
 
TỦ SÁCH SOS2 

 
 

PETER F. DRUCKER 
 
 

bàn về 
 
 

Xã hội Tri thức, 
Quản lý  

Kinh doanh, 
Xã hội và Nhà nước   

 
 



 

 

2 

 
 
 

PETER F. DRUCKER 
 
 

bàn về 
 
 

Xã hội Tri thức, 
Quản lý  

Kinh doanh, 
Xã hội và Nhà nước   

 
 

Tuyển tập các tiểu luận 
 
 
 

Nguyễn Quang A tuyển chọn và dịch 



 

 

3 

 
 
 
 
 
 
 

MỤC LỤC 
 
 
 
 
 
 
 
Lời Giới thiệu ..................................................................................... 7 
Peter F. Drucker Bàn về một Xã hội Hoạt động ............................. 9 

Peter F. Drucker on a Functioning Society ........................................................... 9 
by Joseph A. Maciariello, Leader to Leader, No. 37 Summer 2005 ..................... 9 
Hành trình Trí tuệ ............................................................................................... 10 
Các Công ty: Các định chế Tạo ra Của cải của Xã hội ....................................... 12 
Tự do và Trách nhiệm Cá nhân........................................................................... 14 
Sự Lãnh đạo và Trách nhiệm .............................................................................. 16 
Một Xã hội của các Tổ chức Đa nguyên............................................................. 16 
Tìm Lợi ích Chung trong một Xã hội của các Tổ chức Đa nguyên .................... 18 
Vai trò của nhà Sinh thái học Xã hội .................................................................. 19 
Thí dụ về Sinh thái Học của Drucker: Xã hội Tiếp theo..................................... 20 
Công việc Tri thức, Người Lao động Tri thức, và  Xã hội Tri thức.................... 22 
Quản lý Bản thân ................................................................................................ 23 
Xã hội là Không Đủ ............................................................................................ 24 
Một Ảnh hưởng Khác thường............................................................................. 25 

Thời đại Biến đổi Xã hội.................................................................. 26 
Cấu trúc Xã hội bị Biến đổi ................................................................................ 28 
Sự Thăng Trầm của Công nhân Cổ Xanh ........................................................... 29 
Sự tăng lên của Người lao động Tri thức............................................................ 36 
Sự Nổi lên của Xã hội Tri thức ........................................................................... 41 



 

 

4 

Những Tri thức Hoạt động Thế nào.................................................................... 45 
Một Người làm công là Gì? ................................................................................ 47 
Quản lý trong Xã hội Tri thức............................................................................. 50 
Khu vực Xã hội................................................................................................... 52 
Trường học như Trung tâm của Xã hội............................................................... 58 
Chính phủ Có thể Hoạt động Thế nào?............................................................... 60 
Nhu cầu về Đổi mới Xã hội và Chính trị ............................................................ 66 

Có Ba Loại Nhóm............................................................................. 69 
There's Three Kinds of Teams by Peter F. Drucker; from Managing in a Time of 
Great Change  (1995) ......................................................................................... 69 

Hình thù của Các thứ Sắp đến: ...................................................... 75 
The Shape of Things to Come: An Interview with Peter F. Drucker; Leader to 
Leader, No. 1 Summer 1996 ............................................................................... 75 

Văn minh hóa Đô thị........................................................................ 89 
Civilizing the City, by Peter F. Drucker; Leader to Leader, No. 7 Winter 1998 89 
Thực tế về Cuộc sống Nông thôn........................................................................ 90 
Nhu cầu về Cộng đồng........................................................................................ 92 
Câu trả lời Duy nhất............................................................................................ 94 

Những Khung mẫu Mới của Quản lý............................................. 95 
Quản lý với tư cách một bộ môn......................................................................... 98 
Môn Quản lý ....................................................................................................... 98 
Tổ chức Đúng Duy nhất.................................................................................... 102 
Đa Cấu trúc Tổ chức......................................................................................... 107 
Một cách Đúng Duy nhất? ................................................................................ 111 
Xóa bỏ các Biên giới công nghệ ....................................................................... 117 
Sự Kết thúc của Chỉ huy và Kiểm soát ............................................................. 124 
Bỏ cái Quốc gia ra khỏi Đa Quốc gia ............................................................... 128 
Đưa Thế giới vào trong Tổ chức....................................................................... 132 
Vai trò của Quản lý Hướng ngoại ..................................................................... 136 
Vì sao Quản lý là Quan trọng ........................................................................... 137 

Chủ nghĩa Đa Nguyên Mới............................................................ 138 
The New Pluralism, by Peter F. Drucker .......................................................... 138 
Nhìn lại vắn tắt.................................................................................................. 139 
Vì sao Chúng ta Cần Chủ nghĩa Đa nguyên ..................................................... 143 
Sự lãnh đạo Vượt quá các Bức tường ............................................................... 145 

Vượt quá Cách mạng Thông tin ................................................... 147 
Đường Sắt ......................................................................................................... 148 
Máy móc hóa [Routinization] ........................................................................... 152 
Ý nghĩa của e-commerce .................................................................................. 154 



 

 

5 

Luther, Machiavelli và cá Hồi .......................................................................... 157 
Quý ông đối lại Nhà Công nghệ ....................................................................... 161 
Mua chuộc Người lao động Tri thức................................................................. 162 

Quản lý Tri thức Có nghĩa là Quản lý Bản thân......................... 165 
Managing Knowledge Means Managing Oneself, by Peter F. Drucker............ 165 
Đầy sự Lựa chọn............................................................................................... 166 
Biết Mình .......................................................................................................... 167 
Dựa vào các Mặt mạnh ..................................................................................... 167 
Cải thiện Năng suất........................................................................................... 168 
Vai trò của Khu vực Xã hội .............................................................................. 169 

Xã hội Tiếp theo ............................................................................. 171 
Tri thức là tất cả ................................................................................................ 173 
Chủ nghĩa bảo hộ mới....................................................................................... 174 
Tương lai của công ty ....................................................................................... 175 
Nhân khẩu học Mới ......................................................................................... 177 
Lực lượng lao động Tiếp theo........................................................................... 185 
Nghịch lý Chế tạo ............................................................................................. 194 
Công ty sẽ có sống sót?..................................................................................... 201 
Con đường phía trước ....................................................................................... 218 

Quản lý vì Kết quả, Lập kế hoạch cho sự Kế thừa ..................... 225 
Joseph Maciariello phỏng vấn Peter F. Drucker.......................................... 225 
Managing for Results, Planning for Succession An interview with Peter F. 
Drucker by Joseph Maciariello ......................................................................... 225 

Người điều hành Phải Nhớ Gì....................................................... 232 
Lý thuyết Kinh doanh ....................................................................................... 233 
Quản lý vì Sự Hữu hiệu Kinh doanh................................................................. 237 
Doanh nghiệp Có thể Học được Gì từ Các Tổ chức Phi lợi nhuận ................... 239 
Xã hội mới của các Tổ chức ............................................................................. 243 
Thông tin các Nhà Điều hành Thực sự Cần...................................................... 246 
Quản lý Bản thân .............................................................................................. 248 
Họ không phải là người làm công, Họ là những Con Người ............................ 252 
Cái gì khiến một Nhà điều hành Hữu hiệu........................................................ 254 

 



 

 

6 

 



Lời Giới thiệu 
 
Bạn đọc cầm trên tay cuốn thứ mười bảy* của tủ sách SOS2, cuốn 
Peter F. Drucker bàn về Xã hội Tri thức, Quản lý Kinh doanh, Xã hội 
và Nhà nước gồm một số bài báo và tiểu luận của ông. Peter F. 
Drucker sống gần trọn một thế kỷ [19/11/1909 – 11/11/2005], cha đẻ 
của môn quản lý hiện đại, ông sinh ở Vienna Áo, sau khi học xong 
ông sang Đức làm việc và lấy bằng tiến sĩ Luật quốc tế, năm 1933 
ông bỏ Đức sang Anh, rồi sang Mỹ năm 1937 và định cư hẳn ở đó. 
Ông đã viết 39 cuốn sách về quản lý được dịch ra hơn 20 thứ tiếng và 
vô số bài báo và phỏng vấn.  

Cuốn sách này tập hợp một bài giới thiệu Peter F. Drucker của 
Joseph A. Maciariello, 9 bài báo và tiểu luận của Drucker và 2 bài 
phỏng vấn ông.  Ngoài bài giới thiệu của Joseph A. Maciariello, Giáo 
sư về Quản lý tại Trường Cao học Quản lý mang tên Peter F. Drucker 
và Masatoshi Ito ở Đại học Claremont, bạn lâu đời và đồng nghiệp 

                                                 
* Các quyển trước gồm: 

1. J. Kornai: Con đường dẫn tới nền kinh tế thị trường, Hội Tin học Việt Nam 
2001, Nhà Xuất bản Văn hoá Thông tin (NXB VHTT) 2002. 

2. J. Kornai: Hệ thống Xã hội chủ nghĩa, NXB Văn hoá Thông tin 2002 
3. J. Kornai- K. Eggleston: Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, NXB VHTT 2002 
4. G. Soros: Giả kim thuật tài chính, sắp xuất bản 
5. H. de Soto: Sự bí ẩn của tư bản,  NXB Chính trị Quốc gia, 2006 [Sự bí  ẩn 

của Vốn] 
6. J. E. Stiglitz: Chủ nghĩa xã hội đi về đâu? sắp xuất bản 
7. F.A. Hayek: Con đường dẫn tới chế độ nông nô, sắp xuất bản 
8. G. Soros: Xã hội Mở, sắp xuất bản 
9. K. Popper: Sự Khốn cùng của Chủ nghĩa lịch sử, sắp xuất bản. 
10. K. Popper: Xã hội mở và những kẻ thù của nó, I, Plato 
11. K. Popper: Xã hội mở và những kẻ thù của nó, II, Hegel và Marx 
12. Thomas S. Kuhn: Cấu trúc của các cuộc Cách mạng Khoa học, sắp xuất 

bản 
13. Thomas L. Friedman: Thế giới phẳng, Nhà xuất bản Trẻ, 2006  
14. Một năm Hội nghị Diên Hồng Hungary do Nguyễn Quang A tuyển, dịch, 

biên soạn, sắp xuất bản 
15. Kornai János: Bằng Sức mạnh Tư duy, tiểu sử tự thuật đặc biệt, sắp xuất 

bản 
16. Kornai János: Bài học chuyển đổi ở Đông Âu, sắp xuất bản 
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của Peter Drucker, các bài của Drucker được sắp xếp theo thứ tự thời 
gian xuất bản từ 1994 đến 2006. Đây là các bài viết bạn đọc có thể 
tiếp cận được trên mạng, được người dịch tuyển chọn và dịch ra tiếng 
Việt. 

Peter F. Drucker có một di sản đồ sộ, tuyển tập này không thể giới 
thiệu di sản đó của ông mà chỉ nhằm giới thiệu những suy nghĩ của 
ông về xã hội tri thức, về những thách thức trong xã hội tri thức, về 
quản lý các tổ chức từ doanh nghiệp, các tổ chức phi-vụ lợi đến quản 
lý các cơ quan nhà nước, được ông trình bày trong các bài báo, và tiểu 
luận được viết trong 10 năm cuối đời của ông. Peter F. Drucker đã có 
ảnh hưởng sâu rộng trong thế kỷ 20 và chắc chắn các ý tưởng của ông 
còn có ảnh hưởng lâu dài. 

Tôi nghĩ cuốn sách rất bổ ích cho tất cả mọi người, từ các nhà 
hoạch định chính sách, các nhà kinh tế học, các nhà nghiên cứu khoa 
học xã hội nói chung, các nhà báo, các sinh viên của mọi trường đại 
học và cao đẳng, các nhà điều hành các tổ chức kinh doanh, xã hội và 
các cơ quan nhà nước, các nhà quản lý thuộc mọi cấp và những người 
lao động trong các tổ chức đó. 

Người dịch đã cố hết sức để làm cho bản dịch được chính xác và 
dễ đọc, song do hiểu biết có hạn nên khó thể tránh khỏi sai sót.   

Mọi chú thích được đánh bằng số ở cuối trang là của người dịch. 
Bản dịch chắc còn nhiều thiếu sót mong bạn đọc thông cảm, lượng 
thứ, và chỉ bảo; xin liên hệ theo địa chỉ Tạp chí Tin học và Đời sống, 
66 Kim Mã Thượng Hà Nội, hoặc qua điện thư thds@hn.vnn.vn hay 
nqa@netnam.vn 

05-2007 
Nguyễn Quang A 

mailto:thds@hn.vnn.vn
mailto:nqa@netnam.vn
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Peter F. Drucker Bàn về một Xã hội Hoạt động 

Peter F. Drucker on a Functioning Society, by Joseph A. Maciariello, Leader to 
Leader, No. 37 Summer 2005  

 

PETER F. Drucker nổi tiếng nhất vì công 
trình của ông về quản lý. Thông báo báo chí 
của Nhà trắng ngày 21-6-2002, công bố rằng 
Drucker sẽ nhận Huy chương Tự do của 
Tổng thống tuyên dương Drucker như 
“người tiên phong nhất thế giới về lý thuyết 
quản lý”. Quả thực ông là vậy. Thế nhưng 
tất cả công trình có ảnh hưởng sâu rộng về 
quản lý này xảy ra khi Drucker theo đuổi 
mối quan tâm chính của mình trong một chủ 
đề lớn hơn và thậm chí có tầm quan trọng 
rộng rãi hơn. 

 

 

Bài báo này cố gắng áp dụng một viễn cảnh 
hệ thống đối với các công trình của Peter F. 
Drucker, sắp xếp các tác phẩm của ông vào 
một cái toàn thể nhất quán, để giúp bạn định 
vị khối tri thức khổng lồ mà con người xuất 
sắc này đã tạo ra trong suốt 65 năm vừa qua. 
Đấy không phải là một thách thức nhỏ và 
cách tiếp cận của tôi chỉ là một sự khởi đầu. 

Joseph A. Maciariello là 
Giáo sư Horton về Quản lý 
tại Trường Cao học Quản 
lý mang tên Peter F. 
Drucker và Masatoshi Ito 
ở Đại học Claremont. Ông 
là bạn lâu đời và đồng 
nghiệp của Peter Drucker. 
Ông đã cộng tác với 
Drucker trong "Drucker 
Hàng ngày - The Daily 
Drucker," được xuất bản 
mùa thu 2004. Giáo sư 
Maciariello dạy khóa học 
"Drucker nói về Quản lý " 
cho các sinh viên MBA và 
MBA điều hành. 

 

Mục tiêu của tôi là một sự hiểu rõ về các 
phần của các công trình của Drucker liên hệ 
với nhau thế nào, hơn là một sự mô tả về các 
phần riêng lẻ. Tuy nhiên, để hiểu các phần tương tác với nhau ra sao, 
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chí ít ta phải có sự hiểu biết nào đó về bản thân các phần – tức là, 
những tác phẩm chính của Peter Drucker. 

Hành trình Trí tuệ 

DRUCKER trốn thoát chủ nghĩa toàn trị với tư cách một thanh niên trẻ. 
Đấy là vì sao trong chính cuốn sách đầu tiên của mình, Sự kết thúc 
của Con người Kinh tế - The End of Economic Man (1939), ông phân 
tích các nguyên nhân của chủ nghĩa toàn trị và sự bất an, sự sợ hãi, sự 
suy thoái, và thất nghiệp (“các con quỷ”) những cái đã sinh ra một 
khoảng chân không tạo ra các điều kiện cho sự nổi lên của một kẻ độc 
tài. Toàn bộ cuộc đời làm việc của Drucker đã dành hết cho việc đảm 
bảo chắc chắn rằng điều đó không bao giờ xảy ra nữa. Ông đã sang 
Hoa Kỳ bởi vì cơ hội mà nó mời chào và bởi vì các định chế của Hoa 
Kỳ được thiết kế để thúc đẩy và bảo vệ tự do. 

Một số người đọc điều này có thể nghĩ là gượng gạo đi nói rằng toàn 
bộ đời hoạt động của Drucker đã dành cho cuộc đấu tranh chống chủ 
nghĩa toàn trị. Họ có thể hỏi một cách có lý cái gì là sự kết nối giữa 
cuốn sách đầu tiên của ông, The End of Economic Man, và các tác 
phẩm muộn hơn như  Thực hành Quản lý -The Practice of 
Management (1954), Quản lý vì Kết quả - Managing for Results 
(1964), Nhà điều hành Hữu hiệu-The Effective Executive (1966), hay 
Đổi mới và Tinh thần Nghiệp chủ-Innovation and Entrepreneurship 
(1986)? Việc viết các cuốn sách về quản lý ngăn chặn chủ nghĩa toàn 
trị thế nào? Vì sao các công ty quan trọng đến vậy đối với Drucker? 
Đấy là những câu hỏi rất hay, những câu trả lời cho chúng sẽ rọi sáng 
lên các tác phẩm của Drucker như một tổng thể. 

Một đoạn chiến lược trong các tác phẩm của Drucker, đoạn làm rõ 
mục đích công việc của ông về xã hội và quản lý, được thấy trong lời 
nói đầu cho lần xuất bản bìa cứng của cuốn Quản lý: Các Nhiệm vụ, 
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Trách nhiệm và Thực hành - Management: Tasks, Responsibilities 
and Practices (1974, các trang. ix và x): 

Xã hội chúng ta, trong vòng một thời kỳ ngắn lạ thường có năm mươi 
năm, đã trở thành một xã hội của các định chế. Nó đã trở thành một 
xã hội đa nguyên trong đó mỗi nhiệm vụ xã hội chủ yếu được giao 
phó cho các tổ chức lớn – từ sản xuất các hàng hóa và dịch vụ kinh tế 
đến chăm sóc sức khỏe, từ an sinh xã hội và phúc lợi đến giáo dục, từ 
tìm tòi tri thức mới đến bảo vệ môi trường tự nhiên.... 

Nếu các định chế của xã hội đa nguyên gồm các định chế của chúng 
ta không hoạt động trong sự tự trị có trách nhiệm, chúng ta sẽ không 
có chủ nghĩa cá nhân và một xã hội trong đó có cơ hội cho người dân 
phát huy hết năng lực bản thân. Thay vào đó chúng ta sẽ bắt mình 
phải chịu sự tổ chức hoàn toàn thành đoàn trong đó không ai sẽ được 
phép tự trị. Chúng ta sẽ có chủ nghĩa Stalin hơn là nền dân chủ tham 
dự, nói chi đến sự tự ý hân hoan làm việc riêng của mình. Chế độ bạo 
ngược là sự lựa chọn khả dĩ duy nhất đối lại các định chế mạnh, hoạt 
động tự trị [nhấn mạnh của tôi]. 

Drucker kết thúc đoạn này bằng cho biết rằng chính “các nhà quản lý 
và sự quản lý là cái khiến các định chế hoạt động. Sự quản lý hoạt 
động, có trách nhiệm [tôi nhấn mạnh] là sự lựa chọn khả dĩ đối lại chế 
độ bạo ngược và là sự bảo vệ duy nhất của chúng ta chống lại nó”.  

Với đoạn chiến lược này như cái nền, thật rõ vì sao các cuốn sách và 
bài báo của Drucker đề cập đến “cộng đồng, xã hội, chính thể” nhiều 
hơn là chúng đề cập đến quản lý. Để lĩnh hội cái cốt lõi của các tác 
phẩm của Peter Drucker, ta phải bắt đầu với câu hỏi, Phải làm gì để 
tạo ra các định chế đa nguyên, thực hiện chức năng và hoạt động của 
một xã hội tự do? 
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Từ ngay cuốn sách đầu tiên của ông năm 1939 đến tận cuốn cuối cùng 
của ông năm 2004, Peter Drucker đã theo đuổi chủ đề to lớn, Chúng 
ta tạo ra như thế nào một xã hội hoạt động? Câu trả lời của ông: 
chúng ta phải tạo ra các định chế hay các tổ chức hoạt động – việc đó 
đến lượt nó lại dẫn đến câu hỏi, Làm thế nào người ta tạo ra các tổ 
chức hoạt động? Và rồi, Người ta khai thác thế nào các nhà quản lý 
những người tạo ra các tổ chức hoạt động? 

Khi bạn đọc các tác phẩm của Drucker, bạn sẽ liên tục thấy một mạch 
quan tâm đối với tất cả các định chế của xã hội, nhưng trong The 
Concept of the Corporation (1946), The New Society (1950), The 
Practice of Management (1954), Managing for Results (1964), The 
Effective Executive (1966), và Management: Tasks, 
Responsibilities, Practices (1973, 1974), tiêu điểm của ông 
chủ yếu, tuy chẳng hề riêng, về các định chế tạo ra của cải 
của xã hội.. 

Quản lý có trách 
nhiệm là sự bảo 
vệ duy nhất của 
chúng ta chống lại 
chế độ bạo ngược.  

Các Công ty: Các định chế Tạo ra Của cải của Xã hội 

CÁC CÔNG TY và các doanh nghiệp khác là các định chế tạo của cải 
của xã hội. Không có các định chế khu vực tư nhân này, thì các định 
chế khu vực công và khu vực xã hội sẽ không có nguồn lực để hoạt 
động. Chính khu vực tư nhân là khu vực cung cấp các nguồn lực để 
tài trợ các định chế khu vực công và xã hội. Chính khu vực tư nhân là 
khu vực có trách nhiệm khởi nghiệp kinh doanh quan trọng nhằm làm 
nhẹ bớt các tác động của chu kỳ kinh doanh và nhằm tránh “các con 
quỷ” thất nghiệp và suy thoái. 

Drucker đã bắt đầu với các định chế tạo-của cải cơ bản này khi ông cố 
vươn tới mục đích tạo ra các điều kiện cho phép các định chế của xã 
hội hoạt động tốt. Vào giữa đến cuối các năm 1970, ông bắt đầu dần 
dần chuyển chủ đề từ quản lý các định chế khu vực tư nhân sang quản 
lý các định chế khu vực xã hội, chủ yếu là các tổ chức phi lợi nhuận. 
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Tuy nhiên, ông đã luôn có một sự quan tâm đối với các định chế 
chính phủ và các thách thức quản lý của chúng. Mối quan tâm này đối 
với chính phủ đặc biệt nổi bật trong Thời đại Gián đoạn - The Age of 
Discontinuity (1969), trong đó ông phân tích “căn bệnh chính phủ”, 
nhưng cũng cả trong cuốn sách sớm hơn Những Cột mốc của Ngày 
mai - Landmarks of Tomorrow (1957). 

Nhưng đúng là bắt đầu với việc xuất bản cuốn Tương lai của Con 
người Công nghiệp - The Future of Industrial Man (1942), ông đã bắt 
đầu đề cập đến vấn đề, Làm thế nào có thể duy trì được tự do cá nhân 
trong một xã hội công nghiệp dưới ánh sáng của sự thống trị của 
quyền lực quản lý và của công ty? Quản lý theo Mục tiêu 
(Management by objectives-MBO) gắn với tự-chủ (self-control) là 
triết lý quản lý do ông kiến nghị, đầu tiên trong The Practice of 
Management (1954), để giải quyết sự căng thẳng giữa tự do cá nhân 
và quyền lực cá nhân phải nhường cho công ty trong thời gian làm 
việc. Ngay cả trong Xã hội Tri thức hiện nay, MBO với tự-chủ là câu 
trả lời tốt nhất mà chúng ta có cho thế lưỡng nan về làm thế nào để 
bảo vệ tự do cá nhân trong các tổ chức. 

Đạt tự do trong công ty và trong các định chế khác đòi hỏi trách 
nhiệm ở mọi mức. MBO với tự-chủ là một triết lý quản lý hợp nhất 
các phương pháp đề ra mục tiêu và giám sát thành tích bởi mỗi đơn vị 
tổ chức và bởi mỗi cá nhân. Quá trình MBO, nếu được thiết kế thích 
hợp, phát triển cả trách nhiệm và tự do cho các cá nhân trong các tổ 
chức. 

Một đặc điểm then chốt của MBO là truyền thông hướng lên trong đó 
mỗi người quản lý làm rõ các mục tiêu của cấp trên của mình và sau 
đó đặt ra các mục tiêu mà người quản lý đó có thể đạt được và phù 
hợp với các mục tiêu của cấp trên. Tiếp đến, cấp trên rà soát lại tất cả 
các mục tiêu và dàn xếp thỏa thuận với mỗi nhà quản lý thuộc cấp 
trong khi tìm cách tích hợp các mục tiêu của thuộc cấp mà mình phụ 
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thuộc vào thành tích của người đó. Trong quá trình này, cấp trên tìm 
cách đạt được sự chấp nhận nhiệt tình và cam kết từ mỗi nhà quản lý 
đối với các mục tiêu đã thỏa thuận. Nếu cấp trên thành công, thì quá 
trình truyền thông và tham gia này sẽ khuyến khích các thuộc cấp tiếp 
thu các mục tiêu này làm của riêng họ. 

Tiếp sau, cấp trên kèm cặp, hướng dẫn các thuộc cấp nhằm đạt các 
mục tiêu và tìm cách loại bỏ bất cứ rào cản được biết nào đối với việc 
thực hiện và và thành đạt các mục tiêu của các thuộc cấp. Cuối cùng, 
thượng cấp đảm bảo rằng các thuộc cấp có thông tin kịp thời và chính 
xác để đánh giá sự tiến bộ đến các mục tiêu và để đưa ra hành động 
chỉnh sửa mà không có bất cứ sự can thiệp nào từ bên trên. Bước cuối 
cùng này hoàn thành chiều “tự chủ” của MBO. 

Nhưng MBO với tự-chủ chẳng dễ thực hiện cũng chẳng phải trò vui. 
Đối với Drucker, đấy là những cái lý tưởng và ông sẵn lòng thừa nhận 
rằng MBO được sử dụng rộng rãi hơn tự-chủ. Điều này và nhiều khó 
khăn thêm trong việc đạt cả tự do lẫn trách nhiệm cá nhân trong các tổ 
chức phải tiệt trừ bất cứ niềm tin nào rằng Drucker đề xuất một cách 
tiếp cận “không tưởng” đối với thực hành quản lý, như một vài người 
ngộ nhận cho là vậy1. 

Thế nhưng tự do và trách nhiệm là cần thiết đối với một xã hội và các 
tổ chức của nó để hoạt động ở mức thành tích cao. Và tự do thật sự 
trong các tổ chức đòi hỏi trách nhiệm về phía các cá nhân trong mỗi 
định chế của xã hội. 

 

Tự do và Trách nhiệm Cá nhân Tự do không phải 
là trò vui đùa.  

                                                 
1 Ngày nay đã có sự thống nhất rộng rãi rằng nhiều vấn đề không có lời giải, chỉ có 
thể có các lựa chọn khác nhau mà thôi (tất cả các chú thích là của người dịch). 
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TRONG một bài báo ban đầu ("Tự do của Con người Công nghiệp -
The Freedom of Industrial Man," được đăng trên Virginia Quarterly 
Review, Thu năm 1942), Drucker làm rõ đòi hỏi về trách nhiệm cá 
nhân nếu tự do phải đạt và được duy trì: 

Tự do không phải là trò vui. Nó không hệt như hạnh phúc cá nhân, 
cũng chẳng như sự an toàn hay hòa bình hoặc tiến bộ. Nó là một sự 
lựa chọn có trách nhiệm. Tự do không phải là một quyền mà là một 
trách nhiệm. Tự do thực sự không phải là tự do khỏi cái gì đó; điều 
đó sẽ là sự cho phép. Tự do là lựa chọn giữa làm hay không làm cái 
gì đó, là hành động theo cách này hay cách kia, là giữ một niềm tin 
hay cái ngược lại. 

Trong một phỏng vấn mới đây (được tường thuật trong cuốn sách của 
Jack Beatty, Thế giới theo Peter Drucker- The World According to 
Peter Drucker, tr. 79), Drucker cung cấp một định nghĩa tuyệt vời về 
trách nhiệm cá nhân: 

Trách nhiệm mang cả tính bên ngoài lẫn bên trong. Về bên ngoài nó 
hàm ý trách nhiệm giải trình đối với ai đó hay cơ quan nào đó và 
trách nhiệm giải trình đối với thành tích cụ thể. Về bên trong nó hàm 
ý sự cam kết, tận tụy. Người lao động có Trách nhiệm không chỉ là 
người có trách nhiệm giải trình đối với những kết quả cụ thể mà cũng 
là người có quyền hạn để làm mọi thứ cần thiết nhằm tạo ra những 
kết quả này và, rốt cuộc, là người cam kết, tận tâm đối với những kết 
quả này như một thành tựu cá nhân. 

Đấy là loại trách nhiệm trong các tổ chức cái sẽ tạo các điều kiện đối 
với sự tự do đích thực cho các cá nhân trong các tổ chức. Nó cũng là 
loại trách nhiệm cần đến để làm cho MBO với tự chủ có kết quả. 
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Sự Lãnh đạo và Trách nhiệm 
 

XÃ HỘI hoạt động đòi hỏi những người lãnh đạo hữu hiệu. Một quan 
điểm về sự lãnh đạo, có xuất xứ trong điều khiển học, nhấn mạnh vai 
trò của “người cầm lái” và nhiệm vụ của người cầm lái là “lái” một 
thực thể. Việc lái đòi hỏi thiết lập tầm nhìn và các mục đích, truyền 
cảm hứng và thúc đẩy những người đi theo để đạt các kết quả mong 
muốn. Và đây là cách Drucker định nghĩa sự lãnh đạo. Sự lãnh đạo là 
nhận trách nhiệm vì những kết quả. Hơn nữa, sự lãnh đạo đòi hỏi tính 
nhất quán, trước sau như một và nêu gương cho những người khác để 
đi theo trong tổ chức (“tính nhất quán là tiêu chuẩn, 
là hòn đá thử của sự quản lý”). Sự lãnh đạo không 
phải là charisma, tài bẩm sinh thu hút quần chúng! 
Drucker cung cấp nhiều thí dụ về các nhà lãnh đạo xuất sắc những 
người “cực kỳ chán ngắt” nhưng rất hữu hiệu, và về nhiều nhà lãnh 
đạo “có tài lôi cuốn” những người, do thiếu tính nhất quán, đã làm xói 
mòn các điều kiện cho một xã hội hoạt động. 

Sự lãnh đạo không 
phải là charisma!  

Một Xã hội của các Tổ chức Đa nguyên 

CÔNG VIỆC của xã hội được tiến hành thông qua các loại tổ chức khác 
nhau, mỗi loại với các nhiệm vụ riêng của mình. Ba loại khác nhau 
của các tổ chức tạo thành xã hội của các tổ chức. Thứ nhất, có các tổ 
chức khu vực công [public sector] trong đó công việc của chính 
quyền liên bang, bang và địa phương được tiến hành. Tiếp theo là các 
tổ chức khu vực tư nhân [pivate sector], được thiết lập để thỏa mãn 
những mong muốn và nhu cầu kinh tế của công dân. Và cuối cùng có 
các tổ chức khu vực xã hội [social sector] (đôi khi được nhắc đến như 
phi lợi nhuận [nonprofit]) để lo cho các nhu cầu sức khỏe và phúc lợi 
của các công dân không được thỏa mãn hoàn toàn bởi các tổ chức khu 
vực công hay khu vực tư nhân. 
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Drucker tin rằng để cho một xã hội hoạt động tốt, các tổ chức của nó 
phải là các định chế có mục đích-duy nhất. Thí dụ, các định chế đa-
mục đích, như các trường công của chúng ta, trong đó các nhà giáo 
dục thường có trách nhiệm dạy giáo dục tình dục, nâng cao nhận thức 
về ma túy và rượu, và các kỹ năng sống, không thực hiện tốt về mặt 
học thuật như các trường giáo xứ tập trung hơn. 

Như một kết quả, mỗi tổ chức, bất luận vì lợi nhuận hay phi lợi 
nhuận, phải tập trung vào một nhiệm vụ duy nhất – chữa trị người 
bệnh, giáo dục trẻ em, và thỏa mãn các nhu cầu kinh tế. Và mỗi tổ 
chức phải được quản lý tốt nếu muốn xã hội hoạt động ở mức cao. 
Nhưng ai để ý đến lợi ích chung nếu mỗi định chế theo đuổi nhiệm vụ 
hẹp riêng của nó? 

Trong nhiều công trình của mình, Drucker đã quan tâm đến mỗi định 
chế đảm nhiệm các nhiệm vụ mà nó làm giỏi nhất. Chính phủ thích 
hợp nhất với việc “cai trị” và không phải với “làm”. Doanh nghiệp 
giỏi nhất khi nó tập trung các nguồn lực của mình và bận rộn với các 
hoạt động tạo ra của cải. Một doanh nghiệp không có khả năng [am 
hiểu] để đảm nhận trách nhiệm đối với những cái xấu chính của xã 
hội trừ phi những cái xấu này có thể được chuyển thành các cơ hội 
kinh doanh. Nhưng, như ông nhận ra trong The Concept of the 
Corporation (1946) và sau đó, trong xã hội đa nguyên của các tổ 
chức, cái gì là tốt cho Hoa Kỳ phải được biến thành tốt cho các tổ 
chức (như General Motors), và không phải ngược lại. 

 Mỗi tổ chức là một cơ quan của xã hội. Và “không cơ quan nào có 
thể sống lâu hơn cơ thể nó phục vụ”. Vì thế, trong khi tập trung vào 
một nhiệm vụ duy nhất, mỗi định chế cũng phải để ý đến lợi ích 
chung. Kinh doanh tự do có thể biện hộ được chỉ ở mức độ nó là tốt 
cho xã hội. Khác đi, thì trong một xã hội đa nguyên 
của các tổ chức có mục đích riêng biệt sẽ có các 
định chế làm yếu các điều kiện của một xã hội hoạt 

Không cơ quan 
nào sống lâu hơn 
cơ thể nó phục vụ.  
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động. 

Tìm Lợi ích Chung trong một Xã hội của các Tổ chức Đa nguyên 

DRUCKER đặt ra thuật ngữ "tái tư nhân hóa" trong The Age of 
Discontinuity (1969) và đề nghị rằng, vì lợi ích của xã hội, chính phủ 
chuyển giao các hoạt động trước đây do gia đình thực hiện cho các 
định chế khu vực xã hội (tức là, phi lợi nhuận) đang nổi lên. Như thế 
ông đã là người sớm khuyên chính phủ và muộn hơn cả doanh nghiệp 
đi "outsourcing" [thuê bên ngoài làm] ("Sell the Mailroom," 1989) để 
cho các định chế này có thể tập trung vào các nhiệm vụ chính mà 
chúng có trách nhiệm hàng đầu và năng lực [am hiểu] duy nhất. 

Mối quan tâm trong tái tư nhân hóa là trả lại cho khu vực tư nhân và 
khu vực phi lợi nhuận những hoạt động có thể được tiến hành hữu 
hiệu hơn ở đó, và để cho chính phủ những việc mà chỉ có chính phủ 
mới có thể làm. Chính phủ phải đấu tranh chống khủng bố và chính 
phủ phải giải quyết môi trường tự nhiên. Mặt khác, các tổ chức khu 
vực xã hội, như Girl Scouts [Nữ Hướng đạo], Salvation Army [Đội 
Cứu tế], và Prison Fellowship [Hội Bạn Tù] lại hữu hiệu hơn nhiều 
trong, thí dụ, phát triển các thiếu nữ, biến những người bị bỏ rơi, 
những người nghiện ma túy phục hồi sức khỏe thành các công dân, và 
giảm sự tái phạm tội trong các nhà tù của chúng ta. 

Mối lo của Drucker rằng các định chế của xã hội hoạt động vì lợi ích 
chung đã dẫn ông đôi khi trở thành người phê phán tập quán kinh 
doanh và đảm nhận vai trò thuyết giảng của một nhà tiên tri. Thí dụ, 
một số tỷ lệ giữa đền bù (thu nhập) của các nhà điều hành chóp bu và 
thu nhập của người làm ở tuyến đầu là cao hơn 500 trên 1 trong danh 
sách Standard & Poors của 1.500 công ty (xem www.aflcio.org, 
Executive Paywatch). Đối với Drucker điều này là đáng hổ thẹn và 
gửi một thông điệp sai cho nhân viên và cho công chúng về đạo đức, 
tư cách của người điều hành. Nó thể hiện sự thiếu quan tâm đến phúc 
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lợi của nhân viên và xã hội. Có các công ty đại chúng đã rất thành 
công trong các thời kỳ dài cũng đã duy trì, bằng chính sách hay tập 
quán, một tỷ lệ thấp hơn nhiều giữa [thu nhập của] những người ở 
chóp bu và những người ở dưới đáy (xem Lasting Value-Giá trị lâu 
bền, 2000, của tôi). 

Drucker phản đối việc sử dụng rộng rãi quyền chọn [mua] cổ phiếu 
(stock options). Stock options thường khiến các nhà điều hành bận 
tâm với giá cổ phiếu ngắn hạn. Việc này có thể khuyến khích họ 
không để mắt đến những cái căn bản của doanh nghiệp và tập trung 
vào làm bất cứ thứ gì để đẩy giá cổ phiếu công ty của họ lên trên “giá 
thực hiện”. Tuy nhiên, Drucker có ủng hộ các 
khuyến khích đáng kể nhằm thúc đẩy đổi mới về 
sản phẩm, quy trình, và dịch vụ.. 

Drucker phản đối 
việc dùng rộng rãi 
quyền chọn cổ 
phiếu. 

Vai trò của nhà Sinh thái học Xã hội 

KHI được hỏi, "Ông phân loại mình thế nào?" Peter Drucker trả lời, 
"Tôi là một nhà sinh thái học xã hội." Một nhà sinh thái học xã hội là 
gì? 

Mục tiêu cuối cùng của sinh thái học xã hội là hành động, một cách 
điển hình, để cải thiện sự hoạt động của các định chế của xã hội. Về 
khía cạnh này, Alexis de Tocqueville đã hoạt động như một nhà sinh 
thái học xã hội, và có lẽ là tấm gương lịch sử tốt nhất về một nhà sinh 
thái học xã hội, khi bằng cách thử hiểu các định chế của nền dân chủ 
ở Hoa Kỳ ông đã tìm cách cải thiện hoạt động của các định chế đó ở 
Châu Âu cũng như ở Hoa Kỳ. 

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhà sinh thái học xã hội 
đối với Drucker là nhận ra các xu hướng chính đã nổi lên rồi ở những 
điểm cơ bản nhưng vẫn chưa làm cho tác động của chúng cảm nhận 
được trên các định chế của xã hội (“tương lai cái đã xảy ra rồi”). Một 
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khi các xu hướng này đã được nhận diện, sau đó Drucker phóng chiếu 
chúng vào tương lai trước xa những người khác có bao giờ nhận ra 
chúng và cảnh báo xã hội về những cơ hội và hiểm nguy mà các xu 
hướng đang nổi lên này tạo ra cho các định chế và các cá nhân. Bởi vì 
ông nhận ra các xu hướng này rất sớm, có thời gian để kiểm tra những 
khám phá của ông và để tận dụng triệt để các xu hướng đang nổi lên, 
trong khi phân biệt các xu hướng quan trọng khỏi những cái nhất thời. 
Như thế ông tìm cách cung cấp cho các nhà điều hành và các nhà lãnh 
đạo của tất cả các định chế của xã hội thông tin họ cần để định hình 
tương lai hơn là trở thành các nạn nhân của các xu hướng này. 

Nhận ra tương lai cái đã xảy ra rồi là rất quan trọng đối với Peter 
Drucker. Một mục tiêu chủ yếu của một nhà sinh thái học xã hội là để 
giúp thúc đẩy sự liên tục trong bảo tồn các định chế của xã hội (thí dụ, 
gia đình, các định chế tôn giáo, và Tòa án Tối cao) trong khi thúc đẩy 
sự thay đổi trong các định chế gây bất ổn một cách cố hữu của một xã 
hội tự do, đặc biệt các định chế kinh doanh nhưng cả các định chế khu 
vực xã hội và khu vực công. Các nhà sinh thái học xã hội vì thế chẳng 
là bảo thủ cũng không là tự do. Đúng hơn, họ tìm cách thúc đẩy các 
giá trị đứng vững với sự thử thách của thời gian trong khi luôn luôn 
kích các nhà điều hành của các định chế để đổi mới, để trở thành các 
nhà lãnh đạo thay đổi, tận dụng “những thực tế mới”, và bằng cách ấy 
thúc đẩy các lợi ích của xã hội. 

Thí dụ về Sinh thái Học của Drucker: Xã hội Tiếp theo 

MỘT MINH HỌA về công việc của Drucker với tư cách một nhà sinh 
thái học xã hội chứa đựng trong bài báo “The Next Society-Xã hội 
Tiếp theo”, xuất hiện trong Economist, November 1, 2001, và trong 
cuốn sách Quản lý trong Xã hội Tiếp theo - Managing in the Next 
Society (2002) của ông. Bài báo và cuốn sách này bằng nhiều cách 
minh họa công việc của Drucker với tư cách một nhà sinh thái học và 
giải thích là một nhà sinh thái học xã hội có nghĩa là gì. 
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Các biên tập viên của Economist giới thiệu bài báo với các lời thế 
này: “Tương lai là gần hơn bạn nghĩ. Peter Drucker giải thích nó sẽ 
khác hôm nay thế nào, và cần làm gì để chuẩn bị cho nó”. Một trong 
những cách xã hội tiếp sau sẽ khác hiện nay là sự nổi lên của tri thức 
như nguồn lực tạo ra của cải chủ yếu. Ông mô tả sự nổi lên đầy đủ 
của xã hội tri thức và các hệ lụy của nó đối với tất cả ba khu vực – 
công, tư, và xã hội – của các nước phát triển và đối với các cá nhân. 
Cái đáng chú ý để nhắc tới, tuy vậy, là Drucker thực sự đã bắt đầu 
theo dõi sự nổi lên của người lao động tri thức, của nền kinh tế tri 
thức, và của xã hội tri thức gần nửa thế kỷ trước khi bài báo này xuất 
hiện trên Economist. 

Drucker đã hiểu rằng việc thông qua dự luật GI2 sau Chiến tranh Thế 
giới II sẽ dẫn đến sự nổi lên của “người được giáo dục”. Từ các năm 
1950 trở đi ông bắt đầu nói và viết về người lao động tri thức (thí dụ, 
trong Landmarks of Tomorrow, 1957) và về tầm quan trọng của vốn 
nằm trong đầu chúng ta và nó sẽ vượt tầm quan trọng của vốn vật lý 
như thế nào. Ông tiếp tục theo dõi các sự kiện này. Chúng xuất hiện 
chi tiết trong The Age of Discontinuity (1969). Các sự kiện này sau đó 
được phát triển thậm chí đầy đủ hơn trong các cuốn sách của ông: 
Thực tế mới-The New Realities (1989), đặc biệt Xã hội Hậu-Tư bản 
Chủ nghĩa - Post-Capitalist Society (1993), và Những Thách thức 
Quản Lý cho Thế kỷ 21 - Management Challenges for the 21st 
Century (1999).3 Bây giờ tri thức là “tiền của vương quốc”, tài sản 
then chốt đối với các cá nhân, các tổ chức, và quốc gia. 

                                                 
2 Dự luật GI được thông qua thành luật năm 1944 nhằm hỗ trợ các cựu chiến binh 
sau Chiến tranh Thế giới II: chữa bệnh, nhà ở, lập nghiệp và đặc biệt là giáo dục 
(cựu binh được chọn vào học trường mà mình thích, nếu trúng tuyển thì không phải 
đóng học phí. Sau 7 năm 2,3 triệu người đã học cao đẳng và đại học, 3,5 triệu đã 
học nghề, 3,4 triệu đã được đào tạo trong công việc theo tinh thần của luật GI). 
3 Cuốn này đã được Nhà Xuất bản Trẻ ấn hành bằng tiếng Việt, 2003, 2004. 
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 Nhận ra tri thức với tư cách vốn tư bản đang nổi lên là một thí dụ về 
khả năng nhận thức sâu sắc của Drucker để nhìn thấy “tương lai cái 
đã xảy ra rồi” và để hiểu và truyền đạt các hệ lụy của nó cho tất cả các 
bên trước xa khi nó trở thành một thực tế hàng ngày. Nhiều cá nhân 
và định chế đã nắm lấy những cơ hội của xã hội tri 
thức rồi. 

Tri thức bây giờ là 
tiền của vương 
quốc.   

Công việc Tri thức, Người Lao động Tri thức, và  Xã hội Tri thức 

TRI THỨC là nguồn lực then chốt trong các tổ chức và xã hội như thế 
nào, Drucker lập luận, còn quan trọng hơn bao giờ hết rằng ban quản 
lý coi những người lao động tri thức của mình như các tài sản phải 
được phát triển hơn là như các chi phí phải chi tiêu. Hơn nữa, một 
trong những nhiệm vụ chủ yếu của ban quản lý là nâng năng suất của 
những người lao động tri thức; một nhiệm vụ khác đáng kể với nâng 
năng suất của những người lao động chân tay và dịch vụ. 

Trong công việc tri thức, chính người lao động tri thức là người xác 
định nhiệm vụ phải hoàn thành, bởi vì rất thường xuyên là người lao 
động tri thức biết về nhiệm vụ nhiều hơn bất cứ người quản lý nào. 
Không giống công việc chân tay và dịch vụ, nơi nhiệm vụ được định 
rõ, nhiệm vụ của người lao động tri thức phải được xác định. Trong 
đo lường và tăng năng suất của người lao động tri thức, vì vậy, bước 
đầu tiên phải là xác định nhiệm vụ. Một khi nhiệm vụ đã được xác 
định, sự đo lường thực sự của năng suất phải bao gồm chất lượng của 
số lượng đầu ra. 

Cuối cùng, trong xã hội tri thức, các nhà điều hành phải tích hợp các 
lĩnh vực tri thức khác nhau vào một tổng thể hữu cơ nhằm thỏa mãn 
sứ mệnh của tổ chức. Việc này đến lượt nó lại có nghĩa rằng nhiệm vụ 
của người lao động tri thức phải được xác định bởi người lao động tri 
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thức, các nhà điều hành phải tích hợp công việc của tất cả những 
người lao động tri thức và phải chuẩn y việc xác định các nhiệm vụ. 

Quản lý Bản thân 

HỆT NHƯ một xã hội hoạt động phụ thuộc vào các tổ chức tự trị, hoạt 
động tốt, cũng thế nó phụ thuộc vào các cá nhân tự trị, có trách 
nhiệm, thi hành. Trong khi điều này đã luôn là như thế, bây giờ thậm 
chí còn quan trọng hơn rằng trong thế giới phát triển tri thức và những 
người lao động tri thức đã trở thành các tài sản chủ yếu đối với các tổ 
chức hoạt động. 

Những người lao động tri thức sở hữu vốn của chính họ. Thế mà 
những người lao động tri thức cần các tổ chức để làm cho tri thức 
chuyên dụng của họ hoạt động trong thiết kế sản xuất ra các sản phẩm 
và dịch vụ hữu ích. Nhà thiết kế phần mềm, chẳng hạn, cần người vận 
hành phần cứng để kiểm tra và dùng phần mềm đó. Nhưng mối quan 
hệ giữa người lao động tri thức và tổ chức không còn là mối quan hệ 
nơi người lao động rất phụ thuộc vào tổ chức. Người lao động tri thức 
có độ di động lớn hơn nhiều và có trách nhiệm lớn hơn nhiều đối với 
việc duy trì tri thức hiện hành so với người lao động chân tay. Hợp 
đồng làm việc với người lao động tri thức có tính qua lại, hỗ tương 
hơn hợp đồng với người lao động chân tay, người phụ thuộc hơn 
nhiều vào người sử dụng lao động vì sự an toàn. 

Thay đổi là liên tục trong xã hội tri thức. Tri thức rất dễ hỏng4. Người 
lao động tri thức phải hành động như một nhà kinh doanh khởi nghiệp 
và thực hiện việc quản lý cá nhân. Những người lao động tri thức phải 
quen với quá trình “phá hủy sáng tạo”. Họ phải trở thành những người 
                                                 
4 Perisable: dễ bị héo, ôi, hỏng. Tuy kiến thức được tích tụ, khi một người đã dùng 
nó không mất đi và người khác vẫn dùng được, song tri thức một khi đã trở thành 
kiến thức chung thì khó có thể mang lại lợi ích kinh tế cho người sở hữu, vì thế nó 
dễ hỏng. 
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lãnh đạo thay đổi, tích cực trong theo đuổi sự thay đổi, hơn là trở 
thành các nạn nhân của sự thay đổi. Điều này ép người lao động tri 
thức tham gia học tập liên tục. Xã hội tri thức là một xã hội di động 
nhanh lên phía trên nhưng nó có đưa vào những rủi ro đáng kể. Người 
lao động tri thức có thể lên tột đỉnh sớm và trở nên buồn chán, và vì 
thế phải chuẩn bị đối với các tình huống có thể xảy ra bằng phát triển 
một sự nghiệp thứ hai hay song song. 

Cuối cùng, Drucker khuyên chúng ta, dẫu miễn cưỡng đến thế nào, 
như một phần của nhiệm vụ quản lý bản thân, để suy ngẫm về các vấn 
đề cơ bản liên quan đến ý nghĩa của sự tồn tại con người. Ông tự làm 
việc này trong một tiểu luận rất mạnh mẽ về 
Kierkegaard. Sự thay đổi là liên 

tục trong xã hội tri 
thức  

Xã hội là Không Đủ 

TIỂU LUẬN của Drucker “The Unfashionable Kierkegaard [Lỗi thời]”, 
ban đầu được xuất bản năm 1949 trong Sewanee Review và được in 
lại năm 1993 trong tập tiểu luận The Ecological Vision-Tầm nhìn Sinh 
thái học, là một sự thú nhận rằng dù Drucker đã viết chỉ riêng về các 
chủ đề “trong xã hội”, xã hội là không đủ để lo cho sự tồn tại con 
người. Tiểu luận của ông về Kierkegaard là cái duy nhất ông đã viết 
“bên ngoài xã hội”, trừ hai tiểu thuyết của ông. 

Vì sao tầm quan trọng của Kierkegaard? Có một chiều kích tồn tại 
hay tâm hồn đối với đời người. Với Drucker nó được thỏa mãn bằng 
niềm tin được trình bày trong các tác phẩm của Kierkegaard, và niềm 
tin đó cho chúng ta cả một lý do để sống trong xã hội lẫn một hy vọng 
vào cái chết khi xã hội trở thành không quan trọng. 
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Một Ảnh hưởng Khác thường 

BẤT CỨ cố gắng nào để rọi sáng việc các công trình của Peter Drucker 
gắn bó với nhau ra sao nhất thiết là tạm thời, bởi vì chỉ có ông mới có 
thể nói cho chúng ta chúng gắn kết với nhau thế nào. Một điều là chắc 
chắn: sự thể hiện của ông, nếu nó xuất hiện5, sẽ rất khác trình bày 
này. Thế nhưng tôi hy vọng việc vận dụng viễn cảnh hệ thống này đối 
với công trình của ông thuyết phục bạn tiếp tục theo đuổi sâu các tác 
phẩm của ông, nếu bạn đã chưa làm như vậy. Một cách thuận tiện để 
làm việc này là nghiên cứu sâu cuốn Drucker Hàng ngày - The Daily 
Drucker (2004) và áp dụng các hành động được liệt kê đối với mỗi 
lượt đọc. 

Một nghiên cứu có hệ thống các tác phẩm của Peter Drucker sẽ thuyết 
phục bạn rằng con người này đã có và tiếp tục có một ảnh hưởng khác 
thường lên các định chế hoạt động của Hoa Kỳ và của thế giới phát 
triển. Quan trọng hơn, một nghiên cứu như vậy sẽ cho phép bạn cải 
thiện hoạt động của tổ chức của mình, dù nó là một doanh nghiệp, 
một định chế xã hội phi lợi nhuận, hay một thực thể chính quyền. 

Cuối cùng, nếu bạn đọc 65 năm công trình của ông, bạn sẽ thấy một 
con người hiến dâng cho tự do, cho các định chế hoạt động, cho sự 
quản lý, cho thành tựu cá nhân, cho địa vị và chức năng xã hội cá 
nhân, cho cộng đồng, và cho các giá trị mà chúng ta chia sẻ rộng rãi 
trong các xã hội tự do. Và những đóng góp của Drucker đối với hoạt 
động của các định chế của xã hội đã chắc chắn tăng cường tự do. Như 
thế Huy chương Vì Tự do của Tổng thống tặng cho Drucker thậm chí 
còn phù hợp hơn so với được nhắc đến trong tuyên dương của Nhà 
Trắng.  

                                                 
5 Bài báo này xuất hiện vào mùa hè 2005, và mùa đông năm ấy Drucker mất, nên 
khả năng này đã không còn. 

http://www.leadertoleader.org/knowledgecenter/L2L/summer2005/maciariello.html�
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Thời đại Biến đổi Xã hội  
 

Peter F. Drucker, The Age of Social Transformation, 
The Atlantic Monthly, November 1994, Volume 274, No. 5; pages 53-

80. 
 
 
Một tổng quan về kỷ nguyên bắt đầu vào đầu thế kỷ này, và một phân 
tích về những biểu thị gần đây nhất của nó: một trật tự kinh tế trong 
đó tri thức, chứ không phải lao động hay nguyên liệu thô hay vốn, là 
nguồn lực then chốt; một trật tự xã hội trong đó sự bất bình đẳng dựa 
trên tri thức là một thách thức lớn; và một chính thể trong đó chính 
phủ không thể được mong đợi để giải quyết các vấn đề xã hội và kinh 
tế. 
 

hông thế kỷ nào trong lịch sử thành văn lại trải qua nhiều biến 
đổi xã hội và những biến đổi triệt để đến vậy như thế kỷ thứ hai 

mươi. Chúng, tôi gợi ý, có thể hóa ra là những sự kiện quan trọng 
nhất của thế kỷ này của chúng ta và di sản lâu dài của nó. Trong các 
nước thị trường-tự do đã phát triển – chiếm ít hơn một phần năm dân 
số thế giới nhưng là một mô hình cho phần còn lại – lao động và lực 
lượng lao động, xã hội và chính thể, tất cả, trong thập niên cuối của 
thế kỷ này, về mặt số lượng và chất lượng là khác không chỉ với cái 
đã là trong các năm đầu của thế kỷ này mà cũng khác với cái đã tồn 
tại ở bất cứ thời kỳ nào khác trong lịch sử: về các cấu hình của chúng, 
về các quá trình của chúng, về các vấn đề của chúng, và về cấu trúc 
của chúng. 

 K
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Những thay đổi xã hội nhỏ hơn nhiều và chậm hơn nhiều trong các 
thời kỳ trước đã gây ra các cuộc nội chiến, các cuộc phiến loạn, và 
các cuộc khủng hoảng trí tuệ và tinh thần. Những biến đổi xã hội tột 
bực của thế kỷ này đã hầu như không gây ra bất cứ sự náo động nào. 
Chúng đã diễn tiến với một sự va chạm tối thiểu, với những biến 
động tối thiểu, và, quả thực, với sự chú ý tối thiểu từ các học giả, các 
chính trị gia, báo giới, và công chúng. Không thể phủ nhận, thế kỷ 
này của chúng ta có thể đúng là tàn bạo nhất và hung dữ nhất trong 
lịch sử, với các cuộc chiến tranh thế giới và nội chiến của nó, với 
những tra tấn hàng loạt, các cuộc thanh trừng sắc tộc, các tội diệt 
chủng, và nạn tàn sát người Do Thái của nó. Nhưng tất cả những việc 
giết chóc này, tất cả những điều khủng khiếp này giáng xuống nhân 
loại bởi những kẻ giết người “có sức thu hút quần chúng” của thế kỷ 
này, chỉ đã là: những sự giết chóc vô nghĩa, những sự khủng khiếp vô 
nghĩa, “âm thanh và sự giận dữ, chẳng có nghĩa gì”6. Hitler, Stalin, và 
Mao, ba tai họa đích thực của thế kỷ này, đã phá hủy. Họ đã chẳng 
tạo ra cái gì cả.  
 
Quả thực, nếu thế kỷ này có chứng minh một thứ, thì đó là sự vô tích 
sự của chính trị. Ngay cả người tin giáo điều nhất vào chủ nghĩa tất 
định lịch sử cũng khó giải thích những biến đổi xã hội của thế kỷ này 
như do các sự kiện chính trị nổi bật nhất gây ra, hay giải thích những 
sự kiện chính trị nổi bật nhất như do những biến đổi xã hội gây ra. 
Nhưng chính những biến đổi xã hội, giống như các dòng hải hưu ở 
sâu dưới bề mặt biển bị bão khuấy động, là cái có tác động lâu dài, 
thực ra, thường xuyên. Chúng, hơn là tất cả bạo lực của bề mặt chính 
trị, đã làm biến đổi không chỉ xã hội mà cả nền kinh tế, cộng đồng, và 
chính thể mà chúng ta sống trong đó. Thời đại của sự biến đổi xã hội 
sẽ không kết thúc với năm 2000 – nó thậm chí sẽ không lên đến đỉnh 
vào lúc đó. 
 

                                                 
6 “sound and fury, signifying nothing” thí dụ lấy từ  Macbeth của Shakespeare.  
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Cấu trúc Xã hội bị Biến đổi 
 
Trước Chiến tranh Thế giới lần thứ Nhất, nông dân đã tạo thành 
nhóm lớn nhất duy nhất trong mọi nước. Họ đã không còn cấu thành 
dân cư ở mọi nơi, như họ đã tạo thành từ buổi đầu của lịch sử cho đến 
cuối các cuộc Chiến tranh Napoleon, một trăm năm trước đó. Nhưng 
nông dân vẫn đã tạo thành gần-đa số tại mọi nước phát triển trừ Anh 
và Bỉ - tại Đức, Pháp, Nhật Bản, Hoa Kỳ - và, tất nhiên, ở tất cả các 
nước chưa phát triển. Vào thời gian trước Chiến tranh Thế giới lần 
thứ Nhất đã được coi là tiên đề hiển nhiên rằng các nước phát triển – 
Hoa Kỳ và Canada là những ngoại lệ duy nhất – sẽ ngày càng phải 
dựa vào thực phẩm nhập khẩu từ các khu vực phi công nghiệp, chưa 
phát triển.  
 
Ngày nay, trong các nước thị trường-tự do đã phát triển chủ yếu, chỉ 
Nhật Bản là nước nhập khẩu nhiều thực phẩm. (Không có lý do, vì sự 
yếu kém của Nhật Bản với tư cách nhà sản xuất thực phẩm, chủ yếu 
là kết quả của một chính sách trợ cấp lúa gạo lỗi thời, cản trở nước 
Nhật phát triển một nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả). Và ở tất cả 
các nước thị trường-tự do, kể cả Nhật Bản, nông dân ngày nay tối đa 
chiếm năm phần trăm dân cư và lực lượng lao động – tức là, một 
phần mười tỷ lệ của tám mươi năm trước. Thực ra, nông dân sản xuất 
chỉ chiếm ít hơn nửa dân cư trang trại, hay không hơn hai phần trăm 
của lực lượng lao động. Và các nhà sản xuất nông nghiệp này không 
còn là “nông dân” theo đúng nghĩa của từ; họ “kinh doanh nông 
nghiệp”, một ngành được cho là cần nhiều vốn nhất, nhiều công nghệ 
nhất, và nhiều thông tin nhất. Những người nông dân truyền thống 
gần tuyệt chủng ngay cả ở Nhật Bản. Và những người còn lại đã trở 
thành loài được bảo vệ, được giữ sống chỉ bằng các khoản trợ cấp 
khổng lồ.  
 
Nhóm lớn thứ hai trong dân cư và lực lượng lao động của mỗi nước 
phát triển vào khoảng năm 1900 đã là những người đi ở. [Số phận 
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của] họ cũng đã được coi là một quy luật tự nhiên như [của] những 
người nông dân. Phân loại điều tra dân số của thời đó đã định nghĩa 
một gia đình “tầng lớp trung lưu dưới” là gia đình thuê ít hơn ba 
người ở, và tỉ lệ phần trăm của lực lượng lao động tại gia đã tăng đều 
đặn cho đến Chiến tranh Thế giới thứ Nhất. Tám mươi năm sau 
những người đi ở tại gia hầu như chắc chắn không tồn tại ở các nước 
phát triển. Ít người sinh ra từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ Hai – 
tức là, ít người dưới năm mươi tuổi – đã nhìn thấy bất cứ người ở nào 
trừ trên sân khấu hay trong phim cổ.  
 
Trong xã hội đã phát triển của năm 2000 những người nông dân là ít 
ỏi nhưng là các đối tượng luyến tiếc, và những người đi ở tại gia thậm 
chí còn không được thế.  
 
Thế mà những biến đổi to lớn này trong tất cả các nước phát triển đã 
hoàn thành mà không có nội chiến và, thực ra, trong sự im lặng hầu 
như hoàn toàn. Chỉ bây giờ khi dân cư nông dân của họ đã co lại gần 
số không thì người Pháp đô thị hoàn toàn mới to tiếng đòi rằng nước 
họ phải là một “nước nông thôn” với một “nền văn minh thôn quê”. 
 

Sự Thăng Trầm của Công nhân Cổ Xanh 
 
Một lý do (quả thực, lý do chính) vì sao những biến đổi đã gây ra ít 
náo động đến vậy đã là, vào 1900 một giai cấp mới, công nhân cổ 
xanh trong ngành chế tạo – những người “vô sản” của Marx – đã trở 
nên chi phối về mặt xã hội. Những người nông dân đã lớn tiếng thề 
để “trồng ít ngũ cốc và nhiều địa ngục hơn”, nhưng họ đã ít chú ý. 
Những người đi ở tại gia rõ ràng đã là tầng lớp bị bóc lột nhất. Nhưng 
trước Chiến tranh Thế giới lần thứ Nhất khi người ta viết về “vấn đề 
xã hội”, họ hiểu là các công nhân công nghiệp cổ xanh. Công nhân 
công nghiệp cổ xanh đã vẫn là một thiểu số khá nhỏ của dân cư và lực 
lượng lao động – ngay đến tận 1914 nhiều nhất họ chỉ chiếm một 
phần tám hay một phần sáu- và về số lượng vẫn kém xa các tầng lớp 
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truyền thống thấp hơn của nông dân và những người đi ở. Nhưng xã 
hội đầu thế kỷ hai mươi đã bị ám ảnh bởi những công nhân cổ xanh, 
đã tập trung vào họ, đã bị họ làm cho mê mẩn. 
 
Những người nông dân và người đi ở đã có ở mọi nơi. Nhưng với tư 
cách một giai cấp, họ là vô hình. Những người đi ở đã sống và làm 
việc ở bên trong các gia đình riêng lẻ hay ở những trang trại riêng lẻ 
trong các nhóm nhỏ và biệt lập gồm hai hay ba người. Những người 
nông dân cũng vậy, bị phân tán. Quan trọng hơn, các tầng lớp truyền 
thống thấp hơn này đã không được tổ chức. Quả thực, họ đã không 
thể được tổ chức. Các nô lệ được sử dụng trong khai mỏ hay sản xuất 
hàng hóa đã nổi loạn thường xuyên trong thế giới cổ xưa – tuy luôn 
không thành công. Nhưng không được nhắc đến trong bất cứ cuốn 
sách nào mà tôi đã từng đọc về một cuộc biểu tình duy nhất hay một 
cuộc tuần hành phản kháng duy nhất nào của những người đi ở tại gia 
ở bất cứ nơi nào, ở bất cứ thời gian nào. Đã có rất nhiều cuộc nổi loạn 
nông dân. Nhưng trừ các cuộc nổi dậy ở Trung Quốc trong thế kỷ 
mười chín – Phiến loạn Thái Bình vào giữa thế kỷ, và Nổi loạn Nghĩa 
Hòa Đoàn, ở cuối thế kỷ, cả hai cuộc đã kéo dài nhiều năm và đến 
gần việc lật đổ chế độ - tất cả các cuộc nổi loạn nông dân trong lịch 
sử đều thất bại sau vài tuần đẫm máu. Những người nông dân, lịch sử 
cho thấy, là rất khó để tổ chức và không chịu bị tổ chức – đó là vì sao 
họ bị Marx khinh thường.  
 
Giai cấp mới, công nhân công nghiệp, cực kỳ dễ nhận thấy. Đấy là 
cái làm cho những công nhân này thành một “giai cấp”. Họ tất yếu đã 
sống trong những cụm dân cư đông đúc và trong các đô thị - ở St. 
Denis, bên ngoài Paris; ở  Wedding của Berlin và Ottakring của 
Vienna; trong các thị trấn dệt của Lancashire; trong các thị trấn thép 
của Thung lũng Monongahela của Mỹ; và ở Kobe của Nhật Bản. Và 
mau chóng họ tỏ ra có thể được tổ chức một cách xuất sắc, với các 
cuộc đình công đầu tiên xảy ra hầu như ngay khi họ là công nhân nhà 
máy. Chuyện đau lòng của Charles Dickens về xung đột lao động 
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chết người, Thời buổi Khó khăn - Hard Times, được xuất bản năm 
1854, chỉ sáu năm sau Marx và Engels viết Tuyên ngôn Cộng sản.   
 
Vào khoảng năm 1900 đã trở nên khá rõ là những công nhân công 
nghiệp sẽ không trở thành đa số, như Marx đã tiên đoán chỉ vài thập 
niên trước. Vì thế họ sẽ không áp đảo các nhà tư bản bằng số lượng 
rất đông của họ. Thế nhưng nhà văn cấp tiến Pháp có ảnh hưởng nhất 
của giai đoạn trước Chiến tranh Thế giới lần thứ Nhất, nhà cựu-
Marxist và người theo chủ nghĩa công đoàn cách mạng, Georges  
Sorel, đã thấy sự chấp nhận rộng rãi đối với luận đề năm 1906 của 
ông rằng những người vô sản sẽ lật đổ chế độ hiện hành và nắm 
quyền bằng tổ chức của họ và thông qua bạo lực của tổng đình công. 
Không chỉ Lênin đã là người biến luận đề của Sorel thành nền tảng 
của sự xét lại chủ nghĩa Marx của ông và đã đã xây dựng chiến lược 
của ông quanh nó năm 1917 và 1918.  Cả Mussolini lẫn Hitler - và 
Mao, mười năm sau – đã xây dựng chiến lược của mình theo luận đề 
của Sorel. “Quyền lực nảy sinh từ nòng súng” của Mao hầu như là 
một trích dẫn trực tiếp từ Sorel.  Công nhân công nghiệp trở thành 
“vấn đề xã hội” của 1900 bởi vì họ là giai cấp thấp đầu tiên trong lịch 
sử có thể được tổ chức và chịu bị tổ chức.  
 
Không giai cấp nào trong lịch sử đã từng nổi lên nhanh hơn công 
nhân cổ xanh. Và không giai cấp nào trong lịch sử đã từng xuống dốc 
nhanh hơn nó.  
 
Năm 1883, năm Marx chết, “những người vô sản” vẫn là một thiểu số 
không chỉ trong dân cư mà cả trong những người lao động công 
nghiệp. Trong công nghiệp khi đó đa số là những công nhân lành 
nghề được các xưởng thủ công nhỏ sử dụng, mỗi xưởng có nhiều nhất 
hai mươi hay ba mươi công nhân. Trong số các nhân vật phản diện 
của tiểu thuyết “vô sản” hay nhất thế kỷ mười chín, Công chúa 
Casamassima, của Henry James - được xuất bản năm 1886 (và chắc 
chắn chỉ Henry James có thể đặt cái tên như vậy cho một chuyện về 
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những kẻ khủng bố thuộc giai cấp lao động!) – một là một thợ đóng 
sách có tay nghề cao, và nhân vật khác là một dược sĩ cũng khéo tay 
ngang thế. Vào quãng 1900 “công nhân công nghiệp” đã trở thành 
đồng nghĩa với “người đứng máy” và hàm ý việc làm ở một nhà máy 
cùng với hàng trăm nếu không phải hàng ngàn người. Những công 
nhân nhà máy này quả thực là những người vô sản của Marx – không 
có địa vị xã hội, không có quyền lực chính trị, không có khả năng 
kinh tế hay khả năng mua.  
 
Công nhân của thời 1900 – và thậm chí của năm 1913 – đã không có 
lương hưu, không có ngày nghỉ được hưởng lương, không có tiền làm 
ngoài giờ, không được trả thêm cho làm việc Chủ nhật hay ban đêm, 
không có bảo hiểm y tế hay tuổi già (trừ ở Đức), không có trợ cấp 
thất nghiệp (trừ ở Anh sau 1911); đã chẳng có sự đảm bảo việc làm 
nào. Năm mươi năm sau, trong các năm 1950, công nhân công nghiệp 
đã trở thành nhóm lớn nhất duy nhất ở mọi nước phát triển, và công 
nhân công nghiệp tham gia nghiệp đoàn trong ngành sản xuất hàng 
loạt (khi đó áp đảo ở mọi nơi) đã đạt mức thu nhập của tầng lớp trung 
lưu bậc trên. Họ đã có đảm bảo việc làm rộng rãi, lương hưu, những 
ngày nghỉ dài được hưởng lương, và bảo hiểm thất nghiệp toàn diện 
hay “việc làm suốt đời”. Trên hết, họ đã đạt quyền lực chính trị. Tại 
Anh các nghiệp đoàn lao động đã được coi là “chính phủ thực tế”, với 
quyền lực lớn hơn Thủ tướng và Quốc hội, và cũng thế đã đúng ở 
những nơi khác. Cả ở Hoa Kỳ nữa – như ở Đức, Pháp, và Ý – các 
nghiệp đoàn lao động đã nổi lên như lực lượng chính trị hùng mạnh 
nhất và được tổ chức tốt nhất của đất nước. Và ở Nhật Bản, trong các 
đợt bãi công Toyota và Nissan của cuối các năm 1940 và đầu các năm 
1950, họ đã đến gần việc lật đổ hệ thống và tự chiếm quyền.  
 
Ba mươi lăm năm sau, vào 1990, công nhân công nghiệp và nghiệp 
đoàn của họ đã rút lui. Họ đã trở thành không đáng kể về số lượng. 
Trong khi những công nhân công nghiệp, người làm hay di chuyển 
các thứ, đã chiếm hai phần năm lực lượng lao động Mỹ trong các năm 
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1950, vào đầu các năm 1990 họ chỉ chiếm ít hơn một phần năm – tức 
là không nhiều hơn mức họ đã chiếm vào năm 1900, khi sự nổi lên 
như sao băng của họ bắt đầu. Tại các nước thị trường-tự do đã phát 
triển khác sự xuống dốc đầu tiên đã chậm hơn, nhưng sau 1980 bắt 
đầu tăng tốc sụt ở mọi nơi. Vào năm 2000 hay 2010, trong mọi nước 
thị trường-tự do đã phát triển, công nhân công nghiệp sẽ chỉ chiếm 
không nhiều hơn một phần tám lực lượng lao động. Quyền lực nghiệp 
đoàn cũng đã sụt dốc nhanh như thế.  
 
Không giống những người đi ở tại gia, công nhân công nghiệp sẽ 
không biến mất – không hơn những người sản xuất nông nghiệp đã 
biến mất hay sẽ biến mất. Nhưng hệt như chủ trang trại nhỏ truyền 
thống đã trở thành người nhận trợ cấp hơn là một nhà sản xuất, công 
nhân công nghiệp truyền thống cũng sẽ trở thành một người làm công 
phụ. Chỗ của anh ta đã bị thay thế bởi “nhà công nghệ” – một người 
nào đó làm việc cả bằng tay lẫn bằng kiến thức lí thuyết. (Thí dụ các 
kỹ thuật viên máy tính, kỹ thuật viên X-quang, nhà vật lý trị liệu, các 
kỹ thuật viên phòng thí nghiệm y khoa, kỹ thuật viên phổi, và v.v., 
những người cùng nhau đã tạo thành nhóm tăng nhanh nhất trong lực 
lượng lao động Mỹ từ 1980). Và thay cho một giai cấp – một nhóm 
cố kết, có thể nhận diện, xác định, và tự giác – công nhân công 
nghiệp có thể mau chóng trở thành chỉ một “nhóm áp lực” khác.  
 
Những người chép biên niên sử về sự tăng lên của công nhân công 
nghiệp thường nêu bật các tình tiết bạo lực – đặc biệt những đụng độ 
giữa những người đình công và cảnh sát, như trong cuộc đình công 
Pullman của Mỹ. Lý do có lẽ là, các nhà lý luận và các nhà tuyên 
truyền của chủ nghĩa xã hội, của chủ nghĩa vô chính phủ, và chủ 
nghĩa cộng sản – bắt đầu với Marx và tiếp tục đến Herbert Marcuse 
vào các năm 1960 – đã không ngớt viết và nói về “cách mạng” và 
“bạo lực”. Trên thực tế sự tăng lên của công nhân công nghiệp đã là 
phi bạo lực một cách rõ rệt. Bạo lực tàn ác của thế kỷ này – các cuộc 
chiến tranh thế giới, thanh trừng sắc tộc, và v.v. – tất cả đã là bạo lực 
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từ bên trên hơn là bạo lực từ bên dưới; và nó đã không liên quan đến 
những biến đổi xã hội, dù là sự teo đi của nông dân, sự biến mất của 
những người đi ở tại gia, hay sự tăng lên của công nhân công nghiệp. 
Quả thực, thậm chí chẳng còn ai thử giải thích những chấn động lớn 
này như một phần của “cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản” nữa, 
như thuật hùng biện chuẩn Marxist chỉ mới ba mươi năm trước.  
 
Ngược với những tiên đoán Marxist và nghiệp đoàn chủ nghĩa, sự leo 
lên của công nhân công nghiệp đã không gây mất ổn định xã hội. 
Thay vào đó nó đã nổi lên như sự phát triển xã hội tạo ổn định nhất 
của thế kỷ. Nó giải thích vì sao sự biến mất của nông dân và người ở 
tại gia lại không gây ra khủng hoảng xã hội nào. Cả sự bỏ chạy khỏi 
đồng ruộng lẫn sự bỏ chạy khỏi dịch vụ nội trợ đã là tự nguyện. 
Những người nông dân và những người đầy tớ đã không bị “đẩy ra” 
hay bị “thải ra”. Họ đã đi làm thuê trong công nghiệp càng nhanh 
càng tốt. Việc làm công nghiệp đã không đòi hỏi các kỹ năng mà họ 
không có, và không đòi hỏi thêm tri thức. Thực ra, xét mọi mặt, 
những người nông dân đã có nhiều kỹ năng hơn kỹ năng cần để là 
một người đứng máy trong một nhà máy sản xuất hàng loạt – và 
nhiều người đi ở tại gia cũng thế. Không thể phủ nhận, công việc 
công nghiệp được trả công tồi cho đến Chiến tranh Thế giới lần thứ 
Nhất. Nhưng nó được trả khá hơn công việc đồng áng hay việc nội 
trợ. Thời gian làm việc của công nhân công nghiệp ở Hoa Kỳ cho đến 
1913 – và ở một số nước, kể cả Nhật Bản, cho đến Chiến tranh Thế 
giới lần thứ Hai – đã dài. Nhưng thời gian làm việc của họ ngắn hơn 
của nông dân và của người ở. Hơn nữa, họ làm việc vào những giờ 
được định rõ: phần còn lại trong ngày là của họ, điều chẳng đúng cả 
với công việc đồng áng lẫn công việc nội trợ. Các sách lịch sử ghi 
chép sự bẩn thỉu của ngành công nghiệp ban đầu, sự nghèo đói của 
công nhân công nghiệp, và sự bóc lột họ. Công nhân quả thực đã sống 
trong bẩn thỉu và nghèo khó, và họ đã bị bóc lột. Nhưng họ đã sống 
khá hơn những người ở trang trại hay ở gia đình, và nhìn chung được 
đối xử tốt hơn.  
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Bằng chứng của việc này là tỷ lệ tử vong trẻ em đã sụt ngay khi 
những người nông dân và những người đi ở tại gia chuyển sang làm 
việc công nghiệp. Về mặt lịch sử, các đô thị đã chưa bao giờ tái tạo 
chính mình. Để duy trì chúng đã phải phụ thuộc liên tục vào những 
người mới đến từ thôn quê. Điều này vẫn đúng vào giữa thế kỷ mười 
chín. Nhưng với sự lan rộng của việc làm nhà máy, thành phố đã trở 
thành trung tâm của sự tăng trưởng dân cư. Một phần điều này là kết 
quả của các biện pháp y tế công cộng mới: làm sạch nước, thu gom 
và xử lý rác, kiểm dịch chống các dịch bệnh, tiêm chủng chống các 
bệnh. Các biện pháp này – và chúng đã có hiệu quả chủ yếu ở thành 
phố - đã chống lại, hay chí ít kiềm chế các mối nguy của sự tập hợp 
đông đúc cái đã làm cho đô thị truyền thống là một mảnh đất sinh sôi 
cho bệnh dịch hạch. Nhưng yếu tố lớn nhất duy nhất cho sự giảm theo 
hàm số mũ của tỷ lệ tử vong trẻ em khi công nghiệp hóa lan rộng đã 
chắc chắn là sự cải thiện về các điều kiện sống do nhà máy mang lại. 
Nhà ở và dinh dưỡng đã trở nên tốt hơn, và công việc nặng nhọc và 
các tai nạn đã gây tổn hại ít hơn. Sự sụt giảm tỷ lệ tử vong trẻ em – và 
với nó là sự tăng bùng nổ dân số - tương quan chỉ với một sự phát 
triển: công nghiệp hóa. Nhà máy ban đầu quả thực là “Nhà máy sa 
tăng - Satanic Mill” của bài thơ vĩ đại của William Blake. Nhưng 
thôn quê đã chẳng là “Đồng xanh dịu dàng của nước Anh” mà  Blake 
ca ngợi; nó đã là một khu nhà ổ chuột gây ấn tượng nhưng thậm chí 
sa tăng hơn.  
 
