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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài  

Văn hóa là cái gốc của một dân tộc, thể hiện những đặc tính 

riêng của mỗi dân tộc. Khi một dân tộc nào đó mất đi thể chế chính 

trị, bị cai trị bởi ngoại bang nhưng còn văn hóa của dân tộc thì dân 

tộc đó vẫn tồn tại. Một dân tộc chỉ bị xóa khỏi bản đồ thế giới khi 

dân tộc đó mất đi bản sắc văn hóa của mình. Chính vì vậy nghiên 

cứu văn hoá, nghiên cứu đời sống đối với mỗi dân tộc là nghiên cứu 

toàn bộ những sáng tạo và phát minh của dân tộc đó trong lịch sử, xã 

hội. Qua đó tìm ra được những đặc sắc tinh tuý trong hệ thống giá trị 

truyền thống văn hoá của dân tộc để tôn vinh, phát huy lên tầm cao 

mới phục vụ tốt hơn cho cuộc sống của thế hệ tương lai.  

Ngôn ngữ và văn hóa là hai đối tượng gắn bó mật thiết với 

nhau, văn hóa là nội dung và ngôn ngữ là phương tiện chuyển tải nội 

dung đó. Nắm được ngôn ngữ của dân tộc nào đó ta sẽ hiểu được văn 

hóa của dân tộc đó, sẽ biết được cách tri nhận thế giới của họ. 

Giao tiếp nói chung và giao tiếp ngôn ngữ nói riêng luôn là 

một lĩnh vực mang tính đặc thù ngôn ngữ văn hóa cao. Ở bất cứ nơi 

nào và trong bất cứ tình huống giao tiếp ngôn ngữ nào của con 

người, thì nghi thức giao tiếp đầu tiên bao giờ cũng bằng phát ngôn 

chào hỏi. Lời chào có giá trị mở thoại, là hành động đặc trưng bằng 

ngôn ngữ của con người. Tuy nhiên, mỗi dân tộc đều có những hình 

thức chào hỏi riêng của mình, mang những giá trị văn hóa riêng. 

Điều đó thể hiện đặc trưng ngôn ngữ - văn hóa - tư duy của mỗi dân 

tộc. Ở Việt Nam, lời chào có vị trí hết sức quan trọng. Nó là tiêu 

chuẩn để đánh giá đạo đức, nhân cách con người và nhiều vấn đề 

khác nữa. Với người Việt, lời chào cao hơn mâm cỗ. Điều này cho 
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thấy văn hóa chào hỏi đã trở thành một loại hình văn hóa không thể 

thiếu của người Việt.  

Chức năng cơ bản nhất của chào hỏi là để xác nhận việc 

nhận biết sự có mặt của người giao tiếp, thể hiện sự quan tâm 

và khẳng định mối quan hệ hay vị thế của người cùng giao tiếp. 

Nhưng ở những ngôn ngữ khác nhau, cách thức cụ thể trong 

chào hỏi lại không giống nhau. Việc đem quy ước sử dụng của 

ngôn ngữ này vào ngôn ngữ khác sẽ gây cho họ nhiều khó khăn 

và dễ bị hiểu lầm. Vì thế, việc nghiên cứu về cách thức chào 

hỏi của các ngôn ngữ, từ đó rút ra những nét tương đồng và dị 

biệt là cần thiết, nhất là trong nhu cầu hội nhập cũng như học 

ngoại ngữ ngày nay. Việt Nam đang ngày càng có thêm nhiều 

đối tác, nhiều mối quan hệ bạn bè thân thiện với các nước ở 

phương Tây đòi hỏi nhu cầu sử dụng thông thạo tiếng Nga, 

tiếng Anh trên nhiều lĩnh vực, tại nhiều ngữ cảnh giao tiếp 

khác nhau, giữa nhiều đối tượng tham gia giao tiếp, từ cán bộ 

công chức ở công sở, đến người công nhân lao động trong 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; từ đông đảo sinh viên 

các trường đào tạo ngoại ngữ đến cả những người xe thồ, buôn 

bán lẻ phục vụ du khách đến với “Đà Nẵng - Thành phố đáng 

sống”. Hơn nữa, sau một thời gian tiếng Nga không được 

người Việt Nam sử dụng nhiều do các nguyên nhân về chính 

trị, kinh tế, đến nay đang dần hồi phục với lượng du khách Nga 

được ghi nhận rất đông. Đặc biệt, Đà Nẵng là thành phố trẻ, 

phát triển với tốc độ rất nhanh, thu hút sự đầu tư của nhiều 

doanh nhân Nga, khách du lịch từ Liên bang Nga và các nước 

cộng hòa Liên Xô cũ kể từ sự kiện 74 du khách Nga khai thông 

đường bay Nga - Đà Nẵng vào đêm 12/5/2012. Tại cơ quan 



 3 

công sở, nhu cầu nắm bắt, thông thạo nghi thức giao tiếp là vô 

cùng quan trọng, thậm chí nghi thức chào hỏi góp phần tăng 

thêm cảm tình, thân thiện giữa các bên giao tiếp, quyết định 

gián tiếp được nhiều mục đích của buổi làm việc. 

Bắt nguồn từ thực tế và nhu cầu công tác cùng tất cả những lý 

do trên, chúng tôi nghiên cứu vấn đề đặc trưng ngôn ngữ - văn hóa 

trong hành vi chào hỏi Nga – Anh – Việt. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu một cách hệ thống 

những hành vi chào hỏi khi gặp mặt bằng tiếng Nga, tiếng Anh. 

Miêu tả tập trung vào những đặc trưng ngôn ngữ và văn hóa chào 

hỏi, từ đó đối chiếu với những lời chào hỏi tương đương có trong 

tiếng Việt, nêu ra những nét giống nhau và những điểm dị biệt trên 

bình diện ngôn ngữ, ngữ dụng và bình diện liên văn hóa. 

  Đề tài cũng đặt ra mục đích giúp sinh viên hoặc cán bộ công 

chức công tác ở cơ quan công sở có tiếp xúc với người nước ngoài 

nắm được những đặc trưng ngôn ngữ, tâm lý, xã hội, văn hóa... trong 

hành vi chào hỏi của hai ngôn ngữ hòa kết Nga và Anh, từ đó nâng 

cao năng lực và hiệu quả giao tiếp ngôn ngữ cũng như dịch thuật. 

Kết quả nghiên cứu góp phần làm phong phú thêm vốn hiểu biết về 

văn hóa chào hỏi trong tiếng Nga, tiếng Anh với tiếng Việt, giúp tiếp 

nhận và sử dụng được những ngôn ngữ này một cách hiệu quả hơn. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 Nghiên cứu tập trung vào hành vi chào hỏi thông qua các lời 

chào hỏi phổ biến, được dùng thông dụng trong giao tiếp thường nhật 

bằng tiếng Nga, tiếng Anh và tiếng Việt. Trọng tâm của nghiên cứu 

là tập hợp, hệ thống hóa, phân tích đặc trưng ngôn ngữ - văn hóa và 

đặc trưng văn hóa - xã hội của các lời chào, so sánh và khái quát hóa 
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những nét tương đồng và dị biệt của những lời chào hỏi trong tiếng 

Nga, tiếng Anh và tiếng Việt.  

