
XUNG ĐỘT GIA ĐÌNH Ở VÙNG VEN ĐÔ ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA 

1. Họ và tên  nghiên cứu sinh: TRẦN THU HƯƠNG    

2. Giới tính: Nữ 

3. Ngày sinh: 15/10/1978      

4. Nơi sinh: Hà Nội 
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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:  

- Trên cơ sở hệ thống hóa các nghiên cứu lý luận về xung đột và xung đột gia đình, luận án đã xây 

dựng khái niệm xung đột gia đình ở vùng ven đô và các tiêu chí đánh giá xung đột gia đình thông qua 3 

mặt biểu hiện: nhận thức, cảm xúc và hành vi trong khi thực hiện các chức năng chính của gia đình.  

-  Bằng việc kết hợp sử dụng các phương pháp khác nhau, luận án đã chỉ ra thực trạng xung đột gia 

đình ở vùng ven đô đang trong quá trình đô thị hóa trên từng chức năng chính của gia đình với các 

mức độ xung đột khác nhau. 

-  Luận án đã chỉ ra các yếu tố chủ quan và khách quan tác động đến xung đột gia đình ở vùng ven đô. 

- Luận án đã đề xuất một số biện pháp, kiến nghị nhằm giảm thiểu tình trạng xung đột gia đình ở vùng 

ven đô.  

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Các cấp chính quyền, Hội Liên hiệp Phụ nữ,  

Đoàn Thanh niên có thể sử dụng các kết quả mà luận án đã nêu để làm tài liệu tham khảo và xây dựng 

biện pháp giảm thiểu xung đột gia đình tại địa phương quản lý.   

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Trong khuôn khổ lý thuyết, các luận điểm  



nghiên cứu về xung đột gia đình ở vùng ven đô và các kết quả nghiên cứu thực tiễn cho thấy một số 

câu hỏi nghiên cứu vấn đề sau cần được làm rõ hơn với sự hợp tác của các nhà xã hội học và văn hóa 

học:  

- Các yếu tố cá nhân như nhu cầu, quan điểm sống, giá trị và sự cố kết cộng đồng làng xã ảnh hưởng 

như thế nào đến xung đột gia đình. 

- Những yếu tố khách quan liên quan đến quá trình chuyển dịch cơ cấu nghề nghiệp và thay đổi 

phương thức sinh hoạt từ vùng nông thôn thuần túy sang công nghiệp dịch vụ dẫn tới xung đột trong 

các mối quan hệ gia đình như thế nào. 
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