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TÓM TẮT:
Bài báo này nghiên cứu đặc điểm âm
giản (dễ phát âm) và (iii) nhầm lẫn dấu
học của thanh điệu tiếng Việt của người Úc
thanh. Kết quả của việc phân tích đường nét
trẻ gốc Việt. Thanh điệu được phát âm bởi
âm điệu của các thanh điệu được phát âm
những cộng tác viên người Úc lớn tuổi gốc
bởi bốn nhóm cộng tác viên cũng chỉ ra rằng,
Việt (n=10) và người Úc trẻ gốc Việt (n=10)
hình điệu của các thanh điệu của nhóm
đang định cư tại thành phố Brisbane, bang
những cộng tác viên người Úc trẻ gốc Việt có
Queensland, Australia đã được phân tích về
sự khác biệt đáng kể so với ba nhóm cộng
âm học và so sánh với thanh điệu được phát
tác viên còn lại. Đó là đường nét âm điệu của
âm bởi những cộng tác viên người Việt lớn
các thanh điệu của nhóm cộng tác viên này
tuổi (n=10) và những người Việt trẻ bản ngữ
có nhiều biến thể bất thường. Điều này cho
(n=10) đang sinh sống tại Tp. Hồ Chí Minh
thấy những người Úc trẻ gốc Việt đã không
và Cần Thơ, Việt Nam. Kết quả nghiên cứu
thể phát âm thanh điệu Tiếng Việt một cách
cho thấy thanh điệu được phát âm bởi nhóm
chính xác. Nói cách khác, những thanh điệu
cộng tác viên người Úc trẻ gốc Việt có sự
được phát âm bởi nhóm này đã bị mất đi
thay đổi đáng kể so với ba nhóm cộng tác
những nét đặc trưng tiêu biểu của chúng –
viên còn lại. Đa số cộng tác viên người Úc
những đặc điểm khu biệt giữa thanh điệu này
trẻ gốc Việt phát âm sai thanh điệu tiếng Việt
với thanh điệu khác. Bên cạnh đó, kết quả
ít nhiều. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này
phân tích cũng chỉ ra rằng biên độ tần số âm
có thể là do: (i) nhầm lẫn các thanh điệu
cơ bản (Fundamental frequency (F0) range)
trong cùng một âm vực với nhau, (ii) khuynh
của thanh điệu của nhóm cộng tác viên ở
hướng phát âm những thanh điệu phức tạp
Australia hẹp hơn so với ba nhóm còn lại.
(khó phát âm) thành những thanh điệu đơn
Từ khoá: Thanh điệu tiếng Việt, ngôn ngữ của người nhập cư, tiếng Việt của người Úc gốc
Việt.
1. Dẫn nhập
Hiện nay, cộng đồng người Việt ở Australia
có khoảng 0,28 triệu người và tiếng Việt không
chỉ là một trong những ngôn ngữ cộng đồng phát
triển nhanh nhất mà còn là một trong những ngôn
ngữ phổ biến nhất (không kể đến tiếng Anh)
được sử dụng trong các gia đình người Việt ở
Trang 26