 Không nằm trong phạm vi nghiên cứu của đề tài là những lời 

chào mang tính chất cá biệt, những lời chào mang tính nghi lễ đặc 

thù trong quân đội, tôn giáo... cũng như những ước lệ chào hỏi qua 

điện thoại và những hình thức giao tiếp bằng ngôn ngữ âm thanh và 

văn bản khác trên mạng. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp miêu tả 

- Phương pháp đối chiếu 

Trong quá trình nghiên cứu, các phương pháp được vận dụng 

kết hợp, có khi tùy vào từng nội dung nghiên cứu, tùy vào từng đối 

tượng cụ thể mà sử dụng chủ yếu một phương pháp thích hợp. 

Nguồn tài liệu chủ yếu là các sách tham khảo có liên quan đến 

chủ đề nghên cứu và các nguồn internet đáng tin cậy. 

5. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục các tài liệu tham 

khảo, phần chính của luận văn gồm ba chương, 13 tiết.  

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

6.1. Những công trình nghiên cứu ở trong nước có liên quan 

đến hành vi chào hỏi: Chào hỏi là đối tượng nghiên cứu của nhiều 

công trình khoa học từ nhiều nhà ngôn ngữ học và sư phạm học. Các 

công trình nghiên cứu văn hóa chào hỏi trong tiếng Việt rất phong 

phú. Năm 1989, luận văn sau đại học của Nguyễn Văn Lập “Bước 

đầu tìm hiểu nghi thức lời nói tiếng Việt” đã khái quát những tiêu chí 

nhận diện phát ngôn nghi thức lời nói (NTLN) tiếng Việt và đi sâu 

vào phân loại NTLN theo phạm vi giao tiếp, tách hành vi chào hỏi 

(HVCH) thành hai hành vi ngôn ngữ (HVNN): HVCH và HV từ biệt, 
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đồng thời khái quát thành những công thức cụ thể. Luận án PTS của 

Phạm Thị Thành (năm 1995), “Nghi thức lời nói tiếng Việt qua các 

phát ngôn: chào, cám ơn, xin lỗi”, đã chia phát ngôn chào thành hai 

loại: chào một cách tường minh – phát ngôn có động từ “chào”, chào 

một cách hàm ẩn – phát ngôn không có động từ “chào”. Tác giả Trần 

Tường Vi đã vận dụng những công thức chào hỏi của người Việt vào 

xây dựng bài tập thực nghiệm, thể hiện rõ mục đích trung tâm của 

luận văn ‘Tổ chức dạy học hành vi chào tiếng Việt cho người nước 

ngoài” (1998) đã khẳng định vai trò quan trọng của lời chào trong 

giao tiếp của người Việt, đặc biệt có vai trò quan trọng đối với người 

nước ngoài muốn tìm hiểu ngôn ngữ, văn hoá của người Việt Nam. 

Năm 2000, "Các biểu thức ngữ vi của hành vi chào hỏi trong hát 

phường vải Nghệ Tĩnh" của Ngô Văn Cảnh, "Hành vi chào hỏi trong 

hội thoại tiếng Anh và tiếng Việt" của Nguyễn Thủy Minh đã thu hút 

nhiều sự chú ý của các nhà ngôn ngữ học. Nhiều HVCH được giới 

thiệu trong "Các hình thức chào trực tiếp của người Việt" do tác giả 

Nguyễn Thị Lương thực hiện năm 2003. Cùng trong năm 2006 có ba 

công trình đáng chú ý và đi sâu nghiên cứu là "Nghiên cứu đối chiếu 

lời chào hỏi trong tiếng Hàn và tiếng Việt" của Hoàng Thị Yến, 

“Nghiên cứu văn hóa Việt – Pháp thông qua hành vi ngôn ngữ chào 

hỏi” của TS. Nguyễn Vân Dung và bài nghiên cứu của thạc sĩ 

Nguyễn Thị Hồng Ngân đã nêu một số cấu trúc lời chào của người 

Việt. Gần đây nhất, năm 2011, Nguyễn Thùy Dương đã nghiên cứu 

“Đặc trưng ngôn ngữ - văn hóa của hành vi chào hỏi trong tiếng Anh 

và Tiếng Việt”. Nhìn chung, các đề tài đều đi vào nghiên cứu từng 

HVNN trên các phương diện cấu trúc và ngữ nghĩa. Tuy nhiên, các 

đề tài chưa đi sâu vào khía cạnh văn hoá trong giao tiếp của từng 

hành vi chào hỏi.  
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6.2. Những công trình nghiên cứu của nước ngoài có liên quan 

đến HVCH: Từ những thế kỷ trước, nghiên cứu xã hội ngôn ngữ học 

nổi lên như một trào lưu tiên tiến đề cập nhiều vấn đề ngôn ngữ học 

vốn không được giải quyết một cách thấu đáo và triệt để bằng con 

đường thuần túy ngôn ngữ học. Nổi bật là những nghiên cứu của 

 triết gia Anh, John Langshaw Austin với nội dung chính của một bài 

giảng mười hai phần vào năm 1955 tại Đại học Harvard, sau khi ông 

mất, được xuất bản thành sách và phiên bản bằng tiếng Đức đầu tiên 

"Zur Theorie der Sprechakte" (Lý luận diễn ngôn) ra đời năm 1962. 

Tại thành phố Stuttgart phía Nam nước Đức năm 1994 đã có những 

công trình nghiên cứu dày công của Thomas Schürmann "Phong tục 

trong nhà hàng và phong tục chào hỏi trong quá trình văn minh 

hóa” đề cập một cách hệ thống nghi thức chào đón phù hợp với địa 

vị xã hội. Năm 1930, với nghiên cứu của Carola Otterstedt, "Lời 

chào tạm biệt trong cuộc sống thường nhật - Thể hiện lời chào gặp 

mặt và chào chia tay trong so sánh liên văn hóa”. Nhiều công trình 

nghiên cứu đối chiếu toàn diện và chuyên sâu hoạt động chào hỏi 

tiêu biểu tại Hội thảo Bangkok, Thái Lan năm 2000, trong đó bao 

gồm bài viết với nội dung phân tích lời chào trong các thứ tiếng ở 

Châu Á như: bài viết của Rinaju với "Sprachliche Umgangsformen 

in Bahasa Indonesia" (Giao tiếp ngôn ngữ ở Bahasa Indonesia) và 

Nguyễn Thị Hồng Vân với "Nghi thức chào hỏi trong tiếng Việt như 

là các dạng thức giao tiếp ngôn ngữ”  

