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1. Cách mạng thông tin tri thức 

 

Đặc trưng của cách mạng thông tin tri thức 

Thế giới đang chuyển từ cách mạnh công nghiệp 

sang cách mạng thông tin và tri thức. Trong cách mạng 

công nghiệp điện đã là trung tâm của mọi tiến bộ công 

nghệ, là động lực dẫn lái phát triển chế tạo máy móc, 

dùng sức điện để tự động hoá lao động thể chất của con 

người. Trong cách mạng thông tin và tri thức, dựa trên 

những thành tựu của ứng dụng điện tử trong các lĩnh vực 

xử lí và truyền tín hiệu, việc số thức hoá mọi loại hình 

biểu diễn thông tin, việc phổ cập các phương tiện xử lí 

và truyền thông tin, và nhất là việc phổ cập của internet 

để lưu trữ mọi thông tin tri thức đồng thời kết nối mọi 

người, đã hình thành nên một tác nhân mới, web, đóng 

vai trò thu thập, lưu giữ và khuếch đại mọi thông tin, tri 

thức. Cho nên bằng cách so sánh tương đối nào đó, có 

thể coi web trong cách mạng thông tin tri thức như là 

điện trong cách mạng công nghiệp vậy. 

Nếu như điện năng giúp khuếch đại năng lực cơ 

bắp con người thì web ngày nay giúp cho việc khuếch 

đại năng lực trí tuệ của con người trên qui mô toàn cầu. 

Không những thế, web còn mở ra thời đại cộng tác mới 

giữa con người với con người trên nền tảng công nghệ 

thông tin và truyền thông. Và như vậy, trong khi cách 

mạng công nghiệp nhấn mạnh vào chế tạo máy móc thiết 

bị, thì cách mạng thông tin tri thức nhấn mạnh vào việc 

phát triển con người cùng tri thức và kĩ năng trong cộng 

tác làm việc toàn cầu. 



 

2 

 

Sự khác biệt căn bản giữa cách mạng thông tin tri 

thức và các cuộc cách mạng khác là ở chỗ trong khi các 

cuộc cách mạng khác coi đối tượng vật chất là trung tâm, 

coi máy móc là trung tâm thì thời đại thông tin và tri 

thức coi tri thức, kĩ năng, kinh nghiệm, thông tin là trung 

tâm, coi con người có tri thức và kĩ năng là trung tâm. 

Mối quan tâm đã dịch chuyển từ những đối thể có trọng 

lượng, có thể tích sang các đối thể phi trọng lượng, phi 

hình tướng; từ những biểu diễn cụ thể trong thế giới vật 

chất sang những biểu diễn cho cái vô hình của ý nghĩ và 

tư tưởng, quan niệm. Đương nhiên những biểu diễn cho 

ý nghĩ và tư tưởng, quan niệm, tình cảm đó vẫn được thể 

hiện dưới dạng vật chất là chuỗi các con số 0 và 1 được 

chuyển tải qua hệ thống máy tính, mạng, dưới nhiều hình 

thức để rồi chuyển lại thành dạng con người hiểu được. 

Vì vậy vai trò quan trọng của công nghệ chính là nền 

tảng vật chất cho mọi diễn đạt và truyền phát tư tưởng, 

tri thức. Một cách nói khác là chính công nghệ và sự phổ 

cập của nó tạo ra nền tảng mới để biểu diễn cho thông tin 

và tri thức của loài người bên cạnh nền tảng biểu diễn tự 

nhiên nằm trong đầu óc con người. Có thể nói không có 

nền công nghệ phát triển, không thể có khả năng trao đổi 

tư tưởng và tri thức tức thời, xuyên qua không gian và 

thời gian trên toàn cầu. 

 

Sở hữu và chia sẻ 

Chính hình thức mới cho biểu diễn thông tin và tri 

thức làm nảy sinh ra những vấn đề mới điều làm chúng 

ta phải tư duy lại các quan niệm đã khá quen thuộc và 

phổ biến từ trước, những điều gắn với thế giới vật chất 



 

3 

 

cụ thể. Con người ban đầu hoạt động trong thế giới vật 

chất, thông minh của con người làm cho con người được 

nâng lên về hiểu biết thông qua kinh nghiệm được tích 

luỹ và truyền lại trong xã hội. Do phát triển của khoa học 

và công nghệ, thông qua những công cụ và máy móc 

được sáng tạo ra, năng lực làm việc và năng lực sáng tạo 

của con người được nâng lên thêm nữa. Từ thói quen sở 

hữu vật chất, có những lúc đã trở thành rất quan trọng 

cho việc giành giật quyền sở hữu và quyền lực, nay một 

hình thái mới của chia sẻ thông tin, tri thức và hiểu biết 

bắt đầu hửng lên khi mà các kết cấu nền kĩ thuật trong xã 

hội cho phép làm điều đó. Do đó, sự chuyển biến từ sở 

hữu vật chất sang chia sẻ tinh thần, tri thức đang trở 

thành vấn đề chính của xã hội hiện đại.  

Đương nhiên một điều rõ ràng là chỉ khi xã hội trở 

nên phong phú về của cải vật chất, tới mức từng thành 

viên xã hội đều được trang bị các thiết bị và phương tiện 

mới cho trao đổi và truyền phát thông tin, tri thức, thì lúc 

đó chia sẻ mới có thể phát triển được. Chia sẻ khó có 

điều kiện phát triển mạnh mẽ trong một xã hội nghèo 

nàn, mặc dầu từ xưa chia sẻ đã từng là mong ước của 

nhiều xã hội, nền văn minh. Vì vậy thiếu nền tảng phát 

triển khoa học và công nghệ, và nhất là thiếu nền tảng 

sản xuất công nghiệp, khó có thể nói chuyện phát triển 

mạnh tư tưởng chia sẻ. Vấn đề sở hữu của cải vật chất từ 

lâu đã được pháp luật của nhiều nước thừa nhận. Vấn đề 

sở hữu của cải tinh thần, những sáng tác, sáng tạo thì 

được thừa nhận thông qua hệ thống qui định về bản 

quyền. 

Vấn đề bản quyền và không bản quyền từ lâu đã 

trở thành những tranh luận lớn cũng như vấn đề phần 
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mềm đóng và mở. Cả hai khía cạnh này đều có những 

cái thích ứng và không thích ứng cho các hoàn cảnh nào 

đó. Vấn đề bản quyền được khơi lên mỗi khi có liên 

quan tới các ích lợi kinh tế. Cuộc sống diễn ra vừa là do 

những tác động của những người cần thu lời qua hoạt 

động sáng tạo và kinh tế, đồng thời cũng do tác động của 

những hoạt động chia sẻ vô vị lợi nữa nữa. Các công ti 

hoạt động dựa trên việc thu lời theo đóng góp của họ cho 

xã hội, nhưng qua đó cũng lại mặc nhiên làm cho nhiều 

điều được phổ biến và chia sẻ. Cho nên cả hai mặt đã tồn 

tại trong xã hội, có bản quyền và tự do không bản quyền 

đều có cái dụng của nó. Điều này thể hiện mối quan hệ 

giữa vật chất và tinh thần đang có những chuyển biến. 

Nhiều quan niệm trước đây gắn chặt với những của 

cải vật chất cụ thể hiện đang bị thách thức và thay đổi. 

Quan niệm đầu tiên bị thay đổi là quan niệm về sở hữu. 

Trước đây, trong thế giới vật chất, quyền sở hữu các của 

cải vật chất rất được coi trọng, trên cơ sở đó hình thành 

ra các cơ cấu và hình thái xã hội khác nhau: cộng sản 

nguyên thuỷ, sở hữu phong kiến, sở hữu tư bản,... Nhưng 

ngày nay, khi nói tới tri thức và kinh nghiệm, thông tin 

và tư tưởng, yếu tố sở hữu đó bị mờ đi. Khi một ý tưởng 

trong đầu một người, có thể coi đó là sở hữu của người 

đó (nếu xét sâu hơn điều này cũng có thể là một hoài 

nghi). Tuy nhiên khi ý tưởng đi ra khỏi một người, được 

nhiều người khác bổ sung và thay đổi, nó không còn 

mang tính chất sở hữu của cá nhân nữa mà thành sở hữu 

của một tập thể. Nhưng sở hữu của tập thể này cũng chỉ 

kéo dài một thời gian, khi có chuyện chuyển đổi từ tri 

thức thành sản phẩm hay dịch vụ, và sau một thời gian 

nào đó để thu lời về kinh tế, tri thức đó phải trở thành sở 

hữu của toàn thể nhân loại, không của riêng ai cả. Chỉ để 
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cho kinh tế tri thức phát triển mà các qui định về sở hữu 

trí tuệ mới có giá trị thực thi trong khoảng thời gian nào 

đó. 

Như vậy khi thông tin và tri thức được phổ biến 

trên mạng toàn cầu, trên web thì nó không mang tính sở 

hữu của ai nữa, nó trở thành của chung của mọi người. 

Do đó người ta phải xem xét lại mọi quan niệm về sở 

hữu khi đề cập tới thông tin và tri thức để thay đổi cách 

nghĩ cho phù hợp thời đại mới. Khi không có vấn đề sở 

hữu, cái đối lập của sở hữu nổi lên, đó là chia sẻ. Thực 

chất quan điểm của thời đại thông tin và tri thức là việc 

chia sẻ mọi tri thức và hiểu biết cho mọi người. Đây 

chính là quan niệm về chia sẻ vô ngã, chia sẻ không có 

mục đích lợi nhuận, sau một thời gian mà tri thức đi vào 

thành sản phẩm hay dịch vụ thực tế và đã hoàn thành khả 

năng sinh lời của nó cho những người khởi phát ra điều 

đó. 

Điều khó khăn cho nhiều quốc gia, nhiều tập thể, 

tổ chức và công ti là ở chỗ làm sao chuyển được cách 

suy nghĩ, cách quan niệm và cách sống từ thế giới của sở 

hữu sang thế giới của chia sẻ. Ngay trong khái niệm chia 

sẻ, cũng có nhiều tầng chia sẻ, bởi vì có một phổ liên tục 

chuyển từ sở hữu sang chia sẻ. Sở hữu cực đoan đi tới 

khái niệm bản ngã và việc chăm lo thu vén chỉ vì quyền 

lợi cá thể, sự tồn tại và phát triển của cá thể. Chỉ vì 

quyền lợi của cá thể này mà người ta có thể vi phạm hay 

phá hoại quyền sở hữu của cá thể khác, bản thân các cá 

thể khác. Các cơ cấu xã hội và thể chế đi vào để điều hoà 

quyền lợi hợp pháp được thừa nhận về tính sở hữu của 

các cá thể. Ít tính chất sở hữu cá thể hơn, nhưng vẫn 

mang tính sở hữu là sở hữu tập thể, sở hữu của một tập 
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hợp người nào đó. Từ sở hữu này phát sinh ra quan niệm 

và cách ứng xử giữ bí mật về các phát minh, sáng chế, 

các thông tin liên quan tới quyền lợi của một nhóm 

người. Sự không bình đẳng về những thông tin được thu 

thập giữa những người trong một tổ chức dẫn tới các cơ 

cấu cũng như cách quản lí khác nhau trong các tổ chức. 

Trong các tổ chức hiện đại, thông tin được chia sẻ 

và mọi người có quyền ngang nhau trong đóng góp tư 

tưởng, ý kiến để định hướng sự phát triển của tổ chức, 

thích ứng với môi trường toàn cầu cạnh tranh cao và biến 

chuyển rất nhanh. Điều đó tạo nên sức mạnh chi phối thị 

trường hay xã hội của tổ chức đó và họ luôn cố dẫn đầu 

với ý tưởng mới, sáng tạo mới. Trong các tổ chức cổ 

điển, thông tin bị sở hữu ở các cấp khác nhau, các bộ 

phận khác nhau, tạo ra sự cát cứ thông tin và chỉ thích 

hợp trong hoàn cảnh môi trường không có biến động. 

Tính chất ứng phó linh hoạt của toàn tổ chức bị mất đi 

do phân cấp quản lí, cho nên mọi phát triển toàn diện của 

môi trường hay bị xử lí cục bộ và không thoả đáng. Sở 

hữu thông tin này thể hiện dưới dạng một số người giữ 

độc quyền thông tin để quyết định theo quan điểm của 

họ, đa số người khác không được biết thông tin đương 

nhiên không có khả năng tham gia nêu ý kiến quyết định. 

Cơ chế quản lí cổ điển tập trung quyền quyết định cho 

những người ở vị trí lãnh đạo, không coi những người ở 

cấp thừa hành là có khả năng làm việc đó. Việc sở hữu 

thông tin đó tự nhiên hình thành ra cơ chế hạn chế sức 

sáng tạo của số đông, không xem xét các ý kiến và quan 

điểm khác với điều đã được lãnh đạo quyết định. Điều 

này là đúng trong hoàn cảnh số đông không có tri thức 

và những người lãnh đạo có nhiều tri thức hơn. Nhưng 

điều này đang mất dần cái đúng của nó trong một xã hội 
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hiện đại nơi số đông đã được đào tạo và có tri thức, nơi 

giới trẻ tiếp thu công nghệ mới và suy nghĩ khác, trong 

khi những người ở vị trí lãnh đạo không theo kịp được 

các tiến bộ mới. 

Trên mạng và trên các thông tin trao đổi qua 

internet, người ta chứng kiến việc chia sẻ toàn bộ các 

thông tin và tri thức cho mọi người, một hình thức bình 

đẳng toàn diện cho mọi người có khả năng truy nhập vào 

những phương tiện lưu trữ và phổ biến thông tin tri thức 

này. Đương nhiên, ở những chỗ này, chỗ khác vẫn còn 

hạn chế truy nhập thông tin trên mức độ kinh tế hoặc an 

ninh, phản ánh phần nào quan điểm về sở hữu cổ điển 

vẫn còn rơi rớt lại trong thế giới xi be, thế giới của các 

thông tin số thức hoá. Các mạng xã hội là một hình thức 

chia sẻ rộng rãi những quan điểm cá nhân về mọi vấn đề 

của cuộc sống. Được hướng dẫn đúng, các mạng xã hội 

có thể tạo nên tầng mức phát triển tri thức và tâm thức 

mới, hướng dẫn dư luận đi theo chiều hướng đúng đắn. 

Không được hướng dẫn, không được đầu tư những tri 

thức và quan niệm mới, các mạng xã hội sẽ chỉ phát triển 

tự phát và ích lợi của nó khó thấy được bên ngoài việc bị 

nhìn tiêu cực theo khía cạnh cổ của sở hữu. Thực tế 

không thể ngăn cản được sự phát triển tự phát của các 

mạng xã hội, nếu chỉ chú trọng vào ngăn cản sẽ làm cho 

người ta càng không biết cách tổ chức và hướng dẫn phát 

triển tư tưởng trong những chiều phát triển mới. 

 

Dịch chuyển mô thức trong tổ chức 

Vì vậy một vấn đề rất lớn đặt ra cho mọi tổ chức là 

làm sao tạo ra chuyển biến trong cách nghĩ, cách sống và 
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cách làm việc của mọi nhân viên trong tổ chức để họ có 

thể chuyển từ quan niệm về thế giới có trọng lượng sang 

thế giới phi trọng lượng, chuyển từ quan niệm sở hữu đã 

khá cố định sang quan niệm chia sẻ vô ngã về các vấn đề 

thông tin và tri thức. Ban đầu mọi tổ chức đều xuất hiện 

trong thế giới của vật chất, của vật thể có trọng lượng, 

của quan niệm về sở hữu và giữ bí mật mọi thứ họ có. 

Công nghệ thông tin phát triển không những đưa máy 

móc xử lí và truyền phát thông tin vào mọi bàn làm việc, 

mọi hoạt động sản xuất, mà còn đưa máy móc xử lí và 

truyền thông tin vào tận tay từng cá nhân. Nền tảng công 

nghệ thông tin được thiết lập cho phép hình thành những 

kênh trao đổi và xử lí thông tin mới và cũng đưa dần 

quan niệm chia sẻ thông tin vào thay thế cho sở hữu 

thông tin. Trong phạm vi một tổ chức, thông tin thuộc về 

toàn bộ tổ chức chứ không phải là bị khu biệt vào từng 

phòng ban hay thậm chí vào sổ tay của vài người. Đòi 

hỏi chia sẻ thông tin để phục vụ cho quyền lợi của cả tổ 

chức buộc người ta phải tiến hành các biện pháp và hình 

thành tăng cường chia sẻ thông tin và tri thức. 

Thực tế mọi tổ chức đều cần tiến hành làm cách 

mạng thông tin tri thức để làm cho quan niệm về chia sẻ 

thông tin tri thức trở thành phổ biến và tạo ra cách nghĩ 

cách làm việc mới. Trong các tổ chức thông thường, 

cách nghĩ và thói quen làm việc cũ còn rất phổ biến. Đó 

là cách làm việc dựa chủ yếu vào xử lí của người lãnh 

đạo, dựa trên những phản ứng tức thời của con người 

trước các hoàn cảnh, tuỳ thuộc vào kinh nghiệm hay 

năng lực riêng của người lãnh đạo. Trong cách làm việc 

cổ điển này không có phần tích luỹ tri thức của tổ chức 

trong các thực hành tốt nhất, không có việc kế thừa và 

phát huy những tri thức chung của tổ chức. Và đặc biệt 
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không có việc sử dụng công cụ quản lí mới và đưa vào 

những cách quản lí, xử lí mới. Cách mạng thông tin tri 

thức nhằm vào việc thay đổi thói quen làm việc cổ điển 

đó của mọi người để cùng thống nhất làm việc theo qui 

trình dựa trên tri thức, sự kiện và dữ liệu đo đạc chính 

xác. 

Cách mạng thông tin tri thức nói tới dịch chuyển 

mô thức trên qui mô toàn cầu, làm thay đổi nền tảng kinh 

tế xã hội từ giá trị gia tăng bởi sản xuất vật phẩm sang 

gia tăng giá trị bằng tạo ra và dùng tri thức. Cách mạng 

thông tin tri thức làm thay đổi cách nghĩ, cách xử lí, cách 

sử dụng và sáng tạo tri thức của con người và các tổ 

chức con người. Ngày nay không ai một mình có thể 

sáng tạo ra được những sản phẩm mới mà người ta phải 

cộng tác làm việc theo các qui trình kĩ nghệ hiện đại thì 

mới tạo ra sản phẩm đưa tới tay hàng triệu người khác. 

Do đó việc hình thành các công ti khởi nghiệp để đưa từ 

những phát kiến, ý tưởng tri thức mới thành các sản 

phẩm hay dịch vụ cung cấp cho mọi người trong xã hội 

trở nên cực kì quan trọng. 

Hai cấu phần quan trọng trong việc tiến hành cách 

mạng thông tin tri thức là người làm cách mạng tri thức, 

người có tri thức và kĩ năng mới trong thời đại tri thức và 

các tổ chức cách mạng tri thức, tổ chức dựa trên những 

cách làm việc và quản lí tri thức theo kiểu mới. Người 

làm cách mạng là người được giáo dục và đào tạo về tri 

thức và kĩ năng mới, không chỉ là những tri thức kĩ năng 

công nghệ mà còn cả tri thức kĩ năng xã hội, tổ chức và 

kĩ năng học hiểu bản thân mình, học cả đời. Tổ chức 

cách mạng là các tổ chức trưởng thành về năng lực làm 

việc theo qui trình trên nền công nghệ, phối hợp cộng tác 
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nhiều người có tri thức và kĩ năng để tạo ra các sản phẩm 

và dịch vụ với nhiều hàm lượng tri thức hơn. Xã hội do 

đó được phát triển hơn nhiều dựa trên việc qui trình hoá 

và thể chế hoá, thể lệ hoá các tri thức được rút ra trong 

hoạt động hàng ngày của con người. 

Vì vậy khi xét về các nguồn lực tri thức trong xã 

hội tri thức, cần phải luôn nhìn theo hai khía cạnh vi mô 

và vĩ mô. Với góc nhìn vi mô, đó là việc hình thành nên 

con người mới tham gia tích cực vào việc phát triển môi 

trường xã hội tri thức, có thái độ học cả đời để thay đổi 

bản thân họ, đi sát theo những tiến bộ mới của xã hội. 

Với góc nhìn vĩ mô, đó là việc hình thành các tập đoàn, 

các công ti tri thức lớn, phối hợp hoạt động và làm việc 

của nhiều người tri thức để tạo ra nhiều sản phẩm và 

dịch vụ tri thức đáp ứng cho sự phát triển của xã hội. Các 

công ti hàng đầu hiện nay như Apple, Google, Facebook, 

Microsoft là những điển hình về việc tổ chức làm việc tri 

thức hiệu quả và cần được nhân rộng cho nhiều công ti 

khác. 

Việc quản lí trong xã hội tri thức do đó sẽ phải bao 

gồm cả việc thay đổi và làm cách mạng về giáo dục để 

có thể trang bị các tri thức và kĩ năng cần thiết cho từng 

thành viên xã hội, lẫn việc thay đổi cách các tổ chức làm 

việc, thay đổi cách quản lí con người và công việc theo 

hướng động viên khuyến khích mọi năng lực sáng tạo 

trong con người tri thức.  
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Cách mạng giáo dục 

Giáo dục truyền thống đại diện cho một kiểu duy 

nhất là giáo dục chính thức với thi cử và bằng cấp được 

chính phủ ban hành và được các nhà tuyển dụng chấp 

nhận. Trong trường hợp này, phần lớn người hành nghề 

học đại học với mong đợi được lợi trong cơ hội có việc 

làm. Khái niệm này tạo ra khá nhiều vấn đề cho hệ thống 

giáo dục như:  

a) Cạnh tranh mạnh trong việc được vào đại học,  

b) Tỉ lệ bỏ học cao với những người không thể 

học được,  

c) Thể chế giáo dục trở thành độc quyền và không 

có khuyến khích thay đổi,  

d) Đào tạo chỉ dành riêng về “tri thức hàn lâm,” 

được cộng đồng hàn lâm tạo ra và thường loại 

ra ngoài những tri thức và kĩ năng mới mà 

công nghiệp cần. Do đó nhiều người hành nghề 

tốt nghiệp đại học không tìm được việc họ đã 

mong đợi và đối diện với vấn đề thất nghiệp. 

Về mặt truyền thống, giáo dục được coi là quá 

trình qua đó tri thức hàn lâm nào đó được truyền cho học 

sinh bởi các giáo viên được huấn luyện tốt. Trường học 

là nơi việc học chính thức xảy ra và học sinh được nhóm 

lại dựa theo khả năng của họ để thi đỗ các kì thi. Điều đó 

có thể là ý tưởng hợp lí nhưng liệu việc tạo ra các kì thi 

để đánh giá học sinh có phải là mục đích của giáo dục 

không? Với xã hội tri thức, tri thức phải được đánh giá 

bởi người dùng tri thức đó, bởi người có thể được ích lợi 

bởi tri thức đó, bởi công nghiệp hay bởi xã hội? Trường 
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học có nên tập trung vào việc học và dạy nhưng không 

kiểm tra và so sánh? Tại sao chúng ta so sánh và dạy học 

sinh thi đua đứng đầu lớp? Nếu mọi người đều ganh đua 

để là số một thế thì ai sẽ là người số hai? Chúng ta có 

định loại bỏ các học sinh dựa trên hệ thống xếp hạng 

không? Cách thức dùng bài thi để chọn học sinh giỏi bắt 

rễ sâu trong thời các triều đại vua chúa nơi học sinh đỗ 

được ban cho chức vụ nào đó và nơi có rất ít chức vụ 

được vua ban cho. Thời đó đã qua lâu rồi. Ngày nay đại 

học phải tập trung vào việc huấn luyện nhiều người có 

giáo dục để xây dựng xã hội, để theo kịp xu hướng toàn 

cầu, và việc bị loại bỏ bởi thi cử không phải là giải pháp 

tốt nhất.  

Ngày nay, vẫn có nhiều tranh cãi giữa trường tư và 

trường công về chủ định, mục đích và sứ mệnh của hệ 

thống giáo dục mới, nơi mà người giáo dục phải giáo dục 

“tri thức thuần tuý về con người” hay chỉ đào tạo “tri 

thức công nghiệp cho công nhân.” Sự kiện thực tế là với 

xã hội hiện đại cần các công dân có trách nhiệm đồng 

thời phải có tri thức và kĩ năng công nghệ mới để có thể 

tham gia vào guồng máy sản xuất kinh doanh của toàn 

xã hội. Nền kinh tế phát triển đầy đủ trong "Xã hội tri 

thức" có nhu cầu cực lớn về phạm vi rộng các kĩ năng 

chuyên môn, điều yêu cầu huấn luyện chất lượng cao. Vì 

những kĩ năng này còn phát triển và thay đổi thêm nữa 

với nhịp độ nhanh do việc thay đổi công nghệ nhanh, 

giáo dục đào tạo phải linh hoạt để bắt kịp với nhu cầu 

công nghiệp về cả đào tạo sinh viên đại học và huấn 

luyện lại cho người lớn đang làm việc. 

Ngày nay xã hội đang phức tạp lên hơn với nhiều 

thứ đáng quan tâm trong cuộc sống của học sinh đại học 
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nhưng hệ thống đại học lại không có khả năng được điều 

chỉnh cho phù hợp với những thay đổi này, ít nhất thì 

cũng chưa. Không có cải tiến theo nhu cầu hiện thời, 

giáo dục không đạt tới mục đích và mục tiêu của nó về 

việc giáo dục cho học sinh trở thành người lớn, người có 

thể nghĩ về bản thân mình và xác định nghề nào họ có 

thể theo đuổi.  

Với cách mạng thông tin, ngày nay sinh viên đại 

học bị bão hoà bởi thông tin từ báo chí, ti vi, phim ảnh, 

sách vở, internet, trò chơi và phòng chat và họ quả biết 

nhiều, nhiều hơn trước đây, cho nên tại sao tất cả họ phải 

học cùng tài liệu và không cho phép họ chọn điều họ 

muốn học về nghề nghiệp của mình? Học sinh phải có tri 

thức và kĩ năng để thực hiện mọi thứ ích lợi cho họ trong 

nghề nghiệp và trong cuộc sống của họ nhưng việc phát 

triển những kĩ năng thực hành này đã không phải là xem 

xét chính của cộng đồng hàn lâm. "Các kĩ năng thực 

hành" có nên được dạy như sự tập trung chính trong đại 

học thay vì chương trình hàn lâm hiện thời không? Với 

các tri thức thực hành, đó là kĩ năng đang được xã hội 

yêu cầu cao, không phải là tri thức thuần tuý hàn lâm 

chẳng liên quan gì tới điều xã hội cần. Giáo dục phải là 

cuộc hành trình không chấm dứt bởi bằng cấp mà phải là 

học cả đời để cho bạn biết mình đang ở đâu trên cuộc 

hành trình, bạn cần gì, chướng ngại nào, và làm sao vượt 

qua, là những điều bản chất mà giáo viên có thể hướng 

dẫn. 

Rõ ràng, hệ thống giáo dục đại học hiện thời đang 

bị thách thức bởi vì nó được tổ chức quanh ý tưởng của 

ngày hôm qua, nhu cầu của ngày hôm qua, và phương 

pháp của ngày hôm qua. Xét cách tiếp cận lớp học thông 
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thường nhất: một giáo viên đứng trước hàng trăm học 

sinh cố gắng làm cho từng người học cùng một điều, ở 

cùng một chỗ, vào cùng một lúc. Cách tiếp cận này có 

ưu điểm là tương đối dễ dàng nhưng nó không có tác 

dụng bởi vì ngày nay học sinh không là hệt như học sinh 

ngày hôm qua. Điều họ muốn biết, họ có thể tìm thấy 

qua nhiều kênh như báo chí, ti vi, từ bạn bè, sách vở, 

phim ảnh, internet, phòng chat, v.v. Cho nên họ không 

cần nhiều bài giảng nhưng họ cần nhiều hướng dẫn để áp 

dụng chúng, để dùng chúng cho nghề nghiệp của mình, 

và trở thành người đóng góp cho ích lợi của xã hội.  

Học sinh phải phấn đấu vì những ý tưởng cao hơn 

mục đích vật chất nào đó như làm nhiều tiền. Dùng lợi 

nhuận để động viên học sinh học tập không phải là mục 

đích của giáo dục và không nên được cổ vũ. Mục đích 

của giáo dục là để giúp cho học sinh nghĩ về bản thân họ, 

hiểu nhu cầu của xã hội, nhận biết về xu hướng toàn cầu, 

mở rộng tri thức và kĩ năng của họ, và đóng góp cho ích 

lợi chung của xã hội. Họ phải học về các nghĩa vụ tinh 

thần như kính trọng cha mẹ, giáo viên, người già, cũng 

như các nguyên tắc của tính nhân văn, sự ngay thẳng, và 

trở thành người công dân tốt. Nếu học sinh thực sự học 

kĩ những điều này, nhân cách của họ dứt khoát sẽ là toàn 

thể và đó là mục đích tối thượng của giáo dục, có kĩ năng 

cần thiết để xây dựng xã hội tri thức, bảo vệ thực sự đất 

nước trong việc toàn cầu hoá và trong thế giới cạnh tranh 

cao độ này. 

Loại giáo dục đào tạo này yêu cầu tư duy mới, 

cách tiếp cận mới, phương pháp dạy mới mà bản thân hệ 

thống giáo dục cổ điển truyền thống không có được. Do 
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đó mới phát sinh ra nhu cầu cấp bách cần có cách mạng 

về giáo dục để đáp ứng cho đòi hỏi của xã hội mới. 
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2. Từ chủ nghĩa tư bản tới xã hội tri thức 

Trích từ "The Knowledge Economy" - Dale Neef  

Peter F. Drucker 

 

 

Trong vòng 150 năm, từ 1750 tới 1900, chủ nghĩa 

tư bản và công nghệ đã chinh phục toàn cầu và đã tạo ra 

một nền văn minh mới. Cả chủ nghĩa tư bản lẫn đổi mới 

công nghệ đều không mới; cả hai đều đã là những hiện 

tượng thông thường, tái diễn qua mọi thời đại, cả ở 

phương Tây và phương Đông. Điều mang nhãn mới là ở 

tốc độ lan truyền của chúng và tầm mức toàn cầu của 

chúng vươn tới mọi nền văn hoá, giai cấp và vùng địa lí. 

Và chính điều này, tốc độ và phạm vi của chúng, đã làm 

chuyển đổi chủ nghĩa tư bản thành "Chủ nghĩa tư bản" 

và thành "hệ thống." Nó đã chuyển đổi tiến bộ kĩ thuật 

thành "Cách mạng Công nghiệp." 

Sự chuyển biến này đã được điều khiển bởi việc 

thay đổi triệt để trong ý nghĩa của tri thức. Ở cả phương 

Tây và phương Đông tri thức bao giờ cũng được xem 

như việc áp dụng vào việc sống. Gần như qua đêm, nó 

được áp dụng vào việc làm. Nó đã trở thành tài nguyên 

và tiện ích. Tri thức bao giờ cũng là một thứ hàng hoá 

riêng tư. Gần như qua đêm nó đã trở thành hàng hoá 

công cộng. 

Trong một trăm năm - ở pha đầu tiên - tri thức đã 

được áp dụng vào công cụ, qui trình, sản phẩm. Điều 

này tạo ra cuộc Cách mạng Công nghiệp. Nhưng nó cũng 
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tạo ra điều Marx gọi là "tính chuyển nhượng" và những 

giai cấp mới và cuộc đấu tranh giai cấp, và cùng với nó 

là Chủ nghĩa cộng sản. Trong pha thứ hai, bắt đầu từ 

quãng 1880 và lên tới đỉnh cao quãng chiến tranh thế 

giới II, tri thức theo nghĩa mới của nó đi vào được áp 

dụng vào công việc. Điều này báo hiệu cuộc Cách mạng 

năng suất mà trong 75 năm đã làm giai cấp vô sản 

chuyển thành tư bản lớp trung với lợi tức gần lớp cao. 

Cuộc cách mạng năng suất do vậy đã làm thất bại cuộc 

chiến tranh giai cấp và chủ nghĩa cộng sản. Pha cuối bắt 

đầu sau Chiến tranh thế giới II. Tri thức được áp dụng 

vào bản thân tri thức. Đây là cuộc Cách mạng quản lí. 

Tri thức bây giờ nhanh chóng trở thành một nhân tố của 

nền sản xuất, đẩy cả vốn và lao động xuống hàng dưới. 

Có thể là chưa chín muồi (và chắc chắn sẽ là quá tự kiêu) 

để gọi xã hội của chúng ta là "xã hội tri thức" - cho tới 

giờ chúng ta mới chỉ có kinh tế tri thức. Nhưng xã hội 

của chúng ta chắc chắn là "hậu tư bản." 

Chủ nghĩa tư bản, dưới dạng này hay dạng khác, đã 

xuất hiện và tái diễn nhiều lần qua các thời đại, và cả ở 

phương Đông lẫn phương Tây. Và đã có nhiều thời kì 

trước đây có phát minh và đổi mới kĩ thuật nhanh chóng, 

cả ở phương Đông cũng như phương Tây, nhiều trong số 

đó tạo ra thay đổi kĩ thuật triệt để như trong cuối thế kỉ 

thứ mười tám hay đầu thế kỉ thứ mười chín. Điều mang 

tính duy nhất và không hề có trước đây về sự phát triển 

của 250 năm qua là ở tốc độ và phạm vi của chúng. Thay 

vì là một phần tử trong xã hội như tất cả các chủ nghĩa tư 

bản ban đầu đã từng là, Chủ nghĩa Tư bản - với chữ T 

hoa - đã trở thành xã hội. Thay vì bị giới hạn, như trước 

đây bao giờ cũng thế, vào một địa phương hạn hẹp, chủ 

nghĩa Tư bản - lại với chữ T hoa - đã tiếp quản tất cả Tây 
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và Bắc Âu, trong một trăm năm ngắn ngủi từ 1750 tới 

1850. Thế rồi trong vòng 50 năm nữa nó đã tiếp quản 

toàn bộ thế giới có người. 

Tất cả các chủ nghĩa tư bản thời kì đầu đã đã bị 

giới hạn vào những nhóm hẹp trong xã hội. Quí tộc, lãnh 

chúa và giới binh quyền, nông dân, người chuyên môn, 

thợ thủ công, ngay cả người lao động, cũng gần như 

không bị nó động chạm tới. Chủ nghĩa Tư bản với chữ T 

hoa đã tràn ngập nhanh chóng và đã làm biến đổi tất cả 

các nhóm trong xã hội nơi nó lan tới. 

Từ thời đầu trong Thế giới Cũ, các công cụ mới, 

qui trình mới, vật liệu mới, mùa màng mới, kĩ thuật mới 

- điều chúng ta bây giờ gọi là "công nghệ" - đã lan 

truyền mau lẹ. 

Chẳng hạn, một vài phát minh hiện đại đã lan toả 

nhanh như phát minh ở thế kỉ thứ mười ba: mắt kính. Bắt 

nguồn từ những thực nghiệm quang học của thầy dòng 

Francis người Anh, Roger Bacon (chết năm 1292 hay 

1294) quãng năm 1270, kính đọc cho người già đã được 

dùng tại toà án giáo hoàng Avignon trước năm 1290, tại 

Toà án Syltan ở Cairo trước năm 1300 và tại Toà án của 

Đế quốc Mông cổ Trung quốc không chậm hơn năm 

1310. Riêng máy khâu và điện thoại, lan truyền nhanh 

nhất trong tất cả các phát minh thế kỉ thứ mười chín, đã 

chuyển động thật nhanh chóng. 

Nhưng những thay đổi công nghệ ban đầu, gần như 

không ngoại lệ nào, vẫn còn bị hạn chế vào một thợ thủ 

công hay một ứng dụng. Phải mất thêm 200 năm nữa - 

cho tới đầu những năm 1500 - trước khi phát minh của 

Bacon có ứng dụng thứ hai của nó: mắt kính để chữa 
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bệnh cận thị. Bánh xe của thợ gốm đã được dùng phổ 

biến tại Địa Trung Hải từ 1500 năm trước công nguyên. 

Bình nấu nướng, và chứa nước và lương thực, đã được 

dùng trong mọi gia đình. Vậy mà nguyên tắc nền tảng 

của bánh xe thợ gốm vẫn chưa được áp dụng mãi cho tới 

1000 năm sau công nguyên mới được dùng cho công 

việc của phụ nữ - xe chỉ. 

Tương tự, việc thiết kế lại cối xay gió quãng năm 

800 sau công nguyên, điều đã biến nó từ một trò chơi ở 

thời cổ xưa thành cái máy thực thụ - và là cái máy “tự 

động” hoàn toàn vào thời đó – vẫn không được dùng cho 

thuyền bè trong suốt hơn 300 năm, tức là mãi tới sau 

năm 1100. Cho tới lúc đó, tầu bè vẫn phải chèo bằng mái 

chèo; nếu gió được dùng để đẩy thuyền đi, thì nó cũng 

chỉ là phụ và chỉ nếu nó thổi theo đúng hướng. Cánh 

buồm để làm cho thuyền chạy làm việc theo đích xác 

cùng cách như bản hứng gió làm cho cối xay gió chạy. 

Nhu cầu về cánh buồm làm cho con thuyền chạy chéo 

gió hay ngược gió đã từng được biết tới từ lâu. Cối xay 

gió đã được thiết kế lại ở miền Bắc nước Pháp hay ở 

vùng Đất thấp, tức là, ở các vùng rất thông thạo với tầu 

bè và hàng hải. Vậy mà trong vài trăm năm chẳng ai đã 

nghĩ tới việc áp dụng cái gì đó vào máy bơm nước và 

việc nghiền hạt ngũ cốc, tức là, để dùng trên đất, dùng 

trên cạn. 

Tuy nhiên, những phát minh của cuộc Cách mạng 

Công nghiệp ngay lập tức được áp dụng cho cả tàu bè, 

cho tất cả những nghề thủ công có thể hình dung ra được 

và cho mọi ngành công nghiệp. Chúng lập tức đều được 

coi là công nghệ. 
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Việc thiết kế lại của James Watt (1736-1819) về 

động cơ hơi nước giữa 1765 và 1776 đã làm cho nó 

thành một nơi cung cấp năng lượng có chi phí-hiệu quả. 

Bản thân Watt trong cả đời mình đã tập trung vào một 

việc sử dụng duy nhất: bơm nước ra khỏi mỏ - việc sử 

dụng mà nhờ đó động cơ hơi nước lần đầu tiên đã được 

Newcomen thiết kế ra trong những năm đầu của thế kỉ 

mười tám. Nhưng một trong những bậc thầy hàng đầu về 

đồ sắt của England lập tức thấy rằng động cơ hơi nước 

được thiết kế lại cũng có thể được dùng để thổi khí vào 

lò bễ và động cơ Watt thứ hai đã được xây dựng ra. Và 

đối tác của Watt, Matthew Boulton (1728-1809), đã đề 

xướng ngay lập tức lấy động cơ hơi nước là nguồn cung 

cấp năng lượng cho tất cả mọi loại qui trình công nghiệp, 

đặc biệt tất nhiên là cho phần lớn nhất của mọi ngành 

công nghiệp chế tạo thời đó, ngành dệt. Ba mươi nhăm 

năm sau, một người Mĩ, Robert Fullton (1765-1815), đã 

cho lưu hành tầu thuỷ hơi nước đầu tiên trên dòng sông 

Hudson của New York. Và 20 năm sau đó động cơ hơi 

nước đã được đặt lên bánh xe và đầu máy xe lửa ra đời. 

Và đến trước năm 1840 - chậm nhất là trước 1850 - động 

cơ hơi nước đã làm biến đổi mọi qui trình chế tạo riêng 

lẻ - từ làm kính tới việc in. Nó đã biến đổi việc vận tải 

đường dài trên đất liền và trên biển, và nó đã bắt đầu 

biến đổi việc nông trại. Từ đó trở đi, nó đã thấm dần vào 

gần như toàn bộ thế giới - với Tây Tạng, Nepal và vùng 

bên trong của châu Phi nhiệt đới là ngoại lệ duy nhất. 

Thế kỉ thứ mười chín đã tin - và hầu hết mọi người 

vẫn còn tin - rằng Cách mạng Công nghiệp lần đầu tiên 

đã là sự thay đổi trong "phương thức sản xuất" (theo lời 

của Karl Marx) đã làm thay đổi cấu trúc xã hội và đã tạo 

ra giai cấp mới, giai cấp tư sản và giai cấp vô sản. 
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Nhưng niềm tin này nữa cũng lại không hợp thức. Vào 

giữa năm 700 và 1000 sau công nguyên, hai giai cấp 

nhãn mác mới đã được tạo ra ở châu Âu bởi sự thay đổi 

kĩ thuật: hiệp sĩ phong kiến và thợ thủ công thành thị. 

Hiệp sĩ đã được tạo ra bởi việc phát minh ra bàn đạp 

ngựa - một phát minh có nguồn gốc từ Trung Á quãng 

những năm 700 sau công nguyên; thợ thủ công được tạo 

ra bởi việc thiết kế lại bánh xe nước và cối xay gió thành 

máy thực thụ mà, lần đầu tiên, đã dùng các lực phi động 

vật - nước và gió - làm năng lực chuyển động thay vì cơ 

bắp con người như thời Cổ đại đã làm. 

Bàn đạp ngựa làm cho người ta có thể đánh nhau 

được trên lưng ngựa; mà không có nó thì người cưỡi 

ngựa dùng chiếc giáo, gươm hay cung nặng lập tức sẽ bị 

hất ra khỏi lưng ngựa theo luật thứ hai của Newton: 

"Mọi hành động đều có phản động." Trong bảy trăm năm 

kị sĩ đã là "cỗ máy đánh nhau" vô địch. Nhưng cỗ máy 

này phải được hỗ trợ bởi một "phức hợp quân sự-nông 

nghiệp" - cái gì đó hoàn toàn mới trong lịch sử. Người 

Đức mãi đến thế kỉ này vẫn còn gọi nó là Rittegut, lãnh 

địa của hiệp sĩ có qui chế hợp pháp và có đặc quyền kinh 

tế và chính trị, và chứa ít nhất 50 gia đình nông dân hay 

200 người để sản xuất lương thực cần hỗ trợ cho cỗ máy 

đánh nhau này: hiệp sĩ, người hộ vệ, ba ngựa và mười 

hai tới mười lăm người coi ngựa. Bàn đạp ngựa, nói cách 

khác, đã tạo ra chủ nghĩa phong kiến. 

Thợ thủ công của thời Cổ đại đã là nô lệ. Thợ thủ 

công của "thời đại máy" thứ nhất, thợ thủ công của thời 

Trung cổ châu Âu, đã trở thành giai cấp cai trị thành thị, 

"dân ở tỉnh," người tiếp đó đã tạo ra thành phố duy nhất 

của châu Âu, và cả hai thời Gothic và Phục hưng. 
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Những cải tiến kĩ thuật - bàn đạp ngựa, bánh xe 

nước và cối xay gió - đã lan đi khắp thế giới cũ, thật là 

nhanh. Nhưng các giai cấp của thời đầu Cách mạng 

Công nghiệp vẫn còn là hiện tượng châu Âu xét theo 

toàn thể. Chỉ Nhật Bản mới coi thợ thủ công là đáng tự 

hào và độc lập quãng 1100 năm sau công nguyên, những 

người được hưởng sự kính mến mức cao và, mãi tới năm 

1600, vẫn còn mạnh đáng kể. Nhưng trong khi người 

Nhật đã chấp thuận bàn đạp ngựa họ vẫn tiếp tục đánh 

nhau trên sàn. Những người cai trị nước Nhật Bản hoang 

sơ là những viên chỉ huy lính bộ - daimyo. Họ thu thuế 

của tầng lớp nông dân nhưng không có lãnh địa phong 

kiến. Ở Trung Quốc, ở Ấn Độ, trong thế giới Hồi giáo, 

các công nghệ mới đã không có tác dụng xã hội gì. Thợ 

thủ công ở Trung Quốc vẫn còn là người bị áp bức mà 

không có tư cách xã hội. Giới binh quyền đã không trở 

thành người sở hữu đất mà vẫn còn, như thời cổ đại của 

châu Âu, là lính đánh thuê chuyên nghiệp. Ngay cả ở 

châu Âu những thay đổi xã hội được sinh ra bởi cuộc 

Cách mạng Công nghiệp đầu tiên này cũng phải mất gần 

400 năm mới có hiệu quả hoàn toàn. 

Tương phản lại, sự biến đổi xã hội của xã hội do 

Chủ nghĩa tư bản và Cách mạng Công nghiệp đem lại đã 

mất ít hơn một trăm năm để trở thành có hiệu quả hoàn 

toàn ở Tây Âu. Vào năm 1750 các nhà tư bản và người 

vô sản vẫn còn là những nhóm ngoài lề. Trong thực tế, 

vô sản theo nghĩa của thế kỉ thứ mười chín của thuật ngữ 

này (tức là công nhân nhà máy) khó mà tồn tại được. 

Đến 1850 tư sản và vô sản đã là các giai cấp năng động 

của Tây Âu, và đã đối địch nhau. Họ nhanh chóng trở 

thành các giai cấp chiếm ưu thế tại nơi chủ nghĩa tư bản 

và công nghệ hiện đại thâm nhập tới. Tại Nhật Bản việc 
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biến đổi phải mất ít hơn 30 năm, từ thời Chấn hưng của 

Minh Trị năm 1867 cho tới cuộc chiến với Trung Quốc 

năm 1894. Người ta cũng không mất nhiều thời gian hơn 

ở Thượng Hải và Hongkong, Calcutta và Bombay, hay ở 

nước Nga của Sa hoàng. 

Chủ nghĩa Tư bản và Cách mạng Công nghiệp - 

bởi vì tốc độ và phạm vi của chúng - đã tạo ra nền văn 

minh thế giới. 

 

Nghĩa mới của tri thức 

Không giống như "những người đơn giản hoá 

khủng khiếp," các nhà lí luận thế kỉ mười chín như Hegel 

và Marx, chúng ta bây giờ biết rằng những biến cố lịch 

sử chính hiếm khi chỉ có một nguyên nhân và chỉ có một 

giải thích. Chúng phát sinh điển hình từ sự hội tụ của 

nhiều phát triển độc lập và tách biệt. 

Một ví dụ về cách lịch sử xảy ra là việc sinh ra 

máy tính. Gốc rễ xa xưa nhất của nó là ở hệ thống nhị 

phân, tức là, việc hiểu ra của nhà toán học triết học Đức 

thế kì mười bảy, Gottfried Leibnitz (1646-1716), rằng 

mọi số đều có thể được biểu diễn bởi hai con số: 0 và 1. 

Gốc rễ thứ hai là việc khám phá của nhà phát minh 

người Anh thế kỉ mười chín, Charles Babbage (1792-

1871), rằng bánh xe có răng (tức là cơ khí) có thể biểu 

diễn cho các chức năng số học: cộng, trừ, nhân, chia - 

việc khám phá ra "máy tính" chính xác. Thế rồi và những 

năm đầu của thế kỉ này, hai nhà logic người Anh, Alfred 

North Whitehead (1861-1947) và Bertrand Russell 

(1872-1970), trong cuốn Principa Mathematica, đã chỉ 
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ra rằng bất kì khái niệm nào nếu được trình bày dưới 

dạng logic chặt chẽ thì đều có thể được diễn đạt bằng 

toán học. Từ phát hiện này một người Mĩ gốc Áo, Otto 

Neurath (thịnh hành 1915-1930), làm việc với tư cách 

một nhân viên thống kê của US War Production Board 

của chiến tranh thế giới I, đã đưa ra "dữ liệu," tức là ý 

tưởng, mới toanh và kì dị, rằng tất cả mọi thông tin từ 

bất kì miền nào, dù từ giải phẫu hay thiên văn học, kinh 

tế, lịch sử hay động vật học, đều đích xác là như nhau 

khi được định lượng, và có thể được xử lí và trình bày 

theo cùng cách (nhân tiện, ý tưởng này cũng nằm trong 

thống kê hiện đại). Sớm hơn một chút, ngay trước Chiến 

tranh thế giới I, một người Mĩ, Lee de Forest (1873-

1961) đã phát minh ra đèn ba cực để chuyển xung điện 

từ thành sóng âm thanh, do vậy làm cho việc phát thanh 

và phát nhạc thành có thể được. Hai mươi năm sau đã 

xuất hiện các kĩ sư làm việc tại nhà chế tạo bìa đục lỗ 

kích thước trung bình có tên là IBM, đèn ba cực được 

dùng để chuyển mạch điện tử từ 0 sang 1 và ngược lại. 

Nếu bất kì những yếu tố này mà bị thiếu đi thì đã không 

thể có được máy tính. Và không ai có thể nói yếu tố nào 

trong những yếu tố này là yếu tố duy nhất. Tuy nhiên với 

tất cả chúng cùng có, thì máy tính mới trở thành điều 

không thể tránh khỏi. Vậy mà điều thuần ngẫu nhiên là 

việc đó đã trở thành sự phát triển của Mĩ - sự tình cờ của 

Chiến tranh thế giới II đã làm cho giới quân sự Mĩ sẵn 

lòng bỏ ra số tiền khổng lồ cho việc phát triển máy tính 

tốc độ cao đặt trên các con tàu đi nhanh trên đầu hay tàu 

thuỷ nhanh hơn kẻ thù (nhân tiện điều đó là hoàn toàn 

không thành công mãi sau Chiến tranh thế giới II). Bằng 

không thì máy tính có lẽ đã trở thành sự phát triển của 

người Anh. Quả vậy, một công ti Anh, nhà sản xuất 
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lương thực và chủ nhà hàng ăn uống J. Lyons & Co., vào 

năm 1940 thực tế đã phát triển máy tính đầu tiên với mục 

đích thương mại mà thực sự làm việc, máy "Leo" - 

Lyons chỉ không thể kiếm được đủ tiền để cạnh tranh với 

Lầu năm góc và phải bỏ việc làm ra máy thành công (với 

giá rất rẻ). 

Tương tự, nhiều phát triển tách biệt - phần lớn 

trong chúng có lẽ hoàn toàn không gắn gì với nhau cả - 

đã đi vào việc làm cho chủ nghĩa tư bản trở thành Chủ 

nghĩa Tư bản và tiến bộ kĩ thuật trở thành Cách mạng 

Công nghiệp. Lí thuyết nổi tiếng nhất - rằng Chủ nghĩa 

tư bản là con đẻ của "Thiểu số phản kháng" - được nhà 

xã hội học người Đức Max Weber (1864-1920) diễn giải 

vào những năm đầu của thế kỉ này - tuy vậy đã bị nghi 

ngờ nhiều nhất. Không có đủ bằng chứng cho điều đó. 

Chỉ có một chút ít bằng chứng để hỗ trợ cho luận đề ban 

đầu của Karl Marx rằng động cơ hơi nước, động lực 

chính, yêu cầu sự đầu tư vốn khổng lồ mà thợ thủ công 

không thể tài trợ nổi cho "phương tiện sản xuất" của họ, 

và phải nhường lại quyền kiểm soát cho nhà tư bản. Tuy 

nhiên có một yếu tố chủ chốt nhất mà không có nó thì 

hiện tượng nổi tiếng, tức là chủ nghĩa tư bản và tiến bộ 

kĩ thuật, không thể biến thành vấn đề có tính toàn cầu và 

xã hội. Chính là sự thay đổi triệt để về ý nghĩa của tri 

thức đã xuất hiện ở châu Âu quãng những năm 1700, hay 

một quãng ngắn từ đó về sau. 

Có nhiều lí thuyết về điều chúng ta có thể biết và 

cách chúng ta có thể biết về tri thức như đã có các nhà 

siêu hình từ thời Plato vào 400 năm trước công nguyên 

cho tới Ludwig Wittgenstein (1889-1951) và Karl 

Popper (1902- ) trong thời chúng ta. Nhưng từ thời của 
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Plato đã chỉ có hai lí thuyết ở phương Tây - và từ đó 

bằng cách nào đó cũng có hai lí thuyết ở phương Đông - 

xét tới ý nghĩa và chức năng của tri thức. Người phát 

ngôn của Plato, nhà hiền triết Socrates, cho rằng chức 

năng duy nhất của tri thức là tự hiểu mình, tức là, sự 

trưởng thành của con người về trí tuệ, đạo đức và tâm 

linh. Người đối lập có tài nhất của ông ấy, người lỗi lạc 

và có học Protagoras, tuy nhiên lại cho rằng mục đích 

của tri thức là để làm cho người có tri thức thành có hiệu 

quả bằng việc làm cho mình có khả năng biết điều cần 

nói và cách để nói điều đó. Với Protagoras tri thức có 

nghĩa là Logic, Văn phạm và Hùng biện - về sau trở 

thành tam khoa (tức là ngữ pháp, tu từ và logic học), cốt 

lõi của việc học vào thời Trung cổ - và vẫn mang rất đậm 

nghĩa của điều chúng ta ngụ ý "giáo dục tự do" hay điều 

người Đức ngụ ý bởi Allemeine Bildung. Ở phương 

Đông cũng có hai lí thuyết rất giống thế về tri thức. Tri 

thức đối với Khổng tử là biết điều cần nói và cách để nói 

điều đó ra và cách để tiến tới và thành đạt trong đời sống 

trần tục. Tri thức đối với Đạo giáo và thiền sư là tự hiểu 

mình và con đường tới chứng ngộ và trí huệ. Nhưng 

trong khi hai phái bất đồng sâu sắc với nhau về tri thức 

nghĩa là gì, thì họ đã hoàn toàn đồng ý về điều nó làm - 

chứ không phải nghĩa là gì. Nó không mang nghĩa về 

khả năng làm. Nó không ngụ ý tiện ích. Tiện ích không 

phải là tri thức; nó là kĩ năng - từ Hi Lạp là téche. 

Không giống như những người đương đại Viễn 

Đông, Khổng giáo Trung Quốc với suy tư vô hạn của 

mình không về cái gì ngoài sách học, cả Socrates và 

Protagoras đều kính trọng téchne. 
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Trong thực tế, ở phương Tây suy tư về kĩ năng vẫn 

còn chưa được biết tới mãi cho tới thời của giới "thượng 

lưu" thế kỉ mười tám của nước Anh. Và suy tư này, điều 

đã đạt tới tầm cao ở nước Anh thời Victoria, với chút ít 

chắc chắn nhưng là sự bảo vệ một mất một còn vô ích để 

chống lại sự hiện diện của giới thượng lưu đã bị thay thế 

khi nhóm cai trị xã hội là nhà tư sản và nhà kĩ thuật. 

Nhưng ngay cả với Socrates và Protagoras, thì 

téchne, dù đáng tuyên dương, vẫn không phải là tri thức. 

Nó bị hạn chế vào một ứng dụng chuyên biệt và không 

có nguyên lí tổng quát. Điều một thuyền trưởng biết về 

luồng lạch từ Hi Lạp tới Sicily không thể áp dụng được 

cho bất kì cái gì khác. Hơn nữa, cách duy nhất để học 

một téchne là qua học nghề và kinh nghiệm. Một téchne 

không thể được giải thích bằng lời, dù là nói ra hay viết 

ra. Nó chỉ có thể được trình diễn. Mãi sau quãng năm 

1700, hay thậm chí còn chậm hơn, người Anh đã không 

nói về "kĩ xảo." Họ nói về "bí ẩn" - và không chỉ bởi vì 

người có kĩ năng kĩ xảo đã thề giữ bí mật mà còn bởi vì 

kĩ xảo, theo định nghĩa, là không thể nào truy nhập tới 

được cho bất kì ai chưa từng được học nghề với một bậc 

thầy và do vậy đã được dạy bằng ví dụ. 

 

Cách mạng Công nghiệp 

Thế rồi, bắt đầu sau 1700 - và trong vòng 50 năm 

ngắn ngủi không thể tưởng tượng nổi - technology công 

nghệ đã được phát minh ra. Chính từ này là bản cương 

lĩnh mà trong đó đã tổ hợp téchne, tức là bí ẩn của kĩ 

năng kĩ xảo, với logy, tức là tri thức được tổ chức, có hệ 

thống, có chủ định. Trường phái về kĩ nghệ đầu tiên, 
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Trường cầu đường Pháp Ecole des Pont et Chaussées, đã 

được thành lập năm 1747, theo sau đó quãng 1770 ở Đức 

có Trường Nông nghiệp đầu tiên và vào năm 1776 

Trường Mỏ đầu tiên. Năm 1794 đại học kĩ thuật đầu tiên, 

trường bách khoa Pháp Ecole Polytechnique đã được 

thành lập, và cùng với nó, là nghề kĩ sư. Một thời gian 

ngắn sau đó, giữa năm 1820 và 1850, giáo dục y học và 

thực hành y học đã được tổ chức lại như một công nghệ 

mang tính hệ thống. 

Trong một phát triển song song, người Anh, giữa 

năm 1750 và 1800, đã dịch chuyển từ các hình mẫu độc 

quyền của sự ưa chuộng hoàng gia sang hình mẫu động 

viên ứng dụng của tri thức vào công cụ, sản phẩm và qui 

trình, và thưởng cho người phát minh đã đưa ra công bố 

phát minh của mình. Điều này không chỉ lẩy cò cho một 

thế kỉ phát minh cơ khí sôi nổi ở Anh; nó đã kết thúc bí 

ẩn và bí mật kĩ xảo . 

Tài liệu lớn về sự dịch chuyển đầy ấn tượng này từ 

kĩ năng sang công nghệ - một trong những cuốn sách 

quan trọng nhất trong lịch sử - là cuốn Bách khoa toàn 

thư Encyclopédie, được biên tập giữa năm 1751 và 1772 

do Denis Diderot (1713-1784) và Jean d'Alembert 

(1717-1783) soạn. Cuốn sách nổi tiếng này đã cố gắng 

gắn lại dưới một dạng có tổ chức và hệ thống những tri 

thức về tất cả các kĩ xảo, và theo cách mà người không 

có học cũng có thể học được để thành "nhà công nghệ." 

Không phải ngẫu nhiên mà các mục trong Encyclopédie 

mô tả cho từng kĩ xảo (như xe chỉ hay dệt) đã không do 

các nhà thủ công viết ra. Chúng đã được viết ra bởi "các 

chuyên gia thông tin": người đã được huấn luyện như 

nhà phân tích, như nhà toán học, như nhà logic học - cả 
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Voltaire và Rousseau đều là những người đóng góp. 

Luận đề nền tảng của Encyclopédie là ở chỗ những kết 

quả có hiệu quả trong thế giới vật chất - trong công cụ, 

qui trình và sản phẩm - đều được tạo ra bởi việc phân 

tích có hệ thống, và bởi việc áp dụng tri thức một cách 

hệ thống, có chủ định. 

Nhưng Encyclopédie cũng thuyết giảng rằng các 

nguyên tắc đã tạo ra kết quả trong một kĩ xảo sẽ tạo ra 

kết quả trong bất kì kĩ xảo nào khác. Tuy nhiên điều đó 

bị cả con người truyền thống của tri thức lẫn thợ thủ 

công truyền thống ghét cay ghét đắng. 

Không một trường phái kĩ thuật nào của thế kỉ thứ 

mười tám nhắm tới việc tạo ra tri thức mới - mà cả 

Encyclopédie cũng vậy. Thậm chí chẳng ai nói về ứng 

dụng của khoa học vào công cụ, qui trình và sản phẩm, 

tức là vào công nghệ. Ý tưởng này phải đợi thêm một 

trăm năm nữa mãi cho tới 1840 hay quãng vậy, khi nhà 

hoá học người Đức, Justus Liebig (1803-1873) áp dụng 

khoa học để phát minh ra phân bón nhân tạo đầu tiên và 

thế rồi phát minh ra cách gìn giữ đạm động vật, chiết 

xuất thịt. Tuy thế, điều mà các trường phái kĩ thuật thời 

đầu và Encyclopédie đã làm có lẽ lại còn quan trọng hơn. 

Họ đã gắn lại, lập thành luật và công bố téchne, bí ẩn kĩ 

xảo, như nó đã được phát triển qua hàng nghìn năm. Họ 

đã chuyển kinh nghiệm thành tri thức, việc học nghề 

thành sách giáo khoa, bí mật thành phương pháp luận, 

việc làm thành tri thức ứng dụng. Đây là tinh tuý của 

điều chúng ta đã đi tới gọi là "Cách mạng Công nghiệp," 

tức là bằng công nghệ làm biến đổi xã hội và nền văn 

minh toàn thế giới. 
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Chính sự thay đổi này trong ý nghĩa của tri thức đã 

làm cho Chủ nghĩa tư bản trở thành nhất định xảy ra và 

giữ vị trí thống trị. Tốc độ của thay đổi kĩ thuật đã tạo ra 

yêu cầu về vốn vượt ra ngoài bất kì cái gì mà thợ thủ 

công có thể cung cấp được. Công nghệ mới cũng yêu cầu 

việc tập trung vào sản xuất, tức là, sự dịch chuyển sang 

xưởng máy. Tri thức không thể được áp dụng trong hàng 

nghìn và hàng chục nghìn xưởng thợ cá nhân riêng lẻ và 

trong nghề thủ công của các làng nông thôn. Nó đòi hỏi 

sự tập trung sản xuất dưới một mái nhà. 

Công nghệ mới cũng đòi hỏi năng lượng ở qui mô 

lớn, dù là năng lượng nước hay hơi nước, điều không thể 

để phân tán được. Nhưng, dù là quan trọng, những nhu 

cầu năng lượng này vẫn là phụ. Điểm trung tâm là ở chỗ 

việc sản xuất gần như trong chốc lát đã chuyển từ việc 

dựa trên kĩ xảo sang dựa trên công nghệ. Kết quả là, nhà 

tư bản đã gần như trong chốc lát đã chuyển vào trung 

tâm của nền kinh tế và xã hội. Trước đó, ông ta bao giờ 

cũng "mang sắc thái hỗ trợ." 

