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Thông tin có thể chia thành ba loại tuỳ theo sự tác động của nó lên đối tượng tiếp 

nhận: tăng kiến thức, tăng ý thức hay tăng tri thức.  Ba loại thông tin này phản ảnh 
tiến trình tư duy thường gồm ba bước: biết, ý thức, hành động, mặc dù không phải 

lúc nào cũng theo thứ tự đó. 

  

Kiến thức giúp người ta biết. Chẳng hạn tin tức thời sự giúp người ta biết được diễn 
tiến quanh mình--trong cộng đồng, trong xã hội, hay trên thế giới. Hoặc những bài 

viết về lịch sử giúp người đọc biết được những gì đã xảy ra trong quá khứ gần, xa. 

Hoặc, ở mức sâu hơn, kiến thức giúp người tiếp nhận hiểu về nguyên tắc hoạt động 
của một cỗ máy, nguyên lý trong khoa học tự nhiên hay nhân văn, hay sự vận hành 

của những mối quan hệ trong xã hội… 

  
Ý thức giúp người ta chọn thái độ trong một tình huống hay trước một vấn đề. Chẳng 

hạn, truyện ngụ ngôn giáo huấn trẻ em và người lớn về tình mẫu tử hay phụ tử, nghĩa 

vợ chồng. Hoặc bài học luân lý khai trí cho học sinh về trách nhiệm đối với cộng đồng, 

quốc gia, dân tộc. Hoặc bài phân tích về một tệ trạng xã hội hay tình trạng kinh tế 
hướng dẫn cử tri phân định về chính sách quốc gia. 

 

 
 

Tri thức là thông tin giúp người ta “biết cách”. Tri thức hướng dẫn hành động nhằm 

đạt kết quả. Tri thức lại có thể phân loại theo tầm vóc. Về kỹ năng thì đó có thể là 
cách nấu một món ăn, sửa một cỗ máy, đối đáp ở nghị trường. Về chiến thuật thì đó 

có thể là cách ứng xử trong một tình huống khó khăn, cách quản trị một chương 

trình, cách phân bổ tài nguyên để tăng hiệu năng… Về sách lược thì đó là khả năng 

tìm giải pháp hay quy trình tư duy để chọn đúng việc và làm việc đúng cách, đúng 
thời. Muốn đạt thành quả thì phải hành động và muốn hành động thì cần tri thức. 

  

Thông tin trong cộng đồng chúng ta và giữa người Việt ở hải ngoại với đồng bào trong 
nước phần lớn chỉ là thông tin kiến thức. Thông tin ý thức ít hơn, còn thông tin tri 

thức thì rất ít. Nếu lọc riêng lượng thông tin ít ỏi về tri thức thì tỉ lệ giảm rất nhanh 

giữa kỹ năng, chiến thuật, và sách lược.  

  
Kỹ thuật liên mạng (internet) làm trầm trọng hơn tình trạng mất quân bình về thông 

tin. Điều này dễ hiểu. Tin tức thời sự, chẳng hạn, thì đầy dẫy, chỉ cần vào các trang 

mạng hay tìm qua google thì đọc cả ngày không hết. Ngược lại thông tin ý thức hay 
tri thức, nhất là về sách lược cho một vấn nạn đặc thù, thì khó tìm hơn nhiều. Kỹ 

thuật liên mạng khuếch đại sự bất quân bình vốn có này vì người đọc tin chỉ cần nhấn 

nút “forward” đến các diễn đàn là trong nháy mắt có thể chuyển tin đến cả chục ngàn 
người. Kết quả là tin tức tràn ngập, át hẳn đi lượng thông tin tri thức vốn đã ít ỏi vì 
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nó đòi hỏi nhiều thời gian để chiêm nghiệm vấn đề, tìm giải pháp, vạch ra sách lược, 
và thử nghiệm sách lược qua hành động. Cũng như bất kỳ một công cụ nào, kỹ thuật 

liên mạng là con dao hai lưỡi, có lợi và có hại tuỳ theo cách sử dụng. 

  

Muốn chuyển biến cộng đồng và thay đổi đất nước, chúng ta cần điều chỉnh sự bất 
quân bình hiện nay về nội dung thông tin bằng cách tăng lượng thông tin ý thức và 

tri thức. 

  
Ứng dụng quy trình biết-ý thức-hành động thì khi đã biết về tình trạng bất quân bình 

về nội dung thông tin, mỗi người trong chúng ta cần ý thức trách nhiệm thay đổi tình 

trạng ấy. Cách thay đổi là luôn luôn tự hỏi và hỏi lẫn nhau, đối với mỗi vấn đề được 
nêu ra trên diễn đàn: đâu là giải pháp, đâu là mục tiêu, đâu là thành quả, và làm sao 

để đạt thành quả ấy. 

  

Có vậy, chúng ta sẽ dần dà tạo được nề nếp cho tư duy, mẫu mực cho thảo luận, và 
tiêu chuẩn cho thông tin để đi từ “biết” đến “biết cách”, từ quan tâm đến thành quả.  

 