 Cho đến nay, các HVNN mang tính lễ nghi, trong đó có HVCH 

vẫn đang được các nhà khoa học nghiên cứu chuyên sâu nhất là trong 

lĩnh vực đối chiếu, so sánh hai ngôn ngữ Nga - Việt. Các nghiên cứu 

về đề tài này chỉ có các tiểu luận của sinh viên ngoại ngữ Nga hoặc 

Anh chứ chưa có sự tổng hợp cả ba ngôn ngữ .   

http://de.wikipedia.org/wiki/John_Langshaw_Austin
http://de.wikipedia.org/wiki/Harvard-Universit%C3%A4t
http://www.econbiz.de/index.php?id=results&q=subject:%22Begr%C3%BC%C3%9Fung%22&filter_r=ALL&L=2
http://www.econbiz.de/index.php?id=results&q=subject:%22Sozialstatus%22&filter_r=ALL&L=2
http://www.econbiz.de/index.php?id=results&q=subject:%22Sozialstatus%22&filter_r=ALL&L=2
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN  

1.1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

1.1.1. Giao tiếp 

Giao tiếp (Communication) là hiện tượng phổ biến trong xã hội, 

đó là sự tiếp xúc giữa các cá thể trong một cộng đồng để truyền đạt 

một nội dung nào đó. Giao tiếp nói chung và giao tiếp ngôn ngữ nói 

riêng là một lĩnh vực mang tính đặc thù ngôn ngữ văn hóa cao. Trong 

giao tiếp, hành vi chào hỏi là hành vi nguyên thủy nhất, đặc trưng 

nhất để tạo lập các mối quan hệ xã hội. Hầu như bất cứ cuộc hội 

thoại nào cũng có hành vi chào hỏi. 

1.1.2. Hành vi ngôn ngữ  

Hành vi ngôn ngữ (speech acts) được hiểu theo nhiều cách: 

Theo George Jule, là “những hành động được thể hiện thông qua các 

phát ngôn”; Theo John R. Searle, là “những đơn vị cơ bản hoặc nhỏ 

nhất trong giao tiếp ngôn ngữ”. Trong giao tiếp, HVNN không đơn 

giản chỉ là đưa ra những câu đúng ngữ pháp mà ở mỗi câu còn có 

một kiểu hành vi nhất định được thực hiện và có thể được thực hiện 

đồng thời. John R Searle phân biệt hành vi ngôn ngữ thành ba hành 

vi ngôn ngữ bộ phận là: hành vi tạo lời (locutionary act), hành vi tại 

lời (illocutionary act) và hành vi sau lời (perlocutionary act).  

1.2. HÀNH VI NGÔN NGỮ “CHÀO” 

Chào hỏi là một hành vi ngôn ngữ dùng trong giao tiếp thường 

nhật, diễn ra một cách tự nhiên, không thể thiếu trong bất kỳ một 

ngôn ngữ nào. Để biểu thị hành vi chào hỏi, mỗi ngôn ngữ đều sử 

dụng một hoặc nhiều động từ ngữ vi – là những động từ chỉ hành 

động được thực hiện bằng ngôn từ [13, tr. 481]. Cụ thể trong từng 

ngôn ngữ như sau: 
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  1.2.1. Hành vi ngôn ngữ “chào” trong tiếng Nga 

Nghi thức chào truyền thống có tên Bánh mỳ và Muối được sử 

dụng ở hầu hết các nước nói tiếng Slavơ, bao gồm Nga, Ukraine, Ba 

Lan, Bulgaria, Croatia và Belarus. Khi ai đó quan trọng đến nhà, chủ 

nhà thường tặng bánh mỳ cùng một lọ muối đặt trong một chiếc khăn 

thêu thay cho lời chào. HVNN “привет” trong tiếng Nga thường 

được biểu đạt qua các hành vi chuẩn tắc, có dạng xác định là các lời 

chào gặp mặt với điều kiện duy nhất là các ĐTGT phải gặp nhau. 

 1.2.2. Hành vi ngôn ngữ “chào”  trong tiếng Anh 

 Văn hóa chào hỏi còn phản ánh phong cách con người, người 

Anh ghép từ “Good” với nghĩa “tốt” vào trước các danh từ chỉ thời 

gian “morning, afternoon, evening” để hình thành câu chào thông 

thường với mong muốn có một ngày có thời tiết tốt lành, trái với 

không khí luôn ẩm ướt thường nhật của “Xứ sở sương mù”.  

 1.2.3. Hành vi ngôn ngữ “chào” trong tiếng Việt 

 Trong giao tiếp, người Việt thường không ứng xử theo thông lệ 

mà có khuynh hướng thân mật hoá. Thông thường, thay cho “Chào 

anh, chào chị” người Việt thường nói “Anh/chị đi đâu đấy” (khi gặp 

trên đường), “Bà/bác đang làm gì đấy” (khách chào chủ nhà khi đến 

chơi). Hoặc chào nhau bằng cách hỏi: Ông ăn cơm chưa? Bác đi đâu 

đấy? - Hỏi mà không cần nghe câu trả lời, không thật sự muốn biết 

người được hỏi ăn cơm chưa hay đi đâu. Khi trả lời, có thể đáp lại 

một cách không đích xác, hoặc không trả lời.  

1.3. ĐẶC ĐIỂM CÁC LỜI CHÀO 

Lời chào là các đơn vị lời nói làm phương tiện biểu đạt các hành 

vi chào hỏi. Trong ngôn ngữ học hiện đại, khái niệm lời chào thuộc 

phạm trù hành vi lời nói và ngữ dụng học. “Lời chào là một nghi 

thức bắt buộc phải có trong bất kỳ một cuộc giao tiếp ngôn ngữ nào 
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trên thế giới. Đó là dấu hiệu đầu tiên, “mở màn” cho mọi cuộc tiếp 

xúc, trao đổi” [ 45, tr. 20] gồm các đặc điểm như: 

1.3.1. Lời chào là các phát ngôn mang tính nghi thức 

Các phát ngôn phục vụ cho những hành vi ứng xử mang tính 

nghi thức, diễn tả các hoạt động máy móc, mang tính quy ước, 

CTGT bày tỏ sự tôn trọng và kính mến với ĐTGT  

1.3.2. Lời chào mang tính chất thường nhật 

Hành vi chào là một hành vi nghi thức thường nhật, được thiết 

lập một cách tự nhiên với hai đặc tính: đối thoại, đòi hỏi sự trao nhận 

và trả lời; đặc tính trao đổi bởi lời chào ở thể tự nhiên có hai thành 

phần: sau lời chào phải là một lời chào đáp lại  

1.4. CÁC NHÂN TỐ CHI PHỐI HVNN CHÀO HỎI  

1.4.1. Ngữ cảnh  

Ngữ cảnh (context) là một loại môi trường phi ngôn ngữ trong 

đó ngôn ngữ được sử dụng. Nguyễn Thiện Giáp chia thành hai loại 

ngữ cảnh: Ngữ cảnh tình huống (of situation), là ngữ cảnh của một 

hiện tượng ngôn ngữ, một văn bản hay một trường hợp cụ thể của 

ngôn ngữ cụ thể. Ngữ cảnh văn hóa (context of culture) là ngữ cảnh 

của ngôn ngữ với tư cách là một hệ thống.  