Về sau vào quãng 1750, xí nghiệp qui mô lớn đã là 

của chính phủ thay vì của tư nhân. Xí nghiệp sớm nhất 

và trong nhiều thế kỉ là lớn nhất trong các xí nghiệp chế 

tạo trong Thế giới cũ là xưởng làm vũ khí nổi tiếng do 

chính phủ thành Venice sở hữu và cai quản. Và các "xí 

nghiệp" thế kỉ thứ mười tám như nhà máy sứ ở Meisen 

và Sèvres cũng vẫn thuộc sở hữu của chính phủ. Nhưng 

đến năm 1830 xí nghiệp tư bản tư nhân qui mô lớn đã 

thống trị ở phương Tây. Thêm 50 năm sau, đến thời của 

Karl Marx chết năm 1883, xí nghiệp tư bản tư nhân đã 

lan tràn mọi nơi ngoại trừ những góc xa xôi của thế giới 

như Tây Tạng hay Góc rỗng Arabia. 
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Tất nhiên đã có sự phản kháng cả công nghệ và cả 

chủ nghĩa tư bản. Đã có các cuộc nổi dậy, ở Anh chẳng 

hạn, hay ở Silesia Đức. Nhưng đây là sự phản kháng cục 

bộ, kéo dài vài tuần hay nhiều nhất vài tháng, và thậm 

chí đã không làm chậm lại tốc độ và sự lan rộng của Chủ 

nghĩa tư bản. 

Cuộc Cách mạng Công nghiệp, tức là, máy móc và 

hệ thống xưởng máy, lan nhanh tương tự mà không gặp 

mấy phản kháng, nếu có. 

Cuốn sách Sự thịnh vượng của các quốc gia -

Wealth of Nations của Adam Smith (1723-1790) xuất 

hiện vào cùng năm (1776) mà James Watt lấy bằng phát 

minh động cơ hơi nước hoàn chỉnh. Vậy mà cuốn sách 

Wealth of Nations trong thực tế đã không để ý gì tới máy 

móc hay xưởng máy hay nền sản xuất công nghiệp. Việc 

sản xuất nó mô tả vẫn dựa trên kĩ xảo. Thậm chí 40 năm 

sau cuộc chiến tranh của Napoleon, các xưởng máy và 

máy móc vẫn chưa được coi như trung tâm ngay cả đối 

với các nhà quan sát xã hội sắc sảo. Chúng không đóng 

vai trò đặc biệt nào trong kinh tế của David Ricardo 

(1772-1832). Thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn là 

người ta không tìm thấy xưởng máy lẫn công nhân 

xưởng máy lẫn chủ ngân hàng trong những cuốn sách 

của Jane Austen (1775-1817), nhà phê bình xã hội sâu 

sắc nhất của nước Anh. Xã hội của bà ấy (như vẫn 

thường được nói) chỉ toàn "tư sản." Nhưng nó vẫn hoàn 

toàn tiền công nghiệp, một xã hội của các điền chủ và tá 

điền, linh mục và sĩ quan hải quân, luật sư, thợ thủ công 

và chủ tiệm. Chỉ ở nước Mĩ xa xôi Alexander Hamilton 

(1757-1809) mới thấy rất sớm rằng việc chế tạo dựa trên 

máy móc đó đã nhanh chóng trở thành hoạt động kinh tế 
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trung tâm. Nhưng chỉ vài người trong số những người 

theo ông ấy mãi lâu sau cái chết của ông mới chú ý nhiều 

tới Báo cáo về chế tạo 1791 của ông ấy. 

Tuy nhiên đến năm 1830, Honoré de Balzac (1799-

1850) đã cho ra tiểu thuyết bán chạy nhất sau tiểu thuyết 

bán chạy nhất mô tả về một nhà tư bản Pháp với xã hội 

bị chi phối bởi các chủ ngân hàng và trao đổi cổ phần. 

Và 15 năm sau, chủ nghĩa tư bản, hệ thống xưởng máy, 

máy móc, là trung tâm trong công trình chín muồi của 

Charles Dickens (1812-1870), và cũng vậy là những giai 

cấp mới, tư sản và vô sản. 

Trong cuốn Bleak House (1852) xã hội mới và 

những căng thẳng của nó tạo nên những âm mưu trong 

sự tương phản giữa hai anh em có tài, cả hai người con 

của bà quản gia của ông điền chủ. Một người trở thành 

nhà công nghiệp lớn ở miền Bắc, lập kế hoạch để cho 

mình được bầu vào nghị viện để tranh đấu với giới chủ 

đất và phá huỷ quyền lực của họ. Người kia chọn vẫn 

còn là người quản gia trung thành của "giới thượng lưu" 

bị đánh đổ, thất bại, bất lực (nhưng tiền tư bản). Và tác 

phẩm Thời gian khó - Hard Time của Dickens (1854) là 

tác phẩm về công nghiệp mạnh mẽ nhất đầu tiên, kể lại 

câu chuyện tranh đấu cay đắng trong xưởng bông và về 

cuộc chiến giai cấp tại bước đầu tiên nhất của nó. 

Tốc độ không được biết tới mà theo đó xã hội đã 

được biến đổi đã tạo ra những căng thẳng xã hội và xung 

đột của trật tự mới. Bây giờ chúng ta biết rằng không có 

chân lí trong tất cả nhưng niềm tin phổ biến là công nhân 

xưởng máy vào đầu thế kỉ thứ mười chín bị nghèo khó 

bần cùng và bị đối xử khắc nghiệt nên họ đã là người lao 

động không đất đai trong các nước tiền công nghiệp. 
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Chắc chắn họ bị đối xử hà khắc và tồi tệ. Nhưng họ đã 

tập trung tại xưởng máy chính xác bởi vì ở đó họ vẫn 

còn thấy tốt hơn là ở dưới đáy của xã hội nông thôn tĩnh 

tại, bạo chúa và chết đói. 

Nhân tiện, chúng ta phải đã biết tất cả điều này rồi. 

Trong xưởng máy tỉ lệ chết của trẻ con thành phố giảm 

xuống còn tuổi thọ cuộc sống lại tăng lên, do vậy làm lẩy 

cò sự tăng trưởng dân số của châu Âu đang công nghiệp 

hoá. Nhưng bây giờ, tức là từ Chiến tranh thế giới II, 

chúng ta cũng có ví dụ về các nước thế giới thứ ba. Dòng 

người Brazin và Peru đổ vào favelas và barrios của Rio 

de Janeiro và Lima. Dù vất vả thì cuộc sống ở đó vẫn 

còn tốt hơn trong Noreste của Brazil hay Altiplano của 

Peru. Người Ấn Độ ngày nay nói: "Kẻ ăn mày nghèo 

nhất ở Bombay vẫn ăn sướng hơn người nông dân ở thôn 

làng.""Mảnh đất dễ thương và xanh tươi của nước Anh" 

mà William Blake (1757-1827) trong bài thơ nổi tiếng 

của mình về "New Jerusalem" đã hi vọng thoát khỏi "nhà 

máy quỉ sa tăng" mới trong thực tế là một khu nhà ổ 

chuột vùng nông thôn bao la.  

Nhưng trong khi công nghiệp hoá, ngay từ đầu đã 

mang nghĩa cải thiện vật chất chứ không phải như câu 

nói nổi tiếng của Marx "bần cùng hoá," thì tốc độ của 

thay đổi lại tới mức gây chấn động sâu sắc. Giai cấp 

mới, "vô sản," đã trở nên "căm giận," dùng theo thuật 

ngữ do Marx đặt ra. Sự căm giận của họ, Marx tiên đoán, 

sẽ làm cho việc bóc lột họ thành không thể tránh khỏi. 

Vì họ đã trở thành hoàn toàn phụ thuộc kế sinh nhai của 

mình vào "phương tiện sản xuất," điều mà nhà tư bản sở 

hữu và kiểm soát. Vậy thì, Marx tiên đoán, điều này sẽ 

làm tập trung ngày càng tăng quyền sở hữu vào ngày 



 

34 

 

càng ít người và càng làm bần cùng hoá giai cấp vô sản 

bất lực - cho tới ngày mà hệ thống sẽ sụp đổ dưới sức 

nặng của chính nó, chỉ với vài nhà tư sản còn lại bị lật đổ 

bởi giai cấp vô sản người "chẳng có gì để mất ngoài 

xiềng xích của mình." 

Chúng ta bây giờ biết rằng Marx đã là nhà tiên tri 

sai lầm - chính cái đối lập lại điều ông ấy tiên đoán thực 

tế đã xảy ra. Nhưng đây là nhận thức muộn mằn. Phần 

lớn những người đương đại ông ấy đều chia sẻ góc nhìn 

của ông ấy về chủ nghĩa tư bản cho dù họ đã không nhất 

thiết chia sẻ tiên đoán của ông ấy về kết quả. Ngay cả 

những người chống Marx cũng đã chấp nhận việc phân 

tích của Marx về "mâu thuẫn cố hữu của chủ nghĩa tư 

bản." Một số người còn tin rằng giới quân sự sẽ kìm giữ 

đám vô sản trong kiểm soát, như nhà tư bản lớn nhất thế 

kỉ mười chín, chủ ngân hàng Mĩ J.P. Morgan (1837-

1913). Người theo chủ nghĩa tự do đủ mọi loại đều tin 

rằng bằng cách nào đó sẽ có thể có cải cách và cải thiện. 

Nhưng việc tin chắc rằng xã hội tư bản là xã hội của 

xung đột giai cấp không tránh khỏi, thực tế mọi người có 

tư duy hồi cuối thế kỉ mười chín đều có chung ý kiến với 

Marx - và trong thực tế đến 1910 phần lớn "người có tư 

duy," ít nhất là ở châu Âu (nhưng cũng ở Nhật Bản nữa) 

đều nghiêng về chủ nghĩa xã hội. Người bảo thủ lớn nhất 

của thế kỉ mười chín, Benjamin Disraeli (1804-1881), đã 

thấy xã hội tư bản rất giống như Marx thấy. Người tương 

nhiệm bảo thủ của ông ấy ở lục địa, Otto von Bismarck 

(1815-1898) cũng vậy; điều đó đã thúc đẩy ông ấy, sau 

1880, ban hành hiến pháp xã hội mà cuối cùng tạo ra hệ 

thống phúc lợi xã hội của thế kỉ hai mươi. Nhà phê bình 

xã hội bảo thủ, tiểu thuyết gia người Mĩ Henry James 

(1843-1916), phóng viên thời sự về nền thịnh vượng Mĩ 
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và tầng lớp quí tộc châu Âu, cũng đã bị ám ảnh bởi cuộc 

chiến giai cấp và bởi nỗi sợ về cuộc chiến giai cấp đến 

mức ông ấy đã làm cho nó trở thành chủ đề của cuốn tiểu 

thuyết ám ảnh nhất của mình The Princess 

Casamassima. Ông ấy viết nó năm 1883, chính năm mất 

của Marx. 

 

Cách mạng năng suất 

Vậy cái gì đã đánh bại Marx và chủ nghĩa Marx? 

Đến năm 1950 rất nhiều người trong chúng ta đã biết 

rằng chủ nghĩa Marx đã thất bại cả về tinh thần và kinh 

tế (tôi đã nói như vậy từ năm 1939 trong cuốn sách The 

End of Economic Man). Nhưng chủ nghĩa Marx vẫn là 

một ý thức hệ nhất quán đối với phần lớn thế giới. Và 

với phần lớn thế giới nó có vẻ như vô địch. Đã có nhiều 

người "chống Marx," nhưng, vậy mà cũng có những 

người "không Marx" tức là những người cho rằng chủ 

nghĩa Marx đã trở thành không liên quan - như phần lớn 

thế giới bây giờ đều biết. Ngay cả những người đối lập 

một cách cay đắng với chủ nghĩa xã hội cũng vẫn còn bị 

thuyết phục rằng nó vẫn đang lên. 

Cha đẻ của chủ nghĩa bảo thủ mới trong toàn bộ 

thế giới Tây phương, nhà kinh tế Áo-Anh Friedrich von 

Hayek (1899-1992), trong cuốn sách năm 1944 của mình 

The Road to Serfdom đã biện minh rằng Chủ nghĩa xã 

hội tất yếu có nghĩa là sự nô dịch hoá. Rồi Hayek còn 

nói không có những thứ như là "chủ nghĩa xã hội dân 

chủ"; chỉ có "chủ nghĩa xã hội chuyên chế." Nhưng 

Hayek đã không biện minh vào năm 1944 rằng chủ nghĩa 

Marx có thể không có tác dụng. Ngược lại, ông ấy đã rất 
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sợ rằng nó có thể và sẽ có tác dụng. Nhưng cuốn sách 

cuối cùng của ông ấy, The fatal Conceit (University of 

Chicago Press, 1988), được viết 40 năm sau, lại biện 

minh rằng chủ nghĩa Marx có thể chẳng bao giờ có tác 

dụng cả. Và vào lúc ông ấy xuất bản cuốn sách này gần 

như mọi người - và đặc biệt gần như mọi người trong các 

nước cộng sản - đã đi tới cùng kết luận đó. 

Vậy thì cái gì đã khắc phục "mâu thuẫn không 

tránh khỏi của chủ nghĩa tư bản," "sự căm giận" và 'sự 

bần cùng hoá" của giai cấp vô sản và cùng với nó là tất 

cả "giai cấp vô sản"? 

Câu trả lời là Cuộc cách mạng Năng suất. 

Khi tri thức đã thay đổi nghĩa của nó từ 250 năm 

trước đây thì nó bắt đầu được áp dụng vào công cụ, qui 

trình và sản phẩm. Đây vẫn là điều "công nghệ" ngụ ý 

cho hầu hết mọi người, và là điều vẫn được dạy trong 

các trường kĩ nghệ. Nhưng hai năm trước cái chết của 

Marx cuộc Cách mạng Năng suất đã bắt đầu. Vào năm 

1881 một người Mĩ, Frederick Winslow Taylor (1856-

1915), người đầu tiên đã áp dụng tri thức để nghiên cứu 

công việc, phân tích công việc và kĩ nghệ của công việc. 

Công việc đã từng có cùng với con người. Tất cả 

các con vật trong thực tế đều phải làm việc để kiếm 

sống. Và ở phương Tây chân giá trị của công việc đã 

được nói đãi bôi trong một thời gian dài. 

Văn bản Hi Lạp cổ nhất thứ hai, sau thiên sử thi 

Homer gần một trăm năm hay đại loại như vậy, là bài 

thơ của Hesiod (thế kỉ thứ tám trước công nguyên) mang 

tựa đề Works and Days, với dấu hiệu của công việc của 

người nông dân. Một trong những bài thơ La Mã hay 
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nhất là của Virgil (70-19 trước công nguyên) Georgics, 

chủ đề bài thơ về công việc của người nông dân. Mặc 

dầu không có những mối quan tâm như vậy về công việc 

theo truyền thống văn chương phương Đông, hoàng đế 

Trung Quốc mỗi năm một lần lại động tới cái cày để tôn 

vinh việc trồng lúa. 

Nhưng cả ở phương Tây lẫn phương Đông, đây chỉ 

thuần tuý là những cử chỉ tượng trưng. Cả Hesiod lẫn 

Virgil thực tế đều không nhìn vào điều người nông dân 

làm. Mà cũng chẳng có ai khác trong toàn bộ lịch sử 

thành văn đã làm điều đó. Công việc không xứng đáng 

được chú ý tới từ những người có học, những người giàu 

có, những người có quyền. Công việc là điều các nô lệ 

làm. "Mọi người đều biết" rằng cách duy nhất người 

công nhân có thể sản xuất nhiều là bằng cách làm việc 

dài giờ hơn hay bằng cách làm việc vất vả hơn. Marx 

nữa cũng chia sẻ niềm tin này với mọi nhà kinh tế hay kĩ 

sư thế kỉ thứ mười chín. 

Hoàn toàn ngẫu nhiên mà Frederick Winslow 

Taylor, một người có giáo dục, giàu có, lại trở thành 

công nhân. Thị lực kém đã buộc ông ấy phải bỏ vào học 

ở Harvard và thay vì thế lấy công việc của người thợ 

trong xưởng đúc sắt. Là người cực kì có năng khiếu, 

Taylor rất nhanh chóng nổi lên thành một trong các ông 

chủ. Và những phát minh tác phẩm nghệ thuật kim loại 

của ông ấy đã làm cho ông ấy thành một người giàu có 

rất dễ dàng. Thế rồi điều đã làm cho Taylor bắt đầu việc 

nghiên cứu về công việc đã là sự sửng sốt của ông ấy về 

mối hận thù tăng lên lẫn nhau giữa nhà tư sản và công 

nhân, điều đã đi tới chi phối phần sau của thế kỉ mười 

chín. Taylor, nói cách khác, đã thấy điều Marx đã thấy 
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và những người khác đã thấy như Disraeli và Bismarck 

và Henry Jamé. Nhưng ông ấy cũng thấy điều họ đã 

không thấy: sự xung đột này là không cần thiết. Ông ấy 

đã bắt đầu làm cho người công nhân thành có năng suất 

để cho họ kiếm được tiền khấm khá hơn. 

Động cơ của Taylor không phải là ở tính hiệu quả. 

Nó không phải là việc tạo ra lợi nhuận cho người chủ. 

Tới tận lúc chết, ông ấy vẫn còn kiên định rằng ích lợi 

chính của kết quả của tính năng suất phải là dành cho 

người công nhân chứ không phải là cho người chủ. Động 

cơ chính của ông ấy là tạo ra một xã hội trong đó người 

chủ và công nhân, tư sản và vô sản có lợi ích chung 

trong tính năng suất và có thể xây dựng mối quan hệ hài 

hoà về ứng dụng của tri thức vào công việc. Những 

người đã đi tới gần nhất để hiểu điều này cho tới nay là 

những nhân viên thời hậu chiến thế giới II Nhật Bản và 

nghiệp đoàn hậu chiến thế giới II Nhật Bản. 

Vài nhân vật trong lịch sử trí thức đã có tác động 

còn lớn hơn Taylor. Và vài người đã phải chịu khổ bởi vì 

lịch sử đã chứng minh người đó đúng còn giới trí thức 

sai. Một phần, Taylor bị lơ đi vì sự khinh thị công việc 

vẫn còn kéo dài, trong số những người trí thức. Chắc 

chắn việc dọn cát - phân tích của Taylor được thiên hạ 

biết tới nhiều nhất - không phải là cái gì đó mà "con 

người có giáo dục" sẽ ca ngợi để riêng nó được coi như 

là quan trọng. 

Tuy nhiên trong phần lớn hơn nhiều, sự kính trọng 

của Taylor đã phải chịu thiệt hại chính bởi vì ông ấy đã 

áp dụng tri thức vào việc nghiên cứu công việc. Đây đã 

là lời nguyền rủa của giới nghiệp đoàn lao động vào thời 

của ông ấy; và họ đã dựng lên một trong những chiến 
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dịch hằn học ám sát nhân vật chống lại Taylor trong lịch 

sử Mĩ. 

Tội của Taylor, theo con mắt của nghiệp đoàn, là 

việc khẳng định của ông ấy rằng không có "công việc có 

kĩ năng." Trong hoạt động thủ công chỉ có "công việc." 

Tất cả mọi việc đều có thể được phân tích theo cùng 

cách. Bất kì công nhân nào, người sẵn lòng làm công 

việc theo cách việc phân tích chỉ ra nó nên được làm như 

vậy đều là "người hạng nhất," xứng đáng hưởng "lương 

hạng nhất" - tức là, nhiều hơn người công nhân có kĩ 

năng kiếm được với những năm học nghề lâu dài. 

Nhưng nghiệp đoàn, vốn được kính trọng và mạnh 

mẽ ở nước Mĩ của Taylor lại là nghiệp đoàn trong các 

xưởng vũ khí và đóng tàu thuỷ của chính phủ mà trong 

đó, trước Chiến tranh thế giới I, tất cả mọi việc sản xuất 

cho quốc phòng vào thời bình đều được thực hiện ở Mĩ. 

Những nghiệp đoàn này là độc quyền về kĩ xảo. Thành 

viên của họ bị hạn chế vào con cháu hay họ hàng của các 

thành viên. Họ đòi hỏi việc học nghề từ năm đến bảy 

năm nhưng lại không có việc huấn luyện một cách hệ 

thống hay nghiên cứu về công việc. Không điều gì là 

được phép ngay cả việc viết ra. Thậm chí không có cả 

bản kế hoạch tổng thể hay bất kì bản vẽ nào khác về 

công việc cần được làm. Các thành viên phải thề giữ bí 

mật và không được phép thảo luận về công việc của 

mình với những người không là thành viên. Khẳng định 

của Taylor rằng công việc có thể được nghiên cứu, có 

thể được phân tích, có thể được phân chia thành một loạt 

các chuyển động lặp lại đơn giản mà mỗi chuyển động 

trong đó phải được thực hiện theo cách đúng riêng của 

nó, vào thời gian tốt nhất của nó, và với công cụ đúng 
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riêng của nó quả thực đã là cú công kích vỗ mặt vào họ. 

Và do vậy họ đã phỉ báng ông ấy và đã thành công trong 

việc làm cho Nghị viện cấm việc nghiên cứu tác vụ trong 

các xưởng vũ khí và đóng tàu của chính phủ, lệnh cấm 

phổ biến mãi tới sau Chiến tranh thế giới II. 

Taylor đã không cải thiện được vấn đề bằng cách 

gây khó chịu cho các ông chủ vào thời ông ấy như ông 

ấy đã gây khó chịu cho nghiệp đoàn. Trong khi ông ấy 

chẳng ích lợi gì mấy cho nghiệp đoàn thì ông ấy lại thù 

địch khinh thị với giới chủ; tên gọi ông ấy ưa thích dành 

cho họ là "kẻ thô tục." Và thế rồi có sự nhấn mạnh của 

ông ấy rằng công nhân chứ không phải giới chủ nên 

được phần đóng góp lớn về thu nhập do việc quản lí 

khoa học tạo ra. Thêm sự xúc phạm vào mối tổn thương: 

"Bốn nguyên tắc" của ông ấy yêu cầu rằng việc nghiên 

cứu công việc nên được tiến hành trong bàn bạc, nếu 

không phải là trong quan hệ đối tác, với công nhân. Cuối 

cùng, Taylor cho là chủ quyền trong nhà máy phải không 

được dựa trên quyền sở hữu. Nó có thể dựa trên mỗi tri 

thức tối cao. Ông ấy yêu cầu, nói theo cách khác, điều 

bây giờ chúng ta gọi là "việc quản lí nghề nghiệp" - và 

đó là người bị nguyền rủa và "kẻ dị giáo cấp tiến" đối 

với chủ nghĩa tư bản thế kỉ mười chín. Ông ấy đã bị họ 

công kích một cách cay đắng là "kẻ gây rối" và "kẻ xã 

hội chủ nghĩa." (Một số trong những đệ tử và cộng sự 

thân tín nhất của ông ấy, đặc biệt là Karl Barth, cánh tay 

phải của Taylor, quả thực đã cởi mở và thú nhận là "cánh 

hữu" và là người chống lại tư sản.) 

Tiên đề của Taylor là tất cả công việc thủ công, dù 

có kĩ năng hay không kĩ năng, cũng đều có thể được 

phân tích và tổ chức bằng việc áp dụng tri thức, dường 
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như ngược đời đối với những người đương đại của ông. 

Và có bí ẩn về kĩ năng kĩ xảo đã được chấp nhận phổ 

biến trong nhiều, nhiều năm. 

Niềm tin này vẫn còn cổ vũ cho Hitler vào năm 

1941 để tuyên bố chiến tranh với Mĩ. Với Mĩ để ngăn 

chặn lực lượng chiến đấu ở châu Âu cần đòi hỏi một 

hạm đội lớn để vận chuyển quân lính. Mĩ vào thời đó 

gần như không có lính thuỷ đánh bộ và không có tàu khu 

trục để bảo vệ nó. Chiến tranh hiện đại, Hitler đã biện 

minh thêm, đòi hòi quang cụ chính xác với số lượng lớn; 

và đã không có công nhân quang học có kĩ năng ở Mĩ. 

Hitler hoàn toàn phải. Mĩ đã không có nhiều lính 

thuỷ đánh bộ và tầu khu trục của nó chỉ có vài chiếc và 

cổ lỗ sĩ đến khôi hài. Nó cũng gần như không có ngành 

công nghiệp quang học. Nhưng bằng cách áp dụng 

"nghiên cứu tác vụ" của Taylor mà Mĩ đã học được cách 

huấn luyện những công nhân không kĩ năng, nhiều người 

trong số họ vốn là người lĩnh canh được đưa vào môi 

trường tiền công nghiệp, và đã chuyển họ trong vòng 60 

đến 90 ngày thành thợ hàn và người đóng tàu bậc một. 

Mĩ tương tự cũng đã huấn luyện trong vòng vài tháng 

cùng loại người đó thành thợ quang học chính xác với 

chất lượng tốt hơn người Đức đã từng - và trên dây 

chuyền lắp ráp ủng. 

Nói chung, nơi Taylor có tác động lớn nhất có lẽ là 

trong huấn luyện. 

Adam Smith, một trăm năm trước đó, đã cho là 

phải mất ít nhất 50 năm kinh nghiệm (và có thể còn đến 

cả thế kỉ) để cho một quốc gia hay một vùng thu được kĩ 

năng cần thiết để chế tạo ra sản phẩm chất lượng cao - ví 



 

42 

 

dụ của ông ấy là việc sản xuất nhạc cụ ở Bohemia và 

Saxony, và về việc dệt lụa ở Scotland. Bẩy mươi năm 

sau, quãng 1840, một người Đức, August Borsig (1804-

1854) - một trong những người đầu tiên bên ngoài nước 

Anh xây dựng đầu máy hơi nước - đã phát minh ra điều 

vẫn là hệ thống học nghề của người Đức, có tổ hợp cả 

kinh nghiệm thực hành tại nhà máy theo một ông thầy 

với nền tảng lí thuyết ở trường. Điều đó vẫn là nền tảng 

của tính năng suất công nghiệp của nước Đức. Nhưng 

ngay cả việc học nghề của Borsig cũng mất từ ba tới năm 

năm. Thế rồi, lần đầu tiên trong Chiến tranh thế giới I 

nhưng đặc biệt là trong Chiến tranh thế giới II, Mĩ đã áp 

dụng một cách có hệ thống cách tiếp cận của Taylor vào 

việc huấn luyện "con người bậc nhất" trong vài tháng. 

Nhân tố này, còn hơn bất kì nhân tố nào khác, giải thích 

tại sao Mĩ có thể nâng mức sản xuất chiến tranh và 

chung cuộc đánh bại cả Nhật Bản và Đức. 

Tất cả mọi cường quốc kinh tế ban đầu trong lịch 

sử hiện đại - ở Anh, Mĩ, Đức - đã nổi lên qua quyền lãnh 

đạo trong công nghệ mới. Những cường quốc kinh tế 

thời hậu chiến thế giới II - đầu tiên là Nhật Bản, rồi đến 

Hàn Quốc, Đài Loan, Hongkong, Singapore - tất cả đều 

mang ơn việc đi lên của mình nhờ cách huấn luyện của 

Taylor. Điều đó làm cho họ có khả năng phú cho tình 

trạng chủ yếu tiền công nghiệp của mình, và do đó với 

lực lượng lao động lương thấp, tính năng suất cỡ thế giới 

trong thực tế không tốn thời gian nào. Trong những thập 

kỉ hậu Chiến tranh thế giới II việc huấn luyện dựa theo 

Taylor đã trở thành một động cơ thực sự hiệu quả cho 

việc phát triển kinh tế. 
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Việc ứng dụng tri thức vào công việc đã làm tăng 

một cách bùng nổ tính năng suất. Trong hàng trăm năm 

đã không có sự tăng trưởng nào trong khả năng của 

người công nhân để làm ra hàng hoá hay để di chuyển 

hàng hoá. Máy đã tạo ra khả năng lớn hơn. Nhưng bản 

thân người công nhân lại không mang tính năng suất hơn 

họ đã từng thế trong xưởng thợ của Hi Lạp cổ đại, trong 

việc xây dựng đường sá của đế quốc La mã hay trong 

việc sản xuất vải len được giải thưởng cao mà đã làm 

cho Florence Phục hưng thành giàu có. 

Nhưng trong vòng vài năm sau khi Taylor bắt đầu 

áp dụng tri thức vào công việc, thì năng suất bắt đầu 

nâng lên với tỉ lệ 3.5 - 4% mỗi năm - điều có nghĩa là sẽ 

gấp đôi cứ sau mỗi 18 năm hay tương tự vậy. Từ khi 

Taylor bắt đầu, năng suất đã tăng lên năm mươi lần trong 

tất cả các nước tiên tiến. Với sự mở rộng không hề có 

trước này tất cả các thứ còn lại cũng tăng cả theo chuẩn 

cuộc sống và trong chất lượng của cuộc sống ở các nước 

đã phát triển. 

Một nửa của năng suất phụ thêm này đã đươc tính 

dưới dạng sức mua tăng lên, tức là, theo một chuẩn sống 

cao hơn. Nhưng giữa một phần ba và một nửa đã được 

tính dưới dạng giải trí tăng lên. Vào cuối năm 1910 công 

nhân ở các nước đã phát triển vẫn làm việc nhiều như họ 

đã từng phải làm trước đây, tức là ít nhất 3000 giờ một 

năm. Bây giờ ngay cả người Nhật cũng chỉ làm 2000 giờ 

một năm, người Mĩ quãng 1850 giờ, người Đức, nhiều 

nhất, 1600 giờ - và họ tất cả đều sản xuất trong một giờ 

gấp năm mươi lần 80 năm trước đây. Phần đóng góp bản 

chất khác của năng suất tăng lên đã được tính dưới dạng 

chăm sóc y tế, đã tăng trưởng từ cái gì đó ở mức 0% 
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tổng sản phầm thu nhập quốc gia (GNP) lên 8-12% trong 

các nước phát triển, và dưới dạng giáo dục, đã tăng 

trưởng quãng 2% GNP tới 10% hay hơn. 

Và phần lớn việc tăng này - như Taylor dự đoán - 

đã được dành cho người công nhân, tức là giai cấp vô 

sản của Marx. Henry Ford (1863-1947) đưa ra chiếc xe 

hơi rẻ đầu tiên, Model T trong năm 1907. Nó là 'rẻ," tuy 

nhiên chỉ trong so sánh với tất cả các xe hơi khác trên thị 

trường, mà dưới dạng lợi tức trung bình, vẫn đắt như 

chiếc máy bay tư hai động cơ ngày nay. Với giá 750$ xe 

Model T của Henry Ford đắt ở mức người công nhân 

công nghiệp hưởng lương toàn phần ở Mĩ phải kiếm 

trong ba đến bốn năm mới mua nổi - vì thời đó lương 

ngày chỉ là 80 xu và dĩ nhiên, không có "tiền trợ cấp." 

Ngay cả bác sĩ Mĩ trong những ngày đó cũng hiếm khi 

mới kiếm được quá 500$ một năm. Ngày nay, một công 

nhân ô tô được tổ chức theo công đoàn ở Mĩ, Nhật Bản 

hay Đức, chỉ làm việc 40 giờ một tuần, kiếm 50 000$ 

lương và trợ cấp - 45 000$ còn lại sau khi trừ thuế - đại 

thể gấp tám lần chiếc ô tô rẻ nhất theo giá Mĩ ngày nay. 

Vào năm 1930 Quản lí khoa học của Taylor - mặc 

cho sự chống đối của nghiệp đoàn và giới trí thức - đã lôi 

cuốn thế giới phát triển theo. Kết quả là 'giai cấp vô sản" 

của Marx trở thành "tư sản." Công nhân cổ xanh trong 

công nghiệp chế tạo, "giai cấp vô sản," chứ không phải 

là "nhà tư sản" đã trở thành người được lợi thực sự của 

Chủ nghĩa tư bản và cuộc Cách mạng Công nghiệp. Điều 

này giải thích sự thất bại toàn diện của chủ nghĩa Marx ở 

các nước phát triển cao với điều Marx đã tiên đoán về 

"cách mạng" trước năm 1900. Nó giải thích tại sao, sau 

1918, đã không có "Cách mạng Vô sản" ngay cả ở các 
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nước thua trận ở Trung Âu mà tại đó có khốn khổ, đói 

khát và thất nghiệp. Nó giải thích tại sao cuộc suy thoái 

lớn đã không dẫn tới Cách mạng Cộng sản, như Lê nin 

và Stalin - và thực tế là mọi người Marxism - đã tin 

tưởng trông chờ. Vào thời đó, giai cấp vô sản của Marx 

chưa trở thành "dồi dào." Nhưng họ đã trở thành giai cấp 

lớp trung. Họ đã trở thành có tính năng suất. 

"Darwin, Marx, Freud" là bộ ba thường được trích 

dẫn như "những người làm nên thế giới hiện đại." Marx 

đáng phải bị kéo ra và được thay bằng Taylor nếu như có 

công bằng nào trên thế giới này. Nhưng điều Taylor 

được đưa ra chỉ là vấn đề nhỏ. Tuy thế chính vấn đề 

quan trọng là ở chỗ quá ít người nhận ra rằng chính việc 

ứng dụng tri thức vào công việc đã tạo ra các nền kinh tế 

phát triển bằng việc bắt đầu sự bùng nổ năng suất của 

một trăm năm qua. Các nhà công nghệ cho công lao 

thuộc vào máy móc, các nhà kinh tế cho là tại đầu tư tư 

bản. Nhưng cả hai điều này đều có dồi dào trong một 

trăm năm đầu của thời đại tư bản, tức là trước 1880, như 

chúng đã từng có từ đó. Riêng về công nghệ hay tư bản, 

một trăm năm sau ít có sự khác biệt với trăm năm đầu. 

Nhưng đã hoàn toàn không có việc tăng năng suất của 

công nhân trong một trăm năm đầu - và hậu quả là hầu 

như không có việc tăng lợi tức thực của công nhân hay 

bất kì việc giảm giờ làm nào của họ. Điều đã làm cho 

một trăm năm thứ hai thành khác biệt hẳn chỉ có thể 

được giải thích như kết quả của việc áp dụng tri thức vào 

công việc. 

Năng suất của các giai cấp mới, giai cấp của xã hội 

hậu tư bản, có thể được tăng lên chỉ bằng việc áp dụng 

tri thức vào công việc. Cả máy lẫn tư bản đều không thể 



 

46 

 

làm được điều này - quả vậy nếu được áp dụng một mình 

thì chúng có thể còn cản trở chứ không tạo ra năng suất. 

Khi Taylor bắt đầu, chín trong mười người làm 

việc đã làm công việc thủ công, làm hay di chuyển mọi 

vật; trong chế tạo, trong nghề nông, trong khai mỏ, trong 

vận tải. Năng suất của người tham gia vào việc làm và di 

chuyển đồ vật vẫn còn tăng lên với tỉ lệ lịch sử từ 3.5 - 

4% và trong nông nghiệp ở Mĩ và Pháp thậm chí còn 

nhanh hơn. Nhưng Cách mạng Năng suất đã qua rồi. 

Bốn mươi năm trước đây, vào những năm 1950, những 

người tham gia vào công việc để làm hay di chuyển đồ 

vật, đại đa số đều ở tất cả các nước phát triển. Đến năm 

1990 họ đã co lại thành một phần năm lực lượng lao 

động. Đến năm 2010 họ sẽ không quá một phần mười. 

Việc tăng năng suất của công nhân thủ công trong chế 

tạo, nông nghiệp, khai mỏ, vận tải bởi chính nó không 

còn tạo ra của cải nữa. Cuộc cách mạng năng suất đã trở 

thành nạn nhân của sự thành công của nó. Từ giờ trở đi 

không còn vấn đề gì về năng suất của người công nhân 

phi thủ công. Và điều đó đòi hỏi áp dụng tri thức vào tri 

thức. 

 

Cách mạng quản lí 

Khi tôi quyết định vào năm 1926 không vào đại 

học mà đi làm sau khi kết thúc trường phổ thông, bố tôi 

rất thất vọng; gia đình chúng ta từ lâu đã là một gia đình 

luật sư và bác sĩ. Nhưng bố tôi đã không gọi tôi là "thằng 

bỏ học." Ông ấy đã không cố gắng thay đổi đầu óc tôi. 

Và ông ấy cũng không tiên đoán rằng tôi sẽ chẳng bao 
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giờ là cái gì. Tôi là một người lớn có trách nhiệm muốn 

làm việc như một người lớn. 

Ba mươi năm sau, khi con tôi tới tuổi 18, tôi thực 

tế đã buộc nó vào đại học. Giống như bố nó, nó muốn là 

người lớn giữa những người lớn. Giống như bố nó, nó 

cảm thấy rằng trong 12 năm ngồi trên ghế nhà trường nó 

gần như chẳng học được gì, và rằng cơ hội học hành của 

nó lại phải mất thêm bốn năm nữa trên ghế nhà trường 

mà không có gì lớn lao đặc biệt. Giống như bố nó vào 

tuổi đó, nó tập trung vào hành động chứ không tập trung 

vào học hành. 

Vậy mà tới năm 1958, 31 năm sau khi tôi đã tốt 

nghiệp trường phổ thông để là học viên cho một hãng 

xuất khẩu, bằng cấp đại học đã trở thành một điều cần 

thiết. Nó đã trở thành tấm hộ chiếu trong thực tế cho mọi 

nghề nghiệp. Không vào đại học trong năm 1958 là "kẻ 

bỏ học nửa chừng" đối với thanh niên Mĩ mới lớn lên 

trong gia đình khá giả và đã học tốt ở phổ thông. Bố tôi 

đã không có chút khó khăn gì trong việc tìm việc huấn 

luyện cho tôi trong một gia đình thương gia đáng kính. 

Ba mươi năm sau những hãng như vậy sẽ không chấp 

nhận một học sinh tốt nghiệp phổ thông làm học viên. 

Họ tất cả đều nói "Hãy vào đại học học thêm bốn năm 

nữa đi - rồi có lẽ anh nên tiếp tục để tốt nghiệp trường 

phổ thông." 

Trong thế hệ của bố tôi - ông ấy sinh năm 1876 - 

việc vào đại học là dành cho con cái nhà khá giả hay cho 

một số rất nhỏ người nghèo nhưng là thanh niên kiệt 

xuất (như ông ấy đã từng là vậy). 



 

48 

 

Trong số tất cả các doanh gia thành công của thế kỉ 

mười chín, chỉ một người vào đại học: J.P. Morgan vào 

Gottingen đề học toán nhưng lại bỏ học sau một năm. 

Vài người khác thậm chí đã tham dự trường phổ thông 

để được tốt nghiệp từ đó. Trong các tiểu thuyết của Edith 

Wharton, nhà chép sử về xã hội Mĩ quãng 1910 tới 1920, 

con trai của các gia đình New York giầu có và già cả đều 

vào Harvard và Trường Luật Harvard. Nhưng thực tế thì 

chẳng ai trong số họ theo nghề luật cả. Việc giáo dục cao 

hơn là thứ xa xỉ phẩm và đồ trang sức và là cách vui thú 

với tuổi thanh niên mới lớn. 

Vào thời tôi, vào đại học đã là điều mong ước rồi. 

Nó cho một địa vị xã hội. Nhưng thực thì nó cũng chẳng 

cần và cũng chẳng ích lợi gì cho cuộc sống và nghề 

nghiệp của người ta. Khi tôi làm việc nghiên cứu đầu 

tiên của mình về một công ti kinh doanh chính, General 

Motor, Bộ phận quan hệ công chúng tại công ti đã cố 

gắng rất vất vả để giấu giếm sự kiện rằng nhiều nhân 

viên điều hành thượng đỉnh của họ đã bỏ đại học. Điều 

đúng vậy là bắt đầu như một thợ máy và làm việc cả 

ngày ròng. Vào cuối những năm 1950 hay 1960, cách 

nhanh chóng nhất để có lợi tức của giai cấp trung lưu - ở 

Mĩ, ở Anh, ở Đức (mặc dầu không như thế ở Nhật Bản) - 

là không vào đại học. Đó là đi làm việc vào 16 tuổi trong 

một trong những ngành sản xuất hàng loạt có nghiệp 

đoàn. Tại đó người ta kiếm lợi tức của tầng lớp trung lưu 

sau vài tháng - kết quả của sự bùng nổ năng suất. Những 

cơ hội này trong thực tế đã qua rồi. Bây giờ thực tế 

không có chuyện có được lợi tức của tầng lớp trung lưu 

mà không có bằng chính thức xác nhận việc có tri thức 

mà chỉ có thể thu được một cách có hệ thống và trong 

trường học. 
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Sự thay đổi về nghĩa của tri thức mà đã bắt đầu từ 

250 năm trước đây đã làm biến đổi xã hội và nền kinh tế. 

Tri thức chính thức được xem như là tài nguyên cá nhân 

mấu chốt và tài nguyên kinh tế mấu chốt. Tri thức là tài 

nguyên có nghĩa duy nhất ngày nay. "Nhân tố sản xuất" 

truyền thống - đất đai (như tài nguyên thiên nhiên), lao 

động và vốn - đã không biến mất. Nhưng chúng đã trở 

thành thứ yếu. Chúng có thể kiếm được, và kiếm được 

dễ dàng, với điều kiện có tri thức. Và tri thức theo ý 

nghĩa mới này là tri thức như một tiện ích, tri thức như 

phương tiện để thu lấy kết quả xã hội và kinh tế. 

Những phát triển này, dù muốn hay không, đều là 

những đáp ứng cho một thay đổi không thể đảo ngược 

nổi: tri thức bây giờ đang được áp dụng vào tri thức. 

Đây là bước thứ ba và có lẽ là bước tối hậu trong việc 

biến đổi của tri thức. Việc cung cấp tri thức để tìm ra 

cách tri thức hiện có có thể được áp dụng tốt nhất để sản 

xuất ra kết quả, trong thực tế, là điều chúng ta ngụ ý bởi 

quản lí. Nhưng tri thức bây giờ cũng được áp dụng một 

cách có hệ thống và có chủ định để xác định tri thức mới 

nào là cần thiết, liệu nó có khả thi không và phải làm gì 

để làm cho tri thức thành hiệu quả. Nó được áp dụng, nói 

cách khác, vào đổi mới có hệ thống.  

Sự thay đổi thứ ba này trong tính năng động của tri 

thức có thể được gọi là Cách mạng Quản lí. Giống như 

hai cuộc cách mạng tiền nhiệm trước nó - tri thức được 

áp dụng vào công cụ, qui trình và sản phẩm, và tri thức 

được áp dụng vào công việc của con người - Cách mạng 

Quản lí đã lan tràn trên Trái đất. Phải mất một trăm năm, 

từ giữa thế kỉ mười tám tới giữa thế kỉ mười chín cho 

Cách mạng Công nghiệp trở thành thống trị và mang tính 
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toàn thế giới. Phải mất 70 năm, từ 1880 cho tới cuối 

Chiến tranh thế giới II, cho cuộc Cách mạng Năng suất 

trở thành thống trị và mang tính toàn thế giới. Đã mất ít 

hơn 50 năm - từ 1945 tới 1990 - cho Cách mạng Quản lí 

trở thành thống trị và mang tính toàn thế giới. 

Phần lớn mọi người, khi họ nghe nói tới từ "quản 

lí," thì vẫn nghe "quản lí kinh doanh." Quản lí lần đầu 

tiên đã nổi lên dưới dạng hiện tại của nó trong các tổ 

chức kinh doanh qui mô lớn. Khi lần đầu tiên tôi bắt đầu 

làm việc về quản lí quãng 50 năm trước, tôi cũng tập 

trung vào quản lí kinh doanh. Nhưng chúng ta nhanh 

chóng biết rằng quản lí được cần tới cho tất cả các tổ 

chức hiện đại, dù là kinh doanh hay không kinh doanh. 

Trong thực tế, chúng ta nhanh chóng nhận ra rằng nó 

được cần tới thậm chí còn nhiều hơn trong các tổ chức 

phi kinh doanh, dù là tổ chức phi lợi nhuận hay phi chính 

phủ (điều tôi đã gọi là "Khu vực xã hội") hay các cơ 

quan chính phủ. Các tổ chức này cần quản lí một cách 

chính xác nhất bởi vì họ thiếu kỉ luật của "tuyến đáy" mà 

doanh nghiệp tựa vào đó. Việc quản lí đó không bị hạn 

chế vào kinh doanh lần đầu tiên đã được nhận ra ở Mĩ. 

Nhưng bây giờ điều đó đang trở nên được chấp nhận ở 

tất cả các nước phát triển (như nhân chứng cho sự cảm 

nhận ở Tây Âu, Nhật Bản và Brazil với cuốn sách của tôi 

năm 1990 Managing the Non Profit Organizations). 

Chúng ta bây giờ biết rằng quản lí là chức năng 

chung của mọi tổ chức, dù sứ mệnh đặc biệt của chúng là 

gì. Nó là cơ quan chung của xã hội tri thức. 

Quản lí đã từng có từ rất lâu rồi. Mọi người hay 

hỏi tôi rằng tôi cho ai là người điều hành tốt nhất hay vĩ 

đại nhất. Câu trả lời của tôi bao giờ cũng là "người đã 
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quan niệm, thiết kế và xây dựng nên Kim tự tháp Ai cập 

đầu tiên từ hơn 4000 năm trước đây - và nó vẫn đứng 

đấy." Nhưng quản lí như một loại công việc đặc biệt thì 

chưa được xét tới mãi tới sau Chiến tranh thế giới I - và 

cũng chỉ do một nhúm người xét tới. Quản lí như một bộ 

môn chỉ mới nổi lên sau Chiến tranh thế giới II. Vào 

cuối những năm 1950 khi Ngân hàng thế giới bắt đầu 

cho vay tiền để phát triển kinh tế, thì từ "quản lí" thậm 

chí vẫn còn chưa có trong từ vựng của nó. Thực tế, trong 

khi quản lí đã được phát minh ra từ cả nghìn năm trước 

đây thì nó lại đã không được phát hiện ra mãi tới sau 

Chiến tranh thế giới II. 

Một lí do cho việc phát hiện ra nó là kinh nghiệm 

về bản thân Chiến tranh thế giới II và đặc biệt là hiệu 

năng của ngành công nghiệp Mĩ. Nhưng có lẽ quan trọng 

tương đương là việc chấp nhận chung về quản lí đã là 

hiệu năng của Nhật Bản từ 1950. Nhật Bản không phải là 

nước "kém phát triển" sau Chiến tranh thế giới II. Nhưng 

ngành công nghiệp và kinh tế của nó lại gần như hoàn 

toàn bị phá huỷ; và thực tế nó không có công nghệ nội 

địa. Tài nguyên chính của quốc gia là ở sự sẵn lòng chấp 

thuận và thích nghi việc quản lí mà người Mĩ đã phát 

triển trong Chiến tranh thế giới II (và đặc biệt là về huấn 

luyện). Trong vòng 20 năm, từ những năm 1950, khi 

việc Mĩ chiếm đóng Nhật Bản kết thúc, đến những năm 

1970, Nhật Bản đã trở thành cường quốc kinh tế và lãnh 

đạo công nghệ đứng thứ hai thế giới. 

Khi cuộc chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào đầu 

những năm 1950 Hàn Quốc đã bị phá huỷ thậm chí còn 

nhiều hơn Nhật Bản bẩy năm trước đó. Và nó chưa bao 

giờ là cái gì ngoài một quốc gia lạc hậu, đặc biệt là các 
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công ti Hàn Quốc và nền giáo dục cao của Hàn Quốc còn 

bị người Nhật chèn ép trong 35 năm. Nhưng bằng việc 

dùng các đại học và cao đẳng của Mĩ để đào tạo những 

thanh niên trẻ của mình, và bằng việc nhập khẩu và áp 

dụng quản lí, Hàn Quốc đã trở thành quốc gia phát triển 

cao trong vòng 25 năm. 

Với sự mở rộng mạnh mẽ này của việc quản lí đã 

dẫn tới hiểu biết tăng dần về điều quản lí thực tế là gì. 

Khi tôi lần đầu tiên nghiên cứu về quản lí, trong và ngay 

sau Chiến tranh thế giới II, người quản lí được định 

nghĩa là "người chịu trách nhiệm về công việc của cấp 

dưới quyền." Nói cách khác, người quản lí là "ông chủ," 

còn việc quản lí là cấp bậc và quyền lực. Điều này có lẽ 

vẫn là một định nghĩa mà nhiều người mang trong đầu 

khi họ nói về người quản lí và việc quản lí. 

Nhưng vào đầu những năm 1950 định nghĩa này đã 

thay đổi thành "người quản lí là người chịu trách nhiệm 

về hiệu năng của mọi người." Bây giờ chúng ta biết rằng 

điều này cũng là một định nghĩa quá hẹp. Định nghĩa 

đúng là "người quản lí là người chịu trách nhiệm về ứng 

dụng và hiệu năng của tri thức." 

Sự thay đổi này nghĩa là chúng ta bây giờ coi tri 

thức như tài nguyên chủ chốt. Đất đai, lao động và vốn 

là phần quan trọng chính. Không có chúng thì thậm chí 

tri thức cũng không thể sản xuất được. Không có chúng 

thì ngay cả quản lí cũng không thể thực hiện được. 

Nhưng nơi có việc quản lí hiệu quả, tức là việc áp dụng 

tri thức vào tri thức, thì chúng ta bao giờ cũng có thể thu 

được các tài nguyên khác. 
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Tri thức đó đã trở thành tài nguyên duy nhất, chứ 

không phải là tài nguyên là điều làm cho xã hội chúng ta 

thành "hậu tư bản." Nó làm thay đổi, tại tận nền tảng, 

cấu trúc của xã hội. Nó tạo ra những sự năng động xã hội 

mới. Nó tạo ra sự năng động kinh tế mới. Nó tạo ra chính 

trị mới. 

 

Từ tri thức tới tri thức 

Nằm dưới cả ba pha trong sự dịch chuyển tới tri 

thức - Cách mạng Công nghiệp, Cách mạng Năng suất, 

Cách mạng Quản lí - là sự thay đổi nền tảng trong ý 

nghĩa của tri thức. Chúng ta đã chuyển từ tri thức sang tri 

thức. 

Tri thức truyền thống là tổng quát. Điều bây giờ 

chúng ta coi là tri thức, nếu cần thiết, là mang tính 

chuyên biệt cao. Trước đây chúng ta chưa bao giờ nói về 

người "có tri thức." Chúng ta nói về "người có giáo dục." 

Người có giáo dục là những người tổng quát. Họ biết đủ 

để nói hay viết về khá nhiều thứ, đủ để hiểu khá nhiều 

thứ. Nhưng họ lại không biết đủ để làm bất kì cái gì. 

Như một câu ngạn ngữ cổ đã nói: bạn sẽ muốn một 

người có giáo dục làm khách ăn tối của mình, nhưng bạn 

không muốn người đó một mình ở với bạn nơi đảo 

hoang, nơi bạn cần ai đó biết cách làm mọi việc. Trong 

thực tế, trong đại học ngày nay "người có giáo dục" kiểu 

truyền thống không được coi là "người có giáo dục" chút 

nào. Họ bị nhìn xuống như một tài tử. 

Trong cuốn A Connecticut Yankee in King Arthur's 

Court nhân vật của cuốn sách năm 1889 của Mark Twain 
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(1833-1910) đã không phải là người có giáo dục. Anh ta 

chắc chắn chẳng biết tiếng Latin hay Hi Lạp, có lẽ chẳng 

bao giờ đọc Shakespeare và thậm chí không biết cả tới 

Kinh Thánh cho tường. Nhưng anh ta biết cách làm mọi 

thứ máy móc, cho tới cả việc phát điện và làm điện thoại. 

Chủ định của tri thức đối với Socrates là tự hiểu và 

tự phát triển. Kết quả là hướng nội. Với người đối lập 

với ông ấy, Protagoras, kết quả là khả năng biết phải nói 

gì và nói cho rõ. Nó là "hình ảnh," dùng theo ngôn từ 

hiện đại. Trong hơn 2000 năm khái niệm của Protagoras 

về tri thức đã chi phối việc học phương Tây và tri thức 

được xác định. Trivium của thời trung cổ, hệ thống giáo 

dục cho tới tận ngày nay vẫn làm nền tảng cho điều 

chúng ta gọi là "giáo dục tự do," bao gồm Văn phạm, 

Logic và Hùng biện - những công cụ được cần tới để 

quyết định phải nói gì và làm sao để nói điều đó. Chúng 

không phải là công cụ để quyết định phải làm gì làm nó 

thế nào. Khái niệm thiền về tri thức và khái niệm Khổng 

giáo về tri thức - hai khái niệm chi phối việc học phương 

Đông và văn hoá phương Đông trong hàng nghìn năm - 

là tương tự. Sự hội tụ đầu tiên vào việc tự hiểu mình, 

điều thứ hai - giống như trivium trung cổ - là sự tương 

đương Trung Quốc về Văn phạm, Logic và Hùng biện. 

Tri thức chúng ta xem xét bây giờ tự chứng tỏ nó 

trong hành động. Điều chúng ta bây giờ ngụ ý tri thức là 

thông tin có hiệu quả trong hành động, thông tin được 

hội tụ vào kết quả. Kết quả là bên ngoài con người, trong 

xã hội và kinh tế, hay trong tiến bộ của bản thân tri thức. 

Để hoàn thành bất kì cái gì tri thức này phải được 

chuyên môn hoá cao độ. Đây đã là lí do tại sao truyền 

thống - bắt đầu với cổ điển nhưng vẫn dai dẳng trong 
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điều chúng ta gọi là "giáo dục tự do" - hạ tầng nó xuống 

trạng thái của téchne hay kĩ xảo. Nó không thể được học 

hay được dạy. Nó cũng chẳng ngụ ý bất kì nguyên lí 

tổng quát nào về bất kì cái gì. Nó là đặc biệt và chuyên 

môn. Nó là kinh nghiệm chứ không phải việc học, là 

huấn luyện chứ không phải dạy dỗ ở trường. Nhưng 

ngày nay chúng ta không nói về những tri thức chuyên 

môn này là "kĩ xảo." Chúng ta nói về "bộ môn." Điều 

này là thay đổi lớn lao trong lịch sử trí thức đã từng được 

ghi lại. 

Bộ môn chuyển đổi "kĩ xảo" thành phương pháp 

luận - như kĩ nghệ, phương pháp khoa học, phương pháp 

định lượng hay chẩn đoán sai biệt của bác sĩ. Mỗi một 

trong những phương pháp luận này chuyển đổi kinh 

nghiệm không thể thức ad hoc thành hệ thống. Mỗi 

phương pháp luận lại chuyển giai thoại thành thông tin. 

Mỗi phương pháp luận chuyển kĩ năng thành cái gì đó có 

thể dạy được và học được. 

Sự dịch chuyển từ tri thức và tri tri thức đã cho tri 

thức quyền năng để tạo ra xã hội mới. Nhưng xã hội này 

phải được cấu trúc dựa trên cơ sở của tri thức được 

chuyên môn hoá và của tri thức mọi người là các chuyên 

gia. Điều này cho họ quyền năng của chúng. Nhưng nó 

cũng đặt ra những câu hỏi cơ sở - về giá trị, về viễn kiến, 

về niềm tin, đó là tất cả những điều xã hội giữ lại với 

nhau và cho nghĩa cho cuộc sống. 

3. Tri thức và quản lí 
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Trích từ "The Knowledge-Creating Company: How 

Japanese Companies Create the Dynamics of 

Innovation" của Ikujiro Nonaka và Hirotaka Takeuchi 

 

Cuộc truy vấn triết học về tri thức được biết tới là 

“nhận thức luận." Vậy chúng ta bắt đầu cuộc hành trình 

với cái nhìn tóm tắt vào những cách tiếp cận tương phản 

tới nhận thức luận theo các truyền thống trí tuệ. 

Trong triết học phương Tây từ lâu đã có truyền 

thống phân tách chủ thể, người biết, với khách thể, cái 

được biết. Truyền thống này được Descartes cho một cơ 

sở phương pháp luận vững chắc, người ấn định ra “sự 

phân chia Descartes” giữa chủ thể (người biết) và khách 

thể (cái được biết); tâm trí và thân thể, hay tâm và vật. 

Và, như chúng ta có thể sẽ thấy dưới đây, lịch sử của 

triết học phương Tây trong hai thế kỉ qua có thể được 

xem như nỗ lực không thành công để vượt qua nhị 

nguyên Descartes này. 

Lịch sử này là quan trọng vì truyền thống triết học 

phương Tây về cơ bản đã hình thành nên các bộ môn 

kinh tế, quản lí, và lí thuyết tổ chức, và những bộ môn 

này đã ảnh hưởng tới tư duy quản lí về tri thức và đổi 

mới. Việc làm tương phản với truyền thống triết lí 

phương Tây này với truyền thống trí tuệ Nhật Bản, nơi 

sự phân chia giữa chủ thể và khách thể đã không được 

bắt rễ sâu là bao, sẽ đi cùng với việc hiểu về cách tiếp 

cận quản lí của phương Tây và Nhật Bản ngày nay. Điều 

này không phải là để nói rằng chúng ta chỉ thấy cách 

chọn lựa nọ hay kia giữa các cách tiếp cận phương Tây 

và Nhật Bản tới việc tạo ra tri thức. Thực vậy, lí thuyết 
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của chúng ta dựa trên tư tưởng rằng hai cảnh quan này là 

bổ sung lẫn cho nhau. Chúng ta kiên định rằng bất kì lí 

thuyết thích hợp nào về việc tạo ra tri thức cũng đều phải 

chứa các yếu tố của cả hai cách tiếp cận. 

Chúng ta bắt đầu bằng việc xem xét lại lịch sử của 

nhận thức luận phương Tây. Tại đây lần nữa chúng ta 

gặp phải hai truyền thống đối lập nhau nhưng cũng bổ 

sung cho nhau. Một là "chủ nghĩa duy lí," về bản chất 

nói rằng tri thức có thể thu được bằng diễn dịch theo lập 

luận. Truyền thống kia là "chủ nghĩa kinh nghiệm," về 

bản chất nói rằng tri thức có thể được đạt tới bằng qui 

nạp từ kinh nghiệm cảm giác nào đó. Chúng ta sẽ đi theo 

hai truyền thống nhận thức luận có ảnh hưởng lớn này 

bằng việc làm tương phản Plato với Aristotle và rồi 

Descartes với Locke. Chúng ta sẽ tiếp tục biện minh rằng 

các triết gia trong thế kỉ mười tám và mười chín như 

Kant, Hegel, và Marx đều đã cố gắng tổng hợp hai 

truyền thống này. Thế rồi chúng ta sẽ xem xét một cách 

ngắn gọn một số nỗ lực của thế kỉ hai mươi để vượt qua 

sự phân chia Descartes. Cuối cùng, chúng ta sẽ nhìn một 

cách tóm tắt vào truyền thống trí tuệ Nhật Bản để làm 

sáng tỏ sự khác biệt với truyền thống triết lí phương Tây, 

nhưng chúng ta sẽ biện minh rằng chúng đều là sự bổ 

sung lẫn cho nhau. 

 

Tri thức là gì? 

Lịch sử triết học từ thời Hi Lạp cổ đại có thể được 

xem như quá trình tìm kiếm để trả lời cho câu hỏi, "Tri 

thức là gì?" Mặc cho những sự khác biệt nền tảng giữa 

chủ nghĩa duy lí và chủ nghĩa kinh nghiệm, các triết gia 
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phương Tây nói chung đã đồng ý rằng tri thức là "niềm 

tin đúng được biện minh," một khái niệm lần đầu tiên 

được Plato đưa vào trong cuốn sách Momo, Phaedo and 

Theaetetus của mình. Tuy nhiên, định nghĩa về tri thức 

còn xa mới hoàn chỉnh dưới dạng logic. Theo định nghĩa 

này, niềm tin của chúng ta vào chân lí về cái gì đó không 

tạo ra tri thức thực của chúng ta về nó, chừng nào mà 

còn có cơ hội, dù chỉ hơi hơi, rằng niềm tin của chúng ta 

bị nhầm lẫn. Do đó, việc theo đuổi tri thức ở triết học 

phương Tây bị nặng trĩu bởi chủ nghĩa hoài nghi, gây 

cho nhiều triết gia đi tìm phương pháp để giúp họ thiết 

lập nên chân lí tối thượng về tri thức bên ngoài mọi hoài 

nghi. Họ đã nhằm tới việc phát hiện ra "tri thức nền tảng 

không bằng chứng hay chứng cớ," theo đó tất cả mọi tri 

thức khác có thể được bắt rễ vào đó. 

Như đã lưu ý ở trên, có hai truyền thống nhận thức 

luận lớn trong triết học phương Tây. Chủ nghĩa duy lí 

biện minh rằng tri thức đúng không phải là sản phẩm của 

kinh nghiệm giác quan mà là qui trình lí trí lí tưởng nào 

đó. Theo quan điểm này, tồn tại một tri thức không thể 

thức không cần được biện minh bởi kinh nghiệm giác 

quan. Thay vì thế, chân lí tuyệt đối được diễn dịch ra từ 

lập luận có lí bắt nguồn từ các tiên đề. Toán học là ví dụ 

tiêu biểu cho loại lập luận này. Tương phản lại, chủ 

nghĩa kinh nghiệm lại cho rằng không có tri thức không 

thể thức và rằng nguồn tri thức duy nhất là kinh nghiệm 

cảm giác. Theo quan điểm này, mọi thứ trong thế giới 

đều có sự tồn tại khách quan cố hữu; ngay cả khi người 

ta có cảm nhận ảo tưởng, chính sự kiện là cái gì đó được 

cảm nhận mới có ý nghĩa. Khoa học thực nghiệm là ví 

dụ tiêu biểu cho quan điểm này. 
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Vậy hai cách tiếp cận thống trị tới nhận thức luận, 

chủ nghĩa duy lí và chủ nghĩa kinh nghiệm, khác nhau rõ 

rệt đối với cái gì tạo nên nguồn tri thức thực tại. Một 

khác biệt nền tảng khác nằm ở phương pháp mà theo đó 

người ta thu được tri thức. Chủ nghĩa duy lí biện minh 

rằng tri thức có thể thu được bằng cách diễn dịch dựa 

trên các kết cấu trí tuệ như khái niệm, luật lệ hay lí 

thuyết. Chủ nghĩa kinh nghiệm, mặt khác lại cho rằng tri 

thức được suy diễn bằng cách qui nạp từ những kinh 

nghiệm cảm giác nào đó. 

