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Lời mở đầu
Học viện Hàng không Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và chịu sự quản 
lý hành chính của Bộ Giao thông Vận tải, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển từ Trường Sĩ quan 
và Trung cấp nghiệp vụ Hàng không thuộc Tổng cục Hàng không Dân dụng Việt Nam 
24/03/1979 đến nay, nhà trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà 
nước giao phó. Sứ mạng của nhà trường là cung ứng dịch vụ đào tạo chất lượng cao đáp 
ứng các tiêu chuẩn quốc tế cho ngành hàng không và cho xã hội; nghiên cứu, tư vấn và 
chuyển giao công nghệ phục vụ sự phát triển của ngành hàng không nói riêng và kinh tế 
đất nước nói chung.

Năm 2019 là năm đánh dấu chặng đường 40 năm hình thành và phát triển của nhà 
trường. Để hoàn thành sứ mạng của mình, nhà trường tập trung thực hiện các vấn đề 
trọng điểm như: Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường đúng hướng; xây dựng và 
phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý có chất lượng cao, đồng thời thực hiện 
mô hình đổi mới quản lý nhà trường hiệu quả; mở rộng quy mô và các loại hình đào tạo 
theo hướng đa ngành; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị theo hướng đồng bộ, hiện 
đại; và đặc biệt là đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và hoạt động phổ biến, ứng 
dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Theo định 
hướng phát triển Học viện trong giai đoạn tiếp theo, công tác nghiên cứu khoa học sẽ 
được chú trọng phát triển cả về chất lẫn về lượng. Nhà trường xem đây là nhiệm vụ quan 
trọng mang tính chiến lược để phát triển Học viện Hàng không Việt Nam uy tín, vững 
mạnh theo mô hình một trường đại học tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Nội san Học viện Hàng không VN triển khai dưới dạng tập san định kỳ 6 tháng xuất bản 
1 số nhằm mục đích công bố những kết quả nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên 
trong trường, các cộng tác viên ngoài trường, các công trình nghiên cứu khoa học của 
các học sinh - sinh viên - học viên, đồng thời cung cấp, trao đổi những thông tin khoa 
học dưới hình thức sinh hoạt học thuật phục vụ cho việc tăng cường hoạt động nghiên 
cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Ban biên tập trân trọng giới thiệu và mong muốn thường xuyên nhận được sự cộng tác 
nhiệt thành của cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài  trường để tập san 
ngày càng có chất lượng, đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học thiết thực của độc giả. Lần 
xuất bản đầu tiên này, tuy cuốn sách đã được sửa chữa, bổ sung, nhưng chắc chắn vẫn 
chưa tránh khỏi một vài khiếm khuyết, hạn chế. Ban biên tập rất mong tiếp tục nhận 
được sự góp ý phê bình của độc giả để trong các dịp tái bản sau, cuốn sách ngày càng 
đạt được chất lượng cao hơn.

TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP
TS. Nguyễn Thị Hải Hằng





Internal Scientific Journal – Viet Nam Aviation Academy, Vol 1, Dec 2018

modeling based on input-output linearization 
theory. The effectiveness of proposed control 
method is evaluated and verified by 
experimental study. 

Fig. 1. An offshore crane was installed on the 
vessel. 

2. PROBLEM STATEMENT

The main object of crane operating is 
moving the load in the vertical direction. To 
make a desirable solution for considered issue, 
we use the pilot model as illustrated in Figs. 2, 
3. 

Fig. 2. Photos of experimental apparatus. 

In this paper, the transfer function of motor-
winch system is estimated by the Matlab 
Identification Toolbox software. The dynamics 

of the winch system is described as follows: 

𝐽𝑊�̈�𝑊 + 𝑑𝑤�̇�𝑤 + 𝑘𝑤𝑍𝑤 = 𝑇𝑖𝑛 − 𝑟𝑤𝑇𝑑𝑖𝑠 (1)

In which 𝑇𝑖𝑛 = 𝜂𝑣 is defined as the torque of the
winch system, and 𝑇𝑑𝑖𝑠 = 𝑘𝛥𝐿 is a disturbance
torque made from load moving. 

Fig. 3. Sketch of scaled-model. 

According to Moon et al [6], the parameters 
of rope are time-varying and strongly depend on 
rope length. The load motion dynamics is 
represented by Eq. (2) based on Newton/Euler 
method.  

(𝑚𝐿 +
1

2
𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝐿0) (�̈�𝑊 + �̈�𝐿) +

𝛽𝐴𝑟

𝑍𝑊+𝐿0
�̇�𝐿 +

𝑒𝑟𝐴𝑟

𝑍𝑊+𝐿0
𝛥𝐿 = 0  (2) 

3. CONTROLLER DESIGN

A state-space model of the system shown in 
Eq. (3). The authors propose the control method 
based on an input/output feedback linearization 
theory as shown in Fig. 4.  

𝑥 = [𝑍𝑊 𝑍𝑊 𝛥𝐿 �̇�𝐿]𝑇

{
�̇� = 𝑓(𝑥) + 𝑔𝑣

𝑦 = ℎ(𝑥), 𝑡 ≥ 0
 (3) 

where 
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𝜂

𝐽𝑊
0 −

𝜂

𝐽𝑊
]
𝑇
              (4) 

 
ℎ(𝑥) = 𝑥1 + 𝑥3 + 𝐿0                       (5) 

 

𝑓(𝑥) =

[
 
 
 
 
 

𝑥2

−
𝑘𝑊

𝐽𝑊
𝑥1 −

𝑑𝑊

𝐽𝑊
𝑥2 −
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𝐽𝑊
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𝑥1 + 𝐿0
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+0
+0
+0

+
𝑟𝑊𝑒𝑟𝐴𝑟𝑥3

𝐽𝑊(𝑥1 + 𝐿0)
−

𝑒𝑟𝐴𝑟𝑥3

(𝑥1 + 𝐿0) (𝑚𝐿 +
1

2
𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝐿0)

 

 
+0
+0
+0

−
𝛽𝐴𝑟

(𝑥1+𝐿0)(𝑚𝐿+
1

2
𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝐿0)

𝑥4
]
 
 
 
 

 (6) 

 
 

 
Fig. 4. Schematics of proposed control method. 

 
As the first step of the controller design 

based on the input/output feedback linearization 
theory, the output relative degree 𝑟 is defined by 
following conditions: 

 

{
𝐿𝑔𝐿𝑓(𝑥)

𝑖 ℎ(𝑥) = 0, ∀𝑖 = 0,1,… , 𝑟 − 2

𝐿𝑔𝐿𝑓(𝑥)

𝑟−1ℎ(𝑥) ≠ 0, ∀𝑥 ∈ ℝ𝑛
         (7) 

 
The foregoing equation shows clearly that 

the system is input/output feedback linearizable  
because the input-output feedback linearization 
control is given as follows: 

 

𝑣 = −
−𝐿𝑓(𝑥)

3 ℎ(𝑥)+𝑢

𝐿𝑔𝐿𝑓(𝑥)
2 ℎ(𝑥)

                                       (8) 

 
𝑢 = 𝑦𝑟𝑒𝑓 − 𝑘0𝑒𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 − 𝑘1�̇�𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 − 𝑘2�̈�𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 

(9) 
 

𝑒𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑦𝑟𝑒𝑓−𝑦                                        (10) 
 
However, the parameters 𝑒𝑟 and 𝛽 of the 

rope used in the experiment are hardly 
measured, the authors assume that the damper 
constant 𝑑 is neglected for control law. And a 
spring with the stiffness 𝑘𝑟 is inserted between 
the end of rope and the load as illustrated in Fig. 
2 and Fig. 3. 

The control law is derived via the input-
output feedback linearization method and 
written as follows: 

 

𝑣 =

𝑘𝑟

𝑚
(
𝑘𝑊

𝐽𝑊
𝑥1 +

𝑑𝑊

𝐽𝑊
𝑥2 + (

𝑟𝑊𝑘𝑟

𝐽𝑊
−

𝑘𝑟

𝑚
)𝑥3)

𝑘𝑟

𝑚

𝜂

𝐽𝑊

 

+𝑦(4)
𝑟𝑒𝑓

− 𝑘0𝑒𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 − 𝑘1�̇�𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 − 𝑘2�̈�𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟

𝑘𝑟

𝑚

𝜂

𝐽𝑊

 

−𝑘3𝑒𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟

𝑘𝑟

𝑚

𝜂

𝐽𝑊

(11) 

 
Then the state feedback gains 

(𝑘0, 𝑘1, 𝑘2 and 𝑘3) can be designed by using any 
linear control design technique, such as the LQR 
design or pole placement, etc. 

For the convenience, the authors try to 
introduce an observer for estimating the 
necessary dynamic motions such as load 
position or displacement etc.  

 

 
Fig. 5. Observer structure. 

 
Because it is difficult to insert the load cell 

sensor to the real system. And, it may be 
impossible to measure the motions due to the 
irregular types of the loads. Anyway, the 
authors consider that only the winch rotation 
angle is given from the encoder, and others 
should be estimated by the observer. Then, the 
introduced observer structure is shown in Fig. 5.  

 
With the actual system described in Eq. (3) 
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and the new output (𝐶1 = [1 0 0 0]), the 
observer is described as follows: 

 
�̂� = �̂�1                             (12) 

 

�̇̂� =

[
 
 
 
 
 

0 1 0 0

−
𝑘𝑊

𝐽𝑊
−

𝑑𝑊

𝐽𝑊
−

𝑟𝑊𝑘𝑟

𝐽𝑊
0

0 0 0 1
𝑘𝑊

𝐽𝑊

𝑑𝑊

𝐽𝑊

𝑟𝑊𝑘𝑟

𝐽𝑊
−

𝑘𝑟

𝑚
0
]
 
 
 
 
 

�̂� +

[
 
 
 
 
 

0
𝜂

𝐽𝑊
0

−
𝜂

𝐽𝑊]
 
 
 
 
 

𝑣 

+𝐿(𝑦 − �̂�)(13) 
 

where 𝑥 = [𝑍𝑊 𝑍𝑊 �̂�𝐿 �̇̂�𝐿]
𝑇
, 𝑦 = 𝑥1 =

𝑍𝑊 and 𝐿 is the [1 × 4] gain matrix for the 
observer.  
 
4. EXPERIMENTAL RESULTS 

 
In this paper, the stiffness coefficient 𝑘𝑟 of 

inserting spring is identified by experiment as 
follows.  

The first step, the input signal equal to 2[V] 
in 0.2[s] is used to excite the actuator system. 

The second step, the output responses is 
measured and recorded. The load position 
response measured. After that, the rope length 
variation response and the force response are 
measured by the incremental encoder and the 
load cell sensor, respectively.  

The third step, from the input signal and the 
experimental responses, by using Matlab 
Simulink Toolbox and Newton/Euler method, 
the stiffness coefficient (kr) of the inserted 
spring can be obtained. The details are as 
follows:  

 
 Base on the Newton/Euler method, the 

dynamics of the load position is 
presented as follows: 

 
meqZ̈p + krZp = f               (14) 

 
where Zp is the load position, meq is the 
equivalent mass, kr  is the stiffness 
coefficient of inserted spring, f is the 
input force. 
 

 Then, the simulations are conducted by 
using the Equation (14). Therein, the 
input force (f) is applied by using  the 

data from the recorded force response, 
and the value of kr is chosen for making 
the simulated load position Zp fit well to 
the recorded load position response in 
the second step. 

 After some trial and tuning times of kr 
to fit the simulated response to the 
actual response, the value kr of inserted 
spring is obtained. 

 
𝑘𝑟 =

250𝑁

𝑚
                      (14)                   

 
Fig. 6. Comparison results by simulation 

and experiment (uncontrolled). 
 
And, the parameters of motor-winch system 

are also identified using the Matlab 
Identification Toolbox software. The reference 
trajectories are given as two types for evaluating 
the control laws as in Table 1.  

With 2 types of the input trajectory, the 
effectiveness of proposed controller is evaluated 
by PID and Observer-based control method. 
Exactly describing, the target trajectory is given 
by step type and impulse type with a little slew 
rate.  

 
Table 1. The input trajectory. 

Case Load target 
position [mm] 

Target trajectory 
slew rate [mm/s] 

1 100 0 
2 100 50 
 
In Fig. 7, the observer based control method 

can not give good tracking performance (blue-
solid line). Especially, in the steady state, 
vibrated motion is appeared. As the second try, 
as in Fig. 8, we can find out more improved 
transient responses for all control methods.  

However, by comparing experiment results, 
it is clear that the similar control performances 
are obtained.   

8
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Fig. 7. Experimental result (case 1). 

 

 
Fig. 8. Experimental result (case 2). 

 
5. CONCLUSION 

 
In this paper, the control strategy was 

investigated to control the load position and 
suppress the vertical vibration of the load in the 
crane system under external factors. Especially, 
it was considered how we could move a load and 
placed it in the specified place by using the 
crane system. Furthermore, there existed the 
strong spring coefficient due to the rope 
extension, which is a crucial factor to make the 
unwanted load vibration. Especially without 
information of load motions, to obtain a solution 
for this issue, the control system using the input-
output feedback linearization technique was 

designed. The experimental results indicated 
that the proposed strategy worked well and can 
be implemented in the real systems. 
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The experimental set-up and photo of 
towing rope system are illustrated in Fig. 1 and 
2, respectively. And, in the experimental setup, 
a computer installed NI Labview software and 
an NI USD-6229 data acquisition device are 
used for communicate and control the DC motor 
driver as well as loadcell amplifier. 

 
Fig. 2. Photo of towing rope system. 

 
The winch system illustrated in Fig. 2. 

Consists of DC motor, driver, gear, pulley, 
winch drum, loadcell and amplifier. 

 

Fig. 3. The winch system. 
Fig. 4. Photo of data acquisitions device 

USB NI-6229. 
 
2.2 Data Acquiring 
 

In this step, sweep sinusoidal chirp signal 
of frequency varying from 1 Hz to 20 Hz in a 
sweep time of around 10 seconds was sent to the 
actuator such that the rope tension was 
increased and decreaced. Control voltage and 

tension force measured by loadcell were logged. 
Rope length was changed from 1m to 4m and 
the corresponding data were collected.  

 

Fig. 5. Chirp signal responses of towing rope 
system. 

 
2.3 Developing Plant Model 

 
Using the control voltage as input signal 

and the actual motor current as output signal, 
first order Pade approximation transfer function 
of actuator is 

 
𝑃𝑎 ≈ (

−6.2

𝑠+30.9
) (

−𝑠+286

𝑠+286
)               (1) 

 
Next dynamic model of the rope is 

estimated with the actual motor current as an 
input signal and the tension measured by 
Loadcell as an output signal. 

 
𝑃𝑐 =

𝑏0𝑠3+𝑏1𝑠2+𝑏2𝑠+𝑏3

𝑠4+𝑎1𝑠3+𝑎2𝑠2+𝑎3𝑠+𝑎4
             (2) 

 
Changing the length of cable from 1m to 4 

m, parameters of the transfer function of rope 
are summarized in Table 1~2. 
 

Table 1. Nominal value and variation range 
 𝑏0 𝑏1 𝑏2 𝑏3 

Nominal 
value 537 -30995 -22885 -10330 

Variation 
[%] 54 37 31 49 
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Table 2. Nominal value and variation range 
 𝑎1 𝑎2 𝑎3 𝑎4 
Nominal 

value 
18 581 247 138 

Variation 
[%] 

34 48 42 51 

It is found that the actual gain coefficient 
𝑏0, 𝑏1, 𝑏2, 𝑏3 and 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑎4  are constants 
with relative error 23%, 24%, 44%, 46% and 
23%, 44%, 47%, 49% respectively, around the 
nominal values. The uncertain frequency 
responses of towing system are shown in Fig. 6. 

The linear dynamic model of towing rope 
system were estimated by using the motor 
control voltage as an input signal and tension of 
rope measured by the loadcell as an ouput 
signal. The parameters were estimated by using 
Matlab Identification Toolbox, and summarized 
in Table 1~2. It is clear that the parameter values 
strongly depend on rope length variation. Then 
we took a nominal model using the nominal 
values represented in Table 1~2. Based on the 
nominal values, parameter variations were 
considered as uncertainties which were used in 
designing robust control system. 

 

 
Fig. 6. Uncertain frequency responses of the 

towing rope system. 
 
In order to account for unmodeled dyamics 

and nonlinear effects, the uncertainty in the 
towing rope system was approximated by input 
multiplicative uncertainty that gave rise to the 
perturbed transfer function. 

 
𝐺 = �̅�(1 + 𝑊𝛥𝛥)                  (4) 

 
Where all uncertainty was concentrated in 

the unmodeled dynamics Δ, the gain of Δ was 
uniform bounded by 1 at all frequency, Δ≤1. 
And, the uncertainty weighting function 𝑊𝛥 

which was used to capture how the relative 
amount of uncertainty varies with frequency 
was so chosen that 

 
|𝐺(𝑗𝑤)−�̅�(𝑗𝑤)|

|�̅�(𝑗𝑤)|
< |𝑊𝛥(𝑗𝑤)|         (5) 

 
Fig. 7. Towing rope system uncertainty 

approximation 
The frequency response of 𝑊𝛥 was found 

graphically as shown in Fig. 7 and then 
approximated by the first-order transfer 
function. As a result, we obtained. 

The block diagram of the towing rope 
system with input multiplicative uncertainty is 
shown in Fig. 8. 

 

 
Fig. 8. Block diagra of the perturbed towing 

rope system. 
 

3. CONTROLLER DESIGN 
 
The uncertainties in the actuator and cable 

models considered in section 2 are approximated 
by input multiplicative uncertainty that gives rise 
to the perturbed transfer function  

 
𝑃 = 𝑃𝑛𝑜𝑚(1 + 𝑊𝑚𝛿)               (6) 

 
where 𝑃𝑛𝑜𝑚 is the nominal plant, 𝑊𝑚 is the 
uncertainty weight function 
 

 𝑊𝑚 =  
2.001𝑠+9,784

𝑠+32.61
                   (7) 

 
Where 𝛿 present the uncertainty bounded on the 
magnitude of the family of plants. 
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The objective of a control system for cable 
system is to find a controller 𝐾 which ensures the 
stability and good control performance for 
nominal transfer function 𝑃𝑛𝑜𝑚. Further, the 
robust stability and desirable control performance 
for all possible family of the plant with the control 
input constraint should be achieved.  

In this study, 𝐾 is designed to minimize the 
transfer function 𝑇𝑒𝑑 from 𝑑 to 𝑒. 

 

‖𝑇𝑒𝑑‖ ≔ ‖
𝑊𝑝(𝐼 + 𝑃𝐾)−1

𝑊𝑢𝐾(𝐼 + �̃�𝐾)
−1‖

∞

< 1     (8) 

 
𝑊𝑢 = 0.03; 𝑊𝑝 =

0.0005𝑠+0.01

0.7𝑠+0.0002
                (9) 

 
With the chosen weighting functions given 

In Eq. 6 and using the MATLAB Robust Control 
Toolbox, the controller 𝐾 is calculated.  

However, the order of the controller K is 7, 
which makes it difficult for implementation. In 
this study, the Hankel-norm approximation is 
used to reduce the order of 𝐾 to 3 and the test with 
this reduced-order controller shows that the 
closed-loop system obtained is stable.  

 
𝐾 =

0.019𝑠3+3.322𝑠2+1.508𝑠+0.809

10𝑠3+7.859𝑠2+3.331𝑠+0.00095
       (10)  

 
4. EXPERIMENTAL RESULTS 

 
In this study, two control methods (PID 

and Robust control) were applied to evaluate the 
proposed control strategy and its performance. 
In PID control scheme, the following PID 
controller was introdeced. 

 
𝐾𝑃𝐼𝐷 = 𝐾𝑝 + 𝐾𝐼

1

𝑠
+ 𝐾𝐷

𝐾𝑁

1+𝐾𝑁
1

𝑠

      (11) 

With  
𝐾𝑃 = 0.0148 
𝐾𝐼 = 0.1626 
𝐾𝐷 = −0.003 
𝐾𝑁 = 3.0391 

 
The robust controller was also calculated. 

The simulation transient responses with respect 
to the step reference input and to the step 
disturbance input of the controllers are shown in 
Fig. 9. 

 

 
 

(a) Responses to the step reference input. 
 

 
 

(b) Responses to the step disturbance input. 
 

Fig. 9. Transient responses of the robust ad 
PID conrtollers. 

 
Based on the above results, we evaluated 

the proposed method. It is obvious that both 
control methods can track the target route, thus 
proving the effectiveness of the proposed 
identification and control design.  

However, we can find out that the control 
performance of robust control strategy is better 
than PID control. The root-mean-square error 
(RMSE) values were calculated and shown in 
the Table 3. From the results we can note that 
the robust control system give smaller error and 
better control performance than PID control. 
Fig. 10 shows the control performances of two 
control methods when rope length is 3m. 

 
Table 3. Root-Mean-Square Error [N] 
 

Rope 
length 1 m 2 m 3 m 4 m 

Robust 
control 1.6708 1.8311 2.1523 2.2270 

PID 
control 2.2469 2.7372 2.6816 3.1458 
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Fig. 10(a) 

Fig. 10b 
Fig. 10. Reference tracking and error, rope 

length: 3m. 

