác đã được khảo sát họ là nhóm người có trình độ tương đối cao, có tầm hiểu biết
phong phú hơn nhiều, vì thế môi trường giao tiếp của họ cũng được mở rộng hơn,
họ có những mối quan hệ xã hội nhất định, vì vậy mà khi giao tiếp với những đối
tượng người dân tộc khác, họ thường sử dụng tiếng Việt.
Qua đó có thể nhận định, đối với những người ở trình độ này thì khả năng song
ngữ Thái - Việt của họ rất tốt đặc biệt ở việc sử dụng ngôn ngữ nói. Khả năng sử dụng
văn bản tiếng Việt tương đối tốt, nhưng còn rất hạn chế ở văn bản tiếng Thái. Tần suất
sử dụng tiếng Việt của nhóm trình độ này cao (chiếm 85%) trong giao tiếp.
3.2.5. Nhóm người có trình độ trên 12
Với những người có trình độ trên 12, có 34 người (13,6%) trong tổng số 250
người được khảo sát, phần lớn trong số họ là những người đã học tại các trường TC,
CĐ, ĐH. Ở 34 người này họ có khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ rất thành thạo, bên
cạnh đó khả năng song ngữ cũng khá tốt. Trong 34 người có đến 09 người có bằng
sư phạm, 04 người có bằng đại học, 01 người có bằng y tá, 10 người có bằng Trung
cấp, những người này đang công tác tại những cơ quan, trường học đóng trên địa
bàn xã. Còn lại 10 người trong số họ đang là sinh viên tại các trường TC, CĐ, ĐH
trên cả nước. Do yêu cầu công việc và môi trường học tập họ phải giao tiếp với
nhiều người, nhiều đối tượng khác nhau trong những tình huống khác nhau, nên
tiếng Việt luôn được họ ưu tiên sử dụng. Tiếng mẹ đẻ được họ duy trì trong giao
tiếp phạm vi gia đình, làng bản, hay với những người cùng dân tộc, đôi khi tiếng
Việt vẫn được sử dụng trong giao tiếp gia đình. Do phần lớn thời gian đều dành cho
công việc, học tập và phải sử dụng tiếng Việt thường xuyên, nên những người này
có tần suất sử dụng tiếng Việt nhiều hơn tiếng mẹ đẻ. Thậm chí, khi ra ngoài xã hội,
tham gia các hoạt động ngoài phạm vi bản, xã thì tiếng Việt lại là ngôn ngữ được họ
sử dụng trong giao tiếp với tất cả các đối tượng.
Từ kết quả trên ta có thể nhận ra, với nhóm trình độ này thì tần suất sử dụng
tiếng Việt là cao nhất (chiếm 90%) trong giao tiếp hàng ngày.
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Tóm lại, tình hình sử dụng tiếng mẹ đẻ của người Thái là nam giới ở Chiềng
Mai xét trên sự khác biệt về trình độ văn hóa có những nét đặc trưng riêng biệt.
Trình độ văn hóa càng cao, môi trường tiếp xúc càng rộng thì tần suầt sử dụng tiếng
mẹ đẻ càng ít, và ngược lại. Vì thế, có thể khẳng định, việc lưu giữ, bảo tồn và sử
dụng tiếng mẹ đẻ đang ở những người có trình độ mù chữ, những người đã hết tuổi
lao động.
3.3. Tình hình sử dụng tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt của ngƣời Thái là nam giới ở xã
Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 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 tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt của người Thái là nam giới
ở Chiềng Mai theo nghề nghiệp
Khả năng sử dụng tiếng Thái
Mức độ
sử dụng
Học sinh
Sinh viên
Cán bộ,

Nghe hiểu

Không

Đọc

Đọc

Không

và nói

Nghe hiểu

viết

đọc

và nói Nghe hiểu

viết

đọc

được

và nói

được

viết

được

và nói

được

viết

49

được
0

0

được
0

49

được
0

49

được
0

(100%)
10

(0%)
0

(0%)
0

(0%)
0

(100%)
10

(0%)
0

(100%)
10

(0%)
0

(100%)

(0%)

(0%)

(0%)

(100%)

(0%)

(100%)

(0%)

15

0

03

12

15

0

15

0

(0%)

(20%)

(80%)

(100%)

(0%)

(100%)

(0%)

166

0

12

154

164

02

149

17

(100%)

(0%)

09

0

(100%)
01

(0%)
0

(100%)

(0%)

công chức (100%)
Nông d n
Giáo viên
Ytá

Khả năng sử dụng tiếng Việt

Không Nghe hiểu Không

(7,2%) (92,8%) (98,8%)
02

07

0

09

0

(22,2%) (77,8%) (100%)
0
0
01

(0%)
0

(100%)
01

(0%)
0

(100%)

(0%)

(100%)

(0%)

(0%)
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09

(1,2%) (89,8%) (10,2%)

(100%)