Đối với những người nông dân và người đi ở, công việc công nghiệp 
đã là một cơ hội. Thực ra, nó đã là cơ hội đầu tiên mà lịch sử xã hội 
đã cho họ để cải thiện mình một cách đáng kể mà không phải di cư. 
Trong các nước thị trường-tự do phát triển qua 100 hay 150 năm vừa 
qua mỗi thế hệ đã có khả năng mong đợi khấm khá hơn đáng kể so 
với thế hệ trước đó. Lý do chính là những người nông dân và đầy tớ 
đã có thể và đã trở thành những công nhân công nghiệp.  
 



 

 

36 

Bởi vì những công nhân công nghiệp được tập trung vào các nhóm, 
nghiên cứu có hệ thống về năng suất của họ đã là có thể. Bắt đầu 
trong năm 1881, hai năm trước khi Marx chết, nghiên cứu có hệ 
thống về công việc, các nhiệm vụ, và các công cụ đã nâng năng suất 
lao động chân tay về chế tạo và di chuyển các thứ tăng lên ba đến bốn 
phần trăm tính gộp trung bình hàng năm – đối với mức tăng năm 
mươi lần về đầu ra trên công nhân qua 110 năm. Tất cả lợi ích kinh tế 
và xã hội gia tăng của thế kỷ này dựa vào điều này. Và ngược với cái 
“mọi người đều biết” trong thế kỷ mười chín – không chỉ Marx mà tất 
cả những người bảo thủ nữa, như J. P.  Morgan, Bismarck, và 
Disraeli – hầu như tất cả những lợi lộc này đã dồn cho công nhân 
công nghiệp, một nửa số đó ở dạng thời gian làm việc giảm đột ngột 
(với sự cắt giảm từ 40 phần trăm ở Nhật đến 50 phần trăm ở Đức), và 
một nửa ở dạng tăng hai mươi lăm lần lương của những công nhân 
công nghiệp, những  người chế tạo hay di chuyển các thứ.  
 
Như thế đã có các lý do xác đáng vì sao sự tăng lên của công nhân 
công nghiệp đã yên bình hơn là dữ dội, nói chi đến cách mạng. 
Nhưng cái gì giải thích cho sự xuống dốc của công nhân công nghiệp 
cũng đã diễn ra yên bình ngang vậy và hầu như hoàn toàn không có 
sự phản kháng xã hội, sự chấn động, sự trục trặc nghiêm trọng nào, 
chí ít ở Hoa Kỳ?  
 

Sự tăng lên của Người lao động Tri thức 
 
Sự tăng lên của giai cấp tiếp sau công nhân công nghiệp không phải 
là một cơ hội cho công nhân công nghiệp. Nó là một thách thức. 
Nhóm chi phối đang mới nổi lên là “những người lao động tri thức”. 
Chính từ này đã không được biết đến bốn mươi năm trước. (Tôi đã 
đặt ra nó trong cuốn sách Những Cột mốc của Ngày Mai - Landmarks 
of  Tomorrow, xuất bản năm 1959). Vào cuối thế kỷ này những người 
lao động tri thức sẽ chiếm một phần ba hay hơn của lực lượng lao 
động ở Hoa Kỳ - lớn như tỷ lệ công nhân chế tác đã từng chiếm, trừ 



 

 

37 

thời kỳ chiến tranh. Đa số họ sẽ được trả công chí ít cũng khá như, 
hay khá hơn công nhân chế tác đã từng được trả. Và các việc làm mới 
tạo ra những cơ hội lớn hơn nhiều.  
 
Nhưng – và đây là một chữ nhưng lớn – tuyệt đại đa số việc làm mới 
đòi hỏi trình độ chuyên môn mà công nhân công nghiệp không có hay 
chỉ được trang bị tồi để kiếm. Chúng đòi hỏi rất nhiều giáo dục chính 
quy và khả năng để kiếm và áp dụng hiểu biết lí thuyết và giải tích. 
Chúng đòi hỏi một cách tiếp cận khác đối với công việc và một nếp 
nghĩ khác. Trước hết, chúng đòi hỏi một thói quen học tập liên tục. 
Như thế công nhân công nghiệp bị thải ra không thể đơn giản chuyển 
sang công việc tri thức hay dịch vụ theo cách mà nông dân và người ở 
bị thải ra đã chuyển sang việc làm công nghiệp. Ít nhất họ phải thay 
đổi thái độ, giá trị và niềm tin cơ bản của họ.  
 
Trong các thập niên kết thúc của thế kỷ này lực lượng lao động công 
nghiệp đã co lại nhanh hơn và thêm nữa ở Hoa Kỳ so với bất cứ nước 
phát triển khác nào – trong khi sản xuất công nghiệp đã tăng lên 
nhanh hơn bất cứ nước phát triển nào trừ Nhật Bản. 
 
Sự thay đổi đã làm trầm trọng vấn đề cổ nhất và khó xử lý của Mỹ: 
địa vị của những người da đen. Trong năm mươi năm kể từ Chiến 
tranh Thế giới lần thứ Hai địa vị kinh tế của những người Mỹ gốc Phi 
đã được cải thiện nhanh hơn sự cải thiện của bất cứ nhóm dân cư 
khác nào trong lịch sử xã hội Mỹ - hay trong lịch sử xã hội của bất cứ 
nước nào. Ba phần năm những người da đen của Mỹ đã leo lên tầng 
lớn có thu nhập trung lưu; trước Chiến tranh Thế giới lần thứ Hai con 
số đó mới là một phần hai mươi. Nhưng nửa nhóm đó đã leo lên tầng 
lớp thu nhập trung lưu và không phải lên tầng lớp có việc làm trung 
lưu. Từ Chiến tranh Thế giới lần thứ Hai ngày càng nhiều người da 
đen đã chuyển thành công nhân cổ xanh trong ngành sản xuất hàng 
loạt được nghiệp đoàn hóa – tức là, những việc làm được trả lương 
tầng lớp trung lưu hay tầng lớp trung lưu lớp trên trong khi không đòi 
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hỏi giáo dục cũng chẳng đòi hỏi kỹ năng. Tuy nhiên, đây chính xác là 
những việc làm biến mất nhanh nhất. Cái gây sửng sốt không phải là 
nhiều người da đen đến vậy đã không kiếm được một sự giáo dục mà 
là nhiều người đến vậy đã kiếm được. Điều duy lý về mặt kinh tế đối 
với một thanh niên da đen ở nước Mỹ hậu chiến tranh đã không phải 
là ở lại trường và học; mà là bỏ trường càng sớm càng tốt và kiếm 
một trong rất nhiều việc làm sản xuất-hàng loạt. Kết quả là, sự xuống 
dốc của công nhân công nghiệp đã làm tổn thương nặng người Mỹ da 
đen một cách không tương xứng – về mặt số lượng, nhưng về mặt 
chất lượng thậm chí còn nhiều hơn. Nó đã làm cùn cái đã là vai mẫu 
tiêu biểu có sức thuyết phục nhất trong cộng đồng da đen ở Mỹ: công 
nhân công nghiệp được trả lương khá với đảm bảo việc làm, bảo hiểm 
sức khỏe, và lương hưu được đảm bảo – nhưng vẫn không có kỹ năng 
cũng chẳng được giáo dục nhiều.  
 
Nhưng, tất nhiên, những người da đen là một thiểu số của dân cư và 
lực lượng lao động ở Hoa Kỳ. Đối với tuyệt đại đa số - người da 
trắng, nhưng cả người Latino và Á châu nữa – sự xuống dốc của công 
nhân công nghiệp đã gây ra ít đổ vỡ một cách đáng kinh ngạc và 
chẳng có gì có thể được gọi là một sự chấn động. Ngay cả trong các 
cộng đồng một thời đã hoàn toàn lệ thuộc vào các nhà máy sản xuất 
hàng loạt, những nhà máy đã bị loại ra hay đã cắt giảm mạnh việc 
làm (các đô thị thép ở tây Pennsylvania và đông Ohio, chẳng hạn, hay 
các đô thị ôtô như Detroit và Flint, Michigan), tỷ lệ thất nghiệp đối 
với người trưởng thành không da đen trong vòng vài năm đã rớt 
xuống mức không mấy cao hơn tỷ lệ trung bình của Hoa Kỳ - và tỷ lệ 
đó có nghĩa là mức không cao hơn mấy mức “công ăn việc làm đầy 
đủ” của Hoa Kỳ. Ngay cả trong các cộng đồng này cũng đã không có 
sự quá khích nào của công nhân cổ xanh Mỹ.  
 
Giải thích duy nhất là, đối với cộng đồng cổ xanh không da đen sự 
phát triển đã đến không như sự ngạc nhiên, dẫu nó có thể khó chịu, 
đau đớn và đe dọa đến thế nào đối với cá nhân những người lao động 
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và gia đình họ. Về mặt tâm lý học – nhưng có lẽ về mặt giá trị hơn là 
về mặt xúc cảm – công nhân công nghiệp Mỹ hẳn đã được chuẩn bị 
để chấp nhận như sự dịch chuyển đúng và thích đáng tới những việc 
làm đòi hỏi giáo dục chính quy và trả công cho tri thức hơn là cho 
công việc chân tay, bất luận có kỹ năng hay không có kỹ năng.  
 
Ở Hoa Kỳ sự dịch chuyển về cơ bản đã hoàn tất vào năm 1990 hay 
khoảng đó. Nhưng cho đến nay mới chỉ xảy ra ở Hoa Kỳ. Ở các nước 
thị trường-tự do đã phát triển khác, ở tây và bắc Âu và ở Nhật Bản, 
nó vừa mới bắt đầu trong các năm 1990. Tuy nhiên, kể từ nay nó chắc 
chắn diễn ra nhanh ở các nước này, có lẽ nhanh hơn nó đã xảy ra ban 
đầu ở Hoa Kỳ. Sự xuống dốc của công nhân công nghiệp trong các 
nước thị trường-tự do đã phát triển sẽ cũng có một tác động lớn ở bên 
ngoài thế giới đã phát triển. Các nước đang phát triển không còn có 
thể kỳ vọng đặt cơ sở cho sự phát triển của họ trên lợi thế so sánh của 
họ về lao động – tức là, trên lao động công nghiệp rẻ.  
 
Người ta đã tin rộng rãi, đặc biệt là các quan chức công đoàn, rằng sự 
xuống dốc của công nhân công nghiệp cổ xanh ở các nước phát triển 
chủ yếu, nếu không phải hoàn toàn, đã do việc chuyển sản xuất 
“offshore” sang các nước có cung dư dả về lao động không có kỹ 
năng và lương thấp gây ra. Nhưng điều này không đúng.  
 
Đã có cái gì đó để tin ba mươi năm trước. Nhật Bản, Đài Loan, Hàn 
Quốc quả thực (như được giải thích khá chi tiết trong cuốn sách 1993 
của tôi Xã hội Hậu-Tư bản Chủ nghĩa - Post-Capitalist Society) đã 
nhận được lợi thế ban đầu của họ trên thị trường thế giới, hầu như 
trong một sớm một chiều, bằng cách kết hợp phát minh của Mỹ về 
huấn luyện cho năng suất đầy đủ với chi phí lương vẫn là chi phí 
lương của một nước tiền công nghiệp. Nhưng mẹo này đã chẳng hề 
hoạt động nữa từ 1970 hay 1975. 
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Trong các năm 1990 chỉ một tỷ lệ phần trăm không đáng kể các mặt 
hàng chế tác được nhập khẩu vào Hoa Kỳ là được sản xuất ở nước 
ngoài bởi vì chi phí lao động thấp. Trong khi tổng nhập khẩu của năm 
1990 chiếm khoảng 12 phần trăm thu nhập thô cá nhân ở Mỹ, nhập 
khẩu từ các nước với chi phí lương thấp đáng kể chỉ chiếm ít hơn ba 
phần trăm – và chỉ nửa số đó là các sản phẩm chế tác. Vì thế hầu như 
chẳng có chút nào trong sự xuống dốc về việc làm chế tác Mỹ, từ 
khoảng 30 hay 35 phần trăm lực lượng lao động xuống 15 hay 18 
phần trăm, có thể được cho là do chuyển việc làm sang các nước có 
lương thấp. Sự cạnh tranh chính đối với ngành chế tác Mỹ - thí dụ, 
ôtô, thép, và máy công cụ - đã đến từ các nước như Nhật Bản và Đức, 
nơi chi phí lương từ lâu đã bằng, nếu không phải cao hơn chi phí ở 
Hoa Kỳ. Lợi thế so sánh mà bây giờ được tính đến là về áp dụng tri 
thức – thí dụ, về quản lý chất lượng toàn bộ của Nhật, quy trình chế 
tác thon lẳn, uyển chuyển [lean: không có phế liệu], giao kịp thời, và 
tính chi phí dựa vào giá, hay về dịch vụ khách hàng mà các công ty 
kỹ thuật cỡ vừa của Đức hay Thụy Sĩ cung cấp. Điều này, tuy vậy, có 
nghĩa rằng các nước đang phát triển không còn có thể kỳ vọng đặt cơ 
sở cho sự phát triển của họ dựa vào lương thấp nữa. Họ cũng phải học 
để dựa vào việc áp dụng tri thức – đúng lúc khi hầu hết trong số họ 
(Trung Quốc, Ấn Độ, và nhiều nước Mỹ-Latin, nói chi đến Châu Phi 
đen) sẽ phải tìm việc làm cho hàng triệu thanh niên không được giáo 
dục và không có kỹ năng, những người ít có trình độ trừ việc làm 
công nghiệp cổ xanh của ngày hôm qua.  
 
Nhưng đối với cả các nước phát triển nữa, sự chuyển dịch sang công 
việc dựa vào tri thức cũng gây ra những thách thức xã hội to lớn. Bất 
chấp nhà máy, xã hội công nghiệp đã vẫn cơ bản là một xã hội truyền 
thống trong các quan hệ sản xuất cơ bản của nó. Nhưng xã hội đang 
nổi lên, xã hội dựa vào tri thức và những người lao động tri thức, thì 
không. Nó là xã hội đầu tiên trong đó những người bình thường – và 
điều đó có nghĩa là hầu hết người dân – không kiếm được miếng cơm 
hàng ngày bằng mồ hôi trên lông mày họ. Đó là xã hội đầu tiên trong 
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đó “công việc lương thiện” không có nghĩa là bàn tay chai sạn. Nó 
cũng là xã hội đầu tiên trong đó không phải mọi người làm cùng việc, 
như trường hợp khi tuyệt đại đa số đã là nông dân hay, đều sẽ trở 
thành những người đứng máy như có vẻ chắc thế mới bốn mươi hay 
ba mươi năm trước. 
 
Điều này nhiều hơn một sự thay đổi xã hội rất nhiều. Đó là một sự 
thay đổi về thân phận con người. Nó có nghĩa gì – các giá trị, những 
cam kết, các vấn đề của xã hội mới là gì – chúng ta chưa biết. Nhưng 
chúng ta biết rằng nhiều thứ sẽ khác đi.  
 

Sự Nổi lên của Xã hội Tri thức 
 
Những người lao động tri thức sẽ không là đa số trong xã hội tri thức, 
nhưng trong nhiều nếu không phải hầu hết các xã hội phát triển họ sẽ 
là nhóm dân cư và lực lượng lao động lớn nhất duy nhất. Và ngay cả 
ở nơi các nhóm khác vượt họ về số lượng, những người lao động tri 
thức sẽ mang lại cho xã hội tri thức đang nổi lên đặc trưng của nó, sự 
lãnh đạo của nó, chân dung xã hội của nó. Họ có thể không là giai cấp 
cai trị của xã hội tri thức, nhưng họ là giai cấp lãnh đạo của nó rồi. Và 
trong các đặc trưng, địa vị xã hội, các giá trị, và những kỳ vọng của 
họ, một cách căn bản họ khác bất cứ nhóm nào trong lịch sử đã từng 
chiếm địa vị lãnh đạo.  
 
Trước hết, những người lao động tri thức tiếp cận được đến việc làm 
và địa vị xã hội thông qua giáo dục chính quy. Rất nhiều công việc tri 
thức đòi hỏi kỹ năng chân tay rất cao và kéo theo công việc đáng kể 
bằng bàn tay của mình. Một thí dụ cực đoan là giải phẫu thần kinh. 
Năng lực thực hiện của nhà giải phẫu thần kinh dựa vào giáo dục 
chính quy và hiểu biết lí thuyết. Thiếu kỹ năng bằng tay khiến người 
ta không đủ tư cách làm một nhà phẫu thuật thần kinh. Nhưng riêng 
sự khéo tay, bất luận khéo đến đâu, sẽ chẳng bao giờ cho phép bất cứ 
ai trở thành một nhà phẫu thuật thần kinh. Sự giáo dục cần thiết cho 
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phẫu thuật thần kinh và cho các loại công việc tri thức khác có thể 
kiếm được chỉ qua học chính quy ở trường. Không thể kiếm được qua 
học nghề. 
 
Công việc tri thức biến đổi rất lớn về số lượng và loại tri thức chính 
quy cần đến. Nột số việc làm có những đòi hỏi khá thấp, và những 
việc làm khác đòi hỏi loại hiểu biết mà nhà phẫu thuật thần kinh có 
được. Nhưng ngay cả nếu bản thân kiến thức là khá thô sơ, chỉ có 
giáo dục chính quy mới có thể cung cấp. 
 
Giáo dục sẽ trở thành trung tâm của xã hội tri thức, và trường học là 
định chế cốt yếu của nó. Mọi người phải có kiến thức gì? Cái gì là 
“chất lượng” trong học và dạy? Những điều này sẽ tất yếu trở thành 
các mối quan tâm chủ yếu của xã hội tri thức, và các vấn đề chính trị 
trung tâm. Quả thực, việc thu được và phân phối kiến thức chính quy 
có thể chiếm vị trí trong chính trị của xã hội tri thức mà việc thu được 
và phân phối tài sản và thu nhập đã chiếm trong hoạt động chính trị 
của chúng ta trong hai hay ba thế kỷ mà chúng ta đã gọi là Thời kỳ 
Chủ nghĩa Tư bản. 
 
Rõ ràng, trong xã hội tri thức ngày càng nhiều kiến thức, và đặc biệt 
kiến thức tiên tiến, sẽ thu được sau tuổi đi học chính thức nhiều và, có 
lẽ, ngày càng thông qua quá trình giáo dục không tập trung vào 
trường học truyền thống. Nhưng đồng thời, thành tích của các trường 
học và các giá trị cơ bản của các trường học sẽ là mối quan tâm ngày 
càng tăng đối với toàn xã hội, hơn là được coi như vấn đề nghề 
nghiệp có thể phó mặc một cách an toàn cho các “nhà giáo dục”.  
 
Chúng ta cũng có thể tiên đoán với sự tin cậy rằng chúng ta sẽ định 
nghĩa lại một người được giáo dục có nghĩa là gì. Về mặt truyền 
thống, và đặc biệt trong 300 năm qua (có lẽ từ 1700 hay khoảng đó, 
chí ít ở phương Tây, và từ khoảng thời gian đó cả ở Nhật Bản nữa), 
một người được giáo dục đã là ai đó có một khối kiến thức chính quy 
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được quy định. Người Đức gọi kiến thức này là allgemeine Bildung-
Học thức chung, và người Anh (và, đi theo họ, là người Mỹ thế kỷ 
mười chín) đã gọi nó là liberal arts-khoa học xã hội nhân văn. Một 
người có giáo dục ngày càng sẽ là ai đó người đã học được phải học 
như thế nào, và là người tiếp tục học, đặc biệt bằng giáo dục chính 
quy, suốt đời mình. 
 
Có những mối nguy hiểm hiển nhiên đối với điều này. Thí dụ, xã hội 
dễ dàng thoái hóa vào việc nhấn mạnh đến các bằng cấp chính thức 
hơn là đến năng lực thực hiện. Nó có thể là nạn nhân của các quan lại 
nhà nho vô ích - một nguy cơ mà đại học Mỹ rất dễ mắc. Nặt khác, nó 
có thể đánh giá quá cao kiến thức “thực hành”, có thể dùng được 
ngay và đánh giá quá thấp tầm quan trọng của những cái cơ bản, và 
của sự sáng suốt nói chung. 
 
Một xã hội, trong đó những người lao động tri thức áp đảo, bị đe dọa 
từ một xung đột giai cấp mới: giữa thiểu số lớn của những người lao 
động tri thức và đa số người dân, những người sẽ kiếm sống theo 
cách truyền thống, hoặc bằng công việc chân tay, bất luận có kỹ năng 
hay không, hoặc bằng làm việc dịch vụ, bất luận có kỹ năng hay 
không. Năng suất của công việc tri thức – vẫn vô cùng thấp – sẽ trở 
thành thách thức kinh tế của xã hội tri thức. Vị thế cạnh tranh so sánh 
của mỗi nước, của mỗi ngành, của mỗi định chế bên trong xã hội sẽ 
phụ thuộc vào nó. Năng suất của người lao động phi tri thức, dịch vụ 
sẽ trở thành thách thức xã hội của xã hội tri thức. Khả năng của xã hội 
tri thức để đem lại thu nhập tử tế, và với nó là phẩm giá và địa vị, cho 
những người lao động phi tri thức phụ thuộc vào nó. 
 
Đã chẳng có xã hội nào trong lịch sử phải đối mặt với các thách thức 
này. Nhưng cũng mới ngang vậy là các cơ hội của xã hội tri thức. 
Trong xã hội tri thức, lần đầu tiên trong lịch sử, khả năng lãnh đạo sẽ 
được mở ra cho tất cả mọi người. Cũng vậy, khả năng thu được tri 
thức không còn phụ thuộc vào việc có được một sự giáo dục được 
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quy định ở một độ tuổi cho trước. Học sẽ trở thành công cụ của cá 
nhân – sẵn có cho cá nhân đó ở bất cứ độ tuổi nào – phải chi bởi vì 
nhiều kỹ năng và tri thức đến vậy có thể thu được bằng  phương tiện 
của các công nghệ học mới.  
 
Một hệ lụy khác là, một cá nhân, một tổ chức, một ngành, một nước 
thu nhận và áp dụng tri thức khéo thế nào sẽ trở thành yếu tố cạnh 
tranh cốt yếu. Xã hội tri thức không thể tránh khỏi sẽ trở nên cạnh 
tranh hơn bất cứ xã hội nào, mà chúng ta đã từng biết, rất nhiều – vì 
lý do đơn giản là, với tri thức trở nên có thể tiếp cận được một cách 
phổ quát, sẽ không có lời bào chữa nào cho việc không có kết quả. Sẽ 
không có nước “nghèo” nào. Sẽ chỉ có các nước dốt nát. Và cũng 
đúng thế cho các công ty, các ngành, và các tổ chức thuộc mọi loại. 
Nó cũng sẽ đúng đối với các cá nhân nữa. Thực ra, các xã hội phát 
triển đã trở nên vô cùng cạnh tranh hơn rồi đối với các cá nhân so với 
các xã hội của đầu thế kỷ này, nói chi đến các xã hội trước đó. 
 
Tôi đã đang nói về hiểu biết, tri thức, kiến thức (knowledge). Nhưng 
một thuật ngữ chính xác hơn là “những kiến thức – knowledges”, bởi 
vì kiến thức của xã hội tri thức sẽ khác cơ bản với cái đã được coi là 
kiến thức trong các xã hội trước đây – và, thực ra, khác cơ bản với cái 
vẫn được coi một cách rộng rãi là kiến thức. Kiến thức của 
allgemeine Bildung của người Đức hay của liberal arts của dân 
Anglo-Saxon-Mỹ đã ít liên quan đến công việc của đời một người. 
Nó đã tập trung vào cá nhân và vào sự phát triển cá nhân hơn là vào 
bất cứ ứng dụng nào – nếu, quả thực, nó đã không, giống liberal arts 
của thế kỷ mười chín, tự hào về không hề có bất cứ tính hữu dụng 
nào. Trong xã hội tri thức, phần lớn kiến thức chỉ tồn tại trong ứng 
dụng. Chẳng cái gì mà nhân viên kỹ thuật X-quang cần biết lại có thể 
áp dụng cho nghiên cứu thị trường, chẳng hạn, hay cho dạy lịch sử 
trung cổ. Lực lượng lao động chính trong xã hội tri thức vì thế bao 
gồm những người được chuyên môn hóa rất cao. Thực ra, là một sai 
lầm đi nói về những người “đa khoa, tổng quát-generalists”. Cái 
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chúng ta sẽ ngày càng muốn nói với thuật ngữ đó là những người đã 
học được làm thế nào để thu được thêm những chuyên môn một cách 
nhanh chóng để chuyển từ một loại việc làm này sang một loại khác – 
thí dụ, từ nghiên cứu thị trường sang quản lý, hay từ làm y tá sang 
làm hành chính bệnh viện. Nhưng những “người tổng quát-
generalists” theo nghĩa mà chúng ta vẫn quen để nói về họ sẽ được 
coi là những kẻ tài tử hơn là những người có giáo dục.  
 
Cả điều này nữa cũng là mới. Về mặt lịch sử, những người lao động 
là những người tổng quát. Họ đã làm bất cứ cái gì cần phải làm - ở 
trang trại, trong hộ gia đình, ở xưởng thủ công. Điều này cũng đã 
đúng với công nhân công nghiệp. Nhưng những người lao động tri 
thức, bất luận tri thức của họ là thô sơ hay tiên tiến, bất luận có ít hay 
rất nhiều, theo định nghĩa sẽ phải là người được chuyên môn hóa. Tri 
thức được áp dụng là hữu hiệu chỉ khi nó được chuyên môn hóa. 
Thực ra, càng được chuyên môn hóa, nó càng hữu hiệu. Điều này 
đúng đối với các kỹ thuật viên bảo quản máy tính, máy x-quang, hay 
động cơ máy bay chiến đấu. Nhưng nó cũng áp dụng ngang thế cho 
công việc đòi hỏi kiến thức tiên tiến nhất, bất luận là nghiên cứu về di 
truyền học hay nghiên cứu về vật lý thiên văn hay đưa một vở opera 
mới ra trình diễn lần đầu.  
 
Hơn nữa, chuyển từ tri thức đến những tri thức tạo ra những cơ hội to 
lớn cho cá nhân. Nó làm cho một nghề với tư cách là một người lao 
động tri thức là có thể. Nhưng nó cũng gây ra rất nhiều vấn đề và 
thách thức mới. Lần đầu tiên trong lịch sử nó đòi hỏi rằng những 
người với tri thức nhận trách nhiệm để làm cho những người không 
có cùng cơ sở tri thức hiểu được mình. 
 

Những Tri thức Hoạt động Thế nào 
 
Rằng tri thức trong một xã hội tri thức phải được chuyên môn hóa cao 
để là hữu ích kéo theo hai đòi hỏi mới: những người lao động tri thức 
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làm việc trong các nhóm, và nếu những người lao động tri thức không 
là những người làm công (nhân viên), họ ít nhất phải được liên kết 
với một tổ chức.  
 
Những ngày này người ta nói rất nhiều về các “nhóm” và “công việc 
nhóm- teamwork”. Đa số bắt đầu với một giả thiết sai – cụ thể là, 
trước đây chúng ta đã chưa từng bao giờ làm việc theo nhóm. Thực ra 
người ta đã luôn luôn làm việc trong các nhóm; rất ít người đã từng 
có thể làm việc một cách hữu hiệu một mình. Người nông dân đã có 
một bà vợ, và bà vợ nông dân đã phải có một người chồng. Hai người 
đã làm việc như một nhóm. Và cả hai đã làm việc như một nhóm với 
những người làm thuê của họ, các tá điền. Thợ thủ công cũng đã có 
một bà vợ, mà ông ta làm việc với như một nhóm – ông lo về công 
việc nghề thủ công, và bà lo về các khách hàng, những người học 
việc, và toàn bộ công việc kinh doanh. Và cả hai đã làm việc như một 
nhóm với các phó nhỏ và những người học việc. Ngày nay nhiều thảo 
luận giả thiết rằng chỉ có một loại nhóm. Thực ra có khá nhiều loại. 
Nhưng cho đến ngày nay sự nhấn mạnh đã là về cá nhân người lao 
động và không phải về nhóm. Với công việc tri thức ngày càng hữu 
hiệu khi nó ngày càng được chuyên môn hóa, các nhóm trở thành đơn 
vị làm việc hơn là bản thân cá nhân.  
 
Nhóm mà bây giờ được nài nỉ - tôi gọi nó là nhóm “ban nhạc-jazz”- 
chỉ là một loại nhóm. Nó thực ra là loại nhóm khó nhất cả để tụ tập 
lẫn để khiến nó hoạt động có hiệu quả, và là loại đòi hỏi thời gian dài 
nhất để đạt năng lực thành tích. Chúng ta sẽ phải học để sử dụng các 
loại nhóm khác nhau cho các mục đích khác nhau. Chúng ta sẽ phải 
học để hiểu các nhóm – và đây là cái gì đó mà cho đến nay rất ít được 
chú ý. Sự hiểu về các nhóm, khả năng thành tích của các loại nhóm 
khác nhau, các mặt mạnh và các hạn chế của chúng, và sự đánh đổi 
giữa các loại nhóm khác nhau, như thế sẽ trở thành những mối quan 
tâm chủ yếu trong quản lý con người. 
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Quan trọng ngang thế là hệ lụy thứ hai của sự thực rằng những người 
lao động tri thức tất yếu là các chuyên gia: nhu cầu của họ để làm 
việc như các thành viên của một tổ chức. Chỉ tổ chức có thể tạo sự 
liên tục cơ bản mà những người lao động tri thức cần để là hữu hiệu. 
Chỉ tổ chức mới có thể biến tri thức được chuyên môn hóa của người 
lao động tri thức thành thành quả.  
 
Tự thân, tri thức được chuyên môn hóa không mang lại thành quả. 
Nhà phẫu thuật là không hữu hiệu trừ khi có một chẩn đoán – việc, 
nhìn chung, không phải là nhiệm vụ của nhà phẫu thuật và thậm chí 
không nằm trong năng lực của nhà phẫu thuật. Với tư cách một người 
đơn độc trong nghiên cứu và viết lách, nhà sử học có thể rất hiệu quả. 
Nhưng để giáo dục sinh viên, rất nhiều nhà chuyên môn khác phải 
đóng góp – những người mà chuyên môn của họ có thể là văn học, 
hay toán học, hay các lĩnh vực khác của sử học. Và việc này đòi hỏi 
nhà chuyên môn phải tiếp cận được đến một tổ chức. 
 
Sự tiếp cận này có thể với tư cách một nhà tư vấn, hay có thể như một 
nhà cung cấp các dịch vụ chuyên biệt. Nhưng với đa số người lao 
động tri thức sẽ với tư cách những người làm công, các nhân viên, 
làm toàn thời hay một phần thời gian, của một tổ chức, như một cơ 
quan nhà nước, một bệnh viện, một đại học, hay một nghiệp đoàn lao 
động. Trong xã hội tri thức không phải cá nhân là người đạt thành 
tích. Cá nhân là trung tâm chi phí hơn là một trung tâm thành tích. 
Chính tổ chức là cái thực hiện, là cái đạt thành tích.  
 

Một Người làm công là Gì? 
 
Hầu hết những người lao động tri thức sẽ dùng hầu hết nếu không 
phải tất cả đời làm việc của mình với tư cách “người làm công, nhân 
viên”. Nhưng ý nghĩa của từ này sẽ khác cái nó đã là theo truyền 
thống – và không chỉ trong tiếng Anh mà cả trong tiếng Đức, Tây 
Ban Nha và Nhật nữa.  
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Từng cá nhân, những người lao động tri thức phụ thuộc vào việc làm. 
Họ nhận lương hay tiền công. Họ được thuê và có thể bị sa thải. Về 
mặt pháp lý mỗi người là một người làm công. Nhưng về mặt tập thể 
họ là các nhà tư bản; thông qua các quỹ hưu bổng và các khoản tiết 
kiệm của mình họ ngày càng sở hữu tư liệu sản xuất. Trong kinh tế 
học truyền thống – và chẳng hề chỉ trong kinh tế học Marxist – có sự 
phân biệt rõ ràng gữa “quỹ lương”, tất cả quỹ lương là để tiêu dùng, 
và “quỹ vốn”, hay phần của toàn bộ dòng thu nhập có thể được dùng 
cho đầu tư. Và hầu hết lí thuyết xã hội về xã hội công nghiệp, bằng 
cách này hay cách khác, đều dựa vào quan hệ giữa hai thứ đó, bất 
luận trong sự xung đột hay trong sự hợp tác và cân bằng cần thiết và 
có ích. Trong xã hội tri thức hai thứ hợp nhất lại. Quỹ hưu là “lương 
được trả sau”, và với tư cách đó nó là một quỹ lương. Nhưng nó cũng 
ngày càng là nguồn vốn chính của xã hội tri thức. 
 
Có lẽ còn quan trọng hơn, trong xã hội tri thức những người làm công 
– tức là, những người lao động tri thức – sở hữu các công cụ lao 
động. Sự thấu hiểu to lớn của Marx đã là, công nhân nhà máy không 
và không thể sở hữu các công cụ sản xuất, và vì thế “bị xa lánh”.7 
Chẳng có cách nào, Marx đã chỉ ra, đối với công nhân để sở hữu máy 
hơi nước và để có khả năng mang nó với mình khi chuyển từ một 
việc làm sang việc làm khác. Nhà tư bản đã phải sở hữu máy hơi 
nước và kiểm soát nó. Đầu tư thật sự trong xã hội tri thức ngày càng 
không là vào máy móc và các công cụ mà là vào tri thức của người 
lao động tri thức. Không có tri thức đó thì máy móc là không hữu ích, 
dù có tiên tiến và tinh vi đến đâu. 
 
Nhà nghiên cứu thị trường cần một máy tính. Nhưng đấy ngày càng 
là máy tính cá nhân của riêng nhà nghiên cứu, và nó đi cùng bất kể 
nơi đâu nhà nghiên cứu đi. “Thiết bị vốn” thật sự của nghiên cứu thị 

                                                 
7 Những người dịch các tác phẩm Marxist kinh điển  dịch là “tha hóa”. 
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trường là tri thức về các thị trường, về số liệu thống kê, và về áp dụng 
nghiên cứu thị trường vào chiến lược kinh doanh, cái nằm giữa tai 
của nhà nghiên cứu và là tài sản riêng và không thể chuyển nhượng 
của anh hay chị ta. Nhà phẫu thuật cần phòng mổ của bệnh viện và tất 
cả tiết bị vốn đắt tiền của nó. Nhưng đầu tư vốn thực sự của nhà phẫu 
thuật là mười hai hay mười lăm năm đào tạo và tri thức được sinh ra, 
mà nhà phẫu thuật mang từ bệnh viện này sang bệnh viện tiếp theo. 
Không có tri thức đó các phòng mổ đắt tiền của bệnh viện chẳng khác 
gì đồ thải và phế liệu. 
 
Điều này đúng bất luận người lao động tri thức có sẵn tri thức tiên 
tiến, như một nhà phẫu thuật, hay tri thức đơn giản và khá sơ đẳng, 
như một kế toán viên ít tuổi. Trong cả hai trường hợp chính đầu tư tri 
thức là cái xác định liệu một nhân viên có ích hay không, hơn là các 
công cụ, máy móc, và vốn do tổ chức cung cấp. Công nhân công 
nghiệp cần nhà tư bản vô cùng nhiều hơn nhà tư bản cần công nhân 
công nghiệp – cơ sở cho khẳng định của Marx rằng sẽ luôn luôn có 
một sự dư thừa công nhân công nghiệp, và một “đội quân dự bị công 
nghiệp”, cái chắc chắn làm cho lương không thể tăng trên mức tồn tại 
(có lẽ là sai lầm quá xá nhất của Marx). Trong xã hội tri thức giả thiết 
có khả năng nhất đối với các tổ chức – và chắc chắn là giả thiết mà 
chúng phải dựa vào để tiến hành công việc của mình – là chúng cần 
những người lao động tri thức nhiều hơn người lao động tri thức cần 
chúng rất nhiều.  
 
Đã có tranh luận không dứt trong Thời Trung cổ về thứ bậc của tri 
thức, với triết học đòi là “nữ hoàng”. Chúng ta từ lâu đã từ bỏ sự 
tranh cãi vô ích đó. Không có tri thức cao hơn hay thấp hơn. Khi lời 
than phiền của khách hàng là một móng chân mọc quặp vào trong, thì 
tri thức của người chữa bệnh chân là có ý nghĩa, chứ không phải tri 
thức của nhà phẫu thuật não – dù là nhà phẫu thuật não được đào tạo 
nhiều năm hơn nhiều và đòi phí cao hơn nhiều. Và nếu một người 
điều hành được cử đến một nước ngoài, tri thức mà người đó cần, và 
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gấp rút, là sự thông thạo tiếng nước ngoài – một việc mà mọi thổ dân 
của nước đó đã thông thạo ở tuổi lên ba, mà không có bất cứ đầu tư 
lớn nào. Tri thức của xã hội tri thức, chính xác bởi vì nó là tri thức chỉ 
khi được áp dụng vào hành động, nhận được thứ bậc và địa vị từ hoàn 
cảnh. Nói cách khác, cái là tri thức trong một tình huống, như thông 
thạo tiếng Hàn đối với một nhà điều hành Mỹ được cử đi Seoul, lại 
chỉ là thông tin, và là thông tin không mấy liên quan, khi cũng nhà 
điều hành ấy vài năm sau phải suy nghĩ kỹ chiến lược thị trường của 
công ty mình đối với Hàn Quốc. Cả điều này nữa cũng là mới. Những 
kiến thức đã luôn được coi như các ngôi sao cố định, ấy là nói vậy, 
mỗi ngôi chiếm vị trí riêng của nó trong vũ trụ tri thức. Trong xã hội 
tri thức những kiến thức là các công cụ, và với tư cách đó, đối với 
tầm quan trọng và địa vị của chúng, chúng phụ thuộc vào nhiệm vụ 
phải thực hiện. 
 

Quản lý trong Xã hội Tri thức 
 
Một kết luận thêm: Bởi vì xã hội tri thức tất yếu phải là một xã hội 
của các tổ chức, cơ quan trung tâm và đặc biệt của nó là ban quản lý. 
Khi xã hội của chúng ta bắt đầu nói về quản lý, thuật ngữ đã có nghĩa 
là “quản lý kinh doanh” – bởi vì doanh nghiệp quy mô lớn đã là cái 
đầu tiên của các tổ chức mới trở nên có thể dễ thấy. Nhưng chúng ta 
đã học được trong nửa thế kỷ vừa qua này rằng quản lý là cơ quan 
riêng biệt của tất cả các tổ chức. Tất cả chúng đòi hỏi sự quản lý, dù 
chúng có dùng thuật ngữ đó hay không. Tất cả các nhà quản lý làm 
cùng thứ, bất kể mục đích của tổ chức của họ là gì. Tất cả họ đều phải 
gom những người khác nhau – mỗi người có tri thức khác nhau – lại 
với nhau cho việc cùng thực hiện. Tất cả họ đều phải biến các mặt 
mạnh của con người thành có ích và biến những mặt yếu thành không 
liên quan. Tất cả họ đều phải suy nghĩ kỹ những kết quả nào là kết 
quả mong muốn trong tổ chức – và rồi phải xác định các mục tiêu. 
Tất cả họ đều có trách nhiệm suy nghĩ kỹ cái mà tôi gọi là lí thuyết 
kinh doanh – tức là, các giả thiết trên đó tổ chức đặt cơ sở cho thành 
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tích và các hoạt động của mình, và các giả thiết mà tổ chức đã đưa ra 
trong quyết định không làm cái gì. Tất cả họ đều phải suy nghĩ thấu 
đáo các chiến lược – tức là, các phương tiện thông qua đó các mục 
tiêu của tổ chức trở thành thành tựu. Và tất cả họ đều phải xác định 
các giá trị của tổ chức, hệ thống thưởng và phạt của nó, tinh thần và 
văn hóa của nó. Trong tất cả các tổ chức các nhà quản lý cần cả kiến 
thức quản lý như công việc và kỷ luật lẫn kiến thức và sự hiểu biết về 
bản thân tổ chức – các mục đích của nó, các giá trị của nó, môi 
trường và các thị trường của nó, những năng lực cốt lõi của nó. 
 
Quản lý với tư cách một sự thực hành là rất cổ. Nhà điều hành thành 
công nhất trong toàn bộ lịch sử chắc chắn đã là người Ai Cập đó, 
người 4.500 năm trước hay hơn đã đầu tiên nghĩ ra kim tự tháp, mà 
không có bất cứ tiền lệ nào, đã thiết kế nó, đã xây dựng nó, và đã làm 
vậy trong một thời gian ngắn đến kinh ngạc. Cái kim tự tháp đầu tiên 
ấy vẫn đứng vững. Nhưng với tư cách một môn quản lý, nó vừa mới 
năm mươi tuổi. Nó đầu tiên được hình dung lờ mờ vào khoảng thời 
gian của Chiến tranh Thế giới lần thứ Nhất. Nó đã không nổi lên cho 
đến Chiến tranh Thế giới lần thứ Hai, và rồi đã nổi lên chủ yếu ở Hoa 
Kỳ. Từ đó nó đã là hoạt động mới tăng nhanh nhất, và nghiên cứu nó 
là bộ môn mới tăng trưởng nhanh nhất. Không hoạt động nào trong 
lịch sử đã nổi lên nhanh như quản lý đã nổi lên trong năm mươi hay 
sáu mươi năm qua, và chắc chắn chẳng hoạt động nào lại đã có tầm, 
phạm vi toàn cầu như vậy trong một thời gian ngắn như vậy.  
 
Quản lý vẫn được dạy ở hầu hết các trường kinh doanh như một bó 
các kỹ thuật, như lập ngân sách và các quan hệ cá nhân. Không thể 
phủ nhận, quản lý, giống bất cứ công việc nào khác, có các công cụ 
riêng và những kỹ thuật riêng của mình. Nhưng hệt như cốt lõi của y 
học không phải là phân tích nước tiểu (dẫu nó là quan trọng), cốt lõi 
của quản lý không phải là những kỹ thuật và thủ tục. Cốt lõi của quản 
lý là khiến những kiến thức trở thành hữu ích. Quản lý, nói cách khác, 
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là một chức năng xã hội. Và trong thực hành của nó quản lý thực sự 
là một liberal art (nghệ thuật tự do). 
 

Khu vực Xã hội  
 
Các cộng đồng cổ - gia đình, làng xóm, giáo xứ, và v.v. – đã gần như 
biến mất trong xã hội tri thức. Chỗ của chúng chủ yếu do đơn vị mới 
của sự hội nhập xã hội, tổ chức, chiếm mất. Ở nơi cộng đồng đã là số 
mệnh, tổ chức là toàn thể hội viên tự nguyện. Ở nơi cộng đồng đòi 
hỏi toàn bộ con người, tổ chức là một phương tiện cho các mục đích 
của một cá nhân, là một công cụ. Trong 200 năm một cuộc tranh luận 
nóng bỏng đã nổi lên dữ dội, đặc biệt ở phương Tây: các cộng đồng 
có là “hữu cơ” hay chúng đơn giản là sự mở rộng của những con 
người mà chúng được tạo thành? Chẳng ai đòi hỏi rằng tổ chức mới 
là “hữu cơ”. Nó rõ ràng là một đồ tạo tác, một sự sáng tạo của con 
người, một công nghệ xã hội. 
 
Nhưng, rồi ai làm những nhiệm vụ cộng đồng? Hai trăm năm trước 
bất cứ nhiệm vụ xã hội nào phải làm đã được một cộng đồng địa 
phương làm trong mọi xã hội. Rất ít nếu có nhiệm vụ nào trong các 
nhiệm vụ này được các cộng đồng cũ làm nữa. Chúng cũng chẳng có 
khả năng làm, vì rằng chúng không còn có sự kiểm soát các thành 
viên của chúng hay thậm chí một ảnh hưởng vững chắc lên họ nữa. 
Người ta không còn ở lại nơi họ sinh ra, cả về mặt địa lý hay về mặt 
địa vị và vị trí xã hội. Theo định nghĩa, một xã hội tri thức là một xã 
hội của tính di động. Và tất cả các chức năng xã hội của các cộng 
đồng cũ, bất luận được thực hiện tốt hay tồi (và quả thực hầu hết đã 
được thực hiện rất tồi), đều giả định trước rằng cá nhân và gia đình sẽ 
ở yên tại chỗ. Nhưng cốt lõi của xã hội tri thức là tính di động về mặt 
người ta sống ở đâu, di động về mặt người ta làm gì, di động về mặt 
những liên kết, gia nhập của người ta. Con người không còn cội rễ 
nữa. Con người không còn một hàng xóm nữa, người quy định nhà 
của họ giống cái gì, họ làm gì, và, quả thực, các vấn đề của họ được 
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phép là gì. Xã hội tri thức là một xã hội trong đó rất nhiều người hơn 
trước đó có thể thành công. Nhưng, theo định nghĩa, vì thế cũng là 
một xã hội trong đó rất nhiều người hơn trước đó có thể thất bại, hay 
chí ít trở thành phụ. Và phải chi bởi vì việc áp dụng tri thức vào công 
việc đã khiến các xã hội phát triển giàu hơn rất nhiều so với bất cứ xã 
hội nào trước đó nào đã có thể thậm chí mơ ước đến; những thất bại, 
bất luận là những người nghèo hay nghiện rượu, phụ nữ bị ngược đãi 
hay tội phạm vị thành niên, được coi là thất bại của xã hội. 
 
Vậy thì ai lo về các nhiệm vụ xã hội trong xã hội tri thức? Chúng ta 
không thể bỏ qua chúng. Nhưng cộng đồng truyền thống không có 
khả năng giải quyết chúng.  
 
Hai câu trả lời đã nổi lên trong khoảng thế kỷ qua – một câu trả lời đa 
số và một ý kiến bất đồng. Cả hai đều tỏ ra là sai. Câu trả lời đa số 
quay lại hơn một trăm năm trước, quay lại các năm 1880, khi nước 
Đức của Bismarck đã đi những bước loạng choạng đầu tiên hướng tới 
nhà nước phúc lợi. Câu trả lời: chính phủ có thể, nên, và phải giải 
quyết các vấn đề của khu vực xã hội. Đây có lẽ vẫn là câu trả lời mà 
đa số người chấp nhận, đặc biệt ở các nước phương Tây đã phát triển 
– cho dù đa số người có lẽ không còn hoàn toàn tin vào nó. Nhưng nó 
đã bị phản đối hoàn toàn. Chính phủ hiện đại, đặc biệt từ Chiến tranh 
Thế giới lần thứ Hai, ở tất cả mọi nơi đã trở thành một bộ máy quan 
liêu phúc lợi khổng lồ. Và ngày nay phần lớn ngân sách ở mọi nước 
phát triển được dành cho các Quyền hưởng [Entitlements] cho các 
khoản chi đối với mọi loại dịch vụ xã hội. Thế mà ở mọi nước phát 
triển, xã hội đang trở nên ốm yếu hơn là khỏe mạnh hơn, và các vấn 
đề xã hội tăng lên nhiều lần. Chính phủ có một vai trò to lớn trong 
các nhiệm vụ xã hội – vai trò làm chính sách, đặt ra tiêu chuẩn, và, ở 
mức độ lớn vai trò của người trả lương. Nhưng khi cơ quan đi vận 
hành các dịch vụ xã hội, nó đã chứng tỏ hầu như hoàn toàn bất tài.  
 



 

 

54 

Trong cuốn Tương lai của Con người Công nghiệp - The Future  of 
Industrial Man (1942) của mình, tôi đã trình bày một ý kiến bất đồng. 
Tôi đã lí lẽ khi đó rằng tổ chức mới – và năm mươi năm trước nó đã 
có nghĩa là doanh nghiệp kinh doanh lớn – sẽ phải trở thành cộng 
đồng trong đó cá nhân sẽ tìm thấy địa vị và chức năng, với cộng đồng 
nơi làm việc trở thành cộng đồng trong đó và qua đó các nhiệm vụ xã 
hội được tổ chức. Ở Nhật Bản (tuy hoàn toàn độc lập và chẳng hề 
mắc nợ gì tôi) người sử dụng lao động lớn – cơ quan nhà nước hay 
doanh nghiệp – quả thực đã ngày càng cố gắng phục vụ như một cộng 
đồng đối với nhân viên của mình. Việc làm suốt đời chỉ là một xác 
nhận cho điều này.  Nhà ở công ty, các sơ đồ đảm bảo sức khỏe công 
ty, các đợt nghỉ công ty, và v.v., tất cả đều nhấn mạnh với những 
người làm công Nhật Bản rằng người sử dụng lao động, và đặc biệt 
công ty lớn, là cộng đồng và là cái kế vị cho làng xóm xưa kia – thậm 
chí cho gia đình ngày nay.8 Cái này, tuy nhiên, cũng đã chẳng có kết 
quả.  
 
Có nhu cầu, đặc biệt ở phương Tây, để ngày càng đưa người làm 
công vào cai quản cộng đồng nơi làm việc. Cái bây giờ được gọi là sự 
trao quyền (empowerment) là rất giống những cái tôi đã nói đến năm 
mươi năm trước. Nhưng nó không tạo ra một cộng đồng. Nó cũng 
chẳng tạo ra cấu trúc qua đó các nhiệm vụ xã hội của xã hội tri thức 
có thể được giải quyết. Thực ra, hầu hết những nhiệm vụ này – bất 
luận là giáo dục hay chăm sóc sức khỏe; những bất ổn xã hội do suy 
đồi đạo đức và các tệ nạn của một xã hội phát triển và, đặc biệt, của 
một xã hội giàu có, như lạm dụng rượu và ma túy; hay các vấn đề về 
không có năng lực và vô trách nhiệm như các vấn đề của gới vô sản 
lưu manh (underclass) ở đô thị Mỹ - nằm ngoài định chế sử dụng lao 
động.  
                                                 
8 Nhà nước phúc lợi đẻ non, muốn lo cho dân từ cái kim sợi chỉ, từ miếng cơm 
manh áo, từ nhà trẻ đến nơi chôn cất, dẫu ý tưởng có cao đẹp đến đâu, cũng đã hoàn 
toàn thất bại. Ngay nhà nước phúc lợi đủ ngày đủ tháng của Tây và Bắc Âu cũng đã 
trở thành gánh nặng và phải được cải cách triệt để. 
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Câu trả lời đúng cho câu hỏi, Ai lo cho những thách thức xã hội của 
xã hội tri thức? không phải là chính phủ cũng chẳng phải là tổ chức 
sử dụng lao động. Câu trả lời là một khu vực xã hội tách biệt và mới.  
 
Mới ít hơn năm mươi năm, tôi tin, kể từ khi chúng ta ở Hoa Kỳ bắt 
đầu nói về hai khu vực của một xã hội hiện đại – “khu vực công” 
(chính phủ) và “khu vực tư nhân” (kinh doanh). Trong hai mươi năm 
vừa qua Hoa Kỳ đã bắt đầu nói về một khu vực thứ ba, “khu vực phi 
lợi nhuận” – những tổ chức ngày càng lo lắng đến những thách thức 
xã hội của một xã hội hiện đại. 
 
Tại Hoa Kỳ, với truyền thống của nó về các nhà thờ độc lập và cạnh 
tranh, một khu vực như vậy đã luôn luôn tồn tại. Ngay cả bây giờ các 
nhà thờ là phần đơn lẻ lớn nhất của khu vực xã hội ở Hoa Kỳ, nhận 
hầu như một nửa tiền cho các định chế từ thiện, và khoảng một phần 
ba thời gian tình nguyện của các cá nhân. Nhưng phần phi-nhà thờ 
của khu vực xã hội đã là một khu vực tăng trưởng ở Hoa Kỳ. Vào đầu 
các năm 1990 ở Hoa Kỳ khoảng một triệu tổ chức được đăng ký với 
tư cách các tổ chức phi lợi nhuận hay từ thiện làm công việc khu vực 
xã hội. Tuyệt đại đa số các tổ chức này, khoảng 70 phần trăm, được 
hình thành trong ba mươi năm vừa qua. Và là các dịch vụ cộng đồng 
liên quan đến đời sống trần gian này hơn là đến Vương quốc của 
Thượng đế. Khá nhiều tổ chức mới, tất nhiên, là tôn giáo trong định 
hướng của chúng, nhưng phần lớn các tổ chức này không phải là nhà 
thờ, giáo phái. Chúng là các “ô dù” tiến hành một nhiệm vụ cụ thể, 
như phục hồi chức năng của những người nghiện rượu và ma túy, cải 
tạo phạm nhân, hay giáo dục trường sơ cấp. Ngay cả bên trong mảng 
nhà thờ của khu vực xã hội, các tổ chức chứng tỏ có khả năng tăng 
trưởng là các tổ chức hoàn toàn mới. Chúng là các nhà thờ “pastoral” 
[mục sư], chú tâm vào những nhu cầu linh hồn của các cá nhân, đặc 
biệt của những người lao động tri thức có giáo dục, và rồi đưa năng 
lượng tinh thần của các thành viên của mình vào công việc về những 
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thách thức xã hội và vấn đề xã hội của cộng đồng – đặc biệt, tất 
nhiên, của cộng đồng đô thị.  
 
Chúng ta vẫn nói về các tổ chức này như các tổ chức “phi lợi nhuận”. 
Nhưng đây là một thuật ngữ pháp lý. Nó chẳng có nghĩa gì trừ việc 
theo luật Mỹ các tổ chức này không nộp thuế. Liệu chúng có được tổ 
chức như tổ chức phi lợi nhuận hay không, thực ra chẳng liên quan 
đến hoạt động và ứng xử của chúng. Từ 1960 hay 1970 nhiều bệnh 
viện Mỹ đã trở thành “vì lợi nhuận” và được tổ chức về pháp lý như 
các công ty kinh doanh. Chúng hoạt động chính xác theo cùng cách 
như các bệnh viện “phi lợi nhuận” truyền thống. Cái quan trọng 
không phải là cơ sở pháp lý, mà là các định chế khu vực xã hội có 
một loại mục đích cá biệt. Chính phủ đòi hỏi sự tuân thủ; nó lập ra 
các quy tắc và áp thực thi chúng. Doanh nghiệp kỳ vọng được thanh 
toán; nó cung cấp. Các định chế khu vực xã hội nhắm tới việc thay 
đổi con người. “Sản phẩm” của một trường là học sinh, người đã học 
được cái gì đó. “Sản phẩm” của một bệnh viện là bênh nhân được 
chữa trị. “Sản phẩm” của một nhà thờ là người đi nhà thờ mà cuộc 
sống của người đó được thay đổi. Nhiệm vụ của các tổ chức khu vực 
xã hội là để tạo ra sức khỏe và hạnh phúc con người. 
 
Các tổ chức này của khu vực xã hội ngày càng phục vụ một mục đích 
thứ hai và quan trọng ngang thế. Chúng tạo ra tư cách công dân. Xã 
hội hiện đại và chính thể hiện đại đã trở nên lớn và phức tạp đến mức 
bổn phận công dân – tức là, sự tham gia có trách nhiệm – không còn 
là có thể nữa. Tất cả cái chúng ta có thể làm với tư cách công dân là, 
đi bỏ phiếu vài năm một lần và lúc nào cũng đóng thuế.  
 
Với tư cách một người tình nguyện trong một định chế khu vực xã 
hội, cá nhân lại có thể tạo ra một sự khác biệt. Tại Hoa Kỳ, nơi có 
truyền thống tình nguyện từ lâu do tính độc lập cổ xưa của các nhà 
thờ, trong các năm 1990 hầu như một nửa số người trưởng thành làm 
việc chí ít ba – và thường là năm- giờ một tuần trong một tổ chức khu 
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vực xã hội. Anh là nước khác duy nhất có cái gì đó giống truyền 
thống này, tuy nó tồn tại ở đây với quy mô nhỏ hơn nhiều (một phần 
vì nhà nước phúc lợi Anh bao trùm hơn nhiều, nhưng phần lớn hơn 
nhiều là vì nó đã có một nhà thờ được chính thức hóa – do nhà nước 
chi trả và được vận hành như một ngành dân chính). Bên ngoài các 
nước nói tiếng Anh không có mấy truyền thống tình nguyện. Thực ra, 
nhà nước hiện đại ở Châu Âu và Nhật Bản đã công khai thù địch với 
bất cứ thứ gì có màu sắc tình nguyện – nhất là ở Pháp và Nhật Bản. 
Nó là một chế độ cổ xưa và bị nghi ngờ là về cơ bản mang tính lật đổ. 
 
Nhưng ngay cả ở những nước này các thứ cũng đang thay đổi, bởi vì 
xã hội tri thức cần khu vực xã hội, và khu vực xã hội cần những 
người tình nguyện. Nhưng những người lao động tri thức cũng cần 
một lĩnh vực trong đó họ có thể hành động như các công dân và tạo ra 
một cộng đồng. Nơi làm việc không mang lại cái đó cho họ. Chẳng gì 
đã bị phản đối, đã không được chấp nhận nhanh hơn là quan niệm 
được chấp nhận rộng rãi bốn mươi năm trước về “nhà tổ chức”. Thực 
ra, công việc tri thức càng thỏa mãn ta bao nhiêu, ta càng cần một 
lĩnh vực tách biệt của hoạt động cộng đồng. 
 
Nhiều tổ chức khu vực xã hội sẽ trở thành các đối tác với chính phủ - 
như đúng trong rất nhiều vụ “tư nhân hóa”, nơi, thí dụ, một thành phố 
trả tiền cho việc quét dọn đường phố và một nhà thầu khoán bên 
ngoài làm công việc quét dọn. Trong nền giáo dục Mỹ trong hai mươi 
năm tới sẽ có ngày càng nhiều phiếu (voucher) do chính quyền chi trả 
khiến cho các bậc cha mẹ có khả năng đưa con em họ vào học ở các 
trường đa dạng khác nhau, một số là trường công được hỗ trợ bằng 
thuế, một số là trường tư và một phần lớn phụ thuộc vào thu nhập từ 
các phiếu voucher. Các tổ chức khu vực xã hội này, tuy là các đối tác 
với chính quyền, cũng cạnh tranh một cách rõ ràng với chính quyền. 
Quan hệ giữa hai bên vẫn còn phải vạch ra – và trên thực tế không có 
tiền lệ cho nó.  
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Cái gì tạo nên thành tích đối với các tổ chức khu vực xã hội, và đặc 
biệt đối với các tổ chức phi lợi nhuận và từ thiện, các tổ chức không 
có kỷ luật về kết quả tài chính, cũng còn phải được vạch ra tỉ mỉ. 
Chúng ta biết rằng các tổ chức khu vực xã hội cần sự quản lý. Nhưng 
chính xác sự quản lý có nghĩa là gì đối với tổ chức khu vực xã hội thì 
vừa mới là bước đầu để nghiên cứu. Về quản lý các tổ chức phi lợi 
nhuận trong rất nhiều phương diện chúng ta đang ở điểm như chúng 
ta đã ở năm mươi hay sáu mươi năm trước liên quan đến quản lý 
doanh nghiệp kinh doanh: công việc mới chỉ bắt đầu. 
 
Nhưng một thứ đã rõ ràng rồi. Xã hội tri thức phải là một xã hội của 
ba khu vực: một khu vực công của chính phủ, một khu vực tư của 
kinh doanh, và một khu vực xã hội. Và tôi gợi ý rằng ngày càng trở 
nên rõ ràng là, thông qua khu vực xã hội một xã hội hiện đại, phát 
triển lại có thể tạo ra bổn phận công dân có trách nhiệm và có thành 
tựu, và lại có thể mang lại cho các cá nhân – đặc biệt cho những 
người lao động tri thức – một lĩnh vực trong đó họ có thể tạo ra một 
sự khác biệt và tái tạo lại cộng đồng.  
 

Trường học như Trung tâm của Xã hội 
 
Tri thức đã trở thành nguồn lực cốt yếu, đối với sức mạnh quân sự 
cũng như sức mạnh kinh tế của một quốc gia. Và tri thức này có thể 
thu được chỉ thông qua giáo dục ở nhà trường. Nó không bị cột vào 
bất cứ nước nào. Nó dễ mang đi. Nó có thể được tạo ra ở mọi nơi một 
cách nhanh chóng và rẻ. Cuối cùng, theo định nghĩa nó thay đổi. Tri 
thức với tư cách là nguồn lực cốt yếu là khác một cách căn bản với 
các nguồn lực cốt yếu truyền thống của nhà kinh tế học – đất đai, lao 
động, và ngay cả vốn. 
 
Việc tri thức đã trở thành nguồn lực then chốt có nghĩa rằng có một 
nền kinh tế thế giới, và nền kinh tế thế giới hơn là nền kinh tế quốc 
gia nắm quyền kiểm soát. Mỗi nước, mỗi ngành, và mỗi doanh 



 

 

59 

nghiệp sẽ ở trong một môi trường ngày càng cạnh tranh. Mỗi nước, 
mỗi ngành, và mỗi doanh nghiệp trong các quyết định của mình sẽ 
phải xem xét vị trí cạnh tranh của mình trong nền kinh tế thế giới và 
tính cạnh tranh của những năng lực tri thức của mình. 
 
Chính trị và các chính sách vẫn tập trung vào các vấn đề nội địa ở 
mọi nước. Ít có chính trị gia, nhà báo, hay công chức nào, nếu có, lại 
nhìn quá đường biên giới riêng của nước họ khi thảo luận một biện 
pháp mới như thuế, quy chế kinh doanh, hay chi tiêu xã hội. Ngay cả 
ở Đức – một nước lớn, có ý thức xuất khẩu và phụ thuộc vào xuất 
khẩu nhất của Châu Âu – điều này cũng đúng. Năm 1990 hầu như 
chẳng có ai ở bên Tây (Đức) đã hỏi, chi tiêu không bị kiểm soát của 
chính phủ ở bên Đông (Đức) sẽ gây ra cái gì cho tính cạnh tranh của 
nước Đức.  
 
Điều này sẽ không còn được nữa. Mỗi nước và mỗi ngành sẽ phải học 
để biết rằng câu hỏi đầu tiên không phải là, Biện pháp này có đáng 
mong mỏi không? Mà là, Cái gì sẽ tác động đến vị trí cạnh tranh của 
đất nước, hay của ngành trong nền kinh tế thế giới? Chúng ta cần phát 
triển trong chính trị cái gì đó giống như tuyên bố tác động-môi 
trường, cái mà hiện nay ở Hoa Kỳ được đòi hỏi đối với bất cứ hành 
động nào của chính quyền ảnh hưởng đến chất lượng môi trường: 
chúng ta cần một tuyên bố tác động-cạnh tranh. Tác động đến vị trí 
cạnh tranh trong nền kinh tế thế giới không nhất thiết là yếu tố chính 
trong một quyết định. Nhưng việc ra một quyết định mà không xem 
xét đến nó đã trở thành vô trách nhiệm.  
 
Nhìn chung, sự thực rằng tri thức đã trở thành nguồn lực then chốt có 
nghĩa rằng vị trí của một nước trong nền kinh tế thế giới sẽ ngày càng 
quyết định sự thịnh vượng trong nước của nó. Từ 1950 khả năng của 
một nước để cải thiện vị trí của mình trong nền kinh tế thế giới đã trở 
thành yếu tố quyết định chính và có lẽ yếu tố duy nhất của thành tích 
trong nền kinh tế nội địa. Các chính sách tiền tệ và tài chính đã hầu 
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như không liên quan, dù tốt xấu thế nào, và thường là xấu (với một 
ngoại lệ duy nhất về các chính sách của chính phủ gây ra lạm phát, 
làm xói mòn rất nhanh cả vị trí cạnh tranh của đất nước trong nền 
kinh tế thế giới lẫn sự ổn định nội địa và khả năng tăng trưởng của 
nó). 
 
 Địa vị đứng đầu của công việc đối ngoại là một châm ngôn chính trị 
cổ truy nguyên trong chính trị châu Âu đến thế kỷ mười bảy. Từ 
Chiến tranh Thế giới lần thứ Hai nó cũng được chấp nhận trong hoạt 
động chính trị Mỹ - tuy chỉ một cách miễn cưỡng như vậy, và chỉ 
trong các tình trạng khẩn cấp. Nó đã luôn luôn có nghĩa rằng an ninh 
quân sự được ưu tiên so với các chính sách trong nước, và chắc là nó 
vẫn sẽ tiếp tục có ý nghĩa thế, dù có Chiến tranh Lạnh hay không có 
Chiến tranh Lạnh. Nhưng địa vị đứng đầu của công việc đối ngoại 
bây giờ có được một chiều kích khác. Đấy là, vị trí cạnh tranh của 
một nước – và cả của một ngành và một tổ chức- trong nền kinh tế 
thế giới phải là cân nhắc đầu tiên trong các chính sách và chiến lược 
nội địa của nó. Điều này đúng với một nước chỉ dính líu không đáng 
kể đến nền kinh tế thế giới (nếu vẫn còn có nước như vậy), và đúng 
với một doanh nghiệp chỉ dính líu không đáng kể đến nền kinh tế thế 
giới, và đúng với một đại học tự coi mình là hoàn toàn nội địa. Tri 
thức không biết biên giới nào. Không có tri thức nội địa và tri thức 
quốc tế. Chỉ có tri thức. Và với tri thức trở thành nguồn lực cốt yếu, 
chỉ có một nền kinh tế thế giới, cho dù trong các hoạt động hàng ngày 
của mình tổ chức riêng lẻ hoạt động bên trong khung cảnh quốc gia, 
khu vực, hay thậm chí địa phương.  
 

Chính phủ Có thể Hoạt động Thế nào? 
 
Các nhiệm vụ xã hội ngày càng được các tổ chức riêng biệt thực hiện, 
mỗi tổ chức được tạo ra cho một, và chỉ một nhiệm vụ xã hội, bất 
luận là giáo dục, chăm sóc sức khỏe, hay quét dọn đường phố. Xã 
hội, vì thế, mau chóng trở thành đa nguyên. Thế mà các lí thuyết xã 
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hội và chính trị của chúng ta vẫn giả thiết rằng không có các trung 
tâm quyền lực nào trừ chính phủ. Để phá hủy hay chí ít để cho tất cả 
các trung tâm quyền lực khác bất lực, thực ra, đã là sự thúc đẩy của 
lịch sử phương Tây và của chính trị phương Tây suốt 500 năm, từ thế 
kỷ thứ mười bốn trở đi. Nỗ lực này đã lên đỉnh điểm ở các thế kỷ 
mười tám và mười chín, khi, trừ ở Hoa Kỳ, các định chế ban đầu vẫn 
còn sống sót – chẳng hạn, các đại học và các nhà thờ - đã trở thành 
các cơ quan của nhà nước, với các quan chức của chúng trở thành 
công chức. Nhưng rồi, bắt đầu vào giữa thế kỷ mười chín, các trung 
tâm mới nổi lên – loại đầu tiên, doanh nghiệp kinh doanh hiện đại, 
khoảng năm 1870. Và kể từ đó tổ chức mới này sinh ra sau tổ chức 
kia.  
 
Các định chế mới – nghiệp đoàn lao động, bệnh viện hiện đại, siêu 
nhà thờ (mega church), đại học nghiên cứu – của xã hội của các tổ 
chức không có quan tâm nào đến quyền lực công. Chúng không muốn 
trở thành chính phủ. Nhưng chúng đòi hỏi – và, quả thực cần – sự tự 
trị đối với hoạt động của chúng. Ngay cả vào lúc cực đoan của chủ 
nghĩa Stalin các nhà quản lý của các doanh nghiệp công nghiệp chủ 
yếu nhìn chung vẫn đã là các ông chủ bên trong doanh nghiệp của họ, 
và ngành riêng lẻ phần lớn vẫn tự trị. Đại học, phòng thí nghiệm, và 
quân đội cũng vậy. 
 
Trong “chủ nghĩa đa nguyên” của ngày hôm qua – trong các xã hội 
nơi sự kiểm soát được các định chế khác nhau chia sẻ, như Châu Âu 
phong kiến trong Thời Trung cổ và Nhật Bản thời Edo trong các thế 
kỷ mười bảy và mười tám – các tổ chức đa nguyên đã cố kiểm soát 
bất cứ thứ gì xảy ra trong cộng đồng của họ. Ít nhất, chúng đã cố ngăn 
cản bất cứ tổ chức nào khác khỏi việc chiếm kiểm soát bất cứ mối 
quan tâm cộng đồng nào hay định chế cộng đồng nào bên trong phạm 
vi của chúng. Nhưng trong xã hội của các tổ chức, mỗi định chế mới 
chỉ quan tâm đến mục đích và sứ mệnh riêng của nó. Nó không đòi 
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quyền lực trên bất cứ thứ gì khác. Nhưng nó cũng không gánh vác 
trách nhiệm đối với bất cứ gì khác. Thế thì, ai sẽ lo cho lợi ích chung?  
 
Đây đã luôn luôn là vấn đề trung tâm của chủ nghĩa đa nguyên. 
Không chủ nghĩa đa nguyên trước đây nào đã giải quyết được nó. 
Vấn đề vẫn còn đó, nhưng trong một cái vỏ khác. Cho đến nay nó 
được xem như áp đặt những giới hạn lên các tổ chức xã hội – cấm 
chúng làm những thứ xâm phạm đến lĩnh vực công hay vi phạm 
chính sách công trong theo đuổi sứ mệnh, chức năng, và lợi ích của 
chúng. Các luật chống phân biệt – chủng tộc, giới tính, tuổi tác, trình 
độ giáo dục, tình trạng sức khỏe, và v.v. – tăng lên nhanh chóng ở 
Hoa Kỳ trong bốn mươi năm qua, tất cả đều cấm hành vi không đáng 
mong muốn về mặt xã hội. Nhưng chúng ta ngày càng nêu vấn đề về 
trách nhiệm xã hội của các định chế xã hội: Các định chế phải làm cái 
gì – ngoài việc hoàn thành các chức năng riêng của chúng – để thúc 
đẩy lợi ích chung? Mặc dù điều này, tuy có vẻ chẳng ai nhận ra, là 
một đòi hỏi quay lại chủ nghĩa đa nguyên cổ, chủ nghĩa đa nguyên 
phong kiến. Nó là một đòi hỏi rằng cá nhân đảm đương quyền lực 
công. 
 
Điều này có thể đe dọa nghiêm trọng đến hoạt động của các tổ chức 
mới, như thí dụ của các trường học ở Hoa Kỳ cho thấy rất rõ. Một 
trong những lý do chính của sự sa sút đều đặn về năng lực của các 
trường để hoàn thành công việc của chúng – tức là, dạy trẻ em những 
kỹ năng tri thức – chắc chắn là, từ các năm 1950 Hoa Kỳ đã ngày 
càng biến các trường học thành những vật mang đủ loại chính sách xã 
hội: bài trừ phân biệt chủng tộc, bài trừ phân biệt đối với tất cả các 
loại thiểu số khác, kể cả người tàn tật, và v.v. Liệu chúng ta có thực 
sự đạt tiến bộ nào trong làm dịu bớt các căn bệnh xã hội hay không là 
rất đáng bàn cãi; cho đến nay các trường học đã không tỏ ra là hữu 
hiệu một cách đặc biệt với tư cách là các công cụ cho cải cách xã hội. 
Nhưng biến trường học thành cơ quan của các chính sách xã hội, 
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không còn nghi ngờ gì nữa, đã làm suy yếu nghiêm trọng năng lực 
của nó để hoàn thành công việc riêng của nó.  
 
Chủ nghĩa đa nguyên mới có một vấn đề mới: làm thế nào để duy trì 
năng lực thành tích của các định chế mới và vẫn duy trì được sự cố 
kết xã hội. Điều này làm cho sự nổi lên của một khu vực xã hội mạnh 
và hoạt động là quan trọng gấp đôi. Nó là một lý do thêm vì sao khu 
vực xã hội sẽ ngày càng trở nên cốt yếu đối với thành tích, nếu không 
phải đối với sự cố kết, của xã hội tri thức.  
 
Trong số các tổ chức mới được xem xét ở đây, loại đầu tiên nổi lên 
120 năm trước đây, đã là doanh nghiệp kinh doanh. Vì thế, đã rất tự 
nhiên rằng vấn đề của xã hội đang nổi lên của các tổ chức trước tiên 
đã được xem như mối quan hệ giữa chính phủ và doanh nghiệp. Cũng 
đã tự nhiên rằng những lợi ích mới trước tiên được coi là các lợi ích 
kinh tế.   
 
Nỗ lực đầu tiên để đối mặt với hoạt động chính trị của xã hội đang 
nổi lên của các tổ chức đã nhắm, vì thế, vào việc làm cho các lợi ích 
kinh tế phục vụ quá trình chính trị. Người đầu tiên theo đuổi mục tiêu 
này là một người Mỹ, Mark Hanna, người khôi phục lại Đảng Cộng 
hòa vào các năm 1890, và về nhiều mặt, là cha đẻ của chính trị Mỹ 
thế kỷ hai mươi. Định nghĩa về chính trị của ông như một sự bất cân 
bằng giữa các lợi ích kinh tế chính – nông dân, kinh doanh, và lao 
động – vẫn là nền tảng của hoạt động chính trị Mỹ cho đến Chiến 
tranh Thế giới lần thứ Hai. Thực ra, Franklin D. Roosevelt đã phục 
hồi Đảng Dân chủ bằng diễn đạt lại Hanna. Và lập trường chính trị cơ 
bản của triết lý này là hiển nhiên trong nhan đề của cuốn sách chính 
trị có ảnh hưởng nhất được viết trong các năm Chính sách Kinh tế Xã 
hội Mới [New Deal] của Harold D. Lasswell –Chính trị: Ai được Gì, 
Khi nào, Bằng cách nào - Politics: Who Gets What, When, How 
(1936).  
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Năm 1896 Mark Hanna đã biết rất kỹ rằng có nhiều mối lo khác hơn 
là các mối lo kinh tế. Thế nhưng đã hiển nhiên đối với ông – và đối 
với Roosevelt bốn mươi năm sau – rằng các lợi ích kinh tế phải được 
dùng để tích hợp tất cả các lợi ích khác. Đây vẫn là giả thiết cơ bản 
của hầu hết các phân tích về chính trị Mỹ - và, quả thực, về chính trị 
ở tất cả các nước phát triển. Nhưng giả thiết không còn có thể giữ 
vững được nữa. Cơ sở cho công thức của Hana về các lợi ích kinh tế 
là cách nhìn về đất đai, lao động, và vốn với tư cách các nguồn lực 
hiện tồn. Nhưng tri thức, nguồn lực mới cho thành tích kinh tế, bản 
thân nó không mang tính kinh tế.  
 