 

Plato với Aristotle: Nền tảng của nhận thức 

học phương Tây 

Chính Plato là người đầu tiên xây dựng và khởi 

thảo cấu trúc của tư duy về tri thức theo cảnh quan duy 

lí. Ông đã phát triển lí thuyết về "tư tưởng," vốn là một 

"hình dạng" thấy được qua con mắt tâm trí thuần khiết, 

và đồng thời tư tưởng tối thượng mà linh hồn con người 

hào hứng muốn biết. Plato biện minh: 

Chẳng phải con người làm điều này một cách hoàn 

hảo nhất đó sao? Con người tiếp cận tới từng vật, 

tới gần nhất có thể được, chỉ bằng lí lẽ, không đưa 

cái nhìn vào việc lập luận cũng không lôi bất kì 

giác quan nào khác vào tư duy của mình, mà sử 

dụng lập luận thuần khiết, tuyệt đối trong nỗ lực 

tìm ra bản chất thuần khiết, tuyệt đối của mọi vật. 

Con người loại bản thân mình ra, nhiều nhất có thể 

được, từ mắt tới tai, và, theo một nghĩa nào đó, loại 

bỏ toàn bộ thân thể mình, bởi vì con người cảm 

thấy rằng sự đồng hành của nó làm rối loạn linh 
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hồn và cản trở nó đạt tới chân lí và trí huệ. Chẳng 

phải con người này, Simmias, nếu có ai như vậy, 

để đạt tới tri thức về thực tại? 

Vậy, với Plato, thế giới vật lí đơn thuần là cái bóng 

của thế giới hoàn hảo của các "tư tưởng." Con người hào 

hứng với "tư tưởng" vĩnh hằng, không đổi và hoàn hảo 

mà không thể nào được biết tới qua cảm nhận giác quan 

mà chỉ qua lập luận thuần khiết. 

Aristotle, một học trò của Plato, đã phê phán thầy 

mình. Ông ấy cho rằng cách quan niệm hoá của Plato về 

"tư tưởng" như "hình dạng" hay một đối tượng vĩnh hằng 

và siêu cảm nhận là sai. Tư tưởng, hay hình dạng chính 

xác hơn, không thể bị cô lập khỏi đối tượng vật lí, mà 

cũng không có sự tồn tại độc lập với cảm nhận cảm giác. 

Thay vì thế, một vật riêng lẻ bao gồm hình dạng của nó 

và đối tượng vật lí hay vật chất, và tri thức về hình dạng 

bao giờ cũng gây ra cảm nhận cảm giác. Từ cảnh quan 

kinh nghiệm, ông ấy biện minh như sau: 

Vậy, từ cảm nhận cảm giác mới có cái chúng ta gọi 

là kí ức, và từ kí ức được lặp lại thường xuyên về 

cùng một vật mới phát triển ra kinh nghiệm; với 

nhiều kí ức mới thiết lập nên một kinh nghiệm. Lại 

từ kinh nghiệm - tức là từ vũ trụ bây giờ được ổn 

định trong tính toàn bộ của nó bên trong linh hồn, 

cái một bên cạnh cái nhiều chỉ là một sự đồng nhất 

bên trong tất cả chúng - khởi nguồn cho kĩ năng 

của nghệ nhân và tri thức của con người khoa học, 

kĩ năng trong phạm vi đi tới hiện hữu và khoa học 

của sự hiện hữu. Chúng ta kết luận rằng những giai 

đoạn này của tri thức không bẩm sinh dưới dạng tất 
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định mà cũng không được phát triển từ những trạng 

thái cao hơn của tri thức, mà từ cảm nhận cảm giác. 

Vậy ông ấy đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của 

việc quan sát và kiểm chứng rõ ràng về cảm nhận cảm 

giác cá nhân. 

 

Descartes - Locke: Chủ nghĩa duy lí lục địa - 

chủ nghĩa kinh nghiệm Anh 

Các quan điểm của Plato và Aristotle đã được các 

triết gia trung cổ kế thừa theo hai luồng chính của nhận 

thức luận: Chủ nghĩa duy lí lục địa và chủ nghĩa kinh 

nghiệm Anh. René Descartes, một nhà duy lí lục địa, đã 

đề nghị bốn qui tắc tổng quát cho tư duy hợp lí: 

Qui tắc thứ nhất là không chấp nhận cái gì là đúng 

nếu mình không hiểu rõ nó là vậy: tức là, thận 

trọng tránh những định kiến và vội vã trong phán 

xét, và không chấp nhận trong chúng cái gì nhiều 

hơn điều đã được trình bày cho tâm trí mình một 

cách rõ ràng và phân biệt tới mức mình không thể 

có cơ hội nào hoài nghi được về nó. 

Qui tắc thứ hai là phân chia từng khó khăn mà 

mình đang xem xét thành nhiều phần nhất có thể 

được, và dường như đòi hỏi theo trật tự mà nó có 

thể được giải quyết theo cách tốt nhất có thể được. 

Qui tắc thứ ba là nhớ những suy nghĩ của mình 

theo trật tự thích đáng, bắt đầu với các đối tượng 

đơn giản nhất và dễ hiểu nhất, để nâng dần lên, hay 

theo các mức độ, tới tri thức về cái phức tạp nhất, 
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với giả định về một trật tự, cho dù là trật tự hư cấu, 

trong số những cái không tuân theo trình tự tự 

nhiên tương đối với những cái khác. 

Qui tắc cuối cùng là trong mọi trường hợp tạo ra 

việc liệt kê đầy đủ và duyệt xét lại theo mức tổng 

quát đến mức mình phải chắc chắn là không bỏ sót 

cái gì. 

Descartes cũng phát minh ra "phương pháp hoài 

nghi," đặt câu hỏi với mọi niềm tin trong nỗ lực tạo ra 

triết lí riêng của mình từ đầu. Chủ nghĩa hoài nghi theo 

kiểu phương pháp luận của ông ấy được phản ánh trong 

câu hỏi sau: "Tôi có thể coi cái gì là đúng bên ngoài tất 

cả mọi hoài nghi?" Ông ấy đã phát hiện ra rằng người ta 

có thể đặt câu hỏi với mọi niềm tin ngoại trừ sự tồn tại 

của người hỏi, điều được diễn đạt bởi câu nói nổi tiếng, 

"Tôi tư duy, do đó tôi hiện hữu" (cogito, ergo sum). Ông 

ấy biện minh rằng chân lí tối thượng có thể được diễn 

dịch ra chỉ từ sự tồn tại thực của "cái ta tư duy." Ông ấy 

còn tiến thêm để giả định rằng "cái ta tư duy" là độc lập 

với thân thể hay vật chất, bởi vì trong khi thân thể hay 

vật chất quả có "sự kéo dài" (hay sự tồn tại mà chúng ta 

có thể thấy và chạm vào) trong không gian, nhưng lại 

không tư duy, thì tâm trí không có sự kéo dài, nhưng lại 

tư duy. Xem như nhận thức luận của mình, Descartes 

biện minh rằng chất lượng của sáp ong, như vị, mùi 

thơm, mầu sắc và kích cỡ, điều là rõ ràng với giác quan, 

lại thay đổi nếu chúng ta đặt nó ở gần lửa; do đó, sáp tự 

thân nó không thể cảm giác được. Vậy tri thức đúng về 

các vật bên ngoài có thể thu được bằng tâm trí, không 

bằng giác quan. 
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Chủ nghĩa duy lí của Descartes bị John Locke phê 

phán, người sáng lập của chủ nghĩa kinh nghiệm Anh. 

Theo quan điểm của Locke, mọi vật tồn tại trong thế giới 

thực là khách quan về bản chất. Cho dù cảm nhận giác 

quan về các vật có là ảo tưởng, bằng chứng hiển nhiên 

không thể hoài nghi được là cái gì đó có thể được cảm 

nhận. Ông ấy so sánh tâm trí con người với tabula rasa, 

hay "tờ giấy trắng, không có chữ nào," không có tư 

tưởng không thể thức nào. Với biểu dụ này ông ấy đã 

bác bỏ luận cứ duy lí rằng tâm trí con người đã được 

trang bị bằng những tư tưởng hay khái niệm bẩm sinh. 

Ông ấy đã biện minh rằng chỉ kinh nghiệm mới có thể 

cung cấp cho tâm trí các tư tưởng và rằng có hai loại 

kinh nghiệm: cảm giác và suy tư. Với cảm giác, Locke 

ngụ ý cảm nhận cảm giác là "nguồn lớn lao của hầu hết 

các tư tưởng của chúng ta," và suy tư là "việc cảm nhận 

về sự vận hành của tâm trí riêng của chúng ta bên trong 

chúng ta," điều này là "nguồn khác để từ kinh nghiệm đó 

cung cấp hiểu biết với các tư tưởng." 

 

Kant, Hegel và Marx: Những nỗ lực tổng hợp 

Hai luồng chủ nghĩa duy lí và chủ nghĩa kinh 

nghiệm đã được nhà triết học Đức thế kỉ mười tám 

Immanuel Kant đem gắn lại với nhau. Ông ấy đã đồng ý 

rằng cơ sở của tri thức là kinh nghiệm, nhưng lại không 

chấp nhận luận cứ của người theo chủ nghĩa kinh nghiệm 

rằng kinh nghiệm là nguồn duy nhất của mọi tri thức. 

Theo lời ông ấy thì: "Mặc dầu tất cả mọi tri thức của 

chúng ta đều bắt đầu bằng kinh nghiệm, điều đó không 

suy ra rằng tất cả mọi tri thức đều nảy sinh từ kinh 
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nghiệm." Ông ấy biện minh rằng tri thức nảy sinh chỉ khi 

cả tư duy logic của chủ nghĩa duy lí lẫn kinh nghiệm 

cảm giác của chủ nghĩa kinh nghiệm cùng làm việc với 

nhau. Với Kant, tâm trí con người không phải là tabula 

rasa thụ động mà tích cực trong việc yêu cầu kinh 

nghiệm cảm giác đúng thời gian và không gian và cung 

cấp các khái niệm xem như công cụ cho việc hiểu chúng 

(Russell, 1961, tr. 680). Do đó, lập trường của ông ấy 

gần với chủ nghĩa duy lí hơn là chủ nghĩa kinh nghiệm. 

Tuy nhiên, Kant tin rằng chúng ta chỉ có thể biết "hiện 

tượng" hay cảm nhận giác quan của chúng ta về "đối 

tượng siêu việt" hay "sự vật trong tự nó," cái siêu việt lên 

trên kinh nghiệm. Với lí do này, triết lí của ông ấy 

thường được gọi là "chủ nghĩa duy tâm siêu việt." 

Bác bỏ quan niệm về "sự vật trong tự nó" trong 

triết lí của Kant, Georg W. F. Hegel biện minh rằng cả 

tâm trí và vật chất đều được suy dẫn ra từ "Linh hồn 

tuyệt đối" qua qui trình biện chứng, động. Theo Hegel, 

biện chứng là sự sáng tạo của việc tổng hợp bằng cách 

làm hoà hợp chính đề và phản đề hay bác bỏ cái không 

duy lí và giữ lại cái duy lí. Với Hegel, tri thức bắt đầu 

với cảm nhận cảm giác, rồi trở thành chủ quan và duy lí 

hơn qua việc làm thuần khiết biện chứng của các giác 

quan, và cuối cùng đạt tới giai đoạn của tự tri về "Linh 

hồn tuyệt đối" (Russell, 1961, trang 704). Việc tự ý thức 

về "Linh hồn tuyệt đối" là dạng cao nhất của tri thức. 

Theo nghĩa này, lập trường của ông ấy gần với chủ nghĩa 

duy lí hơn chủ nghĩa kinh nghiệm. Với chủ nghĩa lí 

tưởng tuyệt đối này, ông ấy định vượt qua cái nhị 

nguyên Descartes giữa chủ thể và khách thể. 
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Karl Marx đã làm một nỗ lực khác để tổng hợp 

giữa chủ nghĩa duy lí và chủ nghĩa kinh nghiệm bằng 

cách tích hợp tính động biện chứng của Hegel và khoa 

học xã hội mới nổi lên vào thời đó. Ông ấy đã bác bẻ 

triết lí trừu tượng và lí tưởng của Hegel bởi vì nó không 

thể giải thích được tính động trong mối quan hệ tương 

tác giữa con người và môi trường của mình. Theo Marx, 

cảm nhận là tương tác giữa người biết (chủ thể) và cái 

được biết (khách thể). Tiếp theo đó về tri thức, cả chủ 

thể và khách thể đều trong qui trình liên tục và biện 

chứng của sự chuyển hoá lẫn nhau. Khách thể được biến 

đổi trong qui trình trở nên được biết. Còn với chủ thể, 

điều những người theo chủ nghĩa kinh nghiệm Anh quan 

niện như là "cảm giác" thì tốt hơn nên được gọi là "chú 

ý" để bao hàm ý hoạt động. Chúng ta chú ý tới các vật 

trong qui trình hành động lên chúng. Vậy tri thức thu 

được bằng việc giải quyết các vật, hay "hành động," và 

tính chân lí của nó nên được biểu lộ trong thực tế. Tuy 

nhiên, mối quan tâm của Marx không phải vào bản thân 

tri thức. Nhiêm vụ thực của ông ấy không phải là diễn 

giải thế giới mà là thay đổi nó (Russell, 1961, trang 749-

750). 

 

Những thách thức của thế kỉ hai mươi với 

phân chia Descartes 

Nhị nguyên Descartes về chủ thể và khách thể hay 

tâm trí và thân thể đã đi theo giả định rằng bản chất của 

con người nằm ở cái ta tư duy duy lí. Cái ta tư duy này 

tìm kiếm tri thức bằng cách cô lập nó với phần còn lại 

của thế giới và với những người khác. Nhưng những 
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thách thức đương đại đối với sự phân chia Descartes này 

đã nhấn mạnh vào tầm quan trọng của một dạng tương 

tác nào đó giữa cái ta và thế giới bên ngoài trong việc 

tìm kiếm tri thức. Chúng ta sẽ mô tả tóm tắt những đóng 

góp của Husserl, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, 

Wittgenstein, James và Dewey. 

Edmund Husserl, một triết gia người Đức, đã tập 

trung vào mối quan hệ giữa cái ta tư duy và thế giới. Ông 

ấy đã xây dựng nền tảng của hiện tượng, cũng là việc 

truy tìm triết lí vào trong tâm thức con người về cái ta và 

các đối tượng khác. Ông ấy đã làm tương phản chủ nghĩa 

khách quan vật lí của khoa học hiện đại từ thời Galileo 

với chủ nghĩa lí tưởng siêu việt do Kant thiết lập, và đã 

làm sáng tỏ tầm quan trọng của kinh nghiệm trực tiếp, có 

ý thức. Ông ấy đã biện minh rằng tri thức nào đó là có 

thể chỉ bằng việc mô tả tương tác giữa "tâm thức thuần 

khiết" và các đối tượng của nó. "Tâm thức thuần khiết" 

có thể được đạt tới qua "rút gọn hiện tượng," một 

phương pháp mà qua đó tất cả những tri thức sự kiện và 

các giả định lập luận về hiện tượng đều bị gạt sang bên 

để cho trực giác thuần khiết của bản chất của nó có thể 

được phân tích." 

Martin Heidegger, một học trò của Husserl, đã 

dùng phương pháp hiện tượng này để phân tích kiểu con 

người là "sinh linh trong thế giới" (Dasein). Theo 

Heidegger, chúng ta là "sinh linh trong thế giới" bởi việc 

"phải làm cái gì đó," chẳng hạn như "sản xuất ra cái gì 

đó" hay "làm việc dùng cái gì đó." Những hành vi hay 

hành động "thực hành" này "phải sử dụng nhận thức lí 

thuyết." Nói cách khác, Dasein của chúng ta được đặc 

trưng bởi mối quan hệ tích cực với các vật khác trong thế 
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giới. Do đó, với Heidegger, Dasein không phải là một 

khán giả biệt lập như cái ta tư duy của Descartes, mà là 

ai đó có mối quan hệ gần gũi giữa tri thức và hành động. 

Do vậy ông ấy bác bỏ chủ nghĩa nhị nguyên Descartes 

phân chia giữa chủ thể tư duy và thế giới khách quan. 

Mối quan hệ giữa tri thức và hành động được nhấn 

mạnh thêm nữa bởi phong trào triết học và văn học được 

biết tới như "chủ nghĩa hiện sinh" việc truy tìm vào sự 

tồn tại của cá nhân con người và kinh nghiệm sống 

(Russell, 1989, trang 302-304). Trong khi hầu hết các 

nhà hiện tượng học đều biện minh rằng tri thức có thể 

thu được qua suy tư, thì các nhà hiện sinh lại nhấn mạnh 

rằng nếu chúng ta muốn biết thế giới, thì chúng ta phải 

hành động hướng tới một mục đích. Jean-Paul Sartre, 

một nhà hiện sinh Pháp, đã phát biểu: "Với thực tại con 

người, hiện hữu là hành động... hành động phải được xác 

định bởi ý định... Vì ý định là sự chọn lựa về mục đích 

và vì thế giới tự hiển lộ nó qua sự hướng dẫn của chúng 

ta, cho nên chính việc chọn lựa có ý định về mục đích sẽ 

làm hiển lộ ra thế giới."  

Sự phân chia Descartes giữa tâm trí và thân thể đã 

bị Maurice Merleau-Ponty bác bẻ, một nhà hiện tượng 

người Pháp, ông này cho rằng cảm nhận là hành động 

nhận biết theo thân thể nhằm vào cái gì đó và rằng tâm 

thức "không phải là vấn đề về 'tôi nghĩ rằng' mà về "tôi 

có thể'." Chính là qua thân thể mà chúng ta có thể cảm 

nhận mọi thứ và hiểu người khác. Theo nghĩa này, thân 

thể là "mơ hồ" theo nghĩa rằng nó là chủ thể và, đồng 

thời, là khách thể. Chủ thể thân thể không chỉ tồn tại mà 

còn cư ngụ trong thế giới ở đây và bây giờ, và chứa tri 

thức về những thói quen thân thể như lái xe, việc dùng 
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gập chống của người mù, và đánh máy. Mặc cho khuynh 

hướng kinh nghiệm này, Merleau-Ponty là một nhà duy 

lí từ tâm khảm. Ông ấy đã tiếp cận lại với các nhà kinh 

nghiệm chủ nghĩa để "làm giảm luận cứ từ điều xảy ra 

mà các giác quan cung cấp" và khẳng định rằng các lí 

thuyết kinh nghiệm dựa trên những dữ liệu như vậy 

chẳng bao giờ có thể tương đương với tri thức cả." 

Trong khi trường phái hiện tượng đã cố gắng mô tả 

và phân tích hiện tượng, hay cách "sự vật trong bản thân 

chúng" của trường phái Kant viện tới tâm thức của 

chúng ta, thì một phong trào triết lí thế kỉ hai mươi khác 

có tên là "triết lí phân tích" đã tập trung vào ngôn ngữ 

mà mọi người dùng để mô tả cho hiện tượng. Ludwig 

Wittgenstein, một triết gia người Áo, là nhân vật có ảnh 

hưởng nhất của phong trào triết lí này. Trong những 

ngày đầu đời của mình, Wittgenstein đã coi ngôn ngữ 

như "bức tranh" về thực tại tương ứng đích xác với logic, 

và đã bác bỏ siêu hình như "cái vô nghĩa" bằng câu nói 

nổi tiếng của mình: "Điều chúng ta không thể nói được 

tới, chúng ta phải chuyển vào im lặng" (trích dẫn của 

Ayer, 1984, trang 112). Tuy nhiên, trong những ngày 

cuối đời của mình, ông ấy đã coi ngôn ngữ như "trò 

chơi" hay mối tương tác do nhiều người chơi có tuân 

theo luật lệ. Hơn nữa, việc biết là hành động mang tính 

thân thể với một ý muốn đem tới những thay đổi trong 

trạng thái của vấn đề chứ không phải là quan điểm tách 

rời với thế giới. Vậy Wittgenstein biện minh: 

Văn phạm của từ "biết" hiển nhiên là có quan hệ 

gần gũi với văn phạm của từ "có thể," "có khả 

năng." Nhưng nó cũng có quan hệ gần gũi tới văn 

phạm của từ "hiểu." Nhưng cũng có việc dùng này 
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của từ "biết": chúng ta nói "Bây giờ tôi biết rồi!" 

cũng tương tự "Bây giờ tôi có thể làm được nó!" và 

"Bây giờ tôi hiểu!" 

Sự nhấn mạnh vào mối quan hệ giữa tri thức và 

hành động cũng có thể được tìm thấy trong chủ nghĩa 

thực chứng, một truyền thống triết học Mĩ. Trong Chủ 

nghĩa thực chứng Pragmatism (1907), William James đã 

biện minh rằng nếu một tư tưởng mà làm việc, thì nó là 

đúng; theo nghĩa như thế thì cũng chẳng khác gì sống 

theo kiểu giá trị tiền mặt; điều đó là có nghĩa. Quan điểm 

thực chứng này đã được John Dewey phát triển thêm 

nữa, người phản đối lại lí thuyết khán giả về tri thức, 

điều phân tách "lí thuyết và thực hành, tri thức và hành 

động." Ông ấy kiên định rằng "tư tưởng là vô giá trị 

ngoại trừ khi chúng chuyển vào hành động làm việc tái 

tổ chức và tái cấu trúc lại thế giới chúng ta đang sống, 

theo cách nào đó, dù ít dù nhiều" (Dewey, 1929, trang 

138). Vậy, chủ nghĩa thực chứng đã dự định phát triển 

mối quan hệ tương tác giữa con người và thế giới bằng 

hành động, thực nghiệm và kinh nghiệm của con người. 

 

Truyền thống trí tuệ Nhật Bản 

Trong mục này, chúng ta giới thiệu truyền thống trí 

tuệ Nhật Bản. Không một truyền thống triết học Nhật 

Bản chính nào đã trở nên được biết tới một cách rộng rãi, 

mà cũng chưa hề có truyền thống nào được mô tả theo 

bất kì cách thức hệ thống nào. Và rải rác thì cũng có thể 

tìm thấy dấu vết của chủ nghĩa duy lí Descartes trong tư 

duy người Nhật Bản. Nhưng lại có tồn tại cách tiếp cận 

Nhật Bản nào đó tới tri thức có tích hợp các giáo lí của 
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Phật giáo, Khổng giáo và các tư tưởng triết học phương 

Tây chính. Chúng ta sẽ thảo luận tóm tắt ba mối phân 

biệt chính của truyền thống trí tuệ Nhật Bản: (1) tính một 

của nhân loại và tự nhiên; (2) tính một của tâm trí và 

thân thể; và (3) tính một của ta và người. Những nét này 

đã hình thành nên nền tảng của góc nhìn Nhật Bản 

hướng tới tri thức cũng như cách tiếp cận Nhật Bản 

hướng tới thực hành quản lí. 

 

Tính một của nhân loại và tự nhiên 

Đặc trưng quan trọng nhất của tư duy Nhật Bản có 

thể nêu thành lời là "tính một của nhân loại và tự nhiên." 

Ví dụ về nét này bao gồm: (1) sự thông cảm với tự nhiên 

được mô tả trong Manyohshu; (2) khái niệm về "cái đẹp 

của sự thay đổi và biến chuyển" (mono no aware) được 

mô tả tác phẩm nổi tiếng Tale of Genji; tình cảm tinh tế 

được truyền đạt bởi Kokin-wakashu; và (4) phong cách 

sống (iki) và nghệ thuật trong văn hoá ngoại ô của Yedo 

(tên cũ của Tokyo) thế kỉ mười tám và mười chín. Yujiro 

Nakamura (1967), một triết gia Nhật Bản đương đại, đặt 

tên cho truyền thống này là "chủ nghĩa tự nhiên xúc 

động." Theo truyền thống này, cảm nhận của người Nhật 

là hướng theo các đối tượng trong tự nhiên, mang tính 

tinh tế, nhưng đồng thời cũng trực quan và cụ thể. Trong 

khi nhận thức luận Nhật Bản đã nuôi dưỡng cảm giác 

tinh tế và phức hợp về tự nhiên, nó đã ngăn cản việc 

khách thể hoá tự nhiên và phát triển "chủ nghĩa hoài nghi 

đúng đắn." Nakamura đã biện minh rằng người Nhật Bản 

đã không xây dựng nên một tư duy duy lí về tính phổ 
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dụng rõ ràng, bởi vì họ đã không thành công trong việc 

tách biệt và khách thể hoá cái ta và tự nhiên. 

Thái độ cơ sở liên kết với "tính một của nhân loại 

và tự nhiên" trong nhận thức luận Nhật Bản cũng có thể 

được tìm thấy trong những đặc trưng cấu trúc của ngôn 

ngữ tiếng Nhật. Theo Kumakura (1990), một nhà ngôn 

ngữ học Nhật Bản, những hình ảnh vật lí và cụ thể về 

các đối tượng là không thể thiếu được cho cách diễn đạt 

Nhật Bản; một hình mẫu nhận thức luận bản chất cho 

tiếng Nhật là tư duy một cách trực quan và thao tác 

những hình ảnh cụ thể nào đó. Trong tiếng Nhật, các 

mệnh đề do người nói tạo ra những hình ảnh cụ thể nào 

đó. Những hình ảnh này, bất kể tới liệu chúng thuộc vào 

thế giới thực tại hay tưởng tượng, tất cả đều thực với 

người nói bởi vì chúng tồn tại như một thực tại bên trong 

tâm trí của người nói vào lúc chúng được nói ra. Ngay cả 

khi người nói kể lại một kinh nghiệm quá khứ, thì những 

hình ảnh cụ thể của kinh nghiệm này lại sống lại bên 

trong người đó. Nói một cách đơn giản, tiếng Nhật được 

đặc trưng bởi những khái niệm trực quan mang tính 

chuyên ngữ cảnh cao dưới dạng cả thời gian và không 

gian. 

Những đặc trưng cố hữu của tiếng Nhật để lộ ra 

góc nhìn duy nhất về thời gian và không gian. Người 

Nhật xem thời gian là một luồng liên tục của "hiện tại" 

được cập nhật thường hằng. Nhiều tiểu thuyết Nhật 

không có điểm thời gian cố định cho các tình tiết, và các 

bài thơ Nhật truyền thống đều không lệ thuộc gì vào 

cảnh quan thời gian cố định. Tương phản lại, người 

phương Tây có góc nhìn trình tự về thời gian và hiểu 

thấu hiện tại và dự đoán tương lai trong việc nhớ lại lịch 
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sử quá khứ. Góc nhìn thời gian của người Nhật mang 

tính tuần hoàn và chốc lát hơn. Mọi thứ xảy ra và biến 

mất một cách ngẫu nhiên còn thực tại tối thượng được 

hàm chứa "ở đây và bây giờ." Với người Nhật, sự nhấn 

mạnh được dành cho việc để sự tồn tại của chúng theo 

luồng thời gian và đặt giá trị cao hơn cho sự linh hoạt 

theo luồng chảy và sự biến chuyển của thế giới. Góc 

nhìn về không gian của người Nhật cũng không lệ thuộc 

vào cảnh quan cố định, như đã được mô tả rõ ràng trong 

nghệ thuật Nhật Bản truyền thống. Mặc dầu tranh vẽ 

phương Tây nhìn mọi thứ từ một quan điểm cố định, 

tranh vẽ Nhật Bản không cố định quan điểm của nghệ sĩ. 

Trong các tranh khắc gỗ Nhật Bản ukiyoe chẳng hạn, sự 

thể hiện quá khứ là hiện thực nhưng khoảng cách lại 

không được xác định từ một điểm cố định. Vì cảnh quan 

này không cố định nên không cần vẽ bóng. 

Thái độ cơ sở của "tính một của nhân loại và tự 

nhiên" được tìm thấy trong tiếng Nhật và góc nhìn linh 

hoạt về thời gian và không gian rõ ràng minh hoạ cho xu 

hướng Nhật Bản giải quyết với những chuyển động xúc 

động tình cảm chứ không phải là tồn tại theo bất kì thế 

giới quan hay siêu hình cố định nào. Người Nhật có 

khuynh hướng ở lại trong thế giới kinh nghiệm riêng của 

mình mà không viện dẫn tới bất kì lí thuyết trừu tượng 

hay siêu hình nào để xác định mối quan hệ giữa tư duy 

con người và tự nhiên. Một thái độ cơ sở như vậy về 

"tính một của con người và tự nhiên" là một trong những 

đặc trưng quan trọng nhất của truyền thống trí tuệ Nhật 

Bản. Chúng ta không coi truyền thống này là kém phát 

triển, nhưng tin nó có thể bổ sung cho sự phân tách 

Descartes giữa con người và tự nhiên mà theo đó các 

truyền thống triết học phương Tây đã bắt rễ sâu. 
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Tính một của thân thể và tâm trí 

Một truyền thống trí tuệ quan trọng khác của nước 

Nhật là việc nhấn mạnh vào "nhân cách toàn thể" xem 

như đối lập với cảm giác phương Tây về tri thức, điều bị 

phân cách với sự phát triển triết học và nhận thức luận 

con người. Với người Nhật, tri thức nghĩa là trí huệ thu 

được từ cảnh quan của toàn bộ nhân cách. Khuynh 

hướng này đã cung cấp một cơ sở cho việc đánh giá kinh 

nghiệm cá nhân và vật lí đối với sự trừu tượng trí tuệ, 

gián tiếp. 

Truyền thống nhấn mạnh vào kinh nghiệm thân thể 

này đã đóng góp cho sự phát triển của phương pháp luận 

trong Thiền Zen Phật giáo và Eisai, một trong những 

người sáng lập ra thiền Zen của Nhât Bản trung cổ, đã 

đặt cho cái tên "tính một của thân thể và tâm trí." Chính 

một điều kiện lí tưởng tối thượng là những người công 

phu Zen đi tìm kiếm thông qua phương tiện thiền bên 

trong và cuộc sống có kỉ luật. Zen đã ảnh hưởng sâu sắc 

tới giáo dục samurai, nền giáo dục đi tìm kiếm phát triển 

trí huệ qua việc huấn luyện thể chất. Trong cuốn sách nổi 

tiếng Bushido, Inazo Nitobe (1899), một nhà giáo dục 

công giáo người Nhật, đã chỉ ra rằng trong giáo dục 

samurai truyền thống, tri thức thu được khi nó được tích 

hợp vào "tính cách cá nhân." Giáo dục samurai đặt nhấn 

mạnh rất nhiều vào việc xây dựng nên tính cách và 

không coi trọng sự thận trọng, thông minh, và siêu hình. 

Việc là "con người của hành động" được coi là quan 

trọng hơn việc làm chủ triết học và văn học, mặc dầu 
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những chủ đề này đã thiết lập nên phần lớn nên giáo dục 

trí tuệ cho samurai. 

Trong thời Minh Trị (1862-1912), Kitaro Nishida, 

nhà triết học lí thuyết đầu tiên của Nhật, đã xây dựng nên 

một triết lí qua việc phát biểu logic về kinh nghiệm Zen. 

Với Nishida, thực tại tối thượng và sự tồn tại đều dựa 

trên mỗi việc thu nhận "sự kiện từ kinh nghiệm thuần 

khiết" (Yuasa, 1987, trang 65). Nishida diễn giải điều đó 

như kinh nghiệm trực tiếp với chủ thể: 

Kinh nghiệm thuần khiết là một trạng thái hoạt hoá 

với tự do tối đa trong đó không có một lỗ hổng nhỏ 

nhất giữa đòi hỏi của ý chí và sự hoàn thành nó... 

Chính trong những cơ hội như một người đang trèo 

lên mỏm đá, giữ lấy cuộc sống yêu mến, hay việc 

nhạc sĩ chơi bản nhạc mà mình đã làm chủ… Khi 

tâm trí của chúng ta quên đi cả cái ta và mọi vật, bị 

mất hút trong âm nhạc siêu thoát, thì toàn thể thế 

giới trở thành một âm thanh giai điệu duy nhất. 

Như những ví dụ này chỉ ra, Nishida tin rằng "tính 

trực tiếp" đúng đắn được nhận ra chỉ trong thực tại sống 

của kinh nghiệm trước việc phân tách chủ thể và khách 

thể. Triết lí này tương phản hoàn toàn với truyền thống 

phương Tây về sự phân tách thân thể-tâm trí. Theo triết 

lí của Nishida, tri thức thật không thể thu được bằng tư 

duy lí thuyết mà chỉ thông qua toàn bộ thân thể và tâm 

trí của người ta (Yuasa, 1987, trang 25-26) Nishida 

(1990, trang 26) cũng hiểu thấu rằng chân lí hoàn hảo 

"không thể được diễn đạt bằng lời." Truyền thống triết 

học phương Tây được so sánh với triết học của Nishida 

là như sau: 
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Triết học phương Tây hiện đại coi vấn đề hành 

động, nghĩa là vấn đề của ý chí, là vấn đề đạo đức 

thực tế, nhưng không phải là nhận thức luận lí 

thuyết… Điều này là vì triết học phương Tây hiện 

đại tìm kiếm bản chất con người trong chủ thể tư 

duy, duy lí; nhận thức luận của nó loại trừ vấn đề 

về thân thể. Thái độ này hiển nhiên bắt nguồn trong 

góc nhìn duy lí về con người và từ nhị nguyên tâm 

trí-thân thể của Descartes. Tương phản lại, lí thuyết 

của Nishida về trực giác hành động đã thâu tóm 

được con người-trong- thế giới như về nguồn gốc 

có tính cách của hành động, cách thức bản chất là 

hành động với thế giới, chứ không nhìn nhận nó. 

Con người là chủ thể với tư cách là hành động 

trước khi họ tư duy, nhìn nhận chủ thể. Điều trước 

kéo theo điều sau. Cho nên thật rõ ràng tại sao 

Nishida lại bác bỏ cả góc nhìn duy lí của con người 

được biểu thị trong nhận thức luận hiện đại cũng 

như cách tư duy đặt chủ thể và đối tượng vào đối 

lập lẫn nhau [chữ in nghiêng là trong nguyên bản] 

(Yuasa, 1987, trang 68). 

Niềm tin rằng con người là chủ thể của hành động 

có thể được xét trong kiểu huấn luyện của các đền chùa 

thiền Zen, nơi thầy và trò sống cùng nhau. Mặc dầu 

truyền thống này cũng là hiển nhiên trong truyền thống 

phương Tây về "viện hàn lâm," đã bắt đầu từ thời Hi Lạp 

cổ đại, phương pháp theo đuổi chân lí có khác nhau. 

Biện chứng được dùng từ thời Socrates và Plato là hoàn 

toàn khác với công phu của thiền phật giáo Zen. Trong 

khi thiền sư dùng những đối thoại hỏi và trả lời để đánh 

giá năng lực của trò khi thám hiểm những vấn đề nghịch 

lí, thì phong cách đối thoại này là phi logic, ẩn dụ chứ 
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không diễn dịch hay qui nạp. Trong huấn luyện thiền 

Phật giáo, trò được yêu cầu dành toàn bộ bản thân mình 

cho thế giới phi logic trong toàn bộ qui trình học của họ. 

Như chúng ta đã thảo luận trước đây, nhận thức 

luận phương Tây có khuynh hướng làm hoà hợp những 

giá trị cao nhất của những lí thuyết và giả thuyết trừu 

tượng, điều đã đóng góp cho sự phát triển của khoa học. 

Nền tảng của xu hướng này là truyền thống lâu dài của 

việc chính xác đánh giá, tri thức quan niệm và khoa học 

hệ thống, điều có thể dõi vết về tới Descartes. Tương 

phản lại, nhận thức luận Nhật Bản có khuynh hướng 

đánh giá cao việc biểu hiện kinh nghiệm cá nhân, trực 

tiếp. Sự nhấn mạnh vào kinh nghiệm cá nhân "tại chỗ" 

trong quản lí Nhật Bản là biểu lộ thực sự của xu hướng 

nhận thức luận như vậy. 

 

Tính một của ta và người 

Hai truyền thống chính của tính một của nhân loại 

và tự nhiên và tính một của thân thể và tâm trí đã đưa 

người Nhật Bản tới việc đánh giá cao mối tương tác giữa 

ta và người. Trong khi hầu hết các góc nhìn của phương 

Tây về mối quan hệ con người là nguyên tử và máy móc, 

thì góc nhìn của Nhật Bản là tập thể và tổ chức. Chính 

trong ngữ cảnh này của thế giới quan tổ chức mà người 

Nhật nhấn mạnh tới tri thức chủ quan và thông minh trực 

giác. Trong khi một cá nhân phương Tây điển hình 

"quan niệm" mọi vật từ một lợi thế khách quan, thì một 

người Nhật cũng làm như vậy bằng việc đặt quan hệ 

mình với các sự vật khác hay người khác. Do đó, cảnh 
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quan của Nhật Bản là "đích xác" và "liên con người." 

Cấu trúc của tiếng Nhật chỉ ra tính thống nhất đồng cảm 

giữa ta và người. Trong tiếng Nhật, một thông báo 

thường được trao đổi qua việc dùng ngữ cảnh, không chỉ 

bởi qui tắc văn phạm tự đầy đủ. Bản chất mơ hồ của 

tiếng Nhật do vậy yêu cầu người ta phải được trang bị 

với một số tri thức hiểu ngầm về từng ngữ cảnh." 

Sự mơ hồ này có thể thấy được từ sự kiện là động 

từ trong tiếng Nhật không chia theo chủ ngữ của câu. 

Trong các ngôn ngữ Ấn Âu, động từ về cơ bản chia theo 

chủ ngữ bởi vì ý nghĩa của động từ khác đi khi được 

dùng với các chủ ngữ khác nhau. Người Nhật có thể dễ 

dàng thu được sự đồng cảm và thuận ý với một phát biểu 

bởi vì động từ bao giờ cũng được dùng trong cùng một 

dạng trong bất kì ngữ cảnh nào. Cảnh quan của diễn giả 

người Nhật do đó có thể được chia sẻ một cách tự nhiên 

và nhẹ nhàng cho một nhóm, và đôi khi cho xã hội rộng 

hơn, bởi vì bản chất đồng cảm này của động từ. Tuy 

nhiên điều này cũng có nghĩa là khó cho người Nhật Bản 

diễn đạt ý nghĩ và cảm giác riêng của họ một cách trực 

tiếp. Với người Nhật, bạn và tôi là hai phần của một toàn 

thể, tức là, hai mặt của cùng một đồng tiền. Vừa là một 

cá nhân độc lập và vừa kính trọng người khác là một 

khái niệm khó khăn cho người Nhật tới mức đôi khi họ 

hiểu lầm khái niệm phương Tây về "công cộng." Trong 

khi xã hội phương Tây cổ vũ cho việc thực hiện cái ta cá 

nhân xem như mục tiêu của cuộc sống, thì lí tưởng của 

người Nhật về cuộc sống là tồn tại giữa những người 

khác một cách hài hoà như một cái ta tập thể. Với người 

Nhật, làm việc vì người khác nghĩa là làm việc cho chính 

mình. Xu hướng tự nhiên của người Nhật là nhận ra bản 

thân mình trong mối quan hệ với người khác. 
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Việc duyệt xét trên về truyền thống trí tuệ Nhật 

bản gợi ý rằng thực tại tối thượng cho người Nhật nằm ở 

qui trình uyển chuyển, tinh tế của luồng chảy thường 

hằng, và theo cách thức thấy được và cụ thể, chứ không 

nằm trong thực thể vĩnh hằng, không đổi, vô hình và trừu 

tượng. Họ thấy thực tại về cơ bản trong tương tác vật lí 

với tự nhiên và với những người khác. Những thái độ cơ 

sở là khác biệt rõ ràng với góc nhìn phổ biến của phương 

Tây rằng cái ta tư duy đi tìm kiếm lí tưởng vĩnh hằng 

như một khán giả tách rời. Mặc dầu triết học phương 

Tây đương đại dường như tới gần hơn với truyền thống 

trí tuệ Nhật Bản, sự nhấn mạnh vào thân thể và hành 

động, góc nhìn về tri thức trong khoa học và trong thực 

hành quản lí phương Tây vẫn còn bị chi phối bởi nhị 

nguyên Descartes giữa chủ thể và khách thể, tâm trí và 

thân thể, hay tâm và vật. Tuy nhiên, theo truyền thống trí 

tuệ Nhật bản, chúng ta không thấy những sự phân biệt 

này như cách phân loại hoặc nọ hoặc kia, mà như sự bổ 

sung lẫn cho nhau. 

 

Tri thức trong các lí thuyết kinh tế và quản lí 

Việc phân tách giữa "chủ thể," "tâm trí," và "ta" 

khỏi "khách thể," "thân thể," và "người" nằm ở gốc rễ 

của khoa học xã hội phương Tây, kể cả các lí thuyết về 

kinh tế, quản lí và tổ chức. Như sẽ được minh hoạ dưới 

đây, lịch sử dài hàng thế kỉ của tư tưởng quản lí phương 

Tây có thể được xem như những thách thức lặp lại đối 

ngược với góc nhìn "khoa học" về tri thức của tư tưởng 

"nhân văn." Lịch sử này phản ánh toàn bộ nỗ lực của 
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triết học phương Tây trong hai thế kỉ qua để vượt qua sự 

phân chia Descartes giữa người biết và cái được biết. 

Trong mục này chúng ta sẽ xét duyệt có phê phán 

những nhà tư tưởng về quản lí và kinh tế chính của 

phương Tây theo cách họ đã bàn luận về tri thức, bao 

quát một dải từ Alfred Marshall cho tới Peter Senge. 

Chúng ta dám chắc rằng không một nhà tư tưởng nào 

trong số họ đã nói ra được khái niệm động rằng con 

người có thể tạo ra tri thức một cách tích cực để thay đổi 

thế giới, với gợi ý không tường minh rằng góc nhìn của 

chúng ta về tri thức và lí thuyết về việc tạo ra tri thức tổ 

chức cung cấp một cảnh quan kinh tế và quản lí mới về 

cơ bản, có thể vượt qua những giới hạn của những lí 

thuyết hiện có đang bị giới hạn bởi sự phân chia 

Descartes. 

 

Tri thức trong các lí thuyết kinh tế 

Phần lớn các lí thuyết kinh tế đã bàn luận về tri 

thức, không tường minh hay tường minh, như một nhân 

tố quan trọng trong những hiện tượng kinh tế. Tuy nhiên, 

cách thức tri thức được bàn luận lại khác nhau tuỳ theo 

việc nhấn mạnh được đặt vào tri thức, kiểu tri thức mà sự 

chú ý đó được đặt vào, và cách thức để thu lấy và dùng 

nó. Trong mục này chíng tôi sẽ xem xét lại cách bàn luận 

về tri thức trong các nền kinh tế tân cổ điển của 

Marshall, trường phái Áo về kinh tế của Hayek và 

Schumpeter, lí thuyết kinh tế về hãng của Penrose, và 

mô hình tiến hoá về thay đổi công nghệ của Nelson và 

Winter. 
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Marshall so với Hayek và Schumpeter 

Mặc dầu các nhà kinh tế cổ điển đã bàn luận tri 

thức là như một phạm trù "nhiễu loạn" trong các đặc tả 

mô hình của họ, Alfred Marshall, một ông tổ của truyền 

thống kinh tế tân cổ điển ngày nay, đã trong những 

người đầu tiên phát biểu một cách tường minh về tầm 

quan trọng của tri thức trong các vấn đề kinh tế. Theo 

Marshall (1965), "Tư bản bao gồm một phần lớn tri thức 

và tổ chức… Tri thức là động cơ sản xuất mạnh nhất của 

chúng ta… tổ chức giúp đỡ tri thức." (trang 116). Nhưng 

các nhà kinh tế tân cổ điển lại quan tâm tới việc dùng tri 

thức hiện có, được biểu diễn theo thông tin giá. Dưới cơ 

chế thị trường, mọi hãng đều có cùng tri thức cố định có 

khả năng làm cực đại lợi nhuận, thay vì có tri thức khác 

do từng hãng tạo ra. Vậy, các nhà kinh tế tân cổ điển đã 

bỏ qua một khối lượng khổng lồ các tri thức ngầm lẫn 

hiện do các chủ thể kinh tế nắm giữ mà không được biểu 

diễn dưới dạng thông tin giá. Họ đã không quan tâm tới 

việc tạo ra tri thức và đã không đặt hãng đúng vào vị trí 

như người sáng tạo ra tri thức. 

Trường phái Áo về kinh tế, đại diện bởi Frederich 

von Hayek và Joseph A. Schumpeter, đã chú ý nhiều hơn 

tới tri thức trong các vấn đề kinh tế. Họ đã biện minh 

rằng tri thức "mang tính chủ quan" và không thể được 

bàn luận như bị cố định. Tương phản với các nhà kinh tế 

tân cổ điển, cả Hayek và Schumpeter đều cố gắng mô tả 

tính động của thay đổi kinh tế bằng việc tập trung chú ý 

của họ vào tri thức duy nhất do mỗi chủ thể kinh tế giữ 

chứ không vào tri thức chung cho các chủ thể kinh tế. 
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Hayek là người tiên phong trong việc lôi kéo sự 

chú ý tới tầm quan trọng của tri thức không tường minh, 

chuyên ngữ cảnh. Ông ấy đã phân loại tri thức thành tri 

thức khoa học (tức là tri thức về các qui tắc chung) và tri 

thức về những hoàn cảnh đặc biệt của thời gian và không 

gian, biện minh rằng hoàn cảnh thay đổi liên tục định 

nghĩa lại ưu thế tương đối của tri thức do các cá nhân 

khác nhau giữ. Theo Hayek(1945): 

Tính cách đặc thù của vấn đề trật tự kinh tế hợp lí 

được xác định một cách chính xác bởi sự kiện là tri 

thức về hoàn cảnh mà chúng ta phải dùng không 

bao giờ có dưới dạng tập trung hay tích hợp, mà 

duy nhất như những mẩu mảnh phân tán của những 

tri thức không đầy đủ và thường mâu thuẫn, điều 

tất cả mọi cá nhân tách biệt đều có. Vấn đề kinh tế 

của xã hội vậy không đơn thuần là vấn đề về cách 

phân bổ những tài nguyên "được trao cho..". đó là 

vấn đề sử dụng tri thức không được trao cho bất kì 

ai trong tính toàn bộ của nó. (trang 519-520) 

Hayek đã ấn định rằng chức năng của cơ chế giá là 

để trao đổi thông tin và rằng thị trường là qui trình qua 

đó tri thức cá nhân được huy động theo kiểu xã hội. Tuy 

nhiên, ông ấy lại không hiểu thấu vai trò quan trọng của 

việc chuyển đổi những tri thức chuyên hoàn cảnh như 

vậy, vốn là "ngầm" trong phần lớn hoàn cảnh, trong tri 

thức tường minh. Mặc cho ý định ban đầu của ông ấy là 

phát triển một lí thuyết động về thị trường xem như qui 

trình thay đổi liên tục, Hayek đã chấm dứt với cách diễn 

giải "tĩnh," biện minh đơn giản về "việc sử dụng" hiệu 

quả của tri thức "hiện có." 
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Schumpeter, người đã phát triển một lí thuyết động 

về thay đổi kinh tế, đã quan tâm chủ yếu tới bản chất ý 

định và không hiển lộ của kinh tế tư bản. Theo 

Schumpeter, "Chủ nghĩa tư bản... về bản chất là một hình 

thái hay phương pháp của sự thay đổi kinh tế và không 

những không tĩnh tại mà còn không bao giờ có thể tĩnh 

tại được." (1952, trang 82) và sức đẩy cơ bản của việc 

phát triển chủ nghĩa tư bản là "những tổ hợp mới" (1951, 

trang 66). Schumpeter nhấn mạnh tới tầm quan trọng của 

việc tổ hợp tri thức tường minh. Trong thực tế, ông ấy đã 

chỉ ra rằng việc nổi lên của những sản phẩm, phương 

pháp sản xuất, thị trường, vật tư, và tổ chức mới đã nảy 

sinh từ "những tổ hợp" mới của tri thức. Tuy nhiên, "tổ 

hợp" chỉ là một cách tạo ra tri thức, như chúng ta sẽ thấy 

trong chương sau. 

 

Hãng xem như kho tri thức: Penrose, Nelson 

và Winter 

Trong khi Schumpeter chủ yếu quan tâm tới qui 

trình thay đổi trong kinh tế như một toàn thể, thì Edith P. 

Penrose (1959) lại tập trung vào sự tăng trưởng của riêng 

các hãng. Bà ấy đã coi hãng như "vừa là một tổ chức 

hành chính và một tuyển tập các tài nguyên sản xuất, cả 

về con người và vật tư" (trang 31). Theo Penrose, "Chưa 

bao giờ có chuyện bản thân tài nguyên lại là 'cái vào' 

trong qui trình sản xuất, mà chỉ có các dịch vụ mà những 

tài nguyên đó có thể đem lại [in nghiên là trong nguyên 

bản]" (trang 25) Dịch vụ là chức năng của kinh nghiệm 

và tri thức được tích luỹ bên trong hãng, và do vậy hãng 

đặc thù. Về bản chất, hãng là kho tri thức. 
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Hơn nữa, Penrose (1959) đã xét tới qui trình lập kế 

hoạch như yếu tố quyết định trung tâm của sự tăng 

trưởng của hãng. Bà ấy biện minh rằng những người lập 

kế hoạch công ti tạo ra "hình ảnh" hay mô hình tâm trí 

của hãng và môi trường của nó bằng việc đánh giá điểm 

mạnh và điểm yếu của hãng dưới dạng dịch vụ sản xuất 

và cơ hội và những ràng buộc của môi trường. Tất cả 

những hình ảnh này nổi lên từ kinh nghiệm và tri thức 

bên trong hãng. Mặc dầu Penrose đã chỉ ra tầm quan 

trọng của kinh nghiệm và tri thức được tích luỹ trong 

hãng, bà ấy đã không làm chi tiết về cơ chế tổ chức hay 

qui trình qua đó các thành viên của hãng có thể tích luỹ 

được tri thức. 

Nelson và Winter (1977, 1982) và Winter (1988) 

cũng đã xét hãng như kho tri thức trong lí thuyết tiến hoá 

của họ về thay đổi công nghệ và kinh tế. Lặp lại góc nhìn 

của phái Hayek về tri thức, Winter (1988) đã biện minh 

như sau: 

Về cơ bản, các hãng kinh doanh là những tổ chức 

biết cách làm mọi việc... Trong thực tế... một hãng 

đặc biệt vào một thời gian đặc biệt là kho chứa cho 

một phạm vi rất đặc biệt về tri thức sản xuất, một 

phạm vi thường bao gồm các tính năng mang 

phong thái riêng làm phân biệt nó ngay cả với các 

hãng tương tự trên bề mặt trong cùng tuyến nghiệp 

vụ. (trang 175) 

Theo Nelson và Winter, tri thức như vậy được lưu 

giữ như "các hình mẫu hành vi thông thường và dự đoán 

được" của các hãng doanh nghiệp, hay điều họ gọi là 

"các lệ thường" và tương đương với "gen." Đổi mới là 

"việc chuyển hoá" cố hữu không dự đoán trước được về 
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các lệ thường (1982, trang 14-18). Nelson và Winter 

cũng đã phát minh ra khái niệm về "quĩ đạo tự nhiên," 

một con dường của tiến hoá công nghệ được mô tả bởi 

"chế độ công nghệ" được định nghĩa đại thể là "những 

niềm tin dựa trên nhận thức về điều gì là khả thi hay ít 

nhất cũng đáng cố gắng [in nghiêng được thêm vào]" 

cũng như các đòi hỏi công nghệ (1982, trang 258-259). 

Vậy họ đã thừa nhận rằng bản chất của công nghệ là tri 

thức, nhưng họ lại không móc nối tường minh việc sáng 

tạo ra tri thức công nghệ với các qui trình tổ chức rộng 

hơn. 

 

Tri thức trong các lí thuyết về quản lí và tổ 

chức 

Một trong những lí do tại sao các nhà kinh tế đã có 

khuynh hướng hội tụ vào tri thức hiện có và bỏ quên mất 

"việc sáng tạo tích cực và chủ quan" những tri thức mới 

bởi các chủ thể kinh tế có thể được tìm thấy trong chiều 

hướng nghiêng mạnh về "khoa học hoá" kinh tế. Các nhà 

kinh tế có xu hướng chấp nhận góc nhìn Descartes về tri 

thức, điều phân tách tri thức kinh tế với chủ thể kinh tế. 

Trong khi chúng ta tìm ra xu hướng tương đồng trong 

các lí thuyết quản lí thì có chiều hướng mạnh mẽ khác 

hướng tới "nhân văn hoá." Cách tiếp cận 'nhân văn' này 

có thể đã tới từ mối quan tâm mạnh mẽ của các nhà 

nghiên cứu quản lí trong các thực hành quản lí, tương 

phản với mối quan tâm chủ yếu của các nhà kinh tế với 

việc xây dựng các mô hình trừu tượng. Tài liệu quản lí 

trong thế kỉ qua có thể được chia thành hai tuyến phát 

triển. Một mặt là tuyến "khoa học," từ Taylor tới Simon 
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tới mối bận tâm hiện đại về "khoa học hoá" chiến lược. 

Mặt khác, là tuyến "nhân văn hoá," từ Mayo tới Weick 

tới chú ý gần đây về "văn hoá của tổ chức." Trong thực 

tế, lịch sử cả thế kỉ của các khảo cứu quản lí có thể được 

thấy như một loạt các cuộc tranh luận giữa hai phe này 

và những nỗ lực không thành công để tổng hợp giữa 

chúng (như Barnard, 1938), điều dường như là rất giống 

với qui trình phát triển của triết học phương Tây đã được 

thảo luận trên đây. 

 

"Quản lí khoa học" so với Lí thuyết quan hệ 
con người 

Quản lí khoa học đã được Frederick W. Taylor lập 

nên, người đã cố gắng khử bỏ đi cách "làm việc như 

lính" của các công nhân và thay thế bằng "theo kinh 

nghiệm" với khoa học, do đó làm tăng hiệu quả trong sản 

xuất. Ông ấy đã qui định các phương pháp và thủ tục 

"khoa học" để tổ chức và vận hành công việc, điều quan 

trọng nhất của nó là nghiên cứu về thời gian và chuyển 

động để tìm ra "phương pháp tốt nhất" cho việc thực 

hiện một việc. "Quản lí khoa học" là một nỗ lực để hình 

thức hoá kinh nghiệm và kĩ năng ngầm của công nhân 

thành tri thức khách quan và khoa học. Tuy nhiên, việc 

này lại không nắm được kinh nghiệm và đánh giá về 

người công nhân như một nguồn tri thức mới. Hậu quả là 

việc tạo ra phương pháp làm việc mới trở thành trách 

nhiệm của mỗi người quản lí. Người quản lí phải gánh cả 

đống việc phân loại, lập bảng và rút gọn tri thức thành 
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các qui tắc và công thức và áp dụng chúng vào công việc 

hàng ngày (Taylor, 1911, trang 36). 

Phát tán nhanh chóng của quản lí khoa học đã làm 

nảy sinh ra lí thuyết quan hệ con người, làm sáng tỏ tầm 

quan trọng của nhân tố con người trong quản lí. Vào 

những năm 1920 và 1930, một nhóm các học giả quản lí 

tại đại học Harvard, đứng đầu là George Elton Mayo, đã 

tiến hành một loạt thực nghiệm tại nhà máy Hawthorn 

của Western Electric. Cái gọi là "thực nghiệm 

Hawthorn" đã chỉ ra rằng nhân tố xã hội như đạo đức, 

"cảm giác thuộc về" một nhóm làm việc, và các kĩ năng 

liên con người để hiểu hành vi con người (đặc biệt là 

nhóm) đã làm tăng năng suất (Roethlisberger và 

Dickson, 1939). 

Dựa trên phát kiến này, Mayo đã phát triển một lí 

thuyết quản lí mới về "quan hệ con người" cùng hợp tác 

với F.J. Roethlisberger và những người khác. Họ đã phê 

phán góc nhìn của Taylor về quản lí vì đối xử với công 

nhân như "con người kinh tế" bị nguyên tử hoá, và biện 

minh rằng con người là con vật xã hội, cần phải được 

hiểu và đối xử trong hoàn cảnh của nhóm xã hội. Mayo 

(1933) cho rằng người quản lí nên phát triển "kĩ năng 

con người xã hội" để tạo thuận lợi cho trao đổi liên con 

người bên trong các nhóm chính thức và không chính 

thức của tổ chức làm việc. 

Lí thuyết về mối quan hệ con người gợi ý rằng 

nhân tố con người đóng vai trò có ý nghĩa trong việc 

nâng cao năng suất qua việc cải tiến liên tục tri thức thực 

hành của người công nhân trên sàn phân xưởng. Nó đã 

không phát triển các kết cấu lí thuyết rõ ràng làm khác 

biệt nó với góc nhìn của Taylor. Kết quả là, về sau nó đã 
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bị hấp thu vào các lí thuyết "khoa học" hơn về nhóm con 

người và tương tác xã hội tương tự như lí thuyết của 

Taylor - như chủ nghĩa hành vi hoạt động và năng động 

theo nhóm - lí thuyết có khuynh hướng coi con người 

như những máy kích thích-đáp ứng với ít khả năng tạo ra 

tri thức. 

 

Nỗ lực của Barnard để tổng hợp 

Chester I. Barnard đã nỗ lực tổng hợp các lí thuyết 

quản lí của cả hai phe - tính duy lí máy móc được "quản 

lí khoa học" nhấn mạnh và các nhân tố con người được 

làm sáng tỏ bởi lí thuyết về mối quan hệ con người - tại 

mức tổ chức. Barnard, người đã cố gắng xây dựng một 

khoa học về tổ chức dựa trên kinh nghiệm riêng của 

mình là chủ tịch công ti New Jersey Bell Telephone, đã 

là một trong những người đầu tiên thừa nhận rõ ràng tầm 

quan trọng của tổ chức trong quản lí doanh nghiệp. Mặc 

dầu tri thức không phải là vấn đề trung tâm trong khái 

niệm quản lí của Barnard, góc nhìn của ông về tri thức 

có thể được cô đọng vào hai điểm sau. Thứ nhất, tri thức 

bao gồm không chỉ nội dung logic, ngôn ngữ, mà còn cả 

nội dung phi ngôn ngữ, "mang tính hành vi." Thứ hai, 

các nhà lãnh đạo tạo ra giá trị, niềm tin, và tư tưởng để 

duy trì tính đúng đắn của hệ thống tri thức như một hệ 

thống hợp tác. 

Barnard nhấn mạnh vào tầm quan trọng của "tri 

thức hành vi" trong các qui trình quản lí, cái khác biệt 

với tri thức khoa học. Theo Barnard, người lãnh đạo 

dùng cả tri thức khoa học thu được từ các qui trình tâm 
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trí logic và tri thức hành vi được trích ra từ các qui trình 

tâm trí phi logic. Barnard (1938) đã biện minh rằng loại 

tri thức sau còn quan trọng hơn bởi lí do sau: 

Khía cạnh bản chất của qui trình điều hành là việc 

cảm thấy tổ chức như một tổng thể và toàn thể tình 

huống liên quan tới nó. Điều đó siêu việt lên trên khả 

năng của phương pháp trí tuệ đơn thuần, và các kĩ thuật 

để khu biệt các nhân tố của tình huống. Thuật ngữ 

pertinent cho nó là "cảm thấy," "đánh giá," "cảm giác," 

"tỉ lệ," "cân bằng" và "thích hợp." Nó là vấn đề nghệ 

thuật nhiều hơn khoa học, và mang tính thẩm mĩ hơn là 

logic. Bởi lí do này nó được nhận ra chứ không phải 

được mô tả và được biết bởi các hiệu quả của nó chứ 

không phải bởi phân tích. (trang 235) 

Bản chất của "vấn đề tổ chức," theo Barnard, là để 

biến đổi các tác nhân, người theo đuổi một cách chiến 

lược các mục tiêu xung khắc lẫn nhau trong một hệ 

thống hợp tác hợp lí. Và tri thức là bản chất cho việc bảo 

đảm sự hợp lí hợp tác bởi vì khả năng giới hạn của 

chúng ta với thông tin qui trình. 

Barnard thừa nhận tầm quan trọng của việc tích 

hợp các qui trình logic và phi logic của hoạt động tâm trí 

con người, của tri thức khoa học và hành vi, và của các 

chức năng quản lí và đạo đức của người điều hành. 

Nhưng vì việc tạo ra tri thức không phải là mối quan tâm 

trung tâm của ông ấy, nên cách xử lí của Barnard về vai 

trò của người điều hành trong việc tạo ra tri thức còn khá 

tổng quát, bỏ lại qui trình tổ chức việc tạo ra tri thức còn 

chủ yếu không được giải thích. Những câu hỏi quan 

trọng liên quan tới cách chuyển đổi tri thức ngầm, mang 

tính hành vi của các thành viên tổ chức thành tri thức của 
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tổ chức và cách tốt nhất để thực hiện tri thức này trong 

hành động trên môi trường vẫn còn chưa được trả lời bởi 

phân tích của Barnard về tổ chức. 

