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1. Ngữ âm – điều kiện cần để học tốt tiếng Anh
Ngữ âm, cụ thể là phát âm, trong việc học tiếng Anh là một trong những kỹ
năng khó nhất đòi hỏi người học phải dành nhiều thời gian và nỗ lực để đạt được
(Aliaga García, 2007; Martínez-Flor et al. 2006; Pourhosein Gilakjani, 2016).
Việc phát âm đúng - một năng lực căn bản mà người học tiếng Anh phải rèn luyện
- là điều kiện cần để học tiếng Anh thành công; ngược lại, người học sẽ gặp nhiều
khó khăn trong việc học tiếng (Pourhosein Gilakjani, 2012). Theo Morley (1991),
dạy cho người học phát âm đúng không phải là dạy cho người học phát âm như
người bản xứ (người sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ nhất); phát âm đúng là
phát ra âm thanh đạt được mục tiêu giao tiếp bằng lời nói.
2. Đặc điểm của ngữ âm chuẩn
Có nhiều nhận định khác nhau về ngữ âm chuẩn. Có hai đặc điểm của ngữ
âm chuẩn được nhiều tác giả nghiên cứu về ngôn ngữ thừa nhận, đó là phát âm
đúng và phát âm được chấp nhận.
2.1. Phát âm đúng
Có rất nhiều cách hiểu khác nhau về phát âm đúng. Theo các tác giả như
Cook (1996), Yates (2002), Pourhosein Gilakjani (2016), phát âm đúng được định
nghĩa là việc tạo ra những âm thanh chứa đụng một nghĩa hoàn chỉnh nhằm đạt
được mục đích trao đổi thông tin giữa người nói và người nghe.
2.2. Phát âm được chấp nhận
Trước hết phát âm được chấp nhận được hiểu là người nghe hiểu được
thông điệp cần chuyển tải qua chuỗi âm thanh được phát ra bởi người nói. Theo
tác giả Morley (1994), việc phát âm được chấp nhận nghĩa là không được quá
khác biệt so với một chuẩn đã được chấp nhận. Theo tác giả James (2010), khi
bạn mở các kênh CNN International, BBC, Sky News, bạn sẽ được nghe được đủ
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loại giọng nói từ những người đến từ mọi miền thế giới. Tất cả những kênh truyền
hình này đề được xem là sử dụng ngữ âm tiếng Anh được chấp nhận. Người học
tiếng Anh không thể không chú trọng đến ngữ âm, vì nó giữ một vị trí then chốt
trong quá trình học để sử dụng tiếng Anh (Zielinski, 2009).
3. Một số nhận thức sai trong việc dạy - học phát âm
Mặc dù tính quan trọng của việc phát âm trong việc học để sử dụng được
ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng được thừa nhận, song trong việc dạy
- học phát âm thường xuất hiện một số nhận thức chưa đúng dẫn đến việc học
tiếng Anh vừa mất thời gian và không đạt hiệu qua mong muốn.
Theo tác giả Harmer (2001), việc dạy và học ngữ âm chưa được quan tâm
đúng mức. Có nhiều lý do biện minh cho sự lơ là này.
Về phía người học, họ cho rằng họ không cần học phát âm, thậm chí còn
nghĩ rằng học ngữ âm là sự lãng phí thời gian. Họ khẳng định giao tiếp thành công
là đủ. Rất nhiều người học còn suy nghĩ rằng họ có thể nói chuyện được với thầy
cô (người bản ngữ và người không phải là bản ngữ) và các bạn trong lớp học tiếng
Anh và họ không gặp vấn đề gì. Thực ra suy nghĩ này không đúng. Một là, giảng
viên có thể hiểu người học dễ dàng vì "tai của thầy giáo" đã quen với tiếng Anh
"dỏm". Hai là, người học có cùng ngôn ngữ thứ nhất thường có những "kiểu" phát
âm giống nhau và có những lỗi phát âm giống nhau dẫn đến họ dễ dàng hiểu nhau.
Ba là, tiếng Anh trong khuôn khổ một lớp học không phải là môi trường thật
(simulation), và thường người học không có cơ hội để tiếp xúc với người bản xứ
(Harmer, 2001).
