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TÓM TẮT 

 

Mặc dù có nhiều nghiên cứu đề cập đến chủ đề học tập thu nhận tri 

thức bởi các công ty liên doanh quốc tế IJVs, cách thức theo đó các 

công ty liên doanh học tập thu nhận tri thức thích nghi, tri thức sáng 

tạo vẫn còn là một đề tài chưa được khám phá. Thêm vào đó, những 

nhận định định tính rằng các tổ chức thường thành công ở cấp độ học 

tập thích nghi và thất bại ở học tập sáng tạo cần được kiểm chứng 

thêm bằng các nghiên cứu định lượng số đông. Đồng thời, hiểu biết 

về các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình học tập thu nhận tri thức cũng 

như kết quả của quá trình học tập vẫn còn hạn chế. Do vậy: 

 

Mục tiêu đề tài: Nghiên cứu này tìm hiểu việc các công ty liên 

doanh quốc tế (IJVs) ở các nước đang phát triển học tập thu nhận tri 

thức tiếp thị từ các đối tác nước ngoài. Cụ thể, nghiên cứu tìm hiểu 

quá trình tri thức tiếp thị thu nhận được thông qua hai cấp độ học tập, 

học tập thích nghi và học tập sáng tạo, và mối quan hệ giữa chúng. 

Đồng thời, nghiên cứu cũng xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc 

học tập thu nhận tri thức tiếp thị từ công ty mẹ nước ngoài về các 

công ty liên doanh IJVs. Cuối cùng, nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng 

của mỗi loại tri thức (thích nghi và sáng tạo) thu nhận được đến năng 

lực đổi mới tiếp thị của các công ty liên doanh quốc tế (IJVs). 

 

Phương pháp nghiên cứu: Đây là nghiên cứu thực nghiệm số đông 

dựa trên phương pháp luận thực chứng (positivism) trên cơ sở suy 

diễn (deduction). Theo đó, lý thuyết về nguồn lực tri thức, học tập tổ 

chức và liên minh chiến lược quốc tế được tổng quan và phân tích. 

Đồng thời, mô hình lý thuyết cũng như các giả thuyết được xây dựng 

và kiểm định. Việc kiểm định mô hình và giả thuyết dựa trên dữ liệu 

của 181 mẫu thu thập được tại Việt Nam. Các phép phân tích 

EFA/CFA và SEM, phần mềm SPSS 16. và AMOS 16 được sử dụng. 

Kết quả: Nghiên cứu đã xác định được 4 yếu tố: ý định học tập, văn 

hóa nghiệp chủ, nỗ lực quan sát và kiểm soát tổ chức có ảnh hưởng 
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quan trọng đến hai cấp độ học tập thích nghi và học tập sáng tạo. Ý 

định học tập không tác động trực tiếp đến hai cấp độ học tập, thích 

nghi và sáng tạo, mà tác động thông qua hai yếu tố trung gian là 

kiểm soát tổ chức và nỗ lực quan sát. Trong khi đó, văn hóa nghiệp 

chủ tác động trực tiếp đến hai cấp độ học tập. Thêm vào đó, kết quả 

nghiên cứu cho thấy rằng công ty liên doanh quốc tế (IJVs) thành 

công cả học tập thích nghi và học tập sáng tạo. Tuy nhiên, nghiên 

cứu cũng nhận thấy chỉ có tri thức tiếp thị sáng tạo thu nhận được 

thông qua quá trình học tập sáng tạo mới có ảnh hưởng tích cực và 

trực tiếp đến năng lực đổi mới tiếp thị của công ty liên doanh. Tri 

thức tiếp thị thích nghi thu nhận được thông qua quá trình học tập 

thích nghi không tác động trực tiếp đến năng lực đổi mới tiếp thị. 

 

Đóng góp của nghiên cứu: Về mặt lý thuyết, đây là một trong 

những nghiên cứu liên kết lý thuyết nguồn lực tri thức với lý thuyết 

học tập tổ chức và lý thuyết liên minh chiến lược quốc tế, đặc biệt là 

công ty liên doanh quốc tế. Điều này giúp mở rộng hiểu biết của 

chúng ta về vấn đề học tập thu nhận tri thức giữa các thực thể của 

liên minh. Cụ thể, hiểu rõ hơn về hai cấp độ học tập, các yếu tố ảnh 

hưởng và kết quả của quá trình học tập. Bên cạnh đó, kết quả nghiên 

cứu cũng đóng góp vào thực tiễn quản lý, giúp các nhà quản lý hiểu 

biết đầy đủ về các yếu tố ảnh hưởng quan trọng tới các cấp độ học 

tập. Đây là cơ sở để họ tác động lên các yếu tố này theo mục đích 

học tập thu nhận tri thức mong muốn của doanh nghiệp.  

 

Hạn chế: Nghiên cứu này chỉ xem xét giới hạn luồng tri thức tiếp thị 

từ doanh nghiệp mẹ nước ngoài đến các công ty liên doanh. Do vậy, 

kết quả nghiên cứu không thể tổng quát hóa hết cho việc thu nhận tri 

thức ở các chiều kích khác trong liên minh chiến lược cũng như với 

các loại hình tri thức khác ngoài tri thức tiếp thị. 

Luận án tiến sĩ này gồm có 7 chương. Chương 1 trình bày tóm tắt 

chung về đề tài. Chương 2 trình bày những cơ sở lý thuyết. Chương 

3 trình bày quá trình phát triển mô hình và thang đo. Chương 4 trình 
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bày phương pháp nghiên cứu. Chương 5 trình bày quy trình và kết 

quả kiểm định thang đo và mô hình đo lường. Chương 6 trình bày 

kết quả kiểm định mô hình lý thuyết và các giả thuyết. Chương 7 

trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu, đồng thời so sánh kết quả đạt 

được với mục tiêu nghiên cứu của đề tài.  

 

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 

1.1.  Giới thiệu 

Tri thức của một tổ chức (organizational knowledge) được định hình 

và phát triển  theo nhiều cách: nghiên cứu sáng tạo, giao dịch trên thị 

trường hoặc thu nhận tri thức thông qua học tập. Tuy nhiên, trong 

môi trường cạnh tranh, chi phí cho nghiên cứu sáng tạo thường rất 

cao, lợi ích doanh nghiệp thu lại được thường thấp hơn so với chi phí 

bỏ ra. Thêm vào đó, có loại tri thức, đặc biệt là tri thức ẩn tàng (tacit 

knowledge), không thể giao dịch được trên thị trường bởi đặc tính 

“ẩn” của nó. Vì vậy, thu nhận tri thức thông qua học tập (học tập tổ 

chức) là cách phổ biến mà các doanh nghiệp thực hiện để làm giàu 

kho tri thức của mình.  

 

Từ những công trình ở thập kỷ 60s của thế kỷ trước, các nhà nghiên 

cứu đã tập trung vào nhiều khía cạnh của việc học trong tổ chức, với 

cố gắng để tìm ra lời giải đáp cho các câu hỏi như: Học tập tổ chức 

nghĩa là gì? Nó diễn ra như thế nào? Chủ thể nào học tập? Học tập 

những gì? Những yếu tố nào thúc đẩy hoặc cản trở việc học tập? 