 

Mô thức xử lí thông tin của Simon 

Nỗ lực của Barnard để tổng hợp các góc nhìn khoa 

học và nhân văn của quản lí đã dựa trên nền tảng của lí 

thuyết tổ chức. Hứng khởi theo sự sáng suốt của Barnard 

về tầm quan trọng của vai trò người quản lí điều hành 

trong tổ chức, Herbert Simon đã thấy chức năng bản chất 

của người điều hành là chức năng làm quyết định. Chịu 

ảnh hưởng mạnh của sự phát triển của khoa học máy tính 

và nhận thức, Simon đã điều tra về bản chất của việc 

quyết vấn đề của con người và việc làm quyết định và đã 

phát triển góc nhìn tổ chức như một "máy xử lí thông 

tin." 

Nhiệm vụ mà Simon thực hiện trong cuốn Hành vi 

hành chính Adminitrative Behavior (1945) và Các tổ 

chức Organizations (1958) (đồng tác giả với J. March) là 

xây dựng một lí thuyết khoa học về việc giải quyết vấn 

đề và làm quyết định dựa trên giả định rằng khả năng 

nhận thức của con người là bị giới hạn cố hữu. Nói cách 

khác, ông ấy cho rằng chúng ta chỉ có khả năng giới hạn 

để xử lí thông tin trong một thời gian ngắn. Dùng khái 

niệm này về "duy lí bị chặn," Simon đã xây dựng một 

mô hình máy tính cho qui trình suy nghĩ của con người 

như một dạng của việc xử lí thông tin. Theo mô hình 

này, con người hành động như các hệ thống xử lí thông 

tin, trích ra "các cấu trúc có nghĩa" từ thông tin vào 
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thông qua các giác quan thân thể, và cất giữ những cấu 

trúc có nghĩa này như tri thức mới hay dùng chúng trong 

các qui trình quyết định hành động. Chính tri thức mà 

lựa ra một số giới hạn, hay một cách lí tưởng một tập các 

hậu quả có tương hỗ với từng chiến lược từ mọi hậu quả 

có thể. Simon còn biện minh thêm nữa rằng các tính 

năng cơ sở của cấu trúc tổ chức và chức năng được suy 

diễn ra từ các đặc trưng của qui trình giải quyết vấn đề 

của con người và những chọn lựa hợp lí. Vậy, Simon 

(1973) kết luận rằng một tổ chức đương đầu với môi 

trường phức tạp nên tự thiết kế mình theo cách làm tối 

thiểu nhu cầu phân phối thông tin giữa các đơn vị của 

nó, để làm giảm tải thông tin trên chúng. 

Tuy nhiên Simon lại quá nhấn mạnh tới khía cạnh 

logic của lập luận con người và của qui trình làm quyết 

định của tổ chức, và giới hạn của khả năng nhận thức 

của con người. Ông ấy đã định hình thức hoá thông tin 

và tri thức bằng việc không đếm xỉa tới "qui trình tâm trí 

phi ngôn ngữ" hay "tri thức hành vi" đã được Barnard 

thảo luận tới và "tri thức ngầm' được Polanyi (1966) 

nhấn mạnh. Với Simon, tri thức ngầm không là gì nhiều 

hơn tiếng ồn, và nội dung logic của lập luận con người 

và việc làm quyết định còn quan trọng hơn nhiều những 

thứ như giá trị và nghĩa. Ông ấy cũng không chú ý đúng 

mức tới vai trò của mơ hồ và sự đa dạng nằm trong vấn 

đề, hay tới tầm quan trọng của việc dư thừa thông tin 

trong tổ chức. Simon biện minh rằng việc xử lí thông tin 

hiệu quả là có thể chỉ khi vấn đề phức tạp được làm đơn 

giản hoá và chỉ khi các cấu trúc tổ chức được đặc thù 

hoá sao cho các đơn vị không có tương tác nào không 

cần thiết với nhau. Góc nhìn duy lí kiểu Descartes này 

dẫn ông ta tới việc bỏ quên mất tiềm năng con người cho 
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việc sáng tạo ra tri thức tại các mức cá nhân và tổ chức; 

ông ấy đã không thấy con người như những người tích 

cực khám phá vấn đề và tạo ra tri thức để giải quyết 

chúng. 

Bên cạnh đó, Simon đã coi quan hệ của tổ chức với 

môi trường của nó là thụ động. Ông ấy biện minh rằng tổ 

chức doanh nghiệp phản ứng với môi trường chủ yếu 

bằng việc điều chỉnh cấu trúc xử lí thông tin. Điều ông 

ấy bỏ lỡ là khía cạnh tiên phong của hành động của tổ 

chức lên môi trường. Hành động tổ chức lên môi trường 

không chỉ thực hiện việc xử lí thông tin hiệu quả mà tự 

nó còn tạo ra thông tin và tri thức. Qui trình này bao gồm 

không chỉ một chiến lược giảm gánh nặng xử lí thông 

tin; nó cũng còn đòi hỏi bản thân tổ chức phải tiến hoá 

bằng việc khuếch đại tính đa dạng riêng của nó, phá huỷ 

đi những hình mẫu hiện có của suy nghĩ và hành vi, và 

tạo ra những hình mẫu mới. 

 

Mô hình thùng rác và lí thuyết phán đoán 

Mô thức của Simon bị thách thức bởi "mô hình 

thùng rác" của tổ chức do Cohen, March và Olsen (1972) 

và March và Olsen (1976) đề nghị, những người nhấn 

mạnh tới bản chất phi lí và mơ hồ của việc giải quyết 

vấn đề và làm quyết định của con người. Họ biện minh 

rằng tổ chức là tuyển tập các lựa chọn để tìm vấn đề, và 

các cảm giác tìm kiếm những tình huống quyết định mà 

trong đó chúng có thể được phô bày, việc tìm giải pháp 

cho các vấn đề mà chúng có thể là câu trả lời, và người 
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làm quyết định tìm việc (Cohen, March và Olsen 1972, 

trang 2). 

Trong mô hình này, các cơ hội chọn lựa được coi 

là ngang bằng với "rác," còn vấn đề, giải pháp và người 

làm quyết định thì ngang bằng với "thùng rác." Mô hình 

này cũng đặc trưng tổ chức như hệ thống cảm nhận gán 

nghĩa cho điều xảy ra trong quá khứ, thay vì như hệ 

thống lập kế hoạch và làm quyết định diễn dịch. Tương 

phản với lí thuyết chọn lựa đã thống trị trong kinh tế và 

khoa học quyết định, March (1978) đã biện minh rằng ưu 

đãi có thể nổi lên như hệ quả của hành động thay vì 

hướng dẫn hành động như vậy một cách không thể thức, 

một biện luận phù hợp với thảo luận của Karl Weick 

(1969) về tính duy lí hồi tưởng. 

Mô hình thùng rác đã lưu ý tới vai trò của mơ hồ 

hay mất trật tự trong tổ chức, nhưng không chứa sự sáng 

suốt hợp thức nào vào việc học xảy ra giữa các cá nhân 

và tổ chức. Mô hình này đã không chiếu ánh sáng vào 

tầm quan trọng của việc tạo tri thức tích cực bên trong tổ 

chức và bỏ qua việc tích hợp hành vi tổ chức với việc 

học của tổ chức một cách có hệ thống. Nếu việc học xảy 

ra chỉ tại mức độ cá nhân, như March và Olsen (1976) đã 

chỉ ra, thì người học sẽ tạo ra tri thức chỉ trên một phạm 

vi hoạt động giới hạn, và tri thức kết quả có thể liên quan 

chỉ với những người tạo ra nó. Một cơ sở tri thức tổ chức 

khó có thể nổi lên bởi vì khó khăn của việc thiết lập các 

móc nối trong tri thức được các cá nhân khác tạo ra. 

Thêm vào đó, mô hình này giả định rằng cá nhân tham 

dự trong việc học tổ chức động tới các ý tưởng liên quan 

ít nhiều ngẫu nhiên. Khi họ làm, và khi họ có thể quản lí 

được việc thiết lập một trường hợp nhân quả, thì tri thức 
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tổ chức có thể tăng lên. Góc nhìn rất giới hạn như vậy về 

việc học của tổ chức không thể cung cấp được cơ sở cho 

việc mô tả qui trình học của tổ chức một cách có hệ 

thống (Duncan và Weiss, 1979, trang 90). 

Góc nhìn về tri thức nằm dưới mô hình thùng rác 

cũng có thể được tìm thấy trong lí thuyết của Weick về 

"phán đoán" tổ chức. Theo Weick (1993): 

Ý tưởng cơ sở của phán đoán là ở chỗ thực tại là 

việc hoàn thành đang diễn ra nổi lên từ những nỗ 

lực để tạo ra trật tự và làm cảm giác hồi tưởng về 

điều xuất hiện ra… Phán đoán nhấn mạnh rằng mọi 

người cố gắng làm mọi thứ giải trình được một 

cách hợp lí cho bản thân họ và những người khác 

(trang 635). 

Weick đã xét tổ chức dưới dạng chu trình các hành 

vi có cấu trúc, điều có thể được diễn đạt tốt hơn bằng 

thuật ngữ "tổ chức" (Weick, 1969, 1979). Ông ấy biện 

minh rằng thông tin và nghĩa dùng chung trở thành được 

cấu trúc trong tổ chức cũng như trong hành vi. Chính là 

qua việc phát triển của nghĩa chung và việc hiểu rằng các 

chu trình của các hành vi có cấu trúc bản thân chúng trở 

thành có thể nhận biết được và có nghĩa. Các hành động 

có tổ chức xuất hiện trước những diễn giải khác nhau và 

những mối bất đồng quanh một chiều của nghĩa, chừng 

nào mà còn có sự đồng thuận quanh chiều khác. (Fiol, 

sắp xuất bản). Việc đạt tới sự hội tụ trong số các thành 

viên đặc trưng cho hành động của việc tổ chức (Weick, 

1969) và tạo khả năng tổ chức diễn giải sự hội tụ đó như 

một hệ thống (Daft và Weick, 1984). Weick (1969) cũng 

nhấn mạnh tới tầm quan trọng của "đạo luật" của các tổ 

chức lên môi trường của chúng. Tuy thế, theo cảnh quan 
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của chúng ta, góc nhìn của Weick vẫn còn thụ động và 

thiếu góc nhìn tiên phong về tổ chức có bao hàm khái 

niệm "hỗn loạn sáng tạo" vốn là chủ chốt cho qui trình 

tạo ra tri thức tổ chức. 

 

Khoa học về chiến lược doanh nghiệp 

Trong khi góc nhìn khoa học của Simon về tổ chức 

như máy xử lí thông tin đã bị thách thức bởi góc nhìn 

nhân văn, coi tổ chức như qui trình phán đoán và làm 

quyết định không duy lí, thì cuộc tranh luận khác giữa 

các góc nhìn khoa học và nhân văn về quản lí đã xảy ra 

giữa các lí thuyết về quản lí chiến lược và văn hoá tổ 

chức. Việc khoa học hoá chiến lược doanh nghiệp bắt 

đầu từ khái niệm về "hiệu ứng đường cong kinh nghiệm" 

do Nhóm tư vấn Boston Consulting Group (BCG) gợi ý. 

Vào những năm 1960, các học giả và nhà tư vấn quản lí 

đã biện minh rằng chiến lược doanh nghiệp không nên 

bận tâm đơn thuần tới chi phí sản xuất mà phải chú ý tới 

tổng chi phí. Việc cắt giảm tổng chi phí nhanh chóng, họ 

biện minh rằng hãng nên tạo ra và làm tăng thị phần 

nhiều nhất có thể được. BCG tinh lọc ý tưởng này thành 

kĩ thuật lập kế hoạch chiến lược có tên là Product 

Portfolio Management (PPM), một hệ thống trong đó 

luồng quĩ cho một sản phẩm hay một doanh nghiệp được 

xác định bằng việc tổ hợp tỉ lệ tăng trưởng thị trường và 

thị phần tương đối. 

Một kĩ thuật khác có tên là Profit Impact of 

Marketing Strategy (PIMS) đã được tạo ra vào năm 1960 

bởi tổ dự án tại General Electric (GE) để tìm ra phương 
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pháp tốt hơn cho việc giải thích và dự đoán kết quả 

doanh nghiệp. Mô hình PIMS (Buzzel và Gale, 1987) đã 

dựa trên các nhân tố có đóng góp cho lãi quay lại cao 

hơn đối với tỉ lệ đầu tư trong nhiều thị trường hay doanh 

nghiệp của GE. 

Porter (1980) đã phát triển một khuôn khổ để hiểu 

cách hãng tạo ra và duy trì ưu thế cạnh tranh. Ông ấy 

biện minh rằng hãng phải làm hai chọn lựa đối với chiến 

lược cạnh tranh: (1) sức hấp dẫn công nghiệp và (2) vị 

thế cạnh tranh bên trong ngành công nghiệp. Để phân 

tích tính hấp dẫn của ngành công nghiệp, Porter phát 

minh ra mô hình "năm lực" nổi tiếng, cung cấp hiểu biết 

về cấu trúc của ngành công nghiệp và cách nó thay đổi 

bằng việc xem xét năm lực cạnh tranh (rào chắn lối vào, 

quyền mặc cả của người mua, quyền mặc cả của người 

cung cấp, mối đe doạ của các sản phẩm hay dịch vụ thay 

thế, và đối thủ trong số những kẻ cạnh tranh hiện tại). 

Porter (1985) đã đề nghị một khuôn khổ khác có tên là 

mô hình "dây chuyền giá trị" để phân tích các nguồn gốc 

của ưu thế cạnh tranh. Dây chuyền giá trị là lí thuyết hệ 

thống về việc xem xét tất cả các hoạt động của hãng thực 

hiện và cách chúng được móc nối với nhau. 

Các kĩ thuật và khuôn khổ được phát triển trong 

lĩnh vực chiến lược này đã giả định không tường minh 

về tầm quan trọng của tri thức chiến lược, nhưng lại 

không hiện thực mà trông đợi khái niệm về tạo tri thức 

xuất hiện trong lĩnh vực này. Những giới hạn chính của 

góc nhìn tri thức trong khoa học chiến lược có thể được 

tóm tắt bằng ba điểm sau. Thứ nhất, khoa học về chiến 

lược doanh nghiệp không thể giải quyết được cho những 

câu hỏi về giá trị và niềm tin và đã loại trừ khả năng của 
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việc tạo ra tri thức hay viễn kiến từ miền lí thuyết của 

nó. Bận tâm với thông tin tường minh làm cho các nhà 

nghiên cứu bỏ qua việc tạo ra cái nhìn mới hay hệ thống 

giá trị. Thứ hai, khoa học về chiến lược giả định trước 

kiểu quản lí trên xuống, trong đó chỉ cấp quản lí trên 

đỉnh mới được giả định là suy nghĩ hay thao tác với tri 

thức tường minh hiện có. Một khối lượng khổng lồ các 

tri thức ngầm do mọi thành viên của tổ chức nắm giữ có 

khuynh hướng không được sử dụng. Thứ ba, các khái 

niệm quản lí chiến lược tràn ngập không chú ý đúng tới 

vai trò của tri thức như một nguồn mang tính cạnh tranh. 

Khi xã hội ngày càng trờ nên dựa trên nhiều tri thức hơn, 

thì việc thiếu chú ý tới tri thức làm yếu đi sự hấp dẫn 

mạnh khác tới cách tiếp cận này.  

Tóm lại, góc nhìn tri thức trong khoa học về chiến 

lược là tương tự như góc nhìn của chủ nghĩa Taylor. 

Việc nhấn mạnh được đặt vào tư duy logic và phân tích 

(tức là diễn dịch hay qui nạp) cũng như vào việc dùng tri 

thức tường minh hiện có trên đỉnh của tổ chức. Các nhân 

tố con người không định lượng được, như giá trị, nghĩa, 

và kinh nghiệm đều bị loại trừ khỏi việc lập kế hoạch 

doanh nghiệp hình thức và việc triển khai tài nguyên 

chiến lược. Như chúng ta sẽ thấy dưới đây, việc thiếu 

chú ý tới khía cạnh con người của tri thức đã được bổ 

sung bởi khảo cứu về "văn hoá tổ chức" tương tự như 

cách lí thuyết về mối quan hệ con người đã bổ sung cho 

"quản lí khoa học." 
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Nghiên cứu về văn hoá tổ chức 

Nhiều hãng phương Tây bận tâm với cách tiếp cận 

"khoa học," định lượng tới việc làm chiến lược và phải 

chịu triệu chứng "tê liệt phân tích" bắt đầu mất đi tính 

năng động và cạnh tranh của mình vào đầu những năm 

1980. Để đáp ứng cho nhu cầu về một cách tiếp cận khác 

đối với cách tiếp cận "khoa học," Peter và Waterman 

(1982) đã đề nghị cách tiếp cận "nhân văn" tới quản lí. 

Họ đã quan sát rằng "các công ti tuyệt hảo" đã làm nhiều 

nỗ lực để thúc đẩy việc chia sẻ các giá trị trong số các 

nhân viên. Từng công ti tuyệt hảo đều đã tạo ra "văn hoá 

công ti" duy nhất riêng của mình, cái xác định ra cách 

công ti suy nghĩ và hành xử. 

Schein (1985) đã biện minh, "Phải có đủ kinh 

nghiệm chung để đưa tới góc nhìn chung, và góc nhìn 

chung này phải làm việc đủ lâu để đi tới được coi như là 

đương nhiên và phải gạt nhận biết ra. Văn hoá, theo 

nghĩa này, là sản phẩm học được theo kinh nghiệm nhóm 

[chữ nghiêng được thêm vào]. Ông ấy đã định nghĩa văn 

hoá là "hình mẫu về những giả định cơ sở - được phát 

minh, phát hiện hay phát triển bởi nhóm khi nhóm học 

giải quyết các vấn đề của mình để thích ứng bên ngoài 

và tích hợp bên trong - điều đó đã phát huy tác dụng đủ 

tốt để được xem là hợp thức và do đó, được dạy cho 

những thành viên mới xem như cách thức đúng để quan 

niệm, suy nghĩ và cảm giác trong mối quan hệ với các 

vấn đề đó" (trang 9). Pfeffer (1981) mặt khác lại nhấn 

mạnh tới tầm quan trọng của các niềm tin. Ông ấy coi tổ 

chức như "hệ thống các ý nghĩa và niềm tin chung, theo 

đó hoạt động hành chính chủ chốt bao gồm việc xây 

dựng và duy trì hệ thống niềm tin, điều đảm bảo cho sự 
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tuân thủ, cam kết liên tục và nỗ lực tích cực về phần 

những người tham gia." (trang 1) Vậy, văn hoá tổ chức 

có thể được xem như bao gồm các niềm tin và tri thức 

được dùng chung cho các thành viên của tổ chức. 

Các khảo cứu về văn hoá tổ chức cũng đã có khả 

năng chiếu sáng to lên tổ chức như một hệ thống nhận 

thức luận. Thêm vào đó, chúng đã nhấn mạnh tầm quan 

trọng của các nhân tố con người như giá trị, ý nghĩa, cam 

kết, biểu tượng, và niềm tin, và đã lát đường cho nghiên 

cứu tỉ mỉ hơn về khía cạnh ngầm của tri thức. Hơn nữa, 

họ đã nhận ra rằng tổ chức, xem như một hệ thống có 

nghĩa dùng chung, có thể học, thay đổi bản thân nó, và 

tiến hoá qua thời gian tới các tương tác xã hội trong các 

thành viên của nó và giữa nó với môi trường. 

Trong khi các nghiên cứu về văn hoá tổ chức đã 

thừa nhận tầm quan trọng của tri thức, chúng lại không 

được đặt vào đúng chỗ. Theo quan điểm của chúng ta, 

dường như có ba thiếu hụt chung đối với con đường 

nghiên cứu này. Thứ nhất, phần lớn các nghiên cứu này 

đã không chú ý đúng mức tới tiềm năng và sự sáng tạo 

của con người. Thứ hai, con người, trong phần lớn các 

trường hợp, đều bị coi như bộ xử lí thông tin, không phải 

như người tạo ra thông tin. Và thứ ba, tổ chức được phác 

hoạ dường như thụ động trong mối quan hệ của nó với 

môi trường, bỏ quên mất tiềm năng của nó để thay đổi và 

sáng tạo. 
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Hướng tới sự tổng hợp mới 

Barnard đã cố gắng tổng hợp các góc nhìn khoa 

học và nhân văn về tri thức. Hai phái sau đó theo đuổi 

các con đường khác nhau, với cách tiếp cận khoa học 

tiến thêm bởi mô thức xử lí thông tin và khoa học chiến 

lược, còn cách tiếp cận nhân văn thì tiến thêm bởi mô 

hình thùng rác, lí thuyết về phán đoán tổ chức, và khảo 

cứu về văn hoá tổ chức. Nhưng kể từ giữa những năm 

1980, một nỗ lực mới để tổng hợp các cách tiếp cận khoa 

học và nhân văn đã xuất hiện theo ba tuyến tài liệu. 

Chúng bao gồm: (1) ước đoán về "xã hội tri thức"; (2) lí 

thuyết về việc học của tổ chức và (3) cách tiếp cận dựa 

trên tài nguyên (lõi-khả năng hay lõi-năng lực) tới quản 

lí chiến lược. 

 

Druker về xã hội tri thức 

Tất nhiên, xã hội đã từng là chủ đề cho sự thay đổi 

liên tục và tiến hoá qua thời gian. Xã hội công nghiệp 

dựa trên chế tạo của thời kì hậu chiến đã tiến hoá ngày 

một nhiều thành xã hội dịch vụ, và gần đây hơn trở thành 

cái gọi là xã hội thông tin. Theo các nhà tư tưởng quản lí 

hàng đầu, thì các lĩnh vực chế tạo, dịch vụ và thông tin 

sẽ dựa trên tri thức trong thời đại sắp tới, và các tổ chức 

doanh nghiệp sẽ tiến hoá thành những người sáng tạo tri 

thức theo nhiều cách. 

Peter Drucker là một trong những nhà tư tưởng 

sớm nhất đã lưu ý tới dấu hiệu của biến chuyển lớn lao 

này. Ông ấy đã làm ra thuật ngữ "công việc tri thức" hay 
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"công nhân tri thức" vào năm 1960 (Drucker, 1993, trang 

5). Theo cuốn sách gần đây nhất của ông ấy, Xã hội hậu 

tư bản Post-Capitalist Society (1993), chúng ta đang đi 

vào "xã hội tri thức," trong đó "tài nguyên kinh tế cơ sở" 

không còn là tư bản, hay tài nguyên thiên nhiên, hay lao 

động nữa mà "là và sẽ là tri thức" và tại đó "công nhân 

tri thức" sẽ đóng vai trò trung tâm (trang 7). 

Drucker (1993) gợi ý rằng một trong những thách 

thức quan trọng nhất cho mọi tổ chức trong xã hội tri 

thức là xây dựng việc thực hành hệ thống để quản lí việc 

tự biến đổi. Tổ chức phải được chuẩn bị để bỏ tri thức đã 

trở nên lạc hậu và học cách tạo ra tri thức mới thông qua: 

(1) cải tiến liên tục mọi hoạt động; (2) phát triển những 

ứng dụng mới từ thành công của mình; và chỉ ra rằng tổ 

chức phải nâng cao năng suất của công nhân tri thức và 

dịch vụ để đáp ứng cho thách thức này. 

Thách thức lớn nhất mà các nhà quản lí phải đương 

đầu trong các nước đã phát triển trên thế giới là 

nâng cao năng suất của công nhân tri thức và dịch 

vụ. Thách thức này, điều sẽ chi phối chương trình 

nghị sự quản lí cho vài thập kỉ tiếp, chung cuộc sẽ 

xác định hiệu năng cạnh tranh của công ti. Thậm 

chí còn quan trọng hơn nữa, nó sẽ xác định chính 

kết cấu của xã hội và chất lượng của cuộc sống 

trong mọi quốc gia đã công nghiệp hoá. 

Drucker (1993) dường như đã nhận ra tầm quan 

trọng của tri thức ngầm khi ông ấy biện minh rằng kĩ 

năng (techne theo tiếng Hi Lạp) "không thể được giải 

thích bằng lời, dù là nói hay viết. Nó chỉ có thể được 

làm," và do đó "cách duy nhất để học techne là qua học 

nghề và kinh nghiệm" (trang 24). Đồng thời, Drucker 
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cũng tin rằng những phương pháp luận như phương pháp 

khoa học và định lượng có thể chuyển đổi "kinh nghiệm 

không thể thức ad hoc thành hệ thống… giai thoại thành 

thông tin, và kĩ năng thành cái gì đó có thể được dạy và 

được học" (trang 42). Ông ấy không biện minh về nhu 

cầu tương tác con người trong qui trình chuyển đổi tri 

thức, hay về tri thức dùng chung trong một nhóm người. 

Vậy ông ấy có thể ở gần với phái "khoa học" hơn phái 

"nhân văn" từ tâm khảm.  

 

Việc học của tổ chức 

Nhu cầu cho tổ chức thay đổi liên tục, điều đã 

được Drucker nhấn mạnh, đã là mối quan tâm trung tâm 

từ lâu của các nhà lí thuyết về việc học của tổ chức. 

Cũng như với các cá nhân, các tổ chức bao giờ cũng phải 

đương đầu với các khía cạnh mới của hoàn cảnh của 

mình (Cohen và Sproull, 1991). Nhu cầu này đang tăng 

trong lĩnh vực này của nền kinh kế nhiễu loạn và sự thay 

đổi công nghệ ngày một tăng tốc. Loại học thứ nhất là 

thu được các bí quyết để giải quyết các vấn đề chuyên 

môn dựa trên những tiền đề có sẵn. Loại học thứ hai là 

thiết lập ra các tiền đề mới (tức là các mô thức, sơ đồ, 

mô hình tâm trí, hay cảnh quan) để vượt qua tiền đề đã 

có. Hai loại học này đã được nói tới như "Học I" và 

"Học II" (Bateson, 1973) hay "học nguyên một chu 

trình" và "học chu trình kép" và (Argyris và Schon, 

1978). Theo quan điểm của chúng ta, việc tạo ra tri thức 

bao gồm tương tác giữa hai loại học này, cái tạo nên một 

loại xoắn ốc động. 
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Senge (1990) đã thừa nhận rằng nhiều tổ chức 

đang phải chịu chứng "không có khả năng học." Để chữa 

căn bệnh này và nâng cao khả năng học của tổ chức, ông 

ấy đề nghị "việc học của tổ chức" như một mô hình thực 

tế. Ông ấy biện minh rằng việc học của tổ chức có khả 

năng cho cả việc học tổng quát (tức là tích cực) và việc 

học thích ứng (tức là thụ động) như các nguồn ưu thế 

cạnh tranh bền vững. Theo Senge, người quản lí phải 

làm điều sau đây để xây dựng việc học của tổ chức: (1) 

chấp nhận "tư duy hệ thống"; (2) động viên "việc làm 

chủ cá nhân" cuộc sống riêng của họ; (3) đưa "mô hình 

tâm trí" phổ biến lên bề mặt và thách thức chúng; (4) xây 

dựng "viễn kiến chung"; và (5) tại điều kiện thuận tiện 

cho "việc học theo tổ." 

Trong số năm "kỉ luật" này, Senge (1990) nhấn 

mạnh tới tầm quan trọng của "tư duy hệ thống" như "kỉ 

luật để tích hợp các kỉ luật, hợp nhất chúng thành một 

thể nhất quán cả lí thuyết lẫn thực hành" (trang 12). Ông 

ấy cũng gợi ý rằng tư duy hệ thống là "phương án triết lí 

tới "chủ nghĩa rút gọn" phổ biến ở văn hoá phương Tây - 

việc theo đuổi những câu trả lời đơn giản cho các vấn đề 

phức tạp" (trang 185). Ông ấy biện minh: 

Tại trung tâm của tổ chức học là sự dịch chuyển 

tâm trí - từ thấy bản thân mình như tách biệt với 

thế giới tới chỗ được nối với thế giới, từ chỗ thấy 

vấn đề như do ai đó hay cái gì đó "ở đó" gây ra tới 

việc thấy cách hành động của chúng ta tạo ra vấn 

đề mà chúng ta đang kinh nghiệm. Và cách chúng 

có thể thay đổi nó… (trang 12-13) 

Senge có thể đã không chủ định xây dựng nên một 

sự tổng hợp mới giữa các cách tiếp cận khoa học và nhân 



 

103 

 

văn tới quản lí, nhưng ông ấy dường như đang cố gắng 

để vượt qua nhị nguyên Descartes. Ông ấy nói rằng "Tư 

duy hệ thống có thể nắm giữ chìa khoá để tích hợp lí 

luận và trực giác" (trang 168) và rằng tư duy hệ thống 

hợp nhất năm kỉ luật thành một "thể thống nhất lí thuyết 

và thực hành" (trang 12). Với đánh giá từ toàn bộ luận 

cứ của cuốn sách của ông ấy, đặc biệt hơn là từ các thuật 

ngữ như "mô hình tâm trí," "viễn kiến chung," "học theo 

tổ" và từ trích dẫn trên, mô hình thực tế của ông ấy về 

"tổ chức học" có mối quan hệ nào đó với lí thuyết về 

việc tạo ra tri thức, mà chúng ta sẽ trình bày trong 

chương tiếp. Tuy nhiên, ông ấy hiếm khi dùng từ "tri 

thức" và không trình bày bất kì tư tưởng nào về cách tri 

thức có thể được tạo ra. 

Mặc cho có sự tương đồng với cách tư duy của 

riêng chúng ta, vẫn có những giới hạn chính yếu thường 

được tìm thấy trong tài liệu về "việc học của tổ chức." 

Thứ nhất, như được thấy trong Senge (1990), lí thuyết về 

việc học của tổ chức về cơ bản thiếu "góc nhìn là việc 

phát triển của tổ chức thiết lập ra việc học (Weick, 1991, 

trang 122) Phần lớn trong họ bị mắc bẫy trong khái niệm 

hành vi về "kích thích-đáp ứng." Thứ hai, phần lớn trong 

họ vẫn còn dùng biểu dụ của việc học cá nhân (Weick, 

1991; Dodgson, 1993). Trong tích luỹ của hơn 20 năm 

khảo cứu, họ đã không phát triển một cái nhìn thấu đáo 

về điều gì lập nên việc học của "tổ chức." Thứ ba, có 

một sự thoả thuận lan rộng rằng việc học của tổ chức là 

sự thay đổi thích ứng bị ảnh hưởng bởi kinh nghiệm quá 

khứ, hội tụ vào việc phát triển hay sửa đổi các lề thói, và 

được hỗ trợ bởi kí ức tổ chức. Kết quả là, các lí thuyết 

này không quan niệm được ý tưởng về tạo ra tri thức. 

Giới hạn thứ tư được dặt quan hệ với khái niệm về "việc 
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học chu trình kép" hay "dỡ bỏ" (Hedberg, 1981) cũng 

như khuynh hướng mạnh hướng tới việc phát triển tổ 

chức, mà chúng ta sẽ thảo luận dưới đây. 

Theo sau sự phát triển của lí thuyết về việc học của 

tổ chức của Argyris và Schon (1978), người ta ngày càng 

giả định một cách không tường minh hay tường minh 

rằng việc học chu trình kép - việc hỏi và xây dựng lại 

cảnh quan hiện có, khuôn khổ diễn giải, hay các tiền đề 

quyết định - có thể là rất khó cho tổ chức để tự chúng 

thực hiện. Để vượt qua khó khăn này, các nhà lí thuyết 

học biện minh rằng một loại can thiệp nhân tạo nào đó, 

như dùng chương trình phát triển tổ chức, là cần phải có. 

Giới hạn của luận cứ này là ở chỗ nó giả định rằng ai đó 

bên trong hay bên ngoài tổ chức biết "một cách khách 

quan" vào đúng lúc và biết phương pháp đưa việc học 

chu trình kép vào thực tế. Một góc nhìn kiểu Descartes 

về tổ chức nằm đằng sau giả định này. Được thấy từ 

điểm lợi của việc tạo ra tri thức tổ chức, việc học chu 

trình kép không phải là nhiệm vụ khó khăn, đặc biệt mà 

là hoạt động thường ngày cho tổ chức. Tổ chức liên tục 

tạo ra tri thức mới bằng việc kết cấu lại các cảnh quan, 

khuôn khổ hay tiền đề hiện có trên cơ sở thường ngày. 

Nói cách khác, khả năng cho việc học chu trình kép được 

xây dựng trong tổ chức tạo tri thức mà không giả định 

một cách phi thực tế về sự tồn tại của câu trả lời "đúng." 

 

Cách tiếp cận dựa trên tài nguyên mới tới 

chiến lược 

Mô thức mới về chiến lược công ti, điều chúng ta 

gọi là "cách tiếp cận dựa trên tài nguyên," đã nổi lên để 
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giúp các công ti cạnh tranh một cách hiệu quả hơn trong 

môi trường toàn cầu hoá và thay đổi không ngừng của 

những năm 1990. Tương phản với cách tiếp cận cấu trúc, 

mà chúng ta đã thảo luận ở phần khoa học về chiến lược, 

cách tiếp cận mới xem những năng lực, khả năng, kĩ 

năng hay tài sản chiến lược như nguồn ưu thế cạnh tranh 

bền vững cho hãng. Tài liệu về cách tiếp cận dựa trên tài 

nguyên tới chiến lược cạnh tranh đã tăng lên trong 

những năm gần đây, với bài báo của Prahalad và Hamel 

về "năng lực cốt lõi" và Stalk, Evans, và bài báo của 

Shulman về "cạnh tranh dựa trên khả năng" đại diện cho 

lĩnh vực này. Về mặt quan niệm, cách tiếp cận mới được 

bắt rễ trong lí thuyết của Penrose về hãng, điều chúng ta 

đã thảo luận trước đây. 

Những người ủng hộ cho cách tiếp cận dựa trên tài 

nguyên cho rằng môi trường cạnh tranh của những năm 

1990 đã thay đổi rất lớn lao, làm cho cách tiếp cận cấu 

trúc, đại diện bởi khuôn khổ các lực cạnh tranh của 

Porter, thành lạc hậu. Stalk, Evans và Shulman (1992) đã 

quan sát như sau: 

Khi nền kinh tế còn tương đối tĩnh tại thì chiến 

lược cũng có thể tĩnh tại. Trong một thế giới được 

đặc trưng bởi các sản phẩm lâu bền, nhu cầu tiêu 

thụ ổn định, các thị trường quốc gia và vùng được 

xác định rõ, và những đối thủ cạnh tranh được định 

danh rõ ràng, việc cạnh tranh là "cuộc chiến về vị 

trí" trong đó các công ti chiếm không gian cạnh 

tranh giống như các ô vuông trên bàn cờ. 

Cạnh tranh bây giờ là "cuộc chiến về bước đi" 

trong đó sự thành công phụ thuộc vào việc dự kiến xu 

hướng thị trường và nhanh chóng đáp ứng với việc thay 
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đổi nhu cầu của khách hàng. Những kẻ cạnh tranh thành 

công thường đi nhanh vào và ra các sản phẩm, thị trường 

và đôi khi cả toàn bộ doanh nghiệp, một qui trình hơi 

giống với trò chơi video tương tác hơn là chơi cờ. Trong 

môi trường như vậy, bản chất của chiến lược không phải 

là cấu trúc của sản phẩm và thị trường của công ti mà là 

tính năng động của hành vi của nó [chữ in nghiêng là 

trong nguyên bản]. (trang 62) 

Bản tính động của chiến lược cũng được nhấn 

mạnh bởi Teece, Pisano, và Shuen (1991), những người 

đã phát triển khái niệm "năng lực động" hay "khả năng 

của tổ chức để học, thích ứng, thay đổi và đổi mới qua 

thời gian," điều "bao gồm việc tìm kiếm, phát hiện vấn 

đề, và giải quyết vấn đề (tại mức tổ chức) (trang 20). 

Prahalad và Hamel (1990) đưa ra điều tương tự nhưng 

lại định nghĩa ít tính động hơn về năng lực lõi: "Việc học 

tập thể trong tổ chức, đặc biệt cách điều hoà những kĩ 

năng sản xuất khác nhau và tích hợp nhiều luồng công 

nghệ." (trang 82). 

Như định nghĩa trên đã chỉ ra, sự phân biệt giữa 

năng lực lõi và khả năng đã không được rõ. Cả hai khái 

niệm này đều nhấn mạnh vào khía cạnh "hành vi" của 

chiến lược, nghĩa là "cách" một công ti chọn để cạnh 

tranh chứ không phải là "nơi" nó chọn để cạnh tranh. 

Nhưng ở bất kì chỗ nào Prahalad và Hamel (1990) tập 

trung vào các công nghệ toàn công ti và kĩ năng sản xuất 

nằm dưới vô số các tuyến sản phẩm của công ti trong 

việc xác định năng lực cốt lõi, thì Stalk, Evans và 

Shulman (1992) lại lấy góc nhìn rộng hơn về cơ sở kĩ 

năng và tập trung vào các tiến tình doanh nghiệp, bao 
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gồm toàn bộ dây chuyền giá trị, trong việc định nghĩa 

các năng lực. 

Prahalad và Hamel (1990) đã tham chiếu tới ví dụ 

sau để minh hoạ cho tầm quan trọng của các công nghệ 

mức toàn công ti và kĩ năng sản xuất trong việc thu được 

ưu thế cạnh tranh: 

Trong NEC, các công nghệ số thức, đặc biệt VLSI 

và kĩ năng tích hợp hệ thống, là cơ bản. Trong năng 

lực lõi nằm dưới chúng, các nghiệp vụ khác loại trở 

thành dính liền. Chính năng lực cốt lõi của Honda 

trong động cơ và bộ truyền động năng lượng đã 

cho nó một ưu thế nổi bật trong ô tô, xe máy, máy 

xén cỏ, và các doanh nghiệp máy phát điện. Năng 

lực cốt lõi của Canon là trong quang học, tạo hình 

ảnh, và điều khiển bộ vi xử lí đã làm cho nó đi vào, 

thậm chí chi phối, thị trường dường như đa dạng 

như máy sao chụp, máy in la de, máy ảnh và máy 

quét ảnh. (trang 83) 

Tuy nhiên, theo Stalk, Evans và Shulman (1992), 

chính những kĩ năng rộng hơn có thể làm biến đổi các 

qui trình doanh nghiệp chủ chốt của công ti thành các 

khả năng chiến lược, do đó đưa tới thành công cạnh 

tranh. Lấy Honda làm ví dụ, họ chỉ ra rằng những thiết 

kế đổi mới về sản phẩm của công ti này hay cách chúng 

được chế tạo không chỉ là các nhân tố nền cho sự thành 

công của Honda. Họ tin rằng khả năng của công ti để 

huấn luyện và hỗ trợ mạng lưới đại lí của họ qua các thủ 

tục vận hành và chính sách buôn bán, lập kế hoạch sàn, 

và quản lí dịch vụ - tính chuyên gia của nó trong qui 

trình “quản lí các đại lí” – cũng quan trọng tương đương. 

Tính chuyên gia này, ban đầu được phát triển cho doanh 
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nghiệp xe máy, từ đó đã được nhân bản sang máy cắt cỏ, 

động cơ gắn máy cho thuyền, và ô tô. 

Mặc cho sự phân biệt này, có một số tương đồng 

giữa Prahalad và Hamel và Stalk, Evans và Shulman. 

Thứ nhất, cả hai nhóm tác giả đều dùng nhiều công ti 

Nhật Bản như trường hợp khảo cứu về hành vi điển hình, 

như đã nêu trên. Thứ hai, họ cả hai nhóm đều quan sát 

rằng các công ti càng lớn ngày nay đều đang phải chịu 

“sự chuyên chế” của đơn vị doanh nghiệp chiến lược 

(SBU) và cần vượt qua nó bằng cách phát triển các kĩ 

năng toàn công ti hay tổ chức trong việc chuyển năng lực 

hay khả năng từ đơn vị doanh nghiệp này sang đơn vị 

doanh nghiệp khác. Thứ ba, cả hai nhóm đều tin rằng qui 

trình nhận diện và xây dựng năng lực bao gồm một qui 

trình trên xuống, với giám đốc điều hành CEO và bộ 

phận quản lí thượng đỉnh đóng vai trò chủ chốt. Và cuối 

cùng, cả hai nhóm đều cho rằng ưu thế cạnh tranh nên 

được tìm  trong tài nguyên và kĩ năng “bên trong” công 

ti, như đối lập với  môi trường thị trường “bên ngoài” 

công ti, như trong cách tiếp cận cấu trúc. 

Mới thoáng nhìn lần đầu, những đặc trưng này có 

thể cho ấn tượng rằng lí thuyết của chúng ta về việc tạo 

tri thức tổ chức giống như góc nhìn dựa trên tài nguyên 

về chiến lược. Quả vậy, cả hai nhóm đều quan tâm tới 

(1) cách việc đổi mới xảy ra, (2) cách các công ti Nhật 

Bản thu được ưu thế cạnh tranh, (3) các kĩ năng tổ chức 

còn hơn các kĩ năng cá nhân, (4) vai trò của bộ phận 

quản lí thượng đỉnh như đấu thủ chính, và (5) điều xảy ra 

bên trong công ti. Nhưng có nhiều khác biệt cơ bản giữa 

lí thuyết của chúng ta và cách tiếp cận dựa trên tài 

nguyên tới chiến lược. 
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Thứ nhất, trong khi chúng ta quan tâm tường minh 

tới tri thức, thì Prahalad và Hamel và Stalk, Evans và 

Shulman lại đối xử với tri thức một cách không tường 

minh. Mặc dầu nhiều tác giả gần đây đã tổ hợp thêm 

khái niệm về tri thức vào trong cách tiếp cận dựa trên tài 

nguyên, sự hội tụ vẫn bị mờ bởi vì thiếu các định nghĩa 

được thoả thuận và định nghĩa rõ về các thuật ngữ. Theo 

Teece, Pisano và Shuen (1991): “Vẫn còn mức độ bản 

chất của sự mơ hồ bao quanh những thuật ngữ như tài 

nguyên, năng lực, kĩ năng… và khuôn khổ quan niệm lại 

không được xác định rõ theo nghĩa có quá nhiều giải 

thích cạnh tranh nhau cho một hiệ ntượng được nhận 

diện” (trang 17-18). 

Thứ hai, mặc dầu Prahalad và hamel và Stalk, 

Evans và Shulman đã dùng nhiều  các ví dụ Nhật Bản, 

những ví dụ này lại không chiếu nhiều ánh sáng về cách 

các công ti thực tế đi vào xây dựng năng lực hay khả 

năng cốt lõi. Tương phản lại, mối quan tâm nghiên cứu 

chính của chúng ta là ở cách các công ti Nhật đi vào việc 

tạo ra tri thức về mặt tổ chức. Nghiên cứu hiện trường 

chiều sâu của chúng ta về những công ti Nhật Bản có lựa 

chọn đưa ra cái nhìn bên trong duy nhất vào cách các 

công ti Nhật thực tế đi vào qui trình tạo tri thức. 

Thứ ba, đối với các nhà quản lí cấp trung, Stalk, 

Evans và Shulman (1992) biện minh như sau: “Bởi vì 

các năng lực là đan chéo chức năng, nên qui trình thay 

đổi [liên kết với việc xây dựng năng lực] không thể bỏ 

lại cho những người quản lí cấp trung được. Nó đòi hỏi 

hướng dẫn chỉ tay của CEO và sự tham gia tích cực của 

những người quản lí trên đỉnh" (trang 65). Prahalad và 

Hamel (1990) cũng gán vài trò chủ chốt về việc nhận 
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diện, phát triển và quản lí năng lực hay khả năng cho cấp 

quản lí thượng đỉnh; trách nhiệm của người quản lí cấp 

trung và công nhân mặt tiền không được làm rõ rệt trong 

cách tiếp cận của họ. Tương phản lại, người quản lí cấp 

trung đóng vai trò chủ chốt trong lí thuyết của chúng ta, 

hành động như "người kĩ sư tri thức" bên trong công ti. 

Họ vận hành như người tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

tạo tri thức, kể cả cấp quản lí thượng đỉnh và công nhân 

mặt tiền trong qui trình quản lí mà chúng ta gọi là quản lí 

"giữa lên xuống." 

Và cuối cùng, cách tiếp cận dựa trên tài nguyên 

vẫn còn chưa đạt tới giai đoạn có khả năng xây dựng một 

khuôn khổ lí thuyết thấu đáo. Chúng ta sẽ tiến dần mỗi 

lúc một bước, nhận diện các phần tử của việc tạo ra tri 

thức, xây dựng một mô hình tương tác, và cuối cùng đi 

tới mô hình động tổ hợp ba chiều - nhận thức luận, bản 

thể luận và thời gian luận. Điều còn thiếu trong cách tiếp 

cận dựa trên tài nguyên là một khuôn khổ thấu đáo nêu 

ra cách các bộ phận khác nhau  bên trong tổ chức tương 

tác với nhau qua thời gian để tạo ra cái gì đó mới và duy 

nhất. 

 

Nhu cầu về Lí thuyết tạo tri thức tổ chức 

Chúng ta đã kiểm điểm có phê phán các lí thuyết 

kinh tế, quản lí và tổ chức. Chúng ta đã thấy một nghịch 

lí trong đó hầu hết những lí thuyết này rải rác đều có đề 

cập tới bản thân tri thức, trong khi họ làm như là theo 

đuổi tri thức khoa học, khách quan dưới ảnh hưởng 

mạnh mẽ của truyền thống nhận thức luận phương Tây. 

Ngay cả nhiều lí thuyết quản lí mới từ giữa những năm 
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1980 cũng đã chỉ ra tầm quan trọng của tri thức đối với 

xã hội và tổ chức được tạo ra bên trong  và giữa các tổ 

chức doanh nghiệp. Tại cốt lõi của mối quan tâm của 

những lí thuyết này là việc thu nhận, tích luỹ và sử dụng 

tri thức hiện có; họ thiếu cảnh quan về "việc tạo ra tri 

thức mới." Điều này có thể là do sự kiện là họ đã không 

theo kịp với những thảo luận triết học hiện đại và đương 

đại về cách có thể siêu việt lên trên nhị nguyên Descartes 

giữa chủ thể và khách thể hay thân thể và tâm trí. Tính 

chủ quan, thân thể, và các khía cạnh ngầm của tri thức 

phần lớn vẫn còn bị bỏ quên lãng. Những nghiên cứu 

gần đây về phát triển sản phẩm (Davis, 1986; von 

Hippel, 1994) đã bắt đầu chiếu ánh sáng lên tính chất 

ngầm của tri thức, nhưng mối quan tâm nghiên cứu 

chính của họ vẫn hội tụ vào việc truyền hay nói ra tri 

thức ngầm để chia sẻ thông tin, đặc biệt trong qui trình 

phát triển sản phẩm. Kết quả là, việc tạo ra tri thức hiển 

từ tri thức ngầm vẫn còn ở bên ngoài tầm với của họ. 

Tổ chức giải quyết với môi trường không chắc 

chắn không chỉ đơn thuần qua việc thích nghi thụ động, 

mà còn qua tương tác tích cực. Tổ chức có thể tự biến 

đổi chính mình. Vậy mà, nhiều góc nhìn hiện tại về tổ 

chức vẫn là thụ động và tĩnh tại. Tổ chức muốn bao quát 

động môi trường thay đổi thì cần phải là tổ chức tạo ra 

thông tin và tri thức, không chỉ đơn thuần xử lí chúng 

một cách hiệu quả. Hơn nữa, các thành viên tổ chức phải 

không thụ động, nhưng thay vì thế phải là những tác 

nhân đổi mới tích cực. Như chúng ta sẽ thấy trong 

chương tiếp, góc nhìn của chúng ta về tổ chức là góc 

nhìn trong đó tổ chức tự tái tạo lại bản thân mình ằng 

việc phá huỷ hệ thống tri thức hiện tại và rồi đổi mới 

cách suy nghĩ và cách làm mọi việc. 
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Simon (1986) có lần đã phê bình Barnard vì quá 

bận tâm tới nhân tố chiến lược và do vậy không đưa ra 

"cách đối xử chung với qui trình thiết kế." Ông ấy tiếp 

tục: 

Mục tiêu chính cho việc nghiên cứu trong tổ chức 

ngày nay là hiểu cách tổ chức thu lấy sản phẩm 

mới, phương pháp mới trong chế tạo và tiếp thị, và 

những hình thức tổ chức mới. Đây là công việc 

không kết thúc mà Chester Barnard đã bỏ lại cho 

chúng ta. 

 Việc hiểu cách tổ chức tạo ra sản phẩm mới, 

phương pháp mới và các hình thức tổ chức mới là quan 

trọng. Một nhu cầu cơ bản hơn là hiểu cách tổ chức tạo 

ra tri thức mới để làm cho những việc sáng tạo đó thành 

có thể. Đây là công việc không kết thúc mà Herbert 

Simon đã bỏ lại cho chúng ta. 

 

Phê bình về cấu trúc tổ chức truyền thống 

Sự giao động giữa quan liêu và đặc nhiệm quay trở 

lại thế kỉ 19, khi Max Weber khẳng định rằng các tổ 

chức hợp lí và hiệu quả nhất trong xã hội hiện đại mang 

các đặc trưng quan liêu (Gerth và Mills, 1972, trang 196-

198). Cấu trúc quan liêu làm việc tốt khi các điều kiện là 

ổn định, vì nó nhấn mạnh vào việc kiểm soát và tính dự 

kiến được của các chức năng chuyên biệt. Cấu trúc quan 

liêu, với tính hình thức, chuyên biệt, tập trung cao và phụ 

thuộc phần lớn vào việc chuẩn hoá các qui trình công 

việc vì sự phối hợp tổ chức, là phù hợp để tiến hành 

công việc thường lệ có hiệu quả trên qui mô lớn. Nó là 
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thông thường trong các ngành công nghiệp ổn định và 

chín muồi với những kiểu công việc lặp lại, được hợp lí 

hoá phần lớn. 

Tuy nhiên, việc kiểm soát quan liêu có thể đưa tới 

làm cản trở cho sáng tạo cá nhân và có thể gây ra hoạt 

động bất thường trong thời kì thay đổi không chắc chắn 

và nhanh chóng. Quan liêu có thể làm phát sinh ra các 

đặc trưng hoạt động bất thường khác, như sự kháng cự 

bên trong tổ chức, tệ quan liêu giấy tờ, sự căng thẳng, 

trốn tránh trách nhiệm, phương tiện trở thành mục đích, 

và chủ nghĩa cục bộ địa phương (Merton, 1940; Selznik, 

1949; Gouldner, 1954). Nó cũng có thể cản trở động cơ 

của các thành viên tổ chức. Nhiều nhà tâm lí xã hội đã 

biện minh rằng cấu trúc hướng sự tham dự và tổ chức 

hữu cơ có thể hiệu quả hơn là quan liêu trong việc thúc 

đẩy động cơ (McGregor, 1960; Likert, 1961; Argyris, 

1964). 

Đặc nhiệm là một cấu trúc tổ chức được phát minh 

ra chính để giải quyết những nhược điểm của quan liêu. 

Nó linh hoạt, thích ứng, năng động, và mang tính tham 

dự. Trong tổ chức doanh nghiệp, đặc nhiệm là một dạng 

được thể chế hoá của tổ hay nhóm, đem các đại biểu từ 

nhiều đơn vị khác nhau lại trên cơ sở tập trung và linh 

hoạt, trong nhiều trường hợp giải quyết cho các vấn đề 

tạm thời. Mọi người trong lực lượng đặc nhiệm làm việc 

trong một khuôn khổ thời gian nào đó, và hội tụ năng 

lượng và nỗ lực của họ vào việc đạt tới mục tiêu nào đó. 

Theo cách này, tổ chức đặc nhiệm thường thành công 

trong việc tạo ra bước nhảy lượng tử trong những lĩnh 

vực như phát triển sản phẩm mới. 



 

114 

 

Tuy nhiên, mô hình đặc nhiệm cũng có giới hạn 

của nó. Bởi vì bản chất tạm thời của nó, tri thức mới hay 

bí quyết được tạo ra trong các tổ đặc nhiệm không dễ 

được truyền cho các thành viên khác của tổ chức sau khi 

dự án được hoàn tất. Lực lượng đặc nhiệm do đó không 

thích hợp để khai thác và truyền tri thức liên tục và rộng 

khắp toàn bộ tổ chức. Khi được bao gồm từ nhiều lực 

lượng đặc nhiệm qui mô nhỏ và khác nhau, tổ chức trở 

nên không có khả năng thiết lập và đạt tới mục tiêu hay 

viễn kiến của nó ở mức công ti. 

Trong những năm gần đây, vô số mô hình tổ chức 

mới, về cơ bản là các phiên bản của mô hình lực lượng 

đặc nhiệm đã được đề nghị. Số này bao gồm "adhocracy 

- quan liêu không thể thức," "tổ chức phẳng vô hạn," 

"mạng nhện" (mạng), "hình chóp ngược," "starbust (vệ 

tinh)" và "thị trường trong." Những người ủng hộ cho 

mô hình này biện minh rằng cấu trúc quan liêu quá chậm 

chạp trong việc đáp ứng với những môi trường không 

chắc chắn. Khi được quan niệm đúng, những mô hình 

mới này có thể tập trung sự chú ý ra xa quyền hành để 

xoá bỏ đi cấu trúc hành chính tốn kém và hỗ trợ cho việc 

thực hiện nhanh các chiến lược. Các dạng tổ chức này đã 

buộc phải tư duy lại toàn bộ mối quan hệ giữa những 

người lãnh đạo cao nhất, quản lí cấp trung và mức thấp. 

Tất cả các khái niệm tổ chức mới này chia sẻ 

những đặc trưng chung nào đó. Những tổ chức mới này: 

(1) có khuynh hướng phẳng hơn các cấu trúc cấp bậc tiền 

bối của chúng; (2) giả định năng động thường xuyên hơn 

cấu trúc tĩnh; (3) hỗ trợ cho việc trao quyền con người 

trong xây dựng sự thân thiết đối với khách hàng; (4) 

nhấn mạnh vào tầm quan trọng của năng lực - các công 
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nghệ và kĩ năng duy nhất; và (5) thừa nhận trí tuệ và tri 

thức là một trong những tài sản mang tính đòn bẩy nhất 

của công ti. 
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4. Quản lí nguồn lực tri thức trong con người 

 

Tri thức và kĩ năng 

Kĩ năng là khác với tri thức. Kĩ năng là áp dụng 

của tri thức để tạo ra kết quả mong muốn. Công nhân có 

kĩ năng là ai đó có thể tạo ra những kết quả mong muốn 

bằng việc có tri thức đặc biệt và kinh nghiệm thực hành. 

Trong khi đào tạo trường học cung cấp tri thức cần thiết 

nhưng chỉ qua làm việc thực tế trên việc làm người hành 

nghề mới phát triển được kĩ năng của họ. Đó là lí do tại 

sao ở Mĩ và một số nước Tây Âu, sinh viên đại học 

thường làm việc vào mùa hè để thu được những kĩ năng 

quan trọng đó. Ngày nay nhiều công ti yêu cầu có một 

tới hai năm kinh nghiệm ngay cả cho việc làm mức vào 

nghề. Nếu sinh viên làm việc vào mùa hè, điều đó cũng 

tính là kinh nghiệm được cần. Nếu họ làm việc trong ba 

mùa hè, điều đó tính như một năm kinh nghiệm. Nếu họ 

có dự án Capstone, điều đó được tính như sáu tháng kinh 

nghiệm. 

Trong quá khứ, một phần then chốt của việc làm 

của người quản lí là quản lí con người. Công ti xác định 

nó cần bao nhiêu người để làm việc; người quản lí thuê 

họ và quản lí họ. Chất lượng của công nhân được xác 

định bởi bằng cấp và kinh nghiệm làm việc. Tuy nhiên, 

có những công nhân có bằng đại học nhưng vẫn không 

thực hiện được công việc. Họ có tri thức nhưng không 

biết cách phát triển kĩ năng của họ. Không có cách đo về 

họ thực hiện tốt thế nào và họ có thể có năng suất bao 

lâu. 
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Ngày nay phần chính của việc làm của người quản 

lí là quản lí kĩ năng. Quản lí kĩ năng bao gồm thu nhận 

và phát triển kĩ năng của công nhân để cho họ có thể 

thực hiện được việc làm của họ một cách hiệu quả và 

hiệu lực. Mọi người quản lí đều phải hiểu các kĩ năng 

đặc biệt được cần cho hiệu năng hiệu quả của từng việc 

làm của công ti. Một khi kĩ năng việc làm được xác định, 

người quản lí có thể lựa chọn công nhân cho việc làm 

dựa trên tập các tiêu chí cho những kĩ năng đó thay vì 

dựa vào bằng đại học. Chẳng hạn, phỏng vấn việc làm ở 

Microsoft hay Google thường đòi hỏi những người xin 

việc giải quyết một số vấn đề mà có thể yêu cầu lập trình 

và thiết kế. Lựa chọn công nhân mức vào nghề dựa trên 

kĩ năng của họ cũng như tính cách của họ và cách thức 

chuyên nghiệp trong cuộc phỏng vấn. 

Để đề bạt, người quản lí phải biết các kĩ năng đặc 

biệt của công nhân cũng như hiệu năng của họ về việc 

làm hiện thời. Họ nhận diện kĩ năng việc làm mà công 

nhân sẽ cần trong vị trí tiếp tới, và cung cấp đào tạo để 

lấp vào lỗ hổng kĩ năng trước khi đề bạt họ vào vị trí 

tiếp. Quản lí kĩ năng bao gồm việc đo hiệu năng của 

công nhân thông qua một số công cụ đo để đánh giá kĩ 

năng của công nhân so với yêu cầu của việc làm để cho 

họ có thể chọn công nhân giỏi nhất cho việc đề bạt. 

Công ti cung cấp đào tạo cho một số công nhân tiềm 

năng rồi lựa người giỏi nhất dựa trên việc họ làm tốt thế 

nào với những thách thức trong đào tạo. Có môi trường 

làm việc hiệu quả thế sẽ đảm bảo rằng chỉ người giỏi 

nhất mới được vào vị trí mà họ có thể đóng góp cho công 

ti. 
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Quản lí kĩ năng hiệu quả bắt đầu với việc nhận 

diện các yêu cầu kĩ năng ở mọi vai trò việc làm trong 

công ti, từ đỉnh tới đáy và phải chắc rằng mọi người đều 

có kĩ năng được cần để làm việc của họ và đóng góp cho 

mục đích kinh doanh của công ti. Người chủ công ti và 

những người quản lí mức cao nhất bao giờ cũng muốn 

biết công ti thực hiện tốt thế nào, loại kĩ năng nào họ có 

và loại kĩ năng nào họ sẽ cần để cho họ có thể lập kế 

hoạch cho tăng trưởng tương lai của công ti. Trong thị 

trường cạnh tranh cao này, có công nhân có kĩ năng 

trong mọi mức độ của công ti là mấu chốt cho thịnh 

vượng. 

 

Quản lí trong xã hội tri thức 

Bạn tôi, một người chủ doanh nghiệp, bao giờ 

cũng nghĩ về phía trước và ông ấy muốn biết khi kinh tế 

được cải thiện thì ông ấy có thể làm cái gì khác để tiếp 

tục là doanh nhân thành công. Ông ấy bảo tôi: “Tôi chắc 

chắn mọi sự sẽ thay đổi, một số công ti sẽ sống sót và 

một số có thể không sống được.  Toàn cầu hoá sẽ tác 

động tới mọi thứ và cạnh tranh sẽ dữ dội nhưng tôi sẽ 

phải chuẩn bị cái gì khác cho thay đổi này? Tôi không 

muốn để mọi thứ xảy ra cho tôi, tôi muốn kiểm soát số 

mệnh của mình." 

Tôi bảo ông ấy rằng cuộc khủng hoảng toàn cầu 

này có lẽ sẽ mất vài năm nhưng nó cũng cho phép người 

chủ doanh nghiệp như ông ấy lập kế hoạch và lấy hành 

động cần thiết để "nắm lấy cơ hội” khi kinh tế cải thiện. 

Tuy nhiên, có nhiều thách thức mà ông ấy có thể cần 

vượt qua và một số thách thức phải làm bằng việc dùng 
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công nghệ thông tin. Ngày nay cấu trúc quản lí trong 

công ti ông ấy là tập trung hoá, cứng nhắc và không linh 

hoạt do đó khó thay đổi được. Vì tốc độ là điều bản chất 

của thế kỉ 21 cho nên điều đầu tiên ông ấy có thể làm là 

tái cấu trúc lại công ti của mình để bao quát với môi 

trường thay đổi nhanh chóng của kinh tế toàn cầu.  Ông 

ấy cần có cấu trúc quản lí mới phi tập trung hoá dựa trên 

mạng của công nghệ và con người và ông ấy nên tận 

dụng ưu thế của công nghệ để giải quyết các biến cố khi 

chúng xuất hiện. Chẳng hạn, hôm nay khi mọi sự xảy ra 

trong công ti của ông ấy, người quản lí viết ra một báo 

cáo cho ông ấy. Báo cáo này sẽ đi qua vài tầng những 

nhà quản lí, họ đọc và có thể viết lại nó để khớp với nhu 

cầu của họ, cho nên phải mất vài ngày trước khi nó đạt 

tới ông ấy. Với công nghệ thông tin như emails và 

Instant Messenger, ông ấy có thể nhận báo cáo trong 

giây phút chứ không là vài ngày, giả định ông ấy cho 

phép cấu trúc quản lí được phi tập trung hoá. Cấu trúc 

quản lí mới này sẽ cho phép các nhân viên và công ti 

xem xét lại cách thức và khi nào quyết định được ban ra. 