Nó không thể được mua hay bán. Những thành quả của tri thức, như 
thu nhập của một bằng sáng chế, có thể mua hay bán được; tri thức đã 
đi vào bằng sáng chế không thể được chuyển với bất cứ giá nào. Một 
cá nhân bị đau đớn có sẵn sàng trả cho nhà phẫu thuật thần kinh bất 
kể bao nhiêu, nhà phẫu thuật thần kinh không thể bán cho anh ta – và 
chắc chắn không thể chuyển cho anh ta – tri thức tạo nền tảng cho 
thành tích và thu nhập của nhà phẫu thuật thần kinh. Việc kiếm được 
tri thức có một chi phí, như sự kiếm được bất cứ thứ gì đều có. 
Nhưng việc kiếm được tri thức không có giá nào. 
 
Vì thế các lợi ích kinh tế không còn có thể tính hợp tất cả những mối 
quan tâm và lợi ích khác được nữa. Ngay khi tri thức trở thành nguồn 
lực kinh tế cốt yếu, sự tích hợp [hội nhập] các lợi ích – và với nó là sự 
hội nhập của chủ nghĩa đa nguyên của một chính thể hiện đại – bắt 
đầu mất. Các lợi ích phi kinh tế ngày càng trở thành chủ nghĩa đa 
nguyên mới – các lợi ích đặc biệt, các tổ chức có mục tiêu duy nhất, 
và v.v. Chính trị ngày càng không phải là về “ai được cái gì, khi nào, 
bằng cách nào” mà là về các giá trị, mỗi giá trị được coi là một cái 
tuyệt đối. Chính trị là về quyền được sống của phôi thai trong tử cung 
như đối lại quyền của một phụ nữ để kiểm soát thân thể của chính 
mình và phá một bào thai. Nó là về môi trường. Nó là về giành được 
sự bình đẳng cho các nhóm được cho là bị áp bức và bị phân biệt đối 
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xử. Chẳng cái nào trong số vấn đề này là có tính kinh tế. Tất cả về cơ 
bản là đạo đức. Các lợi ích kinh tế có thể được thỏa hiệp, đấy là sức 
mạnh to lớn của việc đặt cơ sở cho chính trị trên các lợi ích kinh tế. 
“Nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì” là một câu ngạn ngữ có nghĩa. 
Nhưng nửa một đứa bé sơ sinh, trong câu chuyện kinh thánh về sự 
phán quyết của Solomon,9 không là nửa đứa trẻ. Không thể có sự 
thỏa hiệp nào. Đối với một nhà môi trường, nửa loài bị nguy hiểm là 
một loài tuyệt chủng.  
 
Điều này làm trầm trọng khủng hoảng của chính phủ hiện đại rất 
nhiều. Các báo và các nhà bình luận vẫn hay tường thuật dưới dạng 
kinh tế cái xảy ra ở Washington, London, Bonn, hay ở Tokyo. Nhưng 
ngày càng nhiều người vận động hành lang, những người xác định 
các luật của chính phủ và các hành động của chính phủ, không còn là 
các nhà lobby cho các lợi ích kinh tế nữa. Họ lobby ủng hộ và chống 
các biện pháp mà họ - và các ông chủ của họ - coi là đạo đức, tinh 
thần, văn hóa. Và mỗi trong các mối quan tâm đạo đức mới này, mỗi 
cái được một tổ chức mới đại diện, được cho là tuyệt đối. Chia ổ bánh 
mì của họ không phải là sự thỏa hiệp; mà là sự phản bội.  
 
Như thế trong xã hội của các tổ chức không có một lực tích hợp nào 
kéo các tổ chức riêng lẻ trong xã hội và cộng đồng vào liên minh. Các 
bên truyền thống – có lẽ là những sáng tạo chính trị thành công nhất 
của thế kỷ mười chín – không còn có thể tích hợp các nhóm phân kỳ 
và các quan điểm phân kỳ vào một sự theo đuổi chung của quyền lực. 
Đúng hơn, chúng đã trở thành chiến trường giữa các nhóm, mỗi trong 

                                                 
9 Chuyện kể rằng có 2 bà mẹ sinh 2 đứa bé. Mẹ của một đứa lúc ngủ do sơ suất đã 
làm ngạt chết đứa con của mình.  Do đau khổ và ghen tức bà này mang đứa con chết 
đổi lấy đứa kia. Hai bà tranh nhau và vụ việc được đưa ra cho Vua Solomon xử. 
Vua phán mang gươm ra và chia đôi đứa trẻ còn sống cho mỗi người lấy một nửa. 
Bà mẹ thật khiếp đảm kêu: “thôi để cho bà ấy cả đứa bé tội nghiệp”. Bà kia nhất 
quyết đòi chia. Qua đó Vua Salomon biết ai là mẹ đẻ, và xử trả lại đứa bé cho bà ta. 
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số chúng đấu tranh cho chiến thắng tuyệt đối và không thỏa mãn với 
bất cứ thứ gì trừ sự đầu hàng hoàn toàn của kẻ thù. 
 

Nhu cầu về Đổi mới Xã hội và Chính trị  
 
Thế kỷ hai mươi mốt sẽ chắc chắn là một thế kỷ của sự tiếp tục rối 
loạn và thách thức xã hội, kinh tế và chính trị, ít nhất là trong các thập 
niên đầu. Cái tôi đã gọi là thời đại biến đổi xã hội vẫn chưa qua. Và 
những thách thức hiện ra lờ mờ ở đằng trước có thể nghiêm trọng hơn 
và đe dọa hơn những cái do những biến đổi xã hội đã xảy ra rồi, 
những biến đổi xã hội của thế kỷ hai mươi, đặt ra.  
 
Tuy vậy, chúng ta thậm chí sẽ chẳng có một cơ hội để giải quyết các 
vấn đề mới hiện ra lờ mờ này của ngày mai, trừ phi đầu tiên chúng ta 
đề cập đến những thách thức do những diễn biến đã trở thành sự thực 
đã rồi, những diễn biến được tường thuật ở các mục trước của tiểu 
luận này, đặt ra. Đấy là những nhiệm vụ ưu tiên. Vì chỉ nếu chúng 
được giải quyết, thì chúng ta ở các nước thị trường-tự do đã phát triển 
mới có thể hy vọng có sự cố kết xã hội, sức mạnh kinh tế, và năng lực 
chính phủ cần thiết để giải quyết các thách thức mới. Thứ tự đầu tiên 
của công việc – đối với các nhà xã hội học, các nhà khoa học chính 
trị, và các nhà kinh tế; đối với các nhà giáo dục; đối với các nhà điều 
hành doanh nghiệp, các chính trị gia, và các lãnh đạo nhóm-phi lợi 
nhuận; đối với những người trong tất cả các lĩnh vực đời sống, như 
cha mẹ, những người làm công, các công dân – là làm việc trên 
những nhiệm vụ ưu tiên này, vì ít trong số đó cho đến nay có một tiền 
lệ, nói chi đến các giải pháp được thử thách.  
 

• Chúng ta sẽ phải nghĩ thấu đáo về giáo dục – mục đích của nó, các 
giá trị của nó, nội dung của nó. Chúng ta sẽ phải học để xác định chất 
lượng giáo dục và năng suất giáo dục, để đo lường cả hai và quản lý 
cả hai.   
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• Chúng ta cần công việc có hệ thống về chất lượng tri thức và năng 
suất tri thức – cả hai cho đến nay thậm chí còn chưa được định nghĩa. 
Năng lực hoạt động [performance capacity-để đạt thành tích], nếu 
không phải là sự sống sót, của bất cứ tổ chức nào trong xã hội tri thức 
sẽ ngày càng phụ thuộc vào hai yếu tố đó. Nhưng năng lực hoạt động, 
nếu không phải sự sống sót, của bất cứ cá nhân nào trong xã hội tri 
thức cũng thế. Và tri thức có trách nhiệm xã hội gì? Trách nhiệm của 
người lao động tri thức, và đặc biệt của một người có tri thức được 
chuyên môn hóa cao độ, là những gì?  

• Chính sách của bất cứ nước nào – và đặc biệt của bất cứ nước phát 
triển nào, sẽ ngày càng phải ban địa vị thứ nhất cho vị trí cạnh tranh 
của đất nước trong nền kinh tế thế giới ngày càng cạnh tranh. Bất cứ 
chính sách nội địa được đề xuất nào cần phải được hình thành để cải 
thiện vị trí đó, hay ít nhất để tối thiểu hóa những tác động xấu lên vị 
trí đó. Cũng đúng thế đối với các chính sách và chiến lược của bất cứ 
định chế nào bên trong quốc gia, bất luận là chính quyền địa phương, 
một doanh nghiệp, một đại học, hay một bệnh viện.  

• Nhưng rồi chúng ta cũng cần phát triển một lí thuyết kinh tế phù hợp 
với một nền kinh tế thế giới trong đó tri thức đã trở thành nguồn lực 
kinh tế cốt yếu và nguồn lực chi phối, nếu không phải là duy nhất, 
của lợi thế so sánh.  

• Chúng ta đang bắt đầu hiểu cơ chế tích hợp mới: tổ chức. Nhưng 
chúng ta vẫn phải suy nghĩ thấu đáo làm thế nào để cân bằng hai đòi 
hỏi hình như mâu thuẫn nhau. Các tổ chức phải thực hiện thành thạo 
một chức năng xã hội mà vì nó chúng tồn tại – trường học dạy, bệnh 
viện chữa trị bệnh nhân, và doanh nghiệp tạo ra hàng hóa, dịch vụ, 
hay vốn để dự phòng cho các rủi ro của tương lai. Chúng có thể làm 
vậy chỉ nếu chúng tập trung một cách chuyên tâm vào sứ mệnh riêng 
của chúng. Nhưng cũng có nhu cầu của xã hội đối với các tổ chức này 
để đảm nhận trách nhiệm xã hội – để làm việc trên những vấn đề và 
thách thức của cộng đồng. Cùng nhau các tổ chức này là cộng đồng. 
Sự nổi lên của một khu vực xã hội mạnh, độc lập, có năng lực – 
chẳng phải khu vực công cũng không phải khu vực tư nhân – như thế 
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là một nhu cầu chính của xã hội của các tổ chức. Nhưng tự nó là 
không đủ - các tổ chức của cả khu vực công và khu vực tư nhân phải 
chia sẻ công việc.  

• Chức năng của chính phủ và sự hoạt động của nó phải là trung tâm 
đối với tư duy chính trị và hoạt động chính trị. Siêu nhà nước mà thế 
kỷ này theo đuổi đã không hoạt động, cả trong phiên bản toàn trị lẫn 
dân chủ của nó. Nó đã không làm được một hứa hẹn duy nhất nào 
trong số những hứa hẹn của nó. Và chính phủ phù hợp với các nhà 
lobby đối trọng cũng không đặc biệt hữu hiệu – thực ra, là tê liệt – 
cũng chẳng đặc biệt hấp dẫn. Thế mà chính phủ hữu hiệu đã chẳng 
bao giờ cần hơn trong thế giới rất cạnh tranh và thay đổi nhanh này 
của chúng ta, trong đó những hiểm nguy do ô nhiễm môi trường vật 
lý gây ra được sánh chỉ với những hiểm họa của sự ô nhiễm vũ trang 
toàn cầu. Và chúng ta thậm chí chưa có những sự bắt đầu của lí 
thuyết chính trị hay của các định chế chính trị cần thiết cho chính phủ 
hữu hiệu trong xã hội của các tổ chức dựa trên tri thức.  
 
Nếu thế kỷ hai mươi đã là một thế kỷ của những biến đổi xã hội, thì 
thế kỷ hai mươi mốt phải là thế kỷ của những đổi mới xã hội và chính 
trị, mà bản chất của chúng không thể rõ đến vậy đối với chúng ta bây 
giờ như sự cần thiết của chúng. 
 
The Atlantic Monthly; November, 1994; The Age of Social  
Transformation; Volume 274, No. 5; pages 53-80. 
The Age of Social Transformation - 94.11 
http://www.theatlantic.com/politics/ecbig/soctrans.htm (30 of 
30)  
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Có Ba Loại Nhóm 

There's Three Kinds of Teams, by Peter F. Drucker; from Managing in a 
Time of Great Change  (1995) 

XÂY DỰNG NHÓM (TEAM-BUILDING) đã trở thành một thuật ngữ thông 
dụng trong kinh doanh ở Mỹ. Những kết quả không quá ấn tượng. 

Hơn mười năm trước Công ty Ford Motor đã bắt đầu xây dựng các 
nhóm để thiết kế các model mới của mình. Bây giờ nó báo cáo “các 
vấn đề nghiêm trọng”, và khoảng cách về thời gian phát triển giữa 
Ford và các đối thủ cạnh tranh Nhật Bản của nó đã hầu như không thu 
hẹp lại. Bộ phận Saturn của General Motors đã thay thế dây chuyền 
lắp ráp truyền thống bằng công việc nhóm (teamwork) trong “nhà 
máy của tương lai” của mình. Nhưng nhà máy đã đều đặn quay trở lại 
dây chuyền kiểu Detroit. Procter and Gamble đã lao vào một chiến 
dịch xây dựng nhóm khá om sòm vài năm trước đây. Bây giờ P&G đã 
quay lại trách nhiệm giải trình cá nhân đối với phát triển và tiếp thị 
các sản phẩm mới. 

Một lý do – có lẽ lý do chủ yếu – cho những gần như thất bại này là 
niềm tin hầu như phổ quát giữa các nhà điều hành rằng chỉ có một 
loại nhóm. Thực ra có ba loại-mỗi loại là khác nhau về cơ cấu của nó, 
về ứng xử nó đòi hỏi đối với các thành viên, và về các mặt mạnh, các 
mặt yếu, các giới hạn, những đòi hỏi của nó, nhưng trên hết, về cái nó 
có thể làm và phải được dùng vào.  

LOẠI thứ nhất của nhóm là nhóm bóng chày. Cả nhóm phẫu thuật 
thực hiện một giải phẫu tim mở và dây chuyền lắp ráp của Henry Ford 
đều là các “nhóm bóng chày”. Cũng thế là nhóm Detroit dựng lên một 
cách truyền thống để thiết kế một mẫu xe mới. 

http://www.leadertoleader.org/knowledgecenter/thoughtleaders/drucker/time-of-change.html
http://www.leadertoleader.org/knowledgecenter/thoughtleaders/drucker/time-of-change.html
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Các cầu thủ chơi dựa vào đội; họ không chơi như một đội. Họ có các 
vị trí mà họ không bao giờ rời bỏ. Cầu thủ thứ hai chẳng bao giờ chạy 
để giúp cầu thủ ném bóng; người gây mê chẳng bao giờ đến giúp y tá 
phẫu thuật. “Đến lượt mình [cầm chày], bạn hoàn toàn đơn độc”, là 
một ngạn ngữ bóng chày cổ. Trong nhóm thiết kế Detroit truyền 
thống, dân tiếp thị hiếm khi thấy những người thiết kế và chẳng bao 
giờ được họ hỏi ý kiến. Các nhà thiết kế làm việc của họ và chuyển nó 
cho các kỹ sư phát triển, đến lượt mình những người này lại làm việc 
của họ và chuyển nó sang chế tạo, đến lượt lại làm công việc của 
mình và chuyển nó cho tiếp thị.  
 
LOẠI nhóm thứ hai là đội bóng đá. Đơn vị bệnh viện tập hợp lại quanh 
một bệnh nhân bị sốc vào lúc 3 giờ sáng là một “đội bóng đá”, như 
các đội thiết kế của các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản. Các cầu thủ trong 
một đội bóng đá giống các cầu thủ trong đội bóng chày, có các vị trí 
cố định. Nhưng trong đội bóng đá các cầu thủ chơi như một đội. Các 
nhóm thiết kế của các nhà sản xuất ô tô Nhật, mà Detroit và P&G hấp 
tấp bắt chước, là các nhóm theo kiểu đội bóng đá. Dùng các thuật ngữ 
kỹ thuật, các nhà thiết kế, các kỹ sư, những người sản xuất, và dân 
tiếp thị làm việc “song song”. Nhóm Detroit truyền thống làm việc 
“nối tiếp”.  

THỨ BA, có nhóm đôi tennis – loại mà ban quản lý Saturn đã hy vọng 
sẽ thay thế dây chuyền lắp ráp truyền thống. Nó cũng là loại nhóm 
chơi trong một ban nhạc jazz, nhóm của các nhà điều hành cấp cao 
tạo thành “văn phòng chủ tịch” trong các công ty lớn, hay nhóm rất có 
thể tạo ra một đổi mới đích thực như máy tính cá nhân mười lăm năm 
trước. 

Trong một nhóm đôi, các cầu thủ có một vị trí chính hơn là một vị trí 
cố định. Họ được cho là phải “bao” đồng đội của mình, điều chỉnh 
theo các mặt mạnh và mặt yếu của đồng đội và theo nhu cầu của “trò 
chơi”. 
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Những ngày này các nhà điều hành kinh doanh và văn học quản lý có 
ít cái tốt để nói về nhóm kiểu bóng chày, bất luận ở văn phòng hay 
trong nhà máy. Thậm chí còn chẳng hề công nhận các nhóm như vậy 
với tư cách là nhóm nữa. Nhưng loại nhóm này có các mặt mạnh to 
lớn. Mỗi thành viên có thể được đánh giá một cách tách bạch, có thể 
có các mục tiêu rõ ràng và cụ thể, có thể buộc phải có trách nhiệm 
giải trình, có thể được đo lường – như bằng chứng thống kê mà một 
người say mê thực sự cho thấy về mỗi thành viên liên đoàn chính 
trong lịch sử bóng chày. Mỗi thành viên có thể được huấn luyện và 
phát triển đến mức cao nhất về các mặt mạnh cá nhân. Và bởi vì các 
thành viên không phải điều chỉnh theo bất cứ người khác nào trong 
đội, mỗi vị trí có thể do một “ngôi sao” nắm  giữ,  bất kể mỗi người 
trong số họ có tính khí đồng bóng, đố kỵ hay ham mê nổi tiếng đến 
thế nào. 

Nhưng nhóm bóng chày cứng nhắc, không linh hoạt. Nó hoạt động tốt 
khi trò chơi đã được chơi nhiều lần và khi mọi người hiểu thấu đáo 
tiến trình của các hành động của nó. Đó là cái làm cho loại nhóm này 
thích hợp đối với Detroit trong quá khứ. 

Mới hai mươi năm trước, để là nhanh và linh hoạt trong thiết kế ô tô 
là cái cuối cùng Detroit cần đến hay mong muốn. Sản xuất hàng loạt 
truyền thống đòi hỏi hoạt động dài với những thay đổi tối thiểu. Và vì 
giá trị bán lại của “xe cũ còn tốt” – xe dưới ba tuổi – đã là yếu tố cốt 
yếu đối với người mới mua xe, là một sai lầm nghiêm trọng để đưa ra 
một thiết kế mới (xe sẽ làm sụt giá xe cũ) mau hơn mỗi năm năm. 
Lượng bán hàng và thị phần đã sụt giảm nhiều dịp khi Chrysler sớm 
đưa ra một thiết kế mới, tuyệt vời. 

Người Nhật đã không phát minh ra “sản xuất hàng loạt linh hoạt”; có 
lẽ IBM đã dùng nó đầu tiên, khoảng năm 1960. Nhưng khi công 
nghiệp ô tô Nhật làm theo nó, đã làm cho việc đưa ra một model xe 
mới song song với một xe cũ thành công là có thể. Và khi đó nhóm 
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bóng chày quả thực đã trở thành nhóm sai đối với Detroit, và đối với 
toàn bộ ngành sản xuất hàng hoạt. Quá trình thiết kế khi đó đã phải tái 
cấu trúc lại như một đội bóng đá. 

Nhóm bóng đá có tính linh hoạt mà Detroit cần bây giờ. Nhưng nó có 
những đòi hỏi ngặt nghèo hơn nhóm bóng chày rất nhiều. Nó cần một 
“tổng phổ” – như cuộc chơi mà huấn luyện viên ra hiệu cho đám cầu 
thủ trên sân. Các đặc tả mà người Nhật bắt đầu việc thiết kế một 
model xe mới – hay một sản phẩm điện tử tiêu dùng mới- của họ 
nghiêm ngặt và chi tiết hơn rất nhiều so với bất cứ thứ gì Detroit đã 
quen về khía cạnh kiểu dáng, công nghệ, hiệu suất, trọng lượng, giá 
và v.v.. Và họ bám sát chúng hơn nhiều. 

Trong nhóm “bóng chày” thiết kế truyền thống, mỗi vị trí – kỹ thuật, 
sản xuất, tiếp thị - làm công việc của mình theo cách riêng của mình. 
Trong nhóm bóng đá không có sự buông thả như vậy. Lời của huấn 
luyện viên là luật. Các cầu thủ chịu ơn riêng mỗi ông sếp này vì mệnh 
lệnh cho họ, phần thưởng, sự đánh giá, sự cất nhắc của họ. 

Cá nhân kỹ sư trong nhóm thiết kế Nhật là thành viên phòng kỹ thuật 
của công ty anh ta. Nhưng anh ta ở trong nhóm thiết kế bởi vì trưởng 
nhóm đã yêu cầu anh ta – không phải vì kỹ sư trưởng đã phái anh ta 
tới đó. Anh ta có thể hỏi ý kiến kỹ thuật và nhận lời khuyên. Nhưng 
chỉ thị của anh ta đến từ trưởng nhóm thiết kế, người cũng đánh giá 
thành tích của anh ta. Nếu có các ngôi sao trong các nhóm này, họ chỉ 
được đóng vai nếu trưởng nhóm giao phó cho họ “độc tấu”. Trong các 
trường hợp khác họ đặt mình dưới nhóm. 

Những đòi hỏi của nhóm đôi còn thậm chí nghiêm ngặt hơn – loại mà 
Bộ phận Saturn của GM đã hy vọng phát triển trong nhà máy “sản 
xuất linh hoạt” của mình và một nhà máy linh hoạt quả thực cần một 
nhóm như vậy. Nhóm phải khá nhỏ, nhiều nhất với năm đến bảy 
thành viên. Các thành viên phải được huấn luyện với nhau và phải 
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làm việc với nhau khá lâu trước khi họ hoạt động hoàn toàn như một 
nhóm. Phải có một mục đích rõ cho toàn nhóm nhưng vẫn linh hoạt 
đáng kể ở khía cạnh công việc và thành quả của mỗi cá nhân thành 
viên. Và trong loại nhóm này chỉ có nhóm “thực hiện”; các thành viên 
cá nhân “đóng góp”.  

CẢ ba loại nhóm này là các nhóm đích thực. Nhưng chúng khác nhau 
–về ứng xử chúng đòi hỏi, về cái chúng làm tốt nhất, và về cái chúng 
không thể làm được - đến mức chúng không thể được lai ghép. Một 
loại nhóm có thể chơi chỉ một cách. Và rất khó để thay đổi từ loại 
nhóm này sang loại nhóm khác. 

Sự thay đổi từ từ cũng chẳng thể có kết quả. Phải tuyệt giao hoàn toàn 
với quá khứ, dẫu có thể đau đớn đến thế nào. Điều này có nghĩa người 
ta không thể báo cáo cho cả sếp cũ lẫn huấn luyện viên mới, hay 
trưởng nhóm của họ. Và phần thưởng, tiền đền bù, đánh giá, và sự cất 
nhắc của họ phải phụ thuộc hoàn toàn vào thành tích của họ trong vai 
trò mới của họ ở nhóm mới của họ. Nhưng việc này không được ưa 
chuộng đến nỗi sự cám dỗ để thỏa hiệp luôn là rất thích hợp. 

Tại Ford, thí dụ, dân tài chính được để dưới sự kiểm soát của bộ phận 
tài chính và báo cáo cho nó hơn là cho các nhóm thiết kế mới. Bộ 
phận Saturn của GM đã cố duy trì quyền lực của các sếp truyền thống 
– các giám sát viên tuyến đầu và người quản lý phân xưởng – hơn là 
chuyển quyền quyết định sang cho các nhóm công tác. Tuy nhiên, 
việc này giống như chơi bóng chày và một ván tennis đôi với cùng số 
người, trên cùng sân, ở cùng lúc. Nó chỉ có thể gây ra thất vọng và 
không hiệu quả. Và sự lẫn lộn tương tự có vẻ như đã phổ biến ở P&G. 

Nói cách khác, các nhóm là các công cụ. Với tư cách như thế, mỗi 
nhóm có các công dụng riêng của nó, có các đặc trưng riêng của nó, 
các đòi hỏi riêng của nó, các hạn chế riêng của nó. Công việc nhóm 
chẳng là “tốt” cũng không là “đáng mong muốn” – nó là một thực tế. 
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Mỗi khi người ta làm việc hay chơi cùng nhau họ làm vậy như một 
nhóm. Dùng nhóm nào cho mục đích nào là một quyết định cốt yếu, 
khó và rủi ro, và thậm chí còn khó hơn để thay đổi quyết định đó. 
Nhưng các nhà quản lý phải học làm thế nào để ra quyết định ấy.  
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Hình thù của Các thứ Sắp đến:  
Phỏng vấn Peter F. Drucker 

The Shape of Things to Come: An Interview with Peter F. Drucker; 
Leader to Leader, No. 1 Summer 1996 

TỪ KHI viết cuốn Sự Kết thúc của Con người Kinh tế - The End of Economic 
Man 58 năm trước và 27 cuốn sách, Peter F. Drucker tiếp tục chứng tỏ tài năng 
của mình để trình bày các vấn đề nổi lên của ngày nay – và làm cho chúng có ý 
nghĩa đối với công việc bây-giờ-và-ở-đây của các nhà quản lý. Mới đây ông đã 
trao đổi vài giờ với biên tập viên điều hành của Leader to Leader, Paul Cohen, 
về cái gì đang thay đổi – và cái gì không – trong thế giới của công việc, xã hội, 
và các tổ chức. 

  

 

 

  

 

 Leader to Leader: Peter, đầu tiên hãy để tôi hỏi những thay 
đổi nào ông thấy sắp xảy ra sẽ có tác động nhiều nhất lên đời 
làm việc của chúng ta? 

 

 

Peter F. Drucker: Mới đây, tôi đã để cả ngày với những người làm 
về nguồn nhân lực của 20 công ty Nhật Bản lớn. Tôi đã xem xét lại 
một danh mục các câu hỏi họ gửi cho tôi, và tôi đã bắt đầu bằng nói 
rằng có một câu hỏi quan trọng các ông đã chưa hỏi: Các ông sẽ vận 
hành một công ty thế nào trong 15 năm nữa khi tuổi về hưu sẽ là 75? 
Điều này làm họ choáng váng bởi vì hầu hết các công ty Nhật vẫn đề 
xuất tuổi về hưu 60. Nhật Bản đã là nước trẻ nhất trong các nước phát 
triển; 10 năm kể từ nay nó sẽ là nước già nhất. Và không có cách nào 
nó có thể hỗ trợ tất cả những người về hưu; ngay cả các công dân 
Nhật trung thành, chung thủy, ngoan ngoãn sẽ ngần ngại đưa nửa 
lương của họ cho những người (hưu trí) có vóc dáng khá khỏe mạnh 
về thể xác và tinh thần. 

http://www.leadertoleader.org/knowledgecenter/thoughtleaders/drucker/index.html
http://www.leadertoleader.org/knowledgecenter/thoughtleaders/drucker/index.html
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Ở nước này, chúng ta nói về cân bằng ngân sách vào năm 2003. Điều 
đó là hoàn toàn vô nghĩa. Bất kể Quốc hội có thống nhất cái gì, và 
năm 2003 hay khoảng đó, với tuổi về hưu hiện nay của chúng ta là 65, 
kể chi đến một số đông những người về hưu sớm, chúng ta sẽ hoàn 
toàn phá sản. Nếu xu hướng hiện thời tiếp tục, chúng ta sẽ có khoảng 
3,3 người trong lực lượng lao động cho mỗi người trên 65 tuổi đã về 
hưu. Chúng ta không thể kỳ vọng một tỷ lệ lớn hơn của những người 
trưởng thành trong lực lượng lao động – chúng ta đã có tỷ lệ cao nhất 
trong lịch sử thành văn rồi. Chúng ta sẽ không lùi lại để đưa trẻ em 11 
tuổi đi làm (tuy tôi thực sự hy vọng chúng sẽ học ít năm hơn ở trường 
cao học khi chúng lớn hơn. Tôi vẫn lạc quan về điểm đó). 

Nhưng trong 20 năm qua, ở tất cả các nước phát triển mảng dân cư 
được đặc ân nhất đã là những người già hơn đã về hưu. Và chẳng hề 
là một quan sát mới rằng những người già hơn trở thành những người 
cho mình là trung tâm. 

Như thế chúng ta có một thách thức ghê gớm. Chúng ta đã chưa bao 
giờ có một cuộc cách mạng nhân khẩu học nhanh và triệt để như cuộc 
cách mạng của 100 năm qua. Vào năm 1900 hay khoảng đó, ít hơn 1 
trong 20 người ở khắp thế giới đã không làm công việc chân tay. Và ít 
hơn 1 trong 20 người đã sống ở đô thị có dân cư trên 100.000 dân. 
Ngày nay, ở các nước phát triển tỷ lệ người làm công việc chân tay đã 
giảm xuống giữa 1 trên 4 hay 1 trên 5 trong lực lượng lao động. Nửa 
dân số thế giới sống trong các thành phố có số dân cao hơn 100.000. 
Từ đời làm việc trung bình khoảng 25 năm mới một thế kỷ trước, bây 
giờ chúng ta cần giữ người làm việc 50 năm, để họ có thể nuôi chính 
mình và chúng ta có thể duy trì một nền kinh tế tăng trưởng. Như thế, 
ngăn chặn một cuộc chiến tranh thế giới khác, vấn đề chính trị lớn ở 
mọi nước phát triển sẽ là vấn đề tuổi tác. 
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Và nó không chỉ là vấn đề chính trị. Việc những 
người ngay cả có công việc lương cao vẫn chọn về 
hưu sớm là một sự buộc tội nghiêm khắc đối với các 
tổ chức của chúng ta – không chỉ doanh nghiệp, mà 
cả các cơ quan chính phủ, các trường đại học. 
Những người này không thấy việc làm của họ lý 
thú. Như một hàng xóm của tôi, một kỹ sư với một vị trí khá có trách 
nhiệm trong một công ty lớn: ông nghỉ hưu sớm ở tuổi khoảng 54 và 
bây giờ dùng thời gian của mình chơi golf, câu cá, và chu du lòng 
vòng với một chiếc xe RV (Recreational Vehicle - Xe Nhà nghỉ). 

Ngăn chặn một 
cuộc chiến tranh 
thế giới khác, vấn 
đề chính trị lớn ở 
mọi nước phát 
triển sẽ là vấn đề 
tuổi tác. 

L2L: Nhưng chẳng phải các công ty tạo khuyến khích cho nghỉ 
hưu sớm ư? 

PFD: Đúng – và anh ta đã làm thế. Việc làm đó hẳn phải chán đến thế 
nào với anh ta để anh ta thích kéo một xe RV hơn! Không, về mặt tài 
chính, đơn giản không thể tránh khỏi là việc về hưu hoàn toàn với 
lương sẽ được trao cho ở một độ tuổi ngày càng muộn hơn. Đó là vấn 
đề số học đơn giản. Song việc này có nghĩa là phải suy nghĩ lại cơ cấu 
việc làm. Một mặt, người dân cần làm việc lâu hơn. Mặt khác, tin tôi 
đi, những người ở tuổi 60 nói chung phải rời khỏi các vị trí ra quyết 
định. Vì sao? Một phần để ngỏ các cơ hội cho những người trẻ hơn. 

Một trong những thách thức ở phía trước là làm thế nào để tiếp tục 
dùng những người đóng góp chuyên nghiệp, có tuổi cao hơn. Giữa 
những người lao động già – 55 tuổi hay hơn –một thiểu số đáng kể 
muốn tiếp tục làm việc. Như thế bạn sẽ thấy một mức độ thử nghiệm 
to lớn. Nhưng điều này sẽ gây ra xung đột chính trị và xã hội ở mỗi 
nước phát triển. Và chẳng ai thực sự thấy nó. Người ta coi nó như một 
vấn đề kinh tế, và đó chỉ là phần bé nhất của nó. 

L2L: Một lực lượng lao động già đi diễn ra thế nào như một vấn 
đề quản lý? 
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PFD: Người làm trong một nhà máy thép và nghỉ hưu non ở tuổi 55, 
sau 35 năm [làm việc], bị kiệt sức về mặt thể xác do công việc chân 
tay rất nặng nhọc. Và anh ta muốn ngồi 20 năm trên đập ở St. 
Petersburg và đung đưa dây câu trong nước – có thể vậy. Nhưng 
người quản lý bán hàng làm việc 35 năm không bị kiệt sức về thể xác. 
Chúng ta không can đảm đối đầu với đòi hỏi khiến việc làm tri thức lý 
thú, thách thức. Chẳng biết sao chúng ta lại làm cho chúng buồn tẻ, 
đần độn. Phần lớn bởi vì chúng ta nhấn mạnh quá nhiều đến cất nhắc. 
Và theo định nghĩa, sự cất nhắc là cho một trong mười [người]. Như 
thế gây thất vọng cho rất nhiều người. 

Sự nhấn mạnh đến đề bạt là một hiện tượng sau Chiến tranh Thế giới 
II như kết quả của những thay đổi nhân khẩu học trước đó. Thí dụ, 
giữa 1950 và 1975, ở các ngân hàng chủ yếu ở New York, bạn phục 
vụ thời gian 27 năm trước khi đủ tư cách để trở thành phó chủ tịch, để 
vào tuổi bạn có thể trở thành phó chủ tịch. Khi đầu tiên tôi tới nước 
này với tư cách một người viết báo vào các năm 1930, bạn không trở 
thành một phó chủ tịch của một ngân hàng New York cho đến khi bạn 
50 tuổi, hệt như bạn đã không trở thành một giáo sư chính thức cho 
đến tuổi ấy – trừ có lẽ về toán học hay vật lý học. Bây giờ, tất nhiên, 
các ngân hàng và các công ty lớn có cả đội quân phó chủ tịch. 

L2L: Ông ám chỉ rằng nhiều nhà quản lý cấp cao không mang lại 
giá trị cho tổ chức? 

PFD: Nhiều hơn thế. Chúng ta đã nhấn mạnh quá nhiều đến cất nhắc, 
đề bạt và đã không thách thức con người. Nhưng có thể làm việc đó. 
Hãy để tôi cho một thí dụ. Tôi biết một bạn trẻ, khoảng 25 tuổi, sắp 
trở thành người chơi kèn trumpet số một trong một dàn nhạc giao 
hưởng lớn. Anh ta sẽ không trở thành nhạc trưởng, không trở thành 
người chơi vĩ cầm số một. Và chẳng gì làm anh ta hạnh phúc hơn ý 
tưởng về chơi kèn trumpet trong 50 năm tiếp theo. Dàn nhạc giao 
hưởng làm cái gì để thỏa mãn những người sẽ chẳng bao giờ được cất 
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nhắc cái mà General Motors không làm cho các kỹ sư và các chuyên 
gia khác của nó? 

Và không chỉ với kinh doanh. Tôi đã trải qua cuộc sống đại học một 
thời gian dài và chỉ một thiểu số nhỏ những người thực sự giỏi là 
không chán. Vào tuổi 43, những người còn lại về hưu trong công việc 
[retire on the job- vẫn có việc nhưng thực như về hưu], sa vào khủng 
hoảng giữa đời, và hoặc nhiễm thói uống rượu, yêu đương cuồng 
nhiệt cô gái 19 tuổi, hay đi điều trị phân tâm học. Trong ba loại chữa 
trị, điều trị phân tâm học tốn nhiều nhất và kéo dài lâu nhất; mặt khác, 
kết quả hầu như cũng như nhau. Và vẫn có thiểu số nhỏ những người 
có nguồn vui bên trong, những người vẫn tiếp tục. Nhiều người khác 
cũng muốn, nhưng hệ thống đại học không cho phép họ; họ đã phải 
trở nên quá chuyên. Chúng ta đã tổ chức công việc tri thức theo mô 
hình hệt như mô hình sản xuất công nghiệp hàng loạt. 

L2L: Có phải việc làm của nhà quản lý không chỉ là lo công việc 
được thực hiện mà cả lo để nó thách thức nữa? 

PFD: Tôi nghĩ chúng ta sẽ phải học để phát triển nhiều loại lựa chọn 
làm việc hơn. Thí dụ, một bạn tôi đã là giám đốc tài chính của một 
công ty rất lớn. Khi đến tuổi 58, họ chào ông công việc tổng điều 
hành, CEO, và ông nói, “Không, việc đó phải để cho người trẻ hơn”. 
Bây giờ ông làm việc với 15 công ty nhỏ. Hai lần một tháng, ông thảo 
luận các vấn đề quản lý của họ với các CEO và dân tài chính của họ. 
Khi họ gặp một vấn đề tài chính, ông tới và, tất nhiên, tính tiền công 
đối với họ; khác đi thì họ sẽ không lắng nghe ông. Và ông chuyển  
tiền công đó làm từ thiện. Ông rất sung sướng, hạnh phúc. Bản thân 
ông khởi xướng. Nhưng ta có thể học từ việc đó. Đấy là những loại 
thách thức mà chúng ta cần. Và chúng ta cần chuẩn bị cho họ sớm 
hơn nhiều sao cho người ta muốn can dự ở lại nhưng cũng có thể dễ 
di động. 
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L2L: Ông bảo các nhà quản lý già hơn phải rời tổ chức của mình 
và tự bắt đầu như những người hành nghề tự do? 

PFD: Hãy để tôi diễn đạt khác đi. Trong 150 năm, kể từ 1850 trở đi, 
xã hội đã chuyển liên tục tới một xã hội của các tổ chức. Năm 1900, 
đã chẳng có ai làm việc trong một “tổ chức”. Nó là một từ của các 
năm 1950. Rất nhiều người đã được thuê – người làm thuê ở trang 
trại, người hầu ở nhà, người làm công nhật trong cửa hàng, nhưng họ 
đã làm việc cho một ông/bà chủ, không phải cho một tổ chức. Và 
công việc rất mang tính cá nhân. 

Kể từ đó tổ chức đã trở thành người tổ chức – dù không nhất thiết là 
người sử dụng lao động. Bây giờ chúng ta có đủ loại mối liên lạc 
nguy hiểm. Một trong những thứ để hiểu về thuê ngoài (outsourcing) 
là người phụ nữ làm việc cho bệnh viện, lau quét sàn, bị công việc 
làm cho buồn chán. Nhưng nếu cô ta làm việc cho ServiceMaster, một 
công ty được thuê dọn dẹp, cô ta rất sôi nổi bởi vì người ta lắng nghe 
cô, người ta thách thức cô. Cô ta được kỳ vọng cải thiện công việc và 
được trả công vì làm việc đó – trong khi trước đây chẳng ai lắng nghe 
cô. Những ngày này, người giám sát của cô mới năm năm trước vẫn 
cầm chổi trong tay. Như thế những người làm thuê ngoài có một mặt 
rất mạnh về làm cho cái chúng ta có thể gọi là một việc làm bế tắc trở 
nên thách thức hơn nhiều, bởi vì họ làm nó một cách nghiêm túc. 

L2L: Tổ chức của ngày mai và người điều hành của ngày mai nhìn 
như thế nào? 

PFD: Có lẽ đây không phải là một câu hỏi mà là hai, vì lý do đơn giản 
là người điều hành có thể thay đổi nhiều hơn sự thay đổi của tổ chức. 
Charles Handy tiên đoán rằng vào năm 2000, hầu như không ai ở Hoa 
Kỳ hay ở Anh sẽ còn là một người làm công [employee]. Tôi nghĩ 
điều đó là hơi quá. Nhưng xu hướng là rõ: xã hội làm công của các tổ 
chức đang đột biến. 
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Tôi đã gặp một công ty rất lớn không lâu lắm – vào 
năm 1980 hay khoảng đó trên danh sách Fortune 
500. Họ kỳ vọng đứng số 5 trong danh sách đó 
trong 10 năm nữa, và tôi đã làm họ choáng váng khi 
nói rằng tôi không nghĩ danh sách đó sẽ tồn tại, cho nên mục tiêu là 
vô nghĩa. Danh sách đó về cơ bản giả thiết rằng mọi thứ bạn làm là 
dưới mái nhà của bạn và do bạn sở hữu và do bạn vận hành. Nhưng 
trong nhiều công ty, hầu hết công việc được thực hiện rồi thông qua 
các liên minh, các liên doanh, tham gia với tư cách thiểu số, và các 
thỏa thuận rất không theo nghi thức mà không luật sư nào có lẽ có thể 
xử lý. Chúng đại loại như, “Joe, việc này cậu giỏi hơn tôi; cậu làm 
nhé”. Hay, “Joe, cả cậu lẫn cả tôi đều không làm việc đó; hãy để 
Mary làm”. 

Trong mười năm 
danh sách Fortune 
500 có lẽ sẽ 
không tồn tại. 

CEO của công ty này là một sử gia khoa học nghiệp dư có tiếng, và 
tôi bảo ông ta, “Tốt hơn anh nên ngừng nghiên cứu lịch sử khoa học 
và bắt đầu nghiên cứu lịch sử các bộ lạc, bởi vì đó là thứ anh sẽ trở 
thành. Anh sẽ trở thành tù trưởng của dân Cherokees”. Và họ không 
có quyền thế nào khác hơn cái nảy sinh từ sự sáng suốt và năng lực và 
tài năng. 

Như thế bạn sẽ phải học không phải để vận hành một công việc kinh 
doanh mà là xây dựng một công việc kinh doanh. Điều đó có nghĩa 
bạn sẽ có ít người làm công hơn nhiều nhưng Thượng đế biết bao 
nghiêu người làm việc với bạn. Và đó là tổ chức. Nhà hóa sinh trẻ có 
lẽ không muốn trở thành một nhà quản lý, bảy năm kể từ nay, anh ta 
muốn trở lại đại học. Thế mà, trong bảy năm đó, chẳng ai sẽ bảo anh 
ta phải làm gì. Hoặc anh ta biết phải làm gì, hoặc tốt hơn hãy tống 
khứ anh ta. Và bạn không có các cơ hội cất nhắc cho gã ấy, nhưng 
bạn phải thưởng công, công nhận, và trả lương anh ta thích đáng. Vì 
thế tốt hơn bạn hãy ngừng nói về các nhà quản lý [manager] và hãy 
nói về những người điều hành [executive]. “Nhà quản lý” đối với hầu 
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hết chúng ta vẫn ngụ ý về ai đó người có những người làm việc cho 
mình. 

L2L: Người ta học thế nào để quản lý các hội hợp vốn, các liên 
doanh, và những người cộng tác bên ngoài? Các thứ này không 
được dạy ở trường kinh doanh, phải không? 

PFD: Không chút nào. Những người hiện nay trong các tổ chức vẫn bị 
mắc kẹt ở mô hình thế kỷ 19 về tổ chức. Khi kinh doanh lớn nổi lên 
đầu tiên khắp thế giới công nghiệp vào khoảng 1870, nó đã không nổi 
lên từ việc kinh doanh nhỏ của 1850 – nó đã nổi lên một cách độc lập. 
Mô hình duy nhất sẵn có lúc đó, tổ chức thành công nhất của thế kỷ 
19, là Quân đội Phổ, nó vừa được tổ chức lại và đã học được từ sự bất 
lực của những người Mỹ trong Nội Chiến để tổ chức, vận chuyển, và 
truyền thông với số đông người. Nó đã là tổ chức hiện đại đầu tiên. 
Nó đã đánh bại người Áo năm 1866, những người đã có một quân đội 
lớn hơn rất nhiều và được trang bị vũ khí tốt hơn, và rồi, bốn năm sau, 
đã đánh bại người Pháp, những người thậm chí còn được trang bị tốt 
hơn. Người Phổ đã thành công vì họ đã tạo ra một tổ chức. Họ là 
những người đầu tiên sử dụng có hiệu quả công nghệ hiện đại, mà vào 
những ngày đó có nghĩa là đường sắt và điện tín. Doanh nghiệp đã sao 
chép cấu trúc chỉ huy và kiểm soát [command and control] của quân 
đội Phổ, trong đó cấp bậc bằng với quyền lực. Bây giờ chúng ta tiến 
hóa đến các cấu trúc trong đó cấp bậc có nghĩa là trách nhiệm chứ 
không phải quyền uy. Và trong đó công việc của bạn không phải là 
chỉ huy mà là thuyết phục. 

Một người bạn của tôi ở cuối tuổi 40 hay đầu tuổi 
50 vận hành hoạt động thuê mua toàn cầu cho một 
trong những ngân hàng lớn trên thế giới. Ông thăm 
tôi trên đường đến một hội nghị trong đó ông trình 
bày công việc kinh doanh của mình cho các quan 
chức chóp bu. Và ông ta bảo tôi, “Anh biết đấy, tôi 

Quyền uy dựa vào 
tài chuyên môn và 
sự tôn trọng và 
trách nhiệm đi liền 
với nó, chứ không 
dựa vào khả năng 
lợi dụng chức vụ. 
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đã ngẫm nghĩ kỹ việc kinh doanh này, và cách mà ngân hàng muốn 
bắt tay làm là sai. Tôi sẽ trình bày cách tôi sẽ làm. Họ có thể sa thải 
tôi, nhưng họ không thể ra lệnh cho tôi làm theo cách của họ. Chừng 
nào tôi còn vận hành nó, tôi phải vận hành theo cách tôi biết là đúng”. 
Và anh ta đã không phải là người kiêu căng; anh đã đơn giản là người 
theo sự thực. Quyền uy của anh dựa vào tài chuyên môn và sự tôn 
trọng và trách nhiệm đi liền với nó, chứ không dựa vào khả năng của 
anh ta để lợi dụng chức vụ. 

L2L: Có phải quản lý các quan hệ mới này giả thiết một mức độ 
tin cậy lớn về phía một tổ chức – rằng nó làm việc với những 
người hiểu nhiều hơn nó về các khía cạnh nào đó của công việc 
kinh doanh? 

PFD: Thứ nhất, nó giả thiết một thái độ khác. Bạn đừng xuất phát với 
cái là tốt nhất cho bạn mà với cái tốt nhất cho họ. Bạn coi mình không 
như ông chủ mà như nhạc trưởng. Các nhạc trưởng giỏi cực kỳ độc 
đoán. Nhưng họ không coi mình như ông chủ, thủ trưởng. Họ coi 
mình như đầy tớ của bản tổng phổ. Tôi đã nói chuyện với rất nhiều 
người chỉ huy, và tất cả họ đều nói “Công việc của tôi là khiến cho 
dàn nhạc nghe bản tổng phổ theo cách tôi nghe”. Một phần bởi vì 
không người chỉ huy nào biết làm sao để có một nốt duy nhất từ một 
kèn clarinet. Chỉ có người chơi clarinet biết điều đó. Tất cả cái một 
người chỉ huy có thể nói là, “Clarinet số một, tôi muốn nốt này to hơn 
một chút, hay chậm hơn một chút, hay nhẹ hơn một chút”. Quyền uy 
này là quyền chỉ huy, nhưng nó dựa vào khả năng của người chỉ huy 
để chia sẻ, để truyền đạt. 
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Rồi đến sự tin cậy. Sự tin cậy phải được xây dựng 
trên niềm tin chắc chắn rằng người chỉ huy này, 
người điều phối này, người điều hành này tạo ra 
một hội hợp tác – và khi đó bạn có sự tin cậy. Sự tin 
cậy phần rất lớn có nghĩa là không có những sự bất 
ngờ. Câu chuyện hay nhất của tôi về sự tin cậy là từ 
Chiến tranh Thế giới II. Tôi đã làm khá nhiều việc 
với một trong những người kinh tởm nhất thế giới. Anh ta là một nhà 
sáng chế hạng nhất và là một người kinh khủng và khốn khổ mà tôi đã 
từng gặp. Anh ta tồi không tả xiết. Đấy là 1946, ngay sau kết thúc 
chiến tranh, và khởi đầu của huấn luyện tính nhạy cảm – mà tôi đã 
thuyết phục anh ta theo. Tôi đã nghĩ mình đã có một đóng góp cho 
loài người. Và anh ta trở về hoàn toàn được thuyết phục, tràn đầy 
nhân ái và chu đáo, và tôi cảm thấy rất vui. Ba tuần sau, tôi bất chợt 
gặp kỹ sư trưởng của anh ta và hỏi, “Joe, người ấy làm việc thế nào?” 
Anh ta nói, “Không thể chịu được, tôi không nghĩ chúng tôi có thể 
chịu đựng hơn nữa. Hắn đến văn phòng vào buổi sáng và nói ‘Chào 
Buổi sáng’, và chúng tôi khó chịu suốt phần còn lại của ngày về liệu 
hắn có muốn nói thế hay không”. Ba tuần sau tôi lại gặp cũng kỹ sư 
trưởng ấy, và hỏi liệu tình hình có tốt hơn chút nào không. Anh ta nói, 
“Ơn Chúa, hắn đã quay trở lại cái đồ chó đẻ cũ không thể chịu đựng 
được và chúng tôi biết kỳ vọng cái gì. Chúng tôi lại có thể tin cậy 
hắn”. 

“Ơn chúa, hắn trở 
lại thành cái đồ 
chó đẻ cũ không 
thể chịu được và 
chúng tôi biết kỳ 
vọng cái gì. Chúng 
tôi lại có thể tin 
cậy hắn” 

L2L: Ông nhắc đến tầm nhìn nghệ thuật của người nhạc trưởng. 
Chắc chắn, các tổ chức khu vực xã hội tổ chức mình quanh một 
tầm nhìn hay sứ mệnh. Quan trọng thế nào đối với các tổ chức 
khác để làm việc đó một cách có ý thức? 

PFD: Chúng ta biết rằng những người tri thức phải được quản lý cứ 
như họ là các tình nguyện viên. Họ có những kỳ vọng, sự tự tin, và, 
trên hết, một mạng lưới. Và cái đó cho họ tính di động, tính ấy có lẽ là 
sự thay đổi lớn nhất về thân phận con người. Một thời gian rất ngắn 
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trước đây, nếu bạn là con của một nông dân, bạn đã sẽ là một nông 
dân. Ngay cả ở nước này, tính di động xã hội đã hầu như không được 
biết đến. Ngày nay, mỗi thanh niên mà tôi biết đều có bản tóm tắt lý 
lịch ở ngăn kéo dưới cùng, cái mà chẳng công nhân cổ xanh nào đã 
làm. 

Như thế hãy chấp nhận sự thực rằng chúng ta phải đối xử hầu như với 
bất cứ ai như một người tình nguyện. Họ mang theo các công cụ của 
họ trong đầu họ và có thể đi bất cứ đâu. Và chúng ta biết cái gì thu hút 
và giữ những người tình nguyện. Cái đầu tiên là một sứ mệnh rõ ràng. 
Mọi người cần biết tổ chức của họ ủng hộ cái gì và cố gắng đạt tới cái 
gì. Cái thứ hai là trách nhiệm đối với những kết quả, có nghĩa là đánh 
giá và xem xét lại. Và cái thứ ba là học liên tục. Tôi đã học các bài 
học này từ bạn của chúng tôi, Frances Hesselbein. Và doanh nghiệp 
cũng sẽ phải học nó nữa. Vài doanh nghiệp đang bắt đầu, nhưng vẫn 
chưa nhiều. 

Như vậy sứ mệnh có nghĩa là gì? Đừng kỳ vọng một kỹ sư 29 tuổi 
hay 33 tuổi đón nhận một mục tiêu tài chính với tư cách một tuyên bố 
về sứ mệnh. Người ta muốn biết tổ chức của họ có mục đích gì ở đây 
và làm thế nào họ có thể đóng góp. Nó chẳng cần là bất cứ thứ gì rất 
khoa trương, mà nó phải cụ thể. Tôi biết Công ty Coca-Cola từ lâu, và 
hầu hết người của họ là hoàn toàn tận tâm. Tôi không biết công ty nào 
khác lại có cảm nhận cộng đồng mạnh đến vậy. Sứ mệnh của họ là 
“[Vượt] Đánh bại Pepsi”. Thế là đủ. Nhưng nếu bạn không chia sẻ sứ 
mệnh đó, bạn không ở lâu tại Coca-Cola. 

L2L: Với tất cả những thay đổi ông đã thấy trong 50 năm qua, và 
tất cả các tập quán quản lý đã lúc đến lúc đi, ông thấy cái gì vẫn 
còn đúng? Các tập quán quản lý nào sẽ luôn luôn được áp dụng? 

PFD: Trong số ít mà chúng ta biết, hầu hết sẽ được áp dụng. Câu hỏi 
là, chúng ta sẽ có đạt  tới điểm nơi chúng ta áp dụng nó? Chúng ta vẫn 
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chưa. Nhưng cái bất biến đầu tiên trong việc làm quản lý là làm cho 
mặt mạnh của con người có hiệu quả và làm cho mặt yếu không quan 
trọng. Đó là mục đích của bất cứ tổ chức nào, là cái mà một tổ chức 
làm được còn cá nhân không thể làm tốt hơn. 

Cái bất biến thứ hai là, các nhà quản lý phải có trách nhiệm giải trình 
đối với kết quả, chấm hết. Họ không được trả công để là các triết gia; 
họ thậm chí không được trả công vì kiến thức của họ. Họ được trả 
công vì những kết quả. Quản lý không phải là một nhánh của triết học 
mà là một sự thực hành. Cái đó rất khó được giải thích rõ ràng ở đại 
học. Các trường quản lý cố gắng để là đáng trọng về mặt học thuật. 
Nhưng chúng đối mặt với 10 năm rất khó khăn, chủ yếu bởi vì họ sẽ 
phải suy nghĩ lại cái họ cố gắng làm và vì sao. Nhưng cái vẫn còn lại 
là, các nhà quản lý và sự quản lý phải mang lại những kết quả, và 
những kết quả là không hoàn toàn dễ để xác định trong một tổ chức. 
Thí dụ, sự cân bằng giữa ngắn hạn và dài hạn sẽ vẫn còn là một thách 
thức liên miên. 

Và thứ cuối cùng để nói về cái vẫn còn lại bất biến – thực ra, nó sẽ trở 
nên thậm chí xác đáng hơn – là người dân trong các xã hội phát triển 
ngày càng phụ thuộc vào sự tiếp cận đến một tổ chức. Bởi vì họ là 
những người chuyên nghiệp, họ cần tiếp cận đến tri thức chuyên gia 
của những người khác để thực hiện một công việc. 

L2L: Sự phụ thuộc của con người vào tổ chức sẽ tác động lên bản 
thân tổ chức thế nào? 
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PFD: Tất cả các định chế, kể cả các chính phủ, nhà 
thờ, đại học, và v.v., sẽ trở nên phụ thuộc lẫn nhau 
hơn, do thị trường và khách hàng thúc đẩy hơn. 
Ngày nay nó là một thế giới của vô số lựa chọn. Với 
nhà thờ, thường đã là bạn sinh ra trong một giáo 
phái và ở lại đó. Trong các nhà thờ pastoral 
(church)10 tăng lên nhanh, mà đó là một sự phát 
triển xã hội quan trọng nhất trong thế kỷ này, 90 
phần trăm thành viên không được sinh ra trong giáo phái. Vậy nên sự 
cạnh tranh trong mọi lĩnh vực là gay gắt. 

Tất cả các định 
chế, kể cả chính 
phủ, nhà thờ, đại 
học, và v.v., sẽ 
trở nên phụ thuộc 
lẫn nhau hơn, do 
thị trường và 
khách hàng thúc 
đẩy hơn. 

Thế mà có những tổ chức độc quyền mới mà chúng ta chưa tính đến. 
Thí dụ, chúng ta để cho một định chế kiểm soát sự tiếp cận đến nghề 
nghiệp và cách sinh nhai theo một cách mà không xã hội trước đây 
nào có được – trường cao đẳng và đại học là những người gác cổng 
chính. Đó là vì sao có tất cả các trận đấu ấy về nhập học. Bởi vì, dù 
tốt xấu thế nào, và tôi nghĩ là xấu, thì Bank of America sẽ không thuê 
bất cứ ai vào một vị trí huấn luyện mà người đó lại không có bằng đại 
học. Thật ngu xuẩn, nhưng chẳng liên quan gì; nó là một sự thực. 

L2L: Con người luôn dường như phản ứng lại sự thay đổi sau khi 
nó đã xảy ra. Ông có lời khuyên gì về làm thế nào để đoán trước 
sự thay đổi? 

PFD: Hãy nhìn ra ngoài cửa sổ. Theo nghĩa đen. Anh biết các họa sĩ 
được dạy vẽ theo truyền thống thế nào? Thầy giáo đặt một bình hoa, 
có vẻ quá đơn giản để vẽ, lên bàn và bảo gã trẻ hãy vẽ chiếc bình. 
Thầy đến và ngó vào và bảo hãy xoay quanh, cúi uốn xuống, nhìn lộn 
ngược vào cái nó đã vẽ qua đôi chân. Đó là cách truyền thống để dạy 
nhìn. 
                                                 
10 pastoral church: thường có 50 đến 150 thành viên theo, do một giám mục được 
đào tạo dẫn dắt, hoạt động trong không khí gia đình ai cũng biết ai, mục sư (pastor) 
sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong mọi hoàn cảnh. 



 

 

88 

Như thế hãy nhìn vào các giả thiết của chúng ta về công nghệ hay thị 
trường – giả sử cái đối ngược là đúng. Có bất cứ bằng chứng nào 
không? Thách thức các giả thiết của bạn. Đấy về cơ bản là nhìn vào 
cái bình lộn đầu đuôi. Làm cho bạn có khả năng làm việc này bằng 
xây dựng sự từ bỏ có tổ chức vào hệ thống của bạn. Bằng hỏi chính 
bạn mỗi vài năm, Giả như chúng ta không làm cái chúng ta làm, liệu 
chúng ta có muốn bắt đầu làm nó không? Và nếu câu trả lời là “có lẽ 
không”, thì có thể nó không còn là việc đúng cần làm nữa. Việc này 
không thật khó. Nó là một thói quen hơn là một kỹ năng. Nhưng là 
thói quen bạn phải thực hành.  
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Văn minh hóa Đô thị  

Civilizing the City, by Peter F. Drucker; Leader to Leader, No. 7 Winter 1998 

  
VĂN MINH HÓA đô thị sẽ ngày càng trở thành ưu tiên hàng đầu 
trong tất cả các nước – và đặc biệt ở các nước phát triển như Hoa 
Kỳ, Anh, và Nhật Bản. Tuy nhiên, cả chính phủ lẫn doanh nghiệp 
đều không thể lo liệu cho các cộng đồng mới mà mỗi thành phố 
lớn trên thế giới cần đến. Đó là nhiệm vụ của tổ chức phi chính 
phủ, phi kinh doanh, phi lợi nhuận. 

 

 

 

  

Khi tôi sinh ra, vài năm trước khi nổ ra Chiến tranh Thế giới I, ít hơn 
5 phần trăm dân cư – 1 trong mỗi 20 người sống khi đó – đã sống và 
làm việc trong một thành phố. Thành phố vẫn đã là ngoại lệ, một ốc 
đảo nhỏ trong thế giới nông thôn. Và ngay cả ở các nước công nghiệp 
hóa nhất và đô thị hóa nhất như Anh hay Bỉ, dân cư nông thôn đã vẫn 
hầu như là đa số. 

Năm mươi năm trước, vào cuối Chiến Tranh Thế giới II, một phần tư 
dân cư Mỹ vẫn ở nông thôn – và ở Nhật Bản, người dân sống ở nông 
thôn vẫn đã chiếm ba phần năm toàn bộ dân số. Ngày nay ở cả hai 
nước – và ở mọi nước phát triển khác – dân cư nông thôn đã co lại 
còn ít hơn 5 phần trăm, và vẫn đang co lại. Và ngang thế, trong thế 
giới đang phát triển, chính các đô thị là cái đang tăng lên. Ngay cả ở 
Trung Quốc và Ấn Độ, hai nước lớn vẫn chủ yếu là nông thôn, các đô 
thị đang tăng lên trong khi dân cư nông thôn nhiều nhất đang duy trì 
mình. Và ở tất cả các nước đang phát triển người dân sống ở nông 
thôn không còn đợi được nữa để chuyển vào thành phố, cho dù ở đó 
không có công ăn việc làm, và nhà ở cho họ. 
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Tiền lệ duy nhất về sự biến đổi nhân khẩu học này là cái đã xảy ra 
khoảng mười ngàn năm trước, khi tổ tiên xa của chúng ta đầu tiên 
định cư trên đất và trở thành những người chăn nuôi và nông dân. 
Nhưng sự biến đổi đó kéo dài vài ngàn năm. Sự biến đổi của chúng ta 
xảy ra trong thời gian ít hơn một thế kỷ. Không có tiền lệ cận đại nào 
cho nó – và rất ít định chế và, chao ôi, rất ít trường hợp thành công. 
Và chìa khóa cho sự sống sót và sức khỏe của xã hội con người đô thị 
mới này là sự phát triển các cộng đồng trong thành phố.  

 

Thực tế về Cuộc sống Nông thôn 

TRONG một xã hội nông thôn các cộng đồng là “cho trước” đối với cá 
nhân. Cộng đồng là một sự thực, bất luận là gia đình hay tôn giáo, là 
giai cấp hay đẳng cấp xã hội. Có rất ít tính di động trong xã hội nông 
thôn, và cái có ở đó hầu hết là hướng xuống.  

Xã hội thôn quê đã được lãng mạn hóa trong hàng ngàn năm, đặc biệt 
ở Phương Tây, nơi các cộng đồng thôn quê thường được miêu tả là 
thanh bình. Tuy nhiên, cộng đồng trong xã hội thôn quê thực sự cả là 
ép buộc và cưỡng bách. Một thí dụ gần đây. Gia đình tôi và tôi đã 
sống ở nông thôn Vermont mới 50 năm trước, vào cuối các năm 1940. 
Vào thời gian đó nhân vật được ưa thích nhất trong quốc gia đã là 
nhân viên trực điện thoại địa phương trong quảng cáo của Công ty 
Bell Telephone. Cô ta, quảng cáo bảo chúng ta mỗi ngày, đã gắn cộng 
đồng lại với nhau, phục vụ nó, và luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ. 

Thực tế hơi khác. Ỏ nông thôn Vermont, khi đó chúng tôi vẫn chỉ có 
tổng đài điện thoại nhân công. Khi bạn nhấc điện thoại bạn không có 
tín hiệu âm thanh. Nhưng chí ít – bạn hy vọng- bạn sẽ kiếm được một 
trong những nhân viên trực điện thoại phục vụ cộng đồng, tuyệt diệu 
đó. Nhưng cuối cùng, vào khoảng 1947 hay 1948, khi điện thoại quay 
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số đến vùng nông thôn Vermont, đã có ăn mừng kỷ niệm phổ biến. 
Đúng, nhân viên điện thoại đã luôn ở đó. Nhưng, thí dụ, khi bạn gọi 
để gặp Dr. Wilson, bác sĩ nhi khoa, vì một đứa con của bạn bị sốt cao, 
cô nhân viên điện thoại sẽ nói, “Ông không thể gặp Dr. Wilson bây 
giờ; ông ta đang với bạn gái”. Hay “Ông không cần Dr. Wilson; con 
ông không bị ốm. Hãy đợi đến sáng mai để xem liệu nó còn sốt cao 
không”. Cộng đồng đã không chỉ cưỡng bách; nó xâm phạm. 

Và điều này giải thích vì sao, trong hàng ngàn năm, ước mơ của dân 
nông thôn đã là trốn vào thành phố. Stadtluft Macht Frei [không khí 
đô thị giải thoát] là một câu tục ngữ Đức cổ từ thế kỷ 11 hay 12. Kẻ 
nông nô xoay xở để trốn từ nông thôn và được nhận vào một thành 
phố thì trở thành người tự do, trở thành một công dân. Và chúng ta, 
cũng vậy, có một bức tranh thanh bình về thành phố - và nó cũng phi 
thực tế như bức tranh thanh bình về đời sống thôn quê. 

Vì cái làm cho thành phố hấp dẫn cũng làm cho nó vô chính phủ - 
tính nặc danh; việc thiếu các cộng đồng cưỡng bách. Thành phố quả 
thực là trung tâm văn hóa. Chính ở đó các nghệ sĩ và các học giả có 
thể làm việc và thịnh vượng. Chính xác vì nó đã không có cộng đồng, 
nó tạo tính di động hướng lên. Nhưng dưới cái lớp mỏng của các nhà 
chuyên nghiệp, các nghệ sĩ, và các học giả đó, dưới các nhà buôn giàu 
có và các thợ thủ công lành nghề trong các phường hội thủ công của 
họ, đã là tình trạng bất ổn về đạo đức và xã hội. Đĩ điếm, cướp bóc và 
vô pháp luật. Và đời sống đô thị cũng có nghĩa là bị phơi ra cho bệnh 
tật và bệnh dịch. Cho đến khoảng 100 năm qua, đã chẳng có thành 
phố nào trên thế giới duy trì được mức dân cư riêng của mình; tất cả 
đã phụ thuộc vào những người chuyển từ vùng quê lên. Chỉ đến thế 
kỷ 19, với cấp nước hiện đại, thoát nước hiện đại, tiêm chủng và kiểm 
dịch, mà tuổi thọ trung bình ở đô thị mới bắt đầu tiến gần tuổi thọ 
trung bình ở thôn quê. 
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Điều này đã đúng với Rome của Caesars, với Constantinople xứ 
Byzantine, với Florence của Medici, với Paris của Louis XIV (như 
được miêu tả rất xuất sắc trong Ba Chàng Ngự lâm của Dumas – cuốn 
sách bán chạy vĩ đại nhất của thế kỷ 19). Nhưng nó cũng đã đúng cả 
với London của Dickens. Trong thành phố “văn hóa cao” rực rỡ. 
Nhưng nó là lớp nước mỏng bên trên một đầm lầy hôi thối. Và chẳng 
trong thành phố nào, trước khoảng 1880, một phụ nữ khả kính dám đi 
ra một mình vào bất cứ lúc nào trong ngày. Cũng chẳng an toàn cho 
đàn ông đi bộ về nhà vào ban đêm.  

 

Nhu cầu về Cộng đồng 

THÀNH PHỐ hấp dẫn chính xác bởi vì nó đã chào mời sự tự do khỏi 
cộng đồng nông thôn ép buộc và cưỡng bách. Nhưng nó đã mang tính 
phá hủy vì nó đã không cung cấp bất cứ cộng đồng 
nào của chính nó. 

Và con người cần cộng đồng. Nếu không sẵn có các 
cộng đồng cho các mục đích xây dựng, thì sẽ có các 
cộng đồng phá hủy, giết người – các băng nhóm của 
nước Anh thời Victoria, hay các băng nhóm đe dọa 
mọi cơ cấu xã hội của thành phố lớn ở Mỹ ngày nay (và ngày càng 
tăng của mọi thành phố lớn trên thế giới). 

Nếu không có các 
cộng đồng xây 
dựng, sẽ có các 
cộng đồng phá 
hủy. 

Tác phẩm đầu tiên chỉ ra rằng con người cần cộng đồng là một trong 
những tác phẩm cổ điển vĩ đại của xã hội học, cuốn Gemeinschaft und 
Gesellschaft [Cộng đồng và Xã hội] của Ferdinand Toennies, được 
xuất bản năm 1887. Nhưng cộng đồng mà Toennies, hơn một thế kỷ 
trước, vẫn hy vọng duy trì – cộng đồng hữu cơ của xã hội nông thôn 
truyền thống – đã qua rồi, và đã qua vĩnh viễn. Nhiệm vụ ngày nay, vì 
thế, là tạo ra các cộng đồng đô thị - cái gì đó trước kia chưa hề tồn tại. 



 

 

93 

Thay cho các cộng đồng truyền thống của lịch sử, các cộng đồng của 
chúng ta cần phải là tự do và tự nguyện. Nhưng chúng cũng phải cung 
cấp cho cá nhân trong đô thị một cơ hội để đạt được, để đóng góp, để 
có ý nghĩa. 

Từ Chiến tranh Thế giới I – và chắc chắn từ cuối Chiến tranh Thế giới 
II – đa số người trong tất cả các nước, bất luận dân chủ hay chuyên 
chế, đều đã tin rằng chính phủ phải và có thể cung cấp nhu cầu cộng 
đồng của một xã hội đô thị thông qua các “chương trình xã hội”. Bây 
giờ chúng ta biết rằng điều này chủ yếu đã là ảo tưởng. Các chương 
trình xã hội của năm mươi năm qua, nhìn chung, đã không thành 
công. Chúng tất nhiên đã không lấp đầy khoảng trống do sự biến mất 
của cộng đồng truyền thống tạo ra. Nhu cầu chắc chắn vẫn còn đó. Và 
tiền cũng vậy (và ở nhiều nước đã có rất nhiều tiền). Nhưng kết quả ở 
mọi nơi đều ít ỏi. 

Nhưng cũng rõ ngang vậy rằng khu vực tư nhân, kinh doanh, cũng 
chẳng thể thỏa mãn nhu cầu đó. Thực ra một lần tôi đã nghĩ rằng nó 
có thể và sẽ thỏa mãn. Hơn 50 năm trước, trong cuốn sách Tương lai 
của Con người Công nghiệp - The Future of Industrial Man, in năm 
1943, của mình tôi đã đề xuất cái khi đó tôi gọi là “cộng đồng nhà 
máy tự quản”, cộng đồng bên trong tổ chức xã hội mới, trong doanh 
nghiệp kinh doanh lớn. Nó đã hoạt động, nhưng chỉ ở một nước duy 
nhất, Nhật Bản. Và ngay ở đó, bây giờ đã rõ, nó không phải là câu trả 
lời. Thứ nhất, không doanh nghiệp nào có thể thực sự đem lại sự an 
toàn – “công ăn việc làm suốt đời” của người Nhật nhanh chóng tỏ ra 
là một ảo tưởng nguy hiểm. Trên hết, tuy vậy, công ăn việc làm suốt 
đời, và với nó là “cộng đồng nhà máy tự quản” không hợp với thực tế 
của một xã hội tri thức. Tại đó khu vực tư nhân ngày càng trở thành 
một cách kiếm sống hơn là một cách tạo cuộc sống. Nó sẽ và phải 
đem lại thành công vật chất và thành tích cá nhân. Nhưng doanh 
nghiệp kinh doanh rõ ràng là cái, 110 năm trước, Toennies đã gọi là 
một “xã hội” hơn là một “cộng đồng”.  

http://www.leadertoleader.org/knowledgecenter/thoughtleaders/drucker/index.html


 

 

94 

 

Câu trả lời Duy nhất 

CHỈ khu vực xã hội, tức là, các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận 
có thể tạo ra cái bây giờ chúng ta cần, các cộng đồng cho các công 
dân – và đặc biệt cho những người lao động tri thức được giáo dục 
cao những người ngày càng chi phối các xã hội phát triển. Một lý do 
cho việc này là, chỉ các tổ chức phi lợi nhuận có thể cung cấp tính đa 
dạng to lớn về các cộng đồng mà chúng ta cần – từ các nhà thờ đến 
các hiệp hội nghề nghiệp, từ các tổ chức chăm lo cho những người vô 
gia cư đến các câu lạc bộ sức khỏe – nếu có các cộng đồng được lựa 
chọn một cách tự do cho mỗi người. Các tổ chức phi lợi nhuận cũng 
là các tổ chức duy nhất có thể thỏa mãn nhu cầu thứ hai của thành 
phố, nhu cầu về bổn phận công dân hiệu quả cho dân cư của nó. Chỉ 
các định chế khu vực xã hội mới có thể tạo ra các cơ hội để là một 
tình nguyện viên, và như thế cho phép các cá nhân có cả một lĩnh vực 
trong đó họ kiểm soát và một lĩnh vực trong đó họ tạo ra một sự khác 
biệt. 

Thế kỷ 20, đang kết thúc, đã chứng kiến một sự tăng trưởng bùng nổ 
của cả chính phủ lẫn kinh doanh – đặc biệt ở các nước phát triển. Cái 
thế kỷ 21 đang ló rạng cần trên hết là một sự tăng trưởng bùng nổ 
ngang thế của khu vực xã hội về xây dựng các cộng đồng trong môi 
trường xã hội nổi trội mới, trong thành phố.  



 

 

95 

Những Khung mẫu Mới của Quản lý 
 

Management's New Paradigms 
Peter F. Drucker 

Forbes, October 5, 1998, pp. 152-176 
http://www.forbes.com/forbes/1998/1005/6207152a.html 

 
 
Khi chúng ta tiến sâu hơn vào nền kinh tế tri thức, các giả thiết cơ bản 
đặt cơ sở cho phần lớn cái được dạy và thực hành dưới danh nghĩa 
quản lý là lỗi thời một cách vô vọng. 
 
Như mọi nhà điều hành dày dạn đều biết, ít chính sách vẫn còn hợp lệ 
trong thời gian dài 20 đến 30 năm. Hầu hết các giả thiết về nền kinh 
tế, về kinh doanh, về công nghệ cũng chẳng còn hợp lệ lâu hơn thế. 
Thế mà hầu hết các giả thiết của chúng ta về kinh doanh, công nghệ 
và tổ chức đã ít nhất 50 năm tuổi. Chúng đã vượt quá thời của chúng. 
Kết quả là, chúng ta thuyết giảng, dạy và thực hành các chính sách 
ngày càng xung đột với thực tế và vì thế phản tác dụng. Tiểu luận này 
thử xem xét lại các giả thiết và tập quán này. Các giả thiết cơ bản về 
thực tế là các khung mẫu (paradigms) của một khoa học xã hội. Các 
giả thiết này về thực tế xác định cái mà bộ môn tập trung vào. Các giả 
thiết phần lớn cũng xác định cái gì bị đẩy sang một bên như một 
ngoại lệ khó chịu. Có các giả thiết sai và mọi thứ rút ra từ chúng sẽ là 
sai. 
 
Mary Parker Follett (1868-1933) đã là một trong những học giả quản 
lý ban đầu sáng suốt nhất. Nhưng công trình của bà đã bị bỏ qua trong 
hàng thập kỷ bởi vì các giả thiết của bà khác các giả thiết thịnh hành 
khi quản lý trở thành một môn (học) vào các năm 1930. 
 
Follett rao giảng việc dùng xung đột để tạo ra sự hiểu biết. Bà đã tin 
vào quản lý để tăng suất thu nhập, và suất thu nhập tăng lên có thể đạt 

http://www.forbes.com/forbes/1998/1005/6207152a.html
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được thông qua sự hiểu biết tốt hơn giữa những người làm công. 
Follett đã lạc điệu trong hai bè. Các năm 1930 đã bị ô nhiễm Marxist, 
và những người Marxist đã tin rằng mâu thuẫn giai cấp là không thể 
giải quyết nổi. Các năm ba mươi cũng đã tin rằng cắt giảm chi phí là 
cốt lõi của quản lý tốt. 
 
Thế nhưng bây giờ chúng ta biết rằng Follett đã sát thực tế về xã hội, 
người dân và quản lý hơn các nhà lý luận và các nhà thực hành những 
người đã bỏ qua công trình của bà. 
 
Các giả thiết này, mà chúng xác định cái chúng ta lưu ý đến và cái 
chúng ta bỏ qua, thường được các học giả, các tác giả, các nhà giáo và 
các nhà thực hành trong lĩnh vực nắm trong tiềm thức. Như thế, chúng 
hiếm khi được phân tích, hiếm khi được nghiên cứu, hiếm khi bị 
thách thức – quả thực hiếm khi thậm chí được trình bày rõ ràng. 
 
Bởi vì các giả thiết có hiệu lực nói chung không còn áp dụng được 
nữa, quan trọng là đầu tiên chúng ta làm rõ chúng, rồi thay chúng 
bằng các giả thiết phù hợp tốt hơn với thực tế ngày nay. 
 
Đối với một môn xã hội, như quản lý, các giả thiết thực ra quan trọng 
hơn rất nhiều so với các khung mẫu cho một khoa học tự nhiên. 
Khung mẫu – tức là, lý thuyết chung thịnh hành – không có tác động 
nào lên thế giới tự nhiên. Bất luận khung mẫu khẳng định rằng mặt 
trời quay quanh trái đất, hay rằng ngược lại, trái đất quay quanh mặt 
trời, không có ảnh hưởng nào lên mặt trời và trái đất cả. Nhưng một 
môn xã hội, như quản lý, có quan hệ với những con người và các định 
chế con người. Thế giới xã hội không có các “quy luật tự nhiên” nào 
như các khoa học vật lý. Như vậy nó chịu sự thay đổi liên tục. Điều 
này có nghĩa là, các giả thiết có hiệu lực ngày hôm qua có thể trở nên 
vô hiệu và, quả thực, hoàn toàn lầm lạc ngay lập tức. 
 