1.4.2.  Chiến lược giao tiếp  

Chiến lược giao tiếp (strategy of communication) là phương 

châm và biện pháp sử dụng các HVNN trong giao tiếp nhằm giữ thể 

diện và tránh đe dọa thể diện của người tham gia giao tiếp sao cho 

cuộc giao tiếp diễn ra thuận lợi, dễ chịu, theo trình tự nhất định 

và đem lại hiệu quả mà giao tiếp đặt ra. Thứ nhất: là giúp chọn cấu 

trúc chào hỏi và cách xưng hô phù hợp. Thứ hai: người tham gia 

giao tiếp phải xác định được chính xác vị thế của mình và của đối 
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tượng giao tiếp. Thứ ba: Lối hay cách xưng hô luôn được điều chỉnh 

trong từng hoàn cảnh giao tiếp khác nhau.   

1.4.3. Thời gian 

Trong tiếng Nga và tiếng Anh thì các lời chào gặp mặt có phân 

biệt nhau về thời gian xảy ra giao tiếp: sáng – chiều – tối. Trong 

tiếng Việt không bị chi phối bởi thời gian và có thể dùng chung một 

động từ ngôn hành “chào” cho bất kỳ thời gian nào.  

1.5. CHỨC NĂNG CỦA LỜI CHÀO 

Lời chào với tư cách là đơn vị lời nói trong hoạt động giao tiếp, 

mang đầy đủ đặc tính và chức năng chung của ngôn ngữ, đó là chức 

năng nhận thức và chức năng giao tiếp. Từ góc độ cấu trúc – ngữ 

nghĩa, Phạm Thị Thành nêu lên ba chức năng của phát ngôn nghi 

thức trong đó có phát ngôn chào hỏi là: Chức năng tác động, chức 

năng lịch sự và chức năng tiếp xúc. [49].Nhìn từ góc độ ngôn ngữ - 

văn hóa, lời chào có thể quy về một số chức năng chính như: khởi 

động và định hướng tiếp xúc; hay biểu cảm hoặc xác nhận. 

1.6. MỐI QUAN HỆ GIỮA NGÔN NGỮ - VĂN HÓA 

Văn hóa và ngôn ngữ có liên hệ chặt chẽ, không thể tách rời. 

Ngôn ngữ là phương tiện chuyển tải văn hóa và văn hóa chứa đựng 

trong ngôn ngữ. Người ta đã nói rằng ngôn ngữ và văn tự là kết tinh 

của văn hóa dân tộc, nhờ ngôn ngữ và văn tự để văn hóa được lưu 

truyền và trong tương lai. Nền văn hóa cũng nhờ vào ngôn ngữ để 

phát triển. Sự biến đổi và phát triển ngôn ngữ luôn song song với 

biến đổi và phát triển văn hóa. Vậy muốn nghiên cứu sâu về văn hóa 

phải nghiên cứu ngôn ngữ; muốn tìm hiểu kỹ ngôn ngữ phải chú tâm 

đến văn hóa. Vậy mối quan hệ liên ngành ngôn ngữ - văn hóa: Là 

quan hệ giữa bộ phận và chỉnh thể, không thể tách rời nhau, ngôn 

ngữ là bộ phận cấu thành quan trọng của văn hóa. Ngôn ngữ là hình 
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thức biểu đạt và là hệ thống ký hiệu đặc biệt được dùng làm công cụ 

chuyển tải nội dung văn hóa. Ngôn ngữ và văn hóa có quan hệ tương 

tác, thúc đẩy và hạn chế lẫn nhau.  

Tiểu kết chương 1 

Như vậy, lời chào luôn hoạt dộng tích cực và được sử dụng với 

tần số cao, đóng vai trò là nhân tố xúc tác cho mọi hoạt động giao 

tiếp của con người với nhiều nội dung và mục đích khác nhau. 

Trong giao tiếp xuyên ngôn ngữ Nga – Anh – Việt, lời chào có 

thể được coi là “sứ giả” của giao lưu văn hóa vì bản thân nó phản 

ánh những nét đặc trưng văn hóa mỗi dân tộc, tác động trực tiếp đến 

cảm quan và nhận thức của đối tượng giao tiếp. Nói một cách hình 

ảnh, lời chào trong mỗi ngôn ngữ như món ăn “khai vị” hấp dẫn, 

chào mời và lôi cuốn “thực khách” tiếp tục thưởng thức, khám phá 

hương vị ngọt ngào, độc đáo của từng món ăn văn hóa phi vật thể - 

nét tinh túy của nền văn hóa truyền thống mỗi dân tộc 

Nét đặc trưng ngôn ngữ - văn hóa lần lượt sẽ được liệt kê cụ 

thể riêng theo nghi thức chào hỏi bằng tiếng Nga – tiếng Anh – tiếng 

Việt. Từ hệ thống các hành vi chào hỏi sẽ bộc lộ rõ nét hơn từng biểu 

thức ngôn ngữ cho mỗi thứ tiếng được trình bày ở chương tiếp theo. 
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CHƯƠNG 2 

HỆ THỐNG HÀNH VI CHÀO HỎI 

TRONG TIẾNG NGA, TIẾNG ANH, TIẾNG  VIỆT 

2.1. HÀNH VI CHÀO HỎI TRONG TIẾNG NGA 

Chào hỏi có nghĩa là tỏ thái độ thiện chí và tôn trọng, lịch sự 

đồng thời khẳng định, củng cố, nhấn mạnh thái độ đối với người 

quen gặp mình, và đôi khi với cả người không quen hoặc nói lên khả 

năng thiết lập quan hệ tiếp xúc cho đối thoại tiếp theo.  

2.1.1. Lời chào cơ bản, thông dụng trong tiếng Nga  

Ở phần này, tác giả trình bày một số lời chào quen thuộc thường 

được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày trong tiếng Nga như: 

Здравствуйте! Здравствуй! Добрй день! Привет! Доброе утро! 

Добрый вечер! Các lời chào có thể được sử dụng theo thời gian; có 

tính chất xã giao trịnh trọng hoặc thân mật, thông tục.  

2.1.2. Những cách thể hiện sau lời chào 

Trong nhiều tình huống chào hỏi, có một số lớn các cấu trúc, 

công thức chào hỏi – chào đáp được mở rộng lời đối thoại theo chiều 

ngang. Ở đây, tiếp ngay sau lời chào cơ bản thường có thể đặt những 

câu hỏi về chủ đề đời sống, sức khoẻ, công việc.  