3.3.1. Nông dân
Cũng giống với kết quả khảo sát ở nữ giới trong chương 2, đa số nam giới ở
đây chủ yếu là làm nông nghiệp. Công việc hằng ngày xoay quanh việc làm ruộng,
đồi nương, chăn thả gia súc, gia cầm, vì vậy mà môi trường giao tiếp của họ thường
bị bó hẹp trong phạm vi gia đình, bản, xã vì thế tiếng mẹ đẻ vẫn là ngôn ngữ được
họ ưu tiên sử dụng trong đời sống hằng ngày. Trong phạm vi giao tiếp ở gia đình,
khi đi làm ruộng, làm nương, chăn thả gia súc... nói chuyện với những người thân
trong gia đình, bà con dân bản … tiếng mẹ đẻ luôn được sử dụng một cách triệt để.
Đối với những trường hợp giao tiếp khác ngoài phạm vi gia đình, bản, xã như ở
những nơi công cộng, ở các cơ quan nhà nước như: ủy ban xã, ủy ban huyện, trường
học, bệnh viện… họ thường sử dụng tiếng Việt để giao tiếp. Khi trao đổi mua bán
với những người cùng dân tộc họ sử dụng tiếng mẹ đẻ, với người Kinh hoặc người
dân tộc khác thì họ thường sử dụng tiếng Việt.
Phỏng vấn ông Lò Văn Lài (57 tuổi Bí thư chi bộ bản Huổi My) ông cho biết:
Đối với người là nông dân như chúng tôi thì ngôn ngữ sử dụng trong giao tiếp hằng
ngày phải là tiếng dân tộc thôi. Tiếng Việt chỉ để nói về những chuyện ngoài xã hội
hoặc nói chuyện với người khác dân tộc. Khi họp chi Bộ thỉnh thoảng tôi vẫn dùng
tiếng Thái để phổ biến một số văn bản, nếu sử dụng tiếng Kinh thì một số đồng chí
trong chi bộ sẽ không hiểu triệt để.
Dễ dàng nhận thấy, đối với những người làm nông nghiệp, tiếng mẹ đẻ đóng
một vai trò hết sức quan trọng trong đời sống. Vì vậy, nông dân có thể duy trì và
bảo tồn tiếng mẹ đẻ tốt so với các nhóm nghành nghề khác. Song, một thực tế đáng
lo ngại hiện nay là rất ít trong số họ còn có khả năng đọc thông viết thạo tiếng dân
tộc. Số ít người biết văn bản tiếng Việt lại không có điều kiện để sử dụng nó. Bên
cạnh đó, với nhóm người làm nông dân thì khả năng sử dụng văn bản tiếng Việt
cũng gặp nhiều khó khăn và hạn chế.
3.3.2. Giáo viên, y tá, cán bộ, công chức
Trong số nam giới mà chúng tôi tiến hành khảo sát thì có đến 09 người làm
nghề giáo viên. Công việc của họ gắn với trường học, vì thế tiếng Việt là ngôn ngữ
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họ sử dụng để giảng dạy trong nhà trường, để giao tiếp với đồng nghiệp và học sinh.
Nhìn chung, tiếng Việt được họ sử dụng với tần suất rất lớn. Cũng giống như nữ
giới, họ chủ yếu sử dụng tiếng mẹ đẻ trong giao tiếp gia đình, song những lúc dạy
dỗ con học bài hay đề cập đến những vấn đề chính chị, thời sự thì họ dùng tiếng
Việt. Thói quen này của họ sẽ ảnh hưởng phần nào đến việc sử dụng ngôn ngữ
trong giao tiếp của con cái họ ở hiện tại và cả về sau.
Khi trao đổi với chúng tôi thầy giáo Lò Văn Tháo (Hiệu trưởng trường THCS
Chiềng Mai) cho biết: phần lớn thời gian chúng tôi công tác ở trường học, môi
trường giảng dạy bằng tiếng Việt nên chúng tôi chủ yếu dùng tiếng Việt để giao
tiếp, khi về gia đình trong việc dạy dỗ con cái học bài chúng tôi cũng dùng tiếng
Việt còn lại nói chuyện với bố mẹ, người dân trong bản chúng tôi dùng tiếng dân
tộc của mình.
Còn đối với 15 người là cán bộ, công chức xã thì khả năng sử dụng tiếng mẹ
đẻ của họ hoàn toàn tốt, nhưng cũng như giáo viên tần suất sử dụng tiếng mẹ đẻ
của họ không nhiều bằng tiếng Việt. Bởi vì, đối với cán bộ, yêu cầu công việc và
môi trường làm việc tại ủy ban xã đòi hỏi họ phải sử dụng tiếng Việt thường
xuyên trong giao tiếp ở cơ quan. Trong mọi hoàn cảnh với bất kể giao tiếp với
đối tượng nào thì tiếng Việt luôn được họ sử dụng. Tiếng mẹ đẻ chỉ có thể được
họ duy trì trong phạm vi gia đình, bản, xã. Khi tiếp xúc, trao đổi hoặc phổ biến
các chính sách của nhà nước tới nhân dân, phần lớn họ sử dụng bằng tiếng Việt,
song nếu cần thiết họ sử dụng cả tiếng dân tộc để hỗ trợ để hoạt động giao tiếp
đạt hiệu quả cao.
Phỏng vấn ông Lò Văn Hưởng (Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chiềng
Mai), ông cho biết biết: Trên trụ sở ủy ban xã anh em chúng tôi phần lớn 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 tiếng Việt
song song với tiếng Thái trong quá trình giao tiếp với bà con. Vì xã Chiềng Mai của
chúng tôi hơn 80% là người Thái, nhiều lúc đi bản bà con không biết tiếng Việt,
phải quay sang dùng tiếng Thái để tuyên truyền phổ biến bà con mới hiểu.
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Có thể kết luận, dù công tác ở lĩnh vực nào thì, tiếng Việt luôn có một vai trò
nhất định trong công việc và cuộc sống hằng ngày của họ. Bởi phần lớn quỹ thời
gian trong ngày họ làm việc tại trường học, hay ủy ban... vì thế thời gian ở nhà sẽ ít,
cùng với đó, tần suất sử dụng tiếng mẹ đẻ trong giao tiếp cũng sẽ ít hơn so với
những người làm nông dân. Như vậy, tần suất sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp
hàng ngày của nhóm này cao (chiếm 85%).
3.3.3. Học sinh
Giống như nữ giới, khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ của các em học sinh cũng
khá tốt. Trong giao tiếp hằng ngày các em sử dụng song song cả tiếng Việt và tiếng
mẹ đẻ.
Trong 49 em học sinh được khảo sát thì có đến 15 em học Tiểu học, những em
này sử dụng song song cả tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt trong giao tiếp hằng ngày
nhưng tần suất sử dụng tiếng Việt chiếm tỉ lệ lớn hơn rất nhiều so với tiếng dân tộc.
Giống như các nhóm khác, phần lớn thời gian trong ngày các em dành cho việc học
tập ở trường, còn tiếng mẹ đẻ chỉ được các em sử dụng trong giao tiếp gia đình,
người thân và với bạn bè cùng dân tộc trong những giờ ra chơi.
Còn lại những em học bậc THCS và THPT thì khả năng sử dụng tiếng mẹ
đẻ và tiếng Việt hoàn thiện hơn các em lớp nhỏ. Do các em đã lớn, môi trường
tiếp xúc của các em đã được mở rộng hơn, các em được tiếp xúc với nhiều đối
tượng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau nên khả năng sử dụng song ngữ mẹ đẻ
và tiếng Việt trở lên rất linh hoạt. Tuy nhiên các em chỉ có thể sử dụng tốt tiếng
Việt cả dạng nói và viết, còn khả năng đọc, viết được tiếng dân tộc còn rất hạn
chế. Như đã trình bày ở trên do phần lớn thời gian của các em gắn với môi
trường học tập, nên tần suất sử dụng tiếng mẹ đẻ của các em ít chỉ chiếm 20% ,
tiếng Việt lại sử dụng nhiều hơn (chiếm 80%).
Em Lò Tuấn Anh và em Lèo Văn Dũng (học sinh lớp 12 trường THPT Chu Văn
Thịnh) cho biết: “Chúng em có thể nghe, nói được cả tiếng Thái và tiếng Việt, còn đọc
tiếng Thái và viết chữ Thái thì em không thành thạo lắm, vì chúng em không được học
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ở đâu cả. Em mong muốn tiếng Thái sẽ sớm được đưa vào giảng dạy tại các trường học
để chúng em có thể đọc thông, viết thạo chữ viết của dân tộc mình ”.
Từ kết quả khảo sát, một thực tế đặt ra lúc này là cả nam giới và nữ giới là học
sinh cần phải trau dồi thêm khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình. Vì nếu một
ngôn ngữ không được sử dụng thường xuyên trong cộng đồng dân tộc thì nó sẽ có
nguy cơ bị mai một và biến mất.
3.3.4. Sinh viên
Ở chương 2 chúng tôi đã đề cập, những đối tượng là sinh viên do điều kiện
học tập và sinh sống xa nhà nên những đối tượng này họ đã sống tách biệt hẳn với
cộng đồng người Thái. Vì môi trường giao tiếp được mở rộng, nên họ có cơ hội gặp
gỡ và giao tiếp với nhiều đối tượng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau nên tiếng Việt
là ngôn ngữ được họ ưu tiên sử dụng. Khi về nhà 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 môi trường sống chi phối khiến tần suất sử dụng tiếng mẹ đẻ của đối tượng
này chỉ bó hẹp trong phạm vi gia đình, và những người cùng dân tộc. Vì thế mà
tiếng Việt đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống cũng như trong học tập
của họ. Nhìn chung, tần suất sử dụng tiếng Việt của nhóm đối tượng này rất cao
(chiếm 95%) trong giao tiếp hàng ngày.
Có thể thấy rằng, nghề nghiệp và trình độ học vấn có tác động không nhỏ đến
khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ cũng như việc lựa chọn sử dụng ngôn ngữ giao tiếp.
3.4. Tình hình sử dụng tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt của ngƣời Thái là nam giới ở
xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 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:
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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)
Bảng 3.5. Thái độ đối với mục đích học tiếng Việt
Mục đích

(1)
Để giao
tiếp

(2)
Để học
hành lên
cao

(3)
Để giao
tiếp và
phục vụ
cuộc sống

(4)
Cả ba lý
do

Tổng

6-15

11(31,4%)

13(37,1%)

5(14,3%)

6(17,%)

35(100%)

16-30

17(25%)

30(44,1%)

13(19,1%)

8(11,8%)

68(100%)

31-50

23(23,5%)

38(38,8%)

11(13,2%) 26(24,5%)

98(100%)

>50

23(46,9%)

9(18,4%)

9 (18,4%)

8(16,3%)

49(100%)

Tiểu học

19(27,5%)

28(40,6%)

16(23,1%)

6(8,8%)

69(100%)

THCS

17(23%)

34(46%)

16(21,6%)

