
TÓM TẮT 

Tinh thần doanh nhân (TTDN) là một khái niệm đã được nghiên cứu từ nhiều năm 

qua dưới nhiều quan niệm khác nhau. Các nghiên cứu về TTDN khảo sát cá nhân, 

các cơ hội sáng tạo và quan hệ giữa hai yếu tố này. Về mặt lý thuyết, nhà quản lý 

chủ nhân (NQLCN) có TTDN sẽ liên tục tạo sáng tạo cải tiến cho doanh nghiệp và 

phát triển doanh nghiệp. Tuy nhiên, các nghiên cứu trước đây về TTDN đã tập 

trung vào yếu tố cá nhân để khảo sát các đặc điểm tâm lý học của NQLCN và ảnh 

hưởng của các đặc điểm này đến thành quả kinh doanh (TQKD) của doanh nghiệp. 

Nghiên cứu giải thích cách thức NQLCN có TTDN khám phá và quyết định khai 

thác cơ hội sáng tạo vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Việc khám phá và khai 

thác cơ hội sáng tạo phụ thuộc vào việc thu thập, diễn dịch dữ liệu thông tin để 

định hình môi trường và lựa chọn các hành động đáp ứng với môi trường để khai 

thác cơ hội. Việc thu thập diễn dịch dữ liệu thông tin và lựa chọn hành động đáp 

ứng với môi trường được thực hiện bởi định hướng quản lý tri thức (ĐHQLTT), 

định hướng thị trường (ĐHTT) của doanh nghiệp.  

Do đó, nghiên cứu này nhằm mục đích khảo sát quan hệ giữa TTDN của NQLCN, 

ĐHQLTT, ĐHTT và TQKD, cũng như ảnh hưởng của các đặc điểm nhân khẩu 

của NQLCN đến các quan hệ này.  

Mô hình nghiên cứu thể hiện quan hệ giữa TTDN, ĐHQLTT, ĐHTT, TQKD đã 

được xây dựng và kiểm định theo phương pháp định lượng với mẫu bao gồm 314 

doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Kết quả kiểm 

định cho thấy mô hình nghiên cứu phù hợp với dữ liệu. TTDN có ảnh hưởng 

dương đến ĐHQLTT, ĐHQLTT tạo sự phát triển ĐHTT, ĐHTT có ảnh hưởng 

dương đến TQKD. NQLCN được đào tạo chuyên ngành quản trị kinh doanh tạo 

các quan hệ này mạnh hơn so với NQLCN được đào tạo các chuyên ngành khác. 

NQLCN có kinh nghiệm quản lý đầu ra hay quản lý nội bộ không tạo sự khác biệt 

về các quan hệ này. NQLCN trẻ tuổi cũng tạo các quan hệ này mạnh hơn so với 

NQLCN lớn tuổi. 



Kết quả nghiên cứu đã giải thích phương cách nhà QLCN với TTDN tạo TQKD 

thông qua ĐHQLTT và ĐHTT để diễn dịch định hình môi trường và lựa chọn 

hành động đáp ứng với môi trường. Kết quả nghiên cứu cũng đã cho thấy TTDN 

có ảnh hưởng đến ĐHQLTT và vai trò trung gian toàn phần của ĐHQLTT, ĐHTT 

đối với quan hệ giữa TTDN và TQKD. Đây là những đóng góp của nghiên cứu 

cho sự phát triển lý thuyết TTDN.  

Hàm ý quản lý của kết quả nghiên cứu đối với việc xây dựng chính sách hỗ trợ 

DNNVV của nhà nước, cũng như việc quản lý DNNVV của NQLCN cũng được 

đề xuất. 