5. CONCLUSION

This paper presents a practical towing rope 
modeling method. Nominal model of actuator 
and rope were individually obtained via the 
experiment and simulation. Based on the 
nominal model, parameter variations and 
nonlinear properties are considered as 
uncertainty. Finally, the robust control system is 
designed and good control performance is 
achieved in the experiment. 
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nhieân ta khoâng theå loaïi boû caùc ñaëc tröng moät caùch
ñöôïc caùc troïng soá toái öu cho moãi lôùp Nô - ron cuûa

chaäm quaù trình xöû lyù cuûa maïng Nô - ron. Nhöng

Nô - ron.

taêng toác ñoä xöû lyù cuûa maïng Nô - ron. Tuy nhieân,

        Hieän töôïng naøy ñöôïc goïi laø söï aûnh höôûng
cuûa caùc chieàu ñaëc tröng, ñöôïc theå hieän nhö
hình 4.
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5000 pixels v�a phân t�ch đư�c đ� phân d�ng 
cho hai h�ng k� t� bi�n s� v� sau đ� l� tr�ch xu�t 

đư�c c�c k� t�. 
 Cu�i c�ng, t�c gi� đ�i chi�u c�c v�ng ch�a 

c�c k� t� đư�c t�ch v�i m�u c�c k� t� trong cơ 
s� d� li�u đ� nh�n dạng. Chu�i k� t� bi�n s� xe 
sau khi nh�n dạng ti�p t�c đư�c so s�nh v�i bi�n 
s� xe c�a ngư�i s� d�ng tương �ng. 

Trong k� thu�t PCA, m�c đ�ch ch�nh l� t�m 
h� cơ s� tọa đ� m�i sao cho cu�i c�ng khi chi�u 

c�c đi�m d� li�u v�o s� thu đư�c m�t t�p d� li�u 
m�i.  

Cơ s�d� li�u khuôn m�t đ� hu�n luy�n 
mạng nơ-ron l� c�c �nh 2-D c� k�ch thư�� 320 
pixels x 320 pixels. Trư�c khi s� d�ng PCA, các 
�nh trong t�p �nh hu�n luy�n  đư�� chuy�n đ�i 
thành các vector hàng 1x3202. Các vector hàng 
trong t�p hu�n luy�n sau đ� đư�� x�p chung 
trong m�t t�p h� gọi l� không gian khuôn m�t. 

Sau đ� c�c eigenvector (vector đ�c trưng) 
thu�c không gian khuôn m�t trên đư�c tr�ch 
xu�t. V� eigenvector tr�ch xu�t t� không gian 
vector bao g�m nh�ng �nh khuôn m�t đư�c 
gh�p lại, nên c� th� coi đ� l� c�c eigenface. 
Theo c�ch nh�n n�y, eigenface quan trọng nh�t 
s� ch�a c�c đ�c trưng c�a m�t gương m�t c� 
nam v� n� trung b�nh. C�c eigenface ti�p theo 
(�t quan trọng hơn) s� mô t� nh�ng đ�c đi�m 
chung kh�c c�a gương m�t ngư�i. 

C�c eigenvector s� h�u c�c thu�c t�nh, c� 
th� đư�c x�c đ�nh ch� b�i ma tr�n vuông, c� n 
eigenvector (v� eigenvalue tương �ng) trong 
m�t n x n ma tr�n, t�t c� c�c eigenvector đ�u 
tr�c giao v�i nhau. 

V�y, t�m h� cơ s� tr�c chu�n m�i đ� thu 
đư�c m�t t�p eigenface ch�nh l� đi t�m 
eigenvector v� eigenvalue trong không gian 
khuôn m�t. 

C�c d� li�u m�i sau khi đư�c chi�u v�o h� 
cơ s� tọa đ� m�i n�y s� đư�c đưa qua mạng 
neuron đ� hu�n luy�n mạng t�m ra ma tr�n trọng 
s� t�i ưu.  

H� th�ng s� gán m�i khuôn m�t cho bi�n 
s� đăng k� trư�� tương �ng. � i khi c� xe đ�n 
c�ng, th�c hi�n x� l�, nh�n dạng bi�n s� v� 
khuôn m�t. Sau đ� ti�n h�nh so s�nh bi�n s� v� 

Hình  6. C�c bư�c trong k� thu�t PCA 

Hình  5. Chương tr�nh nh�n dang bi�n s� k�t 
h�p khuôn m�t 
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toác ñoä xöû lyù nhanh vaø ñoä chính xaùc cao. Beân

duïng. Töø ñoù coù theå phaùt trieån thaønh caùc phaàn



nhö toác ñoä nhaän dieän. Moät soá phöông phaùp ñöôïc 
ñöa ra ñeå nhaän dieän khuoân maët nhöng coù theå chia 
thaønh hai höôùng chính [3]: nhaän dieän döïa treân





K



          Ñaàu tieân, nhoùm nghieân cöùu söû duïng thuaät
toaùn haar-like ñeå phaùt hieän khuoân maët caàn ñöôïc 
theo doõi. Khuoân maët seõ ñöôïc xaùm hoaù vaø laáy 
maãu 200 laàn, löu vaø daùn nhaõn vaøo thö muïc huaán 
luyeän. Tieáp ñeán ñeå coù theå huaán luyeän ñöôïc döõ 
lieäu, ta seõ soá hoaù toaøn boä döõ lieäu huaán luyeän 
thaønh ma traän vaø löu vaøo file coù ñuoâi yml. 
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3.2 Kết quả 

Hình 9: Một số kết quả nhận dạng và theo dõi 
khuôn mặt 

3.3 Đánh giá kết quả 
Như trên hình 9, phương pháp nhận diện 

khuôn mặt cho kết quả: 
- Phát hiện khuôn mặt nhanh và nhạy ở 

khoảng cách vừa phải. 
- Càng ra xa, tốc độ phát hiện càng giảm 
- Góc mặt càng nghiêng tốc độ phát hiện càng 

giảm 
- Nếu sử dụng kính, tốc độ phát hiện sẽ giảm 

còn 70% tại cùng một khoảng cách xét. 
- Nếu tóc che một phần mái, tốc độ phát hiện 

sẽ giảm còn 30% và che toàn bộ mái hầu như 
khó phát hiện. 

- Khả năng phát hiện còn phụ thuộc vào chất 
lượng camera, ánh sáng từ môi trường… 

 
3.3.1 Kết quả dự đoán khuôn mặt 

Việc dự đoán khuôn mặt sẽ phụ thuộc vào 
một thông số rất quan trọng là khoảng tín cậy 
conf, thông qua nó ta sẽ biết được tính chính xác 
của khoảng cách Eculide giữa khuôn mặt dự 
đoán so với tập dữ liệu huấn luyện.  

  Thông số này càng nhỏ tức độ dự đoán 
chính xác càng cao nhưng việc ra quyết định sẽ 
chậm hơn. Sau quá trình thực nghiệm nhóm 
chọn ngưỡng này ở mức là 50 (conf < 50) sẽ in 
ra nhãn của khuôn mặt có trong tập dữ liệu còn 
lớn hơn thì sẽ là Unknown. 

 

Bảng 1: Bảng kết quả khảo sát thông số 
khoảng tin cậy conf 

 

 

Sau đây là bảng khảo sát thông số conf, 
mỗi conf sẽ cho chạy 10 lần chương trình với 
khuôn mặt có trong tập dữ liệu. Thời gian dán 
nhãn là thời gian quyết định ID khuôn mặt có 
trong tập dataset. Độ chính xác là kết quả dán 
nhãn lần đầu tiên so với nhãn trong tập dữ liệu. 

3.3.2 Theo dõi dùng KCF 
Kết quả nhận diện khuôn mặt khi người 

di chuyển và thay đổi điều kiện ánh sáng: 
- Theo dõi được khuôn mặt di chuyển tốc độ 

cao, lớn hơn 2 m/s. 
- Có thể theo dõi góc nghiêng, góc ngẩng, 

đằng sau, một phần bị che của khuôn mặt 
- Chưa có khả năng cân chỉnh kích thước vùng 

theo dõi để tính khoảng cách đối tượng. 
- Khi đặt trên robot, khả năng sẽ dễ bị mất 

vùng theo dõi hơn do camera bị rung khi 
robot di chuyển thay đổi đột ngột, hiện tượng 
ngược sáng. 
 

3.3.3 Di chuyển robot 
Thử nghiệm khi robot di chuyển: 
- Robot theo dõi và di chuyển ổn định 
- Khoảng cách từ người đến robot được đảm 

bảo 1m 
Do robot phụ thuộc vào phần nhận dữ liệu về 

nên nếu bị mất vùng theo dõi robot sẽ tự động 
dừng. 
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Hình 10: Một số hình ảnh thực tế của robot
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2017. Tỉ lệ trì hoãn và huỷ chuyến của ba hãng 
Hàng không lớn nhất nước ta hiện nay lần lượt 
là 19.9% với hãng Hàng không Jetstar, 14,4% 
với Vietjet Air và 9.11% với VN Airlines (được 
mô tả thông qua hình 1).  

Chính vì vậy, vấn đề nghiên cứu về sắp xếp 
lịch bay sao cho tối ưu nhất để tận dụng tối đa 
nguồn lực của hãng Hàng không đang được chú 
trọng phát triển ở Việt Nam nói riêng và thế giới 
nói chung. 

 
Hình 1: Tình trạng chậm chuyến bay của các 

hãng Hàng không Việt Nam [1] 
Trong nghiên cứu của Michelle Dunbar và 

các cộng sự [2] đã đề cập đến việc để bảo đảm 
tính khả thi và có thể thực hiện các lịch bay 
thường được sắp xếp theo từng giai đoạn với 
từng bước khác nhau như: sắp xếp thời gian bay, 
sắp xếp tàu bay, sắp xếp đường bay, sắp xếp đội 
bay, với quyết định từ giai đoạn này sẽ ảnh 
hưởng đến giai đoạn tiếp theo. Trong đó việc sắp 
xếp đội bay khi bị chậm chuyến giữ vai trò quan 
trọng, vì vậy Dunbar dựa trên thuật toán heuristic 
đưa ra mô hình tính toán có khả năng sắp xếp lại 
thời gian và lịch làm việc của phi hành đoàn 
ngẫu nhiên dựa trên các thông tin chi tiết. Nghiên 
cứu của Saba Neyshabouri trong đề tài “Tối đa 
hóa lập kế hoạch đội bay của hãng hàng không” 
[3] đưa ra bài toán tối ưu hoá lợi nhuận khai thác 
đội bay cho hãng Hàng không Lufthansa dựa 
trên phương pháp Greedy. Một nghiên cứu khác 
của Sivakumar Rathinam và các cộng sự [4] đã 
đưa ra mô hình ILP kết hợp với giải thuật 
“Branch and Bound” nhằm tối thiểu hóa thời 
gian lăn của 25 tàu bay chuẩn bị khởi hành tại 
sân bay Dallas Fort Worth International Airport 
trong 30 phút (theo đó mỗi một tàu bay được xác 
định hoạt động trên một đường lăn một chiều). 
Các đề tài này đã trình bày được các phương thức 
và thuật toán để tạo ra mô hình tối ưu cho việc 

tái sắp xếp lịch bay khi có sự cố. Tuy nhiên, tại 
Việt Nam hiện nay vấn đề nghiên cứu xây dựng 
một phần mềm mô phỏng tái sắp xếp lịch bay 
vẫn chưa được nghiên cứu. Các hãng Hàng 
không vẫn đang sắp xếp bán tự động hoặc sử 
dụng các phần mềm thuê của nước ngoài với chi 
phí lớn, việc này khiến gia tăng chi phí hoạt động 
của các hãng Hàng không và gây hao tốn nguồn 
nhân lực cho việc tái sắp xếp lịch bay. 

Trước tình hình trên, nhóm tác giả xây dựng 
phần mềm mô phỏng tái sắp xếp lịch bay khi xảy 
ra sự cố dựa trên mô hình ILP nhằm đáp ứng các 
yêu cầu cơ bản nhất theo luật Hàng không Việt 
Nam đối với một lịch bay của một hãng Hàng 
không. Kết quả từ chương trình được so sánh với 
kết quả tái sắp xếp thực tế của hãng Hàng không 
Jetstar nhằm đánh giá độ hiệu quả của mô hình 
tính toán đã sử dụng. 

Các nội dung của bài báo được tổ chức như 
sau: Trong phần 2, cách thức thu thập và phân 
tích dữ liệu sẽ được trình bày. Mô hình thuật toán 
sử dụng để xây dựng phần mềm được mô tả 
trong phần 3. Phần 4 cung cấp các kết quả và so 
sánh thực tế. Cuối cùng, các kết luận được trình 
bày trong phần 5. 

 
2. THU THẬP, PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 

 
Để phục vụ cho việc nghiên cứu, xây dựng 

mô hình tính toán và phần mềm sắp xếp lịch bay 
(bao gồm cả phi hành đoàn), cần xác định một 
số các thông tin chuyến bay cụ thể gồm: 

 Số hiệu chuyến bay 
 Thời gian cất cánh 
 Thời gian hạ cánh 
 Sân bay cất cánh, sân bay hạ cánh 

Ngoài yếu tố về thời gian hoạt động, các sân 
bay còn có nhiều yếu tố tác động làm ảnh hưởng 
đến việc khai thác ví dụ khả năng cung cấp các 
dịch vụ mặt đất như xe điện, xe khí nóng, xe khí 
lạnh… những phương tiện này dùng để hỗ trợ 
tàu bay khi có sự cố như hỏng động cơ phụ… 
Tình trạng tàu bay: Thông thường tàu bay có thể 
bay 24/24 tuy nhiên cũng có trường hợp các tàu 
bay bị giới hạn về thời gian bay trong ngày 
nhằm đảm bảo các yêu cầu về bảo dưỡng. Các 
tàu bay hiện đại cơ bản có thể bay đến hầu hết 
tất cả các sân bay/quốc gia, tuy nhiên khi bay 
qua mỗi vùng lãnh thổ (trong và ngoài nước) thì 
đều có các yêu cầu riêng về trang thiết bị. Điều 
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này có thể gây hạn chế đến các tàu bay khi sắp 
xếp đến các sân bay này (Ví dụ để bay Nhật tàu 
bay cần trang bị hệ thống TCAS 7.1 hay bay 
Hong Kong phải đáp ứng hệ thống RNP1). 
Thành viên phi hành đoàn mỗi chuyến bay: 
thông thường bao gồm 1 cơ trưởng, 1 cơ phó, 1 
tiếp viên trưởng, 3 tiếp viên. Mỗi một thành viên 
đều có một thời gian thực hiện nhiệm vụ tối đa 
trong ngày. Yêu cầu trong quá trình lập lịch bay 
là đảm bảo các thành viên phi hành đoàn được 
dừng lại đúng địa điểm khi kết thúc. 
Những thông tin trên là những thông tin cần 
thiết cho việc lập kế hoạch bay cụ thể, tối ưu 
hiệu quả hoạt động bay. Việc thu thập các thông 
tin này được thực hiện qua hai cách: 
Cách một: Tìm kiếm gián tiếp thông qua các 
website chính thức của các hãng. 
Cách hai: Tìm kiếm trực tiếp, những dữ liệu có 
thể được cung cấp từ các hãng. Nguồn thông tin 
này có thể giúp ta có một cách đầy đủ hơn về 
các thông số của chuyến bay như loại tàu bay, 
số hiệu tàu bay, phi hành đoàn.  
Hai hình thức trên sẽ được sử dụng để làm dữ 
liệu đầu vào cho việc thiết kế lịch bay giả định 
cũng như ra quyết định sắp xếp lịch bay. 
Các dữ liệu khai thác được lấy từ thực tế của các 
hãng Hàng không hoạt trên lãnh thổ Việt Nam 
hiện nay như Vietjet, Jetstar. Đối với hãng Hàng 
không Jetstar theo báo cáo hoạt động tính đến 
ngày 31/03/2017, hãng Hàng không này chỉ có 
65.2% số chuyến bay có thời gian khởi hành 
thực tế nhiều hơn dự kiến ít hơn 15 phút, và chỉ 
có 54,3% số chuyến có thời gian hạ cánh thực tế 
nhiều hơn dự kiến ít hơn 15 phút. Thời gian khởi 
hành và hạ cánh đúng giờ chỉ chiếm 39.2% và 
27.6% tổng số các chuyến bay được thực hiện. 
Cũng trong thời gian này số chuyến bay bị huỷ 
lên tới 146 chuyến, trong đó các chuyến bay nội 
địa chiếm 5.4% tổng số chuyến bay nội địa và 
chuyến bay quốc tế chiếm 2.1% tổng số chuyến 
bay quốc tế. Từ các số liệu trên, vấn đề chậm 
chuyến, hủy chuyến xuất hiện với tần suất tương 
đối lớn, đòi hỏi phải có phương pháp sắp xếp lại 
chuyến bay nhanh chóng và hiệu quả là vô cùng 
quan trọng. 

3. MÔ HÌNH THUẬT TOÁN

Với dữ liệu đầu vào được lấy từ một lịch bay 
ban đầu với các thông tin là số tàu bay, thời gian 
cất hạ cánh các chuyến bay, thông tin về phi hành 

đoàn cũng như những ràng buộc về nối chuyến, 
bảo dưỡng thì một mô hình ILP được đề xuất để 
sử dụng tính toán trong bài toán này. Trong bài 
toán này, để đơn giản tạm xem như các sân bay 
đều hoạt động 24/24, các tàu bay của hãng là 
cùng một loại và không có các ràng buộc về chi 
phí hoạt động, nhiên liệu tàu bay (được mô tả 
qua hình 2). Ý nghĩa và nội dung của các dữ liệu 
đầu vào này được trình bày trong phần 2 trên. 

Hình 2: Các dữ liệu đầu vào và đầu ra 

Mục tiêu của nhóm tác giả là xây dựng mô 
hình tính toán mô phỏng tái sắp xếp lịch bay 
nhằm giảm thiểu tổng thời gian trì hoãn các 
chuyến bay, căn cứ vào tình hình khai thác thực 
tế của các hãng Hàng không nhóm tác giả lựa 
chọn bốn sự cố thường xuyên xảy ra cụ thể là: 
 Một (hoặc nhiều) tàu bay không thể khai thác

cả ngày.
 Một (hoặc nhiều) tàu bay khởi hành sau một

giờ cụ thể.
 Một tàu bay hạ cánh trước một giờ cụ thể.
 Giới hạn sân bay khai thác với một (hoặc

nhiều) tàu bay.
Để mô tả các dữ liệu đầu vào, ta sẽ có các

biến quyết định của bài toán như sau: 
AC: tập các tàu bay có thể sử dụng. 
FN: tập các chuyến bay được thực hiện trong 

ngày. 
TD: tập thời gian khởi hành ban đầu của tất 

cả các chuyến bay được thực hiện. 
DE: tập các sân bay khởi hành của tất cả của 

các chuyến bay được thực hiện. 
AR: tập các sân bay hạ cánh của tất  cả các 

chuyến bay được thực hiện. 
𝐹𝑇𝑗: hằng số, thời gian bay chuyến bay j.
𝐺𝑇𝑗: hằng số, thể hiện thời gian ground time

giữa 2 chuyến bay bất kì. 
𝑇𝐷,𝑗: hằng số, là thời gian khởi hành ban đầu

của chuyến bay j. 
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𝑇𝐴,𝑗: hằng số, thời gian hạ cánh của chuyến 
bay j. 

𝑥𝑗
𝑖:  biến nhị phân, bằng 1 nếu chuyến bay j 

do tàu i thực hiện trong lịch bay, bằng 0 cho các 
trường hợp còn lại. 

𝑥𝑗𝑘
𝑖 :  biến nhị phân, bằng 1 nếu tàu bay i thực 

hiện chuyến bay k ngay sau chuyến bay j, bằng 
0 cho các trường hợp còn lại. 

𝑡𝑑,𝑗
𝑖 : thời gian khởi hành thực tế của chuyến 

bay j do tàu bay i thực hiện. 
𝑡𝑎,𝑗

𝑖 : thời gian hạ cánh thực tế của chuyến bay 
j do tàu bay i thực hiện. 

Để đáp ứng yêu cầu về hoạt động của tàu bay 
theo luật Hàng không cần xây dựng các phương 
trình ràng buộc cơ bản thể hiện mối quan hệ giữa 
các dữ liệu đầu vào: 

Ràng buộc cơ bản: mỗi một chuyến bay 
phải được thực hiện bởi một tàu bay duy nhất. 

∑ 𝑥𝑗
𝑖 = 1   ∀𝑗 ∈ 𝐹𝑁     ∀𝑖∈𝐴𝐶   (1) 

Ràng buộc về sân bay cất hạ cánh và thời 
gian quay đầu: Với một chuyến bay bất kì j đều 
có một tập các chuyến bay J (là tập con của FN) 
có sân bay khởi hành trùng với sân bay hạ cánh 
của j. Và một tập các chuyến bay J’(là tập con 
của FN) có sân bay hạ cánh trùng với sân bay 
khởi hành của j. 

Khi đó phương trình 𝑥𝑗
𝑖 trong phương trình 

(1) được diễn giải một cách chi tiết như sau: 
𝑥𝑗

𝑖 = ∑ 𝑥𝑗𝑘
𝑖  𝑘∈𝐽 và  𝑥𝑗

𝑖 = ∑ 𝑥𝑘𝑗
𝑖

𝑘∈𝐽′  (2) 
Ràng buộc về chuyến bay đầu ngày và 

cuối ngày: Đây là 2 ràng buộc khá quan trọng 
vì nó quyết định việc một tàu bay thực hiện 
chuyến đầu tiên hoặc kết thúc là những chuyến 
bay như thế nào. 