7(9,4%)

74(100%)

THPT

7(12,5%)

23(42,8%)

7(12,5%)

19(29,5%)

56(100%)

0(0%)

34(100%)

Đối tƣợng
1. Độ tuổi

2. Trình độ

Trên lớp 12

0(0%)

27(79,4%) 7(20,56%)

3. Nghề nghiệp
Học sinh

11(22,4%)

20(40,8%)

12(24,4%)

6(12,4%)

49(100%)

Sinh viên

01(10%)

07(70%)

02(20%)

0(0%)

10(100%)

Nông dân

89(53,6%)

18(10,8%)

Giáo viên

0(0%)

07(77,8%)

0(0%)

2(22,2%)

09(100%)

1(6,7%)

12(79,9%)

01(6,7%)

01(6,7%)

15(100%)

0(0%)

01(100%)

0(0%)

0(0%)

01(100%)

Cán bộ, công chức
Y tá
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33(19,9%) 26(15,7%) 166(100%)

Kết quả ở bảng 3.5 cho thấy:
100% nam giới là người Thái ở Chiềng Mai khi được hỏi đều khẳng định cần
phải học và biết tiếng Việt. Từ đó thấy rằng họ có ý thức rất cao đối với vai trò của
tiếng Việt, chữ Quốc ngữ. Tuy nhiên, đối với mục đích của việc học tiếng Việt thì
họ có sự lựa chọn khác nhau ở các nhóm đối tượng. Cụ thể
Thứ nhất, nhóm chọn mục đích của việc học tiếng việt là để học hành lên cao
chủ yếu là ở nhóm đối tượng người trẻ tuổi, đang là học sinh, sinh viên, hay cán bộ,
công chức, giáo viên, y tá - những người được học hành và có nhận thức đầy đủ.
Thứ hai, nhóm chọn mục đích của việc học tiếng Việt không chỉ để giao tiếp
mà còn để phục vụ cuộc sống con người chủ phần lớn người nông dân( Chiếm trên
50%) 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, ta có thể bước đầu kết luận, với những người có trình độ cao, nhận
thức đầy đủ và có cơ hội thường xuyên được giao lưu tiếp xúc sẽ có ý thức tốt hơn
về vai trò của tiếng Việt trong cuộc sống. Quan sát một cách tổng thể thì phần lớn
người dân đã nhận thức được việc thông thạo tiếng Việt không chỉ giúp người dân
tộc có thể giao tiếp tốt hơn mà còn giúp họ có có cơ hội học hành lên cao và phục
vụ cuộc sống của họ tốt hơn.
3.4.2.2. Thái độ đối với lý do sử dụng tiếng Việt
Một vấn đề nữa mà chúng tôi đặt ra để khảo sát thái độ ngôn ngữ của người
dân đối với tiếng Việt là đi 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.
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Bảng 3.6. Thái độ đối với lý do sử dụng tiếng Việt
Mục đích
(1)
(2)
(3)
(4)
Vì người
Để giao
Vì bạn
Ý kiến
cùng giao
tiếp không

tiếp với
người

biết tiếng
dân tộc
của bạn

khác dân
tộc

6-15

8(22,8%)

16-30

Tổng

thích

khác

11(31,4%)

9(25,7%)

7(20,1%)

35(100%)

14(20,6%)

39(57,4%)

13(19,1%)

02(2,9%)

68(100%)

31-50

14(14,3%)

57(58,1%)

19(19,4%)

8(8,2%)

98(100%)

>50

32(65,3%)

13(26,5%)

0(0%)

4(8,2%)

49(100%)

7(10,1%)

41(59,4%)

17(24,6%)

4(5,9%)

69(100%)

Đối tƣợng
1. Độ tuổi

2. Trình độ
Tiểu học
THCS

7(9,5%)

46(62,2%)

19(25,7%)

02(2,6%)

74(100%)

THPT

12(21,4%)

31(55,3%)

13(23,3%)

0(0%)

56(100%)

3(8,8%)

24 (70,5%)

7(20,7%)

0(0%)

34(100%)

Học sinh

6(12,2%)

26(53%)

13(26,5%)

4(8,3%)

49(100%)

Sinh viên

0(0%)

10(100%)

0(0%)

0(0%)

10(100%)

Nông dân

120(72,3%)

38(22,9%)

0(0%)

8(4,8%)

166(100%)

Giáo viên

01(11,1%)

08(88,9%)

0(0%)

0(0%)

09(100%)

Cán bộ, công chức

02(13,3%)

13(86,7%)

0(0%)

0(0%)

15(100%)

0(0%)

01(100%)

0(0%)

0(0%)

01(100%)

Trên lớp 12
3. Nghề nghiệp

Y tá

Qua kết quả ở bảng 3.6 chúng tôi rút ra một số nhận xét sau:
Xét về phương diện tuổi tác, những người trên 50 tuổi (65,3%) chọn lý do thứ
nhất là họ nói tiếng Việt vì người cùng giao tiếp không biết tiếng dân tộc của họ.
Trong sinh hoạt cộng đồng họ thường ít sử dụng tiếng Việt nên họ chọn lý do trên là
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có cơ sở, còn 26,5% chọn lý do thứ 2 là để giao tiếp với người khác dân tộc, một số
ý còn lại không tỏ rõ quan điểm của mình. Ngược lại, qua khảo sát những người
dưới 50 tuổi họ thường có xu hướng nói tiếng Việt nhiều hơn khi giao tiếp với
người khác dân tộc, nên phần lớn trong số họ lựa chọn lí do thứ hai nói tiếng Việt là
để giao tiếp với người khác dân tộc, bên cạnh đó họ còn chọn lí do vì họ thích nói
tiếng Việt, một số rất ít không bày tỏ quan điểm của mình. Kết quả trên diễn tả một
thực tế là những người dân tộc trẻ tuổi có xu hướng nói tiếng Việt ngày càng nhiều
hơn thế hệ trước. Họ luôn chủ động sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt khi giao tiếp với
người khác dân tộc trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.
Về phương diện trình độ, nghề nghiệp, thì nhóm đối tượng có trình độ cao là
học sinh, sinh viên, giáo viên, những người cán bộ, công chức, y tá… khi được hỏi
đa số họ chọn lý do thứ hai là nói tiếng Việt để giao tiếp với người khác dân tộc.
Điều này dễ dàng lý giải bởi trong quá trình học tập, công tác họ luôn phải giao tiếp
bằng tiếng Việt và giao tiếp với nhiều đối tượng thuộc nhiều đan tộc khác nhau nên
họ chọn lý do thứ hai là điều hợp lý. Với đối tượng nam giới là nông dân để giải
thích lí do việc họ sử dụng tiếng Việt thì có đến (72,3%) người được hỏi lựa chọn lý
do thứ nhất vì người cùng giao tiếp không biết tiếng dân tộc của họ, số còn lại chọn
phương án thứ 2, số rất ít không tỏ rõ quan điểm của mình. Kết quả đó một lần nữa
khẳng định những người dân có những mối quan hệ rộng, có cơ hội sử dụng tiếng
Việt thường xuyên, có trình độ học vấn thì tần xuất sử dụng tiếng Việt cũng sẽ lớn
hơn so với nhóm người có trình độ học vấn thấp và môi trường giao tiếp bó hẹp.
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
(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):
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Bảng 3.7a: Thái độ đối với việc học chữ dân tộc 1
Thái độ

(1)

(2)

(3)

Có

Không

Không có

Đối tƣợng

Tổng

ý kiến

1.Độ tuổi
6-15
16-30

29(82,6%)
63(94%)

6(17,4%)

0(0%)

35(100%)

01(1,5%)

04(5,9%)

68(100%)

31-50

94(92,6%)

0(0%)

04(4,1%)

98(100%)

>50

30(53,8%)

05(10,2%)

14(36%)

49(100%)

Tiểu học

63(91,3%)

06(8,7%)

0(0%)

69(100%)

THCS

71(95,9%)