Hoặc có những kiểu học tập (learning types) như thế nào? Đến nay 

chủ đề học tập tổ chức đã được nghiên cứu nhiều. Tuy nhiên, vẫn 

còn một số vấn đề liên quan đến chủ đề này cần được nghiên cứu, 

tìm hiểu thêm. Nổi trội lên trong các vấn đề tranh cãi giữa các học 

giả là học tập tổ chức được xem là qúa trình hay được xem là kết 

quả. Liên quan tới quan điểm xem học tập tổ chức là một quá trình, 

có một số vấn đề cần tìm hiểu thêm, trong đó: (1) Việc xác định các 

yếu tố ảnh hưởng đến quá trình học tập vẫn chưa đầy đủ và hiểu biết 
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của chúng ta về chúng vẫn còn hạn chế, (2) Các cấp độ học tập, học 

tập thích nghi và học tập sáng tạo, diễn ra như thế nào trong các 

doanh nghiệp và mối quan hệ giữa chúng ra sao cần được nghiên cứu 

sâu hơn, (3) Việc học dẫn đến thay đổi nhận thức của các doanh 

nghiệp như thế nào? Đặc biệt, các nghiên cứu trước đây về học tập tổ 

chức thường là những lý giải định tính, chỉ một ít là nghiên cứu thực 

nghiệm số đông. Do vậy, xuất hiện nhiều lời kêu gọi tăng cường 

thêm những nghiên cứu thực nghiệm số đông trong lĩnh vực này. 

 

Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và cạnh tranh dựa trên nền tảng tri 

thức (knowledge-based competition), liên minh chiến lược quốc tế 

(international strategic alliance) được xem là một phương tiện, một 

cầu nối cho các quy trình quản trị tri thức. Nhiều chuyên gia nhận 

định rằng các quá trình học tập tổ chức như là sáng tạo, thu nhận và 

ứng dụng tri thức đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển cũng như 

tồn tại của liên minh. Nói chung, học tập và quản trị tri thức trong 

liên minh; đặc biệt là liên minh giữa các doanh nghiệp từ các quốc 

gia phát triển và đang phát triển, đã trở nên một vấn đề nghiên cứu 

và quản lý quan trọng trong thời đại kinh tế tri thức. 

 

Thực tế tại các quốc gia đang phát triển, ví dụ: Trung Quốc, 

Hungary…việc các doanh nghiệp địa phương liên doanh với các 

doanh nghiệp từ các quốc gia phát triển để học hỏi công nghệ mới 

cũng như tri thức quản lý là điều xảy ra khá phổ biến. Riêng tại Việt 

Nam, từ khi luật đầu tư nước ngoài có hiệu lực, năm 1987, thu hút 

đầu tư nước ngoài ngày một tăng lên. Việc hợp tác với các doanh 

nghiệp từ các quốc gia phát triển đã đem lại nhũng lợi ích to lớn cho 

các doanh nghiệp địa phương, giúp các doanh nghiệp tăng cường khả 

năng cạnh tranh, xuất khẩu. Đặc biệt, sự hợp tác thúc đẩy học hỏi và 

thu nhận tri thức từ các doanh nghiệp địa phương. Từ đây đặt ra nhu 

cầu tìm hiểu, nghiên cứu về quá trình học hỏi và thu nhận tri thức 

diễn như thế nào? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến việc học tập? và 

việc học tập sẽ giúp doanh nghiệp địa phương thay đổi những gì? 
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Kết hợp cả yêu cầu về mặt lý thuyết lẫn về mặt thực tiễn vừa được 

nêu, luận án được thực hiện với mong muốn góp phần nhỏ vào việc 

lý giải cũng như hiểu biết thêm việc các doanh nghiệp liên doanh học 

hỏi thu nhận tri thức từ các công ty mẹ nước ngoài như thế nào? Yếu 

tố nào ảnh hưởng đến việc học? Học tập dẫn tới kết quả ra sao? 

1.2.   Vấn đề nghiên cứu 

1.2.1.   Học tập được xem là quy trình 

Học tập tổ chức được định nghĩa khác nhau bởi các học giả. Lý do là 

các học giả xuất phát từ các vị trí khác nhau và với nền tảng tri thức 

khác nhau. Các nhà khoa học quản lý và các nhà kinh tế học có xu 

hướng chỉ xem xét đến kết quả của học tập. Theo họ, học tập là hoạt 

động làm tăng cường và duy trì lợi thế cạnh tranh. Ngược lại, các nhà 

lý thuyết về tổ chức và tâm lý xem xét đến quy trình của học tập 

(Process of learning), có nghĩa là học tập là một quy trình bao gồm 

các yếu tố đầu vào, quy trình và đầu ra (input-process-output). 

 

Về chủ đề liên minh chiến lược, hầu hết các nghiên cứu gần đây đều 

tập trung vào các vấn đề như là hình thức liên minh (liên doanh, 

nhượng quyền thương hiệu…), các yếu tố ảnh hưởng đến việc hợp 

tác. Riêng quá trình học tập mà thông qua đó các đối tác trong liên 

minh học tập và thu nhận tri thức từ đối tác chưa được chú trọng 

nghiên cứu nhiều. Thêm vào đó, hầu hết các nghiên cứu về học tập 

trong liên minh chiến lược quốc tế trước đây dừng lại ở nghiên cứu 

lý thuyết và chỉ một ít đi xa hơn bằng nghiên cứu thực nghiệm. Quan 

điểm xem xét học tập là quá trình cho chúng ta biết rằng quá trình 

học tập chịu sự tác động của các yếu tố thúc đẩy và hạn chế nào, việc 

học tập diễn ra ra sao, kết quả học tập ảnh hưởng đến nhận thức và 

hoạt động của doanh nghiệp như thế nào? 

 

1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thu nhận tri thức  

Mặc dầu có nhiều nghiên cứu về học tập thu nhận tri thức giữa các tổ 

chức, nhưng những hiểu biết của chúng ta về các yếu tố ảnh hưởng 

đến quá trình học tập thu nhận tri thức vẫn còn chưa rõ ràng. Yếu tố 
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ảnh hưởng đến việc học tập thu nhận tri thức nghĩa là yếu tố quyết 

định đến việc dễ dàng hay khó khăn, tốc độ và chất lượng của việc 

thu nhận tri thức. Vai trò quan trọng của các yếu tố ảnh hưởng đến 

quá trình thu nhận tri thức trong liên minh chiến lược đã được xem 

xét trong một số nghiên cứu. Tìm hiểu, nghiên cứu và thống kê một 

cách đầy đủ về các yếu tố này sẽ dẫn đến những lợi ích cả về mặt lý 

thuyết lẫn thực tiễn quản lý.  

 

1.2.3. Các cấp độ học tập trong các doanh nghiệp 

Theo Miner & Mezias (1996), trong lý thuyết về học tập tổ chức, có 

hai dòng nghiên cứu chính: nghiên cứu về sự thay đổi theo chiều 

rộng (incremental change) và nghiên cứu về sự thay đổi theo chiều 

sâu (radical change). Đối với thay đổi về chiều rộng, Cyert & March 

(1963) xem việc học của tổ chức, doanh nghiệp là sự gia tăng về 

chiều rộng. Theo đó, các thói quen và hành vi thích ứng của doanh 

nghiệp là thể hiện cho việc học ở cấp độ này. Điều này được gọi là 

quá trình học tập thích nghi. Đối với thay đổi về chiều sâu, học tập là 

quá trình làm thay đổi nền tảng tri thức của doanh nghiệp. Đây được 

gọi là quá trình học tập sáng tạo. Không giống như học tập thích 

nghi; học tập sáng tạo yêu cầu doanh nghiệp có cách nhìn mới về thế 

giới, hiểu nhiều hơn về khách hàng và hiểu cách nào để quản lý kinh 

doanh tốt hơn. Theo nhận xét của nhiều học giả, doanh nghiệp 

thường thất bại ở học tập cấp cao. Có nghĩa là doanh nghiệp thường 

chỉ thành công khi thực hiện học tập thu nhận tri thức thích nghi và 

thất bại khi học tập thu nhận tri thức sáng tạo. Tuy nhiên, đây mới 

chỉ là những nhận định mang tính định tính. Theo (Meier, 2011), 

cách thức học tập thu nhận tri thức thích nghi và sáng tạo trong quy 

trình quản trị tri thức chưa được làm rõ. Thêm vào đó, cho tới nay 

chưa có nghiên cứu nào xem xét các cấp độ học tập trong cùng một 

mô hình và mối quan hệ giữa chúng.  

