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Quyển sách có Mục lục ở trang 5 nhưng để các bạn tiện theo dõi, tôi xin tóm tắt nội dung: 

- Lý luận khoa học l{ cơ cở triết lý giáo dục-đ{o tạo xây dựng những người hạnh phúc và biện 

pháp thực hiện triết lý của chúng tôi được trình bày từ trang 15 đến trang 140. 

- Du nhập, phổ biến và phát triển PPLSTVĐM (TRIZ mở rộng) ở Việt Nam được trình bày từ 

trang 141 đến trang 171. 

Tiếp theo là các bản thu hoạch, thư cảm nhận của các học viên sau khi học môn PPLSTVĐM 

(TRIZ mở rộng). Bạn nào quan tâm nhiều hơn có thể đến TSK đọc nhiều ngàn bản thu hoạch tương 

tự. Mỗi bản thu hoạch của học viên (người thực, việc thực) có thể coi là truyện ngắn thậm chí rất 

ngắn, tâm sự về c|c thay đổi tích cực, các áp dụng của học viên sau khi học môn PPLSTVĐM (TRIZ 

mở rộng) nên rất dễ đọc với độ tin cậy cao. Quả thật, sau khi học, các học viên thấy mình hạnh phúc 

hơn. 

Các bản thu hoạch của các học viên chứng minh chúng tôi đ~ chọn triết lý giáo dục-đ{o tạo xây 

dựng những người hạnh phúc và thực hiện triết lý đó trên thực tế hơn 40 năm qua l{ đúng. Chúng 

tôi cho rằng, chúng tôi đ~ th{nh công. Chính vì vậy, chúng tôi mới thông tin đến các bạn thông qua 

quyển sách tổng kết các việc làm của chúng tôi. 

Các bản thu hoạch của các học viên n{y được sắp xếp theo thứ tự sau: 

1. Thu hoạch nêu lý do thúc đẩy học viên đi học môn PPLSTVĐM (TRIZ mở rộng) và các 

ích lợi trình bày từ trang 171 đến trang 252. 

2. Thu hoạch của học sinh, sinh viên trình bày từ trang 252 đến 325. 

3. Thu hoạch của công nhân, tiểu thương, người làm nghề tự do trình bày từ trang 325 

đến trang 355. 

4. Thu hoạch của những người trình độ đại học trình bày từ trang 355 đến trang 395. 

5. Thu hoạch của các nhân viên, cán bộ quản lý làm việc trong c|c cơ quan nh{ nước 

trình bày từ trang 395 đến trang 432. 

6. Thu hoạch của các nhân viên, cán bộ quản lý làm việc trong c|c công ty tư nh}n, nh{ 

nước, liên doanh trình bày từ trang 432 đến trang 541. 

7. Thu hoạch của các thầy cô giáo, các cán bộ quản lý giáo dục các cấp từ mầm non đến 

sau đại học trình bày từ trang 541 đến trang 663. 

8. Các vần thơ thu hoạch của các học viên trình bày từ trang 664 đến trang 709. 

9. Thu hoạch của các cán bộ quản lý, giảng dạy và nghiên cứu trong các lớp tôi dạy ở 

nước ngoài trình bày từ trang 710 đến 724. 

Tiếp theo là 8 phụ lục rất nên đọc. 

Bạn không nhất thiết đọc lần lượt mà có thể chọn đề tài nhất định theo số thứ tự trang đ~ viết 

ở trên để đọc, tùy theo sự quan tâm của mình. Ví dụ, bạn nào không quan tâm phần lý luận có thể 

đọc ngay phần các bản thu hoạch của các học viên từ trang 171, hoặc bạn nào quan tâm thu hoạch 

của các học viên là những người làm việc trong c|c công ty tư nh}n, nh{ nước, liên doanh, xin đọc từ 

trang 432 đến trang 541…  
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Lời nói đầu 

 

Trong quyển s|ch “Nghịch lý và lối thoát (bàn về triết lý phát triển khoa học và 

giáo dục Việt Nam)”, tác giả Vũ Cao Đ{m đ~ trình b{y nhiều nội dung về các chủ đề 

liên quan đến giáo dục và khoa học không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. 

Trong mục 6.7. Lựa chọn triết lý cho khoa học và giáo dục Việt Nam (xem 

trang 339), ông viết: “… triết lý giáo dục của chúng ta hiện nay có thể được phát biểu 

bằng mệnh đề sau: 

Triết lý khoa học và giáo dục Việt Nam hiện nay là duy trì một nền giáo 

dục vẫn chưa tiến lên ngang hàng với khoa học, một nền giáo dục hoài cổ 

dưới quyền điều khiển của nhà nước, chỉ được phép đào tạo những ngành 

khoa học vốn đã tồn tại ở Việt Nam, nhằm đào tạo ra những con rô-bốt 

vụng về với vốn tích lũy là những bài mẫu trong khuôn khổ vốn hiểu biết 

hạn chế của các nhà soạn thảo chương trình. 

Có thể xem đó l{ hiện trạng triết lý khoa học và giáo dục nước ta. 

Cụ thể nổi lên mấy nội dung: 

- Tự nguyện phát triển một nền khoa học và giáo dục luôn đi sau thế giới, một 

nền giáo dục hoài cổ 

- Một hệ thống giáo dục cổ xưa nhất, chỉ nhằm truyền đạt những gì đ~ có sẵn 

trong quá khứ và cố cập nhật các thành tựu hiện đại 

- Đ{o tạo ra những mẫu người chỉ biết hoạt động theo các khuôn mẫu có sẵn với 

c|c chương trình “chuẩn hóa” được lưu giữ trong hồ sơ c|c cơ quan quản lý 

- Phương ph|p đ{o tạo vẫn giữ nguyên hình thức độc thoại đơn phương của 

người dạy trước người học.” 

Tiếp theo, Vũ Cao Đ{m ph}n tích hệ thống các triết lý với các kịch bản có thể có 

trên thế giới liên quan đến các chủ đề của giáo dục và khoa học. Từ đó, ông đưa ra 

hệ triết lý cần được lựa chọn cho khoa học và giáo dục Việt Nam trong tương lai 

(xem trang 350): 

“Triết lý cần được lựa chọn cho phát triển khoa học và giáo dục nước ta phải là 

một hệ thống triết lý xuyên suốt một cách nhất quán từ vi mô đến vĩ mô, có thể nêu 

như sau: 

Triết lý 1: 
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Giáo dục phải vượt lên trước khoa học, đóng vai trò người dẫn đường cho khoa 

học Việt Nam phát triển 

Triết lý 2: 

Mẫu người được đ{o tạo phải là mẫu người lao động sáng tạo, biết khám phá 

tương lai v{ biết tìm biện pháp thích ứng với tương lai luôn biến đổi chứ không đơn 

thuần l{ người thông thạo kỹ năng chuyên sâu như trong x~ hội công nghiệp 

Triết lý 3: 

Nội dung đ{o tạo phải hướng theo những nội dung về phương ph|p lao động 

sáng tạo, về phương ph|p kh|m ph| tương lai v{ tìm biện pháp sẵn sàng thích ứng 

với tương lai luôn biến đổi 

Triết lý 4: 

Phương ph|p đ{o tạo phải l{ phương ph|p hướng dẫn người học biết học tập 

theo phong cách nghiên cứu khoa học 

Triết lý 5: 

Niên hạn đ{o tạo phải được rút ngắn, giảm bớt tiêu phí thời thanh xuân cho chế 

độ khoa cử 

Triết lý 6: 

Sớm thực hiện thiết chế nh{ nước quản lý vĩ mô, các tổ chức khoa học và giáo 

dục tự trị, thực hiện nh{ trường “trong” x~ hội. Dứt bỏ truyền thống nh{ trường 

“của” x~ hội và mọi hình thức nh{ nước LÀM khoa học và giáo dục” 

Cũng trong quyển s|ch trên, Vũ Cao Đ{m có nhắc đến người viết hai lần ở trang 

118 và trang 346 khi đề cập đến “khoa học sáng tạo”. Nh}n đ}y, người viết thêm 

một lần nữa c|m ơn t|c giả Vũ Cao Đ{m từ lâu (đầu những năm 1970) đ~ quan t}m 

đến lĩnh vực hoạt động “khoa học sáng tạo”, “phương ph|p luận sáng tạo” của 

người viết và ủng hộ những gì người viết làm. 

Khi nói đến “người lao động sáng tạo”, “lao động sáng tạo”, không chỉ Vũ Cao 

Đ{m m{ nhiều học giả kh|c thường nhấn mạnh nghĩa hẹp của thuật ngữ “s|ng tạo”, 

đấy là các sáng tạo khoa học, các sáng tạo công nghệ (kỹ thuật). Như vậy, theo các 

triết lý nêu trên, mẫu “người lao động sáng tạo” được đ{o tạo ra l{ người giải quyết 

thành công các vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ (kỹ thuật) trong tương 

lai của xã hội tri thức, thời đại tri thức. 

Người viết hiểu sáng tạo rộng hơn rất nhiều: sáng tạo là giải quyết thành công 
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một vấn đề n{o đó trong bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào của con người chứ không 

chỉ riêng cho các lĩnh vực khoa học, công nghệ (kỹ thuật). Trong bất kỳ lĩnh vực 

hoạt động nào của con người như ăn, uống, mặc, ở, đi lại, cư xử giao tiếp, sức khỏe, 

việc làm, chuyên môn, nghiệp vụ, thu nhập, mua sắm, hôn nh}n, gia đình, nuôi dạy 

con, vui chơi, giải trí, thể thao, du lịch, giáo dục, đạo đức, luật pháp, khoa học, công 

nghệ, kỹ thuật, sản xuất, kinh doanh, kinh tế, quản lý, l~nh đạo, văn học, nghệ thuật, 

văn hóa, quân sự, ngoại giao, xã hội, chính trị… đều có thể có các vấn đề. Nói cách 

khác, cuộc đời của mỗi người, không loại trừ ai, từ những người bình thường đến 

những người giàu nhất, đến những người l~nh đạo cao nhất đều là chuỗi các vấn đề 

cần giải quyết, chuỗi các quyết định cần phải ra. Hạnh phúc của mỗi người tùy 

thuộc nhiều v{o năng lực giải quyết được vấn đề và ra quyết định đúng của người 

đó trong suốt cuộc đời mình. Nói như Steve Maraboli: “Hạnh phúc không phải là 

không có vấn đề m{ l{ năng lực giải quyết được vấn đề” (Happiness is not the 

absence of problems, it’s the ability to deal with them). 

Trong ý nghĩa như vậy, quyển sách này với tên gọi “Đổi mới giáo dục v{ đ{o 

tạo: xây dựng những người hạnh phúc (một số kết quả thu được trong 

hơn 40 năm qua)” trả lời các câu hỏi: Hạnh phúc là gì? Cần loại hạnh phúc nào? 

Hạnh phúc có phải là mục đích của mỗi người, mỗi quốc gia và toàn nhân loại 

không? Có những cách tiếp cận hạnh phúc nào? Triết lý giáo dục v{ đ{o tạo xây 

dựng những người hạnh phúc là gì? Làm gì và làm thế n{o để giáo dục v{ đ{o tạo có 

thể n}ng cao năng lực giải quyết được vấn đề và ra quyết định đúng của người học, 

do vậy l{m người học trở nên người hạnh phúc? Phương ph|p luận sáng tạo v{ đổi 

mới (TRIZ mở rộng) l{ gì, đem lại những ích lợi nào trên thực tế xây dựng những 

người hạnh phúc?... 

Bạn đọc nào không hứng thú lắm với phần lý thuyết của quyển sách này hoặc 

“sốt ruột” muốn biết kết quả ứng dụng lý thuyết vào thực tế xây dựng những người 

hạnh phúc ở Việt Nam, xin bạn hãy chuyển ngay sang đọc Chương VII, mục 3: VII.3. 

Một số kết quả dạy và học Phương ph|p luận sáng tạo v{ đổi mới (TRIZ 

mở rộng) nhằm xây dựng những người hạnh phúc ở Việt Nam. 

Những kết quả này phản |nh qu| trình hơn nửa thế kỷ, bao gồm c|c giai đoạn: 

người viết tự nghiên cứu suy nghĩ của chính mình, khi còn là học sinh phổ thông 

(giữa những năm 1960); tự học tâm lý học sáng tạo; học tư duy sáng tạo v{ đổi mới 

(creativity and innovation) tại Học viện công cộng sáng tạo sáng chế (Public 

Institute of Inventive Creativity), thành phố Baku, nước Cộng hòa Azerbaigian, Liên 

Xô (từ 1971 đến 1973); dạy khóa Phương ph|p luận sáng tạo v{ đổi mới 



Giáo dục và đào tạo: xây dựng những người hạnh phúc 12 

(Creativity and Innovation Methodologies) dựa trên sự mở rộng Lý thuyết giải các 

bài toán sáng chế (viết tắt theo tiếng Nga và chuyển sang ký tự latinh l{ TRIZ) đầu 

tiên ở Việt Nam năm 1977… 

Những kết quả này thể hiện cụ thể trong ý kiến đ|nh gi| kh|ch quan của 

chuyên gia chuyên nghiên cứu khoa học sáng tạo, giáo dục sáng tạo trên thế giới và 

lịch sử phát triển Phương ph|p luận sáng tạo v{ đổi mới (TRIZ mở rộng) ở Việt 

Nam, trong các ý kiến thu hoạch của các cựu học viên môn học Phương ph|p luận 

sáng tạo và đổi mới (TRIZ mở rộng) thuộc hơn 500 khóa học, đa dạng về lứa tuổi, 

trình độ học vấn, nghề nghiệp chuyên môn, thành phần và vị trí xã hội… Bạn đọc 

nào quan tâm nhiều hơn có thể đến Trung tâm Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật (TSK) 

để xem đầy đủ hàng ngàn bản thu hoạch tương tự như vậy. 

Đến nay (2017), Trung tâm Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật (TSK) (được thành lập 

năm 1991 thuộc Đại học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, nay l{ Trường đại học khoa học 

tự nhiên, Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh) đ~ thực hiện hơn 500 khóa học cơ bản 

v{ n}ng cao Phương ph|p luận sáng tạo v{ đổi mới dựa trên TRIZ mở rộng, viết tắt 

là PPLSTVĐM (TRIZ mở rộng), với hơn 20.000 người tham gia từ đủ mọi thành 

phần kinh tế, xã hội. TSK hoạt động tự trang trải ngay từ đầu, không được đầu tư 

tiền từ ngân sách nh{ nước. Nói c|ch kh|c, người viết dùng tiền túi để xây dựng và 

duy trì hoạt động của TSK 

Trong quyển sách “L~nh đạo hỗ trợ” (Facilitative Leadership) do Scott G. 

Isaksen chủ biên, xuất bản tại Mỹ năm 2000, có đăng danh s|ch 17 tổ chức nghiên 

cứu và phát triển sáng tạo v{ đổi mới (creativity and innovation) trên toàn thế giới. 

Phần lớn các tổ chức đó l{ của Mỹ và Tây Âu. Trong danh sách này, TSK là tổ chức 

duy nhất của Châu Á. 

TSK cũng được mời giảng PPLSTVĐM (TRIZ mở rộng) cho các cán bộ quản lý, 

giảng dạy, nghiên cứu ở nước ngo{i như Học viện quốc gia về quản lý giáo dục 

(National Institute of Educational Management) của Bộ giáo dục Malaysia, Học viện 

công nghệ thiết kế (Design Technology Institute) là học viện liên kết giữa Đại học 

tổng hợp quốc gia Singapore (NUS) v{ Đại học tổng hợp kỹ thuật Eindhoven (TUE) 

Hà Lan. 

Ngoài giảng dạy, đ{o tạo PPLSTVĐM (TRIZ mở rộng), TSK còn thực hiện các 

nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế. Các công trình của TSK dưới dạng các 

báo cáo, các báo cáo chính (keynote speeches), các bài báo, các bài báo mời (invited 

articles) được công bố tại Nga, Mỹ, Anh, Hà Lan, Nhật, Hàn Quốc, Malaysia, 

Singapore, Thái Lan. 
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Hiện nay tại c|c nước phát triển, trung bình một ngày học PPLSTVĐM (TRIZ) 

một người phải trả khoảng 500 USD. Tính ra, TSK đ~ tiết kiệm cho xã hội khoảng 

gần trăm triệu USD vì người Việt Nam, nếu không học PPLSTVĐM (TRIZ) tại TSK 

phải ra nước ngoài học, ngoài học phí còn có c|c chi phí kh|c như vé m|y bay khứ 

hồi, ăn, ở, đi lại tại chỗ… 

Tóm lại, quyển s|ch “Đổi mới giáo dục v{ đ{o tạo: xây dựng những 

người hạnh phúc (một số kết quả thu được trong hơn 40 năm qua)” không 

chỉ bàn luận đóng góp ý kiến (“lời nói”) đối với việc nên cải c|ch, đổi mới, phát 

triển giáo dục v{ đ{o tạo ở nước ta về hướng nào, như thế nào mà còn cho thấy các 

kết quả cụ thể (xem VII.3. Một số kết quả dạy và học Phương ph|p luận sáng 

tạo v{ đổi mới (TRIZ mở rộng) nhằm xây dựng những người hạnh phúc ở 

Việt Nam) của các “việc làm” của chúng tôi luôn đi đôi với “lời nói” trong hơn bốn 

chục năm qua. 

Để có được quyển s|ch n{y, người viết chân thành cảm ơn sự cộng tác nhiệt 

tình của các cán bộ TSK: Th.S Trần Thế Hưởng, Th.S Vương Huỳnh Minh Triết, Th.S 

Lê Minh Sơn, đặc biệt, cử nh}n Chu Th|i Minh Khôi đ~ dùng rất nhiều thời gian và 

công sức cho việc trình bày nội dung quyển sách trên máy tính. 

Website của TSK :  http://cstc.vn 

Email liên lạc : tsk@hcmus.edu.vn 

 phandung.tsk@gmail.com 

Điện thoại TSK : (08) 38.301.743 

Mùa Xuân năm 2017 trên Thành phố Hồ Chí Minh 

http://cstc.vn/
mailto:phandung.tsk@gmail.com
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Chương I: Mở đầu 

I.1. Hạnh phúc là gì? Cần đạt được loại hạnh phúc nào? 

Rất nhiều, nếu như không nói là tuyệt đại đa số mọi người xem hạnh phúc là 

mục đích của cuộc đời. Nói như Jean-Jacques Rousseau: “Đ~ l{ người thì ai cũng 

muốn hạnh phúc; song để đạt được điều đó, cần phải bắt đầu bằng việc hiểu hạnh 

phúc là gì”. 

Từ điển tiếng Việt (Viện ngôn ngữ học, Trung tâm từ điển học, Hoàng Phê (chủ 

biên), Nhà xuất bản Đ{ Nẵng, Hà Nội - Đ{ Nẵng, 1977) giải thích: 

 Hạnh phúc là trạng th|i sung sướng vì cảm thấy ho{n to{n đạt được ý 

nguyện 

 Sung sướng là ở trong trạng thái vui vẻ, thích thú, cảm thấy được thỏa mãn 

về vật chất hoặc tinh thần 

 Ý nguyện l{ điều mong muốn một cách tha thiết; nguyện vọng tha thiết. 

Tập hợp các ý trên, chúng ta có thể hiểu: “Hạnh phúc của một người là 

trạng thái vui vẻ, thích thú của người đó, có được do hoàn toàn thỏa mãn 

về vật chất hoặc tinh thần điều người đó mong muốn tha thiết”. 

Người viết có tra thêm một số từ điển tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nga khác thấy 

“hạnh phúc” cũng được giải thích tương tự. 

Ngược với hạnh phúc là trạng th|i đau khổ. Người đau khổ l{ người ở trong 

trạng thái qu| khó khăn, thiếu thốn về vật chất, hoặc bị d{y vò, đau đớn về tinh 

thần. 

Ngoài trạng thái hạnh phúc v{ đau khổ còn có trạng thái thứ ba là không hạnh 

phúc v{ cũng không đau khổ. Người viết gọi trạng thái thứ ba này là trạng thái 

bình thường. 

Không ai muốn ở trạng th|i đau khổ. Do vậy, nếu người chưa được hạnh phúc 

thì ít ra cũng cần ở trạng th|i bình thường. Nhiều người quan niệm, đạt được trạng 

th|i bình thường đ~ l{ tốt rồi. Thực tế cho thấy trạng th|i bình thường của người 

này có khi lại là trạng thái hạnh phúc của người khác, hoặc nếu cá nhân biết hiểu 

một cách xúc cảm ý nghĩa của trạng th|i bình thường của mình thì có khi trạng thái 

bình thường lại trở nên hạnh phúc đối với c| nh}n đó. 

Quay trở lại cách giải thích hạnh phúc nói trên, trước hết một người phải có 
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điều mong muốn tha thiết, có nghĩa l{ điều mong muốn phải cấp thiết đối với 

mình và mình phải đạt được điều mong muốn đó. Do vậy, nếu một người muốn có 

điều n{o đó nhưng không cấp thiết, không cần đạt được thì khi đạt được điều đó sẽ 

không cảm thấy hạnh phúc m{ xem đấy là chuyện bình thường, không có cảm giác 

vui vẻ, thích thú, có khi còn cảm thấy phiền phức. 

Ví dụ, đến giờ ăn trưa, tuy chưa cảm thấy đói để phải ăn nhưng bạn cần ăn cho 

đúng bữa, bạn ăn v{ cảm thấy bình thường, có khi không thích thú gì, nhai cơm m{ 

như nhai rơm. Ngược lại, bạn đói, bạn mong muốn tha thiết ăn. Khi được ăn, bạn ăn 

ngấu nghiến và cảm thấy ngon miệng, vui vẻ, thích thú. Bạn hạnh phúc. 

Ví dụ khác, hàng ngày bạn ngủ tốt và bạn cảm thấy bình thường. Nhưng nếu 

bạn mất ngủ nhiều ngày, bạn mong muốn tha thiết có được những giấc ngủ ngon. 

Đến khi bạn đạt được những giấc ngủ ngon, bạn thấy hạnh phúc. Không phải ngẫu 

nhiên, trong d}n gian có c}u “ăn được, ngủ được là tiên”. 

Điều này giải thích vì sao những đứa trẻ có rất nhiều đồ chơi, những người có 

rất nhiều điều kiện, phương tiện tốt… nhưng không cảm thấy hạnh phúc vì chưa 

kịp “mong muốn một cách tha thiết” thì đ~ được đ|p ứng. 

Điều n{y cũng giải thích vì sao những người từng trải qua chiến tranh, khao 

khát hòa bình, cảm thấy hạnh phúc khi sống trong hòa bình. Trong khi lớp trẻ sinh 

ra trong thời bình xem việc sống trong hòa bình l{ bình thường, có khi không cảm 

nhận được hạnh phúc đó, nếu như không có những biện pháp giáo dục thích hợp. 

Thiếu những biện pháp giáo dục thích hợp, nhiều khi cá nhân không biết tận hưởng 

những hạnh phúc có trong tay, đến khi mất rồi mới tiếc. 

Mức độ tha thiết của mong muốn không đo được một cách khách quan. Dấu 

hiệu của mong muốn tha thiết là khi thỏa mãn mong muốn tha thiết, cá nhân cảm 

thấy vui vẻ, thích thú. Do vậy, chúng ta sẽ dùng dấu hiệu vui vẻ, thích thú để đ|nh 

giá: nếu mong muốn của bạn đạt được mà bạn không cảm thấy vui vẻ, thích thú thì 

đấy không phải là mong muốn tha thiết, bạn không cảm thấy hạnh phúc; nếu mong 

muốn của bạn đạt được mà bạn cảm thấy vui vẻ, thích thú thì đấy là mong muốn 

tha thiết, bạn cảm thấy hạnh phúc. 

Tuy nhiên, người viết muốn lưu ý bạn đọc, có những lúc bạn ở trạng thái vui vẻ, 

thích thú nhưng trạng thái vui vẻ, thích thú đó không phải do mong muốn tha thiết 

lành mạnh đạt được mang lại, mà do những lý do khác thuộc về tạo cảm giác, khoái 

cảm, ảo giác một cách nhân tạo thì trạng thái vui vẻ, thích thú đó không xem l{ 

trạng thái hạnh phúc thật sự. Bia, rượu, các thuốc kích thích, gây ảo giác, ma túy các 

loại… có thể tạo ra trạng thái sảng khoái, vui vẻ, thích thú nhưng đấy được xem là 
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hạnh phúc giả tạo, không phải là hạnh phúc thật sự. 

Xã hội bao gồm những con người rất đa dạng, khác nhau về giới tính, di truyền 

bẩm sinh, lứa tuổi, kiến thức, nghề nghiệp chuyên môn, vị trí xã hội, thu nhập, sở 

thích, lý tưởng, thói quen, các yếu tố tâm lý nội tâm, c|ch suy nghĩ, c|c gi| trị, lòng 

tin, c|c ý nghĩa của cuộc sống, cách nhìn, cách xem xét, cách giải quyết vấn đề, các 

điều kiện vừa sinh ra đ~ có… 

Do vậy, các mong muốn tha thiết của các cá nhân khác nhau trong xã hội cũng 

rất kh|c nhau. Đối với cá nhân này, mong muốn tha thiết l{ đủ ăn, đủ mặc; đối với 

cá nhân khác là làm giàu, trở thành triệu phú, tỷ phú; đối với cá nhân khác nữa là 

thăng tiến trong công việc; đối với cá nhân thứ tư l{ có c|c học vị cao; đối với cá 

nhân thứ năm l{ có được những phát minh, sáng chế; đối với cá nhân thứ sáu là trở 

th{nh người nổi tiếng… Khi đạt được các mong muốn tha thiết, c|c c| nh}n n{y đều 

cảm thấy hạnh phúc. Tuy nhiên mức độ hạnh phúc không đo được một cách khách 

quan. Khó có thể nói, người có mong muốn tha thiết đủ ăn, đủ mặc khi đạt được thì 

hạnh phúc ít hơn so với người đạt được mong muốn tha thiết trở thành triệu phú, 

tỷ phú. Nói cách khác, hạnh phúc mang tính chủ quan. Vì mang tính chủ quan nên 

mỗi c| nh}n đều có thể mưu cầu hạnh phúc theo cách riêng của mình. Hạnh phúc 

không phải l{ độc quyền của riêng một người, một nhóm người, một tầng lớp, một 

giai cấp trong xã hội. 

Hạnh phúc cá nhân phụ thuộc vào năng lực của cá nhân. Theo nghĩa rộng, 

năng lực cá nhân bao gồm các khả năng, c|c nguồn lực của c| nh}n đó. Đấy là tất cả 

những gì (vật chất, tinh thần) của riêng c| nh}n như di truyền bẩm sinh, sức khỏe, 

các yếu tố tâm lý nội tâm, kiến thức, c|ch suy nghĩ giải quyết vấn đề, thói quen, tính 

tình, c|c điều kiện vật chất được cá nhân toàn quyền sử dụng… Năng lực cá nhân 

không bất biến m{ thay đổi do sự tương t|c giữa c| nh}n v{ môi trường (xem giải 

thích môi trường sau đ}y). 

Hạnh phúc cá nhân còn phụ thuộc v{o môi trường tự nhiên, xã hội xung quanh 

c| nh}n. Người viết gọi chung là môi trường. Môi trường xã hội bao gồm pháp 

luật, giáo dục v{ đ{o tạo, phong tục, tập quán, truyền thống, tôn giáo, các giá trị văn 

hóa, đạo đức, cách giao tiếp, đối xử giữa người v{ người, giữa người và tự nhiên, 

trình độ sản xuất, sức sản xuất, mức độ phát triển xã hội,… mà cá nhân sống trong 

đó. Có thể phân biệt hai loại môi trường: môi trường thuận lợi cho sự phát triển 

con người (người viết gọi tắt là môi trường thuận lợi) v{ môi trường không 

thuận lợi cho sự phát triển con người (người viết gọi tắt là môi trường không 

thuận lợi). 
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Môi trường thuận lợi l{ môi trường tạo ra c|c cơ hội bình đẳng, công bằng, 

lành mạnh đối với sự phát triển của c|c c| nh}n đến mức, nếu cá nhân không thể 

hiện được hết năng lực của mình, không thực hiện được mong muốn tha thiết 

chính đ|ng của mình thì đấy là lỗi của cá nhân, chứ không phải lỗi của môi trường. 

Môi trường thuận lợi l{ môi trường lý tưởng còn chưa có trên Tr|i Đất nhưng các 

xã hội cần hướng tới xây dựng môi trường thuận lợi. Bởi vì, nói chung, những gì cá 

nh}n đạt được trong cuộc sống của mình phụ thuộc vào cả năng lực cá nhân và môi 

trường. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, môi trường thuận lợi là yếu tố quyết 

định để c|c năng lực của cá nhân thể hiện ra bên ngoài một c|ch đầy đủ nhất, do 

vậy, khả năng đạt được hạnh phúc sẽ lớn nhất. 

Để minh họa, chúng ta thử tưởng tượng. C|c c| nh}n có c|c năng lực khác 

nhau, tương tự như những chiếc xe ô tô có các vận tốc cực đại khác nhau: 5km/giờ; 

10km/giờ; 15km/giờ;…; 300 km/giờ. Môi trường l{ con đường mà tất cả c|c xe đi 

trên đó. Nếu môi trường l{ con đường có nhiều ổ gà, ổ voi thì bất chấp năng lực cá 

nh}n cao như thế nào, tất cả các xe ô tô giỏi lắm chỉ đi được với vận tốc 10km/giờ. 

Điều đó có nghĩa tốc độ phát triển xã hội (bao gồm tất cả các cá nhân) chậm. Ngược 

lại, nếu môi trường là xa lộ lý tưởng thì tất cả c|c xe ô tô đều có thể đạt được vận 

tốc cực đại theo năng lực của mình, đặc biệt, những c| nh}n có năng lực cao nhất 

(xe ô tô có vận tốc cực đại 300km/giờ) ph|t huy được hết những khả năng v{ 

nguồn lực của mình (xe ô tô đạt được 300km/giờ). Lúc này, tốc độ phát triển của 

xã hội (bao gồm tất cả c|c c| nh}n) cao hơn hẳn. 

Xa lộ lý tưởng l{ môi trường thuận lợi còn con đường có nhiều ổ gà, ổ voi là 

môi trường rất không thuận lợi. Tóm lại, mọi xã hội cần phải hướng tới xây dựng 

môi trường thuận lợi, bởi vì môi trường thuận lợi đem lại các ích lợi sau: 

1) Tạo điều kiện để mỗi cá nhân thể hiện được năng lực của mình một c|ch đầy 

đủ trên thực tế. Nói cách khác, tạo điều kiện để mỗi cá nhân có hạnh phúc. 

2) Trong môi trường thuận lợi, các cá nhân với c|c năng lực khác nhau thể hiện 

được hết, do vậy, các cá nhân tự giác chấp nhận vị trí của mình một cách vui 

vẻ: xe ô tô trên xa lộ lý tưởng đạt được tốc độ cực đại của mình (ví dụ, 

20km/giờ) hiểu rằng mình không thể đạt được tốc độ cao hơn nữa vì năng 

lực của mình chỉ có thế, nên bằng lòng với vị trí của mình, không ghen tỵ với 

những xe ô tô khác có tốc độ cực đại cao hơn. Điều này giúp tránh những 

xung đột cá nhân và xã hội. 

3) Tốc độ phát triển của xã hội (bao gồm c|c c| nh}n) trong môi trường thuận 

lợi cao hơn nhiều so với môi trường không thuận lợi. 
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4) Những c| nh}n có năng lực, t{i năng nhất (những xe ô tô có tốc độ cực đại 

300km/giờ) trong môi trường thuận lợi thể hiện được hết tiềm năng của 

mình tạo ra các giá trị thặng dư đóng góp cho x~ hội để xã hội tái phân phối, 

giúp những c| nh}n kh|c n}ng cao năng lực cá nhân của họ. Điều này giúp 

tạo nên xã hội hài hòa, hạnh phúc. 

Như vậy, môi trường thuận lợi l{ môi trường tạo điều kiện thuận lợi tối đa để 

từng cá nhân trong xã hội có thể mưu cầu v{ đạt được hạnh phúc của mình, đồng 

thời môi trường thuận lợi cũng l{ môi trường giúp đạt được hạnh phúc chung toàn 

xã hội. 

Ai l{ người có trách nhiệm chủ đạo xây dựng môi trường thuận lợi. Trước hết, 

đấy là những người l~nh đạo xã hội. Khi nói đến “chính phủ kiến tạo”, cần phải hiểu 

chính phủ đó có nhiệm vụ xây dựng môi trường thuận lợi. Thực tế cho thấy, các 

nước phát triển ở các mức độ kh|c nhau đều chú ý chăm lo x}y dựng môi trường 

thuận lợi cho các công dân của mình về các mặt như sống, học tập, làm việc, kinh 

doanh, sáng tạo nói chung, làm các sáng chế, ph|t minh nói riêng… Nói cách khác, 

môi trường thuận lợi, trước hết, l{ môi trường, ở đó c|c quyền con người được 

thực thi. 

Mong muốn tha thiết của cá nhân có thể đúng, có thể sai. Tiêu chuẩn đ|nh gi| 

đúng sai là mong muốn tha thiết đó có phù hợp các quy luật, pháp luật hay không. 

Nếu mong muốn tha thiết của cá nhân phù hợp quy luật, pháp luật, các 

mong muốn tha thiết đấy được xem l{ đúng. Ví dụ, cá nhân có mong muốn tha 

thiết thỏa mãn các quyền con người theo quy luật tiến bộ của xã hội và theo các 

Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về nhân quyền được xem l{ đúng. Nếu mong 

muốn tha thiết của cá nhân trái với quy luật, pháp luật, các mong muốn tha thiết đó 

là sai. Ví dụ, cá nhân có mong muốn tha thiết chế tạo động cơ vĩnh cửu. Thử tưởng 

tượng, một người dành suốt cuộc đời cho việc chế tạo động cơ vĩnh cửu, đến lúc 

hấp hối mới biết là mình sai vì trái với định luật bảo to{n năng lượng. Mong muốn 

tha thiết sai kiểu đó không thể n{o đạt được vì trái quy luật, do vậy không có hạnh 

phúc. 

Ví dụ khác, cá nhân có mong muốn tha thiết lấy vợ bé, trái với Luật hôn nhân 

v{ gia đình. Giả sử, c| nh}n đó lấy được vợ bé trong sự sung sướng vì thỏa mãn 

mong muốn tha thiết của mình. Nhưng do vi phạm Luật hôn nh}n v{ gia đình, chính 

quyền can thiệp, hủy bỏ hôn nhân và trừng phạt c| nh}n đó. Vậy hạnh phúc có 

được do lấy vợ bé không phải là hạnh phúc thật sự bền vững. 

Hạnh phúc thật sự bền vững là hạnh phúc đạt được thật sự mà không kéo 



Giáo dục và đào tạo: xây dựng những người hạnh phúc 20 

theo sự đau khổ như l{ hậu quả của mong muốn tha thiết đề ra v{ c|ch đạt được 

mong muốn tha thiết đó. Trong trường hợp của người có mong muốn tha thiết lấy 

vợ bé: hạnh phúc của việc lấy được vợ bé (đạt được mong muốn tha thiết) kéo theo 

sự trừng phạt của pháp luật l{m cho người lấy vợ bé không đạt được hạnh phúc 

thật sự và phải đau khổ như l{ sự trả giá. 

Mong muốn tha thiết của cá nhân có thể tốt, có thể xấu. Tốt, xấu ở đ}y 

không chỉ xem xét theo đúng sai nhìn theo góc độ quy luật, pháp luật mà 

còn xem xét theo các chuẩn mực đạo đức, ở đó quy luật, pháp luật còn 

chưa bao qu|t được hết. Ví dụ, một đứa bé nói dối, ăn cắp vặt chưa đến mức 

phải xử lý theo pháp luật; người lớn không giữ lời hứa, có các h{nh động thiếu tính 

người v{ tình người chưa đến mức phải xử lý theo pháp luật nhưng cần xử lý về 

mặt đạo đức. Việc xử lý về mặt đạo đức cũng phải làm sao tương tự như ph|p luật 

để những người vi phạm không có được hạnh phúc thật sự bền vững v{ răn đe 

những người khác muốn h{nh động theo c|ch tương tự. 

Có những trường hợp mong muốn tha thiết của c| nh}n l{ đúng, tốt nhưng 

cách thực hiện mong muốn đó l{ sai, xấu. Ví dụ, mong muốn tha thiết của cá nhân là 

có nhiều tiền (l{m gi{u) nhưng c|ch thực hiện l{ ăn cắp, ăn trộm, cướp của, giết 

người, lừa đảo, tham nhũng. Tùy theo môi trường xã hội mà những cá nhân thực 

hiện những h{nh động sai, xấu đó có thể hạnh phúc, có thể không. Nếu môi trường 

xã hội không trừng phạt những cách thực hiện sai, xấu, những người thỏa mãn việc 

làm giàu bằng những việc làm sai, xấu đó cảm thấy vui vẻ, thích thú (hạnh phúc). 

Đ}y l{ điều chúng ta không mong muốn vì xã hội sẽ suy thoái. Nếu môi trường xã 

hội trừng phạt những cách thực hiện sai, xấu đó như phạt tiền gấp nhiều lần số tiền 

thu được, cho đi tù,… thì những người thỏa mãn việc làm giàu bằng những việc làm 

sai, xấu không còn cảm thấy vui vẻ, thích thú (hạnh phúc) nữa. Nói cách khác, 

những người đó nếu có hạnh phúc thì chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi trước khi bị 

trừng phạt mà không có hạnh phúc thật sự bền vững. Để có hạnh phúc thật sự 

bền vững, cá nhân cần có mong muốn tha thiết đúng, tốt và cách thực 

hiện, đạt được mong muốn tha thiết đó cũng phải đúng, tốt. Đó l{ điều giúp 

xã hội tiến bộ, phát triển. Môi trường thuận lợi phải là môi trường giúp các cá nhân 

có được hạnh phúc thật sự bền vững. 

Ngo{i môi trường còn có các yếu tố nội tâm của cá nhân. Trong các yếu tố nội 

t}m đó, phải kể đến lương t}m. Lương t}m l{ yếu tố nội tâm tạo cho mỗi cá nhân 

khả năng tự đ|nh gi| h{nh vi của mình về mặt đạo đức, v{ do đó tự điều chỉnh hành 

vi của mình. Giả sử cá nhân có mong muốn tha thiết v{ đạt được mong muốn tha 

thiết đó bằng c|c h{nh động phi đạo đức. Cá nhân có thể cảm thấy hạnh phúc nhất 
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thời nhưng sau đó lương t}m không yên ổn, dày vò, cắn rứt, tòa |n lương t}m lên 

án thì hạnh phúc đó cũng không phải là hạnh phúc thật sự bền vững. 

Nếu tất cả mọi người trong xã hội đều có lương t}m theo nghĩa tốt đẹp của từ 

này thì chắc là trong xã hội không có những h{nh động như bội tín, dối trá, bịp 

bợm, lừa đảo, đạo đức giả, buôn lậu, cho các chất cấm vào thực phẩm, làm hàng giả, 

dùng bằng cấp giả, ăn cắp, ăn trộm, cướp của, giết người, chạy chọt đủ kiểu, đút lót, 

ăn hối lộ, tham nhũng… Rất tiếc ở nước ta, theo thời gian, thu nhập tính theo đầu 

người (GDP/đầu người) h{ng năm tăng một c|ch đều đặn nhưng hình như số 

lượng người có lương t}m c{ng ng{y c{ng giảm, các hiện tượng gọi là tiêu cực càng 

ng{y c{ng tăng. Vấn đề nằm ở chỗ, muốn có xã hội tốt đẹp thì phải có ngày càng 

nhiều người lương thiện (không làm điều gì trái pháp luật v{ đạo đức thông 

thường), có lương t}m. Đ}y l{ điều cần l{m để có được hạnh phúc cá nhân và hạnh 

phúc xã hội thật sự bền vững. Hệ thống giáo dục v{ đ{o tạo phải là hệ thống tích 

cực tham gia giải quyết vấn đề này. 

Đến đ}y, người viết muốn làm rõ khái niệm hạnh phúc. Khi nói, đ~ l{ người, ai 

cũng muốn hạnh phúc, vậy hạnh phúc đó phải là hạnh phúc thật sự bền vững, 

chứ không phải loại hạnh phúc đạt được trong thời gian ngắn rồi kéo theo sự đau 

khổ trả giá cho chính hạnh phúc đạt được. Những hạnh phúc đạt được nhờ mong 

muốn tha thiết v{ c|ch đạt mong muốn tha thiết tuân thủ quy luật, pháp luật, các 

chuẩn mực đạo đức… mới là những hạnh phúc thật sự bền vững. Các mong muốn 

tha thiết tuân thủ các quy luật, pháp luật, chuẩn mực đạo đức… gọi là các mong 

muốn tha thiết chính đ|ng. Các cách thực hiện mong muốn tha thiết chính đ|ng 

cũng tu}n thủ các quy luật, pháp luật, các chuẩn mực đạo đức… gọi là các cách 

thực hiện chính đ|ng. Như vậy, hạnh phúc thật sự bền vững là hạnh phúc 

đạt được do có các mong muốn tha thiết chính đ|ng v{ c|c c|ch thực hiện 

các mong muốn chính đ|ng đó một c|ch chính đ|ng. 

Để mong muốn tha thiết của cá nhân trở thành hiện thực, cá nhân phải hành 

động. H{nh động được hiểu là tất cả những gì cơ thể cá nhân thể hiện ra 

bên ngoài được những người khác tiếp thu thông qua các giác quan (thị 

giác, thính giác, xúc giác, khứu giác và vị giác). Những h{nh động này có thể là 

những h{nh động báo cho những người khác giúp thỏa mãn mong muốn tha thiết 

của mình. Ví dụ, đứa trẻ sơ sinh đói, muốn ăn. Nó khóc b|o mẹ biết để mẹ cho bú. 

Những h{nh động này có thể là những h{nh động của chính cá nhân biến mong 

muốn tha thiết của mình thành hiện thực. Ví dụ, cá nhân có mong muốn tha thiết 

v{o đại học, cá nhân phải có những h{nh động cố gắng nỗ lực học tập. Thi đậu đại 
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học, đạt được mong muốn tha thiết, cá nhân cảm thấy hạnh phúc. 

Trong cùng một khoảng thời gian, cá nhân có thể có nhiều mong muốn tha 

thiết (từ hai trở lên), chứ không phải mong muốn tha thiết n{y được thỏa mãn thì 

mới xuất hiện mong muốn tha thiết khác. Mong muốn tha thiết của cá nhân có thể 

thay đổi theo thời gian như thay đổi mức độ tha thiết, thay mong muốn tha thiết 

này bằng mong muốn tha thiết khác, làm mất mong muốn tha thiết đ~ có, có thêm 

mong muốn tha thiết mới… Muốn hạnh phúc, cá nhân phải chọn ra được đúng 

mong muốn tha thiết ưu tiên, chắc chắn đạt được sự thỏa mãn trong thời gian nhất 

định. Còn nếu c| nh}n d{n đều sự chú ý lên tất cả các mong muốn tha thiết, có nguy 

cơ không mong muốn tha thiết n{o đạt được cả. Cá nhân sẽ không có hạnh phúc. 

Nói cách khác, ở đ}y cá nhân cần có năng lực điều khiển mong muốn tha 

thiết và năng lực điều khiển c|c h{nh động thực hiện để chắc chắn đạt 

được mong muốn tha thiết trong thời gian chấp nhận được để có được 

hạnh phúc thật sự bền vững. Ví dụ, một người có mong muốn tha thiết, với mục 

đích cần đạt quá sức không l{m sao đạt được, nên không có hạnh phúc mà chỉ thấy 

khổ hoài. Nếu người đó biết điều khiển, ví dụ, phân nhỏ mục đích qu| lớn đó ra 

thành từng phần vừa sức cho từng giai đoạn. Lúc này, mỗi lần đạt được một mục 

đích nhỏ, người đó lại cảm thấy hạnh phúc. Như vậy, hạnh phúc phụ thuộc vào 

chính bạn đề ra mong muốn tha thiết đạt được mục đích gì. Trong cuộc sống, có 

những người để cho tham, s}n, si điều khiển, đề ra những mục đích không đạt được 

hoặc đạt được tạm thời còn l{ to{n đau khổ. Bạn cần điều khiển ngược lại được 

tham, sân, si, biết đề ra những mục đích vừa đủ để đạt được. Bạn l{ người hạnh 

phúc: “Biết đủ l{ đủ, đợi cho đủ thì bao giờ mới đủ. Biết nh{n l{ nh{n, đợi cho nhàn 

thì bao giờ mới nhàn”. 

Thông thường, cá nhân cảm thấy hạnh phúc chỉ khi đạt được mong muốn tha 

thiết. Còn quá trình thực hiện để biến mong muốn tha thiết thành hiện thực có khi 

l{ qu| trình đau khổ, vì phải trả giá rất nhiều, mò mẫm, không tự tin là mình có 

chắc chắn th{nh công hay không… Ví dụ, để có được những sáng kiến, cải tiến, sáng 

chế, phát minh, các tác giả đ~ phải thử và sai rất nhiều, tốn rất nhiều sức lực và tiền 

bạc, có khi còn phải hy sinh những lợi ích chính đ|ng của mình và của những người 

khác..., cuối cùng mới đạt được hạnh phúc là tìm ra giải pháp mong đợi. Nói cách 

kh|c, đời là bể khổ, thỉnh thoảng mới có niềm vui. 

Lý tưởng hơn, nếu c| nh}n điều khiển được mong muốn tha thiết và quá trình 

thực hiện biến mong muốn tha thiết thành hiện thực thì c| nh}n có được hạnh 

phúc cả trong quá trình đưa ra v{ thực hiện chứ không chỉ lúc cuối cùng, khi đạt 

được mong muốn tha thiết. Điều này có thể lặp lại với các mong muốn tha thiết 
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khác, mới nảy sinh. Ví dụ, bạn tham gia trò chơi hoặc cuộc thi đấu n{o đó, đá bóng 

chẳng hạn. Bạn có mong muốn tha thiết phải thắng trong trò chơi, cuộc thi đấu đó. 

Hạnh phúc đến với bạn không chỉ lúc bạn chiến thắng mà nhiều khi ngay cả trong 

qu| trình chơi, thi đấu, nếu bạn chơi, thi đấu hết mình, say mê, phấn khởi, vui vẻ, 

hứng thú. 

Hạnh phúc có được kéo dài ngay từ lúc đề ra mong muốn tha thiết, 

qua suốt quá trình thực hiện, đến khi đạt được mong muốn tha thiết và 

sau đó mỗi khi hồi tưởng lại, gọi là hạnh phúc liên tục: mỗi ngày là mỗi ngày 

vui, đời là bể sướng chứ không phải bể khổ. Điều này tốt hơn nhiều lần so với cuộc 

đời thỉnh thoảng mới có hạnh phúc, còn lại l{ đau khổ. 

Để có được năng lực điều khiển nói ở trên, cá nhân phải làm chủ được bản thân 

mình, có các kiến thức khoa học về con người và sự phát triển, có c|c phương pháp 

suy nghĩ, h{nh động tương ứng, phù hợp với sự phát triển. Hệ thống giáo dục và 

đ{o tạo phải trang bị cho các cá nhân các kiến thức khoa học v{ c|c phương ph|p 

suy nghĩ, h{nh động thực hiện việc điều khiển đó. 

Như trên đ~ nói, x~ hội bao gồm những cá nh}n đa dạng, khác nhau về nhiều 

mặt. Có những c| nh}n đạt được hạnh phúc cá nhân thật sự bền vững và hoàn toàn 

hài lòng với hạnh phúc đó, không có gì l{m cho c| nh}n cảm thấy băn khoăn, áy 

náy, lo lắng. Có những c| nh}n tuy đạt được hạnh phúc c| nh}n nhưng nếu như 

những người kh|c còn đau khổ, họ vẫn cảm thấy không có được hạnh phúc đầy đủ, 

trọn vẹn. Họ là những người không chỉ chăm lo hạnh phúc của riêng mình mà còn 

nghĩ đến v{ h{nh động để đem lại hạnh phúc cho những người đau khổ, những 

người có c|c điều kiện, hoàn cảnh thiệt thòi hơn mình. Họ là những người có lòng 

vị tha. 

Vị tha được hiểu là có tinh thần chăm lo vô tư đến lợi ích của người khác, có thể 

vì người khác mà hy sinh lợi ích của c| nh}n mình. Ngược với vị tha là ích kỷ. 

Những người ích kỷ là những người chỉ biết, chỉ vì lợi ích của riêng mình mà không 

biết đến lợi ích của người khác. 

Những h{nh động vị tha có thể là những h{nh động giúp đỡ những người khác 

khi họ gặp khó khăn, l{m từ thiện, bênh vực những người yếu thế, dấn thân vào các 

phong tr{o đòi quyền lợi chung, bảo vệ chân lý, công lý, làm cách mạng… 

Ở nước ta, cha ông để lại nhiều câu thành ngữ, ca dao phản |nh, đ|nh gi| cao 

lòng vị tha như: “Thương người như thể thương th}n”; “Nhiễu điều phủ lấy giá 

gương, Người trong một nước phải thương nhau cùng”; “Bầu ơi thương lấy bí cùng, 

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”… 
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Không phải ngẫu nhiên, kinh nghiệm lịch sử của nhân loại cho thấy, người 

hạnh phúc nhất l{ người đem lại hạnh phúc cho nhiều người nhất và mang lại hạnh 

phúc cho người, cuối cùng, là cách tốt nhất đảm bảo hạnh phúc cho mình. Những 

người giàu lòng vị tha như vậy đạt được hạnh phúc cao cấp: hạnh phúc có 

được do mình h{nh động vì hạnh phúc của mọi người được xem lớn hơn 

so với hạnh phúc có được, nhờ chỉ chăm lo cho lợi ích của riêng cá nhân. 

Để trong xã hội có ngày càng nhiều người vị tha, một lần nữa, không thể thiếu 

vai trò to lớn của hệ thống giáo dục v{ đ{o tạo. 

 

Qua những gì trình bày ở trên, chúng ta nhận dạng được hạnh phúc là gì và 

cũng biết hạnh phúc có nhiều loại. Nói một cách khái quát, có loại hạnh phúc đạt 

được, diễn ra trong thời gian ngắn rồi kéo theo sự trả gi|, đau khổ. Có loại hạnh 

phúc đạt được, duy trì trong thời gian dài và không làm nảy sinh sự trả gi|, đau 

khổ. Loại hạnh phúc này gọi là hạnh phúc thật sự bền vững. Có loại hạnh phúc 

không chỉ có được khi đạt mong muốn tha thiết m{ có được ngay cả trong quá trình 

đề ra và thực hiện mong muốn tha thiết, sau đó cũng không l{m nảy sinh sự trả giá, 

đau khổ. Loại hạnh phúc này gọi là hạnh phúc thật sự bền vững, liên tục. Có 

loại hạnh phúc có được khi xuất phát từ lòng vị tha: cá nhân có những h{nh động 

giúp những người kh|c đạt hạnh phúc và do vậy mình có hạnh phúc. Đó l{ loại 

hạnh phúc cao cấp giúp tạo nên sự tiến bộ, phát triển, hạnh phúc chung của toàn 

xã hội, toàn nhân loại. 

Thay vì nói đạt được hạnh phúc chung chung, chắc là, mỗi c| nh}n đều thấy cần 

đạt được loại hạnh phúc lý tưởng là hạnh phúc thật sự bền vững, liên tục và 

cao cấp. Trên thực tế có những thang bậc hạnh phúc tiệm cận về phía hạnh phúc lý 

tưởng. 

Nếu như “l{ người, ai cũng muốn hạnh phúc”, “hạnh phúc là mục đích cuộc đời 

của mỗi người” thì hệ thống giáo dục v{ đ{o tạo có nhiệm vụ chính phải là xây dựng 

những người hạnh phúc. Để l{m điều đó, hệ thống giáo dục v{ đ{o tạo, dựa trên các 

thành tựu khoa học, đặc biệt, các thành tựu của các khoa học nghiên cứu con người, 

nghiên cứu các loại lôgích, nghiên cứu sự phát triển, phải trang bị cho những người 

học trong phạm vi toàn xã hội, toàn nhân loại các kiến thức, phương ph|p, kỹ 

năng… giúp n}ng cao năng lực c| nh}n để người học biết mưu cầu hạnh phúc, biết 

c|ch đạt được các thang bậc hạnh phúc hướng về phía hạnh phúc lý tưởng và biết 

quý trọng những hạnh phúc đạt được. Những người này đồng thời cũng l{ những 

người thiết kế và tham gia xây dựng môi trường thuận lợi. 
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I.2. Hạnh phúc: đích đến của mỗi người, mỗi quốc gia và 
toàn nhân loại 

Nói như Jean-Jacques Rousseau: “Đ~ l{ người thì ai cũng muốn hạnh phúc”; Nhà 

văn André Comte-Sponville: “Bởi vì thuộc tính của hạnh phúc chính là mối quan tâm 

của tất cả mọi người”; Đức Đạt Lai Lạt Ma: “Hạnh phúc là mục đích của cuộc đời”; 

Aristote: “Hạnh phúc là mục đích duy nhất mà chúng ta bao giờ cũng lựa chọn vì 

chính nó, chứ không phải vì mục đích n{o kh|c”; Th|nh Augustin: “Mong muốn được 

hạnh phúc l{ cơ bản đối với con người, nó l{ động cơ của mọi h{nh động của chúng 

ta. Điều đ|ng được kính trọng nhất trên đời, điều m{ ai cũng đồng thuận hơn cả, 

điều rõ ràng nhất, liên tục nhất, đó l{ con người không chỉ muốn được hạnh phúc, mà 

còn chỉ muốn có nó mà thôi. Chính vì hạnh phúc m{ người ta nỗ lực vượt lên chính 

bản thân mình”;… Những tiếng nói trên là những tiếng nói mang tính chất đại biểu, 

phản ánh mục đích của mỗi cá nhân mong muốn tha thiết đạt được, đó l{ hạnh 

phúc. 

Các quốc gia kể từ thời kỳ quân chủ phong kiến qua thời kỳ cộng hòa dân chủ 

bắt đầu từ cuối thế kỷ 18 đến nay, trải qua các cuộc đấu tranh trong xã hội, nhiều 

khi đẫm máu, dần nhận ra ở các mức độ khác nhau: chính phủ phải có trách nhiệm 

đối với hạnh phúc của nhân dân. Ví dụ, Tuyên ngôn độc lập của Mỹ năm 1776 nêu 

lên nguyên tắc quyền lực thuộc về nh}n d}n: “Để bảo đảm cho các quyền này, con 

người thiết lập ra các chính phủ và chính sức mạnh của các chính phủ này là xuất 

phát từ sự ưng thuận của nhân dân. Và khi một hình thức chính phủ n{o đó trở nên 

đối nghịch với các mục đích trên thì nh}n d}n có quyền thay đổi, hay phế bỏ chính 

phủ đó v{ thiết lập một chính phủ mới, dựa trên nền tảng những nguyên tắc như vậy 

và tổ chức các quyền lực của mình theo hình thức n{o đó để cho các quyền lực ấy có 

khả năng bảo đảm an ninh và hạnh phúc cho họ nhiều nhất”. Việc x|c định nhà nước 

có chức năng đảm bảo quyền con người của nh}n d}n đặt cơ sở cho lý luận về “nhà 

nước của dân, do dân, vì dân” m{ sau n{y Abraham Lincoln sẽ nêu lên. 

Trong thực tế, có những chính phủ chỉ đưa ra những khẩu hiệu, lời nói hứa hẹn 

đem lại hạnh phúc cho nhân dân mang tính mị dân. Có những chính phủ với thực 

tâm nhất định có những h{nh động tạo môi trường thuận lợi đối với việc đem lại 

hạnh phúc cho nhân dân. Có những chính phủ có thực t}m đem lại hạnh phúc cho 

nh}n d}n nhưng hiểu hạnh phúc chưa thật đúng nên theo đuổi những chỉ số phát 

triển không phản |nh đúng trạng thái hạnh phúc của nhân dân, của mỗi cá nhân. 

Nổi lên trong các quốc gia trên thế giới có Bhutan vương quốc Himalaya có dân 

số khoảng 1 triệu người, diện tích tương đương Thụy Sỹ. Khác với c|c nước khác, 
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Bhutan không theo đuổi chỉ số tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product – 

GDP) m{ theo đuổi chỉ số tổng hạnh phúc quốc nội (Gross National Happiness – 

GNH) từ năm 1972 v{ người Bhutan hài lòng với điều đó. Kể từ đó, đặc biệt trong 

một thập niên qua, hàng chục quốc gia kh|c cũng đ~ x}y dựng hệ thống chỉ số hạnh 

phúc riêng. 

Thủ tướng của Bhutan đ~ đệ trình ý tưởng về Ngày hạnh phúc thế giới lên Liên 

hợp quốc năm 2011. Nhận thức rằng “hạnh phúc và sự hài lòng là mục tiêu toàn cầu 

và khát vọng trong cuộc sống người dân trên khắp thế giới”, năm 2012 Đại hội đồng 

Liên hợp quốc đ~ thông qua Nghị quyết A/RES/66/281 chọn ng{y 20/3 h{ng năm 

là Ngày hạnh phúc thế giới. Điều này nhằm đề cao hạnh phúc là mục tiêu v{ động 

lực chung của toàn nhân loại, kêu gọi một cách tiếp cận hài hòa, cân bằng hơn trong 

phát triển kinh tế để đạt được sự phát triển bền vững, đem lại hạnh phúc cho tất cả 

mọi người. 

Việt Nam từ l}u đ~ chú ý đến hạnh phúc của nh}n d}n. Điều này thể hiện ở chỗ, 

từ khi thành lập nước năm 1945, tên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa luôn đi 

kèm tiếp theo là cụm từ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” trong tất cả các giấy tờ, văn 

bản chính thức của nh{ nước cũng như trong c|c đơn từ của người d}n thường. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lúc đó, còn nhấn mạnh: “Chúng ta tranh được tự do, độc 

lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng chẳng làm gì. Dân chỉ biết 

rõ giá trị của tự do, độc lập, khi d}n được ăn no, mặc đủ. Chúng ta phải thực hiện 

ngay: 

1. L{m cho d}n có ăn; 

2. Làm cho dân có mặc; 

3. Làm cho dân có chỗ ở; 

4. Làm cho dân có học hành. 

Cái mục đích của chúng ta đi đến l{ 4 điều đó. Đi đến để d}n nước ta xứng đ|ng 

với tự do, độc lập và giúp sức cho tự do, độc lập”. 

Phải chăng mục đích của 4 điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh chính là 

đem lại hạnh phúc cụ thể cho nhân dân Việt Nam ở thời kì đầu Cách mạng thành 

công. 

Sau khi đất nước quy về một mối (1975), Quốc hội nước Việt Nam thống nhất 

tuy đổi tên nước thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhưng cụm từ “Độc lập 

– Tự do – Hạnh phúc” vẫn không thay đổi, vẫn đi liền sau tên nước cho đến nay. 
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Khái niệm hạnh phúc gần gũi với Việt Nam còn là vì: tôn giáo lớn nhất, l}u đời 

nhất ở Việt Nam là Phật giáo. Phật giáo lấy mục đích chính l{ cứu khổ. Toàn bộ chủ 

thuyết khổ và giải thoát khỏi khổ của Đức Phật được khái quát một cách hệ thống 

trong Tứ Diệu Đế. Bằng trải nghiệm của chính mình, Đức Phật đ~ đặt sự khổ - một 

tồn tại thực tế trong cuộc sống con người làm khởi điểm cho suy luận để đi đến 

phản đề: tìm ra con đường diệt khổ, hay con đường đưa đến hạnh phúc [29]. 

Như vậy, những gì diễn biến trên thế giới liên quan đến hạnh phúc của nhân 

d}n đều gần gũi với Việt Nam. Việt Nam, với tư c|ch th{nh viên của nhân loại cần 

cụ thể hóa th{nh c|c ý tưởng, c|c h{nh động để cùng với c|c nước kh|c đóng góp 

vào việc mang lại hạnh phúc cho công d}n, cho con người trên phạm vi toàn thế 

giới. 

Hạnh phúc thật sự bền vững bắt đầu từ mong muốn tha thiết chính đ|ng của cá 

nh}n v{ có được khi mong muốn tha thiết chính đ|ng đó của c| nh}n được thỏa 

mãn bằng các cách thực hiện chính đ|ng. Nhân loại hiện nay đang sống trong môi 

trường thuận lợi nhất đối với việc có được hạnh phúc trong suốt chiều dài lịch sử 

phát triển của mình. Bởi vì, rất nhiều mong muốn tha thiết chính đ|ng của cá nhân 

đ~ được “luật hóa” trên quy mô to{n nh}n loại. Điều này thể hiện trong các Công 

ước quốc tế về quyền con người của Liên hợp quốc, đề cao và bảo vệ các quyền tự 

nhiên (các quyền đương nhiên có vì l{ con người), không thể bị tước đoạt và thiêng 

liêng của con người. Quyền được hiểu là những điều mà pháp luật hoặc xã hội công 

nhận cho được hưởng, được l{m, được đòi hỏi. Những điều n{y cũng chính l{ 

những mong muốn tha thiết chính đ|ng của cá nhân từ bao đời nay. Việc thực thi 

các quyền con người này tạo điều kiện cho cá nhân, quốc gia, nhân loại trở nên 

hạnh phúc. Quan niệm cho rằng quyền con người gắn liền với bản chất của con 

người, ng{y nay đ~ trở thành quan niệm chung được cả cộng đồng nhân loại cùng 

chia sẻ. Việc “luật hóa” các quyền con người trong c|c Công ước quốc tế về nhân 

quyền đòi hỏi c|c nước tham gia ký kết hoặc gia nhập, cam kết thực hiện và bảo 

đảm cho tất cả các công dân thuộc nước mình được thụ hưởng đầy đủ các quyền 

ấy. Đ}y cũng l{ nghĩa vụ pháp lý mà các quốc gia thành viên của Công ước không 

thể chối từ và không thể viện dẫn sự kém phát triển để biện minh cho việc cắt xén 

các quyền con người đ~ được quốc tế thừa nhận. 

Các quyền con người được ghi nhận trong c|c văn bản có giá trị ph|p lý đầy đủ 

l{ c|c Công ước quốc tế về nhân quyền của Liên hợp quốc. Cụ thể l{ Công ước quốc 

tế về các quyền dân sự và chính trị v{ Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội 

v{ văn hóa được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 16/12/1966 và Việt 

Nam gia nhập ngày 24/9/1982. Ng{y 10/12 được Liên hợp quốc chọn làm Ngày 
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nhân quyền thế giới h{ng năm do Tuyên ngôn to{n thế giới về nhân quyền được 

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 10/12/1948. 

Bạn đọc n{o quan t}m nguyên văn hai Công ước quốc tế của Liên hợp quốc về 

nhân quyền nói ở trên có thể tìm xem trên mạng. Ở đ}y, người viết trích ra một số 

quyền mang tính nhấn mạnh [27]. 

Tham gia Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, các quốc gia thành 

viên “cam kết tôn trọng và bảo đảm cho mọi người trong phạm vi lãnh thổ và thẩm 

quyền pháp lý của mình các quyền đ~ được công nhận trong công ước này, không 

phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến hoặc mọi quan 

điểm khác, nguồn gốc dân tộc và xã hội, tài sản, dòng dõi hoặc c|c điều kiện khác”. Sự 

cam kết này có nội dung rất cụ thể nhằm bảo vệ tự do, an ninh và sự toàn vẹn về 

vật chất cũng như về tinh thần của mọi c| nh}n con người. Đó l{ quyền sống; quyền 

không bị tra tấn, không bị áp dụng hình phạt một cách tàn nhẫn, vô nh}n đạo, hoặc 

nhục hình; quyền không bị bắt giữ làm nô lệ; quyền tự do và an ninh cá nhân, kể cả 

quyền không bị bắt giam hay tù đ{y một c|ch độc đo|n, được xét xử công bằng; 

quyền không bị can thiệp một c|ch độc đo|n hoặc bất hợp ph|p đến đời sống riêng 

tư, gia đình, nh{ ở, thư tín; quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo; quyền tự 

do ngôn luận, giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp vào, trừ việc tuyên 

truyền cho chiến tranh và gây thù hằn dân tộc; quyền hội họp hòa bình; quyền tự 

do lập hội; quyền tham gia vào việc điều hành các công việc xã hội, kể cả quyền bầu 

cử và ứng cử… 

Tham gia Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội v{ văn hóa, c|c quốc 

gia th{nh viên “cam kết sẽ tiến hành các biện pháp riêng rẽ và thông qua sự hợp tác 

v{ giúp đỡ quốc tế, đặc biệt là các biện pháp kinh tế và kỹ thuật, sử dụng đến mức tối 

đa c|c t{i nguyên sẵn có của mình, nhằm thực hiện ng{y c{ng đầy đủ các quyền được 

công nhận trong Công ước này bằng mọi biện pháp thích hợp, đặc biệt bao gồm cả 

việc thông qua các biện pháp lập pháp”. 

Trong số các quyền ấy phải kể trước hết đến quyền có việc l{m, đặc biệt là 

quyền được hưởng những điều kiện làm việc công bằng và thuận lợi, được trả 

lương thỏa đ|ng v{ bằng nhau cho những công việc có giá trị như nhau không có sự 

phân biệt đối xử n{o, được tạo điều kiện làm việc an toàn và vệ sinh, có thời gian 

làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Tiếp đến là quyền thành lập và gia nhập công đo{n để 

bảo vệ lợi ích kinh tế và xã hội của mình; quyền được ăn, mặc đủ, có nhà ở, được cải 

thiện điều kiện sống; quyền được chăm sóc sức khỏe; quyền được hưởng nền giáo 

dục nhằm phát triển đầy đủ nhân cách và phẩm giá; quyền được tham gia v{o đời 
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sống văn hóa; quyền được hưởng các lợi ích của tiến bộ khoa học và ứng dụng khoa 

học, được bảo hộ các lợi ích tinh thần và vật chất do hoạt động sáng tạo khoa học, 

văn học nghệ thuật của mình, được tôn trọng quyền tự do trong nghiên cứu khoa 

học và hoạt động sáng tạo, phát triển các mối quan hệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh 

vực khoa học v{ văn hóa. 

Các quyền dân sự và chính trị, cũng như c|c quyền kinh tế, xã hội v{ văn hóa 

nêu trong hai Công ước quốc tế về nhân quyền của Liên hợp quốc, có giá trị pháp lý 

đầy đủ đối với các quốc gia thành viên. Một số nước áp dụng nguyên tắc xem các 

quy định quốc tế về nhân quyền phải được đặt ưu tiên so với các bộ luật trong 

nước và trực tiếp sinh ra các quyền và trách nhiệm của công d}n nước mình. Nhiều 

nước cam kết thông qua các biện pháp lập ph|p để sửa đổi pháp luật, hoặc ban 

h{nh c|c văn bản pháp luật mới, phù hợp với công ước quốc tế. Cam kết n{y đ~ 

được ghi rõ: “Trong trường hợp quy định trên đ}y chưa được thể hiện bằng các biện 

pháp lập pháp hoặc các biện pháp khác thì mỗi quốc gia thành viên của Công ước 

này cam kết sẽ tiến h{nh c|c bước cần thiết phù hợp với quy định đ~ nêu trong Hiến 

pháp của mình và những quy định của Công ước n{y để ban hành pháp luật và 

những biện pháp cần thiết khác nhằm mục đích thực hiện có hiệu quả các quyền 

được công nhận trong Công ước này”. 

Việt Nam, với tư c|ch l{ quốc gia gia nhập hai Công ước quốc tế về nhân quyền 

của Liên hợp quốc từ năm 1982 đ~ có những nỗ lực nhất định, thực hiện c|c bước 

cụ thể về phía hiện thực hóa các quyền con người ghi trong hai Công ước quốc tế về 

nhân quyền nói trên. Ví dụ, trong Hiến pháp mới nhất 2013 có riêng một chương 

(Chương II) về quyền con người, quyền v{ nghĩa vụ cơ bản của công dân gồm 36 

điều. Trên cơ sở Hiến pháp 2013, những việc làm tiếp theo là sửa đổi, điều chỉnh 

các luật đ~ có, x}y dựng, đưa ra c|c luật cụ thể mới để bảo đảm những gì ghi trong 

Hiến ph|p được thực thi trên thực tế một cách nhất quán, phù hợp với xu hướng 

tiến bộ chung của thế giới về quyền con người. 

Như vậy, việc thực thi hai Công ước quốc tế về nhân quyền của Liên hợp quốc 

tạo môi trường thuận lợi trên quy mô toàn nhân loại cho việc c| nh}n đạt được các 

mong muốn tha thiết chính đ|ng, nói c|ch kh|c, đạt được hạnh phúc. 

Có câu hỏi đặt ra, ngay cả trường hợp tất cả các quyền con người được thực 

hiện đầy đủ ở mức tối đa, c| nh}n đ~ ho{n to{n hạnh phúc chưa? C}u trả lời l{ chưa 

vì những lẽ sau: 

1) Môi trường của cá nhân không chỉ có pháp luật quy định các quyền được 

hưởng, những điều cấm không được l{m m{ còn có dư luận xã hội, các giá 
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trị vĩnh cửu về chân, thiện, mỹ được thừa nhận, các chuẩn mực đạo đức, các 

truyền thống, phong tục, tập qu|n, c|ch cư xử giữa người v{ người, giữa 

người và tự nhiên… không bị điều chỉnh bởi pháp luật nhưng có ảnh hưởng 

lớn đến việc cá nhân có hạnh phúc hay không. Nói cách khác, pháp luật về 

quyền con người nói riêng và pháp luật nói chung không thể bao quát hết 

mọi mặt hoạt động của đời sống con người. Trong khi đó, cá nhân có mong 

muốn tha thiết đạt được hạnh phúc về mọi mặt của đời sống con người. 

2) Một số quyền ghi trong hai Công ước quốc tế về nhân quyền của Liên hợp 

quốc còn chưa thật cụ thể, do vậy, khi áp dụng thực tế không tránh khỏi chủ 

quan, dẫn đến sự xung đột khi thực hiện quyền con người. Ví dụ, quyền có 

việc l{m, được trả lương thỏa đ|ng. Việc làm trên thực tế rất đa dạng, do 

vậy, một cá nhân có việc l{m nhưng l{ việc làm chán ghét thì cá nhân không 

cảm thấy hạnh phúc. Cá nhân chỉ cảm thấy hạnh phúc khi có việc làm yêu 

thích. Tương tự như vậy, quyền được trả lương thỏa đ|ng. Ở đ}y không có 

định nghĩa khái niệm thỏa đ|ng, do vậy nhìn theo quan điểm của giới chủ trả 

lương như thế là thỏa đ|ng, nhìn theo quan điểm của cá nhân làm việc, 

lương như thế không thỏa đ|ng, không cảm thấy hạnh phúc. 

3) Hạnh phúc cá nhân không chỉ phụ thuộc v{o môi trường thuận lợi mà còn 

phụ thuộc v{o năng lực c| nh}n. Năng lực cá nhân càng cao thì trong môi 

trường thuận lợi, xác suất để c| nh}n đạt được mong muốn tha thiết chính 

đ|ng của mình càng lớn. Năng lực cá nhân, ngoài việc phụ thuộc vào những 

khả năng mang tính bẩm sinh còn phụ thuộc vào giáo dục và đ{o tạo (hiểu 

theo nghĩa rộng)… phát hiện, bồi dưỡng, phát triển, n}ng cao năng lực cá 

nhân. Các quyền con người tạo điều kiện thuận lợi chứ tự nó không tự động 

n}ng cao năng lực cá nhân, bao gồm cả các yếu tố nội tâm của cá nhân. 

 

Tóm lại, đích đến của mỗi cá nhân, mỗi quốc gia và toàn nhân loại là hạnh phúc. 

Việc đưa ra, ký kết và thực thi hai Công ước quốc tế về nhân quyền của Liên hợp 

quốc, tổ chức lớn nhất hành tinh quy tụ tất cả c|c nước và vùng lãnh thổ trên thế 

giới, là thành tựu vĩ đại trong lịch sử lo{i người, tạo điều kiện thuận lợi đạt được 

hạnh phúc ở mức độ cá nhân, quốc gia và nhân loại. Tuy nhiên, để đạt được hạnh 

phúc thật sự bền vững, liên tục và cao cấp, ngoài việc thực thi tối đa c|c quyền con 

người còn cần sự tham gia của nhiều hệ thống khác trong xã hội, đặc biệt, phải kể 

đến hệ thống giáo dục v{ đ{o tạo. Hệ thống giáo dục v{ đ{o đạo cần phải định 

hướng lại, cần đổi mới một c|ch căn bản, toàn diện về phía xây dựng những người 
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hạnh phúc. 

I.3. Hệ thống giáo dục-đ{o tạo: xây dựng những người 
hạnh phúc 

Trước hết, người viết quy ước cách hiểu một số từ ngữ. Thông thường, mọi 

người theo giải thích của từ điển hiểu như sau: 

Giáo dục là hoạt động nhằm t|c động một cách có hệ thống đến sự phát triển 

tinh thần, thể chất của một đối tượng n{o đó, l{m cho đối tượng đó dần dần có 

được những phẩm chất v{ năng lực như yêu cầu đề ra. 

Đ{o tạo là hoạt động l{m cho người được đ{o tạo trở th{nh người có năng lực 

theo những tiêu chuẩn nhất định. 

Như vậy, giáo dục v{ đ{o tạo có những ý chung. Trong ý nghĩa như vậy, thay vì 

viết giáo dục v{ đ{o tạo, sẽ viết là giáo dục-đ{o tạo. 

Hệ thống giáo dục-đ{o tạo trong quyển sách này được hiểu theo nghĩa rất 

rộng, không chỉ tập hợp các loại trường, lớp, các thầy cô, các học sinh từ mẫu giáo 

đến đại học, sau đại học mà còn bao gồm cả những người ít nhiều làm công việc 

giáo dục-đ{o tạo. Ví dụ, những bậc cha mẹ; các bạn (học thầy không tầy học bạn); 

những người đi trước, những cấp trên có ý thức giáo dục-đ{o tạo những người đi 

sau, những người cấp dưới; truyền thông đại chúng có nội dung giáo dục-đ{o tạo… 

Hệ thống giáo dục-đ{o tạo là hệ thống rất lớn trong xã hội, nếu như không nói 

bao gồm toàn xã hội, có những nhà nghiên cứu coi đấy là sự nghiệp của quần chúng 

vì, 

1) Trong xã hội hiện đại, bất kỳ người nào từ d}n thường đến những người 

l~nh đạo cao nhất cũng đều từng ở trong hệ thống giáo dục-đ{o tạo do trải 

qua học tập, được hưởng sự giáo dục-đ{o tạo ở các mức độ nhất định. 

2) Không chỉ được giáo dục-đ{o tạo, hầu như tất cả mọi người còn đóng vai trò 

thầy làm công việc giáo dục-đ{o tạo người kh|c, khi được bạn bè, đồng 

nghiệp, người đi sau, người cấp dưới… hỏi, học. Trên thực tế, trong xã hội 

mọi người có những dịp dạy và học lẫn nhau chứ không nhất thiết chuyện 

dạy và học chỉ xảy ra trong c|c trường học. Đấy l{ còn chưa kể, mỗi một 

người còn cần phải học, tự học suốt đời theo quan điểm hiện đại. 

Như vậy, khái niệm hệ thống giáo dục-đ{o tạo được hiểu rất rộng. Khi cần dùng 

nghĩa hẹp, người viết sẽ viết là hệ thống c|c trường học hoặc Bộ giáo dục-đ{o tạo. 

Theo Vũ Cao Đ{m, b{n luận về hệ thống giáo dục-đ{o tạo cần bàn luận các chủ 
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đề sau: 

1) Mục đích gi|o dục-đ{o tạo: giáo dục-đ{o tạo tạo ra mẫu người mong muốn 

nào 

2) Nội dung giáo dục-đ{o tạo: giáo dục-đ{o tạo những cái gì 

3) Phương thức giáo dục-đ{o tạo: giáo dục-đ{o tạo như thế nào 

4) Người thầy trong giáo dục-đ{o tạo 

5) Người học trong giáo dục-đ{o tạo 

6) Vai trò của Chính phủ trong giáo dục-đ{o tạo 

7) Vai trò của xã hội trong giáo dục-đ{o tạo 

8) Ảnh hưởng của toàn cầu hóa đối với giáo dục-đ{o tạo 

Trong mục n{y, người viết bàn luận tám chủ đề nói trên mang tính chất chung, 

kh|i qu|t. C|c chương sau, đặc biệt, Chương V của quyển sách sẽ đi v{o b{n luận cụ 

thể hơn. 

1. Mục đích gi|o dục-đ{o tạo: xây dựng những người hạnh phúc 

Mẫu người hạnh phúc l{ người biết rõ hạnh phúc là gì; cần đạt được loại hạnh 

phúc nào trên con đường tiến tới hạnh phúc lý tưởng; có năng lực c| nh}n đề ra 

mong muốn tha thiết chính đ|ng phù hợp với môi trường đang sống, thực hiện và 

đạt được mong muốn tha thiết đó một c|ch chính đ|ng và cứ như thế… trong suốt 

cuộc đời của mình, tạo ra sự phát triển bản th}n, đóng góp v{o sự phát triển của xã 

hội, nhân loại. 

2. Nội dung giáo dục-đ{o tạo xây dựng những người hạnh phúc: 

Hệ thống giáo dục-đ{o tạo phải trang bị cho người học các kiến thức, công cụ 

(hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm cả c|c phương ph|p), c|c kỹ năng… cần thiết để 

người học trở nên người hạnh phúc. 

Các kiến thức, công cụ, kỹ năng… được rút ra từ các khoa học nghiên cứu con 

người, nghiên cứu các loại lôgích, nghiên cứu các loại phát triển, phải phục vụ cho 

mục đích gi|o dục-đ{o tạo đ~ nói ở điểm 1 một cách tập trung, nhất qu|n. Đấy là 

những kiến thức, công cụ, kỹ năng… giúp người học nhận thức đầy đủ hạnh phúc là 

gì; cần đạt được loại hạnh phúc nào; cần đạt hạnh phúc như thế nào; các quy luật, 

pháp luật, các chuẩn mực đạo đức, các giá trị vĩnh cửu để l{m người… cần phải tuân 

thủ để người học biết c|ch đề ra mong muốn tha thiết chính đ|ng; điều khiển các 

mong muốn tha thiết chính đ|ng; điều khiển quá trình thực hiện biến mong muốn 
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tha thiết chính đ|ng th{nh hiện thực… để có được sự phát triển c| nh}n cũng như 

xã hội. 

3. Phương thức giáo dục-đ{o tạo xây dựng những người hạnh phúc: 

Ngoài các giáo trình, tài liệu tham khảo lý thuyết, đặc biệt, phải xây dựng hệ 

thống các bài tập thực hành vận dụng kiến thức, công cụ, tạo các kỹ năng cần thiết. 

Với thời gian học tập, các bài tập thực hành dần trở nên quan trọng hơn lý thuyết vì 

chúng tạo ra các kỹ năng của c| nh}n người học. 

Phương thức dạy và học rất đa dạng, bao gồm tất cả các loại phương thức hiện 

nay đang dùng trong gi|o dục-đ{o tạo như b{i giảng, hỏi-đ|p, thảo luận nhóm, 

seminar, viết và trình bày các bài luận, tham quan, đi thực tế, viết và bảo vệ luận 

văn… 

Phương thức giáo dục-đ{o tạo những người hạnh phúc phải đạt đến mức các 

kiến thức, công cụ, kỹ năng… trang bị cho người học tạo ra được bên trong người 

học các xúc cảm đủ độ đồng hành với các kiến thức, công cụ, kỹ năng… đó và việc 

vận dụng các kiến thức, kỹ năng, công cụ… đó trở thành thói quen tự nguyện, tác 

phong thường xuyên của người học trong đời sống, công việc hàng ngày. 

4. Người thầy trong giáo dục-đ{o tạo xây dựng những người hạnh 

phúc: 

Người thầy trong giáo dục-đ{o tạo xây dựng những người hạnh phúc, trước 

hết, phải chính là những người hạnh phúc. Nói c|ch kh|c, người thầy không chỉ đã 

được đ{o tạo trở th{nh người hạnh phúc mà còn phải là tấm gương hàng ngày 

trong việc tiêu hóa và thực hành tốt các kiến thức, công cụ, kỹ năng… tạo ra hạnh 

phúc mà mình dạy cho người học. 

Tiếp đến, liên quan đến nghiệp vụ dạy học, William A. Ward nhận xét: “Người 

thầy trung bình chỉ biết nói. Người thầy giỏi biết giải thích. Người thầy xuất chúng 

biết minh họa. Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng”. Ở đ}y, rất cần những 

người thầy vĩ đại, không chỉ truyền thụ cho người học các kiến thức, phương ph|p, 

kỹ năng… đạt đến hạnh phúc mà còn phải truyền được các xúc cảm đủ độ đồng 

hành với các kiến thức, phương ph|p, kỹ năng… đó để người học chắc chắn có 

những h{nh động áp dụng những gì được học vào thực tế, do vậy, chính người học 

có được hạnh phúc. 

5. Người học trong giáo dục-đ{o tạo xây dựng những người hạnh 

phúc: 

Người học nhận thức một cách xúc cảm sâu sắc những gì mình được học giúp 
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đem lại hạnh phúc thật sự bền vững, liên tục và cao cấp cho chính mình. Do vậy, 

người học sẽ có th|i độ v{ h{nh động học tập tốt hơn rất nhiều so với việc học 

những cái mà không biết dùng ở đ}u, dùng để làm gì trong suốt cuộc đời của mình. 

6. Vai trò của Chính phủ trong giáo dục-đ{o tạo xây dựng những 

người hạnh phúc: 

Chính phủ có nhiệm vụ tạo môi trường thuận lợi nhất có thể cho giáo dục-đ{o 

tạo những người hạnh phúc và tạo môi trường thuận lợi nhất có thể trong xã hội để 

mỗi cá nhân phát huy tốt nhất năng lực cá nhân trong việc đạt đến hạnh phúc, 

không chỉ cho chính cá nhân mà còn cho toàn xã hội. 

7. Vai trò của xã hội trong giáo dục-đ{o tạo xây dựng những người 

hạnh phúc: 

Xã hội tham gia cùng chính phủ tạo môi trường thuận lợi nhất có thể cho việc 

đạt được hạnh phúc cá nhân và xã hội. 

8. Ảnh hưởng của toàn cầu hóa đối với giáo dục-đ{o tạo xây dựng 

những người hạnh phúc: 

Hệ thống giáo dục-đ{o tạo xây dựng những người hạnh phúc của Việt Nam cần 

luôn cập nhật những thành tựu liên quan của thế giới để áp dụng phù hợp và trao 

đổi những gì Việt Nam l{m được với c|c đồng nghiệp trên thế giới trong lĩnh vực 

n{y để hệ thống giáo dục-đ{o tạo xây dựng những người hạnh phúc của Việt Nam 

không ngừng phát triển. 

 

Để thấy giáo dục-đ{o tạo ngày càng trở nên quan trọng, người viết dẫn ra các 

câu nói sau: 

 John Dewey: “Giáo dục l{ phương ph|p căn bản của tiến bộ xã hội. Giáo 

dục l{ phương ph|p cải tạo xã hội chắc chắn nhất”. 

 Erasmus: “Niềm hy vọng chính của một dân tộc nằm ở sự giáo dục đúng 

đắn thế hệ trẻ”. 

 H. G. Wells: “Lịch sử lo{i người càng ngày càng trở thành cuộc chạy đua 

giữa giáo dục và thảm họa”. 

 Nelson Mandela: “Giáo dục l{ vũ khí tối thượng nhất bạn có thể dùng để 

thay đổi thế giới”. 
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Chương II:  Hạnh phúc: nhìn theo cách tiếp cận nhu cầu 
cá nhân v{ h{nh động thỏa mãn nhu cầu của cá nhân 

II.1. Nhu cầu cá nhân là nguồn gốc của các mong muốn cá 
nhân 

L{ người, ai cũng có c|c nhu cầu cá nhân. 

Nhu cầu c| nh}n được hiểu là sự đòi hỏi của c| nh}n có được những 

điều kiện, phương tiện (hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm cả kiến thức, công 

cụ, kỹ năng…) v{ kết quả cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của cá nhân 

đó. Nhu cầu cá nhân thuộc về thế giới bên trong (nội tâm) của cá nhân. 

Các nhu cầu của cá nhân là nguồn gốc của các mong muốn nói chung, 

các mong muốn tha thiết nói riêng của cá nhân. Nói cách khác, các mong 

muốn của c| nh}n l{ c|c ý nghĩ phản ánh các nhu cầu của c| nh}n đó. Nhu cầu cá 

nhân có nhiều và với thời gian từ lúc hình th{nh lo{i người đến nay, số lượng nhu 

cầu cá nhân ngày càng nhiều, do vậy, số lượng các mong muốn của cá nhân với thời 

gian cũng ng{y c{ng nhiều. 

Có nhiều cách phân loại các nhu cầu c| nh}n. Người viết sử dụng cách phân loại 

dưới đ}y. 

Theo P.V.Ximonov, các nhu cầu cơ bản (mang tính nguyên tố) của cá nhân có 

thể tập hợp và phân thành ba nhóm: 

1) Các nhu cầu sinh học: ăn, uống, ngủ, giữ thân nhiệt (vì người l{ động vật 

máu nóng), bảo vệ khỏi những t|c động có hại của môi trường (hiểu theo nghĩa 

rộng, bao gồm cả những người xung quanh, tự nhiên, xã hội), tiết kiệm sức lực, duy 

trì nòi giống… Đấy là những nhu cầu để cá nhân tồn tại và phát triển như một cá 

thể, một giống loài sinh học. 

2) Các nhu cầu xã hội: nhu cầu thuộc về một cộng đồng (nhóm, tầng lớp…) x~ 

hội n{o đó v{ giữ một vị trí nhất định (không phải là thấp nhất v{ chưa chắc là cao 

nhất) trong cộng đồng đó. Nhu cầu được những người xung quanh chú ý, quan tâm, 

kính trọng và yêu mến… Đấy là những nhu cầu để cá nhân tồn tại và phát triển 

trong xã hội. 

Các nhu cầu xã hội của cá nhân chia thành hai loại: 1) Các nhu cầu “cho mình” 

mà cá nhân nhận biết như c|c quyền lợi của mình; 2) Các nhu cầu “cho những 

người kh|c”, được cá nhân nhận biết như l{ nghĩa vụ. Điều này dễ hiểu vì, để thuộc 
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về và giữ một vị trí nhất định trong một cộng đồng xã hội n{o đó (có được những 

quyền lợi n{o đó), cá nhân phải có những đóng góp cho cộng đồng. Tương tự như 

vậy, để có được sự quan tâm, kính trọng, yêu mến từ những người khác, cá nhân 

phải có những h{nh động thỏa mãn nhu cầu của những người khác. Không phải 

ngẫu nhiên, kinh nghiệm lịch sử của nhân loại cho thấy, người hạnh phúc nhất là 

người mang hạnh phúc cho nhiều người nhất, và mang lại hạnh phúc cho người, 

cuối cùng, là cách tốt nhất đảm bảo hạnh phúc cho mình. Trong sự thống nhất, các 

nhu cầu “cho mình” làm nảy sinh lòng tự trọng, tự chủ trong tư duy, ph|n xét, đ|nh 

giá một c|ch độc lập. Các nhu cầu “cho những người kh|c” l{m cho con người trở 

nên nhân hậu, vị tha, có khả năng đồng cảm và cộng tác với những người khác. 

3) Các nhu cầu lý tưởng (nhận thức): nhận thức (biết, hiểu, giải thích, dự 

đo|n về) thế giới xung quanh (những người khác, tự nhiên, xã hội) và chính bản 

thân mình. Loại nhu cầu này thể hiện thành nhu cầu trả lời các câu hỏi cụ thể nảy 

sinh trong đầu của c| nh}n như ai? c|i gì? tại sao? để làm gì? ở đ}u? xảy ra như thế 

nào? sẽ xảy ra chuyện gì?… Trong ý nghĩa n{y, có người định nghĩa: “Con người là 

động vật tò mò nhất thế giới”. Đấy là các nhu cầu để cá nhân tồn tại và phát triển 

như động vật cấp cao có khả năng tư duy, liên quan đến việc hình thành thế giới 

quan, nhân sinh quan. 

Các nhu cầu lý tưởng (nhận thức) của c| nh}n đòi hỏi trả lời các câu hỏi liên 

quan đến thế giới xung quanh, vị trí của c| nh}n trong đó, ý nghĩa v{ mục đích cuộc 

sống của cá nhân, bằng cách kế thừa các giá trị văn hóa đ~ có, ph|t minh v{ s|ng 

chế những cái mà các thế hệ trước chưa biết. Con người không chỉ sống đơn thuần 

m{ luôn trăn trở sống để làm gì? cho ai? Nhận thức hiện thực, con người hướng tới 

tìm các quy tắc và các quy luật hoạt động mà thế giới xung quanh phải tuân theo 

dưới dạng, có thể là các câu chuyện thần thoại, các tác phẩm nghệ thuật, các lý 

thuyết khoa học. Trong đó, khoa học được đ|nh gi| tin cậy hơn cả trong việc nhận 

thức, nhờ tính kh|ch quan v{ được kiểm tra bằng thực tiễn. Các câu chuyện thần 

thoại, sự tích, cổ tích làm thỏa mãn nhu cầu nhận thức khi các kiến thức đ~ có, được 

chứng minh bằng thực tiễn, không đủ để thỏa mãn nhu cầu nhận thức. Con người 

không chấp nhận, không chịu đựng được tình trạng bất định, không rõ ràng, không 

hiểu, không đo|n trước đối với thế giới xung quanh (các câu hỏi nảy sinh trong đầu 

chưa có c}u trả lời). Điều n{y l{m cho con người bối rối, bất lực, do dự. Đặc biệt, đối 

với những người sơ khai, c|c c}u chuyện thần thoại, cổ tích đ~ giúp họ thỏa mãn 

nhu cầu nhận thức (có được các câu trả lời cho các câu hỏi nảy sinh trong đầu). Ví 

dụ, chuyện “Sự tích Hòn vọng phu” là câu trả lời cho câu hỏi “Vì sao hòn đ| cho trước 

lại giống người mẹ bồng đứa con?”. Các câu chuyện thần thoại không thay thế, làm 
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tăng kiến thức mà chỉ có tác dụng “an thần”, lấp những “chỗ trống” hiểu biết trong 

đầu con người. Điều n{y cũng góp phần giải thích vì sao nạn mê tín, dị đoan rất khó 

khắc phục. Ví dụ, các thầy bói luôn có sẵn các câu trả lời cho các câu hỏi của các 

thân chủ về nguyên nhân thất bại, đường tình duyên, số phận của họ. 

Ngoài các nhu cầu cơ bản, con người còn có nhu cầu thỏa mãn các nhu cầu, thể 

hiện cụ thể thành các nhu cầu hỗ trợ cho các nhu cầu cơ bản: nhu cầu được trang bị 

c|c phương tiện (hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm cả các kiến thức, công cụ, kỹ 

năng…) để có thể đạt được mục đích thỏa mãn nhu cầu và nhu cầu có những hành 

động vượt qua c|c khó khăn (ý chí) gặp trên con đường tới đích thỏa mãn các nhu 

cầu. Trong những trường hợp nhất định, ý chí mạnh có thể làm cá nhân sai lầm khi 

x|c định nhu cầu ưu tiên hoặc việc vượt qua các khó khăn trở thành mục đích tự 

thân mà quên mất mục đích ban đầu cần đạt. Những lúc như vậy, cá nhân có thể trở 

nên bướng bỉnh trong h{nh động v{ không để ý trả lời câu hỏi: “Vượt qua các khó 

khăn để l{m gì?”. Ý chí kiểu như vậy có thể dẫn đến “duy ý chí” và “những nỗ lực, cố 

gắng vô ích”. 

Sự thể hiện mang dấu ấn cá tính cao và sự phối hợp độc đ|o riêng của hai loại 

nhu cầu hỗ trợ nói trên x|c định tính cách của c| nh}n cho trước. Mức độ trang bị 

tốt giúp c| nh}n có được sự tự tin, kiên quyết, độc lập, tự chủ trong những hoàn 

cảnh có các vấn đề cần giải quyết. Việc trang bị không tốt làm cá nhân lo lắng, rối 

trí, trở nên phụ thuộc, cần sự che chở. Để thỏa mãn nhu cầu trang bị phương tiện, 

cá nhân cần phải học (hiểu theo nghĩa rộng nhất, bao gồm bắt chước, tham gia các 

trò chơi). Nhu cầu vượt khó l{ cơ sở của các phẩm chất ý chí cá nhân. 

Các nhu cầu cơ bản và hỗ trợ là những nhu cầu khởi phát, hiểu theo nghĩa, theo 

thời gian, tùy theo điều kiện xã hội cụ thể và sự tương t|c c| nh}n với xã hội, chúng 

dẫn đến những nhu cầu khác (những nhu cầu thứ phát). Ví dụ, từ nhu cầu sinh học 

khởi ph|t “giữ thân nhiệt” l{m nảy sinh nhu cầu về quần, |o. Đến lượt mình, nhu 

cầu quần, áo làm nảy sinh nhu cầu sản xuất (nuôi, trồng để có nguyên vật liệu, dệt, 

may, đan…) 

Là các nhu cầu cơ bản, hỗ trợ và thứ phát, chúng còn có thể phối hợp, tổ hợp, 

kết hợp với nhau, tạo ra sự thay đổi về chất (chứ không phải là phép cộng số học), 

hình thành những nhu cầu phức tạp hơn, gọi là các nhu cầu hợp thành (các nhu cầu 

mang tính hệ thống), ở những thang bậc hệ thống khác nhau với những sắc thái 

khác nhau. Ví dụ, nhu cầu về mốt quần áo có thể hợp thành từ các nhu cầu giữ thân 

nhiệt, được để ý, chú ý, nhận thức… Tương tự như vậy, nhu cầu du lịch có thể hợp 

thành từ các nhu cầu nhận thức, được để ý, chú ý… Tóm lại, nếu bạn thấy có những 



Giáo dục và đào tạo: xây dựng những người hạnh phúc 38 

nhu cầu không được liệt kê tên ra ở đ}y, chúng có thể là các nhu cầu hợp thành và 

bạn thử ph}n tích để tìm các yếu tố (nguyên tố) tạo nên chúng. 

Trong các nhu cầu của cá nhân, cần phải kể đến nhu cầu hợp th{nh đặc biệt. 

Đấy là nhu cầu tiền mà nếu là tiền có thể chuyển đổi được thì càng tốt. Ở thời kỳ 

săn bắn, h|i lượm, bạn muốn thỏa mãn nhu cầu ăn, bạn phải tự l{m điều đó bằng 

c|ch đi săn v{ h|i quả. Sang thời kỳ có sự trao đổi sản phẩm, bạn không nhất thiết 

tự làm mọi thứ tương ứng với các nhu cầu của mình. Ví dụ, bạn chỉ cần rèn dao, qua 

trao đổi bạn vẫn có được lương thực, thực phẩm, quần áo… để thỏa mãn các nhu 

cầu khác. Khi tiền, một loại hàng hóa trung gian xuất hiện, việc trao đổi càng trở 

nên thuận tiện hơn nữa. Cùng với giao thương quốc tế rồi khuynh hướng toàn cầu 

hóa, nhiều loại tiền trở nên chuyển đổi được giữa các quốc gia. Nếu bạn có tiền, 

nhiều nhu cầu cá nhân sẽ được thỏa mãn. Cho nên, không phải ngẫu nhiên các cá 

nhân, công ty, quốc gia đều cố gắng trở nên giàu, thành công về mặt kinh tế. 

Các nhu cầu của con người đều có thể thể hiện thành hai dạng: các nhu cầu giữ 

gìn và các nhu cầu phát triển. Xã hội lo{i người trải qua c|c giai đoạn lịch sử (thời 

đại) cụ thể khác nhau. Ở mỗi giai đoạn, do sự tương t|c của các yếu tố như lịch sử, 

kinh tế, văn hóa… hình thành những chuẩn mực cụ thể phản ánh trong ý thức xã 

hội của những con người thuộc giai đoạn đó. C|c nhu cầu giữ gìn là những nhu cầu 

đòi hỏi phải đạt được sự thỏa mãn trong giới hạn các chuẩn mực. Các nhu cầu phát 

triển đòi hỏi sự thỏa m~n cao hơn c|c chuẩn mực đ~ có, bởi vì con người, theo 

Marx và Engels, “có c|c nhu cầu vô hạn và có khả năng mở rộng những nhu cầu đó”1. 

Các nhu cầu của con người còn có thể phân loại theo mức độ cấp bách đòi hỏi 

thỏa mãn. Có những nhu cầu thỏa m~n được thì tốt, không thỏa m~n được thì cũng 

không sao. Ví dụ như nhu cầu du h{nh vũ trụ của c| nh}n n{o đó. Có những nhu 

cầu đòi hỏi nhất định phải thỏa mãn, nếu không, ảnh hưởng đến việc thỏa mãn các 

nhu cầu khác, thậm chí ảnh hưởng đến sự tồn tại. Ví dụ như nhu cầu ăn, uống (“Có 

thực mới vực được đạo”, “Một cái bụng đói thì chẳng có tai đ}u” – ngạn ngữ Anh). 

Nói chung, các mong muốn của c| nh}n l{ c|c ý nghĩ phản ánh các nhu cầu của 

c| nh}n đó. Mong muốn tha thiết l{ ý nghĩ phản ánh nhu cầu cấp bách – loại 

nhu cầu nhất định phải thỏa mãn. Hạnh phúc l{ đạt được mong muốn tha 

thiết, do vậy, hạnh phúc cũng có nghĩa l{ thỏa mãn nhu cầu cấp bách. Từ 

nay trở đi, b{n về hạnh phúc, người viết đều ngụ ý nói đến các nhu cầu cấp bách 

của cá nhân, chứ không phải các nhu cầu không cấp bách. Thực tế cho thấy, có khi 

nhu cầu không cấp bách của người này lại là nhu cầu cấp bách của người khác. 

                                                 
1
 Tiếng Nga: Архив К. Маркса и Ф. Энгельса. Т2/7, М, 1935, c.235 
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Để cá nhân có thể nhận biết các nhu cầu của mình được phản |nh dưới dạng 

c|c ý nghĩ là các mong muốn nảy sinh trong đầu: “Tôi mong muốn”, cá nhân cần 

trả lời các câu hỏi: “Để l{m gì?”, “Để thỏa mãn nhu cầu n{o?” cho đến tận cùng. Ví 

dụ: “Tôi mong muốn có c|i |o vét đó”; “Để l{m gì?”; “Để mặc lúc trời lạnh”. “Để thỏa 

mãn nhu cầu n{o?”; “Để không bị mất nhiệt”. Như vậy nhu cầu ở đ}y l{ giữ thân 

nhiệt. “Tại sao l{ |o vét đó? Để l{m gì”; “Để trông bụi bụi một tý” hoặc “Để cho nó 

đứng đắn” Nếu thế, ở đ}y còn có thêm nhu cầu thuộc về nhóm người n{o đó hoặc 

nhu cầu được chú ý, nhu cầu được kính trọng. Qua ví dụ nói trên có thể thấy, một 

mong muốn có thể xuất phát từ nhu cầu hợp thành (gồm nhiều nhu cầu tổ hợp lại) 

chứ quan hệ giữa mong muốn và nhu cầu không phải là mối quan hệ một-một (đơn 

trị) 

Trong mục I.1. Hạnh phúc là gì? Cần đạt được loại hạnh phúc nào?, chúng ta đ~ 

biết, để đạt được hạnh phúc thật sự bền vững, cá nhân cần có mong muốn 

tha thiết chính đ|ng. Điều n{y có nghĩa, c| nh}n cần xuất phát từ các nhu 

cầu cấp bách chính đ|ng. Ở đ}y, c| nh}n cần có khả năng x|c định mong 

muốn tha thiết chính đ|ng của mình xuất phát từ những nhu cầu cấp bách 

chính đ|ng n{o? 

II.2. H{nh động của cá nhân tìm c|ch đạt được hạnh phúc 

H{nh động của một người, trong trường hợp chung, là các cử chỉ, 

động tác, thao tác của cơ thể người đó được những người khác ghi nhận 

trực tiếp bằng các giác quan. Những gì của người đó không được những người 

khác ghi nhận bằng các giác quan sẽ coi là thuộc về thế giới bên trong của người đó. 

H{nh động của một người có thể xem là sự phản ánh thế giới bên trong của người 

đó thể hiện ra bên ngo{i được những người khác biết. 

Như vậy, những cử chỉ của một người như nh|y mắt, nhăn mặt, cười, khóc,…, 

c|c động t|c như cử động chân tay, nói, viết,…, c|c thao t|c thực hiện một công việc 

n{o đó, c|c hoạt động được những người khác ghi nhận được bằng các giác quan 

chính l{ c|c h{nh động của người đó v{ có một loại h{nh động đặc biệt là không 

h{nh động gì cả. Còn nhu cầu, xúc cảm, tư duy (c|c ý nghĩ), không được những 

người khác có thể trực tiếp ghi nhận bằng các giác quan thuộc về thế giới bên trong 

của người đó. 

H{nh động của một người chính là quyết định cuối cùng của thế giới bên trong 

người đó được thực hiện, thể hiện trên thực tế ra bên ngo{i v{ được những người 

khác cảm nhận thông qua các giác quan của họ. Ví dụ, bạn nghe thấy một người nói: 
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“Tôi mua c|i n{y!”, rồi bạn thấy người đó trả tiền cho người bán hàng và xách món 

hàng ra về. H{nh động “mua” của người đó chính l{ quyết định cuối cùng của người 

đó sau khi suy nghĩ, c}n nhắc (thuộc về thế giới bên trong) về việc mua hay không 

mua món hàng. 

Có thể phân loại h{nh động theo những cách xem xét khác nhau, ví dụ: 

 C|c h{nh động do di truyền, bẩm sinh, được chọn lọc tự nhiên giữ lại mang 

tính lập trình sẵn: các phản xạ không điều kiện, bản năng như khi gặp ánh sáng 

chói, mắt người tự động khép lại; hít, thở; chớp mắt; bú, nuốt sữa… 

 Ngo{i c|c h{nh động bẩm sinh, sống trong xã hội, chịu sự di truyền xã hội, 

con người còn thừa kế (dưới dạng bắt chước, tham gia c|c trò chơi, được dạy…) 

nhiều loại h{nh động khác. 

 C|c h{nh động đơn lẻ thường xảy ra trong thời gian ngắn như ăn, uống, bắt 

tay người khác, trả lời ngắn gọn các câu hỏi, c|c h{nh động bột ph|t… 

 C|c h{nh động quá trình là tập hợp của nhiều h{nh động đơn lẻ liên kết với 

nhau, xảy ra trong thời gian dài nhằm đạt được mục đích n{o đó. Ví dụ, người công 

nhân phải sản xuất từ kh}u đầu tiên đến khâu cuối một sản phẩm, nh{ văn s|ng t|c 

một tác phẩm, cảnh s|t điều tra phá một vụ |n, cho đến tập hợp c|c h{nh động tạo 

nên sự nghiệp cả đời của một con người. 

 Có c|c h{nh động lời nói (chữ viết) v{ c|c h{nh động việc làm (có sự tham 

gia của tay chân). Tuy nhiên, thực tế cho thấy, trong nhiều trường hợp cụ thể, 

người ta đ|nh gi| h{nh động việc l{m cao hơn h{nh động lời nói. Về điều này, Bác 

Hồ có nhấn mạnh: “Không nên đ{o tạo ra những con người thuộc sách làu làu, cụ 

Mác nói thế này, cụ Lênin nói thế kia, nhưng nhiệm vụ của mình được giao quét nhà 

(h{nh động việc làm – người viết giải thích) lại để cho nh{ đầy r|c. Đó l{ điều thứ 

nhất cần rõ”. “Hồ Chí Minh tuyển tập II”, Nh{ xuất bản “Sự thật”, H{ Nội, 1980. 

 C|c h{nh động phản ánh xúc cảm c| nh}n như đỏ mặt tía tai; khóc; cười; 

mắt trở nên sáng rực hoặc u ám; trông giận dữ, cáu kỉnh… 

 C|c h{nh động của cá nhân chỉ ảnh hưởng đến cá nhân. 

 C|c h{nh động của cá nhân ảnh hưởng lên những người khác, cộng đồng, xã 

hội. 

 C|c h{nh động có tính mới được cá nhân tìm ra và thực hiện khi cá nhân 

phải giải quyết một vấn đề n{o đó hoặc phải ra một quyết định h{nh động mà hành 

động đó kh|c với c|c h{nh động c| nh}n đ~ biết trước đó. 
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 ...............................................................................................................................................................................................   

Nh}n đ}y, người viết đưa ra kh|i niệm h{nh động cá nhân chính đ|ng (viết tắt 

là h{nh động chính đ|ng). Ở những nơi người viết chỉ nói “h{nh động” không 

thôi, người viết ngụ ý rằng đó l{ những h{nh động bất kỳ, có thể tốt, xấu hoặc trung 

tính. 

Hành động chính đ|ng l{ h{nh động tuân thủ luật pháp1; phù hợp quy 

luật2 mang tính đạo đức, văn hóa, văn minh cao; không chỉ tốt cho cá nhân 

h{nh động mà tốt cho cả những người khác, tốt cho cả cộng đồng, xã hội, 

môi trường; giúp xã hội tồn tại một cách lành mạnh và phát triển một 

cách bền vững. 

Để đạt được hạnh phúc thật sự bền vững, cá nhân chỉ có mong muốn 

tha thiết chính đ|ng còn chưa đủ, cá nhân phải có c|c h{nh động chính 

đ|ng để biến mong muốn tha thiết chính đ|ng th{nh hiện thực. 

Trong tất cả những cái thuộc về c| nh}n, h{nh động và kết quả h{nh động của 

c| nh}n được xem là cần thiết, quan trọng, chính xác nhất để hiểu v{ đ|nh gi| chính 

c| nh}n (nh}n c|ch) đó. Đồng thời, một xã hội muốn tồn tại và phát triển một cách 

bền vững, xã hội đó cũng nhận ra tầm quan trọng thiết yếu của c|c h{nh động cá 

nhân tốt. Không phải ngẫu nhiên, nhiều danh nh}n đ~ nhận xét về những hành 

động tốt bằng những lời lẽ như: 

 “Mục đích vĩ đại của cuộc sống không phải là kiến thức m{ l{ h{nh động”. 

T.Huxley. 

 “Mục đích chính của giáo dục không phải dạy cho trẻ hiểu nhiều, biết rộng mà 

dạy cho trẻ biết h{nh động”. H.Spencer. 

 “Đối với năng lực thì chỉ có một cách chứng minh: đó l{ h{nh động”. 

M.Eschenbach. 

 “Không l{m gì (không h{nh động – người viết giải thích) thì chẳng thu được 

gì”. Shakespear. 

 “C|i khó nhất trên thế giới là biến c|c ý tưởng của bạn th{nh h{nh động”. 

Goethe. 

 “Trong bất kỳ công việc mang tính thực tế n{o, ý tưởng chỉ chiếm từ 2 đến 5 

phần trăm, phần còn lại từ 98 đến 95 phần trăm l{ thực hiện” (h{nh động – người 

                                                 
1,2 Có một điều thú vị là hai từ kh|c nhau “luật ph|p” v{ “quy luật” trong tiếng Việt đều chỉ dịch 
thành một từ trong tiếng Anh – “law”, trong tiếng Nga – “закон”, trong tiếng Pháp – “loi” 
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viết giải thích). A.N.Krưlov. 

Tóm lại, để cá nhân có hạnh phúc thật sự bền vững, c|c h{nh động của 

cá nhân phải l{ c|c h{nh động chính đ|ng thỏa mãn được các nhu cầu cấp 

bách chính đ|ng. Điều này thể hiện rõ trong mối liên hệ giữa nhu cầu và hành 

động c| nh}n sau đ}y. 

II.3. Mối liên hệ giữa nhu cầu v{ h{nh động cá nhân (chuỗi 
nhu cầu – h{nh động của cá nhân) trong việc đạt được 
hạnh phúc 

Engels, đ~ từ lâu khẳng định: “Mọi người thường quen giải thích c|c h{nh động 

của mình xuất phát từ tư duy, m{ đúng ra l{ từ các nhu cầu của mình (những nhu 

cầu này, tất nhiên, được phản ánh, nhận thức trong đầu), và bằng cách này (coi tư 

duy là nguồn gốc, động lực hành động của con người – người viết nhấn mạnh), với 

thời gian đ~ hình th{nh chính thế giới quan duy tâm…”1; “Không ai có thể làm cái gì 

đó (h{nh động – người viết nhấn mạnh) mà không vì nhu cầu n{o đó trong số các 

nhu cầu của mình v{ vì cơ quan của nhu cầu đó”2 và “ ’Ý tưởng’ luôn tự đ|nh mất uy 

tín, ngay khi nó bị tách ra khỏi ‘sự quan tâm’ ”3 (xuất phát từ nhu cầu – người viết 

nhấn mạnh). Như vậy, nguồn gốc sâu xa, tận cùng của c|c h{nh động cá nhân 

và các mong muốn cá nhân là các nhu cầu của c| nh}n v{ c|c h{nh động 

của cá nhân là nhằm thỏa mãn chính các nhu cầu (thể hiện dưới dạng các 

mong muốn) của cá nhân ấy. 

Đối với con người nói chung, có thể có nhiều chứ không phải duy nhất một 

c|ch h{nh động nhằm đạt mong muốn (thỏa mãn nhu cầu) cụ thể cho trước. Trong 

số đó, thậm chí, có những c|ch h{nh động ho{n to{n tr|i ngược nhau, xem Hình 1. 

Nói cách khác, một nhu cầu có thể dẫn đến các mong muốn khác nhau với các 

h{nh động thực hiện khác nhau ở những người khác nhau hoặc trong cùng một con 

người. Trong những h{nh động này có thể có những h{nh động tốt, h{nh động xấu, 

h{nh động trung tính, tùy theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể trên thực tế m{ đ|nh 

giá. Hết sức tránh cho rằng chỉ có duy nhất một c|ch h{nh động để thỏa mãn nhu 

cầu. Điều này làm cho cá nhân cảm thấy bế tắc. Có nhiều c|ch h{nh động giúp cho 

cá nhân lựa chọn, thay đổi h{nh động để thỏa mãn nhu cầu. Ở đ}y, c| nh}n cần có 

năng lực lựa chọn và thực hiện h{nh động thích hợp để đạt được sự thỏa mãn nhu 

                                                 
1
 Tieáng Nga: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. Т.20, с.493 

2
 Tieáng Nga: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. Т.3, с.245 

3
 Tieáng Nga: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. Т.2, с.89 
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cầu tốt nhất. 

 
Nhu caàu cuï theå cho tröôùc 

Caùc haønh ñoäng traùi ngöôïc nhau 

 

Hình 1: Có thể có nhiều cách hành động (các mũi tên) để thỏa mãn nhu cầu cụ thể cho trước 

Đối với các cá nhân cụ thể, để thỏa mãn nhu cầu cụ thể cho trước, họ có thể có 

c|c h{nh động hoàn toàn khác nhau, xem Hình 2. Nói cách khác, cùng một nhu cầu 

có thể dẫn đến các mong muốn, h{nh động khác nhau ở những người khác nhau. 

 

Hình 2: Các cá nhân khác nhau có thể có các hành động khác nhau nhằm thỏa mãn cùng loại 

nhu cầu 

Ví dụ, một mặt, để thỏa mãn nhu cầu tiền nói chung, có thể có nhiều cách hành 

động: chuyển chỗ làm; chuyển nghề để tăng thu nhập; phấn đấu về chuyên môn, 

nghiệp vụ để nhận lương cao hơn; s|ng tạo ra các loại dịch vụ, sản phẩm bán chạy 

hơn trên thị trường; chơi số đề; ăn cắp; ăn cướp; buôn ma túy; tham nhũng… (xem 
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Hình 1). Mặt khác, những cá nhân khác nhau lựa chọn c|c h{nh động khác nhau, từ 

những h{nh động có thể có liệt kê ở trên. Có những h{nh động tr|i ngược nhau và 

có những h{nh động xấu của cá nhân không phù hợp với các chuẩn mực của xã hội 

lành mạnh, xem Hình 2. 

Ngược lại, những cá nhân khác nhau có thể có h{nh động giống nhau về mặt 

hình thức nhưng h{nh động đó lại xuất phát từ những nhu cầu cá nhân khác nhau, 

xem Hình 3. Nói cách khác, một mong muốn có thể phản ánh các nhu cầu khác nhau 

ở những người khác nhau. 

 

Caù nhaân 1 Caù nhaân 2 Caù nhaân N 

Haønh ñoäng cuûa caù nhaân cuï theå 

Caùc nhu caàu caù nhaân khaùc nhau , , ... , 

 

Hình 3: Hành động giống nhau có thể xuất phát từ những nhu cầu cá nhân khác nhau 

Ví dụ, các thí sinh trong phòng thi cùng làm một đề thi v{o đại học. Tất cả họ 

đều có mong muốn đậu đại học. Người thì xuất phát từ nhu cầu kiến thức; người thì 

cần bằng cấp; người muốn cha, mẹ vui lòng; người đơn giản muốn học chung với 

bạn thân của mình… 

Thêm vào những gì nói ở trên, một h{nh động của cá nhân còn có thể thỏa mãn 

cùng một lúc nhiều nhu cầu, xem Hình 4. Điều này có thể hiểu được vì có những 

nhu cầu là loại nhu cầu hợp thành. Nói cách khác, có những mong muốn là mong 

muốn hợp thành. 

 

Caù nhaân cuï theå 

Haønh ñoäng cuûa caù nhaân cuï theå 

Caùc nhu caàu caù nhaân khaùc nhau 

 

Hình 4: Một hành động có thể thỏa mãn nhiều nhu cầu 
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Ví dụ, h{nh động kiếm tiền giúp thỏa mãn khá nhiều loại nhu cầu. Hoặc việc sử 

dụng điện thoại di động đời mới nhất đối với nhiều người vừa thỏa mãn nhu cầu 

tiết kiệm sức lực, vừa thỏa mãn nhu cầu được để ý, chú ý. 

Từ những gì trình b{y trong Chương II n{y, chúng ta có thể thấy mối liên hệ 

giữa nhu cầu v{ h{nh động của c| nh}n như sau: 

 Nhu cầu cá nhân là nguồn gốc của h{nh động cá nhân và cá nhân 

h{nh động nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân (xem Hình 5). 

 

Hình 5: Mối liên hệ giữa nhu cầu cá nhân và hành động cá nhân hay còn gọi là chuỗi nhu cầu–hành 

động 

Chuỗi nhu cầu-h{nh động là quy luật chung về mối quan hệ giữa các nhu cầu và 

h{nh động của cá nhân. Để có được hạnh phúc thật sự bền vững, các nhu cầu 

cá nhân phải là các nhu cầu chính đ|ng v{ c|c h{nh động của cá nhân 

nhằm thỏa mãn các nhu cầu chính đ|ng cá nhân cũng phải là các hành 

động chính đ|ng. Ở đ}y c| nh}n cần có c|c năng lực điều khiển để xác 

định, chọn ra các nhu cầu chính đ|ng v{ thực hiện c|c h{nh động chính 

đ|ng thỏa mãn các nhu cầu chính đ|ng. Tạo ra c|c năng lực cá nhân nói trên là 

nhiệm vụ của hệ thống giáo dục-đ{o tạo. 

II.4. Xúc cảm: hạnh phúc là loại xúc cảm đặc biệt 

Từ “xúc cảm”, người viết dùng ở đ}y, được hiểu theo nghĩa rộng. Nó bao gồm 

các cảm giác mang sắc thái xúc cảm (như đói, mệt), các xúc cảm (hiểu theo nghĩa 

thông thường như vui, buồn, giận), tình cảm (ví dụ, tình yêu), lòng (ví dụ, lòng yêu 

nước), tinh thần (ví dụ, tinh thần trách nhiệm)… Ở những chỗ cần thiết, người viết 

sẽ đi v{o ph}n biệt cụ thể hơn. Có những nhà nghiên cứu ước tính, số lượng xúc 

cảm của con người có tới hàng chục ngàn loại khác nhau. Số lượng các loại xúc cảm 

nhiều như thế tương đương với số lượng các loại h{nh động. Không phải ngẫu 
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nhiên, có nhà nghiên cứu cho rằng bất kỳ h{nh động nào của con người cũng đều 

mang sắc thái xúc cảm nhất định. Trong khi đó, số lượng từ ngữ diễn đạt xúc cảm 

chỉ trong khoảng 5 đến 6 ngàn từ. Điều n{y có nghĩa, có những xúc cảm mà bạn 

không thể diễn tả được cho người khác và hiểu những xúc cảm của nhau để đồng 

cảm, thông cảm, chia sẻ là vấn đề không dễ. Xúc cảm thường đi kèm với sự thay đổi 

trạng th|i sinh lý cơ thể, ví dụ, thay đổi nhịp tim, huyết |p, điện trở da; mạch máu 

co hoặc gi~n; c|c cơ co, giật, thả lỏng… 

Xúc cảm cá nhân là trạng thái phản ánh tâm lý của cá nhân về việc cá 

nhân cảm thấy hài lòng do thỏa mãn nhu cầu cá nhân hay không hài lòng 

do không thỏa mãn nhu cầu cá nhân. 

Có nhiều cách hình thành xúc cảm cá nhân. Ở đ}y, người viết lấy một cách là cá 

nh}n có c|c h{nh động tự mình trải qua làm ví dụ. 

Khi cá nhân có nhu cầu cấp b|ch n{o đó cần thỏa m~n nhưng h{nh động như 

thế n{o để chắc chắn thỏa mãn nhu cầu thì không biết (giống như c| nh}n có b{i 

to|n nhưng biết lời giải nằm ở đ}u), c|c h{nh động của cá nhân có thể đúng, có thể 

sai (xem Hình 6). 

 

Xuùc caûm aâm Xuùc caûm döông 

Haønh ñoäng 1 Haønh ñoäng 2 

Thoûa maõn nhu caàu (lôøi giaûi) 

Nhu caàu caàn thoûa maõn (baøi toaùn) 

 

Hình 6: Một cách hình thành xúc cảm 

Nếu h{nh động sai, ví dụ h{nh động 1: cá nhân tốn sức lực mà không thỏa mãn 

nhu cầu. Lúc này, trong cá nhân hình thành xúc cảm âm (không hài lòng). Xúc cảm 

âm xuất hiện không biến mất m{ được lưu giữ (nhớ) để trong các hoàn cảnh tương 

tự xảy ra trong tương lai, sẽ ngăn cản cá nhân lặp lại h{nh động đó. Ngược lại, nếu 
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h{nh động giúp cá nhân thỏa mãn nhu cầu (có khi chỉ một phần nào), trong cá nhân 

hình thành xúc cảm dương (hài lòng). Xúc cảm dương cũng được lưu giữ (nhớ) và 

có tác dụng trong những tình huống tương tự xảy ra trong tương lai, sẽ thúc đẩy 

việc lặp lại h{nh động đó để thỏa mãn nhu cầu. Như vậy, xúc cảm âm thể hiện sự 

không hài lòng của cá nhân đối với việc không thỏa mãn nhu cầu, có tác dụng ngăn 

chặn h{nh động; còn xúc cảm dương – sự hài lòng vì nhu cầu được thỏa mãn, có tác 

dụng thúc đẩy h{nh động. 

Ngoài ra còn có những xúc cảm trung tính, hiểu theo nghĩa, chúng vẫn được cá 

nhân cảm nhận nhưng không cho c| nh}n cảm giác thích thú do thỏa mãn nhu cầu 

hoặc không thích thú do không thỏa mãn nhu cầu. Dưới đ}y l{ một số xúc cảm 

dương, }m v{ trung tính. Tùy theo trường hợp cụ thể, những xúc cảm này có thể 

tốt, có thể xấu. 

1) Các xúc cảm dương: kho|i tr|, sung sướng, hoan lạc, hân hoan, khâm 

phục, tự hào, tự hài lòng, tự tin, tin cậy, kính trọng, cảm tình, tình dục, tình yêu, biết 

ơn, lương t}m thanh thản, sự nhẹ nhõm tâm hồn, cảm gi|c an to{n, vui sướng trên 

đau khổ người khác, thỏa mãn sau khi b|o thù… 

2) Các xúc cảm âm: không h{i lòng, đau khổ, buồn tủi, chán nản, thất vọng, lo 

lắng, sợ hãi, tiếc rẻ, thương hại, thông cảm, tự ái, cáu, giận, cảm thấy bị sỉ nhục, 

không cảm tình, ghen tỵ, nghi ngờ, căm thù, không tin cậy, cảm thấy khó xử, 

ngượng, xấu hổ, hối hận, lương t}m cắn rứt, kinh tởm… 

3) Các xúc cảm trung tính: dửng dưng, l~nh đạm, thờ ơ v{ gồm cả tò mò, 

ngạc nhiên, sửng sốt… nếu không kèm theo sự thích thú hay không thích thú, sự hài 

lòng hay không hài lòng. 

Thống kê cho thấy các xúc cảm âm nhiều hơn xúc cảm dương một 

c|ch đ|ng kể. 

Với sự phát triển xã hội v{ tư duy, ở người hình thành những xúc cảm mới, 

phức tạp và cao cấp hơn, còn gọi là những xúc cảm trí tuệ. Ví dụ, ý thức công bằng, 

danh dự, nghĩa vụ, tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước, tình cảm đo{n kết, lòng 

nhiệt tình lao động, cảm hứng sáng tạo, tình yêu đối với c|i đẹp, tình cảm cao 

thượng, mong muốn chia sẻ các xúc cảm, lòng vị tha, đồng cảm, óc h{i hước, ý thức 

sở hữu, lòng tham… Tóm lại, những xúc cảm cao cấp là những xúc cảm thuộc các 

lĩnh vực nhận thức, đạo đức, thẩm mỹ, sáng tạo… mang tính l}u d{i v{ kh|i qu|t. 

Mối liên hệ nhu cầu, xúc cảm v{ h{nh động c| nh}n được thể hiện thành Hình 

7, trên cơ sở những gì đ~ được trình b{y cho đến nay. 
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Hình 7: Mối liên hệ nhu cầu, xúc cảm và hành động cá nhân trong chuỗi nhu cầu–hành động 

 Đường  cho thấy nhu cầu cá nhân là nguồn gốc của h{nh động cá nhân. 

 Đường  – c| nh}n h{nh động nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân. 

 Đường  chỉ ra loại h{nh động cá nhân xuất phát thẳng từ nhu cầu cá nhân. 

Đấy là những h{nh động do di truyền, bẩm sinh được chọn lọc tự nhiên giữ lại, 

mang tính chất bản năng, tự động, đ~ được lập trình trong gien… 

 Xúc cảm của c| nh}n được hình th{nh v{ lưu giữ (nhớ) do nhu cầu cá nhân 

thỏa mãn hay không thỏa mãn. Nếu thỏa mãn, cá nhân hài lòng, trong cá nhân hình 

th{nh v{ lưu giữ xúc cảm dương. Nếu không thỏa mãn, cá nhân không hài lòng, 

trong c| nh}n hình th{nh v{ lưu giữ xúc cảm }m. Đến lượt mình, sau khi được hình 

th{nh v{ lưu giữ, đạt mức đủ độ (xúc cảm đủ độ), xúc cảm có tác dụng thúc đẩy 

hoặc ngăn chặn h{nh động một cách chắc chắn. Từ nay, khi người viết dùng từ xúc 

cảm, bạn đọc hãy hiểu ngầm rằng đấy là xúc cảm đủ độ. Đi v{o cụ thể, xúc cảm 

dương có t|c dụng thúc đẩy h{nh động tương ứng với nó để tăng đến cực đại việc 

thỏa mãn nhu cầu. Ngược lại, xúc cảm }m ngăn cản h{nh động tương ứng với nó để 

giảm đến tối thiểu cái hại của việc không thỏa mãn nhu cầu, thậm chí, cá nhân 

không h{nh động nữa. 

Như vậy, xúc cảm c| nh}n dường như nằm ở giữa nhu cầu v{ h{nh động cá 

nhân (xem Hình 7). Ở đầu bên này, xúc cảm c| nh}n được định đoạt (hình thành và 

lưu giữ) nhờ việc nhu cầu thỏa mãn hay không thỏa mãn (xem đường ). Ở đầu 

bên kia nó t|c động (thúc đẩy hoặc ngăn chặn) lên h{nh động (xem đường ). 