Đó là tình hình hiện nay với môn quản lý. 
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Những giả thiết dẫn quản lý đến lạc lối là gì? 
 
Cơ sở của thuyết chính thống ngày nay, thí dụ, là một giả thiết cơ bản 
được hầu hết các nhà lý thuyết quản lý và hầu hết các nhà thực hành 
cho là có hiệu lực từ những ngày sớm nhất của tư duy về tổ chức; tức 
là, từ Henri Fayol ở Pháp và Walter Rathenau ở Đức khoảng năm 
1900. Đã được coi là dĩ nhiên rằng có một hình thức đúng của tổ 
chức. 
 
Fayol đã đề ra nguyên lý rằng có một cấu trúc đúng cho mọi doanh 
nghiệp chế tạo: một sự phân chia chức năng thành các bộ phận kỹ 
thuật, chế tạo, bán hàng, tài chính và nhân sự, mỗi bộ phận được quản 
lý tách biệt và được gom lại chỉ ở mức của tổng điều hành. 
Dẫu cho các lý thuyết về cái gì tạo thành tổ chức tốt đã thay đổi vài 
lần trong thế kỷ qua, các nhà thực hành và các nhà nghiên cứu quản lý 
vẫn giữ giả thiết rằng có một dạng đúng duy nhất của tổ chức cho mọi 
doanh nghiệp. 
 
Đấy chỉ là một trong bảy giả thiết cơ sở đã lỗi thời về tổ chức:  

• Rằng chỉ có một cách đúng để tổ chức kinh doanh. 
• Rằng các nguyên tắc quản lý áp dụng chỉ cho các tổ chức kinh 

doanh. 
• Rằng có một cách đúng duy nhất để quản lý con người. Trở về 

trước, cách đúng đã là kiểm soát từ trên xuống – tập trung hóa. 
Muộn hơn, phi tập trung hóa – phân quyền trở thành mốt. Ngày 
nay cách tiếp cận nhóm được coi là lý tưởng. 

• Rằng các công nghệ, thị trường và việc sử dụng-cuối cùng là cố 
định và hiếm khi chồng lên nhau. Thức là, mỗi ngành có một 
công nghệ đặc thù và một thị trường cụ thể. 

• Rằng phạm vi quản lý được xác định về mặt pháp lý như sự áp 
dụng chỉ đối với các tài sản và nhân viên của một tổ chức. 
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• Rằng việc làm quản lý là “vận hành doanh nghiệp” hơn là tập 
trung vào cái xảy ra ở bên ngoài doanh nghiệp. Tức là, quản lý 
được tập trung vào bên trong, chứ không ra bên ngoài. 

• Rằng biên giới quốc gia xác định sinh thái của doanh nghiệp và 
quản lý. 

 
Cho đến đầu các năm 1980 tất cả các giả thiết bây giờ đã lỗi thời này, 
trừ cái đầu tiên, đã khá gần thực tế để là hữu ích. Trong tiểu luận này 
tôi sẽ chỉ ra vì sao mỗi trong các giả thiết này bây giờ lại hoặc sai, lỗi 
thời hay cả sai và lỗi thời. Không từ bỏ chúng trong thực tế biến đổi 
nhanh có thể khiến cho doanh nghiệp của bạn thất bại và sự nghiệp 
của bạn loạng choạng. 
 

Quản lý với tư cách một bộ môn 
 
Cho đến đầu các năm 1980 tất cả các giả thiết này, trừ cái đầu, đã khá 
gần thực tế để có thể dùng được, nhưng ngày nay chúng quá xa thực 
tế. Thực ra, thực tế nhanh chóng trở thành đúng ngược lại cái những 
giả thiết này cho là đúng. 
 
Trong tiểu luận này tôi sẽ thử suy nghĩ kỹ các giả thiết này và trình 
bày các giả thiết mới phù hợp với một thực tế thay đổi nhanh. 
 

Môn Quản lý 
 
Ngày nay chúng ta thường nghĩ về quản lý như quản lý kinh doanh. 
Các tác giả về quản lý, các nhà thực hành quản lý và những người 
ngoài nghề thậm chí không nghe từ “quản lý”; họ tự động nghe “quản 
lý kinh doanh”. 
 
Giả thiết này về thế giới quản lý có nguồn gốc khá gần đây. Trước các 
năm 1930 một vài tác giả và nhà tư tưởng quan tâm đến quản lý – bắt 
đầu với Frederick Winslow Taylor vào khoảng giao thời của thế kỷ và 
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kết thúc với Chester Barnard ngay trước Chiến tranh Thế giới II – đã 
cho rằng quản lý kinh doanh chỉ là một loài phụ của quản lý tổng 
quát. 
 
Theo họ “quản lý” áp dụng cho bất cứ loại tổ chức nào, không chỉ cho 
doanh nghiệp. Một tổ chức là một tổ chức, và chúng khác nhau chỉ 
theo cách một giống chó là khác giống chó khác. 
Áp dụng thực tiễn đầu tiên của lý thuyết quản lý đã không xảy ra 
trong một doanh nghiệp mà trong các tổ chức phi lợi nhuận và các cơ 
quan nhà nước. Taylor (1856-1915), nhà phát minh ra “quản lý khoa 
học”, rất có thể cũng đã tạo ra thuật ngữ “quản lý-management” và 
“nhà tư vấn-consultant” theo nghĩa hiện nay của chúng. Trên danh 
thiếp của mình ông tự nhận dạng mình như “Nhà tư vấn Quản lý”. 
Ông đã cố ý chọn các từ không quen thuộc này nhằm gây sốc các 
khách hàng tiềm năng để nhận biết ông đề nghị cái gì hoàn toàn mới. 
Nhưng Taylor đã không nêu một doanh nghiệp như “thí dụ hoàn hảo 
về quản lý khoa học” trong điều trần năm 1912 của ông trước Quốc 
hội, cuộc điều trần lần đầu tiên đã làm cho Hoa Kỳ có ý thức về quản 
lý. Ông đã nêu Bệnh viện phi lợi nhuận Mayo. Áp dụng được quảng 
cáo nhiều nhất về quản lý khoa học của Taylor (tuy bị bỏ dở vì áp lực 
nghiệp đoàn) đã không phải trong một doanh nghiệp mà trong Phòng 
thí nghiệm Công binh Watertown do chính phủ sở hữu và vận hành. 
Việc làm đầu tiên mà từ “nhà quản lý” được áp dụng theo nghĩa hiện 
nay đã không trong kinh doanh. Nó đã là nhà quản lý thành phố - một 
sáng chế Mỹ của các năm đầu thế kỷ. 
 
Sự áp dụng có ý thức và có hệ thống đầu tiên của các nguyên tắc quản 
lý tương tự đã không phải là trong kinh doanh. Mà là việc tái tổ chức 
Quân đội Mỹ năm 1901 bởi Elihu Root (1845-1937), bộ trưởng quốc 
phòng của Theodore Roosevelt. 
 
Hội nghị quản lý đầu tiên - ở Prague năm 1922 – được tổ chức không 
phải bởi dân kinh doanh mà bởi Herbert Hoover, bộ trưởng Thương 
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mại Hoa Kỳ khi đó, và Thomas Masaryk, sử gia nổi tiếng thế giới và 
tổng thống sáng lập của Cộng hòa Czechoslovak mới. 
Mary Parker Follett, mà công trình về quản lý của bà bắt đầu khoảng 
cùng thời đó, đã chẳng bao giờ phân biệt giữa quản lý kinh doanh và 
quản lý phi-kinh doanh. 
 
Sự đồng nhất quản lý với quản lý kinh doanh chỉ bắt đầu với Đại Suy 
thoái, cái đã gây ra sự thù địch với kinh doanh và sự khinh miệt các 
nhà điều hành kinh doanh. Nhằm tránh bị vấy bẩn với bút vẽ kinh 
doanh, việc quản lý trong khu vực công đã được đặt tên lại là quản trị 
công [public administration] và được tuyên bố là một bộ môn tách 
biệt – với các bộ môn đại học riêng của nó, thuật ngữ riêng của nó, 
thang sự nghiệp riêng của nó. Cái đã bắt đầu như một nghiên cứu về 
quản lý trong khu vực bệnh viện đang tăng nhanh (thí dụ, bởi 
Raymond Sloan, em của Alfred Sloan của GM) đã được tách ra như 
một môn riêng biệt và được đặt tên lại là quản trị bệnh viện. 
 
Không gọi là “quản lý”, nói cách khác, đã là sự đúng đắn chính trị 
trong các năm Suy Thoái. Các bệnh viện và [cơ quan] chính phủ đã 
muốn được nghĩ tới bằng cách nào đó như ít “tư bản” hơn. 
 
Tuy nhiên, trong thời kỳ sau chiến tranh mốt đã thay đổi. Vào năm 
1950 “kinh doanh” đã trở thành một từ tốt – phần lớn là kết quả hoạt 
động của quản lý kinh doanh Mỹ trong Chiến tranh Thế giới II. Cuối 
cùng chúng ta lại bắt kịp thực tế: Chứng kiến sự đổi lại tên của rất 
nhiều trường kinh doanh thành trường quản lý; và các trường này 
chào mời các chương trình đào tạo tăng nhanh về “quản lý phi lợi 
nhuận”; sự nổi lên của các chương trình quản lý điều hành thu hút cả 
các nhà điều hành kinh doanh lẫn phi-kinh doanh; thậm chí sự nổi lên 
của các bộ môn quản lý mục sư ở các trường thần học. 
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Nhưng giả thiết rằng quản lý là quản lý kinh doanh vẫn còn. Chính vì 
thế quan trọng để khẳng định – và làm vậy thật inh ỏi – rằng quản lý 
không là quản lý kinh doanh hơn, thí dụ, y khoa là sản khoa chút nào. 
Tất nhiên, có những khác biệt trong quản lý giữa các tổ chức khác 
nhau – xét cho cùng, sứ mệnh xác định chiến lược, và chiến lược xác 
định cấu trúc. Nhưng những khác biệt giữa quản lý một chuỗi các cửa 
hàng bán lẻ và quản lý một giáo khu Công giáo La Mã là ít hơn một 
cách đáng kinh ngạc so với cả các nhà điều hành bán lẻ lẫn các giám 
mục nhận ra. 
 
Những sự khác biệt chủ yếu là về áp dụng hơn là về các nguyên tắc. 
Các nhà điều hành của tất cả các tổ chức này đều, thí dụ, dùng cùng 
lượng thời gian của họ cho các vấn đề con người – và các vấn đề con 
người hầu như luôn luôn như nhau. 
 
Như thế bất luận bạn quản lý một công ty phần mềm, một bệnh viện, 
một ngân hàng hay một tổ chức Hướng Đạo Sinh Nam, những sự 
khác biệt áp dụng cho chỉ khoảng 10% công việc của bạn. 10% này 
được xác định bởi sứ mệnh cụ thể của tổ chức, văn hóa đặc thù của 
nó, lịch sử đặc thù của nó và từ vựng đặc thù của nó. Phần còn lại hầu 
như có thể thay đổi cho nhau. 
 
Những khác biệt liên quan đến 10% cuối cùng giữa kinh doanh và 
phi-kinh doanh là không lớn hơn giữa các doanh nghiệp trong các 
ngành khác nhau, thí dụ giữa một ngân hàng đa quốc gia và một nhà 
sản xuất đồ chơi. 
 
Vì sao lại quan trọng đi đập tan sự phân biệt nhân tạo giữa tổ chức 
kinh doanh và phi-kinh doanh? Bởi vì khu vực tăng trưởng của xã hội 
đã phát triển trong thế kỷ 21 hầu như chắc chắn không là kinh doanh 
– thực ra, kinh doanh đã không thậm chí là khu vực tăng trưởng của 
thế kỷ 20 trong các xã hội phát triển. Một tỷ lệ nhỏ hơn nhiều của dân 
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cư lao động ở mọi nước phát triển hiện nay làm kinh doanh so với 
một trăm năm trước. 
 
Khi đó hầu như tất cả mọi người trong dân cư lao động đã kiếm sống 
trong các hoạt động kinh tế (phần lớn làm nông nghiệp). Khu vực 
tăng trưởng trong thế kỷ 20 ở các nước phát triển đã là trong ngành 
phi-kinh doanh – trong chính phủ, trong các giới, trong chăm sóc sức 
khỏe, trong giáo dục. Trong thế kỷ 21 xu hướng đó sẽ tiếp tục với 
mức độ cao hơn bình thường. 
 
Như thế khu vực xã hội phi lợi nhuận là nơi ngày nay quản lý là cấp 
thiết nhất và là nơi quản lý một cách có hệ thống, có nguyên tắc, dựa 
vào lý thuyết có thể mang lại những kết quả lớn nhất một cách nhanh 
nhất. Hãy chỉ nghĩ về các vấn đề to lớn đối mặt với thế giới – nghèo 
đói, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, căng thẳng quốc tế - và nhu cầu đối 
với các giải pháp được quản lý trở nên vang to và rõ. 
 

Tổ chức Đúng Duy nhất 
 
Sự quan tâm đến quản lý và việc nghiên cứu nó đã bắt đầu với sự nổi 
lên đột ngột của các tổ chức lớn. Một quân đội thường trực đã là một 
nét mới của xã hội cuối thế kỷ 19. Các doanh nghiệp và các ngành 
dân chính đã là các tổ chức lớn khác được phát triển khoảng cùng thời 
gian. 
 
Và ngay từ đầu, hơn một thế kỷ trước, nghiên cứu tổ chức đã dựa vào 
một giả thiết: rằng có hay phải có một dạng “đúng” duy nhất của tổ 
chức. Ý tưởng một-cỡ-hợp-tất-cả đó vẫn còn hiện nay. 
 
Cái được trình bày như “tổ chức đúng duy nhất” đã thay đổi nhiều 
hơn một lần. Nhưng việc tìm kiếm cái tổ chức một-hợp-tất-cả vẫn tiếp 
tục hiện nay. 
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Cấu trúc tổ chức trong kinh doanh đầu tiên được giải quyết ở Pháp, 
vào khoảng giao thời của thế kỷ, bởi Henri Fayol (1841-1925), người 
đứng đầu của một trong những doanh nghiệp lớn nhất Châu Âu nhưng 
cũng hoàn toàn thiếu tổ chức, một công ty khai mỏ than (tuy nhiên, 
ông đã không công bố cuốn sách của mình cho đến 1916). Như ở 
Châu Âu, ở Hoa Kỳ cũng thế: Các nhà lý thuyết quản lý đầu tiên đã là 
các nhà kinh doanh thực hành: John D. Rockefeller Sr., J. P. Morgan 
và, đặc biệt, Andrew Carnegie (người vẫn đáng được nghiên cứu và 
đã có tác động lâu dài nhất). Muộn hơn một chút, Elihu Root đã áp 
dụng lý thuyết tổ chức vào Quân đội Hoa Kỳ. Hầu như không phải 
trùng khớp ngẫu nhiên rằng Root đã là cố vấn pháp lý của Carnegie. 
 
Đấy là những ngày khi các tổ chức kinh doanh quy mô lớn thực sự 
vừa nổi lên và các nhà quản lý của chúng đã phải luận ra môn học của 
mình khi họ tiến triển. Đã không có sách để tham khảo, không có các 
nhà tư vấn. Theo một nghĩa, họ học lẫn nhau. Georg Siemens (1839-
1901), người sáng lập ra Deutsche Bank năm 1870, vào khoảng năm 
1895 đã làm theo các khái niệm tổ chức của bạn ông, Fayol, để cứu 
công ty Siemens Electric đang chìm xuồng nhanh do anh con chú của 
ông, Werner von Siemens (1816-1892), lập ra nhưng đã để không có 
ai lãnh đạo khi ông chết. 
 
Thế mà nhu cầu về cấu trúc tổ chức đã không hề hiển nhiên chút nào 
đối với mọi người trong các năm đầu này. Frederick Winslow Taylor 
đã không hề thấy nó. Cho đến khi ông chết ông đã viết và nói về 
“những người chủ và những người giúp việc của họ”. Lâu trong thế 
kỷ này, nhiều doanh nghiệp vẫn được vận hành trên quan niệm phi-tổ 
chức những-người-chủ-và-những-người-giúp-việc. Đúng đến khi ông 
chết năm 1947, Henry Ford đã cố vận hành cái trong nhiều năm đã là 
công ty chế tạo lớn nhất thế giới theo cách đó – với những kết quả 
đáng tiếc. 
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Chiến tranh Thế giới I đã làm rõ nhu cầu về một cấu trúc tổ chức hình 
thức. Quản lý hàng chục triệu quân và tái tập trung toàn bộ các tổ 
chức kinh tế vào sản xuất thời chiến đã làm cho tổ chức hình thức 
không thể thiếu được. Tuy nhiên, chiến tranh đã chứng tỏ rằng cấu 
trúc chức năng của Fayol (và của Carnegie) đã không là tổ chức đúng 
cho những nhiệm vụ có quy mô lớn. Sự quản lý tập trung cao độ của 
chúng hoàn toàn không thể hoạt động ở quy mô đó. Việc ra quyết 
định đã phải đẩy xuống trong tổ chức. 
Như thế ngay sau Chiến tranh Thế giới I, đầu tiên là Pierre S. du Pont 
(1870-1954), rồi đến Alfred Sloan (1875-1966), đã phát triển sự phi 
tập trung hóa, sự phân quyền. Nó mau chóng trở thành câu thần chú 
quản lý, cách đúng duy nhất. 
 
Và bây giờ, trong vài năm cuối, chúng ta đi đến nài nỉ chào mời nhóm 
như tổ chức đúng duy nhất cho hầu như mọi thứ. 
Tuy vậy, bây giờ phải trở nên rõ ràng là, không có cái như là tổ chức 
đúng duy nhất. Chỉ có các tổ chức, mỗi tổ chức có những mặt mạnh 
riêng biệt, các hạn chế riêng biệt và các ứng dụng cụ thể. Đã trở nên 
rõ là, tổ chức không là một cái tuyệt đối.  
 
Nó là một công cụ để khiến con người hữu ích trong làm việc với 
nhau. Với tư cách như thế, một cấu trúc tổ chức cho trước phù hợp 
với các nhiệm vụ nhất định trong những điều kiện nhất định ở những 
thời gian nhất định. 
 
Thí dụ, ngày nay người ta nghe rất nhiều về “sự kết liễu của thứ bậc”. 
Đây là sự vô nghĩa rành rành. Trong bất cứ định chế nào phải có một 
người có thẩm quyền cuối cùng, tức là, một “thủ trưởng” – ai đó 
người có thể ra quyết định cuối cùng và là người có thể sau đó kỳ 
vọng được tuân theo. Trong một tình huống hiểm nguy chung – và 
mọi định chế sớm muộn chắc bắt gặp nó. Nếu tàu chìm, thuyền 
trưởng không triệu tập một cuộc họp; thuyền trưởng ra lệnh. Và nếu 
phải cứu tàu, mọi người phải tuân lệnh, phải biết chính xác đi đến đâu 
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và làm cái gì và làm việc đó mà không có “sự tham gia” hay tranh 
luận. Thứ bậc, và việc mọi người trong tổ chức chấp nhận nó một 
cách vô điều kiện, là hy vọng duy nhất trong một khủng hoảng. 
 
Nhưng tổ chức đúng để xử lý khủng hoảng lại không là tổ chức đúng 
cho mọi nhiệm vụ. Đôi khi cách tiếp cận nhóm là câu trả lời đúng. 
 
Thực ra, trong ngành dược, cách tiếp cận nhóm đã được áp dụng 
trước sự nhiệt tình hiện nay đối với nó lâu rồi. Từ khoảng 1950, đầu 
tiên ở Thụy Sĩ, rồi ở Hoa Kỳ, các công ty dược đã dùng các nhóm để 
phát triển và đưa ra các dược phẩm mới cần kê đơn. Ngay sau khi 
khoa học cơ bản đã phát triển, các nhà y khoa, các nhà chế tạo, tài 
chính và các chuyên gia bằng sáng chế làm việc cùng nhau trong các 
nhóm phát triển. Nhóm không giải tán, mục tiêu của nó đã đạt được, 
cho đến khi dược phẩm thực sự có mặt trên thị trường. Nhưng bên 
trong cùng các công ty này, các dự án khác – như biến một tân dược 
cần kê đơn thành một loại thuốc bán ở quầy – được xử lý bởi tổ chức 
chức năng thường. 
 
Henri Fayol đã áp dụng “doanh nghiệp chế tạo điển hình”. Trong các 
năm 1920 Alfred Sloan đã tổ chức mỗi bộ phận được phi tập trung 
hóa của General Motors chính xác theo cùng cách. 
 
Ba mươi năm sau, trong tái tổ chức quy mô lớn của Công ty General 
Electric Hoa Kỳ trong các năm đầu 1950 đã áp dụng cùng nguyên tắc: 
rằng đã có một cách duy nhất để tổ chức công việc. Một đơn vị nhỏ 
gồm vài chục nhà nghiên cứu, chỉ tiến hành công việc phát triển cho 
Không Lực Hoa Kỳ, đã được tổ chức hầu như chính xác giống một 
phòng khổng lồ sử dụng vài ngàn người và sản xuất một loại lò nướng 
bánh hay một loại máy phát điện. Nhóm phát triển nhỏ đã thực sự bị 
các nhà quản lý sản xuất, nhân sự, tài chính và quan hệ công chúng 
[của mình] đè nặng lên. 
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Trong bất cứ doanh nghiệp nào – có lẽ ngay cả trong doanh nghiệp 
chế tạo điển hình của Fayol – có nhu cầu về một số cấu trúc tổ chức 
tồn tại cạnh nhau. 
 
Lấy thí dụ quản lý rủi ro ngoại tệ, một nhiệm vụ ngày càng thiết yếu – 
và ngày càng khó. Việc này đòi hỏi sự tập trung hoàn toàn. Không 
đơn vị nào của doanh nghiệp có thể được cho phép xử lý các rủi ro 
ngoại tệ của riêng mình. Nhưng trong cùng doanh nghiệp ấy, dịch vụ 
khách hàng, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, đòi hỏi gần như sự 
tự trị địa phương hoàn toàn – vượt xa sự phi tập trung, phân quyền 
truyền thống. Mỗi cá nhân người làm dịch vụ khách hàng phải là “thủ 
trưởng”, với phần còn lại của tổ chức nhận sự chỉ dẫn từ anh hay chị 
ta. 
 
Như thế có những khác biệt mênh mông về cấu trúc tổ chức tùy theo 
bản chất của nhiệm vụ. 
 
Tuy nhiên, như tôi đã nói, chúng có chung hầu hết các vấn đề như 
nhau, một giáo khu Công giáo được tổ chức rất khác một đoàn opera. 
Một quân đội hiện đại được tổ chức rất khác một bệnh viện. Nhưng 
bên trong các tổ chức lớn này một cách điển hình thường có nhiều 
hơn một cơ cấu tổ chức. Trong giáo khu Công giáo, chẳng hạn, giám 
mục là người có thẩm quyền tuyệt đối trong những lĩnh vực nhất định; 
một quốc vương hợp hiến trong những lĩnh vực khác (bị hạn chế 
nghiêm ngặt, thí dụ, trong quyền của ông ta để phạt tăng lữ thuộc giáo 
khu của ông ta) và hầu như không có quyền hành gì trong các lĩnh 
vực khác – thí dụ, ông ta không thể đến thăm một giáo xứ trong giáo 
khu của mình trừ khi linh mục của giáo xứ mời ông ta làm vậy. 
 
Thế nhưng có các nguyên tắc phổ quát về tổ chức. 
 
Một là chắc chắn tổ chức phải minh bạch. Mọi người phải biết và hiểu 
cấu trúc tổ chức trong đó họ làm việc. 
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Điều này nghe hiển nhiên – nhưng nó bị vi phạm quá thường xuyên 
trong hầu hết các định chế, ngay cả trong quân đội. 
 
Đã cần xấp xỉ 20 năm, thí dụ, đối với Không Lực Hoa Kỳ để thực sự 
hiểu ai phải có tiếng nói cuối cùng về liệu một máy bay mới có sẵn 
sàng để bay hay không. Hóa ra là thủ trưởng thực sự đã là trung sĩ 
trưởng đội, chứ không phải đại tá chỉ huy đội sửa chữa. 
 

Đa Cấu trúc Tổ chức 
 
Như tôi đã nhắc tới rồi, ai đó trong tổ chức phải có thẩm quyền chỉ 
huy trong một khủng hoảng. Cũng là một nguyên tắc chung lành 
mạnh đối với mọi loại tổ chức rằng bất cứ thành viên nào của tổ chức 
phải có chỉ một “chủ”. Có sự sáng suốt trong câu tục ngữ cổ của luật 
La Mã rằng một nô lệ có ba người chủ thì là một người tự do. Một 
nguyên tắc rất cổ của quan hệ con người là không ai bị đặt vào sự 
xung đột lòng trung thành – và có nhiều hơn một chủ tạo ra một sự 
xung đột như vậy. 
 
Đó là chỗ cái được gọi là các nhóm jazz combo, rất được ưa chuộng 
bây giờ, thường mắc sai lầm. Kỹ sư thành viên, chẳng hạn, báo cáo 
cho trưởng nhóm, nhưng cũng báo cáo cho trưởng chức năng chuyên 
ngành của mình. Thành viên tài chính cũng thế: Có lòng trung thành 
với cả trưởng nhóm lẫn giám đốc tài chính của tổ chức. 
 
Là một nguyên tắc cấu trúc lành mạnh để có số tầng ít nhất, tức là, để 
có một tổ chức càng “phẳng” càng tốt – phải chi chỉ bởi vì định luật 
đầu tiên của lý thuyết thông tin nói cho chúng ta biết rằng “mỗi [tầng] 
tiếp âm làm tiếng ồn tăng gấp đôi và cắt thông điệp đi một nửa”. 
 
Một hệ lụy của tất cả những thứ này là, các cá nhân sẽ phải học để 
làm việc đồng thời trong các cấu trúc tổ chức khác nhau. Đối với một 
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nhiệm vụ họ làm việc trong một nhóm. Đối với nhiệm vụ khác họ sẽ 
phải làm việc trong một cấu trúc chỉ huy-và-kiểm soát. Cũng cá nhân 
ấy người là thủ trưởng bên trong tổ chức riêng của mình lại là một đối 
tác trong một liên minh và thậm chí một đối tác cấp thấp trong một 
liên doanh. 
 
Hãy nghĩ theo cách này: Người điều hành của tương lai sẽ phải cần 
đến một bộ công cụ đầy đủ về các cấu trúc tổ chức. Và sẽ phải chọn ra 
công cụ đúng cho mỗi nhiệm vụ cụ thể. 
 
Điều đó có nghĩa là nhà điều hành sẽ phải học để dùng mỗi trong số 
các công cụ và phải hiểu cái nào hoạt động tốt nhất cho mỗi nhiệm 
vụ. Và khi nào, trong thực hiện một nhiệm vụ, phải chuyển từ một 
loại tổ chức sang loại khác? 
 
Phân tích này có lẽ là cần kíp nhất đối với tổ chức hợp về mặt chính 
trị hiện nay: nhóm. 
 
Ngày nay nhìn chung được cho là, chỉ có một loại nhóm – [ban nhạc] 
jazz [combo] – nơi mỗi người tham gia làm việc riêng của mình 
nhưng cùng nhau họ tạo ra nhạc tuyệt vời. Thực ra, có chí ít nửa tá – 
có lẽ cả tá – nhóm rất khác nhau, mỗi loại với lĩnh vực ứng dụng riêng 
của mình, mỗi loại với những mặt hạn chế và khó khăn riêng của 
mình và mỗi loại đòi hỏi cách quản lý riêng. 
 
Đây là một vài thí dụ về nhóm:  
 
Nhóm chức năng theo kiểu cũ là loại thịnh hành trong các cửa hàng 
bách hóa. Các phòng khác nhau – mua hàng, trưng bày, xúc tiến và 
quảng cáo, bán hàng – không làm việc cùng nhau, và không thành 
viên nào của chúng có bao giờ làm nhiệm vụ của chức năng khác, trừ 
trong một cuộc khủng hoảng hiếm khi xảy ra. 
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Ưu điểm của nhóm này – như với một đội bóng chày – là, mỗi thành 
viên có thể được huấn luyện về một mặt mạnh cá biệt, như người 
đánh, người ném bóng và người bắt bóng trong một đội bóng chày. 
Và mỗi thành viên có thể được đo lường và đánh giá đối với các mục 
tiêu rõ ràng và cụ thể. Các mặt yếu là tính cứng nhắc, chậm chạp 
trong thay đổi bất cứ thứ gì và mối nguy hiểm rằng mỗi nhóm sẽ chú 
tâm chỉ vào chức năng riêng của nó. Nó sẽ làm tốt công việc của mình 
nhưng ít chú ý đến thành tích chung của cả tổ chức. 
 
Nhóm khác được minh họa bằng cách dịch vụ khách hàng bây giờ 
được tổ chức bởi các nhà sản xuất lớn của thế giới về thiết bị nặng, 
như các máy xúc có gàu trị giá cả triệu dollar của Caterpillar hay máy 
y khoa MRI kỹ thuật cao còn đắt hơn. Nhân viên dịch vụ được phân 
phụ trách có quả bóng, theo lối nói bóng đá. Nhân viên dịch vụ có thể 
và thực có yêu cầu bất cứ ai trong công ty để giúp đỡ khách hàng với 
một vấn đề cá biệt; và rồi chuyên gia đó ở trong nhóm của nhân viên 
dịch vụ ấy suốt thời gian cần để giải quyết vấn đề cụ thể đó. Tương tự 
các ngân hàng đa quốc gia lớn đã tổ chức công việc của mình cho các 
khách hàng lớn giống như việc tổ chức của một đội bóng đá. Nhà điều 
hành chịu trách nhiệm về một khách hàng, thí dụ, Exxon hay 
Unilever, chịu trách nhiệm trực tiếp về cái khách hàng cần hay muốn. 
Và ông hay bà ta có thể chiêu mộ bất cứ ai trong ngân hàng đó - ở bất 
cứ địa điểm nào của ngân hàng đó – để giúp khách hàng. 
 
Một thí dụ cuối cùng: Nhóm là ban quản lý chóp bu của một công ty 
Đức lớn. Một cách điển hình mỗi thành viên có một lĩnh vực trách 
nhiệm được xác định rõ ràng trong đó ông ta (vẫn rất hiếm khi là “bà 
ta”) là thủ trưởng. Lĩnh vực đó có thể mang tính chức năng – kỹ thuật 
– hay địa lý – thí dụ Bắc Mỹ. Bình thường, người chịu trách nhiệm 
một lĩnh vực như vậy thậm chí không tham vấn các đồng nghiệp của 
mình về các quyết định trong lĩnh vực ấy; ông ta chỉ báo cáo về 
chúng. Nhưng có một “chủ tọa –speaker” – thường do hội đồng quản 
trị bầu ra. Ông ta cũng có một lĩnh vực chuyên môn riêng của mình, 
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nhưng ông ta có thêm một lá phiếu, đặc biệt khi có sự bất đồng trong 
nhóm. Ông ta là ai đó giống như nhạc trưởng của một dàn nhạc tốt – 
ông ta sắp xếp bản tổng phổ. Nhưng mỗi nhạc công chơi nhạc cụ 
riêng của mình. 
 
Và có nhiều, nhiều loại nhóm hơn. Bây giờ chúng ta mới chỉ bắt đầu 
khai phá chúng và để xác định các mặt mạnh và các mặt yếu của mỗi 
loại và nơi mà mỗi loại có kết quả hay không. 
Nhưng trừ phi chúng ta vạch ra tỉ mỉ, và nhanh, một nhóm cho trước 
thích hợp cho cái gì, và một nhóm cho trước không thích hợp cho cái 
gì, thì các nhóm sẽ bị mất uy tín hệt như một mốt nhất thời khác. 
 
Cho nên các nhà điều hành sẽ có bộ công cụ đầy đủ về các tổ chức, 
một số được chuyên môn hóa cao. Họ sẽ cần có khả năng để sử dụng 
mỗi công cụ một cách thích hợp và suy nghĩ ở dạng các cấu trúc hỗn 
hợp hơn là chỉ các cấu trúc thuần túy. 
 
Vẫn chưa có nhiều tổ chức có thể làm điều đó. Và ngoại lệ là Merrill 
Lynch. Nó đã tổ chức việc kinh doanh định chế của nó khá khác kinh 
doanh bán lẻ của nó, cho dù chúng được vận hành bởi cùng những 
con người. 
 
Vai trò của tổng điều hành, CEO, trong tất cả những thứ này là gì? 
Tôi nghi ngờ rằng bất cứ ai có thể khẳng định rằng chúng ta thực sự 
biết phải tổ chức công việc chóp bu như thế nào, bất luận trong một 
doanh nghiệp, một đại học, một bệnh viện hay thậm chí trong một nhà 
thờ hiện đại. Chúng ta ngày càng nói về các nhóm – và mọi nghiên 
cứu đều đi đến kết luận rằng công việc quản lý chóp bu, đòi hỏi một 
nhóm. Nhưng ở đây lối nói hoa mỹ tách hoàn toàn với thực tế, và 
chúng ta rèn luyện sự sùng bái cá nhân cực đoan nhất của các nhà 
tổng điều hành siêu nhân - Bill Gates, Jack Welch, Lou Gerstner, tất 
cả các nhân vật nổi danh. 
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Nhưng những người này được lựa chọn thế nào và ai sẽ kế vị họ - và 
theo quy trình nào? Những cái bảo vệ là gì để đảm bảo rằng người kế 
vị sẽ là người giỏi nhất cho việc làm đó? Người ta ít chú ý đến quy 
trình kế vị, tuy, thực ra, nó là thử thách cuối cùng của sự quản lý tốt. 
 
Về khía cạnh này, một tổ chức phi-kinh doanh đã làm một công việc 
tốt hơn nhiều: Nỗ lực có ý thức đầu tiên để giải quyết vấn đề kế vị đã 
được đưa ra bởi những người tạo khung của Hiến pháp Hoa Kỳ. Họ 
đã hình dung ra lần đầu tiên trong lịch sử loài người làm thế nào để 
đảm bảo sự kế vị một cách có trật tự mà không có sự chém giết, đầu 
độc, âm mưu và đảo chính đã làm nhơ nhuốc lịch sử của các đợt kế vị 
hoàng gia. Trong khi tôi không biết bất cứ trường hợp nào về việc bóp 
cổ các đối thủ trong kế vị công ty, tôi cũng chẳng biết bất cứ hệ thống 
thành công nào để đảm bảo sự kế vị thành công trong thế giới công ty 
hay tổ chức. Hiến pháp đảm bảo rằng sẽ luôn có một tổng điều hành, 
CEO, được lựa chọn một cách hợp pháp và chờ đợi ở cánh gà mà 
không là một mối đe dọa đối với người đương nhiệm, như các thái tử 
ngày xưa. Phó tổng thống, người kế vị tổng thống bị chết khi đương 
nhiệm, có thể không là người giỏi nhất cho công việc đó, nhưng tính 
hợp pháp và quyền lực của ông ta không bao giờ bị nghi ngờ. 
 

Một cách Đúng Duy nhất? 
 
Không trong lĩnh vực nào khác mà các giả thiết truyền thống cơ bản 
lại được cho là đúng một cách vững chắc – tuy lại thuộc tiềm thức, 
như một quy tắc – liên quan đến con người và quản lý con người. 
Không trong lĩnh vực nào khác chúng lại hoàn toàn bất hòa với thực 
tế đến vậy và hoàn toàn phản tác dụng đến vậy. 
 
Cuốn sách của Douglas McGregor, Khía cạnh Con người của Doanh 
nghiệp - The Human Side of Enterprise (1960), khẳng định rằng các 
ban quản lý phải chọn giữa hai và chỉ hai cách quản lý con người: “Lý 
thuyết X” và “Lý thuyết Y”. Lý thuyết đầu tiên giả thiết rằng con 
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người không muốn làm việc, như thế phải ép buộc và kiểm soát họ. 
Lý thuyết thứ hai giả thiết rằng họ thực sự muốn làm việc và chỉ đòi 
hỏi sự thúc đẩy phù hợp. 
 
McGregor đã khẳng định rằng Lý thuyết Y là lý thuyết lành mạnh duy 
nhất. Sớm hơn một chút tôi đã nói hầu như cũng thế ở cuốn sách năm 
1954 của tôi, Thực hành Quản lý - The Practyce of Management. 
 
Rằng bằng cách này hay cách khác con người cần được quản lý vẫn là 
quan điểm thịnh hành, nhưng nó là sai. Vài năm sau, Abraham H. 
Maslow (1908-1970) đã cho thấy trong cuốn – Quản lý tốt về mặt 
Tâm lý- Eupsychian Management (1962; tái bản 1998) – vì sao cả 
McGregor lẫn tôi đều đã sai hoàn toàn. Ông đã chứng tỏ một cách 
thuyết phục rằng những người khác nhau phải được quản lý một cách 
khác nhau. Maslow nổi tiếng nhất vì lý thuyết của ông về hệ thống 
thứ bậc của các nhu cầu của con người – từ nhồi đầy bụng đến tự thể 
hiện. Nhưng đối với quản lý, Eupsychian Management là cuốn sách 
quan trọng nhất của ông. 
 
Tôi đã trở thành một người cải đạo ngay – bằng chứng của Maslow 
cho quan điểm của ông, rằng những người khác nhau đòi hỏi những 
cách quản lý khác nhau, là áp đảo không cưỡng nổi được. Nhưng cho 
đến thời kỳ này rất ít người khác đã chú ý mấy. 
 
Tất cả các giả thiết khác về con người trong các tổ chức và sự quản lý 
họ đều dựa vào giả thiết sai cơ bản này rằng chỉ có một cách đúng duy 
nhất để quản lý con người. 
 
Một trong các giả thiết này là, những người làm việc cho một tổ chức 
làm việc toàn thời gian, và phụ thuộc vào tổ chức vì kế sinh nhai của 
họ. Giả thiết khác như vậy là, những người làm cho một tổ chức là 
những người cấp dưới được kỳ vọng làm cái mà họ được phân công 
và không làm mấy việc khác. 
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Bảy mươi năm trước, khi các giả thiết này lần đầu tiên được trình bày 
rõ ràng, trong và ở cuối Chiến tranh Thế giới I, chúng đã khá hợp với 
thực tế để được coi là hợp lệ. Ngày nay mỗi trong các giả thiết đó đã 
trở nên không thể giữ vững được nữa. 
 
Một thiểu số rất lớn và tăng lên đều đặn của lực lượng lao động không 
còn là những người làm công toàn thời nữa. Họ làm việc cho một nhà 
thầu ngoài làm [outsourcing], bất luận đó là dịch vụ dọn dẹp hay một 
hãng xử lý dữ liệu. Các nhà sản xuất ô tô và xe tải lớn ngày càng xây 
dựng xe từ các bộ phận do các nhà cung cấp chế tạo, với kết quả là, 
hầu hết lao động trong sản phẩm của họ được cung cấp bởi những 
người không làm việc trực tiếp cho nhà sản xuất. Điều này chắc chắn 
đúng trong kinh doanh máy tính. 
 
Các thành viên khác của lực lượng lao động của một tổ chức có thể là 
các nhà thầu cá nhân làm việc tư vấn hay trong một giai đoạn hợp 
đồng cụ thể. Điều này thường đúng đối với những người thông thạo 
nhất và vì thế có giá trị nhất. 
 
Cho dù làm việc toàn thời, ngày càng ít người là cấp dưới, là phụ 
thuộc – ngay cả ở các việc làm trình độ khá thấp. Họ ngày càng là 
những người lao động tri thức. Những người lao động tri thức không 
thể được quản lý như các thuộc cấp; họ là các cộng sự. Họ là những 
người cao niên hay ít thâm niên nhưng không là các thượng cấp và 
thuộc cấp. 
 
Sự khác biệt này là nhiều hơn sự tô vẽ bề ngoài. Một khi đã qua giai 
đoạn học nghề, những người lao động tri thức phải biết về công việc 
của mình nhiều hơn thủ trưởng của họ - nếu không họ giỏi nỗi gì? 
Chính định nghĩa về một người lao động tri thức là người biết về công 
việc của mình nhiều hơn bất cứ ai khác trong tổ chức. 
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Thí dụ, kỹ sư chăm sóc một khách hàng không biết nhiều về sản phẩm 
hơn nhà quản lý kỹ thuật biết. Nhưng cô ta biết nhiều hơn về khách 
hàng – và cái đó có thể quan trọng hơn sự hiểu biết sản phẩm. Nhà 
khí tượng học ở một căn cứ không quân có cấp bậc thấp hơn rất nhiều 
cấp bậc của chỉ huy căn cứ. Nhưng anh ta là vô dụng trừ khi anh ta 
biết về dự báo khí tượng nhiều hơn chỉ huy căn cứ rất nhiều. Thợ máy 
bảo dưỡng một máy bay dân dụng biết về tình trạng kỹ thuật của máy 
bay nhiều hơn nhà quản lý sân bay của hãng hàng không rất nhiều, 
người mà thợ máy báo cáo cho, và v.v. 
 
Một nhà điều hành, vì thế, không chỉ là lịch thiệp khi nhắc đến một 
nhân viên với tư cách một “cộng sự”. Người điều hành đơn giản thừa 
nhận thực tế. 
 
Một chỉ huy trung đoàn trong quân đội, chỉ vài thập kỷ trước, đã làm 
từ đầu đến cuối những công việc mà các thuộc cấp của ông làm bây 
giờ: chỉ huy trung đội, chỉ huy đại đội, chỉ huy tiểu đoàn. Sự khác biệt 
duy nhất liên quan đến các công việc này đã là số quân mà mỗi người 
chỉ huy; công việc họ đã làm chính xác là như nhau. 
 
Không còn thế nữa. Trừ một giai đoạn rất ngắn ban đầu trong sự 
nghiệp của họ, nhiều sĩ quan cao cấp đã dùng ít thời gian của họ để 
chỉ huy lính. Kinh nghiệm chính của họ chắc nhiều hơn là về hành 
chính, hậu cần hay thậm chí nghiên cứu. 
Tương tự, phó chủ tịch về marketing có thể lên qua đường bán hàng 
và biết rất nhiều về bán hàng. Nhưng biết ít về nghiên cứu thị trường, 
định giá, đóng gói, phục vụ, dự báo bán hàng. 
 
Phó chủ tịch marketing vì thế có lẽ không thể bảo các chuyên gia 
trong phòng marketing phải làm gì. Theo nghĩa đó, họ là các cộng sự, 
không phải các thuộc cấp. Cũng đúng thế đối với người quản trị bệnh 
viện hay giám đốc y khoa của bệnh viện liên quan đến những người 
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lao động tri thức được đào tạo về phòng thí nghiệm lâm sàng hay về 
vật lý trị liệu. 
 
Nói cách khác, quan hệ của họ giống hơn rất nhiều quan hệ giữa nhạc 
trưởng của một dàn nhạc với các nhạc công chơi các nhạc cụ. Nhạc 
trưởng thậm chí không biết chơi violông, thế mà thành công của sự 
chỉ huy của ông ta phụ thuộc vào chất lượng của các cộng sự của ông. 
Và hệt như một dàn nhạc có thể phá hoại ngay cả nhạc trưởng tài ba 
nhất - đặc biệt ngay cả nhạc trưởng độc đoán nhất – một tổ chức tri 
thức có thể dễ dàng phá hoại ngay cả thượng cấp có tài nhất, đặc biệt 
là cấp trên độc đoán nhất. 
 
Điều này có nghĩa là, ngay cả các nhân viên toàn thời cũng phải được 
quản lý cứ như họ là những người tình nguyện. Về điều này công ty 
điển hình có thể học rất nhiều từ Đội quân Cứu tế hay từ nhà thờ 
Công giáo. 
 
Giống các tình nguyện viên làm việc cho nhà thờ và cho quân đội, 
những người lao động tri thức sở hữu tư liệu sản xuất của mình, đó là 
tri thức của họ. Tư liệu sản xuất của họ là của họ, không giống như 
máy móc, nhà xưởng, nguyên liệu mà công nhân công nghiệp cần để 
làm công việc của mình. 
 
Hơn nữa, chúng ta đã biết suốt 50 năm rằng chỉ riêng tiền không thúc 
đẩy các nhân viên thực hiện nhiều hơn nhiều so với nó thúc đẩy các 
tình nguyện viên. Đúng, sự không hài lòng với tiền tước bỏ động cơ 
thúc đẩy vô cùng. Sự thỏa mãn với tiền, tuy vậy, chủ yếu là một “yếu 
tố vệ sinh”, như Frederick Herzberg đã gọi nó suốt 40 năm trước 
trong cuốn sách năm 1959 của ông, Động cơ Thúc đẩy Làm việc - The 
Motivation to Work. 
 
Cái thúc đẩy – đặc biệt những người lao động tri thức – là cái thúc 
đẩy các tình nguyện viên. Các tình nguyện viên, chúng ta biết, phải có 
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được nhiều sự thỏa mãn từ công việc của họ hơn những người làm 
công được trả lương chính xác bởi vì họ không nhận được một tấm 
séc lương. Trên hết, họ cần sự thách thức. Họ cần biết sứ mệnh của tổ 
chức và tin vào nó. Họ cần sự huấn luyện liên tục. Họ cần nhìn thấy 
kết quả. 
 
Ngầm ẩn trong điều này là, những người làm công phải được quản lý 
như các cộng sự, các đối tác – và không chỉ trên danh nghĩa. Định 
nghĩa của một hợp doanh (partnership) là tất cả các đối tác (partner) là 
ngang nhau. Cũng là định nghĩa của một partnership là các partner 
không thể bị ra lệnh. Họ phải được thuyết phục. Vì thế, việc quản lý 
con người ngày càng là công việc marketing. Và trong marketing 
người ta không bắt đầu với câu hỏi, “Chúng ta muốn gì?” Người ta 
bắt đầu bằng câu hỏi, “Bên kia muốn gì? Các giá trị của đối tác là gì? 
Mục tiêu của nó là gì? Nó coi cái gì là kết quả?” 
 
Và đấy không phải là Lý thuyết X chẳng phải là Lý thuyết Y cũng 
chẳng phải là bất cứ lý thuyết cụ thể nào khác về quản lý con người. 
Nó vượt quá điều này và kéo theo sự liên kết, sắp đặt các mục tiêu của 
nhân viên với các mục tiêu của tổ chức – và ngược lại. 
 
Quản lý con người sẽ ngày càng trở thành thiết yếu trong các nước 
phát triển giống như Hoa Kỳ. Vì lợi thế cạnh tranh duy nhất, mà các 
nước phát triển có thể vẫn hy vọng có được, là năng suất của những 
người lao động tri thức của họ. Năng suất của người lao động tri thức 
vẫn vô cùng thấp. Nó đã có lẽ không được cải thiện trong 100 hay 
thậm chí 200 năm qua – vì lý do đơn giản là, đã chẳng ai nghiên cứu 
cải thiện năng suất cả. Tất cả các công trình của chúng ta về năng suất 
đã là về năng suất của người lao động chân tay. 
 
Việc này sẽ đòi hỏi, trên hết, các giả thiết được thay đổi rất nhiều về 
cái gì tạo thành sự quản lý. Người ta không “quản lý” những con 
người, như trước kia đã giả thiết. Người ta hướng dẫn họ. Cách mà 
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người ta tối đa hóa thành tích của họ là bằng cách tận dụng các mặt 
mạnh của họ và tri thức của họ hơn là cố buộc họ vào các khuôn. 
 

Xóa bỏ các Biên giới công nghệ 
 
Quay lại những ngày đầu của cách mạng công nghiệp khi ngành dệt 
đầu tiên đã phát triển ra ngoài cái đã là ngành bông, nó đã được cho là 
– và với sự hợp lệ hoàn toàn – ngành dệt đã có công nghệ riêng độc 
nhất của nó. Cũng đúng thế đối với ngành khai mỏ than, và các ngành 
khác nổi lên vào cuối thế kỷ 18 và nửa đầu thế kỷ 19. Những công 
nghệ này đã không chồng lên nhau. 
 
Werner von Siemens (1816-1892) người Đức đã dựng lên một trong 
những tổ chức công nghiệp quy mô lớn đầu tiên do hiểu điều đó. Để 
có một lợi thế về công nghệ của ngành ông, năm 1869 ông đã thuê 
nhà khoa học được đào tạo đại học hàng đầu để khởi động một phòng 
thí nghiệm nghiên cứu.  
 
Từ phòng thí nghiệm nghiên cứu, ngành điện và hóa chất Đức đã lớn 
lên, đã dẫn đầu thế giới bởi vì chúng đã phát triển công nghệ tốt nhất. 
Từ sự hiểu biết này về ngành – nghiên cứu đặc thù – tất cả các công 
ty lớn dẫn đầu khác trên khắp thế giới đã lớn lên bên cạnh các công ty 
hóa chất: ôtô, điện thoại và muộn hơn các công ty dược và máy tính. 
 
Trong thế kỷ 19 và suốt nửa đầu thế kỷ 20, đã được coi là dĩ nhiên 
rằng những công nghệ ở bên ngoài một ngành có tác động tối thiểu 
lên ngành đó. Biết công nghệ riêng của mình và bạn phát đạt. Đã 
không có nhu cầu nào đối với các nhà kỹ thuật thép để chú ý nhiều 
đến cái xảy ra trong hàng không học chẳng hạn, hay trong ngành in. 
 
Tính đặc thù ngành này đã là nền tảng của cái có lẽ là phòng thí 
nghiệm thành công nhất trong số các phòng thí nghiệm lớn của một 
trăm năm qua, Bell Labs. Được thành lập vào đầu các năm 1920 như 
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một phần của AT&T, cho đến cuối các năm 1960 Bell Labs đã tạo ra 
hầu như mọi mẩu kiến thức mới và mọi công nghệ mà ngành điện 
thoại đã cần đến. 
 
Nhưng sự chú ý chỉ riêng tới ngành ngành mình đó đã khiến Bell 
Labs - và công ty mẹ của nó – phải trả giá đắt. Thành tích khoa học 
lớn nhất của Bell Labs đã là transistor. Những ứng dụng chính của 
transistor đã ở ngoài hệ thống điện thoại, và ban quản lý của phòng thí 
nghiệm đã ít quan tâm đến hay am hiểu về cái gì xảy ra bên ngoài lĩnh 
vực của họ. Đó là lĩnh vực không quan trọng đối với AT&T. Kết quả 
là, phát minh vĩ đại của Bell Labs đã được bán cho tất cả những người 
đến với số tiền không đáng kể $25.000. Rằng Sony và Intel và 
Compaq là các công ty lớn ngày nay chủ yếu là nhờ sự thiển cận của 
Bell, bởi vì chúng và hàng trăm hãng thành công khác đã kiếm chác 
được trên transistor. 
 
Bell đã đơn giản không thấy rằng thế giới đã thay đổi và các bức 
tường công nghệ giữa các ngành đã đổ. Thí dụ hay nhất về việc đó tất 
nhiên là ngành dược, ngành ngày càng trở nên phụ thuộc vào những 
công nghệ bên ngoài: chẳng hạn, di truyền học; sinh học phân tử; y 
điện tử và v.v. 
 
Ngành ôtô cũng đã thế, ngày càng phụ thuộc vào điện tử và máy tính. 
Ngành thép ngày càng trở nên phụ thuộc vào khoa học vật liệu, mà 
các công ty thép phần lớn không biết. 
 
Ngày nay nếu bạn muốn sống sót bạn phải quên sự sáng suốt cổ xưa 
của Siemens. Bây giờ giả thiết để bắt đầu là, các công nghệ chắc có 
khả năng tác động lớn nhất lên một công ty và ngành của nó là những 
công nghệ ngoài lĩnh vực riêng của nó. 
 
Như thế những thứ đã cách mạng hóa hệ thống điện thoại – như 
chuyển mạch số hay cáp quang – đã không xuất hiện từ Bell Labs. 
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Chúng xuất hiện từ các công nghệ đã chẳng liên quan gì đến điện 
thoại. Các công nghệ, không giống những công nghệ thế kỷ 19, không 
còn chạy trên các rãnh song song nhưng biệt lập. Chúng đan chéo 
nhau liên tục. 
 
Khi chúng cắt chéo nhau, các bức tường vạch rõ các ngành một cách 
ngăn nắp bị đổ nhào. Nơi một thời các công ty đã cạnh tranh nhau bên 
trong một ngành, ngày nay các ngành cạnh tranh với nhau. Thép cạnh 
tranh không chỉ với nhôm mà với chất dẻo do các công ty dầu và hóa 
chất sản xuất. Các máy tính đã bắt đầu như một công cụ kỹ thuật và 
muộn hơn như một phương tiện lưu trữ dữ liệu nhưng ngày nay là một 
phần của kinh doanh viễn thông như AT&T là. 
 
Cũng thế đang xảy ra trong các ngành dịch vụ. Khi ai đó cần tín dụng 
trong quá khứ, người đó khúm núm đến một ngân hàng thương mại. 
Nếu bạn đã muốn chuyển và giao thông báo viết hay được in, bạn yêu 
cầu Sở Bưu điện Hoa Kỳ. Đã có hai cách để ăn: tự nấu lấy cho mình ở 
nhà hay đi nhà hàng ăn. 
 
Tất cả các độc quyền “tự nhiên” đó đã tàn đi. 
 
Nhưng quy định về kinh doanh vẫn dựa vào giả thiết rằng một công 
nghệ đơn nhất gắn liền với mỗi ngành và rằng mỗi sự sử dụng-cuối 
cùng được cung cấp bởi một sản phẩm hay dịch vụ đơn nhất. Đấy là 
giả thiết mà chống độc quyền dựa vào. Và ngày nay chống độc quyền 
bận tâm đến sự thống trị thị trường về chai thủy tinh cho dù bản thân 
chai thủy tinh phải cạnh tranh với can, hộp chứa bằng nhựa và bìa. 
 
Giữa các năm 1920 Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã quyết định rằng có hai, 
và chỉ hai cách riêng biệt với nhau và không cạnh tranh nhau cho 
truyền thông – lời nói bằng điện thoại và lời viết bằng điện tín. 
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Chỉ sau Chiến tranh Thế giới II mới trở nên rõ là, việc sử dụng-cuối 
cùng không gắn đơn nhất với một sản phẩm hay dịch vụ nào đó. Bắt 
đầu với đồ nhựa xâm lấn trường đua đã thuộc về thép và thủy tinh. 
Cuối cùng chúng ta đã nhận ra, rằng nhu cầu là đơn nhất, nhưng 
phương tiện để thỏa mãn nó thay đổi. Quản lý kinh doanh mà quên 
mất điều đó thì có vẻ gần đất xa trời. 
 
Cho đến cuối các năm 1920, tin tức về cơ bản là độc quyền của báo 
chí – một phát minh thế kỷ 18 tăng nhanh nhất trong các năm đầu của 
thế kỷ 20 với sự biết đọc phổ biến và các máy in nhanh. Ngày nay 
nhu cầu tin tức được TV, radio và Internet, cũng như mực trên giấy 
thỏa mãn. Trong khi tờ Wall Street Journal dễ dàng chi phối thị 
trường đối với chuyển tin tức kinh doanh hàng ngày ở dạng in, chẳng 
ai có lẽ có thể nói rằng nó độc quyền về tin tức kinh doanh. 
 
Luật Glass-Steagall Hoa Kỳ của các năm Suy thoái đã thử ngăn các 
ngân hàng thương mại khỏi kinh doanh trong thị trường đầu tư và giữ 
các ngân hàng đầu tư khỏi cho vay thương mại. Kết quả ngược đời là, 
nó đạt được cái ngược lại. Nó đã chuyển những người cho vay thương 
mại quy mô lớn cho các nhà ngân hàng đầu tư. Bằng một sự tình cờ 
của luật Mỹ (một quyết định của Tòa án Tối cao trong các năm 1920), 
“thương phiếu” (cái tương đương của Mỹ với hối phiếu châu Âu) đã 
được phân loại như một “chứng khoán”. Đóng gói các khoản vay 
công ty lớn thành thương phiếu, các nhà ngân hàng đầu tư đã quét 
sạch đấu trường. 
 
Hiện nay nguồn tăng nhanh nhất của tín dụng thương mại chẳng là 
ngân hàng thương mại cũng không là ngân hàng đầu tư. Đó là thẻ tín 
dụng. Một số vẫn còn khá nhỏ nhưng tăng nhanh của các khách hàng 
thẻ tín dụng có nhiều thẻ tín dụng – một số người có 25 đến 30 thẻ. 
Họ dùng các thẻ này để nhận và duy trì một mức tín dụng vượt xa khả 
năng trả được nợ của họ. 
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Sự thực rằng lãi suất là rất cao có vẻ không làm phiền họ, vì họ không 
có bất cứ ý định nào về thanh toán các món vay này. Họ coi các 
khoản thanh toán tối thiểu hàng tháng như chi phí duy trì một khoản 
tín dụng khá lớn mà họ không thể nhận được bằng cách khác. Thẻ tín 
dụng đã trở thành cái mà các nhà kinh tế gọi là Tiền Một-Money One 
(M1), tức là, cái thường được gọi là tiền pháp định. Chẳng ai biết 
dạng mới của tiền này đã trở nên lớn thế nào – nhưng nó rõ ràng là 
một dạng mới của tiền. 
 
Trong thời đại tri thức ngay cả kinh tế học cơ bản cũng đảo lộn. 
Nguồn lực cơ bản mới, thông tin, khác hoàn toàn với tất cả các mặt 
hàng khác ở chỗ nó không tuân theo định lý khan hiếm. Ngược lại nó 
tuân theo một định lý dư dả. Nếu tôi bán một thứ, thí dụ, một cuốn 
sách, tôi không còn có cuốn sách nữa. Nếu tôi phổ biến thông tin tôi 
vẫn có nó và tôi có thể lại bán nó lần nữa và lần nữa. Điều này có 
nghĩa là gì đối với kinh tế học là vượt xa phạm vi của bài báo này – 
tuy rõ ràng là, nó sẽ buộc chúng ta phải xem xét lại lý thuyết kinh tế 
cơ bản một cách triệt để. 
 
Nhưng hãy để kinh tế học sang một bên, các nhà quản lý đã hiểu khá 
hơn điều này có nghĩa gì đối với họ. Thông tin không thuộc về bất cứ 
ngành hay doanh nghiệp nào. Thông tin cũng không có bất cứ một sự 
sử dụng cuối cùng nào, bất cứ một sự sử dụng cuối cùng nào cũng 
không đòi hỏi một loại thông tin cá biệt. 
 
Một hệ lụy của điều này là, những người không là khách hàng cũng 
quan trọng như các khách hàng, nếu không phải quan trọng hơn: bởi 
vì họ là các khách hàng tiềm năng. Có rất ít định chế cung cấp một 
phần thị trường lớn đến 30%. Nói cách khác, có rất ít định chế nơi 
những người không là khách hàng lại không chiếm ít nhất 70% của thị 
trường tiềm năng. Thế mà rất ít định chế biết bất cứ thứ gì về những 
người không là khách hàng – rất ít trong số chúng thậm chí biết rằng 
họ tồn tại, nói chi đến họ là những ai. Và thậm chí còn ít định chế hơn 
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biết vì sao họ không là khách hàng. Thế nhưng sự thay đổi luôn bắt 
đầu với những người không là khách hàng. 
 
Sự suy sụp nhanh chóng của cửa hàng bách hóa tổng hợp Mỹ trong 
các năm 1970 và 1980 đã không phải do sự rời bỏ của các khách hàng 
của chúng gây ra. 30% các bà nội trợ là khách hàng của họ vẫn trung 
thành, nhưng một giống mới của những người phụ nữ làm việc, có 
giáo dục đã không chấp nhận thói quen bách hóa tổng hợp. Họ đã 
không có thời gian. Vì họ đã không là khách hàng, các cửa hàng bách 
hóa đã ít chú ý đến họ. Vào thời kỳ họ trở thành phần lớn nhất của 
tầng lớp trung lưu giàu có, thì đã quá muộn cho các cửa hàng bách 
hóa để chiếm được lòng trung thành của họ. Thay vào đó, bằng cách 
mua vui cho các khách hàng thường xuyên của mình, các nhà bán lẻ 
này kết thúc sự mua vui cho một giống đang chết. 
 
Tất cả khinh nghiệm của chúng ta bảo chúng ta rằng khách hàng 
chẳng bao giờ mua cái nhà cung cấp bán. Giá trị đối với khách hàng 
luôn là cái gì đó khác cơ bản với cái là giá trị hay chất lượng đối với 
nhà cung cấp. Điều này áp dụng cho một doanh nghiệp cũng như cho 
một đại học hay một bệnh viện. 
 
Hãy xem xét các siêu nhà thờ mục sư (pastoral megachurch) đã tăng 
cực kỳ nhanh ở Hoa Kỳ từ 1980 và chắc chắn là hiện tượng xã hội 
quan trọng nhất trong xã hội Mỹ trong 30 năm qua. Bây giờ có 
khoảng 20.000 nhà thờ như vậy, và trong khi các giáo phái truyền 
thống đã suy giảm đều đặn, các siêu nhà thờ đã bùng nổ. Chúng đã 
làm vậy bởi vì chúng hỏi, “Cái gì là giá trị” đối với một người không 
đi nhà thờ và tìm ra các câu trả lời mà các nhà thờ cổ hơn đã bỏ qua. 
Chúng đã thấy rằng giá trị đối với người dự [khách hàng của] các buổi 
lễ [dịch vụ] nhà thờ là rất khác với cái các nhà thờ cung cấp theo cách 
truyền thống. Giá trị lớn nhất đối với hàng ngàn người bây giờ kéo 
đến đầy các siêu nhà thờ - cả ngày thường lẫn chủ nhật – là trải 
nghiệm tâm linh hơn là lễ nghi. 
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Cuối cùng quản lý sẽ phải học để biết rằng một sự hiểu biết thị trường 
bắt đầu với sự hiểu biết các khách hàng phân chia thu nhập khả dụng 
thế nào – cái gì đó mà các nhà kinh tế đã nói trong một trăm năm. 
 
Khi TV đầu tiên xuất hiện vào đầu các năm 1950, nhà điều hành công 
ty điện tử hàng đầu Nhật Bản đã nói (trong một bài nói ở New York 
năm 1952) rằng “Nhật Bản sẽ không có TV trong nhiều, nhiều năm 
nữa; người Nhật đơn giản không có tiền để mua máy thu hình”. Hai 
năm sau mức độ thâm nhập truyền hình ở Nhật Bản đã gần cao như ở 
Hoa Kỳ. 
 
Năm năm sau mỗi nhà ở, xoàng xĩnh đến thế nào chẳng hề chi, đã đều 
có một anten truyền hình – sự thực rằng họ không có thu nhập dư đã 
không chặn người Nhật mua TV. Vì đối với họ đấy không chỉ là một 
sản phẩm khác. Họ đơn giản chuyển ngày càng nhiều thu nhập khả 
dụng của họ vào TV bởi vì nó cho họ sự tiếp cận đến với một thế giới 
mà họ đã bị cô lập trong hàng thế kỷ. Nó đã không phải là một sản 
phẩm mà là một cách sống mới hoàn toàn. 
 
Máy fax đã được sáng chế ra ở Hoa Kỳ – cho đến những ngày này tất 
cả các nhà sản xuất máy fax vẫn trả tiền bản quyền (royalty) cho nhà 
sáng chế Mỹ gốc. Thế nhưng các công ty Nhật chi phối việc sản xuất. 
Các nhà sản xuất Hoa Kỳ đã mất cơ hội bởi vì họ đã không hiểu cái 
mà sự xuất hiện của TV đã dạy người Nhật. Những người Mỹ đã tiến 
hành nhiều nghiên cứu thị trường, tất cả chúng đều cho thấy người 
dân sẽ không trả giá cao của máy fax gốc chỉ để tiết kiệm tem thư bưu 
điện. Nhớ kinh nghiệm TV đó, người Nhật đã hiểu rằng các khách 
hàng có sự sẵn lòng gần như vô tận để chuyển thu nhập khả dụng vào 
truyền thông, cho dù điều đó có nghĩa phải hà tiện ở nơi khác. Họ đã 
đưa máy fax ra – và ít thứ trong lịch sử kinh tế lại được chấp nhận 
nhanh đến vậy và phổ biến đến vậy. 
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Bài học là, không phải công nghệ cũng chẳng phải việc sử dụng-cuối 
cùng là nền tảng cho chính sách quản lý. Nền tảng phải là các giá trị 
của khách hàng – trong thí dụ trên là sự hấp dẫn với và sự ưa thích đối 
với fax nhanh chóng hơn dịch vụ bưu chính chậm chạp – hơn là dựa 
vào chức năng thuần túy. 
 

Sự Kết thúc của Chỉ huy và Kiểm soát 
 
Quản lý, cả trong lý thuyết và trong thực hành, đối xử với thực thể 
pháp lý, tổ chức riêng lẻ, dẫu đó là công ty kinh doanh, bệnh viện, đại 
học hay hội từ thiện. Quan niệm truyền thống về quản lý dựa trên chỉ 
huy và kiểm soát, và sự chỉ huy và kiểm soát được xác định về mặt 
pháp lý. Tổng điều hành của một doanh nghiệp, giám mục của một 
giáo khu, người quản trị của một bệnh viện có quyền chỉ huy và kiểm 
soát bên trong giới hạn của định chế của họ nhưng không ở bên ngoài 
nó. Chủ tịch General Motors có thể bảo hàng trăm ngàn người phải 
làm gì. Ông ta không thể bảo bất cứ ai bên ngoài GM phải làm gì. 
 
Gần một trăm năm trước lần đầu tiên trở nên rõ ràng là, sự xác định 
pháp lý là không thỏa đáng để quản lý một doanh nghiệp lớn. Để nhận 
được suất thu nhập cực đại với chi phí tối thiểu, ban quản lý cần phải 
tổ chức quá trình kinh tế từ đầu đến cuối toàn bộ chuỗi sản xuất.  
 
Nó cần thi hành quyền lực vượt quá giới hạn pháp lý của tổ chức 
riêng của nó. Người Nhật thường được tính công trạng vì sáng chế ra 
keiretsu, một quan niệm quản lý trong đó các nhà cung cấp cho một 
doanh nghiệp cùng kết nối với khách hàng chính của họ để lập kế 
hoạch, phát triển sản phẩm, kiểm soát chi phí và v.v. Như thế trong 
khi ban quản lý của Toyota có thể không có quyền hạn pháp lý nào 
đối với một nhà cung cấp các bộ phận đỡ va đập, các ban quản lý làm 
việc mật thiết với nhau để cùng phối hợp sản xuất, để kiểm soát chi 
phí và nghiên cứu. 
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Nhưng trên thực tế keiretsu là cổ hơn nhiều và là một sáng chế Mỹ. 
Nó quay lại khoảng 1910 và tới một người, người đầu tiên đã thấy 
tiềm năng của ôtô để trở thành một ngành lớn: William C. Durant 
(1861-1947). Chính Durant đã là người tạo ra General Motors bằng 
mua lại các nhà sản xuất ô tô nhỏ, thành công như Buick và sát nhập 
chúng thành một công ty ôtô lớn. 
 
Vài năm sau Durant nhận ra rằng ông cần đưa các nhà cung cấp chính 
vào công ty mình. Ông bắt đầu mua lại, và sát nhập vào General 
Motors, nhà sản xuất bộ phận và phụ tùng này sau nhà sản xuất kia, 
kết thúc vào năm 1920 bằng việc mua lại Fisher Body, nhà sản xuất 
thân xe lớn nhất nước. 
 
Với việc mua này General Motors đã sở hữu các nhà sản xuất 70% 
của mọi thứ trong các xe của nó – và đã trở thành doanh nghiệp lớn 
được tích hợp nhất trên thế giới. Chính nguyên mẫu keiretsu này là 
cái đã cho General Motors lợi thế quyết định, cả về chi phí và tốc độ. 
 
Trong vòng vài năm sự sáng suốt của Durant đã biến GM thành công 
ty sản xuất lớn nhất và sinh lợi nhất thế giới và thành người dẫn đầu 
không bị thách thức trong một thị trường xe hơi Mỹ vô cùng cạnh 
tranh. Trong 20 năm có lẻ General Motors đã có được một lợi thế chi 
phí 30% đối với tất cả các đối thủ cạnh tranh của nó, kể cả Ford và 
Chrysler. 
 
Nhưng keiretsu của Durant đã kéo theo việc đưa các nhà cung cấp vào 
bên trong khung khổ pháp lý của GM, vào vùng chỉ huy-và-kiểm soát 
của nó. Durant đã lên kế hoạch cẩn thận để đảm bảo tính cạnh tranh 
của các nhà cung cấp phụ tùng do GM sở hữu. Mỗi trong số chúng 
(chỉ trừ Fisher Body) đã được yêu cầu phải bán 50% sản lượng của nó 
ở bên ngoài GM, tức là, cho cả các nhà sản xuất ôtô cạnh tranh, như 
Packard và Studebaker và Nash. 
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Với thị trường không có đảm bảo nào đối với một nửa sản lượng của 
mình, các bộ phận của GM đã phải chú ý đến chi phí và chất lượng. 
Nhưng sau Chiến tranh Thế giới II các nhà sản xuất ôtô cạnh tranh đã 
biến mất – và với chúng là sự kiểm tra về tính cạnh tranh của các bộ 
phận phụ tùng do GM sở hữu hoàn toàn. Hơn nữa, với việc nghiệp 
đoàn hóa của ngành ôtô trong năm 1936-37, chi phí lao động cao của 
các nhà máy lắp ráp ôtô bị áp đặt lên các bộ phận phụ tùng của GM, 
đặt chúng vào thế bất lợi đối với các nhà cung cấp độc lập, không bị 
nghiệp đoàn hóa.. 
 
Keiretsu của Durant như vậy đã chuyển từ là một lợi thế to lớn thành 
một gánh nặng đáng lo ngại kinh khủng. Sai lầm của Durant là đã đưa 
các đối tác-nhà cung cấp của mình vào quỹ đạo chỉ huy-và-kiểm soát 
của ông. 
 
Người xây dựng của keiretsu Mỹ tiếp theo, Sears, Roebuck, đã tránh 
được sai lầm này. Với tư cách nhà bán lẻ lớn nhất Mỹ, đặc biệt về 
dụng cụ và đồ ngũ kim, Sears đã nhận ra sự cần thiết để đưa các nhà 
cung cấp chính của mình vào một nhóm, để làm cho việc lập kế 
hoạch, phát triển, thiết kế và kiểm soát chi phí chung là có thể. Nhưng 
thay cho việc mua lại các nhà cung cấp này, Sears đã mua phần vốn 
nhỏ thiểu số trong các công ty này – như là một biểu hiện của sự cam 
kết của nó hơn là một khoản đầu tư – và mặt khác đặt cơ sở mối quan 
hệ trên hợp đồng. 
 
Người xây dựng keiretsu tiếp theo - và có lẽ là thành công nhất đến 
nay – đã là Marks &Spencer ở Anh, bắt đầu từ đầu các năm 1930 
công ty này đã tích hợp hầu như tất cả các nhà cung cấp của mình vào 
hệ thống quản lý riêng của nó nhưng thông qua các hợp đồng hơn là 
qua quan hệ sở hữu. 
 
Chính mô hình Marks & Spencer là cái người Nhật đã sao chép rất có 
ý thức và rất thành công trong các năm 1960. 
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Keiretsu, bất luận Nhật, Anh, hay Mỹ, dựa trên sức mạnh. Sears, 
Roebuck hay Marks & Spencer hay Toyota có sức mạnh kinh tế áp 
đảo. Keiretsu không phải là một sự hợp tác [partnership] của các bên 
ngang nhau. Tuy nhiên, chuỗi kinh tế ngày càng gom các đối tác đích 
thực lại với nhau. Điều này đúng đối với sự hợp tác giữa một công ty 
dược và khoa sinh học của một trường đại học nghiên cứu lớn. Điều 
này đúng đối với các liên doanh mà qua đó công nghiệp Mỹ đi vào 
Nhật bản sau Chiến tranh Thế giới II. 
 
Ngày nay thậm chí một công ty bé tí tẹo có thể trở thành một đối tác 
đích thực của một công ty lớn hơn và không đơn thuần là công ty phụ 
thuộc vào nó. Hãy lấy sự hợp tác giữa các công ty hóa chất và dược 
và các công ty về di truyền học, sinh học phân tử, hay y điện tử. 
 
Các công ty công nghệ này có thể khá bé – và rất thường xuyên là bé 
– và rất cần đến vốn, nhưng chúng sở hữu công nghệ độc lập và có thể 
dễ dàng chống lại đối tác lớn hơn của mình. Họ là các đối tác cấp cao 
khi nói về công nghệ. Họ, chứ không phải công ty dược hay hóa chất 
lớn hơn nhiều, là người có sự lựa chọn mình liên minh với ai. 
 
Cũng thế phần lớn đúng trong công nghệ thông tin, và cả trong tài 
chính. Khi các công ty này hợp tác, công ty lớn hơn không nhất thiết 
đưa công ty nhỏ hơn vào sự chỉ huy và kiểm soát của mình. 
 
Vì thế, cái cần là mội sự xác định lại phạm vi của quản lý. Quản lý 
phải bao gồm toàn bộ quá trình. Đối với kinh doanh điều này có nghĩa 
là toàn bộ quá trình kinh tế. 
 
Nơi chúng ta đã đi xa nhất trong cố gắng xây dựng sự quản lý toàn bộ 
quá trình là trong ngành chăm sóc sức khỏe Mỹ. HMO (tổ chức duy 
trì sức khỏe-health maintenance organization) là một cố gắng – cố 
gắng đầu tiên và cho đến nay rất ngập ngừng, và chẳng cái nào quá 
thành công – để đưa toàn bộ quá trình chăm sóc sức khỏe dưới sự 
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quản lý hợp tác. Nó không “sở hữu” các bác sĩ. Nó không “sở hữu” 
bệnh viện hay phòng khám bệnh. Nhưng nó giám sát chúng như các 
yếu tố trong cung cấp chăm sóc sức khỏe trên quy mô lớn. 
 
Và cái HMO thử làm trong cung cấp chăm sóc sức khỏe sẽ phải được 
làm trong nhiều lĩnh vực khác (kể cả, tôi đoán, giáo dục); trước hết là, 
trong kinh doanh. 
 
Thí dụ của HMO chứng tỏ rằng cho đến nay chúng ta không thực sự 
biết làm thế nào để làm công việc đúng. HMO đã cố đặt cơ sở cho sự 
tích hợp quản lý chăm sóc sức khỏe dựa trên chi phí - tức là, quản lý 
hệ thống để tối thiểu hóa chi phí hơn là để tối đa hóa chăm sóc sức 
khỏe. Để được tích hợp thành công, sự quản lý cung cấp chăm sóc sức 
khỏe sẽ chắc chắn phải được đặt cơ sở trên chăm sóc sức khỏe hơn là 
trên tài chính. 
 
Nhưng cái cả keiretsu và các HMO đã dạy chúng ta là, quản lý trong 
tương lai sẽ phải mang tính hoạt động trong phạm vi của nó và không 
chỉ mang tính pháp lý. 
 

Bỏ cái Quốc gia ra khỏi Đa Quốc gia 
 
Vẫn được giả thiết nói chung trong môn quản lý – và ở quy mô rất lớn 
vẫn được coi là dĩ nhiên trong thực hành quản lý – rằng biên giới 
quốc gia vẫn xác định môi trường trong đó kinh doanh hoạt động. Giả 
thiết này làm nền tảng ngay cả cho công ty “đa quốc gia” truyền 
thống. Công ty đa quốc gia hầu như không mới. Phần của sản xuất các 
mặt hàng chế tạo và cung ứng các dịch vụ tài chính của thế giới đã là 
đa quốc gia trước Chiến tranh Thế giới I cũng lớn như phần hiện nay. 
Năm 1913 công ty dẫn đầu trong ngành của nó, bất luận trong chế tạo 
hay trong tài chính, đã nhận được phần doanh thu từ bán hàng ở ngoài 
nước lớn như phần nó nhận được do bán hàng ở trong nước. 
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Cái đã thay đổi trong thế giới thực, nếu không phải trong các giả thiết 
mà theo đó ban quản lý hoạt động, là các đường biên giới chính trị 
này không còn liên quan [quan trọng] nữa. 
Hãy xem xét công ty đa quốc gia cổ. Trong chừng mực sản xuất ở bên 
ngoài biên giới quốc gia của chính nó, nó đã sản xuất bên trong đường 
biên giới quốc gia của một nước khác. Nó đơn giản đã sở hữu một 
công ty ở một nước khác. 
 