Về phía người dạy, rất nhiều giáo viên không xem trọng việc dạy ngữ âm
(không xem đây là một phần cấu tạo nên chỉnh thể trong việc giúp người học nắm
bắt được ngôn ngữ). Theo Harmer (2001), họ chủ yếu quan tâm đến dạy ngữ pháp,
từ vựng; họ tập trung giúp người học luyện tập các kỹ năng làm bài tập đọc hiểu
và nghe hiểu. Dù ngữ pháp và từ vựng là những yếu tố quan trọng, song chúng trở
nên vô ích nếu người học (người sử dụng chúng) không thể phát âm đúng. Người
bản xứ hoặc những người học tiếng Anh "chuẩn" vẫn có thể hiểu nếu người học
sai về ngữ pháp, nhưng sẽ rất khó khăn để hiểu nếu âm thanh của từ vựng phát ra
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không đúng hoặc vô tình nhầm lẫn sang âm thanh của từ vựng hoàn toàn khác
không liên quan đến ngữ cảnh đang diễn ra. Ngoài ra, rất nhiều giáo viên nghĩ
rằng phát âm "đúng" rất khó và mất nhiều thì giờ để giúp người học đạt được điều
đó. Từ đó, giáo viên thiếu đầu tư về phương pháp, tài liệu, và thời lượng cần thiết
để giúp người học luyện tập ngữ âm. Một số giáo viên thậm chí còn suy nghĩ rằng
người học có thể tự học được ngữ âm mà không cần sự hướng dẫn của giáo viên.
Nhận định này được Kenworthy (1987) chỉ ra rằng chỉ có một số người học rất
nhỏ làm được vì những người học này có được những cảm nhận về âm thanh tốt,
có động lực thôi thúc hội nhập và có quyết tâm. Theo Kenworthy (1987) và
Harmer (2001), giáo viên phải là người thuyết phục người học học ngữ âm (luyện
tập phát âm) đúng. Giáo viên phải là người xác định cho người học rằng bài học
đầu tiên và tiên quyết là ngữ âm. Nếu người học không đạt được phát âm tốt ngay
từ đầu quá trình học, họ rất có thể học sai cách. Việc học phát âm đúng còn là điều
kiện cần để phát triển kỹ năng nói (Harmer, 2001).
4. Vai trò của giáo viên trong việc giúp người học rèn luyện kỹ năng
phát âm
Morley (1991) nói rằng giáo viên không phải là người dạy, mà là người hỗ
trợ việc học và rèn luyện kỹ năng phát âm của người học. Trước hết giáo viên
phải là người làm được 2 việc: (1) là một trong "chuẩn" được chấp nhận, và (2)
có khả năng giúp người học ý thức về việc phát âm của bản thân và tự điều chỉnh
hướng tới mục tiêu "chấp nhận".
Để làm được 2 việc trên, các nhà ngôn ngữ học trên thế giới đưa ra một số
đề xuất về phía người giảng day sau:
(1) Bản thân giáo viên phải luôn ý thức hoàn thiện kỹ năng phát âm của
mình (Shahzada, 2012). Chính giáo viên là một trong những "chuẩn" mà sẽ được
người học "sao chụp" lại.
(2) Trong quá trình dạy học ngữ âm, giáo viên cần nói chậm và rõ ràng và
cần phải tạo cho người học một cảm giác rằng ngôn ngữ của giáo viên là chấp
nhận được. Điều này giúp người học nâng cao kỹ năng phát âm của mình bằng
cách lắng nghe cẩn thận và tái tạo lại (Bradley - Bennett, 2007).
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(3) Giáo viên cần phải giúp người học nhận thức rằng nói chậm với phát
âm đúng quan trọng hơn việc nói nhanh nhưng phát âm sai. Người học phải hiểu
nhận thức rằng việc nội dung trình bày được người nghe hiểu đúng và đầy đủ mới
là quan trọng và là điều người nghe chờ đợi, chứ không phải "vẻ lưu loát" như
người bản xứ (Rasekhi Kolokdaragh, 2010).
(4) Giáo viên cần phải tìm hiểu và nắm bắt được những khó khăn của người
học trong việc rèn luyện kỹ năng phát âm (Shahzada, 2012). Trên cơ sở đó, giáo
viên sẽ tìm ra phương cách phù hợp cho từng đối tượng người học.
(5) Giáo viên phải là người làm quen với hai chuẩn tiếng Anh hiện nay trên
thế giới là chuẩn của người Anh và chuẩn của người Mỹ (Rasekhi Kolokdaragh,
2010). Việc này trước hết giúp khẳng định vị trí "chuẩn" của giáo viên và tăng
thêm tính thuyết phục đối với người học.