 Xúc cảm hình thành không biến mất m{ được lưu giữ. Điều n{y có nghĩa, xúc 

cảm có thể tồn tại trong thời gian rất dài. Do vậy, xúc cảm có thể coi là một yếu tố 

(bộ phận) mang tính độc lập nhất định, cần phải tính đến trong chuỗi từ yếu tố nhu 
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cầu đến yếu tố h{nh động. Trên Hình 7, “xúc cảm c| nh}n” được biểu diễn thành 

một ô tương đương với các ô “nhu cầu c| nh}n” và “h{nh động c| nh}n”. 

 Các nghiên cứu cho thấy, xúc cảm t|c động (thúc đẩy, ngăn chặn) lên 

h{nh động trực tiếp, mạnh mẽ, nhanh và cụ thể hơn nhu cầu. Không phải 

ngẫu nhiên, trên Hình 7, đường  (đường mô tả xúc cảm t|c động lên h{nh động) 

được vẽ đậm hơn đường , l{ đường nhu cầu t|c động lên h{nh động. 

Để có được hạnh phúc thật sự bền vững, cần có c|c h{nh động chính đ|ng thỏa 

mãn các nhu cầu chính đ|ng m{ h{nh động lại bị t|c động bởi xúc cảm còn trực 

tiếp, mạnh mẽ, nhanh và cụ thể hơn cả nhu cầu. Vậy những xúc cảm, một mặt 

thúc đẩy c|c h{nh động chính đ|ng, mặt kh|c, ngăn chặn c|c h{nh động 

không chính đ|ng gọi là các xúc cảm chính đ|ng cần phải có để có thể thỏa 

mãn các nhu cầu chính đ|ng, do vậy đạt được hạnh phúc thật sự bền 

vững. 

Theo giải thích ở mục I.1: “Hạnh phúc của một người là trạng thái vui vẻ, 

thích thú của người đó, có được do hoàn toàn thỏa mãn về vật chất hoặc 

tinh thần điều người đó mong muốn tha thiết”. Mục I.1 cũng đưa ra c|c kh|i 

niệm hạnh phúc thật sự bền vững, liên tục và cao cấp. 

Nhìn theo quan điểm “xúc cảm” trình b{y trong mục này, hạnh phúc thật sự 

bền vững trước hết là các xúc cảm dương (vui vẻ, thích thú) có được do thỏa mãn 

các nhu cầu cấp bách (mong muốn tha thiết) chính đ|ng bằng c|c h{nh động chính 

đ|ng, được thúc đẩy bằng các xúc cảm chính đ|ng. 

Như vậy, để đạt được xúc cảm dương hạnh phúc thật sự bền vững có được nhờ 

thỏa mãn các nhu cầu chính đ|ng, lại cần có c|c h{nh động chính đ|ng; để có được 

c|c h{nh động chính đ|ng đó, lại cần có các xúc cảm chính đ|ng thúc đẩy những 

h{nh động chính đ|ng đó. Nói c|ch kh|c, bản thân hạnh phúc thật sự bền vững 

là xúc cảm dương hài lòng với việc thỏa mãn các nhu cầu chính đ|ng có 

được là nhờ các xúc cảm dương chính đ|ng tương ứng thúc đẩy thực 

hiện c|c h{nh động chính đ|ng để thỏa mãn các nhu cầu chính đ|ng. 

Tóm lại, hạnh phúc thật sự bền vững là loại xúc cảm đặc biệt, gồm hai loại xúc 

cảm liên quan chặt chẽ với nhau. Loại xúc cảm thứ nhất là loại xúc cảm thúc đẩy các 

h{nh động chính đ|ng. Loại xúc cảm thứ hai là loại xúc cảm h{i lòng, có được nhờ 

thỏa mãn các nhu cầu chính đ|ng. Nhiều người nói đến hạnh phúc chỉ quan tâm 

loại xúc cảm thứ hai. Trong khi đó, nếu như không có loại xúc cảm thứ nhất thúc 

đẩy h{nh động thì sẽ không có loại xúc cảm thứ hai. Do vậy, một người muốn có 
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hạnh phúc thật sự bền vững phải có loại xúc cảm thứ nhất liên quan đến tuân thủ 

pháp luật, quy luật, các chuẩn mực đạo đức… C|c xúc cảm đó có thể là tinh thần 

trách nhiệm, nghĩa vụ, yêu khoa học, say mê, yêu thích, tò mò sáng tạo, sự tự tin, 

tình yêu đối với cuộc sống, công việc, yêu lao động, lương t}m thanh thản, danh dự, 

lòng vị tha, tình yêu đối với c|i đẹp… Những người có được các xúc cảm vừa nêu có 

khả năng đạt được thang bậc hạnh phúc cao hơn, gần hơn với hạnh phúc lý tưởng 

(hạnh phúc thật sự bền vững, liên tục và cao cấp) so với những người không có 

được các xúc cảm đó. Hệ thống giáo dục-đ{o tạo phải giúp hình thành và phát triển 

các xúc cảm thuộc loại thứ nhất. 

Để minh họa các xúc cảm dương tốt thúc đẩy h{nh động, dưới đ}y, người viết 

trích dẫn một số câu nói về xúc cảm (người viết in đậm những từ diễn tả xúc cảm 

trong c|c c}u đó) để bạn đọc thấy xúc cảm dương thuộc loại thứ nhất thúc đẩy 

h{nh động chính đ|ng rất quan trọng v{ được đ|nh gi| cao như thế nào. 

- Leo Buscaglia: “Nếu không có tình yêu thương, cuộc sống của bạn xem như 

đ~ mất”. 

- D.H. Lawrence: “Nếu c|i đó không l{m bạn rung động, nếu nó không thú vị, 

bạn đừng l{m”. 

- Rollan: “Phẩm chất quý giá nhất trong cuộc sống là tính tò mò luôn trẻ mãi. 

Nó không bị thỏa m~n theo th|ng, năm v{ s|ng n{o nó cũng như mới vừa sinh ra”. 

- Rollan: “Trái tim l{ đòn bẩy của những gì vĩ đại”. 

- Montaigne: “… điều cơ bản nhất là tập các thói quen thích và yêu khoa học. 

Nếu kh|c đi, đơn giản, chúng ta đ{o tạo những con lừa chất đầy những điều sách vở 

khó hiểu”. 

- Đ.Y. Pixarep: “Ai đ~ có lần yêu khoa học, người đó sẽ yêu khoa học suốt đời và 

không khi nào chia tay với nó một cách tự nguyện”. 

- Lebbok: “… tình yêu đối với một khoa học n{o đó thúc đẩy trong chúng ta sự 

ham thích tất cả các khoa học còn lại”. 

- France: “… tâm hồn chúng ta sẽ thua kém những người nguyên thủy nếu không 

làm cho cuộc sống của con cháu mình tốt hơn v{ yên l{nh hơn cuộc sống của chúng 

ta. Để đạt được mục đích, phải nắm được hai điều bí mật: cần biết yêu và biết nhận 

thức. Khoa học và tình yêu sáng tạo cuộc sống”. 

- Galileo: “Không có gì vĩ đại trên thế giới n{y đ~ được hoàn thành mà thiếu 

lòng say mê”. 
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- Pascan: “Không say mê, không phấn khởi, không l{m được việc lớn”. 

- I. Pavlov: “Không có tình yêu và lòng say mê thực sự thì không có công việc 

nào trôi chảy”. 

- Monden: “Không có khát vọng thì không có thiên t{i”. 

- Ludwig: “H~y đừng trở nên giàu về trí tuệ đến độ bạn trở nên nghèo về tâm 

hồn”. 

- Tục ngữ Trung Quốc: “Hứng thú l{ người thầy tốt nhất”. 

- S. Simon: “Mức lương cao nhất trả cho người cầm quyền là sự tin yêu của xã 

hội”. 

- Nguyễn Trãi: “Khứ thực, khứ binh, tín bất khả khứ (có thể bỏ ăn, bỏ việc binh 

nhưng chữ tín thì không thể bỏ)”. 

- “Nh}n vô tín bất lập” (Không có chữ tín không đứng ở đời được). 

- “Tín vi quốc chi bảo” (Tín là vật báu quốc gia). 

- G. Đimitrôv: “Biết phải l{m gì chưa đủ, còn phải có dũng cảm thực hiện điều 

đó nữa”. 

- K. Marx: “Xấu hổ là một loại nổi giận nhưng chỉ hướng vào bên trong. Và nếu 

như cả một dân tộc cảm thấy xấu hổ thì nó sẽ giống như con sư tử thu mình lại để 

chuẩn bị phóng tới”. 

- Lênin: “Thiếu những xúc cảm của con người, không bao giờ đ~ có, đang có v{ 

sẽ có thể có sự tìm kiếm chân lý của con người”. 

II.5. Thói quen tự nguyện chính đ|ng trong chuỗi nhu cầu-
h{nh động để có hạnh phúc 

Trong c|c h{nh động của con người có một loại h{nh động đặc biệt. Đó l{ loại 

h{nh động được con người thực hiện một cách chính xác, thuần thục, thường 

xuyên, ổn định lâu dài một c|ch bình thường, tự nhiên, hiểu theo nghĩa, chính 

người h{nh động dường như không thực sự chú ý đến những h{nh động của mình. 

Thậm chí, nếu người khác hỏi: “Tại sao anh (chị) h{nh động như thế?”. Có khi, chính 

người đó ngạc nhiên: “Không lẽ phải h{nh động kh|c đi hay sao?”, thậm chí, “Tôi vừa 

h{nh động thế đấy {?”. C|c h{nh động tự nhiên có thể do bẩm sinh. Ví dụ, hít thở; 

chớp mắt; bú, nuốt sữa. 

Trong mục n{y, người viết muốn nhấn mạnh loại h{nh động tự nhiên khác, 
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hình th{nh do con người sống, học tập, làm việc trong xã hội, được thúc đẩy bởi các 

thói quen tự nguyện. Dưới đ}y l{ một số h{nh động loại đó: 

 Các buổi sáng thức dậy v{o đúng giờ nhất định, vệ sinh cá nhân, thu dọn 

chăn m{n, thay quần |o đi học hoặc đi l{m m{ chính người h{nh động không thực 

sự chú ý đến những h{nh động của mình. 

 Đi xe ngo{i đường, mặc dù có những tình huống phức tạp, người đi xe vẫn 

khéo léo xử lý, vẫn chấp hành luật giao thông nhưng chính người đi xe dường như 

không thực sự chú ý về c|c h{nh động đi xe của mình. 

 Người đ|nh đ{n dương cầm, hai tay như múa trên mặt đ{n, vừa đ|nh vừa 

nói chuyện với người khác mà không sai một lỗi nhỏ. Người đ|nh đ{n không chú ý 

đ|nh đ{n m{ h{nh động vẫn rất chuẩn. 

 Có những người, tuy không gi{u nhưng coi công việc làm từ thiện như lẽ 

sống. Họ làm một cách tự nguyện, không khoe khoang, không cần ai động viên, 

khen thưởng. 

 Trong phóng sự của mình, đăng trên b|o Thanh Niên 2/8/2005, Đình Phú 

kể về cậu bé 15 tuổi, Rơ Chăm Tư l{ng Păng Gol, x~ Ia Hrung, huyện Ia Grai, tỉnh Gia 

Lai. Rơ Chăm Tư đ~ 6 lần dũng cảm lao xuống suối Ia Grăng chảy xiết cứu sống 5 

người. Lần đầu tiên xảy ra v{o năm 2001, khi Rơ Chăm Tư mới 11 tuổi, đ~ cứu 

được bạn mình là Hồ Ngọc Cường. Đình Phú viết: “Trong một cuộc trò chuyện với 

tôi, sự kiêu hãnh và tự hào hầu như không xuất lộ tí gì trên nét mặt sạm đen, rắn rỏi 

của cậu bé Jrai này. Cậu nhiều khi quên bẵng những chiến tích của mình Giọng tiếng 

Kinh lơ lớ, Rơ Chăm Tư nhắc khéo chúng tôi: “C|c anh đừng hỏi Tư nghĩ gì trước lúc 

nhảy xuống cứu người. Tư không nghĩ gì cả. Thấy người gặp nạn thì làm vậy thôi”. 

 Có những người chơi đề, dù tán gia, bại sản vẫn lao v{o. Dường như những 

hậu quả xấu không được họ để ý đến. 

 Có những người buôn lậu, thậm chí, sau nhiều lần bị bắt, bị đi tù, ra khỏi tù 

vẫn tiếp tục buôn lậu như cũ. 

Như vậy, các thói quen tự nguyện l{ c|c động lực trực tiếp thúc đẩy các hành 

động quen thuộc mang tính chất tự động (gọi là c|c h{nh động thói quen), được 

thực hiện với sự chú ý không đ|ng kể của chủ thể, trong các tình huống quen thuộc. 

Có nhà nghiên cứu nhận xét, các thói quen của một người là bản chất của người đó 

hoặc thói quen đẻ ra tính tình, tính tình đẻ ra số phận. Trong d}n gian có c}u “núi 

sông dễ đổi, tính người khó thay”. 

Có câu hỏi đặt ra: “C|c thói quen tự nguyện được hình th{nh như thế n{o?”. 
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Như chúng ta đ~ biết từ những mục trước: về nguyên tắc, h{nh động của cá 

nhân xuất phát từ các nhu cầu cá nhân và nhằm thỏa m~n chúng. C|c h{nh động đó 

có thể đúng hoặc sai. C|c h{nh động đúng (hiểu theo nghĩa thỏa mãn nhu cầu) giúp 

tạo thành các xúc cảm dương thúc đẩy h{nh động tương tự trong tương lai v{ c|c 

h{nh động sai – các xúc cảm }m giúp ngăn chặn những h{nh động tương tự trong 

tương lai. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, các tiêu chuẩn để đ|nh gi| “đúng”, 

“sai” không kh|ch quan, rạch ròi và cố định m{ thay đổi tùy theo từng cá nhân, 

từng môi trường (hiểu theo nghĩa rộng, là tất cả những gì xung quanh cá nhân) và 

từng c|ch tương t|c giữa c| nh}n v{ môi trường cụ thể. Ví dụ, h{nh động nói dối 

trong môi trường cụ thể có thể dẫn đến những khả năng như: 

1) Người nói dối thỏa mãn nhu cầu đề ra (vì không chịu các hậu quả xấu do nói 

dối). Do vậy, người đó cho h{nh động của mình l{ đúng, có xúc cảm dương với nói 

dối và tiếp tục nói dối rất nhiều lần mà vẫn tiếp tục thỏa mãn nhu cầu (xúc cảm 

dương được củng cố), trở nên “nói dối thành thần”, không còn biết ngượng nữa. 

2) Ngay từ đầu và những lần tiếp theo, người nói dối lập tức bị mọi người phát 

hiện, nên nhu cầu ban đầu đề ra không những không thỏa mãn mà còn kéo theo 

không thỏa mãn các nhu cầu kh|c như bị mọi người lên |n, không được mọi người 

kính trọng, thậm chí bị gạt ra khỏi cộng đồng xã hội m{ người đó muốn thuộc về. 

Trong trường hợp n{y, người nói dối thấy h{nh động đó l{ sai v{ xúc cảm âm giúp 

người đó ngăn ngừa những h{nh động nói dối trong tương lai. 

3) Người nói dối thỏa mãn nhu cầu đề ra của mình trong một khoảng thời gian 

tương đối dài. Sau nhiều lần nói dối th{nh công, người đó mới bị phát hiện và lãnh 

những hệ quả xấu như ở trường hợp hai. Trong trường hợp này, tùy từng cá nhân, 

cách và mức độ đối xử của môi trường, người nói dối có thể nhận ra mình sai để 

thay đổi; có thể tiếp tục cho mình đúng nên vẫn tiếp tục nói dối. Nói cách khác, xúc 

cảm dương v{ }m cùng tồn tại, đấu tranh với nhau và có thể cho các kết quả khác 

nhau, tùy theo cái nào mạnh hơn. 

Trong ba trường hợp nói trên, ở trường hợp thứ nhất, nếu xúc cảm dương với 

nói dối đủ l}u v{ cường độ đủ mạnh để lập thành “đường mòn” trong não, thói 

quen tự nguyện nói dối được hình thành. Lúc này, dù hoàn cảnh thay đổi đến mức 

nói dối không thỏa mãn nhu cầu, người đó vẫn tiếp tục nói dối. Ở trường hợp thứ 

hai, ngược lại, có thể hình thành thói quen tự nguyện nói thật. Ở trường hợp thứ 

ba, người nói dối có thể thắng được mình và có thể không, tùy hoàn cảnh cụ thể. 

Trong thực tế, còn có thể nảy sinh nhiều trường hợp đa dạng hơn nữa. 

Từ những gì vừa trình bày, chúng ta thấy: 
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 Nếu xúc cảm c| nh}n t|c động (thúc đẩy, ngăn chặn) lên h{nh động cá nhân 

tồn tại đủ l}u v{ đủ mạnh, h{nh động c| nh}n tương ứng được lặp đi lặp lại đủ 

nhiều lần thì trong những tình huống quen thuộc đó xúc cảm cá nhân chuyển sang 

hình thức mới về chất: thói quen tự nguyện cá nhân. 

 Chỉ có một số xúc cảm trong những điều kiện thuận lợi nhất định mới 

chuyển hóa thành thói quen tự nguyện chứ không phải tất cả các loại xúc cảm đều 

biến thành thói quen tự nguyện. Thói quen tự nguyện có thể tốt, có thể xấu. Rất khó 

thay đổi các thói quen tự nguyện. Do vậy, nếu thói quen tự nguyện là xấu thì rất 

khó bỏ. Cần khuyến khích xây dựng các thói quen tự nguyện tốt. 

 Thói quen tự nguyện, sau khi hình thành, tồn tại tương đối độc lập (không 

còn mang sắc thái xúc cảm mạnh như trước nữa) v{ đóng vai trò thúc đẩy (ngăn 

chặn) h{nh động mạnh, tin cậy, ổn định và lâu bền hơn xúc cảm. 

 H{nh động thói quen được thúc đẩy (ngăn chặn) bởi thói quen tự nguyện 

dường như trở thành nhu cầu thiết yếu của cá nhân, không thực hiện h{nh động đó 

vào lúc cần phải thực hiện thì không yên tâm. 

Dưới đ}y l{ hình vẽ (xem Hình 8) về sự liên hệ giữa các yếu tố nhu cầu, xúc 

cảm, thói quen tự nguyện v{ h{nh động cá nhân. 

So sánh Hình 8 với Hình 7, chúng ta thấy: 

C|c đường , , , ,  trên cả hai hình l{ như nhau., 

Đường  trên Hình 8 cho biết một số (chứ không phải tất cả) xúc cảm phát 

triển đến một lúc n{o đó đủ điều kiện thì biến thành thói quen tự nguyện. Sau khi 

được tạo ra, thói quen tự nguyện tồn tại mang tính độc lập nhất định. 

Đường  (vẽ đậm hơn đường ) diễn tả t|c động của thói quen tự nguyện 

lên h{nh động mạnh, tin cậy, ổn định và lâu bền hơn xúc cảm. 

Để có được hạnh phúc thật sự bền vững, trong mục II.4, chúng ta đ~ biết là cần 

có các xúc cảm chính đ|ng thúc đẩy c|c h{nh động chính đ|ng để thỏa mãn các nhu 

cầu chính đ|ng. Đến đ}y, bạn đọc còn có thể thấy thêm rằng, cần phải biến các 

xúc cảm chính đ|ng th{nh c|c thói quen tự nguyện chính đ|ng, bởi vì, so 

với xúc cảm, thói quen tự nguyện t|c động lên h{nh động mạnh, tin cậy, 

ổn định và lâu bền hơn. Cụ thể, các xúc cảm loại thứ nhất liên quan đến tuân thủ 

pháp luật, quy luật, các chuẩn mực đạo đức… như tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ, 

yêu khoa học, say mê, yêu thích, tò mò sáng tạo, sự tự tin, tự trọng, yêu đời, vị tha… 

cần được giáo dục v{ đ{o tạo giúp biến thành các thói quen tự nguyện. 
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Hình 8: Mối liên hệ nhu cầu, xúc cảm, thói quen tự nguyện và hành động cá nhân hay là chuỗi 

nhu cầu–hành động khi chưa có tư duy 

Bạn đọc để ý, cho đến nay, người viết hầu như chưa nói gì đến tư duy. Trên c|c 

hình vẽ, ví dụ như c|c Hình 5, 7, 8 cũng không có ô tư duy. Trong khi đó, tư duy lại 

là sự khác biệt lớn nhất của người so với động vật. Vậy những gì người viết trình 

b{y cho đến nay, đặc biệt là Hình 8 có thể dùng cho động vật và cho cả những người 

có tư duy m{ không chịu dùng. 

Tư duy không chỉ là sự khác biệt, hơn thế nữa, l{ ưu việt lớn nhất của người so 

với động vật. Do vậy, sẽ là thiếu sót vô cùng lớn không thể chấp nhận được, nếu 

như b{n về hạnh phúc của người m{ không nói gì đến tư duy. Nói c|ch kh|c, c|ch 

tiếp cận “nhu cầu c| nh}n v{ h{nh động thỏa mãn nhu cầu c| nh}n” đối với hạnh 

phúc l{ ho{n to{n chưa đủ. Tiếp theo đ}y, người viết sẽ trình bày về cách tiếp cận 

tư duy đối với hạnh phúc. 
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Chương III: Hạnh phúc: nhìn theo cách tiếp cận tư duy 
sáng tạo (qu| trình suy nghĩ giải quyết vấn đề và ra 
quyết định) 

III.1. Tư duy sáng tạo là gì? 

 Tư duy (suy nghĩ) l{ qu| trình phản ánh tích cực hiện thực gắn kết với 

việc phải giải quyết vấn đề, là sản phẩm cao cấp nhất của loại vật chất 

được tổ chức đặc biệt – bộ óc của con người. Kết quả của qu| trình tư 

duy l{ c|c ý nghĩ giải quyết vấn đề. 

Nói cách khác, tư duy (suy nghĩ) l{ loại hoạt động của bộ óc con người, 

khởi động và làm việc khi con người phải giải quyết vấn đề n{o đó. Kết 

quả của qu| trình tư duy (suy nghĩ) l{ ý nghĩ (ý tưởng) giải pháp cho vấn 

đề. 

 Trước hết, “vấn đề” l{ gì? 

Vấn đề hay còn gọi là bài toán (problem) là tình huống, ở đó người 

giải biết mục đích cần đạt nhưng: 

Trường hợp 1: không biết c|ch đạt đến mục đích, hoặc 

Trường hợp 2: không biết cách tối ưu đạt đến mục đích trong một số 

c|ch đ~ biết. 

 Ví dụ: Một người thường 12 giờ đêm đi ngủ. Đêm hôm ấy, người đó lên giường 

nhưng không hiểu sao trằn trọc hoài không ngủ được. Người đó có thể rơi v{o 

trường hợp một: hoàn toàn không biết cách làm sao ngủ được, hoặc, rơi v{o trường 

hợp hai: biết bốn cách có thể ngủ được nhưng không biết cách nào tối ưu. Bốn cách 

đó l{: 1) Uống thuốc ngủ; 2) Ra khỏi giường, l{m v{i động tác thể dục thư gi~n giúp 

dễ ngủ; 3) Lấy quyển truyện đọc, bao giờ mỏi mắt thì rơi v{o giấc ngủ; 4) Cứ nằm 

trên giường, đếm thầm trong đầu đến con số đủ lớn thì ngủ thiếp đi. 

Trong ví dụ nêu trên, dù người mất ngủ ở v{o trường hợp một hay trường hợp 

hai, chúng ta đều nói rằng người đó có vấn đề (bài toán). Vấn đề (bài toán) có tác 

dụng khởi động, kích hoạt suy nghĩ l{m việc. Còn ở đ}u người ta biết mục đích cần 

đạt, đồng thời biết luôn cả c|ch đạt đến mục đích thì người ta cứ thế tiến hành thực 

hiện c|c h{nh động đạt đến mục đích m{ (hầu như) không cần suy nghĩ. Chẳng hạn, 

với người chưa biết đi xe m|y, để đạt mục đích đi xe m|y, đấy là vấn đề. Còn bạn đ~ 

biết đi xe máy, bạn có thể thấy, khi bạn điều khiển xe, bạn không thực sự suy nghĩ 
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về việc đi xe m{ có khi đầu bạn lại nghĩ về chuyện khác: tối nay không biết có nên 

nhận lời đi nhậu không? 

Qu| trình suy nghĩ ở cả trường hợp một v{ trường hợp hai đều gọi là quá trình 

suy nghĩ giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp nhằm mục đích l{m 

rõ, cụ thể hơn, trường hợp hai được đặt tên l{ qu| trình suy nghĩ ra quyết định. Lâu 

dần, người ta gọi tên chung cho cả hai trường hợp l{ qu| trình suy nghĩ giải quyết 

vấn đề và ra quyết định (thinking process for problem solving and decision 

making), vì hai trường hợp trên có thể chuyển hóa lẫn nhau và vì, cuối cùng, người 

suy nghĩ vẫn phải ra quyết định dùng ý tưởng, giải pháp nào trên thực tế. 

Quay trở lại ví dụ về “người mất ngủ”. Giả sử người đó ở trường hợp hai: biết 

bốn cách có thể ngủ được, nhưng không biết cách nào là tối ưu. Người đó không thể 

nào dùng cùng một lúc cả bốn c|ch. Người đó phải suy nghĩ, so s|nh, c}n nhắc, 

đ|nh gi|, chọn ra cách tối ưu để dùng trên thực tế. Nói cách khác, trong bốn c|ch đ~ 

biết, người đó phải suy nghĩ để ra quyết định xem dùng cách nào. Nhiều trò chơi 

trên truyền hình như “Ai là triệu phú”, “Đấu trường 100”, người chơi phải suy nghĩ 

ra quyết định chọn phương |n trả lời tối ưu (đúng) trong v{i c}u trả lời cho sẵn. 

Thực tế cho thấy, trường hợp một v{ trường hợp hai có thể chuyển hóa lẫn 

nhau, hiểu theo nghĩa, lúc đầu người giải ở trường hợp một, qu| trình suy nghĩ của 

người đó dẫn đến trường hợp hai. Ngược lại, lúc đầu người giải ở trường hợp hai, 

suy nghĩ một hồi lại nhảy sang trường hợp một. Giả sử người mất ngủ lúc đầu ở 

trường hợp một: hoàn toàn không biết bất kỳ cách nào có thể ngủ được. Điều này 

l{m người đó suy nghĩ tìm c|ch v{ giả sử người đó tìm ra từ hai cách trở lên có thể 

giúp ngủ được. Nhưng người đó không thể cùng một lúc dùng tất cả các cách tìm ra, 

người đó phải suy nghĩ tiếp, chọn ra cách tối ưu để dùng (chuyển sang trường hợp 

hai: ra quyết định). Bây giờ, chúng ta giả sử người mất ngủ ở trường hợp hai: biết 

bốn cách có thể ngủ được nhưng không biết cách tối ưu. Người đó có thể suy nghĩ 

như sau: 

“Đ~ hơn 12 giờ đêm rồi, nhà không có sẵn thuốc ngủ, đi mua b}y giờ thật không 

tiện. Mình không ngủ một mình một phòng nên đứng dậy tập thể dục hoặc bật đèn 

đọc truyện sẽ làm phiền người khác. Thôi thì cứ nằm yên như thế đếm thầm trong 

đầu: 1, 2, 3, 4…”. 

Thế nhưng người đó đ~ đếm đến vài triệu rồi mà vẫn không ngủ được. Người 

đó kết luận cách tối ưu trong bốn cách mình chọn không giúp mình ngủ được, vậy 

bây giờ coi như mình không biết cách nào, h~y suy nghĩ từ đầu (chuyển sang 

trường hợp một) 
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Với định nghĩa vấn đề (b{i to|n) mang tính kh|i qu|t cao như đ~ trình b{y ở 

trên, chúng ta thấy các vấn đề rất đa dạng và có thể nảy sinh ở bất kỳ đ}u, bất kỳ 

lúc nào, với bất kỳ ai. Nếu theo dõi cuộc đời của một người từ lúc sinh ra đến khi 

chết: các vấn đề có thể là các câu hỏi nảy sinh trong đầu khi còn nhỏ (trẻ em vốn 

hay tò mò); khi đi học, các vấn đề là các bài tập thầy cô cho trên lớp hoặc về nhà, 

các kỳ kiểm tra, thi; lựa chọn ngành nghề đ{o tạo; xin việc làm; làm việc; thu nhập; 

mua sắm; nhà ở; hôn nh}n; gia đình; nuôi dạy con cái; sức khỏe; quan hệ các loại; 

thăng tiến trong công tác; về hưu; tuổi gi{; để lại di chúc; chết sẽ chôn ở đ}u, tổ 

chức ma chay như thế n{o… Do vậy, không phải không có lý khi nói rằng: 

“Cuộc đời của mỗi người, không loại trừ ai, từ dân thường đến những 

người giàu nhất, những người lãnh đạo cao nhất, là chuỗi các vấn đề cần 

giải quyết, chuỗi các quyết định cần phải ra”. 

Các vấn đề có thể phân loại theo các tiêu chuẩn khác nhau. Dưới đ}y, người viết 

liệt kê một số loại vấn đề v{ lưu ý bạn đọc: việc phân loại vấn đề không nên hiểu 

một cách chính xác tuyệt đối vì có nhiều trường hợp, vấn đề cho trước vừa thuộc 

loại này, vừa thuộc loại kia. 

 Phân loại theo tính đúng, sai của cách đặt vấn đề. Vấn đề đặt ra được coi là 

đúng, nếu như mục đích đề ra trong lời phát biểu vấn đề có thể đạt được với độ tin cậy 

cao ở thời kỳ hiện tại hay tương lai (khi các điều kiện cần thiết xuất hiện hay được tạo 

ra). Vấn đề đặt ra bị coi là sai khi mục đích đề ra không thể đạt được. Ví dụ, chế tạo 

động cơ vĩnh cửu, làm sao ngủ qua đêm trở thành người giàu nhất thế giới. 

 Vấn đề có thể nhỏ, kiểu như s|ng chủ nhật ngủ dậy, trong đầu bạn nảy sinh 

các câu hỏi cần phải trả lời: “Hôm nay l{m gì? đi đ}u? gặp ai? mặc gì? ăn gì?”. Đến 

những vấn đề rất lớn như l{m sao đạt được mục tiêu “x}y dựng xã hội dân giàu, 

nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, “l{m sao chống biến đổi khí hậu”, “l{m 

sao giữ gìn hòa bình thế giới”… 

 Phân loại vấn đề theo tính thiết yếu đối với con người. Đấy là các vấn đề: ăn, 

uống, mặc, ở, đi lại, học hành, sức khỏe, việc làm, cư xử giao tiếp, hôn nhân, gia 

đình, nuôi dạy con cái, thu nhập, nghỉ ngơi… 

 Phân loại theo lĩnh vực: đời sống, nghề nghiệp, chuyên môn các loại. 

 Phân loại theo địa lý: địa phương, quốc gia, khu vực, toàn cầu, vũ trụ. 

 Phân loại theo chủ sở hữu bài toán: bài toán của người này, bài toán của 

người kh|c. Trong đó, có những bài toán phải chính chủ sở hữu giải, không ai có 

thể giải thay được. 
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 Phân loại theo số lượng người tham gia giải bài toán: cá nhân, tập thể… 

 Phân loại theo mức khó của bài toán: có bài toán hầu như người n{o cũng 

giải được và có bài toán chỉ những người xuất chúng mới giải được. 

 Phân loại theo thang bậc trách nhiệm: người thường, quản lý, l~nh đạo các 

cấp. 

 Phân loại theo thời gian: quá khứ, hiện tại v{ tương lai. 

 Phân loại theo mức độ quan trọng, ưu tiên. 

 Phân loại theo mức độ cấp bách. 

 Phân loại theo số lượng tiền chi phí để giải bài toán. 

 Các vấn đề để nhận thức thế giới: các phát minh khoa học. 

 Các vấn đề để biến đổi thế giới: các sáng chế (hiểu theo nghĩa rộng). 

 Các vấn đề nhằm mục đích tồn tại. 

 Các vấn đề nhằm mục đích ph|t triển. 

 Các vấn đề tất yếu nảy sinh trên con đường phát triển. 

 Các vấn đề không đ|ng nảy sinh do những người khác ra quyết định sai gây 

ra. 

 Các vấn đề không đ|ng nảy sinh do chính mình ra quyết định sai gây ra. 

 Các vấn đề gặp phải một cách bị động: bão, lụt, động đất… 

 Các vấn đề tự đặt ra một cách chủ động: nâng cao mức sống, cải tiến trang 

thiết bị làm việc, hiện đại hóa, công nghiệp hóa, xây dựng kinh tế và xã hội tri 

thức… 

Tóm lại, vấn đề có thể nảy sinh trong bất kỳ lĩnh vực nào của hoạt động 

con người, có thể nảy sinh bất kỳ lúc nào, ở đ}u, với ai. Chưa kể, nếu bạn 

muốn mọi việc diễn ra tốt đẹp, bạn cần xem bất kỳ công việc nào bạn làm 

là vấn đề. Từ đó, bạn có những suy nghĩ, h{nh động để làm công việc của 

bạn đạt kết quả tối ưu. 

Liên hệ đến Việt Nam, b|o chí nước ta đ~ nêu không ít c|c vấn đề như lương trả 

chưa thỏa đ|ng, nh{ ở, khám chữa bệnh, kẹt xe, ngập nước, giáo dục v{ đ{o tạo 

xuống cấp, bạo lực học đường, tai nạn các loại, tội phạm tăng, nợ công của chính 

phủ, nợ xấu của các ngân hàng, quan liêu, chạy chọt đủ kiểu, quốc nạn tham nhũng, 
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l~ng phí, đạo đức suy đồi, tự diễn biến, tự chuyển hóa, cải chính hành chính, cải 

c|ch tư ph|p, t|i cơ cấu nền kinh tế, quốc gia khởi nghiệp, thành phố thông minh, 

chống biến đổi khí hậu… Có thể nói, đụng v{o đ}u cũng gặp nhiều vấn đề, thậm chí, 

các vấn đề nan giải. 

 Chỉ khi có vấn đề và có nhu cầu giải nó, con người mới thật sự 

suy nghĩ. Kết quả của qu| trình suy nghĩ l{ ý nghĩ (ý tưởng) giải pháp 

cho vấn đề. Giả sử vấn đề đang giải quyết là vấn đề chắc chắn có lời giải, 

tùy theo năng lực tư duy của người giải, ở đ}y có thể nảy sinh hai khả 

năng: 

Khả năng 1: ý tưởng giải pháp sai, do vậy, b{i to|n chưa giải được, phải suy 

nghĩ tiếp để đưa ra ý tưởng giải pháp khác. 

Khả năng 2: ý tưởng giải ph|p đúng, b{i to|n giải được, hiểu theo nghĩa, nếu 

h{nh động biến ý tưởng đó th{nh hiện thực thì người giải b{i to|n đạt được mục 

đích đề ra và mọi việc đều tốt đẹp. 

Nếu bạn ở khả năng hai thì ý tưởng giải ph|p đúng của bạn có đồng thời tính 

mới (ý tưởng đó do bạn tự tìm ra, trước đ}y bạn hoàn toàn không biết hoặc không 

biết nó là tối ưu) v{ tính ích lợi (đạt được mục đích đề ra), được gọi là ý tưởng 

sáng tạo. Hoạt động tư duy của bạn đưa ra ý tưởng sáng tạo gọi là tư duy sáng 

tạo. Nếu bạn ở khả năng một: bạn có tư duy nhưng chưa tư duy s|ng tạo. Rõ ràng, 

nếu chỉ tư duy không thôi thì điều đó l{ vô ích vì bạn tốn thời gian, sức lực, trí lực 

mà vấn đề chưa được giải quyết. Do vậy, không tư duy thì thôi, đ~ tư duy thì 

tư duy đó phải l{ tư duy s|ng tạo: đưa ra ý tưởng đúng giải quyết được vấn đề, 

đưa ra quyết định đúng. Trong ý nghĩa đó, từ nay về sau, khi người viết dùng từ “tư 

duy (suy nghĩ)” đều ngụ ý, đấy chính là “tư duy (suy nghĩ) s|ng tạo”. 

Còn bản thân khái niệm “s|ng tạo” được định nghĩa như sau: 

 Sáng tạo (creativity) là hoạt động tạo ra bất kỳ c|i gì có đồng thời tính 

mới và tính ích lợi. 

Trước hết, người viết muốn lưu ý bạn đọc: trong định nghĩa kh|i niệm sáng 

tạo, từ “hoạt động” được dùng với nghĩa rất rộng một cách có dụng ý, chứ không 

phải nghĩa hẹp “hoạt động của con người”. 

Cụm từ “bất kỳ c|i gì” cho thấy kết quả (thành phẩm) sáng tạo cũng như chính 

hoạt động sáng tạo có thể có ở bất kỳ lĩnh vực nào của thế giới vật chất và thế giới 

tinh thần, miễn l{ “c|i gì đó” có đồng thời tính mới và tính ích lợi. Nếu “c|i gì đó” 

chỉ có hoặc tính mới, hoặc tính ích lợi thì không được coi là sáng tạo. 
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“Tính mới” là bất kỳ sự khác biệt nào của đối tượng cho trước so với đối tượng 

tiền thân của nó (đối tượng cùng loại ra đời trước đó về mặt thời gian). Trong 

trường hợp này, chúng ta nói rằng đối tượng cho trước có tính mới. Để có được sự 

sáng tạo, tính mới phải đem lại ích lợi (tạo ra giá trị thặng dư), không phải mới để 

mà mới. 

“Tính ích lợi” nói đến ở đ}y, ít ra phải là ích lợi đối với cá nhân là tác giả của 

sáng tạo và không ảnh hưởng xấu đến người kh|c, đến cộng đồng, xã hội. Nói cách 

khác, tác giả của sáng tạo phải tuân thủ quy luật, pháp luật, các chuẩn mực đạo 

đức... Tính ích lợi đối với cộng đồng, xã hội do tính mới tạo ra có thể rất đa dạng 

như tăng năng suất, hiệu quả; tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu; giảm giá 

thành; có thêm chức năng mới; sử dụng thuận tiện hơn; th}n thiện hơn với môi 

trường; tạo thêm được các xúc cảm, thẩm mỹ tốt… Ở đ}y, cần đặc biệt lưu ý: “tính 

ích lợi” chỉ thể hiện ra khi đối tượng cho trước “l{m việc” theo đúng chức 

năng v{ trong phạm vi áp dụng của nó. 

Để x|c định chức năng của một đối tượng n{o đó, bạn đọc có thể đặt câu hỏi: 

“Đối tượng đó được tạo ra để l{m gì?”. Ví dụ, thuốc kh|ng sinh dùng để điều trị các 

bệnh nhiễm khuẩn; ô tô vận tải dùng để vận chuyển hàng hóa từ địa điểm n{y đến 

địa điểm khác; bàn chải và thuốc đ|nh răng dùng để làm vệ sinh răng miệng. Rõ 

ràng, các ích lợi của c|c đối tượng nói trên chỉ thực sự thể hiện ra khi chúng “l{m 

việc” để thực hiện các chức năng của chúng. Thuốc kháng sinh còn nằm trên kệ ở 

hiệu thuốc, thậm chí còn ở trên tay bệnh nh}n có nghĩa l{ chưa “l{m việc” v{ tính 

ích lợi mới chỉ là tiềm năng. Chưa kể, chúng còn phải “l{m việc” trong phạm vi áp 

dụng của chúng thì tính ích lợi mới trở thành hiện thực. 

Khái niệm phạm vi áp dụng có xuất xứ từ luận điểm triết học: “Ch}n lý luôn 

luôn là cụ thể”. Luận điểm này phản ánh quy luật: một khẳng định (kết luận…) l{ 

đúng (ch}n lý) chỉ trong những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của các yếu tố liên quan 

(phạm vi áp dụng). Không có chân lý trừu tượng, hiểu theo nghĩa, bất chấp điều 

kiện, hoàn cảnh như thế n{o, lúc n{o cũng đúng, ở đ}u cũng đúng. Do vậy, nếu 

mang một khẳng định (kết luận…) ra dùng ngo{i phạm vi áp dụng của nó, nó không 

còn đúng nữa, nó có thể sai. 

Ví dụ, trong điều kiện, hoàn cảnh cụ thể sau: em An có mười quả t|o, em ăn hết 

một quả. Hỏi còn lại mấy quả t|o? Trong trường hợp này, kết luận “10 – 1 = 9” l{ 

đúng (ch}n lý). Trong điều kiện, hoàn cảnh cụ thể kh|c: trên c}y có mười con chim 

đang đậu, người thợ săn nổ súng bắn chết một con. Hỏi trên cây còn mấy con chim? 

Kết luận “10 – 1 = 9” không còn đúng nữa. 
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Tương tự như vậy, tính ích lợi của đối tượng cho trước có phạm vi áp dụng của 

mình mà nếu dùng đối tượng cho trước ra ngoài phạm vi áp dụng đó, lợi có thể 

biến thành hại. Ví dụ, thuốc kh|ng sinh dùng cho người lớn lại đem dùng cho trẻ 

em có thể gây ra những hậu quả đ|ng tiếc. 

Khái niệm sáng tạo chứa trong nó các khái niệm hẹp hơn như ph|t minh, s|ng 

chế, sáng kiến, cải tiến, đề nghị hợp lý hóa, mẹo vặt, nhanh trí… 

Theo định nghĩa kh|i niệm sáng tạo trình bày ở trên, bất kỳ người n{o cũng 

đều đ~ từng nhiều lần sáng tạo. Ví dụ, khi đi học, việc tự mình nghĩ ra lời giải (chứ 

không phải cóp của người khác) các bài tập thầy, cô cho là sáng tạo, vì ở đ}y có 

đồng thời tính mới: lời giải tự mình tìm được là mới so với khi mình chưa tìm 

được; tính ích lợi: hiểu, vận dụng kiến thức đ~ học tốt hơn v{ được điểm cao. Tuy 

nhiên, tính mới và tính ích lợi còn hẹp, hiểu theo nghĩa: mới và ích lợi với chính 

người giải chứ không còn mới và ích lợi đối với biết bao thế hệ học sinh đi trước đ~ 

giải bài tập đó. Trường học phải giúp tập dượt, rèn luyện sáng tạo để nhắm tới mục 

tiêu cao hơn: đ{o tạo những người có khả năng s|ng tạo ra những công trình với 

tính mới và tính ích lợi ở mức nhân loại (thế giới), tức là những người đó l{ những 

người đầu tiên trên thế giới. Nói cách khác, trước những người đó, trên thế giới 

chưa ai tìm ra. Những sáng tạo mang tính mới thế giới thường được công bố dưới 

dạng các bài báo nghiên cứu khoa học trong các tạp chí khoa học quốc tế hoặc được 

cấp patent bảo hộ theo luật về sở hữu trí tuệ v{ được thương mại hóa. 

Quay trở lại câu chuyện về “người mất ngủ”. Nếu người đó tự suy nghĩ tìm ra 

được cách ngủ m{ trước đó mình không biết (tính mới)và trên thực tế, nhờ c|ch đó 

mà ngủ được (tính ích lợi) thì qu| trình suy nghĩ giải quyết vấn đề (và ra quyết 

định) của người đó chính l{ tư duy s|ng tạo (có đồng thời tính mới và tính ích lợi). 

Đến đ}y chúng ta có thể đưa ra định nghĩa kh|i niệm “tư duy s|ng tạo”: 

 Tư duy (suy nghĩ) s|ng tạo (creative thinking) l{ qu| trình suy nghĩ 

đưa người giải: 

1) từ không biết c|ch đạt đến mục đích đến biết c|ch đạt đến mục đích, 

hoặc 

2) từ không biết cách tối ưu đạt đến mục đích đến biết cách tối ưu đạt 

đến mục đích trong một số c|ch đ~ biết. 

Ta có thể xem hai cách nói “Qu| trình suy nghĩ giải quyết vấn đề và ra 

quyết định” và “Tư duy s|ng tạo” l{ tương đương. Trong đó quá trình suy 

nghĩ tương đương với tư duy và giải quyết vấn đề và ra quyết định tương 
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đương với sáng tạo. Bởi vì, dù người giải quyết vấn đề ở trường hợp một hay 

trường hợp hai, đều phải tự mình suy nghĩ để đi từ “không biết c|ch” đến “biết 

c|ch”, nghĩa l{ qu| trình suy nghĩ n{y tạo ra tính mới. Tính mới đó đem lại ích lợi là 

đạt được mục đích của người giải đề ra. Theo định nghĩa kh|i niệm sáng tạo, ở đ}y 

“có đồng thời tính mới và tính ích lợi”, vậy qu| trình suy nghĩ giải quyết vấn đề và 

ra quyết định chính l{ tư duy s|ng tạo. 

Nếu bạn muốn cuộc đời của bạn là chuỗi các vấn đề tự mình suy nghĩ 

giải quyết được tốt, ra chuỗi các quyết định đúng thì bạn cần tư duy s|ng 

tạo suốt cuộc đời. Mỗi người cần nhanh chóng xem sáng tạo là điều cần làm 

thường xuyên trong cuộc sống, công việc. 

III.2. Các nghiên cứu về tư duy 

Tư duy l{ đối tượng phức tạp, khó nghiên cứu v{ đến nay, các kết quả nghiên 

cứu thu được ít hơn nhiều lần so với c|c lĩnh vực tự nhiên và xã hội. Đến nỗi, có 

nhà nghiên cứu phải thốt lên: “Vùng không gian m{ lo{i người biết ít nhất là khoảng 

cách giữa hai lỗ tai (bộ óc – người viết làm rõ ý)”. 

Có nhiều khoa học nghiên cứu tư duy theo những cách tiếp cận v{ phương 

ph|p kh|c nhau như triết học, lôgích học hình thức, sinh lý học các hoạt động thần 

kinh cao cấp, điều khiển học, tâm lý học, sáng tạo học với phần ứng dụng của nó là 

phương ph|p luận sáng tạo v{ đổi mới (PPLSTVĐM). 

 Triết học nghiên cứu mối tương quan giữa vật chất v{ tư duy (ý thức) cùng 

khả năng v{ c|ch thức nhận thức thế giới nhờ tư duy. 

 Lôgích học hình thức là khoa học nghiên cứu các hình thức của tư duy như 

các khái niệm, ph|n đo|n, suy luận, m{ không xét đến nội dung cụ thể của chúng và 

các quy luật, nguyên tắc, quy tắc biến đổi mà chúng phải tu}n theo để có những kết 

luận đúng. Nói một cách dễ hiểu, điều n{y cũng tương tự như trong đẳng thức sau: 

    
2 2 2a b a 2ab b , người ta không quan tâm a, b là những con số cụ thể nào, do 

đ}u m{ có, sẽ được dùng làm gì, quy tắc biến đổi ở trên vẫn luôn luôn có hiệu lực. 

Lôgích học hình thức tựa như nghiên cứu c|c ý nghĩ có sẵn (khái niệm, ph|n đo|n) 

và thiết lập sự tương quan nhất định (kiểu như c|c đẳng thức, các biến đổi) giữa 

chúng. Bằng c|ch đó, lôgích học hình thức không chú ý đến c|c điều kiện (tâm lý, 

hoàn cảnh bên ngoài) trực tiếp làm phát sinh và phát triển c|c ý nghĩ dưới dạng các 

khái niệm, ph|n đo|n, suy luận. 

 Sinh lý học thần kinh nghiên cứu c|c cơ chế của bộ não mà nhờ chúng, các 

thao t|c tư duy được thực hiện. I.M. Setrenov cho rằng, ý nghĩ l{ phản xạ phức tạp 
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của bộ n~o. Đi v{o cụ thể, bằng các thí nghiệm I.P. Pavlov đ~ khẳng định nguyên tắc 

phản xạ có điều kiện thuộc cơ sở của toàn bộ hoạt động của bộ óc. Tạo ra và sử 

dụng các phản xạ có điều kiện, nói chính x|c hơn, tạo ra và sử dụng các mối liên kết 

tạm thời giữa các vùng, các trung tâm của các bán cầu n~o l{ cơ sở hoạt động tâm lý 

của động vật v{ người. 

 Điều khiển học xem tư duy l{ c|c qu| trình biến đổi thông tin, đi tìm sự 

giống và khác nhau giữa công việc của máy tính và hoạt động suy nghĩ của con 

người nhờ việc mô hình hóa các quá trình biến đổi thông tin. 

 Tâm lý học nghiên cứu tư duy như l{ hoạt động nhận thức của cá nhân. Tâm 

lý học nghiên cứu qu| trình suy nghĩ của cá nhân dẫn đến các kết quả, sản phẩm 

của tư duy dưới dạng c|c ý nghĩ–khái niệm, ý nghĩ–ý tưởng… T}m lý học nghiên 

cứu, trả lời các câu hỏi như ý nghĩ n{y hoặc ý nghĩ kh|c của cá nhân phát sinh, phát 

triển như thế nào? Tại sao? Nói cách khác, tâm lý học nghiên cứu các quy luật diễn 

tiến của qu| trình tư duy, ở đó có sự tham gia tích cực của các hiện tượng tâm lý. 

Có một nhánh trong tâm lý học là tâm lý học sáng tạo tập trung nghiên cứu 

hoạt động sáng tạo (bao gồm tư duy s|ng tạo và những cái liên quan) của con 

người trong c|c lĩnh vực như khoa học, văn học, âm nhạc, nghệ thuật, sáng chế, hợp 

lý hóa công việc. Để l{m điều đó, t}m lý học sáng tạo nghiên cứu tư duy cùng c|c 

hiện tượng, qu| trình t}m lý như trí nhớ, liên tưởng, linh tính, trí tưởng tượng, tính 

ì t}m lý… 

Khi nghiên cứu tư duy, t}m lý học phân biệt các loại tư duy theo những cách 

kh|c nhau, trong đó, đặc biệt quan trọng là cách phân loại tư duy nhìn theo quan 

điểm bản thể luận – nhìn theo quá trình tiến hóa, phát triển về mặt thời gian của tư 

duy. Có ba loại tư duy lần lượt xuất hiện và duy trì hoạt động của mình. 

1) Tư duy trực quan–h{nh động là loại tư duy giải quyết vấn đề theo kiểu ý 

nghĩ có được nhờ quan sát trực tiếp dẫn ngay đến h{nh động mà không có sự suy 

xét. 

Đ}y l{ loại tư duy được tổ tiên chúng ta ng{y xưa, những đứa trẻ trước bốn 

tuổi hiện nay thường dùng và có ở một số lo{i động vật cấp cao. C|c h{nh động nói 

đến ở đ}y có thể đúng, có thể sai. 

Ví dụ: trẻ em muốn biết có c|i gì bên trong đồ chơi của mình, thường đập, bẻ 

g~y, th|o chúng. Tương tự, để biết chu vi của mảnh đất n{o đó, ý nghĩ nảy sinh 

trong đầu những người sơ khai được thực hiện ngay bằng việc đi v{ đếm số bước 

chân. Những người đ~ có nhiều kinh nghiệm, từng trải, trong nhiều tình huống, đặc 
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biệt, trong những tình huống cấp b|ch, h{nh động của họ chính là lời giải bài toán 

mà bản thân họ không thực sự suy xét gì cả. 

2) Tư duy trực quan–hình ảnh: sự quan sát trực tiếp đối tượng không dẫn 

ngay đến h{nh động mà trở thành những hình ảnh của đối tượng ấy trong óc của 

người quan s|t v{ người quan s|t dùng chúng để hình dung trong óc tình huống 

vấn đề và những thay đổi của nó. Nhờ vậy, c|c đối tượng lúc n{y được nhìn nhận 

dưới c|c góc độ khác nhau và tạo nên những tổ hợp mới về c|c đối tượng và về các 

tính chất của chúng. Trong ý nghĩa n{y, tư duy trực quan–hình ảnh, trên thực tế, 

không khác với trí tưởng tượng. 

Tư duy trực quan – hình ảnh ở dạng đơn giản chủ yếu xuất hiện ở lứa tuổi từ 4 

đến 7. Mối liên hệ tư duy với c|c h{nh động không còn trực tiếp chặt chẽ như 

trước. Lúc n{y, đứa bé không cần phải h{nh động (ví dụ, không cần phải dùng tay 

sờ, lật qua lật lại… đối tượng) mà vẫn có những ý nghĩ trong đầu về đối tượng đó 

dưới dạng các hình ảnh. 

Tư duy trực quan–hình ảnh so với tư duy trực quan–h{nh động thì phức tạp, 

kh|i qu|t v{ linh động hơn. Tuy nhiên, tư duy trực quan–hình ảnh không có khả 

năng phản ánh các quá trình phức tạp của hiện thực mà những qu| trình đó không 

thể thể hiện được dưới dạng các hình ảnh trong đầu người suy nghĩ. 

3) Tư duy từ ngữ–lôgích (tư duy trừu tượng) là loại tư duy, ở đó c|c ý 

nghĩ được thể hiện dưới dạng các từ ngữ–khái niệm v{ qu| trình suy nghĩ 

tuân theo lôgích nhất định. 

Tư duy từ ngữ–lôgích được chứng minh là loại tư duy xuất hiện muộn 

nhất trong lịch sử tiến hóa, phát triển và là loại tư duy duy nhất chỉ con 

người mới có. 

Từ ngữ là yếu tố thành phần, sự thể hiện cụ thể của ngôn ngữ. Ngôn ngữ là hệ 

thống các ký hiệu có bản chất vật lý nhất định như }m thanh, chữ viết. Ngôn ngữ có 

hai chức năng chính trong hoạt động của con người: giao tiếp và phản ánh (thể 

hiện) c|c ý nghĩ (nhận thức) của con người. I.P. Pavlov xem ngôn ngữ như l{ hệ 

thống tín hiệu thứ hai so với hệ thống tín hiệu thứ nhất là các kích thích có thật tác 

động lên con người nói chung, các giác quan của con người nói riêng. Trong nhiều 

trường hợp cụ thể, hệ thống tín hiệu thứ hai có tác dụng tương đương như hệ 

thống tín hiệu thứ nhất, đồng thời, hệ thống tín hiệu thứ hai có những ưu việt mà 

hệ thống tín hiệu thứ nhất không có. Ngôn ngữ dùng trong đời sống hàng ngày, là 

hình thức thể hiện c|c ý nghĩ v{ phương tiện giao tiếp của mọi người, gọi là ngôn 
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ngữ tự nhiên. Ngôn ngữ nhân tạo (ngôn ngữ chuyên môn) là ngôn ngữ dùng 

đối với các nhu cầu hẹp như ngôn ngữ của các chuyên ngành khoa học. Ngoài ra 

còn có ngôn ngữ hình thức là hệ thống các ký hiệu và các quy tắc sử dụng, biến 

đổi các ký hiệu mà hệ thống các ký hiệu đó mở rộng khả năng tư duy của người 

trong giải quyết vấn đề và ra quyết định, trong chứng minh c|c ph|n đo|n v{ diễn 

giải c|c ý nghĩa có thể có. Ngôn ngữ hình thức có vai trò to lớn trong các nỗ lực 

thực hiện việc tự động hóa sự suy luận khoa học nhờ các máy móc nói chung, máy 

tính điện tử nói riêng. 

Ngôn ngữ nói chung l{ phương tiện ghi nhận và gìn giữ các kiến thức 

lo{i người tích lũy được và truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

Sự tồn tại và phát triển của tư duy trừu tượng có được là nhờ ngôn ngữ. Tuy 

vậy, ngôn ngữ v{ tư duy không đồng nhất. Một khi xuất hiện, ngôn ngữ đóng vai trò 

một thực thể tương đối độc lập, có các quy luật phát triển riêng, không giống tư 

duy. Ngoài ra, ngôn ngữ là hệ thống, cấu trúc với cách tổ chức nội tại, mà ngoài hệ 

thống, cấu trúc đó người ta không thể hiểu được bản chất v{ ý nghĩa của từ ngữ. 

Từ “lôgích” thường được dùng theo những nghĩa sau: 

1) Cách suy luận (suy lý), lập luận, lý lẽ, mặc dù c|ch đó có thể đúng, có thể sai. 

Ví dụ, anh ấy có lôgích của mình; lôgích của kẻ mạnh; lôgích đ{n b{; cách lập luận 

thiếu lôgích; các vấn đề khai triển có lôgích; lý lẽ trẻ con; lý sự cùn. 

2) Tính hợp lý, chặt chẽ, quy luật nội tại của c|i n{o đó. Ví dụ, lôgích các sự vật, 

lôgích các sự kiện. 

3) Khoa học về các quy luật của tư duy v{ c|c hình thức của nó. Ví dụ, lôgích 

học hình thức; lôgích học biện chứng. 

Từ “lôgích” trong cụm từ “tư duy từ ngữ – lôgích” cần hiểu như thế nào? 

Như chúng ta biết ở phần trên, trước bốn tuổi, tư duy thường dùng của đứa bé 

l{ tư duy trực quan – h{nh động. Khoảng ba tuổi, đứa bé có thể nói, hiểu những từ 

cần thiết. Đứa bé bắt đầu có từ ngữ (ngôn ngữ) và chuyển dần sang tư duy từ ngữ – 

lôgích với lôgích được hiểu là những lý lẽ thường dùng trong đời sống hàng ngày, 

bắt chước từ người lớn. Loại lôgích n{y, người viết gọi là lôgích tự nhiên, được 

hiểu gần theo nghĩa thứ nhất của từ “lôgích”. 

Từ khi đến trường, được học các môn khoa học như to|n, lý, hóa, sinh, sử, địa, 

đứa bé biết thêm nhiều từ ngữ mới. Những từ ngữ này không còn thuộc ngôn ngữ 

tự nhiên nữa mà là các thuật ngữ, tên của nhiều khái niệm khoa học chuyên môn. 

Các môn khoa học nói trên trình bày các kiến thức phản ánh lôgích của các môn 
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khoa học đó, người viết gọi là lôgích chuyên môn, được hiểu gần theo nghĩa thứ 

hai của từ “lôgích”. 

Tuy nhiên, “lôgích” theo nghĩa thứ ba (lôgích khoa học tư duy) không phải ai 

cũng được học. Ngoài lôgích học hình thức, lôgích học biện chứng còn có lôgích của 

các khoa học mang tính kh|i qu|t cao như các khoa học hệ thống, thông tin, điều 

khiển đều cần cho tư duy. 

Người viết muốn lưu ý bạn đọc, khi nói rằng nhìn theo quan điểm tiến hóa, 

phát triển, tư duy trực quan–h{nh động rồi tư duy trực quan–hình ảnh đến tư duy 

từ ngữ–lôgích lần lượt ra đời. Nhìn theo cuộc đời của một con người từ lúc sinh ra 

đến lúc lớn lên, ba loại tư duy nói trên cũng lần lượt xuất hiện theo tuổi đời. Điều 

n{y không có nghĩa loại tư duy xuất hiện sau thay thế loại tư duy xuất hiện trước và 

chúng độc lập với nhau. Trên thực tế, từ một độ tuổi nhất định, cả ba loại tư duy 

này cùng tồn tại, cùng hoạt động v{ tương t|c bổ sung cho nhau trong suốt cuộc đời 

của một con người để giúp giải quyết vấn đề và ra quyết định. 

III.3. Phương ph|p thử và sai – Phương ph|p suy nghĩ, 
h{nh động giải quyết vấn đề và ra quyết định của phần 
lớn mọi người 

Bình thường m{ nói, người ta không phải lúc n{o cũng muốn suy nghĩ, vì thật 

tình, suy nghĩ mệt óc và tốn nhiều năng lượng lắm. Qu| trình suy nghĩ thường chỉ 

bắt đầu khi người ta có một vấn đề gì đó cần giải quyết hoặc cần ra một quyết định. 

Nghiên cứu và làm các thí nghiệm về qu| trình suy nghĩ s|ng tạo, các nhà tâm 

lý mô tả: thông thường, khi có vấn đề, người giải hiểu nó không thật kỹ. Dựa trên 

các kinh nghiệm, sự liên tưởng, liên quan đến những dữ kiện của vấn đề cần giải 

quyết có phần tương tự với những bài to|n đ~ giải trước đó, người giải nghĩ ngay 

đến việc áp dụng các lời giải, ý tưởng và cách tiếp cận sẵn có trong trí nhớ. Người 

giải tiến hành thực hiện các phép thử đầu tiên. Sau khi phát hiện những phép thử 

đó sai, người giải quay trở lại với đầu bài toán, cố gắng hiểu b{i to|n đúng hơn rồi 

tiếp tục đưa ra c|c ý tưởng khác và quyết định thực hiện ngay chúng để xem có 

phải là lời giải không. Kiến thức đ~ học và kinh nghiệm riêng của người giải luôn có 

khuynh hướng đưa người giải đi theo con đường mòn, đ~ hình thành trong não 

trước đó. Nếu các phép thử lại tiếp tục sai, người giải mất tự tin dần, mặc dù người 

giải cố gắng rút kinh nghiệm sau mỗi lần sai. Các phép thử mới trở nên lộn xộn hơn, 

nhiều khi, chúng được đưa ra không ăn nhập gì với bài toán cho trước. Nếu các 

phép thử này vẫn tiếp tục sai thì người giải có thể trở nên hoang mang và làm các 

phép thử theo kiểu mò mẫm, hú họa dựa trên việc đặt các câu hỏi đại loại như: 
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“Nếu ta làm thế n{y thì sao?”, “Nếu ta làm thế kia thì sao?”… v{ rất mong có linh tính 

hoặc giác quan thứ sáu hoặc sự may mắn nào khác mách bảo ý tưởng giải bài toán. 

Khi số các phép thử trở nên quá nhiều mà bài toán vẫn không giải ra, người giải có 

thể cho rằng b{i to|n không đủ điều kiện để giải hoặc kiến thức của mình còn thiếu, 

cần tìm sự trợ giúp từ bên ngo{i. Người giải có khi không còn tập trung chú ý giải 

nữa m{ nhường cho người kh|c. Thường thường, để giải bài toán phải tốn khá 

nhiều phép thử – sai (bài toán càng khó, số phép thử – sai càng lớn) để cuối cùng có 

phép thử là lời giải đúng, lúc đó mới cảm thấy h{i lòng, có được hạnh phúc. Có lẽ vì 

vậy mà theo thống kê, số lượng xúc cảm âm nhiều hơn số lượng xúc cảm dương 

một c|ch đ|ng kể: mỗi lần thử–sai là mỗi lần người giải không hài lòng, có xúc cảm 

âm, có nghĩa l{ cảm thấy khổ, không hạnh phúc. Cuối cùng, ngay cả khi giải được 

b{i to|n, người giải nhiều khi không lý giải được một cách lôgích vì sao mình có 

được ý tưởng đúng v{ thường trả lời một cách chung chung kiểu: nghĩ m~i thì nó 

bật ra hoặc do may mắn, ngẫu hứng, linh tính… 

C|ch suy nghĩ v{ h{nh động thực hiện giải bài toán theo mô tả ở trên gọi là 

phương ph|p thử v{ sai (trial and error method) v{ được minh họa bằng Hình 9: 

bài toán và lời giải được ký hiệu bằng hai điểm khác nhau trong không gian. Các 

mũi tên diễn tả các phép thử. Trên thực tế, số lượng các phép thử sai có thể lớn 

hơn nhiều vì phương ph|p thử và sai có mặt tại bất kỳ giai đoạn nào của quá trình 

suy nghĩ v{ thực hiện giải bài toán. 

 Vaán ñeà 

(Baøi toaùn) 

Lôøi giaûi 

Caùc muõi teân minh hoïa caùc pheùp thöû Vectô tính ì taâm lyù  

Hình 9: Phương pháp thử và sai (trial and error method) 

Một trong những dấu hiệu của phương ph|p thử và sai là nếu cho làm lại, 

người giải bài toán sẽ ra quyết định khác với quyết định đ~ ra. Theo John Greenleaf: 
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“Những từ ngữ gây nên sự hối tiếc v{ đ|ng tr|ch nhất là: phải chi…, gi| m{…”. Chưa 

kể, mỗi phép thử sai có thể làm nảy sinh vấn đề không đ|ng nảy sinh, tạo ra sự đau 

khổ. 

Các bài toán thực tế thường có nhiều lời giải. Ví dụ, nh{, xe, đèn, bút, dao, đồ ăn, 

thức uống… rất đa dạng chứ không phải chỉ có một loại. Do vậy, một bài toán 

thường có nhiều phép thử, đồng thời có nhiều lời giải. Loại bài toán có một và chỉ 

một lời giải mà thôi là rất hiếm. Tương tự như vậy, tình huống chỉ có một lối thoát 

cũng rất hiếm. Riêng ý n{y đ~ giúp chúng ta lạc quan khi phải đối mặt với các khó 

khăn trong cuộc sống. 

Ta lập tỷ số giữa “tổng số các phép thử có thể có của b{i to|n cho trước” và 

“tổng số các lời giải có thể có của nó” và gọi l{ α. Tỷ số α cho biết, trung bình α 

phép thử thì có một lời giải đối với bài toán cụ thể cho trước. Ví dụ α = 3 có 

nghĩa, trung bình cứ ba phép thử thì có một lời giải; α = 1000 thì trung bình một 

ngàn phép thử mới có một lời giải. Nói chung, α c{ng lớn thì bài toán cụ thể cho 

trước càng khó giải và trả gi| cho phương ph|p thử và sai càng lớn. 

Dưới đ}y sẽ liệt kê một số ưu v{ nhược điểm của phương ph|p thử và sai. 

C|c ưu điểm của phương ph|p thử và sai: 

1) Phương ph|p thử và sai trở th{nh phương ph|p duy nhất và hầu như không 

cần phải học ở những tình huống vấn đề chưa có tiền lệ. Hoặc khi các kinh nghiệm 

của người giải đ~ dùng hết mà vẫn sai v{ không thu thêm được thông tin có ích nào 

để định hướng. Lúc đó, người giải cứ việc thử kh|c đi một cách mò mẫm cho đến 

khi tìm ra lời giải. 

2) Phương ph|p thử và sai hoàn toàn thích hợp đối với loại bài toán, ở đó 

α < 10 và trả giá cho mỗi phép thử sai không đ|ng kể hoặc chấp nhận được. Lúc 

n{y, người giải khỏi dụng công tư duy s|ng tạo gì ghê gớm, cứ việc thử lần lượt sẽ 

đi đến lời giải. 

3) Phương ph|p thử và sai cũng ho{n to{n thích hợp để viết phần mềm giải 

loại b{i to|n có α rất lớn, nếu bài toán có thể mô phỏng được trên máy tính vì mỗi 

phép thử sai trên máy tính trả gi| không đ|ng kể, trong khi tốc độ thử của máy tính 

rất cao. 

4) Trong phương pháp thử và sai có một ý rất quan trọng: ngoài các phép thử 

dựa trên kinh nghiệm đ~ có, còn có những phép thử mới trước đ}y chưa có. Dù 

chúng mang tính lộn xộn, mò mẫm, thiếu định hướng, khả năng sai lớn nhưng lại 

chứa một xác suất nhất định để trở thành lời giải. Với ý nghĩa như thế, nhiều nhà 
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nghiên cứu cho rằng ưu điểm lớn nhất của phương ph|p thử v{ sai: nó chính l{ cơ 

chế của sự tiến hóa và phát triển trong cả ba lĩnh vực tự nhiên, xã hội v{ tư duy cho 

đến thời gian gần đ}y. 

C|c nhược điểm của phương pháp thử và sai: 

1) Lãng phí lớn 

Hình 9 mô tả phương ph|p thử và sai, cho thấy một nhược điểm đập ngay vào 

mắt: số phép thử sai nhiều nên lãng phí lớn về thời gian, sức lực, trí lực, phương 

tiện vật chất, tài nguyên, tiền bạc và có khi cả số phận, sinh mạng các cá thể, giống 

lo{i. Theo ước đo|n, trên Tr|i Đất đ~ từng xuất hiện hai tỷ lo{i nhưng chỉ có hai 

triệu trong số đó còn tồn tại đến ngày nay và tốc độ tiến hóa diễn ra rất chậm. 

Không phải ngẫu nhiên, có những nhà nghiên cứu đ~ thốt lên: “Để có được sự tiến 

hóa, phát triển bằng phương ph|p thử và sai, cái giá phải trả lớn hơn nhiều lần tổng 

thiệt hại do thiên tai như b~o, lụt, hạn h|n, động đất, vòi rồng… g}y ra trên Tr|i Đất 

n{y”. Phải chăng s|ng tạo theo phương pháp thử và sai là kiểu sáng tạo “có được cái 

mới, ích lợi nhờ sự hỗn độn” (chaos), hoặc “cấu trúc tự tổ chức nảy sinh từ sự hỗn 

độn”. 

Cũng vì sau nhiều lần thử và sai mới có lời giải, chỉ những cá thể, giống loài nào 

có khả năng thử với số lượng lớn v{ đa dạng mới thích nghi với sự thay đổi v{ được 

chọn lọc tự nhiên giữ lại. Để chắc chắn thụ thai, trong một mililít tinh dịch của 

người đ{n ông phải có khoảng ba trăm triệu tinh trùng trở lên. Ít hơn số lượng này, 

b{i to|n có nguy cơ không có lời giải. Tương tự như vậy, để không bị mất giống, các 

giống loài còn sống đến bây giờ đều phải có khả năng đẻ rất nhiều con trong một 

cuộc đời và mỗi đứa con là một phiên bản độc đ|o, không lặp lại. 

2) Tính ì tâm lý cản trở sáng tạo 

Các phép thử đưa ra thường dựa trên kinh nghiệm có từ trước, nằm trong trí 

nhớ của người giải, đó l{ t|c hại của tính ì t}m lý. Nó kéo suy nghĩ của người giải về 

phía quen thuộc đ~ biết (xem mũi tên đậm: véctơ ì t}m lý trên Hình 9), do vậy, cản 

trở người giải đưa ra c|c phép thử mới, có thể dẫn đến lời giải. Trên Hình 9, các 

phép thử không vẽ d{n đều về tất cả c|c hướng mà phần lớn tập trung quanh mũi 

tên đậm, phản |nh nhược điểm vừa nêu. 

Lối suy nghĩ v{ h{nh động “kinh nghiệm chủ nghĩa” không cho phép người giải 

định hướng một cách khách quan về phía lời giải. Chỉ sau nhiều lần thử sai, phải trả 

gi|, người giải mới từ bỏ “kinh nghiệm” v{ thử kh|c đi cho đến lúc “vận may” (phép 

thử đưa đến lời giải) xuất hiện. 

Cũng do tính ì t}m lý, nhiều khi người giải không liệt kê được hết các phép thử 
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có thể có của b{i to|n cho trước một cách khách quan. Nhiều bài toán không giải 

được không phải vì người giải thiếu kiến thức hoặc điều kiện mà vì không thắng 

được tính ì tâm lý của chính mình. 

3) Năng suất ph|t ý tưởng thấp 

Số ý tưởng phát ra trong một đơn vị thời gian (năng suất ph|t ý tưởng) của 

người giải thấp: có khi nghĩ cả ngày hoặc hơn m{ không có ý tưởng để thử. Đối với 

các bài toán lạ, ví dụ không thuộc chuyên môn của mình, người giải có thể không 

đưa ra được phép thử n{o. Năng suất ph|t ý tưởng thấp nên quá trình giải bài toán 

kéo dài về mặt thời gian. 

4) Các tiêu chuẩn đ|nh gi| “đúng”, “sai” hoặc không có hoặc có thì 

mang tính chủ quan và ngắn hạn 

Trong trường hợp không có các tiêu chuẩn kh|ch quan đ|nh gi|, người giải có 

được ý tưởng nào thì quyết định thực hiện ý tưởng đó luôn để thực tế trả lời 

“đúng” hay “sai”, chứ không phải phát hiện “đúng”, “sai” ngay ở giai đoạn còn là ý 

tưởng. Do “sai” nhiều hơn “đúng”, c|c thiệt hại về nhiều mặt rất lớn. Có nhiều giải 

pháp trong ngắn hạn tưởng l{ đúng, dùng d{i hạn mới biết là sai. Các loại thuốc 

chữa bệnh cho lưu h{nh, thậm chí khuyến khích dùng, sau khi phát hiện các tác hại 

mới ra lệnh cấm là một trong các ví dụ. 

5) Thiếu cơ chế định hướng từ b{i to|n đến lời giải 

Khi gặp b{i to|n, người giải thường không định hướng ngay được lời 

giải bài toán nằm ở phía n{o. Đ}y l{ nhược điểm cơ bản của phương ph|p 

thử và sai vì nó là thủ phạm chính làm nảy sinh những nhược điểm khác. 

Ngo{i c|c nhược điểm kể trên, còn có thể thấy c|c nhược điểm khác liên quan 

đến quá trình giải b{i to|n nói chung như: 

 Không chủ động phát hiện, dự báo các bài toán có thể nảy sinh trong tương 

lai để hoặc ngăn ngừa không cho bài toán nảy sinh, hoặc chuẩn bị sẵn lời giải, hoặc 

biến b{i to|n th{nh cơ hội phát triển. 

 Chỉ giải bài toán khi có nhu cầu cấp bách, không giải không được, kiểu “nước 

ngập cổ mới tính đường nhảy”, còn bình thường thì chấp nhận, chịu đựng. 

 Không tính tiếp đến những hậu quả xấu có thể có do lời giải bài toán cho 

trước mang lại, do vậy, làm nảy sinh các vấn đề mới không đ|ng nảy sinh và bài 

to|n cho trước, trên thực tế, chưa giải xong. 

 Thường chỉ quan tâm giải các bài toán thuộc chuyên môn, nghiệp vụ của 

mình, trong đó có hiện tượng chỉ quan t}m đến những thông tin liên quan trực tiếp 
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đến b{i to|n cho trước. 

 Chỉ quan tâm tìm lời giải, đ|p số m{ không quan t}m đến qu| trình suy nghĩ 

giải, phương ph|p giải, lý lẽ hóa c|c bước giải, rút kinh nghiệm giải bài toán cho 

trước để giải các bài toán khác. 

 Không phát triển b{i to|n cho trước th{nh c|c b{i to|n, đề tài nghiên cứu 

mới, thậm chí không đi tìm những cách giải khác của b{i to|n cho trước. 

III.4. Hạnh phúc nhìn theo cách tiếp cận tư duy s|ng tạo 
(qu| trình suy nghĩ giải quyết vấn đề và ra quyết định) 

Trong mục I.1, hạnh phúc của một người được giải thích l{ “trạng thái vui vẻ, 

thích thú của người đó, có được do hoàn toàn thỏa mãn về vật chất hoặc tinh thần 

điều người đó mong muốn tha thiết”. 

Trong định nghĩa kh|i niệm “vấn đề” (xem mục III.1) có nêu “mục đích cần đạt” 

của cá nhân - người phải giải quyết vấn đề. Như vậy, trên thực tế có thể xem “mong 

muốn tha thiết” v{ “mục đích cần đạt” l{ tương đương. Trong mục II.1, chúng ta đ~ 

biết “mong muốn tha thiết” của c| nh}n l{ ý nghĩ phản |nh “nhu cầu cấp b|ch” của 

cá nhân. Vậy, “mục đích cần đạt” trong định nghĩa vấn đề cũng l{ ý nghĩ phản ánh 

“nhu cầu cấp b|ch” của cá nhân. 

Cũng trong mục III.1, bằng quan sát và phân tích, có thể thấy: “Cuộc đời của 

mỗi người, không loại trừ ai, từ d}n thường đến những người giàu nhất, những 

người l~nh đạo cao nhất, là chuỗi các vấn đề cần giải quyết, chuỗi các quyết định 

cần phải ra”. 

Có câu hỏi đặt ra: “Tại sao cuộc đời của mỗi cá nhân lại có nhiều vấn đề như 

vậy?”. C}u trả lời l{: “Vì c| nh}n có nhiều nhu cầu”. Trên con đường thỏa mãn các 

nhu cầu của mình, cá nhân gặp các vấn đề, giải quyết được chúng các nhu cầu cá 

nhân mới được thỏa mãn. Hoặc, trên đường thỏa mãn các nhu cầu của mình, cá 

nhân phải tự đặt ra các vấn đề, giải quyết được chúng các nhu cầu cá nhân mới thỏa 

mãn. Như chúng ta đ~ biết, với thời gian, số lượng các nhu cầu của cá nhân ngày 

c{ng tăng. Điều n{y cũng có nghĩa, với thời gian số lượng các vấn đề của cá nhân 

cũng ng{y c{ng tăng. 

Trong mục I.1, chúng ta đ~ biết rằng để có được hạnh phúc thật sự bền vững, 

mong muốn tha thiết của cá nhân phải chính đ|ng v{ c|ch thực hiện đạt được 

mong muốn tha thiết chính đ|ng cũng phải chính đ|ng. Chính đ|ng được hiểu là 

phải tuân theo quy luật, pháp luật, các chuẩn mực đạo đức… Như vậy, hạnh phúc 

thật sự bền vững nhìn theo cách tiếp cận tư duy s|ng tạo (tương đương với “tư duy 
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sáng tạo” là “qu| trình suy nghĩ giải quyết vấn đề và ra quyết định”) “mục đích cần 

đạt” đề ra trong lời phát biểu vấn đề cũng phải chính đ|ng. Nói c|ch kh|c, nhìn 

theo cách tiếp cận tư duy sáng tạo, để có được hạnh phúc thật sự bền 

vững, qu| trình đề ra mục đích cần đạt trong lời phát biểu vấn đề, suy 

nghĩ, h{nh động giải quyết vấn đề và ra quyết định đều phải chính đ|ng. 

Tinh thần chung là nếu như cuộc đời của mỗi người là chuỗi các vấn đề cần 

giải quyết, chuỗi các quyết định cần phải ra thì hạnh phúc của mỗi người 

tùy thuộc nhiều vào việc người đó đặt vấn đề, suy nghĩ, h{nh động giải 

quyết vấn đề và ra quyết định chính đ|ng như thế nào trong suốt cuộc đời 

của mình. 

Rất tiếc, phương ph|p giải quyết vấn đề và ra quyết định của phần lớn mọi 

người hiện nay l{ phương ph|p thử và sai: sau một số lần sai (không hài lòng) mới 

có lời giải đúng (h{i lòng). Điều n{y có nghĩa “hạnh phúc” chỉ đạt được sau một số 

lần “khổ”, có lẽ vì thế, đời là bể khổ, thỉnh thoảng mới có niềm vui. Do vậy, phương 

pháp thử và sai hoàn toàn không thích hợp để có được hạnh phúc thật sự 

bền vững, liên tục. Điều này thể hiện qua các ví dụ sau: 

Ngay đối với các nhà nghiên cứu rất đ|ng kính trọng, rất nhiều các phát minh, 

sáng chế của họ ra đời cũng bằng phương ph|p thử v{ sai. Cho đến nay, Edison vẫn 

l{ người có nhiều sáng chế nhất: 1.093 patent v{ được mệnh danh l{ người có thể 

sáng chế ra mọi thứ. Nhà sáng chế Nikola Tesla có một thời gian cùng làm việc với 

Edison, kể lại: “Nếu như Edison cần phải tìm c|i kim rơi xuống đống rơm, ông sẽ 

không mất thời gian để x|c định xem khả năng lớn nhất cái kim có thể nằm ở đ}u. 

Không chậm trễ, với sự siêng năng, vội vã của con ong, ông lần lượt xem xét từng 

cọng rơm một cho tới khi tìm thấy cái kim thì thôi. Cách làm việc của ông rất kém 

hiệu quả: ông có thể bỏ ra rất nhiều thời gian và sức lực m{ không thu được gì, nếu 

không phải là sự tình cờ may mắn giúp ông ta”. Khi Edison có ý định l{m đèn ph|t 

sáng nhờ sự đốt nóng, ông đ~ thực hiện hơn 9.000 thí nghiệm và câu nói cửa miệng 

của ông là: “Tôi sẽ thử mọi thứ, kể cả miếng phó m|t Limburger”. Để sáng chế ra ắc-

quy kiềm, Edison đ~ phải làm tới 50.000 thí nghiệm, chưa kể tới những phương |n 

trong đầu ông kiểu “Nếu ta thử làm thế n{y thì sao?” Ông cũng công nhận, trung 

bình một sáng chế lớn của ông phải làm mất bảy năm. Không phải ngẫu nhiên, 

chính Edison giải thích: “Trong c|c công trình của tôi 99% là mồ hôi và chỉ 1% là 

cảm hứng”. Tuy nhiên, Edison không làm việc một mình mà tập thể lớn đến ngàn 

người thực hiện việc thử theo sự phân công của ông. 

G.S. Altshuller có nêu nhiều minh họa về phương ph|p thử và sai, ví dụ, ở Liên 
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Xô, có lần đ~ thực hiện một thí nghiệm độc đ|o. Người ta tập trung khoảng 60 nhà 

sáng chế thuộc các ngành nghề khác nhau v{ đề nghị họ cùng giải một bài toán. Kết 

quả: không ai giải được. Nhưng điều thú vị là ở chỗ xem họ giải như thế nào? Thì ra 

họ cũng đi tìm lời giải một cách mò mẫm, thử lần lượt hết phương |n n{y đến 

phương |n kh|c không định hướng. 

Bạn đọc thử tưởng tượng sân bay với lịch bay 150 chuyến một ngày. Hành 

kh|ch đ~ yên vị trên các ghế ngồi, bảng điện bật sáng dòng chữ “Không hút thuốc! 

Đề nghị quý kh|ch c{i d}y an to{n!”. Nhưng trong 100 chuyến bay, các cô tiếp viên 

hàng không duyên dáng, lịch sự thông báo: “Th{nh thật xin lỗi quý khách, rất tiếc, 

chuyến bay phải bãi bỏ do trục trặc kỹ thuật”. 50 máy bay còn lại cất c|nh được, 

nhưng liền sau đó 49 chiếc phải hạ cánh ngay và chỉ có một chiếc bay đến được 

đúng th{nh phố mà nó cần đến. 

Bạn đọc chắc sẽ phản đối: “L{m gì có s}n bay như vậy!” V}ng, đúng l{ không có 

s}n bay như vậy. 

Bạn đọc thử tưởng tượng một công ty xây dựng, được cung cấp đủ nguyên vật 

liệu v{ phương tiện để h{ng năm x}y 150 tòa nh{ cao tầng. Cuối mỗi năm, b|o c|o 

cho biết, 100 tòa nhà bị sập ngay trong quá trình thi công, 49 tòa nhà khác chỉ có 

thể dùng vài tầng dưới và chỉ một tòa nh{ được nghiệm thu đạt yêu cầu. 

Bạn đọc lại phản đối: “L{m gì có công ty x}y dựng như thế!” V}ng, đúng l{ 

không có công ty xây dựng như thế. 

Nhưng trong lĩnh vực sáng tạo nói chung, tư duy s|ng tạo nói riêng, độ tin cậy 

v{ tính điều khiển thấp do không có các công cụ tư duy s|ng tạo tốt lại khá phổ 

biến. Dưới đ}y xin trích những dòng từ bài báo của Chủ tịch Hội đồng trung ương 

“Hội các nhà sáng chế và hợp lý hóa toàn liên bang”, Liên Xô trước đ}y: “H{ng năm, 

ở nước ta thực hiện khoảng150.000 các nghiên cứu phát triển kỹ thuật mới. Gần hai 

phần ba số đó phải bỏ trong giai đoạn thí nghiệm hoặc thử nghiệm mẫu mới (do thử 

thấy sai – người viết), làm lãng phí rất nhiều vốn đầu tư của nh{ nước. Trong số các 

nghiên cứu đến được giai đoạn áp dụng thì 85% chỉ dùng ở một hoặc hai nhà máy và 

chỉ 2% được dùng ở 5 nhà máy trở lên”. 

P.X.Alexanđrov, nguyên Chủ tịch Viện hàn lâm khoa học Liên Xô cũng khẳng 

định: “Qu| trình s|ng tạo là công việc, ở đó, những cố gắng không thành công chiếm 

tới 99% các nỗ lực sáng tạo và chỉ thỉnh thoảng mới có thành công ngắn ngủi. Thành 

công đó giống như hạt c|m v{ng có được sau khi đ~ đ~i nhiều tấn c|t”. Hay như 

Rousseau nhận xét: “Có cả h{ng ng{n con đường dẫn đến cái sai, chỉ có một con 

đường dẫn đến ch}n lý”. 
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Có một điều may mắn: lời giải c|c b{i to|n sau khi đ~ tìm ra bằng phương ph|p 

thử v{ sai, được công bố, lưu trữ, phổ biến, đưa v{o chương trình dạy trong các nhà 

trường để những người khác và các thế hệ sau sử dụng ngay, không phải giải lại 

chúng bằng phương ph|p thử v{ sai. Đ}y l{ thuận lợi của người đi sau, nếu biết kế 

thừa. Rất tiếc, có những bài toán là những b{i to|n m{ c|c nước đi trước đ~ gặp, đ~ 

giải, thay vì kế thừa, nhiều người có trách nhiệm ở nước ta đi giải lại một cách mò 

mẫm thử và sai. 

Bạn đọc có thể nhận ra phương ph|p thử và sai khi nhớ lại thời đi học (phổ 

thông, đại học) mình giải c|c b{i to|n như thế nào hoặc đọc báo chí thấy các hiện 

tượng xây rồi đập, nhập rồi tách, tách rồi nhập, quyết định sau sửa quyết định 

trước trong một thời gian rất ngắn, cấm rồi cho, cho rồi cấm và nhiều thứ cứ phải 

sửa đi sửa lại mà vẫn không đạt. Thử và sai thành hiện tượng xã hội, nhiều đến nỗi, 

trên b|o Lao Động Xu}n 1998 có đăng vế ra đ~ có từ nhiều năm trước “Sai đ}u sửa 

đó, sai đó sửa đ}u, sửa đ}u sai đó” và vế đối của nhà giáo lão thành Nguyễn T{i Đại, 

Nghệ An: “Lấy thu bù chi, lấy chi bù thu, bù thu lấy chi”. 
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Chương IV: Hạnh phúc: nhìn theo sự kết hợp của hai 
cách tiếp cận đ~ trình b{y 

IV.1. Sự cần thiết kết hợp hai cách tiếp cận đ~ trình b{y 

Theo cách tiếp cận thứ nhất, nhìn theo “nhu cầu c| nh}n v{ h{nh động của cá 

nhân nhằm thỏa mãn nhu cầu c| nh}n” (xem Chương II), chúng ta biết, để đạt được 

hạnh phúc thật sự bền vững cần có các xúc cảm đủ độ, thói quen tự nguyện chính 

đ|ng thúc đẩy các hành động chính đ|ng l{m thỏa mãn các nhu cầu chính đ|ng. 

Cách tiếp cận này có thiếu sót l{ chưa tính đến tư duy của người. Ví dụ, chỉ riêng 

việc x|c định, đ|nh gi| một đối tượng có chính đ|ng hay không chính đ|ng đ~ phải 

cần sự tham gia của tư duy. Bởi vì, để biết một đối tượng có tuân thủ các quy luật, 

pháp luật, các chuẩn mực đạo đức… hay không, người ta phải dùng ý thức (tư duy) 

được hình thành nhờ giáo dục-đ{o tạo, hiểu theo nghĩa rộng. 

Theo cách tiếp cận thứ hai, nhìn theo “tư duy s|ng tạo (quá trình suy nghĩ giải 

quyết vấn đề và ra quyết định)” (xem Chương III) để đạt được hạnh phúc thật sự 

bền vững, cần đề ra được vấn đề chính đ|ng, có qu| trình suy nghĩ, h{nh động giải 

quyết vấn đề và ra quyết định chính đ|ng. 

Tuy có nói đến h{nh động, nhưng c|ch tiếp cận thứ hai chỉ đề cập đến hành 

động thực hiện ý tưởng của phương ph|p thử v{ sai m{ không quan t}m đến cơ 

chế thúc đẩy hoặc ngăn chặn h{nh động nhờ nhu cầu, xúc cảm, thói quen tự nguyện 

của cách tiếp cận thứ nhất. Trong khi đó, nghiên cứu h{nh động không thể bỏ qua 

cơ chế n{y vì tư duy không phải là nguồn gốc, nguyên nhân và động lực thúc đẩy 

h{nh động. 

Mục đích c|c hoạt động của con người là tạo sự phát triển trên thực tế. Nói 

cách khác, c|i đích cần nhắm đến l{ h{nh động giải quyết vấn đề và kết quả 

của h{nh động đó được thực tế tiếp nhận tạo ra sự phát triển bền vững, 

chứ không dừng lại ở tư duy giải quyết vấn đề. Bởi vì, thực tiễn mới là 

tiêu chuẩn của chân lý. 

Không phải ngẫu nhiên về con người, người ta không chỉ nói đến “bộ óc” m{ 

còn nói đến “đôi tay” tượng trưng cho h{nh động thực hiện ý tưởng. Như vậy, chuỗi 

các công việc giải quyết vấn đề cần thực hiện như sau (xem Hình 10): 
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Hình 10: Chuỗi các công việc cần thực hiện 

Hình 10 mô tả qu| trình suy nghĩ v{ h{nh động giải quyết vấn đề và ra quyết 

định một c|ch đầy đủ theo thời gian. Nếu thực hiện xong giai đoạn , bài toán cụ 

thể cho trước có thể xem là giải xong hay còn gọi bằng thuật ngữ chuyên môn l{ đổi 

mới hoàn toàn (full innovation). 

Đến đ}y, có c}u hỏi nảy sinh: “Liệu ý tưởng giải pháp cho vấn đề, sau khi tìm ra, 

có nhất định l{m người giải bài toán và những người liên quan tự động h{nh động 

thực hiện, biến ý tưởng đó th{nh hiện thực trên thực tế không?”, nói rộng ra, “Tư duy 

(thể hiện dưới dạng c|c ý nghĩ) có điều khiển h{nh động theo ý mình không? Có sự 

nhất quán giữa tư duy v{ h{nh động không?”. Câu trả lời là: “Không, bởi vì tư duy, 

mà cụ thể l{ c|c ý nghĩ (ý tưởng) không phải là nguồn gốc, động lực, nguyên nhân 

khởi đầu của h{nh động”. Minh chứng cho câu trả lời là những lý lẽ sau: 

 C|c động vật, đặc biệt, c|c động vật cấp thấp có tư duy đ}u m{ vẫn có các 

h{nh động. 

 Tư duy nảy sinh khi người ta có vấn đề nhưng ngay cả khi không có vấn đề 

(tư duy không l{m việc) người ta vẫn h{nh động. 

 Sự không nhất quán giữa c|c ý nghĩ v{ h{nh động thể hiện trong thành ngữ 

“nghĩ một đằng, làm một nẻo”. 

 Từ ngữ (ngôn ngữ) có chức năng thể hiện c|c ý nghĩ. Nếu một người không 

cố tình nói dối thì lời nói của người đó thể hiện ý nghĩ của người đó. Về lời nói 

(phản |nh ý nghĩ) v{ việc l{m (h{nh động) không có sự nhất qu|n, được thể hiện 

trong các thành ngữ sau: “nói một đằng, làm một nẻo”; “nói không đi đôi với l{m”; 

“nói thì có, mó thì không”; “lời nói gió bay”; “hứa lèo”; “nói lời phải giữ lấy lời, đừng 
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như con bướm đậu rồi lại bay”; “hứa hươu, hứa vượn”; “hứa trăng, hứa cuội”; “nói 

vậy mà không phải (làm) vậy”; “nói như rồng leo, l{m như mèo mửa”; “nói hay không 

tày làm tốt”; “nói như ph|o, l{m như l~o”; “nói trăm thước không bằng bước một 

gang”. 

 Bạn còn có thể nghiệm với chính mình: trong cuộc đời của bạn, có phải bạn 

từng nhiều lần có những dự định, ước mơ dưới dạng c|c ý nghĩ trong đầu nhưng 

trên thực tế, bạn không h{nh động để thực hiện những dự định, ước mơ đó. Hoặc 

ngược lại, có những lúc trong đầu bạn có những ý định xấu kiểu như phải đ|nh cho 

thằng A một trận, phải lấy trộm cái này, phải quay cóp để có điểm cao… nhưng bạn 

không h{nh động thực hiện những ý định đó. 

 Khi hỏi những người phạm các tội như ăn cắp, ăn trộm, giết người, buôn lậu, 

đút lót, tham nhũng…: “Anh (chị) trước khi gây án có biết rằng h{nh động như thế là 

sai không?”. Họ đều trả lời rằng: “Biết l{ sai”. Trong óc họ đều có ý nghĩ “không được 

h{nh động sai như thế”, nhưng trên thực tế họ vẫn cứ h{nh động sai. Nhiều người 

mãn hạn tù về vẫn tiếp tục tái phạm, mặc dù trong đầu họ đều có ý nghĩ “t|i phạm 

l{ sai”. 

Không phải ngẫu nhiên, nhà khoa học thần kinh I.M. Setrenov cho rằng: “Sự 

công nhận ý nghĩ của con người là nguyên nhân của h{nh động, đấy là sự dối tr| vĩ 

đại nhất”. 

Tóm lại, tư duy (c|c ý nghĩ) không phải là nguồn gốc, động lực, nguyên 

nhân khởi đầu của h{nh động và phải căn cứ v{o h{nh động việc làm của 

một người, mới có thể đ|nh gi| được người đó một cách tin cậy, chính 

xác nhất. 

Có lẽ vì vậy, khi xây dựng luật pháp, nhiều nước trên thế giới đưa ra c|c biện 

pháp trừng phạt v{ khen thưởng căn cứ theo h{nh động việc làm của cá nhân chứ 

không căn cứ v{o tư duy (c|c ý nghĩ) của c| nh}n đó. Chẳng hạn, trừng phạt hành 

động vượt đèn đỏ chứ không trừng phạt ý nghĩ vượt đèn đỏ hay lời nói vượt đèn 

đỏ. Người ta công nhận và thực thi quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do 

báo chí, mà thực chất là quyền tự do thể hiện c|c ý nghĩ dưới các hình thức khác 

nhau: trong đầu, lời nói, chữ viết. Chưa kể, tự do ý nghĩ còn tạo điều kiện cho nhiều 

ý tưởng sáng tạo ra đời. 

Ở nước ta, có những người tuy không nói ra: “Tư duy (c|c ý nghĩ) l{ nguồn gốc, 

động lực, nguyên nhân trực tiếp của h{nh động. Trong đầu (trí nhớ) của người nào 

có càng nhiều ý nghĩ tốt thì người đó có c{ng nhiều h{nh động tốt. Do vậy, phải đưa 

v{o đầu người ta thật nhiều c|c ý nghĩ tốt”, nhưng xét về việc làm, họ đang l{m như 
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thế: nhồi nhét c|c ý nghĩ tốt v{o đầu của người học và cho rằng c|c ý nghĩ tốt l{ đủ 

để có c|c h{nh động tốt. Kết quả của việc làm này có thể dẫn đến câu chuyện dưới 

đ}y, ở đó, c|c ý nghĩ tốt không dẫn đến c|c h{nh động tốt: 

✽ “Sân trường PTTH Thái Phiên (Đà Nẵng) rợp mát bóng phượng vĩ hôm 

16/7/1995 đã trở thành pháp đình để xét xử chính một học sinh của trường. Đó là 

V.N.M, học sinh lớp 11, do đã đánh thầy giáo của mình ngay trong phòng thi. 

Có mặt tại phiên tòa, chứng kiến cảnh M. đứng trước vành móng ngựa trả lời 

những câu hỏi của hội đồng xét xử, chúng tôi và hàng trăm người khác đã quá đỗi 

ngạc nhiên trước những… hiểu biết của bị cáo. 

Cái đập vào mắt anh khi bước vào trường, vào lớp là gì? 

–Thưa, đó là câu châm ngôn: “Tiên học lễ, hậu học văn”. 

Anh hiểu thế nào về câu “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”? 

–Thưa, tôi hiểu đó là “một chữ là thầy mà nửa chữ cũng là thầy của mình”. 

Một trong những truyền thống quí báu của dân tộc ta mà mọi người đều biết, anh 

có biết không và có hiểu không? 

–Thưa, đó là truyền thống tôn sư trọng đạo. Tôi hiểu sư tức là thầy dạy và đạo là 

đạo lý. 

Giỏi! Thế xưa nay, người Việt Nam thường hay nói đến một mối quan hệ trong xã 

hội bằng ba chữ. Anh có biết không? 

–Thưa biết, đó là: quân – sư – phụ. Nước phải có vua. Cha mẹ sinh ra hình hài, 

nhưng không có thầy thì chẳng nên người. 

Rất giỏi! Cái gì anh cũng biết, thế thì tại sao anh lại đánh thầy của mình? 

–Thưa, em “vô ý”… 

Tòa đã tuyên phạt V.N.M. 18 tháng tù giam. Cậu học trò có thể được coi là thông 

minh qua những câu đối đáp trên đã lý giải hành vi bạo lực của mình bằng sự “vô ý”. 

Cái “vô ý” đó được diễn tả trong cáo trạng là: khi cậu quay cóp nhiều lần, giám thị nhắc 

nhở, thì cậu đánh vào mặt thầy, rồi sau đó dùng ghế phang tiếp. Lúc nhiều thầy, cô 

khác đến can gián, cậu dọa sẽ đốt nhà thầy giáo… 

Tội thì phải chịu. Nhưng điều làm tôi cũng như các bậc phụ huynh, giáo viên có 

mặt hôm ấy băn khoăn chính là sự hiểu biết và hành động của bị cáo 17 tuổi. Cậu biết 

hết, thuộc hết những gì đã được học, được đọc về lễ, về sư, về đạo, nhưng hành động 
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thì ngược lại. Đáng buồn là chỗ đó. 

Phải chăng những điều cậu biết, cậu học qua những trang sách, những lời rao 

giảng trong học đường về đạo lý đã không còn đủ sức nhập vào tâm, thành một sức 

mạnh đạo đức trong M. và trong khá nhiều bạn trẻ như M.? Hay truyền thống “tôn sư 

trọng đạo” cao quí ngàn năm đã bị xói mòn theo thời cuộc, đến mức chỉ còn quá ít sự 

thiêng liêng đằng sau những ngôn từ cao quí đó? Và vì vậy, không ít những đứa trẻ 

mới lớn lên dù có tiếp nhận đầy đủ, dù thuộc lòng những lời giáo huấn, vẫn không xác 

tín được niềm tin đạo đức? 

Phải vậy không, hay còn do cái gì khác nữa?…” 

(Bài báo “Phiên tòa giữa s}n trường” của Đo{n Chạn, đăng trên b|o Tuổi Trẻ 

Chủ Nhật ngày 30/7/1995). 

Từ những gì trình bày ở trên, có thể thấy cả hai cách tiếp cận hạnh phúc đều có 

những thiếu sót nhất định. Cách tiếp cận nhu cầu-h{nh động thì thiếu tư duy; c|ch 

tiếp cận tư duy thì thiếu cơ chế h{nh động là chuỗi nhu cầu-xúc cảm-thói quen tự 

nguyện-h{nh động. Để nghiên cứu hạnh phúc đúng hơn, cần kết hợp hai cách tiếp 

cận đ~ trình b{y vì chúng bổ sung cho nhau. Điều này thể hiện trên thực tế l{ “tư 

duy” phải được đưa thêm v{o chuỗi nhu cầu-xúc cảm-thói quen tự nguyện-hành 

động đ~ có (xem hình 8). Tiếp dưới đ}y, người viết trình bày mô hình kết hợp cả 

hai cách tiếp cận. 

IV.2. Chuỗi nhu cầu-h{nh động với tư duy hiện có: đời là 
bể khổ 

Hình 11 dưới đ}y l{ mô hình chuỗi nhu cầu-xúc cảm-thói quen tự nguyện-hành 

động (xem hình 8) khi có thêm tư duy. Hình 11 cũng chính l{ sự kết hợp cả hai cách 

tiếp cận đ~ trình b{y: c|ch tiếp cận nhu cầu-h{nh động thỏa mãn nhu cầu và cách 

tiếp cận quá trình suy nghĩ giải quyết vấn đề và ra quyết định (tư duy s|ng tạo). 

Trong mục n{y, người viết trình bày tư duy hiện có, hiểu theo nghĩa, đấy l{ tư 

duy mà phần lớn mọi người hiện nay đang sử dụng - phương ph|p thử và sai (xem 

mục III.3), đặt trong sự hoạt động của chuỗi nhu cầu-h{nh động. 
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Hình 11: Chuỗi nhu cầu–hành động khi có tư duy: tư duy sáng tạo hiện có 

Mô hình trên cho biết những điểm sau: 

1) Khi không dùng tư duy thì con người cũng có phần giống động vật 

Điều này có thể hiểu được vì trên Hình 11, nếu bỏ tư duy v{ c|c mối liên kết 

giữa tư duy v{ c|c yếu tố khác thì chúng ta sẽ có Hình 8, là chuỗi nhu cầu–hành 

động khi chưa có tư duy, d{nh cho động vật và dành cho những người có tư duy m{ 

không dùng. Bình thường mà nói, khi không có vấn đề thì người ta không dùng tư 

duy. Tuy nhiên, có những người không dùng tư duy ngay cả khi có vấn đề. William 

Drummond nhận xét: “Ai không suy nghĩ l{ người cuồng tín; ai không thể suy nghĩ l{ 

kẻ đần; ai không d|m suy nghĩ l{ nô lệ”. 

Có thể l{m rõ hơn c}u nói trên: “Ai có khả năng tự đặt hoặc nhận câu hỏi từ 

người khác để suy nghĩ m{ không tự đặt hoặc từ chối câu hỏi để không suy nghĩ, đấy 

l{ người cuồng tín; ai không thể tự đặt câu hỏi hoặc không thể nhận câu hỏi từ 

người khác để suy nghĩ, đấy là kẻ đần; ai không dám tự đặt hoặc nhận câu hỏi từ 

người khác (vì sợ chẳng hạn) để suy nghĩ, đấy là nô lệ”. 

Ngoài những loại người trên, còn có thể có những loại người kh|c có tư duy 

nhưng không dùng hoặc ít dùng. Thực tế cho thấy, số lượng người thường xuyên sử 

dụng tư duy không nhiều. Số lượng người tư duy một cách hiệu quả lại c{ng ít hơn. 
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Chưa kể, loại tư duy trực quan-h{nh động thường được sử dụng nhiều hơn loại tư 

duy duy nhất con người mới có: tư duy từ ngữ-lôgích. 

2) Tư duy xuất hiện như l{ công cụ mới của con người dùng để giải 

quyết vấn đề 

So hình vẽ mô hình nhu cầu–h{nh động khi có tư duy (Hình 11) với Hình 8, 

chúng ta thấy ô tư duy c| nh}n l{ mới. Hình 11 cũng mô tả các mối liên kết của tư 

duy với các yếu tố cá nhân khác. 

Đi v{o cụ thể chúng ta có thể thấy: 

C|c đường từ  đến  là như nhau trên cả hai Hình 11 và 8. 

Trên Hình 11, đường  và  chỉ mô tả một cách hình thức chuỗi đầy đủ từ 

nhu cầu đến h{nh động có đi qua tư duy. 

C|c đường , ,  và  mô tả c|c t|c động của các yếu tố khác như nhu 

cầu, xúc cảm, thói quen tự nguyện, h{nh động lên tư duy. C|c đường , ,  và 

 mô tả t|c động của tư duy lên c|c yếu tố khác. 

Đường  mô tả thông tin đầu v{o đến từ thế giới bên ngo{i (môi trường) là 

các thông tin về các vấn đề (b{i to|n), được cá nhân tiếp thu thông qua các giác 

quan, còn đường  mô tả thông tin đầu ra là các thông tin về ý tưởng lời giải, 

quyết định của c| nh}n thường ở dưới dạng lời nói, chữ viết, ký hiệu, hình vẽ… tác 

động lên thế giới bên ngo{i (môi trường). 

Nếu nhìn tư duy dưới góc độ là công cụ mới của con người dùng để giải quyết 

vấn đề thì ở đ}y có hai loại vấn đề thuộc hai thế giới: thế giới bên trong và thế giới 

bên ngo{i con người. 

Các vấn đề thuộc thế giới bên trong con người là các vấn đề thuộc các yếu tố 

nhu cầu, xúc cảm, thói quen tự nguyện c| nh}n. Tư duy giải quyết các vấn đề thuộc 

thế giới bên trong thông qua c|c tương t|c với các yếu tố đó (xem c|c đường , 

; , ; ,  ). Các vấn đề thuộc thế giới bên trong con người chính là các vấn đề 

con người phải chiến thắng chính mình, làm chủ chính mình. Đ}y l{ những vấn đề 

rất khó. Không phải ngẫu nhiên có c|c c}u nói như: “Chiến thắng vạn quân ngoài 

chiến trường không bằng chiến thắng chính bản th}n mình” hoặc “Chiến thắng vĩ đại 

nhất là chiến thắng chính bản th}n mình”. 

Các vấn đề thuộc thế giới bên ngoài con người được tư duy giải quyết nhờ 

sự tương t|c thông tin với thế giới bên ngo{i (xem c|c đường . ). Các vấn đề 

thuộc thế giới bên ngoài là các vấn đề thuộc c|c lĩnh vực tự nhiên, xã hội m{ tư duy 
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cần nhận thức và biến đổi. 

Chức năng giải quyết vấn đề thuộc thế giới bên ngoài của tư duy có thể được 

mô tả bằng hình vẽ tư duy c| nh}n, lấy từ Hình 11 v{ được giải thích cụ thể hơn 

(xem Hình 12). 

Thông tin đầu v{o (đường , xem Hình 11 và 12) được hiểu là các thông tin, 

chủ yếu, dưới dạng từ ngữ, hình vẽ, ký hiệu có trong lời phát biểu bài toán thuộc 

thế giới bên ngoài cần giải, được tư duy c| nh}n tiếp thu thông qua các giác quan. 

 

Hình 12: Hoạt động giải quyết vấn đề của tư duy 

Thông tin đầu ra (đường , xem Hình 11 và 12) l{ (c|c) ý tưởng giải bài toán 

của đầu v{o (đường ) thuộc thế giới bên ngo{i (môi trường) được thể hiện, chủ 

yếu, cũng dưới dạng từ ngữ, ký hiệu, hình vẽ được tư duy c| nh}n thông qua các 

giác quan phát ra. 

Tư duy c| nh}n l{m công việc suy nghĩ giải b{i to|n có nghĩa l{ thực hiện việc 

hiểu, xử lý, biến đổi theo lôgích nhất định thông tin đầu vào  th{nh thông tin đầu 

ra  và “việc biến đổi theo lôgích nhất định” cũng diễn ra dưới hình thức từ ngữ, 

hình vẽ, ký hiệu là chủ yếu. 

Tư duy hiện có làm việc với năng suất và hiệu quả thấp do sử dụng phương 

pháp thử và sai. Điều n{y được thể hiện: đường  vẽ dưới dạng đường gạch–gạch 

chứ không phải đường liên tục. Ngoài ra còn có những bài toán vừa thuộc thế giới 

bên trong vừa thuộc thế giới bên ngo{i con người. 

Tư duy xuất hiện là do sự đòi hỏi của c|c động vật cao cấp cần có thêm công cụ 

để giải quyết các vấn đề của mình. Sự đòi hỏi này gặp được những điều kiện thuận 

lợi để biến thành hiện thực. Đấy là những đột biến, thay đổi lớn của c|c động vật tổ 

tiên lo{i người như kích thức n~o tăng đ|ng kể; chuyển sang đi thẳng; giải phóng và 

phát triển đôi tay chế tạo các công cụ (bằng đ|); lao động; nảy sinh ngôn ngữ giao 
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tiếp, phản |nh ý nghĩ. 

3) Tư duy kế thừa và phát triển phương ph|p thử v{ sai đ~ có trong tự 

nhiên 

Trong tự nhiên, các sinh vật đều có nhu cầu tồn tại, tiến hóa và phát triển. Để 

thỏa mãn các nhu cầu này, hàng loạt các vấn đề xuất hiện và cần phải được giải 

quyết. Đấy có thể là các vấn đề tìm kiếm thức ăn, nước uống, tự bảo vệ chống lại các 

kẻ thù, thích nghi hơn với môi trường (nếu môi trường không thay đổi), đối phó 

với c|c thay đổi của môi trường, duy trì nòi giống, làm cho nòi giống ngày càng 

mạnh hơn, ho{n thiện hơn… 

Phương ph|p chung để giải các bài toán nói trên trong tự nhiên l{ phương 

pháp thử và sai (trial and error method) mà nội dung cơ bản của nó như sau: 

“Khi có vấn đề, nếu mọi cái vẫn như cũ thì vấn đề vẫn còn đó. Do vậy, vấn đề chỉ 

có thể giải quyết được khi có những thay đổi. Những thay đổi này là những phép thử. 

Số phép thử càng nhiều, c{ng đa dạng thì xác suất có phép thử đúng là lời giải càng 

lớn. Công việc chọn lọc tự nhiên làm nhiệm vụ đ{o thải các phép thử sai và giữ lại các 

phép thử đúng (giải pháp của vấn đề)”. 

Đi v{o cụ thể, những thay đổi (những phép thử) có thể l{ đưa ra c|c h{nh động 

khác nhau mà những h{nh động nào không thỏa mãn nhu cầu sẽ không được lặp 

lại, còn những h{nh động nào thỏa mãn nhu cầu được giữ lại, hình thành những tập 

tính có lợi (xem chuỗi nhu cầu–h{nh động khi chưa có tư duy trên Hình 8). Những 

phép thử cũng có thể l{ l{m tăng số lượng các cá thể có trong giống, loài nhờ tăng 

khả năng giao phối, sinh sản của bố, mẹ để lỡ có những cá thể con thực hiện các 

h{nh động sai bị tiêu diệt thì giống, lo{i đó vẫn tồn tại. Những phép thử còn có thể 

l{ c|c đột biến, biến dị di truyền tạo ra các khả năng, giống, loài mới. Ví dụ: 

Tổ tiên của loài ngựa là một loại thú nhỏ, ch}n có năm ngón, những ngón đó lại 

có vuốt nhọn, giúp ích cho nó đi dễ dàng trên mặt đất gồ ghề trong rừng. Khi các 

rừng c}y thưa thớt dần, nhường chỗ cho các thảo nguyên, tổ tiên của ngựa bắt buộc 

phải đi ra những chỗ trống trải. Ở đó, nếu gặp nguy thì không có chỗ ẩn nấp: chỉ 

còn cách thoát nạn là chạy trốn. Các bộ phận cơ thể của tổ tiên ngựa dần thay đổi: 

chân dài ra, chỉ còn lại có một ngón với móng rất cứng để chạy nhanh. Tương ứng 

với chân dài, cổ cũng d{i ra để gặm được cỏ. Răng ngựa cũng biến đổi để có thể 

nghiền nát nhanh những thứ cỏ cứng mọc trên thảo nguyên. Sự phát triển c|c năng 

lực cơ thể của ngựa như ch}n, cổ v{ h{m răng đ~ trải qua thời gian năm mươi triệu 

năm mới hoàn thành và trả giá bằng rất nhiều cá thể bị chọn lọc tự nhiên đ{o thải. 
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Tư duy kế thừa phương ph|p tự nhiên thử và sai, thể hiện ở chỗ những phép 

thử bây giờ l{ c|c ý nghĩ (ý tưởng). Tư duy có thể đưa ra c|c ý tưởng kh|c nhau để 

từ đó tìm ra ý tưởng đúng (lời giải). 

4) Tư duy còn rất trẻ 

Chuỗi nhu cầu–h{nh động khi chưa có tư duy (xem Hình 8) dùng cho động vật 

m{ động vật đ~ tồn tại trên Tr|i Đất nhiều trăm triệu năm. Điều n{y có nghĩa chuỗi 

nhu cầu–h{nh động khi chưa có tư duy hoạt động với độ tin cậy, ổn định, tính bền 

vững cao. Trong khi đó, người thông minh gần với người hiện đại mới xuất hiện 

c|ch đ}y 40.000 năm. Tư duy chỉ con người mới có l{ tư duy từ ngữ–lôgích thì từ 

ngữ lời nói xuất hiện c|ch đ}y khoảng 10.000 năm, văn tự có c|ch đ}y khoảng 

5.000 năm, mầm mống của lôgích khoa học mới có c|ch đ}y 2.500 năm. Khoa học 

thực sự phát triển mạnh mẽ từ thế kỷ 17, nhiều khoa học cần thiết cho tư duy mới 

xuất hiện trong thế kỷ 20. Tư duy còn rất trẻ, do vậy, một mặt, tư duy còn 

chưa được hiểu rõ, nghiên cứu kỹ, thuần hóa, mặt kh|c, tư duy với 

những gì biết đến nay có những tiềm năng lớn chưa được khai thác. 

5) Tư duy t|c động lên h{nh động rất yếu 

Tư duy nằm ngoài trục nhu cầu–xúc cảm–thói quen tự nguyện–h{nh động. Như 

chúng ta biết, tư duy không phải là nguồn gốc, nguyên nhân khởi đầu, động lực của 

h{nh động. Trong khi đó, xúc cảm đủ độ, thói quen tự nguyện mới t|c động mạnh, 

nhanh, trực tiếp, cụ thể lên h{nh động, còn hơn cả nhu cầu (mặc dù nhu cầu là 

nguồn gốc của h{nh động). Có thể có những trường hợp tương quan sau giữa tư 

duy (viết tắt là TD), xúc cảm đủ độ (XC), thói quen tự nguyện (TQ) v{ h{nh động 

(HĐ) (xem Hình 13). 

 Trên hình vẽ, đường XC, TQ vẽ đậm hơn c|c đường khác và cùng chiều với 

đường HĐ. Điều này diễn tả xúc cảm đủ độ và thói quen tự nguyện có tác dụng chắc 

chắn trong việc thúc đẩy hoặc ngăn chặn h{nh động tương ứng. Do vậy, c|c đường 

XC, TQ hướng về hướng n{o thì đường HĐ hướng về hướng đó. 

 Đường TD thể hiện tư duy (ý nghĩ) của cá nhân. Ví dụ, trong đầu cá nhân có 

ý nghĩ cần thực hiện một h{nh động cụ thể n{o đó tốt (mũi tên đi từ trái sang phải) 

hoặc một h{nh động cụ thể nào khác xấu (mũi tên đi từ phải sang trái). 

 Trường hợp “a”, c| nh}n có ý định thực hiện h{nh động tốt, xúc cảm và thói 

quen tự nguyện cùng chiều nên trên thực tế h{nh động tốt được thực hiện. Ví dụ, 

gặp đèn đỏ, c| nh}n có ý nghĩ dừng xe lại, xúc cảm và thói quen tự nguyện của cá 

nh}n đồng hành với ý nghĩ đó, c| nh}n dừng xe lại. 
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 Trường hợp “b”, c| nh}n có ý định thực hiện h{nh động tốt, xúc cảm và thói 

quen tự nguyện có chiều ngược lại, vì xúc cảm và thói quen tự nguyện có tác dụng 

mạnh, h{nh động xấu theo xúc cảm và thói quen tự nguyện được thực hiện. Ví dụ, 

gặp đèn đỏ, c| nh}n có ý nghĩ dừng xe lại, nhưng xúc cảm và thói quen tự nguyện 

ngăn cản h{nh động theo ý nghĩ đó, c| nh}n phóng xe vượt đèn đỏ. Lúc này, với 

người hay vượt đèn đỏ, ý nghĩ dừng xe lại chỉ l{ ý nghĩ tho|ng qua. 

 

Hình 13: Một số trường hợp phản ánh mối liên hệ của tư duy với các yếu tố khác 

 Trường hợp “c”, c| nh}n có ý nghĩ thực hiện h{nh động xấu nhưng xúc cảm 

và thói quen tự nguyện lại tốt, nên trên thực tế cá nhân sẽ thực hiện h{nh động tốt. 

Ví dụ, gặp đèn đỏ c| nh}n có ý nghĩ vượt đèn đỏ nhưng xúc cảm và thói quen tự 

nguyện làm cá nhân dừng xe lại. Lúc n{y, ý nghĩ xấu chỉ l{ ý nghĩ tho|ng qua trong 

đầu của c| nh}n thường chấp hành luật an toàn giao thông. 

 Trường hợp “d”, c| nh}n có ý nghĩ thực hiện h{nh động xấu, xúc cảm và thói 

quen tự nguyện cùng chiều, cá nhân thực hiện h{nh động xấu l{ điều chắc chắn. Ví 

dụ, gặp đèn đỏ, c| nh}n có ý nghĩ phải vượt đèn đỏ, xúc cảm và thói quen tự nguyện 

vượt đèn đỏ dễ d{ng thúc đẩy c| nh}n có h{nh động vượt đèn đỏ. 

Đường trên Hình 11 diễn tả những h{nh động xuất phát từ tư duy. Theo 
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những gì vừa trình bày ở trên, cần hiểu rằng đ}y không phải là xuất phát từ chính 

tư duy thuần túy m{ l{ tư duy được đồng hành bởi xúc cảm đủ độ hoặc thói quen 

tự nguyện (xem Hình 13a, d), có thể tốt, có thể xấu, có thể đúng, có thể sai. 

6) Tư duy tương t|c với các yếu tố khác trong chuỗi nhu cầu–hành 

động 

Tư duy l{ yếu tố mới và còn rất trẻ so với các yếu tố kh|c như nhu cầu, xúc 

cảm, thói quen tự nguyện, h{nh động trong chuỗi nhu cầu–h{nh động. Chính vì vậy, 

các yếu tố kh|c t|c động lên tư duy mạnh hơn nhiều (có nghiên cứu cho rằng mạnh 

hơn khoảng gần trăm lần) so với tư duy t|c động ngược lại lên các yếu tố khác. 

Trên Hình 11, điều này thể hiện bằng c|c đường mũi tên , , ,  được vẽ liên 

tục còn c|c đường ngược lại , , ,  được vẽ gạch–gạch. Điều này cho thấy, 

tư duy bị ảnh hưởng rất nhiều bởi nhu cầu, xúc cảm, thói quen tự nguyện, là các 

yếu tố mang tính chủ quan. 

Theo định nghĩa (xem mục III.1), “tư duy l{ qu| trình phản ánh tích cực hiện 

thực…”. Hình 11 cho chúng ta thấy “hiện thực” đối với tư duy l{ cả hai thế giới: thế 

giới bên trong và thế giới bên ngo{i con người. Còn như thế n{o l{ tư duy “phản 

ánh tích cực” hiện thực. Cụm từ “phản ánh tích cực” được hiểu là phản ánh 

hiện thực một cách khách quan, chính xác, trung thực, đúng nội dung, 

bản chất, được thực tiễn kiểm chứng. 

Rất tiếc, nếu cứ để tự nhiên, không có t|c động gì thì tư duy của chúng ta rất 

chủ quan, có nghĩa l{ tư duy hiện có không có được đúng phẩm chất m{ định nghĩa 

tư duy yêu cầu. Có hai loại nguyên nh}n l{m tư duy rất chủ quan. 

Loại nguyên nhân thứ nhất thuộc về tính chủ quan của tư duy. Điều này thể 

hiện ở chỗ, các yếu tố tâm lý tham gia quá trình suy nghĩ giải b{i to|n như trí nhớ, 

tính liên tưởng, trí tưởng tượng, linh tính, tính ì, cách sử dụng ngôn ngữ, lôgích… ở 

những người khác nhau thì khác nhau, do vậy, họ phản ánh hiện thực cũng kh|c 

nhau. Trong khi, chỉ có những người n{o “phản ánh tích cực hiện thực” mới có thể 

đi đến lời giải, quyết định đúng. 

Loại nguyên nhân thứ hai thuộc về các yếu tố nhu cầu, xúc cảm và thói quen tự 

nguyện. Các yếu tố n{y cũng mang tính chủ quan cao: nhu cầu, xúc cảm và thói 

quen tự nguyện ở những người kh|c nhau cũng khác nhau. Các yếu tố này lại tác 

động lên tư duy (xem c|c đường , ,  trên Hình 11), l{m cho người suy nghĩ 

giải bài toán bị ảnh hưởng bởi chính các nhu cầu, xúc cảm, thói quen tự nguyện chủ 

quan của chính mình và phản ánh hiện thực nghiêng về phía bị t|c động bởi các yếu 

tố đó. Không phải ngẫu nhiên trong dân gian có những câu minh họa ý nói trên: 
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“bụng đói không có tai đ}u m{ nghe”, “của ai nấy xót”, “yêu nên tốt, ghét nên xấu”, 

“khi thương củ ấu cũng tròn, khi ghét bồ hòn cũng méo”, “no hết ngon, giận hết 

khôn”. Hay Nguyễn Du trong Truyện Kiều viết: “Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu; 

Người buồn cảnh có vui đ}u bao giờ”. 

Bạn đọc thử tưởng tượng có hai tờ giấy: một màu trắng, một màu vàng. Bạn 

cùng bôi lên hai tờ giấy một m{u đỏ: tờ giấy trắng trở thành tờ giấy đỏ, còn tờ giấy 

vàng trở thành tờ giấy màu da cam. Rõ ràng, tờ giấy màu trắng phản |nh m{u đỏ 

đúng như m{u đỏ có, còn tờ giấy màu vàng phản |nh m{u đỏ một cách sai lệch. 

Điều n{y có nghĩa, khi suy nghĩ giải bài toán, bạn phản ánh bài toán sai thì các ý 

tưởng giải pháp, các quyết định của bạn cũng sẽ sai. Có thể nói, đ}y l{ một trong 

những nguyên nhân chính của các phép thử sai trong phương ph|p thử và sai. Hãy 

cảnh giác với tư duy rất chủ quan của chính mình. 

Từ những gì trình bày ở trên, bạn đọc có thể thấy, có nhiều nguyên nhân dẫn 

đến phương ph|p suy nghĩ, h{nh động giải quyết vấn đề và ra quyết định là 

phương ph|p thử và sai. Các nguyên nhân chính gồm: tư duy còn rất trẻ so với các 

yếu tố khác có trong chuỗi nhu cầu-h{nh động nên hầu như chưa được điều khiển 

một cách chủ động bởi người suy nghĩ; tư duy rất chủ quan nên đưa ra c|c ý tưởng 

sai là chuyện bình thường; tư duy không phải là nguồn gốc, động lực và nguyên 

nhân của h{nh động cho nên suy nghĩ đúng, nhiều khi không biến th{nh h{nh động 

đúng; loại tư duy chỉ duy nhất con người mới có l{ tư duy từ ngữ-lôgích ít được sử 

dụng. 

Nếu cuộc đời của mỗi người là chuỗi các vấn đề cần giải quyết, chuỗi các quyết 

định cần phải ra và hạnh phúc của mỗi người tùy thuộc nhiều vào việc người đó 

suy nghĩ, h{nh động như thế n{o để giải quyết vấn đề và ra quyết định trong suốt 

cuộc đời của mình. Thì, rõ r{ng phương ph|p suy nghĩ, h{nh động thử và sai dùng 

để giải quyết vấn đề và ra quyết định không mang lại hạnh phúc thật sự bền vững 

m{ ngược lại, người suy nghĩ, h{nh động giải quyết vấn đề và ra quyết định thấy: 

đời là bể khổ, thỉnh thoảng mới có niềm vui, có khi những niềm vui đó l{ không bền 

vững. Không phải ngẫu nhiên, thống kê cho đến ngày nay cho thấy số lượng xúc 

cảm âm (không hài lòng) nhiều hơn một c|ch đ|ng kể số lượng xúc cảm dương (h{i 

lòng). Để xảy ra tình trạng vừa nêu có lỗi của các nghịch lý liên quan đến tư duy tồn 

tại đến nay. 

Các nghịch lý liên quan đến tư duy 

Nhìn theo quan điểm toàn nhân loại cũng như quan điểm c| nh}n: tư duy cực 

kỳ quan trọng. Bởi vì không có tư duy, con người chỉ là con vật v{ đ~ không có nền 
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văn minh nh}n tạo rực rỡ như ng{y nay. Nói c|ch kh|c, tư duy l{ phẩm chất và 

năng lực “người” nhất. Việc sử dụng tư duy tốt làm cho phần “con” ng{y c{ng giảm 

đi v{ phần “người” ng{y c{ng tăng lên. Thông thường, cái gì rất quan trọng thì cái 

đó được chú ý đầu tư đặc biệt (hiểu theo nghĩa rất rộng) để gìn giữ và phát triển. 

Tuy nhiên, trong thực tế có những điều thấy không hợp lý mà vẫn tồn tại, có khi dai 

dẳng. Người ta gọi chúng là những nghịch lý. Có một nghịch lý bao trùm lên lĩnh 

vực tư duy. Đấy là: 

 Rất quan trọng >< Không được chú ý xứng đáng 

Tư duy rất quan trọng nhưng lĩnh vực tư duy không được lo{i người và cá 

nh}n đối xử, đầu tư, ph|t triển một cách xứng đ|ng. Do vậy, nhìn chung, sự phát 

triển của nhân loại chưa phải đầy đủ, ổn định và bền vững, trong nhiều trường hợp 

đ~ phải trả giá rất đắt, nhiều vấn đề toàn cầu chưa được giải quyết. Nhìn trên bình 

diện con người cụ thể thì nhiều cá nhân vẫn còn trong bể khổ. 

Nghịch lý bao trùm nói trên thể hiện thành các nghịch lý cụ thể hơn. Dưới đ}y, 

người viết sẽ trình bày các nghịch lý đó. Chúng không đứng độc lập m{ đan quyện 

lẫn nhau hoặc cái này kéo theo cái kia. 