Thí dụ, nhà cung cấp trang thiết bị chiến tranh lớn nhất cho Quân đội 
Ý trong Chiến tranh Thế giới I đã là một công ty trẻ, tăng trưởng 
nhanh, được gọi là Fiat ở Turin. Fiat đã chế tạo ôtô và xe tải mà Quân 
đội Ý yêu cầu. Nhà cung cấp trang thiết bị chiến tranh lớn nhất cho 
Quân đội Áo-Hung trong Chiến tranh Thế giới I cũng là một công ty 
được gọi là Fiat - ở Vienna. Nó đã cung cấp tất cả ôtô và xe tải cho 
Quân đội Áo-Hung. Mặc dù là một chi nhánh được sở hữu hoàn toàn 
của công ty Ý, Fiat Áo đã là một bản sao của Fiat Ý dù vài lần lớn 
hơn. Các bản thiết kế của nó đã đến từ Turin. Tất cả mọi thứ khác 
được chế tạo hay mua ở Áo. Tất cả sản phẩm đã được bán ở Áo. Và 
mọi nhân viên đến tận và kể cả tổng điều hành đã đều là người Áo. 
Khi Chiến tranh Thế giới I đến và Áo và Ý trở thành kẻ thù của nhau, 
tất cả cái mà Fiat Áo đã phải làm là thay đổi tài khoản ngân hàng của 
nó. Mặt khác nó vẫn cứ tiếp tục làm việc như nó đã làm suốt từ đầu. 
Nó thực ra đã là một công ty riêng biệt. 
 
Tương tự, các công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất ở Nam Mỹ trước 
1913 đã là các chi nhánh sở hữu hoàn toàn của các công ty châu Âu, 
thí dụ hai công ty Áo nói tiếng Ý, có hội sở chính ở Trieste. Các chi 
nhánh Brazil của các công ty này – mỗi cái lớn hơn công ty mẹ - đã là 
các doanh nghiệp được tích hợp hoàn toàn, làm ở Brazil mọi thứ mà 
một công ty bảo hiểm phải làm, từ bán các đơn bảo hiểm đến chi trả 
tiền bảo hiểm tử vong đến điều tra. Chúng đã là các công ty quốc gia 
do người nước ngoài sở hữu. 
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Các công ty đa quốc gia không còn được tổ chức theo cách đó nữa. 
Cho đến mới đây, hai chi nhánh châu Âu của General Motors, Opel ở 
Đức và Vauxhall ở Anh, đã là các công ty riêng biệt. Bây giờ GM có 
một công ty châu Âu, thiết kế, sản xuất và bán hàng trong toàn châu 
Âu và được vận hành từ một hội sở chính châu Âu. GM-Châu Âu 
cũng sản xuất ở Nam Mỹ và Châu Á – và cũng bán ở Hoa Kỳ. Đến 
lượt nó, General Motors Hoa Kỳ ngày càng thiết kế và sản xuất cho 
GM-Châu Âu và GM- Brazil và v.v. 
 
Động cơ có thể được sản xuất ở một nước, thân xe ở nước khác, điện 
tử ở một nước khác. Ngày nay bản thân xe, không chỉ công ty, là đa 
quốc gia. Các công ty bảo hiểm toàn cầu – đứng đầu chúng ngày nay 
là một công ty Đức, Allianz – ngày càng chuyển các hoạt động chính, 
như giải quyết các trái quyền, quyền đòi trả tiền và, trước hết, đầu tư, 
vào các phương tiện tập trung làm công việc cho tất cả các doanh 
nghiệp của tập đoàn, bất kể chúng ở đâu. 
 
Các ngành Hậu-Chiến tranh Thế giới II như dược và thông tin ngày 
càng không được tổ chức thậm chí thành các đơn vị trong nước và 
quốc tế như GM và Allianz vẫn được tổ chức. Chúng được vận hành 
như một hệ thống toàn cầu trong đó các nhiệm vụ riêng lẻ - nghiên 
cứu, thiết kế, kỹ thuật, phát triển, kiểm nghiệm và ngày càng tăng chế 
tạo và marketing – mỗi thứ được tổ chức một cách xuyên quốc gia. 
 
Một công ty dược lớn có bảy phòng thí nghiệm ở bảy nước khác 
nhau, mỗi phòng tập trung vào một lĩnh vực chính (thí dụ, kháng sinh) 
nhưng tất cả đều được vận hành như một phòng nghiên cứu và tất cả 
đều báo cáo cho cùng giám đốc nghiên cứu ở tổng hành dinh. Cũng 
công ty ấy có các nhà máy sản xuất ở 11 nước, mỗi nhà máy được 
chuyên môn hóa cao độ và sản xuất một hay hai nhóm sản phẩm chủ 
yếu cho phân phối và bán hàng toàn cầu. Nó có một giám đốc y khoa 
người quyết định trong 5 hay 6 nước nào một tân dược được thử 
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nghiệm. Chỉ việc quản lý rủi ro ngoại hối của công ty là được tập 
trung hoàn toàn. 
 
Tất nhiên, thực tế mới này có gây ra các vấn đề nghiêm trọng. Quốc 
tịch của một công ty xuyên quốc gia là gì? Điều này ngày càng trở 
thành một vấn đề đối với cả các trường đại học nữa, vì rất nhiều trong 
số đó, đặc biệt các đại học Mỹ, tham gia hợp tác [partnership] với các 
đại học ở Châu Âu và Châu Á hay thiết lập các chi nhánh ở đó. Đến 
lượt mình, các đại học Âu châu và Á châu (đặc biệt Nhật) thiết lập các 
chi nhánh tại Hoa Kỳ hay tham gia hợp tác với các đại học Mỹ để 
cùng làm việc trong nhiều lĩnh vực. 
 
Có các vấn đề rất thực tế và mới về đối xử với các khoản đầu tư, thuế 
và tài sản. Trong trường hợp chiến tranh, những cái này sẽ gây ra 
những vấn đề to lớn liên quan đến đối xử với các định chế nước 
ngoài. Bạn sẽ làm gì nếu phòng thí nghiệm nghiên cứu của bạn ở một 
bên nhưng nhà máy sản xuất dòng sản phẩm ấy lại ở bên kia của 
chiến tranh? 
 
Cả đối với quản lý nữa, những thực tế mới đề ra những vấn đề mà cho 
đến nay vẫn chưa được giải quyết. Các công ty – và không hề chỉ các 
công ty lớn – ngày càng tổ chức mình theo các công việc kinh doanh 
hơn là theo địa lý. Các mối quan hệ giữa các đơn vị khác nhau này là 
gì? Chúng làm việc với nhau thế nào? Quyền hạn của mỗi đơn vị là 
gì? Ai giải quyết các xung đột giữa chúng? Tất cả các câu hỏi này, 
cho đến nay, chúng ta không có các câu trả lời thực. 
 
Nhưng chúng ta có biết thực tế mới: Quản lý và biên giới quốc gia 
không còn thích hợp nữa. Phạm vi quản lý không còn có thể được xác 
định về mặt chính trị nữa. Biên giới quốc gia sẽ tiếp tục là quan trọng 
nhưng với tư cách những ràng buộc đối với thực hành quản lý, chứ 
không phải trong xác định việc thực hành. 
 



 

 

132 

Đưa Thế giới vào trong Tổ chức 
 
Tất cả các giả thiết truyền thống mà tôi đã xem xét ở đây dựa vào một 
giả thiết thậm chí còn lớn hơn: rằng phạm vi của quản lý là ở bên 
trong tổ chức. Công việc chính của quản lý là vận hành tổ chức. 
 
Cả điều đó, không còn đúng nữa. Nó dẫn đến một sự phân biệt mặt 
khác không thể hiểu được giữa quản lý và tinh thần khởi nghiệp 
(entrepreneurship). Nó phân chia một cách nhân tạo các chức năng 
quản lý và đổi mới. Sự phân chia này không có bất cứ ý nghĩa gì. Một 
doanh nghiệp, bất luận là một doanh nghiệp kinh doanh hay bất cứ 
định chế nào khác, mà không đổi mới và không có tinh thần khởi 
nghiệp sẽ không sống sót lâu. 
 
Điều đó đúng ngay cả đối với định chế cổ nhất trên thế giới, Giáo hội 
Công giáo La Mã. Nó thường được coi là định chế bảo thủ nhất – và 
tự hào về không nhượng bộ đối với những thay đổi nhanh. Thế mà, nó 
nữa, cũng đã thường xuyên đổi mới và thay đổi với thế giới. Nó đã 
tạo ra dòng Benedictine trong thế kỷ thứ 5, khi Những người Man rợ 
dày xéo Đế chế La Mã; dòng Franciscan và dòng Dominican, 700 
năm muộn hơn, khi các đô thị lại nổi lên trong Thời Trung cổ; dòng 
Jesuits trong thế kỷ 16, như một câu trả lời cho Cải cách Tin lành 
(Protestant Reformation), và v.v. 
 
Giáo phái Tin lành cũng đổi mới. Sử gia tôn giáo vĩ đại Richard 
Niebuhr (1894-1962) đã cho thấy trong nhiều cuốn sách rằng bất cứ 
thay đổi lớn nào trong xã hội dẫn đến sự nổi lên của các giáo phái Tin 
lành mới. 
 
Nó vẫn đang xảy ra. Sự nổi lên của Xã hội Tri thức ngày nay đã dẫn 
đến sự tăng lên bùng nổ của các “siêu nhà thờ -megachurche” mới, 
phi giáo phái, mục sư (pastoral) lớn. Nó cũng đã dẫn đến một sự bùng 
nổ trong giáo phái Hạ trần (Pentecostalism), thu hút chủ yếu các thành 
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viên ít giáo dục và ít di động lên phía trên của xã hội hiện đại trong 
khi các siêu nhà thờ có khuynh hướng thu hút những người lao động 
tri thức. 
 
Cái tất cả điều này có nghĩa đối với quản lý là hoàn toàn rõ ràng: Các 
lực ảnh hưởng nhiều nhất đến các tổ chức đến từ ngoài tổ chức, không 
phải từ bên trong. Các dòng tu Công giáo mới đã tăng lên không phải 
bởi vì tổ chức đòi hỏi chúng mà bởi vì các sự kiện trong xã hội đã đòi 
hỏi chúng. Phong trào Giám lý (Methodist) trong đạo Tin lành đã 
bùng nổ hầu như tự phát trong cuối thế kỷ 18, không vì các lý do thần 
học mà như một phản ứng đối với sự đồi bại xã hội giữa các tầng lớp 
nghèo ở Anh và Mỹ. 
 
Tóm lại, các tôn giáo này sống sót bởi vì chúng đã đổi mới để phản 
ứng đối với sự thay đổi xã hội. Phải đã hiển nhiên từ đầu rằng quản lý 
và năng lực (tinh thần) khởi nghiệp [entrepreneurship] chỉ là hai mặt 
của cùng nhiệm vụ. Một nhà khởi nghiệp người không học quản lý 
thế nào sẽ không tồn tại lâu. Một ban quản lý không học để đổi mới sẽ 
không tồn tại lâu. 
 
Mọi định chế - và không chỉ doanh nghiệp – phải gắn vào sự quản lý 
hàng ngày của mình bốn hoạt động khởi nghiệp [entrepreneurial] vận 
hành song song nhau. Một là sự từ bỏ một cách có tổ chức các sản 
phẩm, dịch vụ, quá trình, thị trường, kênh phân phối và v.v. không 
còn là một sự phân bổ tối ưu của các nguồn lực. Đây là nguyên lý 
khởi nghiệp đầu tiên trong bất cứ tình huống cho trước nào. 
 
Sau đó bất cứ định chế nào đều phải tổ chức cho sự cải thiện có hệ 
thống, liên tục (cái mà người Nhật gọi là kaizen). 
 
Rồi nó phải tổ chức cho sự khai thác liên tục, có hệ thống, đặc biệt tận 
dụng những thành công của mình. Nó phải xây dựng một ngày mai 
khác trên một hôm nay đã được thử thách. 



 

 

134 

 
Và, cuối cùng, nó phải tổ chức sự đổi mới có hệ thống, tức là, tạo ra 
ngày mai khác biệt, cái làm cho các sản phẩm ngày nay lỗi thời và, 
trên quy mô lớn, thay thế ngay cả các sản phẩm thành công nhất của 
ngày hôm nay, trong bất cứ tổ chức nào. 
 
Tôi nhấn mạnh rằng các nguyên tắc này không chỉ là đáng mong mỏi, 
chúng là ba điều kiện đối với sự sống sót ngày nay. 
 
Các nhiệm vụ khởi nghiệp này khác với các vai trò quản lý theo thông 
lệ hơn về phân bổ các nguồn lực hiện thời cho các nhu cầu hiện thời. 
Những hoạt động khởi nghiệp này bắt đầu với bên ngoài và tập trung 
vào bên ngoài. 
 
Nhưng các công cụ mà chúng ta tạo ra đầu tiên để đưa bên ngoài vào 
bên trong, tất cả được thâm nhập bởi sự tập trung hướng nội của sự 
quản lý. Chúng đã bị biến thành các công cụ để cho phép ban quản lý 
bỏ qua bên ngoài. Còn tồi hơn, chúng được dùng để làm cho ban quản 
lý tin rằng nó có thể thao túng bên ngoài và hướng nó tới mục đích 
của tổ chức. 
 
Hãy xét marketing. Thuật ngữ được đặt ra 50 năm trước để nhấn 
mạnh rằng mục đích và kết quả của một doanh nghiệp nằm hoàn toàn 
ở bên ngoài nó. Marketing dạy rằng cần đến các nỗ lực được tổ chức 
để đưa một sự hiểu biết về bên ngoài, về xã hội, nền kinh tế và khách 
hàng, vào bên trong tổ chức và biến nó thành nền tảng cho chiến lược 
và chính sách. 
 
Thế mà marketing đã hiếm khi thực hiện được nhiệm vụ rất quan 
trọng đó. Thay vào đó nó đã trở thành một công cụ để hỗ trợ bán 
hàng. Nó không xuất phát với “ai là khách hàng?” mà với “chúng ta 
muốn bán cái gì?” Nó hướng tới việc khiến người dân mua các thứ 
mà bạn muốn sản xuất. Đó là khiến các thứ giật lùi. Công nghiệp Mỹ 
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đã mất công việc kinh doanh máy fax theo cách đó. Câu hỏi phải là 
“làm sao tôi có thể làm các thứ mà khách hàng muốn mua”. 
 
Các nhà điều hành của bất cứ tổ chức lớn nào – bất luận là doanh 
nghiệp kinh doanh, giáo khu Công giáo La Mã, đại học, định chế 
chăm sóc sức khỏe, cơ quan chính phủ - đáng tiếc không biết về bên 
ngoài, như tất cả mọi người đã làm việc với các quyết định ở một tổ 
chức lớn đều biết. Các nhà điều hành này phải dùng quá nhiều thời 
gian và năng lực của họ vào quản lý hướng nội hơn là quản lý hướng 
ngoại. 
 
Sự tập trung hướng nội của quản lý đã trầm trọng, hơn là dịu đi trong 
các thập niên vừa qua do sự tăng lên của công nghệ thông tin. Công 
nghệ thông tin cho đến nay rất có thể đã gây thiệt hại nghiêm trọng 
cho quản lý bởi vì nó quá tốt cho việc kiếm thêm thông tin thuộc loại 
sai. Dựa vào hệ thống kế toán đã 700-năm tuổi được thiết kế để ghi 
chép và báo cáo các dữ liệu bên trong, công nghệ thông tin tạo ra 
nhiều dữ liệu hơn về bên trong. Nó hầu như không tạo ra thông tin 
nào về bất cứ thứ gì xảy ra ở bên ngoài doanh nghiệp. Hầu như mọi 
hội nghị về thông tin đều chỉ đề cập đến làm sao để có nhiều dữ liệu 
bên trong hơn. Tôi còn phải [đợi] nghe ai đó người thậm chí nêu ra 
câu hỏi: “chúng ta cần dữ liệu bên ngoài nào, làm sao chúng ta kiếm 
được chúng?” 
 
Quản lý không cần nhiều thông tin hơn về cái xảy ra ở bên trong. Nó 
cần nhiều thông tin hơn về cái xảy ra ở bên ngoài. 
 
Cho đến nay đã chẳng có ai tìm hiểu làm thế nào để kiếm được dữ 
liệu bên ngoài có ý nghĩa dưới bất cứ dạng có hệ thống nào. Khi đến 
vấn đề dữ liệu bên ngoài, trong mức độ rất lớn chúng ta vẫn ở giai 
đoạn giai thoại. Có thể dự đoán rằng thách thức chính đối với công 
nghệ thông tin trong 30 năm tới sẽ là tổ chức việc cung cấp một cách 
có hệ thống thông tin bên ngoài có ý nghĩa. 
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Có thể hiểu được rằng quản lý đã bắt đầu như một sự quan tâm đối 
với bên trong. Khi các tổ chức lớn, hiện đại đầu tiên xuất hiện lần đầu 
– vào khoảng 1870 – nhu cầu đầu tiên và dễ nhìn thấy nhất đã là để tổ 
chức bản thân doanh nghiệp. Chẳng ai đã từng làm việc ấy trước đó 
trên quy mô đó. Nhưng bây giờ chúng ta biết phải làm việc đó thế 
nào. Sự tăng trưởng và sự sống sót, cả hai bây giờ phụ thuộc vào việc 
khiến tổ chức tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Quản lý đã trở thành 
một nhiệm vụ bên ngoài, chứ không phải nội bộ. Vì các kết quả xảy ra 
ở bên ngoài tổ chức. Ở bên trong, chỉ có những chi phí. 
 

Vai trò của Quản lý Hướng ngoại 
 
Nhiệm vụ đầu tiên của quản lý là đi xác định các kết quả nào trong 
doanh nghiệp là phù hợp. Đây, như bất cứ ai đã từng làm đều có thể 
xác nhận, là một trong những vấn đề khó nhất, có thể gây tranh cãi 
nhất, nhưng cũng quan trọng nhất. Chính vì thế chức năng đặc thù của 
quản lý là tổ chức các nguồn lực của tổ chức cho những kết quả ở bên 
ngoài tổ chức. 
 
Vì thế khung mẫu mới mà trên đó quản lý, cả như một môn và như 
một sự thực hành, phải dựa vào là, quản lý phải xác định các kết quả 
nó kỳ vọng đạt được và sau đó phải tổ chức các nguồn lực của định 
chế để đạt các kết quả này. 
 
Kyocera, công ty Nhật đã trở thành công ty dẫn đầu thế giới về tạo ra 
và phát triển các vật liệu vô cơ mới, xác định kết quả như sự dẫn đầu 
trong đổi mới. Nhưng đối thủ cạnh tranh toàn cầu sát nhất của nó, 
Metallgesellschaft, một công ty Đức lại xác định kết quả chủ yếu ở 
dạng địa vị thị trường. Cả hai đều là những định nghĩa có lý, nhưng 
chúng tạo ra các chiến lược rất khác nhau. 
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Khung mẫu có ý nghĩa đối với các đại học, nhà thờ, hội từ thiện và 
chính phủ, cũng như các doanh nghiệp kinh doanh. 
 

Vì sao Quản lý là Quan trọng 
 
Tôi đã nêu lên rất nhiều câu hỏi trong tiểu luận này, nhưng tôi cố ý 
tránh thử cho các câu trả lời. Nhưng nằm dưới các câu hỏi này là một 
sự thấu hiểu đơn giản và rất hiển nhiên: Rằng trung tâm của một xã 
hội, nền kinh tế và cộng đồng hiện đại không phải là công nghệ. Nó 
không phải là thông tin. Nó không phải là năng suất. Trung tâm của 
xã hội hiện đại là định chế được tổ chức. Định chế được tổ chức là 
cách của xã hội để khiến các thứ được tiến hành trong những ngày 
này. Và quản lý là công cụ đặc thù, chức năng đặc thù, phương tiện 
đặc thù, để làm cho các định chế có khả năng tạo ra kết quả. 
 
Tóm lại, định chế không đơn giản tồn tại ở bên trong và phản ứng lại 
xã hội. Nó tồn tại để tạo ra các kết quả lên và trong xã hội. 
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Chủ nghĩa Đa Nguyên Mới 

The New Pluralism, by Peter F. Drucker, Leader to Leader, No. 14 Fall 1999 

XÃ HỘI trong tất cả các nước phát triển đã trở thành đa nguyên và 
từng ngày càng trở nên đa nguyên hơn. Nó vỡ ra thành vô số định 
chế mà mỗi cái ít nhiều tự trị, mỗi định chế đòi hỏi sự lãnh đạo và 
quản lý riêng của nó, mỗi cái có nhiệm vụ cụ thể riêng của nó. 

  

 

 

Đây không phải là xã hội đa nguyên đầu tiên trong lịch sử. Nhưng 
tất cả các xã hội đa nguyên sớm hơn đã hủy hoại mình bởi vì 
chẳng xã hội nào đã lo về lợi ích chung. Chúng có rất nhiều trong 
các cộng đồng nhưng đã không thể duy trì cộng đồng, nói chi đến 
tạo ra nó. Nếu xã hội đa nguyên hiện đại của chúng ta muốn thoát 
khỏi cùng số phận, những người lãnh đạo của tất cả các định chế sẽ 
phải học để trở thành những người lãnh đạo vượt xa hơn các bức 
tường. Họ sẽ phải biết rằng đối với họ là không đủ đi lãnh đạo các tổ 
chức riêng của họ - tuy đó là đòi hỏi đầu tiên. Họ cũng sẽ phải học để 
trở thành những người lãnh đạo trong cộng đồng. Thực ra họ sẽ phải 
học để tạo ra cộng đồng. Việc này vượt xa cái chúng ta vẫn thảo luận 
như trách nhiệm xã hội. Trách nhiệm xã hội thường được định nghĩa 
như không gây hại cho những người khác khi theo đuổi lợi ích riêng 
hay nhiệm vụ riêng của mình. Chủ nghĩa đa nguyên mới đòi hỏi cái 
có thể được gọi là trách nhiệm công dân: đem lại cho cộng đồng khi 
theo đuổi lợi ích riêng hay nhiệm vụ riêng của mình. 

 

  

 

  

Không có tiền lệ nào trong lịch sử đối với trách nhiệm công dân như 
vậy giữa các nhà lãnh đạo tổ chức. Nhưng, may thay, có những dấu 
hiệu rằng những người lãnh đạo các định chế của chúng ta trong tất cả 
các khu vực đang bắt đầu nhận ra nhu cầu để trở thành những người 
lãnh đạo vượt quá các bức tường.  
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Nhìn lại vắn tắt 

XÃ HỘI đa nguyên cuối cùng ở Phương Tây đã tồn tại trong đầu và 
giữa Thời Trung cổ. Đế chế La Mã đã thử, khá thành công, để tạo ra 
một nhà nước thống nhất trong đó luật La Mã và các quân đoàn La 
Mã đã tạo ra tính đồng đều chính trị khắp đế chế trong khi sự đa dạng 
văn hóa được bảo tồn. Nhưng sự sụp đổ của Đế chế La Mã đã làm 
tính thống nhất này tan vỡ hoàn toàn. Thay vào đó đã nổi lên một 
đống các định chế tự trị và nửa tự trị: mang định hướng chính trị, tôn 
giáo, kinh tế, nghề thủ công, và v.v. Đã có đại học thời trung cổ, tự trị 
và bất chấp luật lệ. Nhưng cũng đã có các đô thị tự do, các công ty đa 
quốc gia của nền kinh tế trung cổ. Đã có các phường hội nghề thủ 
công, và đã có hầu hết các dòng tu và các tu viện chính của Nhà thờ. 

Đã có nhiều chủ đất, từ các điền chủ nhỏ đến các công tước lớn, mỗi 
người gần như độc lập. Bên cạnh họ là các địa phận giám mục tự trị, 
khéo mồm nhất cả đối với giáo hoàng ở La Mã lẫn với hoàng thân địa 
phương. Tại đỉnh điểm của nó, riêng chủ nghĩa đa nguyên ở Tây và 
Bắc Âu hẳn đã bao gồm hàng ngàn định chế tự trị như vậy, trải từ các 
điền chủ nhỏ đến các địa chủ lớn, và từ các phường hội thủ công nhỏ 
và các đại học địa phương, cũng nhỏ ngang vậy đến các trật tự tôn 
giáo siêu quốc gia. Mỗi trong các định chế đa nguyên này đã chỉ quan 
tâm đến sự thịnh vượng riêng của nó và, trước hết, đến sự đề cao 
chính mình. Chẳng tổ chức nào trong số chúng đã lo đến cộng đồng 
vượt quá các bức tường của mình cả. 

Các chính khách và các triết gia chính trị đã thử suốt thời Trung cổ để 
tái tạo cộng đồng. Nó đã là một trong những mối quan tâm chính của 
Saint (Thánh) Thomas Aquinas, triết gia lớn nhất thời Trung cổ, vào 
đầu thế kỷ thứ mười ba. Và nó cũng là mối quan tâm ngang thế của 
Dante, thi sĩ lớn nhất thời Trung cổ trong tác phẩm cuối thế kỷ mười 
ba của ông, trong De monarchia. Cả hai đã rao giảng rằng phải có hai 
lĩnh vực độc lập: lĩnh vực thế tục, được tập trung vào và được cai trị 
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bởi hoàng đế, và lĩnh vực tôn giáo, được tập trung vào và được cai trị 
bởi giáo hoàng. Nhưng vào năm 1300 đã là quá muộn để khôi phục 
lại cộng đồng. Xã hội đã rơi vào hỗn loạn. 

Bắt đầu trong thế kỷ thứ mười bốn và kéo dài trong năm trăm năm, xu 
hướng đã là thủ tiêu chủ nghĩa đa nguyên. Xu hướng này đã làm nền 
tảng cho tất cả các học thuyết xã hội và chính trị hiện đại, tất cả chúng 
đều rao giảng rằng chỉ có thể có một quyền lực trong xã hội: một 
chính phủ tập trung. Và suốt năm trăm năm từng chính phủ một hoặc 
đã cấm các định chế đa nguyên tự trị - như các đô thị tự do của thời 
Trung cổ và các phường hội thủ công – hay đã cải biến chúng thành 
các cơ quan chính phủ. Việc chiếm quyền lực này là cái được hiểu là 
chủ quyền [tối cao] – một từ được tạo ra ở cuối thế kỷ mười sáu, khi 
đó, ở hầu hết châu Âu, chính phủ đã trở thành quyền lực áp đảo rồi 
tuy chưa phải là quyền lực duy nhất. Vào cuối các cuộc chiến tranh 
Napoleon tiếp sau Cách mạng Pháp, đã không còn lại định chế tự trị 
nào  ở châu Âu lục địa. Giới tăng lữ đã trở thành công chức ở mọi nơi. 
Các đại học đã trở thành các định chế chính phủ ở mọi nơi. Vào giữa 
các năm 1800, đã có một quyền lực được tổ chức, là chính phủ, và có 
một xã hội bao gồm các phân tử cá nhân đơn lẻ, không có quyền lực 
chính trị hay xã hội. Đây vẫn là học thuyết chính trị và xã hội được 
chấp nhận của ngày hôm nay. 

Những ngoại lệ duy nhất đối với việc tập trung hóa phổ quát quyền 
lực mà chúng ta muốn nói khi chúng ta nói về xã hội hiện đại đã tồn 
tại trong thế giới nói tiếng Anh và đặc biệt ở Hoa Kỳ. Tính đa dạng 
tôn giáo, đặc biệt ở Hoa Kỳ, đã duy trì một lĩnh vực đáng kể của chủ 
nghĩa đa nguyên, và từ lĩnh vực này sau đó đã nảy nở các trường đại 
học và cao đẳng độc lập, mang đặc trưng Mỹ duy nhất, các bệnh viện 
phi lợi nhuận cũng mang đặc trưng Mỹ duy nhất, và v.v. Nhưng ngay 
cả ở Hoa Kỳ xu hướng chuyển mạnh theo hướng tập trung hóa trong 
đó một định chế chính trị, chính phủ, có độc quyền quyền lực trong 
khi bản thân xã hội bao gồm rất nhiều cá nhân độc lập hay các doanh 
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nghiệp nhỏ, mỗi cái có quyền tự do đáng kể nhưng không có quyền 
lực gì. Thực ra, lí thuyết kinh tế hiện đại, dù là lí thuyết Keynes hay 
hậu-Keynes, phủ nhận rằng các cá nhân này có ngay cả sự tự trị kinh 
tế. Ứng xử kinh tế của họ được giả thiết là do các chính sách tài khóa, 
tiền tệ, và thuế của chính phủ quy định. 

Như đã nói ở trước, Hoa Kỳ là một ngoại lệ ngay từ đầu, là cái mà tất 
cả những người quan sát nước ngoài đều bình luận: thí dụ, 
Tocqueville trong các năm đầu của thế kỷ mười chín và Lord Bryce 
trong các năm cuối. Nhưng ngay cả ở Hoa Kỳ xu hướng tập trung 
quyền lực ngày càng tăng, với đỉnh điểm trong các năm của Kennedy 
và Johnson ở các năm 1960. Vào lúc đó, hệ tư tưởng thịnh hành ở 
Hoa Kỳ đã đi đến tin rằng chính phủ có thể và phải lo mọi vấn đề và 
mọi thách thức trong cộng đồng – một luận điểm rõ ràng chẳng còn ai 
tin vào nữa nhưng mới bốn mươi năm trước đã hầu như được chấp 
nhận một cách phổ quát. 

Xu hướng tới sự độc quyền quyền lực của một định chế, chính phủ, 
vẫn thống trị nửa đầu của thế kỷ hai mươi. Các chế độ toàn trị, dù là 
chủ nghĩa Nazi ở Đức hay chủ nghĩa Stalin ở Liên Xô, có thể được 
coi là các nỗ lực cuối cùng, cực đoan để duy trì sự thống nhất quyền 
lực trong một định chế trung ương và để tích hợp tất cả các định chế - 
xuống đến tận câu lạc bộ cờ vua địa phương – vào cấu trúc quyền lực 
được kiểm soát tập trung. Mao ở Trung Quốc đã thử làm chính xác 
cùng cái đó với một nỗ lực lớn để phá hủy quyền lực tự trị căn bản 
trong xã hội Trung Quốc, đại gia đình. 

Vào giữa thế kỷ mười chín, học thuyết chính trị và thực hành chính trị 
ở châu Âu – và ở toàn bộ Phương Tây – đã tuyên bố rằng nhiệm vụ, 
được bắt đầu năm trăm năm trước, đã hoàn thành. Chính phủ, không 
thể phủ nhận, bị những hạn chế nghiêm trọng về quyền lực của mình. 
Nhưng chẳng ai khác đã có bất kể quyền lực nào; tất cả các định chế 
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có quyền lực đã hoặc bị xóa bỏ hay bị biến thành các cơ quan chính 
phủ. 

Nhưng đúng lúc đó một chủ nghĩa đa nguyên mới đã bắt đầu. 

Định chế mới đầu tiên không là một phần của chính phủ đã là các 
doanh nghiệp lớn, trở nên có thể vào khoảng 1860 đến 1870 do hai 
công nghệ mới về giao thông và thông tin. Các doanh nghiệp kinh 
doanh lớn đã không là cấp dưới của chính phủ, và nó đã có sự tự trị 
đáng kể và quyền lực đáng kể. Kể từ đó, xã hội hiện đại lại trở thành 
hoàn toàn đa nguyên. Ngay cả các định chế thuộc chính phủ về mặt 
pháp lý bây giờ phải tự trị, phải được tự quản, phải có quyền lực đáng 
kể. Chỉ ba mươi năm trước, giáo dục ở Pháp được chính phủ kiểm 
soát toàn diện đến mức Bộ trưởng Bộ giáo dục Pháp đã có thể biết ở 
mọi lúc mỗi giáo viên ở mỗi trường Pháp dạy cái gì. Hiện nay ngay cả 
các trường Pháp cũng được phi tập trung hóa mạnh mẽ. Và đại học 
Âu châu, tuy về mặt pháp lý vẫn là một cơ quan nhà nước, đã ngày 
càng trở nên tự trị về kiểm soát nghiên cứu riêng của mình, về ngành 
khoa học riêng của mình, các môn học riêng của mình, các học vị 
riêng của mình. Và hệt như cuối thời Trung cổ đã cố thử làm cho hợp 
với thực tế của chủ nghĩa đa nguyên bằng cách rao giảng về sự tồn tại 
của hai lĩnh vực ảnh hưởng tự trị và tách biệt, lĩnh vực thế tục và lĩnh 
vực tôn giáo, lí thuyết xã hội thế kỷ hai mươi đã thử cứu học thuyết 
chính trị và xã hội về nhà nước thống nhất với chính phủ có chủ 
quyền tối cao của nó bằng cách nói về hai khu vực, khu vực công của 
chính phủ, và khu vực tư nhân kinh doanh. 

Bây giờ chúng ta biết rằng chính phủ không thể lo về các vấn đề cộng 
đồng. Chúng ta biết rằng doanh nghiệp kinh doanh và thị trường tự do 
cũng không thể lo về các vấn đề cộng đồng. Bây giờ chúng ta đi đến 
chấp nhận rằng cần phải có một khu vực thứ ba, khu vực xã hội của 
các tổ chức cộng đồng (hầu hết là phi lợi nhuận). Nhưng chúng ta 
cũng biết rằng tất cả các định chế, bất luận trạng thái pháp lý của 
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chúng là gì, phải được vận hành một cách tự trị và phải tập trung vào 
các nhiệm vụ riêng và vào sứ mệnh riêng của chúng. Nói cách khác, 
chúng ta biết rằng hầu như chẳng liên quan liệu một đại học là đại học 
tư hay được hỗ trợ bằng thuế và do bang California sở hữu. Dù được 
tài trợ bằng cách nào, nó hoạt động giống các đại học khác. Chúng ta 
biết rằng không có mấy khác biệt liệu một bệnh viện là một định chế 
phi lợi nhuận hay do một công ty vì lợi nhuận sở hữu. Nó phải được 
vận hành theo cùng cách, tức là, như một bệnh viện. Và thực tế, trong 
đó mọi xã hội hiện đại hoạt động, vì thế là một xã hội ngày càng đa 
nguyên, trong đó các định chế thuộc mọi loại, mọi kích thước, giá trị, 
sứ mệnh và cấu trúc tạo thành xã hội. Nhưng chúng ta cũng biết rằng 
điều này có nghĩa là, chẳng ai lo về cộng đồng. Thực ra cũng các xu 
hướng thoái hóa đã dẫn tới sự nổi loạn chống lại chủ nghĩa đa nguyên 
ở thế kỷ mười bốn rõ ràng đang hoạt động trong các xã hội phát triển 
ngày nay. Trong mỗi một nước phát triển, các nhóm lợi ích có mục 
tiêu duy nhất chi phối quá trình chính trị và ngày càng đặt lợi ích 
chung dưới các giá trị riêng của chúng, dưới sự đề cao và quyền lực 
riêng của chúng. 

Thế mà, chúng ta vẫn cần chủ nghĩa đa nguyên.  
 

Vì sao Chúng ta Cần Chủ nghĩa Đa nguyên 

ĐÂY là một lý do đơn giản vì sao 150 năm qua đã là các năm trong đó 
định chế này sau định chế khác đã trở nên tự trị: định chế tập trung 
vào nhiệm vụ và tự trị là định chế duy nhất có khả năng hoạt động. 
[Muốn có] thành quả đòi hỏi sự chú tâm rõ ràng và sự tập trung hẹp. 
Các định chế đa mục đích không hoàn thành [nhiệm vụ]. Những thành 
tựu của 150 năm qua trong mỗi một lĩnh vực là thành tựu của sự chú 
tâm hẹp, sự tập trung hẹp, và các giá trị thiển cận coi mình là trung 
tâm. Tất cả các định chế hoạt động của xã hội hiện đại đều được 
chuyên môn hóa. Tất cả chúng đều quan tâm chỉ đến nhiệm vụ riêng 
của mình. Bệnh viện tồn tại để điều trị bệnh nhân. Phòng cứu hỏa tồn 
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tại để ngăn ngừa và dập tắc các đám cháy. Doanh nghiệp kinh doanh 
tồn tại để thỏa mãn các nhu cầu kinh tế. Những tiến bộ lớn về y tế 
công chủ yếu là kết quả của các tổ chức đứng một mình, tập trung vào 
một chứng bệnh hay vào một phần của cơ thể con người và không để 
ý đến mọi thứ khác (hãy lưu ý đến Hội Ung thư Mỹ, Hội Tim mạch 
Mỹ, Hội Phổi Mỹ, Hội Sức khỏe Tâm thần Mỹ, và v.v.). 

Mỗi khi một định chế vượt xa sự tập trung hẹp, nó ngừng thực hiện. 
Các bệnh viện thử vượt quá điều trị bệnh sang “giáo dục y tế” và 
“ngăn ngừa bệnh” đã thất bại thảm hại. Có nhiều lý do vì sao trường 
công của Mỹ gặp rắc rối. Nhưng chắc chắn một lý do nổi bật là, 
chúng ta, tất yếu, đã thử biến trường học thành tác nhân của cải cách 
xã hội và chủng tộc và của sự hội nhập xã hội và chủng tộc. Trường 
học ở tất cả các nước khác, kể cả các nước có những vấn đề xã hội 
nghiêm trọng riêng của mình (thí dụ, Pháp, với số dân nhập cư lớn), 
đã bám vào mục đích duy nhất là dạy trẻ em học đọc. Và chúng vẫn 
thành công trong nỗ lực duy nhất này. Người ta có thể lý lẽ (như tôi 
đã làm) rằng sự tập trung hiện thời vào “tạo giá trị cổ đông” như sứ 
mệnh duy nhất của doanh nghiệp kinh doanh do công chúng sở hữu là 
quá hẹp và thực ra có thể là tự-thất bại. Nhưng nó đã tạo ra một sự cải 
thiện thành tích tài chính của các doanh nghiệp này vượt quá bất cứ 
thứ gì một thế hệ trước đó đã nghĩ là có thể - và vượt xa cái mà cùng 
doanh nghiệp ấy tạo ra khi chúng thử thỏa mãn nhiều mục tiêu, tức là, 
khi chúng được vận hành (như tôi phải thú nhận tôi đã chủ trương 
trong nhiều năm) theo “những lợi ích cân đối tốt nhất” của tất cả 
những người liên quan, thức là, của các cổ đông, nhân viên, các khách 
hàng, các cộng đồng địa phương, và v.v. 

Một hiện tượng xã hội nổi bật của ba mươi năm qua ở Hoa Kỳ, sự 
tăng trưởng bùng nổ của “các siêu-nhà thờ” mới (bây giờ bắt đầu 
được bắt chước ở châu Âu), dựa vào sự hiến dâng của các tổ chức này 
cho một mục đích duy nhất: phát triển tinh thần tôn giáo của giáo dân. 
Sự sa sút của các tổ chức tiền bối của chúng, các nhà thờ Tin lành tự 
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do của các năm đầu thế kỷ hai mươi, chủ yếu có thể truy nguyên về 
việc chúng thử thực hiện quá nhiều thứ cùng một lúc- trước hết, về 
việc chúng thử trở thành các cơ quan của cải cách xã hội cũng như 
những người lãnh đạo tinh thần. 

Mặt mạnh của tổ chức đa nguyên hiện đại là, nó là một định chế có 
một mục đích duy nhất. Và mặt mạnh đó phải được duy trì. Nhưng 
đồng thời cộng đồng cũng phải được duy trì – và trong nhiều trường 
hợp nó phải được xây dựng lại. 

Làm thế nào để cân bằng hai thứ, lợi ích chung và mục tiêu đặc biệt 
của định chế, là câu hỏi mà chúng ta phải trả lời. Nếu chúng ta không 
thể thực hiện sự hội nhập này, thì chủ nghĩa đa nguyên mới sẽ chắc 
chắn phá hủy mình, theo cách mà chủ nghĩa đa nguyên cũ đã làm năm 
trăm năm trước. Nó sẽ tự hủy hoại mình bởi vì nó sẽ phá hủy cộng 
đồng. Nhưng nếu cùng lúc đó các định chế bỏ tính đơn mục đích của 
mình hay thậm chí cho phép mục đích đó yếu đi, thì chủ nghĩa đa 
nguyên mới sẽ tự hủy hoại do thiếu thành tích. 
  

Sự lãnh đạo Vượt quá các Bức tường 

CHÚNG TA biết rằng có thể đạt được sự hội nhập này. Thực ra đã có 
rồi khá nhiều trường hợp thành công. Cái cần đối với những người 
lãnh đạo của tất cả các định chế là nhận trách nhiệm lãnh đạo vượt 
quá các bức tường. Họ phải lãnh đạo các định chế riêng của họ và đưa 
chúng đạt thành tích. Điều này đòi hỏi sự tập trung chuyên tâm về 
phía định chế. Nhưng đồng thời các thành viên của tổ chức – và 
không chỉ những người ở trên đỉnh – phải nhận trách nhiệm cộng 
đồng vượt quá các bức tường của tổ chức của riêng họ. 

Có một chiều kích tài chính của sự hội nhập này: sự trợ giúp tài chính 
cho các tổ chức cộng đồng tự trị bởi cả chính phủ và doanh nghiệp. 
Có một chiều kích thành quả đối với nó: tổ chức của các đối tác vì 
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nhiệm vụ chung giữa các loại định chế khác nhau. Có một chiều kích 
cá nhân: người của các định chế làm việc với tư cách tình nguyện 
viên trong các tổ chức cộng đồng; những người thành công ở độ tuổi 
trung niên phát triển sự nghiệp thứ hai bằng chuyển, thí dụ, từ kế toán 
trưởng bộ phận trong một công ty lớn để thành kế toán trưởng trong 
một bệnh viện phi lợi nhuận; và phát triển các sự nghiệp song song 
bởi những người ở nửa sau của cuộc đời mình bằng nhận một nhiệm 
vụ lớn và một sự giao việc lớn ở bên ngoài trong khi vẫn giữ công 
việc làm ban đầu. 

Nhưng trên hết cần đến một nếp suy nghĩ khác. Cần có sự chấp nhận 
của những người lãnh đạo trong mỗi một định chế và trong mỗi một 
khu vực rằng, với tư cách những người lãnh đạo, họ có hai trách 
nhiệm. Họ chịu trách nhiệm và có trách nhiệm giải trình đối với thành 
quả của định chế của họ, và điều đó đòi hỏi họ và các định chế của họ 
phải tập trung, chú tâm, hạn chế. Họ cũng chịu trách nhiệm, tuy vậy, 
đối với cộng đồng như một tổng thể. Điều này đòi hỏi sự cam kết. Nó 
đòi hỏi sự sẵn sàng chấp nhận rằng các định chế khác có các giá trị 
khác, sự tôn trọng các giá trị này, và sự sẵn lòng để biết được các giá 
trị này là gì. Nó đòi hỏi làm việc cần cù. Nhưng trên hết nó đòi hỏi sự 
cam kết, sự tin chắc, sự hiến dâng cho lợi ích chung. Đúng, mỗi định 
chế là tự trị và phải làm công việc riêng của mình theo cách mỗi nhạc 
cụ trong một dàn nhạc chơi chỉ phần dành cho mình. Nhưng cũng có 
bản tổng phổ, cộng đồng. Và chỉ nếu mỗi nhạc cụ đóng góp cho bản 
tổng phổ thì mới có nhạc. Khác đi thì chỉ có tiếng ồn. 

Và cuốn sách này là về bản tổng phổ.  
 
Bài báo này được đăng trong Leader to Leader, No. 14 Fall 1999 là Chương 1 của cuốn Lãnh 
đạo Vượt quá các Bức tường - Leading Beyond the Walls  do Frances Hesselbein, Marshall 
Goldsmith, Iain Somerville biên tập, Jossey-Bass Publishers, September 1999; ISBN: 
0787945935. 
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Vượt quá Cách mạng Thông tin 

 
Beyond the Information Revolution 

by Peter F. Drucker 
The Atlantic Monthly; Oct. 1999, pp. 47-57 

 
Tác giả dùng lịch sử để đo tầm quan trọng của thương mại điện tử (e-
commerce) – “một sự phát triển hoàn toàn bất ngờ” – và để rọi ánh 

sáng lên tương lai của “người lao động tri thức”, từ do chính ông đặt 
ra. 

 
ác động cách mạng thật sự của Cách mạng Thông tin mới vừa bắt 
đầu cảm nhận được. Nhưng không phải “thông tin” là cái cấp 

nhiên liệu cho tác động này. Không phải là “trí tuệ nhân tạo”. Không 
phải là ảnh hưởng của máy tính và xử lí dữ liệu về việc ra quyết định, 
lập chính sách hay chiến lược. Nó là cái gì đó mà hầu như đã chẳng ai 
đoán trước hay, quả thực, ngay cả đã nói đến mười hay mười lăm năm 
trước: e-commerce - thương mại điện tử – tức là, sự nổi lên bùng nổ 
của Internet như một kênh phân phối toàn cầu chủ yếu, có lẽ cuối 
cùng là kênh phân phối chính cho hàng hóa, dịch vụ, và, đáng ngạc 
nhiên, cho các việc làm quản lý và chuyên nghiệp. Điều này làm thay 
đổi căn bản các nền kinh tế, các thị trường, và cơ cấu ngành: các sản 
phẩm và dịch vụ và dòng luân chuyển của chúng; phân mảng người 
tiêu dùng, các giá trị người tiêu dùng; việc làm và các thị trường lao 
động. Nhưng tác động có thể thậm chí còn lớn hơn lên xã hội và 
chính trị và, trước hết, lên cách chúng ta nhìn nhận thế giới và bản 
thân chúng ta trong đó. 

T 

 
Đồng thời, các ngành mới và gây ngạc nhiên không nghi ngờ gì nữa 
sẽ nổi lên, và nổi lên nhanh. Một đã ở đây rồi: công nghệ sinh học. 
Ngành khác: trang trại cá. Trong vòng năm mươi năm trang trại cá có 
thể biến chúng ta từ những người săn bắt và hái lượm trên biển thành 
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“các trại chủ biển” –hệt như một đổi mới tương tự khoảng 10.000 
trước đã biến tổ tiên chúng ta từ những người săn bắn và hái lượm 
trên mặt đất thành nhà nông và chủ trang trại. 
 
Có thể là, những công nghệ khác sẽ xuất hiện đột ngột, dẫn đến các 
ngành mới trọng đại. Thậm chí không thể phỏng đoán chúng có thể là 
gì. Nhưng rất có khả năng – quả thực gần như chắc chắn – chúng sẽ 
nổi lên, và nổi lên khá sớm. Và hầu như chắc chắn rằng ít trong số 
chúng – và ít ngành dựa trên chúng – sẽ lộ ra từ máy tính và công 
nghệ thông tin. Giống như công nghệ sinh học và trang trại cá, mỗi 
ngành sẽ nổi lên từ công nghệ độc đáo riêng và không ngờ của nó. 
 
Tất nhiên, đấy chỉ là những dự đoán. Nhưng chúng được đưa ra trên 
giả thiết rằng Cách mạng Thông tin sẽ tiến triển như vài “cuộc cách 
mạng” dựa trên công nghệ trước đây đã tiến triển trong 500 năm qua, 
từ cách mạng in ấn của Gutenberg, khoảng năm 1455. Đặc biệt giả 
thiết là, Cách mạng Thông tin sẽ giống như Cách mạng Công nghiệp 
của cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19. Và đó quả thực đã chính xác là 
cách mà Cách mạng Thông tin đã là trong năm mươi năm đầu của nó. 
 

Đường Sắt 

C 
 

ách mạng Thông tin bây giờ đang ở điểm mà Cách mạng Công 
nghiệp đã ở trong đầu các năm 1820, khoảng bốn mươi năm sau 

khi động cơ hơi nước được cải thiện của James Watt đầu tiên được 
ứng dụng, năm 1785, vào một hoạt động công nghiệp – xe sợi bông. 
Và động cơ hơi nước đối với Cách mạng Công nghiệp thứ nhất như là 
máy tính đối với Cách mạng Thông tin – là cái lẫy, cái kích thích, cái 
cò súng của nó, nhưng trên hết biểu tượng của nó. Gần như tất cả mọi 
người ngày nay đều tin rằng chẳng có gì trong lịch sử kinh tế đã từng 
chuyển động nhanh như, hay đã từng có một tác động lớn hơn Cách 
mạng Thông tin. Nhưng Cách mạng Công nghiệp đã chuyển động chí 
ít cũng nhanh thế trong cùng khoảng thời gian, và có lẽ đã có một tác 
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động ngang thế nếu không lớn hơn. Nhanh và không ồn ào nó đã cơ 
khí hóa tuyệt đại đa số các quá trình chế tạo, bắt đầu với sản xuất mặt 
hàng công nghiệp quan trọng nhất của thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19: vải 
dệt. Định luật Moore khẳng định rằng giá của yếu tố cơ bản của Cách 
mạng Thông tin, của microchip, sụt 50 phần trăm mỗi 18 tháng. Cũng 
đúng thế về các sản phẩm mà việc chế tạo chúng đã được cơ khí hóa 
bởi Cách mạng Công nghiệp thứ nhất. Giá vải dệt đã rớt 90 phần trăm 
trong năm mươi năm trải từ đầu thế kỷ 18. Sản lượng vải bông dệt đã 
tăng 150 lần chỉ riêng ở Anh trong cùng thời kỳ. Và tuy vải dệt đã là 
sản phẩm dễ thấy nhất của các năm đầu tiên, Cách mạng Công nghiệp 
đã cơ khí hóa sản xuất hầu như tất cả các mặt hành chính, như giấy, 
kính, da thuộc, và gạch. Tác động của nó không hề giới hạn trong các 
mặt hàng tiêu dùng. Sản xuất sắt và các mặt hàng sắt – thí dụ, dây 
thép – đã được cơ khí hóa và truyền động bằng máy hơi nước cũng 
nhanh như sản xuất vải dệt, với cùng tác động lên chi phí, giá, và sản 
lượng. Vào cuối các cuộc Chiến tranh Napoleon sản xuất súng đã 
dùng máy hơi nước ở khắp Châu Âu; súng cannon đã được làm ra 
nhanh hơn trước mười lần, và chi phí của nó rớt xuống hơn hai phần 
ba. Vào thời gian đó Eli Whitney tương tự đã cơ khí hóa việc chế tạo 
súng musket [hỏa mai] ở Mỹ và đã tạo ra ngành sản xuất hàng loạt 
đầu tiên. 
 
Bốn mươi hay năm mươi năm này đã tạo ra nhà máy và “giai cấp lao 
động”. Cả hai vẫn đã còn ít về số lượng vào giữa các năm 1820, ngay 
cả ở Anh, và không đáng kể về mặt thống kê. Nhưng về mặt tâm lý 
(và mau chóng cả về mặt chính trị nữa) họ đã trở nên chi phối. Trước 
khi có các nhà máy ở Mỹ, Elexander Hamilton đã đoán trước một 
nước được công nghiệp hóa trong Báo cáo về Chế tạo – Report on 
Manufacture năm 1791 của ông. Một thập niên sau, năm 1803, một 
nhà kinh tế học Pháp, Jean-Baptiste Say, đã thấy rằng Cách mạng 
Công nghiệp đã làm thay đổi kinh tế học bằng tạo ra “nhà kinh doanh-
nghiệp chủ - entrepreneur”. 
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Những hệ quả xã hội đã vượt xa nhà máy và giai cấp lao động. Như 
sử gia Paul Johnson đã chỉ ra, trong Lịch sử của Người Mỹ - A History 
of the American People (1997), chính sự tăng trưởng bùng nổ của 
ngành dệt dựa vào động cơ hơi nước đã là cái làm hồi sinh cảnh nô lệ. 
Được các nhà Sáng lập của Cộng hòa Mỹ coi là hầu như đã chết, tình 
trạng nô lệ lại ầm ầm sống lại khi máy tỉa hột bông – mau chóng được 
chạy bằng hơi nước – đã tạo ra cầu khổng lồ đối với lao động giá thấp 
và biến việc gây giống nô lệ trở thành ngành sinh lợi nhất của Mỹ 
trong một số thập niên. 
 
Cách mạng công nghiệp cũng đã có một tác động lớn lên gia đình. 
Gia đình hạt nhân từ lâu đã là đơn vị sản xuất. Trong trang trại và 
xưởng thủ công, chồng, vợ, và con cái đã làm việc cùng nhau. Nhà 
máy, hầu như lần đầu tiên trong lịch sử, đã đưa người lao động và 
công việc ra khỏi nhà và chuyển chúng vào nơi làm việc, để các thành 
viên gia đình lại đằng sau – dù là vợ chồng của các công nhân trưởng 
thành làm ở nhà máy hay, đặc biệt trong các giai đoạn đầu, bố mẹ của 
các công nhân trẻ em làm ở nhà máy. 
 
Quả thực, “khủng hoảng gia đình” đã không bắt đầu sau Chiến tranh 
Thế giới II. Nó đã bắt đầu với Cách mạng Công nghiệp - và thực ra đã 
là một kho mối lo của những người phản đối Cách mạng Công nghiệp 
và hệ thống nhà máy. (Mô tả hay nhất về sự chia lìa của công việc và 
gia đình, và về ảnh hưởng của nó lên cả hai, có lẽ là tiểu thuyết Thời 
buổi Khó khăn – Hard Times năm 1854 của Charles Dickens). 
 
Nhưng bất chấp tất cả những ảnh hưởng này, trong nửa đầu của thế kỷ 
Cách mạng Công nghiệp đã chỉ cơ khí hóa sản xuất các mặt hàng đã 
tồn tại suốt từ đầu. Nó đã làm tăng sản lượng rất nhiều và giảm chi 
phí rất lớn. Nó đã tạo ra cả những người tiêu dùng và các sản phẩm 
tiêu dùng. Nhưng bản thân các sản phẩm đã có suốt từ đầu. Và các 
sản phẩm được làm trong nhà máy mới đã chỉ khác các sản phẩm 
truyền thống ở chỗ chúng đồng đều, với ít khuyết tật hơn so với các 
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sản phẩm được bất cứ thợ thủ công nào trừ các thợ thủ công đỉnh cao 
của các thời kỳ trước làm ra. 
 
Đã có một ngoại lệ duy nhất, một sản phẩm mới, trong năm mươi 
năm đầu đó: tàu thủy hơi nước, trên thực tế do Robert Fulton làm ra 
đầu tiên năm 1807. Nó đã có ít tác động cho đến ba mươi hay bốn 
mươi năm sau. Thực ra, cho đến gần cuối thế kỷ 19 nhiều hàng hóa đã 
được vận chuyển trên các đại dương thế giới bằng tàu buồm hơn là 
bằng các tàu hơi nước. 
 
Rồi đường sắt đến, vào năm 1829, một sản phẩm thực sự chưa từng 
có tiền lệ, và nó đã vĩnh viễn làm thay đổi nền kinh tế, xã hội, và 
chính trị. 
 
Nhìn lại thì khó để hình dung vì sao sáng chế đường sắt lại kéo dài 
đến vậy. Đường ray để chuyển xe đã có ở các mỏ than từ rất lâu. Cái 
gì có thể hiển nhiên hơn là đặt một động cơ hơi nước lên xe để đánh 
xe đi, hơn là bắt người đẩy hay ngựa kéo? Nhưng đường sắt đã không 
nổi lên từ xe trong các mỏ. Nó đã được phát triển một cách khá độc 
lập. Và nó đã không được dự định để chở hàng hóa. Ngược lại, trong 
một thời gia dài nó chỉ được xem như một cách để chở người. Đường 
sắt trở thành phương tiện chuyên chở hàng ba mươi năm sau, ở Mỹ. 
(Thực ra, mãi đến tận các năm 1870 và 1880 các kỹ sư Anh, những 
người được thuê để xây dựng đường sắt của Nhật Bản mới được Tây 
phương hóa, đã thiết kế chúng để chở hành khách – và đến ngày này 
đường sắt Nhật không được trang bị để chở hàng hóa). Nhưng cho 
đến khi đường sắt đầu tiên thực sự bắt đầu hoạt động, nó đã hầu như 
không được dự kiến trước. 
 
Trong vòng năm năm, tuy vậy, thế giới phương Tây đã bị nhấn chìm 
bởi đợt hưng thịnh bột phát [boom] lớn nhất, chưa từng thấy trong 
lịch sử - cơn sốt đường sắt. Bị ngắt quãng bởi những sự phá sản ly kỳ 
nhất trong lịch sử kinh tế, đợt bột phát đã kéo dài ba mươi năm ở 
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Châu Âu, cho đến cuối các năm 1850, vào lúc đó các đường sắt chính 
của ngày hôm nay đã được xây dựng. Tại Mỹ nó tiếp tục thêm ba 
mươi năm nữa, và ở các khu vực xa xôi hẻo lánh – Argentina, Brazil, 
miền Á châu nước Nga, Trung Quốc – cho đến Chiến tranh Thế giới 
I. 
 
Đường sắt đã là yếu tố cách mạng thực sự của Cách mạng Công 
nghiệp, vì nó đã không chỉ tạo ra một chiều kinh tế mới, mà nó cũng 
nhanh chóng làm thay đổi cái tôi gọi là địa lý học tinh thần – mental 
geography. Lần đầu tiên trong lịch sử con người đã có tính lưu [di] 
động thực sự. Lần đầu tiên chân trời của người dân bình thường được 
mở rộng ra. Những người đương thời đã nhận ra ngay lập tức rằng 
một sự thay đổi căn bản về tâm tính đã diễn ra. (Một tường thuật hay 
về điều này có thể thấy trong tiểu thuyết Middlemarch của George 
Eliot năm 1871 chắc chắn là sự miêu tả hay nhất về xã hội của Cách 
mạng Công nghiệp trong chuyển đổi). Như sử gia Pháp vĩ đại Fernand 
Braudel đã chỉ ra trong công trình lớn cuối cùng của ông, Bản sắc 
Pháp – The Identity of France (1986), chính đường sắt đã là cái biến 
nước Pháp thành một quốc gia, một nền văn hóa. Trước nó đã là một 
mớ của các khu vực độc lập, được gắn kết với nhau chỉ về mặt chính 
trị. Và vai trò của đường sắt trong tạo ra miền Tây Mỹ, đương nhiên, 
là chuyện cũ rích trong lịch sử Hoa Kỳ. 
 

Máy móc hóa [Routinization] 
 
Giống như Cách mạng Công nghiệp hai thế kỷ trước, cách mạng 
Thông tin cho đến nay – tức là, từ các máy tính đầu tiên, giữa các năm 
1940 – đã chỉ biến đổi các quá trình đã có suốt từ đầu. Thực ra, tác 
động thực tế của Cách mạng Thông tin đã không ở dạng “thông tin” 
chút nào. Hầu như chẳng tác động nào của thông tin được hình dung 
ra bốn mươi năm trước đã thực sự xảy ra. Thí dụ, hầu như đã không 
có thay đổi nào về cách các quyết định chính được đưa ra trong doanh 
nghiệp hay chính phủ. Nhưng Cách mạng Thông tin đã biến thành thủ 
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tục quen thuộc, đã máy móc hóa [routinized] các quá trình truyền 
thống trong vô số lĩnh vực. 
 
Phần mềm để lên dây đàn piano biến một quá trình tốn ba giờ theo 
cách truyền thống thành một quá trình tốn hai mươi phút. Có các phần 
mềm cho tính lương, cho quản lý kho hàng, cho lập lịch trình giao 
hàng, và cho tất cả các quá trình quen thuộc thường nhật của một 
doanh nghiệp. Vẽ sắp xếp bên trong của một tòa nhà lớn (sưởi, cung 
cấp nước, đường nước thải, và v.v.) như của một nhà tù hay một bệnh 
viện trước đây cần, chẳng hạn, hai mươi lăm người vẽ thiết kế có kỹ 
năng cao tốn năm mươi ngày; bây giờ có chương trình cho phép một 
người vẽ thiết kế hoàn tất công việc trong vài ngày, với một phần chi 
phí rất nhỏ. Có phần mềm để giúp người dân khai thuế của mình và 
phần mềm dạy bác sĩ nội trú làm thế nào để lấy một túi mật ra. Những 
người bây giờ đầu cơ trong thị trường cổ phiếu trực tuyến làm chính 
xác cái mà các bậc tiền bối của họ đã làm trong các năm1920 khi ở 
hàng giờ mỗi ngày tại một văn phòng môi giới. Quá trình đã chẳng 
thay đổi chút nào. Chúng đã được máy móc hóa, từng bước một, với 
sự tiết kiệm to lớn về thời gian và, thường, cả về chi phí. 
 
Tác động tâm lý của Cách mạng Thông tin, giống như của Cách mạng 
Công nghiệp, đã là rất to lớn. Nó đã có lẽ là tác động lớn nhất lên 
cách mà trẻ em học. Bắt đầu vào bốn tuổi (và thường sớm hơn), trẻ 
em bây giờ phát triển nhanh chóng kỹ năng máy tính, mau chóng vượt 
qua những người lớn tuổi hơn; máy tính là đồ chơi và công cụ học của 
chúng. Năm mươi năm kể từ đây rất có thể chúng ta sẽ kết luận rằng 
đã chẳng hề có “khủng hoảng giáo dục Mỹ” trong các năm kết thúc 
của thế kỷ hai mươi – đã chỉ có một sự không thích hợp ngày càng 
tăng giữa cách mà các trường học thế kỷ hai mươi đã dạy và cách mà 
trẻ em cuối thế kỷ hai mươi đã học. Cái gì đó tương tự đã xảy ra trong 
đại học thế kỷ mười sáu, hàng trăm năm sau sáng chế về máy in và 
con chữ in rời [có thể di chuyển được]. 
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Nhưng về cách chúng ta làm việc, Cách mạng Thông tin cho đến nay 
đơn giản mới chỉ máy móc hóa cái đã được làm suốt từ đầu. Ngoại lệ 
duy nhất là CD-ROM, được sáng chế ra khoảng hai mươi năm trước 
để trình bày các vở opera, các khóa học đại học, tác phẩm của một tác 
giả, theo cách hoàn toàn mới. Giống như tàu thủy hơi nước, CD-ROM 
vẫn chưa phổ biến ngay tức thì. 
 

Ý nghĩa của e-commerce 
 

-commerce đối với Cách mạng Thông tin là cái đường sắt đã là 
đối với Cách mạng Công nghiệp – một sự phát triển hoàn toàn 

mới, hoàn toàn không có tiền lệ, hoàn toàn bất ngờ. Và giống như 
đường sắt 170 năm trước, e-commerce đang tạo ra một đợt hưng thịnh 
bột phát mới và khác biệt, làm thay đổi nền kinh tế, xã hội, và chính 
trị một cách nhanh chóng. 

E 

 
Một thí dụ: Một công ty cỡ vừa ở vùng công nghiệp Trung Tây nước 
Mỹ, được thành lập trong các năm 1920 và bây giờ do cháu của nhà 
sáng lập vận hành, đã quen có khoảng 60 phần trăm thị trường về đĩa 
bát sứ rẻ tiền cho các tiệm ăn nhanh, các quán ăn tự phục vụ ở trường 
học và văn phòng, và các bệnh viện trong vòng bán kính một trăm 
dặm từ nhà máy của nó. Đồ sứ nặng và dễ vỡ, cho nên đồ sứ rẻ theo 
truyền thống được bán bên trong một khu vực nhỏ. Hầu như một sớm 
một chiều công ty này đã mất hơn nửa thị trường của nó. Một trong 
những khách hàng của nó, một quán ăn tự phục vụ ở bệnh viện nơi ai 
đó đã “lướt” trên Internet, đã phát hiện ra một nhà sản xuất Âu châu 
chào đồ sứ có chất lượng hình như tốt hơn với giá rẻ hơn và được gửi 
rẻ bằng máy bay. Trong vòng vài tháng các khách hàng chính trong 
vùng đã chuyển sang nhà cung cấp Âu châu. Ít trong số họ, có vẻ, 
nhận ra rằng – nói chi đến lo lắng về - đồ sứ đến từ Châu Âu. 
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Trong địa lý học tinh thần do đường sắt tạo ra, loài người đã làm chủ 
khoảng cách. Trong địa lý học tinh thần của e-commerce, khoảng 
cách đã bị loại ra. Chỉ có một nền kinh tế và một thị trường duy nhất. 
 
Một hệ quả của điều này là, mọi doanh nghiệp phải trở nên có tính 
cạnh tranh toàn cầu, cho dù nó sản xuất hay bán hàng chỉ trong một 
thị trường địa phương hay khu vực. Cạnh tranh không còn mang tính 
địa phương nữa – thực ra, nó không biết đường biên giới nào. Mỗi 
công ty đã trở thành xuyên quốc gia theo cách nó được vận hành. Còn 
công ty đa quốc gia truyền thống rất có thể trở thành lỗi thời. Nó chế 
tạo và phân phối trong các vùng địa lý riêng biệt, trong đó nó là một 
công ty địa phương. Nhưng trong e-commerce không có các công ty 
địa phương cũng chẳng có các vùng địa lý riêng biệt. Chế tạo ở đâu, 
bán ở đâu, và bán thế nào sẽ vẫn là các quyết định kinh doanh quan 
trọng. Nhưng thêm hai mươi năm nữa, chúng có thể không còn quyết 
định cái một công ty làm, nó làm như thế nào, và nó làm ở đâu. 
 
Đồng thời, vẫn còn chưa rõ loại hàng hóa và dịch vụ nào sẽ được bán 
thông qua e-commerce và loại nào sẽ hóa ra là không phù hợp với nó. 
Điều này đã từng đúng mỗi khi một kênh phân phối mới nổi lên. 
Chẳng hạn, vì sao đường sắt đã làm thay đổi cả địa lý học tinh thần 
lẫn địa lý học kinh tế của phương Tây, trong khi tàu thủy hơi nước – 
với tác động ngang nhau của nó lên thương mại thế giới và vận 
chuyển hành khách – lại không? Vì sao đã không có “cơn sốt tàu thủy 
hơi nước”? 
 
Cũng không rõ ngang thế đã là tác động của những thay đổi gần đây 
về các kênh phân phối – về sự chuyển, thí dụ, từ các cửa hàng tạp hóa 
địa phương sang siêu thị, rồi từ siêu thị riêng lẻ sang chuỗi siêu thị, và 
từ chuỗi siêu thị sang Wal-Mart và các chuỗi cửa hàng giảm giá khác. 
Đã rõ rồi là, sự chuyển sang e-commerce sẽ cũng đúng là chiết trung 
và bất ngờ. 
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Đây là vài thí dụ. Hai mươi năm trước nói chung người ta tin rằng 
trong vòng vài thập niên văn bản in sẽ được chuyển bằng điện tử đến 
màn hình máy tính của những người đặt mua riêng lẻ. Rồi những 
người đặt mua hoặc sẽ đọc văn bản trên màn hình máy tính của họ 
hay tải nó xuống và in ra. Đây đã là giả thiết làm nền tảng cho CD-
ROM. Như thế nhiều báo và tạp chí, không hề chỉ ở Hoa Kỳ, thiết lập 
mình trực tuyến: ít đã trở thành mỏ vàng cho đến nay. Nhưng bất cứ 
ai hai mươi năm trước đi tiên đoán việc kinh doanh của Amazon.com 
và barnesandnoble.com – tức là, có thể bán sách trên Internet nhưng 
được giao ở dạng sách in, nặng nề của chúng – sẽ bị cười vào mặt11. 
Thế mà Amazon.com và barnesandnoble.com làm chính xác việc kinh 
doanh ấy, và họ làm trên toàn thế giới. Amazon.com đã nhận được 
đơn đặt hàng đầu tiên của lần xuất bản ở Mỹ của cuốn sách mới đây, 
cuốn Những thách thức Quản lý cho Thế kỷ 21 – Management 
Challenges for the 21 st Century (1999) của tôi, và đơn đặt mua đến 
từ Argentina. 
 
Một thí dụ khác: Mười năm trước một trong những công ty ôtô hàng 
đầu thế giới đã tiến hành một nghiên cứu kỹ lưỡng về tác động được 
kỳ vọng của Internet khi đó đang nổi lên đối với việc bán xe. Nó kết 
luận rằng Internet sẽ là một kênh phân phối chủ yếu cho xe cũ, nhưng 
các khách hàng vẫn muốn xem xe mới, sờ mó chúng, thử lái chúng. 
Trong thực tế, chí ít cho đến nay, phần lớn xe cũ vẫn được mua không 
trên Internet mà ở bãi của đại lý. Tuy nhiên, đến nửa của tất cả các xe 
mới (trừ xe xa hoa) bán được bây giờ có thể lại thực sự “được mua” 
qua Internet. Các đại lý chỉ giao xe mà khách hàng đã lựa chọn trước 
lâu khi họ bước vào đại lý. Điều này có nghĩa gì đối với tương lai của 
đại lý ôtô địa phương, doanh nghiệp nhỏ sinh lời nhất của thế kỷ 20? 
 
Một thí dụ nữa: Những người buôn bán trong đợt bột phát thị trường 
cổ phiếu Mỹ của năm 1998 và 1999 ngày càng mua và bán trực tuyến. 

                                                 
11 nguyên văn: bị cười đuổi khỏi bục diễn thuyết. 
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Nhưng các nhà đầu tư có vẻ chuyển khỏi việc mua trực tuyến. Phương 
tiện đầu tư chính ở Hoa Kỳ là các quỹ tương tế. Và trong khi hầu như 
một nửa của tất cả các quỹ tương tế vài năm trước đã được mua trực 
tuyến, người ta ước lượng rằng con số sẽ rớt xuống 35 phần trăm vào 
năm tới và 20 phần trăm vào năm 2005. Điều này ngược lại với cái 
“mọi người đều trông đợi” mười hay mười lăm năm trước. 
 
Điều này minh họa một ảnh hưởng quan trọng khác của e-commerce. 
Các kênh phân phối mới làm thay đổi ai là khách hàng. Chúng làm 
thay đổi không chỉ cách khách hàng mua mà cả cái họ mua. Chúng 
làm thay đổi ứng xử của khách hàng, các hình mẫu tiết kiệm, cấu trúc 
ngành – tóm lại, toàn bộ nền kinh tế. Đấy là cái đang xảy ra bây giờ, 
và không chỉ ở Hoa Kỳ mà ngày càng ở phần còn lại của thế giới phát 
triển, và ở nhiều nước đang nổi lên, bao gồm cả Trung Hoa đại lục. 
 

Luther, Machiavelli và cá Hồi 

Đ 
 

ường sắt biến Cách mạng Công nghiệp thành sự việc đã rồi. Cái 
đã là cách mạng trở thành chế định. Và đợt hưng thịnh do nó gây 

ra đã kéo dài gần một trăm năm. Công nghệ của máy hơi nước đã 
không kết thúc với đường sắt. Nó đã dẫn đến turbine hơi trong các 
năm 1880 và 1890, và trong các năm 1920 và 1930 đến những đầu 
máy xe lửa Mỹ tráng lệ cuối cùng, được những người ái mộ đường sắt 
rất yêu quý. Nhưng công nghệ tập trung vào động cơ hơi nước và vào 
hoạt động chế tạo đã thôi không còn là trung tâm nữa. Thay vào đó 
động lực học của công nghệ đã chuyển sang các ngành hoàn toàn mới 
đã nổi lên ngay sau khi đường sắt được sáng chế ra, và chẳng ngành 
nào trong số đó có quan hệ gì với hơi nước hay động cơ hơi nước cả. 
Đầu tiên là điện tín và nghề nhiếp ảnh trong các năm 1830, tiếp ngay 
sau là quang học và thiết bị trang trại. Ngành phân bón mới và khác, 
bắt đầu vào cuối các năm 1830, nhanh và không ồn ào đã biến đổi 
ngành nông nghiệp. Chăm sóc sức khỏe công đã trở thành một ngành 
lớn và trung tâm, với kiểm dịch, tiêm chủng, cung cấp nước sạch và 
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cống rãnh, những cái lần đầu tiên trong lịch sử đã làm cho đô thị trở 
thành nơi ở có lợi cho sức khỏe hơn thôn quê. Đồng thời thuốc gây 
mê xuất hiện lần đầu tiên. 
 
Với những công nghệ mới chủ yếu này các định chế xã hội mới đã 
xuất hiện: dịch vụ bưu chính hiện đại, nhật báo, ngân hàng đầu tư, và 
ngân hàng thương mại, chỉ nêu vài thứ. Chẳng cái nào trong số chúng 
có liên quan gì đến máy hơi nước hay đến Cách mạng Công nghiệp 
nói chung. Chính những ngành và các định chế mới này là cái vào 
năm 1850 đã chi phối phong cảnh công nghiệp và kinh tế của các 
nước phát triển. 
 
Điều này rất giống với cái đã xảy ra trong cách mạng in ấn – cuộc 
cách mạng đầu tiên trong các cuộc cách mạng công nghệ đã tạo ra thế 
giới hiện đại. Trong năm mươi năm sau 1455, khi Gutenberg đã hoàn 
chỉnh máy in và chữ in rời [có thể di chuyển được] ông đã tiếp tục 
hàng năm trời, cách mạng in ấn đã quét qua Châu Âu và đã làm thay 
đổi hoàn toàn nền kinh tế của nó và tâm lý của nó. Nhưng những sách 
được in trong năm mươi năm đầu, được gọi là những cuốn sách in đầu 
tiên, phần lớn đã chứa cùng văn bản mà các thầy tu đã cần mẫn chép 
bằng tay suốt hàng thế kỷ trong các phòng viết ở tu viện: các tiểu luận 
về tôn giáo và mọi thứ còn lại của các tác phẩm cổ. Khoảng 7.000 đầu 
sách đã được xuất bản trong năm mươi năm đầu tiên đó, với 35.000 
bản. Chí ít 6.700 của các đầu sách này đã là các đầu sách truyền 
thống. Nói cách khác, trong năm mươi năm đầu của nó, ngành in đã 
biến các sản phẩm thông tin và truyền thông truyền thống thành sẵn 
có và ngày càng rẻ. Nhưng rồi, khoảng sáu mươi năm sau Gutenberg 
xuất hiện Kinh thánh bằng tiếng Đức của Luther – hàng ngàn hàng 
ngàn bản được bán tức thì với giá thấp không thể tưởng tượng nổi. 
Với Kinh thánh của Luther công nghệ in mới báo hiệu sự khởi đầu 
của một xã hội mới. Nó đã mở ra giáo phái Tin lành, chinh phục nửa 
Châu Âu, và trong vòng hai mươi năm nữa, nó đã buộc Nhà thờ Công 
giáo phải cải tổ mình trong nửa [Châu Âu] kia. Luther đã dùng 
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phương tiện truyền thông mới của in ấn để khôi phục tôn giáo thành 
trung tâm của đời sống cá nhân và của xã hội. Và việc này đã gây ra 
một thế kỷ rưỡi của cải cách tôn giáo, nổi loạn tôn giáo, các cuộc 
chiến tranh tôn giáo. 
 
Tuy nhiên, trong cùng thời gian mà Luther dùng máy in với ý định 
được thú nhận công khai về phục hồi đạo Cơ Đốc, Machiavelli đã viết 
và xuất bản cuốn Quân vương – The Prince (1513), cuốn sách phương 
Tây đầu tiên trong hơn một ngàn năm không chứa một trích dẫn kinh 
thánh duy nhất nào và không dẫn chiếu đến các tác giả cổ. Ngay lập 
tức Quân vương trở thành “cuốn sách bán chạy nhất khác” của thế kỷ 
mười sáu, và là cuốn sách khét tiếng nhất nhưng cũng có ảnh hưởng 
nhất của nó. Nhanh và không ầm ĩ đã có nhiều tác phẩm thế tục thuần 
túy, cái mà ngày nay chúng ta gọi là văn học: các tiểu thuyết và sách 
khoa học, lịch sử, chính trị, và mau chóng, kinh tế học. Không lâu 
trước khi dạng nghệ thuật thế tục thuần túy đầu tiên , ở Anh, đã xuất 
hiện nhà hát hiện đại. Các định chế xã hội mới tinh cũng đã nảy sinh: 
dòng tu Jesuit [Tên], bộ binh Tây Ban Nha, hải quân hiện đại đầu tiên, 
và, cuối cùng, nhà nước quốc gia có chủ quyền. Nói cách khác, cách 
mạng in ấn đã đi theo cùng quỹ đạo như Cách mạng Công nghiệp, bắt 
đầu 300 năm sau, đã đi, và như Cách mạng Thông tin ngày nay. 
 
