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TRÍCH YẾU LUẬN ÁN  
 

I. Tóm tắt mở đầu 

Đề tài luận án: Văn hóa gia đình người Mường ở Hòa Bình 

Chuyên ngành: Văn hoá học        Mã số: 62310640 

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Kim Hoa 

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Đức Ngôn 

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Văn hoá Hà Nội 

2. Nội dung bản trích yếu: 

2.1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án 

2.1.1. Mục đích  

- Luận án tập trung mô tả, phân tích và làm sáng rõ về văn hóa gia đình của người 

Mường từ truyền thống đến hiện tại, nhằm khẳng định những yếu tố tốt đẹp có sức lan 

tỏa lớn đến văn hoá của vùng.  

- Chỉ ra những đặc điểm, sự biến đổi của văn hoá gia đình người Mường góp phần 

bảo tồn, phát huy những giá trị tốt đẹp phục vụ công cuộc xây dựng nông thôn mới 

trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập.  

2.1.2. Đối tượng nghiên cứu 

Văn hóa gia đình của người Mường biểu hiện trên các phương diện: quan niệm về 

gia đình; văn hóa ứng xử; giáo dục và nghi lễ trong gia đình.  

2.2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng 

Trên cơ sở quan điểm nghiên cứu liên ngành Văn hóa học – Dân tộc học – Xã hội 

học, luận án sử dụng các phương pháp cụ thể: Nghiên cứu cấu trúc, Điền dã Dân tộc 

học; Điều tra xã hội học; So sánh. 

2.3. Các kết quả chính và kết luận 

- Hòa Bình là cái nôi của nền văn hóa Mường (người Mường chiếm 62% dân số 

toàn tỉnh), là cửa ngõ của vùng Tây Bắc. Hòa Bình đang bước vào thời kỳ hội nhập văn 

hóa thế giới, nhiều vấn đề về gia đình đang diễn ra phức tạp. Văn hóa gia đình truyền 

thống ở đây được xem là có tính điển hình cho người Mường ở Việt Nam hiện nay. Gia 

đình Mường là nơi bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Luận án đã chỉ ra văn hóa 

gia đình truyền thống của người Mường ở Hòa Bình mang tính đa dạng, chịu sự ảnh 



hưởng của quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa với dân tộc khác, đặc biệt là với dân tộc 

Kinh. Tuy nhiên, văn hóa gia đình truyền thống của người Mường cũng vẫn giữ được 

những nét bản sắc riêng biệt của mình.  

- Luận đã làm rõ, từ 1986 đến nay, sự biến đổi văn hóa gia đình người Mường ở 

tỉnh Hòa Bình đã diễn ra khá sâu sắc trên cả 4 phương diện: quan niệm về gia đình, ứng 

xử gia đình, giáo dục gia đình và các nghi lễ trong gia đình. Về cơ bản, sự biến đổi được 

thực hiện theo chiều hướng bình đẳng hóa, cá nhân hóa, đơn giản hóa và hiện đại hóa. 

Tuy nhiên, quá trình biến đổi cũng có những mặt tích cực và tiêu cực. 

- Luận án đưa ra các giải pháp để bảo tồn những giá trị của văn hóa gia đình truyền 

thống và phát huy những mặt tích cực trong quá trình biến đổi, các cấp lãnh đạo và 

ngành văn hóa cần thực hiện các giải pháp đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của 

tỉnh Hòa Bình. Mục tiêu đặt ra là xây dựng văn hóa gia đình người Mường thực sự tiến 

bộ và bình đẳng.  

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2016 

          Người hướng dẫn                                                                 Nghiên cứu sinh 

 

 

 
PGS.TS Trần Đức Ngôn                 Nguyễn Thị Kim Hoa 