2.1.3. Những câu trả lời cho những thông báo về cuộc sống, 

về sức khỏe, về công việc 

Với những dạng câu thăm hỏi ở trên thì câu ứng đáp có thể khác 

nhau, tuỳ theo tình hình công việc tốt hay xấu nhưng phải đảm bảo 

ngắn – đúng nghi thức 

2.1.4. Cách thể hiện hay dùng trong những cuộc gặp, đến 

thăm bất ngờ 

Để diễn đạt sự ngạc nhiên (mừng rỡ) lúc gặp nhau bất ngờ thì 

người Nga thường dùng các cấu trúc: Какая приятная встреча! 
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(Cuộc gặp dễ chịu biết bao!), Вот так встреча! (Được gặp thật đây 

rồi! ), Какая неожиданность! (Bất ngờ quá!) 

2.1.5. Cách diễn đạt khi có cuộc gặp gỡ hay viếng thăm 

không gây bất ngờ, ngạc nhiên 

Ngoài những tình huống gặp gỡ bất ngờ trên, trong cuộc sống 

còn có tình huống gặp nhau theo hẹn trước. Tùy theo hoàn cảnh đến 

sớm, đến đúng giờ hay muộn giờ mà người Nga cũng có những cách 

trả lời phong phú, khác nhau. 

2.1.6. Lời chào hỏi trong thư 

Thư từ của người Nga thường được bắt đầu trực tiếp từ lời xưng 

hô, không có lời hỏi, đặc biệt là trong thư từ xã giao trịnh trọng. Điển 

hình nhất thường bắt đầu bằng các cấu trúc chào hỏi như: 

Здравствуйте, + Họ và tên riêng!, Привет, + tên thân mật!, 

hoặc Добрый/ое/ый + день/утро/вечер, дорогая/ой + tên thân mật 

2.2. HÀNH VI CHÀO HỎI TRONG TIẾNG ANH  

Có rất nhiều cách để chào hỏi bằng tiếng Anh. Đôi khi chúng ta 

chỉ nói Hi! Hello! (xin chào) rất nhanh khi đi ngang qua ai đó. 

Nhưng có khi lời chào lại kéo theo cả một đoạn hội thoại dài hơn. 

Kết quả nghiên cứu của Eisentein và Bodman (1988) cho thấy chào 

hỏi có thể được phân chia thành 9 loại chiến lược như sau: 

2.2.1. Chào lướt  

Được sử dụng giữa những người quen biết hoặc có quan hệ thân 

thiết đó là “vừa chào vừa đi” (greeting on the run). Đây là tình huống 

hai người gặp nhau và trao đổi vắn tắt bằng văn phong nói.  

2.2.2. Chào nhanh  

Thực hiện trong tình huống mà lời chào được bắt đầu và kết 

thúc một cách đường đột và được gọi là “chào nhanh” (speedy 

greeting). Khác với nhóm vừa chào vừa đi về thông tin được trao đổi, 
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chào nhanh thường được thực hiện giữa những người đồng nghiệp. 

Trong cấu trúc chào hỏi thường được dùng dạng rút gọn của các từ 

hoặc đôi khi là dạng rút gọn của cả câu nhưng vẫn đầy đủ ý nghĩa. 

2.2.3. Thăm hỏi   

Thường bắt đầu giống như “chào nhanh” (speedy greeting) 

nhưng kèm theo đó là thảo luận về một, hai chủ đề nào đó trước khi 

hai người chia tay hoặc có khi mục đích của cuộc trò chuyện chỉ là 

để khoe, hoặc nói về một điều gì đó. Hello, (Chào!) Did you watch 

the football match yesterday. I missed it. (Cậu có xem trận đấu hôm 

qua không. Mình bỏ lỡ.)  

2.2.4. Chào hỏi dài   

Chào hỏi dài (the long greeting) thường bao gồm việc hâm nóng 

lại mối quan hệ giữa hai người sau một thời gian dài không gặp nhau.  

2.2.5. Chào hỏi thân mật  

Trong tình huống hai người biết nhau và thường xuyên 

có sự trao đổi với nhau được thực hiện lời “chào hỏi thân mật” (the 

intimate greeting) với rất nhiều thông tin được hàm ngôn, không diễn 

đạt bằng lời. Đôi khi, bản thân lời chào bị tỉnh lược chỉ còn lại những 

cử chỉ phi ngôn ngữ. 

2.2.6. Chào hỏi vì công việc  

Chào hỏi vì công việc (the all-business greeting) thường bắt đầu 

bằng một câu chào rất ngắn gọn, đôi khi chẳng có chào hỏi gì cả. 

Kiểu chào hỏi này chủ yếu được sử dụng khi không có những quan 

hệ xã hội thân thiết, bởi họ cho rằng người kia có rất ít thời gian, nên 

thể hiện sự tôn trọng và quan tâm bằng cách bắt đầu cuộc hội thoại là 

đề cập ngay đến công việc. 
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2.2.7. Chào hỏi giới thiệu  

Chào hỏi giới thiệu (the introductory greeting) gồm lời chào hỏi 

của những người mới gặp nhau lần đầu, có chức năng tối quan trọng 

là mở đường cho các bên tham gia giao tiếp tìm kiếm sự kết nối 

(những người bạn chung, những công việc giống nhau) hay cùng 

quan tâm đến một chủ điểm nào đó. 

2.2.8. Chào lại  

Chào lại (the re-greeting) được thực hiện để khẳng định đã chào 

người đó hoặc gặp người đó nhiều lần trong ngày. Kiểu chào này 

thường bao gồm những cử chỉ phi lời (một cái gật đầu hoặc vẫy tay) 

hoặc một vài từ nói rất nhanh về một chủ điểm hai người cùng biết. 

2.2.9. Chào trong thư  

Có nhiều loại thư khác nhau do vậy lời chào trong thư cũng theo 

đó có những hình thức khác nhau. 

2.3. HÀNH VI CHÀO HỎI TRONG TIẾNG VIỆT  

Cách chào hỏi của người Việt vô cùng phong phú, nó phản ánh 

không chỉ thông tin mà cả tình cảm của các bên tham gia giao tiếp, 

bao gồm chủ thể giao tiếp (CTGT) và đối tượng giao tiếp (ĐTGT). 

Phát ngôn chào có nhiều dạng cấu trúc khác nhau, song phần lớn đều 

có chung một đặc điểm là đều có động từ ngữ vi (ĐTNV) “chào”.  

Chúng tôi hoàn toàn nhất trí với cách phân loại các lời chào theo 

hai hình thức biểu hiện mà tác giả Phạm Thị Thành đã dày công 

nghiên cứu gồm “Lời chào biểu hiện trực tiếp tường minh” và “Lời 

chào biểu hiện không trực tiếp, hàm ẩn”.  