Các ngành mới và các định chế mới sẽ là gì, chưa ai có thể nói cả. Đã 
chẳng có ai trong các năm 1520 nhìn thấy trước văn học thế tục, nói 
chi đến nhà hát thế tục. Đã chẳng có ai trong các năm 1820 nhìn thấy 
trước điện tín, hay chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hay nhiếp ảnh. 
 
Một thứ duy nhất (lại nói lần nữa) rất có khả năng, nếu không gần như 
chắc chắn, là hai mươi năm tới sẽ thấy sự nổi lên của nhiều ngành 
mới. Đồng thời, hầu như chắc chắn rằng ít trong số chúng sẽ hiện ra 
từ công nghệ thông tin, máy tính, xử lý dữ liệu, hay Internet. Điều này 
được tất cả các tiền lệ lịch sử cho thấy. Nhưng cũng đúng về các 
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ngành đang nổi lên nhanh rồi. Công nghệ sinh học, như đã được nhắc 
đến, đang ở đây rồi. Trang trại cá cũng vậy. 
 
Hai mươi năm trước cá hồi đã là một món cao lương mĩ vị. Bữa ăn 
quy ước điển hình cho sự lựa chọn giữa thịt gà và thịt bò. Ngày nay cá 
hồi là một món ăn thường, và là một lựa chọn khác trong thực đơn. 
Ngày nay hầu hết cá hồi không được bắt ở biển hay ở sông mà được 
nuôi trong một trang trại cá. Cũng ngày càng đúng thế đối với cá hồi 
sông. Hình như mau chóng sẽ đúng với nhiều loại cá khác. Thí dụ, cá 
bơn, đối với hải sản như thịt lợn đối với thịt, vừa đi vào sản xuất biển 
hàng loạt. Điều này không nghi ngờ gì sẽ dẫn đến sự tiến hóa di 
truyền của các loại cá mới và khác, hệt như việc thuần hóa cừu, bò, và 
gà thành gia súc, đã dẫn đến sự phát triển của các giống mới trong số 
chúng. 
 
Nhưng có lẽ có cả tá hay khoảng ấy các công nghệ đang ở giai đoạn 
mà công nghệ sinh học đã ở hai mươi lăm năm trước – tức là, sẵn 
sàng nổi lên. 
 
Cũng có dịch vụ đang chờ sinh ra: bảo hiểm phòng ngừa rủi ro ngoại 
hối. Bây giờ mọi doanh nghiệp là một phần của nền kinh tế toàn cầu, 
sự bảo hiểm như vậy cũng cực kỳ cần như bảo hiểm phòng ngừa rủi 
ro vật lý (hỏa hoạn, lụt bão) trong các giai đoạn đầu của Cách mạng 
Công nghiệp, khi bảo hiểm truyền thống nổi lên. Tất cả tri thức cần 
thiết cho bảo hiểm ngoại hối là sẵn có; chỉ bản thân định chế thì vẫn 
còn thiếu.  
 
Hai hay ba thập niên tới chắc sẽ thấy nhiều thay đổi công nghệ thậm 
chí lớn hơn sự thay đổi đã xảy ra trong các thập niên từ khi máy tính 
ra đời, và cả sự thay đổi thậm chí lớn hơn trong cơ cấu ngành, trong 
phong cảnh kinh tế và có lẽ trong phong cảnh xã hội nữa. 
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Quý ông đối lại Nhà Công nghệ 
 

ác ngành mới, nổi lên sau đường sắt, về mặt công nghệ đã ít nhờ 
vào động cơ hơi nước hay Cách mạng Công nghiệp nói chung. 

Chúng đã không là “con ruột” của nó – nhưng chúng đã là “con tinh 
thần” của nó. Chúng đã là có thể chỉ bởi vì nếp nghĩ do Cách mạng 
Công nghiệp tạo ra và các kỹ năng do nó phát triển. Đấy là một nếp 
nghĩ chấp nhận – quả thực, hăm hở hoan nghênh – sự sáng chế và sự 
đổi mới. Đó là một nếp nghĩ chấp nhận và nhiệt thành chào đón các 
sản phẩm mới và dịch vụ mới. 

C 

 
Nó cũng đã tạo ra các giá trị xã hội làm cho các ngành mới là có thể. 
Trước hết, nó đã tạo ra “nhà công nghệ”. Thành công xã hội và tài 
chính từ lâu đã quên nhà công nghệ Mỹ trọng đại đầu tiên, Eli 
Whitney, mà máy tỉa hột bông của ông, trong năm 1793, đã là trung 
tâm đối với thắng lợi của Cách mạng Công nghiệp như máy hơi nước 
đã là. Nhưng một thế hệ sau, nhà công nghệ - vẫn là người tự học – đã 
trở thành anh hùng dân gian Mỹ và cả được chấp nhận về mặt xã hội 
lẫn được thưởng công về mặt tài chính. Samuel Moore, nhà sáng chế 
ra điện tín, đã có thể là tấm gương đầu tiên; Thomas Edison đã trở 
thành lỗi lạc nhất. Ở Châu Âu “doanh nhân” từ lâu vẫn là hạ đẳng về 
mặt xã hội, nhưng kỹ sư được đào tạo đại học vào năm 1830 hay 1840 
đã trở thành một “nhà chuyên nghiệp” đáng kính. 
 
Vào các năm 1850 Anh đã mất ưu thế của nó và với tư cách một nền 
kinh tế công nghiệp, đầu tiên đã bị Hoa Kỳ rồi bị Đức vượt qua. Nhìn 
chung đã được chấp nhận rằng điều đó chẳng vì lý do kinh tế cũng 
không vì lý do công nghệ. Nguyên nhân chính là nguyên nhân xã hội. 
Về mặt kinh tế, và đặc biệt về mặt tài chính, Anh vẫn là cường quốc 
lớn cho đến Chiến tranh Thế giới I. Về mặt công nghệ nó đã đứng 
vững suốt thế kỷ mười chín. Thuốc nhuộm tổng hợp, các sản phẩm 
đầu tiên của công nghiệp hóa chất, đã được sáng chế ra ở Anh, và 
turbine hơi nước cũng thế. Nhưng nước Anh đã không chấp nhận nhà 
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công nghệ về mặt xã hội. Anh ta chẳng bao giờ trở thành một “quý 
ông”. Người Anh đã xây dựng các trường kỹ thuật hàng đầu ở Ấn Độ 
nhưng gần như chẳng cái nào ở trong nước. Không nước nào đã kính 
trọng “nhà khoa học” đến vậy – và, quả thực, Anh đã giữ vững sự 
lãnh đạo trong vật lý suốt thế kỷ mười chín, từ James Clerk Maxwell 
và Michael Faraday suốt đến Ernest Rutherford. Nhưng nhà công 
nghệ vẫn còn là một “thương gia”. (Thí dụ, Dickens đã công khai coi 
khinh chủ thợ sắt mới phất lên trong tiểu thuyết Ngôi Nhà Lạnh lẽo - 
Bleak House của ông năm 1853). 
 
Nước Anh cũng đã chẳng phát triển nhà tư bản mạo hiểm [venture 
capitalist], người có phương tiện và tâm tính để tài trợ cái không được 
dự kiến và chưa được chứng minh. Một sáng chế Pháp, được miêu tả 
sinh động trong tác phẩm bất hủ Tấn trò đời –La Comédie humaine 
của Balzac, trong các năm 1840, nhà tư bản mạo hiểm được chế định 
hóa ở Hoa Kỳ bởi J. P. Morgan và, đồng thời, ở Đức và Nhật Bản bởi 
ngân hàng đa năng. Nhưng, nước Anh, tuy nó đã sáng chế ra và phát 
triển ngân hàng thương mại để tài trợ thương mại, đã không có định 
chế để tài trợ ngành công nghiệp cho đến khi hai người tị nạn Đức, S. 
G. Warburg và Henry Grunfeld, bắt đầu một ngân hàng khởi nghiệp 
[entrepreneurial bank] ở London, ngay trước Chiến tranh Thế giới II. 
 

Mua chuộc Người lao động Tri thức 
 

ó thể cần cái gì để ngăn Hoa Kỳ khỏi trở thành nước Anh của thế 
kỷ hai mươi mốt? Tôi tin chắc rằng cần một sự thay đổi quyết liệt 

về nếp nghĩ xã hội – hệt như sự lãnh đạo trong nền kinh tế công 
nghiệp sau đường sắt đã đòi hỏi sự thay đổi mạnh mẽ từ “nhà buôn” 
đến “nhà công nghệ” hay “kỹ sư”. 

C 

 
Cái chúng ta gọi là Cách mạng Thông tin thực sự là một cuộc Cách 
mạng Tri thức. Cái đã làm cho có thể để máy móc hóa, lề thói hóa 
[routinize] các quá trình không phải là máy, thiết bị; máy tính chỉ là 
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cái lẫy, cái kích thích, cái cò súng. Phần mềm là sự tổ chức lại công 
việc truyền thống, dựa trên kinh nghiệm của hàng thế kỷ, thông qua 
việc áp dụng tri thức và đặc biệt phân tích có hệ thống, có logic. Chìa 
khóa không phải là điện tử học; nó là khoa học nhận thức. Điều này 
có nghĩa rằng chìa khóa để duy trì sự lãnh đạo trong nền kinh tế và 
trong công nghệ sắp nổi lên chắc là sự định vị xã hội của các nhà 
chuyên nghiệp tri thức và sự chấp nhận xã hội đối với các giá trị của 
họ. Đối với họ để vẫn là “những người làm công, các nhân viên” 
truyền thống và bị đối xử như vậy sẽ là có giá trị ngang như nước Anh 
đã đối xử với các nhà công nghệ của nó như bọn con buôn – và chắc 
sẽ có những hậu quả tương tự.  
 
Tuy vậy, ngày nay chúng ta đang lưỡng lự - để duy trì nếp nghĩ truyền 
thống, trong đó vốn là nguồn lực chủ chốt và người bỏ vốn là ông 
chủ, trong khi mua chuộc những người lao động tri thức để thỏa mãn 
vẫn là người làm công bằng cách cho họ các phần thưởng và quyền 
chọn cổ phiếu. Nhưng việc này, nếu nó có thể hoạt động chút nào, chỉ 
có thể hoạt động chừng nào các ngành nổi lên được hưởng sự hưng 
thịnh bột phát của thị trường-cổ phiếu, như các công ty Internet đang 
hưởng.12 Các ngành chủ chốt tiếp theo chắc sẽ ứng xử giống các 
ngành truyền thống hơn nhiều – tức là, tăng một cách chậm, đau đớn, 
cần mẫn. 
 
Các ngành ban đầu của Cách mạng Công nghiệp – dệt bông, sắt, 
đường sắt – đã là các ngành hưng thịnh bột phát, đã tạo ra các tỷ phú 
một sớm một chiều, giống như các banker mạo hiểm của Balzac và 
giống ông chủ thợ sắt của Dickens, những người trong vài năm từ 
phận đầy tớ tại gia lớn lên thành “thủ lĩnh của ngành”. Các ngành nổi 
lên sau 1830 cũng đã tạo ra các triệu phú. Nhưng chúng đã cần đến 
hai mươi năm để làm vậy, và đó là hai mươi năm làm ăn cật lực, tranh 

                                                 
12 Khi tác giả viết tiểu luận này cơn sốt các công ty dot-com đang lên, và chỉ hơn 
một năm sau đã vỡ.  
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đấu, thất vọng và thất bại, tằn tiện. Điều này có khả năng đúng đối với 
các ngành sẽ nổi lên từ bây giờ trở đi. Nó đã đúng rồi đối với công 
nghệ sinh học. 
 
Mua chuộc những người lao động tri thức, mà các ngành này phụ 
thuộc vào họ, vì thế sẽ đơn giản không có kết quả. Những người lao 
động tri thức chủ chốt trong các doanh nghiệp này chắc chắn vẫn sẽ 
kỳ vọng được chia sẻ kết quả lao động của họ về mặt tài chính. 
Nhưng những thành quả tài chính chắc sẽ cần thời gian dài hơn để 
chín, nếu chúng có chín chút nào. Và khi đó, có lẽ trong vòng mười 
năm hay khoảng ấy, vận hành một doanh nghiệp với “giá trị cổ đông” 
(ngắn hạn) như mục tiêu và sự biện minh đầu tiên – nếu không phải 
duy nhất – của nó sẽ trở nên phản tác dụng. Thành tích trong các 
ngành dựa trên tri thức này ngày càng sẽ phụ thuộc vào việc vận hành 
tổ chức sao cho để thu hút, giữ, và tạo động cơ thúc đẩy những người 
lao động tri thức. Khi điều này không còn có thể làm được nữa bằng 
thỏa mãn tính tham lam của những người lao động tri thức, như chúng 
ta bây giờ đang thử làm, nó sẽ phải được làm bằng cách thỏa mãn các 
giá trị của họ, bằng cách cho họ sự công nhận xã hội và quyền lực xã 
hội. Nó sẽ phải được làm bằng biến họ từ các thuộc cấp thành các bạn 
điều hành, và từ các nhân viên, từ những người làm công, dù được trả 
cao đến đâu, thành các đối tác. 
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Quản lý Tri thức Có nghĩa là Quản lý Bản thân 

Managing Knowledge Means Managing Oneself, by Peter F. Drucker 

Leader to Leader, No. 16 Spring 2000 

TRONG vài trăm năm nữa, khi lịch sử của thời chúng ta sẽ được 
viết từ viễn cảnh dài hạn, chắc các nhà sử học sẽ thấy sự kiện 
quan trọng nhất không phải là công nghệ, không phải là Internet, 
không phải là thương mại điện tử. Nó là sự thay đổi chưa từng xảy 
ra về thân phận con người. Lần đầu tiên -theo nghĩa đen- số người 
đông đáng kể và ngày càng tăng đã có các lựa chọn. Lần đầu tiên, 
họ sẽ phải quản lý bản thân mình. Và xã hội hoàn toàn không 
được chuẩn bị trước cho việc đó. 

 

 

 

 

  

 

Suốt lịch sử, hầu như chẳng có ai đã có các lựa chọn. Cho đến khoảng 
1900, ngay cả ở các nước phát triển cao nhất, tuyệt đại đa số đã theo 
con đường làm ăn của cha họ - nếu họ may mắn. Nếu cha của bạn là 
một nông dân, bạn là một nông dân. Nếu ông là thợ thủ công, bạn là 
một thợ thủ công. Đã chỉ có sự di động xuống dưới, đã không có sự di 
động lên trên. 

Bây giờ đột nhiên một số đông người có các lựa chọn. Hơn nữa, họ sẽ 
có nhiều hơn một nghề nghiệp, bởi vì đời làm việc của con người bây 
giờ là gần 60 năm – gấp ba lần khoảng thời gian làm việc của con 
người ở năm 1900. Những người trong chương trình quản lý điều 
hành của tôi (tuổi trung bình của họ là 45 và họ rất thành công) bảo 
tôi, bảo một con người, “tôi không muốn kết thúc sự nghiệp của mình 
ở nơi tôi đang làm việc hiện nay”.  
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Đầy sự Lựa chọn 

TRI THỨC đem lại sự lựa chọn. Nó cũng giải thích vì sao đột nhiên 
chúng ta có phụ nữ ở cùng các công việc như đàn ông. Về mặt lịch sử, 
đàn ông và đàn bà đã luôn luôn có sự tham gia ngang nhau trong lực 
lượng lao động – ý tưởng về các bà vợ nội trợ vô công rồi nghề là một 
ảo giác thế kỷ 19. Đàn ông và đàn bà đơn giản đã làm những việc 
khác nhau. Không có nền văn minh trong đó hai giới làm cùng một 
công việc. Tuy nhiên, công việc tri thức không biết đến giới tính, đàn 
ông và đàn bà làm cùng công việc. Điều này cũng là một thay đổi lớn 
về thân phận con người. 

Để thành công trong thế giới mới này, đầu tiên chúng ta sẽ phải nhận 
biết chúng ta là ai. Ít người, ngay cả những người rất thành công, có 
thể trả lời các câu hỏi, Anh có biết mình giỏi gì? Anh có biết cần phải 
học gì để tận dụng đầy đủ các mặt mạnh của mình? Thậm chí ít người 
hỏi mình những câu hỏi này. 

Ngược lại, đa số lại tự hào về sự không hiểu biết của mình. Có những 
người tháo vát lại tự hào về chuyện họ không biết đọc một bảng tổng 
kết tài sản. Thế mà ngày nay nếu bạn muốn là người hữu hiệu, bạn 
phải có khả năng đọc bảng quyết toán tài sản. Mặt khác, có các kế 
toán viên những người cũng tự hào ngang vậy về chuyện họ không 
thể hòa thuận với người khác! Tất nhiên, đó chẳng là chuyện đáng tự 
hào chút nào, bởi vì bất cứ ai có thể học để làm việc trôi chảy với 
những người khác. Rốt cuộc, chẳng khó để biết cách cư xử- và cách 
cư xử là cái cho phép con người hòa thuận với nhau.  
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Biết Mình 

SUỐT lịch sử loài người, chính những người siêu thành đạt – và chỉ 
những người siêu thành đạt – đã là những người biết khi nào phải nói 
“Không”. Họ luôn luôn biết với lấy cái gì. Họ biết đặt bản thân mình 
ở đâu. Bây giờ tất cả chúng ta sẽ phải học việc đó. Không khó lắm. 
Mấu chốt là - cái Leonardo da Vinci và Mozart đã làm – phải ghi chép 
các kết quả của những quyết định của chúng ta. 

Mỗi khi bạn làm cái gì quan trọng, hãy ghi lại cái bạn kỳ vọng sẽ xảy 
ra. Các quyết định quan trọng nhất trong các tổ chức là các quyết định 
con người, và thế mà chỉ quân đội, và cũng chỉ gần đây, mới bắt đầu 
hỏi, “Nếu chúng ta phân vị tướng này đứng đầu căn cứ này, chúng ta 
kỳ vọng ông ta đạt được cái gì?” Ba năm sau họ xem lại cái họ đã ghi 
chép. Bây giờ họ đã đạt tới điểm nơi 40 phần trăm quyết định của họ 
thành công. 

Nhà Thờ Công giáo La Mã vừa bắt đầu hỏi cùng câu hỏi về các giám 
mục. “Vì sao chúng ta đặt giám mục này vào trong giáo xứ? Chúng ta 
mong đợi cái gì?” Và Nhà thờ thấy rằng đại đa số việc bổ nhiệm 
không đáp ứng những kỳ vọng, bởi vì nó không nhận được phản hồi 
nào về thành tích của họ.  

 

Dựa vào các Mặt mạnh 

DỄ để hiểu các mặt mạnh bằng cách theo dõi những kết quả của chúng 
ta. Thế mà hầu hết chúng ta đánh giá thấp các mặt mạnh của chính 
mình. Chúng ta coi chúng là dĩ nhiên. Cái chúng ta giỏi chẳng khó gì, 
và chúng ta tin rằng trừ phi nó khó, nó không thể tốt mấy. Kết quả là 
chúng ta không biết các mặt mạnh của mình, và chúng ta không biết 
làm sao chúng ta có thể dựa vào chúng. 
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Chúng ta cũng hiếm khi biết những tài năng nào chúng ta không được 
phú cho. Chúng ta sẽ phải học để biết chúng ta thuộc về đâu, cái 
chúng ta phải học để tận dụng đầy đủ các mặt mạnh của mình, các 
mặt yếu của chúng ta nằm ở đâu, các giá trị của chúng ta là gì. Chúng 
ta cũng phải biết mình về mặt tính khí: “Tôi có hòa hợp với người 
khác không, hay tôi là một người cô độc? Tôi cam kết với cái gì? Và 
đóng góp của tôi là gì?” Đáng tiếc, không ai dạy chúng ta những thứ 
này. Trong 30 năm tới hầu hết những người có học sẽ phải học để 
đánh giá mình, trong công việc và trong cuộc sống.  

 

Cải thiện Năng suất 

Hiểu các mặt mạnh của chúng ta, nói rõ các giá trị của chúng ta, biết 
chúng ta thuộc về đâu – những việc này cũng cốt yếu để đề cập một 
trong những thách thức lớn của các tổ chức: cải thiện năng suất thấp 
tè của những người lao động tri thức. Năng suất của các thầy giáo, 
chẳng hạn, đã không được cải thiện, và thực ra có thể đã teo lại, trong 
70 năm qua. (Tất nhiên các nhà giáo ở các năm 1920 đã có ưu thế 
không phải tham dự các cuộc họp khoa). Và các cô y tá và những 
người bán hàng chỉ có năng suất như những người có cùng địa vị 70 
năm trước. 

Thế mà chúng ta biết rằng các bệnh viện có thể cải thiện năng suất 
bằng cách hỏi các nữ ý tá của mình hai câu hỏi đơn giản: Cô được trả 
công để làm việc gì, và cô dùng bao nhiêu thời gian làm việc đó? Một 
cách điển hình, các cô y tá nói họ được trả công để chăm sóc bệnh 
nhân, hay để làm cho bác sĩ vui. Cả hai đều là các câu trả lời tốt; vấn 
đề là họ không có thời gian để làm một trong hai việc đó. Một bệnh 
viện đã tăng hơn gấp đôi năng suất của các cô y tá của mình đơn giản 
bằng hỏi họ hai câu hỏi đơn giản này, và rồi lại thuê những người thư 
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ký để làm công việc giấy tờ cản trở các cô y tá làm công việc thực của 
họ. 

Các tổ chức hữu hiệu đặt người vào công việc mà họ có thể làm tốt 
nhất. Họ xếp đặt người – và để cho những người đó xếp đặt mình – 
theo các mặt mạnh của họ. 

Sự thay đổi mang tính lịch sử sang tự quản lý cho các tổ chức bốn 
cách để phát triển và thúc đẩy tốt nhất những người lao động tri thức:  

• Biết các mặt mạnh của họ.  
• Đặt họ vào nơi họ có thể tạo ra những đóng góp lớn nhất.  
• Đối xử với họ như các cộng sự.  
• Đặt họ trước các thách thức.  

Lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Hoa Kỳ là, nó thu hút những người 
lao động tri thức hàng đầu từ khắp thế giới – không chỉ bởi vì họ kiếm 
được nhiều tiền hơn mà bởi vì họ được đối xử như các đồng nghiệp, 
chứ không phải như các thuộc cấp. Những người lao động tri thức 
không tin là họ được trả tiền để làm việc từ 9 (giờ) đến 5 (giờ chiều); 
họ tin họ được trả tiền để có kết quả. Các tổ chức hiểu điều này – và 
lột sạch bất cứ thứ gì len vào đường đi của họ - sẽ có khả năng thu 
hút, giữ, và thúc đẩy những người hoàn thành tốt nhất. Đó sẽ là yếu tố 
lớn nhất duy nhất cho lợi thế cạnh tranh trong 25 năm tới.  

 

Vai trò của Khu vực Xã hội 

Tôi bi quan về hầu hết các chương trình mà các công ty tạo ra để phát 
triển con người của họ. Sự phát triển thực về con người mà tôi đã thấy 
trong các tổ chức, đặc biệt ở các tổ chức lớn, là ở chỗ họ là những 
người tình nguyện trong một tổ chức phi lợi nhuận – nơi bạn có trách 
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nhiệm, bạn nhìn thấy kết quả, và bạn nhanh chóng biết được các giá 
trị của mình là gì. Không có cách tốt hơn để hiểu các mặt mạnh của 
mình và phát hiện ra bạn thuộc về đâu hơn là làm tình nguyện trong 
một tổ chức phi lợi nhuận. Đó có lẽ là cơ hội lớn cho khu vực xã hội – 
và đặc biệt trong quan hệ của nó với kinh doanh. 

Ngày nay chúng ta nói về những trách nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp. Tôi hy vọng chúng ta sẽ sớm nói về tổ chức phi lợi nhuận như 
cơ hội xã hội lớn đối với doanh nghiệp. Đấy là cơ hội cho doanh 
nghiệp để phát triển các nhà quản lý hữu hiệu hơn bất cứ công ty hay 
đại học nào có thể phát triển. Đấy là một trong những lợi ích đơn nhất 
mà khu vực xã hội có thể chào mời – để cung cấp một chỗ nơi người 
lao động tri thức có thể thực sự khám phá ra mình là ai và có thể thực 
sự quản lý bản thân mình. 
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Xã hội Tiếp theo 

 
The Next Society 
by PETER F. DRUCKER 
The Economist Magazin, 2001, NYK 

www.csupomona.edu/~sciman/classes/324/organizer/goodReport.pdf 

Ngày mai là gần hơn bạn tưởng. Peter Drucker giải thích nó sẽ 
khác hôm nay thế nào, và cần phải làm gì để chuẩn bị cho nó 
 
NỀN kinh tế mới có thể thành hay không thành hiện thực, nhưng 
không nghi ngờ gì rằng xã hội tiếp theo sẽ đến với chúng ta nhanh 
chóng. Trong thế giới phát triển, và có lẽ cả ở các nước mới nổi nữa, 
xã hội mới này sẽ quan trọng hơn nền kinh tế mới (nếu có) rất nhiều. 
Nó sẽ khá khác xã hội của cuối thế kỷ 20, và cũng khác cái đa số 
người kỳ vọng. Phần lớn của nó sẽ là chưa từng có tiền lệ. Và phần 
lớn của nó đã ở đây rồi, hay đang nổi lên nhanh chóng.  
 
Trong các nước phát triển, yếu tố chi phối trong xã hội tiếp theo sẽ là 
cái gì đó mà đa số người mới chỉ bắt đầu để ý đến: sự tăng lên nhanh 
của dân cư già hơn và sự co lại nhanh của thế hệ trẻ hơn. Các chính trị 
gia ở tất cả mọi nơi vẫn hứa hẹn cứu vãn hệ thống lương hưu hiện 
hành, nhưng họ - và các cử tri của họ - hết sức rõ là, 25 năm nữa 
người ta sẽ phải tiếp tục làm việc cho đến khi họ giữa 70 tuổi, sức 
khoẻ cho phép.  
  
Cái vẫn chưa được hiểu hoàn toàn là, một số ngày càng tăng của 
những người già hơn – thí dụ trên 50 tuổi - sẽ không tiếp tục làm việc 
như những người làm công truyền thống, làm toàn thời gian từ chín 
giờ sáng đến năm giờ chiều, mà sẽ tham gia vào lực lượng lao động 
theo nhiều cách mới và khác nhau: như những người làm tạm thời, 
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như những người làm một phần thời gian, như các nhà tư vấn, làm các 
việc được phân công đặc biệt, và v.v. Cái đã được biết đến như các 
phòng nhân sự và bây giờ được biết đến như các phòng nguồn nhân 
lực vẫn cho rằng những người làm việc cho một tổ chức là những 
người làm công toàn thời. Các luật và các quy chế về việc làm dựa 
vào cùng giả thiết. Tuy vậy, trong vòng 20 hay 25 năm, có lẽ đến nửa 
số người làm việc cho một tổ chức sẽ không được nó thuê làm nhân 
viên, chắc chắn không trên cơ sở toàn thời gian. Điều này sẽ đặc biệt 
đúng đối với những người già hơn. Những cách làm việc mới với 
những người cách một sải tay sẽ ngày càng trở thành vấn đề quản lý 
chủ yếu của các tổ chức thuê người làm, và không chỉ của các tổ chức 
kinh doanh.  
  
Sự co lại của dân cư trẻ hơn sẽ gây ra một sự biến động thậm chí còn 
lớn hơn, phải chi chỉ bởi vì chẳng có gì giống điều này đã xảy ra kể từ 
các thế kỷ lụi tàn của đế chế La Mã. Trong mỗi nước phát triển riêng 
lẻ, nhưng cả ở Trung Quốc và Brazil, tỷ lệ sinh bây giờ là thấp hơn 
mức tái tạo 2,2 ca đẻ sống trên một phụ nữ ở tuổi sinh sản. Về mặt 
chính trị, điều này có nghĩa rằng nhập cư sẽ trở thành một vấn đề 
quan trọng – và hết sức chia rẽ - trong tất cả các nước giàu. Nó sẽ cắt 
ngang tất cả những liên kết chính trị truyền thống. Về mặt kinh tế, sự 
sụt giảm về dân cư trẻ sẽ làm thay đổi các thị trường theo những cách 
căn bản. Việc lập gia đình tăng lên đã là động lực của tất cả các thị 
trường nội địa trong thế giới phát triển, nhưng tốc độ hình thành gia 
đình chắc chắn giảm đều đặn trừ phi được làm nhẹ bớt bởi sự nhập cư 
quy mô lớn của những người trẻ. Thị trường đại chúng, cái đã nổi lên 
ở tất cả các nước giàu sau chiến trang thế giới lần thứ hai, đã do giới 
trẻ quyết định từ khởi đầu. Bây giờ nó trở thành thị trường do tuổi 
trung niên quyết định, hay có lẽ nó sẽ tách ra làm hai: một thị trường 
đại chúng do trung niên quyết định và một thị trường nhỏ hơn nhiều 
do giới trẻ quyết định. Và bởi vì cung người trẻ sẽ co lại, tạo ra các 
hình mẫu việc làm mới để thu hút và giữ số lượng ngày càng tăng 
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những người già hơn (đặc biệt những người già có giáo dục) sẽ ngày 
càng trở nên quan trọng.  
 

Tri thức là tất cả  
 
Xã hội tiếp theo sẽ là một xã hội tri thức. Tri thức sẽ là nguồn lực then 
chốt của nó, và những người lao động tri thức sẽ là nhóm chi phối 
trong lực lượng lao động. Ba đặc trưng chủ yếu của nó sẽ là:  
  
•Phi biên giới, bởi vì tri thức di chuyển thậm chí dễ dàng hơn cả tiền.  
 
•Tính lưu động lên trên, sẵn có cho mọi người thông qua giáo dục 
chính quy dễ đạt được.  
 
•Khả năng thất bại cũng như thành công. Bất cứ ai có thể kiếm được 
“tư liệu sản xuất”, tức là, tri thức cần đến cho việc làm, nhưng không 
phải tất cả mọi người có thể thắng.  
  
Cùng nhau, ba đặc trưng đó sẽ làm cho xã hội tri thức là một xã hội 
hết sức cạnh tranh, như nhau đối với các tổ chức và các cá nhân. Công 
nghệ thông tin, mặc dù chỉ là một trong nhiều đặc điểm của xã hội 
tiếp theo, đã có tác động quan trọng to lớn rồi: nó cho phép tri thức 
lan truyền gần như tức thời, và làm cho mọi người có thể truy cập nó. 
Căn cứ vào sự dễ dàng và tốc độ mà thông tin di chuyển, mọi định 
chế trong xã hội tri thức - không chỉ các doanh nghiệp, mà cả các 
trường học, đại học, bệnh viện và ngày càng tăng cả các cơ quan 
chính phủ nữa - phải có tính cạnh tranh toàn cầu, cho dù hầu hết các 
tổ chức sẽ tiếp tục mang tính địa phương trong hoạt động của mình và 
trong các thị trường của mình. Điều này là vì Internet sẽ làm cho các 
khách hàng ở mọi nơi biết được về cái gì sẵn có ở bất cứ đâu trên thế 
giới, và ở giá nào.  
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Nền kinh tế tri thức mới này sẽ dựa nhiều vào những người lao động 
tri thức. Hiện tại, thuật ngữ này được dùng rộng rãi để mô tả những 
người với hiểu biết lý thuyết đáng kể và kiến thức: các bác sỹ, các luật 
sư, các nhà giáo, các kế toán viên, các kỹ sư hoá chất. Nhưng sự tăng 
đáng chú ý nhất sẽ là về “các kỹ thuật viên tri thức”: các kỹ thuật viên 
máy tính, các nhà thiết kế phần mềm, các nhà phân tích trong phòng 
thí nghiệm lâm sàng, các nhà công nghệ chế tạo, những người trợ 
giúp luật sư. Những người này cũng là những người lao động chân tay 
nhiều như họ là những người lao động tri thức; thực ra, họ thường 
dùng nhiều thời gian làm việc bằng tay họ hơn bằng đầu óc của họ 
nhiều. Nhưng lao động chân tay của họ dựa vào lượng đáng kể hiểu 
biết lý thyết cái có thể thu được chỉ qua giáo dục chính quy, chứ 
không phải qua sự học việc. Theo lệ thường, họ không được trả nhiều 
hơn nhiều so với các công nhân truyền thống lành nghề, nhưng họ coi 
mình là “các nhà chuyên nghiệp”. Hệt như những người lao động 
chân tay không có kỹ năng trong ngành chế tạo đã là lực lượng xã hội 
và chính trị chi phối trong thế kỷ 20, các kỹ thuật viên tri thức chắc sẽ 
trở thành lực lượng xã hội – và có lẽ cả chính trị - chi phối trong các 
thập niên tới.  
 

Chủ nghĩa bảo hộ mới  
 
Cả về mặt cấu trúc nữa, xã hội tiếp theo đang rẽ khỏi rồi xã hội mà 
hầu hết chúng ta vẫn đang sống trong đó. Thế kỷ 20 đã thấy sự suy 
giảm nhanh của khu vực đã chi phối xã hội trong 10.000 năm: nông 
nghiệp. Về mặt sản lượng, sản xuất nông nghiệp bây giờ chí ít bằng 
bốn hay năm lần của sản lượng trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất. 
Nhưng năm 1913 các sản phẩm nông nghiệp chiếm 70% thương mại 
thế giới, trong khi hiện nay phần của chúng tối đa là 17%. Trong các 
năm đầu của thế kỷ 20, nông nghiệp ở hầu hết các nước phát triển đã 
là ngành đóng góp lớn nhất đơn nhất cho GDP; hiện nay trong các 
nước giàu phần đóng góp của nó đã teo lại đến mức trở thành không 
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đáng kể. Và dân cư nông nghiệp giảm xuống một tỷ lệ tí teo của toàn 
thể dân cư.  
  
Chế tạo đã đi một quãng đường dài xuôi theo cùng con đường. Từ 
chiến tranh thế giới lần thứ hai, đầu ra chế tác trong thế giới phát triển 
có lẽ đã tăng gấp ba về sản lượng, nhưng giá được điều chỉnh theo 
lạm phát đã giảm đều đặn, trong khi giá của các sản phẩm tri thức chủ 
yếu – chăm sóc sức khoẻ và giáo dục – đã tăng ba lần, lại được hiệu 
chỉnh theo lạm phát. Sức mua tương đối của các mặt hàng chế tạo đối 
sánh với các sản phẩm tri thức bây giờ là một phần năm hay một phần 
sáu của sức mua tương đối 50 năm trước. Việc làm chế tạo ở Mỹ đã 
giảm từ 35% lực lượng lao động trong các năm 1950 xuống ít hơn 
một nửa số đó bây giờ, mà không gây ra mấy chia rẽ xã hội. Nhưng 
có thể là quá nhiều để hy vọng cho một chuyển đổi cũng dễ ngang vậy 
trong các nước như Nhật Bản hay Đức, nơi các công nhân chế tạo cổ 
xanh vẫn chiếm 25-30% lực lượng lao động.  
 
Sự giảm sút của nghề nông trại với tư cách ngành tạo ra của cải và kế 
sinh nhai đã cho phép chủ nghĩa bảo hộ nông trại lan ra đến mức 
không thể tưởng tượng nổi trước chiến tranh thế giới lần thứ hai. Theo 
cùng cách, sự sụt giảm của ngành chế tạo sẽ kích sự bùng nổ của chủ 
nghĩa bảo hộ chế tạo - thậm chí tiếp tục như lời nói đãi bôi đối với 
thương mại tự do. Chủ nghĩa bảo hộ này có thể không nhất thiết mang 
hình thức của thuế quan truyền thống, mà ở dạng các khoản trợ cấp, 
hạn ngạch và quy chế đủ loại. Thậm chí có khả năng hơn là, các khối 
khu vực sẽ nổi lên với thương mại tự do nội bộ nhưng bảo hộ chủ 
nghĩa cao với bên ngoài. Liên minh Châu Âu, NAFTA và Mercosur 
chỉ theo hướng đó rồi.  
  

Tương lai của công ty  
 
Về mặt thống kê, các công ty đa quốc gia đóng vai trò chẳng khác gì 
chúng đã đóng trong năm 1913. Nhưng chúng đã trở thành các con 
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thú vật rất khác. Các công ty đa quốc gia trong năm 1913 đã là các 
hãng nội địa với các chi nhánh ở nước ngoài, mỗi trong số chúng là 
độc lập, chịu trách nhiệm về một lãnh thổ được xác định về mặt chính 
trị, và hết sức tự trị. Các công ty đa quốc gia bây giờ có xu hướng 
được tổ chức một cách toàn cầu theo các dòng sản phẩm hay dịch vụ. 
Nhưng giống như các công ty đa quốc gia của năm 1913, chúng được 
gắn với nhau và được kiểm soát bởi quyền sở hữu. Ngược lại, các 
công ty đa quốc gia của năm 2025 chắc được gắn với nhau và được 
kiểm soát bởi chiến lược. Vẫn sẽ có quyền sở hữu, tất nhiên. Nhưng 
các liên minh, các liên doanh, vốn góp thiểu số, các thoả thuận và hợp 
đồng know-how sẽ ngày càng là các khối xây dựng của một liên bang. 
Loại này của tổ chức sẽ cần một loại mới của sự quản lý chóp bu.  
 
Trong hầu hết các nước, và ngay cả ở nhiều công ty lớn và phức tạp, 
sự quản lý chóp bu vẫn được coi như một sự mở rộng của quản lý vận 
hành. Sự quản lý chóp bu của ngày mai, tuy vậy, chắc có khả năng là 
một cơ quan khác biệt và  riêng biệt: nó sẽ đại diện cho công ty. Một 
trong những công việc quan trọng nhất trước mắt đối với ban quản lý 
chóp bu của công ty lớn của ngày mai, và đặc biệt của công ty đa 
quốc gia, sẽ là để cân bằng các đòi hỏi mâu thuẫn nhau về kinh doanh 
được tiến hành bởi nhu cầu đối với cả kết quả ngắn hạn lẫn kết quả 
dài hạn, và bởi những cử tri khác nhau của công ty: các khách hàng, 
các cổ đông (đặc biệt các nhà đầu tư định chế và các quỹ hưu trí), 
những người lao động tri thức và các cộng đồng.  
 
Dựa vào cái nền đó, tổng quan này sẽ tìm cách trả lời hai câu hỏi: Các 
ban quản lý có thể và phải làm gì bây giờ để sẵn sàng cho xã hội tiếp 
theo? Và những thay đổi lớn nào có thể nằm ở trước mặt mà chúng ta 
còn chưa ý thức được?  
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Nhân khẩu học Mới  
 
Sống thế nào với một dân cư già đi  
 
VÀO năm 2030, số người trên 65 tuổi ở Đức, nền kinh tế lớn thứ ba 
thế giới, sẽ chiếm hầu như một nửa dân cư trưởng thành, so với một 
phần năm bây giờ. Và trừ khi tỷ lệ sinh của nước này phục hồi từ con 
số thấp hiện nay là 1,3 trên phụ nữ, thì trong cùng thời kỳ, dân số 
dưới 35 tuổi của nó sẽ co lại khoảng hai lần nhanh như dân số già sẽ 
tăng lên. Kết quả thuần sẽ là, tổng dân số, hiện nay là 82 triệu, sẽ sụt 
xuống 70 -73 triệu. Số dân ở tuổi lao động sẽ sụt một phần tư, từ 40 
triệu hiện nay xuống 30 triệu.  
 
Nhân khẩu học Đức còn xa mới là ngoại lệ. Tại Nhật Bản, nền kinh tế 
lớn thứ hai thế giới, dân số sẽ lên đỉnh điểm vào năm 2005, khoảng 
125 triệu. Vào năm 2050, theo các dự đoán bi quan hơn của chính 
phủ, dân số sẽ co lại khoảng 95 triệu. Trước đó xa, vào khoảng  năm 
2030, phần của dân cư trưởng thành trên 65 tuổi sẽ tăng lên khoảng 
một nửa. Và tỷ lệ sinh ở Nhật bản, như ở Đức, giảm xuống 1,3 con 
trên phụ nữ.  
 
Các con số là gần như cũng thế đối với hầu hết các nước phát triển 
khác – Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Thụy Điển – và 
đối với nhiều nước mới nổi khác, đặc biệt Trung Quốc. Trong một số 
vùng, như miền trung Ý, miền nam Pháp hay miền nam Tây Ban Nha, 
tỷ lệ sinh còn thậm chí thấp hơn Đức hay Nhật Bản.  
  
Tuổi thọ trung bình – và với nó là số người già – đã tăng lên đều đặn 
trong 300 năm. Nhưng sự sụt giảm số người trẻ là cái gì đó mới. 
Nước phát triển duy nhất đã tránh được số phận này là Mỹ. Nhưng 
ngay cả ở đó tỷ lệ sinh là thấp hơn nhiều mức thay thế, và tỷ lệ người 
già trong dân cư trưởng thành sẽ tăng vọt trong 30 năm tới.  
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Tất cả điều này có nghĩa rằng có được sự ủng hộ của những người già 
sẽ trở thành một mệnh lệnh chính trị ở mọi nước phát triển. Lương 
hưu đã trở thành một vấn đề bầu cử thường xuyên. Cũng có một tranh 
luận ngày càng tăng về sự đáng mong mỏi của di cư nhằm duy trì dân 
cư và lực lượng lao động. Cùng nhau các vấn đề này đang làm thay 
đổi phong cảnh chính trị ở mọi nước phát triển.  
 
Chậm nhất vào năm 2030, độ tuổi để hưởng phúc lợi hưu trí đầy đủ 
bắt đầu sẽ phải tăng lên khoảng 75 tuổi ở tất cả các nước phát triển, và 
phúc lợi cho những người nghỉ hưu khỏe mạnh sẽ thấp hơn đáng kể 
so với hiện nay. Quả thực, độ tuổi hưu cố định đối với những người 
trong điều kiện thể lực và tinh thần vừa phải có thể phải được hủy bỏ 
để ngăn gánh nặng lương hưu trên dân cư làm việc khỏi trở thành 
không thể chịu được. Những người trẻ và ở tuổi trung niên đang làm 
việc đã hoài nghi rồi, rằng sẽ không có đủ tiền hưu cho mỗi người có 
đủ phần khi bản thân họ đến tuổi hưu truyền thống. Nhưng các chính 
trị gia ở mọi nơi vẫn tiếp tục làm ra vẻ họ có thể cứu hệ thống hưu 
bổng hiện hành.  
 
Cần nhưng không muốn  
  
Di cư chắc chắn còn là một vấn đề nóng hơn. Viện nghiên cứu DIW 
khả kính ở Berlin ước lượng rằng vào năm 2020 Đức sẽ phải nhập 
khẩu 1 triệu dân di cư ở tuổi làm việc mỗi năm để đơn giản duy trì lực 
lượng lao động của nó. Các nước giàu Âu châu cũng trong cùng 
thuyền. Và ở Nhật Bản có thảo luận về thâu nhận 500.000 người Hàn 
Quốc mỗi năm – và trả họ về nước sau 5 năm. Đối với tất cả các nước 
lớn, trừ Mỹ, di cư ở quy mô như vậy là không có tiền lệ.  
 
Những hệ lụy chính trị đã cảm thấy được rồi. Trong năm 1999 các 
công dân châu Âu đã bị sốc bởi thành công bầu cử ở Áo của một đảng 
cánh hữu bài ngoại mà cương lĩnh chủ yếu của nó là “không nhập 
cư”. Các phong trào tương tự đang tăng lên ở vùng Bỉ nói tiếng 
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Flemish, ở Đan Mạch theo truyền thống tự do và ở bắc Ý. Ngay cả ở 
Mỹ, nhập cư làm đảo lộn những liên kết chính trị đã được thiết lập. 
Sự phản đối của công đoàn Mỹ đối với nhập cư quy mô lớn đã đưa họ 
vào phe chống toàn cầu hóa, phe đã tổ chức những cuộc phản đối dữ 
dội trong hội nghị của Tổ chức Thương mại Thế giới năm 1999 tại 
Seattle. Một ứng cử viên tương lai của Đảng Dân chủ cho chức tổng 
thống Mỹ có thể phải lựa chọn giữa nhận được phiếu bầu của công 
đoàn bằng cách phản đối nhập cư, hay lấy được phiếu của cử tri gốc 
Latino và của các công dân mới có xuất xứ nhập cư bằng cách ủng hộ 
nó. Cũng thế, một ứng cử viên tương lai thuộc đảng Cộng hòa có thể 
phải lựa chọn giữa sự ủng hộ của giới kinh doanh, giới kêu gào đòi 
công nhân, và phiếu bầu của tầng lớp trung lưu gia trắng ngày càng 
phản đối nhập cư. 
 
 Dù có đúng thế, kinh nghiệm về nhập cư của Mỹ sẽ cho nó một vị trí 
dẫn đầu trong thế giới phát triển trong vài thập niên tới. Từ các năm 
1970 nó đã nhận vào một số lượng lớn người nhập cư, hoặc hợp pháp 
hay bất hợp pháp. Hầu hết những người nhập cư còn trẻ, và tỷ lệ sinh 
của các phụ nữ nhập cư thế hệ thứ nhất thường cao hơn tỷ lệ của nước 
thâu nhận họ. Điều này có nghĩa rằng trong 30 hay 40 năm tới dân số 
Mỹ sẽ tiếp tục tăng, dẫu là tăng chậm, trong khi ở một số nước phát 
triển dân số sẽ giảm.  
  
Một đất nước của những người nhập cư  
 
Nhưng không chỉ riêng số lượng là cái sẽ cho Mỹ một lợi thế. Thậm 
chí còn quan trọng hơn, về mặt văn hóa nước Mỹ hòa hợp với sự nhập 
cư, và từ lâu đã học được cách hòa nhập những người nhập cư vào xã 
hội và nền kinh tế của nó. Thực ra, những người nhập cư mới đây, bất 
luận gốc Hispanic hay Á châu có thể hòa nhập nhanh hơn từ trước đến 
nay. Một phần ba người nhập cư gốc Hispanic mới đây, chẳng hạn, 
được báo cáo là lấy vợ lấy chồng với người không có gốc Hispanic và 
không phải người nhập cư. Cản trở lớn duy nhất đối với sự hòa nhập 
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hoàn toàn của những người nhập cư ở Mỹ là thành tích kém của các 
trường công của Mỹ.  
 
Trong các nước phát triển, chỉ có Úc và Canada có một truyền thống 
nhập cư tương tự như của Mỹ. Nhật Bản đã kiên quyết không cho 
người nước ngoài vào, trừ một khối lượng lớn người Hàn Quốc nhập 
cư trong các năm 1920 và 1930, mà con cháu của họ vẫn bị phân biệt 
đối xử. Sự di cư hàng loạt của thế kỷ 19 hoặc đã vào những nơi trống, 
chưa được chiếm (như Hoa Kỳ, Canada, Úc, Brazil), hay từ trang trại 
đến thành thị bên trong cùng một nước. Ngược lại, những người nước 
ngoài – khác về quốc tịch, ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo - nhập cư 
trong thế kỷ 21 vào các nước đã có người định cư. Các nước châu Âu 
cho đến nay đã ít thành công trong hội nhập những người nước ngoài 
như vậy.  
 
Ảnh hưởng lớn nhất của những thay đổi nhân khẩu học có thể là sự 
phân hóa các xã hội và thị trường thuần nhất cho đến nay. Cho đến 
các năm 1920 hay 1930, mỗi nước đã có nột sự đa dạng về văn hóa và 
thị trường. Chúng đã được phân biệt rõ ràng bởi giai cấp, nghề nghiệp 
và nơi cư trú, thí dụ, đã có “thị trường nông thôn” hay “thương mại 
của tầng lớp trên”, cả hai thứ đã biến mất trong thời gian nào đó giữa 
1920 và 1940. Còn từ Chiến tranh Thế giới II, tất cả các nước phát 
triển đã chỉ có một văn hóa đại chúng duy nhất và một thị trường đại 
chúng duy nhất. Bây giờ các lực nhân khẩu học ở tất cả các nước phát 
triển đang lôi kéo theo các chiều ngược nhau, tính đồng nhất đó sẽ có 
sống sót?  
 
Các thị trường của thế giới phát triển đã được xác định bởi các giá trị, 
thói quen và sở thích của dân cư trẻ. Một số doanh nghiệp thành công 
nhất và sinh lời nhất của nửa sau của thế kỷ (20), như Coca-Cola và 
Procter & Gamble ở Mỹ, Unilever ở Anh và Henkel ở Đức, có được 
sự thịnh vượng của mình chủ yếu là nhờ sự tăng lên của dân cư trẻ và 
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tốc độ hình thành gia đình cao giữa năm 1950 và 2000. Cũng đúng thế 
với ngành xe hơi trong thời kỳ đó.  
 
Sự kết thúc của thị trường duy nhất  
 
Bây giờ có những dấu hiệu rằng thị trường đang tách ra. Trong ngành 
dịch vụ tài chính, có lẽ là ngành tăng trưởng nhanh nhất của Mỹ trong 
25 năm qua, nó đã bị tách rồi. Thị trường bong bóng của các năm 
1990, với giao dịch hàng ngày điên rồ của nó về các cổ phiếu công 
nghệ cao, chủ yếu thuộc về những người dưới 45 tuổi. Nhưng những 
khách hàng trong các thị trường đầu tư, như các quỹ tương hỗ hay các 
khoản đầu tư niên kim trả sau, thường là trên 50 tuổi, và thị trường đó 
cũng tăng trưởng mau lẹ. Ngành tăng trưởng nhanh nhất ở bất cứ 
nước phát triển nào có thể hóa ra là ngành giáo dục liên tục của những 
người trưởng thành đã được giáo dục tốt rồi, ngành dựa vào các giá trị 
hầu như không tương hợp với các giá trị của văn hóa giới trẻ.  
  
Nhưng cũng có thể hình dung được rằng một số thị trường của giới trẻ 
sẽ trở nên cực kỳ sinh lợi. Trong các đô thị duyên hải của Trung 
Quốc, nơi chính phủ đã có khả năng thực thi chính sách một con của 
mình, các gia đình trung lưu bây giờ được báo cáo là chi tiêu cho một 
con duy nhất của họ nhiều hơn các gia đình trung lưu trước đây đã chi 
tiêu cho cả bốn hay năm đứa con cùng nhau. Điều này có vẻ đúng cả 
ở Nhật Bản nữa. Nhiều gia đình trung lưu Mỹ đang chi tiêu rất nhiều 
cho giáo dục đứa con duy nhất của họ, chủ yếu bằng chuyển vào các 
vùng ngoại ô đắt tiền với các trường học tốt. Nhưng thị trường thanh 
niên xa hoa mới này là khá khác thị trường đại chúng đồng đều của 50 
năm qua. Thị trường đó đang yếu đi nhanh chóng vì sự sụt giảm số 
những người trẻ đạt tuổi trưởng thành.  
  
Trong tương lai hầu như chắc chắn sẽ có hai lực lượng lao động tách 
biệt nhau, một cách tương ứng đại thể bao gồm những người dưới 50 
tuổi và những người trên 50 tuổi. Hai lực lượng lao động này chắc 
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khác nhau rõ rệt về những nhu cầu và ứng xử của họ, và về những 
công việc họ làm. Nhóm trẻ hơn sẽ cần một thu nhập đều đặn từ một 
việc làm cố định, hay chí ít từ một sự kế tiếp của những việc làm toàn 
thời. Nhóm già hơn tăng lên nhanh chóng sẽ có nhiều lựa chọn hơn, 
và sẽ có khả năng kết hợp các việc làm truyền thống, các việc làm phi 
quy ước và sự thư nhàn theo bất cứ tỷ lệ nào hợp với họ nhất. 
 
Sự tách thành hai lực lượng lao động chắc có thể bắt đầu với các kỹ 
thuật viên tri thức nữ. Một nữ y tá, nữ kỹ thuật viên máy tính hay nữ 
trợ lý luật sư có thể bỏ ra 15 năm để lo cho con cái và sau đó quay lại 
làm việc toàn thời. Những người phụ nữ, có số đông hơn đàn ông 
trong nền giáo dục bậc cao ở Mỹ, ngày càng kiếm công việc trong 
những công nghệ tri thức mới. Những việc làm như vậy lần đầu tiên 
trong lịch sử được làm cho thích hợp với những nhu cầu đặc biệt của 
phụ nữ như những người sinh đẻ, và với tuổi thọ ngày càng dài của 
họ. Sự trường thọ này là một trong những lý do cho sự phân hóa trong 
thị trường việc làm. Một đời làm việc 50 năm – chưa có tiền lệ trong 
lịch sử con người – đơn giản là quá dài cho một loại công việc.  
  
Lý do thứ hai cho sự phân hóa là sự co lại của tuổi thọ trung bình đối 
với các doanh nghiệp và tổ chức thuộc mọi loại. Trong quá khứ, các 
tổ chức thuê người làm đã sống dai hơn các nhân viên. Trong tương 
lai, các nhân viên, và đặc biệt những người lao động tri thức, sẽ ngày 
càng sống dai hơn ngay cả các tổ chức thành công. Ít doanh nghiệp, 
hay ngay cả các cơ quan hay chương trình nhà nước, kéo dài hơn 30 
năm. Về mặt lịch sử, độ dài đời làm việc của hầu hết nhân viên đã 
ngắn hơn 30 năm bởi vì những người lao động chân tay đơn giản bị 
kiệt sức. Nhưng những người lao động tri thức bắt đầu tham gia lực 
lượng lao động ở độ tuổi 20 chắc sẽ vẫn ở trong tình trạng thân thể và 
tinh thần khỏe mạnh 50 năm muộn hơn.  
 
“Sự [nghề] nghiệp thứ hai” và “nửa thứ hai của đời người” đã là 
những từ thông dụng rồi ở Mỹ. Ngày càng nhiều nhân viên ở đó về 
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hưu sớm ngay khi các quyền hưu bổng và An sinh Xã hội (quyền lợi 
hưu trí nhà nước) được đảm bảo đối với thời gian khi họ đạt tuổi về 
hưu truyền thống; nhưng họ không ngừng làm việc. Thay vào đó, “sự 
nghiệp thứ hai” của họ thường có một dạng phi quy ước. Họ có thể 
làm nghề tự do (và thường quên báo cho sở thuế về công việc của 
mình, như thế nâng thu nhập thuần của họ), hay làm một phần thời 
gian, hay như “người làm tạm thời”, hay làm cho một nhà thầu ngoài 
làm [outsourcing], hay bản thân họ với tư cách các nhà thầu khoán. 
“Sự về hưu sớm vẫn tiếp tục làm việc” như vậy đặc biệt phổ biến giữa 
những người lao động tri thức, những người vẫn còn là một thiểu số 
giữa những người bây giờ đạt tuổi 50 hay 55, nhưng sẽ trở thành 
nhóm lớn nhất duy nhất của những người già hơn ở Mỹ từ khoảng 
2030.  
 
Coi chừng những thay đổi nhân khẩu học  
 
Những dự báo dân số cho 20 năm tiếp theo có thể được đưa ra với độ 
chắc chắn nào đó bởi vì hầu như mọi người sẽ ở trong lực lượng lao 
động vào năm 2020 đang sống rồi. Nhưng, như kinh nghiệm Mỹ trong 
vài thập kỷ qua đã cho thấy, các xu hướng nhân khẩu học có thể thay 
đổi khá đột ngột và không thể tiên đoán được, với những ảnh hưởng 
trước mắt rõ rệt. Đợt bùng nổ trẻ sơ sinh (baby boom) ở Mỹ cuối các 
năm 1940, chẳng hạn, đã kích sự bùng nổ nhà ở của các năm 1950.  
 
Vào giữa các năm 1920 Mỹ đã có đợt “sụt giảm trẻ sơ sinh” (baby 
bust) đầu tiên. Giữa 1925 và 1935 tỷ lệ sinh đã giảm gần một nửa, 
xuống thấp dưới tỷ lệ thay thế (tái tạo) 2,2 lần đẻ sống trên một phụ 
nữ. Vào cuối các năm 1930, Ủy ban Dân số Mỹ của Tổng thống 
Roosevelt (bao gồm các nhà nhân khẩu học và các nhà thống kê xuất 
sắc nhất nước) đã tự tin tiên đoán rằng dân số Mỹ sẽ lên đỉnh vào năm 
1945 và sau đó sẽ bắt đầu giảm. Nhưng một tỷ lệ sinh bùng nổ ở cuối 
các năm 1940 đã chứng tỏ nó sai. Trong vòng mười năm, số lần sinh 
đẻ sống trên phụ nữ đã tăng gấp đôi từ 1,8 lên 3,6. Giữa 1947 và 



 

 

184 

1957, Mỹ đã trải nghiệm một đợt “bùng nổ trẻ sơ sinh” lạ lùng. Số trẻ 
sơ sinh đã tăng từ 2,5 triệu lên 4,1 triệu.  
  
Rồi, trong giai đoạn 1960-61, điều ngược lại đã xảy ra. Thay cho làn 
sóng bùng nổ trẻ sơ sinh thứ hai được kỳ vọng khi những trẻ sinh đợt 
đầu tiên đạt tuổi trưởng thành, đã có nột sự sụt giảm lớn. Giữa 1961 
và 1975, tỷ lệ sinh đã giảm từ 3,7 xuống 1,8. Số trẻ sơ sinh đã giảm từ 
4,3 triệu năm 1960 xuống 3,1 triệu năm 1975. Sự ngạc nhiên tiếp theo 
đã là “tiếng vang bùng nổ trẻ sơ sinh” trong cuối các năm 1980 và đầu 
các năm 1990. Số ca đẻ sống đã tăng khá đột ngột, vượt quá ngay cả 
số của các năm đỉnh điểm của đợt bùng nổ trẻ sơ sinh thứ nhất. Với 
lợi ích nhận thức muộn, bây giờ rõ là, tiếng vang này đã được kích 
bởi sự nhập cư quy mô lớn vào Mỹ, bắt đầu từ đầu các năm 1970. Khi 
các cô con gái được sinh của những người nhập cư sớm này bắt đầu 
có con của chính họ vào cuối các năm 1980, tỷ lệ sinh của họ vẫn gần 
tỷ lệ của nước xuất xứ của bố mẹ họ hơn là tỷ lệ của nước chấp nhận. 
Toàn bộ một phần năm của tất cả trẻ em ở tuổi đi học tại California 
trong thập niên đầu tiên của thế kỷ này có ít nhất một bố mẹ sinh ở 
nước ngoài.  
  
Nhưng không ai biết cái gì đã gây ra hai đợt sụt giảm trẻ sơ sinh, hay 
đợt bùng nổ trẻ sơ sinh của cuối các năm 1940. Cả hai đợt sụt giảm đã 
xảy ra khi nền kinh tế hoạt động tốt, mà theo lý thuyết đã phải khuyến 
khích người ta có nhiều con. Và bùng phát trẻ sơ sinh chẳng bao giờ 
xảy ra, bởi vì về mặt lịch sử tỷ lệ sinh đã luôn luôn giảm sau một cuộc 
chiến tranh lớn. Sự thực là chúng ta đơn giản không hiểu cái gì xác 
định tỷ lệ sinh trong các xã hội hiện đại. Như thế nhân khẩu học sẽ 
không chỉ là yếu tố quan trọng nhất trong xã hội tiếp theo, nó cũng sẽ 
là yếu tố có thể tiên đoán được ít nhất và kiểm soát được ít nhất.  
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Lực lượng lao động Tiếp theo  
 
Những người lao động tri thức là các nhà tư bản mới  
 
MỘT thế kỷ trước, tuyệt đại đa số người trong các nước phát triển đã 
làm việc với bàn tay mình: ở các trang trại, đi ở tại gia, trong các cửa 
hiệu thủ công nhỏ và (khi đó vẫn chỉ một thiểu số nhỏ) trong các nhà 
máy. Năm mươi năm sau, tỷ lệ của những người lao động chân tay 
trong lực lượng lao động Mỹ đã giảm xuống khoảng phân nửa, và các 
công nhân nhà máy đã trở thành nhóm lớn nhất đơn nhất của lực 
lượng lao động, cấu thành 35% của toàn bộ. Bây giờ, thêm 50 năm 
nữa, ít hơn một phần tư những người lao động Mỹ kiếm sống từ việc 
làm chân tay. Công nhân nhà máy vẫn chiếm đa số của những người 
lao động chân tay, nhưng phần của họ trong toàn bộ lực lượng lao 
động xuống còn khoảng 15%—ít nhiều quay lại mức nó đã là 100 
năm trước.  
 
Trong tất các nước phát triển lớn, Mỹ bây giờ có tỷ lệ công nhân nhà 
máy nhỏ nhất trong lực lượng lao động của nó. Anh không đi sau 
mấy. Tại Nhật Bản và Đức, phần của họ vẫn khoảng một phần tư, 
nhưng co lại đều đặn. Trong chừng mực nào đó đấy là vấn đề định 
nghĩa. Các nhân viên xử lý dữ liệu của một hãng chế tạo, như Công ty 
Ford Motor, được tính như làm việc trong ngành chế tạo, nhưng khi 
Ford outsource [thuê ngoài làm] xử lý dữ liệu của nó, cũng những 
người làm chính xác cùng công việc ấy ngay lập tức được xác định lại 
như những người làm dịch vụ. Tuy nhiên, điều này không quan trọng. 
Nhiều nghiên cứu về các doanh nghiệp chế tạo đã cho thấy rằng sự sụt 
giảm số người thực sự làm trong nhà máy đại thể cũng giống như sự 
co lại được báo cáo trong những con số quốc gia.  
 
Trước Chiến tranh Thế giới I, thậm chí đã chẳng có một lời nào về 
những người kiếm sống khác hơn công việc chân tay. Thuật ngữ 
“công nhân dịch vụ” được tạo ra khoảng năm 1920, nhưng hóa ra là 
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khá gây lạc lối. Những ngày này, ít hơn một nửa của tất cả những 
người lao động không chân tay thực sự là những người làm dịch vụ. 
Nhóm tăng nhanh duy nhất trong lực lượng lao động, ở Mỹ và ở mọi 
nước phát triển, là “những người lao động tri thức”—những người mà 
việc làm của họ đòi hỏi sự giáo dục chính quy và tiên tiến. Bây giờ họ 
chiếm một phần ba lực lượng lao động Mỹ, đông hơn các công nhân 
nhà máy theo tỷ lệ hai trên một. Thêm 20 năm nữa hay khoảng ấy, 
chắc họ sẽ chiếm hai phần năm lực lượng lao động của tất cả các 
nước giàu.  
 
Các thuật ngữ “các ngành tri thức- knowledge industries”, “công việc 
tri thức- knowledge work” và “người lao động tri thức- knowledge 
worker” mới chỉ có 40 tuổi. Chúng được đặt ra khoảng năm 1960, 
đồng thời nhưng độc lập nhau; thuật ngữ đầu bởi Fritz Machlup, một 
nhà kinh tế học Princeton, thuật ngữ thứ hai và thứ ba bởi tác giả này. 
Bây giờ tất cả mọi người dùng chúng, nhưng cho đến tận bây giờ hầu 
như chẳng có ai hiểu các hệ lụy của chúng đối với các giá trị con 
người và ứng xử con người, đối với việc quản lý con người và làm 
cho họ có hiệu quả, đối với kinh tế học và đối với chính trị. Tuy vậy, 
cái đã rõ rồi là, xã hội tri thức và nền kinh tế tri thức đang nổi lên sẽ 
khác hoàn toàn xã hội và nền kinh tế cuối thế kỷ 20, theo những cách 
sau đây.  
 
Thứ nhất, những người lao động tri thức, một cách tập thể, là các nhà 
tư bản mới. Tri thức đã trở thành nguồn lực then chốt, và nguồn lực 
khan hiếm duy nhất. Điều này có nghĩa rằng một cách tập thể những 
người lao động tri thức sở hữu tư liệu sản xuất. Nhưng với tư cách 
một nhóm, họ cũng là các nhà tư bản theo nghĩa cũ: thông qua tiền 
đóng góp của họ trong các quỹ hưu trí và các quỹ tương tế, họ đã trở 
thành các cổ đông đa số và những người chủ của nhiều doanh nghiệp 
lớn trong xã hội tri thức.  
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Tri thức hữu hiệu là tri thức chuyên dụng. Điều đó có nghĩa là, những 
người lao động tri thức cần sự tiếp cận đến một tổ chức – một tập thể 
gom một dàn người lao động tri thức và áp dụng chuyên môn sâu của 
họ cho một sản phẩm cuối cùng chung. Giáo viên toán tài giỏi nhất 
trong một trường trung học là hữu hiệu chỉ với tư cách một thành viên 
của hội đồng giáo viên. Nhà tư vấn tài giỏi nhất về phát triển sản 
phẩm là hữu hiệu chỉ nếu có một doanh nghiệp có tổ chức và có đủ 
khả năng để biến lời khuyên của nhà tư vấn thành hành động. Nhà 
thiết kế phần mềm vĩ đại nhất cần một nhà sản xuất phần cứng. 
Nhưng đến lượt, trường trung học cần giáo viên toán, doanh nghiệp 
cần chuyên gia về phát triển sản phẩm, và nhà chế tạo PC cần nhà lập 
trình phần mềm. Những người lao động tri thức vì thế xem mình 
ngang với những người thuê dịch vụ của họ, như các “nhà chuyên 
nghiệp” hơn là như những “người làm công”. Xã hội tri thức là xã hội 
của những người lớn (thâm niên cao - senior) và nhỏ (ít tuổi-junior) 
hơn là của các ông chủ (boss) và các thuộc cấp (subordinate).  
 
Của anh ấy và của chị ấy  
 
Tất cả điều này có những hệ lụy quan trọng đối với vai trò của phụ nữ 
trong lực lượng lao động. Về mặt lịch sử, sự tham gia của phụ nữ vào 
thế giới lao động đã luôn bằng với sự tham gia của đàn ông. Quý bà 
rảnh rỗi ngồi trong phòng khách của mình đã là ngoại lệ hiếm có nhất 
trong những ngoại lệ ngay cả trong tầng lớp giàu có thế kỷ 19. Một 
trang trại, một xưởng thủ công hay một cửa hiệu nhỏ đã phải được 
vận hành bởi một cặp để có thể tồn tại được. Mãi đến đầu thế kỷ 20, 
một bác sĩ không thể hành nghề cho đến khi đã lấy vợ; ông cần một 
bà vợ để sắp xếp các cuộc hẹn, mở cửa, lấy lai lịch của bệnh nhân và 
gửi hóa đơn.  
 
Nhưng tuy phụ nữ đã luôn làm việc, từ thời thượng cổ công việc mà 
họ đã làm là khác công việc của đàn ông. Đã có việc làm của phụ nữ 
và việc làm của đàn ông. Vô số phụ nữ trong Kinh Thánh đi đến 
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giếng lấy nước, nhưng không có người đàn ông nào. Đã chẳng bao 
giờ có một ông cô [không vợ]. Công việc tri thức, mặt khác, là “hợp 
cả nam lẫn nữ”, không phải vì áp lực nam nữ bình quyền mà bởi vì nó 
có thể được cả hai giới làm tốt ngang nhau. Thế đó, những việc làm 
tri thức hiện đại đầu tiên đã được nghĩ ra chỉ cho giới này hay giới 
kia. Dạy học như một nghề được sáng chế ra năm 1794, khi trường 
Ecole Normale được thành lập ở Paris, và đã được coi nghiêm ngặt 
như việc làm của đàn ông. Sáu mươi năm sau, trong chiến tranh 
Crime năm 1853-56, Florence Nightingale đã lập ra nghề tri thức mới 
thứ hai, y tá. Công việc này đã được coi là công việc riêng cho phụ 
nữ. Nhưng vào năm 1850 dạy học ở mọi nơi đã trở nên hợp cho cả 
nam lẫn nữ, và trong năm 2000 hai phần năm học sinh ở các trường y 
tá Mỹ là đàn ông.  
 
Đã không có nữ bác sĩ nào ở Châu Âu cho đến các năm 1890. Nhưng 
một trong những phụ nữ châu Âu có bằng bác sĩ y khoa sớm nhất, nhà 
giáo dục Ý vĩ đại Maria Montessori, được tường thuật là đã nói: “Tôi 
không phải là một nữ bác sĩ; tôi là một bác sĩ người tình cờ là một phụ 
nữ”. Cùng logic như vậy áp dụng cho tất cả công việc tri thức. Những 
người lao động tri thức, bất luận giới tính của họ là gì, là các nhà 
chuyên nghiệp, áp dụng cùng tri thức, làm cùng công việc, bị chi phối 
bởi cùng tiêu chuẩn và được đáng giá bởi cùng kết quả.  
 
Những người lao động tri thức bậc cao như các bác sĩ, các luật sư, các 
nhà khoa học, các giáo sĩ và giáo viên đã từng có từ lâu, tuy số lượng 
của họ đã tăng theo hàm số mũ trong 100 năm qua. Nhóm lớn nhất 
của những người lao động tri thức, tuy vậy, đã hầu như không tồn tại 
cho đến đầu thế kỷ 20, và chỉ cất cánh sau Chiến tranh Thế giới II. Họ 
là các chuyên viên tri thức [knowledge technologists]—những người 
làm phần lớn công việc của mình bằng tay mình (và ở chừng mực đó 
là những người kế vị của các công nhân có tay nghề), nhưng lương 
của họ được xác định bởi tri thức ở giữa hai tai họ, thu được trong 
giáo dục chính quy hơn là qua học nghề. Họ bao gồm kỹ thuật viên X-
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quang, các nhà vật lý trị liệu, các chuyên gia siêu âm, những người 
nghiên cứu trường hợp bệnh tâm thần, các kỹ thuật viên nha khoa và 
rất nhiều loại khác. Trong 30 năm qua, các kỹ thuật viên y khoa đã là 
mảng tăng nhanh nhất của lực lượng lao động ở Mỹ, và có lẽ cả ở 
Anh nữa.  
 
Trong 20 hay 30 năm tới số các chuyên viên tri thức về máy tính, chế 
tạo và giáo dục chắc sẽ tăng còn nhanh hơn. Các kỹ thuật viên văn 
phòng như các trợ lý luật sư [paralegal] cũng đang tăng lên nhiều. Và 
không hề ngẫu nhiên rằng “thư ký” của ngày hôm qua nhanh chóng 
trở thành “trợ lý”, trở thành nhà quản lý văn phòng và công việc của 
thủ trưởng. Trong vòng hai hay ba thập kỷ, các chuyên viên tri thức sẽ 
trở thành nhóm chi phối trong lực lượng lao động ở tất cả các nước 
phát triển, chiếm cùng vị trí như những công nhân nhà máy liên kết 
thành nghiệp đoàn đã chiếm tại đỉnh điểm quyền lực của họ trong các 
năm 1950 và 1960.  
 
Cái quan trọng nhất về những người lao động tri thức này là, họ 
không tự nhận dạng mình như “những công nhân” mà như “các nhà 
chuyên nghiệp”. Nhiều trong số họ dành nhiều thời gian của mình để 
làm công việc về cơ bản không có kỹ năng, thí dụ, xếp ngăn nắp 
giường bệnh, trả lời điện thoại hay sắp xếp hồ sơ. Tuy nhiên, cái nhận 
diện họ trong đầu óc của chính họ và trong tâm trí của công chúng là 
phần việc làm của họ gắn với việc đưa tri thức chính quy vào làm 
việc. Đó là cái làm cho họ là những người lao động tri thức đầy đủ tư 
cách.  
 
Những người lao động như vậy có hai nhu cầu chính: giáo dục chính 
quy làm cho họ có khả năng tham gia công việc tri thức ở nơi đầu 
tiên, và sự giáo dục liên tục suốt cuộc đời làm việc của họ để giữ cho 
tri thức của họ được cập nhật. Đối với các chuyên gia tri thức bậc cao 
như các bác sĩ, giáo sĩ, luật sư, giáo dục chính quy đã có trong nhiều 
thế kỷ. Nhưng đối với các chuyên viên tri thức, cho đến nay chỉ có vài 
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nước cung cấp sự chuẩn bị có hệ thống và được tổ chức. Trong vài 
thập niên tới, các định chế giáo dục để chuẩn bị cho các chuyên viên 
tri thức sẽ tăng nhanh ở tất cả các nước phát triển và các nước đang 
nổi lên, hệt như các định chế mới để thỏa mãn các đòi hỏi mới đã luôn 
xuất hiện trong quá khứ. Lần này cái khác là nhu cầu giáo dục liên tục 
của những người trưởng thành đã được giáo dục tốt và rất thành thạo 
rồi. Giáo dục ở nhà trường theo truyền thống dừng lại khi bắt đầu làm 
việc. Trong xã hội tri thức nó không bao giờ ngừng.  
 
Tri thức không giống các kỹ năng truyền thống, những cái thay đổi rất 
chậm chạp. Một bảo tàng gần Barcelona ở Tây Ban Nha có vô số 
công cụ dùng tay được sử dụng bởi các thợ thủ công lành nghề của đế 
chế La Mã cổ mà bất kể thợ thủ công ngày nay nào cũng có thể nhận 
ra ngay lập tức, bởi vì chúng rất giống các công cụ vẫn được dùng. 
Đối với mục đích đào tạo kỹ năng, vì thế, đã là hợp lý để giả thiết 
rằng bất cứ cái gì đã học được ở tuổi 17 hay 18 sẽ kéo dài suốt cuộc 
đời.  
 
Ngược lại, tri thức mau chóng trở nên lỗi thời, và những người lao 
động tri thức thường xuyên phải quay lại trường học. Giáo dục liên 
tục của những người trưởng thành đã được đào tạo nhiều rồi, vì thế, sẽ 
là lĩnh vực tăng trưởng lớn trong xã hội tiếp theo. Nhưng phần lớn sẽ 
được tiến hành không theo con đường truyền thống, trải từ các 
seminar cuối tuần đến các chương trình đào tạo trực tuyến, và ở bất 
cứ nơi nào, từ một đại học truyền thống đến nhà ở của sinh viên. Cách 
mạng thông tin, được kỳ vọng có một tác động to lớn lên giáo dục và 
lên các trường và đại học truyền thống, sẽ có lẽ có một tác động còn 
lớn hơn nữa lên giáo dục liên tục của những người lao động tri thức.  
 
Những người lao động tri thức thuộc đủ loại thường đồng nhất mình 
với tri thức của họ. Họ tự giới thiệu mình bằng cách nói “tôi là một 
nhà nhân chủng học” hay “tôi là một nhà vật lý trị liệu”. Họ có thể tự 
hào về tổ chức mà họ làm việc cho, dù là một công ty, một đại học 
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hay một cơ quan chính phủ, nhưng họ “làm việc tại tổ chức”; họ 
không “thuộc về nó”. Phần lớn trong số họ có lẽ cảm thấy họ có nhiều 
cái chung hơn với ai đó làm cùng nghề trong một định chế khác hơn 
là với các đồng nghiệp làm trong lĩnh vực tri thức khác ở chính cơ 
quan mình.  
 
Tuy sự nổi lên của tri thức như một nguồn lực quan trọng ngày càng 
có nghĩa là sự chuyên môn hóa, những người lao động tri thức rất dễ 
di động bên trong chuyên môn của mình. Họ chẳng coi việc chuyển từ 
một đại học, một công ty hay một nước sang nơi khác, là gì cả, chừng 
nào họ vẫn ở bên trong cùng lĩnh vực tri thức. Có nhiều bàn luận về 
cố gắng phục hồi lại sự trung thành của những người lao động tri thức 
đối với tổ chức sử dụng lao động của họ, nhưng các nỗ lực như vậy sẽ 
chẳng đi đến đâu cả. Những người lao động tri thức có thể có một sự 
gắn kết với một tổ chức và cảm thấy thoải mái với nó, nhưng lòng 
trung thành căn bản của họ chắc là đối với ngành tri thức chuyên sâu 
của họ.  
 