Chú ý thế giới bên trong ít >< Chú ý thế giới bên ngoài nhiều 

Nếu so s|nh ba lĩnh vực tự nhiên, xã hội v{ tư duy về số lượng những người 

làm việc, nghiên cứu, số công trình công bố, số tiền đầu tư… chúng ta có thể thấy 

những gì nhân loại d{nh cho lĩnh vực tư duy l{ không đ|ng kể. Dale Carnegie nhớ 

lại, ông cần có quyển sách về cách chiến thắng sự lo âu, phiền muộn (phần lớn là do 

suy nghĩ không hiệu quả – người viết). Ông v{o thư viện công cộng lớn của New 

York nằm trên Đại lộ 5 và phố 42. Ông hết sức ngạc nhiên khi thấy vỏn vẹn có 22 

quyển s|ch dưới tiêu đề “Lo }u, phiền muộn” (Worry). Trong khi đó, dưới tiêu đề 

“Giun” (Worms) ông tìm được tới 189 quyển, tức nhiều gần gấp chín lần. Bạn đọc 

còn có thể hình dung tiếp, trong tự nhiên, ngoài loài giun còn biết bao loài khác, 

không chỉ động vật còn thực vật, không chỉ thế giới hữu cơ, còn thế giới vô cơ… 

Tương tự, trong xã hội cũng có biết bao đối tượng m{ lo{i người đều nghiên cứu và 

viết sách về chúng thì sự chênh lệch còn tăng gấp nhiều lần nữa. 

Trong các giải thưởng lớn trên thế giới, kể cả giải Nobel, bạn đọc có thể kể tên 

giải thưởng n{o được d{nh riêng cho lĩnh vực tư duy không? Rõ r{ng, nh}n loại quá 

thờ ơ với những gì thuộc lĩnh vực tư duy m{ chú ý nhiều hơn đến hai lĩnh vực kia: 

tự nhiên và xã hội. Nếu coi tư duy thuộc thế giới bên trong con người, tự nhiên và 

xã hội là thế giới bên ngoài thì nhân loại chú ý “trong” ít hơn “ngo{i”. Do vậy, trên 

thực tế, nhân loại biết rất nhiều về thế giới xung quanh nhưng lại biết rất ít về 
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chính bản th}n mình, đặc biệt, những gì xảy ra trong bộ não. 

Nguyễn Du trong Truyện Kiều viết: “Bên trong có ấm thì ngoài mới êm”. Có lẽ, 

không ít các vấn đề nảy sinh ở mức độ cá nhân, tập thể, quốc gia và toàn cầu có 

nguyên nhân sâu xa do nghịch lý “trong” v{ “ngo{i” n{y m{ lẽ ra phải có sự tương 

hợp tốt đẹp giữa chúng. 

Chú ý nguyên nhân ít >< Chú ý kết quả nhiều 

Trong chính lĩnh vực tư duy, nh}n loại quan tâm kết quả tư duy (c|c ph|t minh, 

sáng chế…) hơn l{ nguyên nh}n: qu| trình suy nghĩ dẫn đến kết quả đó. Trong khi 

theo lẽ thông thường, muốn có nhiều kết quả tốt thì phải chú ý nghiên cứu, thay 

đổi, t|c động, cải tiến nguyên nhân. Chẳng hạn, muốn bò cho nhiều sữa, người ta 

phải nghiên cứu c|c nguyên nh}n, t|c động lên chúng để xây dựng quá trình nuôi 

bò sữa cho kết quả như mong muốn. 

Không quan t}m đến nguyên nh}n nên tình hình trong lĩnh vực tư duy hiện nay 

giống như thời kỳ săn bắn, h|i lượm: nhân loại thu nhận những kết quả sáng tạo có 

sẵn của các cá nhân trong xã hội (giống như săn bắn các thú vật, h|i lượm các trái 

cây có sẵn trong rừng) m{ chưa chuyển sang giai đoạn chăn nuôi, trồng trọt dựa 

trên cơ sở các nghiên cứu khoa học. Nói cách khác, nhân loại chưa thật sự chú ý 

nghiên cứu qu| trình suy nghĩ giải quyết vấn đề và ra quyết định. Do vậy, cách suy 

nghĩ theo phương ph|p thử và sai của chúng ta hiện nay không kh|c c|ch suy nghĩ 

của tổ tiên chúng ta là bao nhiêu. Cách (công cụ) suy nghĩ đó ho{n to{n tương phản 

với các công cụ dùng trong lĩnh vực tự nhiên, xã hội. Từ đ}y, chúng ta chuyển sang 

nghịch lý tiếp theo. 

Công cụ tư duy thô sơ, 

năng suất, hiệu quả thấp, 

điều khiển kém 

>< Công cụ dùng cho lĩnh vực tự 

nhiên, xã hội hiện đại, năng suất, 

hiệu quả cao, điều khiển tốt 

Con người l{ động vật lao động bằng các công cụ (hiểu theo nghĩa rộng nhất) 

do chính con người chế tạo ra. Chúng thường xuyên được hoàn thiện, cải tiến, đổi 

mới tạo nên khuynh hướng phát triển: công cụ ra đời sau có năng suất, hiệu quả, độ 

tin cậy, tính điều khiển… cao hơn c|i trước. Nói cách khác, các công cụ lao động của 

con người càng ngày, càng trở nên hiện đại. Ví dụ, nếu như trước đ}y người ta xúc 

đất bằng xẻng thì nay bằng máy xúc với năng suất cao hơn nhiều lần. Để báo tin cho 

một người n{o đó, đ~ có thời người ta phải lóc cóc đạp xe đến tận nơi thì nay dùng 

điện thoại, email nhanh hơn nhiều. Thay vì phải dùng những con dao kim loại cồng 

kềnh, nay các bác sỹ có tia laser cho phép thực hiện các cuộc giải phẫu đòi hỏi độ 
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chính xác cực kỳ cao. Ng{y xưa, đ~ l{ giỏi lắm khi người ta tính được một phép tính 

trong một gi}y thì nay đ~ có những máy tính cho phép thực hiện nhiều tỷ phép tính 

một gi}y… 

Nhân loại với các công cụ do mình tạo ra không chỉ điều khiển dòng chảy của 

những dòng sông, các quá trình biến đổi ở mức nguyên tử, hạt nhân, các chuyến 

bay vũ trụ m{ còn điều khiển cả việc tạo ra các giống loài mới. Những công cụ này 

đều có thể dạy, học cách chế tạo và sử dụng chúng để truyền cho những người 

khác. 

Trong khi những điều kể trên l{ bình thường đối với hai lĩnh vực tự nhiên và xã 

hội thì trong lĩnh vực tư duy, công cụ để có được những ý tưởng sáng tạo vẫn còn ở 

trong giai đoạn “trời cho thế nào thì dùng thế ấy” (phương ph|p thử và sai). Nhiều 

người còn cho rằng tư duy s|ng tạo l{ đối tượng không điều khiển được. 

G.S. Altshuller nhận xét về nghịch lý n{y như sau: “Ý tưởng về điều khiển một 

c|i gì đó hiện nay chưa điều khiển được vẫn được tiếp nhận một c|ch bình thường. 

Chúng ta sẽ tìm ra phương tiện điều khiển nó, chúng ta sẽ điều khiển nó. Nhưng ý 

tưởng về việc điều khiển quá trình sáng tạo, như l{ quy tắc, luôn gặp sự chống đối 

quyết liệt”. 

Nói cách khác, công cụ hiện nay dùng trong lĩnh vực tư duy s|ng tạo còn rất thủ 

công mò mẫm, thô sơ theo kiểu thử và sai: cứ nghĩ đi, l{m đi, thua keo n{y, b{y keo 

kh|c cho đến bao giờ thành công thì thôi với năng suất, hiệu quả, độ tin cậy, tính 

điều khiển thấp và khó truyền đạt “bí quyết” của mình cho những người kh|c để họ 

có thể nghĩ theo c|ch đó cũng có những sáng tạo tốt. Nhưng cũng chính tư duy – 

công cụ không nhìn thấy và rất thô sơ ấy lại quyết định những cái nhìn thấy và cho 

ra đời những công cụ và thành tựu hiện đại nhất. Từ đ}y chúng ta có thể thấy xã hội 

lo{i người sẽ phát triển vượt bậc như thế nào nếu tư duy có được những công cụ 

hiện đại, năng suất, hiệu quả cao, điều khiển tốt như trong hai lĩnh vực tự nhiên và 

xã hội. 

Cái đắt thì chú ý nhiều >< Cái rẻ chú ý ít 

Một loại máy tính hoạt động rất phí phạm vì chưa dùng hết khả năng của 

chúng, mặc dù có một loạt ưu điểm vượt trội so với máy tính hiện đại nhất hiện 

nay: 

o Không cần lập công ty thiết kế, chế tạo và sản xuất mà vẫn có máy tính 

để dùng. 

o Phổ biến đến mức, ai cũng có v{ có rất sớm ngay từ khi bắt đầu cuộc 
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đời. 

o Rất nhẹ, khoảng hơn kilôgram v{ luôn luôn đi theo chủ thành ra không 

sợ để quên đ}u đó. 

o Có khả năng t{ng hình nên người chủ tha hồ sử dụng m|y tính đó một 

cách thoải mái mà không ai biết, kể cả ở những nơi cấm sử dụng máy 

tính thông thường. 

o Luôn được giấu kín ở nơi m{ không ai có thể đột nhập để lấy trộm được. 

o Phần cứng lý tưởng đến mức người chủ không phải bận tâm về việc “lên 

đời”. 

o Bảo mật cực tốt, các tin tặc chỉ có nước ngồi khóc. 

o Tự động nạp năng lượng làm việc, không phụ thuộc v{o m|y ph|t điện, 

điện lưới, pin, ắc-quy… 

o Thời gian hoạt động trung bình 60 – 70 năm m{ không phải bảo trì, sửa 

chữa, thay thế. 

o Sử dụng để giải quyết các loại vấn đề mọi nơi, mọi lúc, thường xuyên 

hơn bất kỳ loại máy tính nào khác. 

o Có khả năng ph|t c|c ý tưởng sáng tạo m{ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo 

không biết bao giờ mới có thể bén gót. 

o Chính nó giúp chế tạo ra các loại máy tính khác nói riêng và tất cả các 

công cụ lao động của con người nói chung. 

o Giá máy rẻ không ngờ vì ai cũng được cha, mẹ tặng, không mất tiền 

mua. 

Bạn đọc đ~ đo|n ra “m|y tính vượt trội” vừa nói chính là bộ óc của mỗi người 

bình thường. Thật là lạ khi thấy người ta theo đuổi những m|y tính điện tử cùng 

các phần mềm đắt tiền m{ chưa chú ý khai th|c c|c ưu việt của loại máy tính cực rẻ 

(bộ óc) này bằng cách viết các “phần mềm” thích hợp cho nó. 

Học tư duy ít, 

dùng nhiều 

>< Học tự nhiên, xã hội nhiều, 

dùng ít 

Suốt cuộc đời, mỗi người chúng ta dùng suy nghĩ rất nhiều, nếu như không nói 

là hàng ngày. Từ việc trả lời những câu hỏi bình thường như “Hôm nay ăn gì? Mặc 

gì? L{m gì? Mua gì? Xem gì? Đi đ}u?…” đến làm các bài tập thầy, cô cho khi đi học; 

chọn ngành nghề đ{o tạo; lo công ăn, việc làm, sức khỏe, thu nhập, hôn nhân, nhà ở; 
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giải quyết các vấn đề nảy sinh trong công việc, trong quan hệ xã hội, gia đình, nuôi 

dạy con c|i…, tất tần tật đều đòi hỏi phải suy nghĩ v{ chắc rằng ai cũng muốn làm 

sao mình suy nghĩ tốt để ra những quyết định đúng. Mặc dù đ}u đó chúng ta nghe 

thấy những lời mang tính khẳng định kiểu, học toán học là học suy nghĩ lôgích, 

chính xác; các môn triết học, khoa học tự nhiên và xã hội giúp hình thành thế giới 

quan, nh}n sinh quan l{ điều rất cần thiết để có tư duy đúng; chơi cờ là hình thức 

rất tốt để luyện tập suy nghĩ; văn học, nghệ thuật và giáo dục thẩm mỹ đem lại 

nhiều tình cảm đẹp, tạo cảm hứng tốt cho các hoạt động trí óc… Nhưng rõ r{ng, 

chúng ta không được học môn trực tiếp về tư duy để sáng tạo, để giải quyết các vấn 

đề nảy sinh trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Ngay cả khoa học có phần chuyên 

ngành nghiên cứu tư duy l{ t}m lý học cũng rất ít người được học. 

Trong khi đó, suốt cuộc đời, chúng ta phải học rất nhiều môn trong nh{ trường, 

nhiều điều ngo{i nh{ trường, chủ yếu về hai lĩnh vực tự nhiên và xã hội. Nhưng 

xem ra những gì chúng ta được học nhiều lại dùng rất ít trong cuộc sống và công 

việc. Nếu bạn đọc hiện nay đang đi l{m, bạn c{ng có điều kiện để chiêm nghiệm 

điều đó. Chẳng hạn, từ khi bạn đi l{m đến nay, ngoài một số kiến thức nghiệp vụ 

thuộc nghề của bạn, bạn đ~ bao nhiêu lần dùng những kiến thức khi học trong 

trường phổ thông thôi (chưa nói những kiến thức kh|c s}u hơn) như hằng đẳng 

thức đ|ng nhớ, giải phương trình bậc nhất, bậc hai, lấy đạo h{m, ba định luật của 

Newton, cân bằng phương trình của các phản ứng hóa học… 

Nghịch lý học ít, dùng nhiều v{ ngược lại học nhiều, dùng ít, đặc biệt trong thời 

đại bùng nổ thông tin, tri thức, đang l{ vấn đề được nhiều nhà giáo dục trên thế giới 

b|o động và dành nhiều nỗ lực để giải quyết. 

Thông minh >< Ít có kết quả sáng tạo 

Có giai thoại sau liên quan đến tư duy s|ng tạo. Montaigne, nhà triết học Pháp 

nói với những người xung quanh: “Thượng đế ban ph|t cho lo{i người rất nhiều thứ 

không công bằng. Riêng về trí thông minh thì ai cũng như ai”. Mọi người đề nghị ông 

giải thích. Ông trả lời: “C|c bạn để ý m{ xem, có người khỏe, có người yếu; có người 

mập, có người gầy; có người cao, có người thấp; có người đẹp, có người không đẹp;… 

Nhưng có ai tự nhận mình l{ ngu đ}u v{ nếu như ai bị người khác mắng là ngu, 

người đó sẽ tức điên lên ấy chứ. Điều này chứng tỏ ai cũng thông minh như ai”. 

C}u nói tưởng l{ đùa của Montaigne phản ánh một sự thật được hầu hết các 

nhà nghiên cứu công nhận. Đó l{, tiềm năng s|ng tạo của bộ óc mỗi người bình 

thường (không bị các khuyết tật về não) cực kỳ lớn, đến nỗi, có nhà khoa học nói: 

“Trong mỗi người có một thiên tài ngủ quên”. Có c|ch n{o đ|nh thức thiên tài trong 
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mỗi người tỉnh dậy và hoạt động để kết quả sáng tạo của mỗi người tương xứng với 

tiềm năng thông minh vốn có? Làm sao biến tiềm năng th{nh hiện thực? 

Nhiều vấn đề >< Ít suy nghĩ 

Cuộc đời của mỗi người là chuỗi các vấn đề cần giải quyết, chuỗi các quyết định 

cần phải ra. Mỗi người cần suy nghĩ để giải quyết vấn đề, để ra quyết định. Cuộc đời 

của mỗi người đều có nhiều vấn đề, nhiều lần phải ra quyết định, do vậy cần phải 

suy nghĩ nhiều. 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, số lượng người có suy nghĩ khi gặp vấn đề hoặc 

khi cần ra quyết định không nhiều, số lượng người thực sự suy nghĩ đến nơi đến 

chốn còn ít hơn v{ số lượng người suy nghĩ một cách có hiệu quả lại còn ít hơn nữa. 

Về điều này, A. Einstein nhận xét: “Suy nghĩ l{ một việc khó, nên rất ít người chịu 

khó suy nghĩ”. Còn người nhận giải Nobel văn học Bernard Shaw nói về suy nghĩ 

như sau: “Ít người suy nghĩ hơn hai hoặc ba lần trong một năm. Tôi tạo được sự nổi 

tiếng quốc tế l{ do tôi luôn suy nghĩ một hoặc hai lần trong một tuần”. Đi v{o cụ thể, 

ngay cả trường hợp có dùng tư duy, trong ba loại tư duy thì có lẽ tư duy trực quan–

h{nh động được dùng nhiều nhất, rồi đến tư duy trực quan–hình ảnh và sau cùng là 

tư duy từ ngữ–lôgích, mặc dù tư duy từ ngữ-lôgích là loại tư duy chỉ có con người 

mới có. Tư duy từ ngữ–lôgích, nếu dùng thì chủ yếu là ngôn ngữ tự nhiên và lôgích 

tự nhiên. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc người ta ít suy nghĩ: 

1) Suy nghĩ, m{ thực tế lại l{ suy nghĩ bằng phương ph|p phổ biến thử và sai, 

tốn nhiều sức lực, trí lực, thời gian. Do vậy, nhiều người ngại, lười, trốn suy nghĩ, 

thậm chí, cam chịu, chấp nhận những hậu quả không mong muốn do vấn đề chưa 

được giải quyết mang lại. Nói c|ch kh|c, đ{nh “sống” chung với vấn đề. Ví dụ, sống 

chung với ô nhiễm, kẹt xe, ngập nước... 

2) Môi trường có những điều kiện giúp người có các vấn đề tr|nh suy nghĩ giải 

quyết chúng. Ví dụ, các vấn đề có thể báo cáo lên cấp trên. Cấp trên sẽ suy nghĩ, giải 

quyết, mình là thiên lôi chỉ đ}u đ|nh đấy theo quyết định của cấp trên. 

Các vấn đề có thể giao cho cấp dưới suy nghĩ rồi họ kiến nghị các giải pháp, các 

dự thảo quyết định. 

Các vấn đề có thể chuyển giao cho những người khác giải quyết bằng cách mua, 

thuê các thành phẩm, dịch vụ có sẵn hoặc đặt hàng giải quyết theo các yêu cầu của 

chủ sở hữu vấn đề. Tất nhiên, chủ sở hữu vấn đề phải có đủ tiền để l{m điều đó. 

Nh}n đ}y, người viết dẫn ra câu nói cửa miệng của E.Rutherford (giải Nobel vật lý) 
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nhắc nhở c|c đồng nghiệp và học trò mình: “Chúng ta không có tiền, chúng ta phải 

suy nghĩ” (We’ve got no money, so we have to think). 

3) Người có vấn đề có thể chuyển sang các môi trường khác, ở đó không có vấn 

đề mình gặp. Ví dụ, chuyển công tác, chuyển nhà, chuyển nghề, li dị, cắt đứt các 

quan hệ xấu. 

4) Người viết cho rằng nguyên nh}n cơ bản nhất của việc ít hoặc không suy 

nghĩ l{ do gi|o dục nói riêng, nhân loại nói chung không thực sự chú ý đến tư duy: 

cho đến hiện nay, trong c|c nh{ trường trên khắp thế giới, hầu như không thấy dạy 

và học suy nghĩ như một môn riêng. Nhiều nơi khuyến khích học thuộc lòng không 

cần suy nghĩ. Có những nơi, giới l~nh đạo cần những người cuồng tín hoặc nô lệ, là 

những người có suy nghĩ m{ không dùng. 

 

Để khắc phục các nghịch lý nói trên, những người có trách nhiệm đối với sự 

phát triển của nhân loại và cá nhân cần thực hiện những ý kiến của các nhà khoa 

học để thực sự chú ý đến tư duy. Ví dụ: 

 Maxwell: “Đề tài nghiên cứu chân chính dành cho nhân loại chính là con 

người”. 

 T. Edison: “Nhiệm vụ quan trọng nhất của nền văn minh l{ dạy con người biết 

suy nghĩ”. 

 M. Planck: “Chức năng của trường học không phải là cung cấp các kinh 

nghiệm chuyên môn mà là bồi dưỡng, luyện tập tư duy có phương ph|p một cách 

nhất qu|n”. 

 K.K. Platonov, G.G. Golubev: “Ng{y nay, đ~ trở nên được công nhận một cách 

rộng rãi, nhiệm vụ của bất kỳ việc dạy học nào: không chỉ dạy những kiến thức nhất 

định m{ trước hết dạy tư duy”. 

 Likhtenberg: “Khi một người được học c|ch suy nghĩ như thế nào chứ không 

phải suy nghĩ c|i gì, mọi sự hiểu lầm sẽ biến mất”. 

 C. Darwin: “Giai đoạn phát triển cao nhất trong văn hóa đạo đức là khi chúng 

ta nhận ra rằng chúng ta cần phải điều khiển c|c suy nghĩ của chính mình”. 

 A. Einstein: “Một kiểu tư duy mới là cần thiết nếu nhân loại muốn tồn tại và 

chuyển sang mức phát triển cao hơn”. 

IV.3. Chuỗi nhu cầu-h{nh động với tư duy cần có: đời là bể 
hạnh phúc 
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Hình 14 dưới đ}y mô tả tư duy cần có và sẽ được giải thích cụ thể hơn trong 

trình bày tiếp theo. 

Nếu so sánh Hình 14 với Hình 11 thì chúng ta thấy mô hình “tư duy cần có” 

khác mô hình “tư duy hiện có” ở những điểm sau: 

 Ô “tư duy c| nh}n” được đóng khung đậm hơn th{nh “tư duy cần có”. 

 C|c đường xuất phát từ tư duy, cụ thể, c|c đường , , , ,  không 

còn l{ c|c đường gạch-gạch mà trở th{nh c|c đường rất đậm, đậm hơn rất nhiều so 

với c|c đường , , , , , mang ý nghĩa tốt đẹp, sẽ giải thích sau. 

 

Hình 14: Chuỗi nhu cầu–hành động với tư duy sáng tạo cần có 

Khung đậm của ô “tư duy cần có” v{ c|c đường rất đậm từ ô “tư duy cần có” 

diễn tả các ý sau: 

 “Tư duy cần có” bây giờ không còn l{ tư duy tự nhiên thử và sai nữa. Điều 

này cho thấy, thứ nhất, người giải b{i to|n suy nghĩ bằng hệ thống mới các công cụ 

với năng suất và hiệu quả cao hơn nhiều lần phương ph|p tự nhiên thử và sai. Hệ 

thống các công cụ mới đó chính l{ phương ph|p luận sáng tạo v{ đổi mới 

(PPLSTVĐM), là phần ứng dụng của sáng tạo học (tên cổ điển là Heuristics, tên hiện 

đại là Creatology). Còn phương ph|p luận sáng tạo v{ đổi mới (PPLSTVĐM) tiếng 
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Anh viết là creativity and innovation methodologies. Đường  trên Hình 14 được 

vẽ đậm l{ để minh họa ý vừa nói: thông tin đầu ra l{ c|c ý tưởng đạt năng suất và 

hiệu quả cao hơn nhiều lần phương ph|p (tự nhiên) thử và sai. 

Thứ hai, người giải b{i to|n không để suy nghĩ theo phương ph|p thử và sai 

dẫn dắt mình mà mình chủ động điều khiển, định hướng suy nghĩ đi theo c|c quy 

luật sáng tạo kh|ch quan để đạt được mục đích đề ra. Nói cách khác, “tư duy cần 

có” phải trở thành hệ thống tự điều khiển được chính mình. 

 “Tư duy cần có” được trang bị loại lôgích khoa học tư duy chứ không chỉ 

dừng ở lôgích tự nhiên v{ lôgích chuyên môn. Đấy là loại lôgích dùng cho chính tư 

duy mang tính khách quan, khoa học phản ánh sự phát triển, bởi vì, giải quyết vấn 

đề là nhằm tạo ra sự phát triển. Điều n{y có nghĩa, ngo{i lôgích hình thức và lôgích 

biện chứng ra còn cần tất cả các loại lôgích phản ánh, nghiên cứu sự phát triển. 

 Tư duy có khả năng điều khiển tốt các yếu tố kh|c như nhu cầu, xúc cảm, 

thói quen tự nguyện v{ h{nh động nhằm mục đích giải các bài toán thuộc thế giới 

bên trong con người và hỗ trợ việc giải các bài toán thuộc thế giới bên ngoài con 

người. Khả năng điều khiển tốt của “tư duy cần có” đối với các yếu tố kh|c được 

minh họa bằng c|c đường rất đậm , , , . 

Đi v{o cụ thể, đường  có các chức năng giải quyết vấn đề có trong yếu tố nhu 

cầu; làm giảm tính chủ quan của nhu cầu đến tối thiểu v{ đưa nhu cầu về trạng thái 

t|c động thuận lợi nhất đến tư duy (đường ). 

Tương tự như vậy, đường  làm với yếu tố xúc cảm, đường  làm với yếu tố 

thói quen tự nguyện. 

Việc thực hiện tốt các chức năng của c|c đường , ,  như nói ở trên giúp 

tạo ra nhiều trường hợp như Hình 13a, có nghĩa, tạo ra nhiều h{nh động làm theo 

c|c ý nghĩ tốt do có xúc cảm, thói quen tự nguyện đồng hành với c|c ý nghĩ tốt đó. 

Để diễn tả điều n{y, đường  cũng được vẽ đậm. 

 Việc vẽ “tư duy cần có” có khung đậm v{ c|c đường đậm đi ra từ “tư duy cần 

có” còn có ngụ ý: ngôn ngữ dùng trong tư duy cần có phải là loại ngôn ngữ có khả 

năng phản ánh tích cực hiện thực có trong b{i to|n v{ c|c ý nghĩ của quá trình suy 

nghĩ, cũng như không g}y hiểu lầm nếu dùng ngôn ngữ đó để giao tiếp với những 

người cùng tham gia giải bài toán hoặc quan t}m đến giải bài toán. 

 Tư duy được nhấn mạnh ở đ}y l{ loại tư duy chỉ con người mới có: tư duy từ 

ngữ–lôgích. Tuy vậy, con người có hai loại tư duy kh|c l{ tư duy trực quan–hành 

động v{ tư duy trực quan–hình ảnh. Khung đậm của ô “tư duy cần có” v{ các đường 
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vẽ đậm trên Hình 14 còn ngụ ý kết hợp cả ba loại tư duy để chúng có thể bổ sung 

cho nhau ở những nơi cần thiết, nhằm phát huy sức mạnh của tư duy nói chung. 

 Trên đ}y người viết mới đề cập đến tư duy m{ như chúng ta biết: kết quả 

của tư duy chỉ l{ ý tưởng giải pháp cho vấn đề. Công việc tiếp theo là phải hành 

động biến ý tưởng sáng tạo thành hiện thực. Có vậy, người giải mới đạt được mục 

đích đề ra trong bài toán trên thực tế. Từ đ}y, thêm một yêu cầu nữa cho “tư duy 

cần có”: đấy phải là loại tư duy thúc đẩy c|c h{nh động sáng tạo chứ không phải tư 

duy để m{ tư duy. Căn cứ vào Hình 13a, chúng ta có thể đưa ra hình vẽ cho “tư duy 

cần có” (xem Hình 15). 

 

Hình 15: Hành động biến ý tưởng sáng tạo thành hiện thực nhờ tư duy cần có 

“Tư duy cần có”, một mặt, cho ra ý tưởng sáng tạo giải bài toán, mặt khác, phải 

tạo ra được xúc cảm đủ độ hoặc thói quen tự nguyện cùng chiều (đồng hành) với tư 

duy thì mới có được h{nh động biến ý tưởng sáng tạo thành hiện thực, bởi vì tư 

duy (ý nghĩ) thuần túy không phải là nguồn gốc, nguyên nhân khởi đầu, động lực 

của h{nh động. Trong khi đó, xúc cảm đủ độ và thói quen tự nguyện mới thúc đẩy 

h{nh động một cách chắc chắn. Tư duy tự nó có thể tạo ra xúc cảm, thói quen tự 

nguyện đồng hành với ý nghĩ đúng, tốt, bởi vì có nhiều cách tạo ra xúc cảm, trong 

đó có những cách thuộc về tư duy. Cụ thể, có thể có những cách sau tạo ra xúc cảm: 

di truyền, bắt chước, lây nhiễm, truyền dạy, trải qua (nghiệm), chứng kiến, hồi 

tưởng, liên tưởng, tưởng tượng, suy luận một c|ch lôgích, tiên lượng kết quả, các 

thông tin tạo xúc cảm, văn học nghệ thuật, khen thưởng và trừng phạt, các biện 

pháp giáo dục xúc cảm… 

Tóm lại, “tư duy cần có” là sự kết hợp hài hòa của cả ba loại tư duy, 

phản ánh tích cực thế giới bên trong và thế giới bên ngo{i con người, 

điều khiển được quá trình đặt vấn đề, suy nghĩ v{ h{nh động giải quyết 

vấn đề (thuộc cả thế giới bên trong và thế giới bên ngoài) với chi phí (hiểu 

theo nghĩa rộng) ít nhất (trong trường hợp lý tưởng không có phép thử 
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sai), tạo ra sự phát triển cá nhân và xã hội đầy đủ, ổn định và bền vững 

trên thực tế. Điều n{y có nghĩa, trong trường hợp lý tưởng, giúp cá nhân và xã hội 

đều đạt hạnh phúc thật sự bền vững, liên tục và cao cấp. 

Nếu như cuộc đời của mỗi người không loại trừ ai, từ d}n thường đến những 

người giàu nhất, những người l~nh đạo cao nhất là chuỗi các vấn đề cần giải quyết, 

chuỗi các quyết định cần phải ra. Nếu như hạnh phúc của mỗi người tùy thuộc 

nhiều vào việc người đó đặt vấn đề, suy nghĩ v{ h{nh động giải quyết vấn đề và ra 

quyết định như thế nào trong suốt cuộc đời của mình thì “tư duy cần có” giúp mỗi 

người có được hạnh phúc thật sự bền vững, liên tục và cao cấp. Bởi vì, tư duy cần 

có giúp mỗi người đề ra đúng mục đích cần đạt chính đ|ng, c|ch suy nghĩ, h{nh 

động giải quyết vấn đề và ra quyết định đạt được mục đích chính đ|ng cũng l{ 

chính đ|ng với giá phải trả ít nhất (không có các phép thử sai). Nếu người giải 

quyết vấn đề có lòng vị tha, “tư duy cần có” còn giúp người đó đạt được hạnh phúc 

thật sự bền vững, liên tục và cao cấp. Rất tiếc, “tư duy cần có lý tưởng” hiện nay còn 

chưa có. Chúng ta có thể xem “tư duy cần có lý tưởng” như ngọn hải đăng cần 

hướng tới. PPLSTVĐM (TRIZ mở rộng) giúp người được trang bị tiến về phía ngọn 

hải đăng đó. 

 Có rất nhiều việc phải làm ở mức độ nhân loại và cá nhân các nhà 

nghiên cứu để mỗi người đều có được tư duy cần có. Người viết liệt kê 

dưới đ}y một số việc: 

 Tăng cường nghiên cứu con người, đặc biệt, thế giới bên trong con người 

nhằm phát hiện đầy đủ, cụ thể các quy luật tâm, sinh lý của bộ n~o con người. 

Trong đó có c|c quy luật của tư duy v{ c|c quy luật về các mối quan hệ của tư duy 

với các yếu tố kh|c như nhu cầu, xúc cảm, thói quen tự nguyện. Từ đ}y cần xây 

dựng c|c phương ph|p điều khiển, làm chủ thế giới bên trong con người. 

 Tăng cường nghiên cứu các sáng tạo v{ đổi mới đ~ có nhằm phát hiện các 

quy luật khách quan của sáng tạo v{ đổi mới, mà những quy luật đó chính l{ c|c 

quy luật khách quan của sự phát triển 

 Cần phát hiện thêm các khoa học về các quy luật của tư duy v{ c|c hình thức 

của nó ngoài lôgích học hình thức, lôgích học biện chứng. Ví dụ, lôgích của lý thuyết 

hệ thống, lý thuyết thông tin, điều khiển học có thể đóng góp x}y dựng loại lôgích 

khoa học tư duy. 

 Để sáng tạo học v{ phương ph|p luận sáng tạo v{ đổi mới (PPLSTVĐM) có 

phạm vi áp dụng rộng (dùng để giải quyết vấn đề bất kỳ, không phân biệt ngành 

nghề chuyên môn, thế giới bên ngoài hay thế giới bên trong con người) cần tăng 
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cường nghiên cứu các khoa học mang tính khái quát cao và rút ra những cái cần 

thiết giúp người suy nghĩ dễ d{ng đi từ kh|i qu|t đến cụ thể v{ ngược lại. Các khoa 

học liệt kê ở điểm trước cũng chính là những khoa học như vậy. 

 Tăng cường nghiên cứu ngôn ngữ nhằm xây dựng c|c phương ph|p sử dụng 

ngôn ngữ thực hiện tốt chức năng của ngôn ngữ: thể hiện c|c ý nghĩ của người tư 

duy và giao tiếp với những người khác, tránh sự hiểu lầm. 

 Dựa trên các nghiên cứu nói trên, xây dựng hệ thống c|c phương ph|p 

(phương ph|p luận), một mặt, khắc phục c|c nhược điểm của phương ph|p thử và 

sai, mặt khác, khai thác và phát triển tối đa những tiềm năng, những ưu việt của bộ 

óc nhằm giải quyết vấn đề và ra quyết định đúng ngay từ đầu với năng suất và hiệu 

quả cao nhất có thể có. 

Tóm lại, công việc khoa học hóa lĩnh vực tư duy s|ng tạo là vô cùng cần thiết. 

Trong tất cả các loại kiến thức như kiến thức kinh nghiệm (của cá nhân, tập thể, 

dân gian), kiến thức tôn giáo, kiến thức nghệ thuật, kiến thức khoa học thì lịch sử 

phát triển của xã hội lo{i người đ~ chứng minh rằng, kiến thức khoa học là loại kiến 

thức chính xác, tin cậy v{ đạt hiệu quả ứng dụng cao nhất nhờ khoa học phát hiện 

ra các quy luật khách quan và lấy thực tiễn làm tiêu chuẩn của chân lý. 

Tiếp theo đ}y, người viết quay trở lại bàn luận về hệ thống giáo dục-đ{o tạo 

xây dựng những người hạnh phúc (xem mục I.3) một cách chi tiết hơn. 
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Chương V: Bàn về hệ thống giáo dục-đ{o tạo xây dựng 
những người hạnh phúc 

V.1. Mục đích gi|o dục-đ{o tạo xây dựng những người 
hạnh phúc 

Nếu nhìn theo cách tiếp cận tư duy s|ng tạo (qu| trình suy nghĩ giải quyết vấn 

đề và ra quyết định), mẫu người hạnh phúc l{ người được giáo dục-đ{o tạo trang bị 

và luôn sử dụng c|c năng lực phát hiện (kể cả dự báo) các vấn đề chính đ|ng, suy 

nghĩ v{ h{nh động giải quyết vấn đề chính đ|ng một c|ch chính đ|ng bằng phương 

pháp luận sáng tạo v{ đổi mới (PPLSTVĐM) tiên tiến nhất của thời đại, giảm các 

phép thử sai đến mức tối thiểu, tiến tới lý tưởng l{ l{m đúng ngay từ phép thử đầu 

tiên trong suốt cuộc đời của mình. 

Mẫu người hạnh phúc như vậy, khi có nhu cầu chính đ|ng luôn tìm được cách 

chính đ|ng thỏa mãn nhu cầu chính đ|ng đó trong suốt cuộc đời của mình. Nhìn 

theo cách tiếp cận nhu cầu c| nh}n v{ h{nh động thỏa mãn nhu cầu cá nhân, mẫu 

người như vậy đạt được hạnh phúc thật sự bền vững, liên tục. 

Những người trong xã hội có thể phân thành hai loại: những người quản lý, 

l~nh đạo xã hội và những người còn lại, gọi theo quy ước là nhân dân. Mẫu người 

hạnh phúc, không phân biệt đấy là những người quản lý, l~nh đạo xã hội hay nhân 

d}n l{ người luôn vận dụng c|c năng lực được trang bị mỗi khi làm bất kỳ việc gì 

(bằng cách xem việc đó l{ vấn đề) trong cuộc sống, công việc suốt cuộc đời của 

mình. Đối với những người quản lý, l~nh đạo xã hội, ngoài những vấn đề cá nhân 

m{ ai cũng có, còn phải giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiều người, đến toàn 

xã hội. 

Nếu như cuộc đời của mỗi người, không loại trừ ai, đều là chuỗi các vấn đề cần 

giải quyết, chuỗi các quyết định cần phải ra thì c|c năng lực liên quan đ~ nói ở trên 

được giáo dục-đ{o tạo trang bị, giúp mỗi người, do vậy, toàn xã hội có được hạnh 

phúc thật sự bền vững, liên tục, tạo ra sự phát triển cho mỗi cá nhân và toàn xã hội. 

V.2. Nội dung giáo dục-đ{o tạo xây dựng những người 
hạnh phúc 

Nội dung giáo dục-đ{o tạo xây dựng những người hạnh phúc bao gồm các kiến 

thức, các công cụ (kể cả c|c phương ph|p), c|c kỹ năng, trước hết là các kỹ năng |p 

dụng kiến thức, các kỹ năng sử dụng công cụ và các kỹ năng phụ trợ… 

Các kiến thức cần thiết về các chủ đề sau: 
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 Hạnh phúc: hạnh phúc là gì? có những loại hạnh phúc nào? hạnh phúc lý 

tưởng? các thang bậc hạnh phúc trên con đường tiến tới hạnh phúc lý tưởng? 

 Các kiến thức phục vụ cho khái niệm “chính đ|ng”: c|c kiến thức về pháp 

luật; các kiến thức về quy luật (bao gồm các quy luật chuyên môn nghiệp vụ của 

người học và các quy luật về sự phát triển hệ thống); các kiến thức về đạo đức, về 

các giá trị vĩnh cửu để l{m người… Bởi vì hạnh phúc thật sự bền vững đạt được khi 

người ta có mong muốn, nhu cầu, mục đích chính đ|ng v{ c|ch suy nghĩ, h{nh động 

giải quyết vấn đề để thỏa mãn mục đích chính đ|ng, cũng phải chính đ|ng. Kh|i 

niệm “chính đ|ng” được hiểu là những việc làm nói trên phải tuân thủ pháp luật, 

quy luật, các chuẩn mực đạo đức, các giá trị vĩnh cửu để l{m người… 

 Các kiến thức về thế giới bên trong con người. Đấy là các kiến thức tâm lý 

học sáng tạo của con người, trong đó có kiến thức về chuỗi nhu cầu- h{nh động của 

con người, các hiện tượng t}m lý như trí nhớ, tính liên tưởng, trí tưởng tượng, tính 

nhạy bén tư duy, linh tính,tính ì tâm lý, ý thức, tiềm thức, vô thức… 

 Các kiến thức về ba loại tư duy: tư duy trực quan-h{nh động, tư duy trực 

quan-hình ảnh v{ đặc biệt loại tư duy chỉ có người mới có l{ tư duy từ ngữ-lôgích. 

Như vậy, ở đ}y rất cần các kiến thức về ngôn ngữ, điều khiển ngôn ngữ…; c|c 

kiến thức về các loại lôgích như lôgích tự nhiên, lôgích chuyên môn, lôgích hình 

thức, lôgích biện chứng, lôgích giải quyết vấn đề và ra quyết định, lôgích về sự phát 

triển… 

 Các kiến thức đ|nh gi| như thế nào là một lời giải, quyết định đúng, tốt. 

Rất nhiều kiến thức nêu ở trên tập trung trong sáng tạo học (tên cổ điển – 

Heuristics, tên hiện đại – Creatology) và phần ứng dụng của nó l{ phương ph|p 

luận sáng tạo v{ đổi mới (PPLSTVĐM) (Creativity and Innovation Methodologies). 

Các công cụ (kể cả c|c phương ph|p): 

Các công cụ này là các công cụ liên quan đến việc nắm, tiêu hóa và áp dụng các 

kiến thức trong suy nghĩ v{ h{nh động giải quyết vấn đề và ra quyết định để đạt 

mục đích chính đ|ng đề ra. Đấy là các công cụ: 

 Công cụ đặt các câu hỏi, bởi vì muốn tư duy l{m việc phải có các vấn đề, bình 

thường nhất l{ dưới dạng các câu hỏi. 

 Công cụ đặt, dự báo các vấn đề nảy sinh. 

 Công cụ tiếp thu và hiểu thông tin. 

 Công cụ xử lý, biến đổi thông tin. 
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 Công cụ ph|t ý tưởng giải quyết vấn đề. 

 Công cụ h{nh động thực hiện biến ý tưởng thành hiện thực. 

 Công cụ tự đ|nh gi| c|c kết quả đạt được trong từng giai đoạn. 

Các công cụ n{y đều có trong PPLSTVĐM. 

Các kỹ năng: 

Để có các kỹ năng |p dụng kiến thức, các kỹ năng sử dụng công cụ và các kỹ 

năng phụ trợ… người học phải giải rất nhiều bài tập trong quá trình giáo dục-đ{o 

tạo những người hạnh phúc. Điều n{y có nghĩa, trong nội dung giáo dục-đ{o tạo 

những người hạnh phúc, những người phụ trách công việc này phải soạn ra được 

thật nhiều các bài tập thực h{nh tương ứng. 

V.3. Phương thức giáo dục-đ{o tạo xây dựng những 
người hạnh phúc 

Phương thức dạy và học xây dựng những người hạnh phúc phải rất đa dạng, 

bao gồm tất cả các loại phương thức hiện nay đang dùng trong gi|o dục-đ{o tạo 

như b{i giảng, tương t|c hỏi-đ|p trong v{ ngo{i b{i giảng, thảo luận nhóm, trình 

b{y nhóm, seminar, c|c chuyên đề, viết và trình bày các bài luận, tham quan, đi 

thực tế, viết và bảo vệ tiểu luận, luận văn… 

Phương thức dạy và học xây dựng những người hạnh phúc phải đạt được mục 

đích: trang bị cho những người học các kiến thức, các công cụ, các kỹ năng… đặt (kể 

cả dự báo) các vấn đề chính đ|ng, suy nghĩ, h{nh động giải quyết vấn đề một cách 

chính đ|ng bằng phương ph|p luận sáng tạo v{ đổi mới (PPLSTVĐM) tiên tiến nhất 

của thời đại. Các vấn đề nói đến ở đ}y l{ c|c vấn đề có thể nảy sinh trong đời sống, 

công việc hàng ngày của người học. 

Phương thức dạy và học xây dựng những người hạnh phúc phải thúc đẩy người 

học có những h{nh động thường xuyên sử dụng những kiến thức, công cụ, kỹ 

năng… được trang bị vào thực tế. Muốn thế, theo quy luật đ~ trình b{y (xem Hình 

13a, Hình 15), phương thức dạy và học phải tạo được các xúc cảm đủ độ, thói quen 

tự nguyện đồng hành với những kiến thức, công cụ, kỹ năng… được trang bị. Thiếu 

các xúc cảm đủ độ, thói quen tự nguyện đồng hành, các kiến thức, công cụ, kỹ năng 

chỉ là các hiểu biết lý thuyết chưa dẫn đến h{nh động. Ở đ}y rất cần c|c phương 

pháp giáo dục-đ{o tạo, tạo được các xúc cảm đủ độ, thói quen tự nguyện đồng hành 

thuộc thế giới bên trong của người học với những gì được các thầy trang bị. Nói 

cách khác, giáo dục-đ{o tạo kiến thức, công cụ, kỹ năng… phải đạt đến giáo dục-đ{o 
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tạo xúc cảm tương ứng đồng hành. 

V.4. Người thầy trong giáo dục-đ{o tạo xây dựng những 
người hạnh phúc 

Có hai loại người thầy: thầy dạy c|c môn chuyên ng{nh như to|n, lý, hóa, sinh, 

tin học, cơ khí, kế toán, quản trị… và thầy dạy các môn trực tiếp liên quan đến quá 

trình suy nghĩ giải quyết vấn đề và ra quyết định như phương ph|p luận sáng tạo 

v{ đổi mới (PPLSTVĐM), tâm lý học sáng tạo, các khoa học về lôgích… Cả hai loại 

thầy đều phải học qua chương trình gi|o dục-đ{o tạo những người hạnh phúc với 

các mức độ khác nhau. Loại thầy thứ nhất học Chương trình chung gi|o dục-đ{o tạo 

những người hạnh phúc. Loại thầy thứ hai học Chương trình chuyên nghiệp giáo 

dục-đ{o tạo những người hạnh phúc, trở thành các chuyên gia: giảng dạy và nghiên 

cứu lĩnh vực giáo dục-đ{o tạo những người hạnh phúc. 

Loại thầy thứ nhất không chỉ dạy kiến thức của các môn chuyên ngành mà còn 

phải dạy người học c|ch suy nghĩ, h{nh động giải quyết các vấn đề của chuyên 

ng{nh đó dưới ánh sáng của Chương trình chung giáo dục-đ{o tạo những người 

hạnh phúc m{ mình đ~ được học. 

Loại thầy thứ hai (các chuyên gia) dạy cho hai đối tượng sau: 1) dạy Chương 

trình chung giáo dục-đ{o tạo những người hạnh phúc cho những người không xem 

lĩnh vực giáo dục-đ{o tạo những người hạnh phúc là nghề của mình, nói cách khác, 

người học, học để áp dụng vào thực tế cuộc sống, công việc của mình; 2) đ{o tạo 

các chuyên gia làm công tác giảng dạy, nghiên cứu lĩnh vực giáo dục-đ{o tạo những 

người hạnh phúc. 

Loại thầy thứ hai phải chủ động căn cứ vào mục đích, nội dung, phương thức 

giáo dục-đ{o tạo những người hạnh phúc v{ đối tượng người học: học sinh mẫu 

giáo, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, sinh viên cao đẳng, 

đại học, cao học, những người đang đi l{m… để thiết kế và thực hiện các công việc 

dạy học cụ thể một cách phù hợp, đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, loại thầy thứ hai còn 

phải làm công việc nghiên cứu. Có hai loại nghiên cứu. Loại nghiên cứu thứ nhất có 

mục đích ng{y c{ng ho{n thiện công việc dạy học xây dựng những người hạnh phúc 

theo Chương trình chung v{ Chương trình chuyên nghiệp. Loại nghiên cứu thứ hai 

là nghiên cứu các khoa học xây dựng những người hạnh phúc với kết quả là các 

công trình công bố quốc tế, góp phần cùng với c|c đồng nghiệp trên thế giới phát 

triển các khoa học xây dựng những người hạnh phúc. 

Cả hai loại thầy đều cần l{m gương đối với người học về việc các thầy đ~ giải 

quyết thành công các vấn đề gặp trong cuộc đời của mình, giúp mình hạnh phúc 
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như thế nào. 

Cả hai loại thầy cần căn cứ vào nhận xét của William A. Ward để tự đ|nh gi| v{ 

phấn đấu: “Người thầy trung bình chỉ biết nói. Người thầy giỏi biết giải thích. Người 

thầy xuất chúng biết minh họa. Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng”. 

Truyền cảm hứng để tạo ra xúc cảm đủ độ, thói quen tự nguyện trong người học 

đồng hành với những gì người thầy dạy để từ đó người học có những h{nh động 

chính đ|ng thỏa mãn các nhu cầu chính đ|ng, trở nên hạnh phúc trên thực tế, trong 

suốt cuộc đời của mình. 

V.5. Người học trong giáo dục-đ{o tạo xây dựng những 
người hạnh phúc 

“Đ~ l{ người thì ai cũng muốn hạnh phúc”, “hạnh phúc là mục đích của cuộc 

đời”, do vậy, tất cả mọi người cần phải học Chương trình chung gi|o dục-đ{o tạo 

những người hạnh phúc. Trong quá trình học, người học nhận thức một cách xúc 

cảm sâu sắc những gì mình được học giúp đem lại hạnh phúc thật sự bền vững, liên 

tục và cao cấp cho chính mình. Người học sẽ có th|i độ v{ h{nh động học tập tốt 

hơn rất nhiều so với việc học những cái mà không biết dùng ở đ}u, dùng để làm gì 

trong suốt cuộc đời của mình. Đ}y l{ điều hết sức thuận lợi vì có được sự cộng 

hưởng giữa người dạy v{ người học. 

Sáng tạo học v{ PPLSTVĐM phải được đưa v{o c|c nh{ trường. Một cách lý 

tưởng, các môn học này sẽ được dạy liên tục từ mẫu gi|o đến hai năm đầu đại học, 

mỗi năm học vài chục tiết, với c|c trò chơi (đối với mẫu giáo), các giáo trình, kể cả 

các bài tập rèn luyện kỹ năng sử dụng PPLSTVĐM, phù hợp với từng bậc học (đối 

với tiểu học trở lên). Hai năm cuối trong trường đại học sẽ d{nh để sinh viên áp 

dụng PPLSTVĐM v{o nghiên cứu khoa học theo chuyên môn của mình. C|c trường 

đại học v{ cao đẳng thành lập c|c trung t}m để những người đang đi l{m hoặc quan 

t}m đều có thể đến học Chương trình chung gi|o dục-đ{o tạo những người hạnh 

phúc. 

Đến một lúc n{o đó (tất nhiên phải rất lâu dài và cần hết sức kiên trì), Chương 

trình chung giáo dục-đ{o tạo những người hạnh phúc “phủ sóng” lên hết người dân 

từ độ tuổi mẫu giáo trở lên. Đấy là những người biết tư duy s|ng tạo có phương 

pháp khoa học, tư duy s|ng tạo một cách có kỹ năng chứ không phải tư duy s|ng 

tạo theo phương ph|p tự nhiên thử và sai lạc hậu đem lại nhiều đau khổ, do vậy 

người học có được hạnh phúc. 

Liên quan đến những điều vừa nói, người viết nhớ lại, tại “Hội nghị quốc tế lần 
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thứ bảy về tư duy” (The     International Conference on Thinking) diễn ra trong 

tháng 6/1997 tại Singapore, Thủ tướng Singapore lúc đó Goh Chok Tong có đọc bài 

diễn văn d{i 30 phút mở đầu Hội nghị. Trong bài diễn văn n{y, ông nhấn mạnh: 

“Chúng ta sẽ thực hiện sự thay đổi tư duy của người Singapore. Chúng ta cần từ bỏ ý 

tưởng cho rằng chỉ có những người l~nh đạo cấp cao nhất mới phải suy nghĩ, v{ 

công việc của tất cả những người kh|c l{ l{m như được bảo. Thay vì thế, chúng ta 

muốn thực hiện tinh thần của đổi mới việc học bằng h{nh động, của tất cả mọi người 

ở mọi cấp bậc, luôn đặt câu hỏi làm thế nào anh hay chị có thể thực hiện công việc 

của mình tốt hơn” (We will bring about a mindset change among Singaporeans. We 

must get away from the idea that it is only the people at the top who should be 

thinking, and the job of everyone else is to do as told. Instead we want to bring 

about a spirit of innovation of learning by action, of everyone at all levels always 

asking how she or he can do her or his job better). 

Gần đ}y, b|o “Tuổi Trẻ Cuối Tuần” số ra ng{y 8/5/2011, trang 9, có trích đăng 

lời của thủ tướng Trung Quốc lúc đó l{ Ôn Gia Bảo: 

“Đất nước chúng ta sẽ trở nên vô địch nếu 1,3 tỷ dân có thể tư duy độc lập và 

sáng tạo” 

Tuy không biết ngữ cảnh thực sự của c}u nói, người chỉ đọc câu nói trên có thể 
hiểu nó như sau: 

o “Vô địch” nói đến ở đ}y chắc l{ vô địch nhiều mặt (nếu không nói l{ vô địch 

về mọi mặt) chứ không phải chỉ vô địch về GDP hoặc vô địch về thám hiểm vũ trụ… 

o “Vô địch” có lẽ l{ vô địch cỡ thế giới, chứ không phải vô địch cấp khu vực 

hoặc vô địch so với c|c nước đang ph|t triển… 

o “Đất nước chúng ta”, “1,3 tỷ d}n” có nghĩa l{ to{n bộ đất nước, người dân 

Trung Quốc chứ không phải chỉ có Bắc Kinh, Thượng Hải, chỉ có các cán bộ quản lý, 

l~nh đạo cấp cao hoặc tầng lớp tri thức, hoặc tầng lớp doanh nhân hoặc giai cấp 

công nh}n… 

o “Có thể tư duy độc lập và sáng tạo” l{ mong muốn, mục đích đề ra cần đạt. 

Tuy nhiên, chúng ta chưa biết Trung Quốc sẽ làm những gì v{ l{m như thế nào 

để đạt mục đích. Chẳng hạn, chỉ dừng ở mức hô h{o: “Mỗi người Trung Quốc hãy 

đổi mới tư duy để trở thành một người tư duy độc lập và sáng tạo”; |p dụng các 

biện pháp khuyến khích, kích thích, tạo c|c điều kiện thuận lợi về môi trường để 

làm xuất hiện thêm những người tư duy độc lập và sáng tạo; dạy và học PPLSTVĐM 

đại tr{ để có được tất cả công d}n tư duy độc lập và sáng tạo… Rõ r{ng, c|ch l{m 

dạy và học PPLSTVĐM một c|ch đại trà là cách làm bài bản, căn cơ v{ ích lợi lâu dài 
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nhất. 

o Câu nói trên không phải của người bình thường mà của người đứng đầu 

Chính phủ Trung Quốc cho thấy, những người l~nh đạo cấp cao nhất Trung Quốc 

đ|nh gi| tuyệt đối cao vai trò của tư duy độc lập và sáng tạo của toàn bộ dân số 

quốc gia để phát triển đất nước trong thời đại kinh tế tri thức, xã hội tri thức có 

tính cạnh tranh và hợp tác cao. 

o Câu nói trên chắc là không chỉ đúng với Trung Quốc, mà còn có thể suy rộng 

ra một c|ch tương tự, đúng với c|c nước khác. Chỉ có điều, nước nào sẽ về đích 

trước trên thực tế? 

Cùng với sự phát triển sáng tạo học v{ PPLSTVĐM, gi|o dục-đ{o tạo trong 

tương lai sẽ có thêm nội dung: giáo dục-đ{o tạo tư duy v{ h{nh động sáng tạo, giúp 

hình thành và phát triển những người học thành các nhân cách sáng tạo ở quy mô 

đại trà. Những nhân cách sáng tạo này chính là nguồn nhân lực vô cùng to lớn đối 

với sự phát triển xã hội lo{i người. 

Nhiều nh{ l~nh đạo, quản lý đ|nh gi| sức mạnh, sự giàu có của đất nước mình 

theo các tiêu chí vật chất như sản lượng thép, xi măng, điện, dầu mỏ, than, lúa mì, 

gạo, t{i nguyên thiên nhiên… tính trên đầu người, hoặc GDP trên đầu người. Tuy 

nhiên, còn có những tiêu chí tinh thần quan trọng hơn c|c tiêu chí vật chất nói trên, 

bởi vì chúng không chỉ quyết định các tiêu chí vật chất m{ còn x|c định tương lai 

của đất nước, thậm chí, toàn bộ nhân loại. Các tiêu chí tinh thần nói đến ở đ}y, 

không phải là số lượng các nhà khoa học, kỹ sư, nghệ sỹ, nh{ văn, họa sỹ… lại càng 

không phải số lượng học vị, học hàm, danh hiệu của họ. Những con số loại đó không 

phản ánh hiệu quả làm việc của tầng lớp trí thức và không quyết định tốc độ phát 

triển. Tiêu chí thực sự phản ánh sức mạnh, sự giàu có về tinh thần của một đất 

nước là số lượng các nhân cách sáng tạo mà xã hội đó tạo ra. Nói chính x|c hơn, sự 

phát triển tỷ lệ thuận với tỷ số các nhân cách sáng tạo trên dân số quốc gia. Lịch sử 

phát triển nhân loại cho thấy mối quan hệ qua lại: tỷ số nói trên cao giúp xã hội 

phát triển nhanh v{ ngược lại. Đồng thời, một xã hội với các quyền con người được 

thực thi tạo điều kiện thuận lợi để tăng tỷ số nói trên v{ ngược lại. 

V.6. Vai trò của Chính phủ trong giáo dục-đ{o tạo những 
người hạnh phúc 

Trước hết, Bộ giáo dục v{ đ{o tạo thuộc Chính phủ có nhiệm vụ tạo môi trường 

thuận lợi nhất để đưa gi|o dục-đ{o tạo những người hạnh phúc vào trong các nhà 

trường. Những công việc cần l{m trước hết: 1) Đ{o tạo các thầy cô (chuyên gia) có 

khả năng giảng dạy Chương trình chuyên nghiệp v{ Chương trình chung gi|o dục-
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đ{o tạo những người hạnh phúc, và có khả năng nghiên cứu trong lĩnh vực giáo 

dục-đ{o tạo những người hạnh phúc; 2) Các thầy cô (chuyên gia) nói trên biên soạn 

các giáo trình khác nhau thuộc Chương trình chung để dạy cho c|c đối tượng người 

học khác nhau. 

Chính phủ có nhiệm vụ tạo môi trường thuận lợi nhất trong xã hội giúp mỗi cá 

nhân phát huy tốt nhất những năng lực c| nh}n, được giáo dục-đ{o tạo những 

người hạnh phúc trang bị, để đạt đến hạnh phúc thật sự bền vững, liên tục và cao 

cấp, trong đó, có việc thực thi quyền con người. 

V.7. Vai trò của xã hội trong giáo dục-đ{o tạo những 
người hạnh phúc 

Xã hội, hiểu theo nghĩa rộng, mỗi công dân trong xã hội có dịp được đóng vai 

trò làm thầy, làm công tác giáo dục-đ{o tạo đối với những người kh|c như c|c bậc 

phụ huynh đối với con em mình, những người đi trước đối với những người đi sau, 

những người quản lý đối với những người bị quản lý… C|c bậc phụ huynh, những 

người đi trước, những người quản lý đ~ trải qua giáo dục-đ{o tạo xây dựng những 

người hạnh phúc trong trường học các cấp, đ~ từng sử dụng các kiến thức, công cụ, 

kỹ năng… tương ứng nên có những kinh nghiệm nhất định. Những người này, trong 

những tình huống cụ thể của cuộc sống, công việc cũng tham gia vào việc giáo dục-

đ{o tạo hạnh phúc cho các con em của mình, cho những người đi sau, cho những 

người bị quản lý… 

Nói đến xã hội còn nói đến c|c phương tiện truyền thông đại chúng. Trong 

nhiều chức năng, nhiệm vụ của mình, truyền thông đại chúng cần coi trọng chức 

năng, nhiệm vụ giáo dục-đ{o tạo những người hạnh phúc. Những người làm công 

tác truyền thông, đ~ trải qua giáo dục-đ{o tạo những người hạnh phúc trong 

trường học các cấp, khi tác nghiệp biết những thông tin nào cần đưa v{ đưa thế nào 

để giúp những người tiếp thu thông tin trở thành những người hạnh phúc thật sự 

bền vững, liên tục và cao cấp chứ không phải ngược lại. 

V.8. Ảnh hưởng của toàn cầu hóa đối với giáo dục-đ{o tạo 
xây dựng những người hạnh phúc 

 

Gần đ}y chúng ta nghe nhiều về “to{n cầu hóa”. Có một lĩnh vực, ở đó to{n cầu 

hóa đ~ diễn ra từ rất l}u. Đấy l{ lĩnh vực các khoa học, đặc biệt, các khoa học cơ 

bản. Các khoa học nghiên cứu một cách khách quan những đối tượng không biên 

giới, đúng với toàn cầu v{ trao đổi toàn cầu. Ví dụ, vật lý nghiên cứu lực hấp dẫn, 

quang hình học, nguyên tử, hạt nh}n… đều cho các kết quả giống nhau, không phụ 
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thuộc vào quốc gia nơi l{m c|c thí nghiệm. Hóa học nghiên cứu các chất, ôxy chẳng 

hạn thì làm gì có ôxy Mỹ, ôxy Nga, ôxy Trung Quốc, ôxy Việt Nam… m{ chỉ có ôxy 

khách quan toàn cầu. Các kết quả nghiên cứu của các khoa học nói trên được công 

bố trong các tạp chí chuyên ngành mang tính toàn cầu cho các nhà khoa học toàn 

cầu làm việc trong lĩnh vực đó trao đổi với nhau. 

Nếu như hạnh phúc l{ đích đến của mỗi người, mỗi quốc gia, toàn nhân loại 

(xem mục I.2) thì hạnh phúc mang tính toàn cầu và các khoa học nghiên cứu hạnh 

phúc của con người cũng phải mang tính toàn cầu. Một nền giáo dục-đ{o tạo tin cậy 

phải là nền giáo dục-đ{o tạo, ở đó dạy và học các khoa học mang tính toàn cầu và 

bản thân nền giáo dục-đ{o tạo đó phải được thiết kế và vận hành dựa trên các khoa 

học liên quan đến con người (người dạy v{ người học đều l{ con người) mang tính 

toàn cầu. 

Tuy vậy, đi v{o cụ thể, liên quan đến các khoa học, môn học cần thiết đối với 

giáo dục-đ{o tạo những người hạnh phúc, sáng tạo học v{ phương ph|p luận sáng 

tạo v{ đổi mới (PPLSTVĐM) còn được ít quốc gia biết đến và lại càng ít biết đến ở 

Việt Nam. Nh}n đ}y, người viết xin cung cấp một số thông tin. 

 Tưởng rằng rất mới nhưng trên thực tế, sáng tạo học ra đời rất sớm. Theo G. 

Polya, vào khoảng năm 300, Pappos – nhà toán học Hy Lạp nổi tiếng, trong tập 7 

của tác phẩm “Tuyển tập toán học” của mình đ~ nói về khoa học được đặt tên là 

Heuristics (viết theo tiếng Anh). Pappos chỉ ra rằng Heuristics có mục đích nghiên 

cứu tư duy s|ng tạo, nhận thức các quy luật của nó và xây dựng c|c phương ph|p, 

quy tắc làm các phát minh và sáng chế (phương ph|p luận sáng tạo v{ đổi mới, viết 

tắt l{ PPLSTVĐM). Khoa học với mục đích như vậy, nếu dịch sang tiếng Việt, rõ 

ràng, Heuristics có thể dịch là khoa học sáng tạo hay sáng tạo học. Xung quanh việc 

đặt tên Heuristics cho khoa học sáng tạo có giai thoại sau: 

Mọi người đều biết câu chuyện về Archimedes. Ông được nhà vua giao nhiệm 

vụ tìm phương ph|p khoa học để vạch trần sự gian lận của người thợ bạc. Người 

này bị nhà vua nghi ngờ đ~ lấy bớt v{ng khi đúc vương miện cho nhà vua và thay 

thế v{o đó bằng kim loại kh|c. Luôn luôn suy nghĩ về bài toán, kể cả lúc ngâm mình 

trong thùng tắm, Archimedes bỗng phát hiện ra rằng chính sức đẩy của nước lên 

vật thể ng}m trong nước giúp ông giải bài toán vua giao. Mừng quá, ông cứ thế, 

không quần áo, tung cửa buồng tắm chạy thẳng ra đường báo tin vui của mình cho 

mọi người. Dân thành phố Siracuse, nơi ông sống, được dịp kéo nhau ra cửa, ngạc 

nhiên nhìn theo nhà bác học vĩ đại, đ|ng kính Archimedes trần truồng, người dính 

đầy tro than, vừa chạy, vừa vung tay chân lên la hét: “Eureka! Eureka!” (“Tìm ra rồi! 
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Tìm ra rồi!”). Câu chuyện này gây ấn tượng sâu sắc cho mọi người về niềm vui kỳ 

diệu do sáng tạo mang lại. Riêng Pappos còn cho rằng niềm vui sáng tạo là niềm vui 

lớn nhất trong tất cả các niềm vui m{ con người có thể có. Vì với những niềm vui 

kh|c, để chia sẻ niềm vui của mình cho mọi người, người đang tắm bao giờ cũng 

nhớ mặc quần |o trước, rồi chạy ra b|o tin sau. Trong khi đó, niềm vui sáng tạo lấn 

át tất cả những thói quen xử sự thông thường. Chính vì vậy, Pappos đặt tên sáng 

tạo học là Heuristics, có gốc là từ Eureka. Heuristics viết theo tiếng Nga là 

Эвристика và Eureka – Эврика. 

Sau Pappos, nhiều nhà khoa học đ~ cố gắng phát triển tiếp Heuristics để xây 

dựng nó thành hệ thống kiến thức hoàn chỉnh. Ở đ}y đặc biệt phải kể đến 

Descartes, Leibnitz, Bolzano và Poincaré. Theo họ, Heuristics cần hướng tới việc 

nhận thức quá trình giải quyết vấn đề, đặc biệt các hoạt động của tư duy, do vậy, 

cần sử dụng các dữ liệu từ các nguồn khoa học kh|c nhau như lôgích học, triết học, 

tâm lý học. Heuristics cũng cần phải dựa trên kinh nghiệm cá nhân của những 

người giải bài toán. Heuristics có mục đích x|c lập các quy luật chung của các quá 

trình xảy ra khi con người suy nghĩ giải quyết các vấn đề mà không phụ thuộc vào 

nội dung của chính các vấn đề đó. Từ đó, Heuristics tạo ra các ứng dụng 

(PPLSTVĐM) giúp cải tiến c|ch suy nghĩ l{m các phát minh, sáng chế. Cũng theo G. 

Polya, tuy nhiên, trên thực tế, Heuristics thường chỉ được trình bày trên những nét 

chung, ít khi đi v{o chi tiết v{ nó đ~ rơi v{o quên l~ng. Ông cũng hy vọng rằng 

Heuristics sẽ được hồi sinh. G. Polya đưa ra nhận xét n{y v{o năm 1945, cũng v{o 

lúc các nhà nghiên cứu bắt đầu nhớ lại Heuristics và chuyển nó sang thời kỳ phát 

triển mới. 

Ở Mỹ, thời kỳ mới n{y được đ|nh dấu bằng bài phát biểu trong tư c|ch chủ tịch 

của J.P. Guilford năm 1950, kêu gọi Hiệp hội tâm lý học Hoa Kỳ cần tập trung các nỗ 

lực nghiên cứu đối tượng sáng tạo. Năm 1954, tại Buffalo, bang New York, Alex 

Osborn, tác giả của phương ph|p n~o công (Brainstorming) th{nh lập Tổ chức giáo 

dục sáng tạo (Creative Education Foundation – CEF). Từ 1955 đến nay, CEF hàng 

năm tổ chức những khóa học với tên gọi Trường giải quyết vấn đề mang tính sáng 

tạo (Creative Problem Solving Institute – CPSI). Từ năm 1972, CEF xuất bản bản tin 

(Newsletter) hàng tháng với tên gọi Sáng tạo trong h{nh động (Creativity in 

Action). Thông qua các việc làm của Osborn, Trung tâm nghiên cứu sáng tạo 

(Center for Studies in Creativity – CSC) được thành lập năm 1967 tại Đại học 

Buffalo. Năm 1974 CSC bắt đầu đ{o tạo cử nh}n v{ năm 1975 thạc sỹ khoa học về 

sáng tạo v{ đổi mới (BS, MS in Creativity and Innovation)… Hiện nay Mỹ vẫn là 

nước có số lượng các nhà chuyên môn, trung tâm, công ty, tổ chức, đại học hoạt 
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động trong lĩnh vực sáng tạo v{ đổi mới nhiều nhất trên thế giới. 

Ở T}y ]u, Edward de Bono (người gốc Malta, nhận bằng tiến sỹ tâm-sinh lý học 

ở Anh), tác giả của c|c phương ph|p s|ng tạo như tư duy chiều ngang (Lateral 

Thinking), sáu chiếc mũ tư duy (Six Thinking Hats) th{nh lập Công ty nghiên cứu 

nhận thức (Cognitive Research Trust) năm 1969 ở Cambridge v{ sau đó l{ Trung 

tâm nghiên cứu tư duy (Centre for the Study of Thinking). Từ năm 1997, tại Đại học 

Malta, Edward de Bono khởi xướng đ{o tạo thạc sỹ nghệ thuật về sáng tạo v{ đổi 

mới (MA in Creativity and Innovation). Theo Tudor Rickards, Đại học T}y ]u đầu 

tiên dạy chương trình s|ng tạo v{ đổi mới l{ Trường kinh doanh Manchester 

(Manchester Business School) ở Anh, năm 1972. Chương trình đ{o tạo thạc sỹ quốc 

tế của Tây Âu dành cho những người nói tiếng Tây Ban Nha bắt đầu v{o năm 1994 

tại Đại học Santiago de Compostela với tên gọi thạc sỹ về sáng tạo ứng dụng toàn 

diện (Master Internacional de Creatividad Aplicada Total). 

Ở Liên Xô, trong c|c trường ph|i, đặc biệt phải kể đến trường phái của G.S. 

Altshuller, tác giả của Lý thuyết giải các bài toán sáng chế (Теория Решения 

Изобретательских Задач, viết tắt là ТРИЗ và chuyển sang ký tự Latinh – TRIZ) 

được bắt đầu xây dựng từ năm 1946. Ông cộng tác với Hiệp hội toàn liên bang của 

các nhà sáng chế và hợp lý hóa thành lập Phòng thí nghiệm nghiên cứu và áp dụng 

c|c phương ph|p s|ng chế năm 1968 v{ Học viện công cộng về sáng tạo sáng chế 

năm 1971. Người viết, lúc đó đang học ngành vật lý bán dẫn thực nghiệm tại Liên 

Xô, có may mắn học thêm được khóa đầu tiên của Học viện sáng tạo nói trên, dưới 

sự hướng dẫn trực tiếp của thầy G.S. Altshuller. 

Nói một cách tóm tắt, các thông tin trên thế giới về các hoạt động trong lĩnh 

vực sáng tạo v{ đổi mới trong khoảng vài chục năm gần đ}y cho thấy: 

 Số lượng những người làm việc (giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn…) trong lĩnh 

vực n{y tăng. 

 Số lượng các tổ chức (hiệp hội, mạng lưới, trung tâm, viện nghiên cứu, công 

ty tư vấn v{ đ{o tạo …) trong lĩnh vực n{y tăng. 

 Số trường học các cấp, công ty, cơ quan chính phủ đưa môn học sáng tạo vào 

chương trình gi|o dục, đ{o tạo và huấn luyện tăng. 

 Số nơi đ{o tạo cử nhân và thạc sĩ các loại về chuyên ngành sáng tạo v{ đổi 

mới (BS, BA, MS, MA, MBA in Creativity and Innovation) tăng. 

 Số lượng các ấn phẩm (sách các loại, tạp chí, bản tin chuyên về sáng tạo, các 

websites, các bài báo nghiên cứu sáng tạo đăng trong c|c tạp chí chuyên ngành 
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kh|c…) trong lĩnh vực n{y tăng. Người ta ước tính, hiện nay trên thế giới có hàng 

chục ngàn ấn phẩm như thế. 

 Số lượng các hội nghị cấp quốc gia và quốc tế trong lĩnh vực n{y tăng. Trong 

Hội nghị quốc tế nghiên cứu sáng tạo (International Conference on Creativity 

Research) tổ chức v{o th|ng 8 năm 1990 tại Buffalo, bang New York, Mỹ, thuật ngữ 

khoa học sáng tạo bằng tiếng Anh được đề nghị là: Creatology. 

Như vậy Heuristics là tên cổ điển, còn Creatology là tên hiện đại của sáng tạo 

học và phần ứng dụng của sáng tạo học l{ phương ph|p luận sáng tạo v{ đổi mới 

(PPLSTVĐM). 

Tuy sáng tạo đồng hành với con người trong suốt chiều dài lịch sử tiến hóa và 

phát triển từ vượn người đến nay đ~ nhiều triệu năm, có nghĩa l{ “xưa như Tr|i 

Đất”. Nhưng với phần lớn mọi người hiện nay, cụm từ khoa học sáng tạo hay sáng 

tạo học v{ PPLSTVĐM l{ rất mới, thậm chí, tạo sự ho{i nghi nơi người nghe. Ở đ}y, 

có thể có nhiều lý do, ví dụ: 

1) Chưa nghe nói ở trong trường học, ở ngoài xã hội về cụm từ này vì các kết 

quả nghiên cứu của nó, chủ yếu, còn đóng khung trong c|c hoạt động chuyên môn 

như đăng trong c|c tạp chí, báo cáo trong các hội nghị khoa học chuyên ngành mà 

chưa được phổ thông hóa. 

2) Nói đến sáng tạo, người ta thường nghĩ ngay đến các phát minh, sáng chế 

lớn, đến tên các nhà khoa học lớn như Newton, Einstein, c|c nh{ s|ng chế lớn như 

Edison, Bell. Từ đó, dẫn đến hiểu lầm rằng sáng tạo học, nếu có, chắc l{ c|i gì đó cao 

xa, không liên quan đến những người bình thường v{ không để ý tìm các thông tin 

về sáng tạo học. 

3) Số nơi chính thức đ{o tạo những nhà chuyên môn có bằng cấp về lĩnh vực 

này trên toàn thế giới còn rất ít: chỉ đếm được trên đầu ngón tay nên số lượng các 

nh{ chuyên môn cũng ít một c|ch đ|ng kể so với số lượng các nhà chuyên môn làm 

việc trong c|c lĩnh vực tương đối mới kh|c như tin học, công nghệ sinh học, công 

nghệ nano. Đấy l{ còn chưa so s|nh với số lượng người làm việc trong c|c lĩnh vực 

truyền thống như to|n, lý, hóa… Do vậy, cũng có rất ít người làm công việc giới 

thiệu sáng tạo học cho nhiều người biết. 

4) Số trường có dạy môn học liên quan đến phát triển tư duy s|ng tạo cũng còn 

rất hiếm trên thế giới do thiếu người dạy hoặc không đủ kinh phí mời giảng viên 

(mỗi người học phải trả khoảng v{i trăm đôla Mỹ cho một ngày học PPLSTVĐM) 

hoặc chính những người l~nh đạo, quản lý giáo dục, trong thâm tâm, không tin rằng 
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sáng tạo có thể dạy và học được một cách có hiệu quả như c|c môn học truyền 

thống. Mặc dù, chính họ thường là những người nói nhiều nhất về sự cần thiết phát 

huy tính sáng tạo ở người học. 

5) Tồn tại rất nhiều định kiến truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ người 

n{y sang người kh|c như s|ng tạo là do bẩm sinh, may mắn, ngẫu hứng, xuất thần, 

linh tính, trực giác, giác quan thứ sáu, cần cù ở mức độ phi thường mà không phải 

ai cũng l{m được. Tóm lại, không chỉ những người bình thường mà nhiều nhà phát 

minh, sáng chế cũng cho rằng sáng tạo không thể khoa học hóa được, do vậy, không 

thể dạy và học sáng tạo một c|ch đại trà. 

6) Một lý do nữa thuộc về chính khoa học sáng tạo v{ PPLSTVĐM. Đó l{, trong 

lĩnh vực phức tạp này, nhiều trường phái nghiên cứu đi theo những cách tiếp cận 

khác nhau, tuy có những thành công cụ thể trong việc dạy và học c|c phương ph|p 

sáng tạo nhưng thiếu những công trình kh|i qu|t chúng để có được tính lôgích và 

thống nhất cao thành một hệ thống khá hoàn chỉnh như c|c khoa học truyền thống. 

Do vậy, những người “ngoại đạo” thường chỉ biết một hay v{i trường phái với một 

số phương ph|p s|ng tạo cụ thể mà không biết về bức tranh tổng thể của nó như l{ 

một khoa học. 

Hệ thống giáo dục-đ{o tạo xây dựng những người hạnh phúc của Việt Nam cần 

luôn cập nhật những thành tựu liên quan của thế giới để áp dụng phù hợp và trao 

đổi những gì Việt Nam l{m được với c|c đồng nghiệp trên thế giới trong lĩnh vực 

n{y để hệ thống giáo dục-đ{o tạo xây dựng những người hạnh phúc của Việt Nam 

không ngừng phát triển. 

* 

*  * 

Nh}n đ}y, người viết muốn trao đổi về việc đi tìm triết lý cho giáo dục-đ{o tạo 

của Việt Nam. Đ~ có một số ý kiến về triết lý như, đấy là xây dựng những con người 

mới xã hội chủ nghĩa; x}y dựng những người vừa hồng vừa chuyên; nâng cao dân 

trí, đ{o tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; thực học, thực nghiệp; nhất nghệ tinh 

nhất th}n vinh;… 

Theo người viết, nếu đặt câu hỏi “để l{m gì?” sau những triết lý n{y cho đến tận 

cùng. Ví dụ, xây dựng những con người mới xã hội chủ nghĩa để làm gì?...; xây dựng 

những người vừa hồng vừa chuyên để l{m gì?...; n}ng cao d}n trí, đ{o tạo nhân lực, 

bồi dưỡng nh}n t{i để làm gì?...; thực học, thực nghiệp để làm gì?...; nhất nghệ tinh 

nhất th}n vinh để l{m gì?...;…, c}u trả lời cuối cùng sẽ l{ “để những người được giáo 
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dục, được đ{o tạo trở nên những người hạnh phúc” 

“Bốn trụ cột của giáo dục” trong b|o c|o của UNESCO (Tổ chức giáo dục, khoa 

học v{ văn hóa của Liên hiệp quốc) mà nhiều tác giả Việt Nam xem l{ “Triết lý giáo 

dục” của UNESCO, gồm 

1. Học để biết 

2. Học để làm 

3. Học để tồn tại 

4. Học để chung sống 

Tương tự như phần trên, nếu đặt câu hỏi “để l{m gì?” sau bốn trụ cột: “Học để 

biết; học để làm; học để tồn tại; học để chung sống để l{m gì?...” cho đến tận cùng 

thì câu trả lời cũng sẽ l{: “Học để trở nên những người hạnh phúc”. 

Xây dựng những người hạnh phúc là triết lý giáo dục-đ{o tạo mà chúng tôi theo 

đuổi. Nếu như “Mọi con đường đều dẫn đến La M~”, vậy tại sao không đặt ngay từ 

đầu đích cuối cùng là La Mã (hạnh phúc), thay vì nêu ra mục đích từng chặng: Bắc 

Kinh, Matscơva, Paris, Washington D.C.… 

Thật may mắn, môn khoa học, môn học Phương ph|p luận sáng tạo v{ đổi mới 

(PPLSTVĐM), viết theo tiếng Anh l{ “Creativity and Innovation Methodologies” còn 

non trẻ trên thế giới nhưng đ~ cho thấy tiềm năng rất lớn trong việc góp phần tích 

cực xây dựng những người hạnh phúc (xem tiếp Chương VI). 

Ở Việt Nam, người viết đ~ soạn và cùng các cộng sự trong hơn 40 năm qua dạy 

chương trình PPLSTVĐM (TRIZ mở rộng) cho hơn 20.000 người từ đủ mọi thành 

phần kinh tế, xã hội, chuyên môn, nghiệp vụ… theo học với những kết quả thu được 

rất khả quan (xem Chương VII). 

PPLSTVĐM (TRIZ mở rộng) trang bị cho những người học các kiến thức, 

phương ph|p, kỹ năng… suy nghĩ v{ h{nh động giải quyết tốt các vấn đề, ra các 

quyết định đúng trong suốt cuộc đời mỗi người. Nói c|ch kh|c, PPLSTVĐM (TRIZ) 

giúp tạo ra trong những người học những năng lực biết mưu cầu hạnh phúc, biết 

c|ch đạt đến hạnh phúc phù hợp với những hoàn cảnh, điều kiện cụ thể riêng của 

mỗi người trong xã hội v{ đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã hội. 
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Chương VI: Phương ph|p luận sáng tạo v{ đổi mới 
góp phần tích cực xây dựng những người hạnh phúc 

VI.1. Tổng quan phương ph|p luận sáng tạo v{ đổi mới 
(PPLSTVĐM) trên thế giới 

Nói một cách ngắn gọn, phương ph|p luận sáng tạo v{ đổi mới (PPLSTVĐM) l{ 

hệ thống các kiến thức, công cụ (kể cả c|c phương ph|p), kỹ năng… giúp người sử 

dụng n}ng cao năng suất, hiệu quả, về lâu dài, tiến tới điều khiển quá trình suy 

nghĩ, h{nh động giải quyết vấn đề và ra quyết định của người đó. Nếu như cuộc 

đời của mỗi người là chuỗi các vấn đề cần giải quyết, chuỗi các quyết định 

cần phải ra thì việc mỗi người giải quyết tốt các vấn đề, ra các quyết định 

đúng giúp đem lại hạnh phúc trong suốt cuộc đời của người đó. 

PPLSTVĐM có lịch sử phát triển của mình. Cách đ}y khoảng ba chục thế kỷ, 

những người Hy Lạp cổ đại đ~ rất kính trọng v{ ngưỡng mộ tài năng s|ng tạo của 

con người như đối với các sức mạnh siêu phàm của thiên nhiên. Họ không chỉ nhân 

c|ch hóa c|c đối tượng, quá trình thiên nhiên thành các vị thần mà còn cả các loại 

hình sáng tạo của con người thành các vị nữ thần kiểu như thơ thì có N{ng Thơ (nữ 

thần thi ca). Thành công của c|c nh{ thơ, văn, họa sỹ, bác học… phụ thuộc vào 

những nữ thần ấy. Do vậy, ở thời kỳ này, câu trả lời cho câu hỏi m{ PPLSTVĐM rất 

quan tâm: “L{m gì để n}ng cao năng suất và hiệu quả quá trình sáng tạo của con 

người?” được đơn giản hóa thành: “H~y cầu nguyện các vị nữ thần gởi cho các cảm 

hứng v{ c|c ý tưởng sáng tạo”. 

Những cố gắng “trần gian” đầu tiên trả lời câu hỏi nói trên thuộc về Democritus 

(sống khoảng từ năm 460 đến 370 trước công nguyên) và Aristotle (384 – 322 

trước công nguyên) khi xây dựng các quy tắc để có được những cái mới nhờ lập 

luận đúng trong lĩnh vực lôgích học hình thức. 

Archimedes (287 – 212 trước công nguyên), ngoài những công trình về toán 

học, vật lý học, còn được biết đến như l{ t|c giả c|c phương ph|p giúp tạo ra các 

đối tượng mới từ những thành phần chuẩn. Trong số đó, phải kể đến trò chơi gồm 

14 miếng có hình dạng khác nhau làm từ ng{ voi m{ khi thay đổi cách sắp xếp có 

thể nhận được nhiều đối tượng như mũ, dao găm, thuyền… 

Sau khi Pappos khai sinh Heuristics (sáng tạo học) đến tận thế kỷ 19, những 

người quan tâm cải tiến c|ch tư duy, chủ yếu, vẫn tiếp tục là các nhà triết học, 

lôgích học và toán học. Điều này có thể hiểu được vì những nhà khoa học nói trên 
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phát triển c|c lĩnh vực của mình bằng các hoạt động tư duy l{ chính m{ không cần 

phải làm các nghiên cứu thực nghiệm. Hơn ai hết, họ là những người sớm nhất và 

cảm nhận mạnh mẽ nhất sự cần thiết phải có các phương ph|p tư duy s|ng tạo với 

năng suất và hiệu quả cao. 

Từ nửa sau thế kỷ 19 bắt đầu xuất hiện những nghiên cứu về tâm lý học sáng 

tạo khoa học và kỹ thuật, tâm lý học giải quyết vấn đề và ra quyết định. Cũng từ đó, 

tâm lý học tư duy s|ng tạo được coi l{ cơ sở, hạt nhân của sáng tạo học. 

Các nghiên cứu về tâm lý học sáng tạo được thực hiện theo nhiều hướng. Ở 

thời kỳ đầu, các nghiên cứu phần lớn tập trung vào những cá nhân có nhiều thành 

tích sáng tạo để xem họ có những điểm gì đặc biệt hơn những người khác về bẩm 

sinh, di truyền, các thói quen, các kinh nghiệm… Ví dụ, có nghiên cứu cho thấy mối 

liên quan giữa một số bệnh tâm lý và các loại hình t{i năng, th{nh phần m|u đặc 

biệt của một số người, các thói quen chủ quan tạo cảm hứng sáng tạo như: Puskin 

và Balzac rất thích uống c{ phê đen. Schiller luôn để trong ngăn b{n l{m việc của 

mình những quả t|o… ủng vì c|i “mùi nặng” n{y rất kích thích ông làm việc. 

Descartes thích tư duy s|ng tạo trong chăn. Tr|i lại, Buffon chỉ suy nghĩ được một 

cách rõ ràng sau khi mặc quần áo nghiêm chỉnh và cài nút cẩn thận… Chỉ trong thế 

kỷ 20, qua các kết quả khoa học, các nhà nghiên cứu mới tin rằng những năng khiếu 

sáng tạo có ở hầu hết, nếu như không nói l{ tất cả những người bình thường. 

Hướng nghiên cứu khác của tâm lý học sáng tạo là nghiên cứu thực nghiệm: 

nghiên cứu qu| trình suy nghĩ s|ng tạo giải quyết vấn đề trong c|c điều kiện phòng 

thí nghiệm. Các nhà tâm lý làm thí nghiệm với những b{i to|n v{ người giải. Họ 

phát hiện ra rằng những người tham gia thí nghiệm đ~ giải chúng bằng cách lựa 

chọn c|c phương |n (phương ph|p thử và sai). Quá trình giải phụ thuộc nhiều vào 

kinh nghiệm trước đó của người giải. Mỗi phương |n sai giúp người giải thay đổi 

cách xem xét bài toán, hiểu b{i to|n đúng hơn để cuối cùng đưa ra phương |n là lời 

giải thực sự của bài toán. Các bài toán dùng trong các thí nghiệm tâm lý là những 

b{i to|n đơn giản, số c|c phương |n thử không nhiều, thời gian dùng để giải bài 

toán ngắn. Cách tiếp cận như vậy đối với tư duy s|ng tạo gặp phải những khó khăn 

thực tế không vượt qua được. Quá trình sáng tạo thường kéo dài về mặt thời gian. 

Chính Edison công nhận, trung bình một sáng chế lớn của ông phải làm mất bảy 

năm. Vậy nh{ t}m lý có đủ kiên trì trong suốt 10 năm theo dõi người giải bài toán 

và tin chắc rằng năm thứ 11 (chứ không phải 12, 13…) anh ta sẽ giải được. Chưa kể, 

để càng biết chính x|c qu| trình suy nghĩ của người giải, nhà tâm lý càng phải đặt 

nhiều câu hỏi. C{ng đặt nhiều câu hỏi cho người giải, càng can thiệp sâu vào quá 

trình suy nghĩ tự nhiên thì kết quả nghiên cứu càng bị sai lệch. Thêm nữa, mặc dù 
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toàn bộ quá trình sáng tạo kéo dài về mặt thời gian nhưng giai đoạn “Eureka” 

thường diễn ra nhanh đến mức nhà tâm lý không kịp hỏi và có hỏi thì chính người 

giải cũng không biết sự việc diễn tiến cụ thể như thế n{o để trả lời. 

C|c nh{ t}m lý đồng thời cũng ph|t hiện nhiều yếu tố, quá trình tâm lý, các kiểu 

suy nghĩ đóng vai trò quan trọng trong tư duy s|ng tạo như ngôn ngữ, ký hiệu, hình 

vẽ, liên tưởng, trí tưởng tượng, linh tính, tư duy ph}n kỳ (divergent thinking), tư 

duy hội tụ (convergent thinking)… v{ vạch ra tác hại của các loại tính ì tâm lý cản 

trở sự sáng tạo. 

Cùng với sự phát triển các ngành khoa học, kỹ thuật như lý thuyết hệ thống, 

thông tin, điều khiển học, m|y tính điện tử, nhiều chuyên gia của những lĩnh vực đó 

cũng tham gia nghiên cứu tư duy s|ng tạo và có nhiều đóng góp ph|t triển sáng tạo 

học. Đến nay, trong sáng tạo học nói chung v{ PPLSTVĐM nói riêng, cộng đồng các 

nhà nghiên cứu và thực hành rất đa dạng về ngành, nghề xuất ph|t được đ{o tạo. 

Điều n{y được giải thích, ít nhất, bởi ba lý do. Thứ nhất, sáng tạo có thể xảy ra ở bất 

kỳ lĩnh vực nào và bất kỳ lĩnh vực n{o cũng cần có nhiều sáng tạo. Nói cách khác, 

sáng tạo như l{ đối tượng nghiên cứu v{ t|c động được nhiều người thuộc c|c lĩnh 

vực khác nhau quan tâm phát triển, không nhất thiết phải là những nhà sáng tạo 

học chuyên nghiệp. Thứ hai, sáng tạo l{ đối tượng phức tạp, do vậy, trước khi tìm 

ra cách tiếp cận nghiên cứu liên ngành, khái quát, tổng hợp, các cách tiếp cận mang 

tính chất chuyên ng{nh thường được sử dụng. Thứ ba, số lượng c|c cơ sở đ{o tạo 

ngay từ đầu những người chuyên nghiệp làm việc trong lĩnh vực sáng tạo học và 

PPLSTVĐM còn qu| ít, học phí còn quá cao, làm cho nhiều người muốn được đ{o 

tạo chính quy lại không đủ điều kiện theo học, do vậy, họ thực hành sáng tạo theo 

kiểu nghiệp dư. 

Các cách tiếp cận trong sáng tạo học v{ PPLSTVĐM có thể chia thành hai nhóm 

lớn, nhóm thứ nhất là nhóm tiếp cận truyền thống: lấy bộ óc của con người – chủ 

thể sáng tạo – l{m đối tượng nghiên cứu và quan niệm rằng đi tìm c|c quy luật sáng 

tạo l{ đi tìm c|c quy luật tư duy s|ng tạo có trong bộ óc của con người. Cách tiếp 

cận truyền thống được thể hiện bằng Hình 16. 
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Hình 16: Cách tiếp cận truyền thống trong sáng tạo học và PPLSTVĐM 

Nhóm thứ hai là nhóm tiếp cận không truyền thống dựa trên việc đi tìm c|c 

quy luật phát triển hệ thống kh|ch quan m{ con người – chủ thể của sáng tạo phải 

điều khiển tư duy (bộ óc) của mình tuân theo. 

Đi v{o cụ thể, nhóm tiếp cận truyền thống gồm có: cách tiếp cận theo lôgích 

học hình thức; cách tiếp cận thuần túy tâm-sinh lý (đặc biệt là tâm lý) của bộ não; 

cách tiếp cận thuần túy về kinh nghiệm, mẹo, thủ thuật của những người thường 

xuyên làm công tác sáng tạo (đặc biệt những người có nhiều thành tích sáng tạo 

cao); cách tiếp cận là tổ hợp của các loại cách tiếp cận nói trên; cách tiếp cận kết 

hợp những kết quả nghiên cứu về sáng tạo của con người với những ưu việt của 

m|y tính điện tử như bộ nhớ lớn, chính xác, tốc độ biến đổi thông tin nhanh… 

Đến nay nhóm tiếp cận truyền thống đ~ x}y dựng được h{ng trăm công cụ 

(hiểu theo nghĩa rộng nhất: mẹo, thủ thuật, lời khuyên, kinh nghiệm, quy tắc, 

phương ph|p, chương trình, thủ tục, algôrit, mô hình…) s|ng tạo nhằm cải tiến 

phương ph|p thử và sai. Chúng nhiều khi còn được gọi chung l{ c|c phương ph|p 

tích cực hóa tư duy. Nét chung của c|c phương ph|p n{y l{ chúng được tạo ra để 

phát huy các mặt mạnh của các yếu tố, qu| trình như suy luận (tiếp nhận, so sánh, 

phân loại thông tin, diễn dịch, quy nạp, phân tích, tổng hợp…), liên tưởng, trí tưởng 

tượng, linh tính, ý thức, tiềm thức, vô thức… v{ hạn chế các mặt yếu của chúng. Nói 
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cách khác, các công cụ này giúp khắc phục một số nhược điểm của phương ph|p 

thử v{ sai như: tính ì t}m lý, năng suất ph|t ý tưởng thấp, lãng phí lớn và trong một 

số trường hợp cụ thể, có thể l{m tăng tính định hướng của qu| trình suy nghĩ giải 

quyết vấn đề và ra quyết định. 

Dưới đ}y, người viết liệt kê tên một số công cụ thông dụng nhất trong hàng 

trăm c|c công cụ tư duy s|ng tạo giải quyết vấn đề và ra quyết định tìm ra nhờ 

những cách tiếp cận truyền thống: 

 Phương ph|p đối tượng tiêu điểm (Method of Focal Objects hoặc 

Forced-Relationships). Phương ph|p n{y được gi|o sư Đại học tổng 

hợp Berlin F. Kunze đưa ra dưới dạng ban đầu với tên gọi phương ph|p 

danh mục (catalogue) năm 1926. V{o những năm 1950, phương ph|p 

được nhà bác học Mỹ C. Whiting hoàn thiện thêm. 

 Phương ph|p ph}n tích hình th|i (Morphological Analysis) do F. 

Zwicky – nhà vật lý thiên văn người Mỹ gốc Thụy Sĩ đưa ra năm 1942. 

 Phương ph|p c|c c}u hỏi kiểm tra (Method of Control Questions hoặc 

Check-listing Method) gồm nhiều loại danh sách các câu hỏi kiểm tra 

do nhiều tác giả lập ra, dành giải quyết các vấn đề của những lĩnh vực 

tương ứng. Ví dụ, danh sách các câu hỏi kiểm tra của G. Polya (1945), A. 

Osborn (1953), T. Eiloart (1969). 

 Phương ph|p n~o công (Brainstorming Method) được A. Osborn, nhà 

doanh nghiệp người Mỹ đưa ra năm 1938. 

 Synectics (Phương ph|p sử dụng c|c phép tương tự). Các nghiên cứu 

Synectics đ~ có từ năm 1944. Năm 1952, W. Gordon th{nh lập nhóm 

Synectics đầu tiên. Năm 1960 nhóm n{y trở th{nh công ty “Synectics 

Incorporated” có trụ sở đặt tại Cambridge, bang Massachusetts, Mỹ. 

Công ty nhận đơn đặt hàng của c|c công ty kh|c để giải quyết các vấn 

đề của họ và huấn luyện các nhóm sáng tạo chuyên nghiệp cho họ. 

 Phương ph|p bản đồ trí óc (Mind-mapping Method) được nhà thần 

kinh học người Anh T. Buzan xây dựng vào những năm 1970. 

 Tư duy chiều ngang (Lateral Thinking) do E. De Bono đưa ra đầu 

những năm 1970. 

 Sáu chiếc mũ tư duy (Six Thinking Hats) cũng do E. De Bono đưa ra v{o 

năm 1985. 
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 Sơ đồ xương c| (Fishbone Diagram) được nhà nghiên cứu người Nhật 

K. Ishikawa thành lập năm 1943. 

 Sơ đồ Pareto (The Pareto Diagram) do nhà kinh tế học người Ý V. 

Pareto sáng chế ra. 

 Phương ph|p tư duy định hướng (Метод направленного мышления) 

của N.I. Xeređa, người Nga, đưa ra năm 1961. 

 Phương ph|p bảy lần tìm kiếm (Метод семикратного поиска) của G. Ia. 

Bush, người Nga, đưa ra năm 1964. 

 Phương ph|p c|c thủ thuật heuristic (Метод эвристических приѐмов) 

của A.I. Polovinkin, người Nga, đưa ra năm 1969. 

 Phương ph|p tiếp cận lôgích–hệ thống giải các bài toán sáng chế 

(Метод системно–логического подхода к решению изобретательских 

задач) của V.X. Shubin, người Nga, đưa ra năm 1972. 

 Phương ph|p c|c ma trận tìm kiếm bậc mười (Метод десятичных 

матриц поиска) của R.P. Povileiko, người Nga, đưa ra năm 1972. 

 Quá trình giải quyết vấn đề sáng tạo (Creative Problem Solving 

Process) lần đầu tiên được A. Osborn đưa ra v{o cuối những năm 1940 

v{ được các cộng tác viên của Trung tâm nghiên cứu sáng tạo, Đại học 

Buffalo, bang New York, Mỹ phát triển tiếp cho đến nay. 

 Phương ph|p ph}n tích gi| th{nh – chức năng (Функционально – 

Стоимостной Анализ) gọi theo tiếng Nga, hoặc phương pháp phân tích 

giá trị (Value Analysis) gọi theo tiếng Anh, được đưa ra v{o cuối những 

năm 1940. 

 Quá trình hợp lý giải quyết vấn đề và ra quyết định (Problem Solving 

and Decision Making Rational Process) do C.H. Kepner và B.B. Tregoe 

đưa ra đầu những năm 1970. Công ty Kepner–Tregoe, Inc. được thành 

lập tại thành phố Princeton, bang New Jersey, Mỹ nhằm phổ biến 

phương ph|p n{y. 

 Công cụ ưu thế não của Herrmann (Herrmann Brain Dominance 

Instrument) do N. Herrmann, nhà vật lý người Mỹ đưa ra năm 1988. 

Ông cũng l{ người thành lập The Ned Herrmann Group ở thành phố 

Lake Lure, bang North Carolina. 

 Mô hình IDEAL giải quyết vấn đề (IDEAL Model for Problem Solving) 
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được J.D. Bransford v{ B.S. Stein, người Mỹ xây dựng, đưa ra năm 1993. 

 Nhóm c|c phương ph|p s|ng tạo được máy tính hỗ trợ (Computer 

Assisted Creativity Methods). 

VI.2. Lý thuyết giải các bài toán sáng chế (TRIZ) 

Cách tiếp cận không truyền thống thể hiện đầy đủ nhất trong “Lý thuyết giải 

các bài toán sáng chế” (viết tắt theo tiếng Nga và chuyển sang ký tự latinh là TRIZ) 

với tác giả là G.S. Altshuller: 

 

 

Genrikh Saulovich Altshuller, Father of TRIZ, 

15 October 1926 – 24 September 1998 
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It is with deep sadness, and great regret, that we must announce the passing of Genrikh 

Altshuller on Thursday, September 24, at about 10:30 AM, EST 

Mr. Altshuller – Father of TRIZ, inventor, author, teacher, mentor, and a great creative 

force of the Twentieth Century – will be missed by all who knew him, and knew of him. 

Nếu như c|c t|c giả kh|c trong lĩnh vực PPLSTVĐM đưa ra một hoặc vài 

phương ph|p thì G.S. Altshuller xây dựng hẳn một lý thuyết. Dưới đ}y l{ một số các 

ý tưởng chính của TRIZ: 

1) Các quy luật sáng tạo phải tìm chính là các quy luật phát triển hệ thống 

Theo định nghĩa, s|ng tạo phải có tính mới. Điều này phản ánh: sáng tạo tạo ra 

sự thay đổi, tạo ra những cái khác với những gì đ~ có. Tuy nhiên, không phải sự 

thay đổi n{o cũng l{ s|ng tạo vì sáng tạo đòi hỏi sự thay đổi phải đồng thời đem lại 

ích lợi. Tương tự như vậy, sáng tạo tạo ra sự đa dạng (sự kh|c nhau), l{m tăng tính 

đa dạng. Ví dụ, nhờ sáng tạo, chúng ta càng ngày càng có nhiều loại bút, dao, kéo, 

bàn, ghế, xe, m|y tính… kh|c nhau. Tuy nhiên, không phải sự đa dạng n{o cũng l{ 

sáng tạo nếu như sự đa dạng đó không đem lại ích lợi. 

Người ta cũng dễ dàng nhất trí với nhau rằng sáng tạo tạo ra sự phát triển. Đến 

đ}y, bắt đầu nảy sinh ý mới so với hai ý (thay đổi v{ đa dạng nói trên). Phát triển, 

hiểu theo nghĩa tốt đẹp của từ này, ngoài tính mới (khác với c|i cũ, c|i đ~ có, c|i đ~ 

biết), phát triển phải có những ích lợi, những tiến bộ, những hoàn thiện hơn c|i cũ, 

c|i đ~ có, c|i đ~ biết. Nói cách khác, sáng tạo tạo ra sự phát triển v{ ngược lại trong 

sự phát triển có sáng tạo. Vậy, theo G.S. Altshuller, đi tìm c|c quy luật sáng 

tạo chính l{ đi tìm c|c quy luật phát triển chứ không phải đi tìm c|c quy 

luật tư duy s|ng tạo của riêng bộ óc con người (xem Hình 16). 

2) Sáng tạo của con người: khía cạnh chủ quan và khía cạnh khách quan 

 Những sáng tạo của con người, một mặt, mang tính chủ quan vì chúng 

được tạo ra bởi những con người cụ thể. Mặt khác, những sáng tạo của 

con người được tự nhiên, xã hội tiếp nhận một c|ch đầy đủ, ổn định và 

bền vững mới là những sáng tạo, tạo ra sự phát triển thực sự. Tuy sự 

phát triển loại n{y do con người tạo ra nhưng nó vẫn phải tuân theo các 

quy luật phát triển khách quan chung, bao trùm cả ba lĩnh vực: tự 

nhiên, xã hội, tư duy v{ không phụ thuộc v{o con người cụ thể. 

Đề cập tư duy s|ng tạo, những nhà nghiên cứu đi theo c|ch tiếp cận truyền 

thống thường nghĩ ngay đến quá trình tâm lý xảy ra bên trong bộ óc người giải bài 

toán, tập trung mọi chú ý v{o đó (xem Hình 16) và suy ra rằng, đi tìm c|c quy luật 
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sáng tạo tức l{ đi tìm c|c quy luật tâm lý chủ quan ấy. Chúng ta thử tưởng tượng 

tình huống sau: 

Chiếc ô tô đi trên con đường với đoạn AB là thẳng v{ đoạn BC quanh co, uốn 

khúc, lên dốc, xuống đèo (xem Hình 17). Trên xe có người l|i xe v{ người nghiên 

cứu. Nhiệm vụ của người nghiên cứu là quan sát, mô tả, tìm hiểu xem: nhờ đ}u m{ 

người lái xe có thể đưa xe đi từ A đến B, từ B đến C và rút ra những kết luận cần 

thiết. Sau đ}y l{ bản báo cáo của người nghiên cứu theo cách tiếp cận truyền thống 

sau chuyến đi: 

 

 

Hình 17: Khía cạnh chủ quan và khía cạnh khách quan trong sáng tạo của con người 

“Tôi ngồi bên cạnh người lái xe suốt chặng đường từ B đến C, mắt không rời anh 

ta một giây. Do đó, những điều tôi quan sát được là tuyệt đối đầy đủ. Rõ ràng người 

lái xe này là người ham hoạt động hơn những lái xe khác mà tôi gặp, ít ra cũng so với 

những lái xe đưa tôi đi từ A đến B, vì tôi thấy anh hết đánh vô-lăng sang phía bên này 

lại đánh vô-lăng sang phía bên kia. Không những thế anh còn sang số và thay đổi tốc 

độ liên tục. Mặt trời lúc thì chiếu sáng má phải của anh, lúc thì má trái. Tốc độ gió lùa 

vào xe cũng thay đổi. Điều này cho phép tôi giả thiết là anh không chỉ ham hoạt động 

mà còn thích sưởi nắng cho thật đều khuôn mặt của mình. Sự thay đổi tốc độ gió lùa 

vào xe là sự thể hiện cảm hứng của người lái xe. Tóm lại, qua nghiên cứu nhiều người 

lái xe trên nhiều đoạn đường, tôi thấy họ rất đa dạng, tuy nhiên có thể nhấn mạnh 

điểm chung, đáng lưu ý: họ thích sưởi nắng, thích hưởng gió mát theo sở thích riêng 

của mình. Không nghi ngờ gì nữa, kết luận trên có thể coi là điều khẳng định, được 

chứng minh rõ ràng. Từ đó suy ra: để người lái xe làm việc tốt cần tạo điều kiện để họ 

A B

C

Khaùch quan

Chuû quan
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thỏa mãn các sở thích riêng”. 

Tình huống và bản b|o c|o tưởng tượng nói trên phản ánh sự tương tự với 

những tình huống, ở đó nh{ t}m lý nghiên cứu xem người giải suy nghĩ v{ h{nh 

động như thế n{o để đi từ b{i to|n đến lời giải (như những người l|i xe đưa xe đi 

từ A đến B, từ B đến C). Chúng ta h~y cùng “mổ xẻ” chúng: 

Người lái xe, muốn l|i xe đến đích phải nhìn rõ đường v{ đưa xe đi đúng tuyến 

đường. Con đường đối với người lái xe là kh|ch quan, độc lập đối với anh ta. Trên 

đoạn đường BC quanh co uốn khúc, lên dốc xuống đèo, người lái xe không thể làm 

gì kh|c hơn l{ phải bẻ tay lái, lúc sang trái, lúc sang phải v{ thay đổi số nhiều lần… 

Người nghiên cứu theo cách tiếp cận truyền thống không chú ý đến khía cạnh 

kh|ch quan đó m{ chỉ tập trung v{o người lái xe (khía cạnh chủ quan) theo kiểu 

“mắt không rời anh ta một gi}y” (xem Hình 16). Nhà nghiên cứu xem những hoạt 

động tư duy – tâm lý của người l|i xe l{ điều quyết định để l|i được xe từ B đến C, 

thậm chí, lầm lẫn giữa bản chất và hiện tượng (“thích sưởi nắng cho thật đều khuôn 

mặt của mình”, “cần tạo điều kiện để họ thỏa mãn các sở thích riêng”). 

Khái quát hóa lên, ta có thể coi trong sáng tạo của con người có hai khía cạnh: 

chủ quan v{ kh|ch quan. Trong đó, những quy luật phát triển khách quan của sự 

vật là gốc, tương tự như con đường đối với người lái xe: anh phải đi theo tôi, nếu 

không anh sẽ không đến đích, thậm chí bị tai nạn. Ví dụ, trên đoạn đường thẳng AB, 

người lái xe nếu “hết đ|nh vô lăng sang phía bên n{y lại đ|nh vô lăng sang phía bên 

kia” thì không chỉ lạc đường, xe có thể lăn xuống ruộng. Ở đoạn BC quanh co, uốn 

khúc, lên dốc, xuống đèo, nếu người lái xe giữ tay lái thẳng thì xe đ}m xuống vực. 

Phải chăng phương ph|p thử và sai có nhiều phép thử – sai mò mẫm với những 

“trả gi|”, “tai nạn” của người giải trước khi đi đến lời giải đúng của bài toán là do 

người giải không nhìn thấy con đường – quy luật phát triển khách quan. 

G.S. Altshuller cho rằng các nhà nghiên cứu sáng tạo học phải ưu tiên 

đi tìm những quy luật phát triển khách quan (những con đường) và 

người sáng tạo tốt l{ người sau khi nắm các quy luật nói trên biết điều 

khiển tư duy v{ h{nh động đi theo chúng, tương tự như người lái xe thấy 

rõ đường và đưa xe đi đúng đường. Về điều này, Lê-nin đ~ từng nhắc nhở: 

“Biện chứng của sự vật (khách quan – người viết nhấn mạnh) tạo lập biện chứng của 

ý tưởng (chủ quan – người viết nhấn mạnh), chứ không phải ngược lại”. 

Có câu hỏi đặt ra: “Trong lĩnh vực sáng tạo v{ đổi mới, một người muốn học và 

thực hiện các sáng tạo, đổi mới với năng suất và hiệu quả cao cần phải l{m gì?” 

Trong ý nghĩa của những gì vừa trình bày, bạn đọc có thể đo|n ra c}u trả lời: 
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“Người đó cần sử dụng, điều khiển các hiện tượng, quá trình thuộc thế 

giới bên trong cho phù hợp với các khái niệm, kiến thức, quy luật phát 

triển hệ thống (quy luật sáng tạo v{ đổi mới), lôgích, yêu cầu của lĩnh vực 

sáng tạo v{ đổi mới”. 

Liên quan đến các quy luật phát triển hệ thống, câu trả lời trên có nghĩa, người 

đó phải điều khiển được các nhu cầu cá nhân, xúc cảm, thói quen (kể cả khắc phục 

tính ì tâm lý), cách sử dụng ngôn ngữ, ký hiệu, hình vẽ, tính liên tưởng, trí tưởng 

tượng, suy nghĩ v{ h{nh động cho tương hợp với các quy luật phát triển hệ thống. 

Công việc này cần được tiến hành một cách có ý thức cao. 

3) Cơ chế định hướng và tư duy định hướng 

Trong c|c nhược điểm của phương ph|p thử v{ sai có nhược điểm là “thiếu cơ 

chế định hướng từ b{i to|n đến lời giải”. 

Giả sử chúng ta đ~ tìm ra cơ chế định hướng rồi (xem Hình 18), thì sao? 

 Vaán ñeà 

(Baøi toaùn) 

Lôøi giaûi 

Cô cheá ñònh höôùng 

 

Hình 18: Phương pháp thử và sai cần cơ chế định hướng 

Rõ r{ng lúc đó, người giải chỉ cần tập trung thử những phép thử theo chiều của 

cơ chế định hướng, không thử những phép thử ngược với cơ chế định hướng. Nói 

c|ch kh|c, nhược điểm “l~ng phí lớn” được khắc phục một c|ch đ|ng kể. 

Mặt khác, vì biết lời giải nằm ở hướng n{o, người giải có được “chuẩn”, “điểm 

tựa” để không cho tính ì tâm lý lôi kéo suy nghĩ của mình về phía quen thuộc, đ~ 

biết. Nói c|ch kh|c, cơ chế định hướng giúp khắc phục nhược điểm “tính ì t}m lý 
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cản trở sáng tạo”. 

Nhờ cơ chế định hướng, nhược điểm “năng suất ph|t ý tưởng thấp” cũng được 

khắc phục. Bởi vì, cơ chế định hướng làm cho việc phải có thật nhiều ý tưởng để 

tăng x|c suất có ý tưởng dẫn đến lời giải, không còn cần thiết nữa. Điều n{y cũng 

tương tự như không có định hướng, để trúng mục tiêu thì phải ném bom trải thảm, 

một quả trong số đó có thể trúng mục tiêu. Định hướng tốt, lúc đó chỉ cần một tên 

lửa thông minh. 

Cũng chính cơ chế định hướng giúp người giải có những tiêu chuẩn khách quan 

để đ|nh gi| “đúng”, “sai”, bởi vì cơ chế định hướng được xây dựng dựa trên các quy 

luật khách quan của sự phát triển. 

Như vậy, nhược điểm “thiếu cơ chế định hướng từ b{i to|n đến lời 

giải” l{ nhược điểm cơ bản nhất của phương ph|p thử và sai và là thủ 

phạm chính làm nảy sinh những nhược điểm khác. 

Theo G.S. Altshuller, chính các quy luật phát triển hệ thống khách 

quan, khi được phản ánh trong tư duy của người giải bài toán, sẽ đóng vai 

trò cơ chế định hướng nói trên. Nói cách khác, các cách tiếp cận truyền thống, 

chủ yếu, nhắm vào khắc phục c|c nhược điểm không phải cơ bản nhất của phương 

pháp thử v{ sai như “tính ì t}m lý cản trở sáng tạo”, “năng suất ph|t ý tưởng thấp”. 

TRIZ tập trung nỗ lực vào việc xây dựng cơ chế định hướng từ b{i to|n đến lời giải 

và càng ngày càng hoàn thiện cơ chế đó nhằm giúp người giải b{i to|n có tư duy 

định hướng. Hình 19 cho thấy hình ảnh lý tưởng của cơ chế định hướng: lúc này chỉ 

cần một phép thử là chắc chắn có lời giải. 

 Vaán ñeà 

(Baøi toaùn) 

Lôøi giaûi 

Cô cheá ñònh höôùng 
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Hình 19: Cơ chế định hướng lý tưởng 

4) Phát triển của con người: năng lực cơ thể hay/và công cụ 

Tổ tiên của con người với tư c|ch động vật, lúc đầu cũng ph|t triển theo cách 

tự nhiên nhờ biến dị, di truyền, sàng lọc một cách mò mẫm, bị động và kéo dài về 

mặt thời gian. Bước ngoặt xảy ra khi con người bắt đầu sử dụng các công cụ là 

những phương tiện nằm ngo{i cơ thể người. Những công cụ đầu tiên là những công 

cụ trong thiên nhiên như lửa từ núi lửa hay những đ|m ch|y rừng, hòn đ|, c{nh c}y 

có sẵn với hình dạng thích hợp được hoàn thiện thêm đôi chút. Lúc n{y, ph|t triển 

của con người bao gồm cả phát triển c|c năng lực của cơ thể và công cụ. Tiếp theo, 

con người tự sáng chế ra các công cụ (hiểu theo nghĩa rộng nhất) không có sẵn 

trong thiên nhiên với h{m lượng tri thức ngày càng cao. 

Thực tế phát triển của con người cho thấy, những thành tựu đạt được qua các 

thời đại, chủ yếu, là nhờ con người sáng chế ra và làm việc bằng các công cụ ngày 

càng hoàn thiện hơn trước chứ không phải do năng lực cơ thể (tâm-sinh lý) của con 

người cao hơn trước. Nếu lo{i người đứng trước sự lựa chọn: n}ng cao năng lực cơ 

thể hoặc chế tạo công cụ, lo{i người chọn cách thứ hai để có được sự phát triển 

rộng rãi và nhanh chóng. Ví dụ, để giải quyết vấn đề đi nhanh, lo{i người không đi 

theo hướng nghiên cứu cơ thể để đề ra c|c phương ph|p luyện tập n}ng cao năng 

lực cơ thể nhằm đạt mục đích đi nhanh (nếu có, chỉ dành cho một số rất ít người là 

các vận động viên thể thao). Lo{i người sáng chế ra các công cụ là các loại xe mà bất 

kỳ người bình thường n{o cũng có thể sử dụng để đi nhanh. Tương tự như vậy, để 

nhìn xa, lo{i người không đi theo hướng nghiên cứu mắt và xây dựng c|c phương 

pháp luyện tập mắt để l{m tăng năng lực của mắt mà chế tạo ra công cụ là ống 

nhòm. Lúc này, mỗi người bình thường chỉ cần đưa ống nhòm lên mắt là lập tức 

nhìn rất xa. 

Có v{i điểm cần đặc biệt lưu ý đối với việc lo{i người nghiên cứu và phát triển 

công cụ. Thứ nhất, nguyên lý hoạt động của công cụ chủ yếu v{ thường được xây 

dựng dựa trên các quy luật kh|ch quan độc lập với cơ thể của con người. Ví dụ, 

nguyên lý hoạt động của ống nhòm dựa trên các quy luật về quang hình học, 

nguyên lý hoạt động của c|c động cơ nhiệt dựa trên các quy luật nhiệt động lực 

học. Thứ hai, chỉ đến giai đoạn chuẩn bị đưa công cụ ra áp dụng đại trà, các nhà 

thiết kế mới tính đến những đặc điểm cơ thể của con người sử dụng công cụ. 

Từ những gì trình bày ở trên, cách tiếp cận của TRIZ: xây dựng PPLSTVĐM dựa 

trên các quy luật phát triển hệ thống kh|ch quan độc lập với cơ thể con người, rõ 
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ràng phù hợp với cách xây dựng công cụ của lo{i người hơn l{ những cách tiếp cận 

truyền thống. Nói như vậy, không có nghĩa c|c quy luật tâm – sinh lý bị bỏ qua. Trái 

lại, các quy luật tâm – sinh lý quan trọng ở chỗ, giúp các nhà nghiên cứu thiết kế, 

xây dựng PPLSTVĐM th}n thiện với người sử dụng, hiểu theo nghĩa, phù hợp với 

những đặc thù của tâm – sinh lý con người. Mặt khác, các quy luật tâm – sinh lý còn 

giúp người sử dụng PPLSTVĐM biết cơ sở tâm – sinh lý của tư duy để có thể điều 

khiển tư duy của mình ph|t c|c ý tưởng sáng tạo v{ đổi mới hướng theo các quy 

luật khách quan về sự phát triển sự vật, chứ không phải ph|t c|c ý tưởng bị chi 

phối bởi các yếu tố tâm – sinh lý chủ quan. 

5) Quan hệ giữa tài năng và công cụ 

T{i năng của một người cụ thể thường được hiểu là khả năng của người đó 

thực hiện một công việc cho trước cùng với những người kh|c, nhưng thực hiện 

xuất sắc hơn hẳn những người khác. Ở thời kỳ chưa có công cụ hoặc ở những lĩnh 

vực không được phép dùng công cụ như một số môn thể thao (chạy, bơi, đ| 

bóng…), h|t, múa…, t{i năng chính l{ những năng lực cơ thể ở mức độ cao. Những 

t{i năng kiểu n{y có được là nhờ bẩm sinh hoặc nhờ luyện tập một c|ch đặc biệt 

công phu mà không phải ai cũng có thể theo đến cùng được. Theo G.S. Altshuller, sự 

xuất hiện của công cụ và việc lo{i người chọn phát triển công cụ l{ con đường phát 

triển xã hội chứ không phải phát triển c|c năng lực cơ thể, làm thay đổi cách hiểu 

về t{i năng nói trên. 

Chúng ta thử tưởng tượng ở thời kỳ lịch sử chưa có công cụ là cái com-pa, 

người ta tổ chức cuộc thi vẽ vòng tròn bằng tay không, xem ai vẽ vòng tròn tròn 

nhất. Khả năng vẽ vòng tròn bằng tay không ở những người khác nhau là khác 

nhau: người vẽ vòng tròn như quả trứng, người vẽ méo xẹo, người không nối kín 

được hai đầu nét vẽ lại với nhau… Lúc đó, ai vẽ vòng tròn tròn nhất được đ|nh gi| 

l{ có t{i năng (năng lực cơ thể) cao nhất. Sau khi com-pa (công cụ) được sáng chế 

ra, bất kỳ người bình thường nào, trải qua huấn luyện và luyện tập m{ ai cũng có 

thể tiếp thu được, đều vẽ vòng tròn tròn nhất một cách dễ dàng. Nói cách khác, 

công cụ giúp san bằng t{i năng đ~ có, giúp tất cả những người bình thường có thể 

l{m được công việc, trước đó chỉ có những người t{i năng mới l{m được. 

Có công cụ rồi, xuất hiện khái niệm t{i năng cụ thể mới. Chẳng hạn, khi đ~ có 

com-pa, người ta mở cuộc thi xem ai trong một phút vẽ được nhiều vòng tròn nhất. 

Khả năng dùng com-pa vẽ vòng tròn nhanh ở những người khác nhau thì khác 

nhau. Người vẽ nhiều vòng tròn nhất trong thời gian một phút, ở thời kỳ lịch sử 

mới, được đ|nh gi| có t{i năng nhất. Bạn đọc có thể đo|n ra, người đó chưa chắc đ~ 
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phải l{ người vẽ vòng tròn bằng tay không tròn nhất ở thời kỳ lịch sử cũ. Như vậy, 

công cụ không chỉ san bằng t{i năng (vẽ tròn), thay đổi nội dung t{i năng cụ thể (vẽ 

tròn thành vẽ nhanh) m{ còn đ{o thải v{ l{m đổi ngôi t{i năng: người vẽ vòng tròn 

bằng tay không tròn nhất không còn được xã hội đ|nh gi| cao, thậm chí, có khi thất 

nghiệp ở thời kỳ lịch sử mới với những người kh|c được coi l{ t{i năng. Ở đ}y, rất 

cần loại tài năng sử dụng các công cụ mới một cách thành thạo nhất có thể 

có. 

PPSLTVĐM l{ hệ thống các công cụ dành cho chức năng: s|ng tạo, chính xác 

hơn, tư duy v{ h{nh động sáng tạo. Những công cụ này giống những công cụ đ~ có 

về các mặt sau: được xây dựng dựa trên các quy luật khách quan; có thể dạy và học 

cách sử dụng cho đông đảo mọi người; đem lại các ích lợi lớn cho người sử dụng. 

Khi nói “đem lại các ích lợi lớn cho người sử dụng PPLSTVĐM”, bạn đọc không nên 

nghĩ rằng, nhờ PPLSTVĐM, người sử dụng sẽ trở thành Edison, Newton, Einstein. 

Đúng hơn, bạn nên quan niệm thế n{y, trước đ}y đi bộ nên tốc độ đạt được là 

4 km/giờ. Nay nhờ công cụ l{ c|i xe đạp, mình đi nhanh hơn trước, ví dụ, 

10 km/giờ. Nếu mình luyện tập sử dụng xe đạp tốt hơn, mình sẽ đi nhanh hơn nữa. 

Tuy vậy, không nên ảo tưởng rằng với cách sử dụng xe đạp ngày càng tốt, bạn sẽ 

đạt được vận tốc của m|y bay. Ngo{i ra, để đạt được những sáng tạo mức cao, kiểu 

như giải Nobel, ngo{i PPLSTVĐM v{ khả năng c| nh}n sử dụng tốt PPLSTVĐM, còn 

cần c|c điều kiện của môi trường thuận lợi mà không phải ai cũng có. Ví dụ, bạn có 

công cụ l{ xe đua với khả năng chạy đến tốc độ trên 200 km/giờ nhưng nếu môi 

trường của bạn l{ đường đất có nhiều ổ gà, ổ voi thì bạn không thể n{o đạt được 

vận tốc cho phép. Trong khi đó, cũng với xe đua như vậy, người khác ở môi trường 

khác (xa lộ hoàn hảo) có thể đạt được tốc độ tối đa một cách dễ dàng. 

Mặt kh|c, PPLSTVĐM cũng có những đặc thù riêng so với các loại công cụ 

truyền thống, đòi hỏi phải tính đến trong quá trình nghiên cứu, xây dựng, dạy và 

học sử dụng PPLSTVĐM. Chẳng hạn, PPLSTVĐM l{ hệ thống các công cụ dành cho 

tư duy s|ng tạo m{ tư duy s|ng tạo (c|c ý nghĩ trong óc) lại l{ đối tượng không 

nhìn thấy như tay, ch}n, mắt… 

6) TRIZ: các yêu cầu đối với PPLSTVĐM 

Từ những gì đ~ trình b{y trong mục n{y, G.S. Altshuller đề ra các yêu cầu sau 

đối với PPLSTVĐM: 

1) Đi tìm c|c quy luật sáng tạo, trước hết l{ đi tìm c|c quy luật phát triển khách 

quan của sự vật. Trong khi các thông tin về các loại phát triển mà nhân loại tìm ra 

càng ngày càng nhiều, với thời gian, các quy luật phát triển sẽ còn được phát hiện 
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thêm. Do vậy, các nhà nghiên cứu không nên nghĩ rằng chỉ cần tìm chúng một lần là 

xong. 

2) Các quy luật phát triển khách quan giúp xây dựng cơ chế định hướng trong 

tư duy s|ng tạo, mà thực chất, l{ cơ chế phản |nh tính định hướng của sự chọn lọc 

tự nhiên và xã hội. 

3) Cơ chế định hướng chỉ mới x|c định được hướng chung, người giải cần suy 

nghĩ v{ h{nh động để có sự phát triển. Người giải bài toán còn cần phải x|c định 

những đích đến cụ thể cho từng giai đoạn phát triển và có khả năng, phương tiện 

khắc phục c|c khó khăn gặp trên đường để đi đến những đích đó. Nói c|ch kh|c, 

người giải cần phải tìm ra hoặc xây dựng những con đường cụ thể, tương tự như 

những con đường được mô tả trên Hình 17. Ở đ}y, người giải cần có những công cụ 

cần thiết v{ PPLSTVĐM phải là những công cụ đó. 

4) Bài toán có các mức khó khác nhau, do vậy, PPLSTVĐM phải gồm hệ thống 

các công cụ khác nhau cho phù hợp với từng mức. Nếu như phương ph|p thử và sai 

có sẵn thích hợp giải các bài toán có mức khó thấp, nó hoàn toàn không thích hợp 

giải bài toán có mức khó cao. Ngược lại, phương ph|p thích hợp giải bài toán có 

mức khó cao cũng không thích hợp để giải bài toán có mức khó thấp. Điều n{y cũng 

tương tự như không ai dùng đại b|c để bắn chim sẻ cả. Do vậy, người nghiên cứu 

cũng như người học PPLSTVĐM không nên quan niệm rằng sẽ tìm ra một phương 

pháp vạn năng giúp giải quyết tốt tất cả các vấn đề với các mức khó khác nhau và 

chỉ cần một phương ph|p đó l{ đủ dùng cả đời, ở mọi nơi, mọi lúc. Viên thuốc chữa 

bách bệnh đ~ v{ sẽ không bao giờ tìm ra mà chỉ có chuyện bệnh gì thì uống thuốc 

đó. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cụ thể, một loại thuốc có thể chữa được vài 

thứ bệnh. 

5) Hệ thống các công cụ nói trên cần được xây dựng, một mặt, bằng cách cụ thể 

hóa các quy luật phát triển khách quan. Mặt khác, chúng phải dựa trên và phản ánh 

được những kinh nghiệm quý báu của nhiều thế hệ các nhà sáng tạo chứ không chỉ 

của những người về đích cuối cùng. 

