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Tên luận án:  Đặc trưng khai thác văn hóa truyền thống trong kiến trúc nhà ở tại các đô 
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Họ tên Nghiên cứu sinh:   Nguyễn Song Hoàn Nguyên 

Người hướng dẫn khoa học: 

1. PGS.TS.KTS Lê Thanh Sơn 

2. PGS.TS.KTS Trịnh Duy Anh 

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kiến trúc TP HCM  

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN  

- Tập hợp và nhận diện hệ giá trị văn hóa truyền thống trong kiến trúc nhà ở tại các đô 

thị lớn Việt Nam hiện nay; 

- Xây dựng mô hình “Tháp công năng”, thể hiện cấu trúc thứ bậc và mối quan hệ giữa 

các nhóm không gian công năng nhà ở theo sự gia tăng chất lượng tiện nghi. 

- Xây dựng thang giá trị văn hóa truyền thống theo phân tích định tính và định lượng; 

thang giá trị văn hóa truyền thống trên phương diện công năng; thang giá trị văn hóa truyền 

thống theo nhu cầu con người.  

- Xây dựng mô hình tổng hợp giá trị văn hóa truyền thống (mô hình lý thuyết), phản 

ánh cấu trúc phân nhóm giá trị văn hóa phù hợp với các cấp độ phát triển không gian nhà ở 

(văn hóa tương ứng công năng); và mô hình ứng dụng giá trị văn hóa truyền thống, diễn đạt 

mối quan hệ có tính hệ thống giữa các thành phần không gian công năng theo nhu cầu với các 

nhóm giá trị văn hóa (công năng chuyển tải văn hóa). Phân lập 2 nhóm giá trị theo xu hướng 

chung thế giới và xu hướng riêng Việt Nam; đồng thời dự báo khả năng xuất hiện thang giá trị 

văn hóa truyền thống cơ bản và thang giá trị văn hóa truyền thống nâng cao để phù hợp với 

yêu cầu phát triển trong tương lai.  

- Xây dựng mô hình khai thác giá trị văn hóa truyền thống trong hình thức kiến trúc 

nhà ở đô thị, diễn đạt mối quan hệ tương tác giữa 9 giá trị thẩm mỹ truyền thống đặc thù với 

các yếu tố tạo hình; thông qua đó xác lập 7 trạng thái khai thác, thể hiện khả năng phối hợp 

cần thiết giữa các yếu tố cấu tạo để hướng đến chỉ số khai thác cao nhất. Nhận diện trật tự 

nguyên tắc thẩm mỹ truyền thống và dự báo khả năng xuất hiện trật tự nguyên tắc mới do sự 

can thiệp của các yếu tố có tính thời đại trong những giai đoạn phát triển tiếp theo.  
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