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TÓM TẮT �ỘI DU�G 
Nghiên cứu này là một nỗ lực xây dựng một lý thuyết mới – lý thuyết hệ thống về thông tin 
trong tổ chức. Về bản chất, nó là một khái niệm hóa (conceptualization) hiện tượng thông 
tin trong tổ chức thông qua bản chất và quá trình hình thành thông tin trong tổ chức. Với cơ 
sở là trường phái hậu hiện đại phê phán, tiếp cận được chọn cho nghiên cứu này là thực 
dụng hệ thống (systems pragmatism), tựa đồng thời trên dấu hiệu học của Peirce và tư duy 
hệ thống của Churchman. Tiếp cận nghiên cứu này tự nhiên dẫn đến chủ nghĩa bối cảnh 
(contextualism) như là lý thuyết về phương pháp cho nó, nhằm dung nạp các đặc điểm nổi 
trội của thông tin tổ chức: tính lịch sử, phụ thuộc bối cảnh vả quá trình. Phù hợp về phương 
pháp luận, chúng tôi dùng thiết kế nghiên cứu tựa trên nhiều tình huống (embedded 
multiple cases) và lý thuyết nền (grounded theory) làm phương pháp thu thập và xử lý dữ 
liệu.   

Hai tình huống nghiên cứu sơ khởi (pilot) và kế tiếp bốn tình huống tổ chức trong lĩnh vực 
tư vấn được phân tích để nảy sinh một lý thuyết về thông tin trong tổ chức. Sau đó, lý 
thuyết hình thành được kiểm chứng trên bốn tình huống có sẵn khác nhưng ngoài lĩnh vực 
tư vấn nhằm tăng mức độ lý thuyết của mô hình kết quả, từ mức thực chất (substantive) lên 
mức hình thức (formal). Ba kết quả nghiên cứu được khẳng định: thông tin tổ chức như hệ 
thống, hình thành thông tin tổ chức như hình thành thói quen, và khung phân biệt giữa ba 
phạm trù thông tin thông dụng là dữ liệu, tri thức và thông tin. 

Với khái niệm hệ thống, thông tin tổ chức được thể hiện như là một nhất thể gồm sáu thuộc 
tính không loại trừ nhau: cấu trúc, chức năng, quá trình, bối cảnh, thời gian và nhận thức 
luận. Mỗi thuộc tính đến phiên nó bao hàm một bộ ba vắt qua cả ba thế giới của con người 
(tự nhiên/vật thể, tinh thần/cá nhân, xã hội/tổ chức). Dưới cách nhìn quan hệ, thông tin tổ 
chức hiển thị dưới dạng một bộ ba biến động không ngừng, hay cách khác một chuỗi dấu 
hiệu học (semiosis) của Peirce, bao gồm ba trạng thái hay thành phần (ngạc nhiên/dữ liệu, 
nghi ngờ/ tri thức, niềm tin/thông tin) và ba quan hệ hay hoạt động của con người tương 
ứng (kinh nghiệm, tinh đoán, truy vấn).  

ĐÓ�G GÓP CỦA �GHIÊ� CỨU 
Lý thuyết kết quả của chúng tôi đưa ra ba đóng góp chủ yếu. Thứ nhất, nó dung nạp đồng 
thời cả ba cách nhìn, thực thể, quá trình và vị trí, vì thế có khả năng nắm bắt hầu hết các 
hiện tượng thông tin trong tổ chức. Thứ hai, nó đặt thông tin tổ chức trong một quan hệ ba 
ngôi động có dạng một chuỗi các biến hóa liên tục theo thời gian và không gian. Điều này 
nhấn mạnh vào sự nảy sinh thông tin hay sự hòa giải của thông tin dưới vai trò là các thói 
quen, không phải là các ý tưởng và cũng không phải là các hành động. Thứ ba, nó có thể 
trình diễn một khung phân loại thông tin toàn diện cho phép phân biệt giữa ba phạm trù 
thông tin phổ biến đã nói, vì thế xóa bỏ sự lẫn lộn thường xuyên và lâu đời quanh chủ đề 
này. 
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Chúng tôi nhận định rằng mô hình hệ thống này có thể đưa ra một khung lý thuyết cơ sở súc 
tích nhưng toàn diện về bản chất và quá trình của thông tin, đóng vai trò một lý thuyết nội 
địa của lĩnh vực hệ thống thông tin. Nói cách khác, lý thuyết hệ thống kết quả của chúng tôi 
đặc trưng bằng một đóng góp giúp hệ thống thông tin trở thành một lĩnh vực tham chiếu 
cho các ngành tổ chức và quản lý khác. 