 

Do vậy vấn đề đặt ra là có phải doanh nghiệp dễ bị thất bại khi thực 

hiện việc học tập sáng tạo? Đồng thời, có phải học tập sáng tạo và 

học tập thích nghi đòi hỏi các điều kiện và tiền đề khác nhau? Và dẫn 
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tới những kết quả khác nhau? Các vấn đề này chưa được nghiên cứu 

và giải quyết thấu đáo. Đặc biệt là hầu như chưa có nghiên cứu định 

lượng nhằm bổ sung cho các nhận định mang tính định tính trước 

đây. 

 

1.2.4. Kết quả học tập 

Các nghiên cứu trước đã cho thấy rằng học tập thu nhận tri thức từ 

nội bộ giữa các phòng ban của cùng một tổ chức và bên ngoài tổ 

chức có một ý nghĩa quan trọng cho cả hoạt động và đổi mới doanh 

nghiệp. Tuy nhiên, những nghiên cứu thực nghiệm chứng minh mối 

liên kết giữa quản trị tri thức nói chung và kết quả hoạt động đã được 

thực hiện thông qua một số nghiên cứu. Riêng mối quan hệ quản trị 

tri thức và năng lực đổi mới chưa được nghiên cứu nhiều. Xem xét 

mối liên hệ giữa hai yếu tố này đều quan trọng cho cả lý thuyết và 

thực tế. 

 

1.3.   Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu này sẽ hướng đến các mục tiêu sau đây: (1) Xác định các 

yếu tố ảnh hưởng đến việc học tập thu nhận tri thức từ công ty mẹ 

nước ngoài về các công ty liên doanh (IJVs), (2) Xem xét các cấp độ 

học tập, học tập thích nghi và học tập sáng tạo, diễn ra như thế nào 

trong các công ty liên doanh quốc tế (IJVs) và mối quan hệ giữa hai 

cấp độ học tập này, (3) Kiểm tra việc học tập thu nhận tri thức tác 

động ra sao tới năng lực đổi mới của các công ty liên doanh (IJVs). 

 

1.4.   Phạm vi nghiên cứu 

1.4.1.  Dòng tri thức từ doanh nghiệp mẹ nước ngoài đến các 

công ty liên doanh (IJVs)  

Công ty liên doanh quốc tế (IJVs) được hình thành từ sự hợp tác ít 

nhất từ hai doanh nghiệp ở các quốc gia khác nhau. Do vậy, sẽ có các 

dòng tri thức (knowledge flows) qua lại giữa: doanh nghiệp mẹ nước 

ngoài-công ty liên doanh quốc tế (IJVs), công ty liên doanh quốc tế 

(IJVs)-doanh nghiệp mẹ trong nước và doanh nghiệp mẹ trong nước-

doanh nghiệp mẹ nước ngoài. Nghiên cứu hiện tại sẽ xem xét dòng 
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tri thức từ doanh nghiệp mẹ nước ngoài đến các công ty liên doanh 

quốc tế (IJVs). Điều này được chọn dựa trên nhận định của các nhà 

nghiên cứu trước đây rằng các công ty liên doanh quốc tế học hỏi 

được nhiều tri thức từ doanh nghiệp mẹ nước ngoài. 

 

1.4.2. Tri thức được nghiên cứu là tri thức tiếp thị  

Có nhiều loại tri thức được chuyển giao giữa các thực thể của liên 

minh chiến lược quốc tế: tri thức công nghệ, tri thức quản lý Trong 

đó, chuyển giao tri thức quản lý giữa các tổ chức rất phức tạp bởi vì 

nó liên quan tới những yếu tố văn hóa và xã hội. Đồng thời, loại tri 

thức này phụ thuộc nhiều vào hệ thống (highly system dependent) và 

ít được quan sát từ những sản phẩm cụ thể. Thực tế, đã có nhiều 

nghiên cứu về việc chuyển giao tri thức quản lý nói chung trong liên 

minh. Tuy nhiên, nghiên cứu về chuyển giao tri thức tiếp thị,  một 

lĩnh vực của tri thức quản lý, là tương đối ít. Do vậy, tác giả của luận 

án sẽ tập trung nghiên cứu vào loại tri thức này. 

 

1.4.3. IJVs ở các quốc gia đang phát triển 

Liên minh chiến lược quốc tế (international strategic alliances) tồn 

tại dưới nhiều hình thức khác nhau: công ty liên doanh quốc tế 

(International joint ventures IJVs), nhượng quyền thương hiệu 

(Franchise), hợp tác nghiên cứu phát triển (research and development 

R & D)…Nghiên cứu này đã đi sâu vào hình thức IJVs. Theo Tsang 

(2002), trong các năm qua rất nhiều doanh nghiệp từ các quốc gia 

phát triển liên minh với doanh nghiệp ở các quốc gia đang phát triển 

để thành lập công ty liên doanh quốc tế (IJVs). Doanh nghiệp ở các 

nước đang phát triển kỳ vọng sẽ học hỏi được nhiều tri thức quản lý, 

tri thức tiếp thị từ sự hợp tác này. 

 

Ngoài những phạm vi giới hạn vừa được nêu, nghiên cứu hiện tại đã 

chọn Việt Nam làm nơi khảo sát. Dựa vào thực tế Việt Nam là quốc 

gia đang phát triển, nơi có nhiều công ty liên doanh quốc tế được 

thành lập. Bên cạnh đó, các công ty liên doanh cũng đã học hỏi và 

thu nhận được nhiều tri thức từ đối tác. 
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CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 

 

2.1. Tri thức: tài sản chiến lược của doanh nghiệp  

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng tri thức là một nguồn lực cực kỳ 

quan trọng trong việc xác định chiến lược nhằm phát triển giá trị gia 

tăng và duy trì lợi thế cạnh tranh trong thị trường toàn cầu. Cuộc đua 

tìm kiếm lợi thế cạnh tranh thông qua việc tăng cường nguồn lực tri 

thức đang diễn ra nhanh hơn bao giờ hết. Việc duy trì lợi thế cạnh 

tranh trong thế kỷ 21 chủ yếu thông qua việc quản trị tri thức. Quản 

trị tri thức hiệu quả sẽ thúc đẩy doanh nghiệp phục vụ khách hàng 

một cách tốt nhất và duy trì lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Một 

hình thức, trong việc quản trị tri thức, mà các công ty thường thực 

hiện để làm giàu kho tri thức của mình là học tập thu nhận tri thức từ 

các công ty khác (học tập tổ chức). 

 

2.2.   Học tập tổ chức 

Học tập tổ chức là sự phát triển tầm nhìn và tái cấu trúc thành công 

các vấn đề của tổ chức. Hoặc học tập tổ chức là quá trình doanh 

nghiệp phản ứng lại với những thay đổi của cả môi trường bên trong 

và môi trường bên ngoài bằng cách phát hiện những sai sót và rồi sửa 

chữa những sai sót ấy nhằm duy trì những đặc trưng của doanh 

nghiệp. Cũng có tác giả định nghĩa học tập tổ chức như là sự chuyển 

động cơ bản của nhận thức, thúc đẩy việc nhận thức môi trường một 

cách khác nhau. Ngoài ra, học tập tổ chức cũng được định nghĩa là 

quá trình mà qua đó các cá nhân (tổ chức) học tập thu nhận tri thức 

mới nhằm thay đổi hành vi và nhận thức. 