Để đơn giản đồng nhất về khái niệm tập hợp 
các chuyến bay và chuyến bay, định nghĩa 
“chuyến bay mặc định khởi hành” và “chuyến 
bay mặc định kết thúc” được xây dựng. 

+ “Chuyến bay mặc định khởi hành” 
(MDKH): Chuyến bay này thể hiện rằng, nếu 
tàu bay i giả sử bắt đầu được khai thác từ sân 
bay Sài Gòn thì chuyến bay mặc định khởi hành 
của nó sẽ là i: Sài Gòn-Sài Gòn. Chuyến bay 
đầu tiên của nó là tập các chuyến bay có sân bay 
khởi hành trùng với sân bay hạ cánh của chuyến 
bay mặc định khởi hành. 
      𝑡𝑎,𝑖′

𝑖 =  𝑡𝑑,𝑖′
𝑖     (3) 

+ “Chuyến bay mặc định kết thúc” 
(MDKT): Chuyến bay này thể hiện rằng, nếu 
tàu bay i giả sử sẽ muốn được kết thúc lịch trình 
khai thác tại Hà Nội thì chuyến bay mặc định 
kết thúc của nó sẽ là i’’: Hà Nội - Hà Nội. 
     𝑡𝑎,𝑖′′

𝑖 =  𝑡𝑑,𝑖′′
𝑖     (4) 

Lưu ý: MDKT chỉ dùng khi chỉ định chính 
xác một tàu bay nào cần kết thúc ở đâu. Khi đó 
với tập các tàu bay AC sẽ có tập các chuyến bay 
MDKH và MDKT. 

Chuyến bay đầu tiên sẽ được xây dựng như 
sau: 

Với một chuyến bay j thuộc B là tập các 
chuyến bay có thể kết nối với MDKH của tàu 
bay i thì: 
      ∑ 𝑥𝑖′𝑗

𝑖
𝑗∈𝐵 = 1   (5) 

Khi đó chuyến bay kết thúc nếu có sẽ được 
xây dựng như sau:  

Với một chuyến bay j thuộc A là tập các 
chuyến bay có thể kết nối với MDKT của tàu 
bay i thì: 
      ∑ 𝑥𝑗𝑖′′

𝑖
𝑗∈𝐴 = 1   (6) 

Ràng buộc về thời gian cất cánh thực tế: 
Mỗi một chuyến bay sau khi sắp xếp thì thời 
gian khởi hành mới không thể lớn hơn thời gian 
khởi hành được bố trí ban đầu (quy định của cục 
Hàng Không Việt Nam) 
      𝑡𝑑,𝑗

𝑖 ≥ 𝑇𝐷,𝑗𝑥𝑗
𝑖(∀𝑗 ∈ 𝐹𝑁, 𝑖 ∈ 𝐴𝐶) (7) 

Ràng buộc về thời gian bay: mỗi một 
chuyến bay j đều có một thời gian bay (khoảng 
thời gian giữa một lần cất – hạ cánh cụ thể): 
      𝑡𝑎,𝑗

𝑖 − 𝑡𝑑,𝑗
𝑖 = 𝐹𝑇𝑗      ∀𝑗 ∈ 𝐹𝑁 (8) 

Khi đó thời gian khởi hành của chuyến bay k 
được thực hiện ngay sau j được tính như sau: 

𝑡𝑑,𝑘
𝑖 ≥ 𝑡𝑎,𝑗

𝑖 + 𝐺𝑇𝑘 ∑ 𝑥𝑗𝑘
𝑖

𝑘∈𝐽 ;  𝑗, 𝑘 ∈ 𝐹𝑁(9) 
Sau khi tiến hành tái sắp xếp lịch bay, công 

việc tiếp theo là phải tiến hành sắp xếp lại tổ bay 
thực hiện chuyến bay đó, việc sắp xếp lại tổ bay 
cũng có những ràng buộc nhất định. Vì vậy, cần 
xây dựng thêm các biến cụ thể sau: 

𝑧𝑗
𝑖 : biến nhị phân, thể hiện chuyến bay j 

được tổ bay i thực hiện. 
𝑧𝑗𝑘

𝑖 : biến nhị phân, thể hiện chuyến bay k sau 
j được tổ bay i thực hiện. 

𝑧𝑖: biến nhị phân, thể hiện tổ bay i có thực 
hiện chuyến bay trong lịnh khai thác. Bằng 1 
nếu tổ bay i thực hiện ít nhất một chuyến bay. 
Bằng 0 nếu không thực hiện chuyến bay nào. 
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hoaõn daøi nhaát vaø soá toå bay söû duïng ñöôïc so saùnh 
vôùi caùc keát quaû thöïc teá töø caùch saép xeáp cuûa moät 
haõng Haøng khoâng. Keát quaû ñaït ñöôïc laø xaây 
döïng ñöôïc moät phaàn meàm tính toaùn moâ phoûng 
taùi saép xeáp keá hoaïch bay. Vôùi moãi chuyeán bay 
ñöôïc theå hieän thoâng qua moät khoái hình chöõ nhaät 
vôùi ñaày ñuû thoâng tin cuï theå bao goàm: soá hieäu 
chuyeán bay, thôøi gian caát caùnh, haï caùnh, saân bay 
caát caùnh, saân bay haï caùnh (moâ taû qua hình 4).

     Keát quaû toång thôøi gian trì hoaõn, thôøi gian trì 
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TÓM TẮT
Bài viết nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao động tại
các doanh nghiệp hàng không trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở lý thuyết, các 
nghiên cứu trước có liên quan và kết quả thảo luận, nghiên cứu đã phát triển một mô hình nghiên 
cứu gồm 6 yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao động. Nghiên cứu sử
dụng một mẫu khảo sát gồm 180 người lao động đang công tác trong các doanh nghiệp hàng không 
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và kỹ thuật phân tích số liệu dựa trên phần mềm SPSS. Kết
quả nghiên cứu chỉ ra rằng, có 4 yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người lao 
động là: (1) Công việc và Đào tạo; (2) Điều kiện làm việc; (3) Cấp trên; (4) Lương, thưởng và phúc 
lợi. Kết quả của nghiên cứu đóng góp vào thực tiễn quản trị, giúp các doanh nghiệp hiểu rõ các yếu
tố tác động đến sự hài lòng của người lao động, từ đó có các biện pháp để nâng cao sự hài lòng của
họ nhằm đạt được các mục tiêu chung của tổ chức, doanh nghiệp.

Từ khóa: Sự hài lòng, người lao động, doanh nghiệp hàng không.

ABSTRACT

The current paper investigates the factors affecting employee job satisfaction in aviation enterprises 
in Ho Chi Minh City. Based on theoretical background, relevant research and discussion results, 
the study has developed a research model of six factors affecting employee job satisfaction. The 
study used a sample of 180 employees working in aviation enterprises in Ho Chi Minh City and 
data analysis techniques based on SPSS software. The research results show that there are four 
factors that affect job satisfaction of employees: (1) Job and Training; (2) Working conditions; (3) 
Superior; (4) Wages, bonuses and benefits. The results of the research contribute to the practice of 
governance, helping businesses to understand the factors that affect employee satisfaction, thereby 
improving the satisfaction of employees to achieve the common goals of organizations and 
enterprises.

Keywords: Job satisfaction, employees,  aviation enterprises.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
 

 Trong một môi trường kinh doanh luôn 
thay đổi và biến động như ngày nay, các doanh 
nghiệp (DN) ngày càng chú trọng hơn vấn đề 
xây dựng nguồn nhân lực, nhất là tuyển chọn 
đúng người cho đơn vị mình. Bên cạnh đó, DN 
còn phải biết cách giữ chân nhân viên của 
mình, nhất là những nhân viên nòng cốt, giữ 
vai trò chủ chốt. Sự ổn định trong đội ngũ nhân 
viên sẽ giúp DN tiết kiệm được thời gian và chi 
phí (tuyển dụng, đào tạo, v.v.), giảm các sai sót 
(do nhân viên mới gây ra khi chưa quen với 
công việc mới), tạo niềm tin và tinh thần đoàn 
kết trong nội bộ DN. Từ đó, nhân viên sẽ xem 
DN là nơi lý tưởng cho họ phát huy năng lực 
của mình, cũng như gắn bó lâu dài với DN. 
Hơn thế nữa, sự ổn định này sẽ giúp DN hoạt 
động hiệu quả hơn, tạo được sự tin cậy của 
khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ 
của mình. Vậy làm thế nào để xây dựng được 
đội ngũ nhân viên ổn định cho DN? Nhiều 
nghiên cứu trong và ngoài nước cho rằng cần 
tạo ra sự hài lòng trong công việc cho người 
lao động (NLĐ). Khi đã có được sự hài lòng 
công việc, NLĐ sẽ có động lực làm việc tích 
cực hơn, từ đó dẫn đến hiệu suất và hiệu quả 
công việc cao hơn. Đây cũng là điều mà các 
DN mong muốn đạt được từ nhân viên của 
mình. Theo Luddy (2005), nhân viên không có 
sự hài lòng trong công việc sẽ dẫn đến năng 
suất lao động của họ thấp, ảnh hưởng đến sức 
khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. NLĐ có sự 
hài lòng trong công việc sẽ ít đổi chỗ làm và ít 
nghỉ việc hơn. 

Hàng không là một trong những ngành 
đã và đang đóng góp rất nhiều trong việc thúc 
đẩy kinh tế phát triển, tăng thu ngoại tệ, cải 
thiện cán cân thanh toán, đồng thời mở rộng 
trao đổi hàng hóa, giao lưu văn hóa, quảng bá 
hình ảnh đất nước Việt Nam với thế giới. Với 
vai trò đặc biệt quan trọng như vậy nên việc ổn 
định, giữ chân NLĐ trong các DN hàng không 
có ý nghĩa hết sức quan trọng. Làm thế nào để 
NLĐ luôn làm việc hết mình, đi đâu cũng cảm 
thấy tự hào là thành viên của DN, cống hiến 
hết mình cho tổ chức và thúc đẩy sự phát triển 
của DN? Với ngành hàng không chưa có đề tài 
nghiên cứu nào nghiên cứu về sự hài lòng của 
NLĐ trong công việc. Đây chính là lý do bài 
viết này nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến 
sự hài lòng của người lao động trong công việc 

tại các doanh nghiệp hàng không trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh. 

 
2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH 
NGHIÊN CỨU 
2.1. Sự hài lòng trong công việc của người 
lao động 

Trong nhiều thập kỷ qua, đã có rất nhiều 
tác giả đưa ra các định nghĩa về sự hài lòng 
trong công việc của người lao động. Một trong 
các định nghĩa đầu tiên về sự hài lòng công 
việc và được trích dẫn nhiều nhất có thể kể đến 
là định nghĩa của Hoppock năm 1957 (Scott và 
đồng sự, 1960). Tác giả cho rằng, việc đo 
lường sự hài lòng công việc bằng hai cách: (1) 
đo lường sự hài lòng công việc nói chung và 
(2) đo lường sự hài lòng công việc ở các khía 
cạnh khác nhau liên quan đến công việc.  

Theo Spector (1997) sự hài lòng công 
việc đơn giản là việc người ta cảm thấy thích 
công việc của họ và các khía cạnh công việc 
của họ như thế nào. Vì nó là sự đánh giá 
chung, nên nó là một biến về thái độ. Ellickson 
và Logsdon (2002) cho rằng sự hài lòng công 
việc được định nghĩa chung là mức độ NLĐ 
yêu thích công việc của họ, đó là thái độ dựa 
trên sự nhận thức của người nhân viên (tích 
cực hay tiêu cực) về công việc hoặc môi trường 
làm việc của họ. Nói đơn giản hơn, môi trường 
làm việc càng đáp ứng được các nhu cầu, giá 
trị và tính cách của NLĐ thì độ hài lòng công 
việc càng cao. Như vậy, có rất nhiều định 
nghĩa về sự hài lòng công việc, nhưng ta có thể 
rút ra được rằng sự hài lòng của NLĐ là sự 
được đáp ứng nhu cầu và mong muốn của con 
người trong môi trường làm việc. Khi những 
nhu cầu và mong muốn được đáp ứng thích 
đáng thì sự hài lòng của NLĐ sẽ tăng lên, điều 
này tác động tích cực đến DN. 

 
2.2. Các mô hình nghiên cứu về sự hài lòng 
trong công việc 
2.2.1. Mô hình JDI (Job Discriptive Index – 
Chỉ số mô tả công việc) 

Smith, Kendall và Hulin (1969) của 
trường Đại học Cornell đã xây dựng chỉ số mô 
tả công việc (Job Discriptive Index - JDI) và 
được đánh giá rất cao về cả mặt lý thuyết và 
thực tiễn. Mô hình JDI được xem là sở hữu các 
nội dung tốt, các khái niệm có cơ sở và đáng 
tin cậy. JDI cũng được xem là công cụ nên lựa 
chọn để đánh giá mức độ hài lòng trong công 
việc. Mô hình này đánh giá mức độ hài lòng 
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           Döïa treân cô sôû cuûa caùc hoïc thuyeát vaø caùc 
moâ hình nghieân cöùu veà söï haøi loøng trong coâng 
vieäc, moâ hình caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán söï haøi
loøng cuûa NLÑ trong coâng vieäc taïi caùc DN haøng 
khoâng treân ñòa baøn TP.HCM ñöôïc ñeà xuaát goàm 
7 yeáu toá: (1) Löông, thöôûng vaø phuùc lôïi; (2) 
Ñaëc ñieåm coâng vieäc; (3) Ñieàu kieän laøm vieäc; 
(4) Caáp treân; (5) Ñoàng nghieäp; (6) Ñaøo taïo vaø 
thaêng tieán, (7) Söï haøi loøng trong coâng vieäc.
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H6: Đào tạo và thăng tiến có ảnh hưởng 
cùng chiều đến sự hài lòng của NLĐ trong 
công việc. 

Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết sẽ 
được kiểm định thông qua phân tích hồi quy. 
Phương trình hồi quy được thể hiện như sau: 
Y = b + a1X1 + a2X2 + a3X3 + a4X4+ a5X5 + 
a6X6 

Trong đó: Y là sự hài lòng trong công 
việc của người lao động; X1 là lương, thưởng 
và phúc lợi; X2 là đặc điểm công việc; X3 là 
điều kiện làm việc, X4 là cấp trên; X5 là đồng 
nghiệp; X6 là đào tạo và thăng tiến. 

 
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
3.1. Thiết kế mẫu nghiên cứu 

Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng 
Ngọc (2005) cho rằng số lượng mẫu cần 4 hay 
5 số lượng biến quan sát. Nghiên cứu này có 
tất cả 30 biến quan sát cần tiến hành phân tích 
nhân tố, nên số mẫu tối thiểu cần thiết đối với 
đề tài nghiên cứu này là 30 x 5 = 150. Vì vậy 
mô hình và các giả thuyết đề xuất được kiểm 
định dựa vào bộ dữ liệu được thu thập từ một 
mẫu gồm 180 người lao động với phương pháp 
chọn mẫu phi xác suất thuận tiện. 
3.2. Thang đo 

Thang đo Tiền lương, thưởng và phúc 
lợi (5 biến quan sát); Cấp trên (5 biến quan 
sát); Đào tạo và thăng tiến (4 biến quan sát) 
được xây dựng dựa trên thang đo gốc của 
Smith, Kendall & Hulin (1969), Weiss (1967), 
Trần Kim Dung (2005). Thang đo Điều kiện 
làm việc (4 biến); Đồng nghiệp (4 biến); Đặc 
điểm công việc (4 biến) được điều chỉnh từ 
thang đo gốc của Smith, Kendall & Hulin 
(1969), Trần Kim Dung (2005). 

Thang đo Sự hài lòng trong công việc 
(4 biến quan sát) được kế thừa từ thang đo gốc 
của Trần Kim Dung (2005). 

Thang đo Likert 5 mức độ với mức đồng 
ý tăng dần: 1 - Rất không đồng ý; 2 - Không 
đồng ý; 3 - Không có ý kiến; 4 - Đồng ý; 5 - 
Rất đồng ý được sử dụng để đo lường mức độ 
các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong 
công việc của người lao động. Các thông tin cá 
nhân của đối tượng khảo sát (giới tính, độ tuổi, 
số năm làm việc, phương thức làm việc, trình 
độ học vấn, thu nhập bình quân), nghiên cứu sử 
dụng thang đo định danh, thang đo tỉ lệ. 

 
3.3. Phương pháp phân tích số liệu 

Sau khi dữ liệu được thu thập, phần 
mềm SPSS 20 được sử dụng để thống kê mô tả 
số liệu, kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng 
hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố 
khám phá (EFA), xác định các hệ số tương 
quan và phân tích hồi quy tuyến tính, kiểm 
định sự khác nhau của các giá trị trung bình. 

 
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
4.1. Kiểm định độ tin cậy của thang đo  

Thang đo được đánh giá là tốt khi hệ số 
Cronbach’s Alpha tổng thể lớn hơn 0,6 và hệ 
số tương quan biến tổng thể của các biến quan 
sát lớn hơn 0,3 (Nguyễn Đình Thọ, 2012). Kết 
quả kiểm định độ tin cậy của thang đo trong 
nghiên cứu này cho thấy, 07 thang đo đều đạt 
được độ tin cậy có ý nghĩa, cụ thể là thang đo 
Lương, thưởng và phúc lợi (Cronbach’s Alpha 
= 0,818); thang đo Điều kiện làm việc 
(Cronbach’s Alpha = 0,724); thang đo Cấp 
trên (Cronbach’s Alpha = 0,880); thang đo 
Đồng nghiệp (Cronbach’s Alpha = 0,892); 
thang đo Đào tạo và thăng tiến (Cronbach’s 
Alpha = 0,872); thang đo Sự hài lòng chung 
trong công việc (Cronbach’s Alpha = 0,871). 

Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang 
đo Đặc điểm công việc cho thấy, hệ số tương 
quan biến – tổng của biến CV4 = 0,223 < 0,3 
nên phải loại bỏ. Giá trị Cronbach’s Alpha của 
thang đo này sau khi loại bỏ biến CV4 là 
0.795. Như vậy từ 30 biến quan sát ban đầu, 
nghiên cứu còn lại 29 biến quan sát và tiếp tục 
đưa vào để phân tích EFA. 

 
4.2. Kết quả phân tích EFA 
 

Kết quả chạy lần hai phân tích nhân tố 
khám phá các thang đo trong mô hình với 29 
biến quan sát có hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,50 
(xem bảng 1). Từ 29 biến quan sát ban đầu còn 
lại 28 biến quan sát gộp thành 6 yếu tố trong 
mô hình và được điều chỉnh, đặt tên lại như 
sau: 

Yếu tố 1 (F1), có sự tương quan chặt chẽ 
với các biến CV2, DT4, DT2, CV3, DT3, CV1, 
DT1; được mã hóa thành biến CD và đặt tên là 
“Công việc và đào tạo”. 
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Bảng 1. Kết quả phân tích nhân tố EFA 

Stt 
Biến 
quan 
sát 

Nhân tố  

1 2 3 4 5 6 

1 CV2 0,801      

2 DT4 0,735      

3 DT2 0,712      

4 CV3 0,701      

5 DT3 0,662      

6 CV1 0,661      

7 DT1 0,549      

8 CT2  0,783     

9 CT1  0,768     

10 CT3  0,731     

11 CT4  0,669     

12 CT5  0,664     

13 DN3   0,878    

14 DN2   0,860    

15 DN1   0,831    

16 DN4   0,793    

17 TL1    0,806   

18 TL4    0,799   

19 TL3    0,636   

20 TL5    0,628   

21 TL2    0,604   

22 DK2     0,855  

23 DK1     0,733  

24 DK3     0,729  

25 HL1      0,869 
26 HL2      0,848 
27 HL3      0,845 
28 HL4      0,837 

 
Yếu tố 2 (F2), qua phân tích EFA vẫn 

giữ nguyên 5 biến quan sát. Giữ nguyên tên 
cho yếu tố này là “Cấp trên”, mã hóa thành 
biến CT. 

Yếu tố 3 (F3), qua phân tích EFA vẫn 
giữ nguyên 4 biến quan sát. Giữ nguyên tên 
cho yếu tố này là “Đồng nghiệp”, mã hóa 
thành biến DN. 

Yếu tố 4 (F4), qua phân tích EFA vẫn 
giữ nguyên 5 biến quan sát. Giữ nguyên tên 
cho nhân tố này là “Lương, thưởng và phúc 
lợi”, mã hóa thành biến TL. 

Yếu tố 5 (F5), có sự tương quan chặt chẽ 
giữa 3 biến quan sát: DK1, DK2, DK3 thuộc 
thang đo “Điều kiện làm việc”. Giữ nguyên tên 
cho nhân tố này là “Điều kiện làm việc”, mã 
hóa thành biến DK. 

Yếu tố 6 (Y – sự hài lòng chung trong 
công việc) không có sự thay đổi sau khi phân 
tích nhân tố khám phá. 

