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TÓM TẮT NỘI DUNG 
Đây là một nghiên cứu thực nghiệm số đông dựa trên phương pháp luận thực chứng 

(positivism) và trên cơ sở suy diễn (deductive). Theo đó, nghiên cứu được bắt đầu 

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

lược quốc tế, công ty liên doanh quốc tế. Đồng thời, mô hình lý thuyết và các giả 

thuyết được xây dựng. Mục tiêu là tìm lời đáp cho các câu hỏi: các công ty liên doanh 

quốc tế (IJVs) ở các nước đang phát triển học tập thu nhận tri thức tiếp thị từ các 

doanh nghiệp mẹ nước ngoài như thế nào? Cụ thể, quá trình học tập thu nhận tri thức 

tiếp thị diễn ra ở hai cấp độ thích nghi và sáng tạo ra sao? Các yếu tố nào tác động đến 

hai cấp độ học tập này? Tri thức tiếp thị thu nhận được thông qua hai cấp độ học tập 

ảnh hưởng như thế nào đến năng lực đổi mới tiếp thị của IJVs?  

 

Việc kiểm tra mô hình lý thuyết dựa trên dữ liệu của 181 mẫu thu thập được ở Việt 

Nam. Tác giả sử dụng các phép phân tích EFA/CFA và SEM, phần mềm SPSS 16. và 

AMOS 16. Kết quả kiểm định cho thấy, có bốn yếu tố, gồm: ý định học tập, văn hóa 

nghiệp chủ, kiểm soát tổ chức và nỗ lực quan sát tác động cả trực tiếp và gián tiếp đến 

hai cấp độ học tập. Đồng thời nghiên cứu cũng nhận thấy chỉ có tri thức tiếp thị thu 

nhận được qua quá trình học tập sáng tạo mới có vai trò tích cực và trực tiếp đến năng 

lực đổi mới tiếp thị của IJVs. 

 

KHÁM PHÁ MỚI CỦA NGHIÊN CỨU 
Nghiên cứu này đã liên kết được lý thuyết nguồn lực tri thức với lý thuyết học tập tổ 

chức và lý thuyết liên minh chiến lược quốc tế. Qua đó, nghiên cứu đã kiểm tra quá 

trình các công ty liên doanh quốc tế (IJVs) học tập thu nhận tri thức tiếp thị từ các 

doanh nghiệp mẹ nước ngoài như thế nào. Cụ thể, nghiên cứu đã xác định được: 

 
� Bốn yếu tố có tác động tích cực đến hai cấp độ học tập thích nghi và học tập 

sáng tạo. Trong đó, yếu tố ý định học tập tác động đến hai cấp độ học tập, thích 

nghi và sáng tạo, thông qua hai yếu tố trung gian là kiểm soát tổ chức và nỗ lực 

quan sát. Riêng yếu tố văn hóa nghiệp chủ có vai trò tích cực và trực tiếp đến 

cả hai cấp độ học tập. 

� Công ty liên doanh quốc tế đã thành công cả học tập thích nghi và học tập sáng 

tạo. Đây là khám phá mới quan trọng. Điều này trái ngược với những nhận 

định trước đây rằng doanh nghiệp chỉ thường thành công khi học tập thích nghi 

và thất bại khi học tập sáng tạo. Thêm vào đó, kết quả nghiên cứu cho thấy học 

tập thích nghi thành công sẽ thúc đẩy học tập sáng tạo thành công. 
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� Chỉ có học tập sáng tạo mới thúc đẩy quá trình đổi mới ở các công ty liên 

doanh quốc tế. Điều này được thể hiện bằng kết quả tri thức tiếp thị sáng tạo 

thu nhận được có tác động quan trọng và trực tiếp đến đổi mới tiếp thị. Kết quả 

này phù hợp với những nghiên cứu trước đây. 

 

Ngoài ra, nghiên cứu này đã xây dựng được các thang đo mới cho các khái niệm học 

tập thích nghi, học tập sáng tạo, kiểm soát tổ chức và xây dựng thang đo bổ sung cho 

khái niệm văn hóa nghiệp chủ. 

 

Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 
Học tập xảy 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. 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. 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 cũng như những phản hồi phục vụ cho việc học tập thích nghi. 

 

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 nhân viên nói chung trong doanh nghiệp. 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. Khuyến khích nhân viên không ngại những rủi ro khi 

tiếp nhận những luồng tri thức mới. Đồng thời phải kích thích được tham vọng của 

mọi người trong công ty bằng mọi cách ta phải luôn là người (doanh nghiệp) dẫn đầu 

(first being). Văn hóa nghiệp chủ được xem như 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. Nơi đó tạo nên một hệ thống mà các giá trị, niềm tin được chia sẻ giữa các thành 

viên trong IJVs.  

 

Đổi mới tiếp thị chịu sự tác động trực tiếp của học tập thu nhận tri thức tiếp thị sáng 

tạo. Do vậy, các nhà quản lý cần thật sự chú ý đến các yếu tố ảnh hưởng đến cấp độ 

học tập này: ý định học tập và nỗ lực quan sát. Riêng học tập thu nhận tri thức tiếp thị 
thích nghi, tuy không tác động trực tiếp tới đổi mới tiếp thị nhưng có vai trò rất lớn 

đến học tập thu nhận tri thức tiếp thị sáng tạo. Do đó, các nhà quản lý cũng nên chú ý 

đến cấp độ học tập này bằng cách tác động vào các yếu tố tác động tới nó: ý định học 

tập, kiểm soát tổ chức. 
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