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Tri thức là loại thông tin đặc biệt. Nó hướng dẫn con người hành động nhằm đạt kết 
quả. Nó là căn bản để thực hiện công tác, công việc, hay kế hoạch. 

  

Thông tin có hàm lượng tri thức nhiều hay ít tuỳ vào sự hữu ích cho hành động. Chẳng 

hạn, bài viết chỉ cách nấu ăn có hàm lượng tri thức nhiều hơn là bản tin về một tiệm 
ăn mới mở; quyển sách về quản trị kinh tế gia đình có hàm lượng tri thức nhiều hơn 

tuyển tập những mẩu chuyện tiếu lâm. 

  
Tri thức có hai đặc tính. Thứ nhất là càng dùng thì càng tăng trưởng. Chúng ta hãy 

tưởng tượng một nhóm người. Một người trong đó san sẻ tri thức của mình cho mọi 

người khác trong nhóm. Ai nấy đều ứng dụng tri thức ấy để thực hiện công tác riêng. 
Sau một thời gian nhóm họp lại để rút kinh nghiệm thì mẩu tri thức ban đầu nay đã 

phong phú hơn nhiều vì mỗi người góp thêm những bài học riêng do phải quyền biến 

khi ứng dụng. 

 
Để so sánh, chúng ta có thể lấy một bản tin thời sự. Dù có truyền đi bao nhiêu người 

thì khi đón nhận trở lại tin tức ấy vẫn còn y nguyên, vẫn trơ trơ như cũ. Loại thông 

tin này không tăng trưởng và với thời gian sẽ mất dần đi giá trị, trở thành tin cũ. 
  

Chính bởi đặc tính tăng trưởng này mà tôi xem tri thức là thứ vốn có thể sản xuất, 

thu hoạch và đầu tư. Tri thức có khả năng tăng trưởng không giới hạn; càng nhiều 
người dùng càng tăng nhanh. Nếu không được sử dụng, thì tri thức sẽ mất giá trị 

  

Đặc tính thứ hai của tri thức là hướng về tương lai. Đặc tính này là hệ luận của đặc 

tính thứ nhất. Tri thức hướng dẫn hành động để đạt kết quả mà kết quả thì nằm trong 
tương lai. Chúng ta có thể hình dung tri thức là mũi tên phóng vào tương lai, có sức 

đi rất xa và càng đi xa thì càng nở lớn. Ngược lại, lấy ví dụ ở trên, một bản tin thời 

sự nói về chuyện đã xẩy ra; nó càng ngày càng lùi về quá khứ. 
  

Dựa vào đặc tính trên, chúng ta có thể phân định hàm lượng tri thức trong thông tin. 

Càng có khả năng tăng trưởng và càng hướng về tương lai thì hàm lượng tri thức 

càng cao. 
  

Sự phân định này rất quan trọng khi chúng ta muốn tích luỹ và phát triển vốn tri 

thức. Sinh viên theo học một ngành nghề phải tích luỹ vốn tri thức để còn đem ra sử 
dụng sau khi ra trường. Và rồi người ấy cứ phải tiếp tục học hỏi, trau giồi để tăng 

trưởng vốn tri thức. Sinh viên ấy không thể nào chỉ nhặt nhạnh những kiến thức vặt 

(trivia) hay đọc chuyện tiếu lâm mà kỳ vọng sẽ hữu dụng trong ngành nghề. 
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Khái niệm “vốn tri thức” rất quan trọng cho việc phát triển tổ chức, phát triển cộng 
đồng, phát triển quốc gia, phát triển xã hội. Các thể chế dân chủ tạo mọi thuận tiện 

cho việc phổ biến tri thức. Họ chấp hành nghiêm chỉnh luật bảo vệ tác quyền để 

thuyết phục mọi người chia sẻ tri thức mà không sợ mất quyền lợi. Các chế độ độc 

tài thì ngược lại, chúng muốn kiểm soát sự luân lưu của tri thức vì biết rằng khó thống 
trị khi người dân tăng khả năng hành động. Sự kiểm soát cản chặn không cho vốn tri 

thức phát triển; do đó các chế độ độc tài khó bắt kịp sự phát triển của thế giới tự do 

ngày nay. 
  

Nhiều người tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền trong thời gian gần đây đã vận dụng 

phương tiện truyền thông liên mạng (internet) để chuyển thông tin đến quần chúng 
sống dưới các chế độ độc tài. Nhưng câu hỏi đặt ra là: thông tin cho người dân “biết 

để biết” hay muốn trang bị cho họ tri thức để hướng dẫn hành động và đạt kết quả? 

  

Các tin tức thời sự, các bài xã luận, các bài phân tích thời cuộc, các hồi ký… thuộc 
nhóm thông tin ít hàm lượng tri thức. Các thông tin này hướng về quá khứ và không 

hướng dẫn hành động nhằm đạt kết quả. Biết chuyện cũ là điều cần nhưng không 

đủ. Để thoát khỏi vấn nạn, chúng ta phải vạch ra được giải pháp, vẽ ra được con 
đường tương lai. Muốn thay đổi đất nước, chúng ta phải chuyển tải đến người dân 

những thông tin với hàm lượng cao về tri thức. 

  
Trên đây là một vài ứng dụng của khái niệm về tri thức. Một cá nhân hay một tổ chức 

nếu nắm được những nguyên tắc sản xuất, thu hoạch và đầu tư tri thức thì sẽ tăng 

triển vọng thành công trong công việc của mình. 

 