Australia. Ngoài ra, số người Úc trẻ gốc Việt sử
dụng tiếng Việt cũng chiếm tỉ lệ cao nhất ở 5 thủ
phủ của 5 tiểu bang của Australia [6]. Tuy nhiên,
tiếng Việt của cộng đồng người Việt ở Australia
(ngôn ngữ của người nhập cư) cũng đã chịu ảnh
hưởng sâu sắc do quá trình tiếp xúc với tiếng
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Anh ở Australia (ngôn ngữ của người bản địa)
hơn 30 năm qua. Trong bài viết này, chúng tôi
trình bày phương pháp và kết quả nghiên cứu đặc
điểm của thanh điệu tiếng Việt của người Úc trẻ
gốc Việt đang sinh sống tại thành phố Brisbane,
bang Queensland, Australia trên cơ sở đối chiếu
với đặc điểm thanh điệu tiếng Việt của người
Việt ở Việt Nam.
Các công trình nghiên cứu về tiếp xúc ngôn
ngữ cho thấy một trong những kết quả của tiếp
xúc ngôn ngữ là sự giao thoa về ngữ âm [18].
Trong những trường hợp mà ngôn ngữ của người
nhập cư tiếp xúc với ngôn ngữ của người bản địa
thì hiện tượng giao thoa về ngữ âm diễn ra ở
trọng âm, thanh điệu, ngữ điệu, phụ âm và
nguyên âm. Ví dụ, khi nghiên cứu về những
người nói song ngữ Anh-Ý ở Bắc Queensland,
Australia, Bettoni (1981) đã nêu rõ các nguyên
âm tiếng Anh được phát âm bởi nhóm những đối
tượng này đã bị ảnh hưởng bởi các nguyên âm
tiếng Ý. So (2000) đã nghiên cứu đặc điểm thanh
điệu của tiếng Quảng Đông của hai nhóm người
nói song ngữ Quảng Đông-Canada, gồm: (i)
nhóm những người di cư đến Canada khi họ nhỏ
hơn 1 tuổi và (ii) nhóm những người di cư đến
Canada khi họ được khoảng 10 đến 13 tuổi. Kết
quả nghiên cứu cho thấy đặc điểm thanh điệu của
cả hai nhóm người Quảng Đông đang sinh sống ở
Canada có sự khác biệt đáng kể so với đặc điểm
thanh điệu của nhóm người Quảng Đông bản địa.
Hơn nữa, đặc điểm thanh điệu của nhóm những
người Quảng Đông di cư đến Canada khi họ dưới
1 tuổi đã khác xa hơn nhiều so với đặc điểm
thanh điệu tương ứng của những người Quảng
Đông bản địa.

Nhóm này gồm 10 người (5 nam, 5 nữ), tuổi
từ 35 đến 54. Họ là những người nói phương ngữ
miền Nam, sống ở miền Nam trước ngày
30.04.1975 và đến Úc khi đã ngoài 20 tuổi.
Nhóm 2: Người Úc trẻ gốc Việt sống tại
Brisbane, Australia (YVA)
Nhóm này gồm 10 người (5 nam, 5 nữ), tuổi
từ 18 đến 25. Họ là những người được sinh ra
hoặc đến Australia từ khi còn rất nhỏ (độ tuổi
trung bình khi đến Australia là dưới 3 tuổi) và
lớn lên tại Australia. Họ là những người Úc gốc
Việt, nói phương ngữ miền Nam và đang học tập
tại đại học Queensland và đại học Kỹ thuật
Queensland, Australia.
Nhóm 3: Người Việt lớn tuổi sống tại Tp. Hồ
Chí Minh và Cần Thơ, Việt Nam (OVV)
Nhóm này gồm 10 người (5 nam, 5 nữ) tuổi
từ 29 đến 45 sinh sống tại Tp. Hồ Chí Minh và
thành phố Cần Thơ. Họ là những người đang nói
phương ngữ miền Nam.
Nhóm 4: Người Việt trẻ sống tại Tp. Hồ Chí
Minh, Việt Nam (YVV)
Nhóm này gồm 10 sinh viên (5 nam, 5 nữ)
tuổi từ 18 đến 23. Họ là những người nói phương
ngữ miền Nam và đang học tập tại khoa Đông
Phương, Trường Đại học Khoa học Xã hội và
Nhân văn - ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
2.2 Ngữ liệu
Ngữ liệu gồm những từ ngữ được cấu tạo
bằng một phụ âm tắc /t-/ lần lượt kết hợp với 9
nguyên âm /i/, /e/, /ɛ/, /ɯ/, /ɤ/, /a/, /u/, /o/, /ɔ/, và
3 nguyên âm đôi /ie/, /ɯɤ/, /uo/ và mỗi từ ngữ
này, được đánh lần lượt 5 dấu thanh của phương
ngữ miền Nam, như sau:

2. Phương pháp nghiên cứu
2.1 Cộng tác viên
Cộng tác viên tham gia vào đề tài nghiên cứu
của chúng tôi gồm 4 nhóm:
Nhóm 1: Người Úc lớn tuổi gốc Việt sống tại
Brisbane, Australia (OVA)