Vì công ti của ông ấy đang làm kinh doanh toàn cầu, 

nhân viên của ông ấy phải có quyết định nào đó về chiều 

hướng, dịch vụ, sản phẩm và danh tiếng qua thị trường 

toàn cầu và đôi khi họ phải ra quyết định bên ngoài cấu 

trúc quản lí. Đây là chỗ vai trò, trách nhiệm và sự đảm 

nhiệm của mọi vị trí phải được xác định rõ ràng. 

 Bạn tôi dường như không thoải mái lắm nhưng là 

người có tâm trí cởi mở, ông ấy hỏi: “Trong trường hợp 

đó, tôi không nên có cấu trúc trên xuống mà là cấu trúc 

ngang phẳng sao? Nó làm việc thế nào?" 
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 Tôi bảo ông ấy: “Đó là lí do tại sao mối quan hệ 

lại quan trọng trong cấu trúc mới này. Thay vì chỉ huy, 

người quản lí phải có mối quan hệ tốt với nhân viên và 

bên trong loại quan hệ này mọi người hiểu vai trò và 

trách nhiệm của họ. Thay vì cấu trúc như chỉ huy và 

kiểm soát quân sự, ông phải cấu trúc như gia đình. Trong 

gia đình, có mối quan hệ giữa mọi người dựa trên vai trò 

và trách nhiệm của họ.” 

 Trong vài năm tới, các biến cố sẽ xảy ra rất nhanh 

cho nên nhân viên phải phản ứng nhanh chóng để đáp 

ứng nhu cầu bằng việc dựa vào các qui trình được xác 

định rõ dựa trên khối lượng lớn thông tin và hợp tác có 

tổ chức. Bằng việc có những công nhân tri thức giỏi và 

môi trường 'làm việc cùng nhau,” người lãnh đạo có thể 

hiểu thấu các cơ hội cho doanh nghiệp của mình và cạnh 

tranh với doanh nghiệp khác. Điều này sẽ yêu cầu khối 

lượng lớn công sức trong việc thuê công nhân tri thức 

giỏi và cung cấp huấn luyện cập nhật để cho họ tất cả 

đều làm việc như một tổ bởi vì mọi việc "tạo giá trị" 

tương lai sẽ dồn trọng tâm vào tri thức, thị trường và khả 

năng dùng tri thức. Khi kinh tế cải thiện, mọi công ti sẽ 

cố gắng chiếm ưu thế và sự linh hoạt thị trường sẽ đòi 

hỏi việc lập kế hoạch và phối hợp tiên tiến giữa các nhân 

viên. Người chủ doanh nghiệp với tổ tốt nhất sẽ thắng." 

 Bạn tôi hỏi: “Trong trường hợp đó, vai trò và kĩ 

năng yêu cầu để làm kinh doanh sẽ khác với điều chúng 

đã từng là vài năm trước đây sao?” 

 Tôi bảo ông ấy: “Vâng, nhất định rồi và đấy là 

loại lãnh đạo đấy.” Người lãnh đạo tương lai sẽ không 

phải là người đứng chỉ huy nhân viên mà là người có 

chiến lược, viễn kiến và chiều hướng. Bằng việc chia sẻ 
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các qui trình và trách nhiệm doanh nghiệp, ông có thể tái 

cấu trúc công ti của mình thành công ti rất mạnh nơi mà 

“làm chủ qui trình” và trách nhiệm có thể được phân 

chia cho các nhân viên của ông (cách quyền làm chủ 

được chia sẻ và ai được đặt ra các qui tắc trong từng qui 

trình). Đây là khái niệm mới có tên là “trao quyền” bởi 

vì mọi người trong công ti ông sẽ chịu trách nhiện cho 

kinh doanh của công ti. Họ chia sẻ số phận cùng công ti, 

họ tuân theo viễn kiến và chiều hướng mà ông chia sẻ 

với họ. Để làm điều đó, công ti mới của ông sẽ phải phát 

triển các kĩ năng cộng tác liên tổ chức mạnh để thiết kế, 

phát triển, thực hiện và quản lí các qui trình nghiệp vụ 

chia sẻ. Điều này sẽ sinh ra năng lực cho công ti hiểu 

thấu các cơ hội thị trường nhanh chóng trước kẻ khác. 

Với nền kinh tế mới, thị trường mới, nhiều phương pháp 

mới đang nổi lên trong việc quản lí con người, tổ và tổ 

chức và nó sẽ thay đổi cách công ti làm kinh doanh, 

không cục bộ mà toàn cầu. 

 Người chủ doanh nghiệp không còn có thể dựa 

vào kinh nghiệm quá khứ để quản lí công ti của mình mà 

họ phải trở thành người lãnh đạo, người thúc đẩy thay 

đổi, khuyến khích phát kiến, thống nhất mọi người qua 

các nhóm khác loại và là mô hình vai trò về tính thích 

ứng. Những người không thể đạt tới được mức cao hơn 

đó về quyền lãnh đạo sẽ không thành công trong thị 

trường toàn cầu cạnh tranh cao độ. Các công ti đầu tư 

vào phát triển tài năng sẽ thấy những cơ hội mới và tăng 

trưởng, trong khi các công ti không đầu tư vào công 

nhân có kĩ năng sẽ đối diện với rủi ro mới và thất bại 

tiềm năng. Các công ti đầu tư nỗ lực lớn vào phát triển 

hợp tác có tổ chức sẽ tận hưởng việc truy nhập lớn hơn 

vào công nhân có kĩ năng cao. Chẳng hạn, các công ti 
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nổi tiếng như Microsoft, Google, IBM, Toyotas, hay 

Intel bao giờ cũng có ưu thế trong việc có được người 

giỏi nhất bởi vì người có kĩ năng cao muốn làm việc với 

các công ti quản lí tốt hơn. Các công ti có người lãnh đạo 

có viễn kiến bao giờ cũng đặt ra qui tắc cho thị trường 

trong khi công ti với những người theo qui tắc sẽ không 

bao giờ dẫn đầu được. Người lãnh đạo tích cực thừa 

nhận và trau dồi tiềm năng của mọi tài sản bên trong 

công ti và biết cách thúc bẩy họ về các cơ hội phụ thêm, 

sẽ là người chủ doanh nghiệp thành công nhất trong thị 

trường toàn cầu này. 

 

Công nhân tri thức 

Trong thời đại công nghiệp, sản phẩm được chế tạo 

là nhân tố kinh tế then chốt, sản phẩm xuất khẩu càng 

nhiều, nền kinh tế càng tốt. Tuy nhiên trong thời đại 

thông tin, tri thức và kĩ năng có giá trị kinh tế cao hơn do 

nhu cầu cao về những kĩ năng này để xây dựng xã hội tri 

thức. Người được giáo dục tốt được cần tới để tạo ra sự 

giầu có mới, vì nó không còn là "sản phẩm được chế tạo" 

mà là "sản phẩm trí tuệ.” Ngày nay công nhân có kĩ năng 

có nhiều cơ hội hơn công nhân lao động không kĩ năng 

và họ nhận được chính sách nhập cư thuận lợi bởi vì hầu 

hết các nước đã phát triển đều có nhu cầu lớn về kĩ năng 

của họ. Giá trị kinh tế của công nghệ thông tin, khoa 

học, và y học có thể đóng góp cho các việc sử dụng đa 

dạng: Nguồn lực năng suất cho ngành công nghệ cao 

như kĩ sư phần mềm, nguồn lực cho công nghiệp tài 

chính như nhà doanh nghiệp, nguồn lực cho công nghiệp 

tri thức như nhà khoa học, hay nguồn lực cho ngành 
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công nghiệp dịch vụ như y tá hay bác sĩ.  Việc di chuyển 

của những kĩ năng này có tác động quan trọng lên các 

nước nguồn, các nước nhận và nền kinh tế toàn cầu nói 

chung như một tổng thể. Ở các nước nguồn, việc mất 

những kĩ năng này làm giảm cơ hội cho họ để phát triển 

về mặt kinh tế. Tương phản lại, các nước nhận sẽ được 

lợi lớn từ luồng vào của những kĩ năng này để làm mạnh 

cho nền kinh tế của họ và làm giảm việc thiếu hụt người 

kĩ năng cao.  

 Dựa trên vài nghiên cứu của chính phủ, các nước 

đã phát triển như Mĩ, châu Âu và Nhật Bản cần nhiều 

người về công nghệ thông tin, viễn thông và khoa học 

máy tính. Đây là những người có bằng cấp đại học về 

toán, kĩ nghệ phần cứng, và kĩ nghệ phần mềm. Họ có 

thể là người phát triển phần mềm và phần cứng trong 

công nghiệp thông tin hay có tham gia vào ngành công 

nghiệp công nghệ cao. Thuật ngữ chung là “công nhân 

tri thức” và họ thường nhận được visa thuận lợi để ở lại 

và làm việc trong các nước đã phát triển cao này. Ngày 

nay nhà xuất khẩu chính các "công nhân tri thức" này là 

Ấn Độ, nước có có số các nhà khoa học và kĩ sư lớn nhất 

đang làm việc tại Mĩ. Gần 85% sinh viên Ấn Độ học tập 

trong các đại học của Mĩ đã không trở về Ấn Độ và phần 

lớn trong số họ được phép làm việc thuận lợi và cuối 

cùng lấy qui chế cư dân vĩnh viễn ở tại Mĩ.  Nhiều người 

trong những công nhân có kĩ năng này tới từ các nước 

được gọi là "hiện tượng chảy não” và ngày nay các nước 

chịu tổn thất nhất là Ấn Độ, Trung Quốc, Nga, Ukraine, 

Belarus, Hungary, và Ba Lan. 

Các nhà khoa học và các giáo sư hàn lâm là phân 

khúc khác của “Công nhân tri thức.” Phần lớn đều là 
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những người có bằng cấp cao về khoa học tự nhiên như 

vật lí, toán học và hoá học. Nếu họ có phẩm chất tốt với 

nhiều xuất bản phẩm thì họ có thể dễ dàng tìm việc ở các 

nước đã phát triển. Nhiều nhà khoa học rời khỏi nước 

mình bởi vì lương cao, tiện nghi làm việc tốt hơn; phòng 

thí nghiệm tốt hơn và khả năng tăng thêm tri thức của họ 

và tương tác với các nhà khoa học khác. Dựa trên dữ liệu 

được thu thập từ bẩy nghìn nhà khoa học di cư sang Mĩ 

trong năm năm qua, phần lớn đều trích dẫn các lí do về 

lương thấp ở nước mình, việc thừa nhận nghề nghiệp bị 

giới hạn, thịnh vượng nghề nghiệp nghèo nàn và thiếu 

tiện nghi nghiên cứu ở nước mình. Con đường chính qua 

đó nhiều nhà khoa học tới các nước đã phát triển là họ 

tới như sinh viên tốt nghiệp để nhận bằng Thạc sĩ, bằng 

Tiến sĩ hay để theo đuổi học bổng sau tiến sĩ. Rất ít 

người trở về nhà sau khi tốt nghiệp trong khi đại đa số ở 

lại làm việc trong các đại học, trung tâm nghiên cứu, và 

công nghiệp của nước nhận.  

Một bộ phận quan trọng khác của việc di cư 

thường không được nhắc tới trên báo chí là các nhà 

doanh nghiệp. Đây là những người không nhất thiết có 

nhiều giáo dục chính thức nhưng họ có nhiều tiền để đầu 

tư và tìm những cơ hội tốt hơn ở đâu đó khác ngoài nước 

họ. Bởi vì họ đem theo nhiều tiền cho nên việc khởi đầu 

của họ có thể có ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế của nước 

của họ. Theo cảnh quan lịch sử, những người thành công 

như Mellon, Vanderbilt, Rockefeller, và Rothschild tất 

cả đều là các doanh nhân di cư từ châu Âu sang Mĩ vào 

cuối thế kỉ 19. Họ tất cả đều mang theo mình số vốn lớn 

để đầu tư và giúp làm mạnh nền kinh tế Mĩ lúc đó vẫn 

còn chưa được phát triển. Tất nhiên, không phải mọi 

người đều giầu như họ và phần lớn các doanh nhân đều 
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là những người làm doanh nghiệp nhỏ, người vận hành 

tiệm ăn, khách sạn, cung cấp dịch vụ như công việc gia 

đình. Chẳng hạn, con số các tiệm ăn Trung Quốc ngày 

nay ở Mĩ gấp ba lần tổ hợp của tất cả các tiệm ăn nhanh 

của Mĩ (McDonald, Burger-King, và Taco Bell v.v.). 

Doanh nghiệp về thảm và đồ đạc bị thống trị bởi người 

Thổ nhĩ kì, Pakistani, và Ma rốc. Những doanh nghiệp di 

cư này không yêu cầu tài chính nhiều nhưng họ có đóng 

góp cho nền kinh tế của nước nhận. Thỉnh thoảng, nếu 

điều kiện thuận lợi một số có trở về nước nhà đem theo 

vốn và mối liên hệ đã phát triển ở nước ngoài. 

Việc di chuyển của công nhân tri thức trên thế giới 

nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục trong việc phát 

triển các kĩ năng này để đáp ứng nhu cầu toàn cầu cao. 

Sinh viên có tài thường chọn các trường danh tiếng để có 

nghề nghiệp được trả lương cao hơn bởi vì việc thu hồi 

vốn đầu tư cao nhất vào tri thức dồn vào những cá nhân 

có kĩ năng cao, người đã tốt nghiệp từ các đại học nổi 

danh. Ở Mĩ, có sự khác biệt lớn về lương của người hành 

nghề mới tốt nghiệp từ các đại học hàng đầu như 

Harvard, Stanford, hay Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) khi so sánh với hầu hết các đại học 

của nhà nước. Cùng điều này cũng có thể thấy ở Anh, 

Pháp, Đức và Nhật nơi các đại học hàng đầu hấp dẫn 

những sinh viên giỏi nhất và cho tốt nghiệp những công 

nhân có tài năng nhất cho công nghiệp. Mặc dầu kĩ năng 

rất phụ thuộc vào cá nhân và động cơ của họ nhưng ngày 

nay phần lớn các công nghiệp bao giờ cũng ưa thích các 

trường tư hơn trường của nhà nước bởi vì giáo trình của 

họ khớp nhiều với “Thực hành trong công nghiệp” hơn 

là “Giáo trình hàn lâm” tại đại học nhà nước. Khái niệm 

mấu chốt về cách tiếp cận “giáo dục như đầu tư” để đáp 
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ứng nhu cầu thị trường đã từng bị cộng đồng hàn lâm 

phê phán khi họ nói rằng giáo dục phải hội tụ vào “Tri 

thức thuần khiết” để phát triển “Con người” chứ không 

phải là “Công nhân tri thức” cho công nghiệp.  Các 

trường tư tuyên bố rằng giáo dục chỉ đóng vài trò quan 

trọng trong “việc cung cấp thông tin cho người hành 

nghề, người tự giáo dục bản thân mình về khả năng riêng 

của họ.” Vậy giáo dục giúp cho người hành nghề thu 

thập thông tin về năng lực của họ và tiềm năng trong thị 

trường sau khi hoàn thành nghiên cứu của họ. Chính 

chọn lựa cá nhân là đi tới nơi người hành nghề thấy khớp 

để đáp ứng mục đích nghề nghiệp của họ. Tranh cãi này 

vẫn còn diễn ra và có lẽ sẽ không chấm dứt trong tương 

lai gần nhưng ngày nay việc di chuyển công nhân tri 

thức toàn cầu đã làm thay đổi sự cân bằng giữa các nước 

đã phát triển và các nước đang phát triển một cách có ý 

nghĩa. Khái niệm then chốt là mọi người sẽ đi tới nơi có 

cơ hội và với toàn cầu hoá, sự lưu động của họ còn dễ 

dàng hơn nhiều nếu họ có tri thức và kĩ năng.  

 

Công nhân có kĩ năng 

Theo một khảo cứu của Viện toàn cầu McKinsey, 

đến 2020 sẽ có thiếu hụt từ 38 triệu tới 40 triệu công 

nhân có kĩ năng (công nhân có bằng đại học) để đáp ứng 

cho nhu cầu thị trường toàn cần khi thế giới chuyển từ 

kinh tế chế tạo sang kinh tế thông tin. Đồng thời, sẽ có 

thặng dư 95 triệu hay hơn những công nhân kĩ năng thấp 

(công nhân không có bằng đại học) trên toàn cầu và điều 

này có thể làm lẩy cò những thay đổi lớn cả về chính trị 

và xã hội. Các nước thất bại trong dịch chuyển này sẽ 
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kinh nghiệm kinh tế không ổn định và khủng hoảng 

chính trị. Báo cáo này dựa trên ước lượng về dự phóng 

lực lượng lao động toàn cầu là 3.5 tỉ người đến năm 

2020, so với 2.9 tỉ ngày nay.  

Theo một khảo cứu toàn cầu khác về cảnh quan 

việc làm tương lai, 75% số việc làm trong mười năm tới 

sẽ yêu cầu giáo dục đại học vì chúng sẽ bao gồm những 

tri thức nào đó, đặc biệt tri thức về công nghệ thông tin 

(CNTT). Với sự phát triển nhanh chóng của điện thoại 

thông minh và e-business, m-business, và m-

government, sẽ có nhu cầu nhiều hơn về công nhân có kĩ 

năng CNTT khi thế giới đang nhanh chóng chuyển từ 

kinh tế chế tạo sang kinh tế thông tin. Khảo cứu này dự 

báo rằng thất nghiệp cho những công nhân kĩ năng thấp 

sẽ tăng lên cao nhất trong lịch sử quãng năm tới bẩy lần 

hơn mức hiện thời. Các nước có dân số cao như Ấn Độ 

và Trung Quốc sẽ phải tăng lực lượng lao động có giáo 

dục của họ lên để đáp ứng nhu cầu của họ cỡ 23 tới 30 

triệu công nhân kĩ năng cao trước năm 2020.  

Báo cáo nào gợi ý rằng thiếu hụt công nhân kĩ 

năng cao chỉ có thể tránh được bằng việc tăng gấp đôi tỉ 

lệ đạt tới giáo dục đại học, giữ được công nhân trong 

công nghệ, hay khuyến khích việc di trú của công nhân 

có giáo dục sang nước họ. Báo cáo này nghiên cứu rằng 

phần lớn các nước sẽ chọn tuỳ chọn dễ nhất và ít tốn 

kém nhất bằng việc cho phép các công nhân có giáo dục 

được nhập cư để làm việc ở nước họ thay vì cải tiến hệ 

thống giáo dục của họ hay giữ lại công nhân hiện thời. 

Mối quan tâm là điều gì sẽ xảy ra cho các nước mất đi 

các công nhân có kĩ năng của họ? Báo cáo này dự báo 
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rằng sẽ có thất nghiệp cao, bất ổn chính trị, sụp đổ kinh 

tế và thậm chí nội chiến giữa các phần nào đó. 

 

Nhà doanh nghiệp-1 

Nhà doanh nghiệp có thể được định nghĩa là người 

khởi đầu một công ti nhỏ tạo ra các sản phẩm mới hay 

dịch vụ mới và tăng trưởng thành công trở thành một 

doanh nghiệp. Tất nhiên thuật ngữ "nhà doanh nghiệp" 

thường được liên kết với những người nổi tiếng như Bill 

Gates, Steve Jobs hay Mark Zuckerberg v.v. Tuy nhiên, 

có hàng nghìn nhà doanh nghiệp mà mọi người thậm chí 

không biết tới tên họ. Những người này đều thành công 

nhưng thường sống cuộc sống yên ả cho nên mọi người 

có thể không nghe nói về họ. 

Một quan niệm sai về nhà doanh nghiệp là “người 

có ý tưởng và khởi đầu một công ti.” Tuy nhiên, có yếu 

tố bị thiếu: “thành công.” Có ý tưởng là không đủ bởi vì 

bất kì ai cũng có thể có ý tưởng. Tạo ra công ti là không 

đủ bởi vì có hàng trăm người khởi đầu công ti riêng của 

họ nhưng không bao giờ xem bản thân họ là "nhà doanh 

nghiệp" vì họ là thương nhân hay người chủ công ti. Cho 

nên "nhà doanh nghiệp" thực sự là gì? 

Khởi đầu công ti bao giờ cũng rủi ro. Bằng việc 

biết các rủi ro có trong khởi  đầu công ti, nhà doanh 

nghiệp là người sẵn lòng chấp nhận rủi ro, làm kế hoạch 

để giảm rủi ro và chấp nhận các hậu quả khi rủi ro xảy 

ra. Cho nên đặc trưng thứ nhất của nhà doanh nghiệp là 

"người nhận rủi ro." Đặc trưng thứ hai là có "ý tưởng 

doanh nghiệp mới." Có khác biệt giữa ý tưởng và ý 
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tưởng doanh nghiệp. Ý tưởng doanh nghiệp là ý tưởng 

có giá trị doanh nghiệp. Giá trị doanh nghiệp là cái gì đó 

mà mọi người sẵn lòng trả tiền cho nó, điều đó nghĩa là 

bạn có thể làm ra tiền, nhiều tiền từ ý tưởng đó. Từ 

“mới” cũng ngụ ý cái gì đó duy nhất. Nếu ý tưởng của 

bạn là mở nhà hàng thì đó không phải là ý tưởng mới, nó 

chỉ là một ý tưởng doanh nghiệp. Bạn có thể làm tiền 

bằng nhà hàng nhưng ý tưởng này không duy nhất. Ý 

tưởng mới không nhất thiết phải là sáng chói nhưng nó 

phải đáp ứng cho nhu cầu hay cho "cơ hội." Nhà doanh 

nghiệp là ai đó thấy cơ hội và nắm lấy nó hoặc ai đó thấy 

điều được cần và tìm ra cách đáp ứng nhu cầu đó theo 

cách thức sinh lời được. 

Ngày nay thuật ngữ “nhà doanh nghiệp” thường 

được liên kết với công nghệ. Nền tảng của khởi nghiệp là 

tri thức về công nghệ và ý tưởng mới thường có liên 

quan tới công nghệ như công nghệ thông tin, công nghệ 

sinh học và công nghệ na nô (chắc là còn nữa). Vấn đề 

với những người có tri thức công nghệ và ý tưởng mới là 

họ không biết cách khởi đầu công ti. Điều nữa cũng quan 

trọng cần chỉ ra là "Nhà doanh nghiệp là thái độ, không 

phải là việc làm." Nếu có việc làm là quan trọng cho bạn 

thì bạn sẽ không là nhà doanh nghiệp. Trước khi khởi 

đầu một công ti bằng ý tưởng mới của bạn, bạn có thể 

cần xác định liệu bạn có nhân cách được cần để là nhà 

doanh nghiệp thành công hay không bằng việc trả lời 

trung thực những câu hỏi sau: “Bạn có thực sự thích 

thách thức không?”; “Bạn có tự tin vào khả năng của bạn 

để tiếp tục cho dù bạn thất bại nhiều lần không?”; “Đạt 

được các mục đích có là quan trọng với bạn không?”; 

“Bạn có sẵn lòng nhận mọi rủi ro có thể tác động tới bạn 

về tài chính và tâm lí không?” và “Bạn có sẵn lòng học 
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những điều mới và tiếp tục học từ thất bại của bạn 

không?” Nếu bạn có thể trả lời "Có" một cách trung 

thực, thì bạn có "nhân cách" của nhà doanh nghiệp.  

Phần lớn sách giáo khoa mô tả nhà doanh nghiệp là 

ai đó có tham vọng, phiêu lưu, năng nổ, lạc quan, hướng 

ngoại, thông thái, chan hoà, và tự tin. Tuy nhiên, cần 

thêm “bền bỉ, nhìn xa, và hiểu biết doanh nghiệp.” Nếu 

bạn đồng ý thì chúng ta có thể tiếp tục với chủ đề tiếp. 

 

Nhà doanh nghiệp-2 

Có một báo cáo mới của chính phủ về các xu 

hướng doanh nghiệp. Nó thấy rằng suy thoái kinh tế hiện 

thời đã là sự kích thích cho việc khởi nghiệp. Bằng việc 

xem xét số phần trăm người khởi đầu công ti riêng của 

họ, nó thấy rằng trong năm 2008 có 3% đã tăng lên tới 

6.5% năm 2009, thế rồi 12% năm 2010, và 18.5% năm 

2011. Sự kiện thú vị là tình huống tương tự cũng đã xảy 

ra trong năm 1978. Trong thời suy thoái kinh tế này 

(1978-1982) Steve Jobs đã khởi đầu Apple và Bill Gates 

đã khởi đầu Microsoft, điều kích thích cho việc bùng nổ 

của công nghiệp điện tử, máy tính và phần mềm. Báo 

cáo này kết luận rằng khó khăn kinh tế có xu hướng kích 

thích tinh thần nhà doanh nghiệp. 

Nếu lịch sử lặp lại nó, chúng ta có thể dự đoán 

rằng suy thoái kinh tế hiện thời có thể tạo ra xu hướng 

khác trong khởi nghiệp với những công ti mới và ngành 

công nghiệp mới. Câu hỏi là xu hướng đang nổi lên sẽ là 

gì? Ngày nay chúng ta đang thấy rằng doanh nghiệp và 

công nghệ thông tin đang hội nhập và tạo ra ngành công 
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nghiệp mới nơi công nghệ di động, công nghệ tính toán 

mây, công nghệ sinh học và công nghệ na nô đang tạo ra 

những cách thức mới để đáp ứng cho nhu cầu xã hội. 

Những phát kiến này không còn thuộc vào các phòng thí 

nghiệm nghiên cứu hay đại học mà nhanh chóng trở 

thành giá trị doanh nghiệp, điều tạo điều kiện cho việc 

khởi đầu công ti. Công nghệ và cạnh tranh toàn cầu tăng 

lên đang buộc các công ti phải đưa ra sản phẩm và dịch 

vụ mới để làm khác biệt họ với những người khác. Chiến 

lược doanh nghiệp đang thay đổi vì chúng bị dẫn lái bởi 

các cơ hội mới trong thị trường toàn cầu động thay vì thị 

trường địa phương. Bằng việc tuân theo chặt chẽ các xu 

hướng doanh nghiệp và thị trường, nhà doanh nghiệp có 

thể nhận diện các nhu cầu mới, ưa chuộng của khách 

hàng mới, và nắm lấy những cơ hội đó. 

Trong nhiều năm, phần lớn các sản phẩm đều là 

các đối tượng vật lí và hầu hết các phát minh là có bản 

chất vật lí. Khởi đầu một công ti yêu cầu vốn (nhiều tiền) 

để đầu tư vào văn phòng nhà cửa, cơ xưởng, nhà kho để 

cất giữ vật tư thô, máy móc và trang bị lớn, và nhiều 

công nhân để phát triển sản phẩm. (Ô tô, máy bay, thép, 

v.v.) Chuyển giao sản phẩm cho khách hàng cũng yêu 

cầu vận tải (xe tải, xe bus, đường sắt, tầu thuỷ hay máy 

bay). Về căn bản chỉ những người có nhiều tiền mới có 

thể khởi đầu công ti. Trong thời đại công nghiệp, các 

công ti lớn là nền tảng của nền kinh tế khi họ thuê hàng 

trăm nghìn công nhân (công ti xe hơi, công ti dầu hoả, 

công ti máy bay, công ti thép).  

Ngày nay với công nghệ thông tin, sản phẩm 

không còn nhất thiết dưới dạng vật lí mà có thể dưới 

dạng số thức hay bit (phần mềm). Khởi đầu một công ti 
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không yêu cầu nhiều tiền vì không có nhu cầu về cơ 

xưởng lớn, nhà kho, máy móc lớn hay nhiều công nhân. 

Có thể khởi đầu một công ti phần mềm với chỉ một hay 

vài người; họ có thể làm việc ở nhà (hay ở đại học) dùng 

laptop của họ. Sản phẩm có thể được chuyển giao cho 

khách hàng qua internet (không cần vận tải). Nếu chúng 

ta nhìn lại, Microsoft đã khởi nghiệp với hai người, 

Apple cũng khởi nghiệp với hai người, và Facebook khởi 

nghiệp với bốn người nhưng có một yếu tố quan trọng: 

Tất cả họ đều có tri thức và kĩ năng trong công nghệ. 

Thành công của họ cũng tuỳ thuộc vào công nhân của họ 

có những kĩ năng này. Bởi lí do này, vốn không còn là 

tài sản chính mà năng lực của công nhân mới là tài sản 

của công ti. (Điều gì sẽ xảy ra cho Microsoft, Google 

nếu họ không có người có kĩ năng? Câu trả lời: Toà nhà 

rỗng). Trong thời đại thông tin này, đó là công ti nhỏ; 

nhiều công ti trong họ sẽ là nền tảng của nền kinh tế. Tất 

nhiên, khi họ thành công họ có thể tăng trưởng lớn và 

thuê nhiều người hơn. Bên cạnh công ti phần mềm, 

Internet cũng tạo ra nhóm công ti mới bán mọi thứ, kể cả 

sản phẩm vật lí, qua internet: “Cửa hàng trực tuyến” như 

Amazon, Zappos, Dell và những công ti này đang làm 

thay đổi thị trường thương mại.  

Các sản phẩm vật lí được bán qua kênh chuyển 

giao vật lí (cửa hàng vật lí và vận tải) là cách cũ để làm 

kinh doanh. Cách mới là các sản phẩm số thức được bán 

qua kênh chuyển giao số thức hay internet có khách hàng 

toàn cầu. Thị trường toàn cầu gấp cả chục cả trăm lần thị 

trường địa phương, nếu bạn thành công, lợi nhuận của 

bạn có thể gấp chục hay trăm lần hơn. Tạo ra sản phẩm 

số thức yêu cầu đầu tư nhưng là đầu tư khác: đầu tư giáo 

dục. Để thành công trong thời đại thông tin, giáo dục đại 
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học trong các khu vực STEM là điều phải có (khoa học, 

công nghệ, kĩ nghệ và toán học) vì STEM là nền tảng để 

phát kiến được tạo ra. Nếu bạn muốn tạo ra cái gì đó 

trong lĩnh vực này, bạn phải có tri thức và kĩ năng, điều 

có nghĩa là bạn phải đầu tư vào giáo dục STEM. 

Khi nhu cầu thị trường thay đổi, khi ưu chuộng của 

khách hàng cũng thay đổi, bạn có thể thay đổi nhanh 

hơn, bạn có thể chuyển giao sản phẩm nhanh hơn để đáp 

ứng cho nhu cầu thị trường là cách mới để làm kinh 

doanh. Qui tắc mới của thời đại thông tin là: “Lớn sẽ 

không đánh bại nhỏ, nhưng nhanh sẽ đánh bại chậm.” 

Ngày nay tốc độ là qui tắc mới và công ti phải thích ứng 

với cách mới này để làm kinh doanh nhanh chóng. Đó là 

lí do tại sao công ti nhỏ có ưu thế bởi vì họ có thể thay 

đổi nhanh hơn. Bằng việc thu thập thông tin của khách 

hàng, bằng việc tuân theo xu hướng thị trường, bằng việc 

giám sát những thay đổi công nghệ và nhanh chóng điều 

chỉnh và đặt thế mới trong thị trường năng động này, nhà 

doanh nghiệp có thể nắm lấy cơ hội và thành công nhanh 

chóng. 

 

Công thức cho thành công 

Công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) có nhiều 

triệu phú và tỉ phú, từng người với câu chuyện thành 

công riêng của họ. Sau đây là công thức của họ cho 

thành công dựa trên các cuộc phỏng vấn của báo chí với 

họ.  

 Trong những người đã làm ra của cải của họ trong 

công nghệ thông tin, duy nhất Bill Gates có cơ hội làm 
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thay đổi thế giới hai lần trong một đời người. Ba mươi 

năm trước, ông ấy bắt đầu Microsoft và đã thay đổi toàn 

thế giới bằng phần mềm của ông ấy. Bây giờ ông ấy 

muốn thay đổi mạnh khoẻ toàn cầu và nền giáo dục công 

thông qua Quĩ Bill & Melinda Gates. Trong cuộc phỏng 

vấn gần đây, ông ấy chia sẻ công thức thành công của 

ông ấy: “Tôi hội tụ vào việc thuê người rất thông minh 

và đưa họ vào làm việc trong các tổ nhỏ để giải quyết 

các vấn đề lớn. Con người là chìa khoá cho thành công 

và tôi rất cẩn thận trong việc lấy người làm việc cho tôi."  

Trong công nghiệp công nghệ, có thành công và 

thất bại nhưng duy nhất Steve Jobs người bị đá khỏi 

công ti mà ông ấy đã tạo ra thế rồi quay lại vài năm sau 

để cứu Apple trên bờ vực phá sản và đã biến nó thành 

công ti lớn nhất trên thế giới. Trong cuộc phỏng vấn năm 

ngoái, ông ấy đã chia sẻ công thức của ông ấy cho thành 

công: “Bạn phải có viễn kiến. Viễn kiến là mọi thứ. Bạn 

phải dùng trực giác của bạn để tìm các công nghệ đang 

nổi lên để nhận diện cách chúng có thể được tích hợp 

vào "sản phẩm lớn” mà chung cuộc tạo ra khác biệt. Về 

căn bản, bạn phải “kết nối các chấm lại.”  

Larry Page, người sáng lập ra Google nhớ lại đêm 

năm 1996 khi ông ấy mới là sinh viên 23 tuổi. Ông ấy 

nói: “Tôi mơ về việc tải xuống toàn bộ web vào các máy 

tính. Phần lớn mọi người nói điều đó không thể làm 

được nhưng tôi không bị thuyết phục cho nên tôi vớ lấy 

bút chì và bắt đầu viết ra ý tưởng riêng của tôi. Tôi dành 

suốt cả đêm viết vội vàng ra các chi tiết và thuyết phục 

bản thân mình rằng điều đó có thể làm được. Công thức 

của tôi cho thành công: “Tin vào bản thân mình. Và 

không để người khác bảo mình rằng nó không thể làm 
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được." Ông ấy chắc chắc đã làm tốt. Mọi ngày hàng triệu 

người khắp thế giới dùng Google cho việc tìm kiếm của 

họ. Năm ngoái Google được đánh giá $170 tỉ đô la. 

Khi Jeff Bezos biết tới Internet và đi tới ý tưởng về 

cửa hàng trực tuyến, anh ta bảo ông chủ của mình về mơ 

ước của anh ta bán sách trên Internet. Ông chủ nói: "Đó 

là ý tưởng hay cho ai đó không có việc làm nhưng anh 

có việc làm tốt, cho nên sao bận tâm." Hôm sau, Jeff bỏ 

việc làm trả lương hậu và bắt đầu kinh doanh 

“Amazon.com” của anh ta. Hai mươi năm sau, Amazon 

là cửa hàng trực tuyến lớn nhất và thành công nhất, có 

giá trị hơn $80 tỉ đô la. Trong cuộc phỏng vấn, ông ấy 

chia sẻ công thức thành công của mình: “Cơ hội là hiếm 

hoi cho nên bạn phải nắm lấy nó, nếu không nó tuột mất. 

Nhiều người mơ nhưng ít người làm. Đừng chỉ mơ mà 

phải làm cho mơ của bạn xảy ra.” 

Narayana Murthy, người sáng lập ra Infosys đã 

chứng minh rằng Ấn Độ có thể cạnh tranh được với thế 

giới bằng việc hội tụ vào phát triển phần mềm. Ông ấy 

thành công trong việc làm cho khoán ngoài CNTT thành 

công nghiệp sinh lời nhất ở Ấn Độ và đem hàng tỉ đô la 

vào nền kinh tế Ấn Độ và đã biến đổi nước của ông ấy 

thành người khổng lồ CNTT lớn nhất thế giới. Ông ấy 

nói: “Công ti phải tuỳ thuộc vào con người cùng với hệ 

thống giá trị lâu dài. Nó tất cả là về hi sinh hôm nay, 

hoàn thành ngày mai. Là một nước nghèo, chúng tôi phải 

hi sinh; làm việc cần cù với hi vọng rằng ngày nào đó 

chúng tôi sẽ có được thu hồi thích hợp từ điều đó." 

Giống như Microsoft, ngày nay Infosys là một công ti có 

nhiều triệu phú và tỉ phú hơn bất kì công ti nào khác. 
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Vào lúc Mark Zuckerberg kỉ niệm ngày sinh thứ 28 

của mình, Facebook đã trở thành một trong những công 

ti CNTT lớn nhất trị giá vài tỉ đô la. Công thức thành 

công của ông ấy là: “Không bao giờ dừng phát kiến; bao 

giờ cũng đi cùng luồng thay đổi phát kiến. Bạn phải làm 

cho nó dễ dàng hơn để người phát triển tạo ra ứng dụng 

cho cộng đồng và đảm bảo rằng từng lần lặp mới giữ cho 

nó đi đầu trước kẻ cạnh tranh. Đừng bao giờ dừng học 

điều mới bởi vì khi bạn làm điều đó, kẻ cạnh tranh của 

bạn sẽ chiếm lấy cơ hội.”  

 

Con người trong xã hội tri thức 

Về truyền thống, nhà xã hội học đã phân loại mọi 

người vào các “thế hệ” dựa trên biến cố xã hội xảy ra 

trong thời gian đó. Chẳng hạn những người được sinh ra 

giữa các năm 1946 và 1964 được gọi là thế hệ “Bùng nổ 

trẻ em” bởi vì sau Thế chiến 2, người lính trở về lấy vợ 

và có con. Những người được sinh ra giữa các năm 1964 

và 1980 được gọi là Thế hệ X, hay “Sút giảm trẻ em" bởi 

vì việt sụt giảm lớn về tỉ lệ sinh đi theo sau việc bùng nổ 

trẻ em. Những người được sinh ra giữa 1980 và 2000 

được gọi là Thế hệ Y hay Thế hệ thiên niên kỉ cho việc 

chuyển từ thế kỉ 20 sang thế kỉ 21. 

 Tuy nhiên, xã hội tri thức đã tạo ra một “thế hệ 

mới” những người không giống như những người khác 

bởi vì họ không thể được xác định theo độ tuổi, giới tính, 

ngày sinh hay biến cố xã hội. Thành viên của thế hệ này 

có thể là doanh nhân 50 tuổi hay học sinh trung học 15 

tuổi nhưng họ tất cả đều có chung một điều: Dùng 

phương tiện số thức trong thế giới ảo. Đây là những 
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người ưa thích tham gia vào phòng chat trực tuyến để nói 

chuyện, chia sẻ các blogs, wiki, chơi trò chơi video và 

các sở thích khác với những người có cùng mối quan 

tâm. Nhóm người này được gọi là “Thế hệ V." (V viết tắt 

cho Virtual.) 

Trong xã hội tri thức, công nghệ đang trở thành 

một phần tích hợp của xã hội và đóng vai trò ngày càng 

tăng trong việc hình thành các hoạt động của con người, 

công ti, công nghiệp và chính phủ. Chung cuộc, điều đó 

ảnh hưởng tới xã hội và hành vi của mọi người sống 

trong đó. Việc truy nhập dễ dàng vào công nghệ, được tổ 

hợp với trao đổi toàn cầu thực hiện được cho mọi người, 

đã phá vỡ các ràng buộc địa lí về trao đổi và tương tác. 

Các đặc trưng của thế hệ V là sự sẵn lòng của họ trong 

tương tác và cộng tác với người khác trong môi trường 

ảo và tạo ra cộng đồng toàn cầu với ảnh hưởng chưa hề 

có trước đây. Người thế hệ V bao giờ cũng tìm kiếm 

những người chia sẻ cùng ý tưởng, tri thức, mối quan 

tâm trong thế giới ảo, đó là lí do tại sao Facebook, My 

Page, hay Twitter lại phổ biến thế với họ.  Trong khi thế 

hệ X và thế hệ Y chủ yếu là “người tiêu thụ vật chất,” 

thế hệ V chủ yếu là “người tiêu thụ CNTT,” họ mua bất 

kì cái gì liên quan tới CNTT như trò chơi video, điện 

thoại di động, laptops, Netbooks v.v. Khi những người 

của thế hệ “bùng nổ trẻ em” đọc báo, người của thế hệ V 

đọc báo trực tuyến. Khi người thế hệ X mua CD cho hệ 

thống âm thanh nổi của họ, người thế hệ V ưa thích tải 

nhạc về máy nghe iPod của họ. Khi người thế hệ Y mua 

DVD cho ti vi màn hình phẳng của họ, người thế hệ V 

ưa thích xem “You Tube” trên laptop của họ.  Việc thay 

đổi trong thói quen mua sắm đã tạo ra khó khăn cho 

nhiều doanh nghiệp trên toàn thế giới. Các cửa hiệu âm 
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nhạc, phương tiện mạng ti vi, báo chí tất cả đều chịu sự 

sụt giảm lớn trong kinh doanh nhưng các websites để tải 

nhạc, báo trực tuyến và ti vi Internet lại chứng kiến kinh 

doanh của họ tăng lên nhiều. 

 Những người thuộc vào thế hệ V đều quen thuộc 

với công nghệ mới nhất và sẵn lòng sử dụng nó như 

công cụ hàng ngày để tạo điều kiện thuận lợi cho trao 

đổi ở mọi nơi. Sau nhiều năm bị cô lập bởi “Chiến tranh 

lạnh” đột nhiên có việc mở ra trao đổi dễ dàng và tự do 

do internet tạo khả năng và với công nghệ điện thoại di 

động qui ước, nhiều người xô vào kết nối với người khác 

như chưa bao giờ có trước đây. Xây dựng trên năng lực 

trao đổi của họ, những người Thế hệ V thể hiện ham 

muốn tràn ngập để tham gia, qua việc tham dự tích cực 

vào cộng đồng toàn cầu được tạo khả năng qua những 

nhân vật trực tuyến do họ tự tạo ra. Công nghệ đã 

chuyển giao phương tiện để tạo ra nội dung trong sự 

phong phú đa dạng các dạng thức phương tiện, và 

Internet tạo khả năng cho phân phối toàn cầu với chi phí 

bằng không mà vẫn hiệu quả. Khả năng này đã vậy, và 

tiếp tục là như vậy với nhịp độ càng tăng tốc hơn. Nhân 

tố then chốt là ham muốn tham gia tích cực vào mọi thứ 

chứ không chỉ là việc tiêu thụ thụ động. Thế hệ V mong 

đợi “đối thoại” chứ không chỉ là “trao đổi.” Như nhiều 

nhà xã hội học bắt đầu nhận ra rằng với xã hội tri thức, 

nhiều điều bắt đầu nổi lên. Giá trị của Thế hệ V là rất 

khác với các thế hệ trước nó, Thế hệ X và Thế hệ Y, bởi 

vì người Thế hệ V có niềm tin tràn ngập vào giá trị của 

cộng tác, rằng “Chúng ta” còn giá trị hơn “tôi” xem như 

biểu tượng của Thế hệ X và Thế hệ Y. Cuộc khủng 

hoảng tài chính toàn cầu hiện thời là kết quả của thế hệ 

"tôi" hay thế hệ ích kỉ, người chỉ nghĩ về bản thân mình 
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chứ không nghĩ tới ai khác. Sự thức tỉnh này củng cố 

thêm niềm tin vững chắc của Thế hệ V bởi vì họ chia sẻ 

cái gì đó có giá trị hơn chỉ là "những thứ vật chất.” Bằng 

chứng về giá trị này có thể theo dõi về sự trưởng thành 

của mô hình phát triển nguồn mở, điều các doanh nghiệp 

qui ước đã không thích xét tới bởi vì nó không hoàn toàn 

khớp với mô hình "hệ thống thưởng" truyền thống của 

công ti phần mềm sở hữu riêng như Microsoft, IBM hay 

Oracles. Các bằng chứng thêm nữa có thể được thấy ở 

văn hoá âm nhạc đại chúng (sự nổi lên của việc trộn lẫn 

lại và lấy mẫu và dùng lại các tài liệu hiện có để tạo ra 

công trình mới) và trong Web 2.0, nơi những 'ứng dụng" 

mới mạnh mẽ đang được xây dựng qua các hoạt động tập 

thể, lặp lại của nhiều cá nhân. 

 Trong xã hội tri thức, công nghệ đã trở thành nhân 

tố tạo khả năng vô hình và là chất xúc tác cho tương tác 

và thương mại. Thế hệ V bây giờ đang làm điều đó thành 

nền tảng cho tâm thức tập thể, điều đang hình thành lại 

theo đúng từ này về sự cân bằng quyền lực trong công 

nghệ, doanh nghiệp kinh doanh và cá nhân. Thực tế, một 

số người Thế hệ V đe doạ mô hình kinh doanh truyền 

thống bởi vì nó đại diện cho ham muốn sáng tạo, tự thực 

hiện và tâm thức toàn cầu. Tuy nhiên, theo lí thuyết kinh 

tế vĩ mô, trong những giai đoạn sau của cách mạng công 

nghệ, không phải là công nghệ mới dẫn lái sự tăng 

trưởng mà cách thức mới để triển khai công nghệ và 

cách thức mới để tiến hành kinh doanh, điều đó mới 

chuyển giao giá trị mới. Tronh những ngày đầu của công 

nghệ thông tin, chính IBM, Microsoft, Oracles và 

Google dẫn lái sự tăng trưởng nhưng bây giờ chính 

“Phần mềm như dịch vụ,” Nguồn mở như công nghệ 

triển khai mới tạo ra giá trị mới? Ta hãy đợi và xem …  
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Một số dữ liệu đáng quan tâm về thế hệ V: 

  1)      80% số họ dùng “thông điệp tức khắc” xấp 

xỉ 30 giờ một tuần; 

2)      45% số họ xem tin tức qua internet chứ 

không qua ti vi; 

3)      65% số họ đọc báo trực tuyến và không mua 

báo giấy; 

4)      25% số họ sở hữu và viết blogs; 

5)      67% số họ đọc các blogs; 

6)      72% số họ tải nhạc có trả tiền; 

7)      28% số họ tải nhạc từ việc chia sẻ tệp chứ 

không trả tiền; 

 

Tri thức toàn cầu 

Sau khi tới thăm người hành nghề mới tuyển, một 

người quản lí thuê người nói với tôi: “Phần lớn người 

hành nghề châu Á có tri thức kĩ thuật rất tốt nhưng họ 

chỉ biết điều được dạy trong trường. Rất ít người biết về 

những điều bên ngoài lĩnh vực học tập của họ. Dường 

như là nhiều người không đi theo xu hướng toàn cầu. Đó 

là nhược điểm chính bởi vì ngày nay, công ti mong đợi 

nhiều điều từ công nhân hơn chỉ là tri thức kĩ thuật.” 

Ông ấy gợi ý là tôi khuyến khích sinh viên chú ý nhiều 

hơn tới xu hướng toàn cầu. 

Một người quản lí khác kể cho tôi về cuộc phỏng 

vấn việc làm khi anh ta yêu cầu một sinh viên châu Á 

bình luận về "thế giới phẳng." Sinh viên này nghĩ đó là 
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câu hỏi xỏ. Cô ấy nói: “Thế giới tròn, đâu có phẳng.” 

Khi anh ta giải thích rằng điều anh ta ngụ ý là thuật ngữ 

"Thế giới phẳng" như nó được dùng trong toàn cầu hoá, 

sinh viên này trả lời: “Tôi chưa bao giờ nghe nói tới 

thuật ngữ 'Thế giới phẳng' hay 'Toàn cầu hoá'. Chúng 

không được dạy về điều đó trong lớp.” Người quản lí 

thuê người bị sốc. 

Khi tôi nhắc tới tình huống này cho sinh viên châu 

Á, một người trong số họ giải thích: “Bố mẹ chúng em 

bảo chúng em tập trung chỉ vào công việc nhà trường và 

không chú ý tới bất kì cái gì khác. Chúng em ở đây để 

học tập; bố mẹ chúng em sẽ chăm nom mọi thứ khác.” 

Một sinh viên khác nói: “Chúng em được bảo đừng lo 

nghĩ về kinh tế hay điều xảy ra ở đâu đó khác chừng nào 

chúng em chưa tốt nghiệp. Tập trung của chúng em chỉ 

toàn vào công việc nhà trường.”  

Tôi giải thích: “Điều bố mẹ các bạn khuyên các 

bạn là không để "những thứ không cần thiết" làm sao 

lãng các bạn khỏi học tập. Họ không ngụ ý rằng bạn phải 

bỏ qua các biến cố mà có thể tác động tới tương lai của 

bạn. Ngày nay, tri thức kĩ thuật là không đủ; bạn cần có 

tri thức về thế giới quanh bạn. Bạn cần hiểu xu hướng 

kinh tế sẽ tác động lên bạn. Bạn cần biết về toàn cầu hoá 

và cách nó vận hành vì bạn là một phần của nó. Bạn cần 

biết về xu hướng công nghiệp vì nó ảnh hưởng tới nghề 

nghiệp của bạn. Ngày nay có nhiều thông tin sẵn có trên 

internet. Có nhiều sách, bài báo, và websites mà bạn nên 

đọc. Bạn không nên chờ đợi cho tới khi tốt nghiệp mới 

học chúng. Điều đó sẽ quá trễ. Đại học là thời gian để 

học; phát triển kĩ năng và mở rộng tri thức và xây dựng 

nhân cách của bạn. Chỉ bằng việc có tri thức đúng bạn 



 

142 

 

mới có thể ra quyết định đúng được. Chỉ bằng việc có tri 

thức rộng bạn mới có thể đặt chiều hướng đúng cho nghề 

nghiệp của bạn.”  

Một người hành nghề hỏi: “Tại sao chúng em cần 

biết về toàn cầu hoá? Chúng em là người hành nghề 

công nghệ thông tin (CNTT), không phải người hành 

nghề kinh tế hay kinh doanh." 

Tôi giải thích: “Có hai điều làm thay đổi triệt để 

thế giới trong 30 năm qua: toàn cầu hoá và công nghệ. 

Thế kỉ 21 bị chi phối bởi toàn cầu hoá. Nhưng ít người 

hiểu rằng toàn cầu hoá được bắt rễ trong công nghệ 

thông tin. Không có CNTT, bạn có thể không hiểu được 

toàn cầu hoá và cách công nghệ tạo khả năng cho chuyển 

động của các ý tưởng và sản phẩm trên khắp thế giới. 

CNTT đang làm thay đổi cách các công ti làm kinh 

doanh. Là người hành nghề CNTT, bạn cần biết về hiện 

tượng này để cho bạn có thể tận dụng ưu thế của nó.”  

“Trong hàng trăm năm qua, các nhà kinh tế thường 

chủ trương rằng cách tốt nhất để tăng trưởng kinh tế là 

tạo ra nhiều sản phẩm hơn, bán nhiều thứ hơn, và xuất 

khẩu nhiều sản phẩm hơn. Để làm điều đó một nước cần 

nhiều cơ xưởng, nhiều sản phẩm và nhiều người hay 

phát triển nhiều việc làm hơn. Cho nên tạo việc làm là 

biểu tượng của nền kinh tế mạnh. Phần lớn các nước đã 

phát triển đều đi theo lời khuyên này. Từ Mĩ, Anh, Pháp, 

tới Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc v.v. Nhiều cơ xưởng đã 

được xây dựng, nhiều sản phẩm đã được phát triển để 

xuất khẩu và nhiều việc làm đã được tạo ra. Khi mọi 

người có việc làm, họ muốn mua nhiều thứ hơn cho nên 

nền kinh tế cũng tuỳ thuộc vào "tiêu thụ các thứ" nữa. 

Xuất khẩu ra thị trường bên ngoài và tiêu thụ ở thị 
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trường nội địa là các dẫn lái chính cho tăng trưởng nền 

kinh tế mạnh.” 

Với toàn cầu hoá, nguyên lí cơ sở không thay đổi 

nhưng có thay đổi tinh tế mà không mấy người để ý. Để 

tiếp tục tăng trưởng, các công ti phải bành trướng kinh 

doanh của họ vì thế giới là thị trường lớn những cũng 

dẫn tới nhiều cạnh tranh giữa các công ti. Để cạnh tranh 

họ phải hạ thấp chi phí và nhiều công ti khoán ngoài ra 

các cơ xưởng hải ngoại nơi chi phí là thấp hơn. Trong 

trường hợp đó, các công ti đang tạo ra việc làm ở nước 

khác trong khi giảm việc làm ở chính quốc. Để tăng 

trưởng kinh doanh, các công ti phải phát minh trong 

công nghệ như robotic, tự động hoá qui trình tạo khả 

năng sản xuất hiệu quả sản phẩm và dịch vụ. Tính hiệu 

quả cũng giảm số việc làm lao động. Vì tốc độ là quan 

trọng khi hầu hết các giao tác doanh nghiệp được thực 

hiện bằng máy tính, các công ti phải hợp lí hoá mọi vận 

hành, dùng công nghệ thông tin để tự động hoá luồng dữ 

liệu cho xử lí nhanh hơn và ra quyết định. Điều này cũng 

giảm nhiều việc làm văn phòng. Về căn bản nguyên lí 

nền tảng của việc tạo ra nhiều hơn, bán nhiều hơn, xuất 

khẩu nhiều hơn để làm tăng lợi nhuận vẫn là như cũ 

nhưng nó không còn tập trung vào việc tạo ra việc làm 

nữa. Ngày nay, chúng ta đang trải nghiệm thất nghiệp 

của công nhân lao động trên khắp thế giới, đặc biệt ở các 

nước đang phát triển nhưng nó bắt đầu lan rộng sang các 

nước khác nữa.” 

“Dịch chuyển từ thời đại công nghiệp, nơi cơ 

xưởng và công nhân lao động chi phối doanh nghiệp, 

sang thời đại thông tin, nơi công nghệ thông tin và tự 

động hoá thay thế công nhân lao động đã bắt đầu. Toàn 
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cầu hoá là về cạnh tranh ngang qua biên giới. Khi mọi 

người mua hai sản phẩm tương tự, phần lớn chọn sản 

phẩm với giá thấp hơn. Công ti có giải pháp hiệu quả 

đưa tới sản phẩm có giá thấp hơn sẽ thành công. Bản 

chất của kinh doanh mới này không phải là về tăng 

trưởng việc làm mà là về tính hiệu quả. Vấn đề là tính 

hiệu quả từ đâu tới? Nó tới từ công nghệ thông tin. Ngày 

nay các công ti đang tăng dần việc tìm công nhân có bên 

cạnh kĩ năng kĩ thuật, có tri thức doanh nghiệp vững 

chắc và kĩ năng mềm như trao đổi và khả năng lắng 

nghe. Người hành nghề CNTT phải hiểu nhu cầu này.” 

“Kĩ năng trao đổi là điều tiên quyết cho mọi công 

nhân CNTT. Vì công ti đang bành trướng ra khắp thế 

giới, kĩ năng giỏi về tiếng Anh là cần thiết. Công nhân 

phải hiểu qui trình doanh nghiệp, cách nó vận hành và 

cách dữ liệu chảy qua các khu vực chức năng. Công 

nhân cũng phải hiểu về kế toán và tài chính để xây dựng 

tri thức sâu về cách doanh nghiệp được quản lí. Bởi vì 

công nghệ là phức tạp, nó yêu cầu tổ chuyên gia làm việc 

cùng nhau cho nên làm việc tổ là kĩ năng khác mà mọi 

công nhân đều phải có. Người hành nghề CNTT phải 

hiểu các yêu cầu này.” 

Ngày nay, phần lớn các công ti không thể tìm được 

đủ người có kĩ năng để đáp ứng nhu cầu của họ. Trên 

mọi  báo chí, thường có hai dòng tiêu đề: “Thất nghiệp 

cao” và “Cung không bắt kịp với cầu về công nhân có kĩ 

năng.” Nếu bạn nhìn vào thống kê thất nghiệp mới nhất, 

bạn sẽ thấy rằng số cầu về công nhân CNTT đang tăng 

lên với tỉ lệ nhanh hơn là tổng lực lượng lao động. Điều 

đó đã đẩy lương của việc làm CNTT lên cao ở mọi thời 

điểm, không có dấu hiệu chậm lại sớm vào bất kì lúc 
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nào. Hiện thời Mĩ có xấp xỉ 4 triệu công nhân CNTT 

nhưng nhu cầu được ước lượng là 5 triệu năm 2010 và 8 

triệu năm 2015. Họ tìm những người này ở đâu? Khoán 

ngoài CNTT chỉ là một giải pháp. Giải pháp khác là thay 

đổi luật di trú để đưa các công nhân có kĩ năng CNTT từ 

các nước khác vào. Tháng trước cả Canada và Mĩ đã 

thông qua luật mới để cho phép công nhân có kĩ năng 

cao được di cư và làm việc ở nước họ. Năm ngoái, một 

mình Mĩ đã tiêu trên $200 tỉ đô la vào khoán ngoài 

CNTT. Điều được dự báo là chi tiêu này có thể lên tới 

$400 tỉ đô la trong năm năm tới nếu vấn đề công nhân kĩ 

năng CNTT không được giải quyết. Tuy nhiên, trong 

năm tuyển cử này, việc khoán ngoài bị coi là "chính sách 

xấu" vì nó có nghĩa là đem nhiều việc làm xa khỏi công 

dân Mĩ cho nên chính phủ Mĩ đã tuyên bố rằng họ ưa 

thích có nhiều công nhân có kĩ năng hơn tới và làm việc 

(và đóng thuế) thay vì khoán ngoài. Trong danh sách các 

nghề CNTT mấu chốt có nhu cầu cao, có: Người quản lí 

dự án phần mềm; Nhà khoa học máy tính (Kiến trúc sư); 

Kĩ sư phần mềm, Người phân tích hệ thống doanh 

nghiệp; Người quản lí hệ thông tin; Chuyên viên hỗ trợ 

máy tính (SQA - đảm bảo chất lượng phần mềm, CM - 

quản lí cấu hình, an ninh v.v.); Người quản trị cơ sở dữ 

liệu, Người quản  trị hệ thống mạng; Người phân tích 

truyền thông dữ liệu; và Người lập trình máy tính/kiểm 

thử. Là người hành nghề CNTT, các bạn cần biết về các 

xu hướng này nữa.” 

Với toàn cầu hoá, nhiều công nhân CNTT có thể 

không làm việc ở nước họ hay ở thị trường địa phương. 

Một số người sẽ làm việc cho các công ti toàn cầu và có 

lẽ được tái định cư ở đâu đó có nhu cầu. Trong trường 

hợp đó, họ phải được chuẩn bị và sẵn sàng khi cơ hội 



 

146 

 

việc làm tới. Câu hỏi của tôi là: “Bạn có sẵn sàng cho cơ 

hội này không?” Nếu không thì “Khi nào bạn sẽ sẵn 

sàng?” 

 

Cảnh quan hệ thống 

 Từ đầu thế kỉ 20, các qui trình chế tạo dựa trên 

"dây chuyền lắp ráp" do Henry Ford tạo ra đã trở thành 

chuẩn. Ý tưởng là chia các qui trình phức tạp thành 

những nhiệm vụ nhỏ nhất và đơn giản nhất để cho công 

nhân có thể được đào tạo là một cách hiệu lực hơn và 

hiệu quả hơn. Việc phân đoạn nhiệm vụ này là bản chất 

vào thời đó do giới hạn của kĩ năng của công nhân lao 

động và tính hiệu quả cần thiết của ngành công nghiệp ô 

tô. Henry Ford đã nói: “Cách duy nhất để một nhóm 

công nhân làm việc trong các qui trình phức tạp như làm 

xe hơi là cho từng người trong họ một việc để làm và để 

họ tập trung vào việc làm điều đó một cách hiệu quả và 

nhanh chóng nhất có thể được.” 

Phương pháp này cũng tự biểu lộ nó theo cách mọi 

người tổ chức mọi sự thành chức năng và chuyên môn 

hoá. Nó có tác dụng rất tốt trong toàn thế kỉ 20, đặc biệt 

trong khu vực chế tạo với công nhân lao động thủ công. 

Tuy nhiên, nó không làm việc tốt trong khu vực công 

nghệ với công nhân tri thức của thế kỉ 21. Ngày nay, hầu 

hết công việc yêu cầu tri thức nhiều, đặc biệt công việc 

công nghệ. Đó là lí do tại sao có lỗ hổng lớn giữa công 

nhân có kĩ năng và công nhân không kĩ năng. Không 

may là nhiều công ti CNTT vẫn đang vận hành như khi 

họ ở trong thế kỉ 20. Họ phân chia công việc thành các 

nhóm chức năng, từng người chỉ biết một thứ dựa trên 
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công nghệ và nền. Chẳng hạn, mạng, máy phục vụ, cơ sở 

dữ liệu, máy tính bàn và ứng dụng. Rất ít người biết cách 

toàn thể hệ thống làm việc và cách nó tác động tới doanh 

nghiệp. Trong phát triển phần mềm, công nhân bị chia 

thành nhiều chức năng, từng người được chuyên môn 

hoá trong một chức năng như lập kế hoạch, thiết kế, viết 

mã, hay kiểm thử nhưng ít người biết toàn thể công việc 

phần mềm. Đó là lí do tại sao nhiều dự án thất bại trong 

khi tích hợp. 

Vấn đề với phân đoạn nhiệm vụ là ở chỗ bằng việc 

chia các qui trình phức tạp thành các nhiệm vụ riêng lẻ, 

cảnh quan toàn thể bị mất. Công nhân chỉ biết việc làm 

riêng của họ, chức năng riêng của họ. Bất kì cái gì bên 

ngoài họ đều không phải là mối quan tâm của họ. 

Nguyên nhân gốc rễ có thể dõi về hệ thống giáo dục. Các 

giáo sư hàn lâm nhìn phần mềm và coi lập trình và kiểm 

thử là các hoạt động chính rồi hội tụ chương trình đào 

tạo vào chỉ mỗi hai kĩ năng này. Trong nhiều năm, sinh 

viên tốt nghiệp các chương trình này chỉ biết rõ một điều 

nhưng mất cái nhìn về toàn thể hệ thống. 

