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XƯỞNG MAY THÊU ĐAN MỠ 

PHIẾU BẢNG HỎI NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM 

GỐI MẶT HUYỆT 

Người thực hiện phỏng vấn: ________________________ 

 

Phần Nội dung 

I. Giới thiệu: 

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….. 

II. Câu hỏi chính 

II.1 Câu hỏi tìm hiểu văn hóa 

Câu 1 Bà có thể cho cháu biết: Ý nghĩa tên gọi của sản phẩm gối mặt huyệt 

được không ạ? 

 Trả lời:  

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….. 

Câu 2 Cách phân loại những chiếc gối này như thế nào ạ? 

 Trả lời: 

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..



Page 2 of 4 
 

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….. 

Câu 3 Theo truyền thống của người Mường, gối mặt huyệt được sử dụng như 

thế nào ạ?/ Có nét văn hóa nào gắn liền với chiếc gối này không ạ? 

 …………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….. 

Thông tin 

bổ sung 

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….. 

II.2 Câu hỏi tìm hiểu kỹ thuật 

Câu 4 Bà có thể mô tả khái quát sản phẩm gối truyền thống về các yếu tố: 

- Hình dáng các loại gối truyền thống 

- Cách lựa chọn màu sắc truyền thống của người Mường và ý 

nghĩa của chúng 

- Ý nghĩa của các hoa văn thêu trên sản phẩm 

Được không ạ? 

 -Về hình dáng: 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

-Về màu sắc: 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 
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-Về hoa văn: 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

Câu 5 Bà có thể chỉ cho cháu biết cách làm ra sản phẩm này được không ạ? 

Trả lời ………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

Thông tin 

bổ sung 

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….. 

III. Câu hỏi bổ sung 

Câu 6 Bà có biết sản phẩm nào tương tự chiếc gối này không ạ? 

Trả lời ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

Câu 5 Hiện tại đây còn là một sản phẩm được sử dụng nhiều nữa không ạ? 

Trả lời ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

Câu 6 Bà sử dụng vải truyền thống hay vải của người Kinh ạ? 

Trả lời ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

Nếu dùng 

vải truyền 

thống 

Bà có thể cho cháu biết nguồn vải của bà không ạ? 

 ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

  

 

 

Cảm ơn & Kết thúc phỏng vấn 

 