03(4,1%)

0(0%)

74(100%)

THPT

53(94,6%)

0(0%)

03(5,4%)

56(100%)

Trên lớp 12

29(85,3%)

0(0%)

05(14,7%)

34(100%)

Học sinh

41(83,7%)

06(12,2%)

02(4,1%)

49(100%)

Sinh viên

10(100%)

0(0%)

0(0%)

10(100%)

Nông dân

148(89,2%)

06(3,6%)

12(7,2%)

166(100%)

Giáo viên

09(100%)

0(0%)

0(0%)

09(100%)

Cán bộ, công chức

15(100%)

0(0%)

0(0%)

15(100%)

Y tá

01(100%)

0(0%)

0(0%)

01(100%)

2.Trình độ

3.Nghề nghiệp

Bảng 3.7a thể hiện thái độ của người dân đối với việc học chữ dân tộc mình.
Xét trên tổng thể (độ tuổi, trình độ, nghề nghiệp) đa số nam giới là người Thái ở
Chiềng Mai khi được hỏi đều thể trả lời họ thích học chữ của dân tộc mình. Kết quả
này đã phản ánh được phần nào ý thức của họ về việc học chữ viết dân tộc mình.
Xét về độ tuổi và nghề nghiệp ta thấy tỉ lệ những người dưới 50 tuổi, những
người thuộc nhóm học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, y tá, giáo viên thích học
chữ dân tộc và mình cụ thể có đến 82,6% trở lên số người được hỏi từ 6- 50 tuổi,
100% sinh viên, giáo viên, cán bộ, công chức khi được hỏi trả lời họ có thái độ
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thích học tiếng dân tộc Thái. Kết quả đó xuất phát từ mong muốn của người dân là
chữ dân tộc được đưa vào giảng dạy trong các nhà trường phổ thông. Đây là một tín
hiệu đáng mừng để nhà nước có kế hoạch triển khai và đẩy mạnh công tác dạy chữ
dân tộc cho người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc nói riêng và các vùng miền khác
trên cả nước nói chung.
Về phương diện trình độ, kết quả ở bảng 3.7a cũng cho thấy tỉ lệ người dân
thích học chữ viết dân tộc mình chiếm tỉ lệ cao. Có đến trên 90% người dân ở mọi
trình độ khi được hỏi đều tỏ thái độ thích học chữ viết dân tộc mình. Đặc biệt là
nhóm người dân có trình độ cao thì tỉ lệ thích học chữ viết dân tộc lớn hơn. Còn một
bộ phận những người không được đi học hay có trình độ thấp hơn thì thường không
bày tỏ ý kiến hoặc không rõ thích học hay không học chữ viết dân tộc. Từ kết quả
trên cho thấy, trình độ học vấn đã góp phần tác động đến ý thức của người dân đối
với việc học chữ dân tộc của họ.
Khi chúng tôi tiến hành phỏng vấn sâu một số ít người có ý kiến người dân tộc
không cần học chữ dân tộc thì họ bày tỏ quan điểm của mình rằng việc học hay không
học, biết hay không biết chữ dân tộc cũng không có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống
của họ. Bởi vì chỉ cần thông thạo Tiếng việt con em họ cũng có cơ hội được học hành
lên cao và cơ hội tìm kiếm việc làm…, còn đọc thông viết thạo tiếng dân tộc cũng
chẳng có cơ hội cho họ sử dụng. Cách nghĩ này của họ một phần nào đó phản ánh được
thực tế một bộ phận người dân chưa nhận thức được về vai trò của chữ viết trong việc
bảo tồn văn hóa dân tộc và sự mai một ngôn ngữ dân tộc đang hiện hữu.
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:
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Bảng 3.7b: Thái độ đối với việc học chữ dân tộc 2
Thái độ
Học cũng
Rất cần
được,
Không
Không
thiết
không học
cần
có ý kiến
Đối tƣợng
cũng được
1.Độ tuổi
6-15
32(91,4%)
0(0%)
0(0%)
3(8,6%)

35(100%)

16-30

61(89,7%)

02(2,9%)

0(0%)

5(7,4%)

68(100%)

31-50

81(82,6%)

11(11,2%)

0(0%)

6(6,2%)

98(100%)

>50

14(28,6%)

26(53,1%)

0(0%)

9(18,3%)

49(100%)

2.Trình độ
Tiểu học

67(97,1%)

02(2,9%)

0(0%)

0(0%)

69(100%)

THCS

65(90,5%)

06(8,1%)

0(0%)

01(1,4%)

74(100%)

THPT

54(96,4%)

0(0%)

0(0%)

2(3,6%)

56(100%)

Trên lớp 12

34(100%)

0(0%)

0(0%)

0(0%)

34(100%)

3.Nghề nghiệp
Học sinh

44(89,8%)

2(4,1%)

0(0%)

3(6,1%)

49(100%)

Sinh viên

10(100%)

0(0%)

0(0%)

0(0%)

10(100%)

Nông dân

38(22,9%)

115(69,3%)

0(0%)

Giáo viên

09(100%)

0(0%)

0(0%)

0(0%)

09(100%)

Cán bộ, công chức

15(100%)

0(0%)

0(0%)

0(0%)

15(100%)

Y tá

01(100%)

0(0%)

0(0%)

0(0%)

01(100%)

Tổng

13(7,8%) 166(100%)

Kết quả bảng 3.7 b (theo các nhóm phân chia về độ tuổi, trình độ và nghề nghiệp)
cho thấy phần lớn người dân tộc cho rằng học chữ viết dân tộc là rất cần thiết.
Khi đi sâu khảo sát cho thấy rằng, nhóm người ở độ tuổi dưới 50, có trình độ
cao là học sinh, sinh viên, giáo viên, những người cán bộ, công chức cho rằng rất
cần thiết phải học chữ dân tộc mình cụ thể có đến 100% sinh viên, giáo viên, cán bộ
công chức và y tá, 89,8 % học sinh khi được hỏi cho rằng cần thiết phải học tiếng
dân tộc. Ngược lại những người không được đi học hay trình độ thấp hơn, nông dân
115 người (69,3%), những người trên 50 tuổi 26 người (53,1%) khi được hỏi cho
rằng học cũng được, không học cũng được hoặc không có ý kiến đối với vấn đề này.
Xét trên tổng thể trình độ học vấn, nghề nghiệp, tuổi tác đã góp phần tác động đến ý
thức của người dân đối với việc học chữ dân tộc.
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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
(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

Đối tƣợng
1.Độ tuổi
6-15

(1)
(2)
(3)
(4)
Một cách tự Để giao tiếp Vì bạn thích Ý kiến
nhiên, vì không với người
khác
biết ngôn ngữ cùng dân tộc
nào khác
02(5,7%)

19(54,3%)

16-30

0(0%)

37(54,5%)

29(42,6%) 02(2,9%) 68(100%)

31-50

4(4,1%)

62(65,3%)

32(30,6%)

0(0%)

98(100%)

>50

02(4,1%)

8(16,3%)

39(79,6%)

0(0%)

49(100%)

2.Trình độ
Tiểu học

03(4,4%)

36(52,1%)

28(40,6%) 02(2,9%) 69(100%)

THCS

0(0%)

55(74,3%)

19(25,7%)

THPT

0(0%)

35(62,5%)

19(33,9%) 02(3,6%) 56(100%)

Trên lớp 12

0(0%)

19(55,9%)

15(44,1%)

02(4,1%)

26(53%)

Sinh viên

0(0%)

07(70%)

Nông dân

7(4,2%)

Giáo viên

0(0%)

08(88,9%)

01(11,1%)

0(0%)

09(100%)

Cán bộ,công chức

0(0%)

14(93,3%)

01(6,7%)

0(0%)

15(100%)

Y tá

0(0%)

01(100%)

0(0%)

0(0%)

01(100%)

3.Nghề nghiệp
Học sinh

14(40%)

0(0%)

Tổng

0(0%)

0(0%)

35(100%)