Bảng 1.Ngữ liệu
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Sau đó, các từ ngữ trên được đặt vào một cấu
trúc câu như sau:
“Đọc lại từ …. đi nhé”. Ví dụ: các cộng tác
viêc sẽ đọc “Đọc lại từ ‘ti’ đi nhé”.
Tổng số các từ ngữ sẽ được thu âm và phân
tích bao gồm:

biên độ tần số âm cơ bản (F0) tại 10 điểm cách
đều nhau trên điệu hình của mỗi thanh điệu [13].
Sau đó, chúng tôi sử dụng phần mềm thống kê
“Emu-R statistical software” để kiểm định thống
kê sự khác nhau giữa các thuộc tính ngữ âm của
các thanh điệu của 4 nhóm cộng tác viên. Các
phương pháp được sử dụng để thống kê như:
“two-way ANOVA (analysis of variance)” (tạm
dịch là phân tích phương sai hai biến); “Tukey
Post-hoc test”, và “pair-wise comparisons”.
3. Kết quả
3.1 Phân tích những thanh điệu bị phát âm sai
Kết quả nghiên cứu cho thấy đại đa số cộng
tác viên người Úc trẻ gốc Việt (9/10) đều phát âm
sai các thanh điệu tiếng Việt ít nhiều. Ví dụ: cộng
tác viên nam 3 (sm3) phát âm sai tới 61% số
thanh điệu đã đọc hoặc cộng tác viên nữ 2 (sf2)
phát âm sai 42,5% số thanh điệu đã đọc. Cộng tác
viên nữ 3 (sf3) và cộng tác viên nam 2 (sm2) phát
âm sai hai lỗi và chỉ có một cộng tác viên nam 1
(sm1) là phát âm đúng tất cả các thanh điệu (xem
bảng 2 dưới đây).
Bảng 2: Danh sách số thanh điệu bị phát âm sai
của nhóm cộng tác viên người Úc trẻ gốc Việt

(9 nguyên âm đơn + 3 nguyên âm đôi) x 5
thanh điệu x 40 cộng tác viên = 2400 từ ngữ.
2.3 Thu âm và phân tích
Các cộng tác viên được yêu cầu đọc các câu
có chứa các từ ngữ trong bảng 1, với tốc độ bình
thường. Chúng tôi sử dụng chương trình Praat [2]
để thu âm. Ngoài ra, các cộng tác viên cũng được
phỏng vấn một số chủ đề như: cuộc sống thường
ngày ở Australia, việc học tập tiếng Việt, các
môn thể thao yêu thích, các món ăn Việt Nam,…
Mục đích là thu thập thêm cứ liệu phục vụ cho
việc nghiên cứu đề tài. Dựa trên cứ liệu, chúng
tôi tiến hành (i) phân tích các thanh điệu bị phát
âm sai; (ii) phân tích và so sánh điệu hình của các
thanh điệu; Sử dụng phần mềm “Emu Speech
Tools” để phân tích và lấy những tham số âm học
cơ bản như (iii) độ dài của thanh điệu; và (iv)
Trang 28

Cộng tác viên

Số thanh
điệu bị phát
âm sai

Số phần trăm
(%) của thanh
điệu bị phát
âm sai

Cộng tác viên nữ 1
(sf1)

45

37.5

Cộng tác viên nữ 2
(sf2)

51

42.5

Cộng tác viên nữ 3
(sf3)

2

1.7

Cộng tác viên nữ 4
(sf4)

28

23.3

Cộng tác viên nữ 5
(sf5)

3

2.5

Cộng tác viên nam 1
(sm1)

0

0

Cộng tác viên nam 2
(sm2)

2

1.7
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Cộng tác viên nam 3
(sm3)

73

61

Cộng tác viên nam 4
(sm4)

14

11.7

Cộng tác viên nam 5
(sm5)