Sinh viên năm thứ nhất thường hỏi tôi: “Tại sao 

chúng em phải học nhiều thứ thế trong kĩ nghệ phần 

mềm nơi mà mọi điều em cần là viết mã để kiếm việc 

làm trong công nghiệp?" Tôi bảo họ: “Các bạn được đào 

tạo là kĩ sư phần mềm, không phải người lập trình. 

Người kĩ sư xây dựng ra hệ thống, người lập trình chỉ 

xây dựng một cấu phần của hệ thống. Nghề của các bạn 

bao quát toàn thể việc phát triển phần mềm và nhiều hơn 

nữa. Nghề của người lập trình bị giới hạn vào viết mã và 

kiểm thử. Bạn có thể mở rộng tri thức của bạn ra rộng 

hơn và sâu hơn và không có giới hạn nào về điều bạn có 
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thể làm. Người lập trình không thể làm được điều đó và 

ngày nay, không có lí do gì để trả lương cao cho ai đó 

chỉ viết mã vì bạn có thể khoán ngoài việc viết mã cho 

các nước có chi phí thấp hơn. Không công ti nào khoán 

ngoài việc của kĩ sư phần mềm, chỉ khoán ngoài việc của 

người lập trình. Bạn muốn thấy toàn thể khu rừng, không 

chỉ một cây. Bạn muốn biết cách hệ thống làm việc và 

hỗ trợ cho doanh nghiệp, không phải là cách một cấu 

phần vận hành. Đừng giới hạn bản thân bạn vào một thứ, 

mở rộng đường chân trời của bạn ra thì bạn có thể đi 

nhanh như tiềm năng của bạn cho phép.”  

Tôi thường kể cho sinh viên câu chuyện về người 

lập trình giỏi nhất trên thế giới. Không ai có thể viết mã 

giỏi hơn anh ta. Anh ta có thể viết cả nghìn dòng mã một 

ngày. Anh ta biết rằng có hệ thống mà phần mềm của 

anh ta vận hành nhưng anh ta không hiểu kĩ nó. Chưa 

bao giờ xuất hiện việc anh ta hỏi người dùng họ cần gì vì 

anh ta chưa bao giờ nói chuyện với người dùng. Anh ta 

không có ý tưởng nào về các chức năng và người khác, 

những người cũng làm việc trên hệ thống. Anh ta không 

có ý tưởng về cách toàn thể hệ thống vận hành. Anh ta 

không có khái niệm về quản lí cấu hình hay quản lí thay 

đổi. Anh ta chỉ biết một điều: “Viết mã." 

Trong dự án, anh ta nhận được yêu cầu từ người 

quản lí và trong vòng vài ngày, anh ta kết thúc nó. Vào 

ngày hôm sau, người quản lí của anh ta nói rằng khách 

hàng đã đổi ý cho nên có yêu cầu mới. Anh ta không bận 

tâm về sửa mã của mình cho nên anh ta thêm vài nghìn 

dòng mã. Vài ngày sau, người quản lí nói rằng khách 

hàng muốn thêm nhiều chức năng cho nên anh ta bắt đầu 

viết thêm vài nghìn dòng mã nữa. Vài tuần sau, khách 
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hàng đổi ý và muốn bắt đầu với các yêu cầu mới hơn và 

tốt hơn. Anh ta phải vứt đi mọi thứ anh ta đã làm và bắt 

đầu mọi thứ mới. Anh ta viết nhiều nghìn dòng mã. 

Khách hàng lại đổi ý cho nên anh ta phải viết lại mã lần 

nữa. Anh ta phải làm điều đó ít nhất thêm hai mươi lần 

nữa trong vài tháng. Anh ta biết rằng anh có lẽ viết tới 

trên năm mươi nghìn dòng mã và anh ta thực sự bị lẫn 

lộn và mệt mỏi về mọi thay đổi. Cuối cùng, dự án hoàn 

thành nhưng khi anh ta chuyển giao phần mềm, khách 

hàng phàn nàn: “Đó không phải điều tôi muốn, xin làm 

lại nó.” Cuối cùng, người lập trình giỏi nhất bỏ việc làm 

và trở lại trường, lần này anh ta hiểu điều anh ta thực sự 

cần, anh ta muốn học về kĩ nghệ phần mềm.” 

Ngày nay, người phát triển phần mềm không làm 

việc một mình. Họ bao giờ cũng làm việc trong tổ bởi vì 

phần mềm đang ngày một lớn hơn và phức tạp hơn. Điều 

người phát triển cần là tri thức về toàn thể hệ thống, và 

mối quan hệ của mọi cấu phần chính và cách chúng làm 

việc cùng nhau để hỗ trợ cho mục đích của doanh 

nghiệp. Họ phải hiểu toàn thể qui trình phần mềm, không 

phải là từng mảnh của nó. Họ phải biết cách làm việc với 

khách hàng để nhận diện nhu cầu của họ và lấy được yêu 

cầu tốt hơn. Họ phải biết cách kiến trúc hệ thống bằng 

việc nhận diện mọi cấu phần cũng như các giao diện 

người dùng, thuộc tính chất lượng. Họ phải biết cách 

thiết kế từng cấu phần bằng việc tiến hành bù trừ và đặt 

ưu tiên để giảm rủi ro. Họ phải biết cách thực hiện các 

cấu phần này và chắc chắn rằng chúng tất cả đều làm 

việc tốt cùng nhau. Họ phải biết cách tiến hành kiểm thử 

để thẩm tra rằng mọi thứ làm việc như được thiết kế và 

đáp ứng yêu cầu khách hàng. Họ phải biết cách hỗ trợ 
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cho khách hàng khi hệ thống vận hành đầy đủ và chạy. 

Về căn bản, họ phải biết mọi thứ. 

Ngày nay, công nhân phần mềm cần đào tạo và 

giáo dục toàn diện. Đó là lí do tại sao giáo dục đại học 

tốt là mấu chốt thế. Đó là lí do tại sao việc lựa chọn 

trường tốt với chương trình đào tạo tốt là quan trọng thế. 

Mọi người hành nghề đều phải ra "quyết định đúng" bởi 

vì tương lai của bạn tuỳ thuộc vào nó. Thầy giáo tốt chỉ 

có thể mở cánh cửa tri thức cho bạn nhưng bạn phải đi 

vào nó. Chương trình đào tạo tốt có thể chỉ ra cho bạn 

bản lộ trình tới đích đến của bạn nhưng bạn phải đích 

thân đi con đường này. Trong thế giới thay đổi nhanh 

chóng này, mọi sự có thể tới và đi nhanh chóng. Vận 

may có thể thay đổi nhanh hơn thời tiết nhưng tri thức và 

kĩ năng là điều duy nhất bạn có và không ai có thể lấy nó 

đi được. 

 

Công nghiệp công nghệ thông tin 

Công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) bao gồm 

nhiều công ti. Một số công ti là lớn với hàng trăm nghìn 

công nhân, một số là nhỏ với chỉ một hay hai người. Một 

số xây dựng phần mềm để được công chúng dùng trong 

khi số khác dựng phần mềm cho khách hàng đặc biệt. 

Một số bán phần mềm như sản phẩm trong khi số khác 

cung cấp phần mềm như dịch vụ. Một số làm việc theo 

hợp đồng để trợ giúp các công ti với dự án đặc thù trong 

khi số khác chỉ giải quyết các vấn đề đặc biệt. Một số 

giúp thiết lập kết cấu nền, hệ thống mạng, và quản lí các 

trung tâm dữ liệu trong khi số khác chỉ phát triển các 

websites và giúp thiết lập kinh doanh trực tuyến v.v. 
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Các công ti xây dựng phần mềm được công chúng 

sử dụng hay phần mềm bán sẵn “Commercial-off-the 

self” như Microsoft, Oracle, Adobe, VMware, Symantec, 

v.v. phần lớn là những công ti phần mềm rất lớn, họ bao 

giờ cũng trong "phương thức thuê người" với hàng nghìn 

nhân viên mới được thuê mỗi năm. Phần lớn họ ưa thích 

thuê người mới tốt nghiệp vì những người này có thể dễ 

dàng được đào tạo cho khớp với môi trường làm việc của 

công ti.  

Các công ti xây dựng phần mềm đặc biệt để tự 

động hoá qui trình doanh nghiệp trong tài chính, chế tạo, 

hậu cần, ngân hàng, bán và tiếp thị để đáp ứng nhu cầu 

đặc biệt của khách hàng như Accenture, IBM, SAP, và 

Oracle v.v. ưa thích thuê công nhân có một số kinh 

nghiệm vì công việc của họ yêu cầu tri thức về ứng dụng 

của họ như  SAP, PeopleSoft v.v. 

Các nhà cung cấp dịch vụ khoán ngoài là các công 

ti thực hiện công việc CNTT cho khách hàng. Họ thực 

hiện các nhiệm vụ từ kiểm thử, lập trình, bảo trì để xây 

dựng toàn thể dự án, lớn hay nhỏ, không mất phí. Nếu 

cần, họ thậm chí có thể tiếp quản toàn thể chức năng 

CNTT cho khách hàng. Các công ti như Accenture, 

Infosys, TCS, Wipro, và Mahindra v.v. thường thuê đa 

dạng công nhân, từ người mới tốt nghiệp tới người phát 

triển có kinh nghiệm. Nhiều người được thuê để viết mã 

và kiểm thử các chương trình lớn; một số được thuê để 

cài đặt các gói phần mềm trên hệ thống của người dùng 

và sửa đổi nó theo nhu cầu riêng của người dùng. Một số 

được thuê để cập nhật các hệ thống hiện có, hay thiết kế 

các Website được chuyên biệt hoá. 
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Các công ti dịch vụ tư vấn là những công ti giúp 

khách hàng lập kế hoạch và thiết kế hệ thông tin tích hợp 

phần cứng, phần mềm và công nghệ truyền thông. Họ 

giúp khách hàng lựa chọn phần cứng và phần mềm đúng 

cho một doanh nghiệp hay dự án đặc thù, rồi phát triển, 

cài đặt và thực hiện hệ thống này. Bên cạnh đó, họ 

thường đào tạo và hỗ trợ cho người dùng. Các công ti tư 

vấn chỉ thuê những công nhân CNTT có kinh nghiệm và 

đào tạo họ thành các nhà tư vấn. Phần lớn các nhà tư vấn 

có ít nhất năm tới mười năm kinh nghiệm trong khu vực 

chuyên môn và thường làm việc trên các dự án chuyên 

môn như người cố vấn hay vai trò hỗ trợ.  

Một số công ti tư vấn chỉ hội tụ vào khu vực riêng 

như vấn đề an ninh. Ngày nay nhiều công ti đang dùng 

Internet và intranet, điều làm nảy sinh các vấn đề đang 

tăng lên về an ninh thông tin. Đe doạ an ninh biến thiên 

từ vi rút làm hỏng máy tính tới gian lận trực tuyến và ăn 

cắp căn cước. Khi các công ti dùng Internet để trao đổi 

thông tin với khách hàng, nhiều điều có thể xảy ra. Để 

giảm nhẹ mối đe doạ này, các công ti đang dùng dịch vụ 

của các hãng tư vấn an ninh, hãng chuyên môn hoá trong 

mọi khía cạnh của an ninh CNTT cho họ. Các công ti 

này đánh giá hệ thống máy tính cho các khu vực mong 

manh, quản lí tường lửa, và cung cấp bảo vệ chống lại 

việc xâm nhập và "vi rút" phần mềm.  

Các công ti quản lí tiện nghi là những công ti cung 

cấp việc quản lí và vận hành của hệ thống và tiện nghi 

CNTT. Họ phái công nhân của họ tới địa điểm của khách 

hàng để giúp cung cấp dịch vụ phục hồi thảm hoạ; giúp 

khách hàng chuẩn bị đối phó với các trục trặc chính của 

hệ thống thông tin của họ. Họ sao lưu dữ liệu và tạo ra 
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chiến lược cho vận hành doanh nghiệp trong và sau việc 

ngừng chạy máy. Họ giúp các công ti phục hồi dữ liệu bị 

mất sau khi thảm hoạ đã xuất hiện. Các công ti dịch vụ 

tính toán mây là một kiểu khác của quản lí tiện nghi tính 

toán nhưng thay vì đi tới địa điểm của khách hàng, họ 

chuyển hệ thống CNTT của khách hàng vào vị trí của họ, 

lưu giữ dữ liệu trong các tiện nghi riêng của họ và quản 

lí mọi thứ cho khách hàng. Khách hàng có truy nhập vào 

hệ thống của họ qua internet. 

CNTT là ngành công nghiệp dựa trên tri thức và kĩ 

năng. Lực lượng lao động CNTT bao gồm chủ yếu 

những người tốt nghiệp đại học với 82% có bằng cử 

nhân hay cao hơn. Có vài kiểu công nhân tuỳ theo giáo 

dục của họ và chuyên môn bằng cấp. Ngày nay kĩ sư 

phần mềm và người phát triển phần mềm chiếm đại đa 

số các công nhân CNTT, và họ chiếm khoảng 68% lực 

lượng lao động. Nghĩa vụ của họ biến thiên theo nghề 

nghiệp, từ phát triển phần mềm máy tính; quản lí hệ 

thông tin, và bảo trì an ninh mạng. Những công nhân này 

thiết kế, viết mã, kiểm thử và bảo trì các ứng dụng phần 

mềm. Họ thường làm việc dưới giám sát của người quản 

lí phần mềm. Ngày nay phần lớn người phát triển dùng 

các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, như C++, Java, 

hay Python. Đây là các ngôn ngữ được dạy tại phần lớn 

các chương trình Kĩ nghệ phần mềm và Khoa học máy 

tính. Khi họ thu được nhiều kinh nghiệm, một số đảm 

đương nhiều trách nhiệm hơn và trở thành người lãnh 

đạo kĩ thuật, kiến trúc sư hệ thống, người quản lí dự án, 

hay người phân tích doanh nghiệp.  

Người lãnh đạo kĩ thuật và kiến trúc sư hệ thống 

thiết kế và tích hợp phần cứng và phần mềm để làm cho 
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hệ thông tin hiệu quả hơn. Bằng việc thực hiện các ứng 

dụng phần mềm mới, hay thiết kế toàn bộ hệ thống mới, 

họ giúp cho công ti làm cực đại đầu tư của công ti vào 

máy móc, nhân sự, và qui trình doanh nghiệp. Để thực 

hiện việc làm của mình, họ dùng mô hình hoá dữ liệu, 

phân tích có cấu trúc, kĩ nghệ thông tin, và các phương 

pháp khác. Họ chuẩn bị các sơ đồ cho người phát triển 

tuân theo để viết mã đúng và thực hiện phân tích chi phí-

ích lợi để giúp cấp quản lí đánh giá hệ thống. Họ đảm 

bảo rằng hệ thống thực hiện theo đặc tả yêu cầu bằng 

việc kiểm thử chúng kĩ lưỡng. 

Hệ thống mạng và phân tích dữ liệu tạo nên một 

nhóm lớn khác và chiếm xấp xỉ 25% lực lượng lao động 

CNTT. Những công nhân này thiết kế và đánh giá các hệ 

thống mạng, như mạng cục bộ (LAN), mạng diện rộng 

(WAN), và hệ thống Internet. Họ thực hiện mô hình hoá 

mạng, phân tích và giải quyết tương tác của máy tính và 

trang thiết bị truyền thông. Với sự bùng nổ của Internet, 

nhóm này cũng bao gồm đa dạng các nghề có liên quan 

tới thiết kế, phát triển, và bảo trì các Websites và máy 

phục vụ của họ. Những người phát triển Web chịu trách 

nhiệm thiết kế và tạo ra trạm web từng ngày. 

Webmasters chịu trách nhiệm về các khía cạnh kĩ thuật 

của Website, kể cả vấn đề hiệu năng, và chấp thuận nội 

dung của trạm. 

Người quản lí hệ thông tin chỉ đạo công việc của 

các kĩ sư phần mềm, người phân tích doanh nghiệp, 

người phát triển, người lập trình, và các công nhân hỗ trợ 

CNTT khác. Họ phân tích nhu cầu máy tính và nhu cầu 

thông tin của tổ chức của họ và xác định yêu cầu nhân sự 

và trang thiết bị. Họ lập kế hoạch và điều phối các hoạt 
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động như thiết đặt và nâng cấp phần cứng và phần mềm; 

lập trình và thiết kế hệ thống; phát triển mạng máy tính; 

và xây dựng các trạm Internet và intranet. Đa số những 

người quản lí này đều tốt nghiệp từ chương trình Quản lí 

hệ thông tin (ISM). 

Nhân sự hỗ trợ CNTT cung cấp trợ giúp kĩ thuật, 

hỗ trợ, và lời khuyên cho khách hàng và người dùng. 

Nhóm này bao gồm các công nhân với đa dạng chức vụ, 

từ chuyên viên kĩ thuật cho tới kĩ thuật viên bàn trợ giúp. 

Những công nhân này sửa các vấn đề nhỏ trong hệ thông 

tin, nhận diện vấn đề và cung cấp hỗ trợ kĩ thuật cho 

phần cứng, phần mềm và hệ thống. Họ trả lời điện thoại 

gọi tới; phân tích vấn đề dùng chương trình chẩn đoán tự 

động, và giải quyết những khó khăn tái diễn mà người 

dùng gặp phải. Đa số những nhân sự hỗ trợ CNTT đều 

có bằng liên kết (bằng hai năm) một số cũng có chứng 

chỉ trong công nghệ đặc thù như Microsoft hay Cisco 

v.v.  

So với phần còn lại của các nghề trong kinh tế, 

CNTT là một trong những nghề được trả lương cao nhất. 

Lương trung bình của công nhân CNTT ở Mĩ là xấp xỉ 

$87,000 một năm. Do thiếu hụt, phần lớn những người 

tốt nghiệp đều được đề nghị lương cao hơn số đó. CNTT 

cũng là ngành công nghiệp trẻ với đa số công nhân trong 

độ tuổi 25 tới 40. Điều này phản ánh việc tăng trưởng 

bùng nổ của ngành công nghiệp này trong sử dụng lao 

động, điều cung cấp cơ hội cho hàng nghìn công nhân trẻ 

người có kĩ năng công nghệ mới nhất. 

Công nghiệp CNTT được xem là "công nghiệp 

sạch" bởi vì nó không tạo ra ô nhiễm hay sản phẩm phế 

thải (tất nhiên, trang thiết bị máy tính cũ vẫn là sản phẩm 
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phế thải). Phần lớn công nhân trong công nghiệp CNTT 

làm việc ở các văn phòng sạch sẽ thậm chí một số có thể 

làm việc trong các trung tâm vận hành máy tính. Ngày 

nay, với internet, nhiều công việc có thể được làm từ chỗ 

xa dùng e-mail và Internet và quãng 18% của công nhân 

CNTT đang làm việc từ nhà. Chẳng hạn, người lập trình 

có thể làm việc từ nhà với máy tính của họ được móc nối 

trực tiếp vào vị trí của công ti của họ. Công nhân hỗ trợ 

máy tính có thể truy nhập vào máy tính của khách hàng 

từ xa để nhận diện và sửa vấn đề. Ngày nay, nhiều dự án 

CNTT lớn được phân bố toàn cầu với công nhân trải 

rộng khắp thế giới cho nên họ có thể xây dựng phần 

mềm 24 giờ và 7 ngày một tuần. 

Ngành công nghiệp CNTT cũng là một trong 

những kinh doanh sinh lời nhất. Có một câu nói trong 

những người giao dịch Phố Wall rằng “Không kinh 

doanh nào là tốt hơn kinh doanh CNTT, nó tốt hơn dầu 

hoả, nó tốt hơn tài chính và nó thậm chí còn tốt hơn cả 

"ma tuý." Trước 1995, dầu hoả là kinh doanh sinh lời 

nhất và chứng khoán dầu hoả có giá trị cao nhưng từ bắt 

đầu thời đại thông tin, công nghệ thông tin đã làm thay 

đổi điều đó. Tất nhiên, một số “thổi phồng” đã dẫn tới 

bùng nổ “Dot.com” vào cuối những năm 1990 nhưng 

ngày nay, công nghệ thông tin vẫn là kinh doanh sinh lời 

nhất. Chẳng hạn, Apple bây giờ là công ti lớn nhất và 

sinh lời nhất, còn lớn hơn cả công ti dầu Exxon-Mobile 

Oil Company và sinh lời nhiều hơn bất kì công ti tài 

chính hay thương mại nào trên thế giới. Trong danh sách 

mười người giầu nhất trên trái đất, bẩy người tới từ công 

nghệ thông tin. Hai phần ba các triệu phú trên thế giới 

cũng tới từ công nghệ thông tin. Năm năm trước, các 

triệu phú này tới từ Mĩ và châu Âu, bây giờ phần lớn số 
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họ tới từ Ấn Độ và Trung Quốc. Sự kiện thú vị nhất là 

80% những người siêu giầu này là các triệu phú CNTT 

tự thành đạt và trẻ, người dùng tri thức và kĩ năng của 

mình thay vì phụ thuộc vào liên hệ gia đình hay kế thừa 

của cải. 

Theo một khảo cứu của chính phủ, có xấp xỉ 15 

triệu công nhân CNTT trên thế giới ngày nay nhưng nhu 

cầu hiện thời là quãng 20 triệu, cho nên có thiếu hụt 5 

triệu công nhân CNTT. Khảo cứu này dự báo rằng vì 

nhiều công ti sẽ dùng CNTT như chức năng dẫn lái 

chính và đẩy nhu cầu này lên 25 triệu vị trí CNTT được 

cần tới năm 2020. Tuy nhiên, hệ thống đại học hiện thời 

chỉ có thể tạo ra được tới 18 triệu công nhân CNTT là tối 

đa, điều sẽ đưa tới thiếu hụt quãng 7 triệu công nhân. 

Ngay cả với tham vọng của Ấn Độ tạo ra 2 triệu công 

nhân CNTT mỗi năm và kế hoạch năm năm của Trung 

Quốc tạo ra 1.5 triệu công nhân CNTT đến năm 2020, 

vẫn còn thấy được liệu cung có đáp ứng được cho cầu 

hay không. 

Theo một báo cáo của chính phủ Mĩ, công nghiệp 

CNTT là một trong những ngành công nghiệp tăng 

trưởng nhanh nhất ngày nay. Tăng trưởng của nó được 

dự báo tiếp tục trong hai mươi năm nữa vì nhu cầu tiếp 

tục lên cao. Cơ hội nghề nghiệp trong CNTT là tuyệt vời 

cho công nhân của nó, với lương cao nhất trong những 

người tốt nghiệp đại học. Khi nhiều công ti đang dựa và 

công nghệ thông tin, nhu cầu về công nhân CNTT sẽ tiếp 

tục. Báo cáo này nói rằng tăng trưởng nhanh nhất là 

trong bảo trì mạng và an ninh máy tính. 

Chuyên viên an ninh là một trong những chức vụ 

mới trong CNTT. Đây là khu vực chuyên môn yêu cầu 
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bằng cấp chuyên sâu như thạc sĩ hay tiến sĩ. Hiện thời 

công nghiệp cần nhiều chuyên viên an ninh để đánh giá 

sự mong manh của hệ thống CNTT và thực hiện các biện 

pháp an ninh. Bên cạnh đó, nhiều người phát triển phần 

mềm cũng sẽ được cần tới để phát triển các phần mềm, 

chương trình và thủ tục chống vi rút mới. Do đó, việc 

làm của người phân tích an ninh, lập trình an ninh, và an 

ninh hệ thống đã tăng lên nhanh chóng. 

Nhu cầu về kết mạng và nhu cầu về tích hợp phần 

cứng, phần mềm, và công nghệ truyền thông sẽ dẫn lái 

nhu cầu về kĩ sư phần mềm có kĩ năng kiến trúc và tích 

hợp. Việc bùng nổ của Internet và phát triển gia tăng của 

công nghệ không dây đã tạo ra nhu cầu mới về đa dạng 

rộng các sản phẩm và dịch vụ. Chẳng hạn, bùng nổ của 

Internet không dây đã đem tới khía cạnh mới của tính di 

động cho công nghệ thông tin bằng việc cho phép mọi 

người duy trì được kết nối với Internet qua điện thoại 

thông minh ở bất kì đâu, bất kì lúc nào. Khi các doanh 

nghiệp và cá nhân trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào công 

nghệ mới này, sẽ có nhu cầu tăng lên về công nhân thiết 

kế và tích hợp hệ thống máy tính, để cho chúng sẽ tương 

hợp với công nghệ di động. Công nghiệp CNTT đã gửi 

một yêu cầu khẩn thiết tới nhiều đại học đòi hỏi họ có 

các môn đào tạo trong các ứng dụng di động, như lập 

trình dùng các nền Apple hay Android để đáp ứng nhu 

cầu mới. 

Công nghiệp chăm sóc sức khoẻ, bên cạnh đó, 

được mong đợi tăng việc dùng công nghệ thông tin của 

nó. Việc chấp thuận về sức khoẻ di động, đơn thuốc điện 

tử, hồ sơ sức khoẻ điện tử, và các công cụ nền CNTT 

khác sẽ thúc đẩy nhu cầu về các dịch vụ thiết kế hệ 
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thống máy tính. Nhu cầu về các dịch vụ lập trình chuyên 

biệt cũng sẽ tăng lên vì tính phổ biến của phần mềm 

nguồn mở và kiến trúc hướng dịch vụ (SOA). 

Với tỉ lệ tăng trưởng được mong đợi cho toàn thể 

ngành công nghiệp CNTT, phần lớn các khu vực CNTT 

sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng. Tăng trưởng nhanh 

chóng nhất sẽ xuất hiện trong hệ thống mạng và phân 

tích truyền thông dữ liệu. Việc dùng tăng lên của mạng 

máy tính phức tạp và các trạm Internet và intranet, và 

nhu cầu về các sản phẩm kết mạng nhanh hơn, hiệu quả 

hơn sẽ làm tăng nhu cầu về dịch vụ của chúng. Các nghề 

tăng trưởng nhanh khác bao gồm kĩ sư phần mềm máy 

tính, người quản trị cơ sở dữ liệu, và người quản trị 

mạng và hệ thống máy tính. Các nghề vận hành doanh 

nghiệp và tài chính cũng sẽ thấy tăng trưởng nhanh vì 

công nghệ thông tin đã trở thành khía cạnh sống còn của 

doanh nghiệp. Bởi vì các hệ thống lớn hơn và phức tạp 

hơn và công nghệ mới, thị trường việc làm đã chuyển 

nhanh chóng sang thuê công nhân với ít nhất là bằng cử 

nhân hay thậm chí cao hơn. Ngày nay thị trường toàn 

cầu đã chỉ đạo nhu cầu về nhiều công nhân CNTT phân 

bố, những người có tri thức kĩ thuật cũng như kĩ năng 

mềm và kĩ năng ngoại ngữ. 
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5. Tri thức trong không gian cyber 

 

Doanh nghiệp và công nghệ 

Toàn cầu hoá yêu cầu cách tiếp cận phát kiến tới 

giáo dục, tạo ra người tốt nghiệp hiểu các liên nối giữa 

doanh nghiệp, kinh tế và công nghệ trên khắp thế giới. 

Ngày nay thuật ngữ công nghệ thường nói tới công nghệ 

nano, công nghệ sinh học và công nghệ thông tin. 

Hiện thời những công nghệ này đang đặt ra các 

thách thức cho doanh nghiệp hiện có. Chúng không chỉ 

phá vỡ thị trường dành cho các sản phẩm đã có uy tín mà 

còn thay đổi mong đợi của khách hàng. Chẳng hạn, công 

nghệ thông tin đã phá vỡ các doanh nghiệp có uy tín lớn 

với cửa hàng trực tuyến. Công nghệ sinh học đã phá vỡ 

thị trường nông nghiệp bằng việc tạo ra cây trồng biến 

đổi gen mà có thể mọc trong điều kiện khắc nghiệt. Công 

nghệ nano đã phá vỡ khoa học sự sống, điện tử, và công 

nghiệp chăm sóc sức khoẻ bằng việc tạo ra sản phẩm 

mới thậm chí không tồn tại vài năm trước. Cùng nhau 

những công nghệ mới này có thể dẫn lái doanh nghiệp có 

áp dụng chúng tới các giá trị cao hơn. 

Để hiểu tác động của những công nghệ này, hệ 

thống giáo dục phải thay đổi. Thay vì coi công nghệ như 

lĩnh vực biệt lập, họ cần nhìn nó như lực phải được 

nghiên cứu, phân tích và tích hợp. Giáo dục hiện thời 

không dạy tích hợp công nghệ. Chẳng hạn, sinh viên 

kinh doanh không cần học về công nghệ và sinh viên 

công nghệ không cần học về tiếp thị hay tài chính. Hệ 
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thống giáo dục mới phải phát triển người hành nghề có 

tri thức mà có thể tích hợp công nghệ, doanh nghiệp và 

các mục tiêu khác vào "bức tranh tổng thể" cho thế giới 

đã được kết nối. Cách tiếp cận tích hợp này được cần để 

cho người hành nghề hiểu tác động của công nghệ trong 

cả thị trường hiện thời và tương lai. Chỉ bằng việc có cái 

nhìn toàn bộ, họ có thể nhận diện giải pháp công nghệ 

được chấp thuận để đạt tới mục tiêu doanh nghiệp. 

Người hành nghề phải có khả năng nhận diện nhu cầu 

hiện thời và tương lai và công nghệ nào có thể đáp ứng 

cho những nhu cầu này. Công nghệ mới đang mở ra các 

cơ hội kinh doanh mới nhưng nếu bạn bỏ lỡ nó, kẻ cạnh 

tranh sẽ thu được ưu thế bởi vì với toàn cầu hoá, cạnh 

tranh sẽ dữ dội.  

Trong doanh nghiệp truyền thống, công nghệ giữ 

vai trò hỗ trợ nhưng ngày nay công nghệ phải giữ vai trò 

chiến lược và công ti biết cách tận dụng ưu thế của công 

nghệ sẽ làm tốt. Chẳng hạn, Google, Amazon, eBay và 

Facebook là các doanh nghiệp nơi công nghệ đóng vai 

trò chiến lược. Google không làm tiền trên động cơ tìm 

của nó mà vào quảng cáo. Càng nhiều người dùng 

Google, giá nó tính cho các khách hàng quảng cáo càng 

cao. Amazon bắt đầu là đại lí sách trực tuyến nhưng 

công nghệ thông tin của nó đã cho phép nó mở rộng sang 

các khu vực khác, kể cả cung cấp dịch vụ tính toán mây. 

eBay bắt đầu như một mô hình đấu giá cho những thứ đã 

dùng rồi nhưng công nghệ của nó giúp nó mở rộng thành 

thị trường bán lẻ khổng lồ. Facebook bắt đầu như một 

mạng xã hội cho sinh viên đại học ở Harvard nhưng bây 

giờ nó trở thành mạng xã hội kết nối hơn nửa tỉ người 

trên trái đất. Những công ti này đã khai thác sức mạnh 
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của công nghệ để đạt tới thị trường khổng lồ và đạt tới 

giá trị doanh nghiệp lớn điều không tồn tại trước đây. 

Công nghệ thay đổi nhanh yêu cầu những thay đổi 

chính trong qui trình doanh nghiệp và vai trò của nhân 

viên. Tư duy mới, viễn kiến mới và phương pháp quản lí 

mới được cần tới. Hệ thống cấp bậc quản lí trên xuống 

hiện thời không còn hợp thức và phải bị thay thế bằng hệ 

thống quản lí nhanh nhẹn hơn, điều có thể nhanh chóng 

thay đổi để đáp ứng cho nhu cầu thị trường mới. Các 

công ti phải được tổ chức lại để đáp ứng thực tại thị 

trường. Cấp quản lí phải thích nghi với học liên tục để ra 

quyết định đúng. Tích hợp công nghệ và quản lí doanh 

nghiệp là cách tiếp cận đa chiều nhưng ngày nay chỉ vài 

doanh nghiệp biết cách làm điều đó hiệu quả. Đó là lí do 

tại sao giáo dục phải thay đổi để tạo ra ưu thế doanh 

nghiệp và lãnh đạo thị trường để duy trì tăng trưởng. 

Công nghệ không chỉ là phương tiện để làm tiền mà còn 

là yếu tố biến đổi sản phẩm và mong đợi của khách 

hàng. Quản lí công nghệ phải được coi là vấn đề lập kế 

hoạch chiến lược xứng đáng có được sự chú ý nghiêm 

chỉnh và phải được tích hợp với quản lí doanh nghiệp. 

 

Quản lí dữ liệu lớn 

Một người hành nghể viết cho tôi: “Dữ liệu lớn là 

gì? Quản lí dữ liệu là gì?  Chúng em có thể học về lĩnh 

vực mới này ở đâu? Xin thầy lời khuyên." 

 Đáp: Dữ liệu lớn là tuyển tập các dữ liệu lớn và 

phức tạp tới mức trở thành khó xử lí bằng việc cùng các 

công cụ quản lí cơ sở dữ liệu hiện thời hay các ứng dụng 
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xử lí dữ liệu truyền thống. Vì tập dữ liệu quá lớn không 

được thu thập, lưu giữ, tìm kiếm, phân tích và cập nhật, 

nó cần cách tiếp cận mới tới quản lí dữ liệu. Lí do là 

ngày nay nhiều công ti đã được tự động hoá hoàn toàn 

cho nên khối lượng dữ liệu được thu thập đang tăng lên 

nhanh chóng và nhu cầu quản lí thông tin phụ suy dẫn từ 

việc phân tích tập lớp các dữ liệu này, khi so sánh với 

các tập nhỏ hơn của dữ liệu hiện sẵn có, để cho họ nhận 

diện được xu hướng kinh doanh và các ứng dụng khác 

trong chi tiết nhiều hơn. 

 Quản lí dữ liệu thành công yêu cầu nhiều hơn chỉ 

đầu tư vào việc mua nhiều phần cứng như một số nhà tư 

vấn công nghệ thường khuyến cáo. Công ti phải đầu tư 

vào việc có qui trình quản lí dữ liệu được xác định rõ tại 

chỗ cũng như những người có kĩ năng để quản lí mọi 

khía cạnh. Mọi dữ liệu đều phải được thu thập, lưu giữ, 

dùng, cập nhật, và rồi cho nghỉ. Với khối lượng xử lí dữ 

liệu tăng lên nhanh chóng, điều mấu chốt là đảm bảo 

rằng dữ liệu được cần cho ra quyết định và làm báo cáo 

quản lí là sẵn có, chính xác, đầy đủ và an ninh. 

Không có cấp quản lí dữ liệu có kĩ năng tại chỗ, 

quan chức điều hành cấp cao có thể không nhận được 

thông tin đúng lúc để ra quyết định. Nếu họ nhận thông 

tin bị muộn hay không đáng tin, họ sẽ cần nhiều thời 

gian hơn để phân tích và kiểm nghiệm chúng; và trong 

thế giới thay đổi nhanh chóng này, quyết định muộn 

thường là quyết định kém. Không có hệ thống quản lí dữ 

liệu tại chỗ, cấp quản lí có thể nhận được các thông tin 

khác nhau từ các nguồn khác nhau và dạng thức dữ liệu 

và họ thường bị lẫn lộn. Quản lí dữ liệu hiệu quả cho 

phép cấp quản lí có đủ thông tin để ra quyết định tốt hơn. 
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 Với dữ liệu lớn, quản lí dữ liệu đang trở thành 

phức tạp hơn trước đây và nó cần có cách tiếp cận có cấu 

trúc để hỗ trợ cho quá trình ra quyết định. Quản lí dữ liệu 

là môn mới thường được dạy trong chương trình Quản lí 

hệ thông tin. Nó bao gồm Qui quản dữ liệu hay quản lí 

và giám sát dữ liệu công ti; Cấu trúc dữ liệu hay định 

nghĩa dữ liệu; Kiến trúc dữ liệu hay lưu giữ và truy lục 

dữ liệu; Quản lí dữ liệu hay bảo trì dữ liệu trong toàn 

công ti và với đối tác kinh doanh và nhà cung cấp; Chất 

lượng dữ liệu hay độ chính xác, tính đầy đủ và tuân thủ 

pháp luật của dữ liệu và An ninh dữ liệu hay bảo vệ dữ 

liệu và cấp quyền dùng nó. 

 

Web2.0 

Thuật ngữ "Web 2.0" mô tả xu hướng thay đổi 

trong việc dùng công nghệ web nhằm cải tiến cách mọi 

người dùng web. Thuật ngữ này dựa trên các khái niệm 

của cộng đồng web “làm việc cùng nhau” để cải tiến 

dịch vụ và tạo ra các trạm “kết mạng xã hội” để chia sẻ 

thông tin, video, nhạc, blogs và nhiều thứ. Một số người 

cho rằng Web 2.0 là phiên bản mới của World Wide 

Web nhưng thực tế nó chỉ hội tụ vào cách mọi người 

dùng web như một “công cụ cho cộng tác.” 

  Giống như bất kì cái gì mới, có nhiều hiểu lầm 

liên kết với Web 2.0 bởi vì nhiều người đã diễn đạt cách 

nhìn của họ, ước muốn của họ trong phòng chat và blog 

cho nên điều quan trọng là bạn hiểu nó là gì khi dùng 

thuật ngữ Web 2.0. Việc thích ứng ban đầu của Web 2.0 

có lẽ có thể là YouTube, một website chia sẻ video được 

tạo ra bởi ba người phát triển phần mềm để chia sẻ các 
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video ngắn với bạn bè. Tuy nhiên, ý tưởng này đã phổ 

cập với hàng triệu người dùng chia sẻ và xem nó cho nên 

Google lập tức mua YouTube với giá 1.6 tỉ đô la Mĩ mà 

không hình dung làm sao nó có thể làm ra tiền. (Cùng 

điều đã xảy ra khi eBay mua Skype). Khái niệm “kết 

mạng xã hội” có thể được định nghĩa là “nhóm người 

dùng chia sẻ cùng mối quan tâm qua mạng truyền thông 

như Internet.” Các ví dụ hay nhất về kết mạng xã hội là 

MySpace và Facebook nơi mọi người đăng tải các mối 

quan tâm của họ, tạo ra mạng bạn bè, hồ sơ cá nhân, 

blogs, nhóm, ảnh, nhạc, và videos v.v. Tuy nhiên, Web 

2.0 không chỉ là tuyển tập các kĩ thuật lập trình hay web 

sites mà còn là công cụ cộng tác được dùng bên trong 

một công ti hay nhiều công ti để chia sẻ ý tưởng, thông 

tin bằng việc dùng blogs và wikis. Giống như nấm sau 

cơn mưa, từng giờ hàng nghìn blogs và wikis đang được 

tạo ra bởi mọi người từ khắp nơi trên thế giới chia sẻ, 

thảo luận và cộng tác trên bất kì chủ đề nào họ quan tâm. 

 Bên cạnh quan niệm "kết mạng xã hội" như blogs, 

wikis, Web 2.0 thừa nhận ưu thế của quan niệm "Phần 

mềm như dịch vụ" (SaaS) điều cho phép người dùng truy 

nhập vào nhiều công cụ và gói phần mềm bán sẵn qua 

internet. Nó cũng cho phép người bán thu thập thông tin 

từ người dùng. Ta hãy nhìn vào vài ví dụ đơn giản: 

Trong e-business, để phát sinh nhiều thu nhập từ thị 

trường, các công ti thu thập thông tin về khách hàng giá 

trị cao hay khách hàng mua nhiều thứ. Họ càng mua 

nhiều, công ti càng quảng cáo các hàng hoá tương tự để 

làm cho họ mua thêm. (Khi bạn mua sách trực tuyến từ 

Amazon.com, bạn sẽ thấy quảng cáo rằng những người 

mua cuốn sách này cũng mua các mục sau đây và thúc 

giục bạn mua sách thêm.)  Cùng quan niệm này có thể 
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được áp dụng cho các blog như công cụ tiếp thị/ bán 

hàng bởi vì đó là điều thị trường chú ý hôm nay. Trong 

phạm vi “kết mạng xã hội” mọi người chia sẻ ý nghĩ của 

họ, ý tưởng và tin vào người ngang quyền mình cho nên 

thay vì quảng cáo các sản phẩm hay dịch vụ, công ti viết 

các blog để thảo luận về sản phẩm của họ và thuyết phục 

mọi người chấp nhận “blog tiếp thị” của họ, mà không 

biết. (Amazon là một ví dụ tuyệt vời về thực hành này 

bằng việc có nhiều người xét duyệt cho từng sản phẩm 

họ bán.) Bằng việc tạo ra mạng các blog, các công ti có 

thể tăng việc giữ khách hàng hiện có của họ bằng cách 

có những tương tác trực tuyến thường xuyên hơn với họ 

mà không cần họ thực sự biết. (Khách hàng tin rằng họ 

đang thảo luận và chia sẻ ý kiến của mình với người 

ngang quyền trong thế giới ảo.) Việc thu thập dữ liệu này 

là có thể trong Web 2.0 và qua cách đo và thống kê, 

công ti có thể dự đoán được nhu cầu hay ước muốn của 

khách hàng trước khi chúng xuất hiện, cho nên mối quan 

hệ đó có thể làm mạnh lên và việc li khai có thể được 

cứu lại. Thực tế, điều này không có gì mới nhưng Trinh 

sát doanh nghiệp dùng Web 2.0 hay "qui trình thu thập 

thông tin và tổ hợp nó theo 'cách thông minh' để giúp 

mọi người ra quyết định kinh doanh tốt hơn." Một ví dụ 

khác là ứng dụng của dịch vụ Web API như Google 

Maps mash-up API. Là người tiêu thụ, nhiều người trong 

chúng ta đã thấy công khai các mash-up sẵn có, như tổ 

hợp của Google Maps và cơ sở dữ liệu của chỗ cho thuê 

căn hộ hay quảng cáo sản phẩm nào đó. 

Với môi trường Web 2.0, các công ti có thể tạo ra 

cộng đồng sản phẩm. Phần lớn người CNTT đều hiểu 

nhóm người dùng, nhưng thuật ngữ "cộng đồng sản 

phẩm" là tín hiệu có nghĩa rằng thay đổi chính đang diễn 
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ra. Ngày nay khách hàng "sính công nghệ" hơn trước đây 

và họ sử dụng tích cực các blog, wiki, và tải video lên 

YouTube. Trong kỉ nguyên của cạnh tranh toàn cầu 

mãnh liệt, họ cũng chia sẻ thông tin về sản phẩm họ 

mua, liệu nó là tốt hay xấu, liệu công ti là trung thực hay 

dối trá cho nên họ được thông báo rõ. Ngày nay nhóm 

người dùng hay cộng đồng sản phẩm không còn được 

tạo ra bởi, được kí gửi bởi, hay được kiểm soát bởi nhà 

sản xuất sản phẩm và dịch vụ. Ngày nay chúng rất có thể 

được tạo ra và được kí gửi một cách vô danh trong thế 

giới ảo và, không lâu nữa dưới sự kiểm soát của nhà 

cung cấp. 

Tuy nhiên có vấn đề nằm dưới nhiều hoạt động 

trên Internet: sự tin cậy. Trong thế giới ảo, "tin cậy" gần 

như đồng nghĩa với "danh tiếng," điều có quan hệ gần 

gũi với các vấn đề nhận diện và an ninh. Với nhiều 

nhược điểm và mong manh thế như thư rác, lừa bịp, giả 

mạo, và các dạng khác của lừa dối làm sao mọi người có 

thể tin cậy được “mạng xã hội”? Ta hãy nhìn vào 

Wikipedia. Trong một thời gian rất ngắn, Wikipedia đã 

phát triển rộng hơn Encyclopedia Britannica (với 1.3 

triệu bài viết, so với đại thể 100,000 bài cho Britannica) 

và phổ biến hơn bởi vì nó tự do. Nhiều người hỏi tại sao 

chúng ta tin cậy vào thông tin chúng ta tìm thấy trên 

Wikipedia. Sau rốt, bất kì ai cũng có thể tạo ra một bài 

mới hay thay đổi mục hiện có, cho nên làm sao chúng ta 

có thể chắc rằng một bài báo Wikipedia đã không được 

tạo ra bởi một người vô giáo dục hay ai đó có mâu thuẫn 

quyền lợi? Với Web 2.0, bạn cần nghĩ về căn cước, tin 

cậy, và danh tiếng bởi vì chúng là "quan niệm cốt lõi 

điều cấu trúc lên xã hội và các tương tác giữa các thành 

viên của xã hội đó." Dưới dạng thực hành, e-business và 
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những tương tác có nghĩa trên Internet không thể xảy ra 

được chừng nào chúng ta còn chưa có mức độ tin tưởng 

rằng chúng ta biết cá nhân chúng ta đang chia sẻ cùng 

hay biết công ti chúng ta làm kinh doanh cùng, có danh 

tiếng tốt. 

Để kết luận, điều chúng ta thảo luận ở đây cung 

cấp cho các bạn cảnh quan nào đó về thế giới kích động 

của Web 2.0. Tôi hi vọng bằng việc nghiên cứu những 

vấn đề này các bạn sẽ hiểu rằng Web 2.0 còn nhiều hơn 

các trạm kết mạng xã hội đơn thuần như MySpace hay 

YouTube nhưng có thể được dùng cho nhiều điều như 

trinh sát doanh nghiệp và công cụ cộng tác. Điều quan 

trọng cho các bạn là nghĩ làm sao tận dụng ưu thế của 

công nghệ mới này và áp dụng nó và việc của bạn. 

 

Tác động của Web 2.0 lên chiến lược công ti 

David Rowe và Cassian Drew 

Có thời được bàn luận qua loa như một từ thông 

dụng ngây ngô của Thung lũng Silicon, Web 2.0 đang 

dần trở nên được thừa nhận như tập lớn các công nghệ, 

chiến lược kinh doanh, và xu hướng xã hội. Trong vấn 

đề tiếp theo, chúng tôi sẽ thảo luận về những công nghệ 

và quan niệm nằm bên dưới Web 2.0 - và điều chúng 

ngụ ý cho công ti. Học cách giải quyết các vấn đề gây 

nhiều tranh cãi về tin cậy, căn cước, và danh tiếng trực 

tuyến để cho tổ chức của bạn và khách hàng của nó 

không trở thành con mồi của lừa gạt trực tuyến. Khám 

phá cách bạn có thể dùng các kĩ thuật Web 2.0 để làm 

giầu cho ứng dụng trinh sát doanh nghiệp BI của công ti 
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của bạn, dẫn dắt việc chấp nhận ngày càng tăng của 

người dùng và "thông minh" ứng dụng lớn hơn. Và tìm 

ra cách bạn có thể hình thành và duy trì cộng đồng sản 

phẩm sống động sẽ làm cải tiến khả năng của bạn để 

chuyển giao phần mềm đúng vào thời gian đúng. "Điều 

mới tiếp" là ở đây - là tổ chức của bạn có sẵn sàng lấy ưu 

thế của nó không? 

Qua tiến hoá công nghệ tự nhiên và kinh doanh của 

thời kì dot-com, Web ngày nay rõ ràng là khác với Web 

năm năm trước. Dù chúng ta gọi nó là bất kì điều gì, 

luôn có những cơ hội mới ở thị trường cho việc bắt đầu 

kinh doanh như nhau. Thay vì là một biệt danh trống 

rỗng, "Web 2.0" thâu tóm một số xu hướng minh hoạ 

cho sự dịch chuyển có ý nghĩa trong hành vi của người 

phát triển, người tiêu thụ và doanh nghiệp. Điều này, đi 

kèm với sự kiện là Web 2.0 đang được thảo luận rộng rãi 

thế, tạo ra cơ hội để người ta lùi lại, kiểm điểm một số 

câu hỏi lớn hơn, và thám hiểm cách Web 2.0 có thể tác 

động vào chiến lược. 

Khi xem xét chiến lược, chúng ta đã lấy cái nhìn 

đương đại rằng chiến lược không phải là về lập kế 

hoạch, nó là về nhận diện sự gióng thẳng tốt nhất của 

năng lực và tài nguyên của công ti với môi trường bên 

ngoài [8]. Trong bài báo này, chúng ta xem xét những xu 

hướng Web 2.0 then chốt bên trong môi trường Internet, 

bên trong công ti, và bên trong môi trường thương mại. 

Rồi chúng ta thăm dò qui trình đánh giá năng lực và tài 

nguyên công ti với cái nhìn vào việc hiểu cách công ti có 

thể nắm lấy ưu thế của những cơ hội đang nổi lên. 
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Cảnh quan đang thay đổi 

Có nhiều định nghĩa về Web 2.0, nhưng một bài 

báo xêmina của Tim O'Reilly "Web 2.0 là gì" [18] cung 

cấp điểm bắt đầu logic. O'Reilly quan niệm cụm từ Web 

2.0 dựa theo quan sát rằng Web, đi xa từ vụ "sụp đổ" 

năm 2001, đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, và 

tiến hoá của nó hướng tới phương tiện phổ cập đã chứa 

ngày càng nhiều người và ứng dụng chỉ bổ sung thêm 

vào đà của nó. Tuy nhiên, Tim Berners-Lee, người có 

công với việc phát minh ra World Wide Web, mới đây 

đã đóng góp cho tranh luận này bằng việc vạch trần Web 

2.0 là "biệt ngữ vô dụng" [16]. Dù sao, ông ấy cũng đồng 

ý với hiệu quả trao quyền của Web và khả năng của nó 

nối mọi người và tạo điều kiện cho các loại cộng tác 

mới. Về phần mình, chúng tôi khuyến cáo rằng bạn nên 

kiểm điểm lại định nghĩa về Web 2.0 được mô tả nổi bật 

trong Wikipedia [22]. Bất kể sự cường điệu nào, các 

doanh nghiệp vẫn duy trì khái niệm của những năm 1990 

về "Internet" và "trực tuyến" ít có khả năng nhận diện 

được mối đe doạ và cơ hội trong tiến hoá của môi trường 

Web 2.0. 

 

Vấn đề con người 

Giống như phần mềm nguồn mở, Web 2.0 dường 

như đã nảy sinh từ ý chí của quần chúng. Triệu chứng 

thông thường cho Web 2.0 là "Web tham gia" [16], một 

thuật ngữ nhấn mạnh vào công cụ và nền tảng tạo khả 

năng cho người dùng viết blog, tag, bình luận, sửa đổi, 

gia tăng, xếp hạng và nói chung tham chiếu ngược tới 
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đóng góp của người khác. Quả vậy, nhiều bình luận đã 

hội tụ vào Web 2.0 trong biện minh công ti rằng các blog 

và wiki có thể thay thế hẳn cho các hệ thống truyền 

thông và quản lí tri thức khác bởi vì khả năng siêu của 

chúng nắm bắt tri thức ngầm ẩn, thực hành tốt nhất, và 

những kinh nghiệm liên quan trong toàn tổ chức [17]. Tri 

thức được tích luỹ của người trong tổ chức được coi một 

cách rộng rãi như tài sản có giá trị nhất của công ti, và 

công cụ Web 2.0 như vậy có thể nắm bắt tích cực (và 

ngấu nghiến) kí ức công ti, thậm chí từ những người đã 

về hưu hay đã chuyển đi. 

Trong thế giới Web 2.0, điều cũng rất mấu chốt là 

nghĩ ra bên ngoài tổ chức. Việc cháy tự phát của máy 

laptop Dell ở Nhật Bản đi kèm với cộng đồng những 

người mua được liên nối, có trao đổi đã lập tức gây tác 

động lên công ti đa quốc gia này - và sự vụ này chẳng 

mấy chốc đã được khắc ghi vào cơ sở tri thức tập thể của 

Wikipedia [3]. 

 

Web như một nền 

Một hiệu ứng then chốt khác của Web 2.0 là việc 

nổi lên của dịch vụ trực tuyến thay vì phần mềm đóng 

gói [16]. Các mô hình kinh doanh kết quả cung cấp các 

giao diện và cung cấp nội dung dịch vụ Web cùng với 

việc dùng lại các dịch vụ dữ liệu khác ở chỗ có thể được. 

Google là một thí dụ nổi bật về chuyển giao các dịch vụ 

Web. Các mô hình lập trình nhẹ đã nổi lên cho phép các 

hệ thống được nối lỏng và tiềm năng cho các ứng dụng 

hợp thành, trong đó dữ liệu và dịch vụ bổ sung được gắn 
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với nhau trong một ứng dụng -- thường được gọi là 

"mashup." Điều này có vẻ giống với cách tiếp cận kiến 

trúc hướng dịch vụ (SOA), một mục tiêu phát triển công 

ti được tán thưởng nhiều. Khi bạn lột bỏ sự cường điệu, 

điều này đơn giản đi tới việc thực hiện các dịch vụ sờ mó 

được và làm cho chúng thành sẵn có trong kiểu cách 

phân bố  đằng sau các API đã xác định rõ tương ứng với 

nhu cầu và mục đích doanh nghiệp. 

Để chấm dứt điều này, yêu cầu then chốt cho công 

ti (như đối lập với người tiêu thụ  ứng dụng Web 2.0) là 

ở chỗ các API và các dịch vụ đằng sau chúng rất có thể 

yêu cầu một chất lượng dịch vụ được thoả thuận. Chúng 

ta thám hiểu vấn đề này thêm dưới đây. 

 

Các ứng dụng trong trình duyệt 

Ajax (Asynchronous JavaScript và XML) là kẻ tạo 

khả năng kĩ thuật chính cho Web 2.0, chuyển giao các 

trang Web đáp ứng và tương tác mà không làm chậm trễ 

và quá tải liên kết với lập trình Web truyền thống. Nếu 

bạn đã dùng Pageflakes, Google Maps, hay Microsoft's 

Outlook Web Access (OWA), bạn đã quen thuộc với sức 

mạnh của Ajax. Trong khi Pageflakes là ứng dụng chủ 

yếu hội tụ vào người tiêu thụ, Google Maps chuyển giao 

giá trị doanh nghiệp thực bằng việc tạo khả năng cho các 

bên thứ ba truy nhập vào cơ sở dữ liệu thông tin và bản 

đồ của nó, qua các API đã công bố, để tạo ra các ứng 

dụng mới, phong phú hơn (như công ti định giá bất động 

sản housingmaps.com). 
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Ajax giúp gắn các dịch vụ tạp nham lại với nhau để 

chuyển giao kinh nghiệm phong phú, dựa trên trình 

duyệt mà thường được liên kết với các ứng dụng Web 

2.0. Với công ti, OWA có thể là ví dụ về Ajax sẵn sàng 

cho công ti được triển khai rộng nhất và đầu tiên. Được 

phát triển ban đầu vào cuối những năm 1990, OWA bây 

giờ có 70-80 triệu người dùng (đại diện xấp xỉ 70% các 

hộp thư Exchange đã triển khai) trong nhiều công ti 

Fortune. 

 

Tạo khả năng Enterprise 2.0 

Song song với tranh luận tổng thể Web 2.0, những 

người bình luận và nhà phân tích công nghiệp cũng bị 

phân chia về định nghĩa Web 2.0 cho công ti. Một nhà 

bình luận xác nhận rằng "Enterprise Web 2.0 = SOA" 

[2]. Một số người hội tụ vào rò rỉ của công nghệ Web 2.0 

người tiêu thụ (như VOIP) vào công ti [12]. Những 

người khác hội tụ vào xu hướng liên kết với kết mạng xã 

hội, cộng tác, và tự biểu hiện [17]. Quả vậy, những 

người đóng góp Wikipedia đã nhúng "Enterprise 2.0" 

vào bên trong lối vào "Phần mềm xã hội xí nghiệp"[5]. 

Chúng tôi tin rằng Web 2.0 cho công ti tổ hợp mỗi 

một trong các khía cạnh này và hệ quả là lớn hơn mỗi 

một trong các bộ phận. Nó cũng là lĩnh vực đang tiến 

hoá. Báo cáo gần đây của Gartner về các công nghệ đang 

nổi lên đặt Web 2.0 ở đỉnh vòng lên cao của nó, nói rằng 

"công nghệ Web 2.0 và các mô hình kinh doanh cho phối 

các công nghệ đang nổi lên" [6]. Báo cáo này cũng chỉ ra 

rằng Web 2.0 trong công ti chỉ mới là bắt đầu xảy ra, dự 
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đoán rằng một số khía cạnh sẽ không phải là "sẵn sàng 

công ti" trong 12-18 tháng nữa. Tuy nhiên, nhiều công 

nghệ tạo khả năng đã được thiết lập tốt và đang thành 

công tìm ra cách của chúng để đi vào công ti. 

Web 2.0 cho công ti là ứng dụng thông minh của 

xu hướng dựa trên Web đã được thảo luận tới giờ. Với 

CIO, Web 2.0 cũng bao gồm việc phát triển lặp, cập nhật 

ứng dụng đều đặn, và cách dịch vụ đăng cai. Ở đây 

chúng ta sẽ hội tụ vào ba khía cạnh then chốt và chỉ ra 

cách chúng được tạo khả năng  trong công ti, với tham 

chiếu tường minh tới nhà cung cấp giải pháp hàng đầu. 

 

Khai thác tính tập thể 

Wikis công ti 

Dresdner Kleinwort Wasserstein, bộ phận ngân 

hàng đầu tư có trụ sở châu Âu của Dresdner Bank, đã bắt 

đầu wiki đầu tiên của nó vào năm 1997. Tổ thiết kế của 

nó bây giờ dùng nó để theo dõi dấu vết việc hoàn thành 

các dự án dựa trên Web của nó trong thời gian thực. Bên 

cạnh đó, một cánh của tổ tài chính cầm cố dùng wiki để 

bổ sung e-mail, do vậy khử bỏ nhu cầu sàng lọc qua các 

hộp thư tới [4]. Những người quan sát thị trường trích 

dẫn những người chấp thuận wiki sớm khác, kể cả 

Symantec và Walt Disney [13], trong khi Gartner dự 

đoán rằng đến trước 2009, 50% công ti sẽ chấp nhận 

wiki như công cụ cộng tác [6]. 

Các nhà cung cấp wiki công ti rất được chú ý có cả 

Socialtext và JotSpot. Cả hai công ti này đều có hiện 
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diện hiện thời tại môi trường Fortune 500, với JotSpot 

nhắm tới làm dễ dàng cho người dùng công ti trong kinh 

nghiệm wiki bằng việc bổ sung thêm một chuỗi những 

công cụ quen thuộc, kiểu Microsoft Office để nâng cao 

năng suất và hấp thu. Microsoft cũng chuyển giao chức 

năng wiki cho công ti qua Dịch vụ SharePoint Windows 

(tập các tính năng của Windows Server 2003), điều cung 

cấp các công cụ cộng tác phong phú, kể cả không gian 

làm việc tổ, RSS, và làm blog. 

 

Blog công ti 

Blog công ti cũng đã trở nên được thừa nhận rộng 

rãi hơn. Cựu nhân viên của Microsoft Robert Scoble đã 

làm blog từ lâu [21], và chúng ta bây giờ thấy các quan 

chức điều hành của Sun Microsystems và General 

Motors đóng góp cho "blog quyển." Không giống wikis, 

blog phù hợp hơn để tham gia vào đối thoại với khán giả 

rộng hơn -- thường là ở ngoài. Dạng trao đổi này có 

người bênh kẻ chống, và tổ chức cần cố gắng giữ cân 

bằng giữa trao đổi công ti được làm nhẹ bớt và đối thoại 

cởi mở, tới mức trần trụi [20]. 

Mặc  cho ích lợi của việc có đối thoại cởi mở hơn 

với công nghiệp và khách hàng của bạn (nỗ lực của 

Scoble được tín nhiệm rộng rãi với việc đưa khuôn mặt 

mang tính người nhiều hơn vào công ti phần mềm lớn 

nhất thế giới), việc thu hồi vốn đầu tư của viết blog khó 

mà định lượng được. Cũng có rủi ro cố hữu của việc làm 

blog, như quan hệ công chúng tiêu cực từ những người 

viết blog bất hạnh, rò rỉ thông tin không đúng lúc, và 
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trách nhiệm phỉ báng về đăng lời phỉ báng qua những 

kênh công ti không được điều phối. Để đáp ứng lại các 

nhân tố này, từng công ti cần đánh giá liệu việc viết blog 

có khớp với mô hình của nó hay không và làm sao quản 

lí được việc viết blog. 

 

Mạng xã hội 

Gartner nêu bật phân tích mạng xã hội như một xu 

hướng CNTT công ti khác có liên quan tới Web 2.0 có 

nghĩa [6]. Tương phản với các trạm kết mạng xã hội 

người tiêu thụ như mạng ưa chuộng của thanh thiếu niên 

MySpace.com, các trạm hội tụ vào doanh nghiệp như 

Visible Path và LinkedIn đã tự chứng minh chúng bằng 

việc giúp thiết lập vị trí bán và triển vọng thuê người từ 

các liên hệ tập thể các đồng nghiệp [19]. Sau rốt, các 

doanh nghiệp đơn giản là các mạng được hình thành để 

làm hay bán cái gì đó, và "vốn quan hệ" thu được trong 

sự tín nhiệm. 

Open BC/XING đại diện cho mạng lớn nhất các 

nhà chuyên môn châu Âu, và trạm này cũng có công với 

việc cung cấp mô hình thương mại khả thi đầu tiên có 

thể cho công ti kết mạng xã hội. Hiện thời trong giai 

đoạn beta là Cogenz, một công tin đánh dấu sách xã hội 

có trụ sở ở Anh đang nhằm tới việc tranh đua thành công 

của người tiêu thụ của del.icio.us. Và Microsoft đang đặt 

việc thay đổi mạng nội bộ lên kết mạng xã hội với việc 

đưa ra của Office SharePoint Server 2007, có bao hàm 

cấu phần kết mạng xã hội dùng thông tin về trách nhiệm, 

kĩ năng và trao đổi điện tử của tổ chức của bạn để giúp 
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nhận diện các đồng nghiệp với mối quan tâm và trách 

nhiệm chung hay tri thức chuyên gia bổ sung. 