74(100%)

34(100%)

20(40,9%) 1(2,0%) 49(100%)
03(30%)

0(0%)

10(100%)

36(21,7%) 121(72,9%) 02(1,2%) 166(100%)
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Kết quả ở 3.8 có thể dễ dàng nhận thấy rằng, đa số nam giới là người Thái ở
Chiềng Mai cho rằng dùng tiếng dân tộc để họ giao tiếp với người cùng dân tộc.
Qua khảo sát chúng tôi thấy được không có sự chênh lệch quá lớn giữa các nhóm
đối tượng theo các phương diện như tuổi tác, trình độ, nghề nghiệp. Kết quả đó một
lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của ngôn ngữ dân tộc Thái trong các hoàn
cảnh giao tiếp với người đồng tộc.
Trên phương diện 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 cụ thể có đến 39 người
(79,6%) trong tổng số 49 người có độ tuổi trên 50 được hỏi trả lời nói tiếng dân tộc
vì họ rất thích, và những 121 người (72,9%) trong 166 người nông dân trả lời họ nói
tiếng dân tộc vì họ rất thích nó. Qua đây ta thấy những người cao tuổi, nông dân có
tính tự tôn dân tộc rất lớn, nhưng khả năng tiếng Việt hạn chế nên thường thích sử
dụng tiếng dân tộc nhiều hơn, họ là nhóm người có khả năng giữ gìn và bảo tồn
tiếng dân tộc tốt nhất. Còn với nhóm người dưới 50 tuổi (phần lớn là học sinh, sinh
viên, giáo viên, cán bộ, công chức, y tá) tuy gắn với môi trường học tập nhiều hơn,
môi trường giao lưu tiếp xúc được mở rộng, họ có nhiều cơ hội tiếp xúc với tiếng
Việt song khi được hỏi lí do họ nói tiếng dân tộc thì tỉ lệ họ lựa chọn lí do nói tiếng
dân tộc vì họ thích cũng tương đối lớn. Kết quả đó cho thấy rằng trình độ nhận thức
càng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn bản sắc của dân tộc càng tích cực.
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:
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Bảng 3.9. Thái độ đối với cách thức học tiếng dân tộc và chữ quốc ngữ
Thái độ

(4)

(1)

(2)

Học chữ

Học chữ

dân tộc

quốc ngữ

trước

trước

6-15

01(2,9%)

17(48,5%)

15(42,6%)

02(6,0%)

0(0%)

35(100%)

16-30

0(0%)

0(0%)

60(88,2%)

0(0%)

08(11,8%)

68(100%)

31-50

05(5,1%)

0(0%)

87(88,6%)

0(0%)

06(6,3%)

98(100%)

>50

12(24,4%)

0(0%)

36(73,5%)

0(0%)

01(2,1%)

49(100%)

Tiểu học

03(4,3%)

11(15,9%)

52(71,5%)

03(4,3%)

0(0%)

69(100%)

THCS

03(4,1%)

09(12,2%)

61(82,3%)

01(1,4%)

0(0%)

74(100%)

THPT

0(0%)

0(0%)

54(96,4%)

0(0%)

2(3,6%)

56(100%)

Trên lớp 12

0(0%)

0(0%)

33(97%)

01(3%)

0(0%)

34(100%)

Học sinh

02(4,1%)

17(34,7%)

28(57,1%)

02(4,1%)

0(0%)

49(100%)

Sinh viên

0(0%)

0(0%)

10(100%)

0(0%)

0(0%)

10(100%)

Nông dân

18(10,8%)

0(0%)

132(79,6%)

0(0%)

16(9,6%)

166(100%)

Giáo viên

0(0%)

0(0%)

09(100%)

0(0%)

0(0%)

09(100%)

Cán bộ, công chức

0(0%)

0(0%)

14(93,3%)

01(6,7%)

0(0%)

15(100%)

Y tá

0(0%)

0(0%)

01(100%)

0(0%)

0(0%)

01(100%)

Đối tƣợng

(3)

Chỉ học

(5)

Học đồng

chữ

Không có

thời

quốc

ý kiến

Tổng

ngữ

1.Độ tuổi

2.Trình độ

3.Nghề nghiệp

Qua khảo sát trong phạm vi luận văn, kết quả ở bảng 3.9 cho thấy phần lớn
người dân tộc là nam ở Chiềng Mai muốn học đồng thời cả chữ dân tộc với chữ
quốc ngữ.
Xét ở độ tuổi, phần đa có mong muốn học đồng thời cả hai chữ dân tộc và chữ
quốc ngữ, song có đến 12 người (24,4%) trong 49 người trên 50 tuổi và 05 người
(5,1%) độ tuổi từ 31-50 tuổi được hỏi có mong muốn học chữ dân tộc trước, một số
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lại không có ý kiến gì. Còn những người có độ tuổi dưới 30 đa số lại chọn phương
án học đồng thời cả hai chữ dân tộc và chữ quốc ngữ, một số lớn bạn trẻ 17 người
(34,7%) trong 49 người được hỏi trả lời mong muốn được học chữ quốc ngữ trước.
Tương tự như ở phương diện độ tuổi thì ở phương diện trình độ, nghề nghiệp
những người có trình độ thấp, nông dân đa số chọn nên học đồng thời chữ dân tộc
và chữ quốc ngữ, nhưng bên cạch đó vẫn có một số ý kiến cho rằng nên học chữ
dân tộc trước, một số ít lại không có ý kiến gì. Còn những người có trình độ cao,
thuộc nhóm nghề nghiệp học sinh, sinh viên, người cán bộ, công chức, y tá, giáo
viên thì thái độ thích học đồng thời chữ dân tộc và chữ quốc ngữ chiếm tỉ lệ cao
gần như tuyệt đối. 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.
Xét một cách tổng thể, thì đa số người dân ở mọi độ tuổi, trình độ, nghề
nghiệp đều có mong muốn học đồng thời cả hai chữ dân tộc và chữ quốc ngữ. Đó
là mong muốn chính đáng bởi ngoài việc học chữ quốc ngữ sẽ đem lại cho họ
những cơ hội học hành lên cao, khả năng tìm kiếm việc làm, phục vụ cuộc sống,
bên cạnh đó việc học chữ dân tộc ngoài việc thể hiện ý thức tự tôn dân tộc còn là
cách để học giữ gìn và bảo tồn bản sắc dân tộc. Xét theo nhu cầu của người dân,
đây là một vấn đề thực tế cần đặt ra cho những nhà giáo dục, những nhà hoạch
định chính sách dân tộc về việc dạy học chữ viết dân tộc trong nhà trường.
3.4.2.4. Thái độ đối với phạm vi sử dụng tiếng dân tộc
Một khía cạnh khác mà chúng tôi quan tâm và muốn biết là nguyện vọng
của người dân tộc Thái 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...
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(4) Sử dụng trong in pano, áp phích...
(5) Sử dụng trong nghi lễ, cúng bái
(6) Giảng dạy ở trường.
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

Hoàn cảnh

Tổng số

Tỉ lệ %

250

100%

0

0%

Có

221

88,4%

Không

29

11,6%

Trong sách, báo, phát thanh,

Có

198

79,2%

truyền hình...