23

19.2

Qua phân tích các thanh điệu bị phát âm sai
của nhóm cộng tác viên người Úc trẻ gốc Việt,
chúng tôi nhận thấy các thanh điệu bị phát âm sai
có thể do các nguyên nhân sau đây:
(a) Các thanh điệu có cùng âm vực thường bị
phát âm lẫn lộn với nhau. Ví dụ: Nhóm các thanh
điệu thuộc âm vực thấp như huyền, hỏi, và nặng
hoặc nhóm các thanh điệu thuộc âm vực cao như
thanh ngang, sắc và ngã1 thường bị phát âm lẫn
lộn với nhau. Nhóm cộng tác viên người Úc trẻ
gốc Việt có lẽ không phân biệt được những tính
chất và đường nét đặc thù của mỗi thanh điệu
trong cùng âm vực nên họ đã phát âm lẫn lộn
thanh điệu này với thanh điệu khác.
(b) Hiện tượng nhược hoá các thanh điệu khó
phát âm. Dựa trên kết quả phân tích, chúng tôi
thấy một số cộng tác viên trong nhóm này đã
phát âm thanh ngã/hỏi của phương ngữ miền
Nam hoặc thành một thanh điệu thuộc nhóm âm
vực thấp (nặng, huyền) hoặc thành một thanh
điệu ở nhóm âm vực cao (ngang, sắc). Nói cách
khác, đường nét âm điệu của những thanh có hai
hướng, khó phát âm này (ngã/hỏi) đã bị mất đi
những nét riêng biệt, đặc trưng của chúng, và vì
thế dễ đồng nhất với đường nét âm điệu của
những thanh có một hướng, dễ phát âm (sắc hay
huyền). Hiện tượng phát âm một thanh điệu phức
tạp (khó phát âm) thành một thanh điệu đơn giản
(dễ phát âm) cũng được So (2000) nêu lên khi
nghiên cứu nhóm người Trung Quốc thế hệ thứ
hai, đang định cư ở Canada.
Ngoài ra, các cộng tác viên thuộc nhóm người
Úc trẻ gốc Việt cũng thường lẫn lộn các dấu
thanh với nhau. Chẳng hạn, họ nhầm lẫn dấu sắc

1

Thanh ngã được phát âm theo phương ngữ Bắc

với dấu huyền, dấu hỏi với dấu ngã. Điều này
cũng đưa đến tình trạng phát âm sai các thanh
điệu.
3.2. Phân tích và so sánh điệu hình của các
thanh điệu
Kết quả phân tích và so sánh điệu hình của
các thanh điệu của 4 nhóm cộng tác viên cho thấy
điệu hình của các thanh điệu của nhóm người Úc
trẻ gốc Việt có sự khác biệt đáng kể so với điệu
hình của các thanh điệu tương ứng của 3 nhóm
cộng tác viên còn lại.
Thanh điệu được phát âm bởi nhóm cộng tác
viên người Úc lớn tuổi gốc Việt và hai nhóm
cộng tác viên người Việt bản ngữ thường có điệu
hình tương tự so với mô tả truyền thống và ít khi
thấy những thanh điệu có điệu hình khác thường.
Trái lại, thanh điệu được phát âm bởi nhóm cộng
tác viên người Úc trẻ gốc Việt có điệu hình bình
thường như mô tả truyền thống thường không
nhiều. Và những thanh điệu được phát âm bởi
nhóm này có điệu hình khác thường lại thường
chiếm số lượng nhiều. Sau đây là ví dụ minh hoạ
cho hiện tượng trên.
Hai hình dưới so sánh điệu hình của thanh
ngã/hỏi được phát âm bởi cộng tác viên người
Việt trẻ bản ngữ (bên trái) và người Úc trẻ gốc
Việt (bên phải). Điệu hình của thanh điệu ngã/hỏi
(ở phần C, được chỉ bằng một mũi tên) của cộng
tác viên người Việt trẻ bản ngữ có đường nét rất
rõ và sắc nét. Nó có hai hướng rõ rệt. Đường nét
âm điệu của thanh này đi xuống thấp dần, đến
khoảng 1/5 của thanh thì chuyển sang một nét đi
lên, và kết thúc cao hơn so với cao độ xuất phát
của nó. Trái lại, điệu hình của thanh ngã/hỏi
được phát âm bởi cộng tác viên người Úc trẻ gốc
Việt có đường nét khá khác biệt so với mô tả
truyền thống về thanh ngã và hỏi. Đường nét âm
điệu của nó hầu như bằng phẳng và kéo dài
khoảng 1/5 của thanh điệu. Sau đó, đi dần lên ở
4/5 cuối của thanh điệu. Đường nét âm điệu khác
thường của thanh ngã/hỏi này gần giống với
đường nét của thanh sắc.
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Việt, phát âm thanh điệu ngã/hỏi có điệu hình
như 3 nhóm trên chỉ chiếm khoảng 47%.
3.3. Độ dài thanh điệu (Tone duration)
Kết quả phân tích phương sai hai biến
(ANOVA) cho thấy độ dài của thanh điệu của
các nhóm cộng tác viên và của các thanh điệu có
sự khác biệt đáng kể (groups: F(3, 2277)=137.28,
p<0.0001; tones: F(4, 2277)=8.26, p<0.0001),
trong khi đó sự tương tác giữa các nhóm và các
thanh điệu không có sự khác biệt lớn.
Kết quả phân tích của “The Post-hoc Tukey
test” đối với các nhóm cũng chỉ ra rằng có sự
khác biệt đáng kể (p<0.0001) về độ dài của thanh
điệu giữa các cặp nhóm so sánh như OVA-YVA,
OVA-OVV, OVA-YVV, YVA-OVV, và YVAYVV (p<0.0001). Kết quả phân tích của “The
Post-hoc pair-wise comparison” về độ dài thanh
điệu của các thanh điệu của mỗi cặp so sánh cũng
cho thấy có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm
so sánh OVA-OVV, OVA-YVV, YVA-OVV, và
YVA-YVV.
Tóm lại, kết quả các phân tích trên chỉ ra rằng
độ dài thanh điệu của tất cả các thanh điệu của
các nhóm cộng tác viên đã có sự khác biệt đáng
kể.
3.4. Biên độ tần số âm cơ bản (Fundamental
frequency (F0) range)