(6) Giáo viên phải đặt ra những mục tiêu có thể đạt được đối với (từng)
người học (Thanasoulas, 2002). Điều này có tính thúc đẩy sự nỗ lực của người
học hướng tới sự tự tin cũng như sự tự hoàn thiện của bản thân người học.
5. Thực trạng và giải pháp đối với việc nâng cao kỹ năng phát âm của
sinh viên tại học viện cán bộ
Là một giảng viên trực tiếp tham gia dạy các học phần tiếng Anh giao tiếp
1,2,3,4 với chuẩn đầu ra mong muốn là bậc 3 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6
bậc dùng cho Việt Nam của Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho sinh viên chính quy của
các Khóa 1,2,3,4, tôi nhận thấy việc rèn luyện kỹ năng phát âm của sinh viên có
một số vấn đề sau:
(1) Phần lớn sinh viên không có nền tảng lý thuyết và thực hành về hệ thống
nguyên âm và phụ âm của tiếng Anh. Để học tốt một ngôn ngữ, dù là ngôn ngữ
thứ nhất (còn gọi là ngôn ngữ mẹ đẻ), bài học đầu tiên chính là giúp cho người
học nắm bắt được và thực hành được việc tạo ra những âm thanh đúng của nguyên
âm và phụ âm. Riêng trong tiếng Anh còn có khái niệm nguyên âm kép và chùm
phụ âm.
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(2) Một bộ phận lớn sinh viên không có nỗ lực rèn luyện phát âm; chủ yếu
còn mang tâm lý rằng chỉ cần làm được bài kiểm tra là xem như hoàn thành nhiệm
vụ học tập.
(3) Sĩ số lớp học thường trên dưới 50 sinh viên / lớp; điều này hạn chế việc
giảng viên theo dõi và hướng dẫn cho từng sinh viên chỉnh sửa những lỗi của họ
về ngữ âm nói chung và phát âm nói riêng.
(4) Bản thân giảng viên chưa thật sự thuyết phục là một trong những
"chuẩn" để người học tự tin "sao chụp" lại.
(5) Điều kiện để sinh viên được tiếp xúc nhiều với người nói tiếng Anh
chuẩn (hoặc người nói tiếng Anh là ngôn ngữ thứ nhất) gần như chưa có.
(6) Thư viện tuy đã được trang bị sách và các thiết bị điện tử phục vụ việc
học tiếng Anh; tuy nhiên phần lớn sinh viên chưa có thói quen tự học tập môn
tiếng Anh ở thư viện.
Qua những thực trạng nêu trên, tôi xin có một số đề xuất sau:
(1) Cần có các lớp bổ sung kiến thức và thực hành ngữ âm và đặc biệt rèn
luyện phát âm không nằm trong chương trình khung dành cho sinh viên;
(2) Cần có biện pháp nhằm gia tăng việc sinh viên tự học ở ngoài khuôn
khổ lớp học, cụ thể như trong phòng học của thư viện có trang bị máy tính kết nối
internet và có cài đặt sẵn các phần mềm học tiếng Anh có liên quan
(3) Tạo điều kiện cho giảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn ở
những môi trường sử dụng tiếng Anh
(4) Tổ chức các đợt sinh hoạt ngoại khóa sử dụng tiếng Anh như thuyết
trình, hát, kể chuyện, v.v… trong "không gian" của Học viện Cán bộ.
Kết luận
Ngữ âm và việc phát âm phải được hiểu không chỉ tạo ra âm thanh đúng
của từ vựng đơn lẻ và rời rạc; mà là một phần quan trọng trong việc truyền đạt
thông tin. Việc dạy - học ngữ âm phải được đưa vào các hoạt động dạy - học tiếng
trong không gian lớp học và ngoài lớp học. Giáo viên phải là người nhận thức
được tầm quan trọng của ngữ âm trong việc giảng dạy tiếng cho người học; phải
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là người động viên, hỗ trợ và "huấn luyện viên" trong việc giúp người học hoàn
thiện kỹ năng phát âm của mình.
Sự thành công trong việc học và thực hành ngữ âm không thể đến nếu thiếu
sự hướng dẫn của giáo viên và càng không thể đến nếu không có sự nỗ lực của
chính người học.
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