Không

52

20,8%

Có

177

70,8%

Không

73

29,2%

Có

250

100%

0

0%

Có

214

85,6%

Không

36

14,4%

1

Giao tiếp hàng ngày

2

Giao tiếp hành chính

3

Thái độ

4

Trong pano, áp phích

5

Trong nghi lễ, cúng bái

6

Giảng dạy ở trường

Có
Không

Không

Nhìn vào bảng kết quả 3.10, chúng ta có thể nhận thấy rằng, phạm vi mà
nam giới người Thái xã Chiềng Mai mong muốn ngôn ngữ dân tộc của mình
được sử dụng nhiều nhất là trong giao tiếp hàng ngày, trong nghi lễ, cúng bái
(100%); tiếp đến là trong giao tiếp hành chính (88,4%) và giảng dạy ở trường
(85,6%); trong sách, báo, phát thanh, truyền hình... (79,2%); Phạm vi mà tỉ lệ
người dân ít lựa chọn nhất là trong việc in pano, áp phích (70,8%). Kết quả trên
đây đã phản ánh phần nào ý thức của người Thái về vai trò, sức sống của tiếng mẹ
đẻ trong cộng đồng các dân tộc.
3.4.2.5. Thái độ đối với việc duy trì ngôn ngữ dân tộc
Để 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 khảo sát thái độ của người
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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
Thái độ

TT

Tổng

Tỉ lệ %

1

Có, để bảo tồn bản sắc dân tộc

124

49,6%

2

Có, để giao tiếp với người cùng dân tộc

167

66,8%

3

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

208

83,2%

4

Không vì không thích

3

1,2%

5

Không vì không cần thiết, chỉ cần học tiếng Việt

42

16,8%

6

Không có ý kiến

26

10,4%

Qua kết quả khảo sát, kết quả thu được là có đến (83,2%) số người dân được hỏi
mong muốn con cái mình tiếp tục sử dụng ngôn ngữ dân tộc của họ, và mục đích
không chỉ để giao tiếp mà còn nhằm mục đích cao hơn là để bảo tồn bản sắc dân
tộc. Điều đó cho thấy, người dân tộc Thái họ ý thức rất cao về việc lưu giữ bản sắc
dân tộc của họ. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận chiếm tỉ lệ rất nhỏ 1,2% người dân
không thích con học tiếng dân tộc, một số ý kiến khác cho rằng không cần thiết học
tiếng dân tộc, chỉ cần học tiếng Việt( 16,8 %) là đủ. Nhìn chung, cũng như nữ giới ở
chương 2, đa số người dân tộc Thái vẫn mong muốn ngôn ngữ của dân tộc mình sẽ
được lưu truyền để các thế hệ kế tiếp có thể bảo tồn và gìn giữ. Kết quả trên cũng
khẳng định vai trò và sức sống của ngôn ngữ dân tộc trong cộng đồng. Song cũng
cần cảnh báo về tình trạng mai một, mất gốc của một số ít người dân tộc thiểu số.
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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, kết
quả như sau:
Bảng 3.12. Thái độ đối với những ngôn ngữ được sử dụng trong cộng đồng
TT

1

2

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

4

Nghe thấy tiếng dân tộc khác
được sử dụng trong bản làng

Thái độ

Tổng

Tỉ lệ %

0

0%

250

100%

Không thích

0

0%

Bình thường

34

13,6%

Thích

214

85,6%

Không thích

02

0,8%

Bình thường

209

83,6%

Thích

41

16,4%

Không thích

0

0%

Bình thường

197

78,8%

Thích

53

21,2%

Không thích

0

0%

Bình thường
Thích

Kết quả ở bảng 3.12 cho thấy cũng như nữ giới người Thái, ( 100%) nam giới
rất thích việc sử dụng tiếng dân tộc mình ở trong bản làng, và họ cũng không cảm
thấy e ngại, tự ti, khi nói tiếng dân tộc mình ở nơi có nhiều dân tộc khác vì có đến
(85,6%) người nam được hỏi trả lời là họ cảm thấy thích. Kết quả trên cho thấy
phần lớn người dân tộc Thái họ yêu quý và tự hào về ngôn ngữ của dân tộc mình,
họ không cảm thấy thiếu tự tin hay cảm thấy xấu hổ khi dùng ngôn ngữ của của dân
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tộc mình ở nơi công cộng. Họ không có sự kỳ thị, phân biệt giữa các ngôn ngữ khác
nhau. Điều này phản ánh một phần sự hòa hợp dân tộc trong cộng đồng đa dân tộc
và việc có nhiều ngôn ngữ cùng tồn tại và được sử dụng trong một cộng đồng đối
với người dân là người Sơn La nói riêng và dân tộc Việt nam nói chung.
3.4.4. Thái độ đối với việc sử dụng ngôn ngữ được trong trường học
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
Phƣơng án lựa chọn

Tổng

Tỉ lệ %

a. Trường chỉ dạy tiếng Việt

18

7,2%

b. Trường dạy cả tiếng dân tộc và tiếng Việt

232

92,8%

250

100%

Tổng

Qua khảo sát có đến 232 người (92,8%) số nam giới là người dân tộc khi được
hỏi chọn trường dạy cả tiếng dân tộc và tiếng Việt cho con em mình theo học, từ đó
cho thấy người dân tộc họ mong muốn con cái của họ ngoài việc được học tiếng
Việt còn được học chữ viết dân tộc ở các nhà trường phổ thông, môi trường giáo
dục toàn diện. Kết quả trên là một tín hiệu tốt đối với việc triển khai giảng dạy chữ
viết dân tộc trong nhà trường.
3.5. Tình hình sử dụng tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt của ngƣời Thái là nam giới xã
Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La dựa trên sự khác biệt về môi trƣờng
giao tiếp
Ở phần 3.4, luận văn của chúng tôi đã nghiên cứu và phân tích về tình hình sử
dụng tiếng mẹ đẻ và sử dụng tiếng Việt của người Thái là nam giới ở xã Chiềng

102

Mai Kết quả bước đầu rút ra được là, những đặc điểm về khả năng ngôn ngữ sẽ
đóng vai trò giúp chúng ta 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. Do
đó, việc 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 trong cộng đồng đa
ngữ. Kết quả khảo sát sẽ được chúng tôi 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
(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:
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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

0

%

250

100%

Cả hai ngôn ngữ

0

0%

Tiếng Việt

0

%

250

100%

Cả hai ngôn ngữ

0

0%

Tiếng Việt

0

%

250

100%

Cả hai ngôn ngữ

0

0%

Tiếng Việt

0

0%

Tiếng dân tộc

238

94,8%

Cả hai ngôn ngữ

13

5,2%

Tiếng Việt

22

8,8%

Tiếng dân tộc

228

91,2%

0

0%

Tiếng Việt
1

2

3

4

5

Nói với ông, bà

Nói với cha, mẹ

Nói với vợ, chồng

Nói với anh, chị em
ruột

Nói với con, cháu

Tiếng dân tộc

Tiếng dân tộc

Tiếng dân tộc

Cả hai ngôn ngữ

Những kết quả ở bảng trên cho thấy trong giao tiếp gia đình, người Thái là
nam ở Chiềng Mai vẫn ưu tiên sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Với những trường
hợp giao tiếp với người bề trên (như ông, bà, cha, mẹ), giao tiếp với những người
ngang hàng (vợ, chồng) 100% người dân sử dụng tiếng dân tộc. Với những trường
hợp nam giới đã thành lập gia đình và đã có con thì phần lớn họ đều sử dụng ngôn
ngữ dân tộc khi nói chuyện với vợ/chồng, nói chuyện với con/cháu. Tuy nhiên, có
một bộ phận ít nam giới người Thái đã có gia đình nhưng làm cán bộ, công chức,
viên chức chiếm 13,2%, họ thường nói chuyện với anh, chị em ruột của họ đã đi
thoát ly hay với con/ cháu ở cả hai ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt. Hiện nay
trường hợp trên ngày càng phổ biến rộng rãi ở xã Chiềng Mai.
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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
1

2

3

4

5

Hoàn cảnh

Ngôn ngữ

Tiếng Việt
Khi ăn cơm
Tiếng dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
Tiếng Việt
Khi thực hiện các nghi lễ
Tiếng dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
Khi trao đổi chính trị, các vấn Tiếng Việt
Tiếng dân tộc
đề thời sự, học hành
Cả hai ngôn ngữ
Tiếng Việt
Khi tranh luận, cãi nhau
Tiếng dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
Tiếng Việt
Khi tức giận với con cái
Tiếng dân tộc
Cả hai ngôn ngữ