Tri thức không mang tính thứ bậc. Hoặc nó liên quan đến tình huống 
cho trước, hoặc nó không. Một nhà phẫu thuật tim mở có lẽ được trả 
nhiều tiền hơn nhiều, chẳng hạn, một bác sĩ chuyên trị khuyết tật tiếng 
nói, và hưởng một địa vị xã hội cao hơn nhiều, thế mà nếu một tình 
huống cá biệt đòi hỏi sự phục hồi chức năng (nói) của một nạn nhân 
bị đột quỵ, thì trong trường hợp đó tri thức của bác sĩ chuyên trị 
khuyết tật tiếng nói ưu việt hơn nhiều tri thức của nhà phẫu thuật. Đấy 
là vì sao những người lao động tri thức thuộc mọi loại coi mình không 
như các thuộc cấp mà như các nhà chuyên nghiệp, và kỳ vọng được 
đối xử như vậy.  
 
Tiền là quan trọng đối với những người lao động tri thức như đối với 
bất kỳ ai khác, nhưng họ không chấp nhận nó như thước đo cuối 
cùng, họ cũng chẳng coi tiền như một thứ thay thế cho thành tích và 
thành tựu chuyên môn. Tương phản sắc nét với các công nhân của 
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ngày hôm qua, mà với họ một việc làm trước hết là một sinh kế, hầu 
hết người lao động tri thức xem việc làm của họ như một cách sống.  
 
Đi lên mãi  
 
Xã hội tri thức là xã hội con người đầu tiên, nơi tính lưu động lên trên 
là vô hạn về mặt tiềm năng. Tri thức khác tất cả tư liệu sản xuất khác 
ở chỗ nó không thể được thừa kế hay được truyền lại. Nó phải đạt 
được một lần nữa bởi tất cả các cá nhân, và mọi người xuất phát với 
sự vô minh hoàn toàn như nhau.  
 
Tri thức phải được đưa vào dạng trong đó nó có thể được dạy, điều đó 
có nghĩa nó phải trở thành công cộng. Nó luôn luôn có thể tiếp cận 
được một cách phổ quát, hay nhanh chóng trở thành như vậy. Tất cả 
điều này làm cho xã hội tri thức là một xã hội rất lưu động. Bất cứ ai 
có thể kiếm được bất cứ tri thức nào ở một trường, qua một quá trình 
học được hệ thống hóa, hơn là phục vụ một ông thầy với tư cách một 
người học việc.  
 
Cho đến 1850 hay có lẽ thậm chí 1900, đã có ít tính lưu động trong 
bất cứ xã hội nào. Hệ thống đẳng cấp Ấn Độ, trong đó dòng dõi xác 
định không chỉ địa vị của một cá nhân trong xã hội mà cả nghề nghiệp 
nữa, đã chỉ là một trường hợp cực đoan. Trong hầu hết xã hội khác 
cũng thế, nếu người bố đã là nông dân, thì con trai là nông dân, và các 
con gái lấy chồng nông dân. Nhìn chung, tính lưu động duy nhất đã là 
theo hướng xuống, do chiến tranh hay bệnh tật, may rủi cá nhân hay 
các tập quán xấu như uống rượu hoặc cờ bạc gây ra.  
 
Ngay cả ở Mỹ, đất nước của các cơ hội vô hạn, đã có ít tính lưu động 
hướng lên hơn là người ta thường tin. Tuyệt đại đa số các nhà chuyên 
nghiệp và quản lý ở Mỹ trong nửa đầu thế kỷ 20 đã vẫn là con cái của 
các nhà chuyên môn và quản lý hơn là con cái của nông dân, chủ cửa 
hàng nhỏ hay của công nhân nhà máy. Cái phân biệt Mỹ đã không 
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phải là lượng lưu động lên phía trên mà, tương phản sắc nét đối với 
hầu hết các nước châu Âu, là cách nó được hoan nghênh, khích lệ và 
yêu mến.  
 
Xã hội tri thức đưa sự chấp thuận tính lưu động lên này xa hơn nhiều: 
nó coi mọi cản trở đối với tính lưu động như vậy là một dạng phân 
biệt đối xử. Điều này ngụ ý rằng bây giờ mọi người được kỳ vọng trở 
thành một người “thành công” – một ý tưởng từng có vẻ là lố bịch đối 
với các thế hệ trước. Cố nhiên, chỉ một số nhỏ người có thể là người 
thành công xuất sắc, nổi trội; nhưng một số rất đông được kỳ vọng trở 
thành người thành công thỏa đáng.  
 
Năm 1958 John Kenneth Galbraith lần đầu tiên viết về “Xã hội Phong 
lưu”. Đây không phải là một xã hội với nhiều người giàu hơn, hay 
trong đó người giàu trở nên giàu có hơn, mà là một xã hội trong đó đa 
số có thể cảm thấy an toàn về mặt tài chính. Trong xã hội tri thức, một 
số đông người, có lẽ thậm chí đa số, có cái gì đó thậm chí còn quan 
trọng hơn sự an toàn tài chính: địa vị xã hội, hay “phong lưu xã hội”.  
 
Cái giá của sự thành công  
 
Tính lưu động hướng lên của xã hội tri thức, tuy vậy, đến với một cái 
giá cao: những áp lực tâm lý và tổn thương xúc cảm của cuộc chạy 
đua quyết liệt. Có thể có những người thắng chỉ nếu có những kẻ 
thua. Điều này đã không đúng đối với các xã hội trước. Con trai của 
người làm công không có đất đai bản thân trở thành người làm công 
không có đất đai đã không phải là một thất bại. Trong xã hội tri thức, 
tuy vậy, anh ta không chỉ là thất bại cá nhân mà cũng là một thất bại 
của hệ thống nữa.  
 
Bọn trẻ Nhật bị mất ngủ bởi vì chúng dùng hết các buổi tối của chúng 
với một người luyện thi để giúp chúng qua các kỳ thi của mình. Khác 
đi thì chúng sẽ không vào được trường đại học danh tiếng theo lựa 
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chọn của chúng, và như thế không kiếm được việc làm tốt. Những áp 
lực này gây ra sự thù địch đối với học tập. Chúng cũng đe dọa làm xói 
mòn tính bình đẳng kinh tế được quý trọng của Nhật Bản và biến đất 
nước này thành một chế độ tài phiệt, bởi vì chỉ các cha mẹ sung túc 
mới có khả năng trả chi phí cao không thể chịu nổi để chuẩn bị cho 
con em họ vào đại học. Ở các nước khác, như Mỹ, Anh và Pháp, cũng 
cho phép các trường học trở nên cạnh tranh khốc liệt. Rằng điều này 
đã xảy ra trong thời gian ngắn như vậy—không hơn 30 hay 40 năm—
cho thấy sự sợ hãi về thất bại đã thấm vào xã hội tri thức nhiều đến 
thế nào.  
 
Căn cứ vào cuộc đua tranh này, một số ngày càng tăng những người 
lao động tri thức rất thành công thuộc cả hai giới—các nhà quản lý 
kinh doanh, giáo viên đại học, giám đốc bảo tàng, bác sĩ—“bình ổn” ở 
độ tuổi 40. Họ biết họ đã đạt mọi thứ họ sẽ đạt. Nếu công việc của họ 
là tất cả cái họ có, thì họ gặp rắc rối. Vì thế những người lao động tri 
thức cần phát triển, tốt nhất khi họ còn trẻ, một cuộc sống phi-cạnh 
tranh và cộng đồng của chính họ, và một số mối quan tâm bên ngoài 
nghiêm túc—dù là làm việc với tư cách một tình nguyện viên trong 
cộng đồng, chơi trong một dàn nhạc địa phương hay tham gia tích cực 
vào chính quyền địa phương của một thị trấn nhỏ. Mối quan tâm bên 
ngoài này sẽ mang lại cho họ cơ hội đóng góp và thành tựu cá nhân.  
 
 

Nghịch lý Chế tạo 
 
Làm thế nào bạn nhận được nhiều đầu ra hơn nhiều với ít công 
nhân hơn nhiều?  
 
TRONG các năm kết thúc của thế kỷ 20, giá thế giới của sản phẩm 
lớn nhất đơn nhất của ngành thép – thép cuộn cán nóng, thép làm thân 
ôtô – đã rớt từ $460 xuống $260 một tấn. Thế mà đấy là các năm 
thịnh phát ở Mỹ và thời kỳ thịnh vượng ở phần lớn Châu Âu lục địa, 
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với sản xuất ôtô lập kỷ lục. Kinh nghiệm của ngành thép là điển hình 
của ngành chế tạo như một tổng thể. Giữa 1960 và 1999, cả phần của 
chế tác trong GDP của Mỹ và phần của nó trong toàn bộ công ăn việc 
làm đã giảm khoảng một nửa, xuống khoảng mức 15%. Thế nhưng 
trong cùng 40 năm ấy đầu ra vật lý của ngành chế tạo đã tăng gấp đôi 
hay gấp ba. Trong năm 1960, chế tạo đã là trung tâm của nền kinh tế 
Mỹ, và của các nền kinh tế của tất cả các nước phát triển khác. Vào 
năm 2000, với tư cách một ngành đóng góp cho GDP nó đã dễ dàng 
bị khu vực tài chính soán ngôi.  
 
Sức mua tương đối của các mặt hàng chế tác (cái mà các nhà kinh tế 
gọi là tỷ lệ trao đổi) đã rớt ba phần tư trong 40 năm qua. Trong khi 
các giá chế tạo, được hiệu chỉnh theo lạm phát, đã giảm 40%, thì giá 
của hai sản phẩm tri thức chính, chăm sóc sức khỏe và giáo dục, đã 
tăng khoảng ba lần nhanh như lạm phát. Trong năm 2000, vì thế, cần 
năm lần nhiều hơn số đơn vị các mặt hàng chế tạo để mua các sản 
phẩm tri thức chính so với 40 năm trước.  
 
Sức mua của công nhân trong ngành chế tạo cũng đã đi xuống, tuy ít 
hơn nhiều sức mua của các sản phẩm của họ. Năng suất của họ đã 
tăng mạnh mẽ đến mức phần lớn thu nhập thực tế của họ đã được duy 
trì. Bốn mươi năm trước, chi phí lao động trong chế tạo điển hình 
chiếm khoảng 30% tổng chi phí chế tạo; bây giờ nói chung chúng 
xuống 12-15%. Ngay cả trong ngành ôtô, vẫn là ngành tốn nhiều lao 
động nhất trong các ngành kỹ thuật, chi phí lao động trong các nhà 
máy tiên tiến nhất không cao hơn 20%. Công nhân chế tạo, đặc biệt ở 
Mỹ, đã không còn là xương sống của thị trường tiêu dùng nữa. Tại 
đỉnh cao của khủng hoảng về “dây curoa gỉ” ở Mỹ, khi việc làm trong 
các trung tâm chế tạo lớn bị cắt bớt một cách không thương xót, 
lượng bán toàn quốc của các mặt hàng tiêu dùng hầu như không biến 
động.  
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Cái đã làm thay đổi sự chế tạo, và đẩy năng suất lên đột ngột, là 
những quan niệm mới. Thông tin và tự động hóa là ít quan trọng hơn 
các lý thuyết mới về chế tạo, cái là một sự tiến bộ so với sản xuất 
hàng loạt 80 năm trước. Quả thực, một số trong các lý thuyết này, như 
“chế tạo thon lẳn- lean manufacturing” của Toyota, vứt bỏ các robot, 
máy tính và tự động hóa. Một thí dụ được mọi người biết rất nhiều 
gắn với việc thay thế một dây chuyền sấy-sơn được tự động hóa và 
máy tính hóa của Toyota bằng nửa tá máy sấy tóc mua ở một siêu thị.  
 
Chế tạo theo chính xác cùng đường mà nghề nông trại đã đi trước 
đây. Bắt đầu trong năm 1920, và tăng tốc sau Chiến tranh Thế giới II, 
sản xuất trang trại đã lớn vọt trong tất cả các nước phát triển. Trước 
Chiến tranh Thế giới I, nhiều nước Tây Âu đã phải nhập khẩu các sản 
phẩm nông nghiệp. Bây giờ chỉ còn lại một nước nhập khẩu thuần: 
Nhật Bản. Mỗi nước Âu châu đơn lẻ bây giờ có dư thừa lớn sản phẩm 
nông nghiệp không thể bán được. Về mặt số lượng, sản xuất trang trại 
trong hầu hết các nước phát triển ngày nay có lẽ bằng ít nhất bốn lần 
sản lượng năm 1920 và ba lần của năm 1950 (trừ ở Nhật Bản). Nhưng 
trong khi vào đầu thế kỷ 20 nông dân tạo thành nhóm lớn nhất duy 
nhất trong dân cư lao động ở hầu hết các nước phát triển, bây giờ họ 
chiếm không quá 3% ở bất cứ nước phát triển nào. Và trong khi ở đầu 
thế kỷ 20 nông nghiệp đã là ngành đóng góp lớn nhất duy nhất cho 
thu nhập quốc dân trong hầu hết các nước phát triển, năm 2000 ở Mỹ 
nó đóng góp ít hơn 2% cho GDP.  
 
Ngành chế tạo chắc không mở rộng về mặt tổng sản lượng của nó 
nhiều như nông nghiệp đã làm, hay co lại nhiều như vậy với tư cách 
một ngành tạo ra của cải và việc làm. Nhưng dự đoán có thể tin được 
nhất cho năm 2020 gợi ý rằng đầu ra chế tạo trong các nước phát triển 
sẽ tăng ít nhất gấp đôi, trong khi việc làm chế tạo sẽ co lại còn 10-
12% toàn bộ lực lượng lao động. 
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Tại Mỹ, sự chuyển đổi về cơ bản đã hoàn tất rồi, và với mức trục trặc 
tối thiểu. Nhóm bị tổn thương nặng duy nhất là những người Mỹ gốc 
Phi, đối với họ sự tăng trưởng về việc làm chế tạo sau Chiến tranh 
Thế giới II đã tạo ra một sự thăng tiến kinh tế nhanh, và hiện nay 
những việc làm ấy của họ phần lớn đã bị mất. Nhưng nhìn chung, 
ngay cả ở các nơi đã dựa mạnh vào vài nhà máy chế tạo lớn, thất 
nghiệp đã chỉ cao trong một thời gian ngắn. Ngay cả tác động chính 
trị ở Mỹ cũng đã là tối thiểu.  
 
Nhưng liệu các nước công nghiệp khác cũng sẽ có một sự chuyển tiếp 
dễ ngang thế? Tại Anh, việc làm chế tạo đã sụt giảm đột ngột rồi mà 
không gây ra bất cứ náo động nào, tuy có vẻ nó đã tạo ra những vấn 
đề xã hội và tâm lý. Nhưng cái gì sẽ xảy ra ở các nước như Đức hay 
Pháp, nơi các thị trường lao động vẫn cứng nhắc và nơi, cho đến rất 
gần đây, đã có ít tính lưu động hướng lên qua giáo dục? Các nước này 
đã có nạn thất nghiệp đáng kể và có vẻ khó chữa rồi, thí dụ, ở vùng 
Ruhr của Đức và ở vùng công nghiệp cũ quanh Lille của Pháp. Họ có 
thể phải đối mặt với một giai đoạn chuyển đổi đau đớn với những 
chấn động xã hội dữ dội.  
 
Dấu hỏi lớn nhất là đối với Nhật Bản. Không thể phủ nhận, nó không 
có văn hóa giai cấp lao động, và từ lâu nó đã đánh giá cao giá trị của 
giáo dục như một phương tiện lưu động thăng tiến. Nhưng sự ổn định 
xã hội của Nhật Bản dựa vào an toàn việc làm, đặc biệt đối với các 
công nhân cổ xanh trong ngành công nghiệp chế tạo lớn, và cái đó 
đang xói mòn nhanh. Thế mà trước khi an toàn việc làm được đưa vào 
cho các công nhân cổ xanh trong các năm 1950, Nhật Bản đã là nước 
của sự náo loạn lao động quá khích. Phần của ngành chế tạo trong 
tổng việc làm vẫn còn cao hơn hầu hết các nước phát triển khác – 
khoảng một phần tư tổng việc làm – và Nhật Bản hầu như không có 
thị trường lao động và ít tính lưu động của lao động.  
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Cả về mặt tâm lý nữa, nước này được chuẩn bị ít nhất đối với sự suy 
tàn về chế tạo. Rốt cuộc, nhờ trở thành nhà chế tạo kỳ tài của thế giới 
mà nó đã đạt được vị thế cường quốc kinh tế trong nửa sau của thế kỷ 
20. Ta chẳng bao giờ được đánh giá thấp người Nhật. Suốt lịch sử của 
mình họ đã chứng tỏ năng lực vô song để đối mặt với thực tế và để 
thay đổi hầu như chỉ một sớm một chiều. Nhưng sự suy tàn về chế tạo 
với tư cách chìa khóa cho thành công kinh tế khiến Nhật Bản đối đầu 
với một trong những thách thức lớn nhất từ trước đến nay.  
 
Sự suy tàn của chế tạo với tư cách một ngành tạo việc làm và của cải 
làm thay đổi phong cảnh kinh tế, xã hội và chính trị của thế giới. Nó 
biến những “sự thần kỳ kinh tế” ngày càng trở nên khó khăn đối với 
các nước đang phát triển để đạt được. Những sự thần kỳ của nửa sau 
thế kỷ 20 – Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore—
đã dựa trên xuất khẩu các mặt hàng được chế tạo, được sản xuất với 
công nghệ và năng suất của nước phát triển, nhưng với chi phí lao 
động của nước mới nổi lên vào các nước giàu của thế giới. Cách này 
sẽ không còn hoạt động nữa. Một cách để tạo sự phát triển kinh tế có 
thể là hội nhập nền kinh tế của một nước đang nổi lên vào một khu 
vực đã phát triển – là cái mà Vicente Fox, tổng thống mới của 
Mexico, vạch ra với đề xuất của ông để hội nhập toàn bộ “Bắc Mỹ”, 
tức là, Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Về mặt kinh tế điều này có nhiều 
ý nghĩa, nhưng về mặt chính trị nó hầu như không thể tưởng tượng 
nổi. Lựa chọn khả dĩ khác – được Trung Quốc theo đuổi – là thử đạt 
tăng trưởng kinh tế bằng xây dựng thị trường nội địa của một nước 
đang phát triển. Ấn Độ, Brazil và Mexico cũng có dân số đủ lớn để 
làm cho sự phát triển kinh tế dựa vào thị trường-trong nước là có thể, 
chí ít về lý thuyết. Nhưng các nước nhỏ hơn, như Paraguay hay Thái 
Lan, có được chấp nhận để xuất khẩu vào các thị trường lớn của các 
nước đang nổi lên như Brazil?13  
                                                 
13 Thực ra cả Trung Quốc và Ấn độ cũng như  Thái Lan, và cả Việt Nam nữa vẫn 
đang xuất khẩu vào tất cả các thị trường trên thế giới chủ yếu vào thị trường  các 
nước phát triển và sản xuất cho thị trường nội địa. 
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Sự suy tàn về chế tạo như ngành tạo ra của cải và việc làm không thể 
tránh khỏi sẽ dẫn đến một chủ nghĩa bảo hộ mới, lại một lần nữa lặp 
lại cái đã xảy ra trước đây trong nông nghiệp. Đối với mỗi 1% mà giá 
và việc làm nông nghiệp giảm trong thế kỷ 20, các khoản bao cấp và 
bảo hộ nông nghiệp trong mỗi nước phát triển đơn nhất, kể cả Mỹ, đã 
tăng ít nhất 1%, thường là nhiều hơn. Và các cử tri nông trại càng ít ở 
đó, “số phiếu trang trại” càng trở nên quan trọng. Khi số lượng co lại, 
những người nông dân đã trở thành một nhóm lợi ích–đặc biệt thống 
nhất có ảnh hưởng không cân xứng trong tất cả các nước phát triển.  
 
Chủ nghĩa bảo hộ trong chế tạo đã rõ ràng rồi, tuy nó thường có dạng 
trợ cấp thay cho thuế quan truyền thống. Các khối kinh tế khu vực, 
như Liên minh Châu Âu, NAFTA hay Mercosur, có tạo ra các thị 
trường khu vực lớn với các rào cản nội bộ thấp, nhưng họ bảo vệ 
chúng bằng các rào cản cao hơn đối với các nhà sản xuất ngoài khu 
vực. Và các hàng rào phi-thuế quan thuộc mọi loại đang tăng đều đặn. 
Trong cùng tuần khi sự sụt giá 40% của thép tấm được công bố trên 
báo chí Mỹ, chính phủ Mỹ đã cấm nhập khẩu thép tấm vì “phá giá”. 
Và bất kể các mục tiêu của họ có đáng ca ngợi đến thế nào, sự khăng 
khăng của các nước phát triển đòi các luật lao động công bằng và các 
quy tắc môi trường thỏa đáng đối với các nhà chế tạo ở thế giới đang 
phát triển, hoạt động như một rào cản ngất ngưởng đối với các khoản 
nhập khẩu từ các nước này.  
 
Số lượng nhỏ hơn, ảnh hưởng lớn hơn  
 
Cả về mặt chính trị nữa, số công nhân chế tạo càng ít hơn thì ngành 
chế tạo đang càng trở nên có ảnh hưởng hơn, đặc biệt ở Mỹ. Trong 
bầu cử tổng thống năm vừa qua số phiếu lao động đã quan trọng hơn 
nó đã có 40 hay 50 năm trước, chính xác bởi vì số các thành viên 
nghiệp đoàn đã trở nên nhỏ hơn rất nhiều tính theo phần trăm cử tri. 
Cảm thấy bị nguy hiểm, họ đã siết lại đội ngũ. Vài thập niên trước, 
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một thiểu số đáng kể của các thành viên nghiệp đoàn Mỹ đã bỏ phiếu 
cho Đảng Cộng hòa, nhưng trong cuộc bầu cử năm vừa qua hơn 90% 
thành viên công đoàn được cho là đã bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ (tuy 
ứng viên của họ vẫn thua).  
 
Trong hơn 100 năm, các công đoàn Mỹ đã là những người ủng hộ 
mạnh của tự do thương mại, ít nhất trong lời hùng biện của họ, nhưng 
trong vài năm qua họ đã trở thành những người ủng hộ chế độ bảo hộ 
và tuyên bố là kẻ thù của “toàn cầu hóa”. Chẳng quan trọng rằng mối 
đe dọa thực sự đối với việc làm chế tạo không phải là cạnh tranh từ 
nước ngoài, nhưng sự sụt giảm nhanh của ngành chế tạo với tư cách 
ngành tạo công việc: đơn giản không thể hiểu nổi rằng sản xuất chế 
tạo có thể tăng lên trong khi việc làm chế tạo đi xuống, và không chỉ 
đối với các thành viên công đoàn mà cả đối với các chính trị gia, các 
nhà báo, các nhà kinh tế và công chúng nói chung. Đa số người dân 
vẫn tiếp tục tin rằng khi việc làm chế tạo sút giảm, cơ sở chế tạo của 
đất nước bị đe dọa và phải được bảo vệ. Họ gặp khó khăn rất lớn 
trong thừa nhận rằng, lần đầu tiên trong lịch sử, xã hội và nền kinh tế 
không còn bị lao động chân tay chi phối nữa, và một nước có thể đảm 
bảo cái ăn, cái mặc và nhà ở cho mình với chỉ một thiểu số nhỏ dân 
cư của nó làm những việc như vậy.  
  
Chủ nghĩa bảo hộ mới bị dẫn dắt cũng nhiều bởi nỗi luyến tiếc và xúc 
cảm sâu thẳm như bởi tư lợi kinh tế và quyền lực chính trị. Thế nhưng 
nó sẽ chẳng đạt gì cả, bởi vì việc “bảo vệ” các ngành già cỗi không có 
kết quả. Đó là bài học rõ ràng của 70 năm bao cấp nông trại. Các loại 
cây trồng cũ – ngô (bắp), lúa mỳ, bông – mà Mỹ đã bơm vào vô số tỷ 
từ các năm 1930 – tất cả đều kém, trong khi các loại cây trồng mới 
không được bảo hộ và không được trợ cấp – như đậu tương – đã phát 
đạt. Bài học là rõ: các chính sách chi trả các ngành cổ để bám chặt lấy 
những người thừa chỉ có thể gây tổn hại. Bất cứ tiền nào được chi, 
thay vào đó, phải được chi để hỗ trợ những người lao động già tuổi bị 
nghỉ việc, và giữ lại và bố trí lại những người lao động trẻ hơn.  
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Công ty sẽ có sống sót? 

 
Có, nhưng không như chúng ta biết  
 
TRONG hầu hết thời gian kể từ khi công ty được phát minh ra khoảng 
1870, năm điểm cơ bản sau đã được cho là thích hợp:  
 
•Công ty là “chủ”, nhân viên, người làm công là “tớ”. Bởi vì công ty 
sở hữu tư liệu sản xuất mà không có nó thì người làm công không thể 
kiếm sống, người làm công cần công ty hơn là ngược lại.  
  
•Tuyệt đại đa số nhân viên làm việc toàn thời gian cho công ty. Tiền 
công họ nhận được cho việc làm là thu nhập duy nhất của họ và tạo kế 
sinh nhai cho họ.  
 
•Cách hữu hiệu nhất để sản xuất bất cứ thứ gì là gom lại dưới một sự 
quản lý càng nhiều hoạt động cần thiết càng tốt để làm ra sản phẩm.  
 
Lí thuyết đặt cơ sở cho việc này đã chỉ được Ronald Coase, một nhà 
kinh tế Anh-Mỹ, phát triển cho đến tận sau Chiến tranh Thế giới lần 
thứ Hai. Ông đã lập luận rằng việc gom các hoạt động lại vào một 
công ty làm giảm các “chi phí giao dịch”, và đặc biệt là chi phí truyền 
thông (vì lý thuyết này ông đã được giải Nobel kinh tế năm 1991). 
Nhưng bản thân khái niệm đã được John D. Rockefeller phát minh ra 
và đưa vào thực tế 70 hay 80 năm trước. Ông đã thấy rằng đưa việc 
khai thác, sản xuất, chuyên chở, lọc và bán hàng vào một cấu trúc 
công ty đưa đến hoạt động dầu khí hiệu quả nhất và chi phí thấp nhất. 
Dựa vào sự nhìn thấu này ông đã xây dựng Standard Oil Trust, có lẽ 
thành doanh nghiệp lớn sinh lợi nhất trong lịch sử kinh doanh. Khái 
niệm được Henry Ford tiếp tục đến cực đoan vào đầu các năm 1920. 
Công ty Ford Motor đã không chỉ sản xuất tất cả các bộ phận của ôtô 
và lắp ráp lại, mà cũng sản xuất thép riêng của mình, kính riêng của 
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mình và lốp xe riêng của mình. Nó đã sở hữu các đồn điền ở Amazon 
để trồng cây cao su, đã sở hữu và vận hành đường sắt chở hàng cung 
cấp đến nhà máy và chở xe đã hoàn tất từ nhà máy, và cuối cùng đã 
lên kế hoạch để bán và bảo dưỡng các xe Ford nữa (tuy đã chẳng bao 
giờ thực hiện).  
 
•Các nhà cung cấp và đặc biệt các nhà chế tạo có sức mạnh thị trường 
bởi vì họ có thông tin về một sản phẩm hay một dịch vụ mà khách 
hàng không có và không thể có, và không cần nếu khách hàng có thể 
tin cậy nhãn hàng. Điều này giải thích tính sinh lời của các nhãn hàng.  
 
• Đối với một công nghệ cá biệt bất kỳ đi liền với một và chỉ một 
ngành, và ngược lại, đối với một ngành cá biệt bất kỳ đi liền với một 
và chỉ một công nghệ. Điều này có nghĩa rằng tất cả công nghệ cần để 
làm ra thép là riêng biệt đối với ngành thép; và ngược lại, bất cứ công 
nghệ nào được dùng để làm ra thép xuất hiện từ bản thân ngành thép. 
Cũng thế áp dụng cho ngành giấy, cho nông nghiệp cho ngành ngân 
hàng và thương mại.  
 
Các phòng thí nghiệm công nghiệp được thành lập trên giả thiết này, 
bắt đầu với [phòng thí nghiệm] của Siemens, được khởi động ở Đức 
năm 1869, và kết thúc với của IBM, phòng thí nghiệm truyền thống 
cuối cùng, được thành lập ở Mỹ năm 1952. Mỗi trong số chúng đã tập 
trung vào công nghệ cần thiết cho một ngành duy nhất, và mỗi phòng 
thí nghiệm đã giả thiết rằng các phát minh của nó sẽ được áp dụng chỉ 
trong ngành đó.  
 
Mọi thứ ở chỗ của nó  
 
Tương tự, tất cả mọi người đã coi là dĩ nhiên rằng mỗi sản phẩm hay 
dịch vụ có một ứng dụng cụ thể, và rằng cho mỗi ứng dụng có một 
sản phẩm hay nguyên liệu cụ thể. Như thế bia và sữa đã được bán chỉ 
trong các chai thủy tinh; thân xe đã được làm chỉ bằng thép; vốn lưu 
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động cho một doanh nghiệp được một ngân hàng thương mại cung 
cấp qua một khoản vay thương mại; và v.v. Cạnh tranh vì thế xảy ra 
chủ yếu bên trong một ngành. Nhìn chung, việc kinh doanh của một 
công ty cho trước là gì và thị trường của nó là gì đã là hiển nhiên.  
 
Mỗi một trong các giả thiết này đã vẫn hợp lệ cho cả một thế kỷ, 
nhưng kể từ 1970 trở đi từng cái một trong số chúng đã bị đảo lộn. 
Danh mục bây giờ là như sau:  
 
•Tư liệu sản xuất là tri thức, do những người lao động tri thức sở hữu 
và rất dễ mang theo. Điều này áp dụng ngang nhau cho những người 
lao động tri thức bậc cao như các nhà nghiên cứu khoa học và cho các 
chuyên viên kỹ thuật tri thức như các nhà vật lý trị liệu, các chuyên 
viên kỹ thuật máy tính và các trợ lý luật sư. Những người lao động tri 
thức cung cấp “vốn” cũng nhiều như người cung cấp tiền. Hai người 
là độc lập với nhau. Điều này biến người lao động tri thức thành một 
cộng sự hay một đối tác ngang hàng.  
 
•Nhiều người làm công, có lẽ đa số, sẽ vẫn có việc làm toàn thời gian 
với một khoản lương tạo thành thu nhập duy nhất hay thu nhập chủ 
yếu của họ. Nhưng một số ngày càng tăng những người làm việc cho 
một tổ chức sẽ không là nhân viên toàn thời gian mà là những người 
làm một phần thời gian, những người làm tạm thời, các nhà tư vấn 
hay những người thầu khoán. Ngay cả những người có việc làm toàn 
thời, một số lớn ngày càng tăng có thể không là nhân viên của tổ chức 
mà họ làm cho, mà là nhân viên của, thí dụ, một nhà thầu khoán ngoài 
làm [outsourcing].  
 
•Đã luôn luôn có những giới hạn đối với các chi phí giao dịch. Công 
ty Ford Motor bao gồm tất cả của Henry Ford đã tỏ ra không thể quản 
lý nổi và trở thành một tai họa. Nhưng tiên đề truyền thống rằng một 
doanh nghiệp phải hướng tới sự tích hợp tối đa đã trở nên hầu như 
hoàn toàn mất hiệu lực. Một lý do là, tri thức cần đến cho bất cứ hoạt 
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động nào đã trở nên hết sức chuyên dụng. Vì thế nó ngày càng đắt, và 
ngày càng khó, để duy trì đủ khối lượng tới hạn cho mọi nhiệm vụ 
chủ yếu bên trong một doanh nghiệp. Và bởi vì tri thức giảm giá trị 
nhanh trừ phi được dùng liên tục, duy trì bên trong một tổ chức một 
hoạt động được dùng chỉ từng đợt không liên tục thì bảo đảm sự thiếu 
trình độ.  
 
Lý do thứ hai vì sao sự tích hợp tối đa không còn cần nữa là, các chi 
phí truyền thông đã giảm nhanh đến mức trở nên không đáng kể. Sự 
giảm xuống này đã bắt đầu trước cách mạng thông tin rất lâu. Có lẽ 
nguyên nhân lớn nhất của nó đã là sự tăng lên và lan rộng của sự biết 
viết biết đọc kinh doanh [sự không mù kinh doanh]. Khi Rockefeller 
xây dựng Standard Oil Trust của mình, ông đã bị khó khăn to lớn để 
tìm được người biết kế toán thậm chí sơ đẳng nhất hay đã nghe thấy 
các thuật ngữ kinh doanh thông dụng nhất. Thời gian đó đã không có 
sách giáo khoa kinh doanh nào hay khóa học kinh doanh nào, cho nên 
các chi phí giao dịch của việc làm cho mình được hiểu đã là cực kỳ 
cao. Sáu mươi năm sau, vào năm 1950 hay 1960, các công ty dầu kế 
tiếp Standard Oil Trust đã có thể giả thiết một cách tự tin rằng các 
nhân viên cấp cao hơn của họ đã là những người không mù kinh 
doanh.  
  
Hiện nay công nghệ thông tin mới —Internet và e-mail— trên thực tế 
đã loại bỏ những chi phí vật lý của truyền thông. Điều này đã có 
nghĩa rằng cách hữu ích nhất và sinh lợi nhất để tổ chức là phi tích 
hợp [làm tan rã]. Điều này được mở rộng ra cho ngày càng nhiều hoạt 
động. Thuê ngoài làm [outsourcing] quản lý công nghệ thông tin, xử 
lý dữ liệu và hệ thống máy tính của một tổ chức đã trở thành việc 
thường nhật. Trong đầu các năm 1990 hầu hết các hãng máy tính Mỹ, 
thí dụ, Apple, thậm chí đã thuê các nhà chế tạo ở Nhật Bản hay 
Singapore sản xuất phần cứng của họ. Cuối các năm 1990 hầu như 
mọi công ty điện tử tiêu dùng Nhật Bản đã đền đáp lời khen bằng thuê 
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các nhà chế tạo theo hợp đồng Mỹ để chế tạo các sản phẩm của nó 
dành cho thị trường Mỹ.  
 
Trong vài năm qua toàn bộ việc quản lý nguồn nhân lực của hơn 2 
triệu công nhân Mỹ - thuê, sa thải, đào tạo, các phúc lợi và v.v. – đã 
được outsource cho các tổ chức người lao động chuyên nghiệp. Khu 
vực này, mà mười năm trước hầu như không tồn tại, bây giờ tăng với 
tốc độ 30% một năm. Đầu tiên nó đã tập trung vào các công ty nhỏ và 
vừa, nhưng hãng lớn nhất trong các hãng, Exult, chỉ được thành lập 
năm 1998, bây giờ quản lý các vấn đề việc làm cho nhiều công ty 
Fortune 500, bao gồm BP, một hãng dầu Anh-Mỹ khổng lồ, và 
Unisys, một nhà sản xuất máy tính. Theo một nghiên cứu của 
McKinsey, một công ty tư vấn, outsourcing quản lý các quan hệ con 
người theo cách này có thể tiết kiệm đến 30% chi phí, và cũng làm 
tăng sự thỏa mãn của người lao động nữa.  
 
• Khách hàng bây giờ có thông tin. Cho đến nay, Internet vẫn thiếu 
cái tương đương của một danh bạ điện thoại khiến người dùng dễ tìm 
thấy cái mà họ tìm kiếm. Nó vẫn đòi hỏi sự nhặt nhạnh và lục lọi. 
Nhưng thông tin ở đâu đó trên một website, và các hãng tìm kiếm để 
tìm nó với một khoản phí đang phát triển nhanh. Bất cứ ai có thông 
tin thì có sức mạnh. Sức mạnh như thế đang chuyển sang cho khách 
hàng, dù nó là một doanh nghiệp khác hay người tiêu dùng cuối cùng. 
Một cách cụ thể, điều đó có nghĩa là nhà cung cấp, thí dụ, nhà chế tạo, 
sẽ thôi không là một người bán và thay vào đó trở thành một người 
mua cho khách hàng. Điều này đang xảy ra rồi.  
 
General Motors (GM), vẫn là nhà chế tạo lớn nhất thế giới và trong 
nhiều năm là tổ chức bán hàng thành công nhất, năm ngoái đã công 
bố việc tạo ra một doanh nghiệp lớn mới, nó sẽ mua (giúp) cho người 
tiêu dùng xe cuối cùng. Tuy hoàn toàn do GM sở hữu, doanh nghiệp 
sẽ tự trị, và sẽ mua không chỉ xe General Motors, mà mua bất cứ xe 
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và model nào phù hợp sát nhất với sở thích, giá trị và túi tiền của 
khách hàng cá nhân.  
 
•Cuối cùng, có ít công nghệ duy nhất nữa. Tri thức cần thiết trong một 
ngành cho trước ngày càng hiện ra từ công nghệ nào đó hoàn toàn 
khác mà, rất thường xuyên, những người trong nghành lại không biết 
rõ. Đã chẳng có ai trong ngành điện thoại biết bất cứ gì về cáp sợi 
thủy tinh. Chúng được phát triển bởi một công ty thủy tinh, Corning. 
Ngược lại, hơn một nửa các sáng chế quan trọng được Bell 
Laboratory, phòng thí nghiệm hữu hiệu nhất trong số các phòng thí 
nghiệm lớn, phát triển từ Chiến tranh Thế giới II đã được áp dụng chủ 
yếu ở bên ngoài ngành điện thoại.  
 
Sáng chế quan trọng nhất của Bell Lab trong 50 năm qua đã là 
transistor, cái đã tạo ra ngành điện tử hiện đại. Nhưng công ty điện 
thoại đã thấy rất ít công dụng đối với dụng cụ mới cách mạng này nên 
hầu như đã cho bất cứ ai muốn xin nó – đó là cái đã đưa Sony, và với 
nó là người Nhật, vào kinh doanh điện tử tiêu dùng.  
  
Ai cần một phòng thí nghiệm nghiên cứu?  
  
Các giám đốc nghiên cứu, cũng như các nhà công nghiệp công nghệ 
cao, bây giờ có khuynh hướng tin rằng phòng thí nghiệm do công ty 
sở hữu, vật sáng chế thế kỷ 19 đáng tự hào đó, đã trở nên lỗi thời. 
Điều này giải thích vì sao sự phát triển và tăng trưởng của một doanh 
nghiệp ngày càng xảy ra không ở bên trong bản thân công ty mà 
thông qua các partnerships, liên doanh, liên minh, tham gia vốn thiểu 
số, và các thỏa thuận know-how với các định chế trong các ngành 
khác và với một công nghệ khác. Cái gì đó mới chỉ 50 năm trước đã 
không thể tưởng tượng nổi đang trở thành bình thường: các liên minh 
giữa các định chế có đặc trưng hoàn toàn khác nhau, chẳng hạn giữa 
một công ty vì lợi nhuận và một bộ môn đại học, hay giữa một chính 
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quyền thành phố hay bang và một doanh nghiệp thầu khoán một dịch 
vụ cụ thể như quét dọn đường phố hay vận hành các nhà tù.  
 
Hầu như không sản phẩm hay dịch vụ nào còn có hoặc một công dụng 
cuối cùng cụ thể hay ứng dụng, hay thị trường riêng của nó nữa. 
Thương phiếu cạnh tranh với khoản vay thương mại của ngân hàng. 
Bìa cứng, nhựa và nhôm cạnh tranh với thủy tinh vì thị trường chai lọ. 
Thủy tinh thay thế đồng trong dây cáp. Thép cạnh tranh với gỗ và 
nhựa trong cung cấp các cột mà quanh đó nhà gia đình-đơn ở Mỹ 
được xây dựng. Niên kim trả sau đang đẩy bảo hiểm nhân thọ sang 
một bên – nhưng, đến lượt, các công ty bảo hiểm ngày càng trở thành 
các nhà quản lý rủi ro thương mại hơn là các định chế dịch vụ-tài 
chính.  
 
Một “công ty thủy tinh” vì thế có thể phải xác định lại mình bởi cái gì 
nó làm giỏi, hơn là bởi vật liệu mà trong đó nó đã được chuyên môn 
hóa trong quá khứ. Một trong các nhà chế tạo kính lớn nhất thế giới, 
Corning, đã bán bộ phận kinh doanh sinh lợi chế tạo các sản phẩm 
kính truyền thống để trở thành nhà sản xuất và cung cấp số một về các 
vật liệu công nghệ cao. Merck, công ty dược lớn nhất Mỹ, đã đa dạng 
hóa từ sản xuất thuốc sang bán buôn mọi loại sản phẩm dược, đa số 
chúng thậm chí không do Merck sản xuất, và nhiều loại do các đối thủ 
cạnh tranh sản xuất.  
 
Cùng loại thứ như thế đang xảy ra trong các khu vực phi-kinh doanh 
của nền kinh tế. Một thí dụ là “trung tâm sinh đẻ” độc lập, được vận 
hành bởi một nhóm các bác sĩ phụ khoa, cạnh tranh với phòng sản 
phụ của bệnh viện Mỹ. Và nước Anh, trước xa Internet, đã tạo ra “Đại 
học Mở”, cho phép người dân có được giáo dục đại học và nhận bằng 
cấp mà không bao giờ ngồi trong một lớp học hay nghe một bài giảng.  
  
Công ty tiếp theo  
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Một thứ là hầu như chắc chắn: trong tương lai sẽ có không phải một 
loại công ty mà có nhiều loại. Công ty hiện đại được sáng chế ra đồng 
thời nhưng độc lập với nhau ở ba nước: Mỹ, Đức và Nhật Bản. Nó đã 
là một sự mới lạ hoàn toàn và không giống gì với tổ chức kinh tế đã là 
“doanh nghiệp kinh tế” suốt một ngàn năm: hãng nhỏ, do cá nhân sở 
hữu và do cá nhân vận hành. Năm 1832, Báo cáo McLane của Anh—
điều tra thống kê đầu tiên về kinh doanh – đã thấy rằng gần như tất cả 
các hãng đã do cá nhân sở hữu và có ít hơn mười người làm. Những 
ngoại lệ duy nhất đã là các tổ chức tựa-chính phủ như Ngân hàng Anh 
quốc [Bank of England] hay Công ty Đông Ấn [East India Company]. 
Bốn mươi năm sau một loại mới của tổ chức với hàng ngàn người làm 
đã xuất hiện trên hiện trường, thí dụ, đường sắt Mỹ, được xây dựng 
với sự hỗ trợ của liên bang và bang, và Deutsche Bank của Đức.  
 
Bất cứ nơi nào công ty đi tới, nó thu được các đặc trưng quốc gia nào 
đó và thích nghi với các quy định pháp lý khác nhau trong mỗi nước. 
Hơn nữa, mọi công ty lớn ở tất cả mọi nơi được vận hành khá khác 
với loại hãng nhỏ do chủ quản lý. Và có những khác biệt đáng kể về 
văn hóa, giá trị và lối nói hoa mỹ giữa các công ty trong các ngành 
khác nhau. Các ngân hàng ở mọi nơi là rất giống nhau, và các nhà bán 
lẻ và nhà chế tạo cũng vậy. Nhưng các ngân hàng ở mọi nơi là khác 
các nhà bán lẻ hay các nhà chế tạo. Mặt khác, tuy vậy, những sự khác 
biệt giữa các công ty ở mọi nơi là về cung cách hơn là về bản chất. 
Cũng đúng thế với tất cả các tổ chức khác trong xã hội hiện đại: các 
cơ quan nhà nước, các lực lượng vũ trang, các bệnh viện, các đại học 
và v.v.  
  
Xu hướng thay đổi hoàn toàn vào khoảng 1970, đầu tiên với sự nổi 
lên của các nhà đầu tư định chế mới như các quỹ hưu trí và các công 
ty đầu tư tín thác với tư cách những người chủ mới, rồi sau đó – quyết 
định hơn – với sự nổi lên của những người lao động tri thức như 
nguồn lực lớn, mới của nền kinh tế và như giai cấp đại diện của xã 
hội. Kết quả đã là một sự thay đổi căn bản trong công ty.  
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Một ngân hàng trong xã hội tiếp theo sẽ vẫn không giống một bệnh 
viện, cũng chẳng được vận hành giống thế. Nhưng các ngân hàng 
khác nhau có thể sẽ rất khác nhau, phụ thuộc vào mỗi trong số chúng 
phản ứng ra sao đối với sự thay đổi về lực lượng lao động, công nghệ 
và thị trường của nó. Một số mô hình khác nhau chắc sẽ nổi lên, đặc 
biệt mô hình về các tổ chức và cấu trúc, nhưng có lẽ cả về sự công 
nhận và phần thưởng.  
 
Cùng một thực thể pháp lý – thí dụ, một doanh nghiệp, một cơ quan 
chính phủ hay một tổ chức phi-vụ lợi lớn – rất có thể bao gồm nhiều 
tổ chức con người khác nhau, phối hợp chặt chẽ với nhau, nhưng 
được quản lý tách biệt nhau và khác nhau. Một trong số này chắc là 
một tổ chức truyền thống của những người làm toàn thời gian. Nhưng 
cũng có thể là một tổ chức con người gắn kết chặt chẽ nhưng được 
quản lý tách biệt chủ yếu do những người già hơn hợp thành, những 
người không là người làm công mà là các cộng sự hay hội viên. Và 
chắc có các nhóm “ngoại vi” như những người làm cho một tổ chức, 
thậm chí toàn thời gian, nhưng là nhân viên của một nhà thầu khoán 
ngoài làm outsourcing hay của một nhà sản xuất theo hợp đồng. 
Những người này không có quan hệ hợp đồng nào với doanh nghiệp 
mà họ làm việc cho, doanh nghiệp ấy đến lượt không có quyền hành 
đối với họ. Họ có thể không phải “được quản lý”, mà họ phải biến 
thành hữu ích. Vì thế họ sẽ phải được triển khai ở nơi tri thức chuyên 
biệt hóa của họ có thể tạo ra sự đóng góp lớn nhất. Bất chấp tất cả 
những bàn tán hiện thời về “quản lý tri thức”, chẳng ai thực sự biết 
làm việc đó thế nào cả.  
 
Đúng như quan trọng, những người ở mỗi trong các loại tổ chức này 
sẽ phải được thỏa mãn. Thu hút họ và giữ họ sẽ trở thành nhiệm vụ 
trung tâm của quản lý con người. Chúng ta biết rồi cái gì không hoạt 
động: sự mua chuộc. Trong 10 hay 15 năm vừa qua nhiều doanh 



 

 

210 

nghiệp Mỹ đã dùng tiền thưởng hay quyền chọn cổ phiếu để thu hút 
và giữ những người lao động tri thức. Luôn luôn thất bại.  
 
Theo một ngạn ngữ cổ, bạn không thể thuê một cánh tay: cả con 
người luôn đi với nó. Nhưng bạn cũng chẳng thuê được một người; vợ 
hay chồng hầu như luôn đi cùng. Và vợ hay chồng đã tiêu hết tiền rồi 
khi lợi nhuận sụt giảm loại bỏ tiền thưởng hay giá cổ phiếu sụt giảm 
làm cho quyền chọn vô dụng. Sau đó cả người làm và vợ hay chồng 
cảm thấy cay đắng và bị phụ bạc.  
 
Tất nhiên những người lao động tri thức cần được thỏa mãn với lương 
của họ, bởi vì sự bất mãn với thu nhập và phúc lợi là một phản 
khuyến khích mạnh mẽ. Các khuyến khích, tuy vậy, là khác nhau. 
Quản lý những người lao động tri thức phải dựa vào giả thiết rằng 
công ty cần họ nhiều hơn họ cần công ty. Họ biết họ có thể bỏ đi. Họ 
có cả tính lưu động lẫn sự tự tin. Điều này có nghĩa họ phải được đối 
xử và quản lý như những người tình nguyện, theo cùng cách như các 
tình nguyện viên làm việc cho các tổ chức phi-vụ lợi. Thứ đầu tiên 
những người như vậy muốn biết là, công ty thử làm cái gì và nó sẽ đi 
đến đâu. Tiếp theo, họ quan tâm đến thành tựu cá nhân và trách nhiệm 
cá nhân – điều có nghĩa là họ phải được đặt vào đúng việc làm. 
Những người lao động tri thức kỳ vọng sự học tập liên tục và đào tạo 
liên tục. Trên hết, họ muốn sự tôn trọng, không phải cho bản thân họ 
mà cho lĩnh vực hiểu biết của họ. Về mặt này, họ đã đi nhiều bước 
vượt quá những người lao động truyền thống, người thường kỳ vọng 
được bảo phải làm gì, tuy muộn hơn họ ngày càng kỳ vọng để “tham 
gia”. Những người lao động tri thức, ngược lại, kỳ vọng để ra các 
quyết định trong lĩnh vực riêng của họ.  
  
Từ công ty đến liên minh  
 
Tám mươi năm trước, GM lần đầu tiên phát triển cả các quan niệm tổ 
chức và cấu trúc tổ chức mà trên đó các công ty lớn ngày nay ở mọi 
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nơi dựa vào. Nó cũng sáng chế ra ý tưởng về một ban quản lý chóp bu 
riêng biệt. Bây giờ nó thí nghiệm với một loạt các mô hình tổ chức 
mới. Nó đã tự thay đổi từ một công ty đơn nhất gắn kết với nhau bởi 
quyền hành thông qua quyền sở hữu thành một tập đoàn gắn kết với 
nhau bởi quyền hành quản lý, với GM thường chỉ nắm vốn thiểu số. 
GM bây giờ kiểm soát nhưng không sở hữu Fiat, bản thân Fiat là một 
trong những nhà sản xuất xe lâu đời nhất và lớn nhất. Nó cũng kiểm 
soát Saab ở Thụy Điển và hai nhà sản xuất ôtô nhỏ hơn ở Nhật. 
Suzuki và Isuzu.  
 
Cùng lúc GM đã tự gạt bỏ nhiều công việc chế tạo của mình bằng 
chuyển hóa thành một công ty tách biệt, được gọi là Delphi, chế tạo 
các bộ phận và phụ tùng cùng nhau chiếm đến 60-70% chi phí sản 
xuất một chiếc xe. Thay cho việc sở hữu – hay chí ít kiểm soát – các 
nhà cung cấp bộ phận và phụ tùng, trong tương lai GM sẽ mua đấu 
giá chúng và trên Internet. Nó đã tham gia với các đối thủ cạnh tranh 
Mỹ của mình, DaimlerChrysler và Ford, để tạo ra một hợp tác xã thu 
mua độc lập, tổ chức sẽ mua giúp cho các thành viên của mình từ bất 
cứ nguồn nào chào mời thương vụ tốt nhất. Tất cả các nhà sản xuất 
ôtô khác đã được mời gia nhập.  
 
GM sẽ vẫn thiết kế các xe của mình, nó sẽ vẫn chế tạo các động cơ, 
và nó sẽ vẫn lắp ráp. Nó cũng sẽ vẫn bán xe của mình thông qua mạng 
lưới đại lý của nó. Nhưng thêm vào việc bán các xe riêng của nó, GM 
có ý định trở thành một nhà buôn ôtô và một người mua cho người 
tiêu dùng cuối cùng, tìm đúng xe cho người mua bất luận ai sản xuất 
nó.  
 
Cách Toyota  
 
GM vẫn là nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới, nhưng trong 20 năm 
qua Toyota đã là nhà sản xuất thành công nhất. Giống như GM, 
Toyota xây dựng một tập đoàn trên toàn thế giới, nhưng không giống 
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GM, Toyota đã tổ chức tập đoàn mình quanh năng lực chế tạo cốt lõi 
của nó. Công ty đang dịch khỏi việc có nhiều nhà cung cấp các bộ 
phận và phụ tùng, cuối cùng nhắm tới không nhiều hơn hai nhà cung 
cấp cho mỗi một bộ phận. Các nhà cung cấp này sẽ là các công ty 
riêng biệt và độc lập, do người địa phương sở hữu, nhưng Toyota thực 
tế sẽ vận hành hoạt động chế tạo của họ cho họ. Họ sẽ nhận được 
công việc của Toyota chỉ nếu họ đồng ý để cho một tổ chức tư vấn 
chế tạo đặc biệt của Toyota kiểm tra và cho “lời khuyên”. Và Toyota 
cũng sẽ làm phần lớn công việc thiết kế cho các nhà cung cấp.  
 
Đây không phải là một ý tưởng mới. Sears Roebuck đã cũng làm thế 
cho các nhà cung cấp của mình trong các năm 1920 và 1930. Marks & 
Spencer của Anh, tuy bây giờ gặp rắc rối lớn, đã là nhà bán lẻ thành 
công nhất thế giới suốt 50 năm, duy trì tính ưu việt của nó chủ yếu 
bằng giữ cái kìm sắt trên các nhà cung cấp của nó. Có tin đồn ở Nhật 
Bản rằng Toyota có ý định cuối cùng để bán tư vấn chế tạo của nó cho 
các công ty không sản xuất xe, chuyển năng lực cốt lõi về chế tạo của 
nó thành một doanh nghiệp lớn tách biệt.  
 
Còn cách tiếp cận khác nữa được khai phá bởi một nhà chế tạo các 
mặt hàng tiêu dùng có nhãn và được đóng gói. Khoảng 60% sản phẩm 
của công ty được bán ở các nước phát triển thông qua khoảng 150 
chuỗi bán lẻ. Công ty có kế hoạch để tạo ra một website khắp thế giới, 
website sẽ lấy đơn hàng trực tiếp từ các khách hàng ở tất cả các nước, 
hoặc bảo họ lấy hàng ở cửa hàng bán lẻ gần họ nhất hay được cửa 
hàng đó giao tận nhà. Nhưng—và đây là sự đổi mới thực sự— 
website cũng sẽ lấy đơn hàng đối với các sản phẩm tiêu dùng có nhãn, 
được đóng gói, không cạnh tranh, do các hãng khác, đặc biệt các hãng 
nhỏ hơn, sản xuất. Các hãng như vậy gặp khó khăn lớn để khiến hàng 
của mình được bày trên kệ siêu thị càng ngày càng chật. Website của 
công ty đa quốc gia có thể cung cấp cho họ sự tiếp cận trực tiếp đến 
các khách hàng và giao hàng thông qua một nhà bán lẻ lớn có uy tín. 
Phần thưởng cho công ty đa quốc gia và nhà bán lẻ sẽ là, cả hai nhận 
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được một hoa hồng tử tế mà không phải đầu tư gì cả, không có rủi ro 
và không hy sinh chỗ trên kệ cho các món hàng bán chậm.  
 
Có rồi khá nhiều biến thể về chủ đề này: các nhà chế tạo theo hợp 
đồng Mỹ, đã được nhắc tới rồi, bây giờ họ sản xuất các sản phẩm cho 
cả nửa tá hãng điện tử tiêu dùng Nhật cạnh tranh nhau; vài chuyên gia 
độc lập, những người thiết kế phần mềm cho các nhà chế tạo phần 
cứng công nghệ thông tin; các chuyên gia độc lập, những người thiết 
kế thẻ tín dụng cho các ngân hàng Mỹ cạnh tranh nhau và cũng 
thường bán và thanh toán thẻ cho nhân hàng. Tất cả cái ngân hàng 
làm là tài trợ.  
 
Những cách tiếp cận này, dẫu có khác nhau đến đâu, tất cả vẫn lấy 
công ty truyền thống như điểm xuất phát của họ. Nhưng cũng có vài ý 
tưởng mới gạt bỏ hoàn toàn mô hình công ty. Một thí dụ là một 
“syndicate” đang được thử nghiệm bởi nhiều nhà chế tạo không-cạnh 
tranh nhau ở Liên minh Châu Âu. Mỗi trong số các công ty hợp thành 
là công ty cỡ vừa, do gia đình sở hữu và được chủ quản lý. Mỗi công 
ty là một công ty hàng đầu trong một dòng sản phẩm hẹp, kỹ thuật 
cao. Mỗi công ty phụ thuộc mạnh vào xuất khẩu. Các công ty riêng lẻ 
có ý muốn vẫn là độc lập, và tiếp tục thiết kế các sản phẩm của mình 
một cách riêng biệt. Họ cũng sẽ tiếp tục sản xuất chúng trong các nhà 
máy riêng của mình cho các thị trường chính của mình, và bán chúng 
trong các thị trường này. Nhưng cho các thị trường khác, và đặc biệt 
cho các nước mới nổi hay kém phát triển, syndicate sẽ thu xếp việc 
sản xuất các sản phẩm, hoặc trong các nhà máy do syndicate sở hữu 
cho nhiều thành viên hoặc bởi các nhà sản xuất theo hợp đồng. 
Syndicate sẽ lo việc giao các sản phẩm của tất cả các thành viên và 
bảo trì chúng trong tất cả các thị trường. Mỗi thành viên sẽ sở hữu 
một phần syndicate, và syndicate, đến lượt mình, sẽ sở hữu một phần 
nhỏ vốn của mỗi thành viên. Nếu điều này nghe có vẻ quen, bởi vì mô 
hình này là hợp tác xã của các nông dân thế kỷ 19.  
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Khi công ty chuyển theo hướng một liên minh hay một syndicate, nó 
ngày càng cần một ban quản lý tách biệt, có uy quyền và có trách 
nhiệm giải trình. Những trách nhiệm của ban quản lý chóp bu này sẽ 
bao phủ sự cai quản, lập kế hoạch, chiến lược, các giá trị và các 
nguyên tắc của toàn bộ tổ chức; cấu trúc của nó và mối quan hệ của 
nó giữa các thành viên khác nhau; các liên minh của nó; các 
partnership và liên doanh của nó; và việc nghiên cứu, thiết kế và đổi 
mới của nó. Nó sẽ phải chịu trách nhiệm quản lý hai nguồn lực chung 
cho tất cả các đơn vị của tổ chức: những người chủ chốt và tiền. Nó sẽ 
đại diện cho công ty đối với thế giới bên ngoài và duy trì các quan hệ 
với các chính phủ, công chúng, media và lao động được tổ chức.  
 
Cuộc sống trên đỉnh  
 
Một nhiệm vụ quan trọng ngang thế đối với ban quản lý chóp bu trong 
công ty của xã hội tiếp theo sẽ là để cân bằng ba chiều của công ty: 
với tư cách một tổ chức kinh tế, với tư cách một tổ chức con người và 
với tư cách một tổ chức xã hội ngày càng quan trọng. Mỗi trong ba 
mô hình của công ty được phát triển trong nửa thế kỷ qua đã nhấn 
mạnh một trong ba chiều này và hạ tầm quan trọng của hai chiều 
khác. Mô hình Đức về “nền kinh tế thị trường xã hội” nhấn mạnh đến 
chiều xã hội, mô hình Nhật nhấn mạnh chiều con người và mô hình 
Mỹ (“chủ quyền của cổ đông”) nhấn mạnh chiều kinh tế.  
 
Tự mình, chẳng cái nào trong ba mô hình là thỏa đáng. Mô hình Đức 
đạt cả thành công kinh tế lẫn sự ổn định xã hội, nhưng với cái giá của 
nạn thất nghiệp cao và tính cứng nhắc nguy hiểm của thị trường lao 
động. Mô hình Nhật đã thành công nổi bật trong 20 năm, nhưng đã 
vấp ngã ở thách thức nghiêm trọng đầu tiên; quả thực nó đã trở thành 
một cản trở chính cho sự phục hồi từ sự suy thoái hiện nay của Nhật 
Bản. Chủ quyền cổ đông cũng nhất định loạng choạng. Nó là một mô 
hình thời tiết đẹp, mô hình hoạt động tốt chỉ trong thời các kỳ thịnh 
vượng. Hiển nhiên doanh nghiệp có thể thực hiện các chức năng con 
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người và xã hội của nó chỉ nếu nó phát đạt với tư cách một doanh 
nghiệp kinh doanh. Nhưng bây giờ những người lao động tri thức 
đang trở thành những người làm chủ chốt, một công ty cũng cần là 
một người sử dụng lao động đáng mong muốn để thành công.  
 
Một cách cốt yếu, đòi hỏi địa vị đứng đầu tuyệt đối của thu nhập kinh 
doanh, cái làm cho chủ quyền cổ đông là có thể, cũng nêu bật tầm 
quan trọng của chức năng xã hội của công ty. Các cổ đông mới, mà sự 
nổi lên của chúng từ 1960 hay 1970 đã tạo ra chủ quyền cổ đông, 
không là “các nhà tư bản”. Họ là những người lao động sở hữu một 
phần vốn trong doanh nghiệp thông qua sự về hưu và các quỹ hưu trí. 
Vào năm 2000, các quỹ hưu trí và các quỹ hỗ tương đã sở hữu đa số 
vốn cổ phần của các công ty lớn của Mỹ. Điều này đã cho phép các cổ 
đông sức mạnh để đòi các phần thưởng ngắn hạn. Nhưng nhu cầu về 
một thu nhập hưu trí bảo đảm sẽ ngày càng hướng đầu óc người dân 
chú tâm vào giá trị tương lai của khoản đầu tư. Vì thế các công ty sẽ 
phải chú ý đến cả kết quả kinh doanh ngắn hạn của mình lẫn đến 
thành tích dài hạn của chúng với tư cách các nhà cung cấp những 
phúc lợi hưu trí. Hai thứ này không phải là không thể hòa giải được 
với nhau, nhưng chúng là khác nhau, và chúng sẽ phải được cân bằng.  
  
Trong một hay hai thập niên qua, quản lý một công ty lớn đã thay đổi 
đến mức không còn nhận ra nữa. Điều đó giải thích sự nổi lên của 
“CEO siêu nhân”, như Jack Welch của GE, Andy Grove của Intel hay 
Sanford Weill của Citigroup. Nhưng các tổ chức không thể dựa vào 
việc tìm ra các siêu nhân để vận hành chúng; cung là cả không thể 
tiên đoán được lẫn quá hạn hẹp. Các tổ chức sống sót chỉ nếu chúng 
có thể được vận hành bởi những người có trình độ, làm công việc của 
mình một cách nghiêm túc. Việc ngày nay đòi hỏi thiên tài để là thủ 
trưởng của một tổ chức lớn cho thấy một cách rõ ràng là, quản lý chóp 
bu đang trong khủng hoảng.  
 
Những việc làm không thể làm được  
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Tỷ lệ thất bại mới đây của các CEO trong các công ty Mỹ lớn chỉ theo 
cùng hướng. Một phần lớn các CEO của các công ty như vậy được chỉ 
định trong mười năm qua đã bị sa thải vì thất bại trong vòng một hay 
hai năm. Nhưng mỗi trong số những người này được lựa chọn vì năng 
lực đã được thử thách của họ, và mỗi người đã rất thành công trong 
các việc làm trước. Điều này gợi ý rằng những công việc họ đảm nhận 
đã trở nên không thể làm được. Hồ sơ Mỹ gợi ý không phải lỗi con 
người mà là lỗi hệ thống. Quản lý chóp bu ở các tổ chức lớn cần một 
khái niệm mới.  
 
Một số yếu tố của một khái niệm như vậy bắt đầu nổi lên. Thí dụ, 
Jack Welch ở GE đã xây dựng một nhóm quản lý chóp bu trong đó 
giám đốc tài chính và giám đốc nguồn nhân lực của công ty là ngang 
với CEO, và cả hai bị loại khỏi việc kế vị lên việc làm chóp bu. Ông 
cũng đã cho bản thân mình và nhóm của ông một nhiệm vụ ưu tiên rõ 
ràng và được công bố công khai, để tập trung vào. Trong 20 năm của 
ông trong việc làm chóp bu, Mr. Welch đã có ba ưu tiên như vậy, mỗi 
cái đã chiếm của ông mất 5 năm hay hơn. Mỗi lần ông đã ủy thác mọi 
thứ khác cho các nhà quản lý chóp bu của các doanh nghiệp hoạt động 
bên trong liên bang GE.  
 
Asea Brown Boveri (ABB), một công ty đa quốc gia kỹ thuật Thụy 
Điển-Thụy Sỹ khổng lồ đã có một cách tiếp cận khác. Goran Lindahl, 
người đã về hưu với tư cách CEO đầu năm nay, đã đi còn xa hơn GE 
trong biến các đơn vị riêng lẻ bên trong công ty thành các doanh 
nghiệp toàn cầu riêng biệt và xây dựng một nhóm quản lý chóp bu 
mạnh gồm vài người không-vận hành. Nhưng ông cũng đã xác định 
cho mình một vai trò mới như hệ thống thông tin một-người cho công 
ty, chu du không ngừng nghỉ để đích thân biết tất cả các nhà quản lý 
cấp cao, lắng nghe họ và nói cho họ biết cái gì xảy ra bên trong tổ 
chức.  
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Một công ty dịch vụ tài chính khá lớn đã thử ý tưởng khác: chỉ định 
không phải một CEO mà là sáu. Người đứng đầu của mỗi trong 5 
doanh nghiệp hoạt động cũng là CEO cho toàn bộ công ty trong một 
lĩnh vực quản lý chóp bu, như lập kế hoạch công ty và chiến lược hay 
nguồn nhân lực. Chủ tịch công ty đại diện cho công ty đối với thế giới 
bên ngoài và cũng trực tiếp lo việc nhận, phân bổ và quản lý vốn. Tất 
cả sáu người gặp nhau hai lần một tuần với tư cách hội đồng quản lý 
chóp bu. Cái này có vẻ hoạt động tốt, nhưng chỉ bởi vì không ai trong 
5 CEO vận hành muốn công việc của chủ tịch; mỗi người đều thích ở 
lại trong vận hành. Ngay cả người thiết kế ra hệ thống, và sau đó tự 
mình đảm nhiệm công việc chủ tịch, cũng nghi ngờ rằng hệ thống sẽ 
sống sót một khi ông ra đi.  
 
Theo những cách khác nhau của họ, những người chóp bu ở tất cả các 
công ty này đã thử làm cùng một việc: thiết lập nhân cách độc nhất 
của tổ chức của họ. Và đó rất có thể là nhiệm vụ quan trọng nhất đối 
với quản lý chóp bu trong các tổ chức lớn của xã hội tiếp theo. Trong 
nửa thế kỷ sau Chiến tranh Thế giới II, các công ty kinh doanh đã 
chứng tỏ mình một cách xuất sắc với tư cách một tổ chức kinh tế, tức 
là, một tổ chức tạo ra của cải và việc làm. Trong xã hội tiếp theo, 
thách thức lớn nhất đối với công ty lớn – đặc biệt đối với công ty đa 
quốc gia – có thể là tính chính đáng xã hội của nó: các giá trị của nó, 
sứ mệnh của nó, tầm nhìn của nó. Trong công ty của xã hội tiếp theo, 
quản lý chóp bu sẽ, thực ra, ngày càng là công ty. Tất cả mọi thứ khác 
có thể được outsource [thuê ngoài làm].  
 
Công ty sẽ có sống sót? Có, tàm tạm. Cái gì đó na ná như một công ty 
sẽ phải điều phối các nguồn lực kinh tế của xã hội tiếp theo. Về mặt 
pháp lý và có lẽ về mặt tài chính, nó thậm chí có thể có vẻ chẳng khác 
gì công ty của ngày hôm nay. Nhưng thay cho một mô hình duy nhất 
được mọi người chấp nhận, sẽ có cả dải mô hình để lựa chọn.  
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Con đường phía trước 
  
Thời gian để chuẩn bị sẵn sàng cho xã hội tiếp theo là bây giờ  
 
XÃ HỘI tiếp theo vẫn chưa đến hoàn toàn, nhưng nó đã đi khá xa để 
phải xem xét hành động trong các lĩnh vực sau:  
 
•Công ty tương lai. Các doanh nghiệp – bao gồm nhiều doanh nghiệp 
phi-kinh doanh, như các đại học - phải bắt đầu thử nghiệm các hình 
thức công ty mới và tiến hành một vài nghiên cứu thí điểm, đặc biệt 
về làm việc với các liên minh, các đối tác và các liên doanh, và về xác 
định các cấu trúc mới và những nhiệm vụ mới đối với quản lý chóp 
bu. Cũng cần các mô hình mới cho sự đa dạng hoá địa lý và sản phẩm 
đối với các công ty đa quốc gia, và cho sự cân bằng tập trung và đa 
dạng hoá.  
 
•Các chính sách con người. Cách con người được quản lý hầu như ở 
mọi nơi đều giả thiết rằng lực lượng lao động vẫn chủ yếu bao gồm 
những người được doanh nghiệp thuê và làm việc toàn thời gian cho 
nó cho đến khi họ bị sa thải, bỏ đi, về hưu hay chết. Thế mà trong 
nhiều tổ chức hai phần năm người làm việc ở đó không là những 
người làm công và không làm toàn thời gian rồi.  
 
Các nhà quản lý nguồn nhân lực ngày nay cũng vẫn cho rằng những 
người làm công đáng mong mỏi nhất và ít tốn phí nhất là những người 
trẻ. Đặc biệt, ở Mỹ những người già hơn, đặc biệt các nhà quản lý và 
nhà chuyên nghiệp già hơn đã bị đẩy về hưu sớm để có chỗ cho 
những người trẻ hơn, được tin là ít tốn chi phí hơn và có những kỹ 
năng cập nhật hơn. Kết quả của chính sách này đã không kích lệ. Nói 
chung, sau hai năm chi phí lương trên nhân viên đối với những người 
trẻ hơn mới được tuyển thường quay về mức trước khi “bọn già” bị 
đẩy đi, nếu không cao hơn. Số các nhân viên hưởng lương có vẻ tăng 
lên nhanh ít nhất như sản xuất hay bán hàng, điều đó có nghĩa rằng 
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những người mới được tuyển không có năng suất hơn những người 
cũ. Nhưng trong mọi trường hợp, nhân khẩu học sẽ làm cho chính 
sách hiện thời càng ngày càng thất sách và tốn kém.  
  
Đầu tiên là cần một chính sách con người bao phủ tất cả những người 
làm việc cho một tổ chức, bất luận họ có được nó thuê làm hay không. 
Rốt cuộc, thành tích của từng mỗi người đó là quan trọng. Cho đến 
nay, chưa ai có vẻ đã nghĩ ra một giải pháp thoả đáng cho vấn đề này. 
Thứ hai, tổ chức phải thu hút, giữ và làm cho những người đã đến tuổi 
về hưu chính thức, đã trở thành những người thầu khoán ngoài hay 
không sẵn sàng như các nhân viên toàn thời thường xuyên trở nên hữu 
ích, có năng suất. Thí dụ, những người già hơn, có kỹ năng cao và 
được đào tạo, thay cho về hưu, có thể được chào mời một lựa chọn 
tiếp tục các mối quan hệ biến họ thành “những người ngoài bên 
trong” dài hạn, duy trì kỹ năng và tri thức của họ cho tổ chức và vẫn 
cho họ sự linh hoạt và tự do mà họ kỳ vọng và có đủ điều kiện.  
 
Có một mô hình cho chuyện này, nhưng nó xuất xứ từ giới đại học 
hơn là từ giới kinh doanh: giáo sư danh dự, người đã bỏ trống ghế của 
mình và không còn lĩnh lương nữa. Ông vẫn tự do để dạy nhiều như 
ông muốn, nhưng chỉ được trả cho việc ông làm. Nhiều giáo sư danh 
dự có về hưu hoàn toàn, nhưng có lẽ có đến một nửa tiếp tục dạy một 
phần thời gian, và nhiều người tiếp tục làm nghiên cứu toàn thời gian. 
Một sự dàn xếp tương tự rất có thể phù hợp với các nhà chuyên 
nghiệp cấp cao trong một doanh nghiệp kinh doanh. Một công ty Mỹ 
lớn hiện đang thử một sự dàn xếp như vậy cho những người già hơn, 
có trình độ cao trong các phòng luật và thuế của mình, trong nghiên 
cứu và phát triển và trong công việc tham mưu. Nhưng đối với những 
người trong công việc vận hành, thí dụ, bán hàng hay chế tạo, cần 
phát triển cái gì đó khác.  
 
•Thông tin bên ngoài. Có lẽ đáng ngạc nhiên, có thể lập luận rằng 
cách mạng thông tin đã làm cho các ban quản lý ít am hiểu hơn trước 
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kia. Họ có nhiều dữ liệu hơn, phải thừa nhận, nhưng hầu hết thông tin 
mà IT làm cho rất sẵn có là về các vấn đề nội bộ công ty. Như nghiên 
cứu này đã cho thấy, tuy vậy, những thay đổi quan trọng nhất ảnh 
hưởng đến một tổ chức chắc là những thay đổi ở bên ngoài, mà về 
chúng hệ thống thông tin hiện thời cho ít manh mối.  
 
Một lý do là, thông tin về thế giới bên ngoài thường không sẵn có ở 
dạng máy tính có thể dùng được. Nó không được hệ thống hoá, nó 
thường cũng chẳng được lượng hoá. Đấy là vì sao dân IT, và các 
khách hàng điều hành của họ, hay khinh bỉ thông tin về thế giới bên 
ngoài như thông tin “vặt, mang tính giai thoại”. Hơn nữa, có quá 
nhiều nhà quản lý cho, một cách sai lầm, rằng xã hội mà họ biết suốt 
đời sẽ vẫn cũng vậy vĩnh viễn.  
 
Thông tin bên ngoài bây giờ trở nên sẵn có trên Internet. Tuy vẫn ở 
dạng hoàn toàn hỗn độn, bây giờ là có thể đối với các ban quản lý để 
hỏi họ cần thông tin bên ngoài nào, như một bước đầu tiên tiến đến 
nghĩ ra một hệ thống thông tin thích hợp để thu thập thông tin liên 
quan về thế giới bên ngoài.  
 
•Các tác nhân thay đổi. Để sống sót và thành công, mỗi tổ chức sẽ 
phải biến mình thành một tác nhân thay đổi. Cách hữu hiệu nhất để 
quản lý sự thay đổi là tạo ra nó. Nhưng kinh nghiệm đã cho thấy rằng 
việc ghép sự đổi mới lên một doanh nghiệp truyền thống là không có 
kết quả. Doanh nghiệp phải trở thành một tác nhân thay đổi. Điều này 
đỏi hỏi sự từ bỏ, một cách có tổ chức, những thứ đã chứng tỏ không 
thành công, đòi hỏi sự cải thiện một cách có tổ chức và liên tục mọi 
sản phẩm, dịch vụ và quá trình bên trong doanh nghiệp (mà người 
Nhật gọi là kaizen). Nó đòi hỏi sự khai thác, tận dụng những thành 
công, đặc biệt là những thành công bất ngờ và không lường trước, và 
nó đòi hỏi sự đổi mới có hệ thống. Điểm trở thành một tác nhân thay 
đổi là điểm thay đổi nếp suy nghĩ của toàn bộ tổ chức. Thay cho coi 
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sự thay đổi là một mối đe doạ, người của nó sẽ coi sự thay đổi như 
một cơ hội.  
 
Và sau đó?  
 
Ngần ấy cho sự chuẩn bị sẵn sàng đối với tương lai mà chúng ta có 
thể thấy hình thành rồi. Nhưng về các xu hướng và các sự kiện tương 
lai mà chúng ta vẫn chưa ý thức được thì sao? Nếu có một thứ có thể 
được tiên đoán với sự tin cậy, thì đó là, tương lai sẽ hoá ra theo những 
cách bất ngờ.  
 
Thí dụ hãy xét cách mạng thông tin. Hầu như tất cả mọi người đều 
chắc chắn hai thứ về nó: thứ nhất, nó đang tiếp diễn với tốc độ chưa 
từng thấy; và thứ hai, những tác động của nó sẽ triệt để hơn bất cứ thứ 
gì đã từng xảy ra trước đây. Sai, và lại sai. Cả về tốc độ lẫn tác động 
của nó, cách mạng thông tin giống kỳ lạ hai cuộc cách mạng đi trước 
nó trong vòng 200 năm, cuộc cách mạng công nghiệp thứ nhất của 
cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19 và cuộc cách mạng công nghiệp thứ 
hai vào cuối thế kỷ 19.  
  