2.3.1. Lời chào được biểu hiện trực tiếp, tường minh 

Theo Phạm Thị Thành, “các phát ngôn chào được thể hiện một 

cách tường minh là  các phát ngôn có động từ ngữ vi “chào”. 
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Nhờ có động từ ngữ vi “chào”, nội dung của các phát ngôn được bộc 

lộ một cách trực tiếp, tường minh.” [37;tr 75] 

2.3.2. Lời chào được biểu hiện không trực tiếp, hàm ẩn 

Theo Phạm Thị Thành, các phát ngôn hàm ẩn “là các phát ngôn 

không có động từ ngữ vi chào”. Do vậy ý nghĩa chào hỏi không được 

bộc lộ trực tiếp mà được gửi vào nội dung ngữ nghĩa của các phát 

ngôn khác như reo gọi, hỏi, khẳng định, khen ..., chứa đựng nội dung 

cảm xúc như vui mừng, quan tâm, chia sẻ, ngợi khen ... và thái độ 

thân thiết và trên hết chúng là các phát ngôn có cùng nghĩa tình 

huống sử dụng: giao tiếp không chính thức, đối tượng giao tiếp thân 

quen. [37;tr 80]   

Tiểu kết chương 2 

Trong tất cả các ngôn ngữ, chức năng cơ bản nhất của chào hỏi 

là để xác nhận việc nhận biết sự có mặt của đối tượng giao tiếp, thể 

hiện sự quan tâm và khẳng định hoặc xác nhận mối quan hệ hoặc vị 

thế của những người giao tiếp hoặc nhóm người giao tiếp với nhau. 

Song ở những ngôn ngữ khác nhau, cách thức cụ thể trong chào hỏi 

lại không như nhau. Do đó, mỗi  dân tộc khác nhau sẽ có những cách 

chào hỏi rất khác nhau. 

Hành vi chào hỏi (HVCH) được thể hiện dưới nhiều hình thức 

nhằm duy trì, củng cố có hiệu quả mối quan hệ giữa những người 

tham gia giao tiếp, là sợi dây tình cảm để gắn kết những con người 

trong xã hội với nhau. Đây cũng là một hành vi (HV)  thuộc lĩnh vực 

nhạy cảm về phép lịch sự trong quan hệ của loài người. Hiện nay, 

trong xu thế hội thoại và phát triển toàn cầu, trong sự giao thoa văn 

hoá giữa các cộng đồng, việc tìm hiểu các hành vi ngôn ngữ 

(HVNN), trong đó có HVCH là cần thiết. HVCH được sử dụng trong 

mọi cuộc giao tiếp, là nghi thức đầu tiên mà các nhân vật giao tiếp 
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tham gia hội thoại phải dùng đến, nó không phải là mục đích chính 

của cuộc giao tiếp, nhưng nếu chúng ta phạm sai lầm trong HV này 

thì có thể cuộc giao tiếp không còn diễn ra như mong muốn nữa, 

thậm chí lại kết thúc. S.A.Amonasvili có nói “Sắc thái đặc biệt của 

lời chào dễ mến, đôn hậu, kích thích tinh thần, niềm vui học tập, 

hạnh phúc của sự tiếp xúc… Bạn hãy chào một người bằng một 

giọng khinh thường hoặc bằng giọng biểu thị vui sướng gặp gỡ thì 

bạn sẽ thấy, cũng chỉ những từ ấy thôi được phát âm theo những cách 

khác nhau, nó sẽ thay đổi quan hệ của người ta với bạn.” [22; 28].   

Vì vậy chúng tôi cố gắng sưu tập, nghiên cứu và tổng hợp các 

biểu hiện của hành vi chào hỏi trong từng ngôn ngữ Nga, Anh và 

Việt một cách logic, dễ hiểu hơn. Với mỗi ngôn ngữ, cấu trúc chào 

hỏi (phát ngôn ngữ vi) đều mang đậm những nét văn hóa riêng, 

phong tục riêng kèm theo cử chỉ hoặc yếu tố phi văn hóa tương ứng. 

Việc vận dụng đúng cấu trúc chào hỏi trong từng ngữ cảnh giao tiếp 

giữa các đối tượng thuộc cộng đồng ngôn ngữ khác nhau là vô cùng 

quan trọng. Sự liệt kê và tổng hợp này sẽ làm cơ sở phát hiện được 

những nét tương đồng và dị biệt của cấu trúc chào hỏi trong cả tiếng 

Nga, tiếng Anh và tiếng Việt sẽ được trình bày rõ hơn ở phần sau.  
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CHƯƠNG 3 

 NHỮNG NÉT TƯƠNG ĐỒNG VÀ DỊ BIỆT CỦA HVCH 

TRONG TIẾNG NGA, TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT 

3.1. NÉT TƯƠNG ĐỒNG  

3.1.1. Nét tương đồng trong cả ba ngôn ngữ 

- Về mặt tổng quát, các chiến lược chào hỏi bằng ba ngôn ngữ 

đều được sử dụng trong chín tình huống  

- Một số đặc trưng ngôn ngữ - văn hóa chào hỏi được sử dụng 

phổ biến trong ba ngôn ngữ.  

3.1.2. Nét tương đồng trong hai ngôn ngữ Nga – Việt 

Từ cơ sở của những nét tương đồng trong văn hóa lời chào, hai 

nước Nga và Việt có một nền văn hoá rất đặc sắc, là nơi lưu giữ rõ 

nét nhất nét đẹp tâm hồn của nhân dân hai nước. Có lẽ vì thế, trong 

giao tiếp nhân dân hai nước đều cư xử rất đúng mực, lịch sự và để lại 

ấn tượng sâu đậm trong lòng bè bạn quốc tế. Trong giao tiếp, dường 

như cả hai dân tộc đều “trọng tình, trọng nghĩa, các thành viên coi 

nhau như ngưòi một nhà”.  

Những nét tương đồng trong nghi thức lời chào trong quá trình 

giao tiếp, cả người Nga và người Việt đều mong muốn được chia sẻ 

những cảm xúc, nguyện vọng, tâm tư, tình cảm của mình cùng người 

bạn nói chuyện (ĐTGT) bằng rất nhiều cách thức: chào hỏi nhau 

bằng lời hay chào hỏi nhau bằng những cử chỉ, hành động của cơ thể: 

ánh mắt, nụ cười, cái ôm, cái lắc đầu…. 



 19 

3.1.3. Nét tương đồng trong hai ngôn ngữ Anh và Việt   

Cả ngôn ngữ Anh và Việt đều sử dụng dạng thức câu hỏi 

như một lời chào. Lời chào trong tiếng Anh và tiếng Việt đều thường 

đi kèm với cử chỉ, điệu bộ, ngữ điệu.  