Tổng

Tỉ lệ %

0
250
0
0
250
0
23
169
58
0
250
0
0
250
0

0%
100%
0%
0%
100%
0%
9,2%
67,6%
23,2%
0%
100%
0%
0%
100%
0%

Trong tất cả tình huống giao tiếp với những thành viên trong gia đình ở những
ngữ cảnh khác nhau mà luận văn đặt ra, tỉ lệ người dân sử dụng tiếng dân tộc chiếm tỉ
lệ cao, trong một số trường hợp là tuyệt đối. Trong các tình huống như: khi ăn cơm, khi
thực hiện các nghi lễ, hay khi tranh luận, cãi nhau, khi tức giận con cái thì 100% người
dân được khảo sát trả lời họ hoàn toàn sử dụng ngôn ngữ của dân tộc mình.
Với tình huống khi trao đổi chính trị, các vấn đề thời sự, học hành thì có sự
khác biệt đó là chỉ có 23 người Thái (9,2%) sử dụng hoàn toàn tiếng Việt, có 58
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người Thái (23,2%) là có sự lựa chọn cả hai ngôn ngữ, còn lại đến 67,6% người dân
vẫn lựa chọ ngôn ngữ dân tộc mình.
Cũng như kết quả đã khảo sát ở nữ giới là người Thái ở chương 2, 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.
Khi được hỏi, họ cho biết sử dụng ngôn ngữ dân tộc sẽ giúp họ dễ dàng hơn trong
việc biểu đạt đầy đủ và chính xác những cảm xúc của họ trong các tình huống trên.
Nhiều người còn cho biết, vốn từ của họ còn hạn chế nên nhiều lúc khả năng tiếng
Việt của họ không đủ để diễn đạt hết những cảm xúc ở một số hoàn cảnh (như nghi
lễ) bởi nhiều từ ngữ họ không biết trong tiếng Việt có tồn tại nghĩa tương đương
hay không. Một số người dân lại cho biết, có đôi lúc nóng giận không thế kìm chế
(như khi tức giận, cãi nhau, mắng con cái) thì họ dùng tiếng mẹ đẻ như một bản
năng tự nhiên mà không hề có ý thức lựa chọn ngôn ngữ.
Qua khảo sát, những người dân lựa chọn sử dụng tiếng Việt khi trao đổi các
vấn đề chính trị, các vấn đề thời sự, học hành phần lớn là những người có trình độ
học vấn cao và chủ yếu rơi vào nhóm nghề nghiệp là học sinh, sinh viên, giáo viên,
cán bộ, công chức... theo họ việc lựa chọn tiếng Việt sẽ giúp họ diễn đạt chính xác
các thuật ngữ khoa học, chính trị, hành chính và giúp họ phát triển khả năng tiếng
Việt. Bên cạnh đó, có nhiều cụm từ mang tính hành chính, chính trị như “chủ tịch,
Bí thư , mặt trận, công an… thì không có trong ngôn ngữ dân tộc mà phải dùng từ
tiếng Việt thay thế. Do đó, đa số người dân có trình độ học vấn cao hay liên quan
đến lĩnh vực công việc họ thường dùng tiếng Việt nhiều hơn so với ngôn ngữ dân
tộc của họ.
3.5.2. Đặc điểm sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp cộng đồng
Đối với giao tiếp ở cộng đồng, luận văn của chúng tôi 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
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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.
Kết quả được trình bày trong bảng 3.17:
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
Tiếng dân tộc
Cả hai ngôn ngữ

96
103
51
0
250
0
0
250
0
226
07
0

38,4%
41,2%
20,4%
0%
100%
0%
0%
100%
0%
97%
3%
0%

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.
Đặc biệt trong hoạt động cúng bái ở cộng đồng và trong các hoạt động nghi lễ, cưới
hỏi, tang ma người dân sử dụng (100%) tiếng dân tộc của mình. 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 họ sử dụng tiếng Việt nhưng khi vào những dịp lễ hay giao tiếp
trong cộng đồng cùng bà con họ hàng hay dân bản họ thường sử dụng tiếng dân tộc.
Nói chuyện với chúng tôi, ông Lò Văn Diếm (Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc xã
Chiềng Mai) cho biết: “Bình thường ở cơ quan chúng tôi chủ yếu nói tiếng Việt,
nhưng trong các dịp lễ tết, cúng bái tổ tiên chúng tôi phải sử dụng tiếng dân tộc để
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ông bà tổ tiên chúng tôi còn hiểu chứ, với lại trong giao tiếp với bà con dân bản
mình không sử dụng tiếng dân tộc họ sẽ cho rằng mình không thân thiện với họ, đó
là tập tục của chúng tôi mà”.
Còn trong hoạt động mang tính văn hóa văn nghệ như hát hò, kể chuyện thì
tiếng Việt được họ lựa chọn sử dụng nhiều hơn. Cụ thể kết quả trong 250 người
được hỏi thì 96 người (38,4%) dùng tiếng Việt, và 51 người (20,4%) sử dụng song
ngữ tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt. Kết quả này phần nào thể hiện tính hòa nhập của
người Thái đối với tiếng Việt cũng như đã phản ảnh đúng khả năng tiếng Việt của
người Thái khi họ được đánh giá là nhóm dân tộc có khả năng tiếng Việt tốt nhất.
Khi ghi chép, qua khảo sát trong 250 người thì có 17 người có khả năng thông
thạo văn bản Thái, họ có thể viết chữ dân tộc của họ nhưng khi được hỏi đa số những
người biết chữ tiếng Việt đều sử dụng tiếng Việt để thực hiện ghi chép. Chỉ còn 07
người thỉnh thoảng chi chép bằng tiếng dân tộc. Điều này, một lần nữa cho chúng ta
thấy tiếng Việt có sự ưu thế vượt trội ở kênh viết so với các ngôn ngữ dân tộc khác.
Từ những kết quả phân tích ở trên đã khẳng định ngôn ngữ dân tộc có vai trò
quan rất trọng trong các hoạt động sinh hoạt cộng đồng của người dân tộc. Mặt khác
kết quả trên cũng thể hiện người Thái đã và đang sử dụng tiếng dân tộc của họ trong xu
thế hòa nhập với tiếng Việt. Họ rất linh hoạt trong việc sử dụng ngôn ngữ, khi cần thiết
học có thể sử dụng cả tiếng Việt và tiếng mẹ đẻ song vẫn giữ gìn và bảo tồn được văn
hóa đậm đà của dân tộc mình. Qua đó họ đã góp phần nâng cao vị thế của tiếng Thái
trong cộng đồng dân tộc ở huyện Mai Sơn nói riêng và tỉnh 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
(5) Nói với khách đến nhà là người khác dân tộc
(6) Nói với khách đến nhà là người dân tộc Kinh.
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Kết quả được trình bày trong bảng 2.17:
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

Tiếng Việt
0
Tiếng dân tộc
250
Cả hai ngôn ngữ
0
Tiếng Việt
241
2
Đến nhà người khác dân tộc
Tiếng dân tộc
09
Cả hai ngôn ngữ
0
Tiếng Việt
246
3
Đến nhà người dân tộc Kinh
Tiếng dân tộc
04
Cả hai ngôn ngữ
0
Tiếng Việt
0
Nói với khách đến nhà là người
4
Tiếng dân tộc
250
cùng dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
0
Tiếng Việt
243
Nói với khách đến nhà là người
5
Tiếng dân tộc
07
khác dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
0
246
Nói với khách đến nhà là người Tiếng Việt
6
Tiếng dân tộc
04
dân tộc Kinh
Cả hai ngôn ngữ
0
Từ những kết quả ở bảng 3.17 có thể thấy đối với những trường hợp
1

Đến nhà người cùng dân tộc

Tỉ lệ %
0%
100%
0%
96,4%
3,6%
0%
98,4%
1,6%
0%
0%
100%
0%
97,2%
2,8%
0%
98,4%
1,6%
0%
có khách