 

Ứng dụng hợp thành và phần mềm như 
dịch vụ (SAAS) 

Thực hiện các ứng dụng công ti như dịch vụ, công 

bố giao diện của chúng qua các chuẩn Internet đã thiết 

lập tốt (tức là, các API dùng XML và REST), và phát 

triển các ứng dụng hợp thành (như, mashups công ti) là 

khả thi về mặt kĩ thuật bây giờ với các kĩ năng đã sẵn có 

[9]. Hơn nữa, McKinsey kết luận trong một báo cáo công 

nghiệp gần đây rằng SaaS (phương pháp chuyển giao 

Web 2.0 chiếm ưu thế) đã thu được lực kéo trong một số 

miền ứng dụng công ti -- như trả lương, quản lí vốn con 

người, CRM, hội nghị, mua sắm, hậu cần, dịch vụ thông 

tin, và thương mại điện tử -- và sẽ làm ra ích lợi qua 

miền chéo ứng dụng rộng hơn nhiều trong ba năm tới 

[1]. IBM cũng đang thấy mối quan tâm tăng lên và nhu 

cầu cho mashups công ti. Công ti này gần đây đã xác 

định khuôn khổ dùng các dịch vụ Web và công nghệ 

wiki để cho phép mọi người tạo ra các ứng dụng đã 

chuyên biệt hoá trong ít hơn năm phút [14]. 

Được tổ hợp lại, những xu hướng này trỏ tới các 

ứng dụng hợp thành, nhẹ cân nhưng tổ hợp hiệu quả dữ 

liệu và dịch vụ từ nhiều dịch vụ và ứng dụng, yêu cầu 

chỉ một lượng tối thiểu mã bổ sung. Có nhiều ví dụ về 

mashups công ti thấy được -- cho dù chúng không chính 

thức chạy theo cái nhãn đó. Bốn năm trước, Microsoft 

Anh đã phát triển một ứng dụng hợp thành tổ hợp an 
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toàn dữ liệu nhân viên với dữ liệu trả lương được cung 

cấp (và quản lí) từ bên ngoài từ Sage, một nhà cung cấp 

giải pháp trả lương và kế toán Anh hàng đầu, cho nên 

nhân viên có thể hoàn thành đóng thuế của họ trực tuyến 

và rồi gửi trực tiếp cho dịch vụ tự khai thuế trực tuyến 

của chính phủ Anh. Một thành công được ghi tài liệu gần 

đây là kinh nghiệm mashup của Sprint Nextel. Được sinh 

ra từ chiến lược SOA thực hiện lâu dài, mashup của 

Sprint cho phép công ti thực hiện hiệu quả các ứng dụng 

như dịch vụ định vị người bán trực tuyến có tổ hợp thông 

tin bản đồ với dữ liệu người bán đã đăng kí. Công ti này 

coi thành công của mình với mashups là do thời gian 

dành phát triển chính sách thích hợp và nền đảm bảo 

chất lượng dịch vụ [10]. 

 

Trưởng thành các công cụ phát triển 

Một bài phê bình gần đây của nhà bình luận công 

nghiệp Dion Hinchcliffe về Web 2.0 cho thấy các công 

cụ có phẩm chất rất tốt để xây dựng các mashup công ti 

[11]. Công cụ duy nhất được làm nổi bật là Data 

Mashups, bộ xây dựng ứng dụng Web trực quan kéo và 

thả được lựa chọn vì sự dễ sử dụng về quan niệm của nó 

(tuy nhiên nó vẫn ở dạng beta khi chúng tôi viết bài báo 

này). Một bài phê bình gần đây thấy các ứng dụng phát 

triển như Nexaweb, đã khoe về một danh sách lớn các 

khách hàng tham chiếu, có cả Siemens và ngân hàng đầu 

tư toàn cầu Jefferies & Company. 

IBM đang làm việc trên dự án có tên QEDwiki 

(wiki được thực hiện nhanh chóng và dễ) nhờ nó doanh 
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nhân có thể phát triển các trang Web riêng của họ bằng 

các cấu phần kéo và thả trên một bảng màu [7]. Được 

hội tụ vào việc chuyển giao "ứng dụng wiki" nhanh và 

mạnh, như bảng điều khiển của người bán hàng, dự án 

này được công bố vào tháng 11/2005 và được duyệt xét 

lại vào tháng 4/2006 [15]. Với hội tụ tương tự vào các 

cách nhìn thông tin hợp thành tự xây dựng, Microsoft 

Office SharePoint Server 2007 tạo khả năng kéo và thả 

của Web Parts1 tích hợp với các kho dữ liệu công ti và 

các dịch vụ Web để trộn dữ liệu và thông tin có liên quan 

cho người dùng. Việc phát triển của các Web Parts này 

được thực hiện bằng việc dùng môi trường phát triển 

điển hình như Microsoft Visual Studio 2005. 

Như với phát triển của các ứng dụng trong trình 

duyệt, đã được biết, Ajax vẫn còn là chuẩn mặc nhiên. 

Nhiều người chấp thuận sớm đã phát triển thư viện Ajax 

riêng của họ và hội tụ vào việc dùng khuôn khổ nguồn 

mở. Thách thức với môi trường này bao gồm an ninh, 

tính toàn vẹn, và kiểm thử. Các nền thương mại nâng cao 

hơn đang có sẵn từ các nhà cung cấp như Tibco, JackBe, 

hay Backbase. Ruby trên khuôn khổ phát triển Rails 

Web đưa vào ngôn ngữ riêng của nó, Ruby, với hội tụ 

vào năng suất người lập trình Web. Tuy nhiên,  có thể là 

các nhà cung cấp lớn hơn, như Microsoft với dự án Atlas 

của họ và Sun với Java EE của họ, Ajax chung cuộc sẽ 

thắng trên phần lớn cộng đồng người phát triển công ti, 

đặc biệt khi từng nhà cung cấp tích hợp đầy đủ các nỗ 

lực này vào nền phát triển của nó. 
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Tích hợp chiến lược 

Vì quan niệm của nó, Internet đã trưởng thành từ 

việc cung cấp thông tin trực tiếp sang cộng đồng kinh tế 

và xã hội do người dùng dẫn lái được làm mạnh bởi 

nhiều nền phổ cập. Hệ quả là phần lớn các toorchwsc đã 

phải xem xét lại tác động chiến lược của thay đổi cảnh 

quan và các công nghệ tạo khả năng sẵn có. 

 

Chiếm và duy trì khách hàng 

Cùng với khả năng trao đổi, cộng tác và xuất bản, 

người mua bây giờ có quyền lực phân biệt tích cực so 

với các nhãn hiệu. Việc tiếp thị và làm giá sản phẩm đã 

trở thành trong suốt hơn, và công ti không còn kiểm soát 

quan hệ công chúng PR. Người mua cả ở mức người tiêu 

thụ và B2B đã tăng thêm quyền lực qua việc tham gia 

phong phú vào các cộng đồng trực tuyến và có truy nhập 

vào cấu trúc giá và phản hồi khách hàng khác. Trong khi 

điều này không hợp nhất nhóm người mua hay tăng 

quyền lực mua, việc trao đổi tức khắc và thời sự toàn cầu 

giữa những người mua có tạo ra vị thế mạnh. 

Trong thế giới Web 2.0, người mua cũng tận 

hưởng quyền lực tăng lên qua khả năng của họ để 

chuyển đổi nhà cung cấp với giá ít hay không mất phí. 

Các dịch vụ qua Internet là chủ đề Web 2.0 mạnh, và khi 

người mua tiếp tục chấp nhận SaaS, các tổ chức có thể 

kinh nghiệm nổi sóng khách hàng cao hơn theo kiểu cấp 

phép truyền thống và thị trường thiết đặt.  Để chống lại 

xu hướng lớn hơn của khách hàng chuyển đi và làm dễ 

dàng ngày càng tăng cho việc làm như vậy, các tổ chức 
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sẽ phải xây dựng "rào cản đi ra" khác để làm giảm thiểu 

việc nổi sóng khách hàng. May mắn cho người tiêu thụ, 

những rào cản như thế có thể bao gồm sự tham gia của 

khách hàng được làm phong phú thêm, phát kiến được 

nhằm tăng giá trị khách hàng, và các mức cao hơn của sự 

thân thiết khách hàng qua việc duy trì và phân tích dữ 

liệu. Mô hình một cú nhấn chuột của Amazon.com là ví 

dụ đơn giản -- ngay cả phiền phức của việc gõ lại địa chỉ 

và số thẻ Visa của bạn lúc đi ra với đối thủ cạnh tranh 

cũng là rào cản chuyển đổi. 

Rõ ràng rằng trong thế giới của Web 2.0, dữ liệu là 

chìa khoá, dù nó là dựa trên khách hàng hay tài sản sở 

hữu riêng. Nhiều công ti, nếu không nói là tất cả, thành 

công về Web 2.0 đều đạt tới nguồn ưu thế thông qua thu 

thập, thao tác, và làm giầu khối lượng dữ liệu của người 

dùng. Với các công ti vận hành trong môi trường cạnh 

tranh mới này, nơi động cơ so sánh giá cả đang được làm 

thành hàng hoá gần nhu cho mọi thứ, quản lí và làm giầu 

dữ liệu sẽ trở thành nhân tố thành công mấu chốt. Bên 

ngoài dữ liệu, tiềm năng của mashup của Web 2.0 sẽ 

giúp mở rộng thêm miền khách hàng và giao tác được 

tham gia qua Web, tạo khả năng cho các giao tác phức 

tạp hơn có yêu cầu mức độ đánh giá cao hơn. Khi các 

giao tác Internet tăng về phạm vi, khách hàng sẽ yêu cầu 

mức độ tham gia sâu hơn trước khi cam kết mua. 

McKinsey & Company thấy nhu cầu tăng lên này cho 

tương tác ngầm ẩn [1] là miền then chốt nơi các mashups 

sẽ tạo khả năng cho qui trình bán tăng cường con người 

được tự động hoá và được đổi qui mô qua Web. 
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Ưu thế cạnh tranh và rào cản đi vào 

Trong khi tao khả năng cho khách hàng, các dịch 

vụ chuyển giao dựa trên Internet, một thị trường các 

trạm đang mở rộng, và dữ liệu được làm phong phú sẽ 

thay đổi một số khía cạnh của cạnh tranh trong nhiều 

ngành công nghiệp, hầu như không thể nào chúng sẽ tác 

động tới các nhân tố nền tảng, như qui mô hiệu lực tối 

thiều, đường cong kinh nghiệm, rào chắn điều chỉnh, hay 

sự mạnh mẽ về vốn. Tất nhiên, các ngành công nghiệp 

dựa trên mức độ chi tiêu vốn phát triển phần mềm cao 

như cái ngăn cản đi vào có thể thành mong manh với 

những kẻ mới vào mà chuyển giao các ứng dụng mashup 

và SaaS cạnh tranh từ cơ sở chi phí thấp hơn. Chi phí kết 

cấu nền không còn là rào cản, vì chúng dễ dàng bị vượt 

qua do dung lượng thuê bao hay qua việc thúc bẩy các 

tài nguyên và công cụ của người dùng (như CacheLogic 

làm). Các chi phí khác có thể được giảm bớt với sự hài 

lòng do người dùng sinh ra và kết cấu nền nguồn mở, do 

vậy cung cấp các cơ hội thêm cho những người mới vào 

thị trường. 

Với việc nổi lên của Web 2.0, các chiến lược 

phòng thủ truyền thống như API tài sản riêng ít được 

chấp nhận trên thị trường. Thực tế, việc mở các API có 

thể tạo ra nguồn ưu thế tốt hơn nhiều. Salesforce.com 

mang cờ Web 2.0 điển hình cho việc thực hiện thành 

công ưu thế "kẻ đi đầu tiên" trong việc mở API của nó 

và tạo ra hiệu quả mạng của các sản phẩm bổ sung của 

bên thứ ba. Giá trị của nền CRM của Salesforce.com đã 

được tăng lên đáng kể qua thị trường gắn thêm bên thứ 

ba của công ti; càng nhiều người tham gia vào mạng, nền 

của công ti càng có giá trị. 
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Tất nhiên, không phải tất cả các hãng đều có thể là 

người đầu tiên vào thị trường, và hiệu quả mạng chỉ là 

một trò chơi chiến lược -- và do vậy không thể phù hợp 

với mọi tình huống. Phát triển một chiến lược Web 2.0 

hiệu quả để phù hợp với tình huống duy nhất yêu cầu tư 

duy rộng và nên bắt đầu bằng việc hiểu năng lực và tài 

nguyên cốt lõi của tổ chức. 

 

Lấy cái nhìn dựa trên tài nguyên 

Nhiều tổ chức lấy cái nhìn thị trường, bắt đầu hình 

thành chiến lược bằng việc hỏi các câu hỏi như "Chúng 

ta phục vụ thị trường nào?" và "Ai là khách hàng của 

chúng ta?" Tuy nhiên, với các hãng có quảng cáo thương 

mại trên Internet hay được hội tụ vào phần mềm theo 

cách nào đó, việc dùng khách hàng làm cơ sở của chiến 

lược có thể thành vấn đề. 

Trong thế giới mà sự ưa chuộng của khách hàng 

luôn biến động, và nơi mà căn cước khách hàng và công 

nghệ phục vụ khách hàng đang thay đổi, lấy cách tiếp 

cận dựa trên tài nguyên tới chiến lược có thể cung cấp sự 

ổn định tốt hơn. Trong những năm 1990, cái nhìn dựa 

trên tài nguyên của hãng đã làm mạnh thêm tính phổ 

biến khi người điều hành thấy rằng việc xác định hãng 

dưới dạng cái gì là khả năng thực hiện của nó đã làm nảy 

sinh kết quả trong chiến lược thành công nhiều, khi được 

đo bằng kết quả, hơn là lấy cái nhìn thị trường rộng hơn. 

Tất nhiên, ngay cả các doanh nghiệp có hiểu biết kĩ 

thuật sẽ hiếm khi có tài nguyên và năng lực được yêu 

cầu để chiếm ưu thế ngay của toàn bộ hiện tượng Web 
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2.0. Điều quan trọng hơn, có nhiều doanh nghiệp không 

quan tâm trở thành các công ti Web 2.0. Bất kể tới mối 

quan tâm của tổ chức tới Web 2.0, việc đánh giá năng 

lực và tài nguyên bên trong hoàn cảnh của môi trường 

Web 2.0 có thể giúp cho công ti nhận ra bất kì điểm 

mạnh hay điểm yếu nào mà có thể có tác động dài hạn 

nếu thị trường tiếp tục đi theo xu hướng Web 2.0. 

 

Phân tích so sánh 

Salesforce.com được thành lập năm 1999 với viễn 

kiến về chuyển giao các ứng dụng dựa trên Internet; tiếp 

sau đó, hãng đã phát triển năng lực và thu nhận hay phát 

triển tài nguyên để hỗ trợ cho viễn kiến đó. May mắn, 

việc nhìn xa của người sáng lập đã có hiệu lực, và doanh 

nghiệp bây giờ chiếm vị trí tốt trong môi trường Web 

2.0. 

Salesforce.com đã lấy ưu thế của năng lực tổng thể 

của nó và đi theo xu hướng này rất tốt. Công ti đã đạt tới 

và tạo ra khía cạnh cộng đồng của doanh nghiệp qua các 

ứng dụng bổ sung phát triển cộng đồng, các blogs, và các 

xêmina cộng đồng rộng hơn và tham gia vào các biến cố. 

Tương phản lại, Sage, nhà xuất bản các ứng dụng 

CRM Act! và SalesLogix, có gốc rễ trong phần mềm 

đóng gói, nơi các tổ phát triển ứng dụng, hiện diện bán 

lẻ, quản lí kênh, và các tổ hỗ trợ lớn đã là người dẫn lái 

thành công. Để đáp ứng với nhu cầu thị trường, công ti 

đã phát triển phiên bản có khả năng Internet của Act!, 

nhưng nó đã không theo đuổi các khía cạnh quan trọng 

khác của Web 2.0. 
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So sánh năng lực và tài nguyên tương đối của hai 

đối thủ cạnh tranh này chỉ ra cách thay đổi thị trường có 

thể làm yếu một vị thế chiến lược có thời đã là mạnh 

(xem Hình 1 và 2) bằng việc nâng tầm quan trọng của 

các năng lực khác. Trước khi thảo luận về hai công ti 

này, chúng tôi muốn nói rằng mục đích của so sánh này 

không phải là nói công ti này tốt hơn công ti kia. Thay vì 

thế, nó làm sáng tỏ cách các nhân tố được coi là quan 

trọng trong Web 2.0 đã dịch chuyển cân bằng quyền lực 

xa khỏi các công ti cấp phép phần mềm truyền thống. 

 

Hình 1 -- Phân tích của Sage Act! về năng lực và 

tài nguyên của Web 2.0. 
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Hình 2 -- Phân tích của Salesforce.com về năng lực và 

tài nguyên của Web 2.0. 

 

Bằng việc so sánh sức mạnh tương đối của công ti 

với tầm quan trọng của những sức mạnh đó trong thị 

trường, điều rõ ràng là sức mạnh trước đây là mấu chốt 

cho thành công trong thị trường bán lẻ bị ép co lại đã trở 

thành thừa không cần thiết trong môi trường Web 2.0. 

Hơn nữa, các năng lực và tài nguyên có thời được coi là 

không liên quan có thể nhanh chóng trở thành điểm yếu. 

Phân tích về năng lực và tài nguyên của Sage nhận diện 

sự dịch chuyển tương đối quan trọng sang môi trường 

Web 2.0 và phơi bầy nhiều điểm yếu, làm sáng tỏ các đe 



 

187 

 

doạ từ những kẻ cạnh tranh Web 2.0. Tài nguyên và 

năng lực của công ti được gióng thẳng tốt hơn nhiều với 

thành công trong thị trường phần mềm truyền thống bị 

ép co lại, nơi các kênh bán, sự hiện diện bán lẻ, tổ bán 

hàng, và hỗ trợ là quan trọng. Vấn đề cho Sage là, làm 

sao những năng lực và tài nguyên này có thể được gióng 

thẳng tốt hơn tới việc làm tối đa thu hồi vốn được sử 

dụng trong toàn công ti mà xu hướng Web 2.0 sẽ chi 

phối thị trường? 

Tương phản lại, Salesforce.com cung cấp một ví 

dụ mạnh về tổ chức gióng thẳng thành công năng lực và 

tài nguyên của nó với thị trường Web 2.0, đó là lí do tại 

sao chúng tôi đã dùng nó như trường hợp tham chiếu 

trong ví dụ của chúng tôi. 

 

Kết luận 

Không phải tất cả các công ti đều có thể biến đổi 

thành công ti Web 2.0 qua đêm -- không phải tất cả các 

công ti đều có ham muốn này. Nhưng mọi công ti đều 

phải xem xét tới tác động của Web 2.0 lên chiến lược 

kinh doanh của mình và tiến hành phân tích để hiểu tốt 

hơn cách nó có thể tận dụng ưu thế của Web 2.0. 

Các cơ hội tồn tại để tạo ra giá trị bằng cách khai 

thác xu hướng và công nghệ Web 2.0 như phân tích 

mạng xã hội, cộng tác tri thức tập thể (như, wikis và 

không gian ngang quyền), ghép nối khách hàng rộng 

(như, qua blogs), và SaaS (dẫn tới trộn lẫn và ứng dụng 

hợp thành). Web 2.0 cũng nêu ra các rủi ro. Trong môi 

trường thương mại, người mua đã tăng quyền lên và đòi 
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hỏi các dịch vụ trực tuyến phong phú hơn, thích nghi 

nhiều hơn; trừ phi các nhà cung cấp có thể tạo ra sự dính 

líu mạnh, thì người mua mới có thể dễ dàng chuyển 

sang. 

Chúng ta hài lòng rằng các công ti ít nhất cũng 

phải thừa nhận và xem xét những xu hướng và công 

nghệ này, bởi vì sân chơi đã dịch chuyển rất có ý nghĩa. 

Các hãng thành công đang thực hiện những giải pháp tốt 

hơn, tạo ra giá trị khách hàng, và duy trì khách hàng qua 

việc làm giầu dữ liệu người dùng. Phân tích năng lượng 

và tài nguyên là cách mạnh mẽ để thám hiểm cách thị 

trường đặt giá trị mới lên tài sản công ti mà đã dẫn tới 

thành công trong quá khứ. Các công ti đang được quảng 

cáo trên Internet và thị trường phần mềm -- và ham 

muốn quảng cáo thêm với Web 2.0 -- nên lấy thời gian 

để xem xét tới tác động của thay đổi trong môi trường và 

điều chỉnh các chiến lược của họ tương ứng. 

 

Diễn đàn Internet 

Diễn đàn Internet, hay bảng tin, là trạm thảo luận 

trực tuyến nơi mọi người có thể giữ các cuộc nói chuyện 

dưới dạng các thông điệp đã được đăng. Chúng khác với 

phòng chat ở chỗ các thông điệp ít nhất được lưu trữ tạm 

thời. Cũng vậy, tuỳ theo mức độ truy nhập của người 

dùng hay do thiết đặt của diễn đàn, một thông điệp được 

đăng có thể cần được người điều tiết chấp thuận trước 

khi nó trở thành thấy được. 

Diễn đàn có một tập cách nói liên kết với chúng; 

như một cuộc trao đổi được gọi là một "mạch." 
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Diễn đàn thảo luận có phân cấp hay có cấu trúc 

như cây: diễn đàn có thể chứa một số các diễn đàn con, 

từng diễn đàn con có thể có vài chủ đề. Trong một chủ 

đề của diễn đàn, từng trao đổi thảo luận mới được bắt 

đầu được gọi là một mạch, và có thể được đáp lại bởi 

nhiều người tuỳ thích. 

Tuỳ theo thiết đặt của diễn đàn, người dùng có thể 

là vô danh ha phải đăng kí với diễn đàn và rồi đăng nhập 

sau đó để đăng các thông điệp. Trên hầu hết các diễn đàn, 

người dùng không phải đăng nhập để đọc các thông điệp 

hiện có. 

Diễn đàn hiện đại bắt nguồn từ bảng tin, và là tiến 

hoá công nghệ của hệ thống bản tin quay số. Từ quan 

điểm công nghệ, diễn đàn hay bảng tin là ứng dụng web 

quản lí nội dung do người dùng phát sinh ra.  

Các diễn đàn Internet thời đầu có thể được mô tả là 

phiên bản web của danh sách gửi thư điện tử hay nhóm 

tin (như có trong Usenet); cho phép mọi người đăng các 

thông điệp và bình luận về các thông điệp khác. Những 

phát triển về sau đã tranh đua với các nhóm tin hay danh 

sách cá nhân khác nhau, cung cấp nhiều thứ hơn một 

diễn đàn, chuyên cho chủ đề đặc biệt.  

Diễn đàn thực hiện chức năng tương tự như chức 

năng của hệ thống bảng tin quay số và mạng 

Usenet được tạo ra đầu tiên từ cuối những năm 

1970. Các diễn đàn dựa trên web ra đời từ những năm 

1994, với dự án WIT của Liên đoàn W3 Consortium và 

bắt đầu từ đó, nhiều phương án đã được tạo ra. Cảm giác 

về cộng đồng ảo thường phát triển quanh các diễn đàn có 

người dùng đều đặn. Công nghệ, trò chơi video, thể thao, 
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âm nhạc, thời trang, tôn giáo và chính trị là các khu vực 

phổ biến cho các chủ đề diễn đàn, nhưng có những diễn 

đàn với số lượng chủ đề khổng lồ. Cách nói Internet và 

các macro hình ảnh phổ biến qua Internet có đầy rẫy và 

được dùng rộng rãi trong các diễn đàn Internet. 

Các gói phần mềm diễn đàn có sẵn rộng rãi trên 

Internet và được viết trong đa dạng ngôn ngữ lập trình 

như PHP, Perl, Java và ASP. Cấu hình và bản ghi của bài 

đăng có thể được lưu trong các tệp văn bản hay trong cơ 

sở dữ liệu. Từng gói đưa ra các tính năng khác nhau, từ 

cơ sở nhất, cung cấp việc đăng bài chỉ dạng văn bản, cho 

tới các gói chuyên sâu hơn, cung cấp hỗ trợ đa phương 

tiện và mã định dạng (thường được biết tới là BBCode). 

Nhiều gói có thể được tích hợp dễ dàng vào trong 

website hiện có để cho phép khách thăm đăng bình luận 

về các bài. 

Nhiều ứng dụng web khác, như phần mềm weblog, 

cũng tổ hợp các tính năng diễn đàn. Ứng dụng 

Wordpress bình luận ở đáy các bài đăng blog cho phép 

thảo luận theo một mạch về bất kì bài đăng blog 

nào. Slashcode, mặt khác, còn phức tạp hơn, cho phép 

thảo luận theo mạch đầy đủ và tổ hợp việc điều tiết vững 

chắc và hệ thống siêu điều tiết cũng như nhiều tính năng 

hồ sơ sẵn có cho người dùng diễn đàn. 

 

Cấu trúc diễn đàn 

Diễn đàn bao gồm một cây như cấu trúc danh mục. 

Trên đỉnh là "Phân loại." Diễn đàn có thể được chia 

thành các phân loại cho các trao đổi thảo luận liên quan. 

Dưới các phân loại là các diễn đàn con và những diễn 
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đàn con này có thể được chia thêm thành các diễn đàn 

con nữa. Chủ đề (thường được gọi là mạch) nằm ở mức 

thấp nhất của các diễn đàn con và đây là chỗ các thành 

viên có thể bắt đầu thảo luận của họ hay bài đăng của họ. 

Về mặt logic các diễn đàn được tổ chức thành tập hữu 

hạn các chủ đề chung (thường với một chủ đề chính) 

được dẫn lái và cập nhật bởi một nhóm có tên là thành 

viên, và được quản lí bởi nhóm những người điều 

tiết. Nó cũng có thể có cấu trúc đồ thị.   

Nhóm người dùng 

Một cách nội bộ, diễn đàn kiểu phương Tây tổ 

chức các khách thăm và những thành viên đăng nhập vào 

nhóm người dùng. Đặc quyền và quyền được trao cho 

mọi người dựa trên các nhóm này. Người dùng diễn đàn 

có thể tự động được cất nhắc lên nhóm người dùng nhiều 

đặc quyền hơn dựa trên tập tiêu chí do người quản trị đặt 

ra. Một người xem một mạch theo kiểu thành viên sẽ 

thấy một hộp nói rằng anh ta không có quyền đệ trình 

thông điệp ở đó, nhưng người điều tiết sẽ có thể thấy 

cùng hộp đó ban quyền cho anh ta truy nhập vào nhiều 

hơn chỉ đăng thông điệp.  

Người dùng không đăng kí của trạm được gọi 

chung là khách hay khách thăm. Khách điển hình được 

ban cho quyền truy nhập vào mọi chức năng mà không 

yêu cầu thay đổi cơ sở dữ liệu hay vi phạm tính riêng tư. 

Khách có thể xem các bình luận trên diễn đàn hay dùng 

các tính năng như đánh dấu đọc, nhưng đôi khi người 

quản trị sẽ không cho phép khách thăm đọc diễn đàn của 

họ vì để khuyến khích họ trở thành thành viên đăng 

kí. Người là khách thăm rất thường xuyên của diễn đàn, 

một mục hay thậm chí một mạch được tham chiếu tới 
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như một kẻ ẩn kín và thói quen vào đó được tham chiếu 

như việc ẩn kín. Thành viên có đăng kí thường sẽ tham 

chiếu tới bản thân họ là ẩn kín trong một vị trí đặc biệt, 

điều nói rằng họ không có ý định tham gia vào mục đó 

nhưng thích đọc các đóng góp cho nó. 

Người điều tiết 

Người điều tiết (dạng viết tắt là: "mod") là người 

dùng (hay nhân viên) của diễn đàn được ban cho quyền 

truy nhập vào các bài đăng và mạch của mọi thành viên 

với mục đích điều tiết thảo luận (tương tự như trọng tài) 

và cũng giữ cho diễn đàn được sạch sẽ (làm vô hiệu hoá 

tin rác và chương trình gửi tin rác v.v.). Vì họ có quyền 

truy nhập vào mọi bài đăng và mạch trong khu vực trách 

nhiệm của họ, điều thông thường là người bạn của người 

chủ trạm này được đề bạt làm người điều tiết cho nhiệm 

vụ như vậy. Người điều tiết cũng trả lời mối quan tâm 

của người dùng về diễn đàn, các câu hỏi chung, cũng 

như đáp ứng với những phàn nàn riêng. Họ cũng có thể 

làm bất kì cái gì để giúp một tay cho người dùng khi 

cần. Bản thân người điều tiết có thể có các hạng: một số 

có thể được cho đặc quyền người điều tiết mod đối với 

chủ đề hay mục đặc biệt (được gọi là "cục bộ"), trong 

khi những người khác (được gọi là "toàn cục" hay "cấp 

cao") có thể được phép truy nhập vào bất kì đâu. Các đặc 

quyền chung của người điều tiết bao gồm: xoá, gộp, di 

chuyển và chia nhỏ bài đăng và mạch, khoá, đổi tên, dán 

các mạch, cấm, dừng lại, gỡ dừng lại, gỡ cấm, cảnh báo 

thành viên, hay thêm, sửa, loại bỏ việc bỏ phiếu cho cách 

mạch.  

Về bản chất, chính nghĩa vụ của người điều tiết là 

quản lí việc hàng ngày của diễn đàn hay ban vì điều đó 
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áp dụng cho luồng các đóng góp và tương tác của người 

dùng. Hiệu quả tương đối của việc quản lí người dùng 

này tác động trực tiếp tới chất lượng diễn đàn nói chung, 

sự hấp dẫn của diễn đàn, và tính hữu dụng của nó như 

cộng đồng những người có tương quan nhau. 

Người điều tiết cũng có các phân loại như. "Người 

điều tiết toàn cục " và chỉ "Người điều tiết." Người điều 

tiết toàn cục có quyền điều tiết toàn thể diễn đàn trong 

khi những người điều tiết có thể được phân công chỉ cho 

các diễn đàn con. 

Người quản trị 

Người quản trị (viết tắt: "admin") quản lí các chi 

tiết kĩ thuật được cần tới để vận hành trạm. Hiểu thông 

thường, họ có thể đề bạt (và cất chức) các thành viên 

thành người điều tiết, quản lí các qui tắc, tạo ra các mục 

và mục con, cũng như thực hiện bất kì thao tác cơ sở dữ 

liệu nào (sao lưu cơ sở dữ liệu v.v.). Người quản trị 

thường hành động như người điều tiết. Người quản trị 

cũng có thể đưa ra các thông báo cho toàn thể diễn đàn, 

hay thay đổi dáng vẻ (còn gọi là làn da) của diễn đàn. 

Cũng có nhiều diễn đàn mà người quản trị chia sẻ tri 

thức của họ như AdminForum.  

Bài đăng 

Bài đăng là một thông điệp do người dùng đệ trình 

được bao trong một khối có chứa các chi tiết của người 

dùng và ngày giờ nó được đệ trình. Các thành viên 

thường được phép sửa hay xoá bài đăng riêng của họ. 

Bài đăng được chứa trong các mạch, nơi chúng xuất hiện 

như các hộp cái nọ sau cái kia. Bài đăng đầu tiên bắt đầu 

mạch; điều này có thể được gọi là TS (thread starter-bắt 

http://www.adminforum.org/
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đầu mạch) hay OP (original post- bài gốc). Bài đăng tiếp 

theo trong mạch được ngụ ý là tiếp tục thảo luận về bài 

đăng đó, hay đáp lại việc trả lời của người khác; điều khá 

thông thường cho các thảo luận là hay bị trả lời trệch. 

Bài đăng có giới hạn nội bộ thường được đo theo 

kí tự. Thường một bài được yêu cầu phải có thông điệp 

độ dài tối thiểu 10 kí tự. Bao giờ cũng có giới hạn trên 

nhưng hiếm khi được đạt tới – phần lớn cho phép có 

10,000, 20,000, 30,000, hay 50,000 kí tự. 

Phần lớn các diễn đàn đều giữ dấu vế số bài đăng 

của người dùng. Số bài đăng là cách đo bao nhiêu bài 

đăng mà người dùng nào đó đã đăng trong diễn đàn. 

Người dùng có số bài cao hơn thường được coi là đáng 

kính hơn người có số bài đăng thấp hơn. Một số diễn đạt 

không cho hiện số bài đăng với hi vọng rằng làm như 

vậy sẽ giảm việc nhấn mạnh vào số lượng so với chất 

lượng thông tin. 

Mạch 

Mạch (đôi khi còn gọi là chủ đề) là tuyển tập các 

bài đăng, thường được hiển thị từ cũ nhất tới mới nhất, 

mặc dầu điều này điển hình là lập cấu hình được: Các 

tuỳ chọn cho mới nhất tới cũ nhất và cho việc đọc theo 

mạch (kiểu cây áp dụng cấu trúc hồi đáp logic trước trật 

tự phân loại) có thể là có sẵn. Mạch được xác định bởi 

tiêu đề, và mô tả phụ mà có thể tóm tắt thảo luận được 

dự định, và phần mở đầu hay bài đăng gốc (thường viết 

tắt là OP, cũng có thể có nghĩa là người đăng gốc), mở ra 

bất kì đối thoại nào hay làm bất kì công bố nào với người 

đăng được mong muốn. Mạch có thể chứa số bất kì bài 
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đăng nào, kể cả nhiều bài đăng từ cùng thành viên, cho 

dù chúng là bài nọ tiếp bài kia. 

Mạch được chứa trong diễn đàn, và có thể có ngày 

tháng liên kết được lấy là ngày của bài đăng cuối cùng 

(tuỳ chọn để sắp thứ tự các mạch theo các tiêu chí khác 

nói chung là sẵn có). Khi một thành viên đăng vào một 

mạch, nó sẽ nhảy lên đầu vì nó là mạch được cập nhật 

mới nhất. Tương tự, các mạch khác sẽ nhảy lên trước nó 

khi họ nhận được các bài đăng. Khi một thành viên đăng 

trong một mạch chẳng có lí do nào ngoài việc để nó đi 

lên đầu, điều đó được gọi là bump- ra rìa hay  việc nhảy 

ra rìa. Cũng có gợi ý "bump" là viết tắt của "bring up 

my post - đem bài của tôi lên." 

Tính phổ biến của mạch được đo trong diễn đàn 

theo số hồi đáp (tổng số bài đăng trừ đi một, bài mở đầu) 

trong hầu hết thiết đặt mặc định của diễn đàn. Một số 

diễn đàn cũng theo dõi việc xem trang. Các mạch có số 

đáp ứng một số bài đăng nào đó được đặt sẵn hay số 

cách nhìn được đặt sẵn có thể nhận được tước hiệu là 

"mạch nóng" và được hiển thị bằng hình tượng khác so 

với các mạch khác. Hình tượng này có thể đại diện cho 

việc nhấn mạnh vào mạch này. Nếu người dùng diễn đàn 

đã mất quan tâm với mạch đặc biệt nào đó, nó trở thành 

mạch chết. 
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6. Phát triển chiến lược quản lí tri thức 

 

Mô hình Dreyfus 

Một người phát triển phần mềm hỏi tôi: “Công ti 

đề bạt người phát triển thế nào? Làm sao họ đặt lương 

tương ứng? Làm sao họ biết ai giỏi hơn người khác? Họ 

dùng cách đó nào?" 

 Đáp: Các công ti phần mềm thường phân loại 

người phát triển theo tri thức, kĩ năng và kinh nghiệm 

của họ dựa trên mô hình Dreyfus. Mô hình này giải 

quyết về cách con người đạt tới và làm chủ kĩ năng của 

họ. Điều này áp dụng được trên cơ ở kĩ năng và có năm 

mức phát triển cho người phát triển phần mềm để đi từ 

tập sự cho tới mức chuyên gia. 

Người tập sự: Tại mức này, người phát triển không 

thực sự biết cách thành công ở việc làm của họ. Họ 

không chú ý tới toàn thể qui trình phát triển hay cách 

phần mềm sẽ được khách hàng dùng. Họ chỉ  muốn làm 

bất kì cái gì họ có thể làm để hoàn thành việc của họ. Họ 

không biết cách tuân theo qui trình hay qui tắc nhưng sẽ 

làm bất kì cái gì để thành công nhanh chóng và thường 

vi phạm qui tắc. Họ ưa thích làm việc một mình và cảm 

thấy không thoải mái trong tương tác với người khác, 

đặc biệt là người dùng hay khách hàng. Họ thường lẫn 

lộn khi bất kì cái gì ra ngoài việc xảy ra bình thường. 

Người bắt đầu: Tại mức này, người phát triển biết 

cách tìm thông tin họ cần để làm việc của mình. Họ có ý 

tưởng nào đó về điều phải được làm. Họ học tuân theo 
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một số kĩ thuật và phương pháp để giúp cho họ về điều 

họ đang làm. Tuy nhiên họ không quan tâm tới toàn thể 

qui trình phát triển hay cách phần mềm sẽ được dùng. 

Họ biết vòng đời phát triển và các pha của nó nhưng 

không tuân theo nó một cách nhất quán. Nếu cần, họ sẽ 

nhảy qua một pha hay vài hoạt động, chỉ để làm cho 

công việc của họ được thực hiện. Họ chỉ hội tụ vào 

nhiệm vụ được người quản lí trao cho họ và không sẵn 

lòng nhìn vào cảnh quan khác. Họ ngần ngại tham gia 

vào công việc tổ nhưng sẽ làm bất kì cái gì được phân 

công. Họ có thể dùng kĩ năng của họ ở mức độ nhiều 

năng lực hơn so với người tập sự nhưng vẫn có lo lắng 

khi mọi sự đi sai. 

Người có năng lực: Tại mức này, những người 

phát triển hiểu vòng đời phần mềm đủ rõ để tham gia 

vào trong toàn thể qui trình phát triển. Họ biết vai trò và 

trách nhiệm của họ và của các thành viên khác trong tổ 

nữa. Họ làm việc tốt trong công việc tổ và có khả năng 

thấy bức tranh lớn và cách nó sẽ ảnh hưởng tới kết quả. 

Họ có thể giải quyết các vấn đề khi cái gì đó bất ngờ xảy 

ra. Họ có thể dùng kinh nghiệm của họ để giải quyết một 

số vấn đề khi cần. Họ biết cách để thành công như một 

cá nhân nhưng khả năng của họ để giúp người khác có 

phần bị hạn chế cách nào đó. 

Người thông thạo: Tại mức này, người phát triển 

cần bức tranh lớn và sẽ không vận hành tốt nếu không có 

nó. Họ hiểu rõ qui trình phần mềm và tuân theo nó một 

cách nhất quán. Họ có thể suy nghĩ về họ làm tốt thế nào 

và rút ra kinh nghiệm để cải tiến kĩ năng của họ. Họ có 

thể rút ra thông tin liên quan từ kinh nghiệm của người 

khác thay vì lấy nó như một toàn thể. Họ ưa thích làm 
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việc trong tổ vì họ hiểu giới hạn của họ. Họ sẵn lòng 

giúp đỡ người khác và thường làm việc hướng tới mục 

đích chung thay vì mục đích cá nhân. 

Chuyên gia: Tại mức này, người phát triển không 

còn yêu cầu hướng dẫn để vận hành mà một cách trực 

giác biết phải làm gì trong tình huống được cho. Họ cũng 

sẽ thường xuyên tìm kiếm cách thức tốt hơn để làm mọi 

sự. Họ thường trở thành người lãnh đạo tổ và sẵn lòng 

kèm cặp người khác. Họ đưa bản thân họ ra làm tấm 

gương cho người khác noi theo. Tri thức và kĩ năng của 

họ là rộng và sâu vì họ chuyên môn hoá trong các khu 

vực mà họ quan tâm tới. Họ thường mở rộng công việc 

của họ ra ngoài biên giới của dự án phần mềm bằng việc 

hiểu người dùng, khách hàng, người quản lí và doanh 

nghiệp của công ti. 

Về căn bản điều mô hình Dreyfus yêu cầu là ở chỗ 

người tập sự và người mới bắt đầu cần tuân theo những 

qui tắc và hướng dẫn nào đó để thành công và họ cần 

nhiều đào tạo hơn để có năng suất. Do đó lương của họ 

phần lớn dựa trên giá trị thị trường của đóng góp của họ. 

Bất kể họ làm việc cho công ti nào, lương của họ là 

tương hợp với công ti khác trong ngành công nghiệp 

này. Trong công ti phần mềm, chính người quản lí đứng 

ra quan sát và đưa ra khuyến cáo cho bộ phận tài nguyên 

con người (HR) để phân loại người phát triển tương ứng 

theo mức của họ. Bộ phận tài nguyên con người thường 

dùng bảng lương công nghiệp dựa trên từng mức để trả 

cho họ tương ứng. Bảng này được điều chỉnh từng năm 

tuỳ theo thị trường việc làm và kĩ năng được cần. 

Tuy nhiên, khi người phát triển đạt tới mức chuyên 

gia và áp dụng tri thức chuyên gia của họ tới mức đầy đủ 
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nhất, lương của họ chỉ dựa trên tri thức chuyên gia đặc 

biệt của họ, điều này tuỳ theo nhu cầu của công ti và thị 

trường việc làm. Bảng lương tài nguyên con người 

không đặt ra bất kì số tiền nào cho lương của họ. Nếu tri 

thức chuyên gia của họ là hiếm và khó tìm, họ có thể đòi 

hỏi lương cao hơn. Người phát triển sẵn lòng học kĩ năng 

mới và hiểu các mức này có thể nhanh chóng đi lên và 

đòi hỏi lương cao hơn người khác. 

Trong công ti phần mềm điển hình, có qui trình 

được xác định tốt và qui tắc nghiêm ngặt sẽ giúp cho 

người tập sự và người bắt đầu được hiệu quả hơn ở điều 

họ làm trong khi người chuyên gia sẽ không cần nhiều 

hướng dẫn. Đó là lí do tại sao phần lớn các công ti ưa 

thích “đánh cắp” chuyên gia của nhau bằng việc chào 

lương cao hơn và thưởng lớn hơn. Một người phát triển 

nói: “Khi bạn là chuyên gia, trời là giới hạn.” Không ai 

ngạc nhiên khi ngày này một số người phát triển đã làm 

quãng $250,000 tới $300,000 một năm. 

 

Steve Jobs và các đại học của ông ấy 

Cho dù Steve Jobs đã qua đời nhưng truyền thuyết 

về ông ấy vẫn sống mãi bởi vì nhiều tháng trước khi ông 

ấy chết, ông ấy và nhiều người điều hành cao nhất đã 

từng làm việc trên một dự án đặc biệt có tên "Đại học 

Apple" mà Jobs coi là sống còn cho tương lai của công ti 

bằng việc dạy cho những người lãnh đạo và quản lí 

Apple nghĩ như ông ấy. Một người điều hành cấp cao 

của Apple nói: "Steve có ý tưởng lấy cái gì là duy nhất 

về Apple và tạo ra một diễn đàn mà có thể truyền DNA 

đó cho thế hệ tương lai của các nhân viên Apple. Không 
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công ti nào khác có "đại học" thăm dò sâu vào gốc rễ của 

điều làm cho công ti thành công thế." 

Steve Jobs đã nổi tiếng trong việc tạo ra công ti 

thành công nhất trên thế giới. Ông ấy đứng đằng sau mọi 

quyết định mấu chốt khi Apple phát triển các sản phẩm 

phát kiến như iMac, iPod, iPhone, và iPad. Thách thức 

cho Apple là duy trì loại đà đó sau khi ông ấy qua đời. 

Mặc dầu Jobs không muốn bất kì ai ở Apple nhắc tới Đại 

học Apple, cá nhân ông ấy đã tuyển trưởng khoa trường 

Kinh doanh của Yale năm 2008 để quản lí nó. Chỉ dẫn 

của ông ấy: “Giúp Apple nhập tâm hoá các tư tưởng của 

người sáng lập nhìn xa trông rộng của nó để chuẩn bị 

cho ngày khi ông ấy không còn quanh đây nữa.” Hiển 

nhiên là Apple cần một tập các tài liệu đào tạo để cho 

nhân viên của Apple có thể học nghĩ và ra quyết định cứ 

dường như họ là Steve Jobs. Với Đại học Apple, Jobs cố 

nhận diện những điều mà ông ấy tin có thể mở ra phát 

kiến và duy trì thành công tại Apple như tính đảm 

nhiệm, sự chăm chú vào chi tiết, tính cầu toàn, tính đơn 

giản và bí mật. Trong nhiều tháng, ông ấy quan sát việc 

tạo ra các môn của đại học, điều minh chứng cho cách 

các nguyên lí có thể dịch thành chiến lược doanh nghiệp 

và thực hành vận hành. Ông ấy thường phàn nàn rằng 

ngày nay ít nhà quản lí hay thậm chí cả người lãnh đạo 

biết cách nghĩ về chiến lược mà chỉ nghĩ về chiến thuật 

ngắn hạn. Một nhà quản lí cấp cao thừa nhận: “Steve 

phân biệt rõ ràng người lãnh đạo với người quản lí vì 

ông ấy thường nhấn mạnh rằng người lãnh đạo phải phát 

kiến và là nguyên bản; người quản lí đơn thuần là bản 

sao và được phân công cho vận hành các nhiệm vụ. 

Apple cần nhiều người lãnh đạo hơn.”  
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Bên cạnh “Đại học Apple” Jobs cũng muốn tạo ra 

đại học trực tuyến cho mọi người trên thế giới muốn học. 

Ông ấy gọi nó là “iTunes-Đại học." Với gợi ý của Steve 

Jobs, nhiều đại học đang làm các bản ghi bài giảng, xê 

mi na sẵn có cho công chúng qua website iTunes. Mọi 

trường hàng đầu từ Harvard, MIT, Stanford, Carnegie 

Mellon, Yale, Cambridge v.v đều làm các môn học của 

họ thành sẵn có để tải xuống. Điều đó có nghĩa là bất kì 

ai không thể tham dự các trường nổi tiếng đó vẫn có thể 

mô phỏng kinh nghiệm học này ở nhà vào bất kì lúc nào 

họ chọn vì nội dung của iTunes U có thể được tải xuống 

miễn phí.  

Mặc dầu một số người gọi nó là “Cách tiếp thị tốt 

cho Apple” nhưng từ khi nó được mở năm ngoái, đã có 

hàng triệu người truy nhập vào để học các thứ mà họ 

thậm chí không thể mơ tới được. Một người hành nghề 

Ấn Độ nói với báo chí địa phương: “Bạn có thể xem bài 

giảng, học nhiều và nghĩ giống như tôi học ở MIT hay 

Stanford. Điều tốt nhất là tôi không phải trả tiền gì.” Về 

trung bình, với mọi lớp, đã có hàng triệu tải xuống mỗi 

tuần từ trạm iTunes U. Chẳng hạn môn tạo ra ứng dụng 

iPhone từ đại học Stanford và tạo ra ứng dụng iPad từ 

Carnegie Mellon đã được tải xuống hơn một triệu lần 

mỗi tuần. Vài người nói rằng họ có khả năng có được 

việc làm tốt chỉ bằng việc học từ các lớp thực hành này. 

Một người hành nghề Trung Quốc nói: “Phải mất vài 

năm cho đại học chúng tôi có được các lớp như điều đó 

nhưng các trường hàng đầu bao giờ cũng đi trước các 

trường khác cho nên chúng tôi tải xuống và học từ các 

giáo sư Stanford và CMU. Chúng tôi có kĩ năng mới 

nhất mà ít người có và điều đó cho chúng tôi nhiều ưu 

thế khi chúng tôi đi tìm việc làm. 
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Bạn có thể kiểm về đại học của Steve Jobs tại: 

http://www.apple.com/education/itunes-u/ 

http://itunes.apple.com/us/course/id499050344 

 

Hiệu trưởng như nhạc trưởng dàn nhạc 

Tháng trước, có cuộc hoà nhạc của dàn nhạc thính 

phòng Boston ở Pittsburgh. Hôm trước cuộc hoà nhạc, 

nhiều nhạc công và nhạc trưởng tới thăm Carnegie 

Mellon và ăn trưa với khoa. Tôi có cơ hội ngồi cùng bàn 

với ông Benjamin Zander, nhạc trưởng nổi tiếng của dàn 

nhạc. Ban đầu cuộc hội thoại ở bàn chúng tôi là về âm 

nhạc và các nhà soạn nhạc như Beethoven, Brahms, và 

Tchaikovsky. Tất nhiên, tôi chỉ nghe và không nói gì vì 

tôi không biết mấy về âm nhạc. Có lẽ ông Zander để ý 

điều đó cho nên ông ấy hỏi tôi: “Ông có biết rằng nhạc 

trưởng là người duy nhất trong dàn nhạc mà “không tạo 

ra âm thanh?” Tất nhiên, tôi đồng ý nhưng dầu vậy vẫn 

không có khả năng nói cái gì. Đột nhiên ông ấy chuyển 

cuộc hội thoại sang theo cách làm cho tôi ngạc nhiên 

lớn. 

Ông ấy nói: “Nhạc trưởng không phải là người 

chứng tỏ tính sáng tạo của mình qua nhạc cụ mà họ bị 

phán xét bởi khả năng của họ để tạo ra môi trường trong 

đó các tài năng của nhạc công có thể nổi lên và chất 

lượng của buổi diễn có thể được thính giả trải nghiệm. 

Nó không khác với hiệu trưởng hàn lâm người giữ vị trí 

tương tự ở đại học. Họ không dạy, họ không nghiên cứu, 

họ không viết sách, hay xuất bản bài báo nhưng họ bị 

phán xét bởi khả năng của họ để tạo ra môi trường học 

http://www.apple.com/education/itunes-u/
http://itunes.apple.com/us/course/id499050344
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tập trong đó tài năng của các thầy trong khoa nổi lên và 

chất lượng của việc dạy của họ có thể cải tiến năng lực 

học tập của sinh viên của họ.” 

So sánh đơn giản của ông ấy làm cho tôi ngạc 

nhiên. Tôi tự hỏi nếu ông hiệu trưởng hành động như 

một nhạc trưởng thì điều đó làm thay đổi cảnh quan của 

ông ấy thế nào? Ông Zander chia sẻ kinh nghiệm riêng 

của ông ấy: “Khi buổi biểu diễn âm nhạc không diễn ra 

xuôn sẻ, đấy không phải là lỗi của các nhạc công mà là 

lỗi của nhạc trưởng. Tôi bao giờ cũng tự hỏi bản thân 

mình điều tôi đang làm có ngăn cản các nhạc công 

không cho đạt tới mọi điều họ có năng lực làm không. 

Bằng việc suy nghĩ về sai lầm riêng của mình để cải tiến 

bản thân mình, buổi biểu diễn tương lai của dàn nhạc 

được cải tiến.” Ông ấy tiếp tục nói rằng ông ấy thường 

khuyên các nhạc trưởng khác đừng tìm chỗ sai ở trong 

dàn nhạc mà tìm đam mê trong mọi nhạc công. Ông ấy 

có qui tắc rằng nếu có sai lầm trong dàn nhạc, cho dù là 

nốt sai trên một nhạc cụ, điều đó có thể là lỗi của nhạc 

trưởng. Nhạc trưởng này chưa bao giờ phê bình các nhạc 

công. Ngay cả dàn nhạc tạo ra âm thanh sai hay không 

hài hoà, đấy là lỗi của nhạc trưởng. Cách tiếp cận này về 

sự tin cậy và mối quan hệ giữa nhạc trưởng và dàn nhạc 

làm tôi ngạc nhiên. Bây giờ tôi biết tại sao ông ấy là một 

trong những nhạc trưởng vĩ đại nhất ngày nay và tại sao 

dàn nhạc của ông ấy là một trong những dàn nhạc tốt 

nhất trên thế giới. Bữa trưa thì ngắn nhưng điều ông ấy 

chia sẻ gây ấn tượng lớn cho tôi. 

Trong nhiều ngày, khái niệm về hiệu trưởng như 

nhạc trưởng xâm chiếm tâm trí tôi. Khi các thầy khoa 

không làm tốt việc của họ hay khi sinh viên không học 
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tốt, bao nhiêu hiệu trưởng sẽ hỏi: “Cái gì trong tôi không 

khuyến khích các thầy khoa của tôi hay sinh viên của tôi 

làm việc tốt như họ đáng phải làm vậy? Tôi có thể đã 

làm cái gì không thúc đẩy được hiệu năng mà các thầy 

khoa của tôi đều có khả năng làm?” 

Dàn nhạc có một nhạc trưởng và nhiều nhạc công. 

Nhạc trưởng là người lãnh đạo và nhạc công là người 

quản lí, họ quản lí nhạc cụ riêng của họ để chơi nhạc. 

Đại học có một hiệu trưởng và nhiều giáo sư. Hiệu 

trưởng là người lãnh đạo và các giáo sư là những người 

quản lí lớp học riêng của họ. Lãnh đạo và quản lí là 

không như nhau nhưng họ được móc nối, và bù cho 

nhau. Việc của nhạc công là trình diễn năng lực nghệ sĩ 

hay nhất của họ. Việc của giáo sư là tổ chức lớp theo khả 

năng chuyên nghiệp tốt nhất của họ. Việc của nhạc 

trưởng là gây hứng khởi và khuyến khích. Việc của hiệu 

trưởng cũng là gây hứng khởi và khuyến khích. Tôi thích 

so sánh đó. 

Chính việc của hiệu trưởng là phát kiến, là cung 

cấp viễn kiến cho đại học, là phát triển chiều hướng 

tương lai với cảnh quan dài hạn. Hiệu trưởng giống như 

nhạc trưởng không phải là người quản lí và phải không 

hội tụ vào công việc của người quản trị, bằng không thì 

trường sẽ trở thành quan liêu và không phải là thể chế 

học tập năng động. Đột nhiên tôi nhận ra khi các giáo sư 

trở thành hiệu trưởng, nhiều người tiếp tục hội tụ vào tổ 

chức công việc, phân công giáo sư cho các lớp, điều phối 

giáo trình để đảm bảo mọi thứ được thực hiện như đã lập 

kế hoạch. Họ vẫn đang làm công việc của giáo sư, không 

phải của người lãnh đạo. Cũng giống như nhạc tuôn chảy 

và hài hoà, học tập nên năng động và không tĩnh tại. Đây 
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là lí do tại sao khái niệm của ông Zander về nhạc trưởng 

lại tuyệt vời thế đối với tôi. 

Các giáo sư không nên trông đợi hiệu trưởng phân 

lớp cho họ dạy, mà xác định cho họ một chủ định. Hiệu 

trưởng phải hỗ trợ cho các giáo sư phát triển tài năng 

trong sinh viên và gây ra kết quả giáo dục. Hiệu trưởng 

phải có viễn kiến vì ông ấy phải để mắt tới chân trời cho 

tương lai. Ngày nay sinh viên không còn chỉ là ai đó 

được đào tạo để làm một việc đặc thù mà là "công nhân 

tri thức" người có kĩ năng để thực hiện bất kì cái gì được 

cần tới. Vai trò của hiệu trưởng không phải là quản lí, 

mà là tạo ra môi trường nơi việc học và phát kiến nở hoa. 

Hiệu trưởng tin cậy vào các thầy khoa quanh ông 

ấy làm việc giảng dạy cũng giống như nhạc trưởng tin 

cậy vào nhạc công dàn nhạc biểu diễn. Trong dàn nhạc, 

sự hài hoà có thể bị phá huỷ khi tiếng nói của nhạc 

trưởng can nhiễu vào các nhạc công. Tương tự, trong đại 

học, hài hoà bị phá huỷ khi hiệu trưởng quản lí việc dạy 

của các giáo sư. Nhạc trưởng và hiệu trưởng nên là tác 

nhân người khêu gợi hiệu năng lớn từ người khác. Họ 

thành công, không phải vì quyền lực của họ mà bởi vì 

năng lực của họ trao quyền cho người khác. 

 

Tái kĩ nghệ doanh nghiệp 

Trong nhiều năm, các công ti được quản lí chủ yếu 

bởi những người tốt nghiệp từ các trường kinh doanh và 

bằng cấp trong quản trị kinh doanh là chìa khoá để vào 

các vị trí quản lí và điều hành. Mọi sự thay đổi trong 

những năm 1990 khi Michael Hammer, một giáo sư về 
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khoa học máy tính ở Viện công nghệ Massachusetts 

(Massachusetts Institute of Technology -MIT) đã đề nghị 

rằng công nghệ thông tin có thể được dùng để làm tăng 

tính hiệu quả và hiệu lực của doanh nghiệp. Do đó, quản 

lí về công nghệ thông tin đang trở thành nhu cầu được 

cần tới cho doanh nghiệp trong thế kỉ 21. Ông ấy chủ 

trương rằng vì phần mềm có thể được áp dụng để quản lí 

và thu thập dữ liệu, nhanh hơn, tốt hơn và chính xác hơn, 

công ti phải bắt đầu một cách có hệ thống cách họ làm 

kinh doanh bằng việc tích hợp công nghệ thông tin để 

đáp ứng nhu cầu của thế kỉ mới. Ông ấy đã dùng cụm từ 

"tái kĩ nghệ" và ý tưởng của ông ấy đã tạo ra cách mạng 

hoá toàn bộ ngành công nghiệp kinh doanh. 

Ts Hammer viết “Các công ti phải nghĩ lại nền 

tảng doanh nghiệp của họ và thiết kế lại triệt để cách họ 

làm kinh doanh bằng việc tích hợp công nghệ thông tin 

để đạt tới cải tiến ngoạn mục về hiệu năng.” Ý tưởng này 

phổ biến tới mức nó lập tức được chấp nhận bởi hơn 

80% công ti lớn ở Mĩ (The Fortune 500) rồi lan rộng 

nhanh chóng sáng châu Âu và Nhật Bản năm 1993. Bằng 

việc áp dụng công nghệ thông tin vào doanh nghiệp thay 

vì con người, người chủ công ti có mọi sự kiện và dữ 

liệu nhanh hơn nhiều để nhận diện sự không hiệu quả 

của họ cũng như sự quan liêu của họ mà họ đã tạo ra qua 

thời gian. Bằng việc áp dụng công nghệ thông tin, người 

chủ công ti và người quản lí có khả năng thấy mọi thông 

tin thường bị ẩn kín khỏi họ trong nhiều năm. Một quan 

chức điều hành công ti chế tạo lớn nói với tạp chí Wall 

Street Journal: “Tôi đã không biết rằng phải mất vài tuần 

để cho bản ghi nhớ viết của tôi tới được công nhân ở sàn 

cơ xưởng. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là điều tôi 

đã viết đã bị sửa đổi khi nó đi qua nhiều mức quản lí cho 
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nên khi nó tới người công nhân, nó chẳng có nghĩa gì. 

Với công nghệ thông tin, tôi có thể gửi email và trong 

vài giây, mọi công nhân đều nhận được nó đích xác như 

tôi viết. Công nghệ thông tin là tuyệt vời.” Một người 

chủ công ti khác nói thêm: “Bằng việc có hệ thống công 

nghệ thông tin thu thập dữ liệu, và đo kết quả công ti 

chúng tôi, tôi biết đích xác năng suất của chúng tôi, thu 

nhập của chúng tôi, và chi phí của chúng tôi trong vài 

giây thay vì vài tuần. Là người chủ, tôi có thể ra quyết 

định nhanh hơn bằng việc có mọi thông tin tôi cần. Công 

nghệ thông tin quả thực là bản chất cho mọi doanh 

nghiệp.” Trong vòng vài năm, từ ngân hàng tới chế tạo, 

từ chính phủ tới tư nhân, thuật ngữ “tái kĩ nghệ” đã trở 

thành phổ biến và được áp dụng rộng rãi trên khắp thế 

giới. 

Ts. Hammer đưa ra ý tưởng của mình trong cuốn 

sách đầu tiên của ông ấy “Cách mạng tái kĩ nghệ” và nó 

lập tức được bán hàng triệu bản trong tháng đầu tiên và 

được coi là “sách phải được đọc” cho mọi người điều 

hành. Ông ấy bắt đầu với một câu nói mà thậm chí ngày 

nay vẫn còn được coi như lời tiên tri: “Công ti không tập 

trung vào khách hàng của mình và không có các qui 

trình tạo ra giá trị cho khách hàng của mình sẽ không tồn 

tại lâu trong thế giới này.” Ông ấy kết luận cuốn sách 

bằng một lời khuyên đơn giản: “Tìm ra khách hàng nào 

thực sự cần, rồi thiết kế các qui trình đáp ứng nhu cầu 

đó.” Cuốn sách này bao gồm nhiều chương nhưng khái 

niệm mấu chốt là hội tụ vào việc xác định qui trình cho 

mọi hoạt động then chốt trong công ti thay vì dựa trên 

chỉ đạo cá nhân của cấp quản lí. Ông ấy dự đoán rằng 

trong thế kỉ 21, các công ti sẽ phải cạnh tranh khốc liệt 

về vị thế thị trường và tính hiệu quả là yếu tố then chốt 
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để tiến lên trước. Các công ti có qui trình xuất sắc sẽ là 

thành công nhất, sinh lời nhất, có thể tăng trưởng nhanh 

chóng và loại đối thủ cạnh tranh. Ông ấy viết: “Bằng 

việc có công nghệ thông tin tạo khả năng cho các qui 

trình doanh nghiệp, người quản lí có thể truy nhập vào 

dữ liệu và ra quyết định nhanh chóng và vấn đề có thể 

được giải quyết sớm ngay khi chúng xảy ra.” 