HÀM Ý CỦA �GHIÊ� CỨU 
Các hàm ý của nghiên cứu nảy sinh khi xem xét các chủ đề có liên quan nhưng nằm ngoài 
chủ đề về bản chất của thông tin tổ chức. Trước hết, mô hình nền (grounded) về thông tin 
giúp đạt đến một phạm thức (paradigm) về thông tin, điều này sẽ xác định các cơ sở triết 
học cho các hiện tượng thông tin qua các mô tả về bản thể luận, nhận thức luận, phương 
pháp luận, giá trị luận, v.v. (Fitzgerald & Howcroft, 1998).   

Kế tiếp, mô hình kết quả của chúng tôi, tựa trên bản chất tiến hóa, hệ thống và ba ngôi của 
thông tin, cũng đưa ra một cách nhìn hoàn toàn khác cho các nghiên cứu tổ chức. Giả sử 
rằng tổ chức là hệ thống gắn kết bằng thông tin (Gharajedaghi, 2005), chúng tôi đã chỉ ra 
rằng các hiện tượng và lý thuyết về tổ chức có thể được biểu diễn bằng các bộ ba hay các 
quan hệ ba ngôi của thông tin tổ chức.   

Tiếp theo, mô hình hệ thống của chúng tôi cũng đưa ra một lý thuyết thông tin thực dụng về 
tổ chức, trong đó tổ chức được xem là một dòng liên tục các chuỗi dấu hiệu học (semiosis). 
Chuỗi này là một quá trình vô hạn của thông tin tập trung vào việc hình thành thông tin như 
là thói quen của tổ chức. Với bản chất hệ thống và ba ngôi, lý thuyết hình thành thói quen 
(habit-forming) về tổ chức của chúng tôi dường như có năng lực lý thuyết cao hơn lý thuyết 
tạo nghĩa (sense-making) về tổ chức của Weick (1979; 1995). 

Thêm vào đó, chúng tôi rút ra một lý thuyết thông tin về công ty. Mô hình đề nghị của 
chúng tôi có lẽ vượt trội các lý thuyết về công ty của trường phái tựa trên tri thức 
(knowledge based school) ở hai điểm. Thứ nhất, nó đưa ra đồng thời một sơ đồ súc tích 
nhưng hùng mạnh về các phạm trù thông tin (tri thức) và một cơ chế vững chắc về hình 
thành (và sử dụng) thông tin. Thứ hai, nó có thể dung nạp các cách nhìn tựa trên nguồn lực 
(resource based), tựa trên quá trình (process based) và tựa trên sản phNm (product based), vì 
thế nó vượt ra ngoài khuôn khổ của trường phái tựa trên tri thức của các lý thuyết công ty.  

N goài ra, lý thuyết của chúng tôi cũng chỉ ra vài kiểu phân loại mới cho các hiện tượng liên 
quan đến tri thức, và nói riêng phù hợp hơn khi so với hai kiểu sản sinh tri thức trong 
nghiên cứu quản lý của Gibbons et al (1994). Tựa trên mô hình DKI, có thể dẫn ra ngay bốn 
phân loại ba ngôi mới như sau: bộ ba về các kiểu tri thức (dữ liệu, tri thức, thông tin), bộ ba 
về các kiểu sinh tri thức (theo bài toán, theo phương pháp, theo lý thuyết), bộ ba về bối 
cảnh của nghiên cứu (bối cảnh khám phá, bối cảnh biện minh, bối cảnh ứng dụng), và bộ ba 
về kiểu nghiên cứu (xây dựng lý thuyết, kiểm thử lý thuyết, ứng dụng lý thuyết). 

Không những thế, chúng tôi cũng đề xuất một mô tả mới về quá trình giải quyết vấn đề. 
Mỗi giai đoạn trong đề xuất mới đều được xác định rõ ràng về bản chất hay kết xuất của nó 
cùng phương pháp hoạt động hay quá trình của nó. 

Cuối cùng, mô hình kết quả của chúng tôi cũng chỉ ra ba hàm ý quản trị: một, về ra quyết 
định mức tổ chức; hai, về thiết kế tổ chức; và ba, về một đề xuất cho một bệnh viện trực 
tuyến nhằm tư vấn quản trị cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.    
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