Kết quả thống kê cho thấy điệu hình của thanh
điệu ngã/hỏi của 3 nhóm cộng tác viên (OVA,
OVV và YVV) thường là có hai hướng (tương tự
với những mô tả truyền thống): đi xuống ở
khoảng 1/4 của phần đầu thanh điệu và đi lên
mạnh hơn ở khoảng 3/4 phần còn lại của thanh
điệu. Cụ thể, nhóm OVA, OVV, và YVV phát
âm thanh điệu ngã/hỏi có điệu hình như miêu
tả ở trên lần lượt là 70%, 89% và 88%. Trong
khi đó, nhóm cộng tác viên người Úc trẻ gốc
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Kết quả phân tích phương sai hai biến
(ANOVA) cho thấy biên độ tần số cơ bản của các
thanh điệu của các nhóm cộng tác viên và các
thanh điệu cũng có sự khác biệt đáng kể (groups:
F(3, 2267)=66.73, p<0.0001; tones: F(4,
2267)=8.66, p<0.0001), trong khi đó sự tương tác
giữa các nhóm và thanh điệu không có sự khác
biệt lớn (Groups x Tones: F(12, 2267)=1.67,
p=0.06>0.0001).
Kết quả phân tích “Post-hoc Tukey test” đối
với biên độ tần số cơ bản của các thanh điệu cũng
chỉ ra rằng các cặp so sánh OVA-YVA, OVAOVV, OVA-YVV, YVA-OVV, và YVA-YVV
có khác biệt đáng kể. Nói chung, biên độ tần số
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cơ bản của các thanh điệu của hai nhóm ở
Australia rộng hơn đáng kể (OVA: 211,7 ms và
YVA: 218,4 ms) so với biên độ tần số cơ bản đối
với các nhóm cộng tác viên bản ngữ (OVV:
167,8 ms và YVV: 170,9 ms).

song ngữ Anh - Việt. Những vấn đề này sẽ được
chúng tôi nghiên cứu trong những công trình sau.
Từ kết quả nghiên cứu trên, chúng tôi muốn nêu
một vài điểm cần lưu ý khi dạy tiếng Việt cho
người trẻ em người Úc gốc Việt ở Australia.