Dựa trên kết phân tích EFA, các giả 
thuyết được kiểm định có sự điều chỉnh lại như 
sau: 

H1: Công việc và Đào tạo có ảnh hưởng 
cùng chiều đến sự hài lòng trong công việc 

H2: Cấp trên có ảnh hưởng cùng chiều 
đến sự hài lòng trong công việc 

H3: Đồng nghiệp có ảnh hưởng cùng 
chiều đến sự hài lòng trong công việc 

H4: Lương, thưởng và phúc lợi có ảnh 
hưởng cùng chiều đến sự hài lòng trong công 
việc 

H5: Điều kiện làm việc có ảnh hưởng 
cùng chiều đến sự hài lòng trong công việc 

 
4.3. Kết quả phân tích tương quan giữa các 
biến trong mô hình nghiên cứu 

Mối tương quan tuyến tính giữa biến phụ 
thuộc (Y) và từng biến độc lập (F1, F2, F3, F4, 
F5) thông qua ma trận tương quan với giá trị 
kiểm định hệ số tương quan Pearson. 

Kết quả phân tích cho thấy Sự hài lòng 
chung trong công việc của NLĐ (Y) có tương 
quan tuyến tính với 4 biến độc lập gồm: F1 
(Công việc và Đào tạo), F2 (Cấp trên), F4 
(Lương, thưởng và phúc lợi), F5 (Điều kiện 
làm việc) vì đều có Sig. < 0,05. Sự hài lòng 
chung trong công việc của NLĐ (Y) không có 
tương quan tuyến tính với biến độc lập F3 
(Đồng nghiệp) vì Sig.=0,311 > 0,05 nên loại bỏ 
biến này. 
4.4. Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính 

Từ kết quả hồi quy đa biến, phương trình 
hồi quy tuyến tính đo lường mức độ hài lòng 
trong công việc của NLĐ (Y) tại các DN hàng 
không trên địa bàn TP.HCM được xác định 
như sau: 
Y = 2,132 + 0,540*F1 + 0,240*F2 + 0,185*F4 
+ 0,322*F5 
Hay: 
Sự hài lòng trong công việc = 2,132 + 
0,540*Công việc và Đào tạo + 0,240*Cấp trên 
+ 0,185*Lương, thưởng và phúc lợi + 
0,322*Điều kiện làm việc 
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           - Yeáu toá aûnh höôûng coù möùc ñoä lôùn thöù
hai ñeán söï haøi loøng cuûa NLÑ trong coâng vieäc 
laø “Ñieàu kieän laøm vieäc” vôùi heä soá taùc ñoäng laø 
0,322. Keát quaû naøy phuø hôïp vôùi nghieân cöùu 
cuûa Traàn Kim Dung (2005) vaø Schemerhon 
(1993) khi cho raèng ñieàu kieän laøm vieäc coù 
aûnh höôûng ñeán söï haøi loøng cuûa NLÑ. Haøng 
khoâng laø lónh vöïc kinh teá vaän taûi aùp duïng kyõ 
thuaät coâng ngheä cao, hieän ñaïi vôùi hoaït ñoäng
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Mặc dù được xem là một nhân tố quan 
trọng ảnh hưởng đến quyết định và hành vi 
mua hàng của người tiêu dùng, tính công bằng 
về giá gần đây trở thành một trong những đề tài 
được bàn luận khi nói tới lý thuyết về giá cả 
(Bolton, Warlop và Alba 2003). Bên cạnh đó, 
chỉ có một ít nghiên cứu về nhận thức tính 
công bằng của giá của khách hàng được thực 
hiện trong lĩnh vực khách sạn và hàng không, 
trong khi đa phần các đề tài đều tìm hiểu về 
chiến lược giá cả đứng ở góc độ nhà quản lý 
(Chung 2000; Buckley 2007). Bên cạnh đó, 
hầu như các nghiên cứu trước đây về tính công 
bằng của giá chỉ tập trung tại thị trường các 
nước phát triển (Mỹ, Úc, Phần Lan,…). Hầu 
như rất ít nghiên cứu được thực hiện tại thị 
trường các nước đang phát triển, đặc biệt là 
Việt Nam. 

Nghiên cứu sẽ giúp cho hãng hàng 
không, đặc biệt là mô hình hàng không chi phí 
thấp dễ dàng hơn trong việc xây dựng các 
chính sách về dịch vụ bổ sung. Góp phần đóng 
góp vào định hướng nâng cao hiệu quả hoạt 
động và doanh thu các dịch vụ bổ sung nói 
riêng và sự phát triển lớn mạnh, bền vững của 
ngành hàng không nói chung. 

 
2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH 

NGHIÊN CỨU 
2.1 Lý thuyết công bằng 

Lý thuyết công bằng của Noe (2010) cho 
thấy rằng mọi người đánh giá tính công bằng 
trong tình huống của họ bằng việc so sánh với 
tình huống của người khác. Ý nghĩa chính của 
lý thuyết công bằng dựa trên sự so sánh, đối 
chiếu của một nguời với những tài liệu tham 
chiếu để hình thành nên nhận thức liệu một kết 
quả có đem lại sự hài lòng, thỏa mãn và công 
bằng hay không. 

 
2.2 Nhận thức về tính công bằng của giá 
         Theo Bolton, Warlop và Alba (2003) đã 
định nghĩa: “Tính công bằng là một phán quyết 
về việc liệu một kết quả hoặc quá trình đã đạt 
được một kết quả hợp lý, chấp nhận được”. 
Tính công bằng của giá liên quan đến sự so 
sánh giá với một tiêu chuẩn hoặc chuẩn mực 
thích hợp (Xia, 2004). Trong nghiên cứu của 
Xia (2004) cho rằng: “Nhận thức về Tính công 
bằng của giá là sự đánh giá của khách hàng đối 
với mức giá người bán đưa ra liệu có ở mức 
hợp lý và chấp nhận được hay không”.  Người 
tiêu dùng biết được sự sai biệt của giá khi họ 

so sánh  giữa hai giao dịch tương tự nhau vì 
"sự đánh giá về tính công bằng không thể thực 
hiện khi hai giao dịch mua sắm của khách hàng 
hoàn toàn không mang tính tương đồng”. Việc 
khách hàng nhận thức tính công bằng của giá 
sẽ ảnh hưởng đến thái độ và hành vi mua sắm 
của họ. Khi khách hàng nhận thấy món sản 
phẩm, dịch vụ họ mua với mức giá thiếu công 
bằng, họ sẽ dẫn đến khuynh hướng nảy sinh 
cảm xúc phản hồi tiêu cực như không hài lòng 
về chất lượng, giá cả sản phẩm, phàn nàn, đòi 
bồi thường và các hành vi khác phụ thuộc bản 
chất của tình huống. 
 
2.3 Dịch vụ bổ sung 

Theo IdeaWork (2011): “Dịch vụ bổ 
sung là việc các hãng hàng không cung cấp 
nhiều hơn gói dịch vụ đưa ra trong giá vé của 
hành khách”. Tạo ra nguồn doanh thu ngoài 
doanh thu giá vé đến từ các sản phẩm, dịch vụ 
bổ sung góp phần củng cố sản phẩm vận 
chuyển cốt lõi của dịch vụ vận chuyển hàng 
không như là phí hành lý, sản phẩm bán trên 
chuyến bay….Ngày nay, cùng với sự gia tăng 
về nhu cầu của hành khách, danh mục các sản 
phẩm, dịch vụ bổ sung mở rộng hơn như dịch 
vụ thuê xe du lịch, phòng nghỉ, khách sạn, lựa 
chọn chỗ ngồi và các mặt hàng mua sắm khác 
trước và trên hành trình bay. Từ hoạt động bán 
các sản phẩm, dịch vụ bổ sung này sẽ giúp các 
hãng hàng không thu lại nguồn thu ngoài giá 
vé cho hãng, góp phần bù đắp các chi phí vận 
hành phát sinh. Ngày nay, doanh thu bổ sung là 
một vấn đề lớn đối với tất cả các hãng vận 
chuyển dù là truyền thống, lai hay chi phí thấp.  
 
2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến tính công 
bằng của giá 

Ahmat (2011) đã chỉ ra rằng có 2 nhóm 
yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức về 
tính công bằng về giá đó là kiến thức và kinh 
nghiệm. Khi tham gia vào một giao dịch khách 
hàng sẽ dựa vào kiến thức và kinh nghiệm 
trong lần giao dịch trước đó để so sánh trước 
khi đưa ra quyết định cuối cùng. (Cockrill, 
Goode, 2010; Gielissen, Dutilh và Graafland, 
2008; Slonim và Garbarino, 1999). Khách hàng 
sẽ đưa ra suy luận và hình thành mức độ kì 
vọng nhất định dựa trên thông tin họ thu thập 
được và điều này được hỗ trợ thêm bởi sự phát 
triển của mạng Internet cho phép khách hàng 
tìm kiếm thông tin, từ đó ảnh hưởng đến quyết 
định mua hàng của họ. Khi khách hàng cảm 
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thấy không công bằng họ sẽ có những phản 
ứng cảm xúc thông qua hành động tự bảo vệ, 
trả thù, tẩy chay…Mức độ hiểu biết của khách 
hàng sẽ làm nâng cao nhận thức về tính công 
bằng của họ. Từ đó Ahmat (2011) đã đưa ra 4 
yếu tố chính ảnh hưởng đến nhận thức tính 
công bằng của giá, đó là (1) Sự trải nghiệm 
dịch vụ, (2) Sự am hiểu về giá, (3) Thông tin 
về giá và (4) Giá cả mong đợi. 

 
2.4.1 Sự trải nghiệm về dịch vụ và nhận thức 
tính công bằng của giá 

Trải nghiệm được đo lường qua mức độ 
thường xuyên của khách hàng khi sử dụng một 
sản phẩm nào đó trong khung thời gian nhất 
định và khách hàng sẽ phát triển trí nhớ, kiến 
thức về giá cả tốt hơn vì thường xuyên thực 
hiện giao dịch mua bán, sử dụng sản phẩm 
(Estelami, 1998; Maxwell, 2008). Kinh nghiệm 
sử dụng sản phẩm và những trải nghiệm về 
cung cách phục vụ, chất lượng sản phẩm sẽ tác 
động đến những giá trị khách hàng cảm nhận 
được. Liệu sản phẩm với mức giá và chất 
lượng đi kèm có tương xứng với số tiền bỏ ra 
là câu hỏi nhiều khách hàng quan tâm và sẽ tác 
động đến nhận thức về tính công bằng của giá 
mà đề tài đang nghiên cứu. Ta có giả thuyết: 
H1: Trải nghiệm về dịch vụ có tác động tích 
cực đến nhận thức tính công bằng của giá. 
 
2.4.2 Sự am hiểu về giá và nhận thức tính 
công bằng của giá 

Sự am hiểu về giá là những kiến thức 
chuyên môn của một người hoặc một nhóm 
người thông qua sự hiểu biết lý thuyết hoặc 
thực tiễn về một chủ đề (Sinclair, 2010) và 
khách hàng có thể xây dựng một tài liệu tham 
khảo hoặc giá thành dự kiến dựa trên kiến thức 
của họ về giá cả thị trường và giao dịch trước 
đó (Cockrill và Goode, 2010; Gielissen, Dutilh 
và Graafland, 2008; Slonim và Garbarino, 
1999). Bolton (2003) cho rằng mức độ hiểu 
biết về giá cả, chi phí, và lợi nhuận có thể góp 
phần tác động vào nhận thức của khách hàng 
về tính thiếu công bằng của giá. Diaz (2004) và 
Pechtl (2008) từng nhận định rằng việc thường 
xuyên sử dụng sản phẩm nào đấy không làm 
tăng hiểu biết của khách hàng về giá mà giúp 
họ tự tin hơn về tính chính xác của mức giá mà 
người bán đưa ra. Ta có giả thuyết:  
H2: Sự am hiểu về giá có tác động tích cực đến 
nhận thức tính công bằng của giá. 
 

2.4.3 Thông tin về giá và nhận thức tính công 
bằng của giá 

Xia (2004), Maxwell (2008) và Ahmat 
(2011) giải thích  rằng khách hàng sẽ đưa ra 
những giả thuyết, diễn giải, suy luận dựa trên 
kinh nghiệm trong quá khứ. Dựa trên kinh 
nghiệm mua bán trong quá khứ họ sẽ xây dựng 
một bộ thông tin về giá để từ đó sử dụng cho 
những lần giao dịch tiếp theo. Bên cạch đó, 
nhờ khả năng tiếp cận thông tin, khách hàng sẽ 
có xu hướng so sánh giá cả và chất lượng sản 
phẩm giữa người bán này và những người 
khác. Nếu có sự chênh lệch về giá bán giữa các 
nhà cung cấp, khách hàng sẽ cho rằng mức giá 
họ định trả cho sản phẩm là thiếu công bằng 
(Ahmat, 2011). Ta có giả thuyết: 
 H3: Thông tin về giá có tác động tích cực đến 
nhận thức tính công bằng của giá. 
 
2.4.4 Giá cả mong đợi và nhận thức tính công 
bằng của giá 

Nhận thức về sự công bằng của giá có 
liên quan đáng kể đến cảm xúc (Yang, 2005). 
Khách hàng luôn có xu hướng đặt ra mức giá 
mà bản thân mong muốn chi trả. Trên cơ sở thu 
thập những kiến thức về giá cả trên thị trường 
và xu hướng giá mà người bán đưa ra trong 
một khoảng thời gian, khách hàng sẽ hình 
thành việc định giá. Mức giá mong đợi được 
cho rằng sẽ là một trong những yếu tố tác động 
đến nhận thức về tính công bằng của giá 
(Ahmat, 2011). Giá mong đợi sẽ là thang đo 
giữa khả năng chi trả của khách hàng và chất 
lượng của sản phẩm liệu có tương xứng . Ta có 
giả thuyết: 
H4: Giá cả mong đợi có tác động tích cực đến 
nhận thức tính công bằng của giá. 
 

Từ các phân tích ở trên, mô hình nghiên 
cứu được đề xuất như sau: 

 
 

Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất 
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3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 

Nghiên cứu được thực hiện qua hai giai 
đoạn, nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính 
thức. Nghiên cứu sơ bộ bằng kỹ thuật phỏng 
vấn nhóm 21 hành khách được thực hiện vào 
tháng 2/2017. Từ kết quả nghiên cứu này, một 
số phát biểu trong thang đo đã được hiệu 
chỉnh/bổ sung phù hợp với bối cảnh nghiên 
cứu. 

Nghiên cứu chính thức được thực hiện 
trong vòng tháng 3-4/2017 với 235 hành 
khách. Nghiên cứu sử dụng phương pháp lấy 
mẫu thuận tiện, phi xác xuất bằng phiếu khảo 
sát có cấu trúc. Thang đo sử dụng là thang 
Likert 5 điểm.  

Sau khi dữ liệu được thu thập, phần 
mềm SPSS 20 được sử dụng để thống kê mô tả 
số liệu, kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng 
hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố 
khám phá (EFA), xác định các hệ số tương 
quan và phân tích hồi quy tuyến tính, kiểm 
định sự khác nhau của các giá trị trung bình. 
 
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
4.1. Thống kê mẫu nghiên cứu 

Kết quả cho thấy có 139 nữ (59%) và 96 
nam (41%) trả lời phỏng vấn, Các đặc trưng 
khác của mẫu dữ liệu được trình bày trong 
bảng 1. 
 

Bảng 1: Đặc điểm của mẫu khảo sát 
 

Về 
quốc 
tịch 

235 % Về nghề 
nghiệp 235 % 

Việt 
Nam 196 83,4% Học sinh – 

sinh viên 89 38% 

Quốc 
tế 39 16,6% Công nhân 

viên 82 35% 

Về 
độ 

tuổi 
235 % Kinh doanh 54 23% 

Dưới 
18 

tuổi 
2 1% Khác 10 4% 

Từ 
18-
40 

tuổi 

169 72% 

Về tần suất 
đi máy bay 235 % Từ 

41-
60 

tuổi 

49 21% 

Trên 
60 

tuổi 
15 6% Dưới 2 

chuyến/năm 96 41% 

Về 
thu 

nhập 
235 % Từ 2-6 

chuyến/năm 87 37% 

Dưới 
7 

triệu 
108 45% Từ 6-10 

chuyến/năm 33 14% 

Từ 
7- 15 
triệu 

95 41% 
Trên 10 

chuyến/năm 19 8% Trên 
15 

triệu 
32 14% 

 
 Trong số 235 mẫu khảo sát có 23 hành 

khách chưa từng sử dụng dịch vụ bổ sung trên 
chuyến bay của hãng. Trong đó, 41% hành 
khách không có nhu cầu, 27% hành khách cho 
rằng vì chặng bay với thời gian ngắn từ 1 giờ 
đến 2 giờ nên không phát sinh các nhu cầu ăn 
uống bổ sung và 32% hành khách vì lý do giá 
cao nên không sẵn sàng chi trả. 
 
4.2  Kiểm định độ tin cậy của thang đo  

Theo kết quả kiểm định thang đo bằng 
Cronbach’s Alpha, vì biến quan sát “Tôi không 
biết về giá của mặt hàng bán có trong thực đơn/ 
tạp chí đặt trên máy bay cho đến khi thanh toán 
cho tiếp viên” thuộc thang đo “Sự am hiểu về 
giá” có hệ số tương quan biến tổng chỉ đạt 
0.147 (nhỏ hơn 0.3) làm cho hệ số Cronbach 
Alpha chung của thang đo chỉ đạt mức 0.573 
(nhỏ hơn 0.7) nên tác giả quyết định loại biến 
quan sát này nhằm cải thiện độ tin cậy 
Cronbach’s Alpha của thang đo. Sau khi tiến 
hành loại bỏ biến KNW_2 và kiểm định lại 
thang đo, tác giả đã có được kiểm định chính 
thức với các hệ số Cronbach’s Alpha. Kết quả 
kiểm định độ tin cậy của thang đo trong nghiên 
cứu này cho thấy, 4 thang đo đều đạt được độ 
tin cậy có ý nghĩa, cụ thể là thang đo Sự trải 
nghiệm dịch vụ (Cronbach’s Alpha = 0,804); 
thang đo Sự am hiểu về giá (Cronbach’s Alpha 
= 0,704); thang đo Thông tin về giá 
(Cronbach’s Alpha = 0,729); thang đo Giá cả 
mong đợi (Cronbach’s Alpha = 0,817); thang 
đo Nhận thức tính công bằng của giá 
(Cronbach’s Alpha = 0,805). 
 
4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 

Kết quả phân tích nhân tố khám phá 
EFA cho các biến độc lập cho thấy các biến 
quan sát có tương quan với nhau trong tổng thể 
(Sig=0.000 < 0.5). Hệ số KMO = 0.854 > 0.5: 
Phân tích nhân tố thích hợp với dữ liệu nghiên 
cứu. Có 4 nhân tố được trích ra từ phân tích 
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EFA. Giá trị Eigenvalues = 1.144 >1 là đạt yêu 
cầu. Giá trị tổng phương sai trích: 67.342 (đạt 
yêu cầu). Tất cả các biến quan sát đều có hệ số 
tải nhân tố > 0.5 và đạt giá trị hội tụ.  

Kết quả phân tích nhân tố khám phá 
EFA cho biến phụ thuộc cho thấy các biến 
quan sát có tương quan với nhau trong tổng thể 
(Sig=0.000 < 0.5). Hệ số KMO = 0.730 > 0.5: 
Phân tích nhân tố thích hợp với dữ liệu nghiên 
cứu. Có 1 nhân tố được trích ra từ phân tích 
EFA. Giá trị Eigenvalues = 4.038 >1: đạt yêu 
cầu. Giá trị tổng phương sai trích: 50.479 (đạt 
yêu cầu). Tất cả các biến quan sát đều có hệ số 
tải nhân tố > 0.5: đạt yêu cầu. Như vậy, thang 
đo “Nhận thức tính công bằng về giá” đạt giá 
trị hội tụ. 
Kết quả phân tích nhân tố cho thấy các biến 
độc lập và biến phụ thuộc trong mô hình đều 
đạt giá trị hội tụ và giá trị phân biệt chấp nhận 
được. Phân tích EFA là thích hợp với dữ liệu 
nghiên cứu. Có 5 nhân tố được trích ra từ kết 
quả phân tích bao gồm 16 biến quan sát. 
 
4.4 Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính 

Theo kết quả phân tích thì giá trị sig. < 
0.05 tương đương với độ tin cậy 95% thì nhân 
tố đó được chấp nhận, có nghĩa là nó có sự tác 
động đến Nhận thức tính công bằng của giá. 
Kết quả hồi quy cho thấy có 3 nhân tố thỏa 
mãn điều kiện là: Sự trải nghiệm dịch vụ, 
Thông tin về giá và Giá cả mong đợi. Vì nhân 
tố Sự am hiểu về giá có Sig. = 0.290 > 0.05 
nên không có ý nghĩa trong mô hình hồi quy 
này. 

Từ kết quả hồi quy đa biến, phương trình 
hồi quy tuyến tính đo lường mức độ nhận thức 
về tính công bằng của giá đối với dịch vụ bổ 
sung trên chuyến bay của hãng hàng không 
Vietjet Air như sau: 
Nhận thức tính công bằng của giá = 0.193 * 
Sự trải nghiệm dịch vụ + 0.211 * Thông tin 
về giá + 0.500 * Giá cả mong đợi 

Ba yếu tố ảnh hưởng nhận thức tính 
công bằng của giá có ý nghĩa thống kê trong 
mô hình nghiên cứu được sắp xếp theo mức độ 
ảnh hưởng từ cao đến thấp như sau: (1) Giá cả 
mong đợi; (2) Thông tin về giá; (3) Sự trải 
nghiệm dịch vụ. 