  

Trên đây là một số định nghĩa về học tập tổ chức. Chúng cho thấy 

rằng cách tiếp cận vấn đề của các học giả về học tập tổ chức là khác 

nhau. Có học giả phát biểu rằng có bao nhiêu tác giả viết về đề tài 

này thì có bấy nhiêu định nghĩa. Tuy nhiên, trong luận án này học tập 

tổ chức được hiểu là quá trình thu nhận tri thức nhằm cải thiện năng 

lực hoạt động cũng như nhận thức của doanh nghiệp. 
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2.3.   Các cấp độ của học tập tổ chức 

Có nhiều cách phân loại về cấp độ học tập tổ chức. Tuy nhiên, cách 

phân loại được sử dụng rộng rãi bởi các nhà nghiên cứu là phân biệt 

giữa học tập thích nghi (adaptive learning) và học tập sáng tạo 

(generative learning). Giải thích rằng trong lý thuyết về học tập tổ 

chức, có hai dòng nghiên cứu chính: sự thay đổi về chiều rộng và sự 

thay đổi về chiều sâu. Đối với thay đổi về chiều rộng, hay học tập 

thích nghi, xem việc học của doanh nghiệp là sự gia tăng về chiều 

rộng. Theo đó, các thói quen và hành vi thích ứng của doanh nghiệp 

là cần thiết cho việc học tập ở cấp độ này. Với cấp độ học tập thích 

nghi, doanh nghiệp chỉ học một cách vừa đủ để tồn tại. Điều này 

quan trọng và cần thiết, song chưa đủ để doanh nghiệp có những 

những thay đổi.  

Đối với thay đổi về chiều sâu, hay còn gọi là học tập sáng tạo; cấp độ 

học tập này yêu cầu có cách nhìn mới về thế giới, hiểu nhiều hơn về 

khách hàng và tìm giải pháp để quản lý kinh doanh tốt hơn. Do vậy, 

chúng ta cần hiểu sâu hơn ý nghĩa của học tập, xem học tập là hàm ý 

thay đổi căn bản của trí tuệ (fundamental shift of mind). Thông qua 

việc học, chúng ta tái tạo lại nhận thức của bản thân và nhận thức của 

chúng ta về thế giới và môi trường xung quanh sẽ khác đi. Học tập 

sáng tạo đề cập đến sự thay đổi của mô hình trí tuệ hoặc nền tảng tri 

thức thông qua những điều chúng ta nhìn thấy được từ thực tế. 

 

2.4.  Tham gia liên minh từ động lực tri thức  

Một động lực quan trọng nằm phía sau việc hình thành các liên minh 

chiến lược là truy cập vào các nguồn lực có giá trị của đối tác. Lý 

thuyết về sự phụ thuộc nguồn lực chỉ ra rằng, nếu một doanh nghiệp 

thiếu hụt một loại hình tri thức nào đó và việc sở hữu loại tri thức 

này quan trọng cho việc tìm kiếm và duy trì lợi thế cạnh tranh thì 

doanh nghiệp đó sẽ thực hiện những hành động để có được tri thức 

cần thiết, và điều này thúc đẩy việc hình thành liên minh. Các học 

giả cho rằng các doanh nghiệp dựa trên nền tảng tri thức được 

khuyến khích để tăng cường kho tri thức của mình ở mức nhanh 

chóng có thể với mục đích nâng cao lợi thế cạnh tranh. Sự hợp tác 



11 

 

giữa các bên có kỹ năng và nền tảng tri thức khác nhau, tạo cơ hội 

cho các bên có thể truy cập hay học tập tri thức của nhau. 

 

2.5.   Các khoảng trống tri thức cần nghiên cứu 

Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu đề cập đến chủ đề thu nhận tri thức 

trong liên minh chiến lược quốc tế, đặc biệt là trong IJVs, chủ đề này 

chưa được khám phá đầy đủ. Cách thức theo đó học tập thu nhận tri 

thức thích nghi, tri thức sáng tạo vẫn còn chưa rõ ràng, tuy có những 

nhận định rằng các cá nhân và tổ chức thường thành công ở cấp độ 

học tập thích nghi và thất bại ở học tập sáng tạo. Thêm vào đó, lý 

thuyết về quản trị tri thức cho thấy rằng phần lớn các nghiên cứu chỉ 

tập trung về quản trị tri thức nói chung mà ít tìm hiểu việc ứng dụng 

tri thức thu nhận được để tạo ra lợi thế cho doanh nghiệp. 

 

Trên đây là những khoảng trống tri thức liên quan đến chủ đề quản 

trị tri thức trong liên minh chiến lược quốc tế nói chung và thu nhận 

tri thức giữa các tổ chức trong IJVs nói riêng mà các học giả gợi mở 

cho các nghiên cứu tiếp theo. 

 

Trong luận án này, tác giả xem xét hai cấp độ học tập thích nghi và 

sáng tạo sẽ diễn ra như thế nào ở các công ty liên doanh quốc tế? 

Những yếu tố nào sẽ thúc đẩy hay hạn chế việc học này? Đồng thời, 

hai cấp độ học tập thích nghi và học tập sáng tạo sẽ dẫn tới kết quả ra 

sao? 

 

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH & GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 

 

3.1.   Mô hình  

Dựa trên quan điểm đã được nêu ở chương 1, học tập tổ chức là một 

quá trình, bao gồm đầu vào, quá trình và đầu ra (input-process-

output). Do đó, học tập tổ chức chịu sự tác động của những yếu tố 

thúc đẩy hoặc hạn chế. Tiếp đó, học tập sẽ dẫn tới sự thay đổi nhận 

thức của doanh nghiệp. Vì vậy, mô hình được đưa ra trong đề tài này 



12 

 

phải phản ánh được mục tiêu nghiên cứu của đề tài, đó là xác định 

các yếu tố tác động đến quá trình học tập thu nhận tri thức tiếp thị từ 

các doanh nghiệp mẹ nước ngoài về lại các công ty liên doanh. Đồng 

thời, xem xét quá trình học tập thu nhận tri thức ảnh hưởng như thế 

nào tới năng lực đổi mới tiếp thị của công ty liên doanh.  

 

Như vậy, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thu nhận tri thức chính 

là các yếu tố thể hiện tính chủ động, đầu tư thiết kế, mong muốn và 

kiểm soát của các công ty liên doanh trong việc tìm kiếm tri thức. 

Bốn yếu tố tác động được xem xét đưa vào trong mô hình: ý định 

học tập (Learning intent: LI), nỗ lực quan sát (Overseeing effort: 

OE), kiểm soát tổ chức (Organizational control: OC) và văn hóa 

nghiệp chủ (Entrepreneurial culture: EC). Ý định học tập được định 

nghĩa là sự mong muốn và sẵn sàng của các doanh nghiệp trong việc 

học tập và thu nhận tri thức từ đối tác hay từ môi trường kinh doanh. 

Theo đó, học tập không phải là sự việc, quy trình xảy ra tình cờ, mà 

nó phải xuất phát từ mong muốn, động lực của doanh nghiệp 

(Learning intent), nhằm tìm kiếm những tri thức có ích cho việc tồn 

tại, cạnh tranh và phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, mong 

muốn, ý định không chưa đủ, doanh nghiệp phải có sự chuẩn bị về 

nội lực hay hành động cụ thể để tiếp cận với nguồn tri thức cần thiết. 