đến nhà hay đến nhà người 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
kinh hoặc là người khác dân tộc thì đa số người Thái lựa chọn sử dụng tiếng Việt.
Trừ một số trường hợp cá biệt không có khả năng sử dụng tiếng Việt. Kết quả này
rất phù với những khảo sát về khả năng ngôn ngữ đã nêu ở trên. Những người Thái
với khả năng tiếng Việt cao hơn thì thường cũng có sự lựa chọn sử dụng tiếng Việt
nhiều hơn. Còn đối với những người không sử dụng tiếng Việt để giao tiếp với
người khác dân tộc trong hoàn cảnh nói với khách đến nhà là người khác dân tộc
này thì họ cho biết thường thì khách của họ cũng biết nói tiếng dân tộc. Họ có thể
linh hoạt trong cách sử dụng ngôn ngữ.
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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 (ở 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 %

246
04
0
07
232
11
246

98,4%
1,6%
0%
2,8%
92,8%
4,4%
98,4%

04

1,6%

0

0%

Tiếng Việt

246

98,4%

Tiếng dân tộc

04

1,4%

Cả hai ngôn ngữ

0

0%

Người gặp lần đầu mà không Tiếng Việt
Tiếng dân tộc
biết dân tộc của họ
Cả hai ngôn ngữ
Tiếng Việt
Giao tiếp nơi công cộng với
Tiếng dân tộc
người cùng dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
Tiếng Việt
Giao tiếp nơi công cộng với
Tiếng dân tộc
người khác dân tộc
Cả hai ngôn ngữ
Giao tiếp nơi công cộng với
người dân tộc Kinh
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Bảng 3.19. Tình hình sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp hành chính
Hoàn cảnh

TT
1

2

3

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

Giao tiếp hành chính với người
cùng dân tộc
Giao tiếp hành chính với người
khác dân tộc
Giao tiếp hành chính với người
dân tộc Kinh

Tổng

Tỉ lệ %

0
250
0
246
04
0
246
04
0

0%
100%
0%
98,4%
1,6%
0%
98,4%
1,6%
0%

Bảng 3.20. Tình hình sử dụng ngôn ngữ trong
giao tiếp nơi làm việc, học tập
Hoàn cảnh

Ngôn ngữ

Tổng

Tỉ lệ %

Giao tiếp nơi làm việc với

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

0
250
0
248
02
0
248
02
0

0%
100%
0%
99,2%
0,8%
0%
99,2%
0,8%
0%

TT
1

2

3

người cùng dân tộc
Giao tiếp nơi làm việc với
người khác dân tộc
Giao tiếp nơi làm với việc
người dân tộc Kinh

Qua kết quả được trình bày ở 3 bảng trên có thể rút ra một số nhận xét sau:
Khi giao tiếp ở nơi công cộng nam giới người Thái xã Chiềng Mai không dùng
tiếng dân tộc của họ. Điều này phản ánh một phần sự tác động của môi trường làm việc
nên việc sử dụng tiếng nói của dân tộc mình.
Trong những hoàn cảnh giao tiếp với người khác dân tộc hay dân tộc Kinh thì
người Thái thường sử dụng tiếng Việt. Trong những hoàn cảnh giao tiếp với người
cùng dân tộc người Thái có sử dụng tiếng dân tộc mình nhưng rất ít. Lí do là khả
năng tiếng Việt của người Thái rất tốt mặt khác do môi trường học tập, công tác,
làm việc của họ.
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Tiểu kết chƣơng 3
Việc phân tích và lý giải những nhân tố tác động đến khả năng sử dụng tiếng
mẹ đẻ và tiếng Việt của nam giới người Thái, chúng tôi xin đưa ra một số nhận xét
sau đây:
- Khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ của nam giới hầu như không có khác biệt
hơn so với nữ giới ở địa bàn khảo sát. Phần nhiều việc duy trì và bảo tồn tiếng mẹ
đẻ của người Thái được thực hiện bởi ở những người trong độ tuổi từ 50 tuổi trở
lên. Đây là những người nông dân có môi trường giao tiếp hạn hẹp, tiếng mẹ đẻ
luôn được họ sử dụng thường xuyên trong cộng đồng dân tộc. Điều này dẫn đến
tiếng Việt của họ rất kém, và không có khả năng giao tiếp bằng văn bản.
- Về trình độ văn hóa việc khảo sát cũng cho thấy nam giới là người Thái ở
Chiềng Mai có trình độ văn hóa cao hơn nữ giới. Tỉ lệ mù chữ ở nam giới cũng thấp
hơn nữ giới, 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 250 người thì chỉ
có 12 người có độ tuổi từ 50 trở lên không có khả năng sử dụng tiếng Việt.
- 100% người Thái xã Chiềng Mai đều có thái độ tích cực, tôn trọng đối với
ngôn ngữ của dân tộc mình. Điều quan trọng là họ tự tin sử dụng ngôn ngữ của
mình trong cộng đồng với, thái độ hòa hợp, và đặc biệt không kỳ thị khi nghe thấy
ngôn ngữ khác được sử dụng trong địa bàn sinh sống của của mình.
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KẾT LUẬN
Qua việc khảo sát Tình hình sử dụng ngôn ngữ của người Thái xã Chiềng
Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, chúng tôi có một số kết luận như sau:
1. Độ tuổi là nhân tố ảnh hưởng sâu sắc đến khả năng tiếng mẹ đẻ cũng như
tình hình sử dụng tiếng mẹ đẻ của người Thái xã Chiềng Mai. Những người ở độ
tuổi cao, khả năng sử dụng tiếng Thái tốt hơn những người trẻ. Đây là hiện tượng ở
xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, và cũng khá phổ biến ở các địa bàn khác thuộc khu
vực Sơn La và cả Tây Bắc. Nhận định chung là tiếng mẹ đẻ đang dần mất đi vai trò
và vị trí của nó đối với lớp trẻ hiện nay.
Ngoài ra, một vài yếu tố như: giới tính, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thái độ
ngôn ngữ, môi trường giao tiếp cũng có ảnh hưởng đến tình hình sử dụng ngôn ngữ
của người dân nơi đây.
2. Qua việc khảo sát và phân tích trên cho thấy, tình hình sử dụng tiếng Thái
của nam giới và nữ giới gần như không có sự khác biệt, giới tính không chi phối
nhiều đến việc sử dụng tiếng mẹ đẻ của người Thái ở xã Chiềng Mai (100% nữ giới
và nam giới đều có thể nghe và nói được tiếng Thái). Điểm chú ý là khả năng nghe,
nói, đọc, viết tiếng Việt của nam giới có phần tốt hơn so với nữ giới.
3. Người trình độ văn hóa càng cao thì tần suất sử dụng tiếng mẹ đẻ càng ít.
Tức là trình độ văn hóa tỉ lệ nghịch với tần suất sử dụng tiếng mẹ đẻ. Bởi vì, người
có trình độ văn hóa cao có môi trường giao tiếp được rộng, phần lớn 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. 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. Và chính họ mới là những người bảo tồn tiếng mẹ đẻ.
4. Yếu tố nghề nghiệp cũng có ảnh hưởng đến tình hình sử dụng ngôn ngữ của
người Thái ở đây. Kết quả khảo sát cho thấy tiếng mẹ đẻ được duy trì và sử dụng
nhiều nhất ở những người làm nghề nông. 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
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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. Người dân tộc Thái ở xã Chiềng Mai có ý thức cao về vai trò của tiếng
Việt và thái độ tích cực đối với ngôn ngữ của mình. Đặc biệt 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 với việc sử dụng các ngôn ngữ khác.
6. Môi trường giao tiếp là nhân tố quan trọng tác động đến khả năng sử dụng
tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt của người Thái nơi đây. 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.
Nhìn chung “Tình hình sử dụng ngôn ngữ của người Thái ở xã Chiềng Mai,
huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La” được chúng tôi nhìn nhận qua nhiều khía cạnh,
nhiều yếu tố khác nhau do đó cũng có một số kết luận như đã nêu. Chúng tôi hi
vọng luận văn 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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