Mô hình cho thấy các yếu tố độc lập đều 
ảnh hưởng thuận chiều đến nhận thức tính công 
bằng của giá ở độ tin cậy 95%. Qua phương 
trình hồi quy, ta thấy nếu giữ nguyên các yếu 
tố độc lập còn lại không đổi, thì khi điểm đánh 

giá về “Giá cả mong đợi” tăng lên 1 thì Nhận 
thức tính công bằng của giá tăng trung bình lên 
0,5 điểm. Tương tự như vậy, ta thấy khi điểm 
đánh giá về “Thông tin về giá” và “Sự trải 
nghiệm dịch vụ” tăng lên 1 thì Nhận thức tính 
công bằng của giá tăng trung bình lên lần lượt 
là 0,211 điểm và 0,193 điểm (trong điều kiện 
các yếu tố khác không đổi). Như vậy, yếu tố 
“Giá cả mong đợi” có tác động mạnh nhất đến 
Nhận thức tính công bằng của giá; trong khi 
đó, yếu tố “Sự trải nghiệm dịch vụ” lại có tác 
động ít nhất đến Nhận thức tính công bằng của 
giá. Với số lượng quan sát hợp lệ trong mẫu là 
253, kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình 
nghiên cứu giải thích được 67,34% trong thay 
đổi Nhận thức tính công bằng của giá. 

  
4.5 Kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên 
cứu 

 
Hình 2: Kết quả hồi quy 

Sau khi tổng hợp kết quả kiểm định các 
giả thuyết nghiên cứu với mức ý nghĩa thống 
kê 5% cho thấy:  

Yếu tố ”Trải nghiệm về dịch vụ”, 
“Thông tin về giá” và “ Giá cả mong đợi” có 
mức ý nghĩa Sig. = 0,000 < 0,05. Do đó các 
yếu tố này có tương quan có ý nghĩa với Nhận 
thức tính công bằng của giá ở mức ý nghĩa 5%. 
Hệ số Beta chuẩn hóa lần lượt là 0.193, 0.211 
và 0.500 > 0 cho thấy mối quan hệ giữa yếu tố 
”Trải nghiệm về dịch vụ”, “Thông tin về giá” 
và “ Giá cả mong đợi” và ” Nhận thức tính 
công bằng của giá” là mối quan hệ cùng chiều. 
Vì vậy, giả thuyết H1, H3, H4 được chấp nhận. 

Yếu tố ”Sự am hiểu về giá” có mức ý 
nghĩa Sig. = 0,290 > 0,05. Do đó, yếu tố này 
không có ý nghĩa trong mô hình. Vì vậy, giả 
thuyết H2 không được chấp nhận. 

 
5. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 
 

Dựa trên lý thuyết về công bằng và các 
nghiên cứu trước đây, nghiên cứu đã tìm ra có 
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3 yếu tố ảnh hưởng đến Nhận thức về sự công 
bằng của giá đối với hành khách khi sử dụng 
dịch vụ bổ sung của hãng hàng không Vietjet 
Air, đó là: Sự trải nghiệm dịch vụ, thông tin về 
giá và giá cả mong đợi. Sau khi phân tích dữ 
liệu bằng phần mềm SPSS cho ra kết quả là có 
ba yếu tố với 13 biến quan sát (có ý nghĩa 
thống kê ở mức ý nghĩa 1%) ảnh hưởng đến 
Nhận thức tính công bằng của giá sắp theo thứ 
tự từ cao đến thấp: (1) Giá cả mong đợi; (2) 
Thông tin về giá; (3) Sự trải nghiệm dịch vụ; 
Yếu tố “Sự am hiểu về giá” ảnh hưởng không 
có ý nghĩa thống kê đến Nhận thức tính công 
bằng của giá. 

Kết quả của nghiên cứu góp phần xây 
dựng một khung lý thuyết mới về hành vi 
khách hàng đối với dịch vụ bổ sung. Từ đó góp 
phần giúp hãng hàng không Vietjet Air xác 
định rõ tầm quan trọng của các yếu tố ảnh 
hưởng đến Nhận thức của khách hàng về tính 
công bằng của giá cụ thể như việc thiết lập 
mức giá cho các dịch vụ bổ sung trên chuyến 
bay một cách hợp lý phù hợp với mong đợi của 
hành khách khi sử dụng dịch vụ. Như vậy hành 
khách sẽ cảm thấy hài lòng, yêu thích và tiếp 
tục sử dụng sản phẩm của hãng.  

Song song với việc đẩy mạnh việc thông 
tin một cách rõ ràng và minh bạch về những 
chính sách, giá và dịch vụ của hãng để tạo sự 
tin tưởng cho hành khách khi lựa chọn dịch vụ; 
việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm bổ 
trợ hữu ích, thiết thực cũng góp phần nâng cao 
chất lượng dịch vụ trên chuyến bay của hãng. 

6. HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU
TIẾP THEO

Nghiên cứu vẫn còn một số hạn chế 
không tránh khỏi. Thứ nhất, sự giới hạn về 
nguồn tài liệu tham khảo đối với mảng đề tài 
“Nhận thức tính công bằng của giá” làm hạn 
chế việc lựa chọn các yếu tố ảnh hưởng đến 
khái niệm nghiên cứu cũng như xây dựng 
thang đo cho khái niệm. Cần có những nghiên 
cứu tiếp theo chuyên sâu hơn hoặc tiến hành 
nghiên cứu khám phá các yếu tố tác động khác 
mà đề tài còn chưa đề cập đến. 

Thứ hai, phạm vi nghiên cứu chỉ giới 
hạn trong một doanh nghiệp của ngành hàng 
không, cụ thể trong bài nghiên cứu là hãng 
hàng không Vietjet Air. Hướng phát triển tiếp 
theo cần phải có các nghiên cứu tương tự để 
kiểm chứng và so sánh đối chiếu kết quả 

nghiên cứu từ đó tìm ra đặc thù của từng ngành 
kinh tế khác nhau.  
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TÓM TẮT

Bài báo trình bày quan điểm chính của lý thuyết động viên của Maslow (1943). Tiếp theo, bài viết
nêu ra những mâu thuẫn trong cách hiểu lý thuyết động viên so với nội dung được Maslow công bố
năm 1943. Cuối cùng, bài viết đề cập đến sự ảnh hưởng của việc hiểu nếu chưa hợp lý về lý thuyết
động viên của Maslow.

Từ khóa: lý thuyết động viên, tháp nhu cầu, thang bậc nhu cầu

ABSTRACT

This paper presents the main notions of theory of human motivation proposed by Maslow (1943). 
Next, it displays the conflicts between the notions of this theory and the understanding of these 
notions. Finally, the effects of the understanding of Maslow’s human motivation theory in an 
inappropriate manner are discussed.

Keywords: theory of human motivation, pyramid of needs, hierarchy of needs

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Nhắc đến lý thuyết về hành vi của con 
người, ta không thể bỏ sót lý thuyết động viên 
(A theory of human motivation) được nghiên 
cứu bởi Maslow (1943), bởi lý thuyết được ví 
như bài học vỡ lòng của của mọi đối tượng 
muốn nghiên cứu hành vi của con người nói 
chung hay của các nhà quản trị khi muốn thấu
hiểu người lao động của mình nói riêng.

Khi trực tiếp đào sâu vào nghiên cứu, tác 
giả nhận ra có sự mâu thuẫn giữa lý thuyết
được Maslow (1943) công bố và nội dung 
được tiếp thu trên giảng đường. Tác giả nhận
thấy trong lý thuyết động viên, Maslow (1943)
đã lường được khi tiếp nhận và nghiên cứu lý 
thuyết, người đọc có thể hiểu 5 nhu cầu cơ bản
của con người được sắp xếp theo từng bậc một, 
và mối liên kết giữa các nhu cầu này hoặc rất
mật thiết, hoặc không có liên kết với nhau.

Rõ nét hơn, Maslow (1943) nhấn mạnh: 
"nếu một nhu cầu được thỏa mãn, thì sau đó 
nhu cầu khác sẽ xuất hiện" có thể mang lại sự
hiểu nhầm rằng phải thỏa mãn 100 phần trăm 
thì nhu cầu tiếp đó mới xuất hiện.

Thật vậy, không khó để tìm được một
cuốn sách khi viết về lý thuyết động viên của
Maslow (1943), có đoạn như thế này: 

Theo lý thuyết của Maslow, các nhu cầu
bậc thấp hơn được ưu tiên thỏa mãn trước -
chúng phải được đáp ứng trước khi kích hoạt
những nhu cầu bậc cao hơn. Các nhu cầu trong 
thang bậc phải được thỏa mãn theo một trình tự
từ thấp đến cao: nhu cầu sinh lý được thỏa mãn 
trước, sau đó đến nhu cầu an toàn, nhu cầu xã 
hội, nhu cầu được tôn trọng, và cuối cùng là 
nhu cầu tự thể hiện. Một cá nhân đang khát 
khao nhu cầu an toàn sẽ tập trung các nỗ lực để
đảm bảo một môi trường an toàn và sẽ không 
để tâm tới nhu cầu được tôn trọng hay tự thể
hiện. Mỗi khi một nhu cầu nào đó được thỏa
mãn, tầm quan trọng của nó giảm dần, và nhu 
cầu bậc cao hơn sẽ được kích hoạt (Daft 2016).

Theo đó, tác giả nhận thấy có sự mâu 
thuẫn giữa cách hiểu của những người nghiên 
cứu lý thuyết động viên của Maslow (1943) và 
nội dung của lý thuyết này. Sự mâu thuẫn này 
nảy sinh ra vấn đề là chúng ta nên hiểu lý 
thuyết này như thế nào?
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Phần tiếp theo của bài báo sẽ khái quát 
lại lý thuyết Maslow (1943). Sau đó những 
mâu thuẫn giữa lý thuyết gốc và cách hiểu lý 
thuyết hiện nay được trình bày. Cuối cùng, bài 
báo đưa ra những tác động của cách hiểu nếu 
chưa hợp lý về lý thuyết động viên của Maslow 
(1943). 

2. KHÁI NIỆM VỀ THANG BẬC NHU
CẦU CỦA MASLOW (1943)

Theo lý thuyết động viên, Maslow (1943) 
đã sắp xếp các nhóm nhu cầu cơ bản nêu trên 
theo các cấp bậc nhất định, mà vẫn được nhiều 
người biết đến với tên gọi Thang bậc nhu cầu 
của Maslow (hay Maslow's hierarchy of needs). 
Theo đó, các nhu cầu được sắp xếp lần lượt 
theo thứ tự: Nhu cầu sinh lý -> Nhu cầu an 
toàn -> Nhu cầu xã hội hay nhu cầu thuộc về 
nhóm -> Nhu cầu được tôn trọng -> Nhu cầu tự 
thể hiện. Thứ tự sắp xếp này được Maslow 
(1943) xếp theo sự ưu tiên thỏa mãn của con 
người, dựa vào tính cấp thiết của mỗi nhóm 
nhu cầu. Maslow (1943) đã chỉ ra rằng: khi 
một nhu cầu được thỏa mãn thì nhu cầu khác sẽ 
xuất hiện, bởi vì khi một nhu cầu đã được thỏa 
mãn thì nó sẽ không còn là nhu cầu nữa và 
hành vi của con người bị chi phối bởi những 
nhu cầu chưa được thỏa mãn. 

Trong lý thuyết của mình, Maslow (1943) 
xác nhận sự sắp xếp các nhu cầu vào hệ thống 
thang bậc như sau: 

Thực tế là con người ta sẽ chỉ sống với 
bánh mì khi mà chỉ có bánh mì. Nhưng điều gì 
sẽ xảy ra với những mong muốn của con người 
khi con người ta có thật nhiều bánh mì và cái 
bụng thì đã no căng (Maslow 1943)? 

Các nhu cầu (cao hơn) khác cùng lúc 
xuất hiện chứ không chỉ là những cơn đói sinh 
lý, kiểm soát toàn cơ thể. Và khi những nhu 
cầu này được thỏa mãn, các nhu cầu mới (cao 
hơn) lại được xuất hiện và cứ vậy được tiếp tục. 
Đây chính là những gì Maslow muốn nói thông 
qua ý: các nhu cầu cơ bản của con người được 
tổ chức thành một hệ thống thang bậc nhu cầu 
(Maslow 1943). 

Tuy nhiên, trong quá trình học tập và 
nghiên cứu, người viết nhận ra có một vài mâu 
thuẫn giữa lý thuyết gốc của Maslow (1943) và 
lý thuyết khi được học cũng như áp dụng vào 
thực tế cuộc sống. Sau đây người viết sẽ trình 
bày những mâu thuẫn nêu trên. 

3. NHỮNG MÂU THUẪN GIỮA LÝ
THUYẾT GỐC VÀ CÁCH HIỂU LÝ
THUYẾT HIỆN NAY
3.1  Có phải thỏa mãn tất cả các nhu cầu ở
bậc thấp thì nhu cầu ở bậc cao hơn mới xuất
hiện?

Khi ta điểm lại các câu được Maslow 
(1943) nêu ra khi kết thúc một nhóm nhu cầu 
để một nhu cầu khác (ở cấp cao hơn) xuất hiện, 
ví dụ như: 

- Nếu các nhu cầu sinh lý được tương
đối thỏa mãn, thì một bộ nhu cầu mới sẽ xuất 
hiện, và chúng ta có thể phân nhóm nhu cầu 
này là các nhu cầu an toàn (If the physiological 
needs are relatively well gratified, there then 
emerges a new set of needs, which we may 
categorize roughly as the safety needs). 

- Nếu cả nhóm nhu cầu sinh lý và nhu
cầu an toàn được thỏa mãn tương đối tốt, thì 
sau đó các nhu cầu được yêu thương hay các 
nhu cầu thuộc về nhóm sẽ được xuất hiện, và 
toàn bộ vòng tuần hoàn được mô tả sẽ được lặp 
lại với một tâm điểm nhu cầu mới (If both the 
physiological and the safety needs are fairly 
well gratified, then there will emerge the love 
and affection and belongingness needs, and the 
whole cycle already described will repeat itself 
with this new center). 

Khi ta đọc kĩ các câu được viết bởi 
Maslow (1943), khi ông muốn nói đến ý một 
nhu cầu nào đó được thỏa mãn, ông đã không 
chỉ dùng độc một chữ được thỏa mãn 
(satisfied), mà ông dùng tương đối thỏa mãn 
hay thỏa mãn tương đối tốt (relatively well 
gratified,  fairly well gratified), điểm này 
chứng tỏ rằng không phải cứ thỏa mãn toàn bộ 
các nhu cầu ở cấp thấp thì các nhu cầu ở cấp 
cao hơn mới được phép thỏa mãn. 

Việc lặp đi lặp lại ý: "nếu một nhu cầu 
được thỏa mãn, thì một nhu cầu khác sẽ xuất 
hiện" (if one need is satisfied, then another 
emerges) của Maslow (1943) có thể dẫn đến sự 
hiểu lầm ý nghĩa thật sự mà ông muốn truyền 
đạt. Và Maslow (1943) đã lường trước được 
điều này, ở phần sau của bài viết công bố về lý 
thuyết động viên, ông đã viết: 

Phát biểu này có thể sẽ dẫn đến một ý 
niệm sai lầm rằng một nhu cầu phải được thỏa 
mãn 100% trước khi nhu cầu kế tiếp xuất hiện 
(This statement might give the false impression 
that a need must be satisfied 100 per cent 
before the next need emerges). Để nói rõ hơn ý 
này, ông tiếp tục: 
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Thực tế, tất cả các nhu cầu cơ bản của 
con người bình thường trong xã hội đều được 
thỏa mãn một phần và không được thỏa mãn 
một phần cùng lúc (In actual fact, most 
members of our society who are normal, are 
partially satisfied in all their basic needs and 
partially unsatisfied in all their basic needs at 
the same time). 

Một sự giải thích rõ ràng hơn về thang 
bậc nhu cầu của Maslow (1943), được chính 
tác giả viết như sau: giải thích thực tế hơn cho 
thang bậc (nhu cầu) là sự giảm tỷ lệ phần trăm 
sự hài lòng khi con người ta đi lên bậc cao hơn. 

Ví dụ: một công dân bình thường hài 
lòng khoảng 85% các nhu cầu về sinh lý, 70% 
các nhu cầu an toàn, 50% các nhu cầu xã hội 
hoặc các nhu cầu thuộc về nhóm, thỏa mãn 
được khoảng 40% các nhu cầu được tôn trọng 
và chỉ khoảng 10% nhu cầu tự thể hiện bản 
thân (Maslow 1943). 

Lý giải cho sự "tái giải thích" khái niệm 
về thang bậc nhu cầu của mình, cũng như về ví 
dụ minh họa nêu trên, Maslow (1943) đã chỉ ra 
rằng: không phải những nhu cầu ở cấp cao hơn 
không có, hay không tồn tại, mà những nhu cầu 
ở cấp cao hơn vẫn luôn hiện hữu, chỉ là chưa 
xuất hiện rõ ràng nên khó để nhận thấy. 

 McLeod (2017) cho rằng: một người có 
thể được động viên bởi những nhu cầu ở bậc 
cao đồng thời với những nhu cầu bậc thấp hơn. 
Khảo sát của Tay & Diener (2011), được thực 
hiện từ năm 2005 đến năm 2010 trên 60.865 
người tham gia tại 123 quốc gia đại diện cho 
từng vùng điển hình trên thế giới, đã cho thấy: 
dù những nhu cầu cơ bản có thể có được sự đặc 
biệt quan tâm khi bạn không có chúng, thì bạn 
không cần phải thỏa mãn chúng để có thể đạt 
được mục đích từ những nhu cầu khác. Khi bạn 
đói, bạn vẫn có thể hạnh phúc với bạn bè của 
mình. Tất cả các nhu cầu như vitamin vậy, 
chúng ta cần tất cả các nhu cầu cơ bản chứ 
không phải riêng lẻ một nhu cầu nào cả (Tay & 
Diener 2011). 

Tuy nhiên, thực tế không phải ai cũng 
hiểu lý thuyết động viên Maslow như cách tiếp 
cận nói trên. Để tìm hiểu cách nhìn nhận của 
các bạn sinh viên Học viện Hàng không Việt 
Nam về vấn đề này, tác giả đã thực hiện một 
khảo sát vào tháng 6/2018 với 52 bạn sinh viên 
từ năm 2 đến năm 4 thuộc Khoa Vận tải Hàng 
không. Với phát biểu "lý thuyết động viên của 
Maslow cho biết nhu cầu cấp thấp của con 
người phải được thỏa mãn hoàn toàn (100%) 

thì những nhu cầu cấp cao hơn mới được xuất 
hiện", có 55% số người đồng tình với phát biểu 
trên và có 45% không đồng tình. Trong thời 
gian này, tác giả cũng khảo sát 20 bạn học viên 
cao học ngành Quản trị kinh doanh của Học 
viện Hàng không Việt Nam, kết quả cũng cho 
thấy 50% học viên cho rằng nhu cầu bậc thấp 
cần được thỏa mãn 100% trước khi các nhu cầu 
bậc cao hơn xuất hiện. Điều này cho thấy các 
bạn sinh viên/học viên hiểu khác nhau đối với 
lý thuyết động viên của Maslow (1943), và 
phần nhiều hơn cho rằng các nhu cầu bậc thấp 
cần được thỏa mãn 100% trước khi xuất hiện 
các nhu cầu bậc cao hơn.  

Theo nghiên cứu của Chân (2018) về 
nhu cầu của người lao động tại Công ty Dịch 
vụ Công ích (số đông người lao động là lao 
động phổ thông), họ không đơn thuần chỉ cần 
các nhu cầu ở bậc cơ bản, mà các nhu cầu được 
rải khắp ở các bậc từ thấp đến cao. Trong 
nghiên cứu này, 3 nhu cầu cơ bản (đều thuộc 
nhu cầu bậc 1) bao gồm: mức lương vừa đủ 
sống, công việc không ảnh hưởng đến sức khỏe, 
môi trường làm việc bình thường (không quá 
nóng hoặc quá lạnh). Thứ tự của các nhu cầu 
này được xếp hạng bởi người lao động là 1, 10, 
11 thay vì nên là 1, 2, 3. Trong khi đó nhu cầu 
thuộc bậc 2 và bậc 4 được xếp hạng lần lượt là 
2 và 3. Nghiên cứu này là một chứng cứ cho 
thấy không phải nhu cầu bậc thấp phải được 
thỏa mãn 100% thì nhu cầu cao hơn mới xuất 
hiện. 

Như vậy có thể hiểu được rằng theo 
Maslow (1943), nhu cầu bậc cao và nhu cầu 
bậc thấp luôn xuất hiện đồng thời. Trong khi 
đó có không ít chứng cứ cho thấy lý thuyết này 
đang  được hiểu rằng nhu cầu được thỏa mãn 
từ bậc thấp đến bậc cao, ví dụ như Daft (2016) 
và các khảo sát tại Học viện Hàng không Việt 
Nam đã nêu ở trên. 

3.2 Các nhu cầu của con người sẽ chỉ xuất 
hiện theo thứ tự từ bậc thấp đến bậc cao và 
không thể xuất hiện theo chiều ngược lại? 