6) Để có sáng tạo mức cao, người giải cần có kiến thức rộng. Do vậy, TRIZ cần 

phải xây dựng cơ sở tri thức, đặc biệt, những tri thức của các khoa học cơ bản để 

người giải bài toán có thể sử dụng chúng một cách thuận tiện, dễ dàng. 

7) Quá trình thực hiện giải bài toán gồm nhiều giai đoạn. Mỗi giai đoạn có 

nhiệm vụ riêng. Điều n{y có nghĩa, c|c giai đoạn khác nhau cần những công cụ và 

tri thức kh|c nhau. Để bảo đảm sự nhất quán của toàn bộ quá trình giải bài toán, 

người nghiên cứu cần xây dựng một chương trình có các phần tương ứng với các 
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giai đoạn về cách sử dụng các công cụ và tri thức cần thiết. Thiếu một chương trình 

như vậy, người giải bài toán sẽ không ph|t huy được hết sức mạnh của các công cụ, 

tri thức, mặc dù trong nhiều trường hợp, chúng vẫn có thể được sử dụng riêng lẻ và 

đem lại ích lợi nhất định. Trong TRIZ, chương trình đó gọi là ARIZ. 

8) PPLSTVĐM nhắm đến đông đảo mọi người sử dụng nên các công cụ, cơ sở 

tri thức, chương trình giải bài toán phải được thiết kế để có phạm vi áp dụng rộng 

nhất có thể có và thân thiện với người sử dụng. Để l{m điều đó, c|c quy luật tâm – 

sinh lý của tư duy (khía cạnh chủ quan) của sáng tạo phải được tính đến một cách 

nghiêm túc v{ đầy đủ. 

9) Các công cụ, cơ sở tri thức, chương trình giải bài toán, trước khi đưa ra sử 

dụng chính thức, phải được thử nghiệm cẩn thận ở quy mô đủ lớn và trong thời 

gian đủ dài thích hợp để bảo đảm rằng các yêu cầu về chức năng, độ tin cậy đề ra 

đối với chúng đều đạt. Trong quá trình sử dụng chính thức trên thực tế, các nhà 

nghiên cứu cần tiếp tục thiết lập quan hệ phản hồi với những người sử dụng để 

không ngừng hoàn thiện chúng. 

10) Để dạy và học các kỹ năng sử dụng PPLSTVĐM một cách có hiệu quả, cũng 

tương tự như c|c môn học về kỹ năng kh|c, c|c nh{ nghiên cứu cần xây dựng quỹ 

các bài tập thực hành (hiểu theo nghĩa rộng nhất). 

7) Các nguồn thông tin và tri thức của TRIZ 

Để biến c|c ý tưởng của mình thành hiện thực, G.S. Altshuller đ~ x}y dựng TRIZ 

dựa trên khối lượng lớn các thông tin về sự phát triển, tri thức của nhiều bộ môn 

khoa học và kỹ thuật, xem Hình 20. 

G.S. Altshuller chọn phép biện chứng duy vật l{m cơ sở triết học của TRIZ vì: 

1) Muốn có PPLSTVĐM với phạm vi áp dụng rộng, PPSLTVĐM đó phải được 

xây dựng dựa trên các quy luật chung nhất đúng với cả ba lĩnh vực: tự nhiên, xã hội 

v{ tư duy chứ không chỉ đúng riêng với một ngành nghề cụ thể nào. Khoa học 

nghiên cứu các quy luật chung nhất là triết học. Triết học có nhiều loại. Đi tìm c|c 

quy luật sáng tạo l{ đi tìm các quy luật phát triển, vậy cơ sở triết học của TRIZ phải 

là triết học nghiên cứu các quy luật chung nhất về sự phát triển tự nhiên, xã hội, tư 

duy và triết học đó chính l{ phép biện chứng duy vật. 
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Hình 20: Các nguồn thông tin và tri thức của TRIZ 

2) Phép biện chứng duy vật còn cung cấp những kiến thức chung nhất về nhận 

thức luận v{ phương ph|p luận, giúp người nghiên cứu định hướng đúng khi phải 

xử lý khối lượng lớn các thông tin cụ thể về sự phát triển. 

Cũng nhằm mục đích x}y dựng PPLSTVĐM có phạm vi áp dụng rộng v{ đối phó 

với các thách thức, bộ môn khoa học nghiên cứu c|c đối tượng phức tạp, mang tính 

khái quát cao là lý thuyết hệ thống, trở thành một trong những khoa học cơ sở của 

TRIZ. 

PPLSTVĐM, nhìn theo góc độ này, là hệ thống các công cụ giúp điều khiển tin 

cậy quá trình biến đổi thông tin thành tri thức, tri thức đ~ biết thành tri thức mới 

để tạo ra sự phát triển trong tương lai. Nhìn theo góc độ kh|c, PPLSTVĐM là hệ 

thống các công cụ giúp người giải, giải quyết vấn đề và ra các quyết định đúng. Điều 

này giải thích vì sao điều khiển học, lý thuyết thông tin, lý thuyết ra quyết định và 

c|c phương ph|p dự b|o đều được sử dụng trong quá trình xây dựng TRIZ. 

Như đ~ biết ở các phần trước, việc xây dựng PPLSTVĐM, đặc biệt ở giai đoạn 

thiết kế và sử dụng, người ta cần phải tính đến các yếu tố chủ quan của người giải 

bài toán. Nói cách khác, tâm lý học sáng tạo cũng l{ một trong những nguồn kiến 
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thức của TRIZ. 

Những sáng tạo mức cao là những sáng tạo sử dụng nhiều các hiệu ứng khoa 

học, đặc biệt những hiệu ứng có các tính chất độc đ|o còn ít người biết đến. TRIZ 

còn xây dựng cơ sở tri thức, c|c phương tiện thích hợp để giúp người sáng tạo tra 

cứu, sử dụng chúng một cách thuận tiện v{ đạt hiệu quả cao. 

Đi tìm c|c quy luật sáng tạo tức l{ đi tìm c|c quy luật phát triển và nhà nghiên 

cứu cần có các thông tin về sự phát triển. Sự phát triển xảy ra trong nhiều lĩnh vực 

như vũ trụ, thế giới sinh vật, xã hội lo{i người, văn học, nghệ thuật, khoa học, kỹ 

thuật… Trong tất cả các loại thông tin phản ánh sự phát triển, thông tin patent, trên 

thực tế, là thông tin về sự sáng tạo, được G.S. Altshuller chọn để nghiên cứu trước 

hết vì những lý do sau: 

1) Khác với tất cả các lĩnh vực sáng tạo kh|c, trong lĩnh vực sáng chế, người 

sáng tạo phải làm hồ sơ theo đúng những mẫu quy định. Trong đó, người l{m đơn 

phải trình bày nêu bật tính mới thế giới và tính ích lợi giải pháp của mình so với 

giải pháp tiền th}n. Điều này rất thuận lợi cho nhà nghiên cứu vì tính sáng tạo 

(đồng thời có tính mới và tính ích lợi) được liệt kê sẵn trong mỗi thông tin patent. 

2) Các thông tin patent là các thông tin về sáng tạo được công nhận chính thức, 

được phân loại một cách rất chi tiết theo c|c lĩnh vực ngành nghề hoặc theo các 

chức năng (tùy theo c|c kiểu phân loại quốc gia hay quốc tế), được lưu giữ đầy đủ, 

tập trung và dễ tiếp cận trong c|c thư viện quốc gia. 

3) Các thông tin patent là các thông tin tin cậy về sự phát triển, hiểu theo nghĩa, 

việc cấp c|c patent được tiến hành liên tục, không bị đứt quãng và trong suốt thời 

gian dài nhiều thế kỷ. 

Các kết quả nghiên cứu về sự phát triển dựa trên thông tin patent được G.S. 

Altshuller so sánh với sự tiến hóa, phát triển của các hệ sinh học, khoa học và công 

nghệ… để rút ra những quy luật phát triển chung. Điều này có thể l{m được vì thế 

giới là một chỉnh thể thống nhất. Cái chung chỉ tồn tại trong cái riêng, thông qua cái 

riêng. Cái riêng chỉ tồn tại trong mối liên hệ đưa đến cái chung và tất cả cái riêng 

đều liên hệ với nhau. Nói cách khác, về mặt nguyên tắc, theo một ý nghĩa n{o đó, 

một giọt nước của đại dương có thể phản |nh được cả đại dương. 

Ngoài ra, TRIZ còn phê bình những phương ph|p s|ng tạo (hiểu theo nghĩa 

rộng nhất) đ~ có, nhằm kế thừa, ph|t huy c|c ưu điểm và khắc phục những hạn chế 

của chúng. 

8) Sơ đồ khối TRIZ 
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Đến nay, có thể nói, TRIZ là lý thuyết lớn, mang tính lôgích cao với hệ thống 

công cụ thuộc loại hoàn chỉnh nhất trong lĩnh vực sáng tạo v{ đổi mới. 

Vấn đề hay còn gọi là bài to|n l{ điểm xuất phát của người giải, còn lời giải là 

đích. Người giải phải đi từ điểm xuất ph|t đến đích, trong ho{n cảnh hết sức khó 

khăn: trong đêm tối v{ chưa có sẵn con đường từ điểm xuất phát tới đích. Tình 

huống này không xa lạ với c|c đo{n th|m hiểm. Họ đ~ l{m thế n{o để tới đích? 

Trước tiên, họ giở bản đồ, x|c định đích đến. Sau đó, trên thực tế, họ x|c định 

hướng cần phải đi. Trong khi h{nh qu}n theo hướng đ~ định, nhiều khó khăn cụ 

thể có thể nảy sinh như sông rộng, núi cao, khe sâu, rừng rậm, sa mạc, thú dữ… họ 

cần có c|c phương tiện cần thiết dưới dạng các thông tin, tri thức, công cụ… để có 

thể vượt qua c|c khó khăn để đi tới đích. Bao trùm lên tất cả, họ cần có chương 

trình h{nh qu}n để bảo đảm sự phối hợp của tất cả các hoạt động. Như vậy, đo{n 

thám hiểm cần: 1) Định hướng về phía đích; 2) C|c phương tiện cần thiết; 3) 

Chương trình bảo đảm sự thống nhất. 

Trong tư duy s|ng tạo theo phương ph|p thử và sai hoặc theo những phương 

pháp cải tiến phương ph|p thử và sai, cả ba cơ chế phục vụ ba yêu cầu nói trên đều 

không có một c|ch rõ r{ng. Trong TRIZ, ba cơ chế này trở nên bắt buộc và tạo 

thành ba bộ phận liên quan mật thiết hữu cơ với nhau. Cơ chế định hướng 

được xây dựng dựa trên cơ sở các quy luật phát triển khách quan của các 

hệ thống. Kho thông tin, kiến thức, công cụ l{ c|c phương tiện cần thiết 

v{ ARIZ đóng vai trò của chương trình bảo đảm sự thống nhất của quá 

trình thực hiện giải bài toán (xem Hình 21). 

Dưới đ}y, người viết cố gắng trình bày một cách tổng qu|t ba cơ chế nói trên. 

Nghiên cứu các thông tin về sự phát triển, G.S. Altshuller đ~ tìm ra 9 quy luật 

phát triển hệ thống sau: 

1) Quy luật về tính đầy đủ các thành phần của hệ thống. 

2) Quy luật về tính thông suốt của hệ thống. 

3) Quy luật về tính tương hợp của hệ thống. 

4) Quy luật về tính lý tưởng của hệ thống. 

5) Quy luật về tính không đồng đều trong sự phát triển các phần của hệ thống. 

6) Quy luật về chuyển sự phát triển từ mức hệ sang mức hệ trên. 

7) Quy luật về chuyển sự phát triển hệ thống từ mức vĩ mô sang mức vi mô. 

8) Quy luật về tính điều khiển của hệ thống. 
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9) Quy luật về chuyển sự phát triển từ nguyên lý này sang nguyên lý khác (hay 

còn gọi là quy luật chuyển sự phát triển từ đường cong hình chữ S n{y sang đường 

cong hình chữ S khác). 

 

Hình 21: Sơ đồ khối của TRIZ 

Xét về mức độ khái quát hóa, 9 quy luật này cụ thể hơn 3 quy luật chung nhất 

của phép biện chứng duy vật về sự phát triển (1. Quy luật phủ định của phủ định; 2. 

Quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và 

ngược lại; 3. Quy luật thống nhất v{ đấu tranh giữa các mặt đối lập) và khái quát 

hơn c|c quy luật phát triển do các khoa học cụ thể tìm ra. Do vậy, 9 quy luật nói 

trên đóng vai trò cầu nối hai chiều giữa triết học và các khoa học cụ thể nghiên cứu 

sự phát triển. Điều này, một mặt, làm cho phép biện chứng duy vật trở nên gần với 

thực tế cuộc sống và mang tính ứng dụng cao hơn. Mặt kh|c, người giải bài toán có 

được c|c phương tiện với phạm vi áp dụng lớn hơn nhiều so với c|c phương tiện 

được xây dựng bởi các khoa học cụ thể. 

Nội dung của các quy luật phát triển hệ thống được cụ thể hóa một cách lôgích 

Caùc chuaån

Caùc baøi toaùn töông töï

Caùc kieán thöùc

khoa hoïc

Heä thoáng

caùc thuû thuaät vaø

caùc bieán ñoåi maãu

Phaân tích

Veâpol

 Chöông trình coù

tính keá hoaïch,

loâgích

 Caùc yeáu toá ñieàu

khieån taâm lyù vaø

trí töôûng töôïng

 Baûo ñaûm thoâng

tin, kieán thöùc,

coâng cuï

A

R

I

Z

K
h

o
 t

h
o
ân

g
 t

in
, 
k
ie

án
 t

h
ö

ùc
, 
c
o
ân

g
 c

u
ï

Caùc baøi toaùn chuaån Caùc baøi toaùn khoâng chuaån

Caùc quy luaät phaùt trieån cuûa

caùc heä thoáng

T R I Z



Giáo dục và đào tạo: xây dựng những người hạnh phúc 138 

và nhất quán xuyên suốt tất cả các phần của TRIZ. 

Trong TRIZ có công cụ mang tên “ph}n tích Vepol” (dịch và phiên âm từ tiếng 

Nga: Вепольный Анализ, còn tiếng Anh: Su – Field Analysis), giúp người giải phân 

tích sự tương t|c giữa các chất v{ trường năng lượng, kể cả c|c trường mang thông 

tin điều khiển có trong các hệ thống, mà sự tương t|c lệch chuẩn giữa chúng là 

nguyên nhân làm nảy sinh các vấn đề. Nhờ ph}n tích Vepol, người giải khi gặp bài 

toán có thể phân biệt b{i to|n đó thuộc loại bài toán chuẩn hay loại bài toán không 

chuẩn. Khái niệm “b{i to|n chuẩn” chỉ có ý nghĩa đối với người đ~ học xong TRIZ. 

Điều n{y cũng tương tự với việc: sau khi học xong cách giải phương trình bậc hai 

theo delta (  2b 4acΔ ), từ đó trở đi phương trình bậc hai trở thành bài toán 

chuẩn. Còn trước đó, phương trình bậc hai không phải là bài toán chuẩn. 

Nếu bạn phát hiện ra bài toán của bạn là bài toán chuẩn, bạn rẽ sang bên tay 

trái, sử dụng ngay hệ thống các chuẩn để giải bài toán, xem Hình 21. Mỗi chuẩn 

trong hệ thống các chuẩn dùng để giải một loại b{i to|n, đóng vai trò tương tự như 

delta trong việc giải phương trình bậc hai. Hiện nay, TRIZ xây dựng được 76 chuẩn 

dùng để giải các loại bài toán khác nhau. Theo thời gian, cùng với những phát hiện 

mới, số lượng chuẩn có thể tăng lên chứ không dừng ở con số 76. 

Khối bên trái trên Hình 21 là kho thông tin, kiến thức, công cụ của TRIZ. Khối 

này có hai nhiệm vụ. Thứ nhất, khối n{y giúp người giải tiết kiệm thời gian khi gặp 

các bài toán chuẩn (như vừa trình bày ở trên) hoặc khi gặp các bài toán gần chuẩn 

thì sử dụng các lời giải của c|c b{i to|n tương tự hoặc khi gặp các bài toán không có 

mức khó cao, người giải có thể sử dụng ngay hệ thống các thủ thuật (hay còn gọi là 

nguyên tắc) sáng tạo và các biến đổi mẫu (hay còn gọi là các nguyên tắc phân chia 

mâu thuẫn). 

Trong quá trình học và luyện tập sử dụng TRIZ ở trên lớp, người học phải giải 

rất nhiều bài toán. Do vậy, sau khi học xong, những lời giải của các bài toán này 

đóng vai trò “vốn” của người học. Sau đó, trên thực tế, nếu người giải gặp những 

b{i to|n tương tự như những b{i to|n đ~ giải, có thể dùng ngay “vốn” của mình 

bằng c|ch đưa ra c|c lời giải là các biến thể lời giải của c|c b{i to|n đ~ giải. Nhờ 

vậy, người giải cũng tiết kiệm thời gian. 

Hệ thống các thủ thuật và các biến đổi mẫu (hay còn gọi là các nguyên tắc phân 

chia mâu thuẫn) là những công cụ đơn giản nhất của TRIZ. Đối với bài toán có mức 

khó thấp, người giải có thể sử dụng ngay chúng dưới dạng các thủ thuật đơn lẻ 

hoặc tổ hợp vài thủ thuật để giải. Hiện nay trong TRIZ có 40 thủ thuật dùng để khắc 

phục mâu thuẫn kỹ thuật và 11 biến đổi mẫu (nguyên tắc phân chia mâu thuẫn) 
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khắc phục mâu thuẫn vật lý. 

Nhiệm vụ thứ hai của khối bên trái là cung cấp thông tin, kiến thức, công cụ cho 

chương trình đầy đủ giải các bài toán không chuẩn có mức khó cao hơn (từ mức ba 

trở lên), xem khối bên phải trên Hình 21. Chương trình đầy đủ giải các bài toán 

không chuẩn có tên gọi là Algôrit giải các bài toán sáng chế (tiếng Nga: Алгоритм 

Решения Изобретательских Задач; viết tắt là АРИЗ; chuyển sang ký tự latinh là 

ARIZ). 

Nếu tổ chức một cuộc thi nhảy cao cho tất cả mọi người, ta thấy có chuyện sau: 

Nếu độ cao là 20 cm, các bạn bảo: “Dễ ợt, ai cũng nhảy qua được”. Nếu độ cao là 

một mét, chắc không phải ai cũng nhảy qua. Nếu độ cao gần hai mét – chắc chỉ có 

các kiện tướng thể thao. Nếu độ cao bằng lầu ba, có thể nói chắc rằng: không ai 

nhảy qua được. Thế nhưng, h{ng ng{y, mọi người vẫn leo lầu, có khi là lầu bốn, lầu 

năm… Ở đ}y, c|c bậc của cầu thang giúp mọi người: độ cao của một bậc thang vừa 

sức với mỗi người. ARIZ chính là cái cầu thang như vậy. ARIZ có nhiều bước (ARIZ–

85 có 38 bước), những bước n{y được xây dựng rõ ràng, cụ thể giúp người giải bài 

toán dễ sử dụng. Nói cách khác, ARIZ là một chương trình định hướng, được kế 

hoạch hóa gồm nhiều bước, được xây dựng nhằm tổ chức hợp lý và có hiệu quả quá 

trình thực hiện giải bài toán của người giải. ARIZ kết hợp và phát huy những mặt 

mạnh của các yếu tố, qu| trình như lôgích ph|t triển, các công cụ của PPLSTVĐM, 

cơ sở tri thức, trí tưởng tượng và hạn chế các mặt yếu như tính ì t}m lý của người 

giải. ARIZ không chỉ giúp người giải đi đến lời giải của b{i to|n cho trước mà còn 

giúp người giải phát triển, khái quát hóa lời giải, đúc rút kinh nghiệm giải bài toán 

một cách tự gi|c để tích lũy những kỹ năng tư duy s|ng tạo. 

Ngoài ra, TRIZ còn thông qua việc nghiên cứu tiếp tục đối tượng sáng tạo (phát 

triển) và nghiên cứu việc sử dụng TRIZ của đông đảo những người giải b{i to|n để 

không ngừng được cải tiến và hoàn thiện. TRIZ nói chung và ARIZ nói riêng là hệ 

thống tự phát triển để phù hợp với thực tế khách quan và chủ quan trong lĩnh vực 

sáng tạo v{ đổi mới và luôn là hệ thống cần thiết đối với đông đảo mọi người muốn 

giải quyết tốt các vấn đề. 

Trong lĩnh vực PPLSTVĐM hiện nay, TRIZ được nhiều nhà nghiên cứu và thực 

hành xem là lý thuyết hoàn chỉnh và xây dựng được nhiều công cụ sáng tạo mạnh 

nhất. TRIZ cũng được xem là lý thuyết có đầy đủ cơ sở của một lý thuyết khoa học. 

C|c cơ sở đấy là, TRIZ có hệ thống các khái niệm đủ nhiều v{ đủ rõ r{ng để phản 

ánh những yếu tố, hiện tượng, quá trình có trong hoạt động sáng tạo v{ đổi mới; có 

phương ph|p nghiên cứu khoa học; tìm ra được các quy luật khách quan của sự vật 



Giáo dục và đào tạo: xây dựng những người hạnh phúc 140 

(đấy chính là các quy luật phát triển hệ thống); có khả năng giải thích những sáng 

tạo đ~ có v{ dự báo những sáng tạo sẽ có; xây dựng được các công cụ mang tính 

ứng dụng với hiệu quả cao. Nói một cách hình ảnh, TRIZ trang bị loại tư duy 

nhìn xa, trông rộng, xem xét toàn diện, thấy v{ h{nh động giải quyết các 

mâu thuẫn, đưa hệ phát triển theo các quy luật phát triển hệ thống. TRIZ 

là ứng viên tiềm năng của tư duy cần có. 
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Chương VII: Một số việc l{m liên quan đến xây dựng 
những người hạnh phúc ở Việt Nam và một số kết 
quả 

VII.1. Du nhập, phổ biến và phát triển PPLSTVĐM (TRIZ) 
ở Việt Nam 

Có s|u người Việt Nam tốt nghiệp Học viện công cộng sáng tạo sáng chế (Public 

Institute of Inventive Creativity), thành phố Baku, nước cộng hòa Azerbaigian, Liên 

Xô. 

Đấy là các anh Nguyễn Văn Ch}n, Nguyễn Văn Thông v{ tôi l{ người viết (khóa 

1971-1973), Dương Xu}n Bảo, Thái Bá Cần và Nguyễn Văn Thọ (khóa 1973-1975). 

Nếu xét về nhiệm vụ chính trị được Đảng v{ Nh{ nước giao cho: anh Dương 

Xuân Bảo v{ tôi được phân công học vật lý, các anh Nguyễn Văn Ch}n, Nguyễn Văn 

Thông và Thái Bá Cần – học toán, anh Nguyễn Văn Thọ học địa chất tại Đại học tổng 

hợp quốc gia Azerbaigian chứ không phải học PPLSTVĐM. Việc học thêm Học viện 

công cộng sáng tạo sáng chế xuất phát từ ý thích, sự say mê cá nhân chứ không 

phải là nhiệm vụ bắt buộc. Do vậy, chúng tôi đ~ được nhắc nhở không xao nhãng 

nhiệm vụ chính trị. Rất may, chúng tôi đ~ ho{n th{nh tốt cả hai nhiệm vụ: nhiệm vụ 

chính trị và nhiệm vụ tự đề ra. 

Học viện tuyển sinh những người đ~ tốt nghiệp đại học (phần lớn là các kỹ sư), 

đ~ có những thành tích sáng tạo. Cùng học với chúng tôi có những người có trong 

tay cả chục patent. Chúng tôi lúc đó chỉ là những sinh viên, được nhận vào học như 

những trường hợp thử nghiệm, ngoại lệ. Còn khi vào học thì không có sự phân biệt 

đối xử nào. 

Học viện công cộng sáng tạo sáng chế không chỉ đ{o tạo các nhà sáng chế 

chuyên nghiệp, sáng tạo bằng các phương ph|p khoa học, m{ còn đ{o tạo các cán 

bộ giảng dạy, nghiên cứu PPLSTVĐM, c|c c|n bộ tổ chức các hoạt động sáng tạo, 

sáng chế. 

Ở Học viện công cộng sáng tạo sáng chế, chúng tôi được học lý thuyết giải các 

bài toán sáng chế (TRIZ), algôrit giải các bài toán sáng chế (ARIZ), hầu hết các 

phương ph|p s|ng tạo của phương T}y v{ nhiều môn học liên quan kh|c như 

patent học, lý thuyết thông tin, lý thuyết hệ thống, điều khiển học, lý thuyết ra 

quyết định, tâm lý học sáng tạo, môn học phát triển trí tưởng tượng sáng tạo… 

Triết học biện chứng được coi l{ đ~ học trong trường đại học nên không đưa v{o 
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nữa. 

Chúng tôi đ~ vô cùng may mắn được học trực tiếp thầy G.S. Altshuller. Sự may 

mắn thể hiện ở chỗ thầy G.S. Altshuller là tác giả TRIZ, có nghĩa, chúng tôi được học 

với người sáng lập ra một lý thuyết rất mạnh trong PPLSTVĐM. Nói c|ch kh|c, 

chúng tôi được học với sư tổ, học tận gốc. Dễ dầu gì có ai được học cơ học cổ điển 

với Newton, thuyết tương đối với Einstein, tin học với những người sáng lập ra 

ngành tin học… Một số trong chúng tôi sau khi học còn giữ liên lạc, được thầy 

Altshuller cung cấp các sách, tài liệu TRIZ mới nhất cho đến khi thầy Altshuller bị 

bệnh nặng, rồi qua đời năm 1998. 

Một may mắn nữa cần nhấn mạnh l{, khi chúng tôi đi học thêm ở Học viện công 

cộng sáng tạo sáng chế, Liên Xô l{ nước xã hội chủ nghĩa v{ học không phải đóng 

học phí. Nếu bây giờ tôi mới đi học PPLSTVĐM thì cũng phải bó tay vì giá trung 

bình trên thế giới l{ v{i trăm USD cho một người, một ngày học. 

Nếu xem du nhập một khoa học, một môn học vào một đất nước không đơn 

giản chỉ là nhập khẩu sách, tài liệu v{o đất nước đó m{ phải là du nhập kiến thức, 

kỹ năng của khoa học, môn học đó v{o đầu và trở th{nh h{nh động của người bản 

xứ, thì thời điểm du nhập PPLSTVĐM v{o Việt Nam được tính l{ năm 1973, 

khi nhóm ba người đầu tiên tốt nghiệp khóa một Học viện công cộng sáng tạo sáng 

chế. 

1) Phổ biến và phát triển phương pháp luận sáng tạo và đổi mới 

(PPLSTVĐM) ở Việt Nam: các kịch bản 

Thông thường, sau giai đoạn du nhập một c|i gì đó từ nước ngoài về, người ta 

thực hiện c|c giai đoạn tiếp theo là nhân giống, truyền nghề, phổ biến và phát triển 

nó ở trong nước. Ví dụ, sau khi du nhập giống lúa mới, người ta tiến hành nhân 

giống, để khi có đủ số lượng thì phổ biến trồng đại tr{, đồng thời, người ta cải tiến, 

hoàn thiện việc gieo trồng, chăm sóc, cao hơn nữa, cải tiến chính giống lúa nhập về. 

Không ai nhập thóc giống về để ăn. 

Có thể có một số “kịch bản” liên quan đến việc phổ biến và phát triển 

PPLSTVĐM ở Việt Nam. 
 

Kịch bản 1 
 

PPLSTVĐM được du nhập thông qua s|u người Việt Nam đi học ở Liên Xô về. 

Giả sử, cả s|u người đều không có ý định phổ biến PPLSTVĐM ở Việt Nam mà chỉ 

dùng riêng cho mình. Điều này có thể hiểu được vì động cơ ban đầu đến với 
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PPLSTVĐM l{ do sự ham thích, say mê của từng cá nhân. 

Thêm nữa, lúc này, không ai, kể cả các cán bộ quản lý, l~nh đạo khoa học, giáo 

dục Việt Nam đặt vấn đề và tạo điều kiện để s|u người phổ biến kiến thức, kỹ năng 

môn học PPLSTVĐM cho nhiều người biết. 

Nếu kịch bản này xảy ra thì có chuyện du nhập PPLSTVĐM nhưng không có 

chuyện nhân giống, truyền nghề, phổ biến, lại càng không có chuyện phát triển 

PPLSTVĐM ở Việt Nam. 

Thực tế cho thấy, có anh Dương Xu}n Bảo ở Hà Nội và người viết ở TP. Hồ Chí 

Minh có ý định phổ biến PPLSTVĐM v{ triển khai nó trong xã hội. 
 

Kịch bản 2 
 

Năm 1975, ba người tốt nghiệp khóa hai Học viện công cộng sáng tạo sáng chế 

về nước. Lúc này, tất cả s|u người đ~ học PPLSTVĐM đều có mặt ở Việt Nam. 

Một hôm, những người quản lý chúng tôi mời chúng tôi lên và nói: 

“Trong lý lịch các anh có viết, các anh học thêm Học viện công cộng sáng tạo 

sáng chế, ở đó dạy môn khoa học PPLSTVĐM. Vậy các anh có thể làm một hoặc vài 

seminar để chúng tôi biết nó (PPLSTVĐM) l{ c|i gì không?”. 

Được lời như cởi tấm lòng vì cả s|u người chúng tôi đều có ý định phổ biến, 

phát triển PPLSTVĐM ở Việt Nam. Chúng tôi tích cực chuẩn bị và các buổi seminar 

đ~ diễn ra một cách tốt đẹp. 

Sau các seminar một thời gian ngắn, chúng tôi được thông b|o, c|c cơ quan có 

trách nhiệm thấy đ}y l{ khoa học cho tương lai nên quyết định đầu tư ở cấp nhà 

nước cho việc phổ biến và phát triển PPLSTVĐM ở nước ta. 

Công việc được triển khai, trước hết là nhân giống: từ chúng tôi, đ{o tạo ra 

những người có khả năng giảng dạy và nghiên cứu PPLSTVĐM. Những người này sẽ 

là các thầy, cô giáo dạy môn PPLSTVĐM khi PPLSTVĐM được đưa v{o trường học 

các cấp. 

Môn PPLSTVĐM đầu tiên sẽ đưa v{o c|c trường đại học. Khi chuẩn bị đầy đủ 

người dạy, giáo trình phù hợp với kiến thức, độ tuổi, môn học PPLSTVĐM sẽ đưa 

xuống trung học phổ thông (cấp 3), trung học cơ sở (cấp 2), tiểu học (cấp 1), thậm 

chí đến mẫu giáo. 

Bạn đọc thử tưởng tượng, nếu mọi c|i đi theo kịch bản n{y, PPLSTVĐM được 

đầu tư ngay từ năm 1975 đến nay (2017) thì 42 năm vừa qua PPLSTVĐM đ~ được 
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phổ biến và phát triển đến đ}u? 

Nh}n đ}y, người viết nói về đầu tư cho PPLSTVĐM: chi phí đầu tư cho 

PPLSTVĐM chỉ tương đương với đầu tư cho môn Ngữ văn – tiếng Việt trong trường 

học các cấp. Nói c|ch kh|c, chi phí đầu tư rất ít. Bởi vì, PPLSTVĐM không cần trang 

thiết bị, máy móc, hóa chất, nguyên vật liệu, năng lượng, thậm chí, không cần mỗi 

người học phải có một máy tính. Chưa kể, PPLSTVĐM không có chất thải gây ô 

nhiễm môi trường. Người đi học mang máy tính (bộ óc) của mình đến lớp học. Dạy 

và học PPLSTVĐM l{ nạp phần mềm tiên tiến nhất về tư duy s|ng tạo vào máy tính 

(bộ óc) có sẵn, được cha mẹ cho không mất tiền mua. 

Còn ích lợi thì sao? Ích lợi vô cùng lớn. Người học, về nguyên tắc, chỉ học đầy 

đủ chương trình PPLSTVĐM một lần và dùng nó suốt cuộc đời để giải quyết tốt các 

vấn đề của mình và góp phần giải quyết tốt các vấn đề của cộng đồng, xã hội, hướng 

tới những người hạnh phúc, dân tộc hạnh phúc. 

Rất tiếc, kịch bản lý tưởng n{y đ~ không xảy ra. 
 

Kịch bản 3 
 

Một số trong chúng tôi có ý định phổ biến và phát triển PPLSTVĐM ở Việt Nam 

không chờ đợi hơn được nữa, quyết định tìm gặp các vị quản lý, l~nh đạo liên quan 

để chủ động trình b{y PPLSTVĐM l{ gì v{ đề nghị được giúp đỡ. 

Sau nhiều lần gặp, sau khi gặp được nhiều vị, cuối cùng, các vị quản lý, l~nh đạo 

có trách nhiệm bị thuyết phục và ra quyết định đầu tư nhân giống, truyền nghề, 

phổ biến và phát triển PPLSTVĐM ở cấp độ nh{ nước. Phần tiếp theo sẽ đi theo 

kịch bản 2, chỉ có khác, thời điểm ra quyết định ủng hộ không phải l{ năm 1975 m{ 

muộn hơn. 

Rất tiếc kịch bản n{y đ~ không xảy ra, mặc dù tôi v{ anh Dương Xu}n Bảo đ~ 

gặp nhiều vị quản lý, l~nh đạo chính quyền, khoa học-công nghệ, giáo dục-đ{o tạo ở 

địa phương cũng như ở trung ương. 
 

Kịch bản 4 
 

Nếu như chi phí đầu tư cho phổ biến, phát triển PPLSTVĐM ít thì tại sao chính 

chúng tôi không tự lực cánh sinh: tự đầu tư, tự trang trải về mặt tài chính mà không 

được nhận kinh phí của nh{ nước. Trong khi, là các viên chức nh{ nước, lương 

chúng tôi chỉ thuộc loại ba cọc ba đồng. Nếu l{m được như vậy thì bằng việc làm 

chứng minh được những điều sau: 
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 Quả thật chi phí đầu tư cho phổ biến, phát triển PPLSTVĐM rất ít. 

 Nhiều người thuộc mọi thành phần kinh tế, xã hội đi học chứng tỏ môn học 

này cần cho xã hội, suy rộng ra, cho đất nước, cho dân tộc. 

 PPLSTVĐM mang lại nhiều ích lợi cho người học, cho cộng đồng, xã hội thể 

hiện qua các thu hoạch mà các học viên phản ánh lại. 

Tất cả những kết quả nói trên được chúng tôi gởi tới các vị quản lý, l~nh đạo 

liên quan, làm các vị “động lòng” v{ ra quyết định đầu tư ở cấp nh{ nước cho 

PPLSTVĐM. 

Kịch bản n{y đ~ v{ đang tiếp tục xảy ra phần đầu nhưng chưa đến được phần 

sau: đến nay vẫn không có quan chức n{o động lòng. 
 

Kịch bản 5 
 

Kịch bản 5 tương tự kịch bản 4 ở phần đầu còn phần sau (các quan chức “động 

lòng”) không bao giờ xảy ra. 

Lúc này, những người thực hiện việc phổ biến, phát triển PPLSTVĐM đều đ~ 

già, rồi lần lượt ra đi theo quy luật tự nhiên. PPLSTVĐM dần quên lãng ở Việt Nam 

và tự khai tử. Tuy nhiên, trên con đường phát triển, Việt Nam không thể bỏ qua 

PPLSTVĐM. Đến một lúc n{o đó, Việt Nam sẽ phải bắt đầu lại PPLSTVĐM. Đ}y sẽ là 

điều vô cùng đ|ng tiếc. 

Đ}y l{ kịch bản xấu nhất, nhưng tôi có cảm giác xác suất xảy ra kịch bản 5 này 

không nhỏ. 

Ngoài ra còn có những kịch bản kh|c m{ tôi không đưa v{o đ}y. 

Dưới đ}y l{ những gì đ~ xảy ra trong thực tế 44 năm qua (từ năm 1973 đến 

năm 2017) liên quan đến phổ biến và phát triển PPLSTVĐM ở Việt Nam theo cách 

tự lực cánh sinh. 

2) Phổ biến và phát triển PPLSTVĐM ở Việt Nam trước và từ khi thành 

lập Trung tâm Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật (TSK) 

Trong thời gian học ở Học viện công cộng sáng tạo sáng chế, thấy được ích lợi 

to lớn của PPLSTVĐM đem đến cho những người học, người viết bắt đầu nung nấu 

ý định phổ biến những kiến thức học được cho càng nhiều người Việt Nam biết 

càng tốt. Bởi vì người viết nhận ra rằng, PPLSTVĐM thực sự cần cho sự 

phát triển của đất nước, của dân tộc. Trước khi về nước, người viết đem ý kiến 

n{y trao đổi với thầy G.S. Altshuller v{ được thầy ủng hộ, khuyến khích việc thực 
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hiện phổ biến và phát triển PPLSTVĐM ở Việt Nam. 

Phổ biến kiến thức một bộ môn khoa học n{o đó thường được thể hiện dưới 

các hình thức: 

 Đăng trên b|o chí các bài viết dễ hiểu về môn khoa học đó để nhiều người 

đọc, từ đó họ sẽ tìm hiểu thêm, s}u hơn. 

 Tổ chức các buổi nói chuyện, seminar, hội thảo. 

 Viết và xuất bản các sách chuyên về bộ môn khoa học đó. 

 Mở các lớp dạy bộ môn khoa học đó cho những người quan tâm theo học. 

 Đưa bộ môn khoa học đó v{o dạy trong c|c nh{ trường. 

Trong các hình thức nói trên, hai hình thức cuối về “dạy và học”, đặc biệt, đưa 

vào dạy trong c|c nh{ trường là cách làm bài bản, căn cơ v{ có hiệu quả thực sự to 

lớn, lâu dài nhất. 

Do vậy, kể từ khi về nước năm 1973, người viết cố gắng để ý tìm cách mở lớp 

dạy PPLSTVĐM nhưng không có được những điều kiện khách quan. Năm 1976 

người viết chuyển công tác từ Viện khoa học-kỹ thuật miền Nam thuộc Viện khoa 

học Việt Nam sang Đại học tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. Năm 1977, khi đang l{ c|n bộ 

giảng dạy Khoa vật lý, người viết được bầu kiêm nhiệm làm ủy viên thường vụ Ban 

chấp h{nh Đo{n Trường đại học tổng hợp, phụ trách học tập trong Trường. Thời cơ 

thuận lợi cho việc mở lớp PPLSTVĐM đ~ đến, sau khi đạt được sự nhất trí về kế 

hoạch công tác với Ban giám hiệu v{ Thường vụ Đo{n Trường, người viết triển khai 

mở hai lớp học dành cho sinh viên quan tâm: 

 Lớp PPLSTVĐM cho sinh viên c|c khoa khoa học tự nhiên. 

 Lớp “đọc nhanh (speed reading)” cho sinh viên c|c khoa khoa học xã hội và 

nh}n văn. 

Người viết dạy lớp PPLSTVĐM, còn lớp “đọc nhanh” người viết mời thầy Đinh 

Quang Kim phụ trách. 

Như vậy, khóa PPLSTVĐM đầu tiên ở Việt Nam được dạy v{o năm 1977. 

C|c khóa PPLSTVĐM tiếp theo người viết dạy theo các lời mời như của Câu lạc bộ 

thanh niên (nay l{ Nh{ văn hóa thanh niên) thuộc Th{nh Đo{n, C}u lạc bộ lao động 

(nay l{ Nh{ văn hóa lao động) thuộc Liên đo{n lao động Tp. Hồ Chí Minh, Ủy ban 

khoa học và kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (nay là Sở khoa học và công nghệ TP. Hồ Chí 

Minh). 
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Người viết đem những kết quả đ~ dạy PPLSTVĐM ở nhiều nơi của mình, các tài 

liệu tiếng Nga, tiếng Anh về PPLSTVĐM đến gặp GS. TS. Nguyễn Ngọc Giao (hiệu 

trưởng lúc đó) v{ đặt vấn đề thành lập Trung tâm Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật 

(TSK) như một bộ phận của Đại học tổng hợp TP. Hồ Chí Minh làm công việc giảng 

dạy, nghiên cứu PPLSTVĐM. GS. TS. Nguyễn Ngọc Giao đ~ nhanh chóng nhận ra sự 

cần thiết và sốt sắng ủng hộ. Tuy nhiên, GS. TS. Nguyễn Ngọc Giao dặn dò: “Trường 

nghèo lắm, nên các cậu phải tự thân vận động thôi”. 

Ng{y 23 th|ng tư năm 1991, GS. TS. Nguyễn Ngọc Giao đ~ ký quyết định thành 

lập Trung tâm Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật (TSK) hoạt động theo nguyên tắc tự 

trang trải về mặt tài chính. Ngoài tờ giấy Quyết định thành lập ra, TSK không được 

cấp bất kỳ cái gì, từ đồ vật đến tiền mặt. 

Chúng tôi đ~ gặp rất nhiều vấn đề liên quan đến việc hình thành, xây dựng, 

quản lý và phát triển TSK hoạt động trong cơ chế thị trường. Đ}y l{ c|c vấn đề 

nhân sự, tổ chức, tài chính, chiêu sinh, quảng cáo, marketing, chất lượng, quan hệ 

quốc tế… Tuy không được trang bị những kiến thức về các chuyên ngành nói trên, 

chúng tôi đ~ sử dụng chính PPLSTVĐM giải quyết khá thành công những vấn đề 

gặp phải, kể cả một số vấn đề thuộc loại tế nhị, tránh những phép thử sai. 

Đến nay (năm 2017) chúng tôi đ~ dạy được hơn 500 khóa học PPLSTVĐM theo 

chương trình 60 tiết học một khóa. Trong đó, có 13 khóa PPLSTVĐM n}ng cao 

(trung cấp) và còn lại l{ c|c khóa PPLSTVĐM cơ bản (sơ cấp). Các khóa này gồm có 

những khóa dạy tại TSK v{ c|c khóa được c|c công ty, cơ quan, tổ chức… mời giảng. 

Ngo{i ra, TSK cũng thực hiện nhiều buổi nói chuyện chuyên đề, seminar về 

PPLSTVĐM theo yêu cầu. 

Hơn 20.000 học viên đ~ theo học PPLSTVĐM gồm đủ mọi thành phần kinh tế, 

xã hội: người đạp xích lô, tiểu thương, công nh}n, học sinh, sinh viên, kỹ sư, b|c sỹ, 

kiến trúc sư, nh{ khoa học, cán bộ nh{ nước, nh}n viên, l~nh đạo công ty các loại, 

giới tu hành, giới nghệ sỹ, thể thao… Độ tuổi từ 13 đến 75. Trình độ học vấn từ lớp 

7 đến gi|o sư, tiến sỹ. Có những gia đình m{ to{n bộ th{nh viên đều đ~ học 

PPLSTVĐM. 

TSK cũng được mời giảng PPLSTVĐM cho c|c c|n bộ quản lý, giảng dạy, nghiên 

cứu ở nước ngo{i như Học viện quốc gia về quản lý giáo dục (National Institute of 

Educational Management) của Bộ giáo dục Malaysia, Học viện công nghệ thiết kế 

(Design Technology Institute) là Học viện liên kết giữa Đại học tổng hợp quốc gia 

Singapore (NUS) v{ Đại học tổng hợp kỹ thuật Eindhoven (TUE), Hà Lan. 

TSK còn thực hiện các nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế. Các công trình 
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của TSK được công bố tại Nga, Mỹ, Anh, Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Thái 

Lan. 

Trong quyển s|ch “L~nh đạo hỗ trợ” (Facilitative Leadership) do Scott G. 

Isaksen chủ biên, xuất bản tại Mỹ năm 2000 có đăng danh s|ch 17 tổ chức nghiên 

cứu và phát triển sáng tạo v{ đổi mới (creativity and innovation) trên toàn thế giới. 

Phần lớn các tổ chức đó l{ của Mỹ và Tây Âu, TSK là tổ chức duy nhất của Châu Á. 

TSK hoạt động tự trang trải ngay từ đầu cho đến nay, không hề dùng đến ngân 

s|ch nh{ nước. Hiện nay, tại c|c nước phát triển, trung bình một ngày học 

PPLSTVĐM (TRIZ) một người phải trả 500 USD. Tính ra, TSK đ~ tiết kiệm cho xã 

hội khoảng gần trăm triệu USD vì người Việt Nam, nếu không học PPLSTVĐM 

(TRIZ) tại TSK phải ra nước ngoài học, ngoài học phí còn có c|c chi phí kh|c như vé 

máy bay khứ hồi, ăn ở, đi lại tại chỗ. 

Để kết thúc mục n{y, danh s|ch dưới đ}y liệt kê các mốc đ|nh dấu các hoạt 

động của TSK phổ biến và phát triển PPLSTVĐM theo thời gian: 

1. Khóa cơ bản (sơ cấp) “Phương ph|p luận sáng tạo v{ đổi mới” (PPLSTVĐM) 

đầu tiên dạy ngoại khóa cho gần một trăm sinh viên thuộc tất cả c|c khoa khối 

khoa học tự nhiên của Đại học tổng hợp TP.HCM (nay l{ Trường đại học khoa 

học tự nhiên, Đại học quốc gia TP.HCM) năm 1977. Lúc đó, trên thế giới chỉ có 

hai nước dạy v{ sử dụng TRIZ l{ Liên Xô (quê hương của TRIZ) v{ Việt Nam 

(học của Liên Xô). Mỹ du nhập TRIZ từ Liên Xô v{o Mỹ năm 1991, Ph|p du 

nhập TRIZ từ Liên Xô v{o Ph|p năm 1996, Nhật – năm 1997, H{n Quốc – đầu 

những năm 2000. Đến nay trên thế giới có hơn 50 nước dạy v{ sử dụng TRIZ. 

2. Khóa PPLSTVĐM đầu tiên dạy tại chỗ l{ theo lời mời của C}u lạc bộ thanh 

niên (nay l{ Nh{ văn hóa thanh niên), Th{nh Đo{n TP.HCM năm 1978. Đến 

nay, TSK đ~ thực hiện c|c b{i giảng, khóa học rút gọn hoặc đầy đủ tại chỗ, theo 

lời mời cho hơn 100 đơn vị gi|o dục, đ{o tạo, viện nghiên cứu, cơ quan đo{n 

thể, chính quyền, c|c công ty sản xuất v{ kinh doanh thuộc một số tỉnh v{ 

th{nh phố trong cả nước. 

3. B{i phỏng vấn đầu tiên về lớp học PPLSTVĐM đăng trên B|o Tuổi Trẻ Xu}n 

năm 1979. Đến nay đ~ có gần 100 b{i b|o trên c|c b|o, tạp chí trung ương v{ 

địa phương phản |nh c|c hoạt động giảng dạy, nghiên cứu v{ ứng dụng 

PPLSTVĐM của TSK v{ c|c cựu học viên. Đặc biệt, trong đó có hai b{i b|o 

bằng tiếng Anh đăng trong “Vietnam News”. 

4. Quyển s|ch đầu tiên về PPLSTVĐM có tên gọi “Algôrit s|ng chế” của c|c t|c giả 
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Nguyễn Ch}n, Dương Xu}n Bảo, v{ Phan Dũng được Nh{ xuất bản khoa học v{ 

kỹ thuật, H{ Nội in v{ ph|t h{nh năm 1983. 

5. PPLSTVĐM lần đầu tiên được giới thiệu trên l{n sóng của Đ{i ph|t thanh v{ 

Đ{i truyền hình TP.HCM năm 1986. 

6. Khóa cơ bản PPLSTVĐM đầu tiên dạy cho c|c học viên cao học theo chương 

trình chính khóa là khóa dành cho Viện quản lý khoa học (nay l{ Viện nghiên 

cứu chiến lược v{ chính s|ch khoa học công nghệ), Bộ khoa học, công nghệ v{ 

môi trường, H{ Nội, th|ng 2 năm 1991. Đến nay, TSK đ~ dạy cho khoảng 2.000 

học viên cao học v{ nghiên cứu sinh tiến sỹ c|c nơi như: Trường đại học b|ch 

khoa, Đại học t{i chính - kế to|n (nay l{ Đại học kinh tế), khoa sau đại học 

thuộc Đại học mở b|n công, Khoa Anh văn thuộc Đại học khoa học x~ hội v{ 

nh}n văn, Viện khoa học nông nghiệp miền Nam, Viện công nghệ hóa học, 

Viện cơ học ứng dụng thuộc Trung t}m khoa học tự nhiên v{ công nghệ quốc 

gia TP.HCM, Khoa môi trường v{ Khoa hóa, Trường đại học khoa học tự nhiên, 

Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh. 

7. Sau th{nh công của nhiều khóa dạy PPLSTVĐM ở trong v{ ngo{i nh{ trường, 

Hiệu trưởng Đại học tổng hợp TP.HCM chính thức ký quyết định số 

50.91/QLKH ng{y 23.4.1991 th{nh lập Trung t}m S|ng tạo Khoa học kỹ thuật 

(TSK) với gi|m đốc l{ tiến sỹ khoa học Phan Dũng. TSK hoạt động theo 

phương thức tự trang trải về mặt t{i chính với c|c chức năng giảng dạy, 

nghiên cứu v{ ứng dụng PPLSTVĐM.  

8. TSK trở th{nh hội viên thông tấn của Phòng thương mại công nghiệp Việt 

Nam năm 1991 v{ hội viên Trung t}m kinh tế ch}u \ - Th|i Bình Dương của 

Việt Nam (VAPEC) năm 1994. 

9. C|c ông Mitsuharu Oda v{ Yoshiaki Kawasaki, chuyên viên gi|m định patent 

thuộc Cục patent Nhật Bản (Japanese Patent Office) l{ những vị kh|ch nước 

ngo{i đầu tiên đến thăm v{ l{m việc với TSK ng{y 19.02.1992. Tính đến nay 

đ~ có c|c đo{n kh|ch, đồng nghiệp từ Anh, Bỉ, Canada, Mỹ, Nga, Th|i Lan, 

Thụy Sỹ, Úc đến thăm v{ l{m việc tại TSK. 

10. Logo của TSK được thiết kế v{ sử dụng từ năm 1992. Với logo n{y TSK mong 

muốn c|c cựu học viên v{ học viên PPLSTVĐM luôn nhớ đến một số ý chính 

của PPLSTVĐM. Cùng với logo của TSK, logo TRIZ-ARIZ cũng thường được 

dùng trong c|c hoạt động của TSK. 

11. Đề t{i nghiên cứu cấp th{nh phố đầu tiên của TSK “Bước đầu nghiên cứu thực 
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hiện giảng dạy v{ tổ chức |p dụng PPLSTVĐM v{o hoạt động sở hữu công 

nghiệp” được Ủy ban khoa học v{ kỹ thuật (nay l{ Sở khoa học v{ công nghệ) 

TP.HCM nghiệm thu xuất sắc v{ được nhận tiền thưởng năm 1992. Ngo{i ra, 

TSK cũng tham gia v{o đề t{i nghiên cứu số 14 của Bộ khoa học, công nghệ v{ 

môi trường với b|o c|o “Hiệu quả kinh tế của đổi mới công nghệ: Nhìn từ 

những quy luật bên trong của chính qu| trình đổi mới”, H{ Nội, 1993.  

12. Khóa nâng cao (trung cấp) PPLSTVĐM đầu tiên được thực hiện tại TSK từ 

ngày 23.4 đến ng{y 21.6 năm 1993. TSK đ~ ho{n th{nh 13 khóa học n}ng cao 

(trung cấp) PPLSTVĐM. 

13. TSKH Phan Dũng trở th{nh hội viên Mạng lưới s|ng tạo quốc tế (International 

Creativity Network – ICN) có trụ sở tại Buffalo, New York, từ th|ng 3 năm 

1994; Hiệp hội ch}u ]u về s|ng tạo v{ đổi mới (European Association for 

Creativity and Innovation - EACI) có trụ sở tại H{ Lan từ th|ng 8 năm 1994; 

Bản đồ l~nh đạo tri thức to{n cầu (Global Knowledge Leadership Map) có trụ 

sở tại Wilmington, Massachusetts, Mỹ năm 2000. 

Nh}n dịp TSKH Phan Dũng được mời trình b{y b|o c|o chính (keynote 

address) tại Hội nghị TRIZCON2001, Viện Altshuller của Mỹ đ~ tặng ông danh 

hiệu hội viên suốt đời của Viện nói trên.  

14. B{i b|o đầu tiên của TSK đăng ở nước ngo{i l{ ở Vương quốc Anh, nh{ xuất 

bản Blackwell, viết theo lời mời của tạp chí quốc tế “Creativity and Innovation 

Management” với tựa đề “Introducing Creativity Methodologies into Vietnam”, 

số ra th|ng 12 năm 1994. Ngo{i Vương quốc Anh, sau n{y TSK còn đăng c|c 

b{i b|o theo lời mời của c|c tạp chí của Mỹ, H{n Quốc… 

15. Hội nghị quốc tế đầu tiên TSK tham dự v{ trình b{y b|o c|o dưới dạng b{i 

giảng (lecture) l{ “The Fifth European Conference on Creativity and Innovation: 

Impact”, tổ chức tại Vaals, H{ Lan, 28.4 – 02.5.1996. Đến nay, TSK đ~ có nhiều 

công trình đăng hoặc b|o c|o tại Anh, H{ Lan, H{n Quốc, Malaysia, Mỹ, Nhật, 

Singapore và Thái Lan. 

16. Lần đầu tiên TSK được hội nghị quốc tế mời với tư c|ch b|o c|o viên chính 

(keynote speaker) là “The International Symposium and Seminar : Education – 

The Foundation for Human and Quality of Life Development”, tổ chức tại 

Chiang Mai, Thái Lan, 26 – 30.8.1996. C|c lần đọc b|o c|o chính tiếp theo l{ 

trong c|c Hội nghị khoa học tổ chức tại Malaysia, Mỹ. 

17. Khóa học PPLSTVĐM đầu tiên TSK thực hiện ở nước ngo{i l{ d{nh cho c|c 
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quan chức Bộ gi|o dục Malaysia, theo lời mời của Viện quốc gia quản lý gi|o 

dục (National Institute of Educational Management), Malaysia, th|ng 12 năm 

1996. Khóa học PPLSTVĐM tiếp theo dạy cho c|c c|n bộ giảng dạy, quản lý 

của Học viện công nghệ thiết kế (Design Technology Institute), Singapore, 

tháng 12/2012 

18. Hoạt động của TSK được GS công hu}n Morris I. Stein, Đại học tổng hợp New 

York giới thiệu tại Mỹ lần đầu tiên trong Hội nghị “The 8th Annual National 

Convention of the American Creativity Association”, được tổ chức tại Park 

Ridge Hotel, King of Prussia, bang Pennsylvania, 24.4.1997. 

19. TSK được đích th}n thầy G.S. Altshuller, t|c giả của Lý thuyết giải c|c b{i to|n 

s|ng chế – TRIZ giới thiệu tại Nga trong Đại hội lần thứ năm Hiệp hội TRIZ 

quốc tế, tổ chức tại th{nh phố Petrozavodsk, Liên bang Nga, th|ng 7 năm 

1997. 

20. B{i b|o đầu tiên của TSK được nhiều nơi như nh{ xuất bản Winslow Press, 

Mỹ; tạp chí The Korean Journal of Thinking & Problem Solving, H{n Quốc v{ 

TRIZ Home Page in Japan, Nhật Bản xin đăng lại l{ bản b|o c|o có tựa đề 

“Dialectical Systems Thinking for Problem Solving and Decision Making” tại Hội 

nghị quốc tế “The 7th International Conference on Thinking”, tổ chức tại 

Singapore, 01 – 06.6.1997. 

21. Lần đầu tiên TSK ph|t biểu v{ kiến nghị chính thức với Thủ tướng, c|c Phó 

thủ tướng, nhiều bộ trưởng, thứ trưởng c|c bộ về sự cần thiết đầu tư v{ ph|t 

triển khoa học s|ng tạo, PPLSTVĐM ở mức vĩ mô l{ tại buổi “Thủ tướng Chính 

phủ Phan Văn Khải gặp mặt c|c doanh nghiệp c|c tỉnh phía Nam”, tổ chức tại 

hội trường Thống Nhất TP.HCM, 2 – 3.2.1998. (xem thêm báo “Gi|o dục v{ 

Thời đại” số 18, ra ng{y 03.3.1998). 

22. Vị l~nh đạo cao nhất đến thăm v{ l{m việc với TSK ng{y 13.3.1998 l{ GS, viện 

sỹ Đặng Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban khoa gi|o trung ương 

(xem thêm Tạp chí công t|c khoa gi|o số 5.1998). 

23. Ban liên lạc cựu học viên, học viên PPLSTVĐM được th{nh lập th|ng 10.1998 

v{ hoạt động với sự cộng t|c của TSK thường xuyên cho đến nay. 

24. Ng{y truyền thống h{ng năm của c|c cựu học viên v{ học viên PPLSTVĐM 

được chọn l{ ng{y chủ nhật đầu tiên sau ng{y Nh{ gi|o Việt Nam (20.11). Đến 

nay, c|c cuộc họp mặt nh}n “Ng{y truyền thống” đ~ được tổ chức thường 

xuyên h{ng năm, kể từ năm 1998. 



Giáo dục và đào tạo: xây dựng những người hạnh phúc 152 

25. Khóa học PPLSTVĐM đầu tiên d{nh cho c|c c|n bộ l~nh đạo, chuyên viên 

chuyên tr|ch cấp bộ ở Việt Nam l{ Bộ khoa học, công nghệ v{ môi trường, H{ 

Nội, 04 - 14.1.1999 

26. Bản tin h{ng quý với tên gọi “B|o tường TSK” (BTSK) với sự đóng góp tin, b{i 

của c|c thầy v{ c|c cựu học viên, học viên của TSK, ra số đầu tiên ng{y 

31.3.1999. C|c bạn có thể đọc tất cả c|c số BTSK trên website của TSK. 

27. Sinh hoạt chuyên đề do TSK phối hợp với Ban liên lạc tổ chức buổi đầu tiên 

v{o s|ng chủ nhật 23.5.1999. Mọi người đ~ nghe v{ thảo luận b|o c|o của anh 

Dương Ngọc Thạch, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty đồ chơi “Ngọc Thạch”, 

cựu học viên PPLSTVĐM khóa 27 về “Ứng dụng PPLSTVĐM v{o thực tiễn”. 

28. C|c thông tin của TSK lần đầu tiên đưa lên Internet v{o cuối năm 1999. Dưới 

đ}y l{ địa chỉ website của TSK: http://cstc.vn 

29. Lần đầu tiên b{i h|t tập thể của c|c học viên PPLSTVĐM (“S|ng tạo ca”) được 

tất cả mọi người tham gia buổi Họp mặt truyền thống PPLSTVĐM lần thứ 3, tổ 

chức ng{y 28.11.2000, nhiệt tình luyện tập để dùng trong c|c buổi sinh hoạt 

chung. 

30. Lần đầu tiên tên v{ nội dung hoạt động của TSK được đưa v{o danh s|ch “C|c 

tổ chức sáng tạo” (Creativity Organzations) trên thế giới, đăng ở trang 219 

của quyển s|ch “Facilitative Leadership – Making a Difference with Creative 

Problem Solving”, chủ biên l{ TS Scott G. Isaksen thuộc Creativity Research 

Unit, Creative Problem – Solving Group – Buffalo, Nh{ xuất bản Kendall/Hunt 

Publishing Company in tại Mỹ, năm 2000. 

31. B{i b|o đầu tiên của TSK đ~ được dịch sang tiếng Nhật theo đề nghị của GS. 

Toru Nakagawa, Đại học Osaka Gakuin có tựa đề tiếng Anh l{ “My Experiences 

with my Teacher Genrikh Saulovich Altshuller” v{ đăng trên “TRIZ Home Page 

in Japan” ng{y 08.5.2001: 

http://www.osaka-gu.ac.jp/php/nakagawa/TRIZ/eTRIZ/ 

32. Ng{y 8/1/2004 TSK đ~ b|o c|o trước Hội đồng tư vấn khoa học v{ công nghệ 

về vấn đề phương ph|p luận s|ng tạo KHKT, do bộ trưởng Bộ gi|o dục v{ đ{o 

tạo ra quyết định th{nh lập, với GS. TSKH. VS. Phạm Minh Hạc l{m chủ tịch 

Hội đồng. Tất cả c|c th{nh viên Hội đồng v{ đại biểu tham dự cùng nhất trí c|c 

đề nghị như: xem xét |p dụng đưa v{o đ{o tạo sau đại học, có thể mở m~ 

ng{nh v{ tổ chức viết t{i liệu đ{o tạo giảng viên; Có thể cho phép đ{o tạo như 

môn học tự chọn trong trường đại học; Có thể xem xét giảng dạy trong trường 
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quản lý, b|ch khoa, sư phạm; Cần mở rộng phạm vi phổ biến, tạo điều kiện 

biên soạn t{i liệu, s|ch chuyên đề, có thể phổ biến phương ph|p luận s|ng tạo 

theo phương thức đ{o tạo từ xa… Tất cả c|c đề nghị đ~ được bộ trưởng giao 

cho c|c đơn vị chức năng của Bộ nghiên cứu. Rất tiếc, cho đến nay, không một 

đề nghị n{o được c|c đơn vị chức năng quan t}m thực hiện. 

33. TSK l{ kh|ch mời của chương trình “Người đương thời” với đề t{i “Người gieo 

mầm s|ng tạo”, phát trên VTV1 ngày 10/6/2007. 

34. Bảy quyển s|ch đầu của bộ s|ch “S|ng tạo v{ đổi mới” (gồm mười quyển) 

được Công ty Hạnh Phúc v{ Nh{ xuất bản Trẻ liên kết xuất bản lần đầu tiên 

năm 2010. 

35. Bộ s|ch “S|ng tạo v{ đổi mới” (gồm mười quyển) được Nh{ xuất bản Đại học 

quốc gia Tp. Hồ Chí Minh xuất bản đầy đủ mười quyển năm 2012. 

 Ngoài các học viên từ đủ các thành phần xã hội, kinh tế đến TSK để học 

PPLSTVĐM, TSK còn được nhiều đơn vị mời đến trình bày tại chỗ các 

bài giảng ngắn hoặc toàn bộ chương trình cơ bản PPLSTVĐM. Dưới đ}y 

l{ danh s|ch (chưa đầy đủ) c|c đơn vị đó: 

C\C TRƯỜNG V[ TRUNG T]M Đ[O TẠO: 

1. Đại học tổng hợp (nay l{ Trường đại học khoa học tự nhiên, Đại học quốc 

gia TpHCM). 

2. Đại học tài chính kế to|n (nay l{ Trường đại học kinh tế TpHCM). 

3. Đại học kinh tế TpHCM. 

4. Đại học b|ch khoa TpHCM (nay l{ Trường đại học b|ch Khoa, Đại học 

quốc gia TpHCM). 

5. Đại học sư phạm TpHCM. 

6. Đại học luật TpHCM. 

7. Đại học y – dược TpHCM. 

8. Trường đại học khoa học xã hội v{ nh}n văn, Đại học quốc gia, TpHCM. 

9. Đại học mở bán công TpHCM. 

10. Trường đại học dân lập Văn Lang TpHCM. 

11. Trường đại học dân lập kỹ thuật – công nghệ TpHCM. 
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12. Trường đại học ngoại ngữ và tin học (Huflit) TpHCM. 

13. Trường đại học dân lập Bình Dương, Bình Dương. 

14. Khoa vật lý, Trường đại học khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội. 

15. Khoa thông tin học và quản trị thông tin, Đại học dân lập Đông Đô, H{ 

Nội. 

16. Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ (nay thuộc Trường cán bộ TpHCM), 

TpHCM. 

17. Trường doanh thương Trí Dũng, TpHCM. 

18. Trường cao đẳng Hoa Sen, TpHCM. 

19. Trường cao đẳng kỹ thuật Vinhempich, Bộ quốc phòng, TpHCM. 

20. Trường cán bộ TpHCM, Ủy ban nhân dân, TpHCM. 

21. Trường chính trị, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. 

22. Trường chính trị, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. 

23. Trường tuyên gi|o trung ương, H{ Nội. 

24. Trường nghiệp vụ quản lý, Bộ khoa học, công nghệ v{ môi trường, Hà Nội. 

25. Trường cán bộ quản lý giáo dục v{ đ{o tạo Trung ương 2, TpHCM. 

26. Trường bồi dưỡng kỹ thuật nghiệp vụ bưu điện TpHCM. 

27. Trung t}m đ{o tạo Thanh Bình, TpHCM. 

28. Trung t}m đ{o tạo nghiệp vụ và kỹ thuật MTC, TpHCM. 

29. Trung t}m đ{o tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ, UBND TpHCM 

(nay thuộc Trường cán bộ TpHCM). 

30. Trung t}m đ{o tạo doanh nghiệp, TpHCM, Phòng thương mại và công 

nghiệp Việt Nam (nay l{ Trường cán bộ quản lý doanh nghiệp – CBAM), 

TpHCM. 

31. Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ ngoại giao và ngoại ngữ thuộc Sở ngoại 

vụ TpHCM và Học viện quan hệ quốc tế, TpHCM. 

32. Trường phổ thông trung học Thạnh Mỹ T}y (nay l{ Gia Định), TpHCM. 

33. Trường phổ thông trung học chất lượng cao Lê Hồng Phong, TpHCM. 

34. Học viện quốc gia về quản lý v{ l~nh đạo giáo dục (National Institute of 

Educational Management and Leadership), Bộ giáo dục Malaysia. 
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35. Học viện công nghệ thiết kế (Design Technology Institute), Singapore. 

C\C CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ DOANH NGHIỆP: 

36. Phân viện Viện khoa học Việt Nam (nay là Trung tâm khoa học tự nhiên 

và công nghệ quốc gia) tại TpHCM. 

37. Viện kinh tế TpHCM. 

38. Viện khoa học nông nghiệp miền Nam, TpHCM. 

39. Viện quản lý khoa học (nay là Viện nghiên cứu chiến lược và chính sách 

khoa học công nghệ), Bộ khoa học, công nghệ v{ môi trường, Hà Nội. 

40. Viện nghiên cứu đại học và trung học chuyên nghiệp (nay là Viện nghiên 

cứu phát triển giáo dục), Bộ giáo dục v{ đ{o tạo, Hà Nội. 

41. Viện Vật lý, Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia, Hà Nội. 

42. Viện nghiên cứu con người, Trung tâm khoa học xã hội v{ nh}n văn quốc 

gia, Hà Nội. 

43. Ban khoa giáo và Ban tuyên huấn Thành ủy (nay l{ Ban tư tưởng văn hóa 

Thành ủy), TpHCM. 

44. Ủy ban khoa học và kỹ thuật TpHCM (nay là Sở khoa học, công nghệ và 

môi trường TpHCM). 

45. Bưu điện TpHCM. 

46. Sở lao động thương binh v{ x~ hội, TpHCM. 

47. Ủy ban khoa học và kỹ thuật tỉnh Hậu Giang (nay là Sở khoa học, công 

nghệ v{ môi trường, tỉnh Cần Thơ). 

48. Trung tâm sáng tạo khoa học – kỹ thuật trẻ (nay là Trung tâm phát triển 

khoa học – công nghệ trẻ), Th{nh đo{n, TpHCM. 

49. Quận đo{n quận Phú Nhuận, TpHCM. 

50. Quận đo{n quận 12, TpHCM. 

51. Trường Đo{n Lý Tự Trọng, TpHCM. 

52. Nh{ văn hóa thanh niên TpHCM. 

53. Nh{ văn hóa lao động TpHCM. 

54. Nh{ văn hóa khoa học – kỹ thuật, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật, 

TpHCM. 
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55. Câu lạc bộ Marketing của các công ty liên doanh, TpHCM. 

56. Đo{n thanh niên cộng sản, Bộ khoa học, công nghệ v{ môi trường, Hà Nội. 

57. Trung tâm tuyên truyền y học, Sở y tế, TpHCM. 

58. Quân y viện 7A, TpHCM. 

59. Bệnh viện Chợ Rẫy, TpHCM. 

60. Trung tâm thông tin khoa học và công nghệ, TpHCM. 

61. Trung t}m dinh dưỡng trẻ em (nay l{ Trung t}m dinh dưỡng TpHCM). 

62. Trung tâm Triển lãm và Hội chợ quốc tế TpHCM (HIECC), Tân Bình, 

TpHCM. 

63. Trung tâm Triển lãm và Hội chợ quốc tế Quang Trung, TpHCM. 

64. Đ{i ph|t thanh Tiếng nói nhân dân TpHCM. 

65. Đ{i truyền hình TpHCM. 

66. Thời báo Tài chính Việt Nam, chi nhánh tại TpHCM. 

67. Công ty dược liệu trung ương 2, TpHCM. 

68. Công ty NHATICO, TpHCM. 

69. Công ty phát triển kỹ thuật cơ khí, điện tử, TpHCM. 

70. Công ty Điện Quang, TpHCM. 

71. Công ty viễn thông quốc tế khu vực 2, TpHCM. 

72. Công ty điện thoại TpHCM. 

73. Nhà máy sửa chữa máy bay A41, Quân chủng không quân, Bộ quốc 

phòng, TpHCM. 

74. Trung tâm khai thác cảng, Cụm cảng hàng không sân bay miền Nam, 

TpHCM. 

75. Công ty taxi Mai Linh, TpHCM. 

76. Nhà máy tinh chế đồ gỗ xuất khẩu SATIMEX, TpHCM. 

77. Công ty hợp tác kinh tế, xuất nhập khẩu SAVIMEX, TpHCM. 

78. Công ty tư vấn tổng hợp xây dựng, Bộ xây dựng, TpHCM. 

79. Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 6, Bộ giao thông vận tải 

TpHCM. 
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80. Công ty liên doanh dầu khí "Vietsovpetro", Bà Rịa – Vũng T{u. 

81. Khách sạn liên doanh "New World Hotel Saigon", TpHCM. 

82. Công ty liên doanh "Carnaud Metal Box", TpHCM. 

83. Công ty hạt giống Đông T}y, Hóc Môn, TpHCM. 

84. Công ty liên doanh xuất ăn h{ng không VN/CX "Vietnam Air Caterers", 

TpHCM. 

85. Công ty liên doanh "SAMSUNG VINA", TpHCM, HàNội. 

86. Công ty liên doanh "UNILEVER VIETNAM", TpHCM, Hà Nội. 

87. Cảng Sài Gòn. 

88. Công ty Goldsun, Hà Nội. 

89. Công ty Organon (Akzo Nobel), Hà Nội. 

90. Công ty Mitsui Vina (Plastic & Chemical Corp., Ltd.) (VIPLACO), Khu công 

nghiệp Gò Dầu, Long Th{nh, Đồng Nai. 

91. Công ty Shell Codamo Vietnam Ltd. 

92. Công ty cổ phần đầu tư x}y dựng Bình Chánh. 

93. Trung tâm huấn luyện bay của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam. 

94. Công ty COMECO. 

95. Công ty nhựa Bình Minh. 

96. Công ty công nghiệp cao su RUBIMEX. 

97. Hội đồng khoa học, công nghệ TpHCM. 

98. Tổng cục chính trị, Bộ quốc phòng. 

99. Trung tâm nhiệt đới Việt – Nga. 

100. Hội hữu nghị Việt – Pháp. 

101. Công ty liên doanh KAO Việt Nam, TpHCM. 

102. Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, Bộ giáo dục v{ đ{o tạo, Hà Nội. 

103. Công ty Nutifood, TpHCM. 

104. Công ty dệt may Thành Công, TpHCM. 

105. Công ty Toàn Thắng, TpHCM. 
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106. Công ty Vạn Ph|t Hưng, TpHCM. 

107. Công ty Nhà Việt Nam, TpHCM. 

108. Công ty cổ phần dịch vụ v{ tư vấn phát triển nguồn nhân lực BCC, 

TpHCM. 

109. Công ty kiến trúc và trang trí nội thất AA, TpHCM. 

110. Vietnam Chapter, Young Presidents Organization (YPO). 

111. Sở khoa học và công nghệ L}m Đồng. 

112. Hội sở hữu công nghiệp Việt Nam (VIPA). 

113. Công ty Bayer Vietnam Ltd. (Animal Health Division). 

114. Công ty cổ phần giấy Sài Gòn, TpHCM. 

115. Công ty cổ phần nhựa Tân Phú, TpHCM. 

116. Công ty in, bao bì Liksin, TpHCM. 

117. Công ty cổ phần thực phẩm MASAN, TpHCM. 

118. Công ty tư vấn dược quốc tế (IMC), Hà Nội. 

119. Công ty Minh Triết, TpHCM. 

120. Công ty TNHH II-VI Việt Nam. Khu công nghiệp Việt Nam–Singapore, Bình 

Dương. 

121. Tập đo{n chăn nuôi CP. Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai 

122. Công ty vàng bạc, đ| quý Phú Nhuận (PNJ), TpHCM. 

 

 

VII.2. Mở rộng TRIZ và dạy Phương ph|p luận sáng tạo 
v{ đổi mới (TRIZ mở rộng) cho đông đảo mọi người 

“Mọi người có quyền bình đẳng về hạnh phúc và quyền này, trước tiên, bao gồm 

quyền có cơ hội sáng tạo, quyền phát triển các năng lực liên quan để sáng tạo.Mọi người 

phải thành thạo công việc sáng tạo”. 

G.S. Altshuller 

Nhìn dưới góc độ sáng tạo v{ đổi mới, một người, nếu như c|c nhu cầu cá nhân 

chính đ|ng không được thỏa mãn, chắc không thể nói rằng mình hạnh phúc. Để 
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thỏa mãn các nhu cầu c| nh}n chính đ|ng của mình, người đó phải giải quyết tốt 

các vấn đề cụ thể gặp phải hoặc tự đề ra trong suốt cuộc đời. Nói c|ch kh|c, người 

đó phải suy nghĩ, h{nh động thực hiện sáng tạo v{ đổi mới trong suốt cuộc đời của 

mình. 

Trong ý nghĩa n{y, nghề suy nghĩ, h{nh động giải quyết vấn đề và ra quyết định 

(hay chính là nghề sáng tạo và đổi mới) là nghề chung của tất cả mọi người và mỗi 

người không thay đổi nghề này trong suốt cuộc đời của mình, không như những 

nghề chuyên môn kh|c, được đ{o tạo hiện nay. Đ}y cũng l{ nghề l}u đời nhất của 

nhân loại và có công cụ lao động lạc hậu nhất: phương ph|p thử và sai. Nếu như 

trước đ}y, phương ph|p thử và sai có thể chấp nhận dùng để đạt hạnh phúc, ngày 

nay, phương ph|p thử và sai không còn chấp nhận được nữa vì giá phải trả quá lớn 

và vì có những phương ph|p kh|c tiên tiến hơn nhiều. 

Mỗi người bình thường có tiềm năng s|ng tạo rất lớn, cũng có nghĩa tiềm năng 

hạnh phúc rất lớn, nhưng để tiềm năng trở thành hiện thực cần có thêm c|c điều 

kiện khác, trong số đó, cần có hệ thống các công cụ thích hợp để khai th|c. Điều này 

cũng tương tự như mỏ dầu là tiềm năng nhưng thiếu các công cụ thích hợp, người 

ta cũng không sử dụng được tiềm năng đó. PPLSTVĐM thay thế phương ph|p thử 

và sai chính là hệ thống các công cụ làm công việc khai thác, phát triển c|c năng lực 

vốn có trong mỗi người để thực hiện sáng tạo v{ đổi mới, giúp thực thi quyền về 

hạnh phúc của mỗi người. Sau khi có PPLSTVĐM, giai đoạn tiếp theo là huấn luyện 

mọi người sử dụng PPLSTVĐM th{nh thạo thì các ích lợi của PPLSTVĐM mới thực 

sự thể hiện ra, nói cách khác, mới đạt đến hạnh phúc với giá trả thấp nhất có thể có. 

Nếu như cuộc đời của mỗi người là chuỗi các vấn đề cần giải quyết, chuỗi các 

quyết định cần phải ra v{ con người, vấn đề, quyết định đều rất đa dạng, thì 

PPLSTVĐM – hệ thống công cụ cần trang bị cho tất cả mọi người phải có phạm vi áp 

dụng rất rộng để phù hợp với sự đa dạng đó. 

Khởi đầu, khi xây dựng TRIZ, G.S. Altshuller, trước hết, nhắm đến các kỹ sư, l{ 

những người thực hiện các sáng chế kỹ thuật. Ông muốn giúp họ nhận được nhiều 

patent. Sau này, trong các bài phát biểu, bài báo, sách của mình, G.S. Altshuller 

không ít lần nhấn mạnh khả năng v{ sự cần thiết phải mở rộng phạm vi áp dụng 

của TRIZ sang những lĩnh vực không phải là kỹ thuật. 

Bản th}n người viết, từ năm 1971, khi bắt đầu học tại Học viện công cộng về 

sáng tạo sáng chế đ~ thử áp dụng những gì học được cho cả những bài toán không 

thuộc lĩnh vực kỹ thuật v{ thu được những kết quả khả quan, không kém gì khi áp 

dụng giải các bài toán kỹ thuật liên quan đến vật lý thực nghiệm. 
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Năm 1977, khi điều kiện cho phép, người viết bắt đầu thực hiện ý định nung 

nấu từ lâu: phổ biến và phát triển PPLSTVĐM ở Việt Nam. Sự cần thiết mở rộng 

TRIZ để dạy TRIZ mở rộng cho đông đảo mọi người đ~ trở nên thực sự cấp bách vì 

những lý do sau: 

1) Nếu chỉ nhắm đến kỹ sư thì số người học rất ít. 

2) Nếu dạy TRIZ nhằm mục đích giúp người học lấy nhiều patent thì không 

thích hợp với tình hình Việt Nam lúc đó, vì ngay cả cấp vĩ mô cũng còn chưa chú ý 

gì mấy đến bảo hộ sở hữu công nghiệp nói riêng, sở hữu trí tuệ nói chung. Khái 

niệm patent còn xa lạ cả với giới làm khoa học, công nghệ. 

3) Việc đưa một môn học “cũ người mới ta” v{o c|c trường đại học ở Việt Nam 

đ~ rất khó. Đưa một môn học không chỉ mới đối với Việt Nam mà còn mới đối với 

c|c nước phát triển thì còn khó gấp bội. 

Để nhiều người có thể đến với môn học và nhận được nhiều ích lợi mà 

PPLSTVĐM có thể đem lại cho chính họ, người viết nhận thấy phải mở rộng TRIZ. 

Cho đến nay, việc mở rộng TRIZ và dạy TRIZ mở rộng cho đông đảo mọi người 

được tiến hành theo các hướng sau: 

1) Đối tượng tham dự lớp học 

Ai cũng cần học và sử dụng PPLSTVĐM. Lý tưởng nhất l{ PPLSTVĐM được dạy 

bắt đầu từ mẫu gi|o cho đến đại học, mỗi năm khoảng vài chục tiết với chương 

trình được soạn phù hợp với lứa tuổi, kiến thức của người học và mỗi lớp không 

vượt quá 20 học viên. Việc mở rộng TRIZ ngay lập tức đến mức như trên chưa thực 

hiện được vì những nguyên nhân khách quan và chủ quan. Do vậy, người viết đặt 

vấn đề mở rộng TRIZ để dạy cho c|c đối tượng có trình độ văn hóa lớp 12 trở lên. 

Đấy là những người đang đi l{m hoặc chuẩn bị đi l{m, không ph}n biệt ngành nghề, 

tuổi tác, thành phần xã hội, chức vụ. Điều n{y có nghĩa TRIZ phải mở rộng để 

những người có trình độ văn hóa từ lớp 12 trở lên đ~ có thể hiểu và áp dụng được 

PPLSTVĐM v{o cuộc sống, công việc. Trên thực tế, có một số em học sinh lớp 10, 11 

quá thiết tha xin học v{ chúng tôi đ~ nhận vào học như những trường hợp đặc biệt, 

ngoại lệ. Với thời gian, khi c|c điều kiện cho phép, TRIZ sẽ được mở rộng cho các 

đối tượng có trình độ văn hóa thấp hơn nữa, đến tận mẫu giáo. 

2) Các nguồn thông tin và tri thức của TRIZ 

Thông thường, trên thế giới, các lớp dạy TRIZ, ngay cả trường hợp đầy đủ nhất, 

chỉ dạy TRIZ thuần túy (xem Hình 21). Chương trình PPLSTVĐM của chúng tôi dạy 

mở rộng ra cả các nguồn thông tin và tri thức của TRIZ (xem Hình 20). Phần này 
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được đặt tên “Một số kiến thức khoa học – kỹ thuật l{ cơ sở của môn học”. Điều này 

cần thiết phải làm vì: 

a) Khi mở rộng c|c đối tượng học viên thành những người có trình độ văn hóa 

lớp 12 trở lên, rất nhiều người trong số họ còn chưa có những kiến thức này. 

b) Các kiến thức cơ sở của môn học giúp người học PPLSTVĐM hiểu, sử dụng 

TRIZ tốt hơn, cao hơn nữa, sử dụng TRIZ thành thạo một cách không máy móc mà 

có phần sáng tạo của mình. Điều n{y cũng tương tự như một người sử dụng một 

công cụ n{o đó, m|y tính chẳng hạn: nếu người đó nắm vững những kiến thức cơ 

sở về phần cứng, phần mềm, chắc chắn, sẽ hiểu cơ chế hoạt động và sử dụng máy 

tính tốt hơn. 

Các kiến thức cơ sở của bất kỳ môn học n{o còn được ví như móng của ngôi 

nhà. Móng có vững, ngôi nhà mới có thể x}y cao được. Tuy vậy, các khoa học cơ sở 

liệt kê trên Hình 20 là những khoa học lớn nên chương trình PPLSTVĐM chỉ có thể 

lấy những ý nào thiết thực nhất, phục vụ môn học tốt nhất từ các khoa học nói trên, 

chứ không phải trình b{y chúng đầy đủ như trong c|c s|ch gi|o khoa. 

3) Thay đổi nhận thức, quan niệm, th|i độ, xúc cảm thúc đẩy hành 

động của người học 

PPLSTVĐM chưa từng được dạy và học chính khóa hoặc ngoại khóa trong các 

trường học, cũng như trong c|c lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ ở 

nước ta. Tuy vậy, điều này không có nghĩa: những người học còn đang như tờ giấy 

trắng trong lĩnh vực này, giúp việc dạy và học PPLSTVĐM tiến hành một cách thuận 

lợi. Ngược lại, do nhiều nguyên nhân, trên thực tế, các học viên đến lớp PPLSTVĐM 

đ~ có rất nhiều “hiểu biết”, thể hiện dưới dạng nhận thức, quan niệm, th|i độ, xúc 

cảm của người học về sáng tạo và những vấn đề liên quan. Những “hiểu biết” n{y 

thường cảm tính, chủ quan, phiến diện, lạc hậu, cầu to{n…, thậm chí, sai lầm và có 

phổ rất rộng: từ không tin rằng sáng tạo có thể khoa học hóa, có thể dạy và học 

được, đến cho rằng quá trình sáng tạo không thể nhận thức được. Từ quan niệm 

cho rằng những sáng tạo mức cao có được là do nằm mơ (thần thánh mách bảo) 

hoặc do linh tính, trực gi|c, đến quan niệm sáng tạo mức thấp không phải là sáng 

tạo và tỏ ý coi thường. Từ th|i độ thấy sáng tạo là cần thiết, cần khuyến khích, ủng 

hộ vô điều kiện, đến th|i độ cho rằng sáng tạo chỉ tạo thêm rắc rối, khó quản lý. Từ 

sự rụt rè đến mức nghĩ mình suốt đời sẽ không bao giờ sáng tạo cả, đến rất tự tin 

cho là mình đ~ s|ng tạo đủ tốt vì mình luôn l{ người đứng đầu trong các tập thể, 

c|c môi trường nơi mình trải qua. 

Chương trình PPLSTVĐM của chúng tôi không chỉ dạy sử dụng hệ thống các 
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công cụ mà còn có cả những phần, được đưa v{o một cách chủ ý nhằm thay đổi các 

“hiểu biết” nói trên v{ x}y dựng ở người học nhận thức, quan niệm, th|i độ, xúc 

cảm cần thiết thúc đẩy c|c h{nh động sáng tạo phù hợp các quy luật phát triển để 

có được sự phát triển đầy đủ, ổn định và bền vững. Những phần này bao gồm 

những vấn đề lý thuyết, các ví dụ, câu chuyện chọn lọc để minh họa và lồng trong cả 

một số bài tập thực h{nh tư duy. 

4) Sáng tạo v{ đổi mới “mức zêrô” 

Tư duy s|ng tạo l{ qu| trình suy nghĩ giải quyết vấn đề và ra quyết định. Việc 

các mức sáng tạo – các mức khó của b{i to|n được phân loại trong TRIZ th{nh năm 

mức là dành cho các sáng tạo có tính mới thế giới và thuộc lĩnh vực sáng tạo sáng 

chế, l{ lĩnh vực được bảo hộ bằng luật sở hữu trí tuệ. Trong khi đó, nếu như cuộc 

đời của mỗi người là chuỗi các vấn đề cần giải quyết, chuỗi các quyết định cần phải 

ra thì phần rất rất lớn các bài toán của mỗi người bình thường không đ|p ứng các 

yêu cầu của cách phân loại nói trên, ít nhất, do hai lý do. 

Thứ nhất, đó l{ c|c b{i to|n m{ lời giải của chúng (dù do người giải tự tìm ra 

một c|ch độc lập chứ không phải lấy của người khác) không có tính mới thế giới vì 

lời giải đó đ~ biết, đ~ công bố, đ~ đăng ký. Ví dụ, khi đi học từ mẫu gi|o đến đại học, 

một người đ~ giải biết bao bài tập của nhiều môn học nhưng những sáng tạo đó 

không có tính mới thế giới. Ngay cả những sáng tạo của những người đoạt huy 

chương v{ng trong c|c cuộc thi toán, vật lý, hóa học… quốc tế cũng không có tính 

mới thế giới vì c|c đề thi đều có đ|p |n, l{ c|c lời giải đ~ biết trước đó. 

Thứ hai, tuy sáng tạo có thể có ở bất kỳ lĩnh vực n{o nhưng luật sở hữu trí tuệ 

hiện nay chỉ bảo hộ một số loại hình sáng tạo nhất định. Do vậy, có những sáng tạo 

không đăng ký ở đ}u được để có thể phân loại, đ|nh gi| mức sáng tạo của người 

giải ở những lĩnh vực đó. Ví dụ, trong lĩnh vực gia đình có những sáng tạo giúp giải 

quyết tốt các vấn đề giáo dục con c|i, xung đột vợ chồng, xây dựng hôn nhân bền 

vững, gia đình hạnh phúc không được đăng ký bảo hộ chính thức. 

Trong các lớp học PPLSTVĐM, người viết đưa ra kh|i niệm gọi những sáng tạo 

không đ|p ứng các yêu cầu tính mới thế giới theo cách phân loại năm mức của TRIZ 

và những sáng tạo, ở đó chưa có luật bảo hộ sở hữu trí tuệ là những sáng tạo “mức 

không” hay là “mức zêrô”. Gọi như vậy còn có lý do sau: 

Thông thường, mức sáng tạo càng thấp, ích lợi cho tác giả đến càng nhanh và 

càng nhiều. Mức zêrô còn thấp hơn mức một vậy ích lợi cho tác giả đến nhanh nhất 

và nhiều nhất. Quả thật, bạn được điểm 10 trong các kỳ thi, hoặc là thủ khoa trong 

các kỳ thi, sáng tạo đó đem lại ích lợi cho bạn ngay lập tức. Chưa kể ích lợi đó còn 
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có thể được nh}n lên: được học bổng du học nước ngo{i, được ở môi trường thuận 

lợi để bạn có được sáng tạo mức cao. Tương tự như vậy, những sáng tạo giúp hôn 

nhân bền vững, gia đình hạnh phúc cũng đem lại ích lợi cho người giải ngay lập tức 

và lớn đến nỗi bạn có trong tay cả triệu đôla cũng chưa chắc mua được. Bạn đọc có 

thể tìm thấy những sáng tạo mức zêrô trong nhiều quyển s|ch tương tự như c|c 

quyển sách “Đắc nh}n t}m” (How to Win Friends and Influence People), “Quẳng 

g|nh lo đi m{ vui sống” (How to Stop Worrying and Start Living) của D. Carnegie. 

Những sáng tạo mức zêrô giúp cuộc sống, công việc hàng ngày của mỗi người trở 

nên dễ chịu, thoải m|i v{ vui hơn, nói c|ch kh|c, hạnh phúc hơn. 

Với ý nghĩa trên, chương trình dạy PPLSTVĐM luôn nhấn mạnh, khuyến khích, 

thậm chí, yêu cầu người học hãy áp dụng những gì học được bắt đầu từ những bài 

toán mức zêrô, không coi thường những sáng tạo mức zêrô, tức là bắt đầu từ 

những bài toán, sáng tạo gần gũi, thiết th}n, s|t sườn nhất, tránh chỉ nghĩ đến 

những sáng tạo mức cao. Khi c|c điều kiện thuận lợi của môi trường xuất hiện, 

người học cần tiếp tục áp dụng PPLSTVĐM để có những sáng tạo với các mức cao 

hơn, mang tính mới thế giới. 

5) Các khái niệm, luận điểm và công cụ của TRIZ 

Do lịch sử để lại, các khái niệm, luận điểm, công cụ của TRIZ được đặt tên bằng 

những từ ngữ lấy từ c|c lĩnh vực kỹ thuật và khoa học tự nhiên. Điều này giúp 

những người học TRIZ thuộc c|c lĩnh vực nói trên dễ tiếp thu và áp dụng TRIZ hơn 

những người thuộc c|c lĩnh vực khác. Tuy vậy, với cách dạy TRIZ truyền thống, 

chính những người đó vẫn lúng túng trong việc áp dụng TRIZ cho những lĩnh vực 

không phải là kỹ thuật, chưa nói gì đến những người không làm việc trong c|c lĩnh 

vực kỹ thuật và khoa học tự nhiên. 

Để đông đảo mọi người có thể theo học và sử dụng được TRIZ một cách rộng 

rãi trong cuộc sống, công việc của mình, TRIZ phải trở nên dễ hiểu và dễ áp dụng 

hơn nữa. Về mặt này, TRIZ có tiềm năng rất lớn. TRIZ được xây dựng dựa trên các 

nguồn kiến thức mang tính khái quát cao (xem Hình 20), nên có phạm vi áp dụng 

rất rộng, có khả năng vượt qua những rào cản chuyên môn hóa để trở thành loại 

kiến thức mạng lưới. 

Trên cơ sở bám sát triết lý và lôgích của TRIZ, trong quá trình mở rộng TRIZ, 

các thuật ngữ chuyên môn được thay thế bằng các từ ngữ chung thường dùng, ở 

những định nghĩa c|c kh|i niệm, luận điểm… có thể thay thế được. Ở những chỗ 

không thể thay thế được vì lý do này hay lý do khác, các thuật ngữ của TRIZ được 

giải thích một cách chi tiết kèm theo các ví dụ minh họa, lấy từ c|c lĩnh vực khác 
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nhau, thậm chí, rất xa nhau để người học hiểu chúng theo nghĩa rộng, nghĩa kh|i 

quát chứ không phải theo nghĩa hẹp ban đầu. Điều này rất giúp ích người học thấy 

thế giới, quả thật, là chỉnh thể thống nhất và TRIZ giúp phản ánh chỉnh thể thống 

nhất đó chứ không phải những khía cạnh riêng lẻ như c|c lĩnh vực chuyên môn cụ 

thể hoặc phép cộng c|c chuyên môn như c|ch đ{o tạo các nhà tổng quát. 

Ngo{i ra, trong chương trình PPLSTVĐM của chúng tôi còn có những cố gắng 

hoàn thiện các khái niệm, luận điểm, công cụ của TRIZ và các kết quả nghiên cứu 

phát triển tiếp TRIZ, kể cả theo những hướng mà G.S. Altshuller gợi ý như: tìm 

thêm các biện pháp khắc phục tính ì t}m lý; l{m rõ ý tưởng về khả năng c|c thủ 

thuật (nguyên tắc) sáng tạo đóng vai trò trong thế giới sáng tạo tương tự như vai 

trò của các nguyên tố hóa học trong thế giới vật chất; phát triển các màn hình hệ 

thống thành không gian hệ thống; xây dựng chương trình rút gọn giải b{i to|n để 

dùng ở những nơi chưa cần phải dùng đến chương trình đầy đủ (ARIZ)… 

6) C|c phương ph|p không phải của TRIZ 

Chương trình PPLSTVĐM của chúng tôi còn mở rộng về phía: trình bày một số 

phương ph|p s|ng tạo không phải của TRIZ. Điều n{y giúp người học: 

a) Có được sự hiểu biết đa dạng về c|c trường ph|i trong lĩnh vực PPLSTVĐM. 

b) Có thể dùng ngay một cách dễ dàng những phương ph|p n{y để giải một số 

loại bài toán nhất định, gặp trong cuộc sống, công việc. 

c) So sánh chúng với TRIZ để thấy được c|c ưu việt của TRIZ và, trên thực tế, 

chúng có thể được tái hiện lại như những trường hợp riêng của TRIZ. Nói cách 

kh|c, TRIZ mang tính bao qu|t hơn những phương ph|p không phải TRIZ. 

7) Các ví dụ, minh họa và bài tập 

Nếu dạy TRIZ chỉ cho các kỹ sư, c|n bộ kỹ thuật, trong các sách trình bày TRIZ 

đ~ có sẵn các ví dụ, minh họa và bài tập các loại về các sáng chế kỹ thuật. Do vậy, 

người dạy v{ người học có thể sử dụng chúng ngay. Đ}y l{ điều kiện thuận lợi cho 

người dạy và người học, nếu cả hai l{m trong lĩnh vực kỹ thuật. 

Mở rộng TRIZ và dạy TRIZ mở rộng cho đông đảo mọi người đòi hỏi phải có 

thêm những ví dụ, minh họa và bài tập của những lĩnh vực không phải kỹ thuật, đặc 

biệt những lĩnh vực gần gũi với đông đảo mọi người. Để l{m điều n{y, người dạy 

TRIZ mở rộng phải tìm kiếm, sưu tầm, chọn lọc, biên tập, biến thể hóa, thích nghi 

hóa, sơ đồ hóa, chuyển sang hình vẽ… một khối lượng rất lớn thông tin lấy từ các 

lĩnh vực khác nhau mà vẫn bảo đảm trung thành với triết lý và các luận điểm của 

TRIZ. 
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Các ví dụ, minh họa và bài tập gần gũi với cuộc sống, công việc h{ng ng{y, đa 

dạng về lĩnh vực giúp người học, một mặt, dễ tiếp thu và luyện tập áp dụng trên lớp 

các luận điểm của TRIZ. Mặt kh|c, người học thấy được phạm vi áp dụng rất rộng 

của TRIZ và thế giới quả thật tuy rất đa dạng nhưng l{ chỉnh thể thống nhất. Từ đó, 

người học tự tin áp dụng những gì học được vào thực tế, không chỉ mỗi khi gặp vấn 

đề, mỗi lúc cần ra quyết định mà còn mỗi lần nhận thông tin từ bên ngo{i để biến 

nó thành tri thức trong đầu mình. Cứ như vậy, về lâu dài, việc sử dụng PPLSTVĐM 

trở th{nh t|c phong (thói quen) h{ng ng{y v{ người học có thêm được nhiều niềm 

vui đời thường, hướng tới hạnh phúc thật sự bền vững, liên tục và cao cấp. 

Căn cứ vào 1) thành phần đa dạng của hơn hai chục ngàn học viên tham dự 

hơn 500 khóa học PPLSTVĐM, về trình độ văn hóa (từ lớp 12 đến tiến sỹ), ngành 

nghề đ{o tạo, lĩnh vực làm việc, tuổi (từ học sinh phổ thông đến 75 tuổi), chức vụ, 

tầng lớp xã hội… 2) c|c ý kiến phản hồi của các học viên dưới dạng các bài thu 

hoạch, thư, chuyện kể… chúng tôi tin rằng mở rộng TRIZ và dạy TRIZ mở rộng cho 

đông đảo mọi người là việc l{m đúng đắn, đem lại nhiều kết quả khả quan và cần 

thực hiện tiếp tục. 

 

 Dưới đ}y l{ chương trình PPLSTVĐM của TSK, mà thực chất là TRIZ mở 

rộng, dùng giảng dạy hiện nay của chúng tôi: 

CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN (SƠ CẤP) (60 tiết) 

Chương 1 : Mở đầu (4 tiết) 

1.1. Một số khái niệm cơ bản 

1.2. Đối tượng, mục đích, c|c ích lợi và ý nghĩa môn học PPLSTVĐM 

1.3. Khoa học sáng tạo v{ phương ph|p luận sáng tạo v{ đổi mới: vài nét lịch sử 

từ Heuristics đến Creatology. 

Chương 2 : Phương ph|p tự nhiên giải quyết vấn đề và ra quyết định – 

Tổng quan các cách tiếp cận xây dựng phương ph|p luận sáng 

tạo v{ đổi mới - TRIZ (3 tiết) 

2.1. Phương ph|p thử và sai 

2.2. C|c ưu v{ nhược điểm của phương ph|p thử và sai 

2.3. Tổng quan các cách tiếp cận trong lĩnh vực PPLSTVĐM 

2.4. Phân loại các mức sáng tạo và các mức khó của bài toán 
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2.5. Lý thuyết giải các bài toán sáng chế (TRIZ): c|c ý tưởng cơ bản và các nguồn 

kiến thức 

2.6. Sơ đồ khối lý thuyết giải các bài toán sáng chế (TRIZ) 

Chương 3 : Một số kiến thức khoa học - kỹ thuật l{ cơ sở của môn học (15 

tiết) 

3.1. Từ nhu cầu đến h{nh động v{ ngược lại 

3.2. Mô hình biến đổi thông tin thành tri thức của qu| trình suy nghĩ giải quyết 

vấn đề và ra quyết định 

3.3. Các yếu tố v{ qu| trình t}m lý trong tư duy s|ng tạo 

3.4. Tính ì tâm lý 

3.5. Phép biện chứng v{ tư duy biện chứng 

3.6. Các loại mâu thuẫn trong giải quyết vấn đề và ra quyết định 

3.7. Hệ thống v{ tư duy hệ thống 

3.8. Tính ì hệ thống 

3.9. Về hai khái niệm: phát minh và sáng chế 

3.10. Vai trò và các ích lợi của thông tin patent trong việc xây dựng phương ph|p 

luận sáng tạo 

 Chương 4 : Các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo cơ bản (16 tiết) 

4.1. Những điều cần lưu ý về hệ thống các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo cơ bản 

4.2. Văn bản phát biểu hệ thống các nguyên tắc sáng tạo cơ bản 

4.3. Chương trình ph|t hiện các thủ thuật (nguyên tắc) và làm tái hiện quá trình 

suy nghĩ để có được đối tượng sáng tạo cho trước 

4.4. Bảng các nguyên tắc dùng để giải quyết các mâu thuẫn kỹ thuật 

4.5. Hệ thống các biến đổi mẫu dùng để giải quyết các mâu thuẫn vật lý 

4.6. Chương trình rút gọn qu| trình suy nghĩ giải quyết vấn đề và ra quyết định 

4.7. Từ các nguyên tắc sáng tạo đến c|c phương ph|p s|ng tạo 

Chương 5 : C|c phương ph|p tích cực hóa tư duy (10 tiết) 

5.1. Phương ph|p đối tượng tiêu điểm (Method of Focal Objects) 

5.2. Phương ph|p ph}n tích hình th|i (Morphological Analysis) 
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5.3. Phương ph|p c|c c}u hỏi kiểm tra (Method of Control Questions or Check-

listing Method) 

5.4. Phương ph|p n~o công (Brainstorming Method) 

5.5. Synectics – phương ph|p sử dụng c|c phép tương tự 

Chương 6 : Các quy luật phát triển hệ thống (10 tiết) 

6.1. Các quy luật phát triển hệ thống 

6.2. Cuộc đời của hệ thống 

6.3. Sơ đồ về các khả năng ph|t triển hệ thống 

6.4. Các nguyên tắc sáng tạo, c|c phương ph|p: sự thể hiện cụ thể các quy luật 

phát triển hệ thống 

Chương 7 : Sơ kết chương trình sơ cấp PPLST (2 tiết) 

 

CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO (TRUNG CẤP) (60 tiết)  

Chương 8 : Vepol và Phân tích Vepol (Substance-Field Model and 

Substance-Field Analysis) (8 tiết) 

8.1. B{i to|n thay đổi hệ và bài toán phát hiện, đo hệ 

8.2. Các khái niệm: sản phẩm, công cụ, trường 

8.3. Vepol và Phân tích Vepol 

8.4. Một số ký hiệu dùng trong Phân tích Vepol  

8.5. Các bài toán có thể nảy sinh nhìn dưới quan điểm Vepol 

8.6. Một số điểm lưu ý về Vepol và Phân tích Vepol  

Chương 9 : Hệ thống các chuẩn (The System of Standard Solutions) (16 

tiết) 

9.1. Các chuẩn loại 1: Dựng và phá các hệ Vepol 

9.2. Các chuẩn loại 2: Sự phát triển của các hệ Vepol 

9.3. Các chuẩn loại 3: Chuyển sang hệ trên và sang mức vi mô 

9.4. Các chuẩn loại 4: Các chuẩn dùng để phát hiện, đo hệ thống 

9.5. Các chuẩn loại 5: Các chuẩn dùng để sử dụng các chuẩn 

9.6. Chương trình giải bài toán bằng cách sử dụng các chuẩn và luyện tập 
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9.7. Sơ đồ về sự phát triển của hệ thống các chuẩn 

Chương 10 : Phương ph|p Mô hình hóa B{i to|n bằng Những người tý 

hon – MBN (Problem Modelling with Smart Little People – 

PMSLP) (8 tiết) 

10.1. Phép tương tự c| nh}n: c|c ưu v{ nhược điểm 

10.2. Những người tý hon: các ích lợi v{ c|c điểm cần lưu ý 

10.3. Chương trình giải bài toán bằng cách sử dụng phương ph|p MBN v{ luyện 

tập 

Chương 11 : Algôrit giải các bài toán sáng chế-85 (The Algorithm of 

Inventive Problem Solving-85) (ARIZ-85) (26 tiết) 

11.1. Khái niệm Algôrit (Algorithm) 

11.2. Sơ đồ khối ARIZ-85 

11.3. Văn bản ARIZ-85 và những điều cần lưu ý 

11.4. Sử dụng ARIZ-85 giải bài toán và luyện tập 

Chương 12 : Tổng kết và dự báo (2 tiết) 

Chương trình cơ bản (sơ cấp) v{ Chương trình n}ng cao (trung cấp) được trình 

bày trong Bộ sách sáng tạo v{ đổi mới (TRIZ mở rộng) gồm 10 quyển, đ|nh số thứ 

tự từ 1 đến 10. Bạn đọc n{o không có điều kiện theo học PPLSTVĐM (TRIZ mở 

rộng) tại TSK có thể tìm đọc Bộ sách nói trên (xem phần Các tài liệu tham khảo 

chính v{ nên tìm đọc thêm, kể cả các công trình của tác giả ở cuối quyển sách này). 

VII.3. Một số kết quả dạy và học Phương ph|p luận sáng 
tạo v{ đổi mới (TRIZ mở rộng) nhằm xây dựng những 
người hạnh phúc ở Việt Nam 

 Để đ|nh gi| một cách khách quan các kết quả người viết v{ TSK đ~ l{m 

được, dưới đ}y người viết trích “Thư gửi hiệu trưởng Trần Linh Thước” 

(https://thanhhaphung.wordpress.com/2016/08/01/thu-gui-hieu-truong-tran-

linh-thuoc/) đăng trên mạng của tiến sỹ Phùng Hà Thanh làm việc trong lĩnh vực 

nghiên cứu sáng tạo học và giáo dục sáng tạo, về các hoạt động của người viết và 

TSK: 

“Mùa hè năm 2015, khi là nghiên cứu sinh chương trình tiến sỹ ng{nh Chương 

Trình, Giảng Dạy, và Giáo Dục Giáo Viên (Curriculum, Instruction and Teacher 

Education) tại trường Đại Học Bang Michigan (Michigan State University), Hoa Kỳ, 

https://thanhhaphung.wordpress.com/2016/08/01/thu-gui-hieu-truong-tran-linh-thuoc/#_ftn1
https://thanhhaphung.wordpress.com/2016/08/01/thu-gui-hieu-truong-tran-linh-thuoc/#_ftn1
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tôi đ~ về Việt Nam, gặp gỡ PGS. TSKH. Phan Dũng (sau đ}y được gọi là thầy Phan 

Dũng) v{ c|c c|n bộ đang l{m việc tại Trung Tâm Sáng Tạo Khoa Học Kỹ Thuật (sau 

đ}y được gọi là trung tâm TSK) để thu thập dữ liệu cho chương 3 trong luận án tiến 

sỹ của tôi. Chương n{y tìm hiểu lịch sử phát triển Phương Ph|p Luận Sáng Tạo ở Việt 

Nam dưới góc nhìn diễn ngôn. Tôi đ~ bảo vệ thành công luận án tiến sỹ vào ngày 12 

th|ng 5 năm 2016. Sự phát triển Phương Ph|p Luận Sáng Tạo ở Việt Nam l{ đề tài 

nghiên cứu tôi sẽ tiếp tục theo đuổi trong những năm tới và sẽ có những công bố đại 

chúng (phim tài liệu, bài viết trên blog c| nh}n) cũng như học thuật (báo cáo tại hội 

thảo, bài báo trên các tạp chí học thuật, chương s|ch). 

Tôi biết tới thầy Phan Dũng v{ quyết định nghiên cứu về sự nghiệp của ông bởi 

thầy Phan Dũng l{ một trí thức, nhà giáo dục đ~ được công nhận bởi cộng đồng 

chuyên môn cũng như x~ hội về những đóng góp của ông cho sáng tạo học và giáo 

dục sáng tạo. Sáng tạo là vấn đề quan trọng trong thế kỷ thứ 21, được coi là yếu tố 

then chốt của phát triển. Thầy Phan Dũng nổi tiếng với việc xây dựng và phát triển 

sáng tạo học và giáo dục sáng tạo theo trường phái TRIZ. TRIZ là một hệ thống lý 

thuyết khoa học khái quát hóa các mẫu bài toán và mẫu giải pháp từ thực tiễn các 

sáng chế đ~ được cấp bằng v{ cơ sở tri thức của nhiều ng{nh như t}m lý học sáng 

tạo, điều khiển học, lý thuyết hệ thống, lịch sử khoa học và công nghệ, quá trình tiến 

hóa và phát triển của các hệ sinh học, v.v. TRIZ đ~ được nghiên cứu và sử dụng tại 

nhiều nơi trên thế giới. Gần đ}y, TRIZ gắn với sự trỗi dậy của tập đo{n công nghiệp 

điện tử Samsung. Hiện tượng TRIZ tại Việt Nam là một hiện tượng độc đ|o, có ý 

nghĩa cả về lý thuyết và thực tiễn. 

… 

Xét theo lịch sử khoa học hiện đại, phải đến giữa những năm 1990, ng{nh s|ng 

tạo học (creativity studies) mới thực sự bắt đầu lộ diện và phát triển trên thế giới. 

Các công trình xuất bản bằng tiếng Anh của thầy Phan Dũng từ năm 2002 trở về 

trước đ~ chứng tỏ uy tín và sự đi đầu của thầy trong ngành khoa học non trẻ này. Sự 

thừa nhận của cộng đồng quốc tế với uy tín và sự đi đầu của thầy Phan Dũng thể hiện 

cụ thể ở việc thầy có 03 báo cáo chính (keynote speeches) tại các hội thảo quốc tế về 

TRIZ và 06 bài b|o, chương s|ch được ban biên tập mời (invited articles). 

Kể từ năm 2003, thầy Phan Dũng tập trung vào viết và xuất bản bộ sách 10 

quyển Sáng Tạo v{ Đổi Mới bằng tiếng Việt, và bộ s|ch n{y đ~ được chính NXB Đại 

Học Quốc Gia tp. Hồ Chí Minh xuất bản năm 2012. Đ}y l{ một công trình lớn (Quyển 

1: Giới thiệu: Phương ph|p luận sáng tạo v{ đổi mới; Quyển 2: Thế giới bên trong con 

người sáng tạo; Quyển 3: Tư duy lôgích, biện chứng và hệ thống; Quyển 4: Các thủ 
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thuật (nguyên tắc) sáng tạo cơ bản: Phần 1; Quyển 5: Các thủ thuật (nguyên tắc) 

sáng tạo cơ bản: Phần 2; Quyển 6: C|c phương ph|p s|ng tạo; Quyển 7: Các quy luật 

phát triển hệ thống (các quy luật sáng tạo v{ đổi mới); Quyển 8: Hệ thống các chuẩn 

dùng để giải các bài toán sáng chế; Quyển 9: Algôrít giải các bài toán sáng chế 

(ARIZ); Quyển 10: Phương ph|p luận sáng tạo v{ đổi mới: Những điều muốn nói 

thêm). 

… 

Tôi đ~ nhiều năm theo đuổi lĩnh vực sáng tạo học và giáo dục sáng tạo v{ đặc 

biệt tập trung trong 05 năm tôi học tiến sỹ tại Hoa Kỳ. Bộ 10 quyển Sáng Tạo v{ Đổi 

Mới của thầy Phan Dũng l{ một trong những bộ s|ch đầy đủ và hệ thống nhất về 

sáng tạo học trên thế giới tôi được biết. Những công trình thầy Phan Dũng đ~ xuất 

bản tổng hợp kiến thức của nhiều ngành, dựa trên nhiều tác giả, nhưng đ~ hình 

thành một hệ thống lý luận của riêng mình. Việc giảng dạy Phương Ph|p Luận Sáng 

Tạo cho hơn 20.000 người ở Việt Nam cũng l{ một thành tựu đặc biệt tôi chưa từng 

thấy ở nơi n{o kh|c.” 

 Cuộc đời của mỗi người, không loại trừ ai, là chuỗi các vấn đề cần giải 

quyết, chuỗi các quyết định cần phải ra. Nói như Steve Maraboli: “Hạnh phúc không 

phải là không có vấn đề m{ l{ năng lực giải quyết được vấn đề” (Happiness is not 

the absence of problems, it’s the ability to deal with them). 

PPLSTVĐM (TRIZ mở rộng) là hệ thống c|c phương ph|p v{ c|c kỹ năng, được 

xây dựng dựa trên kiến thức tổng hợp của các bộ môn khoa học, kỹ thuật dùng 

n}ng cao năng lực qu| trình suy nghĩ giải quyết vấn đề và ra quyết định của mỗi 

người. 

PPLSTVĐM (TRIZ mở rộng) là loại tư duy v{ h{nh động nhìn xa, trông rộng, 

xem xét toàn diện, phát hiện và giải quyết các mâu thuẫn để đưa hệ cho trước phát 

triển theo các quy luật phát triển hệ thống (các quy luật sáng tạo v{ đổi mới). 

PPLSTVĐM (TRIZ mở rộng) góp phần xây dựng loại tư duy v{ h{nh động 

cần có, cần thiết cho mỗi người hiện nay cũng như tương lai. 

Tóm lại, PPLSTVĐM (TRIZ mở rộng) giúp người học suy nghĩ, h{nh động giải 

quyết các vấn đề tốt, ra các quyết định đúng, có nghĩa, giúp người học nâng cao 

năng lực giải quyết vấn đề và ra quyết định. Do vậy, người được trang bị 

PPLSTVĐM (TRIZ mở rộng) trở nên hạnh phúc hơn so với trước khi học và áp dụng 

PPLSTVĐM (TRIZ mở rộng) vào cuộc sống, công việc. 

Dưới đ}y, người viết trích các bản thu hoạch của một số cựu học viên thuộc 
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hơn 500 khóa học, đa dạng về tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp chuyên môn, 

thành phần và vị trí xã hội… để chứng minh điều đó. Bạn đọc n{o quan t}m đầy đủ 

hơn có thể đến Trung tâm Sáng tạo Khoa học–kỹ thuật (TSK) đọc thêm hàng ngàn 

các bản thu hoạch tương tự như vậy của các cựu học viên khác. 

VII.3.1. VỀ CÁC LÝ DO THAM GIA LỚP HỌC “PHƯƠNG PHÁP LUẬN SÁNG 
TẠO VÀ ĐỔI MỚI (TRIZ MỞ RỘNG) DÙNG ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN 
ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH” 

 Đỗ Hồng Nhung (sinh viên, học khóa 335): 

Lý do em quyết định ghi danh theo học lớp “Phương ph|p luận sáng tạo” l{ theo 

lời khuyên của mẹ em – cựu học viên khóa “Phương ph|p luận sáng tạo”, người đ~ 

phần n{o thay đổi được cuộc sống của mình theo chiều hướng tích cực nhờ những 

bài học từ “Phương ph|p luận sáng tạo”. 

Mẹ em là một nội trợ kiêm kinh doanh nhỏ tại gia. Hàng ngày, mẹ em phải cáng 

đ|ng một khối lượng lớn công việc trong gia đình v{ góp phần tăng thu nhập gia 

đình nhờ công việc buôn b|n. Điều làm em ngạc nhiên là mặc dù làm việc nhiều, mẹ 

em vẫn sắp xếp được thời gian chăm sóc bản thân, tham gia các tổ chức và có cuộc 

sống tinh thần phong phú. Đó l{ lần đầu tiên em được biết về “Phương ph|p luận 

sáng tạo” khi mẹ em trả lời mẹ có thể hoàn thành mọi việc hiệu quả là nhờ lớp học 

ấy. Đối với mẹ, cách áp dụng bài học không lên tới tầm sáng tạo sáng chế nhưng mẹ 

vận dụng bài học vào cuộc sống thiết thực của mình. Ngo{i ra, đối với công việc kinh 

doanh dù không lớn nhưng cũng đòi hỏi mẹ phải ra nhiều quyết định, mẹ em bảo cảm 

thấy tự tin hơn sau khi học “Phương ph|p luận sáng tạo” vì giờ đ}y mẹ đ~ biết cách 

tiếp cận và giải quyết vấn đề một cách sâu sát và hiệu quả. 

Từ những kết quả của môn học em đ~ thấy được từ cuộc sống của mẹ, em quyết 

định đăng ký theo học “Phương ph|p luận sáng tạo”. Mặc dù hiện giờ em vẫn chưa 

áp dụng được nhiều bài học vào thực tiễn nhưng em tin qua những lần tự đọc lại bài 

và sách tham khảo, em sẽ đạt được những thành công nhất định từ những quyết định 

đúng đắn. 

Em xin cảm ơn c|c thầy và em mong Trung tâm ngày càng lớn mạnh, mở rộng 

quy mô để mọi người đều được theo học. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

 Lâm Nhật Quỳnh Anh (sinh viên, học khóa 200): 

Thật sự hiện nay Trung tâm Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật rất có uy tín, nó đ~ đem 

lại sự tò mò hứng thú cho nhiều người khi nghe đến. Đầu tiên, em có người chú xa 
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học Trung tâm một trong những khóa đầu tiên. Bây giờ chú là một chủ doanh nghiệp 

tuy nhỏ nhưng th{nh công. Chú bảo sau khi học chú cảm thấy rất tự tin và hứng khởi 

khi kinh doanh. Ở công ty, chú đ~ |p dụng rất nhiều bài học cũng như ph|t triển 

những ý tưởng từ lớp học này. Vì thế, em đ~ quyết định đăng ký ghi danh học để tận 

mắt chứng kiến và tai nghe những điều chú nói l{ đúng. 

Các giảng viên quá nhiệt tình với nghề, mỗi người có một cách truyền đạt riêng, 

một phong cách riêng. Không thể nói ai dạy hay, ai dạy dở. M{ điều đ|ng nói l{ cách 

tiếp thu và tinh thần tự giác xem bài của mỗi học viên. 

Qua khóa học này, em cảm thấy mọi việc xung quanh rất thú vị. Có nhiều điều 

cần phải suy nghĩ khi gặp bất cứ một vấn đề n{o đó. 

Môn học này rất bổ ích giúp cho những người lười suy nghĩ, ỳ tâm lý phải chuyển 

sang suy nghĩ theo định hướng và nên áp dụng phương ph|p TRIZ, ARIZ giúp vượt 

qua rào cản khó khăn, đề ra những kế hoạch vượt qua phương ph|p thử sai. Cho nên 

đầu tiên nên áp dụng v{o c|c trường đại học dạy cho tất cả sinh viên, sau từ từ giảm 

bớt b{i để giảng dạy cho học sinh trung học, hơn thế nữa, có thể đưa những bài toán 

vui dạy những em nhỏ tuổi tiểu học để giúp các em nâng cao tính sáng tạo trong suy 

nghĩ v{ h{nh động. Tất cả mọi người đều cần học môn học này. Vì cuộc sống luôn cần 

đổi mới và sáng tạo. 

 Trương Bích Nguyệt (b|c sĩ, Bệnh viện điều dưỡng phục hồi chức năng 

Bưu Điện II, học khóa 262): 

Em đ~ v{ đang l{m việc tại một bệnh viện, thời gian cũng kh| “dầy”. Ng{nh y của 

chúng em muốn phát triển chuyên môn không thể không nói đến công tác nghiên cứu 

khoa học và sáng tạo; gần gũi hơn, cụ thể hơn l{ c|c đề tài nghiên cứu khoa học của 

các cấp. Bản thân em từ trước đến nay gần như chưa có một đề t{i n{o “cho ra hồn” 

chính vì thế em luôn cảm thấy nặng nề trong công tác này. 

Cùng phòng làm việc với em trước đ}y có một nhân viên rất say mê công tác 

nghiên cứu khoa học, đề tài nào của bạn ấy bảo vệ đều thành công, thậm chí còn 

tham gia một số đề tài trên mạng của một số nước Mỹ, Úc, Th|i Lan… đều được các 

nước đ|nh gi| cao v{ mời sang c|c nước ấy để tiếp tục hợp tác và nâng cấp đề t{i… 

Thật là tuyệt vời. Em xem bạn ấy như l{ một thần tượng trong công tác nghiên cứu 

và sáng tạo. Em hỏi sao mà bạn ấy giỏi thế - Bạn ấy khuyên em một câu rất đơn giản: 

“B|c Nguyệt ơi, b|c đi học phương ph|p luận sáng tạo đi, hay lắm, nó giúp bác trong 

công tác nầy nhiều lắm. Mình học đi, học lại 2,3 lần rồi đó; sau ng{y tham dự lớp học 

mình như một người khác vậy, thấy mọi việc đều thuận lợi hơn, chương trình dạy 

hay lắm, giúp ích cho mình nhiều lắm”. Lời khuyên thật hấp dẫn! phải bạn nói sớm 
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hơn thì tốt biết mấy. Thế l{ em xin Gi|m đốc cho 5 bạn tham gia lớp học, trong đó có 

em nhưng cuối cùng chỉ có 3 chúng em đi học thôi (Bs Thanh, Bs Nhung và em). 

Đăng ký xong mong cho đến ngày nhập học, buổi đầu tiên vào học thích cực kỳ, 

những điều rất cần, rất gần trong cuộc sống, đơn giản nhưng không học chúng ta 

không nghĩ đến v{ cũng không biết c|ch để vận dụng. 

- Việc sẽ làm sau khi học: Chắc chắn một điều là sẽ động viên, giới thiệu nhiều 

bạn bè, người thân tham gia. Riêng cá nhân sẽ rà soát lại các mặt hoạt động, cần 

điều chỉnh những gì để đạt được hoàn thiện hơn. Nhất l{ lĩnh vực nghiên cứu khoa 

học. 

- Em học và hoàn toàn thống nhất ý kiến của anh NĐA, trưởng phòng công ty B.Y 

VN LTD nên đưa môn Phương ph|p luận sáng tạo vào chương trình phổ thông, tuy 

nhiên hiện nay c|c em đ~ qu| tải rồi, muốn đưa v{o thì phải giảm bớt c|c chương 

trình không cần thiết, và viết chương trình sao cho phù hợp với từng lứa tuổi chắc 

phải mất rất nhiều thời gian. Việc có khả năng thực hiện ngay và rất cần thiết là nên 

đưa v{o chương trình đại cương c|c trường đại học, vì Phương ph|p luận sáng tạo 

sẽ là một trong những ngọn đèn góp thêm |nh s|ng soi rọi cho bước đi thêm vững 

vàng, hạn chế những va vấp m{ phương ph|p luận sáng tạo có thể giúp tránh được. 

Hơn nữa ở độ tuổi n{y đầy đủ khả năng nhận thức, ph}n tích cũng như nắm bắt và 

vận dụng giải quyết các vấn đề một cách tối ưu. 

Tuy năng khiếu sư phạm và kinh nghiệm của mỗi thầy ở một mức độ khác nhau 

nhưng tất cả Quí Thầy tham gia giảng dạy đều thể hiện sự tâm huyết đối với Ngành, 

rất nhiệt tình trong quá trình truyền đạt, có sự chuẩn bị khá công phu. Tuy nhiên, về 

cơ sở vật chất, cần có sự quan t}m đầu tư hơn nữa của các cấp lãnh đạo: cụ thể như 

phòng học, c|c phương tiện giảng dạy. Nhìn v{o cơ sở vật chất hiện hữu chưa phù 

hợp với nhu cầu phát triển và tầm vóc thực tại của Trung tâm. Theo em được biết 

qua c|c thông tin, môn Phương ph|p luận sáng tạo đ~ được mở rộng sang c|c nước 

trên thế giới, để các nước bạn có cái nhìn thuyết phục hơn, đúng tầm thực tế hơn 

ngoài kiến thức sâu rộng của Quí Thầy, song song đó cơ sở hạ tầng cần hoàn thiện 

hơn, khang trang hơn. 

Chỉ trong một thời gian ngắn nhưng Quí Thầy đ~ cho chúng em biết bao điều bổ 

ích, điều quan trọng hơn l{ những kiến thức quý báu và bổ ích ấy luôn diễn ra xung 

quanh nhưng chúng em chưa biết cách vận dụng nó để áp dụng vào cuộc sống. Một 

lần nữa xin gởi lời cảm ơn đến Thầy Phan Dũng, Quí Thầy thật nhiều. Hi vọng thời 

gian tới có dịp gặp lại Thầy và Quí Thầy ở lớp cao hơn. 

 Bùi Nguyễn Kha (cán bộ công ty LG Vina, học khóa 217): 
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Một trong những công cụ hữu ích tôi được tiếp cận trong năm vừa qua là 6 

Sigma v{ TRIZ. Năm 2003, công ty chúng tôi bắt đầu triển khai áp dụng công cụ 6 

Sigma do công ty mẹ LG tại Hàn Quốc hướng dẫn. Khóa học này kéo dài trong 5 ngày. 

Trong công cụ trên, sự sáng tạo v{ ph|t ý tưởng cực kỳ quan trọng, đặc biệt ở giai 

đoạn “cải tiến” (Improvement) (6 Sigma là chu trình DMAIC: define-measure-

analyze-improve-control). Và thật may mắn, chúng tôi được chuyên gia dành 1 tiếng 

để giới thiệu về công cụ TRIZ nhằm hỗ trợ việc ph|t ý tưởng (phần này hoàn toàn 

không nằm trong công cụ 6 Sigma). Do chỉ được giới thiệu làm quen với TRIZ 60 

phút nhưng chúng tôi thấy đ}y l{ công cụ rất quan trọng v{ khi được biết TRIZ cũng 

đang được dạy tại Việt Nam chúng tôi đăng ký học ngay… 

Trong suốt khóa học, các bài giảng của các thầy đ~ thật sự lôi cuốn tôi và tôi 

thấy rằng TRIZ không chỉ áp dụng trong kỹ thuật mà nó thật sự hữu ích trong hầu 

hết mọi lĩnh vực của cuộc sống. Mặc dù rất bận do công việc nhưng tôi cố gắng thu 

xếp toàn bộ thời gian có thể để theo lớp… 

Bài giảng của các thầy đ~ thay đổi nhận thức của tôi rất nhiều. Đơn giản ngay cả 

phương ph|p brainstorming chúng tôi đ~ l{m quen c|ch đ}y 4, 5 năm, nhưng qua 

bài giảng tôi thấy càng nhiều điều bổ ích. Chẳng hạn các buổi họp ph|t ý tưởng bằng 

phương ph|p brainstorming thường đưa chúng tôi đến vô số ý tưởng nhưng để chọn 

lọc được chúng thì quả là công việc phức tạp. Nhờ TRIZ chúng ta có thể định hướng 

và dẫn dắt cuộc họp đến “Lời giải” một cách hiệu quả hơn. 

Ngoài ra các bài giảng của các thầy TRIZ còn hướng dẫn chúng tôi c|ch suy nghĩ 

giải quyết vấn đề bằng “tư duy hệ thống” v{ bằng các ví dụ vô cùng đa dạng và cụ 

thể. C|ch suy nghĩ như vậy đ~ l{m thay đổi c|c suy nghĩ trước đ}y rất nhiều. Đặc biệt 

là sự ảnh hưởng của tính ì t}m lý trong tư duy v{ suy nghĩ giải quyết vấn đề. 