Hành động cụ thể được đề cập ở đây là nỗ lực quan sát (Overseeing 

effort) và kiểm soát tổ chức (Organizational control). Nỗ lực quan sát 

là sự quan sát, theo dõi của các nhân viên nói chung trong công ty 

liên doanh đối với hoạt động của công ty mẹ nước ngoài nhằm thu 

nhận tri thức mong muốn. Trong khi đó, kiểm soát tổ chức là những 

cố gắng của việc quản lý nhằm hướng các hoạt động của cá nhân sao 

cho phù hợp với mục tiêu học tập của doanh nghiệp.  

 

Nhiều nghiên cứu trước nhận thấy rằng hầu hết các yếu tố ảnh hưởng 

tác động trực tiếp tới quá trình học tập thu nhận tri thức. Tuy nhiên, 

theo lý giải của Ghoshal (1987) và Pucik (1988), để việc học tập diễn 

ra hiệu quả, doanh nghiệp cần phải kiến tạo những cơ chế, hệ thống 

và nguồn lực cần thiết để hiện thực hóa động lực học tập. Trong khi 
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ý định học tập thể hiện động lực học tập, doanh nghiệp cần cụ thể 

việc học thông qua hai cơ chế là nỗ lực quan sát và kiểm soát tổ chức 

. Do vậy, ý định học tập sẽ không tác động trực tiếp đến quá trình 

học tập mà sẽ tác động thông qua hai yếu tố trung gian là nỗ lực quan 

sát và kiểm soát tổ chức. 

 

Bên cạnh đó, xem xét vai trò của văn hóa doanh nghiệp đối với việc 

học tập thu nhận tri thức của các công ty liên doanh. Con người là 

một bộ phận quan trọng trong các quy trình quản trị tri thức; vì vậy 

loại hình văn hóa doanh nghiệp mà những con người ấy đang làm 

việc có vai trò quan trọng với những hoạt động tri thức (knowledge 

activities) của họ. Davenport & Prusak (1998) cho rằng các doanh 

nghiệp tương tác với môi trường, chúng hấp thu thông tin, chuyển 

hóa thành tri thức và hành động dựa trên sự kết hợp với kinh nghiệm 

và những quy tắc nội bộ. Đối với doanh nghiệp, văn hóa mà luôn 

thúc đẩy doanh nghiệp học tập có vai trò quan trọng. Trong khi có 

các loại hình văn hóa doanh nghiệp khác nhau: văn hóa nghiệp chủ 

(Entrepreneurial culture), văn hóa mục tiêu công việc (Task-goal-

accomplished) và văn hóa thân thiện (Smooth-running culture: loại 

này gồm có văn hóa quan liêu, bureaucratic culture, và văn hóa phi 

tập trung, compartmentalized culture); nghiên cứu này sẽ xem xét 

đến loại hình văn hóa nghiệp chủ (Entrepreneurial culture). Văn hóa 

nghiệp chủ là loại hình văn hóa doanh nghiệp đề cao tính linh động 

và hướng ngoại. Văn hóa doanh nghiệp loại này sẽ thúc đẩy nhân 

viên sáng tạo, dám đương đầu với những khó khăn và không ngại sự 

học hỏi tiếp nhận tri thức mới. Trong nghiên cứu này bên cạnh xác 

định loại hình văn hóa nghiệp chủ (Entrepreneurial culture) có tồn tại 

trong các công ty liên doanh quốc tế hay không? Nếu có, sẽ xem xét 

loại hình văn hóa này ảnh hưởng như thế nào đến việc thu nhận tri 

thức tiếp thị từ doanh nghiệp mẹ nước ngoài bởi công ty liên doanh. 

 

Lý giải cho việc xem xét bốn yếu tố này mà không xem xét các yếu 

tố khác. Thực tế, các học giả trước đây đã xác định được nhiều yếu 

tố có vai trò quan trọng trong việc học tập thu nhận tri thức của các 
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công ty liên doanh quốc tế. Theo đó, một số yếu tố được nhận thấy 

luôn có vai trò tích cực trong việc học tập thu nhận tri thức, ví dụ: 

năng lực hấp thu (absorptive capacity), làm nhóm (team work), cam 

kết lãnh đạo (management commitment), hỗ trợ từ đối tác (partner 

assistance)…Do vậy, nghiên cứu hiện tại không xem xét những yếu 

tố này. 

Thông qua đề tài này tác giả cũng đánh giá các cấp độ học tập diễn ra 

như thế nào trong quá trình học tập, cụ thể là học tập thích nghi và 

học tập sáng tạo (adaptive learning và generative learning). Học tập 

thích nghi là những hoạt động nhằm phát hiện và chỉnh sửa những 

sai sót. Những hoạt động ở cấp độ học tập này bổ sung tri thức cho 

doanh nghiệp, năng lực cụ thể mà không làm thay đổi nền tảng tri 

thức của doanh nghiệp. Học tập thích nghi giúp cho doanh nghiệp 

đáp ứng tốt hơn trước sự thay đổi của môi trường kinh doanh. Trong 

khi đó, học tập sáng tạo là những hoạt động liên quan đến sự thay đổi 

nền tảng tri thức của doanh nghiệp. Học tập sáng tạo thường chủ 

động nhằm xác định những cách thức hoạt động của doanh nghiệp ở 

tương lai. Việc xem xét hai cấp độ học tập này có ích lợi cả về mặt lý 

thuyết lẫn về mặt thực tiễn. Về mặt lý thuyết, kiểm chứng nhận định 

của các học giả cho rằng doanh nghiệp thường thất bại ở học tập cấp 

cao (học tập sáng tạo). Về mặt thực tiễn, việc tách ra hai cấp độ học 

tập ra giúp hiểu rõ hơn bản chất chất học tập và các yếu tố ảnh hưởng 

ở mỗi cấp độ, từ đó có chiến lược học tập phù hợp. Ngoài ra, chưa có 

nghiên cứu nào xem xét các cấp độ học tập trong cùng một mô hình 

và mối quan hệ giữa chúng. 

 

Cuối cùng, nghiên cứu đánh giá tri thức tiếp thị mà các công ty liên 

doanh thu nhận được từ các doanh nghiệp mẹ nước ngoài ảnh hưởng 

tới năng lực đổi mới tiếp thị (Marketing innovativeness: MI) như thế 

nào. Đổi mới tiếp thị được hiểu là sự tổng hợp và áp dụng những ý 

tưởng mới liên quan tới sản phẩm, bao gồm việc thiết kế sản phẩm, 

quy trình phân phối, xúc tiến thương mại (promotion) và giá cả sản 

phẩm. Đổi mới tiếp thị được xem là yếu tố đại diện cho sự thay đổi 

về mặt nhận thức của doanh nghiệp sau quá trình học tập thu nhận tri 
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thức tiếp thị. Lý giải tại sao chỉ xem xét đến sự thay đổi năng lực đổi 

mới tiếp thị của công ty liên doanh mà không xem xét đến các vấn đề 

khác của kết quả quá trình học tập, ví dụ: kết quả hoạt động tiếp thị 

(marketing performance). Một số học giả thừa nhận rằng việc học tập 

thu nhận tri thức tiếp thị luôn có tác dụng tốt đối với hoạt động tiếp 

thị. Do vậy, trong nghiên cứu này không đưa yếu tố kết quả hoạt 

động tiếp thị (marketing performance) vào mô hình nữa, mà chỉ tập 

trung đến yếu tố đổi mới tiếp thị (marketing innovativeness). Mô 

hình của nghiên cứu này được trình bày ở Hình 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hình 3.1: Mô hình lý thuyết 