Để chứng minh cho sự chưa thỏa đáng 
trong thang bậc nhu cầu của Maslow (1943), 
Tay & Diener (2011) đã đưa ra kết quả khảo 
sát trên các nước có tỉ lệ đói nghèo cao (ví dụ: 
Ấn Độ): họ vẫn đạt được các nhu cầu về yêu 
thương hay nhu cầu thuộc về nhóm. Theo hai 
tác giả này, điều này không thể diễn ra dựa trên 
nền tảng lý thuyết động viên của Maslow 
(1943), vì: theo Maslow, những người cực kì 
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khó khăn để đạt được những nhu cầu sinh lý cơ 
bản  (ví dụ: lương thực), thì không có khả năng 
xuất hiện những nhu cầu ở bậc cao hơn. 

Ngoài ra, để phản biện lại lý thuyết động 
viên của Maslow, McLeod (2017) cho rằng: có 
nhiều người làm nghệ thuật, ví dụ như nhà văn 
hoặc họa sĩ (điển hình như danh họa 
Rambrandt và Van Gogh) đã sống cuộc sống 
cơ cực cả quãng đời của họ nhưng với những 
đối tượng này, họ vẫn đạt được nhu cầu tự 
hoàn thiện bản thân. 

Mâu thuẫn ở đây được hiểu là sự cứng 
nhắc khi tiếp nhận lý thuyết thang bậc nhu cầu 
của Maslow (1943). Những ý kiến phản biện 
nêu trên đều có chung quan điểm tiếp nhận lý 
thuyết của Maslow (1943) như sau: tất cả các 
nhu cầu cơ bản của con người đều được sắp 
xếp theo một chiều từ bậc thấp đến bậc cao. 
Như đã nêu trên, Tay & Diener (2011) diễn 
giải lý thuyết động viên của Maslow như sau: 
theo Maslow, những người cực kì khó khăn để 
đạt được những nhu cầu sinh lý cơ bản (ví dụ 
như lương thực), thì không có khả năng xuất 
hiện những nhu cầu ở bậc cao hơn. 

Trong lý thuyết động viên được công bố 
vào năm 1943, Maslow đã chỉ rõ chiều của 
thang bậc không chỉ có một chiều, mà còn có 
hiện tượng đổi chiều với một vài trường hợp 
đặc biệt. Trường hợp về những đối tượng như 
danh họa tài hoa Van Gogh có được đề cập như 
sau: có những trường hợp mà sức sáng tạo của 
họ là bẩm sinh, khuynh hướng được thỏa sức 
sáng tạo dường như quan trọng hơn tất thảy các 
yếu tố quyết định khác. Sự sáng tạo của họ 
không phải được hình thành như cách nhu cầu 
hoàn thiện bản thân được xuất hiện bởi sự hài 
lòng cơ bản, mà chính do thiếu đi sự hài lòng 
cơ bản (Maslow 1943). 

Nói về cấu trúc của thang bậc nhu cầu, 
Maslow (1987) đã viết: "thứ tự các bậc nhu cầu 
trong thang bậc không phải quá cứng nhắc (not 
nearly as rigid)". Nói về sự không cứng nhắc 
này, Maslow đã chỉ ra ở một số cá nhân sẽ tìm 
kiếm nhu cầu theo thứ tự khác nhau. Trong 
nghiên cứu năm 1943, Maslow đã chỉ ra 7 
trường hợp điển hình mà thang bậc nhu cầu sẽ 
bị đảo chiều. Điều này thể hiện: trên phương 
diện lý thuyết, Maslow (1943) không ràng 
buộc các nhu cầu cơ bản của con người nói 
chung đều phải được sắp xếp đúng theo thang 
bậc nhu cầu mà ông đề xuất. Hay nói cách 
khác, các nhu cầu của con người ở cả bậc cao 
và bậc thấp đều xuất hiện đồng thời với nhau, 

không nhất thiết phải đi theo đúng một chiều từ 
bậc thấp đến bậc cao. 

3.3 Hình ảnh tháp nhu cầu xuất hiện từ đâu? 
Bên cạnh những mâu thuẫn tác giả đã 

nêu ra trong bài viết, tác giả đã tự đặt ra câu 
hỏi rằng: trong lý thuyết động viên, Maslow đã 
xây dựng một thứ tự ưu tiên thỏa mãn các nhu 
cầu của con người. Vậy thì thứ tự này được 
hiểu là "thang bậc nhu cầu" hay "tháp nhu cầu"? 
Bởi lẽ khi được học về lý thuyết động viên, hầu 
hết mọi người sẽ được tiếp cận hình ảnh về 
chiếc tháp có hình dạng như ví dụ sau: 

Hình 1: Hình minh họa "tháp nhu cầu" 
theo hình kim tự tháp  

(Nguồn: Wikipedia 2018) 

Vậy, hình ảnh “tháp nhu cầu” xuất hiện 
từ đâu? 

Trong cuộc khảo sát vào tháng 6/2018 
tại Học viện Hàng không Việt Nam nói trên 
của tác giả, 92% sinh viên và 86,67% học viên 
cao học trả lời đồng tình cho phát biểu "Lý 
thuyết động viên của Maslow cho biết nhu cầu 
của con người có dạng hình tháp". Kết quả 
khảo sát chứng tỏ đối với các bạn sinh viên và 
học viên cao học, hình ảnh của “tháp nhu cầu” 
thực sự có tồn tại. Và gần như khi nhắc đến lý 
thuyết động viên của Maslow, các bạn sẽ nghĩ 
ngay đến hình ảnh “tháp nhu cầu” như hình 1. 

Nhưng khi tác giả tìm hiểu nguồn gốc 
của hình ảnh minh họa nêu trên trong các 
nghiên cứu đã được Maslow công bố qua các 
năm 1943, 1954 và 1962 thì không hề có hình 
ảnh này. Vì vậy, tác giả cho rằng có thể hình 
ảnh chiếc tháp được các học giả sử dụng để 
minh họa lại lý thuyết của Maslow (1943) 
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nhằm mục đích diễn giải dễ hiểu hơn lý thuyết, 
giúp mọi người hiểu được dễ dàng hơn. 

Tuy nhiên, có thể vì những hình ảnh này 
đã dẫn đến những mâu thuẫn trong cách hiểu 
về lý thuyết động viên của Maslow (1943) như 
đã nêu trên. Những mâu thuẫn như vậy có ảnh 
hưởng thế nào? Phần còn lại của bài báo này sẽ 
thảo luận về tác động của cách hiểu nếu chưa 
hợp lý về lý thuyết động viên của Maslow 
(1943) đến thực tiễn cuộc sống. 

4. SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁCH HIỂU
NẾU CHƯA HỢP LÝ VỀ LÝ THUYẾT
ĐỘNG VIÊN CỦA MASLOW (1943)

4.1 Xét trên lĩnh vực giáo dục 
Người viết chỉ đưa ra quan điểm dựa 

trên sự ảnh hưởng của kiến thức được truyền 
đạt tác động đến nhận thức và hành vi trong 
tương lai của người tiếp nhận kiến thức. Tại 
các giảng đường đại học, đa số sinh viên được 
nghe truyền đạt kiến thức theo cách tương đối 
thụ động, tức những gì được giảng viên trình 
bày sẽ là những kiến thức được sinh viên ghi 
nhớ trực tiếp vào não bộ và không có câu hỏi 
phản biện ngược lại.  

Ở thì hiện tại, có thể sự ảnh hưởng của 
việc hiểu nếu chưa hợp lý về lý thuyết Maslow 
trên giảng đường sẽ không bộc lộ ra, nhưng 
qua thời gian, khi lý thuyết được chuyển hóa 
thành kiến thức của người học để từ đó áp 
dụng vào thực tiễn cuộc sống, tác động của 
những lý thuyết từ trên giảng đường đại học 
mới thể hiện rõ nét, cụ thể hơn là ở trong lĩnh 
vực quản trị sẽ được trình bày dưới đây. 

4.2 Xét trên lĩnh vực quản trị 
Dựa vào nền tảng kiến thức về hành vi 

và sự thỏa mãn của con người đã được tiếp cận 
thông qua lý thuyết động viên của Maslow 
(1943), các nhà quản trị sẽ đưa ra các chính 
sách cũng như những định hướng lâu dài cho 
công ty hoặc bộ phận do mình phụ trách. Khi 
tiềm thức của những nhà quản trị nhớ về lý 
thuyết rằng: nhu cầu ở bậc thấp phải  được 
hoàn thiện (được đáp ứng) thì các nhu cầu ở 
bậc cao hơn mới được kích hoạt, thì các nhà 
quản trị sẽ đưa ra các chính sách mang tính thứ 
bậc, áp dụng dần theo thời gian để người lao 
động của họ có thể được thỏa mãn theo từng 
bậc một. 

Đặt trường hợp như sau: A sở hữu một 
doanh nghiệp sản xuất, A hiểu tổng hợp các 

nhu cầu của mỗi cá nhân sẽ được sắp xếp trên 
một hình tháp. Do người lao động của công ty 
chủ yếu là người lao động phổ thông nên A 
đưa ra các chính sách đủ để đáp ứng bậc cơ 
bản nhất: mức lương cơ bản vừa đủ sống, điều 
kiện làm việc tương đối thoải mái và ngó lơ 
các nhu cầu ở các bậc cấp cao như được công 
nhận hoặc hoàn thiện bản thân, vì A nghĩ người 
lao động sẽ không thể kích hoạt đến các bậc đó. 
Tuy nhiên, thông thường nhân viên có tất cả 
các nhu cầu từ bậc thấp đến bậc cao và tại một 
thời điểm nhất định, một cấp độ nhu cầu nào 
đó được quan tâm nhiều hơn (Dũng 2016). 
Muốn động viên nhân viên, đòi hỏi nhà quản 
trị cần phải hiểu rõ nhân viên đang ưu tiên nhu 
cầu nào, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp 
cho việc thỏa mãn nhu cầu của họ (Dũng 2016). 
Như vậy, khi A bỏ qua các nhu cầu bậc cao 
hơn mà người lao động của A đang cần được 
thỏa mãn thì họ sẽ không có động lực làm việc. 
Điều này chắc chắn ảnh hưởng đến hiệu quả 
công việc của người lao động và hiệu quả hoạt 
động của doanh nghiệp mà A sở hữu. Như vậy, 
việc hiểu nếu chưa hợp lý lý thuyết động viên 
của Maslow sẽ dẫn đến việc vận dụng không 
phù hợp, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả lao 
động và hiệu quả của doanh nghiệp.   

5. KẾT LUẬN

Có thể thấy lý thuyết động viên của 
Maslow (1943) ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực 
trong thực tiễn cuộc sống, nhưng vẫn còn có 
những mâu thuẫn trong cách hiểu của lý thuyết, 
điều này có thể dẫn đến những ảnh hưởng 
không nhỏ đến nhận thức cũng như quá trình ra 
quyết định của nhiều người khi họ áp dụng lý 
thuyết động viên của Maslow (1943). 

Bên cạnh đó, bài viết này nêu ra những 
mâu thuẫn trong cách hiểu của người tiếp cận 
lý thuyết động viên của Maslow so với nội 
dung lý thuyết do Maslow đề xuất với hy 
vọng có thêm những tranh luận về lý thuyết 
này, để từ đó có thể đạt được sự hiểu biết hợp 
lý hơn về lý thuyết. Xa hơn nữa, không chỉ 
giới hạn trong lý thuyết động viên của 
Maslow, mà với những lý thuyết khác, liệu 
chúng ta đã hiểu và vận dụng hợp lý hay chưa? 
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TÓM TẮT

Bài viết phân biệt tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế, hai khái niệm thường hay bị hiểu nhầm
về mặt ý nghĩa. Các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế mặc dù luôn được trông đợi, nhưng điều thực sự
làm gia tăng phúc lợi của người dân ở các nước lại không phải là những chỉ tiêu này. Thay vào đó, 
những chỉ tiêu được xem là hợp lý hơn đang được sử dụng là nhóm chỉ số phát triển con người và 
các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Bài viết cũng chứng minh bản chất của sự tăng trưởng cao và 
kéo dài không tự thân kéo theo sự gia tăng phúc lợi của người dân ở các quốc gia đồng thời đưa ra 
một số phân tích liên hệ ở Việt Nam.

Từ khóa: tăng trưởng kinh tế , phát triển kinh tế , phúc lợi xã hội, hạnh phúc

ABSTRACT

The article distinguishes between economic growth and economic development, which are often 
misunderstood in meaning. Even though economic growth indicators are always expected to play a 
critical role, the rational factors that reflect the well-being of people in many countries are the 
human development index and the millennium development goals (MDGs). This paper 
demonstrates that the nature of high and prolonged growth rate has no link with an increase in the 
welfare in many countries. The article also presents some related analyzes in Vietnam.

Key words: economic growth, economic development, social welfare, happiness

1. PHẦN MỞ ĐẦU
Tăng trưởng kinh tế chỉ sự gia tăng thu 

nhập và tăng sản phẩm. Sự gia tăng này có thể
tính theo quốc gia hay trên đầu người. Một
quốc gia tăng trưởng kinh tế khi tổng sản lượng
quốc gia tăng, thu nhập của quốc gia tăng hay 
thu nhập bình quân đầu người tăng. Trong khi 
đó, phát triển kinh tế là một khái niệm mang 
tính chuẩn tắc thể hiện sự cải thiện mức sống
và mức độ hạnh phúc của con người thông qua 
việc cải thiện y tế, giáo dục và những khía cạnh
phúc lợi khác.

Phần tiếp theo của bài báo sẽ phân tích 
những chỉ số đo lường tăng trưởng kinh tế và 
phát triển kinh tế để làm rõ sự khác biệt nội
hàm của hai chỉ số này.

2. PHÂN BIỆT TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

2.1 Các chỉ báo đo lường tăng trưởng 
kinh tế

Tăng trưởng kinh tế thường được đo
lường bằng hai nhóm chỉ tiêu lớn: chỉ tiêu tổng
sản phẩm quốc nội (GDP - Gross Domestic 
Product), tổng sản phẩm quốc dân (GNP -
Gross National Product), thu nhập bình quân 
đầu người (PCI - Per Capita Income) và chỉ
tiêu tốc độ tăng trưởng của các chỉ số đó.

GNP được tính là tổng giá trị bằng tiền
của các sản phẩm cuối cùng và dịch vụ mà 
công dân của một nước làm ra trong một
khoảng thời gian. GDP là tổng lượng sản phẩm
được sản xuất ra trong một quốc gia, sau đó
được bán ra trên thị trường. Nó được hiểu là
tổng lượng hàng hóa mà người dân trong nước

53

Töø khoùa: Taêng tröôûng kinh teá, phaùt trieån kinh teá, phuùc lôïi xaõ hoäi, haïnh phuùc

Key words: Economic growth, economic development, social welfare, happiness



được tiêu thụ. Tuy nhiên, GDP gặp một số vấn
đề về đo lường như không tính đến hàng hóa tự
cung hoặc không tính được độ lớn của kinh tế
ngầm. Điều này làm cho ý nghĩa của GDP bị
giảm đi. GNP cũng mang những khiếm khuyết
tương tự như GDP. GDP đo lường hàng hóa
sản xuất ra bởi một nền kinh tế, nhưng mặt trái
để có GDP dường như chưa được tính đến. Đó
là những tổn thất về môi trường hay sức khỏe
của người lao động. Từ đó, những chỉ tiêu mới
được đưa ra thay thế GDP như GDP xanh (giá 
trị GDP trừ đi các chi phí về môi trường) hay 
phúc lợi kinh tế ròng - NEW (chỉ tiêu đã loại
trừ các yếu tố tội phạm, tắc nghẽn giao 
thông,…). Tuy vậy, những chỉ số này chưa 
được áp dụng phổ biến.

PCI, mặt khác, đo thu nhập bình quân 
đầu người. PCI được tính bằng cách lấy GDP 
hay GNP chia cho dân số. Chỉ số này chỉ ra giá
trị hàng hóa trung bình tính trên đầu người. Nó
được sử dụng một phần để so sánh mức sống
của người dân ở các quốc gia khác nhau. Tuy 
nhiên, vì được tính bằng GDP chia cho dân số
nên chỉ số này cũng hàm chứa những khuyết
điểm của GDP. Hơn nữa, việc so sánh GDP, 
GNP, hay PCI giữa các quốc gia trở nên khập
khiễng vì khi quy đổi về một đơn vị tiền tệ
chung để so sánh, tỷ giá là vấn đề. Tỷ giá ở các 
nước đang phát triển có thể bị biến dạng do sự
can thiệp của chính phủ. Trong trường hợp tỷ
giá không bị biến dạng, sức mua của cùng một
đơn vị tiền tệ ở các quốc gia khác nhau cũng 
không giống nhau. Một trong những cách làm
giảm bớt sự khập khiễng khi so sánh là sử dụng
tỷ giá hối đoái ngang bằng sức mua. GDP quy 
đổi theo tỷ giá hối đoái ngang bằng sức mua là
GDPPPP. Chỉ số được quy về cùng một tập
hợp hàng hóa và dịch vụ. Tuy nhiên, GDPPPP 
này xem ra chưa hiệu quả bởi nền kinh tế còn
tồn tại những hàng hóa phi ngoại thương. 
Trong khi đó, giá cả và giá trị các sản phẩm
này ở các nước đang phát triển rẻ hơn nhiều so 
với các nước đã phát triển.

2.2 Các chỉ báo đo lường phát triển kinh tế
Hai chỉ số hay được sử dụng là nhóm chỉ

số phát triển con người bao gồm chỉ số phát 
triển con người (HDI - Human Development 
Index), chỉ số phát triển con người tính ròng
(NHDI – Net Human Development Index)
cùng với các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ
(MDGs - Millennium Development Goals).

Tổ chức Liên hiệp quốc (UNDP) định
nghĩa phát triển con người là một quá trình mở

rộng các chọn lựa của con người. Các lựa chọn
phải đảm bảo ba yếu tố cơ bản: sống khỏe
mạnh, thu thập tri thức và thu thập kiến thức
cần thiết cho một cuộc sống tử tế. Từ đó, HDI 
được đo bằng tiêu chí tuổi thọ, tỷ lệ ghi danh đi 
học và thu nhập đầu người. Chỉ số NHDI có
tính thêm cả sự đói nghèo và sự phát triển liên 
quan đến giới tính [1].

Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ
(MDGs) là một tập hợp bao gồm 8 mục tiêu và
được triển khai thành 15 tiêu chí [2]. Các mục
tiêu tập trung đến nghèo đói; giáo dục tiểu học; 
bình quyền phụ nữ; tỷ lệ tử vong ở trẻ em; sức
khỏe bà mẹ; HIV và các bệnh khác; bền vững
môi trường; và quan hệ đối tác toàn cầu vì sự
phát triển chung. Trong khi HDI bị chỉ trích là
cố gắng đo sự phát triển con người bằng các
chỉ số cứng nhắc, MDGs lại bị chỉ trích về tính
đa mục tiêu, theo đó, khi không thể thực hiện
được tất cả, mục tiêu nào nên được ưu tiên 
trước. Mặc dù vậy, các chỉ số này vẫn là một
trong những thước đo về sự phát triển cho đến
khi người ta tìm được những thước đo hợp lý
hơn.

2.3 Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và 
phát triển kinh tế

Đôi lúc hai khái niệm này có thể được
dùng chung để mức độ phát triển của một quốc
gia. Tăng trưởng kinh tế luôn được xem là một
nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế,
dựa trên lập luận rằng, tăng trưởng kinh tế
nâng cao mức sống của người dân. Đối với
những quốc gia đang phát triển, chất lượng
cuộc sống của người dân khó tăng lên nếu như 
thu nhập của quốc gia không tăng. Tuy nhiên, 
nếu tổng thu nhập quốc gia GDP tăng mà dân 
số cũng tăng thì thu nhập bình quân đầu người
PCI không tăng lên. Trong trường hợp PCI 
tăng nhưng phân bổ thu nhập không đồng đều, 
phần lớn của cải được phân phối cho số ít 
người trong xã hội thì cuộc sống của phần lớn
người dân cũng không được cải thiện. Một
quốc gia có thể có những chỉ số tăng trưởng
cao hàng năm nhưng thước đo MDGs không 
cho thấy có sự cải thiện qua những năm đó thì 
cũng không được đánh giá là có sự phát triển.