3.2. NÉT DỊ BIỆT CỦA NGÔN NGỮ TRONG HVCH GIỮA 

HAI NGÔN NGỮ NGA – ANH VÀ NGÔN NGỮ VIỆT 

 3.2.1. Về dạng thức 

      Lời chào trong tiếng Anh thì đơn giản và mang tính quy chuẩn 

hơn lời chào trong tiếng Việt. Mỗi đối tượng khác nhau lại có những 

cách chào khác nhau, rất đa dạng và linh hoạt. Trong tiếng Nga và 

tiếng Anh, hầu hết các lời chào được dùng chung cho mọi đối tượng 

(Здравствуйте!, Hi!), không phân bậc giao tiếp, lựa chọn từ xưng hô 

theo giới tính, tuổi tác, quan hệ thân sơ như trong tiếng Việt (Chào 

anh! - Chào em!- Chào chị!) 

3.2.2. Về chủ đề 

Người Việt Nam với người Anh hoặc người Nga có sự lựa chọn 

khác nhau về chủ đề trong đối thoại. Những câu hỏi như “How are 

you?” hay “How are you doing?”, “Как (ваше) здоровье?”, “Как вы 

себя чувствуете?” hỏi về tình trạng sức khỏe của ĐTGT hoặc người 

thân của mình là khá phổ biến. Trong khi những câu tương tự như 

vậy rất ít xuất hiện trong tiếng Việt.  

3.2.3. Về đối tượng 

Nét đặc biệt nhất trong giao tiếp của người Việt đó là giao tiếp 

theo ngôi thứ, trật tự, địa vị trong xã hội. Người Việt thường chào 

hỏi nhau theo những cách khác nhau và không có lời chào riêng cho 

từng nhóm đối tượng khác nhau: “здравствуйте!” dùng cho những 

người lớn tuổi, những người lần đầu tiên gặp mặt trong quan hệ xã 
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giao, công việc, “привет” lại dùng cho những cuộc nói chuyện, gặp 

gỡ giữa giới trẻ, mang tính chất dân dã, thân mật hơn. 

3.2.4. Về các hành vi phi ngôn ngữ 

Người Việt Nam thường đánh giá rất cao nụ cười trong giao 

tiếp. Nụ cười và lời nói tình cảm, chân thành sẽ làm tan ngay lập tức 

cuộc nói chuyện căng thẳng và giảm bớt xung đột giữa đôi bên; 

người Nga rất thích bắt tay nhau và ôm hôn khi gặp mặt. Người Anh 

lại chuộng bắt tay và mỉm cười.  

3.2.5. Theo thời gian 

Trong giao tiếp, người Việt Nam không chào hỏi nhau theo thời 

gian diễn ra ngữ cảnh giao tiếp, còn người Nga, Anh thì lại khác, họ 

có những cách thức chào hỏi nhau theo thời gian  

3.3. ĐỐI CHIẾU BIỂU THỨC NGÔN NGỮ TRONG HÀNH VI 

CHÀO HỎI 

Biểu thức ngôn ngữ Tiếng Nga Tiếng Anh Tiếng Việt 

Lời chào trực tiếp, tường minh 

Động từ chào ! Здравствуйтe! Hi ! Xin chào! 

CTGT+chào+ĐTGT - - Em chào thầy! 

Chào+ĐTGT Здравствуй, 

Лан! 

Hi, Jone! Chào anh! 

ĐTGT Лан? Bы? Jone? You? Bác ạ! Em à? 

ĐTGT + chào! Лан! Доброе 

утро! 

Jone, Good 

night! 

Nhóc kia, chào 

em! 

Lời chào không trực tiếp, hàm ẩn (…) 

3.4. GỢI Ý CHO NGƯỜI VIỆT SỬ DỤNG TIẾNG NGA, 

TIẾNG ANH TRONG GIAO TIẾP VÀ HỌC NGOẠI NGỮ 

Kết quả nghiên cứu cho thấy có khá nhiều sự khác biệt mang 

tính vi mô nhiều hơn là vĩ mô. Ba ngôn ngữ Nga - Anh - Việt có 



 21 

nhiều điểm tương đồng về chiến lược chào hỏi, những tình huống 

chào hỏi, số lượt lời, chủ điểm trao đổi trong khi chào hỏi... nhưng 

lại khác nhau về những tiểu tiết như sử dụng những lời đáp hoàn toàn 

khác nhau trong cùng một tình huống chào hỏi, sử dụng những công 

thức chào hỏi cụ thể rất khác nhau, và một số chủ điểm được lựa 

chọn rất khác nhau. Có những chủ điểm được coi là “cấm kỵ” trong 

tiếng Nga, tiếng Anh lại được đề cập đến khá phổ biến trong tiếng 

Việt thể hiện nét văn hóa đặc trưng của các ngôn ngữ, các dân tộc.  

Về mặt công thức, cách chào hỏi trong tiếng Nga, tiếng Anh 

tuân thủ chặt chẽ hơn tiếng Việt, tiếng Việt thì lại ít khi sử dụng cách 

chào hỏi theo công thức.  

3.4.1. Trong giao tiếp 

Cuối cùng, để hoạt động giao tiếp diễn ra, người Việt Nam có 

một phương tiện biểu đạt đó là hệ thống nghi thức lời nói rất phong 

phú. Trước hết, đó là sự phong phú trong hệ thống xưng hô.  

Với lĩnh vực nghi thức chào hỏi, trong khi người phương Tây 

phân biệt kỹ các lời chào theo thời gian như chào gặp mặt, chào chia 

tay…thì người Việt Nam lại phân biệt kỹ các lời chào theo quan hệ 

xã hội và theo sắc thái tình cảm.  

Như vậy, tìm về với nghệ thuật giao tiếp là hành trình tìm về với 

cội nguồn, về với cái đẹp. Chính nét văn hóa ấy đã bồi đắp tâm hồn 

ta khôn lớn, giúp chúng ta sống tự tin hơn, nhân văn hơn... 

3.4.2. Trong học tập hay nghiên cứu 

       Từ những nét khác biệt và đồng nhất như trên đã chỉ ra, ta có thể 

rút ra được những lỗi trong việc học ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh 

và tiếng Nga để có biện pháp để khắc phục chúng.  
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KẾT LUẬN 

Giao tiếp được coi là một trong những phần quan trọng nhất, 

đóng một vai trò chủ chốt trong cuộc sống của mỗi con người, nhờ 

nó cuộc sống của chúng ta trở nên thú vị hơn, tốt đẹp hơn. 

Dân tộc Nga, cộng đồng ngôn ngữ Anh cũng giống như các dân 

tộc khác ở châu Âu coi nghi thức giao tiếp, đặc biệt là lời chào rất 

quan trọng, thiêng liêng và biểu hiện nhiều ý nghĩa trong cuộc sống 

của mỗi người. Trong lời chào của người Nga, người Anh có thể tìm 

thấy những mối quan hệ, sự quan tâm, sự gắn bó với nhau giữa anh 

em, họ hàng, đồng nghiệp…. 