Hiện nay, khi giải quyết vấn đề, tôi luôn nghĩ đến TRIZ. Trong kỹ thuật thì kết quả 

rất rõ ràng và hiệu quả. Ngay khi được làm quen với chương trình giải bài toán rút 

gọn và 40 nguyên tắc tôi đ~ thử áp dụng giải một bài toán nhỏ như sau: 

Để thay c|c bóng đèn đường cao khoảng 6m, nh{ m|y chúng tôi thường hay sử 

dụng giàn giáo xây dựng. C|c gi{n gi|o n{y được xếp chồng lên nhau cho đến độ cao 

nhất định (thường là 5-6 tầng). Để thuận lợi cho việc di chuyển tránh tháo lắp nhiều 

lần, 4 b|nh xe được lắp dưới tầng dưới cùng. Bánh xe rất thuận tiện cho việc di 

chuyển giàn giáo nhưng lại không vững, g}y dao động rất lớn. Dao động này gây tâm 

lý lo sợ cho nhân viên vận hành ở trên và nhiều nhân viên từ chối làm việc trên cao 

(dù khả năng đổ là không thể xảy ra vì đ~ được neo vào cột điện) 

Để đảm bảo gi{n không dao động thì thường phải th|o b|nh xe ra. Do đó, 
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thường nhân viên tháo nửa giàn (3 tầng) để nâng lên gắn bánh xe di chuyển đến nơi 

kh|c, sau đó th|o b|nh xe ra v{ ghép tiếp các tầng còn lại. Phương ph|p n{y rất tốn 

công và mất thời gian. 

Sau khi bàn bạc với anh em bảo trì và vận dụng phương ph|p luận sáng tạo, 

chúng tôi tìm ra ngay mâu thuẫn chính là: phải có b|nh xe để di chuyển và phải 

không có b|nh xe để không dao động. Ngay lập tức chúng tôi áp dụng nguyên tắc 15 

hay 34. Chỉ thêm một khung nhỏ và các bộ phận phụ nữa là các chức năng trên được 

thực hiện hoàn hảo. Mặc dù chúng tôi đ~ gặp bài toán này trong nhiều năm qua 

nhưng vẫn chưa có lời giải tốt. Nay chúng tôi đ~ chỉ mất 10 phút để sáng tạo ra 

khung di chuyển trên (vì so với vật tiền thân hoàn toàn không có bộ phận và chức 

năng trên). Dù “s|ng tạo” n{y chỉ là bậc thấp nhưng hiệu quả của nó vô cùng lớn vì 

giúp công việc hoàn thành nhanh chóng (tăng năng suất) và thuận lợi. 

Có lẽ lợi ích của môn học là không cần bàn cãi thêm. Tôi thật sự vui mừng vì 

TRIZ đang được áp dụng ngày càng rộng rãi trên thế giới như minh chứng cho tầm 

quan trọng của nó. Riêng tôi sẽ cố gắng áp dụng TRIZ trong các vấn đề tôi cần phải 

giải quyết trong cuộc sống hàng ngày và chắc chắn sẽ tham gia lớp Trung cấp nếu 

Trung tâm tiếp tục mở c|c khóa đ{o tạo. Chúc Trung tâm ngày càng thành công. 

 Tôn Thị Thùy Linh (kỹ sư hóa, học khóa 326): 

Nó ! 

Đang rơi tự do vào bế tắc của cuộc sống. Bố chồng nó, l{ tình thương, l{ chỗ dựa 

của nó bên nhà chồng. Họ hàng bên chồng, ai cũng chê nó nghèo, nó xấu. Cười nó ra 

mặt. Duy nhất bố chồng nó tin v{o đạo đức và lối sống của nó, mà ủng hộ cho mối 

lương duyên của nó và chồng nó. Khi nó sinh đứa con đầu lòng vừa được 3 ngày thì 

bố chồng nó mất vì tai nạn giao thông, anh trai th}n thương của nó cũng ra đi vì tai 

nạn giao thông. Nó sốc v{ đau buồn khôn tả, thế rồi chồng nó và nó không ai có thể 

n}ng đỡ được ai. Chồng nó đi tìm niềm vui và niềm an ủi từ cô gái trẻ khác. Nó lại sốc 

tiếp tập 3 v{ rơi v{o trạng thái trầm cảm nặng sau sinh. Nó không thể làm việc được, 

thường xuyên bị khiển trách vì công việc không hoàn thành. Nó một mình ôm nỗi đau 

với những cơn đau đầu mà cố gắng vượt qua bằng c|ch nghĩ đến đứa con thơ mới 

vài tháng tuổi mà cố sống. 

Tình cờ một người bạn thấy nó đ|ng thương nên chia sẻ tâm sự với nó và 

khuyên nó nên đến với môn “ Phương ph|p luận sáng tạo”. Thế là nó trong trạng thái 

vô hồn vô thức, đến với lớp học, với hy vọng sẽ tìm được cho bản thân một lối thoát 

khỏi những bế tắc của cuộc sống đang bủa vây. 
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Và sau vài buổi học, nó thấy tinh thần nó tốt hơn, v{ trong những vấn đề nó đang 

gặp phải, nó đ~ tìm ra được cho bản thân những lựa chọn tích cực. Một vài tia sáng 

đ~ soi rọi vào cuộc sống của nó. Cứ thế nó tiếp tục học, và dần tỉnh táo, sáng suốt hơn. 

Nó tích cực tham gia tư duy suy nghĩ tìm ra c}u trả lời cho những bài tập thầy giáo 

đưa ra. Nó nhận được những lời khen cho giải pháp hợp lý và tốt nhất, từ thầy giáo. 

V{ nó đ~ tin, tin l{ cuộc sống của nó đ~ trở lại, sau khi nó tham gia khóa học 

“Phương ph|p luận sáng tạo” khóa 326 ng{y đó. 

Và nay, sau nhiều năm nó vận dụng kiến thức học được vào cuộc sống, công việc, 

nó cũng đ~ gặt h|i được những thành công nhất định, v{ nó đang tiếp tục tin v{o tư 

duy sáng tạo, tiếp tục vận dụng cho kế hoạch phát triển sự nghiệp trong những năm 

tiếp theo. 

Sau nhiều năm, miệt mài phấn đấu, nó cũng đ~ được nhiều thành tích : phụ nữ 

hai giỏi cấp tổng công ty, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, chiến sĩ thi đua do tập đo{n hóa 

chất khen tặng, gia đình nhỏ của nó được thành phố tặng bằng khen “ Gia Đình tiết 

kiệm điện”, nó giờ là cán bộ chi hội phụ nữ giỏi ở địa phương. 

Với một người phụ nữ như nó, như thế đ~ l{ m~n nguyện lắm rồi. Nó rất cảm ơn 

người bạn của nó đ~ đưa nó đến với khóa học cơ bản của “ Phương ph|p luận sáng 

tạo” 

Và nó rất mong được tham dự khóa học “ Phương ph|p luận sáng tạo v{ đổi 

mới”- chương trình trung cấp-nâng cao. 

Rất mong môn học này sẽ được phổ biến trong c|c chương trình của trường đại 

học, cũng như phổ biến đến các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. 

Phương pháp luận sáng tạo, giúp chúng ta từ chỗ không tìm ra giải pháp để giải 

quyết vấn đề đi đến chỗ lựa chọn được giải pháp giải quyết được vấn đề một cách tối 

ưu. 

Nó, đ~ tin v{ đ~ l{m được. Ứng dụng th{nh công “ Phương ph|p luận sáng tạo “ 

vào cuộc sống, công việc. 

“ Khoa học tư duy” mở đường cho một sự phát triển bền vững và xã hội tốt đẹp 

hơn. 

 Ông Hồng Phát (doanh nhân, học khóa 265): 

...Khi nhận tin nhắn của con tôi đang học tại Singapore qua điện thoại: "Ba, mẹ 

nên học lớp phương ph|p luận sáng tạo (PPLST) do Trường đại học khoa 

học tự nhiên tổ chức dạy", tôi suy nghĩ tại sao con mình lại khuyên mình nên đi 
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học lớp này nhỉ? Từ trước đến giờ, nó có bao giờ bảo mình học này nọ đ}u. Tôi cũng 

chẳng hỏi lại nó mà cứ đến Trường tham khảo chương trình, suy nghĩ v{ đăng ký học 

(còn tại sao con tôi biết, tôi cũng chẳng hỏi nó luôn). 

Sau khi hoàn thành "nhập môn" và kết thúc, quả thật tôi thấy hơi tiếc vì mình 

nhập môn n{y hơi chậm v{ cũng tiếc rằng: sao môn PPLST lại ít nghe nói đến, ít được 

phổ biến... Bởi lẽ đ}y l{ một môn học theo tôi thì mọi người đều phải học v{ cũng dễ 

học (vì không phải đòi hỏi trình độ cao gì cả) để trang bị suốt cả cuộc đời cho mình 

nhằm giải quyết "chuỗi các vấn đề" và "chuỗi các quyết định cần phải ra". Tất 

nhiên, ít ra thì cũng tr|nh được những sai sót không đ|ng phải sai sót đối với những 

người dở như tôi. 

Lớp học thì đ~ m~n khóa nhưng nó luôn đọng lại trong tôi. PPLST nghĩa l{ nó 

l{m tôi có c|i gì đó luôn nghĩ ngợi về nó, có c|i gì đó bắt tôi phải sắp xếp lại cho ngăn 

nắp, có c|i gì đó nhìn một sự việc cũng phải suy nghĩ, nghe một câu chuyện, đọc một 

b{i b|o cũng phải nghĩ ngợi "Tại sao?" và tất nhiên cũng tự mình "trả lời". Đó chính 

là cái "mới", cũng chính l{ c|i tôi bước đầu có thu hoạch và tin rằng trong tương lai, 

tôi sẽ gặt h|i được nhiều thứ bởi đ~ có PPLST. 

…Tôi đ~ thấy tiếc vì PPLST đến với tôi chậm trễ; vì vậy tôi càng tiếc hơn PPLST 

chưa đến với những người công chức quản lý h{nh chính nh{ nước; bởi ở họ là 

những người có quyền hành xử bằng những văn bản luật v{ dưới luật, ở họ chỉ cần 

một chữ ký thôi là có hàng vạn, hàng triệu người khốn đốn, còn b|c sĩ có sai thì chỉ 

ảnh hưởng mới một người thôi – cho nên ưu tiên cho họ học trước – và nên tổ chức 

đại trà chính khóa trong các trường đại học cũng như trong chương trình lớp 11, 12 

phổ thông. 

Không gì mong mỏi rằng: mọi người đều biết PPLST. 

 Đ{o Mai Anh (giảng viên piano, Học viện âm nhạc Tp. Hồ Chí Minh, học 

khóa 197): 

Kính gửi các thầy, lần đầu tiên em nghe đến tên môn học này là vào tháng 

7/2001, qua một người bạn từ Mỹ về. Nghĩ lại em cũng thấy buồn cười là mình sống 

ở đ}y, vậy m{ chưa bao giờ nghe đến tên một môn học l{ “Tư duy sáng tạo” v{ lại 

càng không biết được rằng ngay tại Tp. Hồ Chí Minh, ở Trường đại học khoa học tự 

nhiên có một trung tâm tên là Trung tâm Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật (TSK), mà phải 

đợi một người bạn từ Mỹ về chơi v{ kể chuyện rằng có một thầy ở Việt Nam rất giỏi 

về môn này, vừa được mời qua Mỹ thuyết trình về môn khoa học mới này thì em mới 

biết đến TSK. 
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Như vậy. xét về một mặt n{o đó, TSK lại được biết đến ở nước ngo{i trước khi 

trong nước biết đến. Đ}y l{ một điều rất đ|ng tiếc cho người Việt Nam nói chung và 

thế hệ trẻ chúng em nói riêng. Vậy đ}y phải chăng cũng l{ một “tình huống vấn đề” 

của TSK? Em không dám lạm bàn về các bài toán mà TSK chắc chắn đ~ đặt ra trong 

thời gian qua để giới thiệu môn học n{y đến với mọi ngành mọi giới trong thành phố 

ta và cao hơn l{ trong nước ta. Em chỉ xin mạo muội đưa ra một bài toán cho tình 

huống vấn đề này là: LÀM SAO GIỚI THIỆU RỘNG RÃI VỀ TSK và MÔN HỌC 

“PHƯƠNG PH\P LUẬN SÁNG TẠO” (em xin viết tắt l{ Tư Duy S|ng Tạo – TDST) ĐẾN 

TẤT CẢ C\C TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG và TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP TRÊN 

ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH?. Và ý kiến của em là: TSK làm sao xây dựng một đội ngũ 

cộng tác viên, nguồn là từ các học viên của Trung tâm hay chính các sinh viên của 

Trường đại học khoa học tự nhiên đến c|c trường ĐH-CĐ-THCN khác, các trung tâm 

văn hóa-ngoại ngữ ngoài giờ… để giới thiệu về môn học, về TSK dưới dạng triển lãm 

về giáo dục hay phát tờ rơi giới thiệu về Trung tâm. Em có ý kiến này là từ thực tế 

của mình. 

Em đ~ biết đến tên môn học TDST từ th|ng 7/2001 nhưng m~i từ đó đến nay, với 

nhiều lý do học hành, công việc, em không có điều kiện đăng ký theo học khóa học 

TDST này. Ngoài ra còn có một lý do nữa l{ em cũng ngại đi đến tận ĐHKHTN để hỏi 

về môn học này. Tháng 6/2002, em tình cờ đọc một mẩu quảng cáo về khóa học 

TDST, biết được số điện thoại của TSK và việc liên lạc cũng dễ d{ng hơn. Tuy vậy mãi 

đến tháng 7/2002 em mới thu xếp công việc v{ đăng ký theo học khóa sơ cấp TDST 

197 n{y được. Em nói d{i dòng như vậy chỉ có mục đích trình b{y với các thầy rằng 

từ chỗ có nhu cầu về môn học (đó l{ đối với em, em nghĩ đường 1 đ~ có sẵn, đó l{ từ 

l}u em đ~ luôn khao kh|t học hỏi, tìm hiểu những cái mới, những lĩnh vực khác 

chuyên môn chính của em là nghệ thuật và ngoại ngữ, để rồi đường 2 xuất hiện khi 

em biết đến tên môn học và TSK qua bạn em tạo cho em nhu cầu đăng ký đi học môn 

TDST – nói một c|ch n{o đó, em đ~ có đủ nhu cầu, tư duy v{ xúc cảm để quyết định 

h{nh động: đăng ký đi học) đến chỗ em thật sự đăng ký theo học lớp TDST là cả một 

thời gian d{i (1 năm từ 7/2001 – 7/2002). Qua đó, em thấy tính ì tâm lý (ngại đi xa, 

ngại trực tiếp đến hỏi Trung tâm về hạn đăng ký) quả có sức cản rất lớn. Vì vậy, em 

đề xuất ý kiến TSK chủ động giới thiệu “tiếp thị” về mình với c|c trường ĐH, CĐ, 

THCN l{ để góp phần giảm bớt tính ì t}m lý đó nơi những người có nhu cầu về môn 

học. Em nghĩ sinh viên ta hiện nay rất ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến v{ ai cũng 

có nhu cầu l{m sao suy nghĩ v{ l{m việc có hiệu quả hơn. Chỉ có điều, họ chưa biết 

rằng có một môn học dạy phương ph|p suy nghĩ v{ l{m việc, mà bây giờ em có thể 

gọi l{ tư duy s|ng tạo KHKT giải quyết vấn đề và ra quyết định để đăng ký theo học. 
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Nói theo nhà kinh doanh, việc đ|p ứng nhu cầu thị trường là mức độ thấp của kinh 

doanh, ở mức độ cao hơn, nh{ kinh doanh phải đưa ra nhu cầu, giới thiệu cho thị 

trường/người tiêu dùng biết nhu cầu mà họ cần có (nhu cầu tiềm ẩn). 

Sáng tạo không phải là một c|i gì đó qu| cao siêu, chỉ dành cho các nhà bác học, 

c|c thiên t{i. Người bình thường cũng có thể học cách sáng tạo và áp dụng ngay 

trong thực tế cuộc sống. Với suy nghĩ đó, em cảm thấy bớt rụt rè khi nghĩ đến việc 

thực hiện những cải tiến, áp dụng những c|ch “kh|c” v{o công việc, vấn đề giao tiếp 

– quan hệ xã hội… 

Bình tĩnh hơn trước những sự kiện xảy ra trong cuộc sống của mình. Xem xét 

xem đó l{ tình huống vấn đề thì có thể có những bài toán cụ thể đúng n{o, c}n nhắc 

lựa chọn bài toán chứ không vội v{ng đi tìm lời giải ngay khi có tình huống vấn đề. 

Vai trò của trí tưởng tượng trong hoạt động sáng tạo  óc quan sát và tính vô 

tư kh|ch quan trong hoạt động sáng tạo. Ở đ}y, em nhận ra 2 vấn đề: 

– Cần tập luyện óc quan sát để tránh tình trạng “nhìn” m{ không “thấy”. Điều 

n{y có liên quan đến khái niệm chiều nhìn v{ tư duy định hướng m{ em đ~ được các 

thầy giới thiệu trong lớp. 

– Muốn quan sát tốt, hay nói c|ch kh|c, để tạo điều kiện cho việc “nhìn” v{ “thấy” 

tốt cần tránh tính ì tâm lý, cần phải vô tư, kh|ch quan vì nếu ngay từ khi bắt đầu 

quan s|t đ~ “nhìn” sự vật, sự việc, hiện tượng dưới góc độ nhu cầu, mong muốn, xúc 

cảm của mình thì nhiều khi chỉ thấy được những khía cạnh quen thuộc của sự vật, sự 

việc và hiện tượng, không phát hiện được những mặt khác của sự vật, sự việc, hiện 

tượng đó. 

Từ quan điểm nhìn sự việc, hiện tượng dưới nhiều góc độ, em lại thấy mối liên 

kết của vấn đề này với khái niệm “không gian”. Đó l{ chiều thời gian. Như vậy, nếu 

chỉ xét con người, sự vật, sự việc, hiện tượng trong không gian 3 chiều là cách xem 

xét ở trạng th|i tĩnh. Phải đặt không gian 3 chiều đó với chiều thời gian thì mới có 

thể “nhìn, thấy” sự vật, sự việc, hiện tượng ở trạng thái vận động-phát triển (và lúc 

n{y, tư duy định hướng cần đặt ở đ}y để x|c định cần đưa sự vật, sự việc, hiện tượng 

phát triển theo chiều nào – tốt hơn hay xấu đi, tốt hơn/xấu đi đối với mặt nào hay 

khía cạnh nào của sự vật, hiện tượng). 

Từ cách xem xét sự vật, hiện tượng theo không gian và thời gian, em lại nhớ đến 

9 màn hình trong không gian hệ thống với cách xem xét sự vật, hiện tượng trên cơ sở 

đặt sự vật, hiện tượng đó v{o mối quan hệ với hệ trên và hệ dưới của nó trong ba 

mốc thời gian quá khứ-hiện tại-tương lai. Qua đó, em lại thấy được quan hệ nhân 
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quả của bất cứ sự vật, hiện tượng nào và nhớ được bài học: bất cứ bài toán nào mà 

ta phải giải quyết ngày hôm nay có thể là kết quả/hậu quả/hệ quả của một tình 

huống vấn đề hay bài toán chưa giải xong hoặc giải sai trước đó; v{ những gì ta làm 

ngày hôm nay sẽ t|c động ít nhiều đến cuộc sống của ta ng{y mai. Đó l{ c|i m{ người 

ta gọi là số phận. V{ cho đến hôm nay, em có thể cảm thấy một niềm vui nho nhỏ 

trong cuộc sống của mình, đó l{ việc nghiệm ra rằng: số phận không phải là một khái 

niệm gì quá cao siêu, thần bí, nằm ngoài khả năng kiểm soát của con người. Qua cách 

nhìn của không gian hệ thống, con người có thể thấy rằng mình l{ người quyết định 

số phận của mình, đến 90%, còn 10% còn lại thuộc về những yếu tố bên ngo{i như 

môi trường, hoàn cảnh, thời cơ,… nếu xét trong một không gian hệ thống lớn hơn thì 

có thể xem như hệ trên của hệ con người. Vậy tóm lại, không gian hệ thống có thể 

được xem như một quy luật chi phối sự tồn tại và phát triển của sự vật, hiện tượng. 

Từ quan điểm trên, em lại thấy rằng các quy luật của hoạt động sáng tạo trong 

lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật có thể được áp dụng vào khoa học xã hội và 

nh}n văn. V{ như vậy, không phải chỉ những người theo chuyên môn về KHTN và kỹ 

thuật mà cả những ai công t|c trong lĩnh vực KHXH-NV, nghệ thuật cũng cần học 

“Phương ph|p luận sáng tạo”. 

Qua lớp học này, em mới có định hướng cần phải học thêm cái gì trong thời đại 

tri thức n{y. Trước đó, em chỉ biết là mình còn phải học tiếp, học nhiều lắm để đ|p 

ứng yêu cầu của công việc và của xã hội nhưng không rõ phải học thêm những kỹ 

năng gì, c|i n{o trước, cái nào sau. Bây giờ em đ~ biết được 13 kỹ năng cần có của 

người lao động trong tương lai để trau dồi học tập thêm tùy theo chuyên môn mà 

mình theo đuổi. 

Cuối cùng, với tư c|ch l{ một học viên của TSK, em vẫn thường kể với bạn bè, 

người quen về môn học với ước mong mọi người đều có cơ hội tiếp xúc với môn học 

n{y để thấy rằng cuộc sống không phải là nhàm chán, vô vị, để tận hưởng niềm vui 

học hỏi, khám phá những chân trời mới (tri thức mới) để tuổi trẻ có được hướng đi 

cho cuộc sống của mình. Em kính chúc các thầy nhiều sức khỏe để theo đuổi công việc 

thầm lặng m{ đầy ý nghĩa n{y. Chúc Trung t}m S|ng tạo Khoa học-kỹ thuật (TSK) 

ngày c{ng được nhiều giới biết đến v{ được chính phủ quan t}m đầu tư. Em thấy 

hạnh phúc và tự hào từng là học viên của TSK. 

 Trần Paul (thư ký tổng gi|m đốc, học khóa 63): 

C|ch đ}y một năm, tôi có được nghe nói đến “phương ph|p luận sáng tạo khoa 

học-kỹ thuật” như l{ một điều mới mẻ. V{ cũng như lần đầu tiên đến với tin học, tôi 

cũng hết sức bỡ ngỡ với môn học vì chỉ nghe đến tên gọi thôi l{ tôi đ~ sợ mình không 
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thể nào tham gia được (mặc dù tính hiếu kỳ thôi thúc là mình cần phải học qua cho 

biết) do nghĩ rằng môn học này chỉ dành cho những người có kiến thức cơ sở về khoa 

học một cách chắc chắn. 

Và rồi thời gian chợt đến chỉ c|ch đ}y hơn hai th|ng, Tổng gi|m đốc công ty 

chúng tôi (l{ người nước ngoài) khi có dịp tiếp xúc với thầy Phan Dũng (người đang 

truyền bá một môn học mới rất hữu ích cho xã hội về nhiều mặt – nếu không muốn 

nói là mọi mặt) thì ngài Tổng gi|m đốc quan t}m ngay đến môn học và yêu cầu cơ 

quan bố trí cử người đi học. Tôi là một trong những người đăng ký xin dự lớp. Trong 

thâm tâm tôi, học là vấn đề cần thiết – nhưng thú thật là lúc ấy tôi cũng chưa x|c 

định được là mình sẽ được những gì sau khi học. 

Thời gian thấm thoắt trôi qua, mỗi buổi học là những chuỗi tri thức được trình 

bày một cách rất sinh động với những ví dụ cụ thể và càng ngày tôi càng thấm thía 

với c}u định nghĩa về cuộc đời mà lúc nào thầy cũng nhắc đến: “Cuộc đời là chuỗi 

những vấn đề cần phải giải quyết và chuỗi những quyết định cần phải ra”. 

Trước đ}y, tôi tự nhủ thầm rằng mình lúc n{o cũng có những suy nghĩ chín chắn 

trước khi h{nh động. Nhưng sau khi học xong hai tháng ngắn ngủi của khóa học sơ 

cấp này tôi lại thấy ra một điều rằng, trước đ}y thực sự mình có suy nghĩ nhiều trước 

khi quyết định nhưng lúc ấy suy nghĩ của tôi chỉ mang tính tự ph|t v{ theo xu hướng 

“thử v{ sai”. B}y giờ, khi suy nghĩ để giải quyết điều gì tôi đều cố gắng đưa vấn đề 

vào trong hệ, x|c định các mâu thuẫn v{ đưa ra hướng giải quyết. 

Khi đi học về, tôi thường mang ra áp dụng ngay những vấn đề đ~ được thầy 

hướng dẫn trình bày, và kế đó tôi giải thích cho những người trong gia đình về 

những thủ thuật cơ bản (dĩ nhiên l{ có sự thực hành). Giờ đ}y, đôi lúc vì do thói quen 

tôi quên đi việc áp dụng c|c phương ph|p, tôi liền bị nhắc ngay: “Tại sao anh không 

kết hợp chuyện này với chuyện kia?”, “Tại sao anh không lấy chỉ tách khỏi phần này 

thôi, sửa xong ráp lại có phải tiện hơn không?”… 

Cuộc đời có rất nhiều cái khổ, nhưng không có c|i khổ nào bằng cái khổ thiếu tri 

thức. Lời dạy của Lênin: “Học, học nữa, học m~i” không phải l{ vô căn cứ. Tuy nhiên, 

nếu học v{ suy nghĩ m{ không có phương ph|p thì sẽ tốn nhiều thời gian và có khi 

còn ảnh hưởng đến sức khỏe (đặc biệt là trí não). Do vậy, môn học n{y đ|ng lý ra 

phải được giảng dạy ở c|c trường phổ thông, đặc biệt là ở lứa tuổi phổ thông trung 

học. Vì ở lứa tuổi này, trí não các em phát triển rất nhanh, mức phản xạ tâm lý nhiều, 

xúc cảm các em dồi d{o. Đ}y l{ lúc hướng dẫn c|c em suy nghĩ tư duy có định hướng 

là tốt nhất. Thật cũng khó hiểu là tại sao đến nay môn học này chỉ được giảng dạy ở 

một góc lầu Đại học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh trong khi lợi ích của nó lại lan rộng 
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đến từng ngóc ngách trên toàn thế giới (Điều này có thể được kiểm chứng thực tế 

trên từng mẫu hàng nhỏ, những thiết kế sản phẩm, và thậm chí, trên từng bài học về 

chiến lược kinh doanh…)? 

 Phạm Phương Huy (cử nhân, trợ lý gi|m đốc, công ty Samsung Việt 

Nam, học khóa 46): 

Trong thời bao cấp, tôi đ~ công t|c, l{m việc một c|ch đơn giản, không cảm thấy 

có nhu cầu phải suy nghĩ, động não nhiều. Bước sang nền kinh tế thị trường, chỉ mới 

ba năm l{m việc, tôi đ~ cảm thấy mình thiếu kiến thức rất nhiều, cần phải học, học 

cấp tốc, nhưng học gì thì chưa x|c định được. Tôi chỉ loáng thoáng hình dung là mình 

cần học một môn học bao quát tất cả các ngành, giúp mình giải quyết được nhiều 

vấn đề hóc búa, l{m được những việc tưởng-như-không-làm-được. Đó l{ môn học gì? 

Có hay không? – Tôi không biết! 

Tình cờ tôi gặp lại một người bạn cũ… V{ tôi biết có một môn học gọi l{ “Phương 

pháp luận sáng tạo KHKT”. 

Lúc đầu tôi còn ngờ ngợ dòng chữ KHKT: có thiên về máy móc, kỹ thuật, toán lý 

quá hay không? 

Nhưng khi đ~ tham dự khóa học rồi tôi ho{n to{n an t}m. Đ}y chính l{ môn học 

bao qu|t được tất cả các ngành. 

Càng học, tôi càng say mê. Một sự say mê lạ lùng ở tuổi tôi, tuổi mà việc đến 

trường học là cả một sự nặng nề! Thế mà tôi chỉ vắng có hai buổi do công t|c đột 

xuất không dời được. 

Từ thuở bé, tôi đ~ biết những môn võ như Công Phu Thiếu Lâm, Hồng Gia Quyền, 

Thái Cực Đạo… để rèn luyện thân thể, làm cho một người có sức khỏe bình thường 

trở nên siêu đẳng, địch muôn người như Lý Tiểu Long, Địch Long, Khương Đại Vệ 

trong phim quyền cước. Nhưng chỉ đến nay tôi mới biết có một môn võ nghệ dành 

rèn luyện trí óc. Môn n{y cũng có chiêu thức đ{ng ho{ng chứ không chung chung: 40 

thủ thuật, “chiêu thức” để hóa giải những “đòn” hóc hiểm của cuộc đời. Và có cả “b{i 

quyền”, tập hợp c|c “chiêu thức” để giải các bài toán cao cấp. Môn học hay đ~ đ{nh – 

tôi may mắn gặp người thầy truyền đạt cực hay. Vâng, phải có cả yếu tố người dạy 

nữa mới thấy được cái hay của môn võ. Tôi đ~ từng nhiều năm đứng trên bục giảng 

nên sự cảm nhận trong ng{nh cũng tương đối. Tôi thầm phục phong cách giảng dạy 

của thầy Phan Dũng v{ gi|o trình mà thầy dạy là cả một sự khổ t}m sưu tầm chọn 

lọc trong nhiều năm, bao gồm tất cả các ngành, tự nhiên và xã hội, rất phong phú và 

có sức thuyết phục cao. Không có nó, người học không thể thấy được sự biến hóa của 
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c|c “chiêu thức” đ~ học. 

Học được môn này, tôi rất vui, thỏa mãn, tự tin. Nhưng mặt kh|c, tôi đ}m lo, 

buồn v{ băn khoăn khi nhiều lần thấy con, ch|u (đ~ 14, 15 tuổi) sao “yếu” suy nghĩ 

quá, thiếu hẳn sự sáng tạo, suy nghĩ theo lối mới, đột ph| trong tưởng tượng! V{ đất 

nước sẽ không hóa rồng được với thế hệ con người như vậy. 

Tôi tha thiết ước mong môn học n{y được chính thức đưa v{o học đường, nếu 

không được từ bậc trung học thì ít nhất trong đại học. Ít nhất các em phải ý thức 

được rằng có một môn như thế, để bất cứ khi nào, trong cuộc đời làm việc, khi cảm 

thấy cần, các em có thể đến ngay với nó, thao dượt lại và ứng dụng. Các em không 

được mông lung như tôi đ~ từng: có hay không một môn học như thế?! 

Người ta nói “văn ôn võ phải luyện”. Mới rời khóa học chẳng bao l}u m{ tôi đ~ 

ngấp nghé trở về con người cũ. Tôi hiểu: tại tôi không “luyện võ”. Từ “biết” đến “sử 

dụng” v{ “sử dụng thành thục” l{ cả một bước đường d{i đòi hỏi sự kiên trì theo đuổi 

nhiều năm. V{ th{nh quả chắc chắn sẽ không nhỏ cho những người bền chí. 

 Lê Thị An (giảng viên tâm lý học, Đại học tuyên giáo Hà Nội, học viên lớp 

cao học quản lý khoa học thuộc Bộ khoa học, công nghệ v{ môi trường, học khóa 

13): 

Nhờ có lớp cao học của Viện quản lý khoa học thuộc Bộ khoa học, công nghệ và 

môi trường, chúng tôi mới được tiếp cận với một bộ môn khoa học rất khoa học – đó 

là khoa học tư duy s|ng tạo. Bộ môn n{y đ~ giúp chúng tôi bước đầu nhận ra được 

những tác hại của lối suy nghĩ không có định hướng, theo thói quen gặp chăng hay 

chớ (thử và sai). Tai hại hơn nữa, chúng tôi là những người giảng dạy cho sinh viên. 

Chúng tôi kêu gọi sinh viên (cũng như trước đ}y người ta đ~ kêu gọi chúng tôi) hãy 

sáng tạo đi! Nhưng l{m thế n{o để sáng tạo? Thật ngớ ngẩn thay khi ta nói, ta kêu 

gọi mà chẳng hiểu thực chất nó là gì cả. 

May mắn cho chúng tôi, thầy Phan Dũng đ~ dạy cho biết c|c phương ph|p tích 

cực tư duy v{ nhiều vấn đề lí thú mà lần đầu tiên chúng tôi được nghe giảng. ARIZ đ~ 

để lại trong chúng tôi những dấu ấn khó quên. Tôi chắc l{ mình chưa hiểu hết ARIZ, 

nhưng không sao, chúng tôi còn có thời gian để suy nghĩ về nó. Cái chính là chúng tôi 

đ~ thực sự yêu quý môn học n{y. Bước đầu chúng tôi đ~ cố gắng bỏ dần thói quen 

(việc làm này quả là khó) gặp bất cứ trường hợp nào dù là trong sinh hoạt ngày 

thường như nội trợ gia đình, đọc một cuốn sách hay chuẩn bị khảo sát cho một đề tài 

nghiên cứu khoa học, chúng tôi đ~ bắt đầu ý thức tập cho mình vận dụng kiến thức 

đ~ học để phân tích. 
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Lúc đầu tên gọi của gi|o trình cũng như c|c thuật ngữ kh|c l{m chúng tôi nghĩ 

môn học này chỉ áp dụng trong lĩnh vực kỹ thuật. Nhưng không, c|c phương ph|p 

tích cực hóa tư duy cũng như lý thuyết giải các bài toán sáng chế (TRIZ) giúp cho 

những ai nắm được chúng một cách thuần thục, có thể làm ra sáng chế trong công 

việc của mình lắm chứ. Nói hẳn ra là môn học này cần cho tất thảy mọi người. Theo 

chúng tôi, nên “xóa mù” cho tất cả những ai đang l{m việc để giúp họ từng bước điều 

chỉnh công việc của mình cho hợp lý. Nên đưa chương trình dạy tư duy s|ng tạo vào 

chương trình dạy trẻ tiền học đường, lứa tuổi m{ trí tưởng tượng đang hình thành 

và phát triển mạnh mẽ v{ chương trình học của c|c trường trung học, cao đẳng, đại 

học cũng nên có môn học tư duy s|ng tạo này. Chúng tôi có thể chia sẻ hiểu biết của 

mình với bạn bè, đồng nghiệp về môn khoa học này, có thể hướng các con tùy theo 

lứa tuổi của chúng vào sự suy nghĩ s|ng tạo, điều cốt lõi là làm sao cho tự chúng 

cũng yêu thích… Với kiến thức phong phú, cách truyền đạt trí tuệ, thầy đ~ cung cấp 

cho chúng tôi khá nhiều kiến thức qua các giờ học. Những ví dụ điển hình, bài toán 

của thầy gây những tình huống bất ngờ hấp dẫn và khó quên. 

Trong khuôn khổ của một bài thu hoạch, chúng tôi thiết nghĩ đ~ đến lúc phải có 

một chính sách thỏa đ|ng đối với những người có năng lực khoa học, nhất là những 

năng lực đầu đ{n, đầu ngành. Nếu không, chúng ta sẽ bỏ phí kho tàng trí tuệ cần 

thiết cho công cuộc đổi mới này. 

 Đ{m Đức Phương (tốt nghiệp đại học, học khóa 19): 

Em đến với khóa học thông qua những lời giới thiệu của người anh trai là cựu 

học viên của Trung tâm về môn học này, ngoài ra thỉnh thoảng em có thấy chiêu sinh 

của Trung t}m trên b|o chí. Đ~ từ lâu em mong muốn có được một phương ph|p suy 

nghĩ để có thể giải quyết được những khó khăn của mình, em thường tự rút kinh 

nghiệm, nhưng việc l{m đó thiếu hệ thống v{ không đầy đủ. Em đ~ muốn đăng ký học 

từ c|ch đ}y 3 năm nhưng thật sự khó khăn về thời gian, rất khó sắp xếp trong một 

môi trường học luôn biến động về thời gian biểu học tại c|c trường đại học như hiện 

nay. Đến khi ra trường em mới có thể thực hiện được ý định của mình. Đến với Trung 

tâm, trải qua khóa học 2 tháng, em thấy hối tiếc khi đ~ không biết đến khoa học sáng 

tạo sớm hơn, nếu có vũ khí n{y trong tay hẳn em đ~ tiết kiệm được rất nhiều thời 

gian mò mẫm tìm phương hướng vươn lên trong học tập. Lập tức ứng dụng một số 

kiến thức thu được em đ~ giải quyết được nhiều vấn đề nhờ “thực hiện sơ bộ”, “vạn 

năng”, cũng như chú ý vấn đề hệ thống trong công việc,… Giờ đ}y mỗi lúc gặp khó 

khăn, em không còn cảm thấy mất tự tin nữa, em vào bàn, với một cây viết và tờ giấy 

x|c định vấn đề của mình và các phương hướng giải quyết, cụ thể như từ chỗ đang 

rất nguy cơ vì đ~ đặt cọc để mua nhà mà lại không vay được tiền, bằng việc tìm lời 
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giải cho vấn đề một c|ch có phương ph|p, em đ~ giải quyết được vấn đề tài chính 

không qu| khó khăn. Em thật sự cảm ơn c|c thầy và Trung t}m. Đối với em và những 

người bạn đ~ từng theo học Trung tâm, tất cả đều thống nhất môn học này không 

thể thiếu được đối với bất cứ một ai muốn sống thích ứng hơn, bớt khó khăn hơn. 

Tuy vậy em và các bạn cũng cảm thấy buồn khi thật sự môn học này ở Việt Nam đ~ 

chưa được đặt đúng vị trí của nó trong xã hội. Quy mô của Trung tâm còn nhỏ, và 

khó khăn để duy trì. 

Về vấn đề phát triển môn học: hầu như có thể giảng dạy môn học với mọi đối 

tượng, theo em thậm chí ngay từ lúc học sinh cấp II (khoảng 14t). Để thu hút các học 

viên Trung tâm cần có kế hoạch mở rộng các loại hình đ{o tạo, phương thức đ{o tạo 

phù hợp trình độ, lứa tuổi, với những khóa học theo giờ, theo ngày, theo tuần, theo 

từng nguyên tắc, phương ph|p s|ng tạo… chú ý yếu tố thực dụng, để người học có 

thể áp dụng được ngay vào công việc với thời gian học ngắn nhất, chẳng hạn lớp học 

2 ngày với chủ đề “thực hiện sơ bộ trong ngành xây dựng”… hữu ích thấy được ngay 

khiến các học viên nhất định sẽ quay trở lại để được biết thêm nhiều hơn. Ngôn ngữ 

gi|o trình nên được cải thiện theo từng trình độ từ phổ thông đến chuyên s}u để 

thích hợp với khả năng hiểu của người đọc. 

Em có một mơ ước một ng{y n{o đó sớm nhất, được thấy một Trung tâm khoa 

học sáng tạo thật sự với một quy mô lớn, hàng chục lớp học v{ h{ng trăm sinh viên 

theo học cũng như nhiều trung tâm ngoại ngữ lớn hiện nay. Với sức hút nội tại của 

môn học, em tin tưởng khoa học sáng tạo có sức hấp dẫn mạnh hơn cả ngoại ngữ và 

vi tính là 2 ngành học đang có h{ng ng{n người theo học trên cả nước hiện nay. Em 

cũng tin tưởng Trung tâm sẽ giải quyết được vấn đề và ra quyết định đúng đối với 

bài toán về sự phát triển của ngành học mới nhưng đầy hấp dẫn này. Một lần nữa em 

rất biết ơn c|c thầy và Trung t}m đ~ t}m huyết đem về và duy trì tại Việt Nam một 

môn học bổ ích như môn “phương ph|p luận sáng tạo khoa học”. 

 Ngô Thị Thu Tâm (sinh viên, học khóa 20): 

Tôi nghe nói có lớp dạy Phương ph|p luận sáng tạo KHKT n{y đ~ từ l}u nhưng 

do chưa có nhu cầu nên chưa theo học. Tôi đ~ nhận thấy c|ch suy nghĩ của mình kém 

hiệu quả từ nhiều năm nay. Cùng một vấn đề, người ta suy nghĩ rất nhanh, còn mình 

thì chậm chạp, dò dẫm từng bước và nhất là còn mông lung, thừa thãi chẳng ăn 

nhập gì tới bài toán. Tôi tập trung suy nghĩ rất kém và hay bỏ dở công việc nửa 

chừng. Tôi đọc được thông báo chiêu sinh khóa mới của lớp học này trên báo Sài Gòn 

Giải Phóng sau khi rớt tiền luận án tốt nghiệp, một thất bại cay đắng mà nguyên 

nhân là do cách làm việc, lối suy nghĩ kém hiệu quả đ~ tích tụ lại từ trước đến nay. Đ~ 
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đến lúc không thể chịu đựng nổi, phải thay đổi, thế l{ tôi đăng ký theo học. Ngay từ 

buổi học đầu tiên, tôi đ~ cảm thấy rất thích thú, thấy được mình sẽ biết thêm nhiều 

điều bổ ích v{ đúng là người ta không bịp mình. Tôi đ~ hầu như không bỏ một buổi 

học nào. Giờ đ}y khóa học đ~ gần kết thúc, tôi thấy mình đ~ kh|c trước. Trước kia tôi 

mất tự tin, lười suy nghĩ, giờ đ}y lạc quan hơn v{ thích quan sát, ham tìm tòi, suy 

nghĩ. Đầu óc trở nên sắc sảo, nhạy bén hơn, giải quyết vấn đề nhanh hơn, hiệu quả 

hơn v{ ít tốn kém hơn. Điều m{ tôi t}m đắc nhất là ngoài những sáng chế dùng để 

minh họa cho c|c phương ph|p tư duy, giảng viên luôn minh họa chúng bằng những 

cái gần gũi xung quanh m{ ta gặp hàng ngày và nhất là mong muốn tạo nên tính 

“người” cho học viên. 

Dĩ nhiên không phải trong một thời gian ngắn m{ đ~ thay đổi được ngay cách 

suy nghĩ của mình. Hiện giờ tôi chỉ áp dụng một số thủ thuật để khắc phục những 

nhược điểm thường gặp trong lối suy nghĩ v{ c|ch sống của mình: không ôm đồm 

nhiều thứ mà nên phân nhỏ ra rồi làm từ từ hoặc làm những việc nào cần thiết 

trước, hay dự phòng trước những bất trắc có thể xảy ra để không phải nước tới chân 

mới nhảy… V{ đối với mọi người xung quanh đ~ đỡ khắt khe hơn, đồng nhất để mà 

tương hợp với họ. 

Tôi tiếc cho mình sao không học môn này từ sớm để mình phải mất bao nhiêu là 

thời gian. Tôi nghĩ môn học này thích hợp cho mọi người, nên đưa v{o chương trình 

học của học sinh trung học. 

 Huỳnh Xuân Hoa (giáo viên, học khóa 29): 

Nhân dịp vào thành phố chơi v{i tuần, tôi gặp lại một thầy cũ của tôi thời tôi còn 

học cấp hai giới thiệu với tôi môn khoa học sáng tạo mà hiện lúc bấy giờ thầy đang 

theo dự, tức khóa 28. Cảm kích tinh thần hiếu học của thầy tôi, đồng thời thấy đối 

tượng của môn học là sự sáng tạo, mục đích môn học l{ giúp điều khiển qu| trình tư 

duy sáng tạo bằng cách cung cấp một số phương ph|p v{ rèn luyện một số kỹ năng 

cần thiết giúp đề ra những ý tưởng mới và có ích, còn mặt tiêu cực là giúp tránh sự 

lão hóa của tư duy, thì thử hỏi mấy ai trong lo{i người đều phải vận dụng đến trí não 

để làm công việc này nọ cho có hiệu quả mà lại không cảm thấy thích các lợi ích rõ 

rệt của môn học, dù nhiều hay ít. Vì vậy tôi quyết định vào lại thành phố để dự khóa 

học này, với một hi vọng là nhờ môn học mình suy nghĩ kh| hơn, trở nên một người 

hữu ích và tốt hơn đối với những người chung quanh. 

Tôi thật may mắn được thầy tiến sĩ Phan Dũng cho tôi được dự khóa 29 môn 

khoa học sáng tạo s|u mươi tiết học trải dài trong gần 60 giờ học. Nếu tính ngày 24 

tiếng thì thời gian học học mới gần 2 ng{y rưỡi nhưng lợi ích của môn học thì lại 
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không hề ngắn v{ ít như thế chút nào. 

Để cụ thể hóa, tôi xin nêu ra đ}y t|c động của môn học trên tư duy của mình như 

thế nào: 

1) Thay đổi nếp nghĩ mò mẫm, theo thói quen, hay chỉ dựa trên kinh nghiệm, 

theo tục thức, hoặc theo cách giải quen thuộc th{nh c|ch suy nghĩ kh|ch quan hơn, 

có phương ph|p n}ng cao hiệu quả suy nghĩ. 

2) giúp hình th{nh t|c phong suy nghĩ v{ l{m việc, đồng thời củng cố thêm và 

còn l{m tăng triển nữa. Như thế góp phần đ{o tạo và phát triển nhân cách sáng tạo, 

tiết kiệm được thời giờ, sức lực và tiền bạc… hạn chế những trả giá. 

Tôi không dám cho rằng đó l{ những kết quả rõ ràng, chắc chắn, có ngay sau khi 

vừa học xong khóa học. Song điều tôi cảm thấy rõ rệt l{ con đường dẫn tới những kết 

quả ấy đ~ hình th{nh trong tôi, nó đ~ được khởi đầu trong tôi. Và cái chân, thiện, mỹ 

đòi hỏi tôi phải tiếp tục rèn luyện sử dụng cho thành thục những kỹ năng v{ phương 

pháp mà tôi học được nơi môn khoa học sáng tạo để có thể điều khiển qu| trình tư 

duy sáng tạo có hiệu quả, dẫn đến h{nh động có kết quả. 

Thực tế, thế giới n{y đa dạng, không phải tình huống nào xảy ra cũng đều giống 

nhau, rồi bản thân mỗi người lại là một cá vị độc đ|o, không ai giống ai, cũng không 

ai có thể thay thế mình để giải các tình huống xảy ra cho mình. Phải tự mình đảm 

nhận lấy trách nhiệm giải quyết vấn đề của mình thôi. Nhưng l{m sao giải quyết, giải 

quyết như thế nào? 

- “Thử v{ sai”? thì tốn phí, mất nhiều thời giờ. 

- theo thói quen? Thì hoàn cảnh này khác hoàn cảnh kia; “không ai tắm hai lần 

trong cùng một dòng sông”, hình như Héraclite, triết gia cổ Hy Lạp nói thế nếu tôi 

không lầm. 

- theo kinh nghiệm? việc làm cho lần trước l{ đúng lại có thể áp dụng không còn 

hiệu nghiệm nữa cho lần sau, khi hoàn cảnh đ~ đổi thay, khác phạm vi ứng dụng của 

kinh nghiệm; hoặc giả để có được kinh nghiệm, nhiều khi phải trả gi| qu| đắt. Thành 

thử muốn đạt kết quả tốt thì phải suy nghĩ trước khi h{nh động, m{ “muốn hành 

động đúng thì cần phải suy nghĩ đúng” như Victor Hugo đ~ nói. Muốn suy nghĩ đúng 

thì cần phải thay đổi nếp nghĩ thông thường của chúng ta theo c|ch suy nghĩ s|ng 

tạo. 

Một điều khá thú vị trong giảng trình của thầy đối với tôi: đó l{ cuộc đời đa dạng 

và phức tạp như thế giới v{ vũ trụ n{y, nói qu| đi nó rộng mênh mông như thế giới, 

nhưng lại được thầy thu hẹp một c|ch n{o đó, một sự thu hẹp chỉ trải rộng ra trong 
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vỏn vẹn gần hai ng{y rưỡi (hiểu là ngày 24 tiếng) nhưng lại giúp tôi dễ dàng hình 

dung gần trọn cuộc đời thường của mình gồm toàn những c|i bình thường, quen 

thuộc, nhỏ nhặt, trừ những chuyên môn về khoa học và kỹ thuật ra thì hầu hết những 

gì thầy liên hệ đến cuộc sống thường ngày dùng làm ví dụ hay dùng để trình bày 

những nhận xét về thủ thuật nhằm giúp người đọc mở rộng cách hiểu và nắm được 

tinh thần của thủ thuật đều không có gì là quá mới cả, những cái rất quen thuộc, 

những c|i đ~ biết, vẫn những c|i đời thường đó h{ng ng{y ta có thể thấy, quan sát 

được, trước mắt chúng ta, bên cạnh chúng ta, nhưng vì qu| quen thuộc đến đỗi 

chúng ta không để ý. Song dưới sự hướng dẫn của thầy, tôi bắt đầu để ý đến cái quan 

trọng trong cái tầm thường, khám phá cái mới trong c|i cũ, biến hại thành lợi, tìm 

thấy hòa điệu ngay trong đa dạng, nhận ra tính nhất thể giữa hai mặt đối lập… v{ cứ 

thế chúng ta sẽ khám phá biết bao nhiêu nghịch lý chung quanh ta. Từng bước, từng 

bước thầy giúp chúng tôi khắc phục, loại trừ những trì trệ, những vấp v|p khó khăn 

trong suy nghĩ để có thể thong dong đi v{o cuộc đời thường gồm các lãnh vực khác 

nhau với lòng tự tin. Nếu quả đúng như Gorky đ~ nói: “T{i năng, đó l{ lòng tin v{o 

bản thân mình, tin vào sức mạnh của mình” thì còn chi quý bằng. 

Xem thế, một lợi ích khác nữa không thể không nói ra: tầm quan trọng của tính ì 

tâm lý, bởi lẽ, những khó khăn, những trì trệ, những vấp v|p trong suy nghĩ, h{nh 

động nói chung trong cuộc đời đều có nguyên nhân nằm trong tính ì tâm lý mà hoặc 

ta không lợi dụng, hoặc ta không khắc phục nó mà phát sinh ra. Tính ì là một thuộc 

tính của con người. Trong qu| trình suy nghĩ thì phải vừa có tính ì mà lại vừa phải 

không có nó để suy nghĩ tối ưu. Nhờ sự hướng dẫn của thầy, chúng tôi từng bước tấn 

công mặt hại của tính ì, khắc phục, vượt qua tính ì có hại, tạo điều kiện cho tư duy 

tiếp cận cách hiểu vấn đề, xử lý thông tin, sao cho đi về hướng đề ra những ý tưởng 

đúng, mới, có ích. Mặt khác không quên vận dụng ưu điểm của tính ì tối thiểu cần có 

để suy nghĩ có hiệu quả hơn. 

Những điều ấy không dễ dầu đạt được trong chốc lát. Một kinh nghiệm quý giá 

khó quên đối với hầu hết tất cả học viên trong khóa 29 chúng tôi là thuộc tính ì này 

vẫn tồn tại dai dẳng đeo đuổi chúng tôi theo mãi cho tới những tiết học cuối cùng 

vẫn chưa tho|t, khi thực tập giải các bài toán. Thế mới thấm thía những khuyết điểm 

cũ của mình, phát hiện ra những hạn chế trong suy nghĩ v{ h{nh động, bắt chúng ta 

phải luôn tỉnh táo cảnh giác, vì tính ì tâm lý vẫn có thể len lỏi vào bất cứ ngõ ngách 

n{o trong tư duy của chúng ta bất cứ lúc nào, khiến chúng ta tiếp cận vấn đề một 

cách phiến diện, dẫn tới sai lầm hay không đạt đủ hiệu quả yêu cầu. 

Cuối cùng, phải nhìn nhận rằng đ}y l{ một khoa học mang tính nhân bản, vì 

nhằm phục vụ con người, không chỉ thuần túy trong lãnh vực khoa học kỹ thuật mà 
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còn vươn tới các lãnh vực khác trong cuộc sống thường rất hay gặp các tình huống 

cần phải giải quyết vấn đề. Giúp con người biết c|ch suy nghĩ hợp lý và có hiệu quả 

nhằm chinh phục và biến đổi thế giới chung quanh để phục vụ con người đắc lực hơn 

thì môn học rất mang tính người. Vì vậy, tôi như cảm thấy được thôi thúc phải chia 

sẻ những hiểu biết ích lợi về môn học cho mọi người cùng được hưởng. 

Về phần riêng bản thân tôi, học xong khóa học thì đó chỉ l{ bước đầu sắm sửa 

h{nh trang giúp mình bước những bước khởi đầu. Mọi sự như chỉ mới bắt đầu… v{ 

còn nữa… 

Ước mong một ng{y n{o đó, s|ng tạo học sẽ choán một chỗ rộng r~i trong đời 

sống tinh thần của dân tộc để mỗi người cùng hưởng niềm vui của sáng tạo. 

Kính dâng thầy lòng biết ơn v{ ngưỡng mộ của trò 

T}n Định, ngày 11/9/1992 

Huỳnh Xu}n Hoa, người Đ{ Nẵng 

 Nguyễn Văn Vinh (kỹ sư điện, học khóa 35): 

Tôi nhận được thông tin về Trung tâm Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật (TSK) qua 

một người bạn cùng lớp trong trường đại học. Bạn tôi là một học viên cũ của trung 

tâm. Anh ta kể cho tôi nghe rất nhiều về Trung tâm TSK và về những buổi học lý thú 

với sự hướng dẫn nhiệt tình của gi|o sư, tiến sỹ Phan Dũng. Chính anh ta đ~ khuyên 

tôi nên ghi danh học môn n{y. Nhưng đó không phải l{ điểm chủ yếu khiến tôi quyết 

định theo học. Lý do chính xuất phát từ nhận xét của tôi như sau: trong cùng một 

tình huống, cùng một vấn đề kỹ thuật nan giải, anh bạn tôi luôn l{ người nghĩ ra 

cách giải quyết nhanh nhất, mang nhiều điểm độc đ|o, bất ngờ mặc dù đôi khi c|ch 

của anh ta chưa hẳn là giải pháp tối ưu. Tôi tự hỏi: Tại sao anh ta có thể nghĩ ra c|ch 

giải quyết hay thế? Nhanh thế? Mặc dù khả năng của chúng tôi ngang nhau. Phải 

chăng l{ anh ta nhờ có phương ph|p suy nghĩ tích cực, sáng tạo và khoa học hơn? Từ 

đó tôi quyết định theo học lớp phương pháp luận sáng tạo khoa học-kỹ thuật. Ngay 

từ những buổi học đầu tiên, tôi đ~ cảm thấy thích thú và hứng khởi về những kiến 

thức mới mẻ của môn học, về những quan điểm hệ thống, đến những thủ thuật và 

những phương ph|p tích cực hóa tư duy, ARIZ. Sau khi kết thúc khóa học, tôi cảm 

thấy tự tin hơn trong công việc, không ngại khi gặp khó khăn vì bất cứ khó khăn n{o 

cũng sẽ có hướng giải quyết và tôi tin rằng mình có thể tìm cách giải quyết tốt nhất, 

có khả năng s|ng tạo. Trước đ}y, đôi lúc tôi vẫn có một vài suy nghĩ s|ng tạo để giải 

quyết công việc nhưng chúng rất đơn lẻ, rời rạc, không hệ thống, chỉ mang tính chất 

tạm thời, qua loa. Nguyên nh}n chính l{ vì lúc đó tôi vẫn còn mang tính ì tâm lý, 
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không có cơ sở định hướng giải quyết, mò mẫm, sử dụng phương pháp thử và sai nên 

tốn nhiều thì giờ và công sức, do đó khi gặp vấn đề khó giải quyết tôi thường có ý 

tưởng buông xuôi v{ như vậy thì thất bại đến 80%. Bây giờ tôi nhận thấy tầm nhìn 

v{ suy nghĩ của mình được mở rộng hơn, hiểu chính x|c hơn, nắm vững tổng thể và 

chi tiết của đối tượng thông qua kiến thức đ~ tiếp thu. Tôi lấy làm tiếc đ~ không theo 

học lớp sáng tạo TSK n{y v{o năm đầu tiên ở bậc đại học, vì nếu được thế thì có lẽ tôi 

đ~ x}y dựng tòa kiến thức của mình nhanh và vững ch~i hơn nhiều. Theo tôi, môn 

học này nên giảng dạy trên phạm vi cả nước và ở tất cả lứa tuổi đi học. Ví dụ như ở 

lứa tuổi mẫu giáo, chúng ta có thể truyền thụ tinh thần sáng tạo, kích thích tính sáng 

tạo của c|c em thông qua đồ chơi. Ở cấp 1 thì thông qua c|c trò chơi có tính s|ng 

tạo, ở cấp 2 thì là các cuộc thi đố vui sáng tạo, ở cấp 3 là các cuộc thi thực hành cải 

tiến các vật dụng thiết yếu. 

 Huỳnh Ngọc Thạch (sinh viên, học khóa 68): 

“Phương ph|p luận sáng tạo” l{ một môn học m{ em đ~ được biết đến từ lâu. Có 

thể nói là từ những thông báo chiêu sinh của Trung t}m v{o năm 1991 được dán ở 

bảng thông tin hoạt động của Đo{n TNCS HCM Trường đại học khoa học tự nhiên. 

Đọc qua vài dòng giới thiệu và nhất l{ “c|c phương ph|p tích cực hóa tư duy” đ~ tạo 

cho em một suy nghĩ l{: suy nghĩ cũng có phương ph|p v{ cũng có thể học được sao? 

Từ đó, em nghĩ rằng mình nên đi học lớp này. Thế nhưng vì chưa “cảm xúc” được sự 

cần thiết phải có phương ph|p suy nghĩ cho nên đến giờ em mới đi học. Trước khi 

đến với lớp học này, em xin điểm qua vài yếu tố. 

Vốn là một học sinh trong lớp chuyên toán ở bậc PTTH nhưng khi v{o đại học (và 

còn có một số bạn bè nữa) bị trượt hai lần liên tiếp (ở học kì I) môn Toán cao cấp và 

Vật lý. Vì tự ái nên em cố tìm c|ch ph}n tích xem đ}u l{ những nguyên nh}n đưa đến 

thất bại. Em nghĩ rằng việc giải rất nhiều bài tập để mong lúc đi thi mình sẽ gặp lại 

(hay “trúng tủ”) những dạng b{i to|n m{ mình đ~ l{m qua l{ không còn phù hợp với 

bậc đại học nữa (thực chất đ}y l{ phương ph|p thử và sai). Ở bậc PTTH, mục tiêu tối 

cao l{ đậu vào c|c trường đại học v{ “chiến đấu” ở các giải địa phương v{ to{n quốc 

nên các môn học kh|c được giảm nhẹ và tập trung vào giải nhiều dạng bài toán. Từ 

đó tạo nên sự thừa thời gian giả tạo và giảm dần tính độc lập và sáng tạo trong suy 

nghĩ. Lên bậc đại học, mọi chuyện đ~ thay đổi đ|ng kể. Phong cách và lối làm việc 

như trước không còn phù hợp nữa v{ em nghĩ mình nên tìm c|ch thay đổi lối suy 

nghĩ của mình. Thế nhưng véctơ ì quá lớn. Mải loay hoay đi tìm một phương ph|p 

suy nghĩ hiệu quả hơn nhưng vẫn chưa tìm ra. Đó l{ lý do chính v{ ngo{i ra còn 

nhiều thất bại trong công việc đ~ khiến em quyết định ghi danh theo học lớp này dù 

có muộn nhưng không thể nào chậm hơn nữa. 



 Chương VII: Một số việc làm liên quan đến xây dựng những người hạnh 
phúc ở Việt Nam và một số kết quả 

 

 

191 

Sau hai tháng theo dự lớp học, thời gian tuy ngắn ngủi nhưng em đ~ thu hoạch 

được khá nhiều. Theo em, kết quả lớn nhất m{ em thu được là sự tự tin trong cách 

thức giải quyết công việc; c|ch đặt và giải quyết vấn đề bằng ARIZ. ARIZ giúp em 

lường trước được những bài toán mới phát sinh trong khi giải quyết b{i to|n cũ. 

Trong các giờ speaking trên lớp, phương ph|p n~o công giúp em tự tin v{ điều khiển 

buổi Discussion trên lớp hiệu quả hơn. Đó l{ kết quả dễ nhận thấy nhất trong thời 

gian qua. Em hy vọng khi đ~ |p dụng được nhuần nhuyễn những điều đ~ học thì kết 

quả đạt được sẽ cao hơn. Với bản thân em, từ nay trở về sau, trước khi làm một việc 

gì cũng d{nh ra một thời gian cần thiết để phân tích và hiểu vấn đề chứ không bỏ 

qua giai đoạn n{y như trước đ}y. Với những người xung quanh, em sẽ vận động họ đi 

học để họ hiểu và áp dụng cho chính bản thân họ. Hơn nữa, họ sẽ là những người 

cùng với em thảo luận các vấn đề theo quan điểm “phương ph|p luận sáng tạo” 

nhằm áp dụng những điều đ~ học một cách linh hoạt. 

 Phan Văn Thi (kỹ sư, học khóa 70): 

Vào khoảng cuối năm 1985 trong một buổi rong chơi lang thang tôi mua được 

cuốn “Algôrit sáng chế”. Tôi chọn trước tiên vì cái tựa đề nghe “lạ” tai, do Nhà xuất 

bản KHKT xuất bản mà lại 3 người làm tác giả nữa thì chắc là không phải loại sách 

“đọc chơi giải buồn” rồi! Đem s|ch về nhà ngay tối hôm ấy tôi liền tra từ điển kỹ 

thuật bách khoa (QI) mục từ Algorit. Ra thế… ra thế! Tôi đọc cuốn s|ch đó suốt một 

tuần lễ rồi giới thiệu với anh bạn đồng nghiệp. Anh ta mượn tôi cuốn sách rồi… mất 

tiêu. 

M~i đến ngày 07/06/1995 anh bạn đó đem trả tôi quyển s|ch được bao bìa cẩn 

thận bằng giấy sáp (lạy thánh Allah!) kèm theo mẩu thông báo chiêu sinh của Trung 

tâm Sáng tạo KHKT cắt từ báo. Sau hai chai bia bàn luận, tôi quyết định đăng ký học 

chung với anh ta. Tôi đến với môn học này có một chút bỡ ngỡ, bồi hồi như trong b{i 

ca “mười năm không gặp, gặp rồi thấy… kho|i!”. 

Những mặt h{ng do xưởng tôi chế tạo chừng v{i năm nay hay bị c|c xưởng lân 

cận chế tạo cạnh tranh. Tôi đ~ x|c định từ lâu là vốn mình ít, người mình thưa nên 

phải đối kháng bằng chất lượng và sự tinh vi. Ngay cả c|c đối thủ của tôi cũng phải 

thán phục các sản phẩm của xưởng tôi vì họ mới ăn cắp được “chiêu” n{y thì tôi đ~ 

ra “chiêu” kh|c rồi. Tôi rất tự hào về mặt này. Thế nhưng khi học qua khóa 

PPLSTKHKT tôi mới thấy mình trước đ}y chẳng biết gì về sáng tạo cả, giống anh 

ch{ng du đ~ng bến xe gặp phải vị Đại sư chùa Thiếu Lâm. 

Tôi đ~ “bớt” sáng tạo hơn, nghĩa l{ thận trọng hơn trong việc cải tiến sản phẩm. 

Tôi học được điều vô cùng quan trọng là sự định hướng sáng tạo chứ không “đau đ}u 
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chữa đấy”, biết đ}u l{m đó như trước kia. Càng nghiên cứu sâu vào môn học, tôi càng 

thấy sự sáng tạo của con người là vô tận và xã hội c{ng ng{y c{ng văn minh hơn do 

mỗi người trong mọi người chứ không phải chỉ do một dúm người “ăn trên ngồi 

trước” mọi người. Việc thay đổi, rèn luyện mình tôi hy vọng sẽ thành công từng bước 

trong thời gian nữa vì dù sao tôi cũng đ~ có tính ì t}m lý trong tư duy cũ trước đ}y. 

Học hết chương năm, tôi vô cùng tiếc “tại sao tới đ}y l{ hết?” Phần ARIZ là cái 

“độc chiêu” m{ Thầy dạy chưa hết thì l{m sao m{ “hạ sơn” được? Mà chờ trung cấp, 

cao cấp thì cho biết đến bao giờ? 

Thôi thì đ{nh chờ vậy! Trong thời gian chờ đợi thì cứ biết tới đ}u dùng tới đó 

thôi! Mà muốn tìm sách nói về Vêpôl, những người tí hon thì cũng phải nhờ Thầy 

Phan Dũng tìm cho mới có (nếu không có thì Thầy viết cho có). 

Trong buổi học cuối cùng của khóa 70 (20/08/1995) Thầy Phan Dũng có nói đến 

ý định mở rộng môn học này ra và môn này sẽ tạo ra một nòi giống mới người Việt 

Nam biết sáng tạo. Tôi suy nghĩ rất lâu về ý đồ này. Phải thế! Tôi có vài lần làm việc 

với c|c công ty Đ{i Loan, Đại Hàn. Họ không hơn gì chúng ta về kiến thức, trí tuệ, có 

hơn l{ đồng vốn họ bỏ ra mua được nhiều thứ, thậm chí cả con người chúng ta nữa. 

Họ có l{m được như thế ở những nước có trình độ d}n trí cao v{ có suy nghĩ năng 

động như ở nước Đức không? Chắc chắn l{ không, cho dù nước Đức có nghèo đến cỡ 

n{o đi nữa. Tôi đ~ thấy hình ảnh anh kỹ sư Việt Nam khúm núm bên ông chủ tiệm 

chạp phô bên Đ{i Loan qua đ}y l{m liên doanh, tôi coi đó l{ nỗi nhục lớn như nỗi 

nhục mất nước hồi 1945. Nếu d}n ta, nh{ nước ta biết sáng tạo linh động trong quá 

khứ thì ngày nay sẽ không có vấn đề đó xảy ra. 

Cuối cùng, tôi xin cảm ơn Thầy v{ Trung t}m đ~ đem hết tâm huyết ra đ{o tạo 

tôi và các học viên khác trong khóa học vừa qua. Xin chúc Thầy và Trung tâm Sáng 

tạo KHKT được mạnh khỏe và thắng lợi trong công việc để mở thêm các lớp trung 

cấp v{ cao hơn cho tôi được học tiếp. 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01/09/1995 

 Bùi Xuân Hồng (kỹ sư kinh tế, học khóa 75): 

Tôi nguyên là một sinh viên Trường đại học kinh tế v{ cũng như một số người, có 

thể ra vẻ trí thức, là rất ham đọc báo. Vì vậy, tôi đ~ thấy mẩu thông báo chiêu sinh 

của quý Trung tâm trên báo Tuổi Trẻ từ rất lâu, vì sự tò mò cũng đ~ có lần tôi tính đi 

học thử, nhưng tôi lại bị cuốn theo “cơn sốt” của xã hội. Đó là vi tính, Anh văn, Hoa 

văn… những tiêu chuẩn thường có đối với một cơ sở tuyển nh}n viên. Cho đến một 

ngày, một người bạn của tôi (tên Trần Hữu Hưng, cũng vừa học khóa 75 này) quyết 
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định đi học lại lớp sơ cấp của quý Trung t}m. Người bạn của tôi đã học khóa 12 và có 

ấn tượng rất tốt về lớp học n{y v{ khuyên tôi đi học nhưng tôi vẫn chưa đi. Đến khi 

bạn đi học lại khóa 75 thì tôi thấy cần phải xem xét lại quyết định của mình v{ tôi đ~ 

đi học. 

Sau khi đi học được một vài buổi đầu dưới sự giảng dạy của thầy Phan Dũng, tôi 

đ~ cảm thấy như có một luồng gió mới thổi qua c|i đầu có “sức ì” kh| lớn của tôi và 

để lại những vấn đề, những ý tưởng hết sức mới mẻ, tôi cảm nhận được c|i đầu của 

tôi thay đổi từng ngày từng giờ từ khi tiếp thu được những chân lý, phương ph|p m{ 

thầy Dũng truyền đạt. Tôi cảm thấy lượng thông tin mà tôi tiếp thu được có thể còn 

vượt qua những gì mà tôi tiếp thu được suốt 4 năm trời m{i đũng quần tại giảng 

đường đại học. Cụ thể như thầy Dũng giảng sơ về triết học chỉ trong vòng có 17 phút 

m{ tôi đ~ hiểu sâu sắc về môn n{y còn hơn cả một học kỳ tôi đ~ học ở trường. 

 Phạm Anh Tuyến (sinh viên Đại học kinh tế, học khóa 77): 

Trước đ}y khi chưa học môn “Phương ph|p luận sáng tạo khoa học-kỹ thuật” 

c|ch suy nghĩ của em còn nhiều khiếm khuyết, quá trình giải những bài toán mang 

tính ì tâm lý rất lớn v{ thường là sử dụng phương ph|p thử v{ sai. Sau khi đ~ học 

khóa cơ bản về “tư duy s|ng tạo KHKT” điều mang lại cho em nhiều nhất là 40 thủ 

thuật cơ bản đặc biệt là những thủ thuật như: phẩm chất cục bộ, “t|ch khỏi”, kết hợp, 

vạn năng,… đ~ giúp cho em ứng dụng v{o trò chơi cũng như trong học tập. Trong trò 

chơi vi tính, em đ~ sử dụng phương ph|p nhằm tối ưu trong từng giai đoạn để đạt kỷ 

lục một c|ch tăng vọt (từ 1h15’ -> 51’) còn trong học tập và sinh hoạt thì nguyên tắc 

kết hợp và thực hiện sơ bộ làm cho em sắp xếp các vấn đề một cách khoa học. Ứng 

dụng đường cong chữ S vào phân tích trong tâm lý nhu cầu của con người ở bộ môn 

quản trị học một cách có hiệu quả. Đó chỉ là những tóm lược sơ bộ về những ích lợi 

m{ em đ~ nhận được từ môn học điều đó không có nghĩa l{ những ích lợi chỉ có như 

vậy mà còn rất nhiều. Tuy chỉ mới học về ARIZ nhưng em cảm thấy nó thật là rộng 

lớn. 

Và nguyện vọng của em là muốn học thêm chương trình trung cấp của môn học 

này. 

Môn học n{y do em được biết qua thầy, gi|o sư Phan Tấn Chức*, thầy đ~ t|c 

động một cách rất lớn vào em, ngoài ra còn do tính hiếu kỳ m{ em đ~ đi đến quyết 

định học môn học này. 

* Gi|o sư, tiến sỹ, luật sư Phan Tấn Chức, nguyên là bộ trưởng Bộ giáo dục chế độ 

cũ, đ~ tham gia khóa PPLST trước đó tại TSK. 
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 Trần Ho{i Sơn (sinh viên, học khóa 79): 

Được sự giới thiệu của một người bạn (người đ~ học xong lớp Phương ph|p 

luận sáng tạo khoa học-kỹ thuật n{y) em đ~ ghi danh theo học lớp PPLSTKHKT của 

thầy. Em bị lôi cuốn ngay từ buổi đầu tiên vào học. Thật không phải như mình nghĩ 

ban đầu m{ ho{n to{n ngược lại: suy nghĩ có thể học được và có thể định hướng, 

điều khiển qu| trình suy nghĩ của mình. Thật vậy sau mỗi buổi học, em thấy mình tiến 

bộ hẳn lên rõ rệt về nhiều mặt nhờ suy nghĩ có phương ph|p, nhất là áp dụng 40 thủ 

thuật của môn học này vào thực tế, đem lại nhiều kết quả tốt đẹp. Điển hình nhất là 

trong học tập, em giải được rất nhiều b{i to|n khó m{ mình nghĩ l{ không giải ra 

được do áp dụng phương ph|p thử và sai, vì thế em tiết kiệm được rất nhiều thời 

gian, do đó kết quả học tập của em tiến bộ rất nhiều. Và còn một số phần của môn 

học em chưa ứng dụng một cách triệt để, em nghĩ nó sẽ bổ ích cho công việc học tập 

và nghiên cứu của em sau này. 

Không phải như tên của môn học chỉ có ý nghĩa trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, 

m{ nó còn có ý nghĩa trong nhiều lĩnh vực khác nữa. Đối với những ai biết áp dụng 

môn học này vào thực tế thì trong bất cứ ngành, nghề n{o cũng có thể ứng dụng 

được. Và không chỉ qua môn học này em biết c|ch tư duy đúng đắn, m{ còn được học 

rất nhiều điều khác nữa. 

Em thiết nghĩ môn học n{y ng{y c{ng n}ng cao hơn nữa và sớm được đưa v{o 

chương trình đại cương của đại học thì xã hội sẽ phát triển hơn rất nhiều so với ngày 

nay. V{ để có được điều đó thì trước tiên l{ đội ngũ c|n bộ giảng dạy càng phải được 

tăng cường để đưa môn học này ngày càng phát triển rộng r~i v{ đa dạng hơn. 

 Võ Minh Tuấn (kỹ sư, học khóa 96): 

Nhiều năm trước – vào khoảng năm 1983 – khi còn tại ngũ, trong một lần về 

phép từ chiến trường K. Tôi đ~ mua được quyển “Algôrit sáng chế” của Thầy Phan 

Dũng. 

Quyển s|ch n{y đ~ theo tôi suốt nhiều chặng quân hành. Tôi không hiểu nhiều về 

nó dù đ~ đọc đi đọc lại nhiều lần. Tuy vậy, tôi cũng nhận thức được là sự sáng tạo 

không phải ở thiên bẩm và sáng chế là một b{i to|n m{ người ta có thể giải được – 

nếu được rèn luyện đúng mức v{ có phương ph|p. 

Nay, là một kỹ sư chất liệu chuyên ngành, hiện đang nghiên cứu ứng dụng vật 

liệu tổ th{nh tôi thường lúng túng trước những bài toán trong công việc. Những năm 

ở đại học, tôi được học kỹ về “phương ph|p nghiên cứu khoa học”, hiện tại đứng 

trước thực tế sản xuất, tình hình xã hội… việc vận dụng PPNCKH vào công việc đ~ bộc 
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lộ những nhược điểm lớn (số lượng các thông tin, thông số lớn, số bài toán nhiều, số 

phép thử cũng rất lớn và từ đó dẫn đến nghịch lý về gi| th{nh…) v{ hệ quả tất yếu là 

một số đề t{i đ{nh bỏ dở. 

Tôi tìm đến lớp học của Thầy Phan Dũng không chỉ là sự ngẫu nhĩ từ 14 năm 

trước mà còn là sự mong mỏi khai thông những bế tắc trong công việc của mình – 

nhờ vào mẩu thông báo chiêu sinh của Trung tâm Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật (TSK) 

trên tuần san Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn số 22-97 – và cuộc hạnh ngộ n{y đ~ cho tôi 

một số điều mới và hữu dụng. 

1. Tuy là khóa học ở cấp độ sơ cấp, nhưng từ đó tôi đang dần dần loại bỏ cách 

suy nghĩ, l{m việc theo kiểu thử-sai (một nhược điểm rất phổ biến trong hoạt động 

con người), thay đổi được một số hành vi làm việc theo lối “mò mẫm” 

2. Một số công việc đang tiến h{nh đ~ được tôi tập luyện sắp xếp, vận dụng theo 

những gì được học và nhờ đó đ~ có kết quả (Đề tài nghiên cứu BLB Bamboo 

Laminated Board của tôi hoàn tất nhờ vận dụng triệt để nguyên tắc phân nhỏ-kết 

hợp & giải thiếu, thừa và quan trọng hơn l{ h{ng loạt lập luận, giả định đ~ được 

minh chứng; những bài toán nhỏ đ~ được giải nhờ vào hệ thống lý luận từ khóa học). 

3. Trước 1975, Krishnamusti có viết “Freedom from the Know”, nhưng sự giải 

thoát tri kiến phải đ}u l{ lời hô hào, kêu gọi chung chung? Lớp học PPLSTKHKT của 

Thầy Phan Dũng đ~ bước đầu trao cho chúng tôi phương c|ch để tự mình giải phóng 

khỏi sự nô dịch của chính tư tưởng của mình trong mọi phương diện của cuộc sống. 

Tôi đ~ khai thông được ít nhiều trong suy nghĩ. 

 Th|i Đ{m Huy Trung (sinh viên Đại học kinh tế, học khóa 100): 

Trong một dịp hết sức tình cờ, tôi đang say sưa nói với anh tôi quan điểm của 

mình làm thế n{o để sống tốt, đột nhiên anh hỏi tôi: “Sao em không đăng ký học một 

khóa tư duy s|ng tạo”. Tôi hơi ngạc nhiên và mỉm cười trả lời anh: “Em không có 

tham vọng trở th{nh người nổi tiếng thế giới vì phát minh, sáng chế của mình!”. Anh 

tôi nói tiếp: “Phát minh, sáng chế được thì tốt, nhưng điều anh muốn nói là em sẽ biết 

làm thế n{o để sống tốt qua khóa học n{y”. Tôi không tin lắm nhưng vẫn đi học, để 

xem anh mình có nói sai hay không! 

Và quả là bất ngờ, ngay từ buổi đầu tiên, tôi đ~ bị cuốn hút bởi những lời giảng 

của thầy tôi, bởi những vấn đề mà từ l}u nay đang cố gắng m{y mò tìm hướng đi. Tôi 

bị cuốn hút không chỉ tính thiết thực mà cả sự th}m thúy đằng sau vấn đề. Khóa học 

đ~ l{m tôi thay đổi phần lớn c|ch suy nghĩ v{ h{nh động của mình. Sáng tạo là cách 

giải quyết vấn đề một cách hiệu quả hơn, nhạy bén hơn v{ như tôi đ~ đề cập, sáng 
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tạo làm cho tôi tốt hơn. 

Môn học n{y đem lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích. Ở đ}y tôi chỉ muốn đề cập 

đến lợi ích trong lĩnh vực mà ta phải đương đầu h{ng ng{y: c|ch suy nghĩ đ|nh gi| 

và giải quyết một vấn đề. Bởi lẽ lợi ích n{y đối với tôi là rất quan trọng, l{ cơ sở nền 

tảng cơ bản cho mọi mối quan hệ xã hội. Xã hội càng phát triển thì mối quan hệ xã 

hội càng rộng mở. Chính vì vậy m{ người ta cho rằng mối quan hệ xã hội (PR – public 

relation) là yếu tố cực kỳ quan trọng góp phần vào sự thành công của con người. 

Phải biết cách giao tiếp v{ đặc biệt tạo được những mối quan hệ tốt với mọi người. 

Thật sự lúc trước tôi rất nhút nhát, mặc dù suốt 9 năm tôi được đ|nh gi| l{ người 

năng nổ, có khả năng. B}y giờ tính nhút nhát của tôi đ~ ít dần, tôi cảm thấy rất tự tin 

khi nói chuyện, suy nghĩ, l{m việc vì tôi đ~ biết được nguyên lý của sự vận động, hay 

nói cách khác, tính tất yếu của một thực thể phải có. Trước kia tôi nghĩ rằng có thử 

thì mới biết, có nếm mùi mới biết cay hay đắng, và vì vậy sẽ rất là nguy hại nếu mình 

thử nhầm một c|i gì đó độc hại chẳng hạn. Bây giờ thì tôi cũng thế nhưng thử có sự 

định hướng, kế hoạch đặt trước v{ điều quan trọng hơn l{ không thử mà vẫn biết 

được kết quả của vấn đề. 

Tôi là sinh viên kinh tế, và nói chung, ít nhiều tôi cũng bị ảnh hưởng bởi những 

quan điểm về kinh tế v{ cũng nghĩ rằng những điều này chỉ có trường mình dạy thôi. 

Nhưng tôi đ~ lầm, dù là kinh tế hay chính trị, dù kỹ thuật hay văn nghệ, tất cả đều 

nằm trong một chỉnh thể thống nhất, và vì vậy, luôn có sự t|c động tương hỗ lẫn 

nhau. Tôi rất bất ngờ khi phát hiện ra rằng chính sách cải tiến hay đổi mới sản phẩm 

của mình lại nằm trong phần “cuộc đời của hệ kỹ thuật”, thậm chí chỉ là một khía 

cạnh của vấn đề mà thôi. Kiến thức không đ}u xa, nếu chúng ta biết quan sát chung 

quanh một cách cẩn thận, xem xét một vấn đề trong mối liên quan với những yếu tố 

kh|c, có phương ph|p nhận thức đúng đắn về nó thì chắc chắn chúng ta sẽ thành 

công trong cuộc sống. Chúng ta không ai mà không có lần thắc mắc, tại sao mình 

cũng được học một ông thầy như anh ấy, bài giảng như vậy, cách l{m như vậy, 

nhưng tại sao anh ta lại th{nh công hơn mình, được mọi người quý mến hơn mình. 

C|ch suy nghĩ rất quan trọng, nó quyết định cách thức làm việc của con người. 

Không có suy nghĩ người ta sẽ không l{m được gì. Nhưng nếu suy nghĩ sai thì hậu 

quả của việc làm sai rất khó m{ lường được. Vì vậy, nhất thiết phải biết cách suy 

nghĩ. Có lần tôi đ~ hỏi anh tôi: “Em suy nghĩ về vấn đề n{y đúng không ạ!”. Anh bảo 

tôi: “Nếu em có dịp tham dự khóa “s|ng tạo” thì em sẽ hiểu”. Và bây giờ tôi đ~ biết, 

tôi đ~ tin anh làm thế n{o để sống tốt. 

Tôi đi học môn này chủ yếu là học c|ch suy nghĩ tốt và làm việc tốt chứ không hề 
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nghĩ rằng mình có thể là Newton thứ hai hay Einstein thứ hai. Và bây giờ tôi đ~ thỏa 

mãn. Có thể môn học này là nền tảng căn bản của các môn khác. Nếu trước kia tôi cố 

gắng tìm giải pháp cho một vấn đề thì bây giờ tôi đ~ có sẵn nền tảng giải pháp cho 

mọi vấn đề. Nó không đ}u xa, chỉ ở trong tầm tay của mình, được hình thành từ môn 

“tư duy s|ng tạo”. Tôi không nghĩ rằng mình được dịp học môn này trễ, nhưng nếu 

được biết nó sớm hơn chắc tôi không phải tốn nhiều thời gian để mày mò ra lối đi. 

 Đặng Bửu Châu (sinh viên, học khóa 101): 

Kính gửi thầy Phan Dũng cùng c|c thầy ở TSK. 

Phải nói l{ em đ~ biết được Trung tâm này bằng một sự tình cờ đầy may mắn. 

Em hiện là sinh viên lớp dự bị đại học (khối D) ở ngay chính trong Trường đại học 

khoa học tự nhiên này. Mỗi ng{y đến lớp, em đều đi qua văn phòng của Trung tâm. 

Một hôm nọ, vì tò mò em đ~ đọc những dòng ghi ý kiến của các học viên khóa trước 

được dán ngoài bảng. Em vô cùng sửng sốt và thích thú khi biết được, qua những lời 

tự bạch của các học viên, rằng Trung t}m đang giảng dạy một môn học vô cùng hữu 

ích và mới mẻ. Đó l{: l{m thế n{o để suy nghĩ tốt? Đ}y chính l{ điều mà em vẫn hằng 

băn khoăn, trăn trở bấy lâu nay. Vậy là khi Trung tâm khai giảng khóa mới, em liền 

đăng ký học ngay lập tức. 

Quả thật, càng ngày em càng thêm say mê, hứng thú. Em vô cùng ngạc nhiên khi 

nhận thấy c|ch tư duy của mình được cải thiện một cách rõ rệt. Trước đ}y em chỉ suy 

nghĩ một cách lung tung, tùy hứng, ho{n to{n mang tính “thử v{ sai” do c|i véctơ ì 

tâm lý quá lớn. Do đó l{m việc gì em cũng tốn nhiều công sức và thời gian mà kết quả 

công việc thường không được như ý nên em hay ch|n nản và thiếu tự tin. Môn học đ~ 

cho em những công cụ kỳ diệu để giải quyết nhiều vấn đề hóc búa. C|ch suy nghĩ giải 

quyết vấn đề của em đ~ trở nên có định hướng hơn. Trong học tập, em đ~ giải được 

nhiều bài toán khó nhờ biết c|ch đặt câu hỏi để nhìn vấn đề một cách tổng quát. Em 

cũng đ~ biết làm thế n{o để tiếp nhận kiến thức phục vụ cho việc học của mình một 

cách nhanh chóng và có chọn lọc nhờ việc áp dụng các thủ thuật cơ bản. Ngoài ra, em 

còn có thể chọn được ngành học phù hợp cho mình nhờ phương ph|p n~o công. 

Trong sinh hoạt và giao tiếp hàng ngày, em đ~ |p dụng phép “đảo ngược”, tự đặt 

mình vào vị trí của người khác, nhờ đó m{ em biết tôn trọng ý kiến người kh|c cũng 

như biết tiếp nhận các ý kiến đóng góp phê bình để tự sửa đổi bản thân. Và môn học 

n{y còn giúp cho em có được sự tự tin, quyết đo|n khi giải quyết công việc. Sau này, 

khi đi l{m, em tin chắc rằng mình sẽ còn gặt h|i được nhiều thành công to lớn hơn 

nữa khi áp dụng những điều đ~ học được. 

Với một tầm quan trọng lớn lao như vậy, em nghĩ môn học này phải được áp 
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dụng rộng rãi ở nước ta càng sớm càng tốt và cần được giảng dạy ngay ở bậc tiểu 

học. Về phần mình, em về giới thiệu môn học với tất cả bạn bè, người thân. Nếu mọi 

người dân Việt Nam đều được đ{o tạo về Khoa học sáng tạo thì việc chúng ta đứng 

ngang hàng với c|c cường quốc l{ điều hoàn toàn có thể. 

Sau cùng, em xin kính gửi đến các thầy lời cảm ơn ch}n th{nh nhất. Quý thầy đ~ 

giúp em nhận ra cái kho tàng vô giá của chính mình mà bấy lâu nay em không hề hay 

biết. Đó l{ khả năng tư duy v{ s|ng tạo. Và chính môn học mà quý thầy giảng dạy cho 

em là chiếc chìa khóa để mở tung cánh cửa của cái kho tàng ấy. 

 Lê Thị Kiều Nga (sinh viên, học khóa 101): 

Thưa thầy, em là Lê Thị Kiều Nga, sinh viên năm ba ng{nh kỹ thuật in của 

Trường đại học sư phạm kỹ thuật. Do thời gian học thêm Anh Văn buổi tối tại trung 

t}m nên em được xem thông báo mở lớp “Tư duy s|ng tạo”. Lý do khiến em ghi danh 

học ban đầu chỉ là thắc mắc và muốn tìm hiểu về môn học mới này. 

Qua 2 tháng học tuy ngắn ngủi nhưng đ~ l{m thay đổi nhiều về cách nhìn nhận 

sự vật xung quanh ở trong em. 

Đối với chuyên ng{nh em đang theo: khi phải đứng trước lớp để thuyết trình đề 

tài thầy đưa ra, em cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Tự tin vì bài nói của mình có bố 

cục rõ r{ng, logic. Đó l{ nhờ ở tính hệ thống. Và từ những nhân tố bên trong hệ thống 

đó, em đ~ thử cho t|c động lẫn nhau để đưa ra rất nhiều câu hỏi mới nên được thầy 

chọn để l{m đề tài cho các bạn khác. Nhờ đó m{ tiết học thêm phong phú, sôi nổi. 

Lợi ích đem lại bởi 40 thủ thuật quả thật không nhỏ. Đ~ theo học lớp sáng tạo thì 

không thể “ngồi chờ” như trước nữa mà thấy c|i gì cũng cố nhìn nhận nó để tìm ý 

tưởng mới về nó. Các dụng cụ trong “phòng tối” của nhà in, ở nh{ em đều không có. 

Thế là các vật dụng thừa của gia đình đ~ được em sử dụng với thủ thuật vạn năng, 

đảo ngược, biến hại thành lợi… v{ giờ đ}y em đ~ có riêng cho mình một phòng tối 

hoàn hảo, do đó em có thể tự làm và tạo được nhiều kinh nghiệm cho bản thân trong 

nghề: thời gian rửa phim, hiện hình, định hình… để có được tấm phim đạt chất lượng 

cao. 

Riêng môn học “chế bản hiện đại” cũng tạo cho em nhiều thích thú nhờ ứng dụng 

kiến thức đ~ học ở Trung tâm. Các bức ảnh được người kh|c dùng m{u để thêm đẹp, 

đ~ được em áp dụng phương ph|p đảo ngược, dùng trắng đen v{ có rất nhiều thú vị. 

Em đ~ so s|nh được giữa 2 tranh: màu nên dùng ở trường hợp nào và trắng đen 

dùng ở đ}u… v{ nhận xét về m{u l{ điều rất cần thiết trong ngành chế bản… 

Còn rất nhiều về t|c động của các thủ thuật trong môn học nhưng còn trong đời 
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sống xã hội? Tính ì t}m lý được em dần dần khắc phục. Những ác cảm đối với người 

kh|c đ~ không còn nhờ phương ph|p thay đổi màu sắc, sử dụng vỏ dẻo màng mỏng… 

Giờ đ}y, em cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc và làm việc cùng với họ. Vì mỗi ý kiến của 

con người đều là những ý tưởng mới, mình phải tiếp thu có chọn lọc và cần học tập ở 

họ nhiều hơn. 

Nói chung, đ}y l{ một môn học thực sự bổ ích. Mọi người, mọi giới đều nên theo 

học, vì có những ý tưởng rất đơn giản m{ không đòi hỏi phải là kỹ sư, b|c sĩ mới tìm 

thấy. Các em học sinh cấp 3 nên tham gia vào lớp học sớm để có biện pháp tiếp thu 

thông tin, kiến thức và ứng dụng nó hợp lý, có thể mới không phí thời gian “học nhiều 

nhưng chẳng biết bao nhiêu” 

 Nguyễn Thị Như H{ (sinh viên, học khóa 112): 

Từ nhỏ tôi đ~ rất thích chơi trò l{m nh{ b|c học. Như bao đứa trẻ kh|c đắm 

mình trong thế giới trò chơi của trẻ thơ, tôi mặc sức tưởng tượng. Kho|c lên người 

chiếc |o sơ mi trắng của ba cho giống chiếc bờ-lu, thêm cặp kính của mạ để trông có 

vẻ “trí thức”, tôi bắt đầu “công việc” với một đống chai lọ đựng to{n l{ nước. Tôi lắc 

lắc, hửi hửi, khuấy đều, đổ từ chai này sang chai khác, nhìn chằm chằm vào cái chai, 

rồi lại lắc lắc… cứ thế tôi say sưa với trò chơi của riêng mình. 

Lớn lên, trò chơi trẻ con ngày nào hình thành cụ thể trong tôi, đó l{ mong ước 

trở thành một dược sĩ. Thế nhưng ngay lúc tôi đang bước đi để tiến dần tới giấc mơ 

của mình thì một căn bệnh m~n tính đ~ tìm đến tôi trước. Tôi bỏ cuộc nửa chừng với 

lời khuyên của b|c sĩ không nên để lao tâm vì học nhiều, vì suy nghĩ nhiều. Một bước 

ngoặt trong đời, tôi thi vào một trường đại học vừa với sức mình, vào một ngành mà 

tôi không định trước. Tôi trở nên ít nói, không còn thú dạo qua các nhà sách, việc tìm 

hiểu những cái hay cái lạ trong tôi ng{y n{o đ~ mất đi, niềm ham thích học hỏi không 

còn và quan trọng hơn l{ sự nhiệt huyết của ý niệm “phải nghĩ v{ l{m ra c|i gì đó hay 

hay” thời niên thiếu bị thiêu trụi dần. Cảm gi|c mình không còn có ích, có ý nghĩa đối 

với mọi người xung quanh 

Và thế rồi tôi đến với TSK như một sự tình cờ. Các Thầy đ~ giúp tôi nhớ lại 

những ước mơ thời niên thiếu. Thật sự đến tận bây giờ tôi khẳng định l{ mình chưa 

có một sự sáng tạo nào trong những sinh hoạt hàng ngày, trong công việc học tập dù 

là nhỏ nhoi. Bài học của các Thầy vẫn chưa thấm sâu vào lòng. Các lý thuyết, nguyên 

tắc học được thậm chí vẫn còn chưa đủ thời gian để nghiền ngẫm lại, để xem xét kỹ 

hơn. Nhưng có một điều chắc chắn rằng ngọn lửa bị thiêu trụi dần ngày nào giờ đ}y 

đang nhen nhóm trở lại. Thật kỳ diệu! 

Tôi đang chuẩn bị bước v{o đời với tất cả niềm tin mãnh liệt. Nơi tôi sẽ làm việc 
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chắc không giống như trường học nhưng tôi tin v{o khả năng của mình. Xin c|m ơn 

tất cả những người đ~ giúp đỡ tôi, c|m ơn c|c Thầy… Tôi nghĩ rằng những bài học 

không chỉ được ứng dụng trong khoa học kỹ thuật mà nó còn rất gần trong giao tiếp 

xã hội h{ng ng{y, trong phép đối nhân xử thế, trong những tình cảm m{ con người 

trao tặng cho nhau… 

Một cuộc chiến đấu mới đang chờ tôi. Cuộc đời và bệnh tật. Tôi sẽ đối mặt với 

cuộc sống v{ tôi đang tuyên chiến với bệnh tật của mình. Sẽ chẳng bao giờ có sự đầu 

hàng nào cả. 

 Huỳnh Thị Quốc Hương (sinh viên, học khóa 125): 

Vào trung tuần tháng 10/98, tôi gặp phải một vấn đề tưởng chừng như không 

lối thoát; làm bế tắc mọi sinh hoạt và học tập của cá nhân. Thật tình cờ trong lúc 

buồn đi lang thang v{o trường ĐHKH Tự nhiên, những dòng chiêu sinh của Trung 

tâm gây một sự kích thích trong trí tưởng tượng của tôi, chợt nhớ ra là có một người 

bạn n{o đó đ~ gợi ý cho tôi tham gia khóa học một cách rất hào hứng, tôi quyết định 

tham gia khóa học không chút do dự. 

Khóa học thật sự l{m thay đổi tâm trạng của tôi. Những tình huống thầy đưa ra 

đôi lúc tôi chưa đầu tư suy nghĩ hết mức nhưng có những ý, những khơi gợi ở một 

khía cạnh n{o đó l{m bật ra hướng giải quyết vấn đề tôi đang gặp phải. Những xung 

đột với bạn tôi dần được giải quyết, tôi không còn bị quay cuồng bởi những ý nghĩ 

tiêu cực. Tác phong và tinh thần tôi hồi phục nhanh chóng. Tôi đón nhận mọi vấn đề 

tho|ng hơn, sự tự tin trong tư duy l{m tôi cảm thấy hứng khởi hơn trong những bài 

thiết kế ở trường. Tôi thấy lòng sung sướng, khó mà diễn tả hết được cái cảm giác 

khi m{ người ta phát hiện ra một điều gì đó thật hữu ích mà mình cảm nhận được và 

thấy rõ từng ngày một. Bao ước mơ lại trỗi dậy trong tôi, có thể nói sự t|c động của 

môn học này là gì nhỉ; là một sự khám phá suối nguồn của cuộc sống; tôi vẫn có thể 

uống được những nguồn nước mát lành giữa những ô nhiễm và hỗn độn của cuộc 

sống. Tôi biết rằng tôi sẽ mãi mang theo bài học n{y v{o mơ ước trở thành nhà kinh 

doanh trong ngành Kiến Trúc trang trí nội thất mà tôi say mê. Tôi còn phải có thời 

gian để nghiền ngẫm tất cả. Tương lai đang ở phía trước và tôi tin mình sẽ tận lực 

l{m được những gì mình ao ước. 

Tôi thật sự biết ơn thầy Phan Dũng đ~ tạo điều kiện cho tôi tham gia khóa học. 

Tôi rất biết ơn Trung t}m v{ tôi mong muốn môn học này sẽ được nhân rộng và là 

một môn học đại cương nhất trong c|c trường đại học, trung học… 

 Nguyễn Lan Anh (nghiên cứu viên, Viện nghiên cứu chiến lược và chính 

sách khoa học, công nghệ, Bộ khoa học, công nghệ v{ môi trường, học khóa 126): 
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Điều đầu tiên tôi muốn nói với tất cả các bạn rằng, khi tôi biết Bộ khoa học, công 

nghệ v{ môi trường có mời chuyên gia dạy “Phương ph|p luận sáng tạo KHKT giải 

quyết vấn đề và ra quyết định”, tôi vội nghĩ chắc điều đó chỉ mang tính “lý thuyết” m{ 

thôi, song tôi đ~ nhầm. Ngay từ buổi học đầu tiên, tôi đ~ nhận ra đ}y l{ môn học rất 

khoa học và logic, gắn kết chặt chẽ với sinh hoạt đời thường của con người cũng như 

công tác khoa học mà từ trước đến nay tôi chưa biết. Tôi ghi tên theo học khóa này 

cũng chỉ vì tò mò (tại sao đối tượng đi học chỉ là cán bộ l~nh đạo hoặc chuyên viên 

theo yêu cầu của công văn?) chứ chưa được ai giới thiệu về môn học này. Sau khi 

theo học, tôi biết được đ}y l{ môn học không chỉ đơn giản là truyền đạt kiến thức về 

một lĩnh vực n{o đó như c|c môn học khác, mà môn học này là công cụ giúp con 

người sử dụng được những gì mình sẵn có và những gì xảy ra trong thực tế cuộc 

sống m{ người ta tưởng chừng như chẳng có giá trị gì. 

Đặc biệt, trong lĩnh vực KH&CN thì “s|ng tạo” được coi là hoạt động mang tính 

đặc trưng. Tự do sáng tạo là quyền của cá nhân hoạt động KH&CN. Song “tự do” nếu 

không dựa trên những nguyên lý, nguyên tắc khoa học thì sự tự do đó sẽ luôn hướng 

theo thói quen, theo lối mòn của tư duy, hay còn gọi là tính ì tâm lý. Vậy thì môn học 

đ~ giải quyết được vấn đề đó. Đ}y l{ điều m{ tôi t}m đắc nhất. 

Một điều đ|ng nói nữa l{ tôi đ~ ph}n biệt rành mạch được “s|ng chế” v{ “ph|t 

minh” l{ hai kh|i niệm khác nhau về bản chất. Trước kia tôi cứ nghĩ rằng “s|ng chế” 

v{ “ph|t minh” đều là những phát hiện m{ trước kia chưa từng có. Tôi dám chắc vẫn 

còn rất nhiều người không hiểu về hai khái niệm này, mặc dù hàng ngày vẫn được 

nghe hoặc nói đến. 

Môn học này ở nước ta còn rất mới mẻ, ngay cả ở những cơ quan khoa học. Song 

mục đích của môn học không chỉ phục vụ cho hoạt động khoa học mà còn phục vụ 

ngay chính đời sống hàng ngày của con người, ở c|ch đối nhân xử thế, ở cách nhận 

thức v{ đ|nh gi| vấn đề một cách toàn diện… Do đó, mọi người đều cần thiết học 

môn học này và lứa tuổi thích hợp để có thể tiếp thu được là tốt nghiệp bậc học trung 

học cơ sở. 

Vì môn học này mang tính ứng dụng cao và rộng r~i nên chương trình sơ cấp có 

thể bổ sung thêm 10 tiết thực h{nh. Như vậy sẽ giúp người học hiểu cặn kẽ hơn, dễ 

d{ng hơn khi ứng dụng. 

 Phạm Thị Lan Anh (học sinh, học khóa 127): 

Trước đ}y, tôi vẫn luôn mong muốn mình phải làm mọi việc cho có hệ thống, có 

logic nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đ}u. Có lần anh tôi nói về lớp Phương ph|p 

luận sáng tạo khoa học-kỹ thuật v{ nói l{ anh tôi đang theo học lớp đó, tôi cũng chỉ 
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nghe qua chứ không quan tâm lắm vì nghe chữ “khoa học-kỹ thuật” l{ tôi đ~ ph|t sợ 

v{ nghĩ chắc hẳn môn học ấy khô khan lắm và chỉ dành cho ngành kỹ thuật. Thế 

nhưng, đến đầu khóa 127, anh bảo tôi đi học thử, và ngay từ buổi học đầu tiên tôi đ~ 

bị môn học cuốn hút, tôi thấy đ}y chính l{ môn học tôi đang cần. Và càng học, tôi mới 

thấy nó càng hay và gần gũi với cuộc sống của mình quá; có những ví dụ thầy đưa ra 

mà tôi thấy hình như tôi đ~ gặp phải hay đ~ thấy ở đ}u đó. Từ những phương ph|p 

nhìn nhận, giải quyết vấn đề học được, tôi thấy mình có c|i nhìn kh|ch quan hơn, linh 

động hơn v{ cảnh giác với tính ì t}m lý hơn. Trước đ}y tôi quen nghĩ một chiều nay 

tôi đ~ biết nhìn vấn đề dưới nhiều góc độ của nhiều người khác nhau giúp tôi bình 

tĩnh hơn trong mọi tình huống và thông cảm với người khác nhiều hơn. Đặc biệt, sau 

khi học xong lớp học này, tôi thấy mình mạnh dạn và tự tin hơn khi đứng trước đ|m 

đông vì thầy đ~ tạo cho lớp một không khí tự nhiên, cởi mở và mọi người được tự do 

ph|t ý tưởng của mình. Mặc dù rất bận nhưng tôi đ~ thấy mình đầu tư cho môn học 

này thật không uổng vì kết quả là sau khi theo học lớp học này tôi thấy mình tiến bộ 

hẳn lên về nhiều mặt. 

 Nguyễn Nguyên Ngọc (quảng cáo, học khóa 128): 

Qua báo chí và một số người th}n tôi đ~ biết về môn học này khá lâu song, một 

phần vì chưa tin lắm vào hiệu quả của nó, phần do không có thời gian, nên m~i đến 

tháng 3 vừa rồi tôi mới theo học được. Tuy vậy, ngay buổi học đầu tiên tôi bị thu hút 

bởi cách giảng bài rất trực quan và dễ hiểu qua các ví dụ rất thực tế của thầy Phan 

Dũng. Hôm ấy tôi đ~ nghĩ “gi| như mình được học môn học này từ hồi cấp 3 thì hay 

biết mấy, có khi đậu cả mấy trường đại học chứ chẳng chơi”. Rồi mỗi buổi học tiếp 

theo là mỗi lần tôi kh|m ph| ra bao nhược điểm trong c|ch suy nghĩ của mình bấy 

lâu nay, từ đó giúp tôi có c|ch suy nghĩ v{ nhìn vấn đề một cách khoa học hơn, hệ 

thống hơn. Cứ thế môn học đ~ ng{y c{ng lôi cuốn tôi hơn, chỉ tiếc l{ do điều kiện 

công tác nên tôi không có nhiều thời gian để chuẩn bị cũng như xem lại bài sau mỗi 

buổi học. Do vậy, trong những ngày sắp tới đ}y tôi sẽ nỗ lực để củng cố lại những 

điều đ~ học và sắp xếp thời gian để học tiếp khóa trung cấp sắp tới. Nếu có dịp, tôi 

cũng sẽ giới thiệu cho bạn bè và nhiều người khác cùng biết để môn học ngày càng 

được phổ biến hơn. 

Khóa học đ~ kết thúc, trở lại với công việc của mình tôi cũng đ~ |p dụng được 

một số kiến thức đ~ học trong việc ph|t ý tưởng và tạo mẫu trong lĩnh vực quảng cáo 

m{ tôi đang l{m việc. Nhưng hơn thế nữa đó l{ c|ch suy nghĩ rất mới, rất hệ thống 

mà tôi vừa học được, nó đ~ khắc phục được rất nhiều nhược điểm của tính ì tâm lý 

tồn tại trong tôi bấy l}u nay. Tuy chưa thật sự ứng dụng được nhiều lắm song tôi 

nghĩ môn học này sẽ còn phát huy rất nhiều trong công việc cũng như giải quyết các 
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vấn đề của tôi sau này. Tôi thiết nghĩ đ}y l{ môn học thực sự rất cần thiết cho tất cả 

mọi người trong tất cả c|c lĩnh vực, vì vậy nó cần phải được phổ biến sâu rộng hơn 

trong mọi tầng lớp, nhất là sinh viên và nếu có thể là học sinh phổ thông trung học. 

 Lê Văn Dũng (kế toán, công ty Unilever, học khóa 137): 

Là một nhân viên kế toán của công ty Lever Viso, khi đăng ký c|c khóa học để 

nâng cao và mở rộng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, tôi đ~ vội v~ “chộp” ngay c|c 

lớp nặng về tư duy s|ng tạo. Không nói ra thì mọi người cũng biết, nghề kế toán 

thiên về sự chính xác. Chính vì vậy cho nên hai từ “C]N ĐỐI” ăn s}u v{o tiềm thức tôi 

tự thuở n{o, lúc n{o cũng phải quay quắt với n{o l{ “bảng c}n đối tài khoản” rồi lại 

“bảng c}n đối tài sản” rồi thì ngay từ khi chập chững học môn Kế to|n đại cương 

(trước đ}y gọi là môn Nguyên lý kế toán), thầy giáo giảng dạy môn học n{y đ~ phải 

nhắc đi nhắc lại nhiều lần như muốn sinh viên nằm ngủ cũng phải mơ thấy “bên Nợ 

phải bằng bên Có”. Chính vì c|i nghề như thế nên trong đầu của tôi luôn bị ám ảnh 

bởi sự tuyệt đối chính x|c “bên Nợ lệch với bên Có 1 đồng thì không còn l{ C]N ĐỐI 

nữa”. 

Dần dà chính sự tuyệt đối hóa của nghề nghiệp đ~ ăn mòn dần, gặm nhấm dần 

óc sáng tạo, sự tưởng tượng của mình. Trong các hoạt động ngoài nghề nghiệp 

chuyên môn của mình, tôi cũng dần mất đi sự lạc thú khi nhìn các bức vẽ của các họa 

sĩ m{ không c}n đối về màu sắc và hình ảnh, các bản nhạc jazz rất fantaisie cũng bị 

tôi đ|nh gi| thấp. C|i đầu của tôi cứng nhắc như khối bê tông khi xem xét, đ|nh gi| 

và giải quyết c|c problem. Đ~ đến lúc tôi phải giật mình khi thấy con trai của mình có 

những tư tưởng quá sáng tạo, tôi trăn trở với những suy nghĩ đại loại như: người già 

cổ hủ luôn bo bo giữ lấy kinh nghiệm sống của mình m{ xem thường giới trẻ phóng 

khoáng. 

Chính vì vậy, tôi đ~ “chộp” ngay vào lớp sáng tạo “Creativity Workshop” để phá 

vỡ khối bê tông trong đầu của mình. 

Càng học mới c{ng s|ng ra, tôi đem những điều đ~ học được về nhà áp dụng thì 

giải quyết được khối việc (được vợ khen!), đem v{o nơi l{m việc áp dụng thì được 

đồng nghiệp khen l{ “c}y s|ng tạo”. Thử hỏi ai m{ không sướng run? 

 Nguyễn Trí Lực (giám sát viên, công ty Vietnam Air Caterers, học khóa 

146): 

Trước đ}y, khi có tên trong danh sách do công ty Vietnam Air Caterers chọn để 

tham dự khóa học “Phương ph|p luận sáng tạo”, em nghĩ rằng rất khó mà tiếp thu 

nổi bởi vì trước hết khi nói đến chữ “s|ng tạo” có thể người ta nghĩ đến c|i gì đó cao 
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siêu lắm m{ mình khó đạt được vả lại hiện đang l{m tại bộ phận kho của công ty mà 

kho thì cần gì phải sáng tạo và sáng tạo cái gì trong khi chức năng của nhân viên kho 

là quản lý xuất nhập hàng hóa của công ty. Bấy nhiêu đó ý tưởng đ~ l{m cho em có 

cảm giác khóa học n{y l{ d{nh cho “người cõi trên”. 

Nhưng em đ~ lầm, em đ~ có kh|i niệm quá sai về môn học n{y. “S|ng tạo” không 

phải là phát minh, sáng chế hay c|i gì đó cao siêu cả m{ “s|ng tạo” nó nằm ở ngay 

trong công việc h{ng ng{y, đời sống hàng ngày của con người. Đến bây giờ em mới 

phát hiện được tính ì tâm lý ở trong mỗi con người và chúng ta cần phải biết làm sao 

để thoát khỏi tính ì tâm lý để từ đó ta có thể có những ý tưởng, tư duy phóng kho|ng 

hơn, hay hơn v{ tìm lời giải tối ưu hơn. 

Qua c|c chương đ~ học với thầy, nhờ sự truyền đạt lôi cuốn của thầy cũng như 

những tài liệu thông tin trong tài liệu học l{m em thích thú v{ như l{ vừa bắt được 

một c|i gì đó mới mẻ nhưng lại thích thú say mê. Với 40 thủ thuật cơ bản cộng thêm 

5 phương ph|p tích cực hóa tư duy s|ng tạo, em có thể nhận biết v{ tìm hướng giải 

quyết các vấn đề tốt hơn trước kia, mặc dù với vốn kiến thức như vậy cũng chưa đủ 

(chỉ mới sơ cấp) nhưng thầy đ~ giúp cho em nhìn vấn đề b{i to|n kh|c hơn, rộng hơn 

v{ có hướng giải quyết tối ưu hơn. So với trước đ}y, em giải quyết các vấn đề theo 

kiểu thấy sao giải quyết vậy chứ không phân tích kỹ do phương ph|p thử và sai của 

em luôn luôn có số lần giải nhiều hơn số kết quả đạt được rất nhiều. 

Còn rất nhiều cái mà em không thể nêu lên được bởi vì môn học này giúp em mở 

mang tầm nhìn rất nhiều về cuộc sống, công việc của mình v{ cũng bởi vì cuộc đời là 

chuỗi các vấn đề m{ cũng l{ một thể thống nhất cho nên vấn đề trong công việc cũng 

là vấn đề trong cuộc sống v{ ngược lại, chúng ta phải tìm cách giải quyết thế nào, sao 

cho hệ ít thay đổi mang lại hiệu quả tối ưu v{ nhất là sử dụng nguồn dự trữ sẵn có 

trong hệ, đặc biệt l{ “nguồn dự trữ trời cho không mất tiền”. 

Hàng ngày, sau mỗi buổi học em gặp bạn bè, người thân và kể lại những gì đ~ 

được học, giải thích và nêu lên một vài ví dụ mà thầy nêu ở lớp thì em thấy rằng 

những người đó tỏ vẻ thích thú và có ấn tượng tốt về môn học này, em hy vọng môn 

học này sớm muộn gì nó cũng sẽ được phát triển rộng khắp ở nước ta v{ được mọi 

người đón nhận nhiệt tình. 

Trước đ}y mỗi s|ng em thường có thói quen như sau: s|ng dậy làm vệ sinh cá 

nh}n sau đó giặt đồ và cuối cùng là nấu nước để ăn mì gói. Với những công việc trên 

thời gian để thực hiện điều này là gần 1 giờ do đó em phải dậy sớm để kịp giờ đi l{m. 

Nhưng từ khi học xong các nguyên tắc thủ thuật em nghĩ tại sao mình không áp dụng 

nguyên tắc liên tục t|c động có ích? Thế là em sắp xếp lại như sau: S|ng dậy, bỏ quần 
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áo vào máy giặt bấm nút, bắc ấm nước lên bếp sau đó đi l{m vệ sinh cá nhân. Sau khi 

vệ sinh c| nh}n xong thì nước vừa sôi, l{m mì ăn. Khi ăn xong thì đồ cũng đ~ giặt 

xong. Thêm v{o đó em còn có thể xem báo nữa. Qua ứng dựng trên em thấy được 

hiệu quả tối ưu của việc sắp xếp công việc cho hợp lý. Không cần phải dậy sớm và giờ 

đi l{m cũng thong thả hơn. 

Còn nhiều ứng dụng khác nữa mà em áp dụng trong cuộc sống tuy không nhiều, 

không cao siêu nhưng nó chứng tỏ sự suy luận sáng tạo tìm ra giải pháp hay nhất để 

giải quyết vấn đề. 

Khóa học sơ cấp đ~ xong, kiến thức được thu thập nhưng sao m{ ít qu|, khóa 

học mau quá, em rất muốn được tiếp thu thêm nữa, được lĩnh gi|o những phương 

pháp, những cách thức của thầy để em trau dồi học hỏi nhằm có thể ứng dụng trong 

cuộc sống, trong công việc sao cho không ảnh hưởng đến điều thứ 19. Em mong rằng 

đất nước ta sẽ phát triển, thay đổi mọi thứ nhờ vào những con người biết vận dụng 

phương ph|p luận sáng tạo để l{m thay đổi đất nước. 

 Nguyễn Quốc Bảo (chuyên viên bảo hiểm, học khóa 150): 

Trước đ}y, tôi đ~ cố công tìm tòi các loại sách báo thiên về “đối nhân xử thế”, v{ 

cố tìm ra những cơ hội để áp dụng v{o đời sống h{ng ng{y, nhưng kết quả chẳng thu 

lượm được bao nhiêu. Tôi cho rằng thế giới này rộng lớn quá, những gì tôi đọc được, 

học được coi như muối bỏ biển, thế là tôi nằm ườn người ra sau 08 giờ đem th}n x|c 

này gửi vào công việc – điều m{ trước đ}y 02 năm tôi khinh ghét thậm tệ. Rồi đến 

một ng{y m{ tôi cho l{ bước ngoặt trong đời, tôi được cho “thăng chức” khi phải 

c|ng đ|ng luôn công việc giải quyết thắc mắc đối với các khách hàng nữ khó tính tại 

sở làm. Tình huống hiện hữu này khiến tôi bị stress cực độ đến nỗi suốt cả 17 ngày 

liên tiếp, c|c người đẹp khách hàng nhìn vào hai mắt quầng thâm của tôi rồi tuôn 

một tràng: Anh có vấn đề rồi!!! Mọi nỗ lực của tôi giờ đ}y l{ ép mình ngủ một giấc dài 

bằng hai viên thuốc ngủ màu xanh – cái màu sắc m{ tôi ghét cay đắng hơn cả công 

việc hiện tại. Tôi ghét công việc nhưng kh|ch h{ng lại “thương” tôi, một ngày nọ tôi 

nhận được một mẩu giấy nhỏ xíu về khóa học PPLST từ một bà lớn hơn tôi con gi|p. 

Tôi thầm cảm ơn b{ sau khi đ~ có một giấc d{i gượng ép. 

Vậy đó, tôi đ~ mau chóng “ngộ” được những nguyên tắc, quy luật mới mẻ từ lớp 

học PPLST. Giống như ph|t hiện ra tia sáng cuối đường hầm, mừng rỡ pha lẫn hân 

hoan, tôi mau chóng lấy lại phong độ riêng của mình trong công việc, sau hơn 04 

tuần học tập v{ suy nghĩ. Điều này chứng tỏ rằng mọi thứ tôi tiếp thu gần đ}y từ lớp 

PPLST có tác dụng hơn những gì hai năm qua tôi thử nghiệm v{ 05 năm tôi cõng 

trên lưng khi đến giảng đường. Không biết rằng những người đẹp dễ nổi nóng xung 
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quanh tôi có nhận ra tôi đ~ kh|c trước như thế nào không? Có lẽ hơn bao giờ hết, tôi 

cảm thấy rất tự tin khi bắt đầu một ngày mới và yên vị sau bàn làm việc. 

Tôi đ~ có thông tin về khóa học PPLST thật bất ngờ từ một khách hàng dễ 

thương. Lúc đầu tôi không định tham dự ngay vì cho rằng sẽ tự xoay sở được, không 

biết tại sao lúc đó tôi lại có ý nghĩ như vậy, tính ì l{m đầu óc tôi xám xịt không thể 

nghĩ ra c|ch mềm dẻo để khắc phục stress của tôi h{ng ng{y đồng thời làm giảm 

stress của các vị kh|ch kia. PPLST đ~ giúp tôi rất nhiều. Tôi muốn được l{ người có 

học thức hiểu theo nghĩa đầy đủ của từ này. 

 Nguyễn Thị Minh Hiếu (kỹ sư thiết kế, học khóa 150): 

Tôi đến với khóa học Phương ph|p luận sáng tạo thứ 150 này một c|ch kh| đột 

ngột, vì công ty nơi tôi đang l{m việc có cử một số nh}n viên đi học, nhưng v{o giờ 

chót gi|m đốc bảo tôi thay cho một người khác vì bận không dự học được. 

Sự thay thế này quả là may mắn cho tôi, vì qua từng buổi học, với sự truyền đạt 

rất sinh động của các thầy, tôi dần dần nhận thấy môn học này thật sự cần thiết cho 

tôi. Từ khi v{o đời qua bao nhiêu năm nay có lẽ đ}y l{ kiến thức quan trọng nhất mà 

tôi chưa được trang bị. Tôi l{ người có nhiều ước mơ v{ ho{i b~o, tôi cũng có một 

nghề nghiệp khá tốt trong xã hội, thế nhưng kể từ khi ra trường cho đến nay tôi đ~ 

không đạt được những gì mình hằng tâm nguyện. Tôi cứ trượt dài trong khi các bạn 

tôi càng ngày, càng vững vàng trong sự nghiệp, tôi cảm thấy hụt hẫng và mất tự tin 

rất nhiều. Tôi suy nghĩ, suy nghĩ m~i để tìm nguyên nh}n v{ cũng tìm được nhiều 

nguyên nhân, tuy nhiên nguyên nhân quan trọng nhất thì tôi chỉ mới nhận ra sau khi 

học về tính ì tâm lý. Thì ra do tôi quá cầu to{n m{ ý chí thì không đủ mạnh để thực 

hiện những gì mình mong muốn, nói c|ch kh|c l{ do không “liên tục t|c động có ích” 

và tôi không làm việc gì đến nơi đến chốn. Có thể nói rằng mỗi giờ học ở lớp PPLST là 

một bài học rất thực tiễn cho tôi, giúp tôi nhận thức rõ r{ng hơn những gì m{ trước 

nay tôi mơ hồ. Bài học tuy không nhiều, nhưng tôi nghĩ phải qua một thời gian người 

ta mới thấm nhuần để mà áp dụng vào từng trường hợp riêng của mỗi người. Riêng 

tôi chắc chắn rằng tôi sẽ áp dụng trước tiên để giải quyết bài toán quan trọng nhất 

của tôi hiện nay l{ x|c định việc nào cần phải thực hiện trước, v{ sau đó sẽ áp dụng 

vào nghề nghiệp để tìm ra phương |n tối ưu cho những thiết kế của mình. 

Theo tôi, môn học này là nền tảng của sự th{nh công, nên được xem như một 

môn học chính thức từ đầu những năm trung học phổ thông. Vì lứa tuổi n{y đ~ có thể 

tiếp thu rất tốt nội dung, kiến thức của PPLST để bước v{o đại học đạt hiệu quả học 

tập, sáng tạo cao hơn. Đối với Trung tâm, tôi nhận thấy các thầy rất tâm huyết với 

môn học và truyền đạt rất tận tình, dễ hiểu. Tôi mong rằng Trung tâm sẽ càng ngày 
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càng lớn mạnh, lớp học rộng r~i tho|ng m|t hơn cho lớp học viên sau này. Tôi rất 

c|m ơn c|c thầy đ~ dạy cho tôi kiến thức quý báu PPLST. Xin trân trọng kính chào. 

 Thái Nhật Thanh (sinh viên, học khóa 150): 

Em đến với lớp học một cách tò mò do một lần tình cờ em đọc được một mẩu 

quảng cáo nhỏ trên báo Tuổi Trẻ. Bởi vì từ trước đến nay, em chưa hề nghe ai nói 

đến dạy và học c|ch suy nghĩ s|ng tạo như l{ một môn khoa học độc lập. Sau đó, em 

quyết định ghi danh và không ngờ môn học đ~ đem lại cho em nhiều kiến thức mới lạ 

và bổ ích đến thế, đặc biệt đ~ thay đổi c|ch suy nghĩ theo thói quen trước đ}y của em. 

Sau khóa học, em đ~ biết được tại sao mình học bài lâu thuộc mà lại mau quên, 

chỉ giải được các bài toán quen thuộc còn khi gặp những bài toán khó, lạ, dùng cách 

l{m thông thường không ra em dùng phương ph|p thử và sai, nếu không ra thì thôi. 

Em cũng hiểu được tại sao mình không có một ý tưởng một lời giải nào hay cả. Hiện 

nay, khi gặp một bài toán, vấn đề cần giải quyết em cố gắng nhìn nó một cách tổng 

qu|t, dưới nhiều chiều v{ đặt ra các câu hỏi, tận dụng những dữ kiện có sẵn trong hệ 

để đưa ra lời giải và dự đo|n được những bài toán có thể nảy sinh. Khi giải bài toán, 

em thực hiện theo từng bước rõ ràng chứ không còn theo lối mò mẫm, thử và sai mất 

nhiều công sức nhưng không đạt kết quả. Đặc biệt, áp dụng nguyên tắc thực hiện sơ 

bộ em đ~ đọc b{i trước ở nh{, do đó khi lên lớp nghe thầy giảng em tiếp thu rất mau. 

Trong công việc hàng ngày, em sắp xếp giải quyết các công việc theo các nguyên tắc 

thủ thuật, chú ý sử dụng các nguồn dự trữ có sẵn trong hệ nên công việc khá trôi 

chảy v{ em dư được một khoảng thời gian đ|ng kể. 

Khóa học đ~ trang bị cho em một lượng kiến thức tổng hợp tương đối lớn và một 

phương ph|p suy nghĩ khoa học, hiệu quả. Từ đó, em thấy được việc giải quyết vấn đề 

và ra quyết định trong cuộc sống hàng ngày không còn là chuyện đau đầu, là bể khổ 

nữa mà là một công việc đầy thú vị và cuộc đời không còn là bể khổ nữa mà là bể 

sướng. Khóa học không chỉ đưa ra những kiến thức trong lĩnh vực kỹ thuật mà còn 

trong mọi lĩnh vực từ giao tiếp, tâm lý, nghệ thuật, kinh doanh cho đến các vấn đề về 

gia đình, x~ hội. Đặc biệt, việc áp dụng tư duy hệ thống vào trong công việc hàng 

ngày rất có lợi. Tư duy hệ thống ảnh hưởng lên mọi hoạt động của con người như 

giao tiếp, đạo đức, lối sống, c|ch cư xử, h{nh động. Với màn hình 9 hệ, em thấy được 

quá khứ v{ tương lai của vấn đề. Từ đó đưa ra quyết định dễ dàng và quyết định đó 

sẽ không gây hậu quả xấu trong tương lai, ph|t hiện được những vấn đề nảy sinh 

trong tương lai m{ từ đó có biện pháp dự phòng kịp thời. 

Sau khóa học, em còn nhận ra rằng đ}y l{ một môn khoa học cơ bản nhất, đưa 

ra phương ph|p học tốt các môn khác, mà lẽ ra chúng em phải được học đầu tiên. 
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Hiện nay, thế giới đang bước vào làn sóng thứ tư, thời đại hậu tin học, thời đại mà 

phương ph|p luận sáng tạo được chú ý và học một cách rộng rãi. Nên phát triển môn 

khoa học này sao cho nó càng ngày, càng gần gũi với mọi người, để có ý tưởng giải 

quyết vấn đề và ra quyết định một cách ích lợi nhất, tốt nhất, tránh lối suy nghĩ mò 

mẫm, thử và sai và nhất l{ tr|nh được sự lãng phí lớn về thời gian, tiền bạc, công 

sức. Ở Singapore hiện nay, chương trình học của học sinh đang được cắt giảm để 

dành thời giờ cho việc học sáng tạo. Còn ở Việt Nam vẫn còn việc dạy và học theo 

phương ph|p truyền thống. Từ học sinh phổ thông cho đến cả sinh viên đại học vẫn 

chủ yếu là nghe giảng, đọc rồi ghi chép. Ở học sinh cấp một, giáo viên bảo viết 1+2 là 

các em viết 1+2 chứ không dám viết 2+1 vì sợ làm khác cô, cô sẽ la. Từ đó g}y ra cho 

các em một tính ì tâm lý và trạng thái lo sợ, không dám làm bất kì việc gì khác lời cô 

nói, trí tưởng tượng sáng tạo của các em không thể phát triển được. Theo em, cần 

đ{o tạo ngay một lực lượng gi|o viên để dạy phương ph|p luận sáng tạo cho học 

sinh, sinh viên các cấp, có thể ngay từ cấp một, sao cho phù hợp với trình độ và lứa 

tuổi của các em. Tạo cho các em một phương ph|p luận sáng tạo đúng đắn ngay từ 

nhỏ, giúp phát triển trí tưởng tượng và tính nhạy bén tư duy, năng lực sáng tạo 

trong học tập v{ năng lực giải quyết vấn đề trong cuộc sống. 