Cách mạng công nghiệp thứ nhất, do động cơ hơi nước được cải thiện 
của James Watt gây ra vào giữa các năm 1770, ngay lập tức đã có một 
tác động to lớn lên trí tưởng tượng của Phương Tây, nhưng nó đã 
không tạo ra nhiều thay đổi xã hội và kinh tế cho đến sáng chế ra 
đường sắt năm 1829, và dịch vụ bưu chính trả trước và điện tín trong 
thập niên sau đó. Tương tự, sự sáng chế ra máy tính vào giữa các năm 
1940, trong cách mạng thông tin là cái tương đương của máy hơi 
nước, đã kích thích trí tưởng tượng của người dân, nhưng không trước 
40 năm muộn hơn, với sự lan rộng của Internet trong các năm 1990, 
cách mạng thông tin mới bắt đầu mang lại những thay đổi kinh tế và 
xã hội lớn.  
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Ngang vậy, ngày nay chúng ta bị bối rối và hoảng hốt bởi sự bất bình 
đẳng ngày càng tăng về thu nhập và của cải và bởi sự nổi lên của 
những người “siêu giàu”, như Bill Gates của Microsoft. Thế mà sự 
tăng bất bình đẳng cũng đột ngột và không thể giải thích được như 
thế, và cùng sự nổi lên của những người “siêu giàu” của những ngày 
đó, đã đặc trưng cho cả cách mạng công nghiệp thứ nhất lẫn thứ hai. 
So sánh tương đối với thu nhập trung bình và của cải trung bình của 
thời đó và nước đó, những người siêu giàu thời đó giàu hơn rất nhiều 
một Bill Gates so tương đối với thu nhập và của cải trung bình ở Mỹ 
ngày nay.  
 
Những sự tương tự là đủ chặt và nổi bật để kết luận gần như chắc 
chắn, như trong các cuộc cách mạng công nghiệp, rằng những tác 
động chính của cách mạng thông tin lên xã hội tiếp theo vẫn còn nằm 
ở phía trước. Các thập niên của thế kỷ 19 tiếp sau các cuộc cách mạng 
công nghiệp thứ nhất và thứ hai đã là các giai đoạn đổi mới sáng tạo 
nhất và màu mỡ nhất kể từ thế kỷ 16 đối với việc tạo ra các định chế 
mới và các lý thuyết mới.  Cách mạng công nghiệp thứ nhất đã biến 
nhà máy thành tổ chức sản xuất chính và cái tạo ra của cải chủ yếu. 
Công nhân nhà máy đã trở thành giai cấp xã hội mới đầu tiên kể từ 
khi các kỵ sỹ mặc áo giáp xuất hiện hơn 1.000 năm trước. Nhà 
Rothschild, đã nổi lên như quyền lực tài chính chi phối của thế giới 
sau 1810, đã không chỉ là ngân hàng đầu tư đầu tiên mà cũng là công 
ty đa quốc gia đầu tiên kể từ Liên minh Hanseatic thế kỷ 15 và gia 
đình Medici. Cách mạng công nghiệp thứ nhất đã sản sinh ra, giữa 
nhiều thứ khác, quyền sở hữu trí tuệ, sự hợp thành tổ chức phổ quát, 
trách nhiệm hữu hạn, công đoàn, hợp tác xã, trường đại học kỹ thuật 
và nhật báo. Cách mạng công nghiệp thứ hai đã tạo ra ngành dân 
chính hiện đại và công ty hiện đại, ngân hàng thương mại, trường 
kinh doanh, và những việc làm không giản đơn đầu tiên ngoài nhà ở 
cho phụ nữ.  
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Hai cuộc cách mạng công nghiệp cũng đã sản sinh ra các lý thuyết 
mới và hệ tư tưởng mới. Tuyên ngôn Cộng sản đã là một phản ứng 
đối với cách mạng công nghiệp thứ nhất; các lý thuyết chính trị cùng 
nhau đã định hình các nền dân chủ thế kỷ 20 – nhà nước phúc lợi của 
Bismarck, Chủ nghĩa Xã hội Thiên chúa giáo và những người theo 
thuyết Fabian của Anh, điều tiết kinh doanh của Mỹ - tất cả đều đã là 
những phản ứng đối với cách mạng công nghiệp thứ hai. “Quản lý 
khoa học” của Frederick Winslow Taylor (bắt đầu năm 1881) cũng 
thế, với sự bùng nổ năng suất của nó.  
 
Những ý tưởng lớn  
  
Tiếp sau cách mạng thông tin, một lần nữa chúng ta lại thấy sự nổi lên 
của các định chế mới và các lý thuyết mới. Các khu vực kinh tế 
mới— Liên minh Châu Âu, NAFTA và Khu vực Thương Mại Tự do 
của Châu Mỹ được kiến nghị— không là thương mại tự do truyền 
thống cũng chẳng theo chủ nghĩa bảo hộ truyền thống. Chúng thử cân 
bằng giữa hai thứ, và giữa chủ quyền kinh tế của nhà nước quốc gia 
và sự ra quyết định kinh tế siêu quốc gia. Cũng ngang thế, không có 
tiền lệ thực tế nào cho Citigroups, Goldman Sachses hay ING Barings 
những tổ chức chi phối thế giới tài chính. Chúng không phải đa quốc 
gia mà là xuyên quốc gia, vượt quá quốc gia. Tiền mà họ buôn bán là 
hầu như hoàn toàn vượt ngoài sự kiểm soát của chính phủ hay ngân 
hàng trung ương của bất cứ nước nào.  
 
Và rồi có sự quan tâm bột phát đến định đề của Joseph Schumpeter về 
“bất cân bằng động học” như trạng thái cân bằng duy nhất của nền 
kinh tế; về “sự phá huỷ sáng tạo” của các nhà đổi mới như động lực 
của nền kinh tế; và về công nghệ mới như tác nhân thay đổi kinh tế 
chủ yếu, nếu không là duy nhất – chính các phản đề của các lý thuyết 
kinh tế trước đó dựa trên ý tưởng cân bằng như một tiêu chuẩn của 
nền kinh tế lành mạnh, các chính sách tiền tệ và tài chính như các 
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động lực của một nền kinh tế hiện đại và công nghệ như một “ngoại 
sinh”.  
 
Tất cả điều này gợi ý rằng những thay đổi lớn nhất hầu như chắc chắn 
vẫn ở phía trước chúng ta. Chúng ta cũng có thể chắc chắn rằng xã 
hội của năm 2030 sẽ rất khác xã hội ngày nay, và rằng nó sẽ ít giống 
với cái được tiên đoán bởi sách bán chạy nhất của các nhà tương lai 
học hiện nay. Nó sẽ không bị chi phối bởi hay thậm chí định hình bởi 
công nghệ thông tin. Tất nhiên, IT sẽ là quan trọng, nhưng nó sẽ chỉ là 
một trong vài công nghệ mới quan trọng. Đặc điểm trung tâm của xã 
hội tiếp theo, như của các xã hội trước nó, sẽ là các định chế mới và 
các lý thuyết, ý thức hệ và vấn đề mới.  
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Quản lý vì Kết quả, Lập kế hoạch cho sự Kế thừa 

Joseph Maciariello phỏng vấn Peter F. Drucker 

Managing for Results, Planning for Succession 
An interview with Peter F. Drucker by Joseph Maciariello 

Lấy từ cuốn sách kỷ niệm 15 năm của Viện Leader to Leader: Shine a Light, Xuân 
2005  

Joseph Maciariello: Peter, vì sao khu vực xã hội và các tổ chức 
phi lợi nhuận lại quan trọng đến vậy ở Mỹ? 

 

 
 

 

Peter Drucker: Các tổ chức phi lợi nhuận là đặc trưng của xã hội 
Mỹ. Chúng ta là một xã hội của những người tình nguyện. Năm 
2003 có khoảng 1,4 triệu định chế khu vực xã hội, kể cả các hội từ 
thiện, các tổ chức tôn giáo và các nhóm bênh vực. Gần nửa tất cả 
những người Mỹ trưởng thành tham gia với tư cách tình nguyện viên 
trong các tổ chức này.  

 

 

 

Một người bạn của tôi, người đứng đầu một doanh nghiệp lớn, là 
thành viên tích cực của HĐQT (Hội đồng Quản Trị) của bảy định chế 
phi lợi nhuận. Cùng người như thế ở cùng vị trí ở Châu Âu ngồi trong 
HĐQT của năm hay sáu công ty nhưng ở HĐQT của chỉ vài định chế 
nhà nước. Và ở các HĐQT này, ông ta phục vụ với tư cách cố vấn. 
Chính phủ cai trị. Nhưng, ở Mỹ chúng ta kỳ vọng người dân nhận 
trách nhiệm cộng đồng kể cả quản lý các tổ chức phi lợi nhuận. Đó là 
vì sao chúng ta có thể giữ chính phủ hạn chế. Chúng ta kỳ vọng cộng 
đồng cung cấp sự lãnh đạo và tiền. 

Các nhiệm vụ chính mà các tổ chức phi lợi nhuận thực hiện ở Mỹ 
được chính phủ thực hiện ở Châu Âu lục địa và Anh. Thí dụ, các nhà 
thờ ở Châu Âu lục địa là các định chế nhà nước. Các bệnh viện cũng 
là các định chế nhà nước. Tại Châu Âu, chính phủ vận hành tất cả các 
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nhà thờ chính và phần lớn giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Các định 
chế này, các nhà thờ và bệnh viện, là trong số các tổ chức phi lợi 
nhuận lớn nhất ở Mỹ. 

Đặc điểm đơn nhất của xã hội Mỹ là, các nhiệm vụ xã hội không phải 
tất cả thuộc chính phủ. Chúng ta cố gắng để chính quyền không dính 
vào các nhiệm vụ xã hội và hạn chế ở các nhiệm vụ chính quyền, ở 
“việc cai trị” hơn là ở việc “làm”. Chúng ta cố gắng, đôi khi không 
thành công, nhưng nhìn chung khá thành công. Gọi nó là tư nhân hóa. 
Nhưng, đây là đặc trưng độc nhất của xã hội Mỹ và nhu cầu lãnh đạo 
và các cơ hội lãnh đạo được sinh ra.  

Đó là vì sao khu vực xã hội quan trọng đến vậy ở Mỹ. 

Joseph Maciariello: Cái gì làm cho việc quản lý các tổ chức khu vực 
xã hội khó hơn nhiều việc quản lý các tổ chức khu vực tư nhân? 

Peter Drucker:  Kết quả cuối cùng14 không phải là một định nghĩa 
thỏa đáng về những kết quả trong kinh doanh nhưng nó là một tham 
số ràng buộc. Và nó là một nhiệt kế rất nhạy. Các tổ chức phi lợi 
nhuận không có một nhiệt kế nhạy như vậy đối với các kết quả. Kết 
quả là, họ dễ bị tổn thương hơn các doanh nghiệp. Các tổ chức phi lợi 
nhuận có thể trệch đường trong một thời gian dài mà không nhận ra. 
Và nói chung chúng được quản lý tồi.  

Trong một tổ chức phi lợi nhuận, chí ít những tổ chức mà tôi đã làm 
việc với, họ cực kỳ chú ý về họ đã huy động được bao nhiêu tiền. 
Nhưng họ thường chú ý không thỏa đáng đến sứ mệnh và các kết quả. 
Họ không xác định sứ mệnh của mình một cách thích đáng cũng 
chẳng xác định các kết quả. Vì thế, câu hỏi quan trọng và rất không 

                                                 
14 bottom line: dòng cuối cùng, kết quả kinh doanh (lãi hay lỗ) thể hiện ở dòng cuối 
cùng báo cáo kết quả kinh doanh. 
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được ưa chuộng đối với các tổ chức phi lợi nhuận là, “Chúng ta định 
nghĩa các kết quả thế nào?”  

Các vấn đề cơ bản mà tôi lúc nào cũng đương đầu với trong các tổ 
chức phi lợi nhuận là, họ không tập trung vào những kết quả. Họ tập 
trung vào ngân sách. Thước đo thành công của họ là, họ huy động 
được bao nhiêu tiền. Họ cũng tin sứ mệnh của họ là vĩnh viễn. Điều 
này chính xác là vì họ không có kỷ luật về kết quả cuối cùng. Và như 
thế trong các tổ chức phi lợi nhuận có thách thức thêm về xác định 
các kết quả và xem xét lại các kết quả. Và rồi đôi khi bạn đạt được 
chúng, bạn trở thành lỗi thời và phải xem xét lại toàn diện các kết quả 
và việc đó rất không được ưa chuộng và rất đau đớn.  

Đấy là cái làm cho việc quản lý chúng khó hơn quản lý doanh nghiệp. 
Và đó là cách lần đầu tiên tôi nhận thấy rằng sứ mệnh và việc xác 
định các kết quả là quan trọng, và khó hơn nhiều đến vậy trong các tổ 
chức phi lợi nhuận so với trong doanh nghiệp.  

Joseph Maciariello: Peter, nhiều người điều hành của các tổ chức phi 
lợi nhuận chính sẽ về hưu trong năm năm tới. Có vẻ đã chẳng làm 
được mấy để chuẩn bị cho những người kế vị, nguồn của những người 
lãnh đạo có vẻ ít ỏi. Đấy chẳng phải là một vấn đề rất nghiêm trọng? 

Peter Drucker: Một thách thức chính trong các định chế như anh chỉ 
ra sẽ là về những thay đổi lãnh đạo và chúng ta chưa chuẩn bị cho sự 
kế vị trong khu vực xã hội như chúng ta chuẩn bị trong doanh nghiệp. 
Bây giờ chúng ta ở giai đoạn mà doanh nghiệp đã ở khi chúng ta bắt 
đầu phát triển người điều hành trong kinh doanh.  

Những người điều hành tổ chức phi lợi nhuận hiện thời tham gia quản 
lý vào khoảng thời gian Chiến tranh Việt Nam, khi họ ở tuổi ba mươi. 
Và bây giờ họ ra đi. Và ít tổ chức phi lợi nhuận đã chuẩn bị những 
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người kế thừa của mình. Rất nhiều tổ chức phi lợi nhuận vẫn chưa 
phát triển sự quản lý chuyên nghiệp.  

Sẽ gay go. Rất ít trong số những người này đã nghĩ kỹ vấn đề kế vị: 
“Chúng ta cần loại người nào để kế vị chúng ta? Họ phải có loại nền 
tảng gì? Chúng ta đào tạo họ thế nào? Chúng ta thử thách họ ra sao? 
Chúng ta sàng lọc họ thế nào?” Cách chúng ta chọn họ bây giờ là nhờ 
HĐQT lấy điện thoại và hỏi những người khác nhau, “Anh có biết ai 
không?” 

Sáng nay lần đầu tiên tôi nhận một fax và rồi một cuộc điện thoại từ 
một tổ chức mà tôi chưa nghe đến bao giờ. Hóa ra là một tổ chức khá 
lớn, tập trung vào thế hệ thứ nhất các trẻ em nhập cư và mẹ chúng, tạo 
cho họ cộng đồng. Một tổ chức rất thành công. Ai đó, người mà tôi 
biết trong nhiều năm, vận hành các chương trình từ thiện rất lớn cho 
tổ chức rất lớn này. Ông ta đã làm việc này suốt 25 năm và bây giờ ở 
tuổi 78.  

Tôi hỏi, “Ai sẽ đảm nhiệm công việc của anh?” Ông ta trả lời, “Điều 
đó để cho những người khác quyết định.”  

Các câu hỏi tôi hỏi các tổ chức phi lợi nhuận tìm kiếm người kế vị là 
“Những kết quả là gì trong công việc này? Anh cần những năng lực 
nào? Anh cần những kinh nghiệm gì?”  

Joseph Maciariello: Rồi anh đề nghị huấn luyện các nhà lãnh đạo 
mới thế nào? Anh phát triển những người lãnh đạo mới ra sao?  

Peter Drucker: Trong khu vực xã hội, bạn cần ba thứ: bạn cần những 
người chuyên nghiệp, bạn cần những người lãnh đạo cộng đồng, và 
bạn cần những người lãnh đạo tình nguyện. Đối với các chuyên gia, 
ngày nay, chúng ta có một khối chương trình đào tạo khá đáng kể, 
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một số trong số đó xuất sắc và một số không. Nhưng ngày nay không 
thiếu chuyên gia.  

Tôi thường xuyên gọi điện thoại cho các sinh viên trước đây của mình 
và hỏi họ, “Anh làm gì?” Và tôi kết luận rằng không thiếu những 
người có tài những người, trong công việc thứ hai hay thứ ba, thường 
có thể tham gia quản lý trong khu vực xã hội.  

Chúng ta đã phát triển tốt các chương trình quản lý bệnh viện và 
chúng ta bắt đầu phát triển các chương trình tốt về quản lý nhà thờ. 
Một số đại học làm việc rất giỏi. Và quản lý khu vực xã hội bây giờ 
được dạy ở rất nhiều trường quản lý.  

Trong vòng vài tuần qua, có người gọi cho tôi và nói, “chúng tôi cần 
một người có thể đảm nhiệm tổ chức của chúng tôi trong năm năm 
nữa. Tôi muốn thảo luận các ứng viên của chúng tôi.”  

Hãy lấy một giáo xứ Công giáo, một giáo xứ lớn; giám mục tình cờ là 
một cựu sinh viên của tôi khi tôi ở New York. Và tôi đã phải nói với 
giám mục này đi lấy một người thế tục vào làm người quản lý hành 
chính. Cô có kinh nghiệm trong một tổ chức phi-tôn giáo. Cô vừa bỏ 
việc quản lý hành chính của phần kinh doanh của các chương trình 
bệnh viện và y học của một định chế rất lớn ở vùng đô thị trung tâm. 
Loại kinh nghiệm đó làm cho cô có đủ tư cách cho dù cô đã chưa bao 
giờ làm việc trong một tổ chức tôn giáo.  

Cuối cùng, đặc biệt ở các công ty lớn, chúng ta đang làm cho trách 
nhiệm xã hội là một tiêu chuẩn đối với sự lãnh đạo. Những người 
khác nhau trong doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội khác nhau. 
Nhưng, ngày càng trở nên phổ biến trong các doanh nghiệp để mong 
đợi rằng một “người có triển vọng”, một người trẻ hoạt bát trên đường 
thăng tiến, hãy dành một phần thời gian của mình trong khu vực xã 
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hội, với tư cách một tình nguyện viên trong lãnh đạo cộng đồng. Bạn 
kỳ vọng việc đó bây giờ.  

Gần như độc nhất rằng trong đất nước này chúng ta mong chờ, cổ vũ 
và ủng hộ những người điều hành làm các tình nguyện viên trong khu 
vực phi lợi nhuận. Ở phần còn lại của thế giới, một nhà điều hành 
kinh doanh hoặc là không được phép làm bất cứ công việc nào trong 
khu vực xã hội – ở Nhật chẳng hạn. Hoặc trong khi không gây tổn hại 
cho một người kinh doanh đi tham gia vào một tổ chức phi lợi nhuận 
như một người tình nguyện, nó cũng chẳng giúp. Ở Châu Âu, có lẽ 
trong rà soát hàng năm anh ta sẽ được bảo, “bỏ đi, hãy bám sát việc 
của mình”. Và kết quả là khu xã hội hẳn phải thuộc chính quyền, quan 
liêu, từ trên xuống.  

Đấy là một số cách đào tạo và phát triển các nhà lãnh đạo tương lai 
cho khu vực xã hội ở Mỹ. 

Joseph Maciariello: Cuối cùng Peter, vấn đề kế vị này cũng chẳng 
tạo ra các cơ hội thực tế ư? 

Peter Drucker: Quả thực có! Có phần của khu vực xã hội là không 
tình nguyện và khủng hoảng người kế vị tạo ra các cơ hội lãnh đạo. 
Và đối với phần tình nguyện nó tạo ra các cơ hội cho các sự nghiệp 
song song. 

Đây là một gã 43 tuổi từ doanh nghiệp đã trở thành một kế toán 
trưởng của một bộ phận nhỏ của một công ty lớn. Về cơ bản, anh ta 
đã tới công việc chót của mình. Chỉ một trong 40 kế toán trưởng sẽ 
trở thành Giám đốc Tài chính (CFO) của công ty.  

Anh ta có thể chuyển từ một bộ phận nhỏ sang một bộ phận lớn. 
Nhưng anh ta ở chức vụ chót của mình. Các cơ hội của anh ta cho 
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lãnh đạo, cho thăng tiến và cho sự kích thích là ở khu vực xã hội. 
Hoặc là một sự nghiệp thứ hai hay là một sự nghiệp song song.  

Khu vực xã hội đầy các thách thức lãnh đạo tạo ra những cơ hội mới 
cho sự nghiệp đầu tiên, thứ hai và song song. 

Joseph Maciariello: Cảm ơn Peter Drucker vì đã cho chúng ta sự 
thấu hiểu nhiều hơn nữa vào các vấn đề và triển vọng của khu vực xã 
hội ở Mỹ. 
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Người điều hành Phải Nhớ Gì 
 

Peter F. Drucker 
What Executives Should Remember 

Harvard Business Review (Feb. 2006 pp. 145-152) 
 

Không nhà tư tưởng quản lý nào viết nhiều hay uyên thâm như Peter 
Drucker. Đây là một số lời khuyên hiểu biết nhất mà ông dành cho 

các nhà điều hành. 
 
Ghi chú của Ban biên tập: Peter Drucker thành đạt trong cái thường được gọi là thời 
đại thông tin, nhưng các bài viết của ông gợi ra tư duy nhiều hơn dữ liệu nhiều. 
Trong nhiều tiểu luận sắc sảo được viết cho Harvard Business Review và các xuất 
bản phẩm khác, ông đã đào sâu vào những thách thức và cơ hội của các nhà điều 
hành. Kết quả trong các bài báo của ông hiếm khi bắt nguồn từ một sự phát hiện 
nghiên cứu hay sự thực ít được biết đến. Thay vào đó, nó xuất phát từ các ý tưởng 
của ông, các ý tưởng đối đầu với các giả thiết thông thường về kinh doanh và con 
người. Và ông thúc các bạn đọc đi theo sự chỉ dẫn của ông và đảm nhận công việc 
tư duy nặng nhọc – luôn luôn kết hợp, ông nhất quyết đòi, với hành động dứt khoát.  
 
Peter Ferdinand Drucker sinh ở Vienna năm 1909, con của một công chức cấp cao 
trong đế chế Hapsburg. Chiến tranh Thế giới lần thứ I để lại Vienna với ít cơ hội 
cho ông, vì thế sau khi học xong, ông đã đi làm ở Đức, đầu tiên trong nghành ngân 
hàng và rồi trong nghề báo. Khi ở đó, ông cũng kiếm được bằng tiến sĩ về luật quốc 
tế. Sự nổi lên của chủ nghĩa Nazi đã buộc ông rời Đức năm 1933; sau bốn năm ở 
London, ông sang Hoa Kỳ vĩnh viễn, tại đó ông trở thành một giáo sư cũng như một 
cây viết tự do.  
 
Sự nghiệp của ông với tư cách một nhà tư tưởng kinh doanh cất cánh trong các năm 
1940, khi các tác phẩm ban đầu của ông về chính trị và xã hội đã khiến ông giành 
được sự tiếp cận đến hoạt động nội bộ của General Motors, khi đó là một trong 
những công ty lớn nhất trên thế giới. Những kinh nghiệm của ông ở Châu Âu đã 
khiến ông mê hoặc với vấn đề quyền lực, một sự quyến rũ được Donaldson Brown, 
bộ óc bậc thầy về quản lý hành chính ở GM, chia sẻ. Brown đã mời ông tiến hành 
cái có thể gọi là một cuộc kiểm toán chính trị (political audit). Kết quả là cuốn 
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Concept of the Corporation (Khái niệm Công ty) đã truyền bá cấu trúc đa-bộ phận 
(multidivisional) của GM và đã dẫn đến nhiều bài báo, công việc tư vấn, và các 
cuốn sách thêm.  
 
Bản thân là một người lao động tri thức, Drucker đã đặc biệt quan tâm đến tầm quan 
trọng ngày càng tăng của những người làm việc bằng đầu của họ hơn là bằng tay. 
Tính tò mò của ông bị kích thích bởi các nhân viên những người biết nhiều hơn các 
sếp hay đồng nghiệp của mình về những chủ đề nhất định, nhưng vẫn phải hợp tác 
với những người khác trong một tổ chức lớn. Thay vì đơn thuần ca ngợi hiện tượng 
như là biểu hiện hoàn hảo của sự tiến bộ con người, Drucker đã phân tích nó và giải 
thích nó thách thức thế nào suy nghĩ thông thường về các tổ chức phải được vận 
hành ra sao.  
 
Cách tiếp cận của ông hoạt động tốt trong thế giới kinh doanh ngày càng chín muồi 
của nửa sau thế kỷ hai mươi. Vào lúc đó, các công ty lớn đã phát triển sự hiệu quả 
chế tác cơ bản và các hệ thứ bậc quản lý về sản xuất hàng loạt. Các nhà điều hành 
nghĩ là mình đã biết phải vận hành các công ty thế nào, và Drucker tự ý quyết định 
chọc những lỗ hổng trong niềm tin của họ, đừng để các công ty trở nên cũ rích. 
Nhưng ông đã làm vậy một cách dễ thương. Ông giả thiết rằng các bạn đọc của ông 
là những người thông minh, duy lý, chăm chỉ làm việc, có thiện ý. Nếu các tổ chức 
của họ vật lộn, ông tin rằng nó thường là do các ý tưởng đã lỗi thời, do một sự quan 
niệm hạn hẹp về một vấn đề, hay do những sự hiểu lầm nội bộ. Những thấu hiểu của 
ông hợp khéo với khổ của Harvard Business Review – các tiểu luận thực tiễn, dựa 
trên ý tưởng cho những người điều hành – và bài viết tinh tường, nhân văn của ông 
đã làm giàu cho tạp chí không biết bao lần. Ông giúp chúng ta suy nghĩ rộng và sâu.

 
 
 
 
 

Lý thuyết Kinh doanh 
Trích từ “The Theory of the Business”, HBR September–October 1994 

Nguyên nhân gốc rễ của hầu như mỗi cuộc khủng hoảng [kinh 
doanh] này không phải là những việc được tiến hành tồi. Thậm chí 
cũng chẳng phải là đã làm những việc sai. Quả thực, trong hầu hết các 
trường hợp, đã làm những việc đúng – nhưng không có kết quả. Cái gì 
giải thích cho sự ngược đời này? Các giả thiết, mà trên đó tổ chức 



 

 

234 

được xây dựng và vận hành, không còn hợp với thực tế nữa. Đấy là 
những giả thiết định hình ứng xử của bất cứ tổ chức nào, sai khiến các 
quyết định của nó về phải làm cái gì và không làm cái gì, và xác định 
cái gì được tổ chức coi là kết quả có ý nghĩa. Các giả thiết này là về 
các thị trường. Chúng là về sự nhận dạng các khách hàng và các đối 
thủ cạnh tranh, các giá trị và cách ứng xử của họ. Chúng là về công 
nghệ và động học của nó, về những điểm mạnh và điểm yếu của một 
công ty. Các giả thiết này là về cái mà một công ty kiếm được tiền. 
Chúng là cái mà tôi gọi là lý thuyết kinh doanh của một công ty….  
 
Mỗi khi một tổ chức lớn gặp rắc rối – và đặc biệt nếu nó đã thành 
công trong nhiều năm – người ta đổ lỗi cho sự chậm chạp, tính tự 
mãn, tính kiêu ngạo, các thói quan liêu khổng lồ. Một giải thích có vẻ 
hợp lý? Đúng. Nhưng hiếm khi là lời giải thích xác đáng hay đúng …. 
 
Suốt 70 năm, [lý thuyết kinh doanh của General Motors] đã hoạt động 
như một bùa phép. Ngay cả ở đáy Suy thoái, GM đã chẳng bao giờ bị 
thua lỗ, trong khi vẫn đều đặn chiếm được thị phần. Nhưng vào cuối 
các năm 1970, các giả thiết của nó về thị trường và về sản xuất đã 
không còn hiệu lực. Thị trường đã bị phân thành các phân khúc “lối 
sống” rất dễ thay đổi. Thu nhập đã trở thành một trong nhiều nhân tố 
trong quyết định mua, chứ không phải là nhân tố duy nhất. Đồng thời, 
chế tạo uyển chuyển (lean manufacturing) đã tạo ra một kinh tế quy 
mô nhỏ. Nó làm cho nhu cầu ngắn hạn và các biến thể về model (xe) 
ít tốn kém hơn và sinh lời hơn nhu cầu dài hạn về các sản phẩm cùng 
kiểu.  
 
GM đã biết tất cả điều này nhưng đơn giản không thể tin nó. (Nghiệp 
đoàn của GM vẫn không.) Thay vào đó, công ty đã thử vá víu các thứ 
lại. Nó đã duy trì các bộ phận (division) hiện hữu dựa trên phân khúc 
thu nhập, nhưng mỗi bộ phận bây giờ lại chào một “chiếc xe mọi túi 
tiền”. Nó đã cố cạnh tranh với kinh tế quy mô nhỏ của chế tạo uyển 
chuyển bằng tự động hóa sản xuất hàng loạt dài hạn, quy mô lớn 
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(thiệt hại khoảng 30 tỷ $ trong quá trình này). Trái ngược với lòng tin 
phổ biến, GM đã vá víu các thứ với năng lực phi thường, công việc 
khó khăn, và nhiều đầu tư về thời gian và tiền bạc. Nhưng việc vá víu 
chỉ làm cho khách hàng, thương nhân, nhân viên và ban quản lý của 
bản thân GM bị lẫn lộn. Giữa chừng, GM lại sao nhãng thị trường 
tăng trưởng thực của mình, nơi nó đã dẫn đầu và lẽ ra hầu như vô 
địch: xe tải hạng nhẹ và minivan [như loại xe 7 đến 16 chỗ ngồi]….  
 
…Theo truyền thống, chúng ta tìm kiếm người thần diệu với một 
chiếc đũa thần mầu nhiệm để xoay chuyển một tổ chức ốm yếu. Tuy 
vậy, để thiết lập, duy trì, và phục hồi một lý thuyết, chẳng cần đến 
một Thành Cát tư Hãn (Genghis Khan) hay một Leonardo da Vinci 
trong phòng điều hành. Không phải là thiên tài; mà là việc làm cật 
lực. Chẳng phải là phải thông minh; mà là tận tâm, chu đáo. Đó là cái 
các nhà tổng điều hành (CEO) được trả công.  
 
Quả thực có khá ít CEO người đã thay đổi thành công lý thuyết kinh 
doanh của mình. Vị CEO người đã xây dựng Merck thành doanh 
nghiệp dược thành công nhất thế giới bằng cách chỉ tập trung vào 
nghiên cứu và phát triển các dược phẩm đột phá, có bằng sáng chế, có 
lãi gộp cao đã thay đổi triệt để lý thuyết kinh doanh của công ty bằng 
thôn tính một đại lý lớn về các dược phẩm chung và không cần kê 
đơn. Ông đã làm vậy mà không có một “khủng hoảng” nào, trong khi 
Merck trên danh nghĩa đã làm ăn rất tốt. Tương tự, vài năm trước đây, 
vị CEO mới của Sony, nhà sản xuất phần cứng (thiết bị) điện tử tiêu 
dùng nổi tiếng nhất thế giới, đã thay đổi lý thuyết kinh doanh của 
công ty. Ông đã mua lại một hãng sản xuất phim Hollywood và, với 
việc thôn tính đó, đã chuyển trọng tâm của tổ chức từ là nhà sản xuất 
phần cứng tìm kiếm phần mềm để trở thành một nhà sản xuất phần 
mềm tạo ra cầu thị trường cho các phần cứng.  
 
Nhưng đối với mỗi trong số những người rõ ràng là thần diệu này, thì 
có rất nhiều CEO có năng lực ngang nhau mà các tổ chức của họ bị 
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vấp. Chúng ta không thể dựa vào những người thần diệu để làm trẻ lại 
một lý thuyết kinh doanh lỗi thời hơn việc chúng ta có thể dựa vào họ 
để chữa trị các loại bệnh nghiêm trọng khác. Và khi ta nói chuyện với 
một trong những người được cho là thần diệu này, họ từ chối kịch liệt 
rằng họ hành động bằng sức hấp dẫn thiên bẩm, tầm nhìn, hay, liên 
quan đến điều đó, bằng đặt tay màu nhiệm15. Họ bắt đầu với chẩn 
đoán và phân tích. Họ chấp nhận rằng việc đạt được các mục tiêu và 
sự tăng trưởng nhanh đòi hỏi tái tư duy nghiêm túc về lý thuyết kinh 
doanh. Họ không gạt bỏ sự thất bại bất ngờ như kết quả của sự bất tài 
của một thuộc cấp hay như một tai nạn mà họ coi nó như một triệu 
chứng của “sự thất bại hệ thống”. Họ không lấy công trạng đối với 
thành công đột xuất mà coi nó như một thách thức đối với các giả 
thiết của mình.  
 
Một căn bệnh thoái hóa sẽ không được chữa 
trị bằng sự chần chừ. Nó đòi hỏi hành động 
dứt khoát. 
 
Họ chấp nhận rằng sự lỗi thời của một lý thuyết là một sự thoái hóa 
và, quả thực, là một căn bệnh đe dọa tính mệnh. Và họ biết và chấp 
nhận nguyên tắc được thời gian thử thách của nhà phẫu thuật, nguyên 
tắc cổ nhất của việc ra quyết định hữu hiệu: Một căn bệnh thoái hóa 
sẽ không được chữa trị bằng sự chần chừ. Nó đòi hỏi hành động dứt 
khoát. 

                                                 
15 Laying on of hands: nghi thức tôn giáo đặt tay truyền chức thánh hay để chữa 
lành bệnh.  



Quản lý vì Sự Hữu hiệu Kinh doanh 
 
Trích từ “Managing for Business Effectiveness”, HBR  May–June 1963 
 

Tôi không đưa ra ở đây một “khoa học về quản lí kinh tế” toàn diện, 
giá mà vì tôi chẳng có cái nào để đưa ra. Nói chi đến tôi có ý định 
trình bày một công thức thần diệu, một “danh mục cần kiểm tra” hay 
“thủ tục” sẽ thực hiện việc làm (job) cho nhà quản lý. Bởi vì việc làm 
của ông ta là công việc (work)  – công việc rất khó khăn, đòi hỏi khắt 
khe, chịu rủi ro. Và trong khi có nhiều máy tiết kiệm lao động 
[laborsaving] ở quanh, vẫn chưa có ai đã phát minh ra máy “tiết kiệm 
công việc” [work-saving], nói chi đến một máy “tiết kiệm tư duy” 
[think-saving].  
 
Nhưng tôi xác nhận rằng chúng ta biết phải tổ chức thế nào việc làm 
quản lý vì sự thành đạt kinh tế và biết làm việc đó thế nào với cả sự 
điều khiển và những kết quả. Những câu trả lời cho ba câu hỏi chủ 
chốt [sau đây] …được biết rõ, và đã được biết từ lâu nên chúng chẳng 
làm ai ngạc nhiên.  

 
1. Việc làm của nhà quản lý là gì? Là hướng các nguồn lực và nỗ 

lực của doanh nghiệp đến các cơ hội vì những kết quả đáng kể về mặt 
kinh tế. Điều này nghe cũ rích – và đúng vậy. Nhưng mọi phân tích về 
sự phân bổ thực tế của các nguồn lực và nỗ lực trong doanh nghiệp 
mà tôi đã từng xem xét hay huấn luyện đã chứng tỏ rõ ràng rằng phần 
lớn thời gian, công việc, sự chú ý, và tiền bạc trước tiên là dành cho 
“các vấn đề” hơn là cho các cơ hội, và, thứ đến, là cho các lĩnh vực 
nơi ngay cả thành tích thành công to lớn sẽ chỉ có tác động tối thiểu 
đến những kết quả.  

 
2. Vấn đề chủ yếu là gì? Về cơ bản đó là sự lẫn lộn giữa sự hữu 

hiệu (effectiveness) và tính hiệu quả (efficiency) cái ở giữa các việc 
đúng (right things) và làm các việc một cách đúng đắn (doing things 
right). Chắc chắn chẳng có gì vô ích bằng làm cái hoàn toàn không 
nên làm với tính hiệu quả lớn lao. Thế mà các công cụ của chúng ta – 
đặc biệt là các khái niệm kết toán và số liệu của chúng ta – tất cả đều 
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tập trung vào tính hiệu quả. Cái chúng ta cần là (1) một cách để nhận 
diện ra các lĩnh vực của sự hữu hiệu (có các kết quả đáng kể khả dĩ), 
và (2) một phương pháp để tập trung vào chúng.  

 
3. Nguyên lý là gì? Cái đó cũng được biết rõ– chí ít như một định 

đề tổng quát. Doanh nghiệp kinh doanh không phải là một hiện tượng 
tự nhiên mà là một hiện tượng xã hội. Tuy nhiên, trong một tình thế 
như vậy các sự kiện không được phân bố theo “phân bố chuẩn” của 
một vũ trụ tự nhiên (tức là, chúng không phân bố theo đường cong 
Gauss hình chuông). Trong một tình huống xã hội một số rất nhỏ các 
sự kiện– nhiều nhất 10% đến 20% – mang lại 90% kết quả, trong khi 
tuyệt đại đa số sự kiện chỉ mang lại 10% kết quả hay ít hơn.16  
 
Điều này đúng trong thương trường. Trong hàng ngàn khách hàng thì 
chỉ một nhúm khách hàng tạo ra phần lớn đơn hàng; một nhúm sản 
phẩm trong hàng trăm loại trong nghành tạo ra phần lớn doanh thu; và 
v.v. Điều này đúng về các thị trường, việc sử dụng cuối cùng, và các 
kênh phân phối. Nó cũng đúng về các nỗ lực bán hàng: vài người bán 
hàng, trong số hàng trăm, luôn tạo ra hai phần ba hay hơn của mọi 
việc kinh doanh mới. Nó đúng trong nhà máy: một nhúm đợt sản xuất 
giải thích cho hầu hết sản lượng. Nó đúng về nghiên cứu: vài người 
trong phòng thí nghiệm tạo ra tất cả những đổi mới quan trọng, theo 
lệ thường…. 
 
Đáng tiếc tôi không biết thủ tục hay danh mục 
cần kiểm tra nào cho dũng khí quản lý. 
 

                                                 
16 Các hiện tượng xã hội thường không theo phân bố chuẩn mà theo các phân bố có 
đuôi nặng (heavy tail) như phân bố Pareto hay phân bố theo quy luật hàm mũ 
(power law). Nguyên lý 20-80 này thường được gọi là nguyên lý Pareto vì lý do đó.  
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Đấy là phần của đòi hỏi cuối cùng và cốt yếu nhất, đòi hỏi “làm nó 
thế nào”: dũng khí để đi đến cùng với những quyết định có logic – bất 
chấp mọi khẩn cầu để cho sản phẩm này hay nọ một cơ hội khác, và 
bất chấp tất cả các loại cớ có vẻ hợp lý như “nó hấp thu chi phí 
chung” của kế toán viên hoặc “chúng ta cần một dây chuyền sản xuất 
đầy đủ” của người quản lý bán hàng. (Tất nhiên, đấy không luôn luôn 
là các cớ không có cơ sở, nhưng gánh nặng chứng minh mỗi cớ ngoại 
phạm là tùy thuộc vào người biện hộ cho nó). Thật hay nếu tôi có, 
nhưng đáng tiếc tôi chẳng biết thủ tục hay danh mục nên kiểm tra nào 
cho dũng khí quản lý. Cái tôi đã phác họa ra trong bài báo này là công 
việc thực của người quản lý. Nó đòi hỏi rằng anh ta bắt tay vào vấn đề 
về tăng sự hữu hiệu kinh doanh một cách có hệ thống – với một kế 
hoạch hành động, với một phương pháp phân tích, và với sự hiểu biết 
về các công cụ mà anh ta cần. Và trong khi việc cần làm có thể tỏ ra 
khác nhau trong mỗi công ty cá biệt, một sự thực căn bản sẽ luôn luôn 
hiện diện: mỗi sản phẩm và mỗi hành động của một doanh nghiệp bắt 
đầu lỗi thời ngay sau khi nó được khởi động. Vì thế phải đưa mỗi sản 
phẩm, mỗi hoạt động, và mỗi hành động trong một doanh nghiệp ra 
xét xử về đời sống của nó mỗi hai hay ba năm. Mỗi cái phải được 
xem xét theo cách như chúng ta xem xét một đề xuất bắt đầu một sản 
phẩm mới, một hoạt động hay hành động mới – hoàn thành với ngân 
sách, nhu cầu phân bổ vốn, và v.v. Một câu hỏi phải được nêu ra cho 
mỗi thứ: “Nếu giả như chúng ta chưa làm cái này rồi, liệu bây giờ 
chúng ta có bắt đầu không?” Và nếu câu trả lời là “không,” câu hỏi 
tiếp theo phải là: “Chúng ta thoát khỏi nó thế nào và nhanh ra sao?” 

 
Doanh nghiệp Có thể Học được Gì từ Các Tổ chức Phi lợi nhuận 

 
 Trích từ “What Business Can Learn from Nonprofits”, HBR July–August 1989 

Bắt đầu với sứ mệnh và những đòi hỏi của nó có thể là bài học đầu 
tiên mà doanh nghiệp có thể học từ các tổ chức phi lợi nhuận thành 
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công. Nó hướng tổ chức tập trung vào hành động. Nó xác định các 
chiến lược cụ thể cần thiết để đạt các mục tiêu cốt yếu. Nó tạo ra một 
tổ chức có kỷ luật. Riêng nó có thể ngăn chặn căn bệnh thoái hóa phổ 
biến nhất của các tổ chức, đặc biệt ở các tổ chức lớn: vung các nguồn 
lực luôn hạn hẹp của mình vào những thứ “thú vị” hay có vẻ “có lời” 
hơn là tập trung chúng vào một số rất nhỏ các nỗ lực sinh lợi.  
 
Các tổ chức phi vụ lợi giỏi nhất dành rất nhiều suy nghĩ để xác định 
sứ mệnh của tổ chức mình. Chúng tránh những tuyên bố to tát đầy 
những ý định tốt và, thay vào đó, tập trung vào các mục tiêu có quan 
hệ mật thiết thật rõ ràng đối với công việc mà các thành viên của 
chúng – cả nhân viên và những người tình nguyện- thực hiện. Thí dụ, 
mục tiêu của Salvation Army (Đội Cứu tế) là biến những người bị loại 
bỏ của xã hội – những người nghiện rượu, tội phạm, bị bỏ rơi – thành 
các công dân. Girl Scouts (Nữ hướng đạo) giúp các bé gái trở thành 
các thiếu nữ tự tin, có năng lực, tôn trọng bản thân và những người 
khác. Nature Conservancy (Bảo vệ Tự nhiên) bảo tồn đa dạng động 
và thực vật tự nhiên. Các tổ chức phi vụ lợi cũng bắt đầu với môi 
trường, cộng đồng, “các khách hàng” tương lai; chúng không, như các 
doang nghiệp Mỹ thường làm, bắt đầu với nội bộ, tức là, với tổ chức 
hay với lợi tức tài chính …. 
 
Một sứ mệnh được xác định rõ phục vụ như một lời nhắc nhở liên tục 
về nhu cầu nhìn ra bên ngoài tổ chức không chỉ vì “các khách hàng” 
mà cả vì thước đo thành công. Trong các tổ chức phi vụ lợi luôn tồn 
tại sự cám dỗ tự thỏa mãn với “tính thánh thiện của sự nghiệp của 
chúng ta” – và như thế đi thay các ý định tốt cho kết quả. Chính xác 
vì điều này mà các tổ chức phi vụ lợi hoạt động thành công đã học để 
xác định rõ ràng những thay đổi nào ở ngoài tổ chức tạo thành “các 
kết quả” và tập trung vào chúng.  
 
Kinh nghiệm của một chuỗi bệnh viện Công giáo lớn ở miền Tây 
Nam cho thấy ý nghĩa rõ ràng của một sứ mệnh và sự tập trung vào 
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kết quả có thể hữu ích đến thế nào. Bất chấp những cắt giảm đột ngột 
về các khoản chi trả Medicare17 và thời gian nằm viện trong tám năm 
vừa qua, chuỗi bệnh viện này đã tăng doanh thu 15% (do đó xoay xở 
đạt mức hòa vốn) trong khi mở rộng rất mạnh dịch vụ của nó và nâng 
cả sự chăm sóc bệnh nhân lẫn tiêu chuẩn y tế lên. Nó đã làm vậy bởi 
vì nữ tu sĩ tổng điều hành (CEO) của nó hiểu rằng bà và nhân viên 
của bà ở trong ngành cung cấp chăm sóc sức khỏe (đặc biệt cho 
những người nghèo), chứ không phải vận hành các bệnh viện.  
 
Như một kết quả, khi cung ứng chăm sóc sức khỏe bắt đầu dịch 
chuyển ra khỏi các bệnh viện vì các lý do y tế chứ không phải vì các 
lý do kinh tế khoảng mười năm trước, chuỗi này đã tích cực ủng hộ 
xu thế thay cho đấu tranh với nó. Nó thành lập các trung tâm phẫu 
thuật lưu động, các trung tâm phục hồi, mạng lưới X-quang và phòng 
thí nghiệm, các HMO18, và v.v. Khẩu hiệu của chuỗi là: “Nếu đó là 
lợi ích của bệnh nhân, chúng ta phải thúc đẩy nó; rồi công việc của 
chúng ta là khiến nó sinh lợi”. Ngược đời là, chính sách này đã làm 
đầy các bệnh viện của chuỗi; các phương tiện đứng một mình nổi 
tiếng đến mức chúng tạo ra một một dòng đều đặn người được 
khuyên đến dùng ….  
 
Ngày nay nhiều tổ chức phi lợi nhuận có cái mà vẫn là ngoại lệ trong 
doanh nghiệp – một hội đồng quản trị (HĐQT) hoạt động. Chúng 
cũng có cái gì đó còn hiếm hơn: một  CEO người chịu trách nhiệm 
giải trình một cách rõ ràng đối với HĐQT và thành tích của CEO 
được một ủy ban của HĐQT xem xét hàng năm. Và chúng có cái vẫn 
còn hiếm hơn: một HĐQT mà thành tích của nó được xem xét lại 
hàng năm so với các mục tiêu thành tích định trước. Việc sử dụng hữu 

                                                 
17 Chương trình bảo hiểm y tế cho người cao tuổi ở Hoa Kỳ. 
18 Health Maintenance Organization: các tổ chức kết hợp cả chức năng bảo hiểm 
(chi trả) lẫn chức năng cung ứng dịch vụ y tế (chủ yếu là phòng ngừa) cho các 
khách hàng (mua bảo hiểm y tế) của mình. 
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hiệu HĐQT như thế là lĩnh vực thứ hai mà doanh nghiệp có thể học từ 
khu vực phi lợi nhuận ….  
 
…Mặc dù quản lý chuyên nghiệp trở thành phổ biến – và nay có thể 
thấy các CEO chuyên nghiệp trong hầu hết các tổ chức phi lợi nhuận 
và ở tất cả các tổ chức phi lợi nhuận lớn – các HĐQT phi lợi nhuận, 
như thường lệ, không thể bị làm cho bất lực theo cách mà nhiều đến 
vậy HĐQT doanh nghiệp đã bị. Không thành vấn đề việc các CEO 
phi lợi nhuận hoan nghênh nó nhiều thế nào – và khá nhiều chắc chắn 
hoan nghênh – các HĐQT phi lợi nhuận không thể trở thành con rối 
của họ. Tiền là một lý do. Ít thành viên HĐQT trong các công ty công 
chúng là các cổ đông đáng kể, trong khi bản thân các thành viên 
HĐQT trong HĐQT phi lợi nhuận rất thường xuyên đóng góp các 
khoản lớn, và được kỳ vọng cũng mang lại những người đóng góp 
nữa. Nhưng các thành viên HĐQT phi lợi nhuận cũng thường có một 
sự cam kết cá nhân đối với sự nghiệp của tổ chức. Ít người ngồi trong 
phòng họp của những người đóng góp cho nhà thờ hay trong HĐQT 
của một trường học trừ phi họ quan tâm sâu sắc đến tôn giáo hay giáo 
dục. Hơn nữa, bản thân các thành viên HĐQT phi lợi nhuận thường 
phục vụ một cách điển hình như những người tình nguyện trong nhiều 
năm và am tường sâu sắc về tổ chức, không giống như các thành viên 
HĐQT bên ngoài trong một doanh nghiệp.  
 
Chính xác bởi vì HĐQT phi lợi nhuận cam kết và tích cực đến vậy, 
nên quan hệ của nó với CEO hay trở nên bất hòa cao và đầy khả năng 
va chạm. Các CEO phi lợi nhuận ca thán rằng HĐQT của họ “can 
thiệp vào”. Về phần mình, các thành viên HĐQT phàn nàn rằng ban 
quản lý “tiếm quyền” chức năng của HĐQT. Điều này buộc ngày 
càng nhiều tổ chức phi lợi nhuận nhận ra rằng chẳng phải HĐQT 
cũng không phải CEO là “thủ trưởng”. Họ là các đồng sự, làm việc vì 
cùng mục đích nhưng mỗi bên có một nhiệm vụ khác biệt. Và họ đã 
học được rằng chính là trách nhiệm của CEO để xác định các nhiệm 
vụ của mỗi bên, của HĐQT và của bản thân CEO …. 
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Ngày nay nhiều tổ chức phi vụ lợi có cái vẫn 
là điều ngoại lệ trong doanh nghiệp – một 
HĐQT hoạt động. 
 
Sự yếu đi của HĐQT của các công ty lớn, nhiều trong số đó (bắt đầu 
với Myles Mace) chúng tôi đã tiên đoán, sẽ làm yếu ban quản lý hơn 
là tăng cường nó. Nó làm nhòa tính trách nhiệm giải trình của ban 
quản lý đối với thành tích và kết quả; và quả thực, chuyện HĐQT của 
công ty lớn đi xem xét thành tích của CEO đối lại các mục tiêu kinh 
doanh là hiếm. Sự yếu đi của HĐQT, chúng tôi đã tiên đoán, cũng 
tước mất sự ủng hộ hữu hiệu và đáng tin cậy đối với ban quản lý chóp 
bu nếu nó bị tấn công. Những tiên đoán này đã được xác nhận dư dả 
trong cơn sốt mới đây về các cuộc thôn tính thù địch. 
 

Xã hội mới của các Tổ chức 
 
Trích từ “The New Society of Organizations”, HBR September–October 1992 

Xã hội, cộng đồng, và gia đình tất cả đều là các thể chế bảo toàn. 
Chúng cố duy trì sự ổn định và để ngăn chặn, chí ít là làm chậm, sự 
thay đổi. Nhưng tổ chức hiện đại là một cái gây mất ổn định. Nó phải 
được tổ chức cho đổi mới và đổi mới, như kinh tế gia Áo-Mỹ vĩ đại 
Joseph Schumpeter đã nói, là “sự phá hoại sáng tạo”. Và nó phải được 
tổ chức cho sự từ bỏ có hệ thống bất cứ thứ gì được thiết lập, theo lệ 
thường, quen thuộc, và dễ chịu, bất luận đó là một sản phẩm, dịch vụ, 
hay quá trình; một tập các kỹ năng; các quan hệ con người và xã hội; 
hay bản thân tổ chức. Tóm lại, nó phải được tổ chức cho sự thay đổi 
liên tục. Chức năng của tổ chức là đưa tri thức vào hoạt động – trên 
các công cụ, sản phẩm, và các quá trình; trên thiết kế công việc; trên 
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bản thân tri thức. Chính bản chất của tri thức là cái thay đổi nhanh và 
cái là chắc chắn hôm nay luôn trở thành điều ngớ ngẩn ngày mai ….  
 
Không giống “cộng đồng”, “xã hội”, hay “gia đình”, các tổ chức được 
thiết kế một cách có chủ ý và luôn luôn được chuyên môn hóa. Cộng 
đồng và xã hội được xác định bằng các mối liên kết gắn bó các thành 
viên của chúng lại với nhau, cho dù đó là ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử, 
hay địa phương. Một tổ chức được xác định bởi nhiệm vụ của nó. Dàn 
nhạc giao hưởng không thử chữa trị người bị bệnh; nó chơi nhạc. 
Bệnh viện chăm sóc người bệnh nhưng không thử chơi Beethoven.  
 
Quả thực, một tổ chức có kết quả chỉ nếu nó tập trung vào một nhiệm 
vụ. Sự đa dạng hóa hủy hoại năng lực thực hiện của một tổ chức, cho 
dù nó là một doanh nghiệp, một nghiệp đoàn, một trường học, một 
bệnh viện, hay một nhà thờ cúng. Xã hội và cộng đồng phải là đa 
chiều; chúng là môi trường. Một tổ chức là một công cụ. Và như với 
bất kể công cụ nào, nó càng được chuyên môn hóa, thì năng lực để 
thực hiện nhiệm vụ cho trước của nó càng lớn.  
 
Bởi vì tổ chức hiện đại bao gồm các chuyên gia, mỗi người với lĩnh 
vực hiểu biết chuyên sâu hẹp của mình, sứ mệnh của nó phải rất rõ 
ràng, dễ hiểu. Tổ chức phải chuyên chú vào một mục đích duy nhất, 
hay các thành viên của nó sẽ trở nên lúng túng. Họ sẽ theo chuyên 
môn riêng của mình hơn là áp dụng nó cho nhiệm vụ chung. Mỗi 
người trong số họ sẽ xác định “kết quả” theo chuyên môn riêng của 
họ và áp đặt các giá trị của nó lên tổ chức. Chỉ một sứ mệnh chung và 
được tập trung mới gắn kết tổ chức lại với nhau và làm cho nó có khả 
năng đem lại kết quả. Không có một sứ mệnh như vậy, tổ chức sẽ 
mau chóng mất sự tín nhiệm và, với nó, mất khả năng thu hút chính 
những người nó cần để hoạt động ….  
 
Tính đa dạng đặc trưng của một xã hội phát triển và là cái tạo cho nó 
sức mạnh to lớn chỉ là có thể bởi vì các tổ chức được chuyên môn 
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hóa, có nhiệm vụ duy nhất mà chúng ta đã phát triển từ Cách mạng 
Công nghiệp và, đặc biệt, trong 50 năm vừa qua. Nhưng tính chất tạo 
cho chúng khả năng hoạt động chính xác là mỗi tổ chức là tự trị và 
được chuyên môn hóa, chỉ biết sứ mệnh và tầm nhìn hạn hẹp của 
riêng nó, các giá trị hẹp của riêng nó, chứ không phải bất cứ cân nhắc 
nào của xã hội và cộng đồng.  
 
Vì thế, chúng ta trở lại với vấn đề cổ - và chẳng bao giờ được giải 
quyết- của xã hội đa nguyên: Ai chăm lo cho Lợi ích Chung? Ai xác 
định nó? Ai cân đối các mục tiêu và giá trị tách biệt và thường tranh 
đua nhau của các thể chế xã hội? Ai đưa ra các quyết định đánh đổi và 
chúng phải được đưa ra trên cơ sở nào?  
 
Một tổ chức hữu hiệu chỉ nếu nó tập trung vào 
một nhiệm vụ. Sự đa dạng hóa hủy hoại năng 
lực thực hiện của một tổ chức. 
 
Chủ nghĩa phong kiến trung cổ đã bị quốc gia có chủ quyền đơn nhất 
thay thế chính xác bởi vì nó đã không thể trả lời các câu hỏi này. 
Nhưng bản thân quốc gia có chủ quyền đơn nhất bây giờ lại bị thay 
thế bởi một chủ nghĩa đa nguyên mới – một chủ nghĩa đa nguyên về 
chức năng hơn là về quyền lực chính trị – bởi vì nó chẳng thể thỏa 
mãn các nhu cầu của xã hội cũng không thực hiện các nhiệm vụ cần 
thiết của cộng đồng. Đó, trong phân tích cuối cùng, là bài học căn bản 
nhất cần phải rút ra từ sự thất bại của chủ nghĩa xã hội, sự thất bại của 
lòng tin vào nhà nước bao trùm tất cả và nắm hết quyền lực. Thách 
thức đối mặt với chúng ta bây giờ, và đặc biệt ở các nền dân chủ đã 
phát triển, thị trường tự do như Hoa Kỳ, là làm cho chủ nghĩa đa 
nguyên của các tổ chức tự trị, dựa vào tri thức gắn kết lại với cả thành 
quả kinh tế lẫn sự cố kết chính trị và xã hội. 
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Thông tin các Nhà Điều hành Thực sự Cần 
 
Trích từ “The Information Executives Truly Need”, HBR January–February 1995 

Suốt từ khi các công cụ xử lý dữ liệu mới lần đầu nổi lên 30 hay 40 
năm trước, những người kinh doanh đã cả đánh giá quá cao lẫn đánh 
giá quá thấp tầm quan trọng của thông tin trong tổ chức. Chúng tôi – 
và kể cả bản thân tôi  – đã đáng giá quá cao đến chỗ chúng tôi đã nói 
về “các mô hình kinh doanh” do máy tính tạo ra có thể đưa ra các 
quyết định và thậm chí có khả năng vận hành phần lớn công việc kinh 
doanh. Nhưng chúng tôi cũng đã đánh giá quá thấp một cách thô thiển 
các công cụ mới; chúng tôi đã thấy trong chúng phương tiện để làm 
tốt hơn cái các nhà điều hành đã làm rồi để quản lý các tổ chức của 
họ.  
 
Chẳng còn ai nói về các mô hình kinh doanh đưa ra các quyết định 
kinh tế nữa. Đóng góp to lớn nhất của năng lực xử lý dữ liệu của 
chúng ta cho đến nay vẫn thậm chí chưa là cho việc quản lý. Nó đã là 
cho việc vận hành – thí dụ, thiết kế được máy tính trợ giúp hay phần 
mềm tuyệt diệu mà các nhà kiến trúc dùng ngày nay để giải các vấn 
đề cấu trúc trong các cao ốc mà họ thiết kế.  
 
Nhưng ngay cả như chúng ta đã cả đánh giá quá cao lẫn quá thấp các 
công cụ mới, chúng ta đã không nhận ra rằng chúng sẽ thay đổi mạnh 
mẽ các nhiệm vụ phải giải quyết. Các khái niệm và các công cụ, lịch 
sử dạy đi dạy lại chúng ta, phụ thuộc lẫn nhau và tương tác với nhau. 
Cái này làm thay đổi cái kia. Đó là cái đang xảy ra bây giờ đối với 
khái niệm chúng ta gọi là một công việc kinh doanh và đối với các 
công cụ mà chúng ta gọi là thông tin. Các công cụ mới cho phép 
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chúng ta – quả thực, có thể buộc chúng ta – nhìn những việc kinh 
doanh của mình khác đi ….  
 
Kế toán chi phí (cost accounting) truyền thống đo cái là chi phí để 
làm một nhiệm vụ, thí dụ, để cắt đường ren của một đinh vít. Định chi 
phí dựa vào hành động (activity-based costing) cũng ghi chép chi phí 
của việc không làm, như chi phí của thời gian máy ngừng, chi phí chờ 
đợi một bộ phận hay công cụ cần thiết, chi phí của kho hàng chờ được 
bốc, và chi phí của việc làm lại hay biến thành phế liệu của một bộ 
phận bị lỗi. Các chi phí của việc không làm, mà kế toán chi phí truyền 
thống không thể và cũng không ghi chép, thường bằng và đôi khi 
thậm chí vượt các chi phí của việc thực hiện. Định phí dựa và hành 
động vì thế không chỉ cho sự kiểm soát chi phí tốt hơn nhiều, mà cũng 
ngày càng đem lại kết quả kiểm soát….  
 
Bất cứ cách nào chúng ta thỏa mãn nó, nhu cầu đối với thông tin về 
môi trường nơi các thách thức và cơ hội chính có khả năng nổi lên sẽ 
ngày càng trở nên cấp bách.  
 
Có thể lý lẽ rằng ít trong số nhu cầu thông tin đó là mới, và điều đó 
phần lớn là đúng. Về quan niệm, nhiều phép đo mới đã được thảo 
luận từ nhiều năm và ở nhiều nơi.  Cái mới là khả năng xử lý dữ liệu 
kỹ thuật. Nó cho phép chúng ta làm nhanh và rẻ cái, mà chỉ vài năm 
trước, vẫn còn là khó nhọc và rất tốn kém. Bảy mươi năm trước, 
nghiên cứu thời gian-và-chuyển động đã làm cho kế toán chi phí 
truyền thống là có thể. Các máy tính ngày nay làm cho kế toán chi phí 
dựa trên hành động là có thể; không có máy tính việc ấy trên thực tế 
là không thể.  
 
Nhưng lập luận đó bỏ sót điểm chính yếu. Cái quan trọng không phải 
là các công cụ. Mà chính là các quan niệm đằng sau chúng. Chúng 
biến cái đã luôn luôn được coi như những kỹ thuật rời rạc được dùng 
một cách biệt lập và cho các mụch đích tách biệt thành một hệ thống 
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thông tin tích hợp. Rồi hệ thống đó làm cho việc chuẩn đoán kinh 
doanh, chiến lược kinh doanh, và các quyết định kinh doanh thành có 
thể. Đó là cái nhìn mới và khác triệt để về ý nghĩa và mục đích của 
thông tin: như một sự đo lường về cái để đặt cơ sở cho hành động 
tương lai hơn là như một sự mổ xẻ tử thi và một sự ghi chép cái đã 
xảy ra rồi.  
 
Tổ chức chỉ huy-và-kiểm soát đầu tiên xuất hiện trong các năm 1870 
có thể được so sánh với một sinh vật được gắn lại với nhau bởi cái vỏ 
của nó. Công ty bây giờ đang nổi lên được thiết kế xung quanh một 
bộ xương: thông tin, cả hệ thống tích hợp mới của công ty lẫn khớp 
nối của nó.  
 
Nếp suy nghĩ truyền thống của chúng ta – cho dù chúng ta dùng các 
kỹ thuật toán học tinh vi và biệt ngữ xã hội học không thể lĩnh hội 
được – kinh doanh luôn được cảm nhận theo cách nào đó như mua rẻ 
bán đắt. Cách tiếp cận mới xác định một doanh nghiệp như là tổ chức 
tạo thêm giá trị và tạo ra của cải. 

 
Quản lý Bản thân 

 
Trích từ “Managing Oneself”, HBR  March–April 1999 

Thật đáng kinh ngạc ít người biết họ làm các thứ thế nào. Quả thực, 
hầu hết chúng ta thậm chí không biết rằng những người khác nhau 
làm việc và thực hiện một cách khác nhau. Quá nhiều người làm việc 
theo cách không phải là cách của họ, và điều đó hầu như đảm bảo sự 
bất thành. Đối với những người lao động tri thức, Tôi thực hiện thế 
nào? thậm chí có thể là câu hỏi quan trọng hơn câu hỏi Mặt mạnh của 
tôi là gì?  
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Giống như các mặt mạnh của một người, cách một người thực hiện là 
đơn nhất. Nó là vấn đề về tính cách. Dù tính cách có là vấn đề của tự 
nhiên hay của sự nuôi dưỡng, chắc chắn nó được hình thành lâu trước 
khi một cá nhân đi làm. Và một cá nhân làm thế nào là cái cho trước, 
hệt như một cá nhân giỏi hay không giỏi việc gì là cái cho trước. Cách 
thực hiện của một cá nhân có thể được sửa đổi chút ít, nhưng không 
chắc là nó được thay đổi hoàn toàn – và chắc chắn là không dễ dàng. 
Hệt như người ta đạt kết quả bằng làm cái mà người ta giỏi, họ cũng 
đạt kết quả bằng làm việc theo cách mà người ta làm tốt nhất. Vài nét 
cá tính chung thường xác định cách mà một cá nhân thực hiện.  
 
Cái đầu tiên cần biết là liệu bạn là một người đọc hay là một người 
lắng nghe. Có quá ít người thậm chí biết rằng có những người đọc và 
những người nghe và rằng người ta hiếm khi là cả hai. Thậm chí còn 
ít người hơn biết mình thuộc loại nào….  
 
…Lyndon Johnson đã hủy hoại nhiệm kỳ tổng thống của mình, phần 
lớn, là do ông không biết rằng mình là loại người nghe. Tiền nhiệm 
của ông, John Kennedy, là một người đọc đã tập hợp một nhóm người 
viết lỗi lạc với tư cách trợ lý của ông, đảm bảo chắc chắn rằng họ viết 
cho ông trước khi đích thân thảo luận các bản ghi chép của họ. 
Johnson giữ những người này trong bộ máy nhân viên của mình – và 
họ cứ tiếp tục viết. Dường như ông ta chẳng bao giờ hiểu từ nào của 
cái họ viết. Thế mà với tư cách thượng nghị sĩ, Johnson đã thật xuất 
sắc; vì các nghị sĩ có tài hùng biện, trước tiên, phải là những người 
nghe ….  
 
…Bất cứ lúc nào tôi, hay bất cứ nhà tư vấn khác nào, bắt đầu làm việc 
với một tổ chức, cái đầu tiên tôi nghe toàn là về các xung đột cá tính. 
Hầu hết các xung đột này nảy sinh từ sự thực rằng người ta không biết 
cái những người khác làm và họ làm công việc của mình thế nào, hay 
những người khác tập trung vào đóng góp nào và họ kỳ vọng những 
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kết quả gì. Và lý do họ không biết là, họ đã không hỏi và vì thế đã 
không được chỉ cho biết.  
 
Việc quên không hỏi phản ánh sự ngu đần của con người ít hơn là 
phản ánh lịch sử con người. Cho đến mới đây, đã chẳng cần nói cho 
bất cứ ai biết về những thứ này. Trong đô thị cổ xưa, tất cả mọi người 
trong một địa hạt miệt mài làm cùng một nghề. Ở thôn quê, mỗi người 
trong một thung lũng trồng cùng một loại cây trồng ngay khi sương 
giá tan biến khỏi mặt đất. Ngay cả một số ít người làm những việc 
không “phổ biến” họ làm việc một mình, nên họ đã chẳng phải nói 
cho bất cứ ai biết họ làm cái gì.  
 
Ngày nay tuyệt đại đa số người làm việc với những người khác có 
nhiệm vụ và trách nhiệm khác. Phó chủ tịch (phụ trách) marketing có 
thể đã có xuất xứ từ bán hàng và biết mọi thứ về bán hàng, nhưng bà 
ta không biết gì về những thứ bà chưa bao giờ làm – định giá, quảng 
cáo, và những cái thuộc loại như vậy. Vì thế những người làm các 
việc này phải chắc chắn rằng phó chủ tịch marketing hiểu cái họ cố 
gắng làm, vì sao họ lại làm, họ làm như thế nào, và kỳ vọng những 
kết quả gì.  
 
Nếu phó chủ tịch marketing không hiểu các chuyên gia tri thức cấp 
cao này làm gì, trước hết là lỗi của họ, không phải của bà ta. Họ đã 
không giáo dục bà. Ngược lại, chính trách nhiệm của phó chủ tịch 
marketing là đi đảm bảo rằng tất cả các cộng sự của bà hiểu bà nhìn 
marketing ra sao: các mục tiêu của bà là gì, bà làm việc thế nào, và bà 
kỳ vọng gì từ mình và từ mỗi người trong số họ.  
 
Ngay cả những người hiểu tầm quan trọng của việc chịu trách nhiệm 
về các mối quan hệ thường không truyền đạt đủ với các đồng nghiệp 
của mình. Họ sợ bị cho là kiêu ngạo hay tọc mạch hay ngu đần. Họ 
sai. Mỗi khi ai đó đi đến đồng sự của họ và nói, “Đây là cái tôi thạo. 
Đây là cách tôi làm. Đây là các giá trị của tôi. Đây là sự đóng góp tôi 
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dự định tập trung vào và các kết quả tôi phải kỳ vọng để mang lại,” sự 
đáp lại luôn luôn là, “Đấy là việc có ích nhất. Nhưng vì sao đã không 
nói với tôi sớm hơn?” 
 
sự tin cậy giữa con người không nhất thiết có 
nghĩa là họ thích nhau. Nó có nghĩa rằng họ 
hiểu nhau. 
 
 Và ta nhận được cùng phản ứng – không có ngoại lệ, theo kinh 
nghiệm của tôi – nếu ta tiếp tục bằng cách hỏi, “Và tôi cần biết gì về 
các mặt mạnh của anh, anh thực hiện thế nào, các giá trị của anh, và 
sự đóng góp do anh đề xuất là gì?” Thực ra, những người lao động tri 
thức phải yêu cầu điều này từ mỗi người mà họ làm việc với, dù là với 
tư cách thuộc cấp, thượng cấp, đồng nghiệp, hay thành viên nhóm. Và 
lại thế, mỗi khi việc này được tiến hành, phản ứng luôn luôn là, “Cảm 
ơn đã hỏi tôi. Nhưng vì sao đã không hỏi tôi sớm hơn?”  
 
Các tổ chức không còn được xây dựng trên quyền lực nữa mà trên sự 
tin cậy. Sự tồn tại của lòng tin giữa con người không nhất thiết có 
nghĩa rằng họ thích nhau. Nó có nghĩa rằng họ hiểu lẫn nhau. Nhận 
trách nhiệm về các quan hệ vì thế là một sự tất yếu tuyệt đối. Nó là 
một trách nhiệm. Cho dù ta là một thành viên của một tổ chức, một 
nhà tư vấn của nó, một nhà cung cấp cho nó, hay một nhà đại lý, ta có 
trách nhiệm đó đối với tất cả những người cùng cộng tác với ta: 
những người mà ta phụ thuộc vào công việc của họ cũng như những 
người phụ thuộc vào công việc của ta. 
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Họ không phải là người làm công, Họ là những Con Người 
 
Trích từ “They’re Not Employees, They’re People” HBR  February 2002 

Lực lượng lao động tri thức là khác về chất với lực lượng lao động 
ít-kỹ năng. Đúng, những người lao động tri thức chiếm thiểu số trong 
toàn bộ lực lượng lao động và không chắc có bao giờ nhiều hơn mức 
đó. Nhưng họ đã trở thành những người tạo ra của cải và công ăn việc 
làm chủ yếu. Thành công – quả thực, sự sống sót – của mọi doanh 
nghiệp sẽ ngày càng phụ thuộc vào thành quả của lực lượng lao động 
tri thức của nó. Và vì là không thể, theo các quy luật thống kê, đối với 
một tổ chức để thuê nhiều hơn một nhúm “những người giỏi hơn”, 
cách duy nhất để nó có thể trội hơn trong một nền kinh tế tri thức và 
xã hội là bằng cách lấy ra nhiều hơn từ những người cùng loại ấy – 
tức là bằng sử dụng những người lao động tri thức của mình đạt năng 
suất cao hơn. Thách thức, lặp lại một châm ngôn cổ, là “khiến những 
người bình thường làm những việc phi thường ….”  
 
Nhân viên tạm thời và đặc biệt các PEO19 [tổ chức người làm chuyên 
nghiệp professional employee  organizations] giải phóng các nhà quản 
lý để tập trung vào việc kinh doanh hơn là vào các quy tắc, quy chế, 
và công việc giấy tờ liên quan đến thuê người làm. Dùng đến một 
phần tư thời gian cho công việc giấy tờ liên quan đến thuê người làm 
quả thực là một sự lãng phí các nguồn lực quý, đắt tiền, và hiếm. Nó 
nhàm chán. Nó hạ thấp, tha hóa, và cái duy nhất nó có thể dạy là kỹ 
năng lừa đảo lớn hơn.  
 
Như thế các công ty có nhiều lý do để thử bỏ đi những công việc lặt 
vặt thường ngày về các quan hệ người làm công – cho dù bằng hệ 
thống hóa quản lý nhân viên tại chỗ hay bằng thuê các nhân viên tạm 
thời hay thuê các PEO làm cho (outsourcing). Nhưng họ cần thận 
                                                 
19 PEO là tổ chức hay công ty mà mỗi thành viên của nó đều là chuyên gia, nó cho 
thuê chuyên gia cho các công ty khác. 
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trọng để đừng làm tổn hại hay hủy hoại các quan hệ của họ với những 
người trong quá trình. Quả thực, lợi ích chính của việc giảm công việc 
giấy tờ có thể là giành được nhiều thời gian hơn cho các quan hệ con 
người. Những người điều hành sẽ phải học cái mà trưởng bộ môn có 
hiệu quả ở trường đại học hay người chỉ huy thành công của dàn nhạc 
giao hưởng đã biết từ lâu: Chìa khóa cho sự vĩ đại là tìm kiếm tiềm 
năng của những con người và dành thời gian để phát triển nó. Để xây 
dựng một bộ môn xuất sắc ở trường đại học đòi hỏi dành thời gian 
cho những người sau tiến sĩ và các trợ giáo trẻ, có triển vọng cho đến 
khi họ vượt trội trong công việc của mình. Để xây dựng một dàn nhạc 
tầm cỡ thế giới đòi hỏi nghe đi nghe lại cùng đoạn nhạc đó trong bản 
giao hưởng cho đến khi người chơi kèn clarinet thứ nhất chơi nó theo 
cách người chỉ huy ưng tai. Nguyên tắc này cũng là cái tạo ra một 
giám đốc nghiên cứu trong một phòng thí nghiệm công nghiệp thành 
đạt.  
 
Tương tự, các nhà lãnh đạo trong các doanh nghiệp dựa trên tri thức 
phải dành thời gian cho những người chuyên nghiệp có triển vọng: 
Hãy hiểu biết họ và để họ hiểu biết mình; hướng dẫn họ và lắng nghe 
họ; thách thức họ và động viên họ. Cho dù là những người này không 
phải là những người làm công truyền thống – hiểu theo nghĩa pháp lý, 
họ vẫn là một nguồn vốn cho tổ chức và quyết định tới thành quả kinh 
doanh. Những nhiệm vụ hành chính liên quan đến các quan hệ nhân 
viên có thể, và phải, được hệ thống hóa – và điều đó có nghĩa chúng 
có thể, có lẽ phải, trở nên khách quan, phi nhân tính. Nhưng nếu các 
quan hệ nhân viên được thuê ngoài xử lý (outsourced), các nhà điều 
hành cần làm việc mật thiết với người tương nhiệm PEO của mình về 
sự phát triển nghề nghiệp, sự thúc đẩy, sự hài lòng, và năng suất của 
những người lao động tri thức mà thành tích kết quả riêng của chính 
các nhà điều hành phụ thuộc vào. 
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Cái gì khiến một Nhà điều hành Hữu hiệu 
Trích từ “What Makes an Effective Executive”, HBR  June 2004 

Một nhà điều hành hữu hiệu không cần là một nhà lãnh đạo theo 
nghĩa của từ được dùng thường xuyên nhất ngày nay. Thí dụ, Harry 
Truman đã chẳng có một chút sức thu hút quần chúng (charisma) nào, 
thế mà ông đã là một trong những người tổng điều hành hữu hiệu nhất 
trong lịch sử Hoa Kỳ. Tương tự, một số các nhà lãnh đạo doanh 
nghiệp và CEO phi vụ lợi mà tôi đã làm việc với trong sự nghiệp tư 
vấn 65-năm của mình đã không là các nhà lãnh đạo có tính rập khuôn. 
Họ rất tản mác về mặt tính cách, thái độ, các giá trị, các mặt mạnh, và 
các mặt yếu. Họ trải từ hoạt bát hướng ngoại đến gần như ẩn dật, từ  
thoải mái vô tư lự đến kiềm chế, từ hào phóng đến keo kiệt.  
 
Cái khiến họ tất cả đều hữu hiệu là, họ theo cùng tám tập quán:  
• Họ hỏi,“Cần làm cái gì?”  
• Họ hỏi,“Cái gì là đúng cho doanh nghiệp?” 
• Họ phát triển các kế hoạch hành động. 
• Họ chịu trách nhiệm đối với các quyết định. 
• Họ chịu trách nhiệm đối với truyền đạt, truyền thông. 
• Họ tập trung vào các cơ hội hơn là vào các vấn đề. 
• Họ điều hành các cuộc họp hữu ích. 
• Họ suy nghĩ và nói “chúng ta” hơn là nói “tôi…” 
 
Chúng ta vừa xem xét lại tám tập quán của các nhà điều hành hữu 
hiệu. Tôi sẽ đưa vào cái cuối cùng, tập quán thưởng thêm. Cái này 
quan trọng đến mức tôi nâng nó lên mức của một quy tắc: Trước hết 
hãy lắng nghe, hãy nói sau cùng. 
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