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TÓM TẮT: Việc xem xét con đường hình thành và phát triển âm giọng và phương ngữ rất 

quan trọng vì chính âm giọng và phương ngữ là những bước đầu tiên trong việc phát triển 

ngôn ngữ của chúng ta. Chúng ta có thể thay đổi âm giọng của mình bởi vì âm giọng của 

chúng ta có thể thay đổi theo thời gian khi nhu cầu và cảm xúc của chúng ta thay đổi. Điều 

này có thể xảy ra một cách có ý thức, vô thức hoặc tự nhiên mà không cần nhiều nỗ lực. Âm 

giọng hay giọng địa phương hoặc cách phát âm và tiếng địa phương không giống nhau và 

không phải là một. Như vậy, phương ngữ là một khái niệm rộng hơn giọng địa phương. Và 

chúng ta cần nhớ rằng một số người có âm giọng và tiếng địa phương trong khi những người 

khác lại không có. Trong khi đó, sự đa dạng phương ngữ phản ánh hai điều (1) ngôn ngữ thay 

đổi theo thời gian và (2) những người sống cùng một khu vực hoặc có cùng bản sắc xã hội thì 

cùng nói một phương ngữ. 

Từ khóa: âm giọng, phương ngữ, ngôn ngữ, phát âm, âm thanh. 

ABSTRACT: The consideration of the way of formation and development of accent and 

dialect is very important because it is the accent and dialect which are the first step in the 

development of our language. We may change our accent because our accent may change 

over time when our needs and our feelings change. This can happen consciously or 

unconsciously or naturally without much effort. Accent or dialect or pronunciation is not the 

same and not one thing. Thus, the dialect is a broader concept. And we need to remember 

that some people have accents and dialects, while others do not. Meanwhile, the various 

dialects reflect two things (1) the language changes over time, and (2) those who live in the 

same area or the same social identity, they have the same dialect. 
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