 

 

CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

Nghiên cứu hiện tại dựa trên nền tảng phương pháp luận thực chứng 

(positivism) và trên cơ sở suy diễn (deduction). Điều này bao gồm: 

tổng quan lý thuyết về nguồn lực tri thức, học tập tổ chức, liên minh 

chiến lược quốc tế và việc học trong công ty liên doanh quốc tế 

H8+ 

H4+ 

H9+ 
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H5+ 
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H1+ 

Ý định 
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thị sáng tạo thu 

nhận được 

(GMK) 

Đổi mới tiếp 

thị (MI) 

Tri thức 

tiếp thị 

thích nghi 

thu nhận 

được 

(AMK) 
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(IJVs). Trước khi thực hiện nghiên cứu chính thức với các kiểm định 

thống kê, một nghiên cứu định tính đã được thực hiện bằng việc 

phỏng vấn sâu 4 chuyên gia có am hiểu về đề tài nghiên cứu nhằm có 

cái nhìn tổng quan và đầy đủ về lĩnh vực đang nghiên cứu, phục vụ 

cho việc xây dựng mô hình và phát triển thang đo. Sau đó, một khảo 

sát sơ bộ định lượng được thực hiện với mẫu nghiên cứu 80 mẫu, 

nhằm kiểm tra độ tin cậy của thang đo. Cuối cùng là nghiên cứu 

chính thức với số lượng mẫu là 181 mẫu.  

 

Việc thực hiện nghiên cứu chính thức với các số liệu cụ thể từ thực tế 

là yêu cầu tiên quyết của một nghiên cứu định lượng nhằm trả lời 

cho câu hỏi: giữa lý thuyết được xây dựng và thực tế phù hợp ở mức 

nào? Theo đó, các khái niệm lý thuyết được cụ thể hóa 

(operationalize) nhằm phát triển các thang đo để đo lường các khái 

niệm. Trong mô hình được đề xuất, có 3 khái niệm chưa từng được 

đo lường, đó là: kiểm soát tổ chức, tri thức tiếp thị thích nghi thu 

nhận được (Học tập thích nghi), tri thích tiếp thị sáng tạo thu nhận 

được (Học tập sáng tạo). Do vậy, trong nghiên cứu này, thang đo để 

đo lường 3 khái niệm này sẽ được xây dựng mới. Riêng đối với khái 

niệm văn hóa nghiệp chủ, tuy đã được phát triển thang đo nhưng các 

biến đo chưa khái quát hết nội dung của khái niệm nên được xây 

dựng bổ sung. 

 

Liên quan đến đối tượng và phạm vi của nghiên cứu thực nghiệm, 

theo giới hạn của nghiên cứu đã được đề cập ở chương 1 và những lý 

giải lý thuyết ở chương 2 và chương 3. Tác giả đề cập đến việc các 

công ty liên doanh quốc tế (IJVs) ở các nước đang phát triển học tập 

thu nhận tri thức tiếp thị từ doanh nghiệp mẹ từ các nước phát triển. 

Một cách lý tưởng, mô hình nên được kiểm định ở các nước đang 

phát triển khác nhau trên thế giới như Trung Quốc, Braxin, Việt 

Nam... Tuy nhiên, điều này khó thực hiện được bởi vì sẽ tốn kém rất 

lớn về mặt kinh tế nhằm có số liệu mong muốn. Do đó, số liệu thực 

tế được đề xuất  thu thập tại Việt Nam. Điều này có nghĩa đám đông 

nghiên cứu là các công ty liên doanh (IJVs) đang hoạt động tại thị 
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trường Việt Nam. Sự lựa chọn này dựa trên thực tế Việt Nam là quốc 

gia đang phát triển, nơi có nhiều doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, 

đặc biệt doanh nghiệp từ các quốc gia phát triển. Trong các hình thức 

đầu tư, công ty liên doanh (IJVs) là hình thức phổ biến. 

 

CHƯƠNG 5: KIỂM ĐỊNH THANG ĐO VÀ MÔ HÌNH ĐO 

LƯỜNG 

5.1.   Kiểm định thang đo bằng phương pháp phân tích nhân tố 

khám phá EFA 

Kết quả EFA cho từng thang đo: Phương sai trích được dao động 

từ 52.693 % đến 73.017 % (> 50%). Hệ số tải của các biến quan sát 

lên nhân tố đại diện tương ứng dao động từ .552 đến .856 (> .50); 

không có biến nào có hệ số tải cao đồng thời trên hai nhân tố. Hệ số 

tin cậy Cronbach’s alpha của các thang đo thành phần dao động từ 

.717 đến .889 (> .60). Hệ số tương quan biến-tổng của các biến quan 

sát trong mỗi thang đo dao động từ .483 đến .766 (> .30). Kết luận ở 

giai đoạn này: thang đo đạt độ tin cậy và tính đơn hướng 

 

Kết quả EFA cho đồng thời các thang đo: Tổng cộng có 7 nhân tố 

trích được tương ứng với 7 khái niệm trong mô hình lý thuyết. Tổng 

phương sai trích được 60.463 % tại Eigenvalue: 1.244, và hệ số tải 

của các biến đo lường biến thiên trong khoảng .528 - .859, lớn hơn 

ngưỡng yêu cầu .50. Sau khi loại một số biến kém ý nghĩa, mô hình 

còn lại 23 biến quan sát. 

 

Kết quả được trình bày ở Bảng 5.1 cho phép kết luận, các thang đo 

đều đạt yêu cầu về tính đơn hướng, độ giá trị hội tụ, độ giá trị phân 

biệt và độ tin cậy. Các thang đo được tiếp tục kiểm định với phương 

pháp phân tích nhân tố khẳng định (CFA). 
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Bảng 5.1: Bảng mô tả kết quả phân tích EFA cho tất cả các thang đo 

 
Biến 

quan sát Nhân tố 

 

Kiể
m 

soát 
tổ 

chức 
(OC

) 

Đổi 
mới 
tiếp 
thị 

(MI) 

Văn 
hóa 
nghi
ệp 

chủ 
(EC) 

Tri 
thức 
tiếp 
thị 

thích 
nghi 
thu 

nhận 
được 

(AMK
) 

Tri 
thức 
tiếp 
thị 

sáng 
tạo 
thu 

nhận 
được 
(GM
K) 

Ý 
định 
học 
tập 
(LI) 

Nỗ lực 
quan 
sát 

(OE) 

OC14 .540       
OC15 .528       
OC17 .550       
OC18 .859       
OC19 .697       
MI28  .578      
MI29  .754      
MI30  .667      
MI31  .659      
MI32  .654      
EC5   .535     
EC6   .528     
EC7   .722     
EC8   .627     
AMK20    .567    
AMK20    .812    
GMK23     .637   
GMK24     .585   
LI1      .780  
LI2      .561  
LI4      .660  
OE10       .662 
OE11       .679 
Eigenvalue: 1.244 
Variance: 60.463% 

Phương pháp trích: Principals axis factoring, phương pháp xoay: Promax 

 

5.2.  Kiểm định mô hình đo lường bằng phép phân tích CFA  

Kết quả phân tích CFA (hình 5.1) cho thấy, mô hình thang đo chung 

phù hợp tốt với dữ liệu khảo sát: Chi-bình phương = 207.272, df = 

149, p = .001, Chi-bình phương /df = 1.391, GFI = .900, TLI = .936, 

CFI = .950, RMSEA = .047 sau khi loại một số biến kém ý nghĩa. 
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Hình 5.1: Mô hình mô tả sự phù hợp với dữ liệu khảo sát 
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Bảng 5.3: Bảng tóm tắt kết luận về các thang đo 