 Lê Thanh Thư (sinh viên tin học, học khóa 192): 

Năm 1997, khi còn l{ sinh viên năm thứ nhất Trường đại học khoa học tự nhiên, 

tôi có thấy thông tin về Trung tâm Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật (TSK) trên bảng 

thông tin của trường. Lúc đó, “Phương ph|p luận sáng tạo” nghe có vẻ “xa xôi” qu|, 

nên tôi cũng chưa quan t}m đến nhiều. Sau đó trong qu| trình học tập và trong cuộc 

sống gặp một số khó khăn như: l{m thế n{o để tiếp thu bài tốt nhất? vấn đề sắp xếp 

thời gian sao cho hợp lý và cả cách ứng xử với các tình huống trong cuộc sống. Lúc 

ấy tôi cứ ngỡ TSK nghiêng nhiều về kỹ thuật. Qua một loạt bài viết trên báo Tuổi Trẻ 

Chủ Nhật như b{i phỏng vấn thầy Phan Dũng, loạt b{i “Chuẩn bị tấm hộ chiếu vào 

thế kỷ 21”. Chuyên mục “Tư duy s|ng tạo” của báo Tuổi Trẻ với các mục như “Tính ì 

t}m lý”, “Giải pháp tức thời”… đem lại cho tôi một cách nhìn mới và thực sự cảm thấy 

thú vị. Cũng trên b|o n{y tôi đọc được một bài viết (không nhớ tác giả) phản đối 

cách giải các bài toán trên mục này và cho rằng cách giải quyết vấn đề đ~ nêu cũng 

chỉ là một hình thức theo lối mòn khác mà thôi. Một phần do tò mò muốn biết hư 

thực ra sao v{ đồng thời tìm hướng đi mới cho mình, tôi quyết định tham gia vào 

khóa học này. Quả thật, bây giờ tôi cảm thấy tiếc là mình sao không học ngay từ khi 

biết nó từ năm 1997. 

Bước đầu làm quen với môn học, phân tích chuỗi “Từ nhu cầu đến h{nh động”. 

Các khái niệm về hệ thống và tính hệ thống, c|c bước giải một bài toán, tính ì tâm 
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lý… giúp tôi hiểu rõ hơn những khuyết điểm của mình, giải quyết một vấn đề áp dụng 

màn hình 9N hệ giúp tôi giải quyết vấn đề trọn vẹn, tìm ra mâu thuẫn (hành chính, kỹ 

thuật, vật lý) để giải quyết vấn đề. Tiếp đến 40 nguyên tắc cơ bản, áp dụng nguyên 

tắc liên tục t|c động có ích, thiết lập quan hệ phản hồi, phân nhỏ… v{o lớp dạy kèm 

của mình tôi thấy buổi học nhẹ nhàng vui vẻ hẳn đi. Tôi l{m gia sư cho hai đứa lớp 9 

và lớp 4. Với chương trình chuẩn bị thi tốt nghiệp lớp 9 v{ đứa lớp 4 thì học bán trú 

cả ng{y, thường buổi tối hai đứa rất mệt mỏi, chúng sợ, dị ứng với những bài tập dài. 

Chưa đọc b{i to|n đ~ sợ, thế là tôi phân nhỏ bài toán và phân nhỏ buổi học. Giữa giờ 

hay kể chuyện cười, cho một loạt các bài toán cho chọn lựa 3 hay 2 trong 10. Sau đó 

l{ “thiết lập quan hệ phản hồi”: hỏi xem hai đứa có thích cách dạy không? Muốn học 

gì? Không thích gì? Thời gian dạy có hạn nên một trò làm bài thì một nghe giảng (kết 

hợp). Sau một tuần hai đứa cảm thấy học dễ chịu hơn, thoải m|i hơn trước. Trong 

sinh hoạt hằng ngày, chẳng hạn như việc nấu ăn, công việc nhà, các nguyên tắc “kết 

hợp, tách khỏi, thực hiện sơ bộ…” giúp tôi sắp xếp thời gian hợp lý hơn, rút ngắn thời 

gian không cần thiết. 

Trong học tập, học ngoại ngữ các nguyên tắc n{y cũng đem lại nhiều ích lợi. 

Môn học n{y cũng giúp tôi tìm ra đ}u l{ m}u thuẫn chính của vấn đề cần giải 

quyết, loại các thông tin nhiễu, chú trọng sử dụng những c|i m{ trước kia mình ít để 

ý đến như sử dụng nguồn dự trữ không mất tiền, quan t}m đến tính hệ thống của hệ, 

giải pháp phải l{m thay đổi hệ ít nhất. 

C|c phương ph|p tích cực hóa tư duy như phương ph|p đối tượng tiêu điểm, 

phân tích hình thái dễ sử dụng và dễ áp dụng được ngay. Phương ph|p c|c c}u hỏi 

kiểm tra, n~o công, Synectics đòi hỏi cao hơn. Quy luật phát triển của các hệ thống kỹ 

thuật, sơ đồ khối TRIZ, cuộc đời hệ kỹ thuật giúp tôi hiểu rõ, hoàn thiện hơn c|c “lời 

giải” cho c|c b{i to|n của mình hay giúp tôi định hướng c|c “lời giải” của mình. 

Điều đầu tiên mà tôi thấy ích lợi từ môn học này là nắm rõ những quy luật để tìm 

hiểu bản th}n tìm ưu nhược điểm của mình để phát huy hay khắc phục v{ hơn cả là 

chiến thắng bản thân. Khả năng xử lý thông tin, t|ch thông tin “nhiễu” ra khỏi thông 

tin chính. 

Để khỏi quên môn học này, tôi viết bản tóm tắt sơ đồ rút gọn giải quyết vấn đề 

d|n lên tường nơi b{n học, soạn ra “một phương ph|p học Anh văn”, “phương ph|p 

tiếp thu b{i” cho riêng mình. Trước đ}y, tôi sống rất cảm tính, giải quyết vấn đề bắt 

nguồn từ tình cảm. Bây giờ tôi thấy mình cần kiên định hơn, t|ch xúc cảm ra khỏi suy 

nghĩ của mình. Tiếp theo là những thông tin hàng ngày tôi bắt đầu “ph}n loại”, ban 

đầu gặp nhiều khó khăn, thế là bắt đầu lật sách. Tôi tin rằng nếu tôi áp dụng hàng 
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ngày tôi sẽ đạt được nhiều tiến bộ. 

Tôi cho rằng môn học này có ích cho mọi người, gần như mọi lứa tuổi với những 

mức độ khác nhau. Từ c|c món đồ chơi hay c|c trò chơi cho c|c em thiếu nhi, tạo 

tâm lý háo hức tìm hiểu cái mới lạ, phát triển trí tưởng tượng, ham thích sự sáng 

tạo. Lứa tuổi cấp 2, 3 lại càng cần thiết, giúp học sinh loại bỏ cách học thuộc lòng, 

học thụ động, biết học bằng chính sức mình để khi v{o đại học không bị hụt hẫng, khi 

tiếp xúc môi trường mới, hoặc nếu không v{o đại học thì cũng biết cách giải quyết 

vấn đề trong cuộc sống. Tôi tin rằng nếu áp dụng môn học cho mọi cấp lớp, môn này 

không chỉ giúp sáng tạo ra cái mới mà còn giúp hoàn thiện nh}n c|ch con người. Tôi 

nghĩ rằng mặc dù hiện nay các thầy có phần đơn độc trong việc dạy môn này ở nước 

ta nhưng với nhu cầu thực tế của mỗi người hiện nay, Trung tâm càng ngày càng 

được biết đến nhiều hơn. Như vậy l{ đ~ “thực hiện sơ bộ” cho sự phát triển của môn 

học trong tương lai. 

 Phạm Chí Hòa (tốt nghiệp đại học, học khóa 197): 

Tôi là một sinh viên vừa rời giảng đường đại học không lâu, và hiện đang l{ 

nhân viên phòng thiết kế của một công ty cơ khí tư nh}n. Khi đọc tờ quảng cáo trên 

báo Tuổi Trẻ, tôi đ~ chú ý đến mẩu thông tin chiêu sinh của lớp “Phương ph|p luận 

sáng tạo”. Hơi ngạc nhiên và thắc mắc nhưng tôi vẫn cảm thấy đ}y l{ môn học sẽ có 

ích cho công việc của mình hiện tại cũng như sau n{y với suy nghĩ “đ}y l{ môn học 

không mới nhưng rất mới”. 

Sau hai tháng theo học, dù có nghỉ 2 buổi bắt buộc (do yêu cầu công việc) nhưng 

tôi cũng đ~ thu hoạch được khá nhiều điều. Chính những thu hoạch n{y đ~ giúp tôi 

giải quyết được một số bài toán trong công việc v{ giúp tôi có được những c|ch nghĩ 

kh|c rõ r{ng hơn, thông suốt hơn đối với một số việc xảy ra xung quanh tôi. 

Công việc của tôi – một người thiết kế - luôn đòi hỏi phải tạo ra những sản phẩm 

mới, có tính ích lợi hơn so với sản phẩm cũ (gi| th{nh nguyên-nhiên liệu sản xuất rẻ 

hơn, hoặc dễ sản xuất hơn, hoặc có nhiều tính năng sử dụng hơn…). Nhờ những thu 

hoạch từ môn học, trước hết, tôi hiểu rõ và cặn kẽ hơn về cái gọi l{ “tính ỳ t}m lý” để 

có thể khắc phục hoặc chí ít là hạn chế được nó. Chẳng hạn khi tôi thiết kế để sản 

xuất hàng loạt sản phẩm A trong một thời gian dài, rồi sau đó với yêu cầu để thiết kế 

cho sản xuất sản phẩm B thì “mức lưu giữ” của sản phẩm A qu| l}u trong đầu khiến 

người thiết kế dễ dẫn đến bị liên tưởng đến sản phẩm A trong quá trình thiết kế sản 

phẩm B, từ đó dẫn đến những “lầm lẫn” đ|ng tiếc và gây lãng phí. Nhờ biết được điều 

n{y nên tôi đ~ tr|nh được nhiều “lầm lẫn” kiểu đó, m{ c|c đồng nghiệp tôi vẫn hay 

mắc phải. 
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Cũng như |p dụng đúng nguyên tắc “cầu tròn hóa” trong việc bẻ cong và tạo 

nhiều đường gấp khúc cho đường chạy và truyền động của xích v{ băng tải m{ tôi đ~ 

thành công trong việc giải bài toán thu gọn v{ tăng công suất cho dây chuyền sản 

xuất của một công ty sản xuất mì ăn liền. 

Chỉ một vài thu hoạch của tôi cũng đ~ thấy được tính ích lợi của môn “Phương 

pháp luận sáng tạo” nhưng thật đ|ng ngạc nhiên l{ đến nay tôi mới được biết đến 

môn này. Cố tìm hiểu rộng thêm một chút thì tôi mới được biết môn này chỉ được dạy 

ở cấp học cao học, còn ở cấp học đại học chỉ mới được dạy ở một trường đại học! 

Theo tôi, đ}y phải là môn học cho tất cả mọi người và phải được học càng sớm càng 

tốt. Tuy nhiên phải tùy cấp học từ thấp đến cao mà có một chương trình học áp dụng 

phù hợp cho từng cấp học. Chẳng hạn, cấp mẫu giáo thì học môn học này dưới dạng 

c|c trò chơi mang tính tìm tòi, s|ng tạo đến cấp học tiểu học, trung học… thì n}ng 

dần độ khó, tính tư duy v{ tính thực tiễn của môn học dần lên. Đ~ có nhiều cuộc cải 

cách giáo dục, và tôi hi vọng biết đ}u trong cuộc cải cách sắp tới trong chương trình 

giáo dục nước ta có thêm môn “Phương ph|p luận sáng tạo” hoặc tương tự như thế. 

 Ho{ng Văn T}n (b|c sỹ, phó khoa ngoại, Bệnh viện đa khoa trung t}m 

Tiền Giang, học khóa 200): 

Sau khi nghe thông báo của Ban gi|m đốc Bệnh viện đa khoa trung t}m cử đi học 

lớp phương ph|p luận sáng tạo, tôi nghĩ rằng mình đ~ lớn tuổi so với những người 

trong khóa học, ra trường cũng đ~ 24 năm trong nghề y khoa ở khoa ngoại liên tục. 

Khi nhập học tôi cứ nghĩ rằng học phương ph|p luận sáng tạo để làm gì trong khi 

công việc khác ở cơ quan, ở nhà cứ bộn bề. Khi học buổi đầu tiên được 4 tiết, tôi thực 

sự hoàn toàn bất ngờ vì những suy nghĩ lúc đầu là một tính ì tâm lý của bản thân tôi. 

Và cứ thế càng học càng cuốn hút tôi và tôi không bỏ sót một giờ n{o. Điều cảm nhận 

đầu tiên học phương ph|p luận sáng tạo không chỉ áp dụng tốt trong lĩnh vực khoa 

học kỹ thuật mà cả các lĩnh vực kh|c như giao tiếp, kinh doanh, học tập. Học phương 

pháp luận sáng tạo thực sự là học phương ph|p suy nghĩ để giải quyết các bài toán 

m{ tôi thường gặp trong cuộc đời. Bản thân chỉ nuối tiếc tại sao không được học lúc 

tôi 20 tuổi. 

Tôi xin nêu một ví dụ thực tế của đời tôi: tôi mua một căn nh{ nhỏ trong hẻm 

năm 1984, một trệt, một lầu. Sát vách nhà tôi về phía bắc cũng có một căn nh{ ban 

đầu l{ nh{ l| sau n{y cũng x}y một trệt, một lầu. Giữa hai căn nh{ có một miếng đất 

chiều dài 2,2m, chiều rộng 1,4m (nguyên trước đ}y l{ một ngôi mộ mà chủ nhân của 

nhà bên cạnh được phép bốc mộ đưa lên chùa). Diện tích miếng đất này nằm trong 

diện tích nhà của tôi. Khi nhà bên cạnh xây nhà thì chủ nhân dùng miếng đất đó l{m 
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cầu thang lên lầu. Mặc dù tôi đ~ chủ động thảo luận, bàn bạc xin mua lại miếng đất 

đó nhưng chủ nhân nhà bên cạnh không chịu, tôi dùng mọi biện ph|p để thuyết phục 

những cũng ho{n to{n thất bại. Nhiều người bà con xung quanh nói với tôi rằng gỡ 

một tấm tôn của nh{ tôi khi mưa nước sẽ đầy nhà bên cạnh nhưng không, tôi không 

được phép l{m điều đó. 

Sau khi tốt nghiệp lớp học phương ph|p luận sáng tạo tôi và những người đồng 

nghiệp của tôi ứng dụng ngay những bài học đ~ học v{ tư duy hệ thống… 

Khả năng n{y xuất phát từ đ}u, từ lúc nào? 

Kết quả cần đạt được theo ý muốn? 

Đặc điểm n{o thay đổi được? 

Đặc điểm n{o không thay đổi được? 

Những chi phí cho phép? 

Phát biểu bài toán ở mức ba hệ trên. 

Phát biểu bài toán ở mức ba hệ dưới. 

Phát biểu bài toán ở mức ba hệ trên, dưới sau khi tác động của đòi hỏi thay đổi… 

Cuối cùng tôi đ~ th{nh công mua lại được miếng đất trong sự thỏa thuận của 2 

bên. Rất nhiều việc nho nhỏ khác trong Khoa, Phòng, trong đời sống mà tôi dựa vào 

kiến thức PPLST học được, áp dụng cũng th{nh công. Bạn lúc n{o cũng bận nhưng 

đừng thờ ơ với sự khẩn thiết chính đ|ng của ai đó cần đến mình, đó l{ c|i tình v{ suy 

cho cùng cái tình này sẽ cho ta nhiều cơ hội tốt, tính sinh lợi chậm nhưng lại bền. Bạn 

khi đi đến đ}u, ở bất cứ đ}u, l{m bất cứ điều gì hay gặp bất cứ ai dù thời gian rất 

ngắn hãy kịp ươm lại nơi đó c|i tình rồi chính ta sẽ có ngày hái quả. 

Thước đo cuộc đời con người không chỉ ở chiều dài của nó mà còn ở hiệu suất sử 

dụng tốt cuộc đời. 

Trong xã hội ng{y nay thường có ý kiến cho rằng người có văn hóa l{ người có 

nhiều kiến thức. Quan điểm n{y chưa hẳn đúng đắn bởi rất có thể nó xuất phát từ 

một cái nhìn phiến diện về giá trị văn hóa. Bởi vì nói cho cùng thì tri thức cũng chỉ là 

điều kiện cần chứ không phải l{ điều kiện đủ để thực hiện một mục đích n{o đó. Do 

đó phải biến những kiến thức đ~ học để trở thành giá trị về tinh thần, trở thành 

phẩm chất của mỗi con người. 

Nên đưa môn học PPLST vào cho học sinh từ lớp 10 trở lên và tất nhiên tôi muốn 

cơ quan mở một lớp trung cấp về phương ph|p luận sáng tạo. 
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Thay cho lời kết: 

Do yêu cầu mưu sinh lập nghiệp, mỗi người đ~, đang v{ sẽ phải đảm đương một 

trọng tr|ch n{o đó trong x~ hội. Dù ở cương vị nào nếu muốn kết quả công việc được 

hoàn hảo thì người đó bắt buộc phải vượt qua giới hạn của chuyên môn, nơi m{ 

những kiến thức về tư duy s|ng tạo phát huy thế mạnh của nó. Có như thế mỗi chúng 

ta sẽ không chỉ là một người lao động có chuyên môn cao mà còn là một người có 

năng lực sáng tạo. 

 Nguyễn Thị Thanh Vân (giảng viên Đại học an ninh, học khóa 204): 

Gia đình tôi có 4 người theo học các khóa học “phương ph|p luận sáng tạo” do 

Trung tâm tổ chức (tôi l{ người cuối cùng). Trước đ}y tôi đ~ được giới thiệu các 

thông tin về khóa học nhưng chưa có điều kiện tham gia. Hiện tôi đ~ tốt nghiệp đại 

học v{ được giữ lại làm công tác giảng dạy. Khi đọc báo thấy Trung tâm chiêu sinh 

khóa mới, tôi quyết định theo học. Tôi cảm thấy “tiếc hùi hụi” vì đ~ không tiếp cận 

sớm môn học này. Tôi cứ trăn trở “gi| như… gi| như…” 

Tuy chỉ gói gọn trong 60 tiết nhưng những gì mà các thầy truyền đạt quả là có 

giá trị vô cùng. Với bản th}n tôi, “phương ph|p luận sáng tạo” (PPLST) đ~ mở ra 

cánh cửa tri thức, vốn trước đ}y có c|i gì đó l{m nó không thể mở toang ra khiến tôi 

nhiều phen gặp bao khó khăn. Giờ đ}y, tôi đ~ “thu hoạch” được rất nhiều điều. Tôi đ~ 

hiểu rõ hơn “thế nào là sáng tạo”, chứ không phải nghĩ hời hợt như trước đ}y. Tôi 

thường cho rằng: sáng tạo là cái gì đó rất cao siêu, không mấy ai có thể sáng tạo 

được. Nhưng đến bây giờ, quả là không ngoa khi nói rằng: ai đ~ tham gia lớp học 

n{y đều có thể sáng tạo. Hay như bản th}n tôi được nhiều người khen là thông minh 

(nhưng thú thật là tôi không bao giờ nghĩ như vậy) trong cách giải quyết khi gặp vấn 

đề rắc rối và khi học môn n{y, tôi đ~ học được c|ch tư duy “b{i bản”, nhìn nhận vấn 

đề có phương ph|p hơn, nhìn thấy những cách giải quyết của tôi trước đ}y th{nh 

công chỉ là sự mày mò và có một ít may mắn. 

Tôi rất t}m đắc với ý nghĩa của môn học PPLST, cho tôi thấy mối tương quan 

giữa số lượng các vấn đề chuyên môn và vấn đề xã hội, vốn trước đ}y tôi chỉ nghĩ đến 

phần lớn các vấn đề chuyên môn. Tôi nhận thấy trong cách giải quyết các tình huống 

có vấn đề của mình, hiện diện phương ph|p “thử v{ sai” rất nhiều lần khiến mình 

mất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc… V{ c{ng thấm thía hơn: cứ với cách giải 

quyết trên, dẫn đến ra quyết định sai, áp dụng sai, gây ảnh hưởng đến bản th}n, đến 

người khác và toàn xã hội. 

Việc “hiểu” một vấn đề (trước đ}y) cũng không mấy khiến tôi phải chú trọng, tôi 

cứ tập trung xem cách giải quyết như thế n{o nên “thử v{ sai” rất nhiều lần. Tôi nhận 
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thấy mình đ~ xem thường việc “hiểu” v{ cần phải thay đổi cách nhìn, cần phải dành 

thời gian xứng đ|ng cho việc hiểu. Tôi đ~ nhận thức được tính hệ thống của mọi vấn 

đề, giúp cho việc xem xét các vấn đề có hệ thống hơn, thấy được mối liên kết giữa các 

yếu tố trong một hệ thống, xem đ}y l{ nguyên tắc giải quyết các bài toán, khắc phục 

được nhược điểm: chỉ hay chú ý đến tiểu tiết, ít thấy mối liên kết giữa các yếu tố. 

PPLST đ~ trang bị cho tôi các thủ thuật sáng tạo là công cụ “vạn năng” giúp giải 

quyết các vấn đề xã hội hay chí ít cũng đ~ cho tôi hướng giải quyết vấn đề, mà quan 

trọng nhất l{ c|i “hướng” n{y, nếu anh có hướng giải quyết đúng, tư duy có phương 

pháp sẽ giúp anh rất nhiều trong việc giải quyết các bài toán. Trong từng thủ thuật 

lại nêu lên những điều có thể trở thành nguyên tắc “sống và làm việc”: sống phải có 

đích để hướng tới, trong cuộc sống phải đầu tư nhiều biến số nhưng không phải tràn 

lan mà phải có tư duy đầu tư chiến lược; xem xét một vấn đề, một con người phải 

toàn diện, tránh lối nhìn, đ|nh gi| phiến diện; quyết tâm phấn đấu hơn nữa trong 

học tập, n}ng cao trình độ ngày càng tự phấn đấu, tự học tập, coi học tập là suốt đời; 

khắc phục tính ì t}m lý, không được giữ thành kiến mà phải bao dung. 

Đặc biệt c|c phương ph|p tích cực hóa tư duy s|ng tạo cũng như c|c quy luật 

phát triển hệ thống đ~ mang lại những giá trị nhận thức vô cùng lớn, trang bị kỹ 

càng và sâu sắc hơn phương ph|p, c|ch thức nhìn nhận, giải quyết vấn đề và ra 

quyết định, nhất là trong việc tìm kiếm lời giải. 

Đối với bản thân tôi, với những gì thu hoạch được sau khi học PPLST, tôi sẽ cố 

gắng đem hiểu biết của mình áp dụng vào công tác giảng dạy, nghiên cứu cũng như 

c|ch cư xử với mọi người trong xã hội. Đặc biệt với công tác giảng dạy, nghiên cứu 

thì PPLST vô cùng có ý nghĩa, giúp tôi có th|i độ, h{nh động đúng đắn để đạt hiệu 

quả cao trong công việc, có cách nhìn hệ thống: phải chuẩn bị các mặt nội dung, 

phương ph|p, c|ch thức truyền đạt thật sự sinh động, phù hợp với các bạn sinh viên, 

có c|ch đ|nh gi| sinh viên kh|ch quan, có phương ph|p nghiên cứu khoa học hiệu 

quả, biết phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề v{ đề ra giải pháp. Trong cuộc sống, tôi 

cũng sẽ phát huy những mặt quan hệ tích cực của mình, khắc phục những nhược 

điểm trong c|ch nhìn, cư xử với mọi người để trở thành một người “đ~ học qua lớp 

PPLST”. 

Theo tôi, môn học này vô cùng cần thiết, cần phải phát triển trong xã hội ta. Nó 

không chỉ có giá trị trong giải quyết vấn đề chuyên môn: giúp kinh doanh có lời, được 

trọng dụng vì hoàn thành tốt nhiệm vụ… m{ nó còn giúp giải quyết vấn đề xã hội, 

giúp con người xích lại gần nhau hơn. Tất cả mọi người đều cần thiết phải học môn 

n{y (trên cơ sở đ~ có những kiến thức cơ bản). Tốt nhất là từ cấp III (phổ thông 
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trung học). 

Trên đ}y l{ những gì tôi thu hoạch được sau khi học PPLST. Song tôi chỉ trình 

bày những ý khái quát nhất, nổi trội mà thôi, vì thật sự còn rất nhiều lợi ích mà nếu 

góp nhặt càng nhiều thì rất có giá trị. Xin chân thành cảm ơn c|c thầy và Trung tâm 

đ~ tổ chức khóa học PPLST để cho tôi có cơ hội tiếp cận nguồn kiến thức quý báu này. 

 Phạm Duy Khánh (sinh viên, học khóa 212): 

Vào một buổi chiều mùa hè, tôi đang ở nhà thì anh bạn thân hồi còn học cấp 3 

đến với khuôn mặt rạng rỡ và thông báo cho tôi về một lớp sáng tạo gì đó v{ rủ tôi 

cùng đi học. Tôi nhìn anh tỏ vẻ nghi ngờ về tính thực tế của môn học. Thật ra tôi đ~ 

biết về lớp học này từ trước thông qua b|o chí nhưng những lần bắt gặp các thông 

tin nói về lớp này, tôi chỉ xem qua một cách hờ hững. Vì thế, tôi từ chối và nói anh cứ 

đi học thử xem sao (lúc n{y thông tin trên chưa l{ tri thức đối với tôi nhưng đ~ l{ tri 

thức đối với bạn tôi). 

Hai tháng sau, anh quay lại và kể cho tôi nghe những ích lợi của môn học này và 

lần này thì anh thuyết phục được tôi. Nhờ vào việc học PPLST anh đ~ đưa ra nhiều ví 

dụ, ứng dụng và phân tích cho tôi xem nhiều hiện tượng xung quanh một cách lôgich 

và hiệu quả. 

Ng{y đầu tiên học PPLST, tôi đ~ nhận thấy quyết định không học từ sớm của 

mình thật sai lầm. Khi nghe đến đoạn nói về tình huống vấn đề xuất phát, tôi mới té 

ngửa rằng hóa ra cuộc đời tôi có nhiều vấn đề như vậy và nó cứ lộn xộn, rối tung lên, 

m{ trước đ}y tôi ít khi sắp xếp giải quyết một cách ổn thỏa v{ cũng ít khi tôi giải 

quyết vấn đề mình gặp phải một c|ch “đầy đủ, ổn định và bền vững”. Nhiều khi tôi 

gặp phải những vấn đề m{ mình đ~ gặp phải trong quá khứ nhưng b}y giờ nó lại 

xuất hiện. Khi ra về, đầu óc tôi cứ lan man nghĩ về sự đổi mới: mình đ~ đổi mới 

những gì? Đ~ l{m tốt chưa? C}u trả lời có lẽ l{ chưa. 

Càng học tôi càng cảm thấy có hứng thú với môn học. Tôi đ~ nhận ra được bản 

chất của cái h{nh động m{ mình đ~ v{ đang l{m. Bản chất c|c h{nh động m{ tôi đ~ 

làm chính là do nhu cầu thúc đẩy tôi (ngay cả việc theo học môn học n{y cũng xuất 

phát từ nhu cầu sinh học, xã hội và nhận thức của tôi). Nhu cầu của tôi thì quá nhiều 

nhưng rất lộn xộn và nhiều lúc tôi không biết phải thực hiện h{nh động n{o trước để 

thỏa mãn nhu cầu n{o trước. Vậy mà giờ đ}y tôi đ~ nắm được bản chất, tôi đ~ sắp 

xếp được các nhu cầu của mình theo một thứ tự và ngay lập tức nó đ~ l{m giảm đi 

nhiều vấn đề không đ|ng xuất hiện như trước đ}y m{ tôi đ~ từng trải qua. 

Trước đ}y, tôi nghĩ l{ tư duy thuộc khả năng sẵn có của từng người nhưng b}y 
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giờ thì đối với tôi nó không còn là cái không thể thay đổi. Con người chúng ta, bộ óc 

chúng ta là một hệ thống và muốn cho hệ thống phát triển tốt thì cần phải cải tiến 

các yếu tố hoặc các mối liên kết trong hệ hay nói cách khác là phải thay đổi để cách 

suy nghĩ cho phù hợp các quy luật khách quan. 

Trong quá trình học, điều làm tôi quan tâm nhất đó chính l{ phần bài học về tính 

ì hệ thống mà cụ thể đó l{ c|c r{o cản tâm lý. Từ trước tới giờ, trong quá trình học 

tập, tôi chưa bao giờ chịu thua ai v{ tôi cũng nghĩ rằng thật sự tôi không kém ai cả. 

Theo tôi thì đó cũng l{ một điều tốt giúp tôi luôn vượt qua mọi “đối thủ” trong cuộc 

sống. Tuy nhiên đến bây giờ thì tôi đ~ nhận ra rằng nó đ~ mang lại nhiều tác hại hơn 

l{ nó đ~ mang lại những lợi ích cho tôi. C|ch suy nghĩ thiển cận đó đ~ hạn chế sự tiếp 

thu kiến thức và cách xử sự của tôi rất nhiều. Khi còn nhỏ, do mức độ kiến thức chưa 

nhiều, do đó tôi có thể xem sách báo và tự trang bị cho mình nhiều kiến thức có ích. 

Nhưng c{ng lớn, do sự bảo thủ trong c|ch suy nghĩ đ~ l{m cho tôi học hỏi được rất ít 

từ bạn bè và những người xung quanh mình. Đặc biệt tôi luôn phê phán, chỉ trích mọi 

ý kiến mỗi khi có thể, mọi lúc, mọi nơi. Chính sự phê ph|n đó đ~ l{m việc tiếp thu kiến 

thức của tôi bị chậm lại. Có thể nói tôi bước một bước nhưng bạn bè tôi (chỉ một số 

người, còn lại phần lớn cũng như tôi) bước tới hai bước. Do vậy, hiện nay tôi cảm 

thấy hụt hơi so với nhiều người cùng lứa tuổi trong việc tiếp nhận kiến thức. Nhưng 

sau khi học xong PPLST, tôi tự tin rằng mình sẽ l{m được những điều m{ trước đ}y 

chưa l{m được. Tôi đ~ học được phương ph|p suy nghĩ m{ như nh{ b|c học Landau 

đ~ nói l{ “phương ph|p quan trọng hơn ph|t minh, bởi vì phương ph|p nghiên cứu 

đúng sẽ dẫn đến những phát minh mới, giá trị hơn”. 

Tôi đ~ có c|ch suy nghĩ v{ c|ch nhìn nhận kh|c trước, do đó tôi đ~ |p dụng vào 

các hiện tượng thực tế, khi gặp một hiện tượng, sự vật n{o đó tôi sẽ tìm cách suy 

nghĩ xem nó đ~ xảy ra theo quy luật nào, nguyên tắc n{o để giảm bớt tính ì… Trước 

hết là dựa vào những hiện tượng, sự vật sẵn có để phân tích và áp dụng. Khi đ~ 

nhuần nhuyễn thì sẽ tìm c|ch suy nghĩ kh|c với những gì có thật để tìm ra ý tưởng 

mới và thực hiện những ý tưởng này. 

Đối với những người xung quanh, tôi sẽ tìm cơ hội để thể hiện cho mọi người 

thấy, hiểu và tin rằng PPLST là cần thiết. Vì h{nh động như thế sẽ dễ tạo ra cảm xúc 

với người kh|c hơn l{ bằng lời nói, để từ đó mọi người cùng biết, cùng áp dụng thì 

mới có kết quả tốt. 

Qua quá trình học, tôi thấy rằng môn học này hết sức cần thiết cho sinh viên, học 

sinh và cho tất cả mọi người. Vì nó không phải là môn học trừu tượng m{ ngược lại 

rất thực tế, có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, mọi ngành nghề. Do đó, việc đưa môn học 
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n{y v{o chương trình học l{ điều cần thiết. Môn học PPLST nên được đưa v{o giảng 

dạy ngay từ bậc tiểu học vì như vậy mới có thể làm thấm v{o suy nghĩ của mọi người 

một cách hiệu quả. 

 Nguyễn Phạm Duy Trang (cử nhân luật, học khóa 258): 

Khi còn l{ sinh viên trường Luật, tôi được biết đến như một sinh viên vừa hồng 

vừa chuyên vì vừa là một cán bộ Đo{n năng nổ vừa có thành tích học tập xuất sắc. Và 

có một khoảng thời gian tôi thật sự bằng lòng với chính mình. Tuy nhiên, tôi phát 

hiện ra l{ tôi đ~ dần mất đi thói quen suy nghĩ. Tất cả những việc tôi làm và học 

dường như chỉ là những công việc lặp đi lặp lại mà không có một sự sắp xếp khoa 

học cũng như không hề có sự sáng tạo. Tôi thật sự cảm thấy chán nản. Cho đến khi ra 

trường, tình cờ, trong giờ ra chơi ở lớp học thêm Anh văn của tôi, một người bạn học 

ở Bách Khoa nói với tôi ở Trường đại học khoa học tự nhiên có một lớp học về 

phương ph|p luận sáng tạo. Tôi thấy lạ nên hỏi thêm nhưng người bạn đó nói chỉ 

nghe đại khái là vậy nhưng không rõ như thế nào. Dù không biết thêm điều gì nhưng 

“phương ph|p luận sáng tạo” đ~ thật sự gây sự chú ý của tôi. Tôi hỏi thăm một vài 

người bạn ở trường về lớp học này và quyết định sẽ đi học. Một v{i th|ng sau khi đ~ 

ổn định việc học sau đại học v{ đi l{m, tôi đ~ đến đăng ký học lớp Phương ph|p luận 

sáng tạo v{ đổi mới của Trung tâm Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật (TSK) tại Trường đại 

học khoa học tự nhiên. 

Ngay buổi học đầu tiên, tôi biết rằng sau một thời gian lạc giữa sa mạc, tôi đ~ 

gặp được dòng nước mát, thật sự trong lành. Tôi biết được lớp học n{y đ~ dạy và học 

hơn 20 năm ở đ}y v{ Trung t}m cũng đ~ được thành lập từ năm 1991. Vậy mà trong 

một thời gian d{i tôi đ~ mò mẫm từng bước thử v{ sai để tìm đường đến đích trong 

khi có một con đường đ~ được khai thông từ lâu. Tôi đ~ không biết vận dụng những 

tri thức, những nguồn dự trữ có sẵn. Qua lớp học, mặc dù tôi chưa sử dụng được hết 

những kiến thức đ~ học nhưng trong thời gian ngắn, cuộc sống của tôi đ~ có nhiều 

tiến triển. Vận dụng 40 thủ thuật sáng tạo cơ bản, toán tử KTG, v{ phương ph|p tích 

cực hóa tư duy,… khi gặp một vấn đề (bài toán) trong công việc và cuộc sống, tôi 

không còn cảm thấy nhiều áp lực v{ khó khăn như trước đ}y, có khi tôi còn cảm thấy 

thích thú khi gặp và giải quyết nhiều vấn đề. Tôi tự tin hơn khi phải ra một quyết 

định. Đặc biệt, đối với chuyên môn của tôi, môn học này có hiệu quả tuyệt vời. Ví dụ, 

trước đ}y tôi đ~ được dạy là phải cẩn thận trong khi xem xét các tình tiết của vụ án, 

bao gồm cả tình tiết giảm nhẹ v{ tăng nặng, nhưng khi học về tư duy hệ thống, tôi đ~ 

có thêm một sự nhìn nhận sâu sắc hơn về tầm quan trọng của việc xem xét không 

gian hệ thống, từ đó, việc nhìn nhận, đ|nh gi| một sự việc cũng trở nên chính xác 

hơn. Tôi cảm thấy yêu đời hơn với những điều hết sức bình thường xung quanh mình, 
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bởi đ}u đó luôn thấp thoáng sự sáng tạo thông minh m{ cũng rất gần gũi của con 

người. Từ phương ph|p n~o công (Brainstorming Method), tôi thấy thói quen phê 

bình, nhận xét của bản th}n ngay khi chưa có đầy đủ thông tin là không tốt; việc phê 

bình và tự phê bình luôn được khuyến khích nhưng không phải lúc n{o cũng tốt, phải 

biết cách sử dụng thì hiệu quả mới tối ưu. 

Tôi rất thích tưởng tượng về những gì xung quanh mình, bạn bè tôi hay trêu tôi 

l{ người của thế giới cổ tích nhưng giờ đ}y tôi có đủ cơ sở để tự tin là những điều tôi 

tưởng tượng không phải luôn vô ích, bởi vì “Không có đối tượng vô ích, chỉ có không 

áp dụng đúng phạm vi áp dụng” v{ “Điều một người có thể tưởng tượng ra, người 

khác có thể biến thành hiện thực”. Tôi cũng luôn nhắc nhở mình rằng trong bất kì 

vấn đề gì có thể hãy cố gắng phân nhỏ, tách khỏi để có một bài toán nhỏ nhất v{ đơn 

giản nhất, bởi lẽ sáng tạo v{ đổi mới phải xuất phát từ những điều đơn giản nhất và 

gần gũi nhất. 

Còn nhiều và rất nhiều những ích lợi mà môn học n{y đ~ v{ sẽ đem lại cho bản 

thân tôi và những người khác. Tôi thầm cảm ơn thầy Phan Dũng v{ thầy Trần Thế 

Hưởng đ~ đem hết tâm huyết tình cảm của mình để thành lập và duy trì phát triển 

môn học n{y bao nhiêu năm qua; tôi xin cảm ơn những bài giảng đầy sức thuyết 

phục và nhiệt tình của thầy Phan Dũng, thầy Trần Thế Hưởng, thầy Vương Huỳnh 

Minh Triết, thầy Lê Minh Sơn trong qu| trình tôi theo học. 

Bên cạnh đó, tôi chỉ tiếc một điều, phương ph|p luận sáng tạo v{ đổi mới đ~ 

được thầy Phan Dũng giảng dạy ở nước ta trên 20 năm, nhưng dường như nhiều nhà 

hoạch định chính sách giáo dục ở nước ta vẫn còn hờ hững với nó (trừ Công văn 

1276/KHCN ngày 25/2/2004 của Bộ giáo dục v{ đ{o tạo nhưng chưa có một hướng 

đi cụ thể). Tôi ước gì ngay từ những ngày còn học phổ thông thậm chí ngay từ những 

ng{y đầu tiên đến lớp, tôi và mọi người đều được tiếp cận với môn học này thì thành 

quả của quá trình giáo dục sẽ tuyệt vời biết dường n{o. Như ông b{ ta có c}u “Hữu 

xạ tự nhiên hương”, tôi tin rằng trong tương lai không xa, môn học này sẽ không còn 

hành trình một c|ch cô đơn nữa, bởi lẽ, những học viên của các thầy đ~ v{ đang vận 

dụng những kiến thức của môn học này thực sự hiệu quả, tầm quan trọng của môn 

học đ~ v{ đang được tuyên truyền khắp nơi từ những học viên và những người tâm 

huyết với nền giáo dục nước ta. 

Tôi sẽ cố gắng luyện tập và vận dụng những kiến thức đ~ học. Tôi hi vọng trong 

tương lai sẽ có điều kiện theo học khóa trung cấp của lớp học “Phương ph|p luận 

sáng tạo”. 

 Đ{o Duy Trung (kỹ sư x}y dựng, học khóa 263): 
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Phương pháp luận sáng tạo, cái tên môn học không còn xa lạ gì với tôi từ mười 

năm về trước, khi còn l{ sinh viên năm thứ hai của Trường đại học kiến trúc Tp. Hồ 

Chí Minh. Lúc đó, tôi có một người bạn theo học môn học này tại Nh{ văn hóa thanh 

niên, nghe bạn tôi kể, tôi thích lắm nhưng không thể theo học được. Vì thời sinh viên 

tôi cũng còn khó khăn, sau giờ học l{ đua xe đạp đi dạy kèm để kiếm sống, cố gắng 

lắm thì chỉ đi học chui đại học tại chức Anh văn được v{i năm. Mặc dù vậy, trong tôi 

vẫn luôn ấp ủ một ham muốn sẽ đi học Phương ph|p luận sáng tạo. Tháng 07/1999 

tôi tốt nghiệp đại học với tấm bằng kỹ sư x}y dựng trong tay, để mau kiếm tiền lo cho 

gia đình, nhanh có kinh nghiệm, tôi chọn giải ph|p đi l{m cho công ty nước ngoài và 

chấp nhận theo những công trình lớn xa thành phố. Bắt đầu là liên doanh Kumagai – 

Kukdong – Astaldy, liên doanh thầu chính của công trình thủy điện Hàm Thuận. Sau 

khi công trình kết thúc, vẫn tinh thần hăng h|i như đi thanh niên xung phong, năm 

2001, tôi chuyển sang công tác tại Bộ phận dự án – Công ty liên doanh xi măng 

Holcim Việt Nam, làm việc tại Nh{ m|y Hòn Chông, Kiên Giang. Năm 2002, tôi đọc 

được một bài viết về lớp học Phương ph|p luận sáng tạo của thầy Phan Dũng trên 

báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật, tôi ghi lại tên thầy, địa chỉ Trung tâm và vẫn nuôi một ý 

muốn là sẽ theo học khi “thời cơ” đến. 

Phải nói l{ “lối nhỏ v{o đời” của tôi khá thuận lợi. Chỉ sau 3 năm ra trường, tôi 

đ~ đảm tr|ch v{ ho{n th{nh được rất nhiều việc hệ trọng m{ mình có cơ hội được 

giao phó, mang lại cho công ty những thành tựu không nhỏ. Tại nhà máy Hòn Chông, 

tự tôi đ~ phụ tr|ch v{ đại diện chủ đầu tư phối hợp với c|c ban ng{nh liên quan để 

hoàn thành 3 dự |n đền bù giải tỏa, tổng diện tích hơn 100 ha với kết quả tiến độ 

hoàn thành nhanh ngoài dự đo|n của l~nh đạo, với giá cả thì “ai cũng h{i lòng”, v{ 

đặc biệt là không có chuyện tham nhũng tiền vào túi bất kì cá nhân nào, kể cả tôi. Tôi 

đ~ quản lý để tạo nên một con kênh v{ vũng quay t{u thật đẹp, một nh{ m|y đóng 

bao. V{ cũng trong năm 2002, sau v{i dự án lớn ho{n th{nh, tôi cưới vợ và tạo cho 

mình một mái ấm nhỏ bé khá hạnh phúc ở ngoại ô Tp. Hồ Chí Minh. Gần cuối năm 

2003, tôi được công ty điều về công tác tại công trình mới ở Bà Rịa – Vũng T{u. Cũng 

trong thời gian này, vợ tôi có thai v{ năm sau, cô ấy sinh cho tôi một cậu con trai 

kháu khỉnh. Đó l{ một hạnh phúc lớn của cả gia đình tôi. V{ nhìn v{o những thành 

tích ấy ai cũng nghĩ l{ tôi sớm th{nh đạt. Có lẽ vậy. Cuộc sống cứ thế trôi đi với 

những nhịp điệu vui buồn, căng thẳng khác nhau mà ngoài những thành tích mà tôi 

đ~ phấn đấu để có được, vẫn có những khúc mắc, nhiều trăn trở, tiềm ẩn cho những 

cuộc khủng hoảng xáo trộn mà sau này khi học xong phương ph|p luận sáng tạo rồi 

tôi mới nhận thức được, có nhiều điểm vi phạm các nguyên tắc hệ thống v{ tư duy hệ 

thống cần phải được nhìn nhận và sửa đổi. V{ điều gì đến rồi nó đ~ đến. C|ch đ}y 
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hơn nửa năm, gia đình tôi trải qua một cuộc khủng hoảng rất trầm trọng, mà tôi 

càng cố gắng giải quyết, bài toán càng trở nên rắc rối hơn, có lúc tôi tưởng chừng 

như mình đ~ không còn l{ chính mình nữa rồi. Cũng may cho tôi l{ trong giai đoạn 

n{y, công trình tôi đang tham gia đ~ kết thúc và tôi không còn nhiều vấn đề phải lo 

lắng, căng thẳng, ngoài việc nhà. Vợ tôi ẵm con về Quy Nhơn v{ trong ng{y thôi nôi 

con, tôi đ~ không có mặt. Về mặt phẩm chất thì trong nh{ tôi ai cũng tốt, nếu xét một 

c|ch tương đối cho bài toán của gia đình tôi, nhưng đ~ có nhiều sai phạm trong cách 

giải quyết vấn đề và ra quyết định. 

Nhưng cũng rất may cho tôi là trong một khúc “loanh quanh cho đời mỏi mệt”, 

tôi đến thăm một người bạn biết tên môn học “Phương ph|p luận sáng tạo” và Trung 

t}m. Tôi đăng ký học khóa 263 và quả thật, Phương pháp luận sáng tạo đ~ giúp tôi 

được “hồi sinh” trở lại, vì chỉ ngay sau buổi học đầu tiên l{ tôi đ~ có thể ứng dụng 

những gì thầy dạy vào trong việc giải quyết bài toán lớn của mình rồi. V{ đến ngày 

hôm nay, khi tôi ngồi gõ bài thu hoạch n{y, c|ch đúng bốn tháng sau buổi học đầu 

tiên ấy, gia đình tôi đ~ tạm ổn định trở lại với nụ cười của con thơ. Đó l{ sự cố gắng 

chung của mọi người trong gia đình, tuy nhiên, PPLST đ~ giúp ích cho tôi những điều 

không nhỏ. 

Phương ph|p luận sáng tạo đ~ mang lại cho tôi phương ph|p tuyệt vời để tư duy 

có khoa học v{ tư duy có hệ thống để giải quyết tất cả các vấn đề đang gặp phải và 

giúp tôi suy nghĩ hoạch định cho một kế hoạch trong tương lai l}u d{i. Con người ta 

ai sống cũng phải có lý tưởng, một lý tưởng mà suốt đời mình phấn đấu để đạt được 

nó, một lý tưởng cho “s|ng tạo v{ đổi mới” nhằm không chỉ thỏa mãn cho nhu cầu cá 

nhân của mình mà phải góp sức mình tạo ra đổi mới thật sự cho đất nước. Đó l{ một 

nhu cầu cấp bách, một mệnh lệnh của dân tộc hiệu triệu cho hàng triệu trái tim tuổi 

trẻ h~y suy nghĩ v{ x|c lập cho mình một tính hệ thống cho cả cuộc đời mình để 

sống hạnh phúc v{ có ích hơn cho bản th}n, gia đình v{ x~ hội. Từ đó, Phương ph|p 

luận sáng tạo giúp tôi nhìn nhận lại bản thân mình hiện tại, mình là ai, bản thân 

mình như thế n{o, mình đang sống và làm việc ra sao, tại sao lâu nay mình lại gặp 

nhiều rắc rối trong cuộc sống, gặp nhiều bài toán phải giải và lắm khi không tự chủ 

được, ở một chừng mực n{o đó tôi có thể nhìn nhận đ|nh gi| lại được qua cách phân 

tích nhu cầu h{nh động v{ đặc biệt là nhờ tư duy hệ thống. Gia đình tôi gặp khó 

khăn, v{ cả công ty tôi đang l{m việc mặc dù là một tập đo{n lớn trên thế giới nhưng 

vẫn đang phải đương đầu với những rắc rối lớn vì đ~ vi phạm những điểm nào các 

nguyên tắc hệ thống. Những khó khăn đó l{ đương nhiên, l{ hợp với quy luật. Và từ 

đó mình có thể bình tĩnh suy nghĩ để tìm c|ch thay đổi, tìm một hệ lời giải phù hợp 

với quy luật. Chắc chắn là tôi sẽ có những thay đổi lớn trong cuộc sống v{ tương lai 
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của mình để ổn định gia đình v{ sắp xếp, củng cố lại nền móng cho tương lai. 

Hàng ngày tôi vẫn tranh thủ đọc lại b{i cũ v{ tự rèn luyện PPLST để giải quyết 

những vấn đề của mình. Bây giờ tôi chưa nghĩ mình phải đạt được những gì là lớn 

lao hết mà áp dụng ngay vào những vấn đề nhỏ, những việc hàng ngày mà mình 

đang gặp phải và kết quả là mọi việc trôi hơn, hiểu theo nghĩa mọi việc đạt được kết 

quả nhanh và tốt hơn. PPLST có phạm vi áp dụng rất rộng, gần như ở mọi vị trí và 

mọi hướng nhìn tôi đều có một người bạn, một người thầy t}m đắc sẻ chia những suy 

nghĩ với mình l{ PPLST. Điều đó tạo cho tôi thích thú, là một xúc cảm rất mạnh để ôn 

tập và rèn luyện môn học. V{ như vậy l{ đương nhiên, nơi đầu tiên để tôi áp dụng 

PPLST chính l{ c|ch suy nghĩ, giải quyết vấn đề và ra quyết định của tôi, để giải các 

bài toán của gia đình, vận dụng tư duy hệ thống để xây dựng gia đình mình được ổn 

định và hạnh phúc hơn sau những sóng gió vừa trải qua. Trong thời gian tới, tôi sẽ có 

kế hoạch đổi mới cho công việc của mình chứ không chỉ dừng lại ở mức vận dụng để 

giải quyết các vấn đề thụ động được giao như hiện tại. 

Thật l{ lý thú khi tôi có được PPLST là có thêm một kiến thức bổ ích để sẻ chia 

với những người trong gia đình v{ đầu tiên, đó chính l{ vợ tôi. Vợ tôi rất thích học 

môn học này khi nghe tôi kể, nhưng vì ho{n cảnh nơi ở xa so với Trung tâm, vả lại 

sau giờ làm việc vợ tôi phải tranh thủ về sớm với cậu con trai bé bỏng, nên hiện nay 

chưa thể tham gia học chính thức tại Trung tâm. Chính vì vậy, kế hoạch của chúng tôi 

là sử dụng nguồn dự trữ có sẵn trong hệ, vợ tôi sẽ đọc sách và tôi sẽ giải thích rõ hơn 

cho cô ấy, nhờ những gì tôi đ~ học được trực tiếp trên lớp. Như vậy, chúng tôi vừa 

cải thiện yếu tố, vừa tăng mối liên kết cho hệ gia đình. Trong tương lai gần tôi sẽ vận 

dụng PPLST để dạy cho con trai tôi. Và với những đứa em của mình đang đi học hoặc 

đi l{m, tôi có một lời khuyên chân thành và bổ ích l{ h~y đi học PPLST càng sớm càng 

tốt. 

Nếu nhìn ở mức lý tưởng, theo tôi, môn học này phải được quảng bá rộng rãi 

trong xã hội. Nếu mọi người ngay từ bé đ~ được học PPLST, hiểu theo nghĩa được tập 

cho c|ch suy nghĩ giải quyết vấn đề và ra quyết định theo cách giáo dục phù hợp với 

lứa tuổi mẫu gi|o, để các em có thể ứng dụng khi vui chơi, học tập, phát huy trí 

tưởng tượng phong phú của mình thì sẽ tạo ra được một thế hệ thông minh, thành 

đạt v{ văn minh hơn cho đất nước. Nhưng để được như vậy, trước đó, hệ trên phải 

được đổi mới, hiểu theo nghĩa l{ người lớn đ~ được học, đó l{ thầy cô giáo, là cha mẹ 

c|c em, để vận dụng trong cuộc sống của mình, và họ đang theo một giáo trình thống 

nhất từ mẫu gi|o, lên đến phổ thông và cả đại học. Như vậy, bài toán ở mức người 

lớn, ở đ}y tôi có hai ý tưởng. Thứ nhất, phải có sự đổi mới tư duy, t|i cấu trúc lại 

thượng tầng xã hội, hiểu theo nghĩa, l{ c|c nh{ l~nh đạo xã hội phải được học PPLST, 
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phải thấm nhuần và vận dụng có hiệu quả PPLST, cộng hưởng với những phẩm chất 

tốt thực sự cần có ở họ để trở thành những nhà cách mạng l~nh đạo tốt cho đất 

nước. Khi đó, họ sẽ sắp xếp lại các bộ ng{nh liên quan để có được một nh{ nước minh 

bạch, chặt chẽ và mạch lạc gồm những con người đủ t{i đức cống hiến cho sự nghiệp 

dân tộc. V{ khi đó Bộ giáo dục v{ đ{o tạo nằm trong hệ thống phải ứng dụng và thay 

đổi tương hợp. Một chương trình của PPLST thống nhất từ trên xuống sẽ là lời giải 

cho bài toán của chúng ta. Ý tưởng thứ hai là chúng ta cố gắng tận dụng mọi cơ hội 

có thể có để đưa PPLST đến với các thành viên trong xã hội. Sau đó, với các giá trị 

tích cực của mình, PPLST sẽ được vận dụng và vận động để phát triển ra các cộng 

đồng trong xã hội. Đến một mức n{o đó, lượng đổi dẫn đến chất đổi, sẽ có sự phát 

triển rộng lớn. Em nghĩ mình h{nh động theo cách thứ hai là phù hợp hơn v{ c|c 

thầy đang l{m theo c|ch n{y (?). Tuy nhiên, c|ch tiếp cận thứ hai đến mức n{o đó đủ 

mạnh sẽ chuyển sang cách thứ nhất, hiểu theo nghĩa, những người t{i năng sẽ đảm 

trách ngày càng nhiều các vị trí trong xã hội từ kinh tế đến chính trị, hoặc họ đ~ am 

tường PPLST, hoặc họ chưa học nhưng tự tìm đến PPLST để phát triển đất nước. Và 

như vậy, vấn đề của chúng ta ở chỗ sẽ là thời gian, trong khi nguồn dự trữ của chúng 

ta có hạn. Em xin được l{m rõ nghĩa ở điểm n{y như sau. Chúng ta thấy rằng PPLST 

sẽ l{ chìa khóa để phát triển đất nước trong thế kỷ 21. V{ Liên Xô đ~ mất 60 năm rồi, 

nếu kể từ năm 1946, năm thầy Altshuller đặt nền móng đầu tiên cho TRIZ. Vậy thì với 

cơ chế của chúng ta hiện nay, bao lâu nữa mình mới phát triển đỉnh cao PPLST. Hai 

mươi hay ba mươi năm nữa được không? Em nói “ph|t triển đỉnh cao” bởi dân tộc ta 

muốn sánh vai với c|c nước tiên tiến trên thế giờ thì phải phát huy hết những tinh 

hoa của mình, mà thầy Phan Dũng kính mến, thầy chính là một tinh hoa của dân tộc 

Việt Nam. Bởi Việt Nam sẽ không có thêm một tiến sĩ giảng dạy PPLST thứ hai, một 

người từng là học trò thân tín của Cha đẻ của “Lý thuyết giải các bài toán sáng chế - 

TRIZ”, l{ người có đủ học hàm, học vị, trình độ để nghiên cứu, một người có cảm xúc 

mãnh liệt như “bẩm sinh” để đi tìm học như thầy. Những kiến thức sơ cấp thì em và 

h{ng ng{n người đ~ học được từ thầy và các thầy đồng sự kính mến nhưng những 

kiến thức tầm trung cấp hoặc cao hơn để đ|p ứng nhu cầu mới của đất nước khi vận 

hội mới mở ra, thì em nghĩ, c|c thầy là học trò của thầy Dũng lại phải đi tìm “học trò 

ruột” cho mình nữa rồi. Nói đến đ}y em xin được nói được nói hết ý của mình là 

Trung tâm nên sàng lọc mở rộng thêm, về mặt nhân sự với những thành viên mới mà 

các thầy lựa chọn được qua các khóa học để l{m “hậu duệ” PPLST cho đất nước sau 

n{y. Đồng thời, các thành viên mới này sẽ là những phụ t| đắc lực cho các thầy trong 

việc mở rộng thêm hai hướng đi, một thương hiệu mới cho Trung tâm. Thứ nhất, 

chúng ta có thể phát triển Trung tâm theo hướng công ty: tận dụng cơ hội khi tiếp 

cận giảng dạy cho các công ty, chúng ta yêu cầu họ nêu những khó khăn họ đang gặp 
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phải. Và với sự chuyên nghiệp của mình, Trung tâm sẽ đưa ra c|c giải pháp mới giải 

các bài toán của họ, và chúng ta sẽ yêu cầu có hợp đồng kinh tế từ các giải ph|p đó. 

Mặt khác, khi phát hiện bài toán ở bất kì đơn vị nào, bằng bất kì phương tiện gì, 

chúng ta chọn lọc những bài toán của những đối tượng phù hợp để soạn những đề 

tài tiếp cận họ, giúp họ giải b{i to|n cũng qua hợp đồng kinh tế với chúng ta. Bằng 

những thành công từ thực tiễn kinh tế thị trường, thương hiệu PPLST sẽ được 

khuếch trương rộng r~i hơn trong x~ hội. Khi đó, PPLST hiển hiện trở thành nhu cầu 

thực tiễn khách quan của xã hội và với t|c động của c|c phương tiện thông tin đại 

chúng sẽ góp phần tích cực để Bộ giáo dục và đ{o tạo soạn thảo một hệ thống giảng 

dạy môn học từ trên xuống dưới. Tiếp đó, chúng ta sẽ phát triển hướng đi mới là 

chuyển đổi Trung tâm hiện nay th{nh Trường đ{o tạo sáng chế cao đẳng hoặc đại 

học, tùy tình hình. Lúc này, các công việc như một tổ chức kinh doanh đ~ nói trên sẽ 

trở thành một mối liên kết giữa trường đại học và xã hội thực tiễn theo đúng xu thế 

thời đại. 

Nhưng ngay hiện nay, em nghĩ c|c nh{ l~nh đạo Việt Nam cũng có những người 

tâm huyết với sự nghiệp đổi mới đất nước nhưng đ~ về hưu v{ có c|i nhìn rất thoáng 

đạt, mình có thể tiếp cận họ, em tin rằng hiểu được tính tích cực của môn học họ sẽ 

giúp t|c động lên các cấp trung ương để đ{o tạo và giúp ích cho các nhà quản lý nhà 

nước. Mình có thể tranh thủ những nhân vật này vì cái chung nhất của chúng ta là 

tất cả vì sự nghiệp dân tộc. “Chính nghĩa vững vàng sẽ kết nối anh hùng hào kiệt” m{. 

Em có dự định sẽ tìm cách tiếp cận gửi thư cho b|c Võ Văn Kiệt để giới thiệu về 

thầy Phan Dũng v{ môn học của thầy. Như vậy, thầy Dũng có được hài lòng không ạ? 

Em có những suy nghĩ n{y vì trước hết, em nhận thức tính tích cực của môn học 

này, và các thầy là những nhân tài của đất nước với tài năng v{ những phẩm chất 

cao quý của người thầy giáo. 

 Hồ Hoàng Anh Thi (nhân viên Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, học 

khóa 281): 

Em là nhân viên của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam thuộc đội phục vụ 

hành khách quốc tế. C|ch đ}y v{i năm, em đ~ từng rất chú ý đến thông tin chiêu sinh 

của khóa học phương ph|p luận sáng tạo này trên báo vì em tự thấy mình không có 

óc sáng tạo (những gì em nghĩ ra tuy có ích lợi nhưng không mới vì đ~ có người khác 

nghĩ ra trước đó) nhưng một phần do công việc làm theo ca kíp khó mà sắp xếp thời 

gian cố định để theo học và một phần ý nghĩ chỉ cần l{m đúng theo những quy trình 

quy định của h~ng l{ đ~ đạt yêu cầu nên đ~ nhiều lần bỏ qua các khóa học trước đó 

dẫu biết rằng sẽ có rất nhiều điều bổ ích. 
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Gần đ}y, với cương vị kíp phó của mình, em phải chịu rất nhiều áp lực trong 

công việc, đòi hỏi phải có phương ph|p tư duy s|ng tạo sao cho những quyết định 

của mình phải nhanh và chính xác (chọn bài toán cụ thể đúng cần giải) để giải quyết 

những vấn đề phát sinh, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến giờ cất cánh của các 

chuyến bay. Quá trình tham gia khóa học đ~ l{m em thay đổi cách nhìn về sáng tạo 

rất nhiều và không còn tự ti như trước. Em bắt đầu bằng hành trình sáng tạo của 

mình ở mức zêro với sự cải cách những biểu mẫu sử dụng trong công việc bằng 

nguyên tắc kết hợp và chứa trong để giảm số lượng biểu mẫu phải dùng xuống, được 

biểu dương l{ có tính s|ng tạo, tiết kiệm lại được đưa v{o sử dụng thay cho các biểu 

mẫu cũ. Em trao đổi với đồng nghiệp, tự thiết lập những phương ph|p dự phòng để 

khi vấn đề nảy sinh sẽ đưa v{o những cách thức giải chung, đỡ mất thời gian thử và 

sai rất mạo hiểm trong nghề nghiệp có tính chất đặc thù này. 

Đ}y l{ một môn học hay, cung cấp cho học viên những kỹ năng mới làm chủ suy 

nghĩ v{ h{nh động của mình giúp bản thân tự tin, lạc quan, có thể biến cuộc “đời 

thành bể hạnh phúc”. Đ|ng ra môn học này phải được đưa v{o giảng dạy từ lứa tuổi 

mẫu giáo là tốt nhất vì đ}y l{ lứa tuổi học hỏi, tính sáng tạo rất cao, học để có thể 

định hướng sáng tạo cho c|c bé không sa đ{ v{o phương ph|p thử và sai. Khi lớn lên, 

các em sẽ tự tin, biết sử dụng thời gian tốt hơn do đ~ thấm nhuần nguyên tắc liên tục 

c|c t|c động có ích sẽ tận dụng tối đa thời gian và tiết kiệm chi phí. Tiếc rằng môn 

học n{y chưa được phổ biến rộng rãi ở nước ta. 

Em rất cảm phục trình độ uyên bác và nhiệt tình của quý thầy nhưng do khuôn 

khổ giới hạn của khóa học nên em cảm thấy mình chưa l~nh ngộ được hết những 

tinh hoa của trình độ sơ cấp n{y v{ em nghĩ mình cần phải có một khoảng thời gian 

đ|ng kể nữa mới có thể thấm nhuần và ứng dụng được một phần trong số lượng 

kiến thức mà quý thầy đ~ giảng dạy, khi đó em mới đủ tự tin ghi danh theo học khóa 

trung cấp. 

Kính mong quý thầy nhận nơi đ}y lòng biết ơn ch}n th{nh v{ kính phục của em! 

 Nguyễn Thị Quỳnh Như (cử nhân, học khóa 300): 

Tôi đăng ký học lớp Phương ph|p luận sáng tạo (PPLST) với ý định ban đầu là 

“học cho vui” m{ không biết rằng môn học này có nhiều điều mà tôi rất cần! 

Điều thú vị đầu tiên là tôi hiểu thế n{o l{ “s|ng tạo”, bởi trước giờ tôi luôn nghĩ 

đó là việc của các thiên tài, của những người xuất chúng, còn một người với trí tuệ 

được đ|nh gi| cỡ trung bình như tôi thì nghĩ đến sáng tạo chỉ là việc vô bổ! Ra là thế! 

Chính bản th}n tôi cũng có khả năng s|ng tạo nếu có những suy nghĩ tích cực và có 

phương pháp. 
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Rồi tôi nhận ra được rằng, bao nhiêu năm qua tôi đ~ l{m bạn thân thiết với “tính 

ì”. Tôi có đủ loại tính ì mà môn học định nghĩa v{ nghiệm lại rằng đa số những cái dở, 

những thất bại đ~ trải qua là ở chỗ đấy. 

Môn học còn giúp tôi biết “thắc mắc” trước những gì không hiểu thay vì bỏ qua 

như trước đ}y, biết phân tích khi nhìn một sự việc, một vấn đề, không còn hời hợt với 

những vấn đề mà thoạt nghĩ l{ mình không có khả năng. Tôi không hiểu nhiều về 

những thuật ngữ tâm lý học nên tôi gọi ích lợi của môn học này theo ngôn ngữ của 

mình là giúp tôi tích cực hóa tư duy. 

Tôi không còn thói quen giải quyết vấn đề một cách chủ quan, trực diện như 

trước nữa vì tôi biết rằng một bài toán cần có nhiều lời giải và phải hướng đến một 

lời giải tối ưu. 

Rất tiếc là tôi đến với PPLST khi đ~ qua thời sinh viên, giá mà khi còn là sinh viên 

năm nhất. Bởi ở tuổi đó, những suy nghĩ của tôi là rất đơn giản và thậm chí chẳng 

đ{o s}u, ph}n tích một vấn đề mà cứ thờ ơ bỏ qua, xem như mình không có khả năng 

– một cách sống “vô trách nhiệm” với chính bản th}n. Đó l{ một điều đ|ng buồn v{ để 

lại không ít hậu quả không đ|ng có. Dẫu muộn nhưng còn có thể, vì cuộc sống vẫn 

còn tiếp diễn với vô vàn vấn đề v{ tôi đ~ được trang bị những điều cơ bản để sẵn 

s{ng đón nhận. 

Thiết nghĩ nên đưa môn học n{y v{o chương trình đại học ở những năm đầu. Nó 

sẽ giúp cho sinh viên có định hướng trong sáng tạo và kích thích sáng tạo, bởi tiềm 

năng s|ng tạo của những người trẻ này là vô tận. 

 Trần Trung Hiếu (chuyên viên marketing, học khóa 300): 

Trước khi tham gia vào khóa học “Phương ph|p luận sáng tạo”, tôi chưa bao giờ 

hệ thống được những suy nghĩ của mình hay nói một c|ch đúng hơn l{ tôi không thể 

đ{o s}u một cách có hệ thống tư duy của mình do đó khi quyết định cho những vấn 

đề quan trọng tôi thường phải hối hận rất nhiều. Tôi vẫn tự trách mình tại sao lại 

không suy nghĩ thấu đ|o như vậy, tại sao tôi không thể lường trước hết những tình 

huống n{y để giờ đ}y tôi phải ở đ}y m{ hối tiếc. Hơn nữa, công việc của tôi là một 

chuyên viên marketing, tôi rất cần sự sáng tạo trong công việc để việc quảng bá cho 

thương hiệu của công ty tôi hiệu quả hơn, s|ng tạo hơn, cũng có thể là tiết kiệm hơn 

nữa. Cùng với nhu cầu để trở nên tư duy một cách sáng tạo, thấu đ|o, bức xúc như 

trên, tôi đ~ mừng hơn cả bắt được vàng khi bắt gặp một đoạn quảng cáo nhỏ trên 

báo Tuổi Trẻ về khóa học “Phương ph|p luận sáng tạo” của Trung tâm Sáng tạo 

thuộc Trường đại học khoa học tự nhiên do thầy Phan Dũng tổ chức. 
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Tham gia khóa học này, tôi phát hiện ra đ}y l{ khóa học chất lượng nhất mà tôi 

đ~ từng học, nó mang lại cho tôi một khả năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo 

v{ nhanh chóng. Đặc biệt là bài giảng về “văn bản phát biểu hệ thống các nguyên tắc 

sáng tạo cơ bản”, tôi có thể ứng dụng 40 nguyên tắc trong văn bản n{y để giải quyết 

các vấn đề trong cả công việc và cuộc sống của tôi. Phương ph|p luận sáng tạo đ~ 

giúp tôi ph|t ý tưởng nhanh chóng, hiệu quả hơn, điều khiển và quản lý công việc tốt 

hơn, trải nghiệm nhiều hơn cuộc sống thường nhật của mình. Tôi đang cố gắng tránh 

những yếu kém trong tư duy theo kiểu “thử v{ sai”, tập luyện tư duy theo “Phương 

pháp luận sáng tạo” nhằm thay đổi chính mình và cuộc sống của mình. 

Hiện tại tôi vẫn đang tập áp dụng những điều đ~ học vào công việc của mình và 

bước đầu tôi đ~ gặt h|i được một số thành công nhất định như: giải quyết công việc 

nhanh hơn, hiệu quả hơn, đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo v{ độc đ|o hơn. Nói chính 

xác là hiện tại tôi đang quản lý công việc chứ không còn để công việc quản lý mình 

nữa. 

Tôi dự định sẽ tiếp tục áp dụng những điều học được vào kế hoạch kinh donh 

riêng của mình v{ gia đình. Tôi tin rằng với những gì mình đ~ học và trải nghiệm, tôi 

sẽ đạt được những kết quả tốt trong kế hoạch kinh doanh sắp tới của mình. 

Về vấn đề môn học này cần phát triển ở nước ta như thế nào? Tôi nghĩ rằng 

chúng ta nên phổ cập môn học thành một môn bắt buộc trong cấp III vì môn học này 

sẽ giúp các em hệ thống được các kiến thức một cách hiệu quả, điều này sẽ hỗ trợ các 

em rất nhiều trong kỳ thi tốt nghiệp cuối cấp và kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng. 

Hơn nữa, tôi thường vẫn cảm thấy tiếc khi ở tuổi 27 như mình mới được tiếp cận 

môn học này là quá trễ và rằng nếu tôi được học môn học này sớm hơn chắc hẳn 

cuộc đời tôi sẽ có nhiều hơn những thành tựu. Vậy nên tôi cho rằng độ tuổi tốt nhất 

nên học môn học này là tuổi 16. 

Hiện tại, tôi đang giới thiệu đến tất cả bạn bè của mình về lợi ích khi học môn 

học n{y để họ có thể tự đi học và tự mình trải nghiệm. Sau đó, nhờ họ tiếp tục lại giới 

thiệu cho bạn bè v{ người thân của họ đi học. 

 Hoàng Anh Tuấn (kiến trúc sư, học khóa 312): 

Cũng như mỗi sáng khác, thức dậy, trước khi đi l{m, tôi cầm trên tay tờ báo Tuổi 

Trẻ đọc những tin tức nóng hổi trong ngày. Lật đến trang quảng cáo, một dòng chữ 

đập ngay vào mắt “Trung t}m S|ng tạo Khoa học-kỹ thuật (TSK) – Phương pháp 

luận sáng tạo”. Tình cờ v{ như có duyên phận, đ}y l{ c|i mình tìm kiếm bấy lâu. 

Không cần suy nghĩ thêm, tôi quyết định sau giờ làm mình sẽ đến Trung t}m đăng ký 

khóa học này. 
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Qua buổi học đầu tiên, “Creativity and Innovation” cứ như một lời chào mời đầy 

kích thích, thân thiện và lôi cuốn. Đúng thế, “tư duy v{ đổi mới”, “tính mới và tính ích 

lợi” đ~ thôi thúc biết bao niềm say mê từ khắp mọi nơi, từ nông thôn hẻo l|nh đến 

thành thị sôi động, từ Bắc v{o Nam,… không kể già, trẻ, g|i, trai… khơi dậy sức sáng 

tạo vốn tồn tại trong mỗi cá nhân, mỗi con người. Đặc biệt, khi biết rằng PPLST du 

nhập vào Việt Nam tương đối sớm, Mỹ, Nhật, Ph|p, Anh… l{ những nước đi sau 

nhưng họ đón nhận với cái thực tại khách quan: trong sáng tạo cần có tư duy, cần 

phải và cần có đổi mới. Một câu hỏi được đặt ra: Tại sao mình lại không đón nhận nó 

như l{ công cụ cấp thiết và hữu ích cho con đường hội nhập tương lai? 

Tiến bước vào thế giới mở không có gì khác cần phải mở tâm hồn và khối óc. Một 

kiến trúc sư trẻ cũng cần trang bị cho mình những dữ liệu cần thiết và phải định 

hướng được hướng đi. Với tính chất nghề nghiệp có pha lẫn nghệ thuật, khoa học và 

cần có tâm hồn bay bổng trong sáng tác. Vậy tại sao mình không tạo ra một style của 

riêng mình? 

Trước khi theo học lớp này, mình đ~ có thời gian nghiên cứu về văn hóa v{ kiến 

trúc Nhật. Tìm hiểu và thấy được nhiều điểm tương đồng. Thế nên xu hướng hòa 

nhập hai nền kiến trúc cứ mãi lớn dần theo thời gian. 

Sau khóa học, tiếp cận với phương ph|p mới với cách nhìn nhận vấn đề mới, kết 

hợp những gì đ~ tích lũy được, những mâu thuẫn phát sinh dần được giải quyết. Đặc 

biệt, nhờ phương ph|p ph}n tích hình th|i, phương ph|p đối tượng tiêu điểm, thêm 

một số phương ph|p bổ trợ, ý tưởng sáng tác càng trở nên đa dạng hơn, phong phú 

hơn. 

Nói tất nhiên phải có dẫn chứng cụ thể. Mới hôm rồi, tiếp nhận đề b{i “thiết kế 

ngôi nhà của sếp – phong cách hiện đại, không cầu kì, có những không gian riêng, hai 

hộ tách biệt trên một diện tích nhỏ hẹp 5,6m x 16,2m”. Có 2 phương |n được đưa ra: 

phương |n đầu là một style với đầy đủ các yêu cầu trên nhưng vẫn chưa cảm thấy 

h{i lòng. Phương |n 2 sử dụng “phương ph|p kết hợp v{ ph}n tích hình th|i”, kết 

hợp hệ quy chiếu tatami và hệ lam truyền thống, sản phẩm là sự dung hòa 2 nền kiến 

trúc Việt-Nhật. Nó có c|i gì đó gần gũi, ấm cúng và toát lên tinh thần của gia chủ, 

được gia chủ gật đầu ngay. “Vui sướng”, đó l{ cụm từ diễn đạt con người mình, cảm 

gi|c lúc đó cứ y như l{ Archimede tìm ra nguyên lý lực đẩy của nước vậy… một niềm 

vui nhỏ trong sáng tạo nghệ thuật. 

Thế đấy, cái cảm giác, niềm vui của sáng tạo v{ đổi mới hạnh phúc biết bao, lớn 

mạnh đến nhường nào, mãi mãi một cảm giác lâng lâng khó tả. Sáng tạo v{ đổi mới 

không theo lối mòn, không để tính ì tâm lý chi phối. Phương ph|p tư duy đổi mới 
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thực sự đ~ trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Một công cụ hữu ích, mang lại sự hài 

hòa, thư th|i cho cuộc sống, công việc và học tập. Những gì m{ chúng ta đạt được 

hôm nay cũng như tương lai không phải là cái tự có m{ l{ c|i c|ch đặt vấn đề và giải 

quyết vấn đề. Giải quyết một cách nhanh chóng, sáng tạo và hiệu quả nhất. 

 Lưu Ho{ng Phương Thuận (cử nhân công nghệ hóa học, học khóa 317): 

Tôi là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ hóa. Trong một lần trò 

chuyện cùng thầy Minh Quốc – nguyên giáo viên chủ nhiệm lớp tôi ở trường đại học, 

hiện đang du học Hàn Quốc – tôi đ~ hỏi thầy: “L{m thế n{o để có sáng tạo hở thầy? Vì 

sao em không thể nghĩ ra c|i gì mới mẻ trong chuyên ngành của mình vậy thầy?”. 

Thầy không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ nói một c}u đơn giản: “Em đến Trường đại học 

khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh đăng kí học lớp Phương ph|p luận sáng tạo đi”. 

Nguyên tắc của tôi là không bao giờ theo học liền một khóa học n{o đó m{ không tìm 

hiểu trước. Vì vậy, từ lời thầy Quốc, tôi dạo nhiều vòng trên Internet để lùng sục 

thông tin về lớp học này, bởi thực sự trong lòng cũng chưa tin tưởng lắm. Sinh viên 

cứ nghe đến “phương ph|p luận” l{ nghĩ ngay đến Triết học, rồi lại đ}m sợ, ngán 

ngẩm (điều m{ sau n{y tôi được biết đó chính l{ tính ì t}m lý), do đó tôi muốn tìm 

hiểu để chắc chắn lớp học này thực sự chứa đựng những gì mình cần. Quả thật, 

những thông tin thu được trên các diễn đ{n từ Bắc vào Nam, từ học sinh trung học 

đến người đ~ đi l{m đều cho tôi thấy lời khuyên của thầy Quốc không thừa chút nào. 

Vậy là tôi rủ thêm bạn bè ghi danh đi học. Bản thân ngạc nhiên không kém về khả 

năng thuyết phục của mình trước những người bạn vốn không hề hứng thú với 

“phương ph|p luận”. Thực tế, chính những thông tin tôi thu thập từ Internet là 

nguồn cơ sở lý luận vững chắc đủ giúp các bạn ấy quyết định theo học. 

Mười lăm buổi học Phương ph|p luận sáng tạo thật sự là những buổi học lý thú 

và bổ ích nhất từ khi tôi bắt đầu đi học đến giờ. Tôi nhận ra mình không chỉ mới lên 

sau mỗi tối thứ 2, thứ 6 hàng tuần mà cảm thấy mình mới lên từng ngày. Bởi tôi 

được học thế n{o l{ “s|ng tạo” đúng nghĩa, thế n{o l{ “tư duy” đúng c|ch, bản thân 

mình vận động như thế nào. Từ đó ý thức được không phải mình không có khả năng 

sáng tạo mà là mình không biết mình đ~ từng sáng tạo đấy thôi. Trước khi theo học 

Phương ph|p luận sáng tạo, tôi luôn nghĩ lĩnh vực sáng tạo là thứ gì đó to t|t, đòi hỏi 

những bộ óc cao siêu với khối lượng kiến thức khổng lồ và khả năng thiên phú. Song 

khi thầy Dũng giới thiệu những patent Mỹ ở cấp độ đơn giản và cho biết đấy cũng l{ 

sáng tạo, tôi thực sự bất ngờ. Càng học về lý thuyết “đổi mới ho{n to{n”, về “tư duy 

hệ thống”, tôi c{ng nhận ra lối mòn “thử v{ sai” cùng “tính ì t}m lý” l{ nguyên nh}n 

lớn khiến tôi bế tắc trong việc xử lý các vấn đề khoa học cũng như x~ hội. Trong thời 

gian làm luận văn tốt nghiệp, chính tôi đ~ dùng “thử v{ sai” trong kh| nhiều thí 
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nghiệm thay vì đúng ra, nếu tôi đi tìm cơ chế định hướng cho các thí nghiệm ấy, tôi 

đ~ không mất quá nhiều thời gian v{ chi phí để đi tới lời giải. Kết quả luận văn l{ 

một sản phẩm mới được nghiên cứu tương đối thành công, bản thân tôi khá hài lòng 

với công việc của mình. Song từ lời thầy Dũng, tôi biết mình chỉ mới dừng ở giai đoạn 

cải tiến hệ, trong khi đó, c|i đích cuối cùng của mọi bài toán phải là áp dụng vào hệ 

thực tế, tiến tới đổi mới ho{n to{n. Nói như thế để thấy rằng, ích lợi và những bài 

học rút ra được từ lớp học này không chỉ là kiến thức mà với tôi, đó có lẽ là nguồn lợi 

nhuận đầu tiên cho những ai muốn thử sức mình trong lĩnh vực sáng tạo. 

Trước đ}y, theo tôi nghĩ, những vấn đề xã hội thường được giải quyết theo cảm 

tính, theo cái gọi l{ “kiểu giải quyết tình huống”. Nhưng môn học “Phương ph|p luận 

sáng tạo” đ~ chứng minh rằng những gì tôi nghĩ l{ sai ho{n to{n. Việc giải quyết vấn 

đề và ra quyết định là một môn khoa học, có phương ph|p hẳn hoi và chỉ cần bạn 

theo học, luyện tập thật nhiều, tiếp thu thật “ổn định, đầy đủ và bền vững” thì nhất 

định các vấn đề xã hội cũng không kh|c gì c|c b{i to|n kỹ thuật. Tôi thật sự t}m đắc 

c}u nói “Cuộc đời là chuỗi các vấn đề cần giải quyết, chuỗi các quyết định cần phải 

ra”, bởi với cách nhìn nhận ấy, cuộc sống trở nên đơn giản hơn v{ dễ làm chủ hơn 

một khi bản thân mình sử dụng thuần thục “Phương ph|p luận sáng tạo”. 

Sau khi kết thúc khóa học, tôi thực sự mong muốn môn học này sẽ được phổ biến 

rộng rãi ở các cấp học trong nước. Hiện tại, tôi ho{n to{n không đủ thẩm quyền để 

yêu cầu chính phủ triển khai chương trình n{y nhưng trong khả năng của mình, tôi 

đ~ v{ đang giới thiệu thêm nhiều bạn bè của mình đến với Trung tâm. Bản thân tôi 

cũng đang cố gắng truyền đạt cho các em nhỏ trong gia đình những gì mình học 

được theo c|ch đơn giản và dễ hiểu nhất. Đôi khi đó chỉ là sự khuyến khích trí tưởng 

tượng, ủng hộ một giải ph|p tưởng chừng ngô nghê của các em và giúp các em nhận 

ra quy luật cuộc sống từ c|c đồ vật, thiên nhiên xung quanh hay các vấn đề diễn ra 

hàng ngày phù hợp lứa tuổi các em. Theo tôi, việc học tư duy s|ng tạo cần tiến hành 

từ đầu cấp tiểu học, bởi đó l{ lứa tuổi các em làm quen với việc tiếp thu các kiến thức 

khoa học, bắt đầu tư duy giải quyết vấn đề mà khởi đầu là những b{i to|n đơn giản. 

Cơ chế dạy và học hiện tại ở Việt Nam nặng kiểu “học vẹt”, tư duy thiếu định hướng 

ăn s}u v{o c|c em theo từng cấp học. Nếu xem bản thân từng em nhỏ là một hệ 

thống, chính tư duy kiểu “vẹt” l{ tính ì hệ thống thì càng học lên cao, tính ì càng lớn, 

khi đó thay đổi hệ càng khó. Mục tiêu của chúng ta l{ l{m sao thay đổi hệ ít nhất, 

thay đổi từ từ, do đó tiến hành dạy “Phương ph|p luận sáng tạo” từ lớp một là phù 

hợp nhất. Tuy nhiên, tùy độ tuổi mà nội dung v{ phương thức truyền đạt cần điều 

chỉnh hợp lý. Tôi nghĩ, c|c em chưa thể tiếp thu văn bản phát biểu các khái niệm, quy 

luật phức tạp, do đó nên lồng v{o c|c trò chơi để các em tự rút ra bài học cho mình. 
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Tôi thực sự đ|nh gi| cao môn học n{y cũng như rất biết ơn sự tận tình và những 

kiến thức mà các thầy ở Trung t}m đ~ truyền đạt cho tôi, đặc biệt là thầy Phan Dũng. 

Có lẽ tôi không cần nhận xét gì nhiều về nội dung và cách thức trình bày của các thầy 

trong khóa học vừa qua vì bản thu hoạch n{y đ~ thể hiện các thầy đ~ l{m tốt như thế 

nào trong việc thay đổi nhận thức của tôi cũng như c|c học viên khác về bản thân, về 

cuộc sống và nhiều điều thú vị khác. Tôi hi vọng trong tương lai không xa, môn học 

này sẽ được phổ biến rộng rãi trên toàn quốc. 

 Lê Thị Hương Giang (cử nhân, học khóa 321): 

Năm thứ nhất đại học, em được thầy giáo dạy môn Triết giới thiệu về lớp 

“Phương ph|p luận sáng tạo”, em đ~ rất tò mò. Em có xin phép gia đình cho đi học 

nhưng mọi người nói “học lớp gì vớ vẩn, không thực tế”. Đến bây giờ, khi đ~ ra 

trường rồi em mới có cơ hội đăng ký học. Em cảm thấy thực sự thích thú và tiếc vô 

cùng sao không học sớm hơn. Nếu được học trước có lẽ quá trình học đại học của em 

đ~ dễ d{ng hơn. 

Trước khi học PPLST, em rất khó khăn trong việc tìm ý khi viết bài luận Anh văn. 

Bây giờ, nhờ c|c phương ph|p tích cực hóa tư duy em đ~ có thể có rất nhiều ý tưởng 

để làm bài. 

PPLST giúp em nhìn người khác không quá khắt khe, sống hòa đồng, vị tha và 

thấy yêu đời hơn. “Có nhiều c|ch h{nh động để thỏa mãn nhu cầu” vì thế em không 

còn cảm thấy chán nản, thất vọng khi gặp thất bại. 

 Nguyễn Trung Hưng (b|c sĩ nha khoa, cử nhân quản trị kinh doanh, học 

khóa 333): 

Nghe tiếng lớp đ~ l}u + một ng{y đọc báo thấy chiêu sinh + tính tò mò ham học + 

thời gian rỗi vừa đủ đ~ khiến tôi loại bỏ ý định học các khóa học khác (trừ Anh Văn), 

công việc kh|c để cùng vợ ghi danh tham dự khóa học. 

V{ tôi đ~ h{i lòng với quyết định này của mình. Xin c|m ơn c|c thầy lần nữa. 

Chúc bộ môn phát triển hơn nữa. 

… Tôi đ~ thấy và cảm nhận được ngay trong buổi học đầu tiên, mình đang đứng 

trước mặt một vấn đề quan trọng có tầm vóc lớn. Ước gì tôi có thêm thời gian để lĩnh 

hội cho thấu đ|o. Đó l{ một môn học, một khoa học nền tảng cho những môn học, 

khoa học khác. 

Cảm ơn c|c thầy, cả thầy G. S. Altshuller m{ tôi không được vinh dự thọ gi|o, đ~ 

mở ra hướng nhìn, cách nhìn mới vào thế giới cho tôi. Các thầy đ~ trao thêm cho tôi 

công cụ để nhìn nhận và xử lý các vấn đề từ nhỏ nhất đến lớn nhất trong đời mình. 



 Chương VII: Một số việc làm liên quan đến xây dựng những người hạnh 
phúc ở Việt Nam và một số kết quả 

 

 

231 

Các hiểu biết, kỹ năng, kinh nghiệm trong nghề nha và quản trị kinh doanh vẫn quan 

trọng nhưng môn PPLST n{y vẫn chiếm vị trí đặc biệt. Lần nữa, tôi lại ước gì biết 

được nó sớm hơn nhiều năm về trước. Ví dụ như ngay sau tốt nghiệp Đại học y dược, 

Khoa răng h{m mặt năm 1987 hay Quản trị kinh doanh ở Đại học Mở năm 1996. 

Cuộc đời biết đ}u đ~ có bước rẽ ngoặt. 

… Cuộc sống là một hệ thống khổng lồ. Nó có quy luật của nó mà việc chỉ cần biết 

tr|nh đi ngược lại cũng đ~ đem lại ích lợi lớn. Các ích lợi của môn học đem lại, không 

chỉ là tiền hay tránh bị mất tiền, mà còn là hạnh phúc gia đình, sự phát triển cho các 

con tôi, sự tự tin vào triết lý, mục đích đời mình… m{ có khi sóng gió đ~ giật tuột khỏi 

bàn tay, hoặc cảm gi|c đơn độc trong các bài toán cuộc đời mình cần phải giải. 

PPLST đ~ cấp cho tôi hải đăng v{ la b{n để giải các bài toán trong các tập mờ, vùng 

mờ mịt. Nơi đó, sự định hướng của xác suất thống kê cũng có khi trở nên ba phải. 

Tôi trở nên sắc sảo hơn trước thiên hình vạn trạng của bài toán cuộc đời. 

…Hai vợ chồng tôi cùng ghi danh khóa học 333, khởi đầu là cùng muốn nâng cao 

kiến thức. Rồi rất nhanh, tôi nhận ra việc học để có cùng một lối suy nghĩ đúng về 

cách nhìn nhận, cách lựa chọn giải quyết vấn đề sẽ làm chúng tôi hiểu nhau hơn, 

đồng điệu hơn. Đó l{ lợi ích lớn cho riêng chúng tôi. 

Cuộc sống cần rất nhiều kỹ năng mềm và môn học này sẽ là nền tảng để tôi tiếp 

thu nhanh. Ví dụ: cách tiếp nhận cái mới vào cuộc sống của mình, cách phát hiện ra 

vấn đề cần giải, định hướng và dạy dỗ các con, cách giải quyết vấn đề… Ích lợi không 

thể nói hết vì cuộc đời luôn có bất ngờ. 

Tôi còn hiểu ra rằng: không có con đường đi tới hạnh phúc (ví dụ như kiếm 

nhiều tiền để có hạnh phúc) mà hạnh phúc chính l{ con đường. Điều đó rút ra được 

từ nguyên lý: hệ lý tưởng là khi hệ không có mà chức năng hệ vẫn được thực hiện 

đầy đủ - đó l{ hệ tự phục vụ. 

Hạnh phúc có trong nó để kiếm tìm, vì nếu hạnh phúc lệ thuộc yếu tố ngoài hệ 

(thuộc hệ kh|c…) thì sẽ không bảo đảm được. Nói cách khác, hạnh phúc tại t}m, như 

Đức Phật đ~ từng nói “Phật tại t}m”. Nó sẽ l{ con đường mang lại bình an, dù khó 

thực hiện. 

 Ân Thị Thúy Cẩm (học khóa 333): 

Tôi nhận được thông tin về khóa học PPLST từ ông xã tôi - qua thông báo chiêu 

sinh trên b|o. Lúc đó tôi không biết gì nhiều, chỉ cảm nhận rằng sáng tạo l{ c|i gì đó 

mới mẻ, luận là cách suy nghĩ từng bước. Vậy luận sáng tạo l{ c|ch suy nghĩ để tìm 

đến một điều mới mẻ hơn. Tôi tò mò muốn biết, nên học cùng với ông x~ để chúng tôi 
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có c|ch suy nghĩ vấn đề ở cấp độ bằng nhau và ý kiến mỗi người ở một lĩnh vực khác 

nhau sẽ bổ sung cho nhau. 

Sau khi học xong tôi thấy đ}y l{ môn học hay vì giúp tôi từ c|c bước đầu tiên xác 

định vấn đề, phát biểu b{i to|n đúng đến việc biết được các công cụ để giải bài toán, 

tránh việc thử và sai làm mất mát thời gian, sức lực và tiền bạc. 

 Nguyễn Xu}n Thư (nh}n viên ng}n hàng, học khóa 344): 

Tôi hiện là nhân viên của một ngân hàng tại Tp. Hồ Chí Minh. Hồi mới ra trường 

v{ được tuyển dụng vào làm ở đ}y, đ~ có rất nhiều vấn đề, bài toán mới trong công 

việc, sự nghiệp và cuộc sống xảy đến với tôi, tôi thường suy nghĩ lung tung, không 

biết phải bắt đầu từ đ}u, luôn dùng phương ph|p thử và sai. Kết quả là công việc 

luôn không được như ý tôi về tiến độ và chất lượng. Tôi trở nên lạc hướng, rồi từ đó 

nản lòng, rồi thường bỏ dở công việc v{ đợi nước đến chân mới nhảy mà không chịu 

suy nghĩ để chuẩn bị trước. Từ đó, với những công việc quen thuộc, đ~ l{m qua thì tôi 

cứ như vậy m{ l{m, không suy nghĩ cải tiến cho ngày càng tốt lên. Khi gặp vấn đề 

hoàn toàn mới, tôi hay hỏi ý kiến cấp trên, rồi bị động chờ cấp trên giải quyết mà 

không tự mình suy nghĩ, s|ng tạo đề xuất giải pháp tốt cho sếp. Vì thế nhận xét công 

việc cuối năm của sếp đối với tôi chỉ l{ đạt yêu cầu, tôi trở nên kém tự tin và luôn bị 

động, chán nản. Nhiều lần tôi đ~ suy nghĩ không biết có phương ph|p n{o để cải 

thiện tình hình v{ đối với tôi lúc đó việc sáng tạo như l{ một việc gì đấy cao siêu chỉ 

có những thiên tài, thiên bẩm mới có thể l{m được. Một lần tình cờ tôi đọc thấy 

thông tin giới thiệu lớp học Phương ph|p luận sáng tạo trên báo Tuổi Trẻ. Tôi cảm 

nhận có thể lớp học này sẽ giúp ích cho tôi điều gì đó như thông tin giới thiệu và 

quyết định đăng ký theo học. 

Ngay bữa đầu tiên đi học, thầy Phan Dũng đ~ cho tôi thấy một phương ph|p dạy 

học rất khoa học, thoải mái, chủ động, kích thích sáng tạo, hứng thú của người học 

rất nhiều. Không như phương ph|p dạy học ở thời phổ thông, đại học, học sinh, sinh 

viên bị “nhồi nhét” kiến thức đang được xem l{ “chuyện thường ngày ở huyện” v{ 

thời gian học đại học với phương ph|p của “học sinh cấp 4”, chủ yếu nghe giảng, ghi 

chép bài, học thuộc (hoặc cầu cứu “phao”) rồi đi thi v{ xong, thì ở lớp học phương 

pháp luận sáng tạo, những khái niệm trừu tượng mới về môn học tưởng như khó 

nuốt nhưng lại vô cùng dễ hiểu và dễ nhớ với phương ph|p dạy của thầy. Đó l{ đi từ 

kh|i qu|t đến cụ thể rồi từ cụ thể đến khái quát, toàn diện mọi khía cạnh của vấn đề 

và nhất là cách dẫn dắt vấn đề của thầy với nhiều ví dụ thực tế cùng với nhiều sơ đồ, 

hình vẽ, hình ảnh sinh động, thuyết phục. Nhưng để tiếp nhận kiến thức mới một cách 

đầy đủ, ổn định và bền vững thì người học phải đọc b{i trước ở nhà, ôn lại b{i cũ, 
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siêng năng luyện tập thực hành, tích cực phát biểu trên lớp trong khi đó c|c bạn khác 

trong lớp không được phản ứng tiêu cực khi có người nào phát biểu. Đ}y cũng l{ một 

trong các nguyên tắc thầy đưa ra khi bắt đầu dạy học, đúng với tinh thần của 

phương ph|p luận sáng tạo. Và từ đó, tôi đi học đều đặn, không bỏ buổi nào và với lời 

giảng của thầy Dũng, thầy Triết, thầy Sơn, thầy Hưởng càng học tôi càng cảm thấy 

hứng thú với nội dung thật sự bổ ích, tạo cho bản thân một hướng và một nếp suy 

nghĩ, tư duy khoa học. Sau khi kết thúc khóa học sơ cấp, khi gặp vấn đề (bài toán), tôi 

không còn suy nghĩ c|ch để giải quyết vấn đề theo lối mòn như trước (hay còn gọi là 

tính ì t}m lý) m{ tôi suy nghĩ v{ h{nh động theo những quy luật kh|ch quan. Đó 

chính là việc sử dụng TRIZ, lý thuyết giải các bài toán sáng chế rồi c|c “Phương ph|p 

tích cực hóa tư duy”. Nói tóm lại, tôi đ~ biết áp dụng Chương trình rút gọn quá trình 

suy nghĩ, giải quyết vấn đề và ra quyết định gồm c|c bước đó l{: 

- Hiểu b{i to|n v{ căn cứ vào các mức độ hiểu để có được bài toán chọn giải đầu 

tiên là bài toán mini. Tùy theo yêu cầu của hệ thống bài toán mà chọn bài toán mini 

hay maxi 

- Đề ra mục đích cần đạt bằng c|ch suy nghĩ theo tư duy hệ thống, dựa vào các 

quy luật phát triển hệ thống (có 8 quy luật) v{ đặt bài toán trong không gian hệ 

thống 9N hệ. 

- Trả lời các câu hỏi để tìm ra và xem xét các yếu tố cần chú ý trong bài toán. 

Chúng phải ở trạng thái, tính chất gì thì đạt được mục đích 

- Phát biểu mâu thuẫn vật lý: “Yếu tố phải có (Đ) để thực hiện công việc có ích 

này và (-Đ) để thực hiện công việc có ích kh|c”. 

- Ph|t c|c ý tưởng giải quyết mâu thuẫn vật lý bằng cách sử dụng các công cụ đ~ 

học: 40 thủ thuật sáng tạo cơ bản giải quyết mâu thuẫn kỹ thuật, 11 phép biến đổi 

mẫu giải quyết mâu thuẫn vật lý. Để có nhiều ý tưởng thì dùng c|c phương ph|p tích 

cực hóa tư duy. 

- Ra quyết định: loại bỏ c|c ý tưởng không khả thi, ph}n tích đ|nh gi| ý tưởng 

khả thi theo thứ tự ưu tiên v{ phải chú ý tuân theo điều 19 trong mục 3.7 (Hệ thống 

v{ tư duy hệ thống) 

Sau khi kết thúc khóa học, kiến thức thu được qua lớp học này là vô cùng to lớn 

và sâu xa, tất nhiên không thể dễ d{ng gì lĩnh hội được hết qua thời gian vài tháng 

nên tôi chỉ biết từ lúc n{y cho đến cuối đời, tôi cần phải ôn luyện, luyện tập thường 

xuyên việc tư duy khi gặp b{i to|n theo c|c bước trên. Tôi thấy mình đ~ kh|c trước, 

tự tin, chủ động, hăng h|i, biết nhìn lại mình một cách khách quan, có cách nhìn mới 
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về mọi sự vật, hiện tượng xung quanh và có một phương ph|p suy nghĩ đa dạng, 

phong phú, nhiều chiều v{ logic hơn. Ví dụ như trong 40 thủ thuật sáng tạo, tôi áp 

dụng nguyên tắc phân nhỏ, gây ứng suất sơ bộ, thực hiện sơ bộ, dự phòng, biến hại 

thành lợi, linh động, t|c động theo chu kỳ, vượt nhanh, thay đổi màu sắc để rèn luyện 

tác phong làm việc không chờ nước đến chân mới nhảy và làm cho công việc nhanh 

chóng, hiệu quả. Rồi trong công việc kinh doanh, tôi còn áp dụng nguyên tắc chuyển 

sang chiều kh|c, thay đổi thông số lý-hóa, tư duy hệ thống 9N hệ trong việc tìm hiểu 

trước v{ sau đó tự tin hơn khi tiếp xúc kh|ch h{ng để nhận biết nhu cầu, sở thích, 

nắm bắt tâm lý của khách hàng. Kết quả l{ tôi đ~ có thêm nhiều khách hàng mới vì 

tôi hiểu chuyện và biết đúng vấn đề khách hàng nằm ở đ}u để thỏa mãn nhu cầu. 

Tôi tiếc cho mình sao không học môn này từ sớm và lẽ ra phải được học trước 

bất kỳ môn học nào khác vì nó chỉ ra phương ph|p để học tốt c|c môn kh|c, để bây 

giờ mình phải mất bao nhiêu thời gian để có thể học tốt, làm tốt hơn mọi công việc, 

thăng tiến trong sự nghiệp nhanh hơn. Theo tôi nghĩ môn học n{y nên được phổ biến 

rộng rãi và trở thành môn học bắt buộc từ trình độ cấp III hay phổ thông trung học 

trở lên. Lúc đó, c|c em học sinh phổ thông sẽ tự tin, dùng phương ph|p luận sáng tạo 

để chọn ra nghề nghiệp phù hợp với mình, biết định hướng đúng đắn cho mình con 

đường sự nghiệp rõ ràng chứ không như hiện nay đa số c|c em đều không biết mình 

chọn nghề gì, tương lai mình sẽ làm gì mà chỉ theo sự |p đặt của người lớn. Trong 

tương lai, nếu có thể, chúng ta có thể viết ra phần mềm về phương ph|p luận sáng 

tạo riêng cho Việt Nam. Nếu sau này Trung tâm TSK có tổ chức lớp trung cấp, tôi 

cũng sẽ đăng ký đi học để càng nâng cao thêm khả năng s|ng tạo của mình với kiến 

thức mới về ARIZ v{ phương ph|p luận sáng tạo. Sau này, khi có con, tôi sẽ dạy dỗ 

chúng theo phương ph|p luận sáng tạo và rồi cũng cho chúng đi học phương ph|p 

luận sáng tạo như tôi đ~ từng học. 

 Huỳnh Thị Anh Thư (gi|o viên, học khóa 351): 

Khi đọc được thông tin về lớp “Phương ph|p luận sáng tạo” từ mẩu quảng cáo 

trên báo Tuổi Trẻ, ngay lập tức tôi có ý định tham gia khóa học n{y. Trước đ}y, lúc 

còn ngồi ghế nh{ trường, tôi luôn cảm thấy không hài lòng về bản thân rằng tại sao 

mình suy nghĩ v{ l{m việc quá chậm chạp, mà những ý tưởng mình đưa ra lại chẳng 

có chút gì mới mẻ ấn tượng trong khi bạn bè luôn có những c|ch nghĩ độc đ|o. Tôi 

mặc cảm cho rằng mình chẳng có một chút óc sáng tạo nào cả, điều đó khiến tôi 

thiếu tự tin và ngày càng thụ động trong việc suy nghĩ ph|t biểu ý kiến. Tuy nhiên, từ 

trong thâm tâm tôi vẫn luôn ấp ủ hy vọng mình có thể l{m được điều gì đó thật mới, 

thật có ích. Và khi tôi bắt gặp mẩu quảng cáo về lớp “Phương ph|p luận sáng tạo” 

n{y, như thể đường 1 đ~ gặp được đường 2, vậy còn chờ gì nữa mà không nhanh 
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chóng vượt chướng ngại vật để một ng{y n{o đó có thể hô thật to: “EUREKA!”? 

Tôi vừa tốt nghiệp đại học năm ngo|i, hiện đang l{ gi|o viên dạy tiếng Trung 

Quốc ở một trường quốc tế. Dù công việc giảng dạy khá bận rộn, tôi vẫn cố sắp xếp 

thời gian để tham gia khóa học, tin rằng TRIZ sẽ giúp tôi khai hóa c|i đầu kín như hũ 

nút của mình, ít nhiều thấy được một chút ánh sáng. 

Ng{y đầu tiên đến với lớp TSK, tôi vui mừng biết bao khi được biết rằng sáng tạo 

là tiềm năng sẵn có ở mỗi người, chỉ cần có phương ph|p v{ tích cực rèn luyện ai 

cũng có thể phát huy tiềm năng ấy. Tôi vui lắm! 

Những ng{y sau đó v{ nhiều ng{y sau đó nữa nảy sinh một vấn đề thực tế là: 

“chao ôi, thì ra muốn khai thác cái tiềm năng sẵn có kia thật chẳng dễ dàng chút nào. 

N{o đ}u phải chuyện một sớm một chiều, nào đ}u phải nghe qua c|i l{ l{m được 

ngay” 

Có nhiều kiến thức thầy giáo giảng xong, do tính khoa học, kỹ thuật chuyên 

ng{nh ngo{i lĩnh vực hiểu biết nên tôi chỉ hiểu một c|ch mơ hồ, đại khái. Một mâu 

thuẫn nảy sinh là tôi muốn hiểu cặn kẽ bài học nhưng tầm kiến thức hạn chế không 

cho phép tôi thấu triệt tất cả những gì học được. Vậy phải l{m sao để khóa học trở 

nên có hiệu quả với tôi? 

Phải hiểu rõ vấn đề trước khi cần giải quyết vấn đề. Tôi đặt ra câu hỏi “Mục đích 

mình tham gia khóa học l{ gì?” C}u trả lời là tôi muốn học được phương ph|p s|ng 

tạo để áp dụng vào công việc cũng như đời sống của mình. Nếu vậy có nhất thiết phải 

thấu triệt tất cả mọi thứ không, hay đơn giản chỉ cần dựa trên “nguồn lực” sẵn có 

của mình để tiếp thu bài học? 

Từ đó tôi x|c định ngay không cần phải nghĩ đ}u xa xôi, hễ học tới kiến thức gì là 

cứ thử liên hệ tới công việc và cuộc sống của mình xem có áp dụng được gì không. 

Tất nhiên có nhiều lúc chẳng biết áp dụng thế nào, hoặc có áp dụng được nhưng cụ 

thể vấn đề giải quyết ra sao vẫn khá phức tạp, song ít nhất trong nhiều trường hợp 

tôi cũng tìm được hướng đi rõ r{ng. 

Dưới đ}y l{ một vài ví dụ cụ thể cho thấy tôi đ~ |p dụng TRIZ như thế nào trong 

công việc và cuộc sống của mình. 

Tôi thường tự hỏi tại sao học trò của mình hay xả rác trong lớp vậy, có thùng rác 

sao các em không bỏ vào? Nhắc nhở nhiều lần cũng không thấy tác dụng mặc dù rõ 

ràng các em biết đó l{ h{nh động không tốt. Phân tích hiện tượng này, tôi nhận ra 

đấy là do nhu cầu tiết kiệm sức lực, các em cho rằng ấy là công việc của bác lao công, 

không phải của mình. Ngoài ra, mặc dù hiểu nhưng c|c em chưa thể thực hiện việc 
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bỏ r|c đúng nơi quy định một c|ch đầy đủ, ổn định và bền vững, đấy là do các em còn 

thiếu xúc cảm để thúc đẩy h{nh động. Tôi nhận thấy mình cần thay đổi một chút 

trong cách giải quyết vấn đề. Thay vì nhắc nhở, phê bình, kỷ luật tôi cần khơi dậy xúc 

cảm h{nh động nơi c|c em. Một lần có một em vứt giấy nh|p đ~ vo tròn ngay giữa lối 

đi trong lớp, tôi không nói gì cả, chỉ lẳng lặng bước tới nhặt viên giấy lên và cho vào 

thùng rác. Em ấy liền lên tiếng: 

- Sao cô không để cho lao công dọn, đấy là công việc của họ. 

Tôi nhẹ nh{ng đ|p: 

- Giữ gìn lớp học sạch sẽ là công việc của mỗi người chúng ta. Lớp học l{ nơi ta 

làm việc, học tập cũng giống như căn phòng riêng ở nhà mình vậy. Có ai muốn ở 

trong một căn phòng dơ bẩn, đầy rác không? 

- Có người giúp việc dọn mà cô. 

- Các em hãy thử đặt mình vào vị trí của người lao công. Các em có muốn ngày 

n{o cũng phải vất vả với quá nhiều rác bẩn phải quét dọn không? Xả rác trong lớp có 

thể chỉ là một hành vi nhỏ, nhưng nó lại hình thành thói quen xấu có thể ảnh hưởng 

rất lớn đến nhân cách các em. Có ai tôn trọng một giáo viên vứt r|c ra đường hay 

một kỹ sư khạc nhổ bừa b~i không em? C|c em cũng thường hay phê phán phàn nàn 

về việc tại sao có những người Việt Nam kém văn hóa, nước Việt Nam không sạch sẽ 

như c|c quốc gia khác. Thật đơn giản, tất cả bắt đầu từ c|ch nghĩ, từ những hành 

động dù là rất nhỏ của mỗi người. Vì vậy, mỗi lần định vứt r|c, cô luôn nghĩ mình 

muốn l{ người có văn hóa, muốn giữ gìn Tr|i Đất sạch đẹp vì sức khỏe của bản thân 

cũng như mọi người, chẳng có lý do gì phải tiết kiệm sức lực đi v{i mét tới cái thùng 

r|c để rồi sau đó phải phí sức tìm cách xử lý rác thải bừa bãi khắp nơi. Cô tin rằng 

các em, những học sinh trong môi trường quốc tế là những người có văn hóa. C|c em 

hoàn toàn tự giác giải quyết được vấn đề nhỏ nhặt n{y. Đúng không n{o? 

Hôm ấy các em không trả lời. Nhưng những ngày sau, hiện tượng xả rác trong 

lớp giảm hẳn thấy rõ, thậm chí là các em còn tự nhắc nhở nhau. Tôi hiểu rằng xúc 

cảm đ~ được khơi dậy nơi c|c em. Trong lòng thầm cảm ơn một bài học đơn giản mà 

hiệu quả thiết thực từ TRIZ. Ngoài ra trong suốt thời gian học tới nay, tôi còn áp 

dụng được nhiều điều trong cuộc sống nhờ sử dụng “nguyên tắc tách khỏi” để loại bỏ 

những vấn đề không quan trọng, tập trung cho vấn đề mấu chốt, sử dụng “nguyên tắc 

kết hợp” khi chở đứa em nhỏ đi phô tô gi|o trình cho học sinh, em tôi được đi chơi v{ 

trút bầu tâm sự chuyện bạn bè của nó, còn tôi có người mang giúp đống giáo trình, 

đôi bên cùng có lợi. Quả nhiên, TRIZ không khuyến khích hi sinh. 
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Nói chung, qua khóa học tôi cảm thấy mình “s|ng” hơn một chút. TRIZ giúp tôi 

lạc quan tin tưởng rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết. Thì ra sáng tạo đ}u cứ 

phải là những gì kinh thiên động địa, hãy bắt đầu từ những điều gần gũi, bình dị nhất 

trong cuộc sống quanh ta. Sống bằng con tim, khối óc, nhiệt huyết, chân thành, sáng 

tạo sẽ ra đời. 

 Trần Yến Linh (cử nhân, học khóa 363): 

Em biết đến khóa học Phương ph|p luận sáng tạo từ khi còn l{ sinh viên năm 

nhất do được một anh bạn khóa trên giới thiệu. Nhưng sau khi ra trường v{ đi l{m 

được hơn nửa năm em mới quyết định tham gia khóa học n{y. Lí do ban đầu để đăng 

ký học chỉ vì em muốn tìm một môn gì đấy để học trong thời gian rảnh rỗi buổi tối 

sau khi đi l{m về. Đến khi tìm hiểu và nhớ lại đến khóa học n{y thì đ~ đăng kí ngay vì 

em muốn thay đổi th|i độ sống của mình, có định hướng và mục tiêu rõ ràng. 

Đ}y l{ một môn học rất khoa học và áp dụng rộng r~i được trong nhiều lĩnh vực 

của cuộc sống, không chỉ trong học hành, trong công việc mà còn trong cuộc sống đời 

thường. Vấn đề sáng tạo ng{y nay đóng vai trò rất quan trọng không những giúp 

công việc được giải quyết thuận lợi và khoa học hơn m{ điều đó còn giúp ph|t triển 

hơn trong sự nghiệp. Cuộc sống là một chuỗi những vấn đề nảy sinh mà chúng ta cần 

suy nghĩ để tìm ra biện pháp giải quyết cho những vấn đề đó. V{ để tránh những lãng 

phí có thể có, quá trình ra quyết định khi suy nghĩ một cách tự nhiên cảm tính mà 

PPLST gọi l{ phương ph|p thử và sai, cần phải hiểu được vấn đề một cách cặn kẽ và 

có định hướng rõ ràng khi chọn lời giải cho bài toán. Lịch sử phát triển của xã hội 

tuân theo những quy luật phát triển mà những quy luật phát triển n{y đ~ được khoa 

học kiểm chứng và công nhận. Do đó, hiểu và áp dụng được quy luật sáng tạo vào 

cuộc sống hàng ngày cũng l{ tu}n theo quy luật phát triển tự nhiên của nhân loại. 

Hiện tại sau khi học xong khóa học, em đang cố gắng ứng dụng vào trong thực tế 

công việc và cuộc sống của mình. Hiểu được vấn đề là chuyện khó nhưng |p dụng vấn 

đề đó v{o thực tiễn c{ng khó hơn, v{ sau đó giữ vững được th|i độ và tinh thần hưng 

phấn áp dụng những bài học được lại là công việc khó hơn nữa. Đang l{ một người 

làm công cho công ty với rất nhiều công việc hàng ngày, nếu không sắp xếp và tìm 

hướng giải quyết vấn đề một c|ch đúng phương pháp thì không thể đạt được hiệu 

quả cao nhất. Vì vậy, trong từng vấn đề, em đều tìm hiểu cặn kẽ nguồn gốc, x|c định 

nhu cầu chọn vấn đề ưu tiên giải quyết v{ tư duy tìm ra hướng giải quyết đúng đắn 

hợp lý nhất. Từ đó ứng dụng v{o đời sống vì “hạnh phúc không tự nhiên đến, nó là 

thứ quả chính ta phải chăm sóc bằng mồ hôi, nước mắt và lòng kiên nhẫn”. 

Đ}y l{ một môn học rất hay m{ em nghĩ rằng thanh niên của nước ta cần sớm 
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được tiếp cận. Thời điểm thích hợp nhất l{ khi đang ở độ tuổi sinh viên năm nhất tức 

là 18 tuổi, vì khi đó vừa ho{n th{nh xong chương trình học phổ thông cũng l{ lúc có 

đủ kiến thức v{ năng lực nhận thức nhất. Nếu như được tiếp xúc ngay với môn học 

này, hiểu rõ v{ có th|i độ nghiêm túc muốn áp dụng v{o trong đời sống thì đó chính 

là những người quan trọng góp phần phát triển đất nước sau này. 

 Võ Mạnh Tường (cử nhân, học khóa 363): 

Khi đăng ký khóa Phương ph|p luận sáng tạo, thực sự em không biết mình sẽ 

được học những gì. Bạn bè chỉ giới thiệu đại khái chứ không nói rõ như tờ thông báo 

chiêu sinh của Trung tâm. Thực ra em đ~ biết về môn n{y c|ch đ}y bốn năm rồi, lúc 

đó một người bạn của em đang theo học. Lúc đó em nghĩ mình chưa cần đến nên 

chưa đăng ký. B}y giờ cảm thấy đó vừa là một sai lầm, vừa là quyết đúng đắn. Lúc ấy 

suy nghĩ chưa trưởng th{nh như b}y giờ nên có học cũng không tiếp thu được bao 

nhiêu, cộng với khối lượng kiến thức phải tiếp thu ở đại học thì thật là quá tải. Sau 

hơn một năm đi l{m, ra ngo{i x~ hội và gặp ngày càng nhiều những vấn đề không 

đ|ng nảy sinh, em đ~ nhớ lại khóa học này và quyết định đăng ký học. 

Ng{y đầu tiên đi học khóa học, em đ~ chắc chắn rằng mình quyết định theo học 

l{ ho{n to{n đúng đắn. Mặc dù những bài học đầu tiên thường là các khái niệm cơ 

bản, rời rạc, dễ khiến người học nhàm chán và không biết học để l{m gì. Nhưng với 

em, chính những bài học đầu tiên đó mới thực sực hấp dẫn em theo học PPLST. Như 

đ~ nói ở trên, em đăng ký học vào thời điểm này mới l{ đúng đắn. Sau khi học hết 

chương trình đại học và tham gia những khóa đ{o tạo kỹ năng mềm ở công ty, em 

chưa thấy ở đ}u dạy những điều căn bản mà thiết thực như ở PPLST. Một ví dụ cụ 

thể là các mức độ hiểu. Em đ~ quan t}m một cách vô thức đến việc hiểu từ lúc còn 

ngồi ghế nh{ trường. Nhưng lúc đó cũng chỉ dừng lại tại mức ba, nghĩa (c|c khả 

năng có thể có). Khi thầy dạy đến bài này, em thực sự ngạc nhiên và thích thú vì biết 

thêm hai mức hiểu sau đó v{ gi| trị của nó. 

Em thiết nghĩ PPLST nên được dạy kể từ khi con người bắt đầu nhận thức về thế 

giới xung quanh, khi con người bắt đầu biết suy nghĩ. Nhưng mỗi người ở mỗi giai 

đoạn phát triển v{ môi trường khác nhau thì cần những chương trình học khác 

nhau. Ví dụ trẻ em trong giai đoạn mẫu giáo, tiểu học nên phát huy về trí tưởng 

tượng kết hợp với dạy dỗ về tâm lý hiếu học, tò mò kh|m ph| môi trường xung 

quanh, tính phê ph|n… C{ng lớn lên các học sinh sẽ học về c|c phương ph|p đơn 

giản, rút gọn để giải quyết các vấn đề thường gặp ở lứa tuổi đó, như c|c b{i to|n ở 

trường, lớp. Như môn học đ~ cho biết, nhu cầu là nguồn gốc của h{nh động. Với mỗi 

tầng lớp trong xã hội sẽ có nhu cầu khác nhau, nên sẽ cần những cách tiếp cận khác 
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nhau. Để l{m được điều này, quả thực l{ đòi hỏi thời gian và sức lực vô cùng lớn. 

Trong công ty, em đ~ từng học qua khóa học “Six thinking hats”. Có thể do khả 

năng trình b{y của giảng viên hoặc do em chưa đủ khả năng hiểu khóa học đó. Khóa 

học đó không giúp được gì nhiều cho em. Qua PPLST, em đ~ rõ một điều. Một hoặc 

v{i phương ph|p không thể áp dụng cho tất cả mọi người đặc biệt đối với dân số như 

hiện tại v{ trong tương lai. Một lý thuyết kết hợp với một hệ thống c|c phương ph|p 

sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Em dự định sẽ giới thiệu PPLST với công ty em đang l{m. 

Hy vọng sẽ có dịp nói chuyện với các thầy về việc này sau. 

Chúc các thầy và Trung tâm phát triển đầy đủ, ổn định và bền vững. 

 Hoàng Thị Hải Hà (kỹ sư công nghệ thông tin, học khóa 367): 

Tôi – 27 tuổi, làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, bước đầu làm một 

trưởng nhóm – đang gặp rất nhiều vấn đề nan giải, cũng như có những b{i to|n đ~ 

giải nhưng vẫn thường băn khoăn xem liệu mình có giải bài toán tốt không. Có nhiều 

b{i to|n tôi đ~ phải giải đi, giải lại nhiều lần mà vẫn chưa giải xong. Vì thế, sau khi 

nghe hai đồng nghiệp trong công ty mách cho tôi về lớp học PPLST này cộng với một 

thời gian tìm hiểu, tôi quyết định theo học lớp n{y. Trước khi theo học môn “Phương 

pháp luận sáng tạo”, thậm chí trong những ng{y đầu học môn học này, tôi vẫn hoài 

nghi về quyết định theo học môn này vì tôi vẫn chưa thu hoạch được gì và ích lợi của 

nó. Nhưng sau khóa học tôi thấy mình đ~ thu hoạch được khá nhiều từ môn học này. 

– Đối với môn học nói chung và những khái niệm liên quan, tôi thấy mình đ~ tiếp 

cận một cách có hệ thống và không còn mập mờ với những gì gọi là sáng tạo, đổi 

mới, phương ph|p luận… Đó l{ những điều m{ trước đ}y, tôi vẫn thường sử dụng 

một cách rập khuôn mà thậm chí chưa hề hiểu nó một cách thấu đ|o. 

– Trong suy nghĩ, tôi thấy mình đ~ có những thay đổi rõ rệt. Nhiều nhất phải kể 

đến l{ tôi đ~ phần nào khắc phục được tính ì tâm lý của mình. Trước đ}y tôi ra quyết 

định về các vấn đề rất nhanh, thường l{ không gian c|c b{i to|n m{ tôi đưa ra rất 

hẹp, vì thế tôi thường bỏ sót các trường hợp. Sau khi học môn này, tôi thấy mình đ~ 

bắt đầu chịu bỏ thời gian thêm để đưa ra c|c b{i to|n có thể có và từ đó không bỏ sót 

trường hợp cũng như l{ giải bài toán một cách nhanh chóng, triệt để hơn, nếu tôi 

biết cách chọn b{i to|n “l{m hệ thay đổi ít nhất”. Tất nhiên, với tuổi đời 27, những 

bài toán mà tôi gặp chưa phải là những b{i to|n khó, nhưng tôi nghĩ với sự luyện tập 

thường xuyên, nếu sau này tôi gặp một bài toán khó, tôi sẽ có khả năng giải quyết nó 

tốt hơn, hay hơn. 

– Trong công việc, tôi đang bước đầu làm một trưởng nhóm. Những quan hệ 
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trong công việc với c|c th{nh viên trong nhóm đang bắt đầu phức tạp dần lên khi số 

lượng thành viên trong nhóm đang tăng lên, cũng như c|c b{i to|n m{ tôi đang, sẽ 

giải sẽ phải khó dần lên, tỉ lệ với trách nhiệm ng{y c{ng tăng của tôi. Học môn này, 

tôi thấy mình đang dần có những thay đổi trong quan hệ với đồng nghiệp và trong 

cách giải quyết vấn đề. Về cách giải quyết vấn đề, tôi đ~ nêu ở trên. Trong quan hệ và 

trong cách quản lý c|c th{nh viên trong nhóm, trước đ}y tôi đ~ từng suy nghĩ l{ chỉ 

có thể là A thì mới giải quyết được b{i to|n n{y. Nhưng b}y giờ tôi thấy rằng tùy 

theo tình huống, có rất nhiều phương |n (B, C, D…) để giải quyết bài toán này. Có thể 

nói, tôi đ~, đang khắc phục được tính ì tâm lý mà việc giáo dục của gia đình, của nhà 

trường, và xã hội đ~ l{m cho tôi nghĩ rằng chỉ có thể là A, mà không hề thấy rằng có 

thể l{ B, C, D… 

Những gì tôi liệt kê ra ở đ}y có thể chỉ là những thu hoạch và lợi ích hiện nay mà 

tôi có thể thấy được, nhưng tôi có thể khẳng định trong tương lai, tôi có thể thu được 

nhiều lợi ích nếu áp dụng đầy đủ những gì mà môn học đ~ cung cấp cho tôi. 

Vì những lợi ích như trên m{ tôi nghĩ rằng việc phổ biến môn học này cho những 

người xung quanh l{ điều nên l{m. Trước mắt với những người xung quanh tôi, tôi 

sẽ thuyết phục họ theo học môn n{y theo c|ch m{ c|c đồng nghiệp tôi đ~ thuyết phục 

tôi. Thực sự, để thuyết phục một người hiểu được sáng tạo là gì cực kì khó, thậm chí 

có người còn nói rằng thật “nhảm nhí”. C|ch thuyết phục tốt nhất có lẽ là những thay 

đổi mang tính ích lợi cao từ bản thân tôi. 

Môn học này là môn học mang lại cho mọi người nhiều ích lợi nhưng thực sự vẫn 

chưa phát triển ở nước ta. Việc mở rộng phạm vi áp dụng giảng dạy môn học này là 

điều nên làm. Lứa tuổi n{o cũng cần suy nghĩ, cũng cần sáng tạo nên cần giảng dạy 

môn học này ở mọi lứa tuổi. 

 Lê Thị Xuân Hoa (cử nhân, học khóa 367): 

Tôi biết đến lớp học Phương ph|p luận sáng tạo đ~ hơn mười năm, lúc đó ch|u 

gái tôi nói nó học để vững về lý lẽ, để tranh luận về mọi vấn đề, thế là tôi thấy không 

liên quan gì đến mình vì tôi không dở tranh luận. 

Đến năm nay (2010) con g|i tôi đi học lớp này do cháu muốn biết thêm một loại 

kiến thức n{o đó, tôi thấy chắc là có lợi cho cháu nên khuyến khích ch|u đi học. 

Khi cháu học được vài buổi, ch|u nói “lớp này hay lắm, mẹ nên đi học” v{ đăng 

ký cho tôi. 

Tôi thấy con đường đưa mọi người đến lớp học này còn hẹp, tôi đi học cũng chỉ 

là tình cờ, một số sinh viên của Đại Học Quốc Gia vừa tốt nghiệp, tôi hỏi về lớp này 
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cũng chỉ biết chung chung không nắm được nội dung dạy và học của môn này. 

Tôi thích nhất đoạn n{y: “Cuộc đời của mỗi người là chuỗi các vấn đề cần giải 

quyết, chuỗi các quyết định cần phải ra” (s|ch v{ng trang 12). 

Vậy hãy học Tư Duy S|ng Tạo để ra được quyết định đúng. Tôi nghĩ nên phổ biến 

rộng r~i điều cốt lõi n{y để mọi người thấy đ}y l{ nhu cầu cần thiết của mỗi người. 

Trong trường học, người ta dạy giải những b{i to|n đúng, học sinh n{o cũng 

muốn học giỏi (theo cách này) mà không có khả năng giải những bài toán của thực 

tế. 

Tôi là một học sinh giỏi, ngoan, bạn th}n tôi cũng vậy. 

Qua một thời gian v{o đời, lớp chúng tôi gặp lại nhau, chúng tôi thấy hình như 

bảng xếp hạng trong cuộc đời thì ngược lại với trong lớp học. Tôi và bạn thân tôi 

không hiểu tại sao cả. 

Qua lớp học Phương ph|p luận sáng tạo, tôi thấy bức màn bí mật về bảng xếp 

hạng đ~ được vén lên: thì ra từ trước đến giờ tôi giải quyết mọi việc theo đường cũ, 

thói quen. Đôi khi tôi đ~ chọn b{i to|n sai để giải nên vấn đề của tôi chỉ nặng nề hơn. 

Trong cuộc sống hàng ngày, tôi luôn phát hiện những người nghe chủ quan hoặc 

nhìn sự vật theo định kiến. 

Có một khoảng thời gian tôi đ~ th{nh công trong lĩnh vực nh{ đất và tiếp theo đó 

là lúc thất bại của tôi. 

Bạn của chồng tôi, một giảng viên l}u năm của trường đại học, một người thành 

đạt, có t}m địa rất tốt, giúp người không vụ lợi, sống theo câu nói của Makarenko: 

“Gi|o dục không phải là một nghề, mà là một sứ mạng…”, cũng đ~ v{ đang thất bại 

nặng nề trong cuộc đời (về tài chính). Trước đ}y tôi hiểu mọi việc theo luật nhân quả, 

tôi tin người tốt như anh ấy không gặp chuyện xấu được. 

Gi| m{ tôi được học lớp này từ 10 năm trước, mà biết đ}u những người chưa 

từng thất bại cũng không biết được cái giá phải trả cho những quyết định sai, để mà 

quý môn học n{y. Tôi đ~ ví Phương ph|p luận sáng tạo như một pho bí kíp võ công 

mà tôi cần phải học, để đi đúng hướng thoát hiểm m{ tôi đang tìm kiếm, để thoát 

khỏi những rối rắm tôi đ~ g}y ra trong thời gian trước đ}y. Tôi sẽ vận dụng môn học 

để tham gia giúp bạn. 

