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Qua nghiên cứu, luận án có những đóng góp như sau: 

- Đây là công trình nghiên cứu chuyên sâu về văn hóa gia đình của đồng bào dân 

tộc Mường ở tỉnh Hòa Bình dưới góc độ văn hóa học - một hướng nghiên cứu đang 

được nhiều nhà khoa học chú trọng. Luận án đưa ra bức tranh tổng quan chung về văn 

hóa gia đình người Mường, góp phần hệ thống hóa các nguồn tư liệu tạo thauanj lợi cho 

những ai quan tâm nghiên cứu người Mường sau này. 

- Để có nguồn tư liệu phục vụ cho việc nghiên cứu, luận án tập hợp nhiều nguồn tư 

liệu thành văn, bổ sung thêm tư liệu điền dã ở các vùng Mường mang tính điển hình. 

Trên cơ sở đó, luận án đã chỉ rõ những nét chung và riêng về văn hóa gia đình của người 

Mường ở tỉnh Hòa Bình truyền thống và những sự biến đổi hiện nay. 

- Từ kết quả nghiên cứu, tác giả luận án đưa ra dự báo về xu hướng biến đổi trong 

văn hóa gia đình của người Mường ở tỉnh Hòa Bình. Mặt khác, tác giả luận án cũng đặt 

ra một số vấn đề về bảo tồn và phát huy các giá trị trong văn hóa gia đình của người 

Mường ở tỉnh Hòa Bình sao cho thiết thực với đời sống cộng đồng. 

- Luận án sẽ là nguồn tài liệu tham khảo cho các giảng viên, sinh viên ngành văn 

hóa học, dân tộc học, nhân học và các nhà khoa học quan tâm đến lĩnh vực văn hóa gia 

đình của dân tộc Mường ở tỉnh Hòa Bình. 

                                                                  Hà Nội, ngày 18  tháng 12  năm 2016 

Người hướng dẫn  

 

 

 

 

 

PGS. TS. Trần Đức Ngôn 

 

 

    Nghiên cứu sinh 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Hoa 

 