Kết quả phân tích “Post-hoc pair-wise
comparisons” cũng cho biết thêm biên độ tần số
cơ bản của các thanh điệu của 2 nhóm cộng tác
viên ở Australia rộng hơn so với so với 2 nhóm
cộng tác viên ở Việt Nam.

Tiếng Việt là một ngôn ngữ có thanh điệu và
khi thanh điệu thay đổi thì ý nghĩa của từ ngữ
cũng thay đổi theo. Do vậy, việc giúp các học
sinh phát âm đúng thanh điệu là công việc rất
quan trọng. Giáo viên phải giúp các em phân biệt
được sự khác nhau giữa các dấu thanh cũng như
những đặc trưng cơ bản của mỗi thanh điệu như:
thanh điệu đó thuộc âm vực cao hay thấp; sự
khác nhau về cao độ của mỗi thanh điệu trong
cùng một âm vực; đường nét của thanh điệu bằng
phẳng, đi xuống hay đi lên; thanh điệu đó một
hướng (đi lên hoặc đi xuống) hay thanh điệu đó
có hai hướng (đi xuống sau đó đi lên),…. Giáo
viên nên sử dụng các phần mềm phân tích ngữ
âm như Praat, Emu, Speech Analyzer 2.7,… để
thu âm trực tiếp thanh điệu mà các học sinh phát
âm, sau đó hiện thị hình ảnh điệu hình của thanh
điệu trên màn hình máy tính và so sánh chúng
với các điệu hình chuẩn của các thanh điệu, để
các em có thể so sánh và có những điều chỉnh
phù hợp.

4. Kết luận
Dựa vào kết quả phân tích định lượng, định
tính cũng như ngữ âm học thực nghiệm các cứ
liệu thu thập được vừa trình bày ở trên, có thể kết
luận rằng, thanh điệu tiếng Việt được phát âm bởi
nhóm cộng tác viên người Úc trẻ gốc Việt, sinh
ra và lớn lên ở Australia đã có những thay đổi và
khác biệt đáng kể so với thanh điệu được phát âm
bởi người bản ngữ. Có thể có nhiều nguyên nhân
dẫn đến tình trạng trên. Chẳng hạn, những thanh
điệu này đã bị biến dạng hay bị mất đi những nét
riêng biệt, nét đặc thù của chúng khi phát âm do
nhóm cộng tác viên người Úc trẻ gốc Việt không
thể phát âm thanh điệu tiếng Việt một cách chính
xác. Hay do có sự giao thoa giữa thanh điệu của
tiếng Việt với trọng âm, ngữ điệu của tiếng Anh
của những cộng tác viên này – những người nói
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Analysing some Characteristics of the
Vietnamese Tones produced by Young
Vietnamese Australian People (for the
Teaching of the Vietnamese language)


Dao Muc Dich
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ABSTRACT:
This paper reported a study that
acoustically examined the tonal features of
Vietnamese language used by the
Vietnamese community in Australia. Tones
produced by older (n=10) and younger
(n=10) Vietnamese Australians residing in
Brisbane, Australia, were acoustically
examined and compared with those
produced by corresponding older (n=10) and
younger (n=10) Vietnamese residing in Ho
Chi Minh/Can Tho City, Vietnam. The results
showed that the main patterns of
mispronunciation of tones by the younger
Vietnamese in Australia (YVA) include (i)
confusing tones which are in the same
registers or/and have similar characteristics,

(ii) the tendency to pronounce complicated
tones as simple tones, and (iii) confusing the
diacritics of tones. The results of the
frequency of melodic contour of all tones
produced by the four groups show significant
differences between the YVA group and the
other three groups in terms of the frequency
and distribution of irregular and common
tone contours of each tone, suggesting that
the YVA group failed to produce the tones
correctly or did not reach the required
standard of tone production of contemporary
standard Vietnamese. In addition, the results
of tone contours showed that the tonal range
of the YVA group is narrower than that of the
other three groups.

Keywords: Vietnamese tones, migrant languages, Vietnamese language in Australia,
Vietamese language of Vietnamese Australian people.
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