Như vậy, xét từ khía cạnh nội hàm về
mặt ý nghĩa và cách thức để đo lường tăng 
trưởng kinh tế và phát triển kinh tế, hai yếu tố
này thực sự khác biệt. Một quốc gia tăng 
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           Ñoâi luùc hai khaùi nieäm naøy coù theå ñöôïc
duøng chung ñeå chæ möùc ñoä phaùt trieån cuûa moät 
quoác gia. Taêng tröôûng kinh teá luoân ñöôïc xem laø 
moät neàn taûng vöõng chaéc cho söï phaùt trieån kinh 
teá, döïa treân laäp luaän raèng, taêng tröôûng kinh teá 
naâng cao möùc soáng cuûa ngöôøi daân. Ñoái vôùi 
nhöõng quoác gia ñang phaùt trieån, chaát löôïng cuoäc 
soáng cuûa ngöôøi daân khoù taêng leân neáu nhö thu 
nhaäp cuûa quoác gia khoâng taêng. Tuy nhieân, neáu 
toång thu nhaäp quoác gia GDP taêng maø daân soá 
cuõng taêng thì thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi PCI 
khoâng taêng leân. Trong tröôøng hôïp PCI taêng 
nhöng phaân boå thu nhaäp khoâng ñoàng ñeàu, phaàn 
lôùn cuûa caûi ñöôïc phaân phoái cho soá ít ngöôøi trong 
xaõ hoäi thì cuoäc soáng cuûa phaàn lôùn ngöôøi daân 
cuõng khoâng ñöôïc caûi thieän. Moät quoác gia coù theå 
coù nhöõng chæ soá taêng tröôûng cao haøng naêm 
nhöng thöôùc ño MDGs khoâng cho thaáy coù söï caûi 
thieän qua nhöõng naêm ñoù thì cuõng khoâng ñöôïc 
ñaùnh giaù laø coù söï phaùt trieån.
            Nhö vaäy, xeùt töø khía caïnh noäi haøm veà 
maët yù nghóa vaø caùch thöùc ñeå ño löôøng taêng 
tröôûng kinh teá vaø phaùt trieån kinh teá, hai yeáu 
toá naøy thöïc söï khaùc bieät. Moät quoác gia taêng
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hụt về giáo dục lại là nguyên nhân d�n đến sự 
thiếu hiểu biết và tr�nh độ. Hệ quả tất yếu 
không thể khác là thiếu cơ hội tiếp c�n việc 
làm và mục tiêu b�nh đẳng cũng khó đạt được 
do nhân sinh quan và nh�n thức không có cơ 
hội được mở rộng. Các mục tiêu về sức khỏe 
và tỷ lệ tử vong của tr� em đối diện với thách 
thức về chi ph� thực hiện lại là một h�u quả 
nữa của việc một quốc gia có mức thu nh�p 
thấp. Thiếu hụt các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, 
quay trở lại, là nguyên nhân khiến cho sức 
khỏe của người dân khó được đảm bảo, sức lao 
động cũng v� thế mà ảnh hưởng. Như v�y, mặc 
dù chưa có b�ng chứng ch�c ch�n về mối quan 
hệ giữa mức thu nh�p và mức hạnh phúc mà 
người dân đạt được, nhưng có thể thấy thu 
nh�p thấp d�n người ta đến sự hạn h�p trong 
các lựa ch�n khiến cuộc sống trở nên dễ dàng 
hơn.  

Thứ hai, cách thức thực hiện các mục 
tiêu MDGs. Những biện pháp mà Việt Nam lựa 
ch�n để thực hiện 8 mục tiêu như đ� cam kết 
chỉ tác động vào triệu chứng của vấn đề chứ 
chưa thực sự tác động vào nguyên nhân. Đơn 
cử như mục tiêu giảm tỷ lệ HIV, nh�n được sự 
h� trợ lớn t� các t� chức x� hội và các quốc gia 
khác trong một thời gian dài nhưng v�n không 
độc l�p được trong cách thức làm việc. Sau 
2017, sẽ có nhiều t� chức hay quốc gia (Đan 
Mạch, Hà Lan, Qu� toàn cầu về ph�ng chống 
AIDS) rút lui do hết thời hạn h� trợ và Việt 
Nam đối diện với một khoảng không rất lớn. 
Hay một minh chứng khác t� việc xóa đói 
giảm ngh�o. Rất nhiều chương tr�nh xóa đói 
giảm ngh�o (Chương t�nh mục tiêu quốc gia 
về giảm nghèo (NTP-PR, Chương t�nh 135 – 
Chương t�nh Phát triển kinh tế - xã hội ở các 
x� đặc biệt khó khăn, Chương t�nh giảm 
nghèo bền vững cho 62 huyện nghèo) được 
tiến hành nhưng cái kết v�n là hiện tượng tái 
ngh�o và ngh�o bền vững. 

Sự bất b�nh đẳng thu nh�p, đến t� 
nguyên nhân bất b�nh đẳng cơ hội, ngày càng 
tăng trước các cố g�ng xóa bỏ của Ch�nh phủ. 
Tuy nhiên, như đ� phân t�ch ở trên, đa phần 
những người trong hoàn cảnh ngh�o đa chiều, 
một số thì do ngăn trở t� khoảng cách địa lý. 
H� ngày càng cách xa hơn với những cơ hội 
tham gia vào các ngành đang phát triển. Bất 
b�nh đẳng và cái ngh�o cũng là một phần h�u 
quả của việc tăng trưởng ở các thành thị tạo sự 
chuyển dịch t� nông thôn lên thành thị, k�o 

theo là các vấn đề phức tạp khác t� sự di dân 
hay chuyển dịch cơ cấu. 

Cách thức Việt Nam lựa ch�n cho sự 
tăng trưởng kinh tế hiện nay cũng đang là vấn 
đề cần chú ý. Các giải pháp phát triển kinh tế 
theo hướng bảo vệ môi trường bền vững mặc 
dù được thống nhất về mặt mục tiêu nhưng 
thực tế Việt Nam v�n đang tăng trưởng nóng 
và có tác động nhất định đến môi trường trong 
bối cảnh chưa quản lý được chặt chẽ các hoạt 
động xả thải và xử lý chất thải của các doanh 
nghiệp. Đất nước, ngay trước m�t đang phải 
đối diện với sự đáp trả của môi trường. Việt 
Nam “là một trong 5 quốc gia đang phát triển 
chịu tác động lớn nhất của biến đ�i khí h�u, 
thứ 5 trong t�ng số 233 quốc gia và vùng lãnh 
th� trên thế giới sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất 
của các hình thái khí h�u tiêu cực (tác động khí 
h�u v�t lý), thứ 8 trong việc chịu ảnh hưởng 
trực tiếp của mực nước biển dâng cao” [11]. 
Việc tăng trưởng kinh tế �t dựa trên cải thiện 
năng suất và gia tăng công nghệ nhờ sáng tạo 
khiến chúng ta quanh qu�n m�i giữa các mục 
tiêu. 

Như v�y, thách thức lớn nhất của Việt 
Nam là nâng cao mức sống, t� đó cải thiện cơ 
hội lựa ch�n cho cuộc sống của người dân. Bên 
cạnh đó là sự thay đ�i mô h�nh phát triển như 
thế nào để phát triển kinh tế, nâng cao thu nh�p 
mà không tạo ra những hệ lụy trong tương lai 
và thay đ�i ý thức về phân biệt đối xử để các 
nhóm người khác nhau trong x� hội có cơ hội 
tiếp c�n những cơ hội phát triển thay v� “rách 
đâu vá đó” như hiện nay. 
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ABSTRACT

The paper aims to generalize a picture of leadership theories and their evolutions. Through this 
picture the perception of leadership is deeply understood. Based on the development process, 
leadership theories are built up and applied to different periods of time, dynamic environment and 
various cultural contexts. Notably, the models of leadership and their effectiveness have a strong 
correlation with certain contextual factors. Also, the influences of leadership approaches in the 
relationship with organization‘s outcomes need to be considered logically to determine what, how,
and when leadership is operating effectively. For these reasons, the author reviews major theories 
that have significantly contributed to the leadership literature over the past 100 years with the 
purpose of identifying trends and gaps in the existing literature.

Key words: Leadership, approach, context.

TÓM TẮT

Bài viết được thực hiện nhằm đưa ra một bức tranh tổng quát về các lý thuyết phong cách lãnh đạo
và sự phát triển của các lý thuyết này. Thông qua bức tranh tổng quát đó, nhận thức về phong cách 
lãnh đạo được hiểu thấu đáo hơn. Trải qua một quá trình phát triển, các lý thuyết về phong cách 
lãnh đạo được xây dựng và ứng dụng cho từng thời kỳ khác nhau, sự năng động của môi trường và 
sự đa dạng của các bối cảnh văn hóa. Đáng chú ý là các mô hình phong cách lãnh đạo và hiệu quả
của mô hình có sự tương quan mạnh mẽ với các nhân tố bối cảnh nhất định. Bên cạnh đó, ảnh 
hưởng của các cách tiếp cận phong cách lãnh đạo đối với các biến đầu ra của tổ chức cần được xem 
xét một cách hợp lý để xác định được phong cách lãnh đạo nào, ảnh hưởng của phong cách lãnh 
đạo đó như thế nào và khi nào phong cách lãnh đạo đó được triển khai một cách hiệu quả. Dựa trên 
những lý do đó, tác giả đánh giá, tổng hợp lại các lý thuyết cốt lõi về phong cách lãnh đạo trong 
hơn 100 năm qua, từ đó xác định những xu hướng và các lỗ hổng trong các lý thuyết hiện hữu.

Từ khóa: Phong cách lãnh đạo, cách tiếp cận, bối cảnh.

1. INTRODUCTION

Viewing about thousands of studies on 
leadership, over more than 1000 years, Stogdill 
(1974) found that the number of people giving 
definitions of leadership is as much as scholars 
attempting to clarify this phenomena.
Likewise, Riggs (2001, p. 5) revealed that 
“Throughout the world, leadership is generally 
perceived as something we need more of, while 
at the same time it is generally misunderstood. 
There are at least 100 definitions of 
leadership.”. According to the length of 
history, researchers in the field have struggled 
with the question of leadership definitions and 

leadership development for many years and 
made significant contributions to science of 
leadership (Northhouse, 2013; Tran et al., 
2015). The leadership studies has changed over 
years due to a dynamic business environment
(Tran et al., 2015). “Today, the field of 
leadership focuses not on the leader, but also 
on followers, peers, supervisors, work 
setting/context, and culture, including a much 
broader array of individuals representing the 
entire spectrum of diversity, public, private, 
and not for profit organizations, and 
increasingly over the past 20 years, samples of 
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populations from nations around the globe”( 
Avolio et al., 2009, p. 422). Likewise, Ortega 
(2017) noted that the leadership have 
approached in a variety of ways, from the 
viewpoint of the Great Man Theory, now seen 
as antiquated, to that of the closely related 
“leadership traits” theory, to those of the 
transactional leadership and the 
transformational leadership styles. Then there 
are the ethical, servant, authentic, intentional, 
and collaborative leadership philosophies and 
management practices, Besides, previous 
scholar also paid significant attention to the 
positive outcomes of leadership in various 
contexts, involving countries, organizations, 
individuals (Ortega, 2017). In this paper, an 
extensive review about literature on leadership 
theories and approaches is demonstrated to 
draw to an overall picture of leadership 
theories and diverse development during the 
last decades. 
 
2. LEADERSHIP THEORIES 
2.1. Trait approach 

According to Tran et al., (2015), Dinh et 
al., (2013) the trait approach is one of the first 
earliest systematic attempts to study leadership. 
In early 20th century, there was a dramatic rise 
in modern leadership research to determine 
what made certain people be great leaders 
(Northouse 2013). Thanks to the trait theory, 
scholars noted that the leadership effectiveness 
is predicted through demographic and physical 
attributes, competencies, and personality 
characteristics (Stogdill, 1974; Bass, 1990). 
Traits were proved to distinguish between 
leaders and non-leaders by concentrating on 
personal qualities and characteristics 
(Hernandez et al., 2011). This approach 
developed an assumption that traits produce 
patterns of behavior that are consistent across 
situations. It means that leadership attributes 
are determined to be enduring characteristics 
that people are born with, stable over time and 
not made. However, many researchers argued 
that there is small difference between leaders 
and their followers in the view of personalities 
(Northouse, 2013; Dinh et al., 2013). 
According to Hernandez et al., (2011, pp. 
1165), “traits did not emerge as sufficient 
predictors of leadership effectiveness, and the 
field of leadership was left with a deficiency of 
predictors”. Additionally, the trait approach 
has underestimated the impact of the situation 

(Northouse, 2013). Also, there has been few 
systematic studies on the processes by which 
individuals obtain the abilities for leadership 
(Northouse, 2013). 

 
2.2. Style approach 

Style approaches are different from the 
trait approach because style approaches focus 
on what leaders do rather than what leaders are 
(Tran et al., 2015). Likewise, style approach 
studies suggested that people can be trained to 
lead (Northouse, 2013) The style approach 
originated from three different lines of 
research: the Ohio State studies, the University 
of Michigan studies, and the work of Blake and 
Mouton on the managerial grid (Northouse 
2013). The research approaches focus on two 
perspectives of leader’s behaviors: Task-
oriented and relationship-oriented behavior. 
All together, Ohio State, Michigan research 
and Blake & Mouton’s Leadership Grid found 
that the ideal leader is always both 
performance and maintenance oriented (Katz et 
al., 1950; Katz et al., 1951; Katz and Kahn, 
1952; Likert, 1961; Hernandez et al., 2011; 
Northhouse, 2013; Tran et al., 2015). However, 
a number of problems with the style approach 
started to be recognised in the 1960s. Firstly, 
the relationship between the behaviors of 
leaders and the outcomes such as job 
satisfaction and productivity have not been 
investigated (Northouse, 2013). Next, because 
specific behaviors and actions of leaders may 
be relevant and effective at a particular point of 
time and noticeably depend on situational 
variables while at another, it could be out of 
the picture. The effect of time factor as well as 
situation has been ignored in this approach. 

 
2.3. Situational approach 

This leadership perspective proposed 
that universally important traits and behaviors 
do not exist, and that effective leadership 
behavior varies from situation to situation. 
According to this approach, the leaders were 
required to first analyze the situation and then 
decide what to do. In other words, look before 
you lead. Researchers have conducted and 
developed many models and theories of 
leadership such as path-goal theory, 
participative leadership, contingency 
leadership and situational leadership 
(Northouse, 2013; Tran et al., 2015). 
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Nevertheless, by early 1980s, the situational 
perspective had less attention because 
leadership had to be seen as almost inseparable 
from the management (Tran et al., 2015).  

 
2.4. Modernist leadership approach 

Modernist leadership approaches clarify 
the differences between leadership 
phenomenon and management in term of 
enhancing subordinate’s motivation and 
engagement in the leader’s cause. Northouse 
(2013) proposed that this perspective began in 
the mid-1980s, as one of the newest leadership 
approaches which embraces many models and 
developed theories of leadership including 
transformational leadership, charismatic 
leadership, value-based leadership, 
individualized leadership, vertical dyad 
linkage, leader-member exchange, principle-
centered leadership, , implicit leadership 
theories, ethical leadership, romance of 
leadership, multiple linkage and influence 
tactics (Yammario et al., 2005; Avolio et al., 
2009; Northouse, 2013). Because of the 
dynamic business environment as well as the 
impacts of development of science & 
technology, leadership trends reckon with a lot 
of changes and require more relevant 
leadership theories, adapt to the continuous 
movement of business contexts. A new stage of 
leadership research is emerging.  

 
2.5. Postmodernist leadership approach 

In the 21st century, leadership theories 
have seen a significant concern with a variety 
of strategic approaches. Emerging research on 
leadership development is also concerned with 
traits or attributes (Wolff et al., 2002; Foti and 
Hauenstein, 2007) and experiences (Avolio et 
al., 2009) that predispose an individual to 
emerge as a leader. Encouragingly, scholars are 
beginning to appreciate the effects or outcomes 
of leaders by using a systematic approach 
(Lichtenstein and Plowman, 2009) with social 
contexts, such as shared leadership (Carson et 
al., 2007) and virtual teams (Balthazard et al., 
2009). The leadership has involved with 
technological, social, economic, and cultural 
changes as well as the needs of the 
organization change to respond to the 
turbulence and uncertainty of the environment. 
The letters and follower relationship were no 
longer of main concern in the field (Clegg et 
al., 2011). The postmodernist have focused on 

the ethical and moral values-based content of a 
leader’s behavior (Dinh et al., 2013). This 
content has been included in level-five 
leadership, authentic leadership, ethical 
leadership, self-leadership, electronic 
leadership, blue ocean leadership, empowering 
leadership,  servant leadership, substitutes for 
leadership, and cross-cultural leadership 
(Yammario et al., 2005; Avolio and Gardner, 
2005; Gardner et al., 2011; Northouse, 2013; 
Dinh et al., 2013). The postmodernist 
perspective to leadership and development 
should be integrated in further studies to 
identify and leverage the advances in 
awareness of leadership and organization 
performance. 

 
3. CONCLUSIONS 

Obviously, scholarly research on the 
leadership topic has remarkably increased over 
the last decade, resulting in a variety of 
leadership models and theories. In recent years, 
scholars have shown increased concern toward 
emerging leadership theories such as 
transformational and transactional leadership, 
ethical leadership, shared leadership, etc. 
However, almost studies on leadership models, 
have been conducted in Western culture with 
high perception of leadership. Gardner et al. 
(2011) revealed that from 2003 to 2010, there 
were two Asian countries in which studies on 
leadership were examined, China and 
Singapore. After conducting an extensive 
review of leadership theories, scholars noted 
that future research should present more 
concern toward expansion of the nomological 
network for leadership, including testing 
leadership theories in cross culture (e.g., 
national and organizational culture, industry 
and occupation) that affect awareness and 
understanding of leadership. Furthermore, 
leadership plays a vital role in positive 
organizational outcomes. Dinh et al. (2013) 
posted that effective leadership is one of the 
core factors to bring the success to 
organizations. Still, what mechanism and 
which type of leadership works effectively are 
not clear in varied context. The future study 
should continues to examine the leadership in 
the connection to organizational outcomes and 
embrace a broader perspectives of leadership 
theories. 
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TÓM TẮT

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) là khái niệm được chú ý nhiều. Các nghiên cứu lý
luận hay thực nghiệm đề cập đến chủ đề này từ những năm 1950. Xét thấy tầm quan trọng của
CSR ngày càng tăng, các học giả cũng như nhà quản lý cần tập trung nghiên cứu các khía cạnh 
của CSR. Bài viết tổng kết các nghiên cứu trước đây liên quan đến các chủ đề về CSR, các khung
lý thuyết, đánh giá kết quả nghiên cứu, đo lường CSR theo lý thuyết các bên liên quan để tìm ra 
hướng nghiên cứu tiếp theo. Qua lược khảo cho thấy nhiều lý thuyết được sử dụng trong nghiên
cứu CSR nhưng lý thuyết các bên liên quan và lý thuyết Carroll được sử dụng phổ biến nhất. Trong
nước, CSR được quan tâm nhiều để hoàn thiện về mặt thể chế chung, chưa đi sâu từng ngành
nghề. Trong khi các nghiên cứu nước ngoài phân tích theo từng khía cạnh khách hàng, nhân
viên và thương hiệu nhằm đưa ra các chiến lược kinh doanh hợp lý theo từng ngành.

Từ khóa: Các bên liên quan, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

ABSTRACT

Corporate social responsibility (CSR) is one of the most prominent concepts in the literature.
Theoretical and empirical research  largely addressed this issue since 1950s. Given that CSR is 
important, scholars and managers should pay attention to different aspects of CSR. The main
purpose of this review is to proffer a precise understanding of what has already been investigated
and the findings  regarding the  issues  of CSR. It is to discuss conceptual frameworks of CSR,
evaluates findings, reliable measures of CSR to stakeholders, and then to propose directions for
future studies. The literature review revealed many theories used in CSR reasearches but Carroll's
theory and stakeholder theory were the most in use. In Vietnam, CSR was discussed aiming to
improve regulatory frameworks in general; while foreign studies analyzed each aspect of
customer, employee, and branding to build suitable business strategies.

Keywords: stakeholders, financial performance, corporate social responsibility

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Việc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh
tế luôn đi kèm với các vấn đề môi trường và xã
hội. Vấn đề này đòi hỏi các chủ thể kinh tế,
trong đó có các doanh nghiệp tham gia giải
quyết. Khởi đầu từ các nước phát triển, sau đó
hoạt động trách nhiệm xã hội phát triển rộng
ra ở các nước đang phát triển và Việt Nam 
không phải là ngoại lệ, đặc biệt trong xu thế
hội nhập và canh tranh gay gắt như hiện nay. 
Các doanh nghiệp đóng vai trò kết nối các chủ
thể của nền kinh tế và cần tiên phong trong 

thực thi các xu hướng toàn cầu như trách nhiệm 
xã hội của doanh nghiệp (CSR). Toàn cầu hóa
và việc chia sẻ thông tin một cách dễ dàng trên
quy mô toàn thế giới đã đẩy trách nhiệm xã hội
trở thành vấn đề đi đầu trong kế hoạch chiến
lược của các loại tổ chức kể cả tổ chức lợi
nhuận và phi lợi nhuận. Do đó, các hoạt động
liên quan đến phát triển bền vững đi đôi với
hiệu quả kinh tế cũng diễn ra rất sôi nổi.

Trong vài năm gần đây, chính sách môi
trường, xã hội của các doanh nghiệp đã được
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chú trọng hơn. Hầu hết các tổ chức quốc tế lớn 
như Liên hiệp quốc, Ngân hàng thế giới, các 
Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), 
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đều đưa ra 
các hướng dẫn nhằm nghiên cứu và xúc tiến 
CSR. Năm 1977, dưới 50% các công ty trong 
danh sách Fortune 500 đề cập đến CSR trong 
báo cáo thường niên, đến cuối thập niên 1990, 
gần 90% các công ty coi CSR là một phần 
quan trọng trong mục tiêu hoạt động, trình bày 
các hoạt động CSR trong báo cáo thường niên 
(Boli và Hartsuiker, 2001). Theo Sprinkle và 
Maines (2010), vì tất cả nhân viên, khách 
hàng, nhà đầu tư, tổ chức chính phủ và các bên 
liên quan khác đều có kỳ vọng rằng các tổ chức 
đã đang và sẽ hoạt động một cách có trách 
nhiệm. Trong khi nhu cầu xã hội là vậy, các 
doanh nghiệp cũng khó có thể từ bỏ mục tiêu 
tối đa hóa lợi nhuận của mình (Sprinkle và 
Maines, 2010). Vì vậy, nghiên cứu này mong 
muốn tổng kết các kết quả nghiên cứu trong 
thời gian qua cả về lý thuyết hay thực nghiệm 
về các chủ đề chính của CSR. 