Tôi không mong gì hơn: tìm được b{i to|n đúng cần giải của tôi. 

Về lứa tuổi để học môn học n{y: tôi nghĩ c{ng sớm càng tốt và cho mọi thành 

phần của xã hội, phải có giáo trình phù hợp với trình độ và lứa tuổi. 
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Trong lớp tôi học có một nhóm các bạn café Trung Nguyên, tôi nghĩ hiện nay nên 

t|c động v{o người đứng đầu mỗi cơ quan để họ đi học và tạo điều kiện để nhân viên 

đi học và những ai đ~ l{ học viên cần nói rõ về ích lợi của môn học này bằng cách nào 

ngắn gọn cho những người xung quanh mình. 

Để đưa chương trình v{o dạy chính thức thì tôi nghĩ nên sử dụng tính hệ thống, 

t|c động ở hệ trên hoặc là một cơ hội tình cờ như c}u chuyện người cha có con thích 

sưu tầm tem. 

Chúc Trung tâm hoàn thành sứ mệnh của mình. 

 Nguyễn Thùy Linh (sinh viên Học viện hành chính quốc gia, học khóa 

446): 

Em đến với khóa học này rất tình cờ qua sự giới thiệu của một giảng viên do sinh 

viên năm nhất chúng em còn bỡ ngỡ và thụ động quá. Đấy là lần đầu em được biết 

đến môn học. Tuy nhiên rất l}u sau đó em mới quyết định ghi danh sau khi đọc chia 

sẻ của anh Lê Vũ (một cựu học viên PPLST). Đ}y chính l{ môn học em cần, nhất là 

trong giai đoạn mà em có những quyết định quan trọng. Một người bạn nghe em nói 

về lớp PPLST cũng đ~ chia sẻ rằng bạn đ~ học, cảm thấy rất bổ ích và bạn khuyên em 

nên học ngay, vì đầu tư vốn sáng tạo l{ đầu tư cho tương lai hạnh phúc! Thật vui khi 

đi học m{ được khuyến khích cổ vũ như thế! Có một bất ngờ nho nhỏ trong khoá học 

khi em gặp một người bạn theo học lớp PPLST này qua những bài chia sẻ của anh Lê 

Vũ. đúng l{ chúng em cũng có c|i duyên với Phương ph|p luận sáng tạo. 

Khóa học này thực sự rất bổ ích. 

Thứ nhất, môn học mang lại cho em cách tiếp cận mới về những kiến thức đ~ học 

về triết học, khoa học. Trong môn học này, những kiến thức tưởng chừng rất khô 

khan, h{n l}m được trình bày theo hệ thống, khoa học v{ sinh động nên rất dễ hiểu, 

dễ nhớ. 

Thứ hai là qua việc tìm hiểu tư duy hệ thống, bước đầu em đ~ nhìn nhận các vấn 

đề toàn diện hơn, chủ động đón nhận những biến cố với một tâm thế vui vẻ, tích cực. 

Nhờ đó m{ cuộc sống của em trở nên đơn giản và thoải m|i hơn. 

Thứ ba, sau khi học về t|c động v{ ý nghĩa của cảm xúc đối với hành vi cá nhân 

mà em biết mình cần kiểm soát cảm xúc, cư xử hòa nhã và cởi mở hơn với mọi người. 

Nhờ đó m{ c|c công việc c| nh}n được giải quyết một c|ch “tròn trịa”, nhanh chóng 

và hiệu quả hơn. 

Thứ tư l{ bản thân em có ý thức hơn khi đặt câu hỏi, trình bày vấn đề và tranh 

luận với người khác. 
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Thứ năm, qua c|ch giảng dạy của các thầy em thấy được t|c động vô cùng lớn 

của việc sử dụng ngôn từ chính xác và tích cực, do đó bản th}n em cũng chú ý hơn khi 

sử dụng từ ngữ. 

Còn rất, rất nhiều lợi ích từ môn học mà bản thân em nhận được. Với những gì 

học được, em đ~ chia sẻ cho các em của mình. C|c bé đều rất thích thú và muốn được 

theo học ngay sau khi tốt nghiệp THPT. 

Bản thân em thấy môn học này không chỉ dạy cho c|c đối tượng có trình độ văn 

hóa lớp 12 trở lên mà ngay cả khi trẻ em bắt đầu biết nhận thức thì nên khuyến 

khích để hoạt động sáng tạo trở thành một thói quen. Nên có một phân môn của 

PPLST cho trẻ mầm non trở đi. V{ dĩ nhiên, để môn học n{y đến với lứa tuổi thiếu 

niên, nhi đồng thì nội dung nên gần gũi hơn, c|ch thức giảng dạy v{ chương trình 

học phù hợp với từng giai đoạn phát triển. 

 Nguyễn Chính Tuân (nhân viên công ty, học khóa 447): 

Tôi tham gia khóa học “Phương ph|p luận sáng tạo” vì lý do Ban gi|m đốc công 

ty yêu cầu học. Thật sự lúc ban đầu ghi danh tôi không hình dung được rằng ở đ}y 

mình sẽ học được gì và những kiến thức này sẽ có ích lợi gì, bổ sung gì cho chuyên 

ngành tại công ty tôi đang l{m việc. Vì thật sự khi đó tôi chưa quan t}m cũng như 

không tìm hiểu trước rằng mình sẽ học gì, chỉ thực hiện theo đúng “nghĩa vụ” m{ 

công ty đ~ yêu cầu. Lúc đầu khi nghe đến tên của khóa học tôi thật sự cảm thấy 

không có hứng thú đối với khóa này bởi vì chuyên môn tôi đang công t|c không cần 

đến “s|ng tạo” m{ cần sự chính x|c. Đ}y cũng l{ lý do tôi đ~ chủ quan trong suy nghĩ 

và không tìm hiểu kỹ về môn học trước khi tham gia. 

Nhưng sau buổi đầu tiên đến lớp, tôi đ~ thay đổi ho{n to{n suy nghĩ của mình 

đối với khóa học. “Phương ph|p luận sáng tạo” theo tôi hiểu lúc n{y l{ thay đổi tư 

duy, thay đổi c|ch suy nghĩ, suy luận của cá nhân mình nhằm nâng cao nhận thức 

của mình đối với các vấn đề hàng ngày xung quanh. Càng tham gia khóa học tôi càng 

nhận ra giá trị đích thực của môn học n{y. Đ}y thực sự là môn học bổ ích, góp phần 

củng cố kỹ năng mềm của cá nhân, giúp chúng ta có khả năng nhận định, giải quyết 

vấn đề và ra quyết định, từ đó con người có thể ngày càng hoàn thiện bản thân mình 

hơn, góp phần nâng cao giá trị bản thân trong công việc cũng như đời sống hàng 

ngày. Khóa học này mặc dù chỉ l{ khóa sơ cấp chưa đi s}u v{o vấn đề nhưng đối với 

tôi nó là một bước ngoặt quan trọng, đem đến cho tôi trải nghiệm hoàn toàn mới, 

giúp tôi có thể sắp xếp công việc hợp lý hơn, nhìn xa hơn v{ kỹ năng giải quyết vấn đề 

được nâng cao rõ rệt. Các công việc thường ng{y trước đ}y đôi khi qu| nhiều, gây áp 

lực lớn lên bản thân tôi khiến tôi bối rối, đôi lúc không biết phải giải quyết việc nào 
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trước, việc nào sau làm cho tôi bế tắc. Hiện tại, nhờ áp dụng các kiến thức đ~ được 

các thầy truyền dạy, tôi có thể bình tĩnh nhìn nhận các vấn đề, phân tích và giải quyết 

vấn đề nhanh chóng và tối ưu. Hơn nữa, tôi còn có thể sắp xếp kế hoạch hợp lý cho 

công việc cũng như cuộc sống, không còn bị tình trạng “đến đ}u hay đến đó” như 

trước đ}y tôi vẫn thường gặp. 

Khóa học “Phương ph|p luận sáng tạo” đ~ mở cho tôi một cánh cửa mới để giúp 

tôi tự tin hơn v{ có c|i nhìn mới trong cuộc sống. Điều này sẽ giúp ích cho tôi rất 

nhiều trong cuộc sống sau n{y. Trong tương lai tôi sẽ cố gắng áp dụng các kiến thức 

đ~ được học trong khóa “Phương ph|p luận sáng tạo” thường xuyên hơn trong tất 

cả mọi vấn đề gặp phải h{ng ng{y để nhằm luyện cho mình thuần thục c|c điều cơ 

bản, từ đó sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều trong công việc cũng như đời sống hàng ngày 

trong tương lai. 

Tôi thật sự cảm thấy hối tiếc vì mình biết đến lớp học này quá trễ. Nếu môn học 

này phát triển ở nước ta rộng rãi và phổ biến như chương trình học phổ thông thì sẽ 

giúp ích rất nhiều cho xã hội, cho các em thiếu niên ở độ tuổi đang trưởng thành. Nó 

sẽ giúp cho họ nhận định chính x|c hơn về vấn đề họ gặp phải của bản thân và trang 

bị cho họ kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định tốt hơn để tr|nh c|c trường hợp 

hối hận về sau. Theo ý kiến của riêng tôi môn học n{y nên được áp dụng cho các em 

thanh, thiếu niên trong độ tuổi từ 16 đến 20. Vì thực sự ở độ tuổi này các em sẽ gặp 

rất nhiều các vấn đề khó khăn, cũng như những bước ngoặt lớn trong cuộc đời và nó 

ảnh hưởng đến tương lai sau n{y của các em (việc chọn trường học, chọn hướng vào 

đời, chọn bạn…) nếu c|c em được trang bị tốt kỹ năng tôi nghĩ rằng các em ấy sẽ có 

các quyết định chính x|c hơn cho tương lai của chính bản thân các em và từ đó sẽ 

góp phần thúc đẩy xã hội phát triển tốt hơn, bởi vì bản thân các em nhỏ là nền móng, 

l{ tương lai của đất nước, nếu nền móng vững vàng thì chắc chắn rằng xã hội chúng 

ta sẽ phát triển rất mạnh. 

Theo ý kiến của tôi, môn học này ngoài việc tiếp cận với c|c trường học, trường 

đại học để có cơ hội truyền đạt đến cho thanh thiếu niên thì chúng ta cũng có thể tiếp 

cận với cơ quan đo{n thể (Đo{n thanh niên, Hội phụ nữ…) để làm các buổi tuyên 

truyền, giới thiệu đến thanh, thiếu niên các ích lợi cũng như sơ đồ chương trình môn 

học, từ đó sẽ được phổ biến rộng r~i hơn, ng{y c{ng có nhiều người biết đến môn học 

n{y hơn. 

Riêng tôi, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn bè, đồng nghiệp cũng như những người 

xung quanh, những ai chưa có cơ hội được biết đến môn học hữu ích n{y cũng như 

những ích lợi của nó. Từ đó tôi muốn góp một phần sức của mình để mang môn học 
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đến gần hơn với mọi người. 

Trân trọng, 

29/9/2014 

 Võ Phạm Tú Cẩm (cán bộ huấn luyện công ty, học khóa 451): 

Qua một người bạn tôi biết TRIZ. Chuyện trò chít chát tôi nghe bạn nói về TRIZ 

với một niềm say mê không dứt. Thế là tôi tò mò lên mạng tìm kiếm thông tin, đọc, 

tìm hiểu và cuối cùng là trở thành học viên của khóa 451. 

Trước đ}y, tôi đ~ từng tham dự và sau n{y đứng các lớp huấn luyện như 

“Effective Thinking”, “Problem Solving”, “Creativity and Innovation at Work”… cho 

nhân viên trong công ty. Các tài liệu tham khảo được trích dẫn từ rất nhiều nguồn, 

nhiều trường ph|i kh|c nhau nên người đọc, người học phải tự mình tìm ra mạch 

xuyên suốt để kết nối và hệ thống các vấn đề lại với nhau. Ng{y đầu đến với TRIZ, tôi 

thực sự thích thú khi đọc nội dung chương trình của khóa học. Các vấn đề đang tản 

mạn, manh mún trong đầu tôi lập tức đứng v{o “ngay h{ng thẳng lối”. Sau đó, tôi tư 

duy về mọi việc một cách tách bạch, có hệ thống hơn trước, khả năng kiểm soát các 

vấn đề tăng, giải quyết mọi việc linh động, hiệu quả và nhất l{ tr|nh được các vấn đề 

ph|t sinh không đ|ng có trong công việc. Như một hệ quả tất yếu, các trải nghiệm 

của tôi với TRIZ dù ít ỏi được tôi áp dụng vào trong các bài chia sẻ và sức thuyết 

phục của chúng tăng lên đ|ng kể. 

Một môn học hay như TRIZ phải được nhiều người biết tới để cùng tham gia học 

hỏi, nghiên cứu, trao đổi. 

 Trần Đăng Bảo (giảng viên, học khóa 452): 

V{o năm 2001, tôi biết đến khóa học “Phương ph|p luận sáng tạo v{ đổi mới” 

qua một người bạn. Lúc đó tôi nghĩ rằng tập trung vào việc học chuyên môn và ngoại 

ngữ thì ích lợi hơn so với việc đăng ký khóa học trên. 

Nhưng sau khi ho{n th{nh khóa học “Phương ph|p luận sáng tạo v{ đổi mới” 

(khóa 452 tháng 09/2014) tôi thấy rằng một trong những sai lầm lớn nhất trong 13 

năm qua đó chính l{ không đăng ký học môn này sớm hơn. 

Môn học này giúp cho tôi rèn luyện tính tư duy hệ thống để hiểu rõ bản chất một 

vấn đề, khắc phục được tính ì t}m lý. Điều này giúp tôi giải quyết những bài toán 

trong cuộc sống hàng ngày tốt hơn tr|nh mắc phải sai lầm từ những điều tưởng 

chừng như rất nhỏ. 

Nghề nghiệp tôi là giảng viên, do đó công t|c nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ 
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quan trọng. Tôi đ~ |p dụng những quy luật phát triển của hệ thống để x|c định đề tài 

nghiên cứu. Hiện nay tôi đ~ x|c định được mâu thuẫn vật lý v{ đang cố đẩy mâu 

thuẫn n{y đến tột cùng để giải quyết bài toán. 

Theo tôi nghĩ môn học n{y nên được phát triển ở nước ta. Đối tượng phù hợp để 

đưa chương trình n{y v{o l{ c|c em sinh viên năm nhất. Hiện nay chúng ta đang kêu 

gọi đổi mới giáo dục theo hướng tích hợp kỹ năng. Đ}y l{ môn học hay, thiết nghĩ c|c 

trường đại học nên đưa v{o chương trình. 

 Đo{n Thị Thu (thạc sỹ, giảng viên Trường đại học khoa học xã hội và 

nh}n văn, Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, học khóa 464): 

Em biết đến “Phương ph|p luận sáng tạo và đổi mới” từ công văn của Trường 

đại học khoa học xã hội v{ nh}n văn. Nhận thức được tầm quan trọng của môn học, 

Ban giám hiệu nh{ trường đ~ tổ chức lớp học nhằm mục đích đ{o tạo giảng viên – 

chuẩn bị nguồn nhân lực để đưa môn học này vào giảng dạy cho sinh viên. Nhận 

được công văn của trường, kèm theo đề cương môn học, em rất bất ngờ, bởi lẽ từ 

trước đến nay, nghe đến “s|ng tạo” em thường nghĩ đến một cái gì rất lớn lao, dành 

cho những người được gọi là thiên tài. Vậy mà giờ đ}y lại có môn học dạy cho người 

ta sáng tạo? Từ đường link giới thiệu trong công văn, em tìm thấy website của Trung 

tâm Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật. Cả buổi s|ng hôm đó, em ngồi đọc hết thông tin trên 

website, trong đó phần cảm nhận của những người đ~ theo học l{ điều mà em tâm 

đắc nhất. Từ câu chuyện anh thợ thay bóng đèn, đến bà nội trợ… rồi xem danh sách 

những cơ quan đ~ từng phối hợp với Trung t}m để mở lớp “Phương ph|p luận sáng 

tạo”, em thấy rất tò mò. Có lẽ chính điều n{y đ~ thôi thúc em ngay lập tức xin phép 

trưởng đơn vị cho phép tham gia lớp học này. 

Tham gia vào lớp học, em không kỳ vọng mình trở thành giảng viên dạy môn học 

n{y. Em đến với lớp học chỉ với tâm thế mình thích, mình quan tâm, mình muốn tìm 

hiểu, hy vọng mình có thể biết c|ch “s|ng tạo”. Sau 120 tiết theo học, tuy chưa thực 

sự hài lòng với sự nỗ lực và thành quả đạt được, song bản thân em cũng nhận thấy 

mình có thêm nhận thức về sáng tạo: 

o Sáng tạo có nhiều mức độ khác nhau và không chỉ dành cho thiên tài. 

Sáng tạo dành cho tất cả mọi người, giúp mọi người giải quyết tốt mọi 

vấn đề, không chỉ trong công việc. Học trên sai lầm của người khác là 

cách mà chúng ta có thể tránh các vấn đề phát sinh trong thực tế 

o Trong quyết định của mỗi người, xúc cảm giữ một vai trò quan trọng 

o Tư duy hệ thống, nên bật màn hình 9 hệ trước khi quyết định một việc gì, 
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đặc biệt l{ điều 19. 

o Tìm và phát hiện các nguyên tắc sáng tạo trong các sự vật, hoạt động 

hàng ngày. 

o Các quy luật sáng tạo 

o … 

Ngoài những điều đ~ học ở trên, em thực sự t}m đắc với vấn đề “hiệu ứng cầu 

nhảy” bởi bản th}n đ~ từng trải qua. Trong ngành Thông tin – Thư viện em đang l{m 

việc, muốn các thư viện quản lý số lượng sách lớn (hàng chục nghìn bản s|ch), lượt 

mượn trả của bạn đọc,… nên rất cần có phần mềm quản lý thư viện để hỗ trợ quản lý. 

Tuy nhiên, ở Tp. Hồ Chí Minh với khoảng 900 trường phổ thông, do kinh phí hạn hẹp 

nên c|c thư viện gần như chưa có phần mềm. Phần mềm thư viện do Bộ giáo dục và 

đ{o tạo phối hợp đưa ra, ph|t miễn phí sau khoảng 3 năm gần như tê liệt, không sử 

dụng được; do đó việc sử dụng phần mềm đó được coi l{ “nỗi ám ảnh” với cán bộ thư 

viện. Trong một lần gặp gỡ chuyên viên phụ tr|ch thư viện của Sở giáo dục v{ đ{o 

tạo Tp. Hồ Chí Minh để xin dữ liệu nghiên cứu về kiểm tra thư viện, em được nghe cán 

bộ đó t}m sự “ước gì c|c thư viện trường học đều được tự động hóa”. Trên đường về 

nh{, c}u nói đó cứ váng vất trong đầu, làm thế n{o để cho thư viện dù kinh phí ít vẫn 

có thể có phần mềm, và phần mềm này phải đảm bảo hoạt động tốt giống như những 

phần mềm mua trên thị trường với giá cao? Rồi bỗng nhiên em nghĩ ra, trong ng{nh 

thư viện, chả phải là có việc c|c thư viện trường đại học đ~ phối hợp cùng mua cơ sở 

dữ liệu nước ngoài (giá hàng nghìn USD) và cùng dùng chung với giá thành giảm 

đ|ng kể, sao mình không thử áp dụng vào việc mua chung phần mềm ở thư viện 

trường phổ thông? Hiện em đang l{m đề cương để nghiên cứu đề tài này. Dù chưa 

biết có được duyệt hay không, song em sẽ cố gắng theo đuổi để tìm ra câu trả lời, 

kiểm nghiệm cho phương ph|p giải quyết vấn đề đó. Suy nghĩ lại, em mới thấy thấm 

thía nội dung thầy đ~ hướng dẫn: cứ duy trì suy nghĩ về vấn đề (đường 1), khi gặp 

đường cung cấp thông tin (đường 2) sẽ tạo ra hiệu ứng cầu nhảy. 

Theo ý kiến cá nhân của em, việc giáo dục nói chung, việc dạy môn học về sáng 

tạo nói riêng nên bắt đầu từ sớm, ngay khi con người còn bé vì người ta vẫn thường 

nói “suy nghĩ của đứa trẻ như tờ giấy trắng, người ta vẽ gì thì có đó”. Do vậy, việc 

giúp trẻ có tư duy s|ng tạo cần được làm từ nhỏ, hình th{nh được thói quen làm việc, 

suy nghĩ s|ng tạo. 

 Nguyễn Hữu Hiền (chuyên viên huấn luyện, Tập đo{n t{i chính Home 

Credit, học khóa 469): 
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Kính gửi thầy Phan Dũng. 

C|ch đ}y 3 năm, em tình cờ được biết đến khóa học Phương ph|p luận sáng tạo 

của thầy, lúc đó em l{ sinh viên năm cuối ở Trường đại học khoa học xã hội và nhân 

văn – khoa Văn hóa học. Em học được nửa chương trình thì do bận làm khóa luận tốt 

nghiệp và trùng thời gian đi l{m nên phải bỏ lỡ giữa chừng, em tiếc lắm! M~i đến 

nay, em mới có thể đăng ký học trở lại. Đ}y l{ một ngành học quá hay, quá hữu ích! 

Khi được học, được nghe những tâm huyết thầy chia sẻ, em càng cảm phục thầy vô 

cùng. Chúng em thấy may mắn v{ mang ơn thầy vì thầy đ~ chọn ở lại Việt Nam, vẫn 

âm thầm giảng dạy và cống hiến cho đất nước suốt hơn nửa đời người, kiên trì và 

bền bỉ như vậy trong mấy mươi năm qua. 

Thưa thầy, từ bé em l{ người mê chế tạo, em đi thu gom những vật dụng mà 

người ta hay bỏ đi như motor, nam ch}m, d}y điện, ốc, vít, lò xo… để chế tạo đồ chơi, 

xe cộ. Lớn lên hồi học cấp 3 em ấp ủ ý tưởng làm robot hái dừa cho bà con quê em 

Bến Tre. Hết lớp 12, em thi v{o ng{nh Cơ điện tử của Đại học Cần Thơ, nhưng không 

đậu, rồi em đậu khối C Trường đại học khoa học xã hội v{ nh}n văn v{ ở lại Tp. Hồ 

Chí Minh cho đến giờ. Môn Phương ph|p luận sáng tạo thật đặc biệt, có thể áp dụng 

cả lĩnh vực khoa học xã hội và tự nhiên-kỹ thuật. Được học những điều thầy giảng 

dạy làm em trân quý vô cùng! 

Tạm gác lại con đường khoa học-kỹ thuật, hiện nay em đang l{m Trainer – 

Chuyên viên huấn luyện nhân sự và quy trình cho Tập đo{n t{i chính Home Credit 

của Cộng hòa Séc thuộc mảng thu hồi nợ tại nhà. Phải công nhận người tư bản nước 

ngoài họ rất “giỏi”, họ làm giàu trên sự nghèo khó và bần cùng hóa của dân tộc mình! 

Trên ba miền Bắc, Trung, Nam, những nơi em đi qua, những điều em nhìn thấy là 

một thực trạng u ám và mờ mịt! Cho dù bên ngo{i được khoác lên cái mác của vẻ yên 

bình và phồn hoa với những nhà cao cửa rộng, phố phường đông vui, qu|n x| lúc n{o 

cũng đông nghẹt người hét hò, ăn nhậu, Việt Nam có quá nhiều cái nhất mà không 

giống một nước văn minh n{o cả! Có khi còn tụt hậu hơn cả Lào và Campuchia ở một 

số lĩnh vực. Vậy mà những thập niên 1960, Lý Quang Diệu chỉ d|m ước Singapore 

được như S{i Gòn lúc bấy giờ. Ngày nay, cả thế giới ngưỡng mộ Đảo quốc Singapore, 

còn Việt Nam thì… c|c quan tham vẫn gi{u v{ d}n đen thì ng{y c{ng bế tắc! 

Trong bối cảnh hiện nay v{ trong tương lai, c{ng ngẫm càng thấy TRIZ là giải 

pháp cứu cánh cho thế hệ trẻ Việt Nam. Tuổi trẻ chúng em khao kh|t, ước mơ về một 

Việt Nam tươi đẹp v{ hùng cường. Một dân tộc có thể ngẩng cao đầu với bạn bè quốc 

tế, chứ không phải nhu nhược, yếu hèn, chìa tay đi xin tiền viện trợ, phụ nữ Việt Nam 

không phải tha hương cầu thực, không phải tủi nhục nơi xứ người! 
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Em xin chân thành cảm ơn thầy. 

Kính chúc thầy sức khỏe và an lành trong cuộc sống. 

Sài Gòn, 12/11/2015 

Học trò khóa 469 

 Trần Thị Thu H{ (gi|m đốc bán lẻ, Công ty vàng bạc đ| quý Phú Nhuận – 

PNJ, học khóa 475): 

“Lại phải đi học, sao nhiều thứ phải học thế!” 

Đó l{ suy nghĩ ngay trong đầu tôi khi nhận được email thông báo khóa học 

PPLST dành cho các cấp quản lý. Từ trước đến nay, tôi nghe hai từ “s|ng tạo” h{ng 

ngàn lần nhưng chưa bao giờ nghe cụm từ “phương ph|p luận sáng tạo”. Tôi hiểu 

sáng tạo là bất chợt nghĩ ra một c|i gì đó mới mẻ từ một bộ óc gi{u trí tưởng tượng 

và trong một điều kiện hoàn cảnh thoải mái. Không hiểu tại sao sáng tạo mà tuân 

theo phương ph|p, như vậy sao lại gọi là sáng tạo được nhỉ. Tuy có một v{i suy nghĩ 

ban đầu hỗn độn như vậy nhưng với tên nằm trong danh s|ch đi học thì tôi cũng sắp 

xếp thời gian đến lớp cho tròn trách nhiệm và tinh thần của một chiến binh PNJ. 

Sau vài buổi học, tôi nhận thấy môn học n{y đem đến cho tôi nhiều định nghĩa v{ 

khái niệm mới mẻ, mới mẻ về cách hiểu chứ không phải mới mẻ về từ ngữ, đó l{ một 

trong những điều bất ngờ đầu tiên của môn học. Tôi thực sự bị chinh phục bởi những 

phương |n giải quyết bài toán, các bài tập từ dễ đến khó, từ thấp đến cao, từ sinh 

hoạt đời thường đến khoa học, kỹ thuật chuyên s}u đều có thể vận dụng chung một 

phương ph|p hay một nguyên tắc Thầy đang truyền giảng. Tôi bắt đầu chú ý và tích 

cực tham gia các bài tập Thầy cho để luyện tập c|ch nghĩ, c|ch tư duy theo ngôn ngữ 

của bài học. Mặc dù cho đến hôm nay tôi vẫn chưa |p dụng được nhiều bài học vào 

thực tiễn công việc và cuộc sống, nhưng tôi nhận thấy phương c|ch tư duy giải quyết 

và ra quyết định của tôi có sự chuyển biến tích cực, cẩn trọng suy nghĩ đến các khía 

cạnh của vấn đề, giảm được tính ì tâm lý và sự mặc định. Tôi rất t}m đắc với việc áp 

dụng công cụ màn hình 9 hệ để áp dụng giải quyết các vấn đề trong công việc và mối 

quan hệ với người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Ngoài ra 40 nguyên tắc vàng sáng tạo 

giúp tôi có c|i nhìn kh|c hơn về sự sáng tạo, về khả năng s|ng tạo vốn có phương 

pháp và tồn tại bên trong mỗi con người mà hiện nay chưa được khai phá hiệu quả. 

Tuy mới bước đầu tiếp cận với môn Phương ph|p luận sáng tạo khó hiểu, khó 

nhớ, khó áp dụng, nhưng với sự dẫn giải của Thầy một c|ch sinh động và phong phú 

với nhiều ví dụ từ xã hội đến khoa học, tôi nắm bắt được phần nào giá trị v{ ý nghĩa 

của nó. Tôi tin rằng tiếp tục luyện tập liên hệ giữa cái chung, cái tổng quát xuống cái 
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cụ thể và từ cái cụ thể liên hệ đến cái tổng quát của ngôn ngữ môn học thì sẽ trở 

thành một con người mới, một con người có tư duy hệ thống 9 hệ để lựa chọn bài 

toán và lời giải tối ưu cho c|c vấn đề trong công việc và cuộc sống của mình, sẽ tìm 

được nhiều cơ hội kiếm tiền cho công ty và xây dựng cuộc sống của mình ngày một 

hạnh phúc hơn. 

C|m ơn Thầy đ~ nhiệt tình, thân thiện trong suốt quá trình giảng dạy, chúc Thầy 

luôn sức khỏe, an lành trong cuộc sống và chúc Trung tâm Sáng tạo Khoa học-kỹ 

thuật ngày càng lớn mạnh để truyền giảng cho nhiều thế hệ, và chúc tất cả các học 

viên đ~, đang v{ sẽ tiếp cận môn học này thành công trong cuộc sống, biến đời là bể 

khổ trở thành bể sướng! 

 Lê Thị Hiến (sinh viên, học khóa 481): 

Kính gửi: - ThầyPhan Dũng 

 - Thầy Vương Huỳnh Minh Triết 

 - Thầy Trần Thế Hưởng 

Em là Hiến, học viên khóa 481. Đầu tiên em xin cảm ơn c|c thầy và Trung tâm 

rất nhiều! Nơi em được học hỏi nhiều điều bổ ích, nơi em được thoải m|i đưa ra ý 

kiến, được hiểu v{ được thấu hiểu. Giống như một gia đình nhỏ, gia đình Phương 

pháp luận sáng tạo v{ đổi mới – một gia đình nơi ta được yêu thương, được học hỏi, 

được sẻ chia. 

Hôm đó, một buổi sáng chủ nhật đang ngồi hoàn thành nhiệm vụ cuối tuần 

nhưng thấy bối rối, muốn từ bỏ nhiệm vụ, bởi đ~ ngồi rất l}u nhưng không thể đưa 

ra thêm một ý tưởng n{o, đầu cứ muốn nổ tung. Ngồi suy nghĩ vu vơ chợt nhớ lời của 

một giảng viên: “Trên đời có một thứ các em nhất định phải học l{ Phương ph|p luận 

sáng tạo v{ đổi mới”. Em nhớ đ~ hỏi giảng viên đó v{ ông ấy trả lời rất ngắn gọn, 

cuối cùng cho một từ khóa keyword là TRIZ, em về tra đi. Em mở thêm một cửa sổ 

đ|nh v{o TRIZ thật ngắn gọn nhưng khi mở ra, giống như tìm được tia hy vọng cho 

bản thân! Vậy là vừa thấy khóa mới là em đ~ đăng ký học ngay. Mỗi ngày tới lớp là 

một trải nghiệm lý thú, là một ngày nhìn rõ cái sai, tìm thấy lý do không thành công 

của bản thân mình từ trước đến nay. Có thể nói là tìm ra gốc rễ của bản thân – gốc rễ 

của những thất bại. Nào là hiểu vấn đề chỉ ở mức định nghĩa, c|i gì cũng thua keo 

này ta bày keo khác – “thử v{ sai”. Dùng 20 năm nay giờ mới biết mình sai, và cứ thế 

khuyến mãi cho bản thân thêm nhiều vấn đề. Nhớ mãi câu nói của thầy Dũng: “Cuộc 

đời là chuỗi các vấn đề cần giải quyết, chuỗi các quyết định cần phải ra” 

Sau mấy buổi đầu đ~ tự thấy khi gặp vấn đề khó không được cho phép bản thân 
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từ bỏ, dù chưa giải được thì vẫn phải phân tích, tìm hiểu nhất định sẽ có c|ch để giải. 

Có lẽ quan trọng nhất vẫn phải phát biểu đúng vấn đề, x|c định được mục đích cần 

đạt đó có lẽ là mấu chốt m{ đa phần mọi người đều thiếu. 

Càng ngày học được càng nhiều phương ph|p, nhiều nguyên tắc sáng tạo thấy 

nó thực sự hữu hiệu khi em thử xài vào một vài vấn đề nhỏ, chưa thật sự thành thạo 

nên vẫn chưa giải quyết được vấn đề lớn. 

Sẽ cố gắng nắm bắt và vận dụng phương ph|p luận sáng tạo vào cuộc sống, sinh 

hoạt, công việc. Bước đầu, em đang chia ra c|c phương ph|p, nguyên tắc để nắm 

vững nó, chỉ khi hiểu được, thành thạo nó mới vận dụng để giải b{i to|n được. Em 

cũng |p dụng vào làm việc nhóm của em và bạn em – thấy hiệu quả hơn! 

Hy vọng của em l{ phương ph|p luận sáng tạo v{ đổi mới có thể đưa v{o như 

một môn học chính thức ở trường học. Để ai cũng được học và phải học nó! Theo em 

nên đưa v{o chương trình trung học cơ sở - lúc m{ trí tưởng tượng rất bay bổng, khi 

lên trung học phổ thông có thể ứng dụng tốt nó. V{ lúc v{o đại học sẽ nắm trong tay 

một công cụ thành công thật sự! Nhưng trước khi đưa v{o dạy phương ph|p luận thì 

người học nên được học triết học đại cương trước khi học phương ph|p luận sáng 

tạo v{ đổi mới. 

Bản th}n em nghĩ muốn môn học thật sự được mở rộng thì mỗi người đ~ được 

học phải chứng minh được nhờ môn học này mà họ khắc phục được gì, l{m được gì 

có ích cho bản thân và những người xung quanh. Sẽ tạo ra một hiệu ứng lan tỏa rộng 

lớn! 

Qua thời gian hai tháng không ngắn cũng không d{i nhưng đủ để lại dư }m, ấn 

tượng, sự lĩnh hội không chỉ tri thức mà còn cả cách sống, PPLST là một công cụ thật 

sự hữu ích đối với mỗi người – thay đổi tư duy của mỗi người! Nhưng để l{m được 

điều đó thì cần rèn luyện nó, cần luyện thật nhuần nhuyễn mới có thể sử dụng nó để 

giải quyết vấn đề được! Em cũng mong Trung tâm sẽ mở các lớp thực h{nh để chúng 

em có thể rèn luyện thêm, rút ngắn thời gian để có thể sử dụng công cụ này! 

Em cảm ơn Thầy Dũng nhiều ạ! Thầy đ~ truyền nhiệt huyết sáng tạo, nhiệt huyết 

của Thầy thực sự đ~ l{m lay động tuổi trẻ của chúng em. Qua mỗi bài giảng, mỗi ví 

dụ của Thầy đ~ chứng minh cho điều đó! Thầy như một người cha trao cho những 

đứa con c|ch để chúng có thể chạm tay v{o ước mơ ho{i b~o của nó! Em cảm ơn 

Thầy Triết – em thấy thay đổi tư duy theo hai hướng vào trong và ra ngoài song song 

là một sự thay đổi rất mạnh mẽ. Để hiểu vấn đề thật sự, phải đi từng bước, phải lập 

sơ đồ để hoàn thành mục tiêu, để biết việc gì quan trọng l{m trước, việc gì sẽ làm 

sau! Em cũng c|m ơn Thầy Hưởng rất nhiều. Thầy đ~ cho em thấy, em sai ở chỗ 
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không x|c định đúng mục đích cần đạt, muốn đạt được mục tiêu đó cần phải dùng 

kiến thức n{o. Trước khi học phương ph|p luận sáng tạo v{ đổi mới em đ~ giải quyết 

vấn đề chỉ theo một hướng. Giờ em thấy không có một vấn đề nào đứng riêng lẻ nên 

cũng không có vấn đề nào có thể giải quyết mà chỉ sử dụng kiến thức của một chuyên 

ngành, giống như không có ai có thể hoàn thiện bản thân khi sống ngoài xã hội được. 

Sẽ mãi nhớ về các Thầy, về Trung tâm và nhớ về các anh, chị học viên khóa 481. 

Sẽ thật vui khi chúng ta sẽ gặp nhau sau n{y! Mong có cơ hội , hội ngộ với các Thầy, 

các anh chị. Em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ! Mãi mãi là một gia đình! 

VII.3.2. THU HOẠCH CỦA CÁC HỌC SINH, SINH VIÊN 

 Hàn Tuyết Lê (học sinh lớp 11 Trường chuyên Lê Hồng Phong, học khóa 

35): 

Phương ph|p luận sáng tạo KHKT đem lại cho em nhiều điều mới lạ và bổ ích. 

Trước khi theo học, suy nghĩ của em hầu như lung tung, không định hướng, phát ý 

tưởng phần lớn theo cảm hứng chứ không lập luận theo hệ thống nên ít đem lại hiệu 

quả. Môn học đ~ trang bị cho em óc nhận xét và lối suy nghĩ theo hệ thống để tạo bệ 

phóng cho việc ph|t ý tưởng, giúp em nhận thức được tính ì tâm lý của bản th}n để 

khắc phục. Môn học cũng mang cho em một cái nhìn mới. 

Em rất thú vị khi ngày càng thấy được sự giống nhau giữa các sự vật, hiện tượng 

trong cuộc sống thông qua những điều đ~ học. Em đang tập phân tích các sự vật 

xung quanh theo các thủ thuật, sử dụng các thủ thuật v{ phương ph|p v{o việc học ở 

trường. Điều quan trọng nhất đối với em là áp dụng việc “hiểu” b{i to|n thực sự 

trước khi giải. 

Theo em, môn học này cần được phổ biến rộng rãi trong cả nước, nhất là cho 

những người hoạt động trong những lĩnh vực quản lý kinh doanh, sản xuất hoặc làm 

công tác khoa học… Nói chung, môn học này cần thiết cho tất cả mọi người. Tuy 

nhiên, theo em, nên bắt đầu từ trình độ văn hóa lớp 10, do đó nên đưa chương trình 

học v{o c|c trường PTTH vì các bạn đ~ có trình độ văn hóa nhất định để tiếp thu 

môn học. Hiện nay em chưa thể l{m gì để giúp môn học này phát triển trong cả nước, 

nhưng em đang v{ sẽ cố gắng hết khả năng để phổ biến lợi ích của môn này cho gia 

đình, bạn bè và những người xung quanh, cổ động mọi người đi học để góp phần 

nâng cao hiệu quả lao động xã hội. 

Em có anh và chị đ~ từng theo học khóa sơ cấp. Các anh, chị kể lại cho em những 

mẩu chuyện vui, những bài toán lý thú và nói rằng môn học này rất bổ ích cho em vì 

lúc trước em luôn nghĩ l{ mình chẳng bao giờ biết “s|ng tạo” l{ gì! Sự tò mò và thú vị 

cộng với lời khuyên của anh, chị đ~ khiến em cố gắng thuyết phục ba cho theo học 
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lớp này. Bây giờ em rất mừng vì đ~ không để quá trễ mới học. 

 Huỳnh Xuân Quang (học sinh, học khóa 58): 

Trước kia, khi chưa học môn n{y thì em suy nghĩ để làm một việc gì đó rất vội và 

không định hướng đúng việc cần l{m, do đó không tr|nh được những lỗi lầm hay 

thất bại, và lỗi lầm ấy chính là trong việc học tập của em. Còn tính tình của em thì rất 

nóng, do đó khi bị ai chỉ trích là em phản đối hay tìm cách trả thù. Nhưng từ khi học 

qua môn học này, thì em nhận thấy tư tưởng, suy nghĩ có phần n{o được định hướng 

hơn, như khi bắt tay vào công việc gì thì em đều chú ý để không có sự sơ suất hay lỗi 

lầm, v{ đặc biệt trong việc học hôm nay của em. Về tính tình, thì em đ~ tự dần sửa 

đổi, nhất là không còn có ý xấu khi ai nói xấu, mà em càng cố gắng để tự sửa mình 

hơn nữa. Và ngày nay, khi làm công việc gì hay một vấn đề n{o đó, em luôn tự nhủ 

mình đ~ học qua khóa sơ cấp PPLSTKHKT để tạo niềm tin trong mình. 

 Lê Thị Ho{ng Phương (học sinh 12/12, học khóa 59): 

Đến với lớp “s|ng tạo khoa học kỹ thuật” chỉ trong một thời gian ngắn (2 tháng) 

em cảm thấy mình biến chuyển thành một con người kh|c trước kia nhiều. Lúc trước, 

em vẫn là một con người nhút nhát, ít tiếp xúc với mọi người, luôn tạo cho mình lớp 

vỏ bọc bên ngoài bởi vì em luôn bi quan, luôn cho rằng những suy nghĩ của em là 

không đúng, sẽ làm cho mọi người cười, những suy nghĩ của em thật lung tung, 

không logic v{ do đó dẫn đến hoang mang không biết mình suy nghĩ như thế đúng 

hay sai. Thế mà sau 2 tháng học tập em đ~ khác hẳn trước. Những suy nghĩ của em 

đ~ có logic, em d|m can đảm nói lên suy nghĩ v{ bảo vệ ý kiến của mình trước bạn bè, 

đ|m đông. Em lại thích quan hệ, trò chuyện thật nhiều với bạn bè để trao đổi kiến 

thức, học hỏi thêm ở những người kh|c, đóng góp những suy nghĩ của mình vào 

những việc khúc mắc của bạn bè và em cảm thấy được cuộc sống quả thực thú vị. 

Em chỉ tình cờ được một người bạn cho xem thông báo chiêu sinh của lớp học. 

Với tên “Lớp sáng tạo khoa học-kỹ thuật” mới đọc em hình dung đó l{ một lớp về kỹ 

thuật, nhưng khi đọc kỹ nội dung thì mới hiểu rõ ở đ}y đ{o tạo về tư duy, suy nghĩ. Ý 

định của em chỉ muốn học thử cho biết thế nào là sáng tạo, kết quả thu được sau khi 

học tập ho{n to{n không như em nghĩ ban đầu, môn học mang lại cho em thật nhiều 

bổ ích. Em muốn sẽ tiếp tục theo học m~i m~i để giúp mình có những suy nghĩ tốt 

hơn. V{ chắc có lẽ ở lĩnh vực này còn rất nhiều điều lý thú m{ em chưa được học. 

Theo em, môn học này rất cần thiết đối với tất cả mọi người và ở mọi lĩnh vực, 

tất cả những người bạn của em, em đều giới thiệu đến lớp n{y, em nghĩ môn học này 

cần được phổ biến rộng r~i đến tất cả mọi người, nếu ai cũng học được môn học sáng 

tạo này thì có lẽ lợi ích của mỗi người sẽ tăng lên rất nhiều và họ sẽ đóng góp x}y 
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dựng đất nước tốt đẹp hơn. Riêng em, những gì thu thập được từ lớp học em sẽ cố 

gắng vận dụng chúng một cách thiết thực trong mọi sinh hoạt hằng ngày của em. Em 

coi chúng như một công thức sống, làm việc và cứ theo đó m{ vạch chương trình cho 

chính bản thân. 

 Phạm Xuân Tiên (học sinh, học khóa 127): 

Sau khi học xong khóa n{y, em được trang bị thêm nhiều điều hay. Lúc trước khi 

học, những quyết định và cách giải quyết vấn đề của em vô cùng đơn giản, chỉ theo 

một mặt phiến diện chứ không xét đến toàn bộ, toàn diện vấn đề v{ theo phương 

pháp thử v{ sai: đo|n đại cách giải quyết và nếu sai thì lại tiếp tục đo|n m~i, do đó có 

nhiều vấn đề mà em không thể nào giải quyết được. Nhiều khi em còn bị “tính ì t}m 

lí” ngăn cản không cho ph|t ý tưởng mỗi khi ngồi nói chuyện với bạn bè và làm cho 

em cảm giác lúng túng dẫn đến thế bị động trong câu chuyện của nhóm bạn và nhiều 

lúc gây cho bạn em hiểu lầm. Bây giờ, em đ~ trầm tĩnh hơn trước nhiều, không còn 

nóng nảy như trước, đợi sau khi xem xét toàn bộ vấn đề mới đề ra giải pháp giải 

quyết, do đó giúp em rất nhiều lợi ích trong những quyết định đó. 

Thật may cho em, trong một lần tình cờ đọc báo em mới biết được môn học này, 

giả sử như không có lần tình cờ ấy thì có lẽ em vẫn l{ con người cũ nóng nảy, xem xét 

phiến diện. 

Em vô cùng cảm ơn c|c thầy đ~ góp phần rất lớn vào sự trưởng thành của em và 

mong rằng môn học này sẽ phát triển rộng rãi cho mọi người. 

 Trần Liêm (12/12, học sinh trường nghề, học khóa 26): 

Thu hoạch mới và ích lợi so với trước khi theo học lớp “Phương ph|p luận sáng 

tạo KHKT”, em đ~ thay đổi c|ch nhìn đối với mọi điều xung quanh. Đó l{ một sự thay 

đổi lớn, một đối tượng buộc em phải nhìn theo nhiều hướng, không đơn thuần là một 

hướng nhất định như trước nữa. Vì vậy khi làm một việc gì hay suy nghĩ về một vấn 

đề gì đó, em tự nghĩ l{ mình có thể làm cho nó tốt hơn hoặc hay hơn c|ch cũ. Nhờ đó 

giải quyết những bài toán trong cuộc sống hằng ngày dễ d{ng hơn như sắp xếp lại đồ 

đạc ở nhà, sắp xếp công việc hợp lý, thuận lợi. 

Trước đ}y gặp những bài toán khó thì em buông trôi, ngại giải quyết, lười suy 

nghĩ. Khi được học qua lớp “Phương ph|p luận sáng tạo KHKT”, em tự tin hơn trong 

việc giải quyết nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống v{ l{m tăng sự suy nghĩ lên rất 

nhiều. 

Lúc trước khi nghe ai phát biểu một vấn đề gì đó, m{ em cho rằng chuyện đó 

không thể có được, thì lập tức em sẽ phê bình ngay. Sau khi học “Phương ph|p luận 
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sáng tạo KHKT” em nhận thấy rằng mình đ~ sai lầm khi phê ph|n c|c ý tưởng của 

người kh|c đưa ra. Mọi c|i đều có khả năng có được và thực hiện được. Chính vì vậy 

trong cuộc sống hằng ngày lúc giải trí nghe nhạc em nghĩ mình có thể tạo ra được 

nhiều điệu nhạc kh|c nhau được không. Phương ph|p ph}n tích hình th|i đ~ giúp 

cho em thực hiện được điều đó. Bằng cách lập bảng ph}n tích hình th|i em đ~ tìm ra 

331.776 điệu nhạc khác nhau. Một con số lớn m{ lúc trước em nghĩ mình không thể 

có khả năng l{m được. Với nhiều (vô số) nhịp điệu như trên đ~ giúp cho em chơi đ{n 

guitar một c|ch phong phú, đầy sáng tạo hơn. 

Ngoài ra 40 thủ thuật còn giúp em tạo ra một số thao tác may (nghề đang học) 

vừa nhanh vừa đẹp. Em đang |p dụng những điều mình đ~ học để tạo ra đường kim 

mũi chỉ đẹp hơn với dự định sau này em sẽ truyền lại cho bạn bè cùng ngành nghề 

mình và nói lên cái hay, cái ích lợi của môn học này cho mọi người xung quanh. 

Tất cả mọi người dù làm ở những nghề kh|c nhau (như khoa học, nghệ thuật, 

kinh tế, công an…) đều cần phải học “Phương ph|p luận sáng tạo KHKT” 

Môn học này theo em nên bắt đầu vào lứa tuổi 17-18. 

Để giúp cho môn học này phát triển ở nước ta, bản thân em phổ biến lợi ích của 

môn học n{y cho người trong gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh. 

Thật sự l{ lúc đầu em đăng ký học môn này là do tò mò, thấy lạ, em đăng ký học 

thử xem sao. Không ngờ khi học em thấy hối tiếc là tại sao em không đi học môn học 

này sớm hơn. Em nhận được thông tin chiêu sinh từ báo Sài Gòn Giải Phóng. 

Ng{y 18 th|ng 6 năm 1992 

 Huỳnh Tấn Khánh (sinh viên Tin học, học khóa 19): 

Trước đ}y tôi cũng ngầm tự hào về khả năng s|ng tạo của mình đối với những 

tập thể nhỏ chung quanh môi trường sống và làm việc của tôi. Nhưng, ng{y 

03/07/1991, tôi được tham gia vào học lớp Phương ph|p luận Sáng tạo Khoa học kỹ 

thuật (PPLSTKHKT) do Thầy Phan Dũng giảng dạy, đ}y l{ một bước ngoặt lớn cho tư 

duy của tôi. Nhìn lại quá khứ tôi nhận thấy sự suy nghĩ của mình trước đ}y qu| nhỏ 

bé, những suy nghĩ trước đ}y của mình quá tầm thường, và càng nhỏ bé hơn so với 

tư duy của Thầy. Có một điều chắc chắn rằng nếu tôi được học lớp PPLST KHKT cách 

đ}y 9, 10 năm thì những việc tôi đ~ l{m trước kia sẽ hiệu quả hơn nhiều lần. 

Nay sau khi đ~ học xong lớp sơ cấp PPLST KHKT, niềm tự tin của tôi vững chắc 

hơn. Môn học giống như ngọn đèn soi s|ng con đường “Tư duy s|ng tạo” của mỗi 

người. Mặc dù thực tế cho đến khi viết bài thu hoạch này tôi vẫn chưa |p dụng 

những điều đ~ học để mang lại lợi ích lớn, nhưng môn học cũng giúp tôi dễ dàng 
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nhận xét – phân tích – giải thích được nhiều vấn đề rất có ích cho bản thân. Ví dụ 

hiện nay tôi đang học về ngành Tin học, áp dụng phương ph|p ph}n tích hình th|i tôi 

sử dụng tổng hợp các hàm chức năng một cách rất linh động và hiệu quả rất tốt (mà 

trong các sách tra cứu không hề thấy chỉ dẫn điều này). 

Nói chung tùy mỗi người đều có hoàn cảnh v{ môi trường làm việc khác nhau, 

nên có cách áp dụng những điều đ~ học kh|c nhau. V{ điều áp dụng trước tiên đối 

với tôi là luyện tập Phương ph|p luận sáng tạo để được như Thầy đ~ dạy “Phương 

pháp luận Tư duy s|ng tạo trở thành tác phong tự nhiên, thấm nhuần vào da thịt…” 

Theo nhận xét của tôi, PPLST KHKT là một môn học cần thiết cho tất cả mọi 

người để n}ng cao d}n trí nước nhà, tốt nhất l{ đưa ngay môn học n{y v{o chương 

trình chính của nền giáo dục hiện nay, để ngay từ lúc tri thức còn non nớt các học 

sinh được tập quen dần sự mở rộng suy nghĩ (tất nhiên phải bằng phương ph|p gi|o 

dục phù hợp) v{ chương trình được đ{o s}u vào ở bậc đại học, phát triển rộng rãi. 

Môn học n{y đặc biệt quan trọng cần thiết đối với những người nắm vận mệnh điều 

khiển đất nước hoặc hoạt động có tầm ảnh hưởng rộng. 

 Nguyễn Hồ Bắc (sinh viên ĐH Kiến trúc, học khóa 26): 

Thật khó kể hết những gì m{ “Phương ph|p luận sáng tạo KHKT” mang lại. Mặc 

dù em chưa thật sự nắm bắt hết tinh thần của nó nhưng bản th}n em đ~ thấy được 

rất nhiều lợi ích. 

Trước tiên nhờ PPLSTKHKT m{ em được nhìn lại mình một cách khách quan. 

Những thói quen suy nghĩ, h{nh động đều theo kiểu “thử v{ sai” g}y l~ng phí về công 

sức và thời gian, và sự trả giá mà mỗi lần nghĩ lại em đều thấy hối tiếc. Cũng nhờ 

PPLST KHKT m{ em được biết đến “tính ì t}m lý”, điều đó giúp em giải thích được 

nhiều điều m{ trước đ}y em thắc mắc: tại sao trong quá trình sáng tác bài tập kiến 

trúc mình thấy khó đưa ra một kiểu dáng mới? Tại sao gặp các bài toán lạ là mình 

hay bị bí? 

Sau khóa học (cũng như trong qu| trình theo học), em luyện tập c|ch suy nghĩ 

đúng phương ph|p. Có c|ch nhìn mới về mọi sự vật hiện tượng xung quanh và phát 

hiện ra rất nhiều điều lý thú không ngờ. Cũng nhờ lớp học qu| trình ph|t ý tưởng cho 

bài tập sáng tác kiến trúc của em nhanh chóng v{ đa dạng hơn trước rất nhiều. 

Điều quan trọng nhất đối với em đó l{ em cảm thấy tự tin hơn v{ không bị bế tắc 

trước một tình huống khó khăn. 

Trong quá trình theo học lớp PPLST KHKT em đ~ cố gắng vận dụng những điều 

đ~ học vào thực tiễn. 
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Cụ thể trong học tập: giải các bài tập về kết cấu thép, bê tông với cách nhìn là 

các mâu thuẫn. Đặc biệt là trong bài tập sáng tác kiến trúc, nhờ phương ph|p ph}n 

tích hình thái, (và cả PP đối tượng tiêu điểm) em có được rất nhiều ý tưởng mới và 

hay. Được trang bị PPLST, em tập nhìn c|c đối tượng quen thuộc xem ở đó tồn tại 

mâu thuẫn gì, v{ được giải quyết bằng thủ thuật gì, v{ tưởng tượng đối tượng đó 

trong tương lai. 

Trong cuộc sống, hiểu được tác hại của tính ỳ em luôn tập khắc phục nó. Cũng 

nhờ được học các thủ thuật, em cố gắng t|c động lên bản thân và có nhận thấy một 

số tiến bộ đ|ng kể. 

Em dự định trong tương lai sẽ vận dụng nhiều hơn nữa. 

Trước đ}y khi chưa biết đến lớp học n{y, em cũng có một số thắc mắc mà không 

biết hỏi ai. Chẳng hạn như: có c|ch n{o để giúp sinh viên kiến trúc có nhiều ý tưởng 

hay trong sáng tác kiến trúc không? Tại sao các thầy không giảng cho sinh viên một 

phương ph|p suy nghĩ có thứ tự để đưa ra ý tưởng giải? Mà mỗi lần ra đề về một 

công trình n{o đó, sinh viên về “mò mẫm”, copy, t}n trang ý tưởng của người kh|c đ~ 

làm rồi vẽ ra đưa c|c thầy sửa? Sau n{y em được biết đó l{ phương ph|p thử và sai, 

cho nên cứ mỗi lần có bài tập mới là sinh viên lại “mò” theo kinh nghiệm của các lần 

“thử” trước, tốn rất nhiều thời gian mà chất lượng tồi. Mặt khác em lại thấy, mỗi khi 

có sinh viên n{o đưa ra một ý tưởng lạ, là bị các thầy rầy la. Chính điều đó l{m sinh 

viên kiến trúc tụi em rất hoang mang. Liệu cứ phải mò suốt đời sao? 

Tình cờ qua một tờ b|o em đọc được bài viết về một anh công nhân (hay kỹ sư?) 

chế tạo được khuôn đúc chất lượng cao: không tạo bọt bên trong sản phẩm, kích 

thước chính x|c v.v… theo “Phương ph|p luận sáng tạo” được học ở lớp PPLST do 

thầy Phan Dũng giảng dạy; và một người nữa l{ gi|o viên đ~ vận dụng được PPLST 

trong giảng dạy v{ đạt kết quả cao. 

B{i b|o đ~ g}y ấn tượng cho em khi giới thiệu lớp học “PPLST”. Em ngạc nhiên 

lắm: sáng tạo cũng có phương ph|p luận à? 

Em nghĩ: “Hẳn là sáng tác kiến trúc cũng l{ qu| trình s|ng tạo, hẳn lớp PPLST là 

c|i mình mong đợi”. 

Sau đó em đến Trung t}m đăng ký học ngay. 

Trong hai tháng học, lớp học đ~ cuốn hút em rất mạnh. Đối với em mỗi buổi học 

đều mở ra những điều hết sức mới mẻ, những cái rất bất ngờ. Cho nên, dù có những 

ng{y “qu| tải” vì b{i tập v{ đồ án em vẫn đi học đầy đủ, đúng giờ. Mỗi buổi học thật 

là quí giá. 
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 Em mong ước sau n{y được tiếp tục học tập và nghiên cứu về Phương ph|p luận 

sáng tạo KHKT và trở thành thành viên của Trung tâm. 

TPHCM, tháng 6/92 

 Vũ Như Ngọc (sinh viên, học khóa 43): 

Trong quá trình tham gia khóa học “Phương ph|p luận sáng tạo KHKT” em nhận 

thấy đầu óc mình được mở mang rất nhiều và có một sự thay đổi thú vị đang diễn ra 

trong mình, đó l{ c|ch nhìn nhận sự phát triển của sự vật xung quanh, hiểu và lý giải 

được sự phát triển đó. Đồng thời em cũng giải được một số bài toán với hiệu quả khá 

tốt với phương ch}m sử dụng nguồn dự trữ có sẵn trong hệ v{ c|c bước nên có khi 

giải một bài toán. Thêm nữa là khóa học đ~ giúp em một cách học tốt hơn c|c môn 

học ở trường. 

Em không dám chắc mình đ~ nắm được tất cả những gì đ~ học và có thể sử dụng 

một cách nhuần nhuyễn những gì thầy dạy. Em chỉ mong sao biến thành tác phong 

trong sinh hoạt, học tập bằng 40 thủ thuật cơ bản: dự phòng, thực hiện sơ bộ, giải 

“thiếu” giải “thừa”, liên tục t|c động có ích, sử dụng nguồn dự trữ có sẵn… Nếu làm 

được như vậy thì em nghĩ l{ mình đ~ th{nh công trong việc tự hoàn thiện bản thân. 

Xa hơn nữa em mong mình sẽ sử dụng được c|c phương ph|p tích cực hóa tư duy, 

TRIZ và ARIZ... Tất cả sẽ l{ h{nh trang quý b|u cho em trước ngưỡng cửa cuộc đời. 

Biết đ}u nó sẽ tạo ra một bước ngoặt n{o đó trong đời em, và tất cả còn đang ở phía 

trước. 

Theo em môn học này rất hữu ích trong việc hình thành nhân cách ở người học 

sinh. Nó có tác dụng gấp trăm ng{n lần so với những lời giáo huấn. Nếu đứa trẻ vừa 

đến tuổi đi học, nó được học môn này, tất nhiên ở mức độ phù hợp, sẽ kích thích được 

các em học hỏi ở lứa tuổi năng động và chắc rằng sự tiếp thu cũng sẽ tốt hơn. Với tác 

phong được hình thành từ nhỏ người học sinh sẽ sớm phát triển được khả năng của 

mình, và từ đ}y thì những sáng tạo ở mức cao đối với các em sau này không phải là 

không có. 

 Lưu Tú Anh (sinh viên, học khóa 43): 

Một trong những phát hiện lớn nhất của em trong những lần đi dạo quanh 

trường l{ đ~ tìm thấy một môn học mới, khi nó được đăng trên bản tin sừng sững 

trước cửa trường – MÔN PHƯƠNG PH\P LUẬN KHOA HỌC SÁNG TẠO. Câu hỏi nảy 

sinh ra trong em “Tại sao một môn học với tên gọi có vẻ triết lý đến như thế lại được 

phổ biến có tính c|ch đại tr{ đến như vậy? Có điều gì tiềm ẩn đằng sau cái danh từ 

khô khan ấy?” V{, em bắt đầu tìm hiểu ở những anh, chị đi trước, em cảm thấy môn 
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học này khá thú vị khá hấp dẫn, v{ đó cũng là lý do tại sao em không ngần ngại khi 

quyết định ghi danh theo học. 

Bước đầu tiên của môn học, em được tham khảo trước một số sách sẽ được dạy 

v{ c{ng đọc em cảm thấy mỗi lời dẫn giải, mỗi thủ thuật như một phép lạ và tác giả 

là nhà ảo thuật (lạ ở đ}y xin được hiểu là tác giả đ~ biết lạ hóa những sự vật hiện 

tượng tưởng như rất tầm thường, qui nó về những nguyên tắc khiến cho ai cũng có 

thể nhớ!). Và, em mong rằng, nếu ai đó đọc được những dòng chữ trên đ}y em viết, 

xin đừng để tính ì nảy sinh và cho rằng em quá khuếch đại nhưng sự thực l{ như thế 

và em chỉ có thể nói lên điều đó với cảm xúc sâu sắc và lòng nhiệt tình, sung sướng. 

Thật ra, trước đ}y em vốn là một con người yếu đuối, dễ cảm xúc với mọi sự vật, hiện 

tượng xung quanh và chính vì vậy đ~ nảy sinh sự hoài nghi và quan trọng hóa quá 

đ|ng. Điều đó cũng dẫn đến tình trạng thất bại trong mọi hoạt động của em. Nhưng 

giờ đ}y, em đ~ học xong lớp sơ cấp này, tuy không thấm nhuần được một cách sâu 

sắc v{ rõ nét nhưng ít nhiều gì đó, mọi sự vật, hiện tượng dưới con mắt nhìn của em 

không còn là tầm thường nữa m{ nó đ~ có một vẻ khác lạ, một sự thay đổi khác lạ 

bởi chính lòng em hôm nay đ~ có một sự thay đổi lớn. Đó chính l{ phần n{o em đ~ 

biết gia nhập v{ đôi khi đứng ngo{i để quan sát, nhìn ngắm và trò chuyện với sự vật, 

hiện tượng m{ em đ~, đang v{ sẽ tiếp xúc. 

Thật vậy, với môn học này, từ khi học, xét về lý thuyết, em đ~ thu hoạch được rất 

nhiều điều mới. Nào là, mục đích môn học này cần gì? Những nghịch lý cơ bản xảy ra 

ra sao đối với mọi sự vật, hiện tượng? Tình huống có vấn đề có phải là tên gọi chung 

cho mọi nghịch lý đó hay không? L{m sao để giải quyết những nghịch lý đó? S\NG 

TẠO? Xét theo c|i nghĩa l{ quan hệ, em đ~ hiểu nó gồm hai tính chất là có tính mới và 

có giá trị. Từ đ}y, mọi sự vật hiện tượng đ~ v{ đang cải tiến luôn gợi sự tò mò trong 

em: c|i đ~ cải tiến so với c|i chưa cải tiến kh|c nhau như thế nào? Và sự khác nhau 

đó có ích, có lợi ra sao? Người ta l{m như thế nhằm giải quyết nhu cầu gì?... Trong 

chương n{y em còn dễ dàng nhận biết được những khái niệm cơ bản m{ đôi khi 

người ta hay lầm lẫn như ph|t minh v{ s|ng chế… Ở chương sau, chương phương 

pháp thử và sai, hai vấn đề nổi bật trong sự nhận thức không thể quên trong em đó 

là: 

1/ Mọi sự vật hiện tượng đều sa đ{ v{o những hướng quen thuộc – phương ph|p 

thử và sai (hay là quá trình chọn lọc trong tự nhiên) và những vấn đề xung quanh nó. 

Ví dụ: nói về sơ đồ qu| trình suy nghĩ, thực sự hiểu vấn đề như thế n{o cho đúng, ưu 

nhược điểm của phương ph|p n{y l{ gì, những vấn đề nào liên quan tới nó… 

2/ Nói về tính ì, một tính chất rất mới so với những tính chất khác rất quen 
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thuộc của sự vật, hiện tượng và chính vì mới như thế nên nó có một ý nghĩa rất quan 

trọng nếu không muốn nói là rất lớn. 

Riêng đối với bản thân em, khi học qua chương n{y, tầm nhìn của em có lẽ được 

mở rộng hơn lên, khi gặp một tình huống có vấn đề, lập tức em nghĩ ngay đến 9 màn 

hình liên quan tới quá khứ, hiện tại, tương lai để kiểm nghiệm xem những cái nào 

mình cần tìm, những cái nào mình cần có và những c|i đạt được sẽ ra sao? 

Bước qua chương sau, với 40 thủ thuật được học, thì hướng suy nghĩ của em đ~ 

có phần rõ r{ng hơn, em đặc biệt quan t}m đến nguyên tắc sử dụng nguồn dự trữ 

trời cho không mất tiền và nguyên tắc phân hủy t|i sinh. Em liên tưởng tới điều giả 

sử em đ~ thông suốt 40 thủ thuật trên, thì mọi điều đối với em bỗng trở nên dễ dàng: 

Với tự nhiên: bất kỳ sự vật, hiện tượng n{o đang đập vào mắt em, cũng khiến em 

dễ dàng nhận xét đ|nh gi| về nguồn gốc nguyên tắc hoạt động, có sự thay đổi gì khi 

chuyển từ c|i cũ sang cái mới trong sự chọn lọc của tự nhiên để tiến tới sự tương 

hợp? Và sự thay đổi đó có lợi, có hại như thế nào, nếu hại thì còn cách nào khắc phục 

được không? Nếu lợi thì phải sử dụng ra sao cho thích hợp, cho đến khi không còn 

khả năng khai th|c được nữa? Từ một sự vật, hiện tượng đang tìm hiểu, ta có thể 

phát thêm nhiều ý tưởng mới không? Ý tưởng nào ta có thể thực hiện được ngay mà 

không làm hệ bị phương hại. Địa điểm nào, thời gian nào thực hiện là tốt nhất? 

Với xã hội: mọi hoạt động, tổ chức của hệ đều có một guồng máy nhất định (em 

nghiệm thấy điều đó từ trong sách và từ thực tế). Vì vậy khi em đ~ thông suốt các thủ 

thuật ấy, em sẽ tự xem mình là một người vừa đứng ngoài cuộc chơi v{ vừa đứng 

trong cuộc chơi để mà nhận xét, đ|nh gi| v{ điều khiển từng chi tiết của từng hệ 

đang hoạt động sao cho đúng luật! 

Riêng đối với bản thân em: vốn là một con người, em không thể tránh khỏi 

những khiếm khuyết tự có, nhưng nếu em thông suốt được 40 thủ thuật ấy, có lẽ em 

là một nhà tiên tri rất giàu có và sống rất l}u năm. Bởi lẽ lúc ấy em đ~ biết sử dụng 

một cách nhuần nhuyễn các tổ hợp thủ thuật như l{ một công cụ để đặt và lựa chọn 

bài toán rồi thực hiện giải nó, thực chất nghĩa l{ em biết gây ứng suất sơ bộ và thực 

hiện sơ bộ, rồi em biết cách sống sao cho đa dạng không nhàm chán, dễ dàng thích 

ứng trong mọi hoàn cảnh bằng những hoạt động linh hoạt, mềm dẻo, biết khai thác 

mọi nguồn dự trữ có sẵn trong hệ đồng thời cũng không kém phần dự phòng cảnh 

giác. Nếu gặp tình huống bất trắc, lập tức em nghĩ ngay đến thủ thuật, hãy không kịp 

buồn, biến hại thành lợi và vì thế mà em trẻ lâu! 

Em chỉ bước đầu đ~ v{ đang tập sự các thủ thuật ấy trong công việc và trong 

cuộc sống đời thường bắt đầu từ những sự vật hiện tượng rất nhỏ. Ví dụ, cửa hàng 
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của em trước đ}y vốn nghèo mặt hàng, lại do tiếc của nên em vẫn giữ nguyên các sản 

phẩm lâu ngày bị dư để bán rẻ, do vậy khách hàng rất thưa thớt, phần lớn l{ người 

nghèo nên thu nhập của em không cao. Nhờ kinh qua các thủ thuật, em không buồn 

mà biến hại thành lợi, em tìm hiểu rõ nguyên nhân, em bắt đầu gây ứng suất sơ bộ 

bằng cách áp dụng nguyên tắc thay đổi màu sắc của cửa hàng rồi em thực hiện sơ bộ 

bằng cách áp dụng nguyên tắc tách khỏi những sản phẩm hư, xấu, kết hợp nguyên 

tắc vỏ dẻo và màng mỏng thay thế những bao bì mờ, cũ bằng những bao bì mới hơn 

đẹp hơn để chất lượng sản phẩm được tốt hơn, g}y được nhiều uy tín hơn v{ kết quả 

khách hàng của em đông hơn, cửa h{ng đ~ ph|t triển lên trông thấy… V{ đó chỉ là 

bước khởi đầu tập sự, nên đối với em chương sau vẫn khá hấp dẫn. Ở chương n{y, tư 

duy của em được rèn luyện hơn, em đ~ học hỏi được cách phát nhiều ý tưởng trong 

cùng 1 lúc và em cảm thấy thú vị với điều ấy. Em quan tâm nhiều đến danh sách các 

câu hỏi của T. Eiloart và em nghiệm ra rằng, ý tưởng nào phát ra (mà) có thể thực 

hiện được ngay mà không làm hệ phương hại? Câu trả lời giúp cho em có thể tìm ra 

tiệm cận cho lời giải lý tưởng cuối cùng l{ sơ đồ khối các Algorit sáng chế. Ở chương 

n{y em được học hỏi rất nhiều, nếu như c|c chương trước là công cụ, là nền tảng là 

cơ sở hạ tầng thì chương n{y chính l{ thượng tầng kiến trúc để đi đến lời giải, hay 

đúng hơn chương n{y em học hỏi s}u hơn về 40 thủ thuật v{ cơ chế định hướng 

trong c|ch suy nghĩ của em được rõ r{ng hơn, chặt chẽ hơn. Em quan t}m nhiều đến 

nội dung toán tử KTG khi xét đến trường hợp G → 0, nếu em biết trước môn học này 

và nhất l{ trong trường hợp trên thì lúc này em sẽ là một con người kh|c, kh|c hơn 

so với hiện tại bây giờ! 

Kể từ khi học bộ môn này, nghiệm lại những sai lầm lúc trước so với thành quả 

lúc n{y đạt được (dù rất nhỏ) nhưng em nhận thấy bộ môn này rất cần thiết đối với 

việc phát triển tư duy s|ng tạo v{ cơ chế định hướng để đi đến lời giải đúng đắn, 

không chỉ dành riêng cho những người có kiến thức mà ngay cả những con người 

bình dân nhất (khi ấy lý thuyết sẽ được đơn giản hóa đi!), không chỉ dành riêng cho 

người lớn mà ngay cả đối với trẻ con cũng cần phải học và không vô lý mà ông bà ta 

nói: “Dạy con từ thuở còn thơ!”. V{ riêng với em, do phát sinh từ lòng yêu thích, nên 

dù (em) không có điều kiện tiếp xúc nhiều, em vẫn cố gắng sử dụng các nguyên tắc 

trong mọi trường hợp đối với mọi người xung quanh, hướng dẫn và dạy dỗ trẻ con 

trong nhà theo lời giảng viên chỉ dẫn, và giới thiệu khuyến khích mọi người theo học 

lớp n{y để thấy được cái mới và cái giá trị của nó. 

 Th|i Quang Vinh (sinh viên ĐH B|ch khoa, học khóa 45): 

Ngay khi và sau khi học xong lớp Phương ph|p luận sáng tạo khoa học-kỹ thuật, 

mỗi khi gặp khó khăn trong học tập cũng như trong công việc hàng ngày, tôi kiên 



Giáo dục và đào tạo: xây dựng những người hạnh phúc 262 

quyết tìm ra biện pháp khắc phục, nhờ các nguyên tắc, thủ thuật đ~ được học. Tôi 

thường đưa ra c|c biện pháp giải quyết b{i to|n nhanh hơn, hiệu quả hơn c|c bạn 

trong lớp nên tiết kiệm rất nhiều thời gian v{ tư duy trong đợt thực tập tay nghề… 

Trong công việc hàng ngày tôi sắp xếp lại các công việc một c|ch logic, đảm bảo liên 

tục t|c động có ích, sử dụng nguồn dự trữ có sẵn. Trong khi tranh luận với bạn bè về 

các vấn đề trong học tập v{ trong đời sống, tôi nói năng lưu lo|t hơn trước, hợp logic 

hơn trước nên thường |p đảo và thuyết phục được bạn bè, nhờ các nguyên tắc và các 

mối quan hệ, đặc biệt là quan hệ phản hồi. 

Tôi thường quan s|t h{nh động của những người xung quanh, h{nh động của họ 

thường không đảm bảo tính đẳng thế, liên tục t|c động có ích… nên mất rất nhiều 

thời gian và sức lực. Tôi đ~ chỉ bảo họ khắc phục. 

Tôi sẽ xem lại những gì đ~ được học để nắm vững hơn v{ tiếp tục nghiên cứu cao 

hơn Phương ph|p luận sáng tạo khoa học-kỹ thuật. Tôi sẽ khuyên bạn bè nên đến với 

lớp PPLST KHKT, còn đối với người thân và bạn bè ở xa không có điều kiện đi học, tôi 

sẽ chỉ lại họ những gì tôi đ~ học được. 

Tôi có nguyện vọng được theo học lớp Trung cấp PPLST KHKT. 

Tôi nhận được thông tin chiêu sinh này do tình cờ sang tham quan trường ĐH 

Tổng hợp. Ngay từ nhỏ tôi rất thích sáng tạo, tôi thường tạo ra những vật dùng 

trong gia đình từ những vật liệu có sẵn, phế thải, tôi luôn nghĩ mọi phế phẩm quanh 

tôi rồi sẽ có lúc nó trở nên có ích với tôi nên tôi không bao giờ vứt đi m{ thu gom lại. 

Nên khi biết thông tin chiêu sinh tôi đ~ d{nh phần tiền học máy tính v{ Anh văn để 

học lớp PPLST KHKT khóa 45. 

 H{ Văn Thuận (sinh viên, học khóa 45): 

Khi chưa được học môn Phương ph|p luận sáng tạo khoa học kỹ thuật, em là 

một thanh niên nông nổi ch|n đời, bởi vì mọi công việc em làm ra chỉ là sai lầm hay 

chỉ là thành công nhỏ. Lâu dần thành thói quen, em chỉ nhìn thấy thất bại nhiều hơn 

thành công (mà điều này là tính ì tâm lý mà thầy đ~ dạy), những nhiệt huyết vươn 

lên trong người em cũng kiệt cạn dần theo thời gian. Rồi ng{y đầu tiên em không 

ngủ được l{ ng{y đầu em được học môn học này. Với những thủ thuật, những 

phương ph|p điển hình cụ thể đ~ tạo ra cho em một nguồn hứng thú vô cùng. Điều 

n{y l{m cho em thay đổi được c|ch nhìn đối với cuộc sống xung quanh, v{ cũng tạo 

cho em sự suy nghĩ lý luận chặt chẽ, chính xác từ hiện thực kh|ch quan hơn l{ chủ 

quan. Em cảm thấy yêu đời hơn, nhận rõ được ưu khuyết của mình. 

Bước đầu em đ~ thay đổi được cách nhìn cuộc sống v{ em cũng thay đổi chút ít 
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nếp sống, nghĩ, l{m cho người th}n cũng xúc động. Em đang |p dụng c|c điều học 

được vào công việc học của em mà từ l}u em đ~ hoạch định. Em đ~ ph|t hiện những 

bài toán có tình huống khó khăn đang ở phía trước và em cảm thấy tự tin và tìm ra 

được nhiều hướng xoay sở. Đối với người thân em cảm thông họ hơn. Không b{i b|c, 

châm biếm như xưa v{ ở mức độ nhỏ n{o đó em cũng tự giải thích được tại sao họ 

h{nh động như thế. 

Em cũng cố gắng an ủi, động viên, giải thích những điều tích cực mà họ đang 

l{m. Bước đầu em cảm thấy ở họ có nhiều suy nghĩ tích cực. 

 Võ Nam Sơn (sinh viên ĐH Kiến trúc, học khóa 60): 

Sau khi học môn “phương ph|p luận sáng tạo KHKT” tôi có cảm tưởng như mình 

được “gắn thêm một đôi mắt mới” – Tôi nghĩ điều đó không ngoa đối với bản thân tôi 

– Tôi nhìn sự vật xung quanh một c|ch đơn giản v{ rõ nét hơn v{ hơn thế tôi còn 

nhìn thấy được con đường phát triển của sự vật nhờ được trang bị 40 thủ thuật căn 

bản. Ví dụ: 

+ À! Cái này còn mặt n{y chưa đụng tới đ}y tương lai nó dứt khoát phải được 

dùng vào việc gì đó (thế việc gì nhỉ?) 

+ À! Cái này gặp vấn đề về sự sắp xếp, bố trí không gian đ}y. Vậy thì phải nghĩ 

ngay đến thủ thuật “Chuyển sang chiều kh|c”. 

+ [! C|i n{y chưa “trong suốt” tương lai nó sẽ “trong suốt”… 

Rồi nữa, sự thoải mái trong cuộc sống của bản th}n. Tôi cũng thử tự lý giải ở 

đ}u có sự lặp đi lặp lại – dù nhỏ, dù lớn – tôi nghĩ ngay phải lập chương trình để thực 

hiện nó (nói theo môn học tức lập Algorit – thuật giải) một cách tốt nhất để nó trở 

thành thói quen tốt cho bản thân. 

Khi gặp vấn đề gì cần giải quyết thì tôi cố gắng hiểu cái cốt lõi của vấn đề (các 

mâu thuẫn) trước khi ph|t ý tưởng giải quyết – đặc biệt ở đ}y tôi luôn cố thể hiện 

b{i to|n dưới dạng sơ đồ, hình vẽ giúp tôi nắm bài toán tốt hơn rất nhiều. Khi nghĩ 

đến việc thực hiện tôi xét xem cái gì có thể l{m được trước không (thực hiện sơ bộ) 

nếu được sao không l{m trước cho khỏe. Rồi nữa, đứng trước mọi vấn đề nguyên tắc 

dự phòng luôn nhắc nhở tôi: “N{y nhớ đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra”. 

Trong việc chọn lời giải cho b{i to|n tôi cũng cảm thấy tự tin và dễ d{ng hơn khi 

quyết định (cứ “anh n{o” ít thay đổi hệ nhất, tận dụng tối đa nguồn dự trữ “trời cho 

không mất tiền” thì dùng). 

Tôi nhận thông tin chiêu sinh của Trung tâm nhờ xem trang quảng cáo báo Sài 
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Gòn Giải Phóng. 

Lý do tôi quyết định ghi danh học môn này là: bởi công việc của tôi có liên quan 

mật thiết với việc sáng tạo. Từ nhu cầu đó tôi quyết định ghi danh học môn 

“PHƯƠNG PH\P LUẬN SÁNG TẠO KHKT”. 

 Bùi Đức Quang (sinh viên ĐH tổng hợp, học khóa 65): 

Đ~ từ l}u em luôn quan t}m đến phương ph|p suy nghĩ v{ s|ng tạo, làm thế nào 

để luôn l{ người sáng tạo ở mức cao, luôn nhạy bén trong tư duy, trong c|ch tiếp cận 

một vấn đề, luôn l{ người đưa ra c|c s|ng kiến mới, c|c ý tưởng mới? L{m sao để 

mọi giải pháp đều ở mức tối ưu, đỡ tốn công sức và thời gian? 

Em cố gắng suy nghĩ v{ l{m việc theo tinh thần định hướng trên, nhưng tất cả 

quá trình thực hiện đều mang tính mò mẫm, không định hướng, nên thành công 

mang nhiều rủi ro. Hiệu quả công việc thấp. Và dù có thất bại hay thành công, em 

cũng ít quan t}m đến việc đúc kết lại thành kinh nghiệm mang tính hệ thống để áp 

dụng cho các công việc tương tự sau này. 

Em tìm đọc sách về sáng tạo v{ tư duy, nhưng hầu hết đều viết dưới dạng tâm – 

sinh lý học có tính chất như x}y dựng cơ sở hạ tầng cho bộ não. Một số sách khác thì 

chỉ bảo mang tính rời rạc. Nói chung không có một hệ thống hóa về c|c phương ph|p 

tư duy v{ sáng tạo. 

Sau thời gian học phổ thông, em vào học tại ĐH Tổng hợp. 

Nỗi khát vọng hoàn thiện hơn nữa tư duy v{ lý luận của mình luôn thường trực 

trong em. May mắn thay tình cờ em đọc được lời giới thiệu về Trung tâm TSK ở bảng 

tin của trường và một, hai quyển sách của Trung t}m. Nhưng tiếc rằng em lại không 

có điều kiện để đi học ngay. Mặt khác những suy nghĩ của em về môn học này còn 

mang tính chất phiến diện: đó l{ môn khoa học mang tính kỹ thuật cao, để lĩnh hội 

được nó có lẽ mình phải học trước các môn khoa học kh|c như t}m lý, lý luận học, 

triết học, logic… Cho đến bây giờ em mới học về Phương ph|p luận sáng tạo KHKT. 

Thật bất ngờ khi học môn này rồi, em mới nhận ra rằng đ}y chính l{ một trong các 

ngành khoa học cơ bản làm nền tảng để xây dựng các ngành khoa học kh|c v{ đ|ng 

ra có lẽ mình phải học nó trước tiên! 

Lợi ích đầu tiên của môn học là giúp em tìm thấy được giá trị của chính các ý 

nghĩ của bản thân mình và của mọi người. Trước đ}y em vốn có tính hiếu kỳ thích 

tìm tòi, suy ngẫm v{ đưa ra c|c ý tưởng mới. Nhưng trước đ}y do sống trong môi 

trường mà những suy nghĩ của mình ít được đồng tình, không thiện cảm và nhiều chỉ 

trích và hay bị hoài nghi, dè bỉu làm em chán nản dẫn đến khô cứng tư duy, ngại phát 
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ý tưởng. Do ảnh hưởng của môi trường em dần trở nên bảo thủ, thiếu tự tin, thích 

phê bình và chỉ trích những ý tưởng của người khác. Tự mình giết chết những sáng 

kiến của mình và những người xung quanh, không còn hăng say tiếp nhận cái mới. 

Lớp PPLST KHKT đ~ mang đến cho em một môi trường mới, tạo cho em một tinh 

thần mới, đó l{ phương ph|p giảng dạy, môi trường học tập trong đó mọi người tôn 

trọng lẫn nhau, bình đẳng trong tư duy, cùng nhau suy nghĩ, cùng nhau ph|t c|c ý 

tưởng, cùng nhau đưa ra c|c phương |n, c|c lời giải… Chính vì thế đ~ tạo ra các ý 

tưởng, khái niệm mới phong phú v{ đa dạng, cho lời giải tối ưu hơn với một phương 

pháp giảng dạy, truyền đạt, thuyết trình kiểu mới, giảng viên dẫn dắt người nghe đi 

từ đơn giản đến phức tạp, từ thấp đến cao, từ rời rạc đến hệ thống, sau đó l{ hệ 

thống hóa lại kiến thức giúp người nghe dễ d{ng lĩnh hội được c|c ý tưởng cần 

truyền đạt. Đồng thời với giảng dạy lý thuyết và các hình ảnh minh họa cụ thể, sinh 

động, các khoảng thời gian mà giảng viên d{nh cho người nghe để tự tư duy: ph}n 

tích, tổng hợp, đ|nh gi| v{ từ đó rút ra kết luận. Ngoài ra còn có các bài giảng giúp 

người nghe thấy được mối liên hệ giữa lý thuyết và thực tế áp dụng, giữa các giả 

thiết và kết luận của b{i to|n… giúp người nghe nắm bắt hiểu vấn đề một cách 

nhanh nhất, tối ưu nhất. 

Lớp học còn làm em say mê bởi nghệ thuật truyền đạt của giảng viên thể hiện 

qua }m điệu lời nói, cách thức, điệu bộ truyền đạt giúp cho em một kinh nghiệm quý 

báu trong nghệ thuật diễn thuyết và hùng biện. 

Ưu điểm khác của lớp học là tạo điều kiện cho mọi người tích cực hóa tư duy, 

khuyến khích mọi người mở rộng và nâng cao kiến thức của mình. 

Nếu như trước đ}y những suy nghĩ, c|ch ph}n tích c|c vấn đề là hoàn toàn theo 

trực giác cảm tính, còn c|ch đặt vấn đề là tiến hành giải quyết công việc theo phương 

pháp thử v{ sai… Nay nhờ lượng kiến thức có được từ khóa học đ~ giúp cho em có 

được một phương ph|p suy nghĩ đa dạng, phong phú, nhiều chiều v{ logic hơn. Từ đó 

giải quyết các vấn đề một cách khoa học, mang tính hệ thống tập trung và cho kết 

quả tối ưu hơn. 

Khóa học còn tạo ra những thay đổi lớn trong quan điểm nhìn nhận về thế giới 

khách quan, phong cách làm việc và lập trường tư tưởng trong em đó l{: 

- Có một c|ch nhìn bao qu|t hơn, hệ thống hơn, khoa học hơn về thế giới khách 

quan quanh ta. Đó l{ c|ch thức vận động, phát triển mang tính quy luật chung của 

thế giới, của từng hệ thống và sự vật cụ thể. Nắm bắt được các quy luật này giúp ta 

xem xét một sự vật hiện tượng n{o đó một c|ch rõ r{ng hơn, có lý lẽ hơn từ đó đưa 

ra c|c phương thức t|c động, các kiến nghị x|c đ|ng hơn. Ví dụ như việc phát hiện và 
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dự b|o c|c bước phát triển của các hệ thống kỹ thuật, kinh tế… từ đó đưa ra c|c c|ch 

thức cải tiến, c|c phương ph|p t|c động vào hệ thống dựa trên 40 thủ thuật, nguyên 

tắc, c|c nguyên lý, định lý, các hiệu ứng và các quy luật đ~ biết… để nhằm nâng cao 

hiệu quả hơn nữa trong sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học và giáo dục. 

- Ý thức được giá trị của các kiến thức phổ thông, nắm bắt được từng ứng dụng 

của c|c nguyên lý để khắc phục các mâu thuẫn trong tình huống vấn đề cụ thể. 

- Ý thức được giá trị của tư duy, luôn ghi chép lại kịp thời c|c ý tưởng nảy sinh. 

- Thấy rõ tầm quan trọng và trách nhiệm của công việc giáo dục v{ đ{o tạo, đó l{ 

cách thức, phương ph|p, l{ môi trường dạy và học nhằm n}ng cao hơn hiệu quả giáo 

dục đ{o tạo. 

- Phá vỡ tính ì t}m lý thúc đẩy sự hoạt động của tư duy. Kích thích sự sáng tạo, 

nảy sinh c|c ý tưởng mới, đưa ra c|c kh|i niệm mới, có cái nhìn bao quát và sâu sắc 

hơn, cố gắng giải quyết vấn đề triệt để hơn, tối ưu hơn. 

 Nguyễn Thị Thanh Nga (sinh viên ĐH ng{nh QTKD, học khóa 73): 

Sau khi học môn Phương pháp luận sáng tạo khoa học kỹ thuật, tôi đ~ có c|ch 

nhìn sự vật, hiện tượng trong thế giới, đời sống hiện tại kh|c hơn trước, chứ không 

cho l{ c|i gì cũng lạ mắt, cũng hay đối với mọi vật xung quanh khi mới xuất hiện. Tại 

sao người ta l{m được như thế mà mình không l{m được? Người ta làm bằng cách 

nào mà hay thế? Nếu mình l{m được vậy có thể hơn người ta không? Kh|c hơn 

không v{ đẹp hơn không? V{ người ta làm một công việc gì có theo một trình tự nào 

đó hay không? Người ta nghĩ như thế n{o trước khi làm thành công một việc gì đó? 

Hàng loạt, hàng loạt câu hỏi được đặt ra, nhưng không biết hỏi ai? Nhờ vào những 

người lớn ở xung quanh, bạn bè nhưng những câu trả lời nhiều khi là do kinh 

nghiệm của họ, do thói quen chứ không có căn bản hay một lý thuyết nào cả. Và sau 

đó, Phương ph|p luận sáng tạo KHKT đ~ giúp tôi tìm ra c}u trả lời cho chính mình. 

V{ cũng chính 40 thủ thuật nhiều khi giúp tôi có thể trả lời cho những câu hỏi mà 

người kh|c đặt ra cho tôi một cách dễ dàng có khoa học, có logic. Hơn thế nữa, kiến 

thức của tôi ng{y c{ng được mở rộng hơn qua những tài liệu m{ Trung t}m đ~ giới 

thiệu cho tôi. 

Tôi cũng đ~ |p dụng phần nào vào những công việc hàng ngày, chẳng hạn giúp 

tôi giải quyết được vấn đề đặt ra ở nơi tôi phụ giúp trước đ}y: đó l{ một qu|n cơm 

bình dân, cứ khoảng 12 giờ trưa rất đông kh|ch, kh|ch ăn tại chỗ thì bán rất lẹ cho 

họ, nhưng những người mua về thì lại gây rắc rối ở chỗ, việc mở được một cái bao là 

cả một vấn đề (vì bao nilon hay dính lại, b|n cho đông người mà mở bao rất khó). Khi 
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b|n được một bao cơm thì bằng b|n được 4 – 5 đĩa cơm cho kh|ch. Nếu dùng cơm 

hộp thì giá thành lại cao vì phải tính thêm tiền hộp, m{ đấy l{ qu|n cơm bình d}n. 

Khi tôi đọc xong 40 thủ thuật v{ được giảng dạy thêm, tôi có đề nghị giải quyết như 

sau: tại sao mình không mở miệng bao trước và lật một phần miệng bao để dễ cho 

thức ăn v{o, vì trước sau cũng phải l{m như thế? Và mỗi bao cơm có một bao nước 

mắm nhỏ, vậy thì ta múc sẵn những bao nước mắm đi (thực hiện sơ bộ). Chỉ một thủ 

thuật thôi đ~ giải quyết được bài toán nêu ra cho tôi. 

Theo tôi thì môn học này nên giảng dạy ở c|c trường THCN v{ Đại học vì ở 

khoảng tuổi này dễ dàng tiếp thu môn học mới và sau này phải mở rộng thêm cho 

học sinh ở cấp 3 để tạo cho họ cái nhìn thế giới ở phạm vi rộng hơn nhiều so với 

trước đ}y. 

Khi tôi theo học môn này bạn bè hỏi: “M{y học để l{m gì?” Tôi pha trò: “M{y 

không học môn Phương ph|p luận sáng tạo KHKT là uổng nửa đời người, thậm chí 

cả cuộc đời nữa đấy”. Tôi không bảo rằng mày nên học môn n{y đi, nó hay dở thế 

n{o… thì họ hỏi về môn học và Trung tâm hoạt động ra sao ngay… Bằng cách này, tôi 

đ~ giúp cho bạn bè có thêm thông tin về Trung tâm và thời gian họ có thể theo học. 

Nhờ vào bạn bè đ~ học ở những khóa trước nên tôi đ~ biết được thông tin chiêu 

sinh lớp học này. Vì là sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh m{ tôi nghĩ rằng nó cũng 

rất cần thiết cho nghề của tôi sau này, vì thế tôi đ~ quyết định ghi danh theo học. 

 Trần Diễm Phượng (sinh viên ĐH tổng hợp, học khóa 79): 

Bạn có tin vào "số phận" không? Riêng tôi thì đ~ có lúc tôi rất tin v{o điều đó. Bởi 

vì trong suốt những năm còn học phổ thông tôi đ~ cố gắng rất nhiều để làm bài, học 

b{i nhưng kết quả lại chẳng khả quan chút nào. Bài học tôi học thuộc dữ lắm nhưng 

chẳng hiểu sao khi trả bài hoặc làm bài tôi lại không quên c}u đầu thì cũng quên c}u 

cuối, không thiếu ý n{y cũng thiếu ý nọ, gặp b{i to|n hơi khó một chút là tôi không 

sao giải được. Lúc đó tôi nghĩ số mình đ~ như vậy không kh|c được và cảm thấy chán 

vô cùng. 

Nhưng may mắn một điều l{ tôi đ~ biết được và tham gia vào lớp Phương ph|p 

luận sáng tạo KHKT. Bây giờ thì tôi có thể tự tin hơn nhiều. Lúc đầu tôi đọc được 

những bảng quảng cáo của Trung t}m dưới s}n trường nhưng tôi không quan t}m 

lắm bởi vì tôi nghĩ lớp học này chỉ có ích đối với những ai làm kỹ thuật, sáng chế gì 

đó. Cho đến một hôm tôi tình cờ đọc được những bài viết của những anh chị đ~ học 

trước được dán ở trên bảng của Trung tâm, những anh chị đó cũng đ~ gặp những 

vấn đề như tôi v{ đ~ khắc phục được. Thế là tôi quyết định tham gia lớp học với hy 

vọng là mình sẽ thay đổi được “số phận” của mình. 
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Sau khóa học tôi đ~ biết được rất nhiều điều: tại sao mình học bài mau quên, tại 

sao mình không giải trọn vẹn được một bài toán, tại sao mình “tối dạ” chưa bao giờ 

đưa ra được một lời giải hay một sáng kiến nào hay ho cả, và cả những c|ch để khắc 

phục những khuyết điểm đó. 

Tôi chỉ mới áp dụng v{i phương ph|p đ~ được học nhưng việc học của tôi đ~ 

kh|c trước nhiều. Bài học dài lê thê phức tạp bây giờ đ~ gọn, rõ ràng, dễ học và dễ 

nhớ hơn nhiều. Tôi bây giờ cũng cảm thấy hứng thú khi gặp những bài toán khó vì 

tôi đang thử cách khắc phục những khuyết điểm do phương ph|p giải bài toán bằng 

cách thử và sai. 

 Nguyễn Thị Thanh T}m (sinh viên ĐH b|ch khoa, học khóa 95): 

Với riêng bản thân em, có lẽ là may mắn khi không quá muộn để đọc những cuốn 

sách của Thầy. Học môn này em cảm thấy thú vị. Cực kỳ thú vị! Học ở Thầy em mới 

thực thụ thấy được “một ng{y đến lớp là một ngày hội” – m~i đến năm ĐH thứ III 

mới thấy được! Nhất là sau những lần đi học về, ngồi học b{i v{ suy nghĩ lại những gì 

đ~ nhận được ở lớp cảm thấy thú lắm! Tự mình rút ra được triết lý sau mỗi thủ 

thuật, tự mình chiêm nghiệm bản th}n để thấy lỗ hổng, tự mình bỏ ra và thêm vào 

hàng loạt ngôn từ mới. Tất cả giúp em tự tin hơn trong những giải ph|p đưa ra khi 

gặp vấn đề. 

Và chắc chắn một điều những gì em đ~ học ở sơ cấp được em áp dụng nhuần 

nhuyễn trong việc học v{ đời sống h{ng ng{y để làm nền tảng v{ để tạo cho chính 

mình một kiến thức vững vàng khi học lớp Trung cấp. 

Hơn bao giờ hết, bản thân em biết mình phải l{m gì để môn học này gần gũi v{ 

quen thuộc với những người trong môi trường của em. Trong lớp, trong khoa và 

trong Trường ĐHBK, ngay cả trong xóm em đang sống. Và chắc chắn sẽ xảy ra hiện 

tượng “nhiễm từ”. 

 Trần Minh Phương (sinh viên, học khóa 117): 

Thưa thầy, trước đ}y em thường mắc phải sai lầm trong công việc do suy nghĩ 

chủ quan, cục bộ, thường không có tính hệ thống và có tính ì tâm lý rất nặng. 

Mỗi lần sai lầm em thường ghi lại những sai lầm của mình vào sổ tay nhưng sau 

đó em lại lặp lại sai lầm đó. Điều ấy làm cho em rất buồn phiền. V{ em suy nghĩ l}u 

nay là phải làm sao khắc phục tình trạng đó b}y giờ và phải tìm ra cho mình một 

phương ph|p l{m việc tối ưu để đạt được những kết quả tốt đẹp. 

Làm sao không mắc phải sai lầm cũ v{ đi thẳng đến kết quả chứ không phải mò 

mẫm, thử nhiều lần và trả giá cho sai lầm của mình. Nhất là trong việc học, em 
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thường giải b{i to|n được cho bằng phương ph|p thử và sai. Có những bài toán thì 

em nhìn thấy cách giải và ra kết quả ngay. Nhưng cũng có b{i to|n em mò m~i m{ 

chẳng ra cách giải và cuối cùng đ{nh bó tay. Thậm chí có những bài toán mới nhưng 

tương tự với b{i to|n đ~ giải em cũng không nhận ra. Trước khi học PPLST – KHKT 

em rất thích sáng tạo. Em nghĩ rằng là mình học PPLST-KHKT để chế tạo, sáng tạo ra 

đồ chơi, những vật dụng có ích, hay, kỳ lạ. Vì từ nhỏ em thường tò mò, thường đặt 

câu hỏi tại sao thế này? Tại sao thế kia? V{ đọc các sách về các nhà vật lý, khoa học, 

làm các thí nghiệm trò chơi khoa học. 

Giờ đ}y sau khi học khóa sơ cấp PPLST-KHKT em có thể tự mình trả lời một phần 

những câu hỏi m{ trước đ}y em nghi vấn. Không những thế mà em còn hiểu chúng 

sâu sắc hơn ban đầu em nghĩ. Lớp học đ~ giúp em biết được phương ph|p l{m việc 

có hiệu quả, biết được các trình tự để giải quyết vấn đề, khắc phục tính ì tâm lý, nhìn 

vấn đề một cách toàn diện, có hệ thống, xem xét vấn đề bằng nhiều hướng, nhiều 

chiều, nhiều con mắt khác nhau. PPLST-KHKT đ~ giải phóng tư duy của em, đ~ đưa 

em từ chỗ u tối, mò mẫm ra một con đường đầy ánh sáng với sự hiểu biết thế giới 

xung quanh, quy luật của tạo hóa, của sự phát triển trong vũ trụ. Giờ đ}y em hiểu 

rằng một bài toán có nhiều cách giải, có nhiều lời giải, một vấn đề có nhiều cách giải 

quyết. 40 thủ thuật cơ bản đ~ cho em nhìn sự vật xung quanh với một cặp mắt khác 

lạ, thông thái khác hẳn trước đ}y. Kiến thức em học ở lớp PPLST-KHKT vô cùng 

phong phú m{ em nghĩ rằng vẫn chưa hiểu hết được. Em nghĩ rằng nếu em hiểu 

được tất cả bài giảng trong lớp v{ đưa ra ứng dụng thực tế thì sẽ giúp cho em rất 

nhiều trong cuộc sống. Em mong mình có thể biến PPLST-KHKT như thói quen, công 

cụ khi gặp vấn đề là em tự nhiên dùng nó mà không biết mình dùng nó. 

Khi học PPLST-KHKT em dần dần dùng 40 thủ thuật để lý giải những sự vật, hiện 

tượng mà em gặp trong cuộc sống và áp dụng một ít để giải quyết những vấn đề, bài 

to|n trong đời sống cũng như trong học tập. Em dự định sẽ học tiếp lên lớp trung cấp 

để có thể hiểu rõ hơn, |p dụng phương ph|p một c|ch thường xuyên, hữu ích trong 

suy nghĩ cũng như trong h{nh động. Em sẽ khuyên em của mình đi học lớp PPLST và 

em sẽ chỉ dẫn lại cho những người thân hay bạn bè nếu họ không có điều kiện đến 

lớp. 

Em nghĩ môn n{y nên ph|t triển rộng r~i hơn. Mở rộng ra toàn quốc. Nếu sau 

này em trở thành thủ tướng (hay tương đương) em sẽ đưa môn n{y v{o trường học 

ngay từ tiểu học với điều kiện l{ thay đổi sao cho phù hợp với lứa tuổi c|c em như: dễ 

hiểu, gần gũi v{ nhiều thí dụ thực tế, thực hiện c|c trò chơi kích thích s|ng tạo. Em 

nghĩ rằng mọi người có thể học môn này và lứa tuổi tốt nhất bắt đầu học là khoảng 

năm thứ nhất đại học. Vì lúc này có một kiến thức tổng quát và chín chắn hơn. Hiện 



Giáo dục và đào tạo: xây dựng những người hạnh phúc 270 

tại em sẽ phổ biến kiến thức đ~ học được cho mọi người và kêu gọi họ đi học trước 

hết l{ người thân, bạn bè. 

 Võ Thị Lan Phương (sinh viên, học khóa 117): 

So với trước khi học môn “Phương ph|p luận sáng tạo KHKT” tôi đ~ học được 

nhiều điều hay, thú vị và cảm thấy mình có vẻ “s|ng tạo” hơn. Những phương ph|p 

thủ thuật khơi gợi tôi những ý tưởng mới. Tôi hiểu rõ hơn v{ cảm thấy thích mỗi khi 

nhận ra những sáng tạo trước đó (khi chưa học môn này) thuộc nguyên tắc, thủ 

thuật nào. Tôi luôn cố tranh thủ thời gian để làm những công việc đ~ hoạch định. Tôi 

không cho mình hao phí sức lực chẳng hạn: vừa rửa chén, vừa nấu nước và nghe tin 

hay vừa lau nhà, vừa học từ vựng (Anh Văn),… (nguyên tắc liên tục t|c động có ích). 

Ngoài ra, mỗi khi cảm thấy chán và uể oải khi đang l{m việc gì thì tôi cố làm nhanh 

(khi có thể) để cho xong (nguyên tắc vượt nhanh)… B}y giờ tôi có trong tay những 

thủ thuật, phương ph|p giúp cho tôi tư duy s|ng tạo một cách hiệu quả hơn. Điều 

này khiến tôi cảm thấy mình như gần, sắp là một người biết tư duy (một cách phản 

xạ), một con người biết suy nghĩ khoa học. 

Tôi không những được mở rộng tầm mắt, nâng cao tri thức về môn học này mà 

còn giúp tôi tự rèn luyện nhân cách bản thân. Tôi tế nhị, lịch sự hơn mỗi khi nghe ý 

kiến của ai dù có vẻ vô lý và khá buồn cười. Tôi biết v{ để ý hơn “những nguồn dự trữ 

có sẵn trong thiên nhiên, nhất là những nguồn không mất tiền mua”. Điều này khiến 

tôi biết cách tiết kiệm hơn. Không những thế những bài học là những điều rất có ý 

nghĩa v{ s}u sắc đối với tôi. Chẳng hạn: tôi biết đ|nh gi| cao hơn gi|c quan của 

mình, nhiều ý tưởng sẽ giúp tôi có được lời giải đúng với xác suất cao, "trí tưởng 

tượng quan trọng hơn kiến thức"; "Không nên khăng khăng mình đúng về một vấn 

đề n{o đó m{ phản bác ý của người kh|c m{ ngược lại nên c|m ơn họ vì ta có thêm 

một cái nhìn"; "Chỗ yếu chính là sự kéo dài của chỗ mạnh"; hay "Không có ý tưởng tồi 

mà chỉ có ý tưởng không được dùng đúng phạm vi áp dụng". Tôi phải phát triển tính 

tò mò, điều m{ trước đ}y khiến tôi còn lưỡng lự; "Dịp may chỉ đem lại ích lợi cho bộ 

óc đ~ chuẩn bị" (phải chăng tương ứng với nguyên tắc 9, 10, 11). Tôi hiểu rõ ràng, 

đ|nh gi| đúng v{ quan t}m hơn “tính hệ thống” trong những vấn đề. Cũng vậy, “tính 

ì” vốn không xa lạ. Ngo{i ra còn có “Ai không tiến đến tính đa dạng sẽ bị đ{o thải”. 

Tôi cảm thấy rất thích khi được thầy hướng “học cái gì khi sự việc xảy ra mà áp dụng 

được thì nên học v{ ngược lại”. Tự tin hơn bởi “Người lạc quan trông thấy cơ hội 

trong mỗi tai họa”. Tôi quan t}m hơn v{ cảm thấy thích với nguyên tắc “Quan hệ 

phản hồi” như thầy đ~ bảo: “Có ba loại người, một l{ người ngu không có quan hệ 

phản hồi, hai l{ người thông minh biết học trên sai lầm của mình, ba l{ người sáng 

suốt biết thiết lập quan hệ phản hồi với người khác, biết tự rút bài học kinh nghiệm 
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từ sai lầm của người kh|c”. Quả thực đ}y không kh|c những ngạn ngữ mà tôi từng 

sưu tầm nhưng giờ đ}y tôi đọc nó và cảm nhận với sự liên tưởng logic trên nền 

những thủ thuật v{ phương ph|p được học. Để rồi tự nhận ra rằng “thế giới là một 

thể thống nhất, nhưng quan trọng là phải biết nhìn, biết nhận ra nó”. 

Tinh thần v{ ý nghĩa của môn học tự khẳng định, thể hiện sự đa năng, hữu ích 

của nó đ~ từng ngày hấp dẫn tôi v{ l{m cho tôi suy tư không kém. Bởi tự cảm thấy 

bản thân cần có nhiều thời gian nữa để tiếp nhận trọn vẹn, đầy đủ và bền vững 

những kiến thức hay m{ đôi khi không kém phần trừu tượng này. 

Môn học cung cấp cho tôi hệ thống c|c phương ph|p, thủ thuật để suy nghĩ giải 

quyết vấn đề và ra quyết định (tư duy s|ng tạo) một c|ch có năng suất và hiệu quả 

cao. Tôi sẽ áp dụng sự hữu ích này vào bất cứ vấn đề mà tôi gặp phải, đặc biệt những 

vấn đề (b{i to|n chưa được giải xong). Có lẽ đối với tôi những nguyên tắc, thủ thuật 

sẽ là cẩm nang đầu tiên giúp tôi giải đ|p. Bởi chúng có vẻ dễ hiểu hơn, dù tôi cảm 

nhận được rằng tính hữu ích của môn này không dừng ở đ}y v{ tôi đang từng bước 

cố hiểu rõ để có thể áp dụng một cách tự nhiên. Từ đó, tôi sẽ mạnh dạn hơn giúp đỡ, 

góp ý cho mọi người quanh tôi cách thức giải quyết các vấn đề nan giải của họ. 

 Mai Tấn Phúc (sinh viên, học khóa 125): 

Thưa Quý Thầy: Hiện em ở Thành phố như vậy l{ đ~ hơn 10 năm, bản thân em là 

anh đầu trong gia đình gồm 6 anh em. Chính vì thế mà Ba Mẹ em đ~ sớm cho em vào 

Sài Gòn ở với Bà Ngoại để đi học. 

Ước mơ duy nhất của Ba Mẹ là tạo điều kiện cho em có dịp tiếp xúc sớm với môi 

trường học vấn. Để sau khi học xong, cùng lượng kiến thức tích lũy được em có thể tự 

mình lo cho bản th}n v{ xa hơn nữa phụ với gia đình dìu dắt c|c em đi học, v{ cũng 

không ngo{i ước muốn của em l{ đóng góp một phần công sức nhỏ cho xã hội. 

Trên tinh thần đó, em sớm nhận thức được những gì m{ gia đình đ~ đặt kỳ vọng 

vào bản thân mình. Em bắt đầu đưa ra nhiều mục đích chính đ|ng nhằm cố gắng đạt 

cho được điều mình muốn. Nhưng trong qu| trình thực hiện, em chưa bao giờ nếm 

được mùi vị ngọt ngào của sự thành công. Từ đó, em đ~ đ|nh mất niềm tin v{o người 

kh|c v{ cho đến hôm nay em làm phụ lòng tất cả công ơn sinh th{nh dưỡng dục của 

Ông Bà, Cha Mẹ, trở thành nỗi buồn và niềm lo }u cho gia đình. Tuy vậy, em không 

phải là nạn nhân của các tệ nạn xã hội, nhưng em đ~ tạo nên một sự thất vọng quá 

lớn cho gia đình về kết quả đạt được của em hiện tại. 

Thú thật với các Thầy: em l{ người rất thích đọc s|ch, em đọc rất nhiều, nhưng 

ngược lại những điều em lĩnh hội từ sách vở thì chẳng được bao nhiêu. Đôi khi em 
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nghĩ “mọi người đ~ ban ph|t cho mình rất nhiều cơ may th{nh công, thế mà mình lại 

đ|nh mất đi tất cả điều tốt đẹp đó”. Qua đó, em nhận thấy khả năng tư duy của mình 

qu| kém v{ đ~ đến lúc không chịu đựng được với tình trạng hiện tại của bản thân 

mình. Em nghĩ phải thay đổi c|ch nghĩ v{ c|ch nhìn nhận vấn đề của mình và em 

quyết định đến với khóa học qua sự tìm tòi của bản thân. 

Khi chưa học khóa “Phương ph|p luận sáng tạo khoa học – kỹ thuật giải quyết 

vấn đề và ra quyết định”, trong cuộc sống hàng ngày, em quá nhút nhát, rụt rè, luôn 

bị chi phối bởi những thói quen xấu và tính do dự, chần chừ làm hạn chế khả năng 

làm việc. Từ đó l{m cho con người em thiếu tự tin đối với bản thân, dẫn đến tự ti, 

mặc cảm đối với người khác. Chỉ khi đến với khóa học, em mới biết được mình bị tính 

ì t}m lý đè nặng, mâu thuẫn giữa việc biết đặt ra mục đích cần đạt nhưng l{m thế 

n{o để đạt được mục đích thì chưa biết. Trong tiến trình thực hiện em luôn áp dụng 

phương ph|p thử và sai nên kết quả đạt được không tối ưu, m{ còn để lại những hậu 

quả nghiêm trọng. Thật đ|ng tiếc! Phải chi em đến với khóa học sớm hơn thì b}y giờ 

không đến nỗi phải làm lại từ đầu, khỏi phải hoang phí thời gian quá nhiều. Đến lúc 

này em mới hiểu được câu nói của Thầy: “Đối với những vấn đề kh|c thì tương đối, 

nhưng đối với thời gian là tuyệt đối”. 

Với thời gian học tập khoảng 60 tiết, nhưng bù lại các Thầy đ~ truyền đạt cho 

em một lượng thông tin và kiến thức qu| phong phú đa dạng, không chỉ trong phạm 

vi nội dung môn học mà còn mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác (chính trị, kinh tế, xã hội, 

tự nhiên…). V{ nhờ tiếp cận được môn học hữu ích và mới mẻ n{y, đ~ giúp em có c|i 

nhìn thoáng, rộng trước một tình huống hay một b{i to|n đặt ra trong thực tế. Biết 

nhìn nhận vấn đề một cách khách quan nhờ v{o “m{n hình chín hệ”, chứ không còn 

suy nghĩ theo nghĩa hẹp, theo lối mòn như trước đ}y. Ngo{i ra, em cũng tự đặt ra 

nhiều bài toán có thể nảy sinh trong tương lai để tập trả lời qua kho thông tin dự trữ 

sẵn có trong hệ. Nhưng điều quan trọng nhất là qua khóa học đ~ giúp cho em có 

được niềm tin vào chính bản thân mình, tin v{o năng lực tiềm ẩn của bản thân mà 

mình chưa khai th|c được. Từ đó, tạo nên một động cơ thúc đẩy em vượt qua những 

khó khăn hiện tại, m{ đ~ có lúc em bỏ dở công việc giữa chừng. 

Tất nhiên trong khoảng thời gian ngắn, không thể nào tiêu hóa và ứng dụng đầy 

đủ tất cả những điều đ~ học. Nhưng em hy vọng rằng hiện tại v{ trong tương lai, sẽ 

đầu tư nhiều thời gian hơn nữa nghiên cứu và vận dụng một cách triệt để lượng kiến 

thức của môn học vào việc giải quyết vấn đề và ra quyết định trong bất kỳ trường 

hợp nào. 

Thật may mắn khi được tham dự khóa học của Quý Thầy. Với những gì em đ~ v{ 
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đang tích lũy về môn học, em hứa sẽ tìm cách truyền đạt lại cho những người thân 

trong gia đình, bạn bè một cách trực tiếp hay gián tiếp để môn học ngày càng phổ 

biến hơn. Nhằm mục đích hiểu được tính ích lợi của nó để có thể vận dụng vào mọi 

lĩnh vực trong cuộc sống. Nếu được như vậy thì: “cuộc đời là chuỗi các vấn đề cần 

phải giải quyết, những quyết định cần phải ra”, sẽ không còn là nỗi ám ảnh của mỗi 

chúng ta. V{ con người sẽ hạnh phúc. 

Cuối cùng em xin ch}n th{nh c|m ơn Quý Thầy đ~ tận tình dạy dỗ, truyền đạt 

thông tin, kiến thức đến cho học viên trong suốt khóa học. Kính chúc Quý Thầy nhiều 

sức khỏe và hạnh phúc để vững bước giảng dạy các khóa học kế tiếp. 

 Nguyễn Phương Vy (sinh viên, ĐH Kỹ Thuật, học khóa 127): 

Sau khi học xong lớp PPLST em đ~ thu hoạch được những điều mới và ích lợi là: 

- Có được tư duy hệ thống. 

- Bước đầu ý thức được tính ì tâm lý của mình và khắc phục nó. 

- Biết cách rèn luyện để tích cực hóa tư duy. 

- Đ~ biết giải quyết mâu thuẫn kỹ thuật bằng 40 thủ thuật. 

Em đ~, đang |p dụng những điều học được vào cuộc sống hằng ngày: 

- Không ra quyết định một cách cảm tính nữa mà áp dụng tư duy hệ thống và 40 

thủ thuật. 

- Có được c|i nhìn bao dung hơn đối với tính ì tâm lý của người khác. 

- Em có một đứa em bị chậm hiểu so với các bạn cùng trang lứa và lâu ngày bé 

tự ti trong việc học. Em đ~ áp dụng c|c phương ph|p tích cực hóa tư duy cơ bản để 

giảng dạy cho bé (học lớp 5). Em đ~ biết chú ý khuyến khích, ủng hộ hơn l{ chỉ trích 

bé → bé đ~ dần dần tiến bộ, thích việc học. 

Nhờ có tư duy hệ thống, em đ~ nhìn nhận vấn đề toàn diện hơn v{ đ~ biết 

“chuyển sang chiều kh|c” khi xem xét vấn đề. Điều này giúp em củng cố và phát triển 

mối quan hệ với những người xung quanh. 

Em nghĩ nếu chúng ta đưa môn học n{y v{o chương trình học chính thức ở đại 

học thì sẽ giúp ích nhiều cho đất nước. Những người yêu thích khác sẽ đến học ở 

Trung t}m như hiện nay. Có lẽ lứa tuổi thích hợp là 18 – 19 tuổi. 

Em nghe thầy giáo dạy Triết ở Đại học Kỹ thuật khen ngợi môn này rất nhiều 

nên đến Trung tâm tìm hiểu và quyết định theo học để thực hiện những mơ ước sáng 

tạo của mình. 
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- Vì không có nhiều thời gian nên em không kịp nói hết những suy nghĩ của mình. 

Em thật sự rất tiếc về điều n{y. Nhưng quả thật, môn học n{y đ~ mở ra cho em một 

chân trời mới, một thế giới quan mới. 

Em xin trân trọng cảm ơn GS. TS. Phan Dũng v{ Thầy Trần Thế Hưởng đ~ giúp 

chúng em thoát khỏi con đường mòn “thử v{ sai”, tìm được con đường riêng của 

mình để đi đúng hướng. 

Em thật sự rất cảm kích trước tâm huyết của Thầy Dũng đối với môn học này, 

đối với sự phát triển của nước Việt Nam chúng ta. 

Em rất tiếc rằng những người có thẩm quyền đ~ không nhận ra giá trị của “ngọn 

đèn s|ng” n{y trong việc dẫn đường cho nước ta thoát khỏi “đường hầm tối”, để có 

thể “s|nh vai cùng c|c cường quốc năm ch}u”!!! 

 Trần Ngọc Văn (sinh viên Đại học Nông Lâm, học khóa 127): 

Thật l{ điều bất ngờ khi được học lớp Phương ph|p luận sáng tạo. Ở đ}y, tôi tìm 

được những giờ học đầy hào hứng và thú vị ngoài những giờ học đối phó ở trường. 

Là một sinh viên khoa kinh tế phát triển nông thôn, thuộc Đại học Nông Lâm 

(năm 3), tôi cảm thấy sự cần thiết của môn học. Riêng tôi, nó giúp tôi có những suy 

nghĩ hợp lý hơn khi ra trường để giải quyết rất nhiều vấn đề ở nông thôn, nơi m{ tôi 

sẽ làm việc. Hiện tại thì những giờ học ở trường, tôi đ~ tìm lại những hứng thú cũng 

là nhờ áp dụng những bài học ở lớp Phương ph|p luận sáng tạo (muốn hệ thay đổi 

thì từng thành phần trong hệ phải thay đổi…). Tuy chưa |p dụng gì nhiều nhưng tôi 

đang sẵn s{ng để áp dụng những vấn đề sẽ phải gặp ở tương lai. 

Ở nước ta môn học này còn quá mới, việc phát triển sẽ l{ điều tất yếu. Riêng tôi, 

với những học sinh cấp 3 rất cần học môn n{y để giải quyết cũng như sắp xếp hợp lý, 

chuẩn bị định hướng nghề nghiệp mình ở ngưỡng cửa đại học. Học qua khóa sơ cấp, 

tôi sẽ cố gắng giới thiệu, ít nhất 1 người bạn học ở lớp n{y để góp một phần nhỏ, rất 

nhỏ giúp môn học phát triển. 

Để đến với môn học n{y, tôi đ~ được sự động viên của anh trai Trần Ngọc Thanh 

(đ~ học 2 khóa sơ cấp và trung cấp) về tinh thần cũng như vật chất. Với những 

thuyết phục thật logic tôi phải đi học. Trước đ}y tôi chỉ nghĩ l{ mình phải học Anh 

Văn mới là chính. 

Cuối cùng, tôi xin chúc các thầy (mà tại sao không có cô nhỉ!) có đầy đủ sức khỏe 

để tiếp tục giảng dạy. C|m ơn những gì mà các thầy đ~ mang lại cho các học viên 

khóa 127. 



 Chương VII: Một số việc làm liên quan đến xây dựng những người hạnh 
phúc ở Việt Nam và một số kết quả 

 

 

275 

 Ngô Thị Ngọc Liên (sinh viên, học khóa 128): 

Sau khi tham gia khóa học “Phương ph|p luận sáng tạo”, em thấy có một sự thay 

đổi lớn trong tư duy của mình, cũng có thể nói rằng em đi học lớp một lần thứ hai 

trong cuộc đời mình. Lần học thứ hai này cho em nhiều bài học thú vị, giúp em nhận 

thức được nhiều điều từ đơn giản xung quanh con người nhưng lại bị l~ng quên đến 

những điều phức tạp. Nhờ có môn học n{y, tư duy của em được phát triển, sáng tạo 

cũng không còn mới mẻ và xa lạ, cầu kỳ với mọi người, với em. Cho đến bây giờ, hơn 

lúc nào hết, em nhận thức rằng “hiểu” l{ việc hết sức quan trọng, giá trị của những ý 

tưởng mới, hiểu được việc ủng hộ ý tưởng mới, cấm phê phán chỉ trích. Nhưng quan 

trọng l{ em đ~ nhận thức rằng mình được giáo dục trong nền giáo dục m{ người ta 

quen gọi l{ “nhồi sọ”, thiếu hẳn tính sáng tạo. Sáng tạo rất cần thiết đặc biệt là cho 

thế hệ trẻ. Tuổi thơ từ những ngày cắp s|ch đến trường của em là những buổi học 

đơn điệu đến khó hiểu, nghĩa l{ “hiểu” b{i giảng của thầy, cô chỉ ở mức ba (không có 

xúc cảm). Dần dần, em chỉ là “c|i m|y” ghi lại kiến thức thầy cô truyền đạt, mất hẳn 

tính sáng tạo. Ngay như hiện tại, khi ngồi trên giảng đường đại học, em nhận thấy 

không chỉ riêng mình mà cả các bạn em, cả thế hệ chúng em đều xa lạ với sáng tạo, 

sáng tạo trở th{nh “xa xỉ phẩm” đối với chúng em. Do đó, em quyết định ghi danh vào 

học khóa 128. Bây giờ em nhận thức được giá trị các bài giảng của các thầy, giúp em 

định hướng để giải quyết vấn đề tốt hơn. Tuy nhiên, những bài giảng về sau (gần cuối 

khóa) khó khăn đối với em. Nguyên nhân có thể là do em chưa có nhiều bài toán tình 

huống vấn đề xuất phát trên thực tế. Hy vọng trong tương lai em sẽ ứng dụng tốt 

những điều đ~ học trong cuộc sống để “đời không là bể khổ”. Cuối cùng, kính mong 

các thầy nhận lòng biết ơn của các anh chị học viên nói chung, của em nói riêng về sự 

nhiệt tình giảng dạy của các thầy. Chúc các thầy có đủ nghị lực, niềm tin trong việc 

phấn đấu thức tỉnh mọi người tầm quan trọng của sáng tạo, đặt sáng tạo v{o đúng vị 

trí của nó, gọi đúng tên của nó (có xúc cảm) để thế hệ đ{n em của em là thế hệ mà ở 

đó s|ng tạo luôn ở “đường số 1”. Vì tương lai của đất nước, của dân tộc, của thế hệ 

trẻ, kính mong các thầy phát triển môn học theo tính khả thi của nó. Bởi vì đất nước 

Việt Nam n{y, đ~ đang v{ sẽ rất rất cần sự đóng góp của các thầy. 

 Bùi Thị Ho{ng Lan Kh|nh (sinh viên Trường đại học khoa học tự nhiên, 

học khóa 131): 

Em đến với môn PPLST KHKT vì em nghĩ mình l{ sinh viên của Trường đại học 

khoa học tự nhiên. Nhưng khi theo học, em nhận ra môn học này không chỉ dành 

riêng cho những người làm công tác khoa học, kỹ thuật m{ còn hơn thế nữa, là một 

môn học rất cần thiết cho tất cả mọi người. Với riêng em môn học n{y mang ý nghĩa 

nh}n đạo rất to lớn. 



Giáo dục và đào tạo: xây dựng những người hạnh phúc 276 

Trong cuộc sống mỗi người chúng ta phải “đóng” rất nhiều “vai” trong x~ hội, 

gặp rất nhiều tình huống vấn đề , từ đơn giản đến phức tạp, muôn màu muôn vẻ. Con 

người rất dễ lâm vào những tình trạng bế tắc khi không biết cách giải quyết nó. Môn 

học này cung cấp cho chúng ta một hệ thống c|c “công cụ” để có thể giải quyết 

những vấn đề , giúp chúng ta thoát khỏi sự bế tắc. V{ như thế sẽ giúp chúng ta tự tin 

hơn, can đảm hơn khi đối diện với thực tế, với những vấn đề khó khăn. 

Em nghĩ rằng việc đưa PPLST KHKT v{o chương trình đại học là rất cần thiết 

trong sự phát triển của môn học nói riêng và sự phát triển của đất nước nói chung. 

Thiết nghĩ đội ngũ sinh viên sau n{y ra phục vụ sẽ là những người làm việc bằng trí 

óc thì tại sao lại không được cung cấp một “công cụ” tốt để tư duy; để sinh viên có 

định hướng ngay từ lúc trẻ, có một sự chuẩn bị vững vàng cho tương lai. Hơn nữa 

sinh viên thì rất năng nổ trong việc tiếp thu kiến thức mới, không duy ý chí. Em rất 

mong môn học n{y được sớm đưa v{o chương trình đ{o tạo đại học trước hết là 

Trường đại học khoa học tự nhiên. 

Em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy ở Trung t}m đ~ cung cấp cho em một môn 

học rất bổ ích, rất cần thiết trong cuộc sống! 

 Nguyễn Trường Quang (sinh viên, học khóa 131): 

“Phương ph|p luận sáng tạo KHKT” một thuật ngữ hay m{ em đ~ bắt gặp rất 

lâu trên một tờ báo em tình cờ đọc được. Em vô cùng ngạc nhiên và tự hỏi rằng 

“cũng có môn học giúp định hướng tư duy {?". Nhưng trên tờ b|o không ghi địa chỉ 

của nơi dạy nên em vô cùng tiếc. Tại sao em tiếc? Trong quá trình học tập trong nhà 

trường, em tuy là một học sinh kh| nhưng em luôn ray rứt mãi không biết l{m như 

thế n{o để em suy nghĩ một cách logic, làm bài trọn vẹn mà luôn bị sai một vài lần rồi 

mới đúng (phương ph|p thử v{ sai). Điều đó nó lẩn quẩn trong đầu em mãi, rồi đến 

khi v{o đại học năm thứ hai, em cũng tình cờ xem báo Tuổi Trẻ mục “Bạn cần biết”, 

em bắt gặp được thông tin về môn học n{y v{ có địa chỉ Trung tâm dạy rõ ràng. Thế 

l{ như người đi trên sa mạc gặp nước, em vội v{ng đăng ký ghi danh học. Thế l{ điều 

mong đợi của em đ~ đến l{ được học môn khoa học n{y. Em nghĩ rằng khi ta định 

hướng được tư duy thì ta sẽ l{m được mọi thứ một c|ch logic v{ đạt được nhiều lợi 

ích. 

Trong những buổi đầu đi học, em vô cùng thích thú, nhiều điều được gợi mở, 

nhiều thắc mắc bấy lâu của em được giải đ|p. C{ng học em càng thích thú, cảm thấy 

buổi học trôi nhanh quá. Cuối cùng thì khóa học kết thúc, em đ~ được trang bị thêm 

vốn kiến thức vô cùng quý giá, có thể nói nó đ~ thay đổi mọi nhận thức của em. Em 

cảm thấy tự tin hơn trong “giải quyết vấn đề và ra quyết định”, suy nghĩ có logic chặt 
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chẽ, tâm hồn cởi mở tho|ng hơn v{ vô cùng phấn khởi. Có thể nói rằng sau khi học 

môn khoa học này em mới thực sự biết suy nghĩ, còn trước kia thì không, cũng như 

sự phát triển từ lứa tuổi vị thành niên sang lứa tuổi thanh niên, trưởng thành. 