Vì ý tưởng của ông ấy đã được chấp nhận trên 

khắp thế giới, ông ấy dành nhiều năm tiếp để thu thập dữ 

liệu và phân tích chúng rồi năm 2004 ông ấy xuất bản 

cuốn sách khác có tên “Tái kĩ nghệ Tập đoàn” trong đó 

ông ấy viết: "Nhiều công ti từ Dell tới Toyota, từ 

Southwest Airlines tới General Electric đã nở hoa không 

phải bởi vì điều họ làm nhưng bởi vì cách họ làm nó: 

Bằng việc có các qui trình xuất sắc tại chỗ và có người 

của họ tuân theo chúng, họ đơn giản vận hành tốt hơn 

nhiều so với đối thủ của họ. Vào lúc ông ấy xuất bản 

cuốn sách thứ hai, đã có thay đổi lớn trong kinh doanh 

toàn cầu. Cạnh tranh giữa các công ti đã dữ dội tới mức 

trên 70% các công ti lớn đã biến mất khỏi thị trường, do 

họ không có khả năng cạnh tranh với những công ti 

mạnh hơn và giỏi hơn. Các công ti như Toyota và GE 

thấy cổ phiếu của họ tăng giá trị vài lần và tiếp tục tăng 

trưởng nhanh hơn và lớn hơn. Toyota là công ti Nhật 

Bản đầu tiên chấp nhận ý tưởng của Ts. Hammer và có 

sản phẩm chất lượng tốt nhất. Một người quản lí công ti 

giải thích: “Chúng tôi đã làm xe hơi trong nhiều năm, 

chúng tôi có qui trình chế tạo của mình tại chỗ nhưng 

mãi tới khi chúng tôi áp dụng công nghệ thông tin để thu 

thập độ đo và có khả năng ra quyết định nhanh chóng, 

chất lượng của chúng tôi được cải tiến đáng kể. Chính là 

qui trình xuất sắc này mà chúng tôi bắt đầu làm xe chất 
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lượng cao như xe Lexus để cạnh tranh với Mercedes và 

BMW. Thành công của chúng tôi đã dựa trên ý tưởng 

của Ts. Hammer.” 

Năm 2007 Ts. Hammer xuất bản cuốn sách thứ ba 

của ông ấy có tên “Nhanh hơn, tốt hơn và rẻ hơn” ở đó 

ông ấy chủ trương rằng qui trình doanh nghiệp cần "phát 

kiến" để đưa nó sang mức tiếp. Để làm điều đó, nó yêu 

cầu tri thức kĩ thuật và gợi ý việc tích hợp doanh nghiệp 

và công nghệ thành một lĩnh vực mới có tên là “Quản lí 

hệ thông tin." Ông ấy cảnh báo rằng trong thời đại thông 

tin, điều bản chất là người điều hành công ti phải có tri 

thức về công nghệ. Ông ấy viết: “Để ở trong vị trí lãnh 

đạo, người điều hành phải có cả kĩ năng kĩ thuật và 

doanh nghiệp bởi vì họ là cơ sở kéo dài duy nhất cho 

hiệu năng cao siêu.” Vào lúc đó, đã có nhiều chống đối 

từ những người ở trường kinh doanh, nhiều người coi 

ông ấy như người thuộc phái máy tính chứ không phải 

người doanh nghiệp và không nên can thiệp vào khu vực 

doanh nghiệp. Vài người lãnh đạo doanh nghiệp gọi điều 

đó là: “Tuyên bố dũng cảm nhưng phóng đại.” Chỉ vài 

đại học hàng đầu như Harvard, MIT, Stanford và 

Carnegie Mellon chấp nhận ý tưởng của ông ấy và mở 

lĩnh vực mới tích hợp doanh nghiệp và công nghệ. Phải 

mãi tới sau cái chết của ông ấy năm 2008, mọi người 

mới bắt đầu nhận ra trí huệ của ông ấy như được biểu thị 

bởi các công ti công nghệ thành công như Apple và 

Google, cả hai công ti tiếp tục thịnh vượng bởi vì các sản 

phẩm và dịch vụ phát kiến của họ. 

Khái niệm "tái kĩ nghệ" doanh nghiệp dựa trên 

thuật ngữ "qui trình" mà chính là tập các hoạt động được 

xác định rõ ràng cả ở mức chiến lược và vận hành. Nó đã 
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được mô tả là "tư duy lại nền tảng và thiết kế lại triệt để 

doanh nghiệp để đạt tới cải tiến ngoạn mục về chi phí, 

chất lượng, dịch vụ và tốc độ.” Khái niệm này yêu cầu 

cấp quản lí phân tích cách làm kinh doanh truyền thống 

của công ti, điều dựa trên cấu trúc chức năng chiều đứng, 

chia chúng ra thành các nhiệm vụ nhỏ hơn dùng mô hình 

đơn giản có tên ETVX (Entry criteria - tiêu chí vào, Exit 

criteria- tiêu chí ra, Task- nhiệm vụ, Verification-thẩm 

tra và Đo) rồi lắp ráp chúng lại theo qui trình chiều 

ngang hiệu quả hơn nơi các công nhân có thể được đào 

tạo để tuân theo chúng cho nhất quán. Ts. Hammer viết: 

“Không có qui trình, mọi thứ đều dựa trên chỉ đạo cá 

nhân và ưa thích con người. Kiểu vận hành này rất 

không hiệu quả. Nó thường được dùng để che giấu thông 

tin, che giấu sự không thích hợp của cấp quản lí, che 

giấu tính không hiệu quả của vận hành, và thúc đẩy quan 

liêu. Các cá nhân thường lạm dụng hệ thống bằng việc 

bảo vệ chức năng riêng của họ, chức vụ riêng của họ và 

việc làm riêng của họ. Điều này là không chấp nhận 

được trong thời này nơi cạnh tranh toàn cầu là mấu chốt. 

Bằng việc khử bỏ kiểu "phân lô chiều đứng" theo chức 

năng rồi lắp ráp chúng lại theo "qui trình chiều ngang," 

cấp quản lí có thể phơi bày những lãng phí công ti, tính 

không hiệu quả, và buộc các công ti phải nhìn và cách 

thức mới để giảm lãng phí và hợp lí hoá bản thân họ.” 

Không ai bất đồng với ý tưởng này về "tái kĩ nghệ" 

nhưng phần lớn những người quản lí lại hài lòng áp đặt 

nó lên người khác nhưng không lên bản thân họ. Nhiều 

người dùng nó làm lí do để sa thải công nhân thay vì cải 

tiến vận hành và cho "tái kĩ nghệ" là cái tên xấu. Trong 

những năm 1990, nhiều công ti nói rằng họ đã áp dụng 

cách tiếp cận của Hammer để sa thải một số công nhân 
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để giảm chi phí. Ngành công nghiệp bị rối loạn, điều 

nhắc Ts. Hammer bắt đầu cuốn sách cuối cùng của ông 

ấy "Quản lí tái kĩ nghệ" ở đó ông ấy viết: “Nếu người 

chủ công ti không nghiêm chỉnh thay đổi cách nghĩ của 

họ và để phần lớn việc quản lí không bị động chạm tới 

thì họ sẽ phá huỷ chính cấu trúc của công ti riêng của họ. 

Thay đổi phải bắt đầu từ trên đỉnh với tư duy mới và 

cách mới làm kinh doanh.” Mặc cho việc đảm bảo của 

ông ấy, nhiều công ti đã bỏ qua nó và tiếp tục vận hành 

theo cùng cách họ đã làm trước đây bằng cách giảm 

công nhân thay vì người quản lí giảm chi phí. Tuy nhiên, 

với toàn cầu hoá và cạnh tranh kinh doanh xảy ra ở qui 

mô toàn cầu thay vì qui mô cục bộ, con số nhưng công ti 

"từ chối thay đổi" này đang biến mất nhanh chóng.    

Tái kĩ nghệ đã được thực hiện với thành công đáng 

kể bởi một số công ti. Thành công nhất là công ti Apple. 

Khi Steve Jobs trở lại Apple vào lúc công ti này đang 

trên bờ của phá sản, ông ấy bắt đầu bằng việc kiểm điểm 

lại mọi qui trình trong phát triển sản phẩm của Apple. 

Bằng việc tái kĩ nghệ hoàn toàn các qui trình sản phẩm 

mới của nó và khử bỏ những sản phẩm không sinh lời, 

Steve Jobs có thể hội tụ vào sản phẩm "phát kiến" như 

iPod, iPhone, và iPad rồi tái kĩ nghệ công ti trở thành 

công ti lớn nhất và thành công nhất trên thế giới ngày 

nay. Khi ông Jobs trở về Apple, cổ phiếu của nó có giá 

trị $9 đô la. Vào lúc ông ấy chết, cổ phiếu đã có giá trị 

$510 đô la và có thể lên cao hơn. Một nhà phân tích kinh 

doanh Wall Street viết: “Điều Apple đã làm là không 

mới. Ý tưởng về việc có qui trình được xác định và phát 

kiến đã được biết rõ trong nhiều năm. Tuy nhiên điều họ 

đã làm là ở chỗ họ tuân theo nó tới cực điểm bằng việc 

khử bỏ mọi thiếu sót, mọi vô hiệu quả, và mọi sai lầm 
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nhỏ. Vì mọi thứ được kiểm soát bằng hệ thông tin hiệu 

quả, từ văn phòng của mình ông Jobs có thể theo dõi gần 

như mọi thứ xảy ra trong công ti của ông ấy. Bằng việc 

cho phép ông ấy nhìn chi tiết vào mọi qui trình và có 

mọi nhân viên được đào tạo để tuân theo qui trình được 

xác định, họ có thể làm ra những sản phẩm tốt nhất trong 

thời gian ngắn nhất có thể, và dầu vậy vẫn có chất lượng 

cao nhất hơn các đối thủ cạnh tranh của họ.” 

Từ thành công của Apple và Toyota, nhiều người 

bắt đầu nói về khái niệm "tái kĩ nghệ" như nó là thứ mới. 

Một số trường bắt đầu cung cấp môn học Quản lí hệ 

thông tin Information System Management (ISM) trong 

chương trình của họ. Trong thế giới thay đổi nhanh này, 

mọi người thường quên mọi thứ nhanh chóng rằng tái kĩ 

nghệ qui trình doanh nghiệp không phải là mới. Nó đã 

được đề nghị từ những năm 1990. Tuy nhiên, vẫn còn 

khó thực hiện nó ngay cả ngày nay. Nhiều công ti vẫn 

còn ngần ngại chấp nhận nó. Trong cuộc phỏng vấn với 

tạp chí Wall Street Journal, một người quản lí thừa nhận: 

“Nó là một ý tưởng hay; nó có tác dụng tốt ở đâu đó 

nhưng không ở trong công ti của tôi. Nó cho phép người 

chủ biết nhiều hơn về điều xảy ra trong công ti. Nó cho 

phép người chủ nhận diện thiếu sót. Nó cho phép công 

nhân thấy dữ liệu và ra quyết định để sửa sai lầm nhanh 

chóng. Nó làm lộ ra mọi thứ mọi người làm và nó đo 

mọi thứ bằng máy tính. Nó rất hiệu quả nhưng là người 

quản lí chúng tôi không thể cho phép điều đó xảy ra. 

Điều gì sẽ xảy ra cho chúng tôi?" 
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Hạt mầm của phát kiến 

Một người phát triển phần mềm hỏi tôi: “Tại sao 

hầu hết phát kiến công nghệ thường tới từ Mĩ và châu 

Âu mà không từ châu Á? Tại sao Nhật Bản, Hàn Quốc, 

Singapore có hệ thống giáo dục rất tốt nhưng vẫn không 

có khả năng phát kiến cái gì có ý nghĩa? Làm sao một 

nước đang phát triển có thể phát kiến và cạnh tranh? 

Điều đó là có thể không?"  

Đáp: Trong bốn mươi năm qua, phát kiến công 

nghệ đã xảy ra chủ yếu ở Mĩ và châu Âu. Điều đó không 

có nghĩa là các nước khác không thể phát kiến, nhưng họ 

đã không thành công biến phát kiến của họ thành sản 

phẩm thương mại thành công. Về căn bản, phát kiến chỉ 

mới là một nửa đường, thương mại hoá là nửa kia. Các 

công ti công nghệ ở Mĩ và châu Âu đã tạo ra một cách 

thành công các sản phẩm, dịch vụ mới và sự thịnh vượng 

tài chính cho nền kinh tế của họ bởi vì họ có môi trường 

đúng và bí quyết doanh nghiệp. Tất nhiên, các nước khác 

đang cố gắng sao chép mô hình này nhưng nhiều nước 

đã thất bại vì phát kiến không phải là cái gì đó mà có thể 

dễ dàng được sao chép từ chỗ này sang chỗ khác. Phát 

kiến không phải là sản phẩm hay qui trình vì nó yêu cầu 

tư duy cấp tiến và cách nghĩ mới. Nó là "hạt mầm" phải 

được gieo trồng, nuôi dưỡng và cần thời gian để lớn lên 

và phát triển. Trước khi thảo luận cách tốt nhất để nuôi 

lớn "hạt mầm phát kiến," chúng ta hãy nhìn vào một số 

vấn đề.  

Trong nhiều năm dạy học, tôi thấy rằng sinh viên ở 

các nước phát triển như ở Mĩ và châu Âu biết cách làm 

việc trong tổ và phần lớn các tổ đều làm việc rất tốt. Đây 

vẫn là vấn đề ở các nước đang phát triển. Khi tôi dạy ở 
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châu Á, tôi phải mất vài tuần để lập tổ, ngay cả sau khi 

đào tạo, gần như mọi tuần tôi đều phải giải quyết với các 

vấn đề tổ và sinh viên không hoà hợp với nhau. Các cuộc 

họp tổ thường chấm dứt trong tranh cãi, xung đột với 

nhiều vấn đề cá nhân hơn là vấn đề kĩ thuật. Tưởng 

tượng rằng một tổ phát minh ra một điều mới. Ở Mĩ các 

thành viên tổ biết ai là người phát minh, và ai là người 

đóng góp cho nên việc dịch chuyển từ ý tưởng mới thành 

sản phẩm thương mại là dễ dàng không có vấn đề lớn. Ở 

châu Á, điều này có lẽ là trận chiến. Mọi thành viên tổ 

đều đòi là người phát minh và là "người chủ duy nhất" 

của ý tưởng mới đó. Họ sẽ tranh đấu với nhau do vậy 

ngăn cản ý tưởng trở thành sản phẩm sống được về 

thương mại. Chừng nào thái độ này còn chưa thay đổi, sẽ 

khó nuôi dưỡng một môi trường tại đó "hạt mầm phát 

kiến" có thể được gieo trồng và phát triển thành sản 

phẩm lành mạnh. Trong nhiều năm, tôi đã quan sát nhiều 

công ti phần mềm đã được tạo ra rồi thất bại ở các nước 

đang phát triển. Một số công ti thậm chí đã không kéo 

dài được vài tháng hay một năm vì các thành viên bao 

giờ cũng tranh đấu để kiểm soát công ti. Chừng nào họ 

chưa học được cách làm việc cùng nhau, sẽ mất nhiều 

thời gian cho bất kì phát kiến nào thành công ở đó. Một 

cố vấn lâu dài ở châu Á nói với tôi: “Làm việc tổ là vấn 

đề chính, vì từng cá nhân đều là một "anh hùng" và "ông 

chủ" chứ không ai muốn làm việc vì bất kì ai. Phần lớn 

họ đều là người thông minh, làm việc chăm chỉ nhưng vì 

một số lí do nào đó; họ không hoà hợp với nhau. Tuy 

nhiên, thay vì vậy nhiều người sẵn lòng làm việc cho 

công ti nước ngoài. Nếu bạn nhìn vào Trung Quốc ngày 

nay, phần lớn các công ti đã thuê người quản lí nước 

ngoài, từ người giám sát mức thấp tới người quản lí mức 
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trung, cho dù người chủ là người Trung Quốc. Họ biết 

rằng người của họ không thể làm việc trong tổ chừng 

nào người lãnh đạo tổ không phải là người nước ngoài.” 

Tôi nghĩ vấn đề này được bắt rễ sâu sắc từ hệ thống giáo 

dục cổ ngược trở về các triều đại nơi sinh đồ hoàn thành 

học tập vì vài vị trí quan lại. Sinh đồ được dạy để cạnh 

tranh trong số họ để được ban thưởng nào đó với vài 

người đỗ và nhiều người trượt. Chừng nào cách nghĩ này 

còn chưa thay đổi, sẽ khó cho xã hội thay đổi. Hai nước 

duy nhất đã có tiến bộ là Nhật Bản và Hàn Quốc tại đó 

mọi người sẵn lòng làm việc trong tổ và làm tốt vì hệ 

thống giáo dục của họ đã thay đổi sau thế chiến 2.”  

Vấn đề khác mà tôi thường thấy xảy ra ở một số 

nước đang phát triển là thái độ "đi tắt đón đầu." Một số 

người sẽ làm bất kì cái gì, kể cả gian lận chỉ để có được 

sản phẩm ra thị trường. Với họ, lợi nhuận ngắn hạn là 

quan trọng hơn chất lượng. Một người bạn bảo tôi rằng 

anh ta đã kí một hợp đồng lớn với một công ti điện tử ở 

đó để sản xuất cấu phần điện tử cho công ti của anh ta. 

Việc gửi hàng đầu tiên là tốt và mọi người đều sung 

sướng. Sau đó, chất lượng bắt đầu tụt đi, anh ta phải bác 

bỏ 20% các cấu phần trong gửi hàng thứ hai rồi 40% 

trong gửi hàng thứ ba. Anh ta quay lại và phàn nàn với 

người chủ công ti về chất lượng. Người chủ nói: “Nó là 

đủ tốt rồi, ông đòi hỏi nhiều quá.” Khi anh ta chỉ ra cho 

người chủ những cấu phần kém và chế tạo cẩu thả, người 

chủ từ chối trả lại tiền. Anh ta phải quay về Mĩ và tìm 

nhà cung cấp khác cho cấu phần điện tử của mình. Anh 

ta kể lại kinh nghiệm xấu của mình cho báo chí và giúp 

nhiều công ti không làm kinh doanh ở đó. Anh ta nói: 

“Có thể đó chỉ là một công ti, có thể đấy là một người 

nhưng thiệt hại bị gây ra bởi uy tín xấu. Trong kinh 
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doanh uy tín là mọi thứ, một sai lầm nhỏ có thể tốn kém 

nhiều hơn người ta có thể tưởng tượng.” Chừng nào thái 

độ này còn chưa thay đổi, chừng nào chất lượng còn 

chưa được coi là quan trọng, chừng nào qui tắc kinh 

doanh còn chưa được tôn trọng, sẽ mất nhiều thời gian 

trước khi các nước này có thể tạo ra sản phẩm chất lượng 

và cạnh tranh trong thị trường toàn cầu. 

Tất nhiên, bất kì nước nào cũng đều có thể đi 

nhanh và phát triển các sản phẩm phát kiến. Điều đó đã 

xảy ra ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore trong công 

nghiệp điện tử và tôi nghĩ lần này, nó có thể xảy ra ở các 

khu vực khác nữa. Ngày nay, nhiều nước đang phát triển 

đang chuyển dịch từ "pha nông nghiệp" sang "pha công 

nghiệp" và sang "pha tri thức" đồng thời. Đây là việc 

chuyển dịch rất khó bởi vì từng pha yêu cầu cách nghĩ 

khác nhau. Trong pha Nông nghiệp, số lượng là quan 

trọng hơn chất lượng. Đây có lẽ là nơi bắt nguồn của thái 

độ "đủ tốt." Trong pha Công nghiệp, chất lượng là rất 

quan trọng cho nên dịch chuyển này yêu cầu cách nghĩ 

khác để chuyển từ số lượng sang chất lượng. Việc này 

yêu cầu đào tạo, đặc biệt cho các công nhân không có kĩ 

năng thành công nhân có kĩ năng, từ người mới vào nghề 

thành nhà chuyên nghiệp. Đó là lí do tại sao hệ thống 

giáo dục tốt là điều phải có cho dịch chuyển này xảy ra. 

Không có hệ thống giáo dục vững chắc tại chỗ, sẽ rất 

khó có dịch chuyển và dịch chuyển có thể mất nhiều 

năm. 

Trong pha tri thức, chất lượng là bản chất để thiết 

lập nền tảng cho phát kiến. Chuyển dịch này yêu cầu tư 

duy mới, cách nghĩ mới, cách tiếp cận mới để giải quyết 

vấn đề. Nó yêu cầu nhiều hơn chỉ là đào tạo, nó yêu cầu 
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việc học cả đời. Ngày nay công nghệ đang thay đổi 

nhanh chóng và phức tạp hơn. Qui tắc là cứ với mọi sự 

tăng 10 phần trăm trong độ phức tạp vấn đề, có việc tăng 

100 phần trăm trong độ phức tạp của giải pháp phần 

mềm. Điều đó yêu cầu cách khác để giải quyết vấn đề, tư 

duy khác vì không ai có thể tiếp tục giải quyết nhiều vấn 

đề phức tạp hơn. Yếu tố quan trọng trong giải quyết độ 

phức tạp không phải là công cụ và kĩ thuật mà thay vì thế 

là kĩ năng của bản thân công nhân. Chất lượng là tuyển 

tập của nhiều thuộc tính như tính tin cậy, tính hiệu quả, 

tính kiểm thử được, và tính sửa đổi được, điều yêu cầu 

đào tạo tập trung. Có chất lượng là nhiều thứ hơn chỉ là 

không có lỗi. 

Để gieo trồng hạt mầm cho phát kiến yêu cầu cải 

tiến lớn trong hệ thống giáo dục cũng như thái độ của 

sinh viên. Điều bản chất là cải tiến đào tạo thông qua 

chương trình tốt hơn, giáo viên tốt hơn và việc lãnh đạo. 

Trường cũng phải thay đổi để khớp hơn với thời đại thay 

đổi nhanh này vì giáo dục phải thay đổi triệt để cách học 

sinh học, nó không nên là để lấy bằng cấp hay việc làm 

mà vì việc học cả đời cho nghề nghiệp. 

 

Tại sao các công ti lớn thất bại? 

Ngày nay, công nghệ đang làm thay đổi cách các 

công ti làm kinh doanh nhưng phần lớn các công ti 

không chấp nhận công nghệ mới đủ nhanh để đáp ứng 

nhu cầu thị trường. Điều đó mở ra cơ hội mới cho các 

công ti khởi nghiệp biết cách tận dụng công nghệ và điều 

đó giải thích tại sao một số công ti khởi nghiệp thành 

công thế. Nếu chúng ta nhìn lại quãng 100 năm trước khi 
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công nghệ như điện và điện thoại bắt đầu làm thay đổi 

cách công ti làm kinh doanh, phần lớn các công ti đã 

không tồn tại vì họ không thể nghĩ được cách khác để 

làm kinh doanh so với cách cũ của họ. Chẳng hạn khi 

máy bay được phát minh ra, Ngài Kelvin người lãnh đạo 

Hội khoa học hoàng gia ở Anh nói với các nhà khoa học 

của ông ấy: “Người Mĩ phải hoặc có tưởng tượng tốt, 

hoặc họ đang mơ. Là nhà khoa học tất cả chúng ta đều 

biết rằng không cái gì nặng hơn không khí mà có thể 

bay.” Khi điện thoại được phát minh ra, những người 

quản lí của Công ti điện tín thống nhất miền Tây nói với 

công nhân của họ: “Cái gọi là "điện thoại" không nên 

được coi là nghiêm chỉnh như phương tiện trao đổi.” Đó 

là lí do tại sao trong 100 công ti lớn nhất vào thời đó, tất 

cả họ đều mất đi, chỉ mỗi General Electric vẫn còn tới 

ngày nay. 

 Cùng điều đó cũng đã xảy ra trong những năm 

1980 với công nghiệp máy tính lớn khi mạch tích hợp 

thay thế cho bóng bán dẫn và cho phép mọi người xây 

dựng máy tính nhỏ. Phần lớn những người lãnh đạo 

thành công đã bỏ qua công nghệ mới này. Khi Bill Gates 

nói với báo chí địa phương về viễn kiến của ông ấy “Để 

máy tính cá nhân vào mọi gia đình ở Mĩ.” Ken Olsen, 

người sáng lập của Digital Equipment Corp., công ti máy 

tính lớn hàng thứ hai vào thời đó, đã bình luận: “Không 

có lí do gì cho bất kì cá nhân nào có máy tính ở nhà 

người đó cả.” Và Thomas Watson, chủ tịch của IBM, 

công ti máy tính lớn nhất thế giới đã giải thích: “Tôi nghĩ 

có một thị trường thế giới cho có lẽ … năm máy tính.” 

Khi Apple computer bán được hai trăm triệu máy tính cá 

nhân, IBM đổi ý. Một người quản lí cấp cao báo động: 

“Gã thanh niên lập dị đó sẽ sớm ăn cả bữa sáng và bữa 
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tối của chúng ta nếu chúng ta không làm gì cả.” IBM đã 

thay đổi nhanh chóng với máy tính cá nhân của nó 

Personal Computer (PC) và trong số 20 công ti máy tính 

lớn nhất thời đó, chỉ mỗi IBM vẫn còn lại ngày nay. Khi 

Steve Jobs được thuê trở lại quản lí Apple năm 2000, 

Nathan Myhrvold, Giám đốc công nghệ của Microsoft 

tuyên bố: “Apple chết rồi, các bạn không thể tái sinh 

người chết được.” Và không chú ý gì tới Apple. Khi 

iPod, iPhone ra, ông Myhrvold từ chức. 

 Các công ti thường thất bại bởi nhiều lí do: Quan 

liêu, kiêu ngạo, lập kế hoạch kém, tri thức và kĩ năng 

không thích hợp. Tất cả những điều đó đều có thể được 

truy nguyên về cấp quản lí ra quyết định sai bởi vì họ bỏ 

qua nhân tố công nghệ. Công nghệ là lực rất mạnh mà có 

thể tác động tới nhiều thứ. Có hai kiểu công nghệ: Công 

nghệ duy trì là việc cải tiến các công nghệ đã được thiết 

lập. Công nghệ đột phá là công nghệ mới mà có thể thay 

thế công nghệ đã được thiết lập và tạo ra giá trị doanh 

nghiệp mới. Phần lớn các nhà quản lí thất bại vì họ đã 

không phân biệt được sự khác biệt giữa hai kiểu này. 

 Các công ti làm kinh doanh dựa trên sản phẩm họ 

xây dựng hay dịch vụ họ cung cấp. Tri thức và kĩ năng 

của họ có liên quan tới kiểu sản phẩm hay dịch vụ đó. 

Để cải tiến doanh nghiệp, người quản lí quan tâm tới tới 

công nghệ duy trì vì nó giúp họ cải tiến năng suất, hiệu 

quả và lợi nhuận. Người quản lí ô tô biết mọi điều về 

việc làm xe hơi dựa trên công nghệ hiện thời bởi vì họ 

được đào tạo trong công nghệ đó và đã thành công trong 

làm công nghệ đó. Toàn thể tư duy của họ là về cải tiến 

điều họ biết dựa trên hiệu năng quá khứ của họ. Họ 

không thể thay đổi được tâm trí họ vì điều đó yêu cầu 
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học những điều mới và có tư duy mới. Khi khái niệm xe 

ô tô chạy điện được phát minh những năm 1960, phần 

lớn các công ti ô tô bỏ qua nó mãi cho tới khi giá xăng 

tăng lên và nhu cầu về xe ô tô chạy điện bắt đầu hình 

thành. Những người lãnh đạo chế tạo xe hơi thú nhận 

rằng họ không có tri thức và kĩ năng trong công nghệ 

này và họ có thể phải mất vài thập kỉ mới thay đổi được. 

 Steve Jobs thường giải thích tình huống này bằng 

câu chuyện Thiền: “Một học giả đại học tới gặp một 

Thiền sư để hỏi về Thiền. Thầy mời học giả này uống 

trà. Ông ấy rót trà vào cốc của học giả đầy tràn rồi cứ thế 

rót mãi. Học giả nhìn nước tràn mãi đến khi không thể 

kìm được mình bữa: “Đầy quá rồi, nước không vào thêm 

được nữa. Sao thầy rót trà kiểu đấy?" Thiền sư giải thích: 

“Giống như chiếc cốc này, ông đầy những ý kiến và suy 

xét của riêng ông rồi khi ông tới. Làm sao ta có thể chỉ 

cho ông Thiền được chừng nào ông còn chưa làm rỗng 

chiếc cốc của ông?” 

 Tâm trí của người quản lí thành công nhất giống 

như cốc trà đầy. Bạn không thể rót trà mới vào nó được 

vì trà sẽ tràn ra. Để học điều mới, họ phải làm rỗng trà 

trong cốc của họ để rót trà mới vào. Câu hỏi là bao nhiêu 

người sẵn lòng vứt bỏ thành công quá khứ của họ để học 

điều mới? Bao nhiêu người quản lí thành công sẵn lòng 

quay lại trường để học công nghệ mới? Bao nhiêu người 

hiểu giá trị của việc học cả đời? Đó là lí do tại sao ngày 

nay thị trường thế giới đang mở rộng cho tư duy mới, ý 

tưởng mới, phát kiến mới, và cơ hội mới cho các công ti 

công nghệ khởi nghiệp, mà có thể đột phá thị trường và 

tăng trưởng thành doanh nghiệp thành công. 
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 Tại sao các công ti lớn thường thất bại khi công 

nghệ mới nổi lên? Họ thất bại vì tư duy của họ, những 

thực hành quản lí mà đã cho phép họ trở thành người 

lãnh đạo công nghiệp, trở nên thành công thì cũng làm 

cho họ rất khó khăn thay đổi tâm trí của họ. Họ thất bại 

vì họ không thể hiểu được công nghệ mới và đột phá mà 

chung cuộc sẽ phá huỷ công ti của họ. Một nhà khoa học 

hàng đầu của IBM nói với công nhân của ông ấy: “Máy 

tính lớn của chúng ta có vài trăm nghìn bóng bán dẫn, và 

chiếm một không gian lớn như chiếc xe tải lớn. Bây giờ 

anh bảo tôi rằng anh có thể thay thế tất cả nó chỉ bằng 

một mạch tích hợp, nhỏ như chiếc kim, và máy tính có 

thể co xuống còn kích cỡ của máy đánh chữ. Điều đó là 

không thể được.” 

 Khi công nghệ đột phá nổi lên, phần lớn các công 

ti lớn bỏ qua nó bởi vì những người lãnh đạo và quản lí 

của họ không có tri thức về điều mới này. Phần lớn trong 

họ đều xuất sắc và hiểu công nghệ duy trì, cái cải thiện 

sản phẩm của họ bởi vì họ biết rõ thị trường; họ hiểu nhu 

cầu khách hàng của họ; họ đầu tư vào những thứ giúp 

cho công ti của họ làm tốt. Nhưng họ không thể hiểu 

được cái gì đó mới, cái gì đó bên ngoài tư duy của 

họ. Người quản lí hàng đầu của Hewlett Packard bảo 

Steve Jobs: “Anh thậm chí còn chưa kết thúc đại học và 

anh dám bảo chúng tôi, những người có bằng cấp chuyên 

sâu trong đại học về cách làm máy tính sao. Ra ngay 

khỏi văn phòng của tôi và đừng quay lại.” 

 Công nghệ đột phá là khác với công nghệ duy trì 

vì chúng thường làm thay đổi giá trị trong thị trường. 

Chúng thường tới từ các phòng nghiên cứu của đại học. 

Chúng thường được hiểu bởi các người trẻ đầy nhiệt tình 
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với ý tưởng mới và các khám phá. Những thanh niên này 

không sợ thất bại vì họ chẳng có gì để mất. Họ không có 

thiên kiến hay cảm nhận về cách sự việc được làm. Họ 

có thể không có kinh nghiệm nhưng họ bạo dạn. Họ 

được dẫn lái bởi động cơ riêng của họ về tạo ra khác biệt 

và đó là lí do tại sao phần lớn trong họ đều năng nổ khởi 

đầu công ti riêng của họ và làm thay đổi thế giới.  Ngày 

nay trên 80% nhà doanh nghiệp thành công là người 

công nghệ và phần lớn trong họ khởi đầu công ti khởi 

nghiệp của họ khi họ vẫn còn trong đại học. 

 

Bài học của lịch sử 

Chúng ta đang sống trong một thế giới thường 

xuyên thay đổi. Với toàn cầu hoá và công nghệ thông tin, 

tỉ lệ thay đổi đã được tăng tốc lên. Khả năng đáp ứng với 

thay đổi yêu cầu tư duy mới dựa trên thông tin mới và 

khả năng dùng chúng tới ưu thế tốt nhất. Tuy nhiên, 

công nghệ có thể thay đổi nhanh chóng nhưng phải mất 

thời gian lâu hơn cho con người thay đổi và đó là lí do 

tại sao công nghiệp Công nghệ thông tin (CNTT) có 

nhiều thất bại thế với chuyển giao chậm, chất lượng 

kém, và chi phí cao. Nhiều lần thế chúng ta thấy những 

công ti lớn thất bại vì họ không thể điều chỉnh được theo 

thay đổi. Một người điều hành cấp cao thừa nhận: 

“Chúng tôi đã thành công về điều chúng tôi làm, không 

có lí do cho thay đổi và đó là lí do tại sao chúng tôi thất 

bại.” 

Bốn mươi năm trước, IBM đã là công ti công nghệ 

mạnh nhất và lớn nhất trên thế giới. Các hệ thống máy 

tính và phần mềm của nó đã được dùng trong hơn 70% 
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công ti. Lực lượng lao động của nó tới 300,000 người kĩ 

thuật được coi là ưu tú trong thế giới kĩ thuật. Khi hai 

sinh viên đại học bỏ học nửa chừng tạo ra một công ti 

nhỏ có tên “Apple” trong ga ra xe hơi của họ, IBM đã cố 

gắng làm cùng điều đó nhưng không thể xây dựng được 

các thiết bị nhỏ như vậy. Tại sao một công ti mạnh với 

vài trung tâm nghiên cứu và hàng nghìn nhà khoa học 

giỏi nhất mà không thể cạnh tranh được với hai thanh 

niên ít được giáo dục hơn? Câu trả lời là đơn giản, trong 

nhiều năm thế họ đã được đào tạo nghĩ lớn (máy tính 

lớn) và không thể đổi được tư duy của họ để nghĩ cái gì 

đó nhỏ. IBM đã mất vài năm và gặp nhiều thất bại cho 

tới khi họ thuê được một nhóm sinh viên mới tốt nghiệp, 

đặt những người này vào khu vực biệt lập, cho phép họ 

nghĩ khác đi và họ đã thành công phát triển máy IBM PC 

(máy tính cá nhân). Ngay cả với PC, công ti phần mềm 

lớn nhất với hàng trăm nghìn kĩ sư cũng vẫn không thể 

phát triển được hệ điều hành cho nó. Họ đã quen nghĩ tới 

hệ điều hành lớn với nhiều tầng phần mềm phức tạp cho 

nên IBM không thể xây dựng được cái gì đó nhỏ và đơn 

giản. Những người điều hành IBM lo lắng về việc lại bị 

chậm cho nên họ đã thuê một công ti vô danh tiểu tốt có 

tên “Microsoft” để xây dựng phần mềm cho họ. Khi 

IBM công bố PC, đó đã là thành công lớn. Công ti đã mở 

rộng sản xuất trên toàn thế giới. Vì nhu cầu PC tăng 

trưởng, nhiều công ti đã chuyển sang PC. Tất nhiên, 

bằng việc có hệ điều hành kiểm soát mọi thứ trên PC, 

Microsoft có thể kiểm soát được thị trường cho nên 

trong vòng vài năm Microsoft đã chi phối thị trường và 

phá huỷ kinh doanh của IBM. Khi PC được đưa ra, IBM 

đã là công ti lớn thứ ba và sinh lời nhất trên thế giới 

nhưng trong vòng bẩy năm, kinh doanh của IBM mất 
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hàng trăm triệu đô la mỗi năm và đã phải sa thải hàng 

trăm nghìn người. Đồng thời Microsoft đã tăng trưởng 

thành mạnh nhất và trở thành lớn hơn nhiều và sinh lời 

hơn nhiều IBM.  

Thời gian cứ trôi theo thời gian, chúng ta thấy 

nhiều trường hợp mà nỗ lực để thay đổi thất bại bởi vì 

cấp quản lí không thể đổi được tư duy của họ hay không 

sẵn lòng chấp nhận ý tưởng mới. Một nhà phân tích công 

nghiệp kết luận: “Mọi sai lầm lớn đều do cấp điều hành 

phạm phải, những người không thể đổi được tâm trí họ; 

họ tiếp tục vận hành dường như kinh doanh vẫn không 

thay đổi. Họ quản lí kinh doanh cứ như nó là cùng kinh 

doanh khi họ đã thành công. Họ đã không biết nhu cầu 

phải cải tiến, hay tái kĩ nghệ doanh nghiệp bởi vì thay 

đổi không phải là cái gì đó bạn có thể đổi một chút vào 

một lúc. Nhu cầu của ngày nay không phải là hệt như 

nhu cầu của năm trước và nhu cầu của ngày mai sẽ 

khác.” Tư duy rằng thay đổi là biến cố biệt lập mà có thể 

được thực hiện bất kì khi nào bạn thích thay vì cái gì đó 

có thể ảnh hưởng tới toàn thể công ti ngay một lúc là một 

sai lầm định mệnh. Phần lớn những người quản lí không 

thể hình dung được bức tranh đầy đủ bên ngoài khu vực 

của họ. Họ chỉ thấy một phần nhỏ vì tư duy của  họ bị 

giới hạn thế và đó là lí do tại sao ý tưởng mới, phát kiến 

mới bị ngăn cấm bởi tư duy hiện thời của họ. Tư duy 

như vậy là lí do chính tại sao nhiều nỗ lực để thay đổi lại 

thất bại. 

Khi PC chi phối thế giới kinh doanh, một trong 

những công ti lớn nhất và thành công nhất là Ashton 

Tate, công ti xây dựng hệ quản lí cơ sở dữ liệu có tên 

DBase. Công ti này bắt đầu năm 1980 và nhanh chóng 
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trở thành công ti phần mềm lớn thứ ba vào thời đó 

(Microsoft là số một và Lotus là số hai). Dbase đã là 

phần mềm phổ biến, đã làm được trên $250 triệu đô la 

một năm cho Ashton Tate. Khi công nghệ thay đổi với 

bộ xử lí nhanh hơn và hệ điều hành cửa sổ mới, cấp quản 

lí của Aston Tate vẫn tận hưởng thành công của họ và 

vận hành kinh doanh như không cái gì đã thay đổi. Khi 

những đối thủ cạnh tranh phát triển sản phẩm mới dùng 

công nghệ mới nhất, cấp quản lí của Aston Tate tin rằng 

khách hàng của họ sẽ không bao giờ chuyển sang sản 

phẩm mới. Khi những đối thủ cạnh tranh đưa ra sản 

phẩm cơ sở dữ liệu tốt hơn và dễ hơn, cấp quản lí của 

Ashton Tate hoảng hốt và đặt sản phẩm mới tên là Dbase 

4 và công bố rằng họ sẽ có sản phẩm mới trước tháng 

5/1988. Vài tháng sau đó, họ đổi nó thành tháng 8 rồi 

tháng 12. Trong vội vàng, sản phẩm mới có nhiều lỗi tới 

mức sau khi đưa ra, Ashton Tate phải thu hồi chúng để 

sửa. Họ càng sửa họ càng thấy thêm lỗi cho nên họ 

không thể giao hàng mãi tới năm 1991. Công ti mất mọi 

khách hàng tốt nhất của họ, những người giận dữ thế và 

chuyển sang đối thủ cạnh tranh. Trong một năm, công ti 

lớn thứ ba thế giới không còn tồn tại. Nguyên nhân của 

vấn đề này là cấp quản lí phản ứng kém và thực thi kém 

khi họ công bố rằng họ có thể có phần mềm mới trước 

năm 1988 rồi cứ thay đổi ngày đưa ra vì chất lượng kém 

mãi tới 1991 nhưng vào lúc đó đã quá trễ rồi. 

Cả  IBM và Aston Tate đã quên mất một qui tắc 

kinh doanh then chốt: “Nếu bạn không cải tiến, đối thủ 

cạnh tranh của bạn sẽ cải tiến. Nếu bạn không thay đổi, 

đối thủ cạnh tranh của bạn sẽ thay đổi.” Trong thế giới 

cạnh tranh cao này, bạn không thể cảm thấy tự mãn bởi 

vì nếu bạn tự mãn, bạn chắc chắn sẽ thất bại.  
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Công ti khởi nghiệp-1 

Có ý niệm rằng "công ti khởi nghiệp" chỉ là doanh 

nghiệp nhỏ và "nhà doanh nghiệp" chỉ là cái tên "ưa 

thích" cho người chủ doanh nghiệp nhỏ. Doanh nghiệp 

nhỏ như cửa hàng tạp hoá, nhà hàng, tiệm cà phê, doanh 

nghiệp đồ ăn trên phố v.v tất cả đều có người chủ, người 

bắt đầu kinh doanh riêng của họ. Họ làm việc chăm chỉ 

và thuê mọi người, phần lớn là người trong gia đình. Một 

số người chỉ vì lợi nhuận vì các doanh nghiệp nhỏ này 

KHÔNG được dự kiến để tăng trưởng. Mục đích của họ 

đơn giản là sống còn và hỗ trợ cho gia đình.  Những 

người này có kĩ năng và chút ít vốn vay mượn từ người 

thân. Họ không giầu và chỉ tồn tại ở thị trường địa 

phương. Mọi nước đều có hàng triệu người trong số họ. 

Tất nhiên, họ có thể được gọi là "nhà doanh nghiệp" vì 

họ chớp cơ hội và sẵn lòng nhận rủi ro nhưng mục đích 

của họ chỉ là để nuôi sống gia đình họ, hay tạo ra việc 

làm cho người thân của họ. 

Có một kiểu doanh nghiệp nhỏ khác hội tụ vào 

công nghệ với mục đích TĂNG TRƯỞNG thành lớn. 

Viễn kiến là để thay đổi thị trường, và phá huỷ doanh 

nghiệp cũ và định vị bản thân nó như người chơi then 

chốt trong thị trường mới. Chẳng hạn, Apple, Microsoft, 

Yahoo, Google, Skype, Facebook, và Twitter v.v. Khác 

biệt giữa kiểu này và doanh nghiệp gia đình nhỏ là "nhà 

doanh nghiệp" muốn tạo ra khác biệt trên thế giới. 

Không giống như các doanh nghiệp gia đình nhỏ khác, 

những người này không hội tụ vào "nuôi gia đình" hay 

kiếm sống mà thay vì thế TĂNG TRƯỞNG công ti lớn 
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hơn và một ngày nào đó sẽ trở thành công ti kinh doanh 

niêm yết công khai trên thị trường chứng khoán và làm 

phát sinh hàng triệu hay hàng tỉ đô la. 

Để làm điều đó, những nhà doanh nghiệp này cần 

đến vốn để tài trợ cho doanh nghiệp của họ, và họ thu 

hút đầu tư từ các nhà đầu tư tài chính mạo hiểm hay vốn 

mạo hiểm. Những nhà doanh nghiệp này có ý tưởng, tri 

thức và kĩ năng, và họ thuê những người giỏi nhất. Viễn 

kiến của họ là TÌM cách thức MỚI và SINH LỜI được 

để làm kinh doanh. Một khi họ khởi đầu doanh nghiệp, 

họ hội tụ vào TĂNG TRƯỞNG nhanh chóng, thuê nhiều 

người để thâu tóm thị trường, và họ sẽ cần nhiều vốn để 

giúp họ mở rộng thành doanh nghiệp vận hành đầy đủ.  

Ý tưởng về khởi đầu nhỏ trong khu vực công nghệ 

cao rồi tăng trưởng lớn là giấc mơ của nhiều người kĩ 

thuật. Mọi người đều muốn là một Steve Jobs hay Bill 

Gates khác nhưng ít người thành công bởi vì họ 

KHÔNG biết cách. Có nhiều công ti đã khởi đầu nhưng 

phần lớn thất bại vì họ phạm sai lầm định mệnh: Họ đã 

hành động như công ti lớn; họ sao chép kinh doanh của 

công ti lớn; họ tiêu tiền như công ti lớn, và họ cho bản 

thân họ danh hiệu như công ti lớn. Họ đã làm điều các 

trường kinh doanh dạy họ. Họ học các qui tắc này trong 

sách giáo khoa quản trị kinh doanh hay trong chương 

trình MBA. Đây là các lí thuyết dựa trên các công ti lớn 

cho thời công nghiệp mà KHÔNG có tác dụng trong thời 

đại Thông tin.  

Công ti khởi nghiệp CHƯA phải là công ti lớn 

nhưng chỉ là tổ chức "LÂM THỜI" tìm kiếm khách hàng 

và chiều hướng. Sai lầm thông thường đầu tiên mà nhiều 

nhà doanh nghiệp phạm phải là cho tự bản thân họ danh 



 

228 

 

hiệu như Chủ tịch công ti, Giám đốc điều hành (CEO) 

hay Giám đốc vận hành (COO) hay người quản lí rồi bắt 

đầu hành động như công ti của họ đã được thiết lập. Họ 

thuê văn phòng lớn, mua trang thiết bị, thuê thư kí v.v. 

"Trò bản ngã" này nghĩa là chi ra ít vốn mà họ vay từ cha 

mẹ và người thân. Đó là sai lầm định mệnh và là lí do tại 

sao nhiều người cạn vốn cần thiết để xây dựng công ti và 

thất bại. Họ KHÔNG thất bại vì ý tưởng của họ. Họ 

KHÔNG thất bại vì tri thức kĩ thuật của họ. Họ THẤT 

BẠI vì họ quá vội vàng hành động như họ đã thành 

công. Họ THẤT BẠI vì họ hết tiền. 

Công ti khởi đầu còn CHƯA là một công ti. Nó là 

tổ chức LÂM THỜI của vài người. Nó CHƯA có khách 

hàng. Nó CHƯA làm ra tiền. Nó đã chưa làm ra đủ tiền 

và PHẢI KHÔNG hành động như một công ti đã được 

thành lập vững chắc. Công ti khởi đầu chỉ là một nhóm 

LÂM THỜI những người đang TÌM KIẾM để tìm ra 

kinh doanh SINH LỜI ĐƯỢC, do đó nó phải tuân theo 

CÁC QUI TẮC KHÁC, QUI TRÌNH KHÁC. 

 

Công ti khởi nghiệp-2 

Một công ti khởi nghiệp CHƯA là công ti. Nó chỉ 

là một "tổ chức lâm thời" nghĩa là vẫn còn đang tìm 

kiếm cách làm kinh doanh sinh lời được. Bạn không biết 

liệu bạn có thành công hay không. Bạn chưa có khách 

hàng. Và bạn chưa có cách làm ra tiền. Thực tế bạn đang 

tiêu tiền, tiền riêng của bạn hay tiền từ bố mẹ hay người 

thân của bạn cho nên bạn phải cẩn thận và không phạm 

sai lầm mà người khác đã phạm phải. Là nhà doanh 

nghiệp, bạn có ý tưởng nhưng bạn không biết liệu bạn có 
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thể làm được tiền bằng ý tưởng đó hay không. Đó là lí 

do tại sao bạn đi tìm khách hàng để kiểm tra ý tưởng của 

bạn. Để làm điều đó bạn phải tuân theo QUI TRÌNH 

ĐỘNG, vì nó sẽ thay đổi. Điều gì sẽ xảy ra nếu ý tưởng 

của bạn không tốt? Điều gì sẽ xảy ra nếu không có khách 

hàng? Điều gì sẽ xảy ra nếu không có thị trưởng? Trong 

trường hợp đó bạn sẽ làm gì?  

Phần lớn mọi người sẽ bỏ cuộc nhưng là nhà doanh 

nghiệp bạn không bỏ cuộc (Bạn đã trả lời một cách trung 

thực trong bài kiểm tra nhân cách rằng bạn thích thách 

thức; bạn tự tin vào khả năng của bạn để tiếp tục cho dù 

bạn thất bại nhiều lần; bạn sẵn lòng học điều mới và tiếp 

tục học từ thất bại của bạn). Nếu sự việc không có tác 

dụng như bạn đã mong đợi thì THAY ĐỔI ý tưởng và 

BẮT ĐẦU LẠI. Đây là lí do tại sao tôi gọi nó là "QUI 

TRÌNH ĐỘNG" vì nó được dự kiến cho công ti khởi 

nghiệp và thất bại là một phần của nó. Về căn bản, thất 

bại được dự kiến trong quá trình, điều cho phép bạn thay 

đổi ý tưởng nguyên gốc sang ý tưởng khác cho tới khi 

bạn tìm ra "ý tưởng đúng và cơ hội." 

Các công ti lớn tuân theo một qui trình, "QUI 

TRÌNH ĐƯỢC XÁC ĐỊNH" bởi vì họ đã có khách hàng 

và biết rõ thị trường của họ. Họ biết đích xác ai là khách 

hàng, thị trường lớn cỡ nào, và họ có thể bán được bao 

nhiêu sản phẩm. Doanh nghiệp của họ được mọi người 

biết tới và được thiết lập vững chắc. Để quản lí doanh 

nghiệp, công ti phải có cấu trúc tổ chức và con người với 

vai trò và trách nhiệm. CEO chịu trách nhiệm về viễn 

kiến chiến lược. Chủ tịch chịu trách nhiệm về quản lí vận 

hành công ti v.v. Nếu công ti thành công, người chủ cho 
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chủ tịch điểm thưởng lớn. Nếu công ti thất bại, người 

chủ sa thải ông chủ tịch. 

Công ti khởi nghiệp tuân theo "QUI TRÌNH 

ĐỘNG" vì họ không có khách hàng hay chưa biết thị 

trường của họ. Đó là lí do tại sao tôi bao giờ cũng gợi ý 

mọi người không tuân theo mô hình kinh doanh của công 

ti đã được thiết lập. Quên các chức danh như CEO, CFO 

hay chủ tịch vì nó là vô nghĩa vào lúc này. Bạn chỉ là 

một nhóm nhỏ những nhà doanh nghiệp đang còn học 

hỏi và tìm cách mới để làm kinh doanh dựa trên một ý 

tưởng. Bạn có số tiền giới hạn cho nên bạn phải học 

nhanh và điều chỉnh chóng. Thời gian là quan trọng vì cơ 

hội không chờ đợi, bạn phải nắm lấy nó trước ai đó khác. 

Nhiều người không đồng ý với quan niệm này. Họ 

thường hỏi: “Làm sao anh có thể vận hành một công ti 

mà không có ai chịu trách nhiệm, không chủ tịch, không 

người quản lí, không đại diện bán hàng, và không thư 

kí?” hay “Làm sao anh có thể làm kinh doanh thoe cách 

không tổ chức như thế?” Những người này bị thiên kiến 

bởi lí thuyết kinh doanh mà họ đã học ở trong trường. 

Trường kinh doanh dạy sinh viên làm người quản lí, kế 

toán viên, người phân tích tài chính, người bán hàng và 

đại diện tiếp thị v.v. để cho họ có thể làm việc cho những 

công ti đã được thiết lập nơi doanh nghiệp đã được biết 

tới, khách hàng và thị trường đã tồn tại. Các trường kinh 

doanh KHÔNG dạy bạn cách khởi đầu một công ti. Các 

giáo sư kinh doanh chuyên môn hoá trong kế toán, tài 

chính, quản lí, tiếp thị v.v. Họ biết cách viết chiến lược 

doanh nghiệp, họ biết cách xây dựng kế hoạch doanh 

nghiệp, họ biết cách doanh nghiệp vận hành; họ biết 

cách thị trường chứng khoán làm việc hay cách đầu tư 
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tiền. Họ đã học tất cả những điều này từ nhiều năm thu 

thập và phân tích dữ liệu. Họ xâu dựng các lí thuyết dựa 

trên các công ti đã được thiết lập thành công. 

Công ti khởi nghiệp về công nghệ là mới. Lịch sử 

là ngắn và không được làm tài liệu. Steve Jobs đã không 

viết sách giáo khoa kinh doanh. Bill Gates đã không giải 

thích các vấn đề mà ông ấy đã đối diện trong những ngày 

đầu của Microsoft. Phần lớn các giáo sư trường kinh  

doanh, người chưa bao giờ khởi đầu một công ti, nhưng 

được bảo phải dạy môn khởi nghiệp thường dựa trên 

điều họ biết và chương trình đào tạo được tạo ra dựa trên 

kinh doanh đã xác định. Họ thường khởi đầu bằng chiến 

lược công ti, cấu trúc tổ chức, vai trò và trách nhiệm, 

chức năng phòng ban, phân tích thị trường, luật pháp và 

qui chế kinh doanh và bán hàng và tiếp thị. Không cái 

nào trong những điều này hữu dụng cho các công ti khởi 

nghiệp. Người tốt nghiệp từ các chương trình này thường 

thiếu kinh nghiệm và tri thức trong công nghệ, khởi đầu 

công ti riêng của họ và thất bại.  

Khởi nghiệp KHÔNG phải là về cách QUẢN LÍ 

một công ti. Nó là về cách KHỞI ĐẦU một công ti. Tất 

nhiên, khi bạn thành công, bạn sẽ cần chiến lược, kế 

hoạch kinh doanh, kế hoạch tiếp thị, cấu trúc tổ chức, vai 

trò và chức danh v.v. Đào tạo trường kinh doanh có thể 

dạy bạn quản lí công ti hiệu quả và hiệu lực. Tuy nhiên 

khởi đầu một công ti, tăng trưởng công ti nhỏ thành 

doanh nghiệp lớn, và làm ra nhiều tiền yêu cầu giáo dục 

và đào tạo khác hoàn toàn. 
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Hệ tư tưởng công ti khởi nghiệp 

Một số công ti khởi nghiệp không chỉ là công ti 

công nghệ mà còn có viễn kiến tạo ra tác động lên xã 

hội. Thành công then chốt của các công ti khởi nghiệp 

này không chỉ là sinh lời mà còn là tăng trưởng lớn hơn 

và đạt tới mục đích dài hạn. Sinh viên cần nhìn vào 

Hewlett Packard, Intel, Apple, Microsoft, và Google như 

những tấm gương về thành công của công ti khởi nghiệp 

mà đã tăng trưởng thành doanh nghiệp lớn và tác động 

lên xã hội. 

Nếu bạn nhìn vào những công ti này, bạn sẽ thấy 

rằng tất cả họ đều bắt đầu với đam mê về công nghệ. Ý 

tưởng nguyên gốc của Steve Jobs chỉ là chứng minh rằng 

ông ấy có thể làm được một máy tính nhỏ mà có nhiều 

chức năng của máy tính lớn. Khi nhiều người quan tâm 

tới sản phẩm của họ, Steve Jobs đã đặt viễn kiến về đưa 

máy tính vào mọi gia đình ở Mĩ và mở rộng công ti từ ga 

ra của bố mẹ ông ấy sang chỗ lớn hơn. Sergey Brin và 

Larry Page đã không nghĩ về tạo ra công ti khởi nghiệp, 

họ chỉ muốn xây dựng một động cơ tìm kiếm tốt hơn 

như một phần của nghiên cứu của họ ở đại học. Chỉ khi 

nhiều bạn bè muốn dùng nó, thì họ mới chuyển sang địa 

điểm khác bên ngoài đại học và bắt đầu Google. 

Nhiều người hành nghề thường tin nhà doanh 

nghiệp là người muốn làm ra nhiều tiền. Thực ra, nhà 

doanh nghiệp phần lớn là người có đam mê về công 

nghệ. Họ tập trung vào khía cạnh kĩ thuật; cố gắng giải 

quyết vấn đề hơn là nghĩ về tiền. Thực ra phần lớn họ 

thậm chí đã không nghĩ về tiền chút nào. Steve Jobs đề 

nghị trao máy tính Apple cho Atari nếu họ đồng ý làm 

nó. Ông ấy nói: “Chúng tôi đã mất nhiều tháng để làm 
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nó và chỉ muốn nó được người khác dùng. Khi cả Atari 

và HP từ chối làm nó, chúng tôi quyết định tự mình làm 

nó.” Bill Gates chỉ muốn tạo ra một phiên bản của ngôn 

ngữ lập trình BASIC cho máy tính Altair. Nhưng người 

quản lí Altair từ chối: “Chúng tôi là công ti phần cứng và 

chẳng liên quan gì tới phần mềm.” Sau đó Bill nghe nói 

rằng IBM đang tìm một công ti phần mềm để xây dựng 

hệ điều hành cho máy tính nhỏ của nó. Ông ấy tiếp cận 

IBM với một đề nghị viết phần mềm cho chúng nhưng 

IBM từ chối làm kinh doanh với công ti vô danh tiểu tốt. 

Bill khăng khăng rằng ông ấy có thể làm được nó và sau 

bốn lần nỗ lực bị bác bỏ, IBM đã cho ông ấy một cơ hội. 

Ông ấy đã chuyển giao PC-DOS cái trở thành hệ điều 

hành cho IBM PC và cuối cùng đã kiểm soát thị trường 

phần mềm PC. 

Nếu chúng ta đọc các câu chuyện của HP, Apple, 

Google, và Microsoft, chúng ta sẽ thấy rằng tất cả họ đều 

theo đuổi các mục đích kĩ thuật để giải quyết vấn đề, 

không ai trong số họ đã hội tụ vào việc làm ra tiền lúc 

ban đầu. Họ tất cả đều được hướng dẫn bởi hệ tư tưởng 

công nghiệp cốt lõi. Steve Jobs thừa nhận rằng ông ấy 

không bao giờ nghĩ về việc làm ra tiền trong những ngày 

đầu đó của Apple: “Chúng tôi chỉ muốn nó được làm ra, 

chúng tôi không quan tâm ai sẽ làm nó. Chúng tôi sẽ vui 

mừng cho nó đi và thậm chí làm việc với bất kì ai làm ra 

sản phẩm của chúng tôi. Tiền chưa bao giờ tới trong tâm 

trí chúng tôi mãi cho tới khi chúng tôi đã bán được vài 

triệu đơn vị.” Sergey Brin của Google cũng nói: “Ý 

tưởng của chúng tôi là làm ra động cơ tìm kiếm tốt hơn, 

chúng tôi chưa bao giờ nghĩ về việc làm ra tiền. Chúng 

tôi quá bận rộn với thiết kế và cách làm cho nó tốt hơn 

những người khác.” 
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Công ti khởi nghiệp thành công cũng gìn giữ hệ tư 

tưởng kĩ thuật của nó khi nó tăng trưởng lớn hơn và trở 

thành doanh nghiệp. Khi bạn viếng thăm Google, Apple, 

Microsoft v.v. bạn sẽ thấy rằng đa số người làm việc ở 

đó đều là người kĩ thuật. Tất nhiên, họ có người bán 

hàng và người tiếp thị nhưng tất cả họ đều chia sẻ cùng 

đam mê kĩ thuật điều tạo khả năng cho họ tác động tới 

thị trường mà không làm hỏng ý tưởng kĩ thuật của họ. 

Thành công của những công ti này dựa trên lực lượng 

lao động kĩ năng cao, những người đam mê về hệ tư 

tưởng kĩ thuật của họ. Khía cạnh then chốt khác của 

những công ti này là ở chỗ họ hội tụ vào làm cái gì đó tốt 

hơn mỗi lúc. Steve Jobs bao giờ cũng nhắc nhở người 

của ông ấy: “Sản phẩm tiếp phải tốt hơn sản phẩm trước 

về mọi phương diện.” 

Nếu bạn muốn khởi đầu một công ti nhưng ngần 

ngại bởi vì bạn không chắc về làm ra tiền, tôi gợi ý rằng 

bạn quên "chuyện tiền" đi mà nghĩ về cách giải quyết các 

vấn đề cho khách hàng trước hết. Nếu bạn có thể giải 

quyết được các vấn đề cho nhiều người thì bạn đã trên 

đường đúng để làm ra tiền. Tất nhiên, bằng việc bắt đầu 

công ti bạn sẽ trải nghiệm nhiều vấn đề nhưng chừng nào 

bạn còn sẵn lòng học từ những sai lầm này, bạn sẽ làm 

tốt. Ngày nay mọi người nhìn vào Apple như công ti 

thành công nhưng ít người biết rằng Apple có nhiều thất 

bại trong toàn bộ lịch sử của nó. Apple 1 đã KHÔNG là 

sản phẩm thành công nhưng Apple 2 đã rất thành công. 

Apple 3 và Lisa là thất bại lớn hơn nhưng Mac đã là 

thành công. Cả máy tính Newton và Next đều là thảm 

hoạ nhưng iPod, iPhone và iPads đã là thành công lớn. 

Sức mạnh của Steve Jobs là “Không bao giờ, không bao 

giờ, không bao giờ từ bỏ mà bao giờ cũng được chuẩn bị 



 

235 

 

để bỏ, cải biên, hay làm tiến hoá ý tưởng nhưng không 

bao giờ từ bỏ công ti.” 

Các phần tử nền tảng của công ti khởi nghiệp là hệ 

tư tưởng kĩ thuật và viễn kiến của nó điều hướng dẫn và 

gây hứng khởi cho công nhân đi tới chiều hướng chung. 

Tất nhiên sinh lời là điều kiện cần cho sự tồn tại nhưng 

nó không nên là điểm đến tối thượng. Lợi nhuận là xăng 

làm cho động cơ chạy nhưng viễn kiến là phương hướng 

nơi xe phải đi tới và hệ tư tưởng là bản thân động cơ giữ 

cho chiếc xe chạy. Không có động cơ và người lái xe, 

xăng là vô dụng và nó sẽ bay hơi trong không trung. 

 

 

 

 

 