 
2. NỘI DUNG 
2.1 Khái niệm CSR 

Tuy trách nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp trở thành chủ đề nghiên cứu mới trong 
vài thập kỷ gần đây nhưng có rất nhiều lý luận 
xung quanh chủ đề này. Có nhiều nghiên cứu 
lý luận cũng như thực nghiệm, nhưng chưa có 
một khái niệm nhất quán nào về CSR.  Wood 
(2010) cho rằng CSR rất khó để định nghĩa, 
các đối tượng khác nhau nhìn nhận CSR khác 
nhau. Mặc  dù  thiếu  một  định nghĩa nhất 
quán nhưng tất cả định nghĩa đều thể hiện rằng 
công ty nên đáp ứng các kỳ vọng của xã hội 
khi hoạch định các chiến lược quản lý môi 
trường (Gossling và Vocht, 2007). Vào thập 
niên 1930, trong tạp chí Harvard Law Review, 
vấn đề CSR được đưa ra tranh luận tập trung 
vào trách nhiệm  của  nhà  quản  lý  đối  với  xã  
hội  (Dodd, 1932). Điều đó cho thấy CSR 
thuộc lãnh vực quản trị, hướng tới nhấn mạnh 
ý nghĩa, nhiệm vụ và các kỳ vọng từ CSR cũng 
như tác động của nó lên thực trạng công ty. 
Sau đó, từ CSR đầu tiên xuất hiện trong quyển 
“Trách nhiệm xã hội của doanh nhân” (Social 
Reponsibilities of the Businessmen) của 
Bowen (1953) cho rằng CSR là nghĩa vụ của 
người làm kinh doanh trong việc đề xuất và 
thực thi các chính sách không làm tổn hại đến 
quyền và lợi ích của người khác. Votaw (1972) 

nhấn mạnh thuật ngữ CSR có nghĩa là công ty 
có trách nhiệm tại địa phương, nơi đang hoạt 
động. 

Một  định  nghĩa  về  trách  nhiệm  xã  
hội  của doanh nghiệp được nhiều nghiên cứu 
lựa chọn là định nghĩa của Carroll (1979, 
1991) “Trách nhiệm xã hội là tất cả các vấn đề 
kinh tế, pháp lý, đạo đức và lòng từ thiện của 
một tổ chức mà xã hội mong đợi trong mỗi thời 
điểm nhất định”. Định nghĩa này được sử 
dụng rộng rãi trong các nghiên cứu về trách 
nhiệm xã hội, tùy vào tổ chức mà người quản 
lý có thể chọn vấn đề nào trong bốn mức độ 
trên. 
 

Một định nghĩa phổ biến khác về trách 
nhiệm xã   hội   doanh   nghiệp   của   Ủy   hội   
châu   Âu (European Commission, 2001) cho 
rằng các doanh nghiệp tích hợp các mối quan 
tâm của xã hội và môi trường vào hoạt động 
kinh doanh của mình - có sự tương tác với các 
bên liên quan trên cơ sở tự nguyện. Năm 2011, 
chiến lược đổi mới CSR 2011- 2014 đã đưa ra 
khung khổ mới, mở rộng phạm vi và các khía 
cạnh của CSR, ít nhất bao gồm các vấn đề: 
nhân quyền, lao động và việc làm (đào tạo, đa 
dạng hóa cơ hội, bình đẳng giới và sức khỏe 
người lao  động,  phúc  lợi  doanh  nghiệp),  
vấn  đề  môi trường (chẳng hạn như đa dạng 
sinh học, biến đổi khí hậu, sử dụng tài nguyên 
có hiệu quả, phòng ngừa ô nhiễm), chống hối 
lộ và tham nhũng. Sự tham gia của cộng đồng 
và hỗ trợ phát triển xã hội bảo đảm khả năng 
hội nhập của người tàn tật, bảo vệ lợi ích của 
người tiêu dùng cũng là một phần không thể 
thiếu của CSR.  

Theo lý thuyết các bên liên quan 
(Stakeholder theory),  Hopkins (2007) nhấn  
mạnh CSR ảnh hưởng đến các ứng xử có trách 
nhiệm với các bên hữu quan bên trong và 
bên ngoài doanh nghiệp. Hay nói cách khác 
mục đích của CSR là tạo ra mức sống ngày 
càng cao cùng lúc với bảo tồn lợi ích công ty 
cho các bên liên quan. Như đã phân tích ở trên, 
CSR là một khái niệm rộng và được diễn tả 
theo  quan  điểm  của  từng  nhà  nghiên  cứu,  
phụ thuộc vào bối cảnh nghiên cứu 
(Dahlsrud, 2008). Do đó,từng học giả phải 
lựa chọn sử dụng khái niệm CSR nào cho 
phù hợp với điều kiện thực tế, từ đó đưa ra 
các chiến lược hợp lý, cụ thể là tập trung vào 
năm khía cạnh: các bên liên quan, xã hội, kinh 
tế, tự nguyện và môi trường. 
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2.2. Các lý thuyết được sử dụng trong 
nghiên cứu CSR 
 

Đa số các nghiên cứu liên quan đến trách 
nhiệm xã hội tại các ngân hàng với cách tiếp 
cận theo lý thuyết các bên liên quan. Các bên 
liên quan là các đối tượng tham gia, ảnh 
hưởng hay hưởng lợi từ các hoạt động liên 
quan đến CSR bao gồm cổ đông/chủ sở hữu, 
cộng đồng, khách hàng, đối tác, người lao 
động. Theo Lee (2011), lý thuyết các bên liên 
quan phát triển lên từ lý thuyết thể chế. Cách 
tiếp cận lý thuyết các bên liên quan đầu tiên 
được Freeman (1984) trình bày về đạo đức 
kinh doanh trong một tổ chức. Theo lý thuyết 
này, các bên liên quan là bất kỳ nhóm hay cá 
nhân bị ảnh hưởng, có thể trực tiếp hoặc gián 
tiếp, bởi các hoạt động của công ty. Theo 
Deegan và Samkin (2009) doanh nghiệp nên 
hài hòa lợi ích của các bên, nếu các bên xung 
đột lợi ích, doanh nghiệp có nhiệm vụ cân bằng 
lợi ích tối ưu.  
 

Bên cạnh đó, lý thuyết của Caroll (1979) 
cũng được sử dụng và phát triển trong nhiều 
nghiên cứu. Đặc biệt, mô hình kim tự tháp 
(Carroll, 1991) có thể áp dụng cho tất cả các 
ngành nghề. Mô hình này gồm 4 cấp độ: 
trách nhiệm kinh tế, trách nhiệm pháp lý, 
trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm cộng 
đồng.  

Ngoài  ra,  các  lý  thuyết  khác  được  sử  
dụng trong nghiên cứu về CSR thời gian qua 
cũng đa dạng. Cụ thể như Becker-Olsen et al. 
(2006) và McDonald và Rundle-Thiele (2008) 
sử dụng lý thuyết Marketing nghiên cứu các 
hoạt động CSR mang lại lợi ích cho công ty 
nhờ hành vi mua của khách hàng. Scholtens 
(2009) dùng lý thuyết đầu tư có trách nhiệm xã 
hội của Sparkes và Cowton (2004). Vassileva 
(2009) dùng cách tiếp cận Kéo và Đẩy; Kang 
et al. (2010) dùng lý thuyết tác động tích cực, 
tiêu cực. Thêm vào đó, một số lý thuyết được 
sử dụng gần đây như lý thuyết nhận dạng xã 
hội (He và Li, 2011); lý thuyết tổ chức (Lee, 
2011); lý thuyết giá trị hợp lý (Carnevale et al., 
2012). Thêm vào sự đa dạng đó, lý thuyết 
hành vi truyền thông Habermasian được Lock  
và Seele (2016) sử dụng để nghiên cứu các 
Báo cáo CSR ở châu Âu. Lý thuyết Quy kết 
(Attribution theory), một lý thuyết giả định 
rằng cố gắng để hiểu được hành vi của người 
khác bằng cách quy cảm xúc, niềm tin và ý 
định  của  họ,  được Karaosmanoglu et  al.  

(2016) dùng để nghiên cứu tác động của CSR 
lên thương hiệu. 

 
2.3. Nguồn dữ liệu phục vụ nghiên cứu 
CSR 
 

Nhằm đo lường các khía cạnh khác nhau 
của CSR từ các dữ liệu khả dụng, nhiều nhà 
nghiên cứu đã tiến hành các cuộc điều tra để đo  

Bảng 1: Tổng hợp lý thuyết tiếp cận, phương 
pháp đo lường và nguồn dữ liệu 

Lý thuyết 
tiếp cận 

Phương 
pháp 

đo lường 

Nguồn 
dữ liệu Ví dụ 

Lý thuyết 
các bên 
liên quan 

Thực 
nghiệm, 
Kiểm định 
giả thuyết, 
SEM, 
Định tính, 
Phỏng vấn 
chuyên 
gia, Phân 
tích nhân 
tố, Biến 
trung gian 

Dữ liệu từ 
điều tra 
sơ cấp 
thông qua 
bảng câu 
hỏi 

McDonald và 
Hung Lai 
(2011);Mustafa 
et al.(2012); 
Lee et al. 
(2013); 
Öberseder 
et al. (2013); 
Fatma et 
al.(2014); 
Pérez 
và del Bosque 
(2015); Fatma 
và Rahman 
(2016) 

Lý thuyết  
Carroll 

Thực 
nghiệm, 
Kiểm định 
giả thuyết 

Dữ liệu từ 
điều tra 
sơ cấp 
thông qua 
bảng câu 
hỏi 

Lee et al. 
(2012); 
Polychronidou 
et al. 
(2014) 

Các lý 
thuyết khác 

Thực 
nghiệm, 
kiểm định 
giả thuyết, 
SEM, Biến 
trung gian, 
Thống kê 
mô tả, Hồi 
quy, Phân 
tích nhân 
tố 

Dữ liệu từ 
điều tra 
sơ cấp 
thông qua 
bảng câu 
hỏi 

Becker-Olsen 
(2006); 
Vassileva 
(2009); 
He và Li 
(2011);Yeung 
(2011); 
Blombäck 
và Scandelius 
(2013); 
Ferdous và 
Moniruzzaman 
(2013); Enock 
và 
Basavaraj 
(2014); Hur et 
al.(2014); 
Pérez và del 
Bosque(2014); 
Martínez et 
al. (2014);Khan 
et al.(2015); 
Fatma et al. 
(2016); 
Karaosmano 
glu et al (2016) 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 
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lường CSR (Buzby và Falk, 1978; Hung, 
2011); một số khác sử dụng nghiên cứu thực 
nghiệm hay nghiên cứu tình huống để đo lường  

CSR (O'Dwyer, 2011); phương pháp này 
có điểm yếu là phát sinh các sai lệch (biases) 
từ các đáp viên. 

 
Từ năm 2000, lý luận về trách nhiệm xã 

hội bắt đầu tập trung vào CSR và các công bố 
liên quan CSR trên các báo cáo của công ty. 
Điều này cho thấy bước chuyển  mình từ 
nghiên  cứu mô  tả và định tính (không có giả 
thuyết và câu hỏi nghiên cứu) trong quản  trị  
sang  nghiên  cứu  định  lượng  (câu  hỏi 
nghiên cứu cụ thể, kiểm định giả thuyết thông 
qua thực nghiệm). Dữ liệu chủ yếu đến từ các 
cuộc điều tra, phỏng vấn trực tiếp, từ cơ sở dữ 
liệu như Datastream, EIRIS, DJSI, Báo cáo 
thường niên, Factiva, Thống kê lao động US 
Bureau… Tóm lại, đo lường các hoạt động 
CSR cũng như các tác động từ các hoạt động 

CSR luôn là chủ đề tranh luận của giới học 
thuật hay người quản lý. Mỗi phương pháp đo  
lường đều có ưu nhược điểm, các nghiên cứu 
thường dựa vào tính khả thi của dữ liệu để 
chọn cách đo lường phù hợp nhất. Sự lựa chọn 
phương pháp đo lường cho phù hợp với nguồn 
dữ liệu và lý thuyết tiếp cận được các nghiên 
cứu áp dụng đa dạng, cụ thể được trình bày 
trong Bảng 1. 

 
 
3. TỔNG KẾT CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN 
CỨU CSR VÀ THẢO LUẬN 
3.1   Các nghiên cứu CSR ở Việt Nam 
 

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
đã và đang là chủ đề được nghiên cứu rộng rãi 
trên thế giới, Việt Nam cũng không ngoại lệ. 
Chủ đề này mới phát triển mạnh trong hai thập 
kỷ gần đây, nhưng số lượng và chất lượng các 
bài nghiên cứu tăng lên nhanh chóng. Các 
nghiên cứu chia làm hai nhóm chính: nhóm 
nghiên cứu lý luận và nhóm nghiên cứu thực 
nghiệm. 

Các nghiên cứu lý luận: trình bày 
tổng quan các cuộc tranh luận về trách nhiệm 
xã hội, thực trạng CSR ở Việt Nam và các vấn 
đề tồn tại về tư duy đổi mới của nhà nước 
(Nguyễn Đình Cung và Lưu Minh Đức, 
2008). Từ đó, nghiên cứu đưa ra các kiến 
nghị để thực hiện CSR ở Việt Nam tốt hơn. 
Nghiên cứu làm rõ nội dung trách nhiệm xã 
hội của doanh nghiệp và vai trò của nó đối với 
doanh nghiệp Việt Nam (Phạm Văn Đức, 
2011). Một nghiên cứu khác của Nguyễn Đình 
Tài (2010) trình bày cơ sở lý luận gắn kết   
trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững. Giới 
hạn của các nghiên cứu lý luận này là 
không có số liệu minh chứng và trình bày chủ 
đề trách nhiệm xã hội với phạm vi rộng, nhấn 
mạnh ở vấn đề thể chế, chưa đi sâu vào các 
khía cạnh của CSR. Một số nghiên cứu khác 
phân tích về khía cạnh người lao động, lồng 
ghép các chính sách nhân sự với CSR nhằm 
thúc đẩy vào tạo ra lợi ích cho doanh nghiệp và 
xã hội hoặc các bên hữu quan (Nguyễn Ngọc 
Thắng, 2010; Võ Khắc Thường, 2013; Phạm 
Long Châu, 2014). 

Các nghiên cứu thực nghiệm: về trách 
nhiệm xã hội trong nước thời gian qua cũng 
khá phong phú. Bài nghiên cứu phân tích các 
nhân tố thúc đẩy việc thực hiện trách nhiệm xã 
hội của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (Châu 
Thị Lệ Duyên và Nguyễn Minh Cảnh, 2013). 

Bảng 1: Tổng hợp lý thuyết tiếp cận, 
phương pháp đo lường và nguồn dữ liệu 
(tt) 

 
Lý 

thuyết 
tiếp 
cận 

Phương 
pháp 

đo lường 

Nguồn dữ 
liệu Ví dụ 

Lý 
thuyết 
các 
bên 
liên 
quan 

Thống kê 
mô tả, Thực 
nghiệm, 
Kiểm định 
giả 
thuyết,Tổng 
hợp 

Cơ sở dữ 
liệu EIRIS, 

KLD, SGP, 
DJSI, 
Factiva, 
Datastream, 
Bankscope, 
Báo cáo 
thường niên, 
Thống kê 
lao động US 
Bureau, 
Tổng hợp 

De la Cuesta-
González et 
al.(2006); 
Bhattacharya et 
al.(2009); 
Scholtens 
(2009); Kang et 
al. (2010); Inoue 
và Lee 
(2011); Bauman 
và Skitka 
(2012);Carnevale 
et al. (2012);Lee 
et al. 
(2012); Torres et 
al. (2012); Wu et 
al. 
(2013); Saeidi et 
al. (2015); Lock 
và 
Seele (2016); 
Rhou et al. (2016) 

Lý 
thuyết  
Carroll 

Thực 
nghiệm, 
Kiểm định 
giả thuyết 

Các lý 
thuyết 
khác 

Thực 
nghiệm, 
Hồi quy 2 
bước 
Heckman, 
Kiểm định 
giả thuyết, 
Phân tích 
định lượng 
nội dung, 
Hồi qui, 
Biến trung 
gian, 
Thống kê 
mô tả, Hồi 
quy tuyến 
tính 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 
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nói rằng mức độ khăng khít giữa CSR và 
thương hiệu ngày càng chặt chẽ. Quan trọng 
hơn, Holt et al. (2004) cho rằng trách nhiệm 
xã hội là căn cứ quan trọng trong đánh giá 
thương hiệu quốc tế, việc này đem đến sự đáng 
tin từ các chính sách công ty thực thi. Nghiên 
cứu của He và Li (2011) bổ sung biến trung 
gian để đánh giá các tác động của  CSR  liên  
quan  đến  thực  trạng  thương  hiệu trong lãnh 
vực dịch vụ. Thêm vào đó, Malik (2015) cũng 
khẳng định các chương trình CSR chất lượng 
sẽ giúp xây dựng thương hiệu và cải thiện danh 
tiếng công ty. Nhận xét trên cũng phù hợp với 
kết quả của Karaosmanoglu et al. (2016) cho 
rằng các hoạt động CSR là công cụ định vị 
thương hiệu cho công ty ở các thị trường mới 
nổi. 
 

Hai nghiên cứu của Blombäck và 
Scandelius (2013), Scharf và Fernandes (2013), 
Khojastehpour và Johns (2014),  đều nghiên 
cứu về truyền thông CSR ảnh hưởng đến 
thương hiệu và đưa ra kết luận về mối quan hệ 
thuận chiều của hai chỉ tiêu này. Martínez et 
al.(2014) nghiên cứu chủ đề này  trong  lãnh  
vực  khách  sạn  ở  Tây  Ban  Nha; Hur et 
al.(2014) tìm hiểu khách hàng ở Hàn Quốc; 
Enock và Basavaraj (2014) nghiên cứu hai 
công ty tư nhân ở Ấn Độ; Tingchi Liu et al. 
(2014) nghiên cứu tình huống ở Trung Quốc. 
Mặc dù địa bàn nghiên cứu có khác nhau 
nhưng các nghiên cứu trên đều đưa đến kết 
luận về mối liên hệ thuận chiều giữa CSR 
và thương hiệu với mức độ chặt chẽ khác 
nhau. 

 

 
 

Hình 1:Tóm tắt tác động của CSR 
Nguồn: tác giả tổng hợp từ các bài 

nghiên cứu có liên quan 
 

4. KẾT LUẬN 
 

Thực hiện trách nhiệm xã hội sẽ liên quan 
đến những thành công của doanh nghiệp trong 
dài hạn. Để thực hiện các chương trình này, 

các doanh nghiệp thực hiện các mô hình và 
chương trình thực tế dùng để dẫn dắt việc kinh 
doanh và giá trị xã hội thông qua các tổ chức 
và cộng đồng dân cư. Tổ chức các hoạt động 
tài trợ tương thích với các mục tiêu cụ thể phù 
hợp với các thách thức hiện tại, tạo năng 
lượng để sáng tạo, đo lường kết quả hoạt 
động và tạo ra lợi thế cạnh tranh thông qua 
chương trình trách nhiệm xã hội. Cả góc độ lý 
luận và thực nghiệm đều chứng minh lợi ích 
của các chương trình CSR cho công ty cũng 
như các bên liên quan. Hay nói cách khác, 
CSR đóng vai trò quan trọng giúp công ty xây 
dựng và thực thi chiến lược kinh doanh. Từ các 
nghiên cứu trong thời gian qua mở ra một số 
hướng nghiên cứu trong tương lai: 

+ Tập trung nghiên cứu hoạt động CSR ở 
các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ vì lĩnh  
vực  này  phát  triển  nhanh  chóng,  chiếm  tỷ 
trọng ngày càng cao trong nền kinh tế. Khi các 
ngành dịch vụ hoạt động có trách nhiệm xã hội 
sẽ thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững. 
Hướng nghiên cứu này phù hợp với bối cảnh 
Việt Nam hiện nay. Thêm vào đó, đa số các 
nghiên cứu CSR trong thời gian đầu tập trung 
vào các nước phát triển, vì thế việc chuyển 
hướng sang các nền kinh tế mới nổi hay các 
nước đang phát triển như Việt Nam là rất hợp 
lý. 

+ Trong mô hình nghiên cứu về CSR, đối 
tượng khách hàng ảnh hưởng mạnh mẽ đến xây 
dựng các chiến lược kinh doanh ở cấp công ty 
nhằm phát huy hơn nữa lợi ích từ CSR như 
tăng lòng trung thành, tăng giá trị thương hiệu. 
Tập trung vào đối tượng khách hàng sẽ mang 
lại lợi ích cho doanh nghiệp cả trong ngắn hạn 
và dài hạn. 
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