Sau khi học môn n{y, em đ~ tập sáng tạo v{ đ~ s|ng tạo được một mô hình học 

tập lý tưởng cho em, được bạn bè ủng hộ và phát triển thêm, em vô cùng sung sướng 

và phấn khởi. Em luôn áp dụng những c|i đ~ học, em rất thích sáng tạo v{ em đang 

thực tập nó, em thường nghĩ trong đầu là em sẽ sáng tạo được một c|i gì đó có ích 

lợi cho em và cho những người xung quanh. 

Trong cách tiếp cận với bạn bè (em là lớp trưởng) em cũng |p dụng môn học 

này, em giải thích cho các bạn rõ c|i “quy luật” của sự thắc mắc v{ đưa ra nhiều lời 

khuyên như l{ hướng giải quyết các thắc mắc đó. Đồng thời em còn giới thiệu và 

khuyến khích họ học môn này. Nếu được học thì các bạn, em và mỗi người chúng ta 

sẽ định hướng tư duy góp một ích lợi nhỏ nhoi cho bản thân, cho xã hội hoặc cùng 

lắm là sẽ không làm hại đến bản thân và xã hội. Được học con người trở nên nhân 

đạo, thương yêu mọi người, biết giữ gìn và bảo vệ những gì m{ đất nước ta đạt được. 

Mọi người không phá hoại xã hội, mà còn góp phần l{m đẹp xã hội, phát triển đất 

nước, hạn chế các hiện tượng tiêu cực, các tệ nạn xã hội thì giúp cho các nhà cầm 

quyền dễ quản lý và thực hiện những chiến lược của mình. Đó l{ một ích lợi ở tầm vĩ 

mô… 

Chính vì vậy mà môn học này cần phải được áp dụng ở nước ta một cách rộng 

rãi, mọi người cần phải học vì nó l{ chìa khóa để ta mở cánh cửa tri thức. 

 Trần Ngọc T}m (sinh viên ĐH b|ch khoa, khoa CNTT, học khóa 144): 

Trong công việc, học tập, điều đeo đẳng m~i trong tôi l{: “Mình phải làm việc này 

như thế nào? Việc kia ra sao? Bài toán này làm sao giải? Tại sao nó phải giải như 

vậy?...”. 

Nhiều câu hỏi đ~ đặt ra trong đầu tôi, tôi cố tìm cho mình một lối suy nghĩ, giải 

quyết công việc được tốt hơn. 

Từ hồi còn học phổ thông tôi luôn sưu tập những bài toán, những lời khuyên của 

người khác về phương ph|p tiếp thu bài học, cách giải b{i to|n… Nhưng những điều 

này chỉ là những mảnh manh mún, rời rạc, đôi khi tôi bị rối tung lên vì không biết 

mình phải làm theo chỉ dẫn của ai đ}y, vì có những lời khuyên ho{n to{n tr|i ngược 

nhau! 

Đến khi lên đại học, những bài toán, những vấn đề cuộc sống nó không còn đơn 

giản như trước, nó đòi hỏi khả năng của tư duy cao hơn nữa. 
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V{ điều may mắn đ~ đến khi vô tình đọc bài báo nói về “Phương Ph|p Luận Sáng 

Tạo” (PPLST) của thầy Dũng. Thầy đ~ mở các lớp về môn học này từ rất lâu. 

Dù có hơi muộn, nhưng tôi đ~ đăng ký v{ l{ học viên khóa 144. Môn PPLST đ~ 

trang bị cho tôi hệ thống c|c phương ph|p v{ c|c kỹ năng suy nghĩ để có thể tận 

dụng tối đa “nguồn dự trữ” trong bộ óc của mình. 

Môn học giúp tôi tiêu hóa một khối lượng lớn những kiến thức từ trước đến nay, 

định hướng những kiến thức mình sẽ tiếp thu tiếp theo sau này. 

Lĩnh vực học tập chính của tôi là Công nghệ Thông tin nên việc áp dụng các 

nguyên tắc (thủ thuật) cơ bản, c|c phương ph|p tích cực hóa tư duy l{ rất rộng lớn, 

giúp tôi hạn chế được thói quen “thử v{ sai”, tr|nh được những “tính ì” không đ|ng 

có. 

Đặc biệt là phần lý thuyết hệ thống. Khi bật “m{n hình 9 hệ” lên đ~ cho tôi thấy 

rõ được các mối liên kết hữu hình và vô hình của hệ với nhau, tức l{ đ~ thấy rõ được 

phần nào những sự vật v{ con người chung quanh tôi, làm cho tôi có những quyết 

định đúng đắn, chính xác và cẩn trọng hơn trước. 

So với c|c nước khác, thì môn PPLST xuất hiện ở Việt Nam rất sớm v{ điều này 

cũng nhờ công sức rất lớn của thầy Phan Dũng – người sáng lập ra Trung tâm TSK. 

Sự miệt mài, bền bỉ của thầy trong suốt mười mấy năm qua đ~ thu hút khoảng 8.000 

học viên với hơn 150 khóa học sơ cấp và trung cấp. Một thành quả rất lớn của một cá 

nhân, một con người, một cây cổ thụ của khoa học Việt Nam. 

Mong rằng, Trung tâm phát triển thành một Trường đại học sáng tạo – sáng chế 

của Việt Nam. Có thể gặp rất nhiều khó khăn nhưng trước mắt Trung tâm có thể quy 

tụ những người tự nguyện và có lòng say mê môn học. Những người này có thể là 

những giảng viên ở các trường ĐH hay những sinh viên đ~ theo học các lớp sơ cấp, 

trung cấp và nâng cao của Trung tâm. Họ là những người ở những lĩnh vực khác 

nhau. Đ{o tạo họ để họ có thể giảng dạy môn n{y trong lĩnh vực của mình. Đ}y có thể 

là tiền đề cho sự phát triển môn PPLST và là nội lực cho nước Việt Nam so với các 

nước khác. Bước đột phá sau những muộn màng so với họ. 

Cuối cùng, xin cảm ơn c|c thầy về khóa học vừa qua. 

 Nguyễn Thị Phương Lan (sinh viên, học khóa 192): 

Tôi là Nguyễn Thị Phương Lan, l{ học viên khóa 192 của Trung tâm TSK. Qua 

thời gian học tập ở Trung tâm tôi đ~ có được những thu hoạch rất bổ ích cho mình. 

Có thể nói, với tôi, đ}y l{ một môn học hoàn toàn mới lạ, cho nên lúc đầu khi được 

bạn bè giới thiệu đến lớp học này tôi rất thích nhưng vẫn còn nghi ngại bởi tôi nghĩ: 
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“Chắc đ}y l{ một lớp dạy về t}m lý?”, “Liệu môn học này sẽ giúp gì được cho mình 

trong lúc n{y?”. Tôi không mấy tin vào những gì bạn tôi nói về môn học này, thế 

nhưng tôi đang tìm c}u trả lời cho vấn đề của mình nên tôi vẫn quyết định đi học. 

Mỗi buổi học đối với tôi là một bất ngờ v{ đầy thuyết phục, các vấn đề nêu ra 

được giải thích một cách cặn kẽ nguyên nhân xuất phát của nó. Tôi luôn có cảm giác 

như môn học đang nói về chính vấn đề của tôi. Với mỗi bài học tôi đều liên hệ với vấn 

đề của bản thân mình và tôi hiểu mọi việc một c|ch rõ r{ng. Đ}y l{ điều làm cho tôi 

rất bất ngờ, tại sao lại có một môn học sát sao với cuộc sống đến thế, thật lạ? 

Ngày càng hiểu bản th}n mình hơn, có thể lý giải được những vấn đề của mình 

tôi cảm thấy tự tin hơn trước. 

Tôi là một sinh viên nên việc đầu tiên sau khi kết thúc khóa học này là áp dụng 

những gì đ~ học vào học tập và xây dựng nhân cách cho mình. Nhất định, tôi không 

để cho cuộc đời mình l{ “bể khổ”. 

Nhận thức được tầm quan trọng của môn học nên tôi đ~ gắng sức thuyết phục 

người thân và bạn bè nhưng xem ra chưa hiệu quả lắm. Anh Hai tôi nói rằng “nếu 

mày thành công tao sẽ đi học”, có lẽ không đơn thuần là chứng minh cho anh tôi thấy 

m{ đó chính l{ tôi áp dụng được môn học một cách tốt nhất cho cuộc đời tôi. 

Trải qua nhiều vấn đề trong cuộc sống nên tôi luôn bức xúc với câu hỏi: “Sao tôi 

không được học những điều này thật sớm nhỉ? Gi| như tôi được đ{o tạo bài bản như 

thế này từ sớm, tôi sẽ không gặp nhiều thất bại đến thế”. V{ tôi tin chắc điều này 

đúng cho tất cả mọi người. Vì thế tôi nghĩ môn học này cần được giảng dạy phổ biến 

trong tất cả c|c trường học với các giáo trình thích hợp từ cấp một đến đại học. 

Môn học mang lại cho mỗi học viên những lợi ích thiết thực khác nhau. Từ 

những lợi ích mang lại cho bản thân mình, mỗi người chúng tôi sẽ làm mẫu, là ví dụ 

điển hình cho những người mà chúng ta vận động đến với môn học này. Dần dần với 

ảnh hưởng tích cực của môn học, sự nỗ lực của thầy cùng toàn thể các thành viên 

tham gia, tôi tin chắc môn học sẽ được phát triển lớn mạnh và có tầm quan trọng ở 

nước ta. 

 Lê Văn Ho{ng (sinh viên ng{nh quản trị kinh doanh, học khóa 192): 

Trước khi theo học môn “Phương ph|p luận sáng tạo” tôi thường gặp vấn đề khi 

giải quyết bài toán, là khi gặp một b{i to|n khó tôi thường suy nghĩ c|ch giải liền, 

không chú trọng hiểu rõ nghĩa bài toán, nếu không giải ra thì tôi coi đ|p |n ngay, 

điều đó đ~ trở thành thói quen. Sau khi học xong lớp cơ bản tôi cảm thấy mình sáng 

suốt ra, sự nhìn nhận vấn đề một c|ch kh|ch quan hơn, tư duy một cách có hệ thống 
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hơn. Điều này rất quan trọng cho tôi học ngành quản trị kinh doanh, và tôi học được 

môn ứng dụng lý thuyết hệ thống trong quản lý nhưng thấy rất khó hiểu, chưa nhận 

thức được tầm quan trọng của môn học này. Vậy mà sau khi tiếp thu môn học PPLST 

tôi cảm thấy thích môn học n{y hơn. 

Tôi đang |p dụng môn học này vào phân tích rất nhiều tình huống trong quản lý 

nhân sự (sách quản trị nguồn nhân lực). Đối với những người xung quanh phân tích 

cho họ hiểu rõ những việc làm, theo kinh nghiệm không khoa học, mê tín dị đoan, suy 

nghĩ một cách nóng vội… Để thực hiện điều n{y trước hết phải tạo được lòng tin, 

kính trọng ở họ thì mình nói họ mới chịu nghe. Dự định của tôi là dùng môn học này 

một c|ch nghiêm túc để giải quyết vấn đề và ra quyết định trong quản lý một cách 

nhanh chóng và hiệu quả. 

 Lê Văn Lợi (SV năm thứ hai, Học viện bưu chính viễn thông, học khóa 

193): 

Trước khi học môn Phương ph|p luận sáng tạo: 

Mặc dù có đọc rất nhiều sách nói về trí n~o như: "Luyện trí nhớ" của Nguyễn 

Hiến Lê, "Óc tư duy", "Óc thông minh" của Hoàng Xuân Việt, và các sách dạy về ứng 

xử, đắc nh}n t}m nhưng kết quả thu được chẳng bao nhiêu. C|ch đọc sách còn thụ 

động thiên về chấp nhận, đọc thì say mê mong biết được kết quả chứ không phân tích 

đưa ra quan điểm của mình. 

Chưa biết đến hệ thống nên đọc s|ch cũng không có định hướng, làm việc, học 

tập một cách ngẫu hứng hơn l{ sắp xếp theo một logic. 

Nhìn nhận về: 

+ Con người còn rời rạc, chưa thấy điểm tốt nơi người khác nhiều. Tức l{ chưa 

tìm ra chỗ hay của người kh|c để học hỏi. 

+ Thế giới quan còn hạn hẹp, chưa biết được các quy luật nhiều. 

Tư duy chưa có hệ thống, bị chi phối nhiều bởi cách giải có sẵn. Giải quyết một số 

b{i to|n kh| l}u, chưa tỉ mỉ, làm bài sai sót,... 

Lợi ích thu được sau khi học môn "Phương ph|p luận sáng tạo": 

Nhận thức thay đổi một cách rõ rệt. Nhìn về quá khứ của mình thật là uổng phí. 

Chúng ta đ~ để trí óc lêu lổng, nhảy nhót mọi nơi m{ không rèn luyện, "mài" cho nó 

ngày một sắc hơn. Bản th}n đ~ để c|c t|c động bên ngoài, các nhu cầu cá nhân thấp 

hèn "l~nh đạo" trí óc, l{m cho tư duy bị lu mờ. Do đó tiếp cận được bộ môn "Phương 

pháp luận sáng tạo" là bản th}n em đ~ được đ|nh thức sau một giấc ngủ dài trên 
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đường tri thức. Bản th}n em đ~ quyết tâm thực hiện "vệ sinh trí óc", "giải độc trí óc" 

để đưa tư duy về ngôi xưa, vị trí cũ đúng với chức năng m{ nó hằng có. Nhận thức 

được xã hội đương đại, nền văn minh của lo{i người tương lai l{ nền văn minh tư 

duy sáng tạo, nên nó càng trang bị cho em niềm tin và nghị lực để mang túi hành 

trang mạnh dạn bước vào thế giới mới, thế giới của tư duy s|ng tạo. 

Em đ~ nhận được một số lợi ích mà bản th}n đạt được: 

Hiểu được rõ ràng các khái niệm về sáng tạo, qu| trình tư duy nhờ biết phân tích 

được cái nào là mới, là sáng tạo. 

Qu| trình đọc s|ch b|o cũng thay đổi. Đọc s|ch b|o có ph}n tích dưới cái nhìn 

của Phương ph|p luận sáng tạo, tuyệt đối bỏ hẳn lối đọc s|ch cũ chỉ đọc cho vui, thụ 

động. Tích cực hóa tư duy trong c|ch đọc để biến thông tin thành tri thức. 

C|i tôi c| nh}n được thanh trừng dần dần, tiếp nhận ý kiến người khác một cách 

có ý thức; vì mỗi người có cái lý riêng nên chúng ta phải tìm cái hay trong vô vàn cái 

dở để học hỏi. 

Ngôn ngữ v{ tư tưởng tăng. Bản thân nhận thấy sự cần thiết phải trau dồi ngôn 

ngữ v{ tư tưởng. Bởi vì "Tư tưởng như ph|o nghẹt ngòi nếu không có ngôn ngữ, 

ngôn ngữ sẽ như sóng biển gào thét nếu không có tư tưởng". 

Tính hệ thống, khái niệm hệ thống đ~ giúp cho em rất nhiều về c|ch suy nghĩ, 

h{nh động, nhận thức. Lúc gặp vấn đề em luôn nghĩ đến hệ 9 màn hình, nhờ đó khi 

giải quyết vấn đề ít sai hơn v{ ng{y c{ng đỡ thiếu sót. 

Biết tư duy để điều khiển các nhu cầu cá nhân ngày càng phù hợp với nhu cầu xã 

hội. 

Biết thêm về tính ì tâm lý, ì hệ thống nên khi giải quyết vấn đề đ~ vận dụng các 

phương ph|p ph}n tích b{i to|n để khỏi rơi v{o sai sót do ì. 

40 nguyên tắc cơ bản của sáng tạo giúp em nhiều trong việc giải quyết các bài 

toán kỹ thuật. Đặc biệt em đang nghiên cứu về "logic mờ" rất cần đến Phương ph|p 

luận sáng tạo. 

Ng{nh em đang học l{ liên quan đến thông tin nên có Phương ph|p luận sáng 

tạo là có cẩm nang để phát triển công nghệ, tr|nh được cái sai sót không đ|ng xảy 

ra. 

Học Phương ph|p luận sáng tạo một lần nữa để em khẳng định phương ph|p tự 

học là rất cần thiết. Kiến thức, thông tin là rất nhiều, vấn đề là biến thông tin đó, tri 

thức đó th{nh c|i của mình. Do đó chỉ có tự học l{ con đường duy nhất để tiến xa hơn 
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trên học vấn. Bây giờ em mạnh dạn áp dụng phương ph|p tự học của Pông-Tra-Ghin 

nhà toán học lỗi lạc, viện sĩ, gi|o sư to|n Trường đại học tổng hợp Lô-Mô-Nô-Xốp. 

Ông bị mù từ năm 13 tuổi do tai nạn, nhưng với nghị lực v{ phương ph|p học tập 

đúng đắn, ông đ~ trở thành một nhà toán học có tên tuổi. Ông học chủ yếu bằng óc, 

không bao giờ chép b{i, đến lớp cố gắng nghe thầy giảng bài và cố gắng nhớ bằng óc. 

Tập tư duy bằng óc thay cho nhìn trực quan thì học hiệu quả hơn nhiều. 

Vấn đề trường đời gặp nhiều cảnh éo le, nhiều vấn đề khó giải quyết mà trường 

học ta chưa được trang bị. Phương ph|p luận sáng tạo đ~ giúp em có được mối quan 

hệ tình bạn tốt hơn, c|c mối giao thiệp được củng cố tốt nhờ biết phương ph|p tư 

duy sáng tạo. 

 Nguyễn Tiến Trung (sinh viên ngành CNTT, học khóa 194): 

Từ khi học môn Phương ph|p luận sáng tạo, có thể nói em đ~ học được rất nhiều 

điều mới và ích lợi, cụ thể như: 

Trước đ}y em rất nóng tính và hay phê bình chỉ trích người khác. Bây giờ em đ~ 

tập xem xét cách nhìn và quan điểm của người khác, em nhận thấy rằng mình đ~ sai. 

Tính hay chỉ trích của em đ~ l{m em suy nghĩ rất nông cạn và hời hợt. Bây giờ thì khi 

suy nghĩ em luôn bật "màn hình 9 hệ" lên trong đầu để giải quyết vấn đề và ra quyết 

định. 

Trong việc học, lối học của em là cứ làm thật nhiều bài tập rồi từ từ sẽ quen. 

Thực tế là lối học này của em đ~ giúp em thi đậu vào khoa CNTT của Trường đại học 

b|ch khoa. Nhưng khi v{o học đại học thì em mới thấy cách học này không ổn, vì thật 

ra em chưa nắm rõ lý thuyết, do đó khó có thể học sâu và rất mau quên. Khi học lớp 

PPLST n{y, em đ~ hiểu rằng "HIỂU" là rất quan trọng, cả trong cuộc sống lẫn trong 

học tập. 

Năm sau em đi du học ở Pháp. Thật sự là em rất lo lắng vì phải đến một nơi xa lạ, 

tự mình phải kiếm việc l{m để học. Thế nhưng sau khi học xong môn PPLST, em đ~ 

thấy vững tin trở lại. Em nhớ mãi câu nói của thầy Triết: "Đừng bao giờ nghĩ vì sao 

chúng ta không thể? m{ h~y nghĩ bằng cách nào chúng ta có thể?". Và em tin rằng 

với những công cụ như TRIZ v{ ARIZ, em sẽ giải quyết tốt những khó khăn v{ đạt 

được ước mơ của mình. 

Trong phạm vi của mình, em cũng đ~ giới thiệu Trung tâm và môn PPLST cho 

bạn bè v{ gia đình em. Em thấy mọi người rất ủng hộ nhưng vẫn còn nghi ngờ về 

tính hiệu quả của nó. Mọi người vẫn nghĩ rằng sáng tạo là do thiên tài của mỗi cá 

nh}n. em nghĩ rằng chỉ qua thành công của em mới chứng minh được tính hiệu quả 
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của nó. 

Em nghĩ l{ ai cũng cần phải học môn PPLST này. Vì Việt Nam muốn vươn lên 

thành hổ, thành rồng, thì mọi công dân phải năng động và sáng tạo. Em nghĩ l{ với 

những em mẫu giáo và cấp 1 thì nên cho chơi những trò chơi kích thích tính s|ng tạo 

và nên chính thức dạy ở cấp 2. 

Em nghĩ việc trên là rất khó, vì tư duy của c|c nh{ l~nh đạo chưa đổi mới như 

thầy Dũng đ~ nói. Em thì rất muốn trở thành nhà khoa học về viễn thông. Em nghĩ l{ 

khi em học thành tiến sĩ ở nước ngoài về rồi thì em sẽ góp thêm một tiếng nói để các 

nh{ l~nh đạo thay đổi dần tư duy. 

 Nguyễn Đức Mạnh (sinh viên ĐH b|ch khoa, học khóa 196): 

Những lời đầu tiên em muốn viết đó l{: "em qu| hối tiếc". Sở dĩ em dùng từ "quá" 

trước từ "hối tiếc" vì c|ch đ}y hơn một năm, em tình cờ mua được bộ sách về PPLST 

của thầy Phan Dũng ở tiệm s|ch cũ. Em đ~ đọc hết cả 3 quyển s|ch đó, đồng thời em 

cũng tìm đến Trung t}m nhưng chỉ học được 1 buổi rồi nghỉ do nhiều nguyên nhân 

khách quan - chủ quan, nhưng nguyên nh}n chính l{ năm đó em đang luyện thi đại 

học nên gia đình ngăn cản không cho em học thêm môn n{y. Sau đó, em đậu Trường 

đại học bách khoa. Thay vì phải đi học môn n{y, ngay lúc đó em lại lao v{o đi dạy 

thêm,... việc học trên lớp lại áp dụng nguyên xi cách học dưới phổ thông. Kết quả là 

sau năm 1, em bị rớt đến 3 môn. Ngay khi chuẩn bị thi HK2 em đ~ quyết định phải 

học bằng được lớp PPLST chứ không bỏ lỡ thêm bất kỳ dịp nào nữa. Bây giờ, sau khi 

đ~ học xong khóa học, em thấy rằng mình vẫn còn kịp nhận ra mà sửa chữa và 

những gì em thu lượm được, tích lũy được là hết sức lớn. Em lại càng hối tiếc, giá 

như mình đ~ học PPLST trước khi thi ĐH, rồi trước khi v{o năm 1 thì em đ~ th{nh 

công hơn rồi và tránh được rất nhiều thất bại. Nhưng em vẫn lạc quan (sự lạc quan 

em có được cũng l{ nhờ em đ~ học môn này) và tin rằng trong học kỳ tới này em sẽ 

thành công. 

Những điều mới mẻ và ích lợi em thu được từ lớp học này rất lớn, em chỉ có thể 

liệt kê ra một số trong đó: 

Nhờ chuỗi nhu cầu - h{nh động em có thể tự giải thích được rất nhiều vấn đề. 

Chuỗi n{y cũng giúp em thấy được cái gốc của một vấn đề cần phải giải quyết ở đ}u 

giống như mình muốn hạ một c}y nhưng cứ mãi tỉa ở ngọn, chặt ở thân thì bao giờ 

mới đổ được, mà phải tìm cho ra cái gốc và chặt nó thì cây mới đổ. Đồng thời nhờ 

chuỗi n{y em cũng tự ý thức mỗi khi ta h{nh động l{ do đ}u: nhu cầu, xúc cảm, mong 

muốn tự nguyện v{ tư duy có bị chúng điều khiển không. 
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Thấy được ích lợi cực kỳ to lớn của triết học duy vật biện chứng đồng thời với tư 

duy hệ thống giúp nhìn nhận sự vật, sự việc toàn diện hơn, đầy đủ hơn, vv... dùng tư 

duy hệ thống trong việc giải quyết vấn đề và ra quyết định, dùng để ôn tập, học bài sẽ 

nhớ được đầy đủ, nhớ lâu. 

Luôn có ý thức khắc phục tính ì tâm lý và hệ thống nhưng đồng thời cũng tạo ra 

các thói quen tốt để lợi dụng tính ì. 

Thấy được ích lợi thực sự của rất nhiều lời khuyên qua các câu tục ngữ, ca dao, 

danh ngôn, bạn bè, thầy cô,... m{ trước đ}y em chỉ hiểu ở mức giá trị, thậm chí chưa 

đạt được đến mức đó. 

Vai trò cực kỳ to lớn của trí tưởng tượng m{ trước đ}y em coi thường. Nhưng 

giờ đ}y em đ~ có ý thức rèn luyện nó. 

Thấy được nền tảng rất vững chắc của môn học này chính là dựa trên triết học 

biện chứng. Cách giải quyết vấn đề và ra quyết định chính là giải quyết các mâu 

thuẫn (như trong triết học). Em rất thích cách giải quyết như vậy. 

40 thủ thuật v{ c|c phương ph|p tích cực hóa tư duy thì ích lợi vô cùng to lớn. 

Đặc biệt 40 thủ thuật tương đương như l{ c|c nguyên tố trong hóa học (lúc đầu em 

cũng chưa tin lắm) nhưng nhờ qu| trình đọc đi, đọc lại c|c phương ph|p tích cực 

hóa tư duy, c|c quy luật phát triển của hệ kỹ thuật, em thấy đều ẩn chứa trong đó 

tinh thần của 40 thủ thuật. Dùng các thủ thuật t|c động lên chính bản th}n em. Đặc 

biệt phương ph|p Synectics giúp mở rộng lời giải m{ trước đ}y chưa bao giờ em 

được các thầy cô dạy. "Học một biết mười": bây giờ em đ~ thực sự hiểu được c}u đó. 

Môn học n{y đ~ giúp em thấy được (hiểu được) một phần rằng thế giới này tuy 

đa dạng nhưng vẫn là một chỉnh thể thống nhất. Có sự liên quan với nhau giữa khoa 

học kỹ thuật - khoa học xã hội, kinh tế, chính trị, quân sự. Từ đó mở rộng vốn hiểu 

biết, kiến thức cho em. PPLST chính là cách giúp em khắc phục được mâu thuẫn vừa 

phải biết s}u, nhưng cũng vừa phải biết rộng. 

Giúp em có một công cụ sắc bén để sáng tạo đồng thời về l}u d{i giúp em định 

hướng chọn đề tài làm luận văn tốt nghiệp sau này. 

ARIZ-85 thực sự l{ cơ chế định hướng rất tốt nhưng em mới chỉ bước đầu vận 

dụng được sơ đồ rút gọn giải quyết vấn đề và ra quyết định. Còn rất nhiều hạn chế 

(do tính ì của phương ph|p thử v{ sai, suy nghĩ chưa thực sự tập trung cao độ, suy 

nghĩ đến cách thực hiện vội vã,...) 

Nguyện vọng của em là muốn học lên cao nữa về PPLST để nâng cao cách sử 

dụng ARIZ-85. Cao hơn nữa, em rất mong và tin chắc rồi sẽ đến một thời điểm n{o đó 
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(kết quả của hiệu ứng lan tỏa,...) môn học này sẽ được đưa v{o giảng dạy ở trường 

đại học và có hẳn một khoa riêng, có văn bằng tốt nghiệp hẳn hoi. Em đo|n rằng 

không qu| 10 năm nữa điều em tin chắc chắn sẽ thành hiện thực. 

Em định là sẽ áp dụng những điều đ~ học được để dạy lại, chỉ cho em của em 

cách học tốt. Tự mình áp dụng th{nh công để lấy đó l{m bằng chứng xác thực thuyết 

phục những người kh|c. Vì trước, trong và sau khi học em cũng đ~ giới thiệu cho 

nhiều người kh|c, đa số tỏ ra nghi ngờ, coi thường, số khác thì hứa có dịp sẽ đi học. 

Em tiếc cho những người đó, nhưng cũng tiếc nếu như Việt Nam ta có thật nhiều 

người biết về PPLST (đặc biệt là các cán bộ nh{ nước, các giáo viên) thì tốt biết mấy. 

Em nghĩ môn n{y có thể phát triển và dạy ở nước ta ngay từ mẫu giáo, thông 

qua c|c trò chơi, c|c ví dụ, gợi mở thú vị trong cuộc sống thực tế,... và bắt đầu dạy 

s}u hơn cũng theo c|ch đó cho đến lớp 4. Từ lớp 5 trở đi có thể đưa cơ sở lý thuyết 

vào từ từ nhưng phải luôn gắn chặt với ví dụ cụ thể, và áp dụng sáng chế, cải tiến 

những vật phẩm thông dụng qua những cuộc thi... Trước khi kết thúc PTCS dạy hết 

được từ chương 1-5 của gi|o trình sơ cấp PPLST. Trong 3 năm PTTH dạy xong về 

ARIZ-85. Đ}y chỉ là những thiển nghĩ còn rất nhiều hạn chế của em. 

 Nguyễn Tuấn Anh (sinh viên, học khóa 200): 

Trước đ}y lúc học phổ thông em thường xuyên sử dụng phương ph|p thử và sai 

nên có những hậu quả rất tệ, có những suy nghĩ bồng bột, tư duy thiếu định hướng 

và không sáng tạo. Những bài tập cứ theo mẫu mà không có ý thức tự học. Nay sau 

khi theo một khóa sơ cấp, em thấy rõ nhất l{ mình trưởng th{nh hơn, lớn hơn, v{ rất 

tự tin. Trước đ}y em rất thờ ơ với những gì xung quanh mình. Nay nhìn đ}u em cũng 

nghĩ đến chữ "sáng tạo". Nhìn vật gì, trong đầu em luôn có những câu hỏi, thắc mắc. 

Sự quan sát và nhận xét của em cũng được cải thiện. 

Em sẽ vận dụng những thủ thuật cơ bản v{ phương ph|p tích cực hóa tư duy để 

giải quyết vấn đề. Em đ~ giới thiệu khóa học này cho những người bạn thân. 

Môn học này cần phát triển khắp nước. Cần phải có những người thầy mới kế 

thừa thầy Phan Dũng v{ những thầy kh|c đ~ dạy em. Môn này cần đưa v{o trường 

cấp 2, 3. Tất cả mọi người cần phải học để nên người. Nên bắt đầu từ tuổi 12, tất 

nhiên là không phải hầu hết những kiến thức em được học. Em sẽ kêu gọi tất cả 

những ai quen biết nên đi học lớp này. 

Bố em đ~ học khóa 128 (do đọc b|o) nên đ~ khuyến khích em đi học. Nghe bố nói, 

em cũng thấy thú vị, lạ lạ, nên tò mò muốn biết ra sao v{ em đ~ không thất vọng. Em 

nghĩ kiến thức trong khóa học vừa qua sẽ giúp em tự tin hơn khi bước ch}n đến đất 
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nước xa lạ v{ cũng l{ hùng mạnh nhất thế giới về KHKT, vì em sẽ đi du học trong 

khoảng 2 tháng nữa. Đó l{ lý do em quyết định học. 

 Đo{n Trần Đức Sinh (sinh viên năm 2, khoa môi trường, Trường đại học 

khoa học tự nhiên, học khóa 209): 

Em đ~ biết thông tin về lớp học này từ những năm học cấp 3 qua những bài báo 

trên "Tuổi Trẻ Chủ nhật". Em đ~ rất thích thú ngay lần đọc đầu tiên và quyết tâm học 

cho được. Nhưng m~i tới giờ em mới học được thì quả l{ hơi muộn. Em đ~ nghĩ 

những kiến thức này không thể thiếu cho mình nếu muốn vươn lên. 

Những thu hoạch m{ em đạt được tuy không nhiều nhưng em có thể khẳng định 

rằng nó bằng nhiều năm cắp s|ch đến c|c trường học. Trước hết môn học đ~ l{m cho 

đầu óc em trở nên tho|ng hơn, không còn bó buộc như trước nữa. Những tự ti mặc 

cảm trước đ}y giờ đ~ giảm rất nhiều, em đ~ mạnh dạn hơn trước đ|m đông, những 

b|o c|o trước lớp em làm vừa qua đó l{ những gặt h|i đầu tiên của em (báo cáo 

trong chương trình học đại học). 

Có lúc em thật sự hoảng hốt khi biết mình đ~ có qu| nhiều thói quen xấu trong 

quá khứ làm hại đến tư duy của mình, nhưng em mừng vì đ~ nhận ra điều đó. 

Một b{i to|n đặt ra cho em bây giờ khác với b{i to|n đặt ra lúc trước, em đ~ 

không coi trọng đến đ|p số quá mức mà quan tâm nhiều đến cách hiểu bài toán và 

tiến trình giải quyết m{ lúc trước đ~ rất xem thường. Lúc trước em không hề quan 

t}m đến khái niệm tính hệ thống của đối tượng vì những b{i to|n trong trường học 

đ~ đưa ra sẵn các dữ liệu v{ đưa ra c}u hỏi cụ thể đi đến kết quả. Không gian hệ 

thống với 9N màn hình là hoàn toàn mới mẻ với em, giờ nó giúp em mở rộng tầm 

mắt. Các quy luật tự nhiên thật sự hấp dẫn em. Em đ~ có hứng thú chú ý đến c|c đối 

tượng xung quanh của mình để đặt ra những câu hỏi. Các thủ thuật và các phép biến 

đổi mẫu giúp em ph}n tích c|c đối tượng. Lúc trước em thường đặt những câu hỏi: 

tích lũy kiến thức để làm gì với những kiến thức khô khan xa rời thực tế trong 

trường học, em đ~ không trả lời được câu hỏi đó v{ c{ng ng{y em học tập chỉ như để 

đối phó. Bây giờ khi tiếp cận với một đối tượng hay học tập một môn n{o đó em đ~ có 

c|ch nhìn kh|c, em đ~ biết phần nào những gì mình cần. Em đ~ luôn lo lắng sợ sệt 

khi nghĩ đến những bài toán trong thực tế, em cảm thấy chúng rất xa lạ đối với em, 

nhưng b}y giờ đ~ kh|c nhiều, ít nhất là em không còn lo lắng như xưa nữa và em 

biết ngay từ bây giờ phải tiếp cận với thực tế. 

Còn về phần t}m lý cũng như kỹ năng cho bản th}n em đ~ có những hướng để 

rèn luyện. Em đ~ biết được nhược điểm và tác hại của phương ph|p thử và sai, của 

tính ì t}m lý, em đ~ chú trọng hơn tính ì t}m lý của mình. Em không còn xem thường 
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tính liên tưởng v{ trí tưởng tượng như xưa nữa. 

Những điều lý thú đ~ mở ra trước mắt em và em tin môn học này sẽ mở ra 

những điều kỳ diệu cho em trong cuộc sống. 

Qua 15 buổi ngắn ngủi nhưng em nhận thấy nước ta chưa xem trọng môn khoa 

học này quả là một thiếu sót trầm trọng. Trong trường học em nghĩ môn n{y cần 

được áp dụng ngay khi người ta bắt đầu đi học, cần thiết phải dạy cho người ta theo 

tinh thần của "PPLST". Vì vậy cần hơn hết là các thầy, cô giáo dạy học phải nắm vững 

môn này. Bây giờ việc em có thể làm là cố gắng phát huy cho bản thân và cho bạn bè, 

anh em cùng biết. Em thật sự mong muốn làm việc với những con người mang tinh 

thần của "PPLST". 

Còn về phần góp ý với Trung t}m thì đối với em có thể nói "các thầy là số 1" và 

xin tặng 2 c}u thơ đối tự viết: 

"Thế sự đa đa bất khả giải 

Anh hùng nhất nhất tích đại sơn" 

Mượn tiếng Hán Việt để tỏ rõ sự kính trọng, em có thể dịch ra như sau: 

"Cuộc đời lắm chuyện không giải hết 

Anh hùng nhất chí đắp núi cao" 

C}u đầu chỉ cho sự phát triển của thế giới c{ng ng{y c{ng đa dạng và khiến con 

người bối rối. Gương của các thầy l{m em liên tưởng đến những anh hùng thời xưa 

làm những việc người thường không l{m được. Em xin cảm ơn những lời giảng quý 

b|u m{ em được nghe. 

 Lê C|t Tường (sinh viên y khoa, học khóa 209): 

Điều mới và ích lợi nhất m{ bước đầu tôi thu nhận được từ môn học này là môn 

học giúp tôi thay đổi rất nhiều trong suy nghĩ v{ đạt một số thành công trong việc 

giải quyết vấn đề v{ đưa ra quyết định. 

Chính tư duy hệ thống đ~ giúp tôi xem xét c|c vấn đề mang tính tổng thể, toàn 

diện v{ đặc biệt l{ xóa đi nhiều cách xem xét phiến diện và chủ quan. 

Vì tôi là một sinh viên y khoa, nên điều này vô cùng quan trọng. Nó giúp tôi đ|nh 

giá và chẩn đo|n to{n diện hơn. Nhìn thấu được từng yếu tố cụ thể về cơ địa bệnh 

nhân, về bệnh sử và cả những chẩn đo|n của mình. Nó chỉ rõ cho tôi căn nguyên v{ 

tiến triển bệnh từ quá khứ, hiện tại và những gì sắp xảy ra đối với bệnh nhân của tôi. 

Nó đồng thời chỉ ra cho tôi đ}u l{ yếu tố chính (triệu chứng hay căn nguyên chính) 

để từ đó tôi có hướng đầu tư (điều trị) đúng đắn. 
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Tôi cũng đ~ |p dụng môn học vào học tập của tôi. Cụ thể l{ tôi đ~ sử dụng một số 

thủ thuật (kết hợp, chuyển sang chiều kh|c, linh động, dự phòng, phẩm chất cục bộ, 

tách khỏi, phân nhỏ, t|c động theo chu kỳ...) trong việc sắp xếp lại thời dụng biểu, bố 

trí thời gian học, cách thức học và cả sắp xếp chỗ học và dụng cụ học tập, nguyên tắc 

thay đổi màu sắc trong việc đ|nh dấu, ghi nhớ nội dung bài học. 

Môn học còn giúp tôi xóa dần đi tính ì, cả loại 1, 2 và 3, giúp tôi tự tin hơn trong 

việc đưa ra ý kiến c| nh}n. Giúp tôi xóa đi những hiểu nhầm khi lấy đặc tính của sự 

vật n{y đặt cho sự vật khác một cách thừa thãi. 

V{ cũng chính vì tôi học y khoa nên công việc của tôi đòi hỏi rất thận trọng vì 

phải xử lý trên bệnh nh}n, trên con người thật, buộc tôi phải có c|ch suy nghĩ, c|ch 

tìm ra cơ chế định hướng đúng chứ không phải là mò mẫm hú họa theo phép thử và 

sai. Vì không thể đem sức khỏe và tính mạng bệnh nh}n ra để thử v{ để gặp rủi ro 

(sai) được. 

Phải nói là tôi ứng dụng môn học rất nhiều. Còn nhiều ứng dụng khác nữa trong 

công việc cũng như trong cuộc sống của mình. 

Tôi nói thêm một điều nữa, đó l{ tôi cũng đ~ |p dụng môn học này vào một số 

người xung quanh. Chẳng hạn một số bạn cùng học Y với tôi, anh chị em của tôi... với 

tư c|ch l{ giúp họ, chỉ cho họ một số lỗi thông thường hay gặp trong cuộc sống mà 

không một ai để ý (tính ì, phép thử và sai, nhìn nhận vấn đề không mang tính hệ 

thống, phiến diện...) và giúp họ c|ch để tìm cơ chế định hướng cũng như c|ch giải 

quyết vấn đề v{ đưa ra quyết định. 

 Lê Minh Trí (sinh viên, học khóa 210): 

Trước khi học môn "Phương ph|p luận sáng tạo" khi gặp những vấn đề trong 

cuộc sống và trong học tập tôi thường dùng kinh nghiệm hay "thử v{ sai" để giải 

quyết vấn đề v{ thường giải quyết vấn đề không thỏa đ|ng. Sau khi học môn Phương 

pháp luận sáng tạo tôi thấy mình mở thêm nhiều hướng để giải quyết vấn đề và cách 

giải quyết của tôi phù hợp hơn. Tôi không còn tính chủ quan về kinh nghiệm và vấn 

đề của tôi được giải quyết thỏa đ|ng hơn. 

Tôi đ~ bắt đầu biết nghe em tôi hơn l{ ra quyết định cho nó thực hiện và tình 

cảm giữa anh em tôi được cải tiến rõ rệt, anh em tôi bắt đầu hiểu nhau hơn v{ em tôi 

thực hiện những quyết định của tôi thoải m|i hơn, tôi dự định cho em tôi và một số 

người bạn tham gia học lớp "Phương ph|p luận sáng tạo". 

Theo tôi môn Phương ph|p luận sáng tạo cần phát triển ở nước ta như một môn 

học ở cấp phổ thông cơ sở để chúng ta có một thế hệ mới phát triển đầy đủ hơn về 
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cách nhìn và giải quyết vấn đề. Có như vậy xã hội Việt Nam ta mới có cơ hội phát 

triển đầy đủ hơn và trí tuệ Việt Nam mới có khả năng ph|t triển cao hơn, ngang 

hàng với c|c cường quốc trên thế giới. 

Đối tượng cần học theo tôi không chỉ là học sinh phổ thông cơ sở mà còn là công 

nhân viên ở c|c công ty, cơ quan nh{ nước, các cán bộ ở các ban ngành và nếu có thể 

là học sinh, sinh viên ở các lớp học bổ túc, trường đại học dân lập, dạy nghề. 

Ta nên bắt đầu từ lứa tuổi 14-15 (lớp 7, 8) là tốt nhất vì lứa tuổi n{y đ~ có ý 

thức và nhận thức tốt để tiếp thu môn học. 

Trước mắt tôi chỉ có thể ra sức giới thiệu môn học " Phương ph|p luận sáng tạo" 

với bạn bè v{ người thân, nếu có điều kiện tôi sẽ tham gia làm bất cứ việc gì có lợi 

cho sự phát triển môn học này. 

Nguyện vọng của tôi sau khi học môn " Phương ph|p luận sáng tạo" không gì 

hơn l{ muốn môn học này có nhiều người tham dự hơn v{ được sự quan tâm nhiều 

hơn của c|c cơ quan chức năng để Trung tâm mở rộng hơn, có nhiều phòng học rộng 

rãi và tho|ng m|t hơn. 

Từ nỗi khao khát tìm những phương ph|p học tập theo khoa học, một hôm tôi 

đọc báo Tuổi Trẻ v{ đọc được mẩu tin về Phương ph|p luận sáng tạo, tôi đưa cho ba 

tôi xem và ông cho là môn này rất tốt vì bản th}n ba tôi cũng đ~ học qua môn này 

nhiều năm trước. Thế l{ tôi đ~ quyết định học môn Phương ph|p luận sáng tạo. 

 Nguyễn Anh Vũ (sinh viên, học khóa 210): 

Khi chưa học môn Phương ph|p luận sáng tạo, thật sự em cảm thấy khó khăn 

lúng túng khi giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. V{ khó ra được những quyết 

định đúng đắn, nhất là trong quá khứ luôn bị dằn vặt bởi những việc đ~ l{m v{ đ~ 

thất bại. Những việc mà em cho là bản th}n em l{m được, mà thực tế thì bản thân 

em đ~ không l{m nó xong được. Chẳng biết vì sao nữa. Không lí giải một cách cụ thể 

làm sao mình lại h{nh động như vậy, làm sao thất bại như vậy, v.v... Ở hiện tại em 

luôn có tư tưởng sống vội, sống gấp, không mục đích trong cuộc sống như l{ con 

thuyền không bánh lái vậy. Ngó lên tương lai thì thật là mù mịt, chẳng biết phải làm 

những việc cụ thể n{o trước đ}y, băn khoăn, do dự không biết bước chân trái hay 

chân phải trước đ}y. 

Khi gặp vấn đề nào mà phải suy nghĩ, động n~o thì c|ch suy nghĩ của em rối rắm 

lắm, chẳng biết làm cách này tốt hơn hay c|ch kia tốt hơn, do dự và thiếu tự tin 

trong giải quyết vấn đề và ra quyết định, v.v... 

Sau khi theo học môn Phương ph|p luận sáng tạo em cảm thấy tự tin, lạc quan 
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hơn trong cuộc sống. Không còn một chút do dự bối rối về những vấn đề xảy ra bất 

thình lình với em, tự tin trong c|ch suy nghĩ v{ quan trọng hơn nữa là em có thể tự 

biết mình đề ra phương ph|p hiệu quả để đạt được những gì mình muốn, những gì 

cần phải có được v.v... Có thể trả lời được tại sao mình không thể giải quyết được vấn 

đề đó, bài toán kia trong cuộc sống cũng như trong việc học của em. Biết được bản 

thân mình có những ưu khuyết gì để từ đó đề ra phương hướng bồi dưỡng, nâng cao 

những ưu điểm v{ đồng thời học hỏi những mặt nào còn yếu kém. 

Bản th}n em còn đang ngồi ghế nh{ trường, em sẽ áp dụng môn Phương ph|p 

luận sáng tạo vào việc học, cụ thể là khi tiếp cận bài toán, một vấn đề gì, em có thể đề 

ra nhiều cách tiếp cận, xem xét theo những hướng khác nhau, biết cách lựa chọn 

những thông tin cần v{ đủ để đưa v{o b{i to|n cho phù hợp để đạt hiệu quả cao. 

Rộng hơn nữa, em sẽ áp dụng những điều được học vào cuộc sống, cụ thể là trong gia 

đình v{ những người xung quanh. 

Đối với gia đình, em hiểu được những việc mà cha mẹ l{m cũng đều chỉ xuất phát 

từ lòng thương con muốn cho sau này chúng trưởng th{nh được hạnh phúc. Với 

những anh chị em trong nhà, biết được tính tình của mỗi người để em có c|ch cư xử 

cho phù hợp, tôn trọng người trên, cởi mở gần gũi với những người dưới và trong 

quan hệ với bạn bè cởi mở vui vẻ mà không kém phần tôn trọng, đặc biệt với phái nữ, 

giúp đỡ động viên họ trong lúc khó khăn. 

Theo em nghĩ ai cũng cần phải học bộ môn này, không hạn chế lứa tuổi n{o. Điều 

quan trọng và cốt yếu nhất là phải làm sao soạn một giáo trình cho phù hợp dễ hiểu 

với từng lứa tuổi, từng độ tuổi của mỗi người. 

Khi học xong môn này em sẽ kêu gọi những người thân, bạn bè, giải thích cho họ 

hiểu bộ môn này quan trọng như thế n{o đối với cuộc sống đầy biến động. Lấy những 

dẫn chứng, ví dụ cụ thể cho họ biết môn học này có khả năng ứng dụng cho mọi lĩnh 

vực từ trong gia đình, cuộc sống và ngoài xã hội. 

Nguyện vọng của em là sau khi học xong môn học này, là có thể áp dụng những 

điều học được vào thực tế cuộc sống, áp dụng một cách uyển chuyển, linh động vào 

giải quyết vấn đề và ra quyết định. Mặt khác em muốn coi môn học này là kim chỉ 

nam cho bước đường hiện tại v{ tương lai sau n{y của em. 

Vô tình đọc mẩu tin quảng cáo ở báo Tuổi Trẻ em mới biết. Lý do học môn này là 

vì tò mò. Sau đó c{ng học càng cảm thấy đ}y l{ môn học mình đang tìm kiếm, đang 

rất cần học môn này. 

 Trần Công Tấn (sinh viên Trường đại học khoa học tự nhiên, học khóa 
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214): 

"Cuộc đời là chuỗi các vấn đề cần giải quyết, là chuỗi các quyết định cần phải ra". 

V}ng, đ}y l{ c}u nói ngay từ bữa học đầu tiên em đ~ được học v{ nó cũng l{ câu nói 

m{ em t}m đắc nhất trong khóa học sơ cấp Phương ph|p luận sáng tạo (PPLST) vừa 

qua. Mặc dù khóa học đ~ kết thúc nhưng nó đ~ để lại cho em nhiều ấn tượng tốt đẹp. 

Em l{ con người thích sáng tạo v{ đổi mới. Em luôn tìm cách làm việc sao cho 

nhanh nhất, tốt nhất v{ em cũng thường hay suy nghĩ xem mình nghĩ gì, nghĩ như thế 

nào. Tuy nhiên rất nhiều lần em bế tắc và không hài lòng về chính bản thân mình. 

Thế rồi một lần tình cờ đi ngang qua d~y B (em vốn l{ sinh viên trường ĐHKHTN) v{ 

bắt gặp Trung tâm, thế l{ em kho|i chí như "c| gặp nước"! Em tìm hiểu kỹ Trung 

tâm qua các bản tin, trang web của trường, đặc biệt là các lần giao lưu với các anh 

sinh viên đạt giải thưởng trong nghiên cứu khoa học, một anh đ~ tiết lộ mình đ~ học 

qua PPLST... Cuối cùng em đ~ quyết định học môn này. 

Thế l{ ng{y em mong đợi đ~ đến, ng{y đi học PPLST. Hôm đó em còn nhớ rất rõ, 

không hiểu sao mình giống như một cậu học sinh vậy, cứ nao nao sao ấy! Bữa hôm đó 

chắc là một trong những buổi học khó quên đối với em. Và những gì em nghĩ, mong 

đợi và cả hàng loạt những điều bất ngờ đ~ đến với em trong những buổi học tiếp 

theo. Càng về sau, các buổi học càng hấp dẫn. 

Nói về những gì được học thì thật là nhiều. Từng chương, từng bài, thậm chí có 

lúc từng phần nhỏ thôi... cũng mang lại cho em nhiều điều hay, thú vị và bổ ích. Đó 

hoàn toàn là sự thật, v{ em nghĩ c|c anh chị, các bạn kh|c cũng vậy. 

Thực tế cuộc sống có biết bao vấn đề cần giải quyết, biết bao quyết định cần phải 

ra. Có những vấn đề ta dễ dàng nhìn thấy, nhưng lại có những vấn đề ta không thể 

thấy được, khi thấy được vấn đề rồi thì nó kéo theo hàng loạt các vấn đề khác. Vì vậy 

chúng ta phải biết vấn đề nào cần giải quyết trước (tình huống vấn đề xuất ph|t ưu 

tiên)... Nếu như trước đ}y khi gặp vấn đề (b{i to|n) trong đời sống hàng ng{y như 

vậy, em không biết mình phải l{m gì. Có lúc cũng có lời giải nhưng chưa tối ưu; còn 

bây giờ, nhờ học PPLST, em đ~ có c|c công cụ (các thủ thuật, c|c phương ph|p tích 

cực hóa tư duy...) để giải quyết vấn đề đó. 

Có thể nói, kết quả lớn nhất mà em thu hoạch được qua khóa học vừa rồi là em 

biết rõ mình hơn, v{ cũng có thêm một số c|ch để hiểu mọi người. Nhờ học môn 

PPLST, em đ~ thấy hàng loạt các khuyết điểm của mình như suy nghĩ vấn đề chưa 

kh|ch quan, chưa kh|i quát, chưa to{n diện (chưa có tư duy hệ thống) hay tự hào về 

khả năng giải quyết tốt vấn đề của mọi người (dù thực tế l{ chưa tốt), còn vấn đề của 

mình thì giải quyết chưa tốt (nếu như chưa muốn nói l{ chưa được), cố chấp, hay lo 
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lắng mông lung, có hàng loạt khuyết điểm tạo nên tính ì tâm lý cực lớn, không chịu 

nghe ý kiến của người khác, chủ quan, làm quá nhiều việc cùng một lúc... Đó chỉ là 

một số những khuyết điểm mà em phát hiện được, còn rất nhiều khuyết điểm khác 

m{ em chưa kể được, và chắc chắn là còn rất nhiều. "Biết mình biết là một cái biết". 

Đ}y chắc là một "bước ngoặt" trên con đường nhận thức nghiên cứu khoa học của 

em. Em nhận thấy mình chín chắn hơn, "người lớn" hơn trong c|ch suy nghĩ v{ h{nh 

động, nói chung c|ch cư xử đối với bản thân, cách tiếp nhận và giải quyết vấn đề, thái 

độ đối với cuộc sống... có nhiều thay đổi, dĩ nhiên l{ theo chiều hướng tiến bộ hơn rất 

nhiều. Em cảm thấy tin tưởng vào bản th}n mình hơn, tin tưởng vào khả năng của 

mình. "Có niềm tin bạn sẽ vượt qua tất cả". Vâng em sẽ vượt qua những khó khăn để 

thực hiện mơ ước, hoài bão của mình. Không có gì l{ không l{m được nếu như chúng 

ta cố gắng hết sức và làm việc đúng c|ch. Trước đ}y em hay nản chí, buồn bã, thất 

vọng về những gì mình l{m không được. Tuy nhiên, từ bây giờ, em không có cảm giác 

ấy nữa, sống vui vẻ hơn rất nhiều, gặp vấn đề không hề "sợ" m{ đối đầu với nó, và 

cũng không buồn nếu như bế tắc vì buồn không giải quyết được vấn đề gì cả, chi 

bằng mình tỉnh táo giải quyết nó tốt hơn. 

Còn trong cách nhìn nhận người kh|c, em cũng thay đổi rất nhiều. Những tiêu 

chí đ|nh gi| bản chất v{ năng lực của người kh|c cũng thay đổi. Cái quan trọng 

không phải l{ người ta l{m được gì m{ người ta l{m nó như thế nào, tức c|ch người 

đó tổ chức công việc, tiếp nhận vấn đề, phân tích và hiểu vấn đề, cuối cùng ra quyết 

định như thế n{o. Hơn nữa, họ phải biết tự giải quyết công việc (tính độc lập của hệ) 

và chiều hướng, tiến triển trong công việc của họ (tiến tới hệ tự điều khiển). 

Học Phương ph|p luận sáng tạo em nhận thấy tầm nhìn của mình rộng hơn v{ 

xa hơn. Có những vấn đề các thầy giảng em chưa được nghe ai nói bao giờ, từ những 

vấn đề của thế giới đến những vấn đề rất nhỏ trong đời sống hàng ngày. Vì vậy, nhiều 

lần em đ~ bị bất ngờ! 

Em l{ sinh viên năm thứ ba, khoa môi trường, Trường đại học khoa học tự nhiên. 

Mục đích học PPLST của em không gì ngoài việc phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu. 

V{ đến nay, em coi như đ~ bước đầu gặt hái những kết quả khả quan làm nền tảng, 

cơ sở cho những bước đi sau n{y. Thứ nhất, đặc điểm của ng{nh em đang học là tính 

liên ngành, tức là tụi em phải học những môn khác nhau của nhiều ngành khác nhau. 

Lượng kiến thức quá nhiều, lại quá rộng. Em tự hỏi học nhiều kiến thức của nhiều 

ng{nh kh|c để l{m gì? Đến nay em đ~ tự trả lời được câu hỏi đó. Thứ hai, lượng kiến 

thức như vậy làm sao nhớ hết, làm sao học hết bây giờ? Vì có quá nhiều thông tin nên 

em đ~ không ít lần cảm thấy "quá tải" (bội thực) thông tin. Khi được học PPLST em 

mới nhận ra rằng mình có thông tin nhiều nhưng biến thành tri thức thì chưa được 
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bao nhiêu. Bây giờ khi tiếp nhận thông tin em tự tin hơn rất nhiều. Trên giảng 

đường, khi được học các kiến thức mới, em cố gắng nhìn nhận nó một cách khách 

quan, nhiều cấp độ khác nhau..., cố gắng thu nhận và nâng cao cái hay, cái tốt của nó, 

sửa đổi cái dở, và quan trọng hơn cả là cố gắng áp dụng nó vào thực tế ngành nghề 

của mình. Một điều rất hay nữa l{ em đ~ |p dụng những điều được học vào nhóm 

học tập (áp dụng phương ph|p n~o công). Vì được học những kiến thức làm việc 

theo nhóm, nên em cố gắng tạo ra sự thoải mái cho các bạn dễ dàng phát ý tưởng và 

tha hồ nói lên những sáng tạo của mình. Chẳng hạn, trước khi bắt đầu làm việc, em 

thường kể chuyện vui n{o đó m{ mình mới nghĩ ra. Khi giải quyết vấn đề thì cố gắng 

l{m cho nó đơn giản để các bạn dễ tiếp nhận. Lâu lâu, cả nhóm đi h|t karaoke thì em 

cố gắng gợi lại vấn đề để các bạn suy nghĩ (vì lúc đó tinh thần thoải mái nhất)... 

Trong quá trình làm việc, em cố gắng định hướng các bạn theo chiều hướng tốt (về 

hướng có lời giải) và biết thông cảm cho những bạn bị tính ì chi phối. Dĩ nhiên, trong 

quá trình làm việc, chúng em nẩy sinh mâu thuẫn, nhưng nhớ đến cách giải quyết sao 

cho "hệ thay đổi ít nhất" em luôn tìm cách giải quyết cho yên ổn, không gây xáo trộn 

trong nhóm. Tuy nhiên có nhiều điều mà em thấy mình chưa l{m được như chưa kích 

thích các bạn làm việc hết công suất, chưa hướng dẫn được các bạn kiến thức về 

cách làm việc theo nhóm (sợ mấy bạn nói nổ), chưa trình b{y được những suy nghĩ, ý 

tưởng của mình một cách hiệu quả nhất... Hy vọng em sẽ khắc phục được những 

điểm đó. 

Còn một điều liên quan tới học tập, em gặt h|i được, chính l{ em đ~ tìm một số 

đề t{i để nghiên cứu. Tuy nhiên c|c đề t{i n{y hơi ít (cũng có thể qu| ít) v{ chưa có 

tính khả thi cho lắm. 

Đó là trong học tập, còn trong hoạt động đo{n, hội (em vốn là một cán bộ đo{n, 

hội), em đ~ |p dụng được một số kiến thức đ~ học được. Nhất là trong cách phân 

công công việc, tổ chức công việc, quản lý đo{n viên, hội viên, cách làm việc, nắm 

được mong muốn, nguyện vọng của mọi người, những tính ì tâm lý mà những cán bộ 

mắc phải... 

Trong cuộc sống h{ng ng{y, em cũng đ~ |p dụng rất nhiều. Em đ~ dùng kiến 

thức mà mình học được vào việc dọn nhà, bố trí thời gian học tập, giải trí..., trong 

giao tiếp với bạn bè và mọi người. Phải nói rằng đ}y cũng l{ điều bất ngờ vì trước 

khi đi học môn này, em chỉ nghĩ nó dùng trong nghiên cứu khoa học, kỹ thuật thôi! 

Nói chung bước đầu em đ~ gặt hái nhiều th{nh công dù th{nh công đó trong 

nhiều lĩnh vực khác nhau và rất nhỏ bé. Trong giới hạn cho phép, em không nói hết 

được, hơn nữa do cách trình bày của em không hay lắm! Môn PPLST đ~ đem lại cho 



Giáo dục và đào tạo: xây dựng những người hạnh phúc 294 

em nhiều hứng thú, sự ích lợi. Đ}y có lẽ là môn học đầu tiên mà em thấy được sự ích 

lợi và thú vị ngay từ đầu và cho tới bây giờ, chắc chắn là về sau nữa. Nó đ~ thay đổi 

quan điểm của em về cuộc sống, thay đổi c|ch nghĩ, phương ph|p l{m việc, thay đổi 

c|ch cư xử đối với bản thân và mọi người... Thậm chí cho đến bây giờ em cũng chưa 

nắm hết được những kiến thức m{ mình đ~ học. Nhưng em không lo vì mình còn 

nhiều thời gian v{ cơ hội để áp dụng, để học hỏi thêm. Những tính ì tâm lý trong em 

dần dần được khắc phục và cách làm việc theo cách thử v{ sai đ~ "ngự trị" trong em 

từ lâu mà em không nhận ra dần dần mờ nhạt dần. Nói chung, em biết rõ hơn mình 

cần gì, muốn gì (nhu cầu) v{ l{m gì để thực hiện những mong muốn mơ ước đó (từ 

nhu cầu, đến h{nh động). Em dần dần phần n{o dùng tư duy để điều khiển chính bản 

th}n mình... Em đ~ bắt đầu làm chủ chính bản thân mình. 

Giờ đ}y mỗi lần gặp vấn đề em tự nói với bản th}n mình (phương ph|p tự kỷ ám 

thị): "mình đ~ có công cụ là PPLST, vậy mình phải dùng nó sao cho tốt". Em cũng 

không quên lời thầy Dũng nhắn gởi khi cho chúng em xem bức tranh chiếc máy xúc 

v{ người công nhân trong buổi học cuối cùng. "Đối với những người đ~ được học 

PPLST, hãy cẩn thận, coi chừng khi quay trở lại môi trường cũ tiếp tục sử dụng 

phương ph|p thử và sai trên quy mô lớn!" Em sẽ luôn ghi nhớ điều đó. 

Giờ đ}y, khi đ~ học xong lớp PPLST sơ cấp, em có nhiều ý tưởng để áp dụng nó. 

Trước tiên em phải xem lại thật kỹ những gì đ~ được học, phải thật hiểu đ~. Em sẽ cố 

gắng liên hệ thực tế, liên hệ với các sách học thật nhiều... để hiểu rõ hơn, mở rộng nó, 

làm lại các bài tập các thầy đ~ cho v{ cố gắng tìm ví dụ cho từng phần. Thật ra từ 

trước lúc bắt đầu học tới giờ, em đ~ d{nh riêng một cuốn sổ để ghi những vấn đề mà 

mình gặp phải và tìm cách giải. Dĩ nhiên l{ chưa xong! Em sẽ cố gắng giải các bài 

toán của bản thân mình, chẳng hạn làm sao một tháng tiêu tiền ít nhất mà vẫn cảm 

thấy thoải mái, làm sao sử dụng hiệu quả thời gian, tìm cách mới trong học tiếng 

Anh, áp dụng trong học các môn ở trường... Các thủ thuật v{ c|c phương ph|p tích 

cực hóa tư duy, cộng với các kiến thức khác sẽ là công cụ đắc lực cho em. Về lâu dài 

em sẽ áp dụng chúng để tìm ra c|c ý tưởng, c|c đề tài... nghiên cứu khoa học. Sử 

dụng nó tìm ra hướng đi trong sự nghiệp của mình cũng như trong cuộc sống. Hơn 

nữa, em có mong muốn l{ l{m sao nói được những gì mình học được cho người khác 

biết. Nhất là những người bạn thân mà không bị họ nói mình làm "dóc" (thực ra em 

đ~ khéo léo nói cho c|c bạn biết một số ít các kiến thức của môn học trong quá trình 

làm việc chung, kết quả tương đối tốt; nhưng cũng còn nhiều bất cập). 

Môn PPLST đối với bản thân em là vậy đó. Em cảm thấy mình thật hạnh phúc vì 

đ~ được học môn n{y. Gi| như mình được học sớm hơn. Theo như em được biết, tất 

cả các anh chị, các bạn được học đều cảm thấy rất thích môn này. Vậy tại sao nước ta 
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không dạy môn n{y trong trường học? Dĩ nhiên để đưa môn n{y th{nh một môn bắt 

buộc không phải là dễ, chúng ta phải xem xét nhiều vấn đề như đội ngũ, gi|o trình 

cho từng đối tượng, phương tiện máy móc... Em thấy đội ngũ gi|o viên dạy môn này 

quá ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Các thầy bây giờ tương đối đ~ có tuổi, vậy sau này 

ai sẽ l{ người kế tục mấy thầy? Hơn nữa nếu đem |p dụng dạy v{o trường học thì đội 

ngũ gi|o viên lấy đ}u ra. Em tự hỏi tại sao trong quá trình dạy, các thầy không bồi 

dưỡng các nhân tố tích cực để nối bước các thầy, đưa môn n{y phổ biến sâu rộng ở 

nước ta. Còn việc giáo trình dạy, khi dạy cho những đối tượng thuộc các lứa tuổi 

khác nhau, các cấp học khác nhau, thì giáo trình có mức độ khó và thay đổi khác 

nhau. Theo ý kiến của em, chúng ta nên dạy môn này ngay khi c|c em đi học. Vì lúc 

nhỏ l{ lúc n~o đang ph|t triển, nếu can thiệp ngay lúc đó, chắc chắn sẽ có hiệu quả 

cao.. Tuổi nhỏ thì mình áp dụng cái nhỏ. Chẳng hạn, đối với lớp 1, chúng ta sẽ dạy các 

em cách sắp xếp vở sách, cách giữ gìn chúng sao cho tốt nhất và kích thích, dẫn dắt 

các em tạo ra c|c đồ chơi đơn giản hoặc cách sử dụng các dụng cụ đơn giản hàng 

ngày, cái nào nên dùng, cái gì không nên dùng, hoặc cách xử lý một tình huống (như 

mẹ cho em tiền em sẽ làm gì, em sẽ l{m gì để được mẹ khen, nếu bị mẹ mắng em sẽ 

làm gì...). Nói chung chúng ta sẽ tăng cường khả năng s|ng tạo của các em bằng 

những vấn đề nhỏ nhặt, đơn giản và thiết thực trong cuộc sống hàng ngày. Bản thân 

em ngay từ khi còn nhỏ, còn nằm trên lưng tr}u (em ở quê nên lúc nhỏ chăn tr}u!) 

em đ~ có nhiều mơ ước lý tưởng như sẽ tạo ra sấm sét và sử dụng nó, sẽ làm một 

công trình nghiên cứu về sấm sét, về mây... Lúc nhỏ là lúc óc sáng tạo v{ trí tưởng 

tượng của con người bay bổng nhất, tại sao chúng ta không áp dụng nó ngay từ lúc 

đó? Bản thân em nếu l{m được điều gì cho Trung tâm, em sẵn s{ng. Tuy nhiên, đối 

với em, em sẽ kể cho mọi người biết về môn học này và sau này nếu có cơ hội, điều 

kiện, em sẽ đầu tư v{ ph|t triển Trung tâm. 

Trên là những suy nghĩ, t}m tư, l{ những gì em muốn nói, những gì bước đầu em 

gặt h|i được. Hy vọng môn học này sẽ là công cụ đắc lực giúp em học tập, làm việc, 

nghiên cứu tốt hơn. Cuối cùng, em xin chúc Trung tâm ta ngày một phát triển, môn 

PPLST sẽ phổ biến rộng khắp, các thầy sẽ luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và 

thực hiện được những ước nguyện của mình! 

Với em, giờ đ}y em sẽ nói "Eureka" - tìm ra rồi, em đ~ tìm ra được "người trợ 

thủ" đắc lực cho mình - môn PPLST! 

 Nguyễn Thành Hải (sinh viên Trường đại học khoa học tự nhiên, học 

khóa 216): 

Kính thưa c|c Thầy! 
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Tâm trạng của em lúc n{y khi đặt bút viết bản thu hoạch thật tr{n đầy cảm xúc, 

em không biết mình sẽ bắt đầu ra sao nữa. Mặc dù trong quá trình học em đ~ cố gắng 

sắp xếp c|c ý sao cho th{nh “hệ thống” nhưng lúc n{y đ}y thì em lại thấy bối rối quá. 

Có rất nhiều điều mà em muốn viết cho các Thầy. Em biết các Thầy sẽ cười khi em 

nộp bản thu hoạch kiểu viết như thế này, vì nó giống một bức thư hơn l{ một bản thu 

hoạch một môn học nghiêm túc. Nhưng c|c Thầy ơi, em đ~ suy nghĩ kĩ lắm rồi chỉ có 

hình thức như thế này em mới dễ dàng bộc lộ hết những cảm nhận, suy nghĩ của em 

về môn học. 

Các Thầy biết không, nếu mà các Thầy hỏi các học viên là sau khóa học này, các 

học viên cảm nhận thấy môn học “Phương ph|p luận sáng tạo” (PPLST) như thế nào 

thì em sẽ không ngần ngại mà trả lời ngay, rằng: “Một môn học tuyệt vời!”. Bởi lẽ 

môn học PPLST đ~ cho em một “cảm xúc người” nhất. Chưa bao giờ em lại được học 

một môn học mà em lại cảm thấy: tự tin, lạc quan, yêu đời và yêu cuộc sống đến thế. 

Mặc dù em đang học Trường đại học khoa học tự nhiên, nhưng lại chính các môn gọi 

l{ “tự nhiên” ấy lại xói mòi dần cái xúc cảm “tự nhiên” của con người. Suốt ngày lên 

giảng đường, em chỉ quanh quẩn nhồi sọ những kiến thức rập khuôn của các thầy, cô 

đi trước, kể cả lúc học thực hành. Sự sáng tạo là gì, nó nằm ở đ}u thì em chẳng hề 

hay biết. Chỉ biết rằng cứ nhớ cho được nhiều, nhớ cho được l}u v{ được mau là làm 

được mọi việc, là tài giỏi. Một suy nghĩ m{ đến bây giờ em mới biết là sai lầm. Còn 

trước đó, đấy như l{ một phương ph|p l{m việc, giải quyết vấn đề của em. Bỗng một 

hôm, một thế giới kh|c đầy màu nhiệm đ~ hiện ra trong mắt em, đó l{ Trung t}m 

Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật (TSK). Buổi học đầu tiên em được nghe Thầy Dũng giảng 

thế nào là vấn đề, thế nào là sáng tạo, thế n{o l{ đổi mới… Có lẽ buổi học hôm ấy sẽ 

mãi là buổi học đ|ng nhớ nhất trong đời em, bởi lẽ trong em khi đó có một sự biến 

chuyển quá lớn về suy nghĩ. Khi kết thúc buổi học, em hạnh phúc vui sướng tột cùng 

như thể một người đang ch|y kh|t đi trên sa mạc mà bắt gặp được dòng suối mát 

trong vậy. Ôi! Không ngờ thì ra sáng tạo từ trước đến giờ mình cứ tưởng là sự diệu 

kì bẩm sinh thì nay nó lại gần gũi, th}n thiện đến thế. Thì ra ai cũng có thể làm sáng 

tạo được cả và mọi người đều chứa đựng một nguồn ý tưởng cực kỳ phong phú và vô 

tận mà không hề hay biết. 

Các Thầy biết không, trước khi đến với PPLST, khi còn học phổ thông khoảng hồi 

lớp 9, em cứ suy nghĩ tự hỏi rằng: Thiên tài từ đ}u m{ có? Liệu con người bình 

thường có thể trở th{nh thiên t{i được hay không? Câu hỏi ấy cứ đeo đuổi trong suy 

nghĩ của em. Đi đ}u, đến đ}u, gặp bất cứ điều gì m{ có liên quan đến hai chữ “thiên 

t{i” l{ em chộp ngay liền với hy vọng sẽ tìm ra được câu trả lời. Những nơi m{ em 

tìm đến đầu tiên l{ thư viện và nhà sách. Và kể từ đó những nơi ấy luôn là chốn lui 



 Chương VII: Một số việc làm liên quan đến xây dựng những người hạnh 
phúc ở Việt Nam và một số kết quả 

 

 

297 

tới thường xuyên của em. Nhiều đứa bạn cứ bảo em là con mọt s|ch nhưng em chẳng 

quan t}m gì đến tụi nó nói cả. 

Và cuốn s|ch đầu tiên em được đọc mà cảm thấy t}m đắc khi đó l{ cuốn “Kim chỉ 

nam trong học tập” của tác giả Nguyễn Hiến Lê. Nhưng lúc đó em chưa hiểu nhiều, 

thấy tác giả khuyên c|i gì l{ em đem |p dụng y chang như vậy, chẳng biết phạm vi áp 

dụng hay hoàn cảnh áp dụng cụ thể. Nên cũng cũng có c|i tốt thật, thấy mình tiến bộ, 

nhưng cũng có c|i l{m ho{i m{ chẳng bao giờ thấy kết quả. Càng ngày em càng mở 

rộng phạm vi đọc sách của mình hơn, nhưng m{ c}u trả lời cho câu hỏi ấy thì vẫn 

chưa tìm ra. Thế là sự chán nản bắt đầu xuất hiện, em tự lý luận: Edison đ~ nói rồi, 

thiên tài là 95% sự nỗ lực v{ 5% l{ t{i năng, nên cho dù con người chúng ta đ~ cố 

gắng bao nhiêu đi chăng nữa mà thiếu cái 5% ít ỏi thiên phú ấy thì cũng chẳng bao 

giờ có thể trở th{nh thiên t{i được. Mơ ước của em dần bị dập tắt… 

Lên đại học, em quên đi chuyện đó v{ cứ lao vào việc học để giành giựt lấy điểm 

số. Với quan niệm điểm số là tất cả, rồi đến một ngày, ở trường tổ chức lễ trao giải 

thưởng “SV nghiên cứu khoa học” thì em mới được một anh đạt giải thưởng cao nhất 

mách cho là anh đ~ từng học qua lớp PPLST ở TSK ngay trong trường. Nhưng lúc đó 

em vẫn chưa biết TSK nằm ở dãy nào, phòng nào cả. Đến khi chính em phải bắt tay 

vào nghiên cứu đề tài thi và gặp quá nhiều khó khăn, nhiều vấn đề cần giải quyết và 

ra quyết định, thế là em nhớ lại TSK và vào trang web của trường tìm thử xem. Quả 

thật như bắt được vàng, em vui mừng lắm lắm. TSK nằm ở phòng B31 và em liền lên 

phòng TSK xin đăng ký học ngay. Thủ tục thật dễ dàng. 

Thưa c|c Thầy, nếu mà trả lời sau khóa học sơ cấp n{y em thu được những gì 

mới và ích lợi thì em phải thốt lên rằng: mới đến 99%, còn ích lợi thì không sao mà kể 

hết. Hầu như c|c mục n{o trong “cuốn s|ch v{ng” đều là mới đối với em. Tuy có cái 

không mới về nội dung chẳng hạn như l{ ba quy luật biện chứng của Triết học nhưng 

nó lại mới về hình thức tiếp cận, thể hiện và áp dụng. Còn về tính ích lợi, mặc dù 

không phải nội dung nào học được em đều vận dụng được hết cả (nhiều khi nó khó 

vận dụng qu|!) nhưng đối với một số mục thì em đ~ vận dụng được v{ đ~ đem lại 

những kết quả ngay tức khắc trong nhiều vấn đề, nhiều công việc khác nhau. 

Các Thầy có muốn nghe em kể không nào? 

Được rồi, bây giờ em sẽ kể lại cho các Thầy nghe nhé: 

Đầu tiên là những khái niệm. Nhờ những khái niệm đầy đủ, chính xác mà các 

Thầy cung cấp, bây giờ thì em đ~ hiểu hơn về “s|ng tạo”, “đổi mới”, “vấn đề”, 

“phương ph|p”, “hệ thống”, “nền kinh tế tri thức”, “tính ì”… Chính nhờ được hiểu rõ 

r{ng như vậy nên khi làm việc em luôn luôn định hướng, xem xét vấn đề đầy đủ hơn 
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mà quan trọng nhất là sự tự tin, tỉnh t|o để bắt tay vào giải quyết vấn đề. 

Tiếp theo là những thủ thuật dùng để khử các mâu thuẫn vật lí, rồi c|c phương 

pháp tích cực hóa tư duy l{m cho năng suất ph|t ý tưởng tăng lên rất nhiều lần. 

Nhiều khi em cảm thấy mình trẻ ra hơn nhiều mặc dù mình đang l{ tuổi trẻ, bởi có 

nhiều ý tưởng nảy sinh em cảm thấy rất ngây ngô, tự nhiên m{ trước đ}y chỉ khi 

mình còn rất bé mới có được điều đó. V{ sau đ}y em xin liệt kê một số kết quả mới và 

ích lợi của em nhé: 

- Nếu trước đ}y mục đích học tập của em l{ điểm số thì bây giờ l{ hướng đến sự 

sáng tạo, từ đó em cảm thấy nhẹ nh{ng hơn, yêu cuộc sống hơn. 

- Nếu trước đ}y người ta nói xấu em là em hay tức giận, thù ghét thì bây giờ em 

đ~ bình tĩnh v{ tỉnh t|o hơn, từ đó em cảm thấy nhẹ nh{ng đầu óc, mà xem xét có 

đúng không để sửa sau. (Vì nhờ có tư duy hệ thống) 

- Nếu trước đ}y em hay chơi với những người bạn hợp tính mình thôi và xa lạ 

với những người mà mình có ác cảm thì bây giờ em đ~ hòa đồng, vui vẻ với mọi 

người hơn, từ đó em được mọi người yêu quý em hơn, có được nhiều sự giúp đỡ hơn. 

(Vì nhờ có tư duy hệ thống) 

- Nếu trước đ}y em không quan t}m với việc tóm tắt, minh hoạ bằng hình vẽ, 

biểu đồ thì bây giờ em đ~ kh| quen v{ thích thú với việc làm này, từ đó em nhớ lâu 

hơn, hiểu vấn đề dễ d{ng hơn. (Vì nhờ có TRIZ) 

- Nếu trước đ}y (nếu có) em luôn đòi hỏi mình sáng tạo thì chỉ biết có sáng tạo 

trong chuyên môn thôi, thì bây giờ sự sáng tạo đã mở rộng ra không biên giới, và gần 

gũi nhất là những vấn đề s|t sườn như sắp xếp dụng cụ học tập, tổ chức thời gian, 

công việc trong ngày, thực hiện các mối quan hệ bạn bè, trong gia đình… Kết quả là 

sự thoải mái, vui vẻ trong cuộc sống tăng lên v{ mình càng tự tin hơn. (Vì nhờ hiểu 

các thủ thuật) 

- Nếu trước đ}y em ít khi nghĩ đến chuyện dự phòng thì bây giờ em đ~ thận 

trọng dự phòng tốt hơn, cụ thể là trong việc sắp xếp thời gian, công việc, chuẩn bị thi 

cử… (Vì nhờ hiểu các thủ thuật) 

- Nếu trước đ}y em chẳng biết kể chuyện vui, có óc khôi hài gì cả thì bây giờ em 

đ~ cố gắng tập luyện nó rồi, bước đầu làm khá tốt, từ đó cuộc sống thêm vui vẻ, bạn 

bè thêm thân thiện, nhiều người thích mình hơn. (Vì nhờ hiểu được quy luật của các 

mẩu chuyện vui cười) 

- Nếu trước đ}y em gặp vấn đề gì thì phần lớn là em chỉ có hiểu theo một chiều, 

cứ dựa vào trí nhớ của mình là chính, hiếm khi phân tích kỹ c{ng, nhưng b}y giờ thì 
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em đ~ l{m quen được với việc giải quyết vấn đề và ra quyết định theo mẫu TRIZ. Kết 

quả là giải quyết được vấn đề với lời giải tốt nhất có thể. 

Cụ thể vấn đề sau: 

Trước khi đến với PPLST, em có gặp vấn đề về đề tài nghiên cứu khoa học, đầu 

tiên là việc chọn đề t{i n{o. Em có đến 3 đề tài và cả 3 đều đ~ được làm bài tổng quan 

tài liệu. Em cần chọn ra một hoặc hai đề tài thích hợp nhất. Lúc đó em cứ phân vân 

ho{i, c|i n{o cũng hay cả. Thế rồi, chỉ sau 2 tuần được học PPLST, em đ~ có được 

định hướng phân tích lựa chọn b{i to|n ưu tiên, v{ tho|t khỏi tính ì của mình để 

sáng suốt lựa chọn đề tài phù hợp nhất. Cuối cùng em đ~ ra quyết định là chọn làm 2 

đề tài trong số 3 đề tài. Một đề tài sẽ được tiến h{nh l{m trước có khả năng thu được 

kết quả nhanh để tạo điều kiện thuận lợi cho việc l{m đề tài thứ hai khó hơn. Hai đề 

t{i đó l{: c|c hoạt chất kháng sinh thực vật v{ g}y ung thư ở chuột. 

Sau khi đ~ chọn được đề tài rồi thì trong mỗi đề tài lại xuất hiện những bài toán 

mới cần giải quyết. C{ng đi s}u v{o thì tính khó c{ng cao v{ nhiều lúc thông tin cứ 

đan chéo nhau, mờ mịt không lần ra được lối đi. Nhưng mới vừa đ}y thôi em đ~ cố 

gắng vận dụng hết những thủ thuật, phương ph|p m{ c|c Thầy đ~ dạy em, nhất là 

cách giải quyết vấn đề và ra quyết định TRIZ. Và xin báo tin vui cho các Thầy là nhờ 

có c|c phương ph|p của các Thầy mà giờ đ}y em đ~ l{m chủ được tình huống, lần ra 

được định hướng cho cách phát triển đề tài. Hy vọng trong thời gian không xa nữa, 

em sẽ có dịp báo cáo kết quả cụ thể cho các Thầy. 

Các Thầy biết không, trong số các bài toán ở trên có một b{i to|n m{ em đ~ giải 

được nhờ vận dụng rất tốt PPLST mà em t}m đắc nhất là việc thiết kế “mô hình lồng 

chuột để g}y mê v{ g}y ung thư”. C|c Thầy có biết vì sao không, bởi vì đề t{i ung thư, 

nhất l{ g}y ung thư trên động vật sống thì ở nước Việt Nam chúng ta rất hiếm người 

có thể l{m được (có nhiều lí do: thiếu kinh phí, thiếu kỹ thuật, trang thiết bị, hóa 

chất…) m{ nước ngo{i thì người ta lại bảo mật kỹ thuật nên vấn đề g}y ung thư 

trong phòng thí nghiệm là rất khó ở nước ta. Em và nhóm bạn, và một số thầy cô 

trong khoa Sinh học đ~ xin được nguồn kinh phí từ nước ngo{i để tiến h{nh l{m đề 

t{i ung thư, nhưng về kỹ thuật thì chúng ta phải tự làm. Trong kỹ thuật thì có việc 

thiết kế chiếc lồng g}y mê v{ g}y ung thư. M{ c|c Thầy biết không, hóa chất gây ung 

thư (DMPA v{ TPA) l{ những hóa chất cực kỳ độc, người làm thí nghiệm mà hít phải 

cỡ khoảng vài microgram (1 phần triệu của gram) thôi l{ đ~ bị ung thư ngay lập tức 

và hầu như không có thuốc chữa! Vì vậy phải làm trong phòng thí nghiệm có mức an 

toàn cấp 2 trở lên. Chính những yêu cầu gắt gao đó m{ việc thiết kế chiếc lồng chuột 

phải làm sao vừa đạt được mục đích m{ lại an to{n đối với người làm thí nghiệm. 
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Trong khi em thì lại chẳng phải học chuyên ngành thiết kế kỹ thuật. Thế là buộc em 

phải vận dụng đến các thủ thuật để giải quyết bài toán này. Cuối cùng em cũng đã 

cho ra đời được một chiếc lồng thích hợp. Em rất tiếc là vì chuyện bảo mật quy trình 

nên em không cho các Thầy xem chiếc lồng do em thiết kế như thế n{o được. Hy vọng 

l{ sau khi đề t{i n{y được nghiệm thu và công bố em sẽ cho các Thầy xem ngay. 

Và còn rất nhiều những vấn đề kh|c em cũng giải quyết theo kiểu TRIZ v{ đều 

cho kết quả tốt. Và mỗi khi giải quyết xong một vấn đề n{o đó l{ em sướng rơn lên, 

thật là không có từ ngữ nào diễn tả cho hết các cảm xúc thành công của sự sáng tạo. 

Mỗi lần như vậy em lại nhớ đến lớp học TSK, nhớ đến các Thầy, người đ~ chỉ đường 

vẽ lối cho tư duy chúng em. Tuy sự thành công ấy l{ chưa nhiều v{ chưa có gì l{ vĩ 

đại cả nhưng đó l{ những niềm cổ vũ động viên tinh thần em rất lớn, chưa bao giờ 

em lại tự tin ở chính mình đến như vậy các Thầy ạ. 

Thưa c|c Thầy, nhớ về PPLST, em không thể n{o quên được cái không khí học 

tập sôi nổi, thoải mái ở lớp học TSK m{ chưa bao giờ em thấy được ở một lớp học 

bình thường. Không hôm nào lớp học lại vắng đi những tiếng cười, lời phát biểu từ 

phía học viên. Ngồi học từ lúc 17h30 đến tận 21h00, cái giờ của những buổi cơm tối, 

mặc dù cả một ngày học ở trên trường rồi, bụng thì rất đói nhưng cứ được nghe các 

Thầy giảng v{ mình được tham gia ph|t ý tưởng là em chẳng hề biết đói l{ gì nữa. Có 

được sự cuốn hút ấy, chính là nhờ phần lớn ở kỹ năng sư phạm rất thành thạo, khéo 

léo của các Thầy. 

 Đ{o Trí Dũng (sinh viên, học khóa 218): 

Em đ~ thu hoạch được những cái mới và ích lợi rất lớn so với trước khi học môn 

PPLST: là lần đầu tiên em biết được sự sáng tạo l{ gì v{ l{m c|ch n{o để có những 

suy nghĩ s|ng tạo (trước đ}y em thường hay bắt chước người khác), và nhờ nó em 

khắc phục được tính thiếu tự tin (và cả tự tôn của mình). Tất cả mọi việc giờ đ}y em 

suy nghĩ đ~ có chiều sâu. Cái lớn nhất mà em thu hoạch được là dần dần em cảm 

thấy tự tin hơn trước nhiều. 

Lúc đầu em cảm thấy áp dụng nó hơi khó khăn một tí (dường như PPLST tr|i với 

tất cả những điều em suy nghĩ trước kia), bản tính em dần từ cộc cằn, thô lỗ đ~ 

chuyển sang biết tôn trọng và dễ tính hơn. (Có lúc bạn bè nói đùa rằng: Sao dạo này 

tự nhiên dễ tính thế? Bộ có bạn gái rồi hả?)… 

 Văn Ho{ng Khải (sinh viên, học khóa 219): 

Tôi là học viên của khóa 219, sau khi theo học môn “Phương ph|p luận sáng tạo” 

thì tôi có những suy nghĩ sau: 
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Trước khi theo học môn này, tôi hoàn toàn không biết có môn học dạy người ta 

cách sáng tạo và giải quyết vấn đề gặp phải trong khoa học cũng như trong cuộc 

sống đời thường. Lúc bấy giờ, để giải quyết các vấn đề mình gặp phải tôi thường phải 

“mò mẫm” để tìm hướng giải quyết hay dựa vào bản tính của mình để giải quyết, 

thường thì vấn đề vẫn được giải quyết nhưng tốn nhiều thời gian hay đạt kết quả 

không như mình mong muốn, còn có khi nghiêm trọng hơn l{ vấn đề không giải 

quyết được hay làm nảy sinh nhiều vấn đề khác nữa. Khi thấy người khác có thể giải 

quyết các vấn đề một cách rất suôn sẻ, đạt kết quả như họ mong muốn thì tôi thật sự 

thán phục họ v{ mong ước mình cũng được như vậy. Qua các bạn bè của mình, tôi 

biết được một c|ch “đại kh|i” l{ tại Trường đại học khoa học tự nhiên có dạy một 

môn học có tên “Phương ph|p luận sáng tạo” v{ họ nói môn học này rất hay nhưng 

cũng rất khó. Nhưng lúc bấy giờ các vấn đề tôi gặp phải không đòi hỏi tôi phải giải 

quyết hoàn toàn hay phải đạt được kết quả nên khi gặp phải vấn đề khó không giải 

quyết được tôi thường bỏ qua một bên hoặc nhờ người khác chỉ dẫn và chấp nhận 

kết quả. Nhưng khi bắt đầu bước ch}n v{o đại học và sắp phải làm luận văn tốt 

nghiệp thì hàng loạt các vấn đề khó khăn nảy sinh đòi hỏi tôi phải tự mình giải quyết, 

không thể dựa v{o ai được và nếu giải quyết không tốt hay không đạt được kết quả 

như mình mong muốn thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai sau n{y. C|c vấn đề 

này cứ mãi ẩn hiện trong đầu tôi trong suốt một thời gian khiến tôi không tài nào 

học hành và sinh hoạt như bình thường, và nó ngày càng ảnh hưởng rõ đến kết quả 

học tập bởi tôi không biết phải giải quyết các vấn đề đó như thế nào. Cảm giác của 

tôi lúc bấy giờ như một con thuyền lênh đênh mất phương hướng đang bị lạc giữa 

biển khơi, cảm giác này thật sự khó chịu. Trong một buổi s|ng, đang xem trang 

quảng cáo của báo Tuổi Trẻ thì tôi đọc được phần quảng cáo của Trung tâm Sáng 

tạo Khoa học-kỹ thuật (TSK) mở lớp chiêu sinh môn “Phương ph|p luận sáng tạo” 

trình độ sơ cấp thì trong đầu tôi những gì các bạn tôi nói với tôi trước đ}y về môn 

học này lập tức lóe lên và tôi quyết định đăng ký theo học. Sau thời gian theo học, với 

sự chỉ dạy tận tình và các ví dụ minh họa thực tế thì tôi đ~ tiếp thu được môn học và 

tôi đ~ dùng nó v{o giải quyết các vấn đề tôi gặp phải. Bước đầu áp dụng có nhiều khó 

khăn v{ có cảm gi|c không được tự nhiên nhưng c|c vấn đề lần lượt được giải quyết, 

có một số kết quả đạt được hơn cả những gì tôi mong đợi. Giờ đ}y khi gặp các vấn đề 

khó khăn tôi không còn mất phương hướng và mất tự tin, bởi tôi đ~ có trong tay “la 

b{n” hay “sao bắc đẩu” chỉ đường. 

Sau khi học xong môn “Phương ph|p luận sáng tạo” tôi cảm thấy mình tự tin và 

phấn chấn hẳn lên bởi bây giờ tôi không sợ khi gặp các vấn đề, vì giờ tôi không 

những giải quyết được chúng mà còn biết c|ch “tr|nh chúng” (tr|nh l{m nảy sinh 
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thêm các vấn đề khác). Tôi thấy môn học này cần được giảng dạy ở nước ta trên diện 

rộng và cho nhiều lứa tuổi, môn học này nên dạy khi các em nhỏ mới bắt đầu đến 

trường bằng c|c trò chơi mang tính s|ng tạo cao, khi lớn đủ trình độ để hiểu biết thì 

dạy s}u hơn về lý thuyết. Có l{m như vậy thì những người học môn này từ nhỏ sẽ dễ 

dàng ứng dụng vào thực tế và hiểu rõ hơn về nó do có thời gian dài tiếp xúc. Đối với 

bản thân tôi do tiếp xúc với môn học n{y hơi trễ nên khi áp dụng nó vào thực tế cũng 

gặp nhiều khó khăn do suy nghĩ cũ đ~ th{nh nếp, nhưng tôi hy vọng mình trong 

tương lai có thể áp dụng tốt những gì đ~ học đặc biệt sắp tới là trong luận văn tốt 

nghiệp. 

 Trần Huỳnh Tường Minh (sinh viên, học khóa 249): 

Sau khóa học, em có những cảm nhận sau: 

Khi bắt đầu tham gia khóa học “Phương ph|p luận Sáng tạo” cũng l{ lúc tinh 

thần của em đang rất suy sụp vì việc học ở trường. Có thể các thầy không tin, nhưng 

đó l{ sự thật. Là một sinh viên nhưng em thấy mỗi ngày đến giảng đường cũng giống 

y như lúc học phổ thông. Và mặc dù đ~ có rất nhiều cố gắng, tích cực trong học tập 

nhưng kết quả thì rất tệ. Thật sự em rất hoang mang, liệu việc học hôm nay có ích lợi 

gì cho công việc mai sau không? Lúc đó em nghĩ l{ vì những gì thầy giảng trên lớp 

quá xa thực tế, cứ như em đang học lý thuyết suông của một gi|o ph|i n{o đó chứ 

không phải là một môn khoa học. Ngay cả khi đọc được một mẩu tin trên báo có liên 

quan đến ngành học của mình, vậy m{ em cũng không xử lý thông tin đó một cách có 

hiệu quả, thậm chí là rất thờ ơ với nó. 

Em thật may mắn vì đ~ được học lớp Phương ph|p luận sáng tạo vì trước khi 

“thấm” được hai chữ sáng tạo, trước khi lãnh hội được những kiến thức do thầy 

truyền thụ, thì em đ~ học được một điều hết sức quan trọng đó l{ tinh thần làm việc, 

nghiên cứu khoa học của các thầy. Thật sự đó l{ nguồn động lực hết sức to lớn đối 

với em. Ng{y trước thầy phải gặp những khó khăn khắc nghiệt hơn, vậy hôm nay 

những vấn đề mà em gặp phải có đ|ng l{ bao. Em xin ch}n th{nh cảm ơn quý thầy vì 

hôm nay “ngọn lửa nhiệt tình học tập, nghiên cứu” trong em lại “bùng ch|y”. 

Trước đ}y, em l{ người có trí tưởng tượng phong phú, thậm chí những người 

xung quanh rất ngạc nhiên về điều n{y. Nhưng ai cũng bảo đó những chuyện trên 

m}y, tưởng tượng để làm gì? Thế là những năm gần đ}y mỗi khi tưởng tượng đến 

điều gì, em lại tự nói với mình “thôi đi, ngốc qu|”. B}y giờ em đ~ biết trí tưởng tượng 

có ích lợi như thế n{o, dùng trong trường hợp n{o v{ dùng như thế n{o cho đúng. 

Ngo{i ra, trước đ}y, mỗi khi nói chuyện với người khác, em lại có kiểu nghe phán xét, 

chẳng những bỏ lỡ nhiều cơ hội mà còn không hoàn thiện được chính mình. Bây giờ 
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em đ~ biết được khi nghe phải nghe như thế nào cho có lợi. 

Nếu nói những ích lợi của khóa học, thì có lẽ trong phạm vi một bản thu hoạch 

không thể nói hết, không thể liệt kê hết. Vì môn học n{y đ~ đi v{o cuộc sống của em 

từ việc đọc b|o, đến việc cư xử với mọi người xung quanh, v.v… Em đ~ giải quyết 

được những vấn đề s|t sườn nhất. 

Em đang dự định sẽ dùng 40 thủ thuật để đề ra những giải ph|p trong đề tài 

nghiên cứu khoa học m{ em đang ấp ủ. Em đang tìm thêm t{i liệu để chứng minh 

rằng giải ph|p mình đưa ra l{ mới và nhất là phải có hiệu quả. 

Nếu muốn môn học n{y được phát triển một cách có quy củ, nhất thiết phải có sự 

tham gia của Bộ giáo dục, của Chính phủ. Hiện nay môn học n{y đ~ được công nhận 

nhưng có vẻ như những người có trách nhiệm lại không “mặn m{” gì lắm. Hiện nay sĩ 

số của lớp học cũng chỉ có hạn, em không biết quý thầy đ~ nghĩ đến hình thức đ{o tạo 

từ xa chưa, nhưng quả thật hiện nay cung chưa đ|p ứng được cầu. Em đ~ từng giảng 

lại một số điều em t}m đắc cho đứa em gái 12 tuổi, thật bất ngờ l{ nó đ~ sử dụng để 

giải quyết một bài toán số học của phổ thông v{ nó đ~ dùng ngôn ngữ của môn học 

để giải thích lại cho em. Thú thật em nghĩ việc dùng ngôn ngữ của môn học để trình 

bày rất l{ khó, v{ em đang rất cố gắng để thực hiện được điều đó. Vậy mà một học 

sinh lớp 7 lại rất bình thản và hăng hái dùng giống như dùng kéo để cắt giấy, chứ 

không xé bằng tay, cũng không phải dùng máy móc nào ghê gớm lắm. Em nghĩ môn 

học n{y nên đưa v{o chương trình của học sinh phổ thông cơ sở. Vì ở lứa tuổi này 

các em tiếp thu rất tốt v{ như vậy các em có nhiều thời gian luyện tập thuần thục 

ngay từ nhỏ. 

Em được thông tin chiêu sinh từ báo Tuổi Trẻ, nhưng điều l{m em chú ý đến mẩu 

tin quảng cáo này là trong một lần đi lộn lớp (lẽ ra em học Tin học) em đ~ biết đến 

TSK. V{ khi đến Trung tâm tìm hiểu, em quyết định ghi danh khóa học này. 

Cuối cùng, em xin ch}n th{nh c|m ơn quý thầy và xin gởi đến quý thầy lời chúc 

sức khỏe, hạnh phúc. 

 Nguyễn Bình Phương Nh}n (sinh viên khoa Hóa, Trường đại học khoa 

học tự nhiên, học khóa 263): 

Trước khi học môn Phương ph|p luận sáng tạo thì bản thân em gặp phải rất 

nhiều vấn đề và mâu thuẫn không thể nào lý giải một c|ch chính x|c cũng như giải 

quyết được v{ điều này làm em cảm thấy rất khó chịu, mất nhiều thời gian. Ví dụ như 

từ chuyện gia đình, mối quan hệ giữa em với mọi người xung quanh và ngay chính 

trong việc học của em. Em từng có một thời gian nhận thấy rằng khi mình làm tốt 
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việc này thì việc kia lại nảy sinh vấn đề. Việc này cứ lặp đi lặp lại như một chu kỳ đến 

nỗi em có thể dự đo|n trước được nhưng lại không cách nào khắc phục được. 

Em không phải là một người giỏi nhưng cũng không đến nỗi quá kém do đó một 

khi không thể tự giải quyết được vấn đề gì thì em không thể nào chấp nhận được. 

Hơn nữa vấn đề của em nảy sinh ngày càng nhiều đến nỗi em không thể nào kiểm 

soát hết được. Chính vì vậy học được môn học này có thể xem như em đ~ tìm được 

cho mình lời giải. Mặc dù em chưa d|m nói mình đ~ giải đúng ho{n to{n nhưng em 

có thể dám chắc một điều mọi vấn đề của em giờ đ}y đều được suy nghĩ v{ l{m theo 

một cách có hệ thống v{ phương ph|p. 

Sau đ}y l{ một số điều em có thể nói l{ mình đ~ th{nh công khi |p dụng môn học 

này. Trong số rất rất nhiều bài toán nảy sinh như gia đình, bạn bè, học tập… em đ~ 

chia nhỏ các vấn đề, chọn vấn đề ưu tiên để giải quyết trước v{ theo phương ph|p do 

mình lựa chọn chứ không thử và sai hay là làm một cách không có ý thức và suy nghĩ 

rõ r{ng. Điều n{y trước kia em chưa từng làm, khi có vấn đề thì em cứ lao vào giải 

quyết một lúc, dẫn đến nhiều khi không có việc gì thành công một cách tuyệt đối. Cụ 

thể trong bài toán gia đình, có thể nói gia đình của em bây giờ rất vui vẻ, hạnh phúc, 

tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Em đ~ biết suy nghĩ theo không gian hệ thống để từ 

đó điều khiển mọi suy nghĩ v{ h{nh động của mình, cái gì nên làm thì làm và lúc nào 

em cũng ưu tiên cho hệ trên l{ gia đình. Chuyện gì mà có khả năng ảnh hưởng lớn 

đến trạng thái của hệ thống em luôn tìm mọi cách tránh hay hạn chế đến mức tối đa 

để hệ luôn giữ trạng thái ổn định. 

Trong bài toán mối quan hệ với bạn bè, thầy, cô và những người xung quanh. Em 

cảm thấy mối quan hệ này giờ đ}y rất trọn vẹn. Chỉ dùng một vài thủ thuật mà hiệu 

quả đem lại không thể n{o tưởng tượng được. Thành công nhất là phân nhỏ, gây 

ứng suất sơ bộ và thực hiện sơ bộ… giờ đ}y có thể nói hình ảnh của em trong mắt 

mọi người đ~ không còn như trước kia! Em biết c|ch hòa đồng, chia sẻ với bạn bè 

trong công việc học cũng như vui chơi. Hơn nữa em cũng đ~ mạnh dạn làm quen với 

nhiều bạn v{ bước đầu mạnh dạn khi muốn hỏi bài hay nói chuyện cùng thầy, cô. 

Bài toán về việc học và chính bản th}n em. Em đ~ biết cách dự phòng, chia nhỏ 

không học dàn trải, thực hiện sơ bộ… Từ đó em có thể tìm thấy lại sự tự tin và những 

ước mơ ng{y n{o. Có thể nói chỉ trong thời gian ngắn thì hiệu quả chưa thể thấy 

được nhưng em tin chắc những gì mình đang l{m l{ ho{n to{n đúng v{ kết quả sẽ 

đến với em. 

Tóm lại, em có thể nói một điều rằng mỗi một điều em học được đều rất mới và 

giá trị của nó mang lại không sao kể xiết. Điều đó đ~ khiến em tuy đ~ được học một 
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lần rồi những em vẫn muốn được nghe lại những lời dạy của thầy và lần này em sẽ 

thay đổi cách thức tiếp thu. Em vui khi biết mình còn nhiều điều vẫn chưa được học 

hết và mừng vì mình đ~ không bỏ lỡ bất cứ những điều gì thầy dạy… Dù có những 

điều không thể nào áp dụng ngay lập tức được. 

 Bùi Thị Kim Hoa (sinh viên, học khóa 263): 

Phương ph|p luận sáng tạo giải quyết vấn đề và ra quyết định là môn học đối với 

em vô cùng bổ ích vì mỗi chúng ta mỗi lần đưa ra quyết định để giải quyết một vấn đề 

n{o đó thì thường không để ý v{ không có thói quen l{ suy nghĩ, đ|nh gi|, xem coi 

mình nên giải quyết như thế n{o để thu được kết quả tốt nhất m{ thường quyết định 

vội vàng rồi thử và sai. Nếu lần n{y không l{m đúng, l{m tốt thì làm lại, cứ thế ta tốn 

rất nhiều thời gian làm, nhiều khi chẳng thu được kết quả như mong đợi, mà nhiều 

khi nó còn tồi tệ hơn trước khi được giải quyết. V{ em cũng vậy, trước đ}y, em 

thường nhìn nhận một vấn đề một cách hời hợt v{ cũng hay vội v~ đưa ra quyết định 

v{ thường hay biện hộ cho mình rằng mình cứ thử coi sao nếu không l{m được đi 

nữa thì mình cũng học được gì và mình có thêm kinh nghiệm, nghĩ thì cũng tạm ổn 

đó nhưng đ}u phải cuộc sống này có ít việc cần chúng ta giải quyết đ}u m{ không 

những nhiều, còn rất nhiều nữa. Với lại nếu vấn đề đó giải quyết không được tốt và 

làm nhiều lần mà không tổn thất về tinh thần và vật chất là bao nhiêu thì còn tạm 

chấp nhận được. Nhưng có nhiều việc chỉ cần giải quyết sai là gây tổn thất rất lớn thì 

ta phải l{m sao đ}y, l{m gì để tr|nh nó đ}y. Đúng thật cuộc sống thì có hàng vạn vạn 

vấn đề cần giải quyết, mỗi ngày ta giải quyết rất nhiều vấn đề và có những vấn đề ta 

giải quyết được chỉ trong tích tắc, nhưng nó lại thay đổi cả cuộc sống của chúng ta. 

Kể từ khi em được học môn n{y em đ~ có rất nhiều thay đổi. Nếu em nói rằng 

môn học n{y đ~ l{m thay đổi cuộc sống của em theo hướng tốt hơn thì quả là em 

không nói dối vì: môn học đ~ giúp em giải quyết tất cả các vấn đề về cuộc sống gia 

đình, về công việc, giao tiếp,… Giờ đ}y em đ~: 

- Giải quyết các vấn đề một c|ch logic v{ nhanh hơn. 

- Nhìn sự việc với nhiều hướng khác nhau theo một cách tích cực. 

- Có nhiều ý tưởng nhờ áp dụng 40 nguyên tắc sáng tạo cơ bản. 

- Không sợ sự thay đổi vì bây giờ em đ~ biết ứng phó với những đổi thay. 

Những người xung quanh họ ngạc nhiên về thay đổi của em, họ đ~ thắc mắc và 

em đ~ nói rằng em được như vầy là nhờ vào môn học n{y. Em đ~ giới thiệu cho 

những người mà họ thắc mắc về sự thay đổi của em về môn học, họ tỏ ra rất ngạc 

nhiên, họ hỏi lại em rằng ở Việt Nam cũng có dạy môn này sao, nếu có sao không thấy 
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thông tin gì hết vậy. Thậm chí có những bạn đ~ v{ đang học tại Trường đại học khoa 

học tự nhiên, họ cũng không hề biết rằng tại trường mình lại có môn học này. Em 

thực sự cảm thấy khó hiểu và bức xúc rằng môn học này rất hay thì tại sao lại không 

có nhiều thông tin phổ biến rộng r~i đến cho mọi người. Em được biết đến môn học 

này là nhờ một người bạn. Bạn của em nói sơ qua nội dung của môn học này rằng 

“Khi m{y học xong môn này rồi thì mọi vấn đề, mày đều có thể tự giải quyết một cách 

nhanh, gọn v{ đạt hiệu quả cao v{ đặc biệt nó giúp mày tạo ra nhiều ý tưởng mới 

trong công việc, vì công việc luôn đòi hỏi phải có những ý tưởng mới…” Nó thực sự lôi 

cuốn em, nên em đ~ đăng ký học ngay sau khi nói chuyện với bạn đó v{ bạn của em 

biết đến khóa học này là nhờ một người bạn kh|c đ~ từng học giới thiệu cho. Ban 

đầu em cũng thắc mắc giống như những người bạn đ~ v{ đang hỏi “Tại sao thông tin 

về môn học này lại ít đến như vậy?”… Hầu như những người mà em giới thiệu đến 

môn học này thì họ đều đăng ký học, sau khi học xong họ cũng có cùng suy nghĩ giống 

em rằng môn học này rất hữu ích. 

Em nghĩ rằng môn học này rất quan trọng đối với mỗi chúng ta nhất là những 

bạn còn trẻ (ít nhất l{ đối với những bạn trẻ đang học lớp 12), họ nên được học để 

quyết định đúng con đường họ đi, không phải thử và sai. Tôi mong muốn rằng trong 

một thời gian không xa môn này sẽ chính thức là một môn bắt buộc được dạy và học 

ở bậc phổ thông từ cấp II. 

 Nguyễn Quốc Bình (sinh viên, học khóa 263): 

Cuộc sống trước đ}y theo tôi dường như l{ tr{n ngập những vấn đề rối rắm và 

phức tạp, vô phương giải quyết. Chúng chồng chéo, đan xen trong một mưu toan l{m 

tôi điên lên. Có trời mới biết sự kiên nhẫn được tôi đ|nh gi| cao như thế nào trong 

suốt quãng thời gian một mình lần mò gỡ rối theo cái kiểu thử, rồi sai, rồi trả giá. Có 

những lúc, trong mớ bòng bong tưởng chừng như vô vọng ấy, tôi thấy mình thiếu 

một c|i gì, như một cái la bàn giữa biển rộng mênh mông, như một |nh đèn trong 

đêm trường. V{ đó l{ PPLST, c|i |nh đèn giữa mơ hồ tâm thức mỗi người chúng ta 

được khêu lên sáng rực và huy hoàng. 

PPLST đem đến cho tôi điều quý giá nhất của cuộc sống là hy vọng. Hy vọng, từ 

cái thời thoát ra từ đ|y hộp Pandora, dường như đ~ lạc đường trong cuộc hành trình 

của chính nó đến với chúng ta. Tôi và nhiều người khác nữa đ~ sống như không có 

ng{y mai, vùi đầu vào học hành, công việc, lo toan và phiền muộn. Những cái giá phải 

trả cho việc thử sai đ~ chôn chặt hy vọng vào cái hốc tối tăm nhất của vực Tatarot 

cho đến khi ngọn lửa Prométhée một lần nữa được thắp sáng bởi PPLST. Mỗi ng{y đi 

học là một ngày vui, tôi chỉ hiểu ý nghĩa thực sự của c}u nói đó khi được tiếp xúc với 



 Chương VII: Một số việc làm liên quan đến xây dựng những người hạnh 
phúc ở Việt Nam và một số kết quả 

 

 

307 

môn học n{y. Tôi say sưa với kiến thức mới, mong mỏi đến ngày học để lại được đắm 

mình trong cảm giác khoái trá gọi là sự đam mê. Dư }m sau mỗi bữa học là một xúc 

cảm tuyệt vời mà hy vọng mang lại cho cuộc đời qua mắt tôi. Không còn nữa những 

nút thắt rắc rối của chuỗi các vấn đề xiết nghẹt thở lấy cuộc đời tôi. Bức tranh hoàng 

hôn hấp hối hóa ra là cảnh của bình minh hy vọng soi lấy từng gương mặt người. 

Thế giới quan và nhân sinh quan của tôi đ~ thay đổi đ|ng kể từ lúc tôi nhận ra 

sự có mặt của PPLST. Sáng tạo ở ngay trong ta, thúc đẩy ta về phía thành công. Thế 

giới ù lì trở nên sống động, vận chuyển không ngừng trong không gian hệ thống. 

Người gắn bó với người như c|c yếu tố trong cái hệ to tát kia. Khoảng cách giữa các 

môn học thu mình đến cực điểm của toán tử KTG. Vạn vật thăng trầm trên đường 

cong chữ S, kết thúc để bắt đầu. Vũ trụ hỗn mang dường như điềm tĩnh lại qua cái 

nhìn của 8 quy luật. Sự phát triển ghê người của mọi công việc hóa ra lại là sự cụ thể 

hóa của 40 thủ thuật. Suy nghĩ của tôi rộng mở thênh thang, tự do và mạnh mẽ. 

Nếu có điều gì tôi học được ở PPLST thì đ}y chính l{ khoa học của mọi môn khoa 

học. Nó khái quát mọi thứ của tự nhiên, xã hội v{ tư duy. Đứng cạnh nó toán học phải 

cúi mình vì sự chân xác và triết học cũng phải ngả mũ trước sức bao quát. Các môn 

học khác không còn làm tôi bó tay nhiều như trước. Mọi vấn đề khác sẽ không còn 

gi{y vò tôi theo c|i c|ch đ|ng ghét l}u nay. Tôi học được cách tạo và duy trì hứng 

thú, đặt và giải quyết các vấn đề, suy nghĩ v{ thực hiện các công việc. Mọi thứ dễ hơn 

v{ đ|ng yêu hơn nhiều khi có PPLST. 

PPLST là một bộ môn khoa học tổng quát có thể dùng để phát triển các ngành 

khác, tôi không tìm ra lí do nào ủng hộ cho sự phát triển các ngành khoa học rời rạc 

này mà lại thiếu vắng sự có mặt của PPLST. Tôi không thể hiểu tại sao người ta 

không chịu phổ cập môn học tuyệt vời n{y như một phần của chương trình phổ 

thông. PPLST cần và rất cần được phát triển không chỉ cho những khoa học gia mà 

còn cho cả những con người bình thường nhất của cuộc đời để xã hội vận h{nh như 

cách mà lẽ ra nó phải được công nhận. Mỗi người dù có trình độ nhận thức, quan 

điểm cũng như ng{nh nghề kh|c xa nhau nhưng đều có đủ năng lực để tiếp cận với 

PPLST. 

Kể ra cũng nực cười! Kẻ nào không biết tới PPLST thì hoài nghi, phớt lờ, thậm 

chí khinh rẻ nó; còn người đ~ tiếp xúc với nó, biết nó, hiểu nó thì lại qu| quý nó như 

những bà lão hiếm muộn quý đứa con cầu tự của mình. 

Trước đ}y, tôi đ~ được bố mình cho biết về sự có mặt của một nơi dạy môn học 

có thể dẫn đường tư duy s|ng tạo. Lúc ấy dù rất hứng thú với thông tin n{y nhưng 

phần vì không rõ đ}u l{ nơi dạy môn học này, phần vì e mình chưa đủ tuổi tác, kinh 



Giáo dục và đào tạo: xây dựng những người hạnh phúc 308 

nghiệm cũng như tri thức cơ sở cho môn học này, tôi gác lại nhu cầu đó. M~i đến gần 

đ}y khi bắt gặp mẩu thông b|o chiêu sinh trên b|o, tôi đ~ ngay lập tức biến thông tin 

này thành tri thức và quyết định tham gia lớp học n{y. Đến giờ, tôi vẫn còn rất mừng 

vì mình đ~ có một quyết định sáng suốt như vậy. 

 Cao Thị Thùy Linh (sinh viên, học khóa 265): 

Đối tượng tiền thân: “Cao Thị Thùy 

Linh trước khi học PPLST” 

Đối tượng cho trước: “Cao Thị Thùy 

Linh trong và sau khi học PPLST” 

Làm việc không có phương ph|p, không 

có kế hoạch (nói rõ hơn l{ không biết 

c|ch lên chương trình l{m việc cho bản 

thân, làm việc một cách tự nhiên, tự phát 

v{ đương nhiên l{ suy nghĩ theo kiểu 

“thử v{ sai”), hay bỏ dở công việc giữa 

chừng (do thất bại nhiều và nản chí). 

Biết c|ch x|c định mục tiêu (dài hạn, 

ngắn hạn → vấn đề ưu tiên) v{ hướng 

h{nh động bản th}n đến giải quyết các 

vấn đề (nhằm thỏa mãn mục đích đề ra) 

một cách triệt để. Sử dụng c|c phương 

pháp tích cực hóa tư duy v{ hạn chế “thử 

v{ sai”. 

Đ|nh giá vấn đề (sự việc, con người,…) 

một cách chủ quan hoặc theo chủ quan 

của người khác. 

Nhờ hiểu biết về phạm vi áp dụng mà khi 

nhận định, xem xét vấn đề em đ~ thận 

trọng hơn. Sau khi đ~ xem xét vấn đề 

trong phạm vi áp dụng của nó, em mới 

đ|nh gi| v{ ra quyết định. 

Chẳng bao giờ quan sát những sự vật 

xung quanh. Thế giới, xã hội có gì hay, có 

gì mới cũng chẳng để ý, chẳng quan tâm. 

Sau khi học khái niệm “s|ng tạo” từ 

những dụng cụ học tập, vật dụng trong 

gia đình đến bất cứ cái gì nhìn thấy ngoài 

đường, tất tần tật, đều được em đem ra 

so sánh với đối tượng tiền thân của nó để 

tìm tính mới, tích ích lợi. Thông qua 40 

thủ thuật em còn biết được “How‘d they 

do that?”. Nó không những tạo cho em 

niềm vui m{ còn thông qua đó học được 

rất nhiều điều bổ ích. Thế giới xung 

quanh trở nên thú vị hẳn! Dần dần khi 

bắt gặp thông tin mới em dễ dàng xử lý 

nó hơn. 

Học đ}u quên đó; đọc sách, báo rất nhiều 

mà chẳng nhớ được gì, chẳng thu được 

Vấn đề được giải quyết sau khi học 

PPLST. Cụ thể là dựa vào: quy trình biến 
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kiến thức gì có ích; nắm bắt vấn đề rất 

chậm. Không biết đ{o s}u c|c vấn đề. Kết 

quả học tập không tốt lắm. 

đổi thông tin thành tri thức và các yếu tố 

để hệ tự lập, một số ý khác trong bài học. 

Ngoài ra do tạo được thói quen đ{o s}u 

bài học (mặc dù thực sự em không biết là 

đ~ “đ{o đủ s}u” chưa) nên khi chuyển tác 

phong đó sang giải quyết các bài học trên 

lớp (giảng đường đại học) thì nhận thấy 

việc học hiệu quả hơn. 

Thiếu tự tin trong sáng tạo. Lúc trước em 

cứ nghĩ rằng mình kém thông minh nên 

định lấy cần cù để bù lại. Không bao giờ 

phát biểu hay ph|t ý tưởng (mặc dù cũng 

có những ý tưởng rất độc đ|o ). Đặc 

biệt, chẳng bao giờ mơ ước đến 2 chữ 

“s|ng tạo” do tính ì. 

Tự tin phát biểu ý kiến, ph|t ý tưởng. Do 

suy nghĩ theo quy luật, có cơ chế định 

hướng rõ r{ng nên… không sợ sai. 

Qua sách, báo và những người lớn tuổi 

hơn em học được rất nhiều kinh nghiệm 

sống cũng như c|ch đối nhân xử thế 

nhưng thường sử dụng chúng ngoài 

phạm vi áp dụng, nên lắm khi nẩy sinh 

vấn đề không đ|ng nảy sinh cho cả em và 

những người khác. Chúng gần giống như 

“dốt nát + nhiệt thành → phá hoại”. 

Thông qua hàng loạt bài học về “phạm vi 

áp dụng”, “nhu cầu – h{nh động”, “hiệu 

ứng lan tỏa” v{ “quy luật phát triển hệ 

thống” giờ đ}y em đ~ biết cách dẹp đi sự 

“dốt n|t” của mình. Giải ph|p “win – win 

solution” được em đặc biệt quan tâm. 

Còn rất nhiều điều mới và ích lợi nữa m{ em đ~ thu hoạch được từ khi học 

PPLST nhưng không tiện kể ra đ}y. Điều duy nhất em muốn nói đó l{ PPLST l{ một 

môn học tuyệt vời v{ cũng không phải nói quá khi bảo rằng “Cao Thị Thùy Linh đ~ 

được sinh ra một lần nữa từ khi học PPLST”. 

Hiện tại em đang |p dụng PPLST trong việc xây dựng (thiết kế) cho bản thân 

một phương ph|p học mới để đ|p ứng nhu cầu du học Nhật Bản v{o năm tới. Vấn đề 

gặp phải là em vừa phải đảm bảo lượng kiến thức truyền thụ mỗi ngày từ giảng 

đường đại học, vừa phải sử dụng thành thạo hai ngoại ngữ Anh, Nhật (trong đó tiếng 

Nhật em chưa biết một chữ). Khi n{o tìm được lời giải tối ưu em sẽ chia sẻ với Trung 

tâm (hiện em đang có v{i lời giải nhưng chưa tối ưu). 

Đó là trong học tập, còn trong đời sống h{ng ng{y, em đ~ |p dụng PPLST từ sau 

ngày học đầu tiên. Từ ngày thứ hai, thứ ba của khóa học thì việc áp dụng bài học vào 
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các mối quan hệ gia đình v{ x~ hội đ~ biểu hiện hiệu quả rõ rệt. Em thận trọng hơn 

khi cư xử với anh chị em trong gia đình v{ bạn bè trong lớp, không xét đo|n người 

khác vội vàng mà từ từ phân tích nhu cầu xuất phát từ h{nh động của họ, từ đó có 

th|i độ cư xử đúng mực và hợp lý hơn. V{ lợi ích trước mắt mà em nhận được từ việc 

đó l{ tr|nh được một lượng lớn các vấn đề không đ|ng nảy sinh, bạn bè quý mến và 

thâu nhận được nhiều mối lợi về mặt tinh thần. 

Hai thành công lớn của em trong việc áp dụng nữa đó l{ : 

1. Giải quyết được vấn đề “tình cảm” (rắc rối, tồn tại đ~ 3 năm) của bản thân (cái 

n{y… bí mật… không thể kể). 

2. Giúp cậu (của em) quản lý cô con g|i đang trên đ{ hư hỏng, không chịu học 

h{nh. Ph}n tích tìm ra được mâu thuẫn vật lý của vấn đề “cậu và mợ vừa phải kiểm 

soát chặt chẽ cô con gái trong học tập và quan hệ bạn bè, vừa không phải kiểm soát 

chặt chẽ cô con gái trong học tập và quan hệ bạn bè” (vì cậu mợ không đủ trình độ để 

quản lý việc học của con g|i v{ cũng không có thời gian để kiểm soát các mối quan hệ 

bạn bè của nó do công việc l{m ăn). Sử dụng chương trình rút gọn quá trình suy nghĩ 

giải quyết vấn đề và ra quyết định em đ~ đề ra giúp cậu một giải pháp, hiện nay đang 

áp dụng và cho kết quả khả quan. Sau khi tiếp nhận bài học về quy luật về tính đầy đủ 

của các thành phần của hệ, em đang cải tiến lời giải sao cho đảm bảo tiêu chí “không 

có hệ mà hệ vẫn hoạt động bình thường”. Mơ ước của em l{ đứa em họ vừa chơi, vừa 

học một cách lành mạnh mà không cần nhắc nhở. Mơ ước như thế không biết có cao 

lắm không hả thầy? 

Theo em PPLST cần được phổ cập ở nước ta như người ta phổ cập tiểu học vậy. 

Tất cả trẻ em, bắt đầu từ lứa tuổi mẫu gi|o, đều nên được tiếp cận với môn học này. 

Hình thức truyền đạt l{ thông qua c|c trò chơi, truyện, tranh, phim hoạt hình, bài hát 

thiếu nhi… trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa hàng tuần. Càng lớn tuổi thì tính ì 

của người ta càng lớn theo, nên việc tiếp nhận môn học (theo nghĩa đầy đủ nhất) 

càng khó. Kinh nghiệm của bản thân em cho thấy, mặc dù em đến với môn học một 

cách tự nguyện, đầy xúc cảm, tiếp thu bài học rất tốt nhưng việc áp dụng nó vào thực 

tiễn rất khó khăn. Ngo{i ra, sau khi nhận thấy ích lợi của môn học em thuyết phục 

bạn bè cùng học. Qua em họ nhận được thông tin một c|ch đầy đủ, liên tục. Em còn 

tạo xúc cảm cho họ bằng nhiều cách khác nhau. Kết quả, họ rất thích môn học này, họ 

biết rằng môn học này rất ích lợi,… Tuy nhiên họ vẫn chần chừ… chưa đi học (vì 

nhiều lý do). Một số người có được chút thành công trong xã hội thì cho rằng họ 

không cần phải “học suy nghĩ” nữa, bản thân họ tự biết c|ch suy nghĩ rồi, trong khi 

bản thân họ vẫn đ~ v{ đang “thử và sai” hằng ngày, trả gi| cũng nhiều, chỉ có điều họ 
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không nhận ra thôi. Do đó tiếp nhận môn học càng sớm càng tốt. 

 Nguyễn Ngọc Sanh (sinh viên, học khóa 294): 

Lời đầu tiên em rất cảm ơn c|c Thầy Trung t}m TSK, đặc biệt là Thầy Dũng đ~ 

dạy cho em một môn học PPLST mà theo chủ quan của em là số một trong tất cả các 

môn học của hệ thống giáo dục (vì môn này là nền móng để học các môn khác rất 

hiệu quả). Nhờ môn học này m{ đ~ giúp cho em thay đổi hẳn c|ch suy nghĩ m{ từ bấy 

lâu nay luôn làm khổ em v{ người thân của em rất nhiều. 

Sau khi học qua 60 tiết sơ cấp v{ đọc xong 4 tập s|ch “S|ng tạo v{ đổi mới” em 

thấy người mình như được sinh ra hai lần, lần thứ nhất đ~ l{m em khổ sở quá nhiều, 

còn lần thứ hai với đầy tự tin, lòng yêu đời và sự khát khao trong học tập, trong các 

lĩnh vực khác nữa. Dưới đ}y l{ một vài việc rất đời thường, hàng ngày mà em thử áp 

dụng PPLST v{ đ~ đem lại kết quả tốt. 

Đối với bản th}n thì đem lại hiệu quả rất nhiều trong mọi lĩnh vực mà em chỉ kể 

ra một số thôi: 

- Những công việc nhỏ nhặt h{ng ng{y như: đi lại, ăn uống… cẩn thận hơn, biết 

đồng cảm, yêu thương, chia sẻ và lắng nghe mọi người xung quanh nhiều hơn. 

- Trong học tập thì em rất tự tin khi gặp các vấn đề mà các thầy, cô giao cho 

(trước kia thì em rất sợ vì không biết cách xử lý vấn đề n{y như thế nào). 

- Nhờ học qua tư duy hệ thống m{ em đọc tài liệu và nghe thông tin tốt hơn 

nhiều v{ đ~ thấy được mối liên kết chặt chẽ giữa các kiến thức, từ đó vận dụng tốt 

cho việc học của mình. 

- Còn về các thủ thuật thì em chỉ mới áp dụng 26 thủ thuật mà Thầy đ~ liệt kê 

trong quyển 4 để hoàn thiện bản thân mình thì kết quả rất tuyệt vời. 

- Theo em các Thầy cố gắng nhiều hơn nữa nói về lợi ích của môn học này thông 

qua các bản thu hoạch của cựu học viên đến những người có uy tín trong ngành giáo 

dục để họ hiểu và sớm đưa môn học này vào dạy, trước tiên l{ trong c|c trường cao 

đẳng v{ đại học, sau đó l{ đến c|c trường phổ thông. 

Môn học n{y đem lại lợi ích rất lớn do đó tất cả mọi người đều phải học. Nên bắt 

đầu học ở khoảng 10 tuổi. Em có thể giúp môn học này phát triển ở nước ta bằng 

c|ch nói đến những ích lợi mà môn học n{y mang đến với mọi người m{ em được dịp 

tiếp xúc và khuyên họ nên đi học. 

 Trần Quốc Duy (sinh viên Đại học Y dược, học khóa 309): 

Trước hết em xin bày tỏ lòng biết ơn về những gì Thầy đ~ đem lại cho em nói 
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riêng v{ đất nước n{y nói chung. Có người nói Thầy l{ “nh{ c|ch mạng”, cũng không 

phải là quá. Nếu nước ta biết áp dụng nó vào công cuộc xây dựng Tổ quốc thì chẳng 

mấy chốc đ~ hóa rồng. Cả