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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI 

 

TRÍCH YẾU LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

  

Phần mở đầu 

Họ tên NCS  : Nguyễn Thị Thanh Hòa 

Tên đề tài luận án  : Văn hóa ứng xử trong nghề chế biến nông sản của cư 

dân làng Mậu Hòa (xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội) 

Chuyên ngành : Văn hóa học - Mã số: 9229040 

Tên cơ sở đào tạo   : Trường Đại học Văn hóa Hà Nội   

Phần nội dung  

Mục đích và đối tượng nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu  

Tìm ra cơ sở hình thành, những biểu hiện, mặt tích cực và hạn chế của 

văn hóa ứng xử của người làm nghề chế biến nông sản ở làng Mậu Hòa hiện 

nay; để chính quyền địa phương có cơ sở khoa học xây dựng những quy tắc, 

chuẩn mực đạo đức trong ứng xử khi làm nghề, nhằm xây dựng cộng đồng làng 

nghề phát triển hài hòa, bền vững. 

Đối tượng nghiên cứu 

Ba chiều kích của văn hóa ứng xử của người làm chế biến nông sản ở làng 

Mậu Hòa gồm ứng xử với môi trường tự nhiên, ứng xử với môi trường xã hội 

(cộng đồng) và ứng xử với chính mình (bản thân). 

Các phương pháp nghiên cứu sinh đã sử dụng  

Phương pháp liên ngành; Phương pháp phân tích - tổng hợp; Phương pháp 

thống kê; Phương pháp so sánh; Phương pháp điền dã Dân tộc học. 

Các kết quả chính và kết luận  

Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu vận dụng lý luận về Văn hóa 

ứng xử để nghiên cứu thực tiễn tại một làng nghề chế biến nông sản ở ngoại 
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thành Hà Nội; chỉ ra bốn yếu tố tác động đến sự hình thành Văn hóa ứng xử của 

người làm nghề ở Mậu Hòa gồm điều kiện tự nhiên, môi trường xã hội, đội ngũ 

người làm nghề và các hoạt động mưu sinh của cư dân.  

Nội dung chính về Văn hóa ứng xử của người làm nghề chế biến nông sản 

ở làng Mậu Hòa được nhìn nhận dưới ba chiều kích: ứng xử với môi trường tự 

nhiên, ứng xử với môi trường xã hội và ứng xử với bản thân. Mỗi chiều kích 

được phân tích dưới hai góc độ: khả năng tận dụng lợi thế và ứng phó trước 

những khó khăn từ điều kiện tự nhiên, mối quan hệ xã hội và năng lực của bản 

thân để phát triển nghề. Trên cơ sở đó, luận án chỉ rõ ba điểm nổi bật trong Văn 

hóa ứng xử của người làm nghề chế biến nông sản ở làng Mậu Hòa là  linh hoạt, 

nương theo tự nhiên để làm lợi cho mình, có ý thức bảo vệ môi trường; đề cao 

tính cố kết cộng đồng, ứng xử khéo léo, hài hòa, giữa “duy tình” và “duy lý”; đề 

cao cái Tâm, chữ Tín, biết cân bằng tâm lý trước rủi ro, tinh thần nhân ái. 

Những biểu hiện Văn hóa ứng xử của người làm nghề ở Mậu Hòa cho 

thấy người làm nghề sử dụng tốt mạng lưới xã hội, có những lựa chọn hợp lý, 

thể hiện tính chiến lược trong làm ăn. Luận án khẳng định, Văn hóa ứng xử 

đóng vai trò quan trọng với đời sống xã hội và phát triển kinh tế ở làng Mậu 

Hòa; là chìa khóa để các cơ sở sản xuất tìm ra hướng phát triển bền vững, xây 

dựng thương hiệu sản phẩm. 

Kết quả nghiên cứu Văn hóa ứng xử của Luận án là những gợi ý để các 

nhà quản lý văn hóa xây dựng bộ quy tắc ứng xử giữa con người với môi trường 

tự nhiên, môi trường xã hội, bản thân trong cộng đồng cư dân để làng nghề phát 

triển bền vững, đồng thời giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế 

với giữ gìn các giá trị văn hóa trong bối cảnh hiện nay./. 

 

        Người hướng dẫn                                                              Nghiên cứu sinh 

 

 

 

  PGS.TS. Bùi Xuân Đính                                                      Nguyễn Thị Thanh Hòa 

 