Nghiên cứu đã đề cập một cách khá cặn kẽ cơ sở lý luận của 

việc nghiên cứu hành vi ngôn ngữ, cụ thể là HVCH trong tiếng Nga, 

tiếng Anh và tiếng Việt với những đặc trưng cấu trúc, chức năng 

chuyên biệt cũng như tiêu chí lựa chọn để có được hành vi ứng 

xử phù hợp ngữ cảnh giao tiếp. 

Nghiên cứu đặc trưng văn hóa - ngôn ngữ HVCH càng là bình 

diện tinh tế và nhạy cảm, bởi ngôn ngữ, bản thân nó rất đa dạng, rất 

sống động, luôn thay đổi. Song ngôn ngữ - là một trong những hành 

vi của con người - phản ánh một cách đầy đủ, trực tiếp, khách quan 

nhất mỗi con người chúng ta, đồng thời chịu sự tác động và chế ước 

của các mối quan hệ xã hội, mang nét đặc trưng văn hóa cộng đồng. 

Nghiên cứu cũng đã tổng hợp các câu chào hỏi có trong tiếng 

nước ngoài và cấu trúc chào hỏi trong tiếng Việt, xem xét và phân 

tích những lời chào hỏi này trong tương quan với các yếu tố dụng 

học (không gian, thời gian, ước lệ xã hội), các yếu tố xã hội (tuổi tác, 

vị thế xã  hội, nghề nghiệp...) cũng như các yếu tố về mục đích 

và chiến lược giao tiếp... Lời chào hỏi được phân tích về xuất xứ, về 

cách sử dụng và giá trị biểu cảm thể hiện qua các phương tiện ngôn 
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ngữ và phi ngôn ngữ, qua đó nêu bật những đặc trưng văn hóa - xã 

hội và văn hóa - dân tộc. 

Nghiên cứu đã làm rõ những nét tương đồng và dị biệt của hành 

vi chào hỏi trong tiếng Nga, tiếng Anh và tiếng Việt, nhấn mạnh đặc 

trưng văn hóa, xã hội, truyền thống của ba dân tộc, giúp hiểu và nắm 

vững nền văn hóa của Liên bang Nga, Anh và Việt Nam. 

Nghiên cứu có thể được phát triển theo hướng nghiên cứu các 

hành vi ngôn ngữ mang tính nghi thức khác như: cảm ơn, xin lỗi, 

thỉnh cẩu, bác bỏ ... để đưa ra được bức tranh đầy đủ về hành vi  

ngôn ngữ mang tính nghi thức. 

Đến lượt mình, chào hỏi cũng cần được nghiên cứu sâu hơn, 

nghiên cứu khắc họa rõ nét HVCH thể hiện qua các kênh giao tiếp: 

nói và viết, ở các giai tầng xã hội khác nhau: chính khách, viên chức, 

học sinh, đối với các đối tượng tham gia giao tiếp ở các lứa tuổi khác 

nhau: cao niên, trung niên, thanh thiếu niên... Và trên hết là nghiên 

cứu những hành vi chào hỏi của cùng một CTGT với những ĐTGT 

khác nhau, trong ngữ cảnh giao tiếp khác nhau cùng những chỉ suất 

giao tiếp khác nhau (tâm trạng, mục đích, thời gian, địa điểm...). 

Từ một góc nhìn của giao tiếp giao văn hóa (cross-cultural) hay 

liên văn hóa (inter-cultural), những nghiên cứu về giao tiếp ngôn 

ngữ với nhân tố văn hóa - ngôn ngữ trong sự so sánh với các ngôn 

ngữ khác là hướng nghiên cứu đang được chú trọng, thu hút ngày 

càng nhiều sự quan tâm của các nhà ngôn ngữ học và sư phạm học. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy có khá nhiều sự khác biệt mang 

tính vi mô nhiều hơn là vĩ mô. Hai ngôn ngữ Nga, Anh - Việt có 

nhiều điểm tương đồng về chiến lược chào hỏi, những tình huống 

chào hỏi, số lượt lời, chủ điểm trao đổi trong khi chào hỏi... nhưng 

lại khác nhau về những tiểu tiết như sử dụng những lời đáp hoàn toàn 

khác nhau trong cùng một tình huống chào hỏi, sử dụng những công 
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thức chào hỏi cụ thể rất khác nhau, và một số chủ điểm được lựa 

chọn rất khác nhau. Có những chủ điểm được coi là “cấm kỵ” trong 

tiếng Anh lại được đề cập đến khá phổ biến trong tiếng Việt. Những 

khác biệt được xác định trong nghiên cứu thể hiện nét văn hóa đặc 

trưng của ba ngôn ngữ, ba dân tộc. Người Việt cho rằng việc nhận 

xét về công việc của người kia lấy đó làm lời chào là phù hợp, hoặc 

nhận xét về bản thân người đang giao tiếp với mình đi kèm với lời 

chào là phù hợp nhưng người Nga, Anh lại cho rằng đó là điều hoàn 

toàn nên tránh. Về mặt công thức, tiếng Nga, tiếng Anh tuân thủ chặt 

chẽ hơn tiếng Việt. Điều rất khó với người học tiếng Anh là những 

câu nói đi kèm, những chủ điểm được nêu lên trong khi chào hỏi lại 

rất linh họat và khác nhiều so với tiếng Việt. Vì thế trong tình huống 

chào hỏi giữa một người bản ngữ và người học tiếng, người ta 

thường cảm thấy người học tiếng thường chào hỏi một cách khá “cộc 

lốc”, hoặc đưa ra những chủ điểm trao đổi không thật sự phù hợp 

làm cho cuộc đối thoại có thể bị kết thúc đột ngột. 

Tuy nhiên việc nghiên cứu không thể dừng ở trong giao tiếp 

bằng lời vì các yếu tố phi ngôn ngữ đóng một vai trò vô cùng quan 

trọng trong việc tạo nghĩa của các phát ngôn và cũng là những hành 

vi vô cùng khác biệt giữa những nền văn hóa khác nhau và nhiều khi 

một hành vi mang tính lịch sự trong một nền văn hóa có thể bị coi là 

bất lịch sự trong một nền văn hóa khác. Chính vì vậy mà chúng tôi 

mong muốn sẽ tiếp tục nghiên cứu HVCH cũng như một số hành vi 

khác như Cảm ơn, Xin lỗi trong giao tiếp bằng lời và phi lời trong 

một nghiên cứu chuyên sâu nhằm hiểu rõ hơn các vấn đề liên quan 

đến ngôn ngữ và văn hóa nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học trong sinh viên và học viên theo học thạc sĩ tại 

nhà trường. 