 
Khái niệm Số lượng các biến 

quan sát 
Độ tin cậy Thuộc tính: 

đơn hướng, 
hội tụ, phân 

biệt 
Ban 
đầu 

Cuối 
cùng 

Alpha Tổng hợp 

Ý định học tập (LI) 4 3 .854 .861 Thỏa mãn 
Văn hóa nghiệp chủ 
(EC) 

5 3 .738 .742 Thỏa mãn 

Nỗ lực quan sát (OE) 4 2 .771 .771 Thỏa mãn 
Kiểm soát tổ chức (OC) 6 4 .889 .893 Thỏa mãn 
Thu nhận tri thức tiếp 
thị thích nghi (AMK) 

3 2 .814 .817 Thỏa mãn 

Thu nhận tri thức tiếp 
thị sáng tạo (GMK) 

4 2 .717 .717 Thỏa mãn 

Đổi mới tiếp thị (MI) 6 4 .815 .826 Thỏa mãn 

 

Độ tin cậy tổng hợp được tính theo công thức: 

 

Độ tin cậy tổng hợp = (∑hệ số tải chuẩn hóa)² / ((hệ số tải chuẩn hóa)² + ∑εj)) 

 

Trong đó: hệ số tải chuẩn hóa được ghi nhận từ kết quả phân tích 

CFA (program output), εj là sai số đo lường của biến quan sát. Sai số 

đo lường = 1- (hệ số tải chuẩn hóa)² 

 

CHƯƠNG 6: KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH LÝ THUYẾT VÀ CÁC 

GIẢ THUYẾT 

 

6.1.   Kiểm định mô hình lý thuyết 

Mô hình lý thuyết có 7 khái niệm nghiên cứu. Số biến quan sát trong 

mô hình sau khi loại một số biến rác là 17. Kết quả phân tích cấu trúc 

tuyến tính SEM cho thấy, mô hình lý thuyết có các giá trị Chi-square 

= 174.816, df = 109, Chi-square/df = 1.604, p = .000, GFI =  .900, 

TLI = .916, CFI = .933, RMSEA = .058. Các chỉ số này cho phép kết 

luận mô hình lý thuyết phù hợp với dữ liệu khảo sát.  
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Hình 6.1: Kết quả phân tích SEM 

 

Bảng 6.1: Bảng tóm tắt kết quả kiểm định các giả thuyết 

 
H. Các giả thuyết Hệ số 

hồi quy 

chuẩn 

hóa 

p Chấp nhận/ 

Từ chối 

1 Ý định học tập (LI) ► Nỗ lực quan sát 
(OE) .599 .000 

Chấp nhận 

2 Ý định học tập (LI) ► Kiểm soát tổ chức 
về học tập (OC) .658 .000 

 
Chấp nhận 

3 Kiểm soát tổ chức (OC) ► Thu nhận tri 
thức tiếp thị thích nghi (AMK) .523 .000 

 
Chấp nhận 

4 Nỗ lực quan sát (OE) ► Thu hoạch tri thức 
tiếp thị sáng tạo (GMK) .220 .000 

 
Chấp nhận 

5 Văn hóa nghiệp chủ (EC) ►Thu nhận tri 
thức tiếp thị thích nghi (AMK) .273 .000 

 
Chấp nhận 

6 Văn hóa nghiệp chủ (EC) ►Thu nhận tri 
thức tiếp thị sáng tạo (GMK) .299 .000 

 
Chấp nhận 

7 Tri thức tiếp thị thích nghi thu nhận được 
(AMK) ► Tri thức tiếp thị sáng tạo thu 
nhận được (GMK) .521 .000 

 
 

Chấp nhận 

8 Tri thức tiếp thị sáng tạo thu nhận được 
(GMK) ► Đổi mới tiếp thị (MI) .580 .000 

 
Chấp nhận 

9 Tri thức tiếp thị thích nghi thu nhận 

được (AMK) ► Đổi mới tiếp thị (MI) .089 .563 

 

Từ chối 
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Theo Bảng 6.1, có 9 giả thuyết được phát biểu, trong đó có 8 giả 

thuyết được chấp nhận và 1 giả thuyết bị từ chối (giả thuyết H.9). Cụ 

thể đối với các giả thuyết được chấp nhận, hệ số hồi quy chuẩn hóa 

có giá trị trong khoảng .220 - .658 và p < .05, đạt mức ý nghĩa yêu 

cầu 95%. Riêng đối với giả thuyết bị từ chối, H.9: Tri thức tiếp thị 

thích nghi thu nhận được (AMK) có tác động tích cực đến Đổi mới 

tiếp thị của công ty liên doanh (MI), có hệ số hồi quy chuẩn hóa: 

.089, rất thấp, và p = .563, không đạt mức ý nghĩa 95%. Việc từ chối 

giả thuyết này phù hợp với sự lý giải của lý thuyết. 

 

Theo lý thuyết học tập tổ chức,  học tập thích nghi chỉ học vừa đủ 

cho doanh nghiệp tồn tại. Học tập thích nghi là quá trình phát hiện 

các sai sót và chỉnh sửa những sai sót đó nhằm giúp doanh nghiệp 

thích nghi tốt hơn với môi trường.  Điều này quan trọng và cần thiết, 

song chưa đủ để có những thay đổi. Ở cấp độ này, học tập thường 

dẫn tới những hành vi và kết quả cụ thể, song, không làm thay đổi 

nền tảng tri thức của doanh nghiệp. Trong khi đó, Hjalager (2010)  

cho rằng đổi mới tiếp thị đề cập đến quy trình đem đến những cái 

mới, ý tưởng giải quyết vấn đề trong dài hạn. Những ý tưởng cho 

việc tái sắp xếp, giảm chi phí, cải thiện giao tiếp với khách hàng. Đổi 

mới tiếp thị là sự tổng hợp, thừa nhận và thực hiện các ý tưởng, các 

quy trình, sản phẩm và dịch vụ mới. 

 

Do vậy, giữa học tập thích nghi, cụ thể trong nghiên cứu này là tri 

thức tiếp thị thích nghi thu nhận được (AMK) , và đổi mới tiếp thị 

(MI) không có mối quan hệ rõ ràng là điều dễ hiểu. Điều này phù 

hợp với nhận định trước đây: học tập thích nghi không làm thay đổi 

nền tảng tri thức của doanh nghiệp.  
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CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN & HÀM Ý NGHIÊN CỨU 

 

7.1.   Những đóng góp và hàm ý nghiên cứu 

7.1.1.   Đóng góp về mặt lý thuyết 

Đây là một trong những nghiên cứu liên kết lý thuyết nguồn lực tri 

thức với lý thuyết học tập tổ chức và lý thuyết liên minh chiến lược 

quốc tế, đặc biệt là công ty liên doanh quốc tế. Điều này giúp mở 

rộng hiểu biết của chúng ta về vấn đề học tập thu nhận tri thức giữa 

các thực thể của liên minh, nơi thường có sự kết hợp giữa các doanh 

nghiệp từ các quốc gia phát triển và đang phát triển. Cụ thể, nghiên 

cứu này đã đóng góp vào kho tàng lý thuyết:  

 

Trước tiên, nghiên cứu giúp chúng ta hiểu biết rõ hơn về các cấp độ 

của học tập. Mặc dù cấp độ học tập là một chủ đề lớn trong nghiên 

cứu về học tập tổ chức, các nghiên cứu trước đây chỉ đề cập đến các 

cấp độ học tập ở những nhận định mang tính định tính, đồng thời 

việc kết hợp các cấp độ học tập trong cùng một mô hình cũng như đo 

lường nó ra sao cũng chưa được thực hiện. 

 

Thứ nhì, chúng ta hiểu biết thêm về các yếu tố ảnh hưởng đến quá 

trình học tập. Mặc dầu nghiên cứu về học tập thu nhận tri thức giữa 

các tổ chức đang phát triển, những hiểu biết của chúng ta về các yếu 

tố ảnh hưởng lên quá trình học tập vẫn còn chưa rõ ràng. Nghiên cứu 

này đã xác định được các yếu tố cơ bản (ý định học tập, văn hóa 

nghiệp chủ) và các yếu tố trung gian (kiểm soát tổ chức, nỗ lực quan 

sát) ảnh hưởng quan trọng đến quá trình học tập. 

 

Thứ ba, nghiên cứu góp phần khẳng định về kết quả của học tập 

trong lý thuyết học tập tổ chức. Mặc dù hai cấp độ học tập xảy ra 

thành công, nhưng ảnh hưởng của mỗi loại hình tri thức thu nhận 

được thông qua hai cấp độ học tập đến năng lực đổi mới là khác 

nhau. Học tập cấp cao (học tập sáng tạo) sẽ dẫn tới thay đổi nền tảng 

tri thức của doanh nghiệp, phục vụ cho quá trình đổi mới. Ngược lại, 

học tập cấp thấp (học tập thích nghi) không ảnh hưởng đến năng lực 
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đổi mới của doanh nghiệp. Đây là một nghiên cứu khẳng định lại 

nhận định quan trọng trong kho tàng lý thuyết học tập tổ chức: không 

phải học tập nào cũng cải thiện năng lực đổi mới của doanh nghiệp. 

Nó tùy thuộc vào loại hình tri thức thu nhận được thông qua quá 

trình học tập như thế nào. 

 

Cuối cùng, tuy có nhiều nghiên cứu lý thuyết khẳng định tri thức tạo 

ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, nhưng nghiên cứu về quản trị 

tri thức tiếp thị là rất hiếm. Vì vậy, nghiên cứu này đã góp phần vào 

kho tàng lý thuyết tiếp thị về tính chất quan trọng của sự hợp tác 

quốc tế trong việc tìm kiếm và bổ sung những tri thức tiếp thị thiếu 

hụt bởi các doanh nghiệp. 

 

7.1.2.   Đóng góp về phương pháp 

Phương pháp nghiên cứu để thực hiện đề tài là thực nghiệm số đông. 

Điều này đáp ứng những lời kêu gọi từ các học giả rằng cần tiến 

hành nhiều hơn các nghiên cứu thực nghiệm để kiểm tra những nhận 

định mang tính định tính trước đây. Thật vậy, chủ đề học tập tổ chức 

cần thực hiện nhiều hơn các nghiên cứu thực nghiệm số đông. Bên 

cạnh đó, tác giả luận án đã xây dựng những thang đo cho các khái 

niệm chưa được đo lường, đặc biệt thang đo cho hai khái niệm học 

tập thích nghi và sáng tạo cũng như thang đo về kiểm soát tổ chức. 

 

7.1.3.   Đóng góp về thực tiễn quản lý 

Học tập diễn ra tự nhiên trong các tổ chức. Tuy nhiên, để việc học 

xảy ra nhanh và có những kết quả tốt hơn, doanh nghiệp phải có ý 

định về học tập. Xuất phát từ ý định học tập, doanh nghiệp cần xây 

dựng cho mình một chiến lược học tập phù hợp thông qua việc chủ 

động thiết kế, thực hiện, giám sát và kiểm tra quy trình học tập. Theo 

đó, để thúc đẩy việc học tập sáng tạo, doanh nghiệp phải khuyến 

khích sự nỗ lực quan sát từ các thành viên cũng như lãnh đạo doanh 

nghiệp đối với các hoạt động tiếp thị của công ty mẹ nước ngoài. Các 

hành vi của nỗ lực quan sát sẽ thắt chặt cầu nối tri thức và tạo điều 

kiện dễ dàng cho việc truy cập vào nguồn lực tri thức của đối tác. 



25 

 

Ngược lại, để tăng cường học tập thu nhận tri thức thích nghi doanh 

nghiệp phải quản lý, kiểm soát các hành vi học tập của nhân viên nói 

chung nhằm hướng hành vi của họ theo mục đích học tập của doanh 

nghiệp. Kiểm soát tổ chức sẽ cung cấp những cơ chế chính thức cho 

việc học tập. 

 

Một vấn đề quan trọng khác thúc đẩy việc học tập trong IJVs là phát 

triển loại hình văn hóa nghiệp chủ. Việc phát triển văn hóa nói chung 

yêu cầu phải có thời gian và những nỗ lực của lãnh đạo. Do vậy, điều 

cần thiết là phải duy trì lâu dài được môi trường linh động, hướng 

ngoại và chia sẻ giá trị nhằm tạo điều kiện cho học tập diễn ra. Văn 

hóa nghiệp chủ được xem là yếu tố mềm (soft factor) trong việc học 

tập giữa các tổ chức. Văn hóa này được phát triển từng bước khi 

IJVs đi vào hoạt động. Điều này tạo nên một hệ thống mà nơi đó các 

giá trị, niềm tin được chia sẻ giữa các thành viên trong IJVs.  

 

7.2.   Những giới hạn và cơ hội nghiên cứu tiếp theo 

Nghiên cứu này, bên cạnh đã giải quyết được các mục tiêu đề ra, tác 

giả nhận thấy còn có một số giới hạn nhất định. Do vậy, để chủ đề 

nghiên cứu được trọn vẹn, những giới hạn này cần vượt qua bằng 

những nghiên cứu bổ sung, cụ thể: 

 

 Mở rộng nghiên cứu ở các loại hình tri thức khác ngoài tri 

thức tiếp thị, ví dụ: tri thức công nghệ, tri thức y tế 

 

 Nghiên cứu này chỉ xem xét luồng tri thức từ doanh nghiệp 

mẹ nước ngoài về IJVs. Do đó, cần nghiên cứu thêm ở các 

chiều kích khác, ví dụ: dòng tri thức từ IJVs về các doanh 

nghiệp mẹ địa phương hoặc là từ IJVs đến doanh nghiệp mẹ 

nước ngoài. 

 

 Trong mô hình lý thuyết của luận án có đề cập đến hai khái 

niệm: văn hóa nghiệp chủ và học tập sáng tạo. Tuy nhiên, hai 

yếu tố này yêu cầu có thời gian lâu dài thì mới có thể phát 



26 

 

triển và có tác dụng. Như vậy, nghiên cứu theo chiều dọc 

(longitudinal study) nên được thực hiện để thấy thêm được 

những mặt khác của vấn đề. 
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Do, T. Q.; Hau, L. N.; Tho, N. D.; (2012), Acquiring generative 

marketing knowledge to drive innovation: a study of international joint 

ventures in Vietnam,  ANZMAC conference, Australia. 

Do, T. Q.; (2010), Knowledge harvesting from international joint 

ventures (IJVs): a conceptual paper, Tạp chí phát triển KH & CN, 13 

(Q2), 69-75. 

Do, T. Q.; (2007), The impact of bureaucratic culture on marketing 

knowledge transfer within international joint ventures, Tạp chí phát 

triển KH & CN, 10 (8), 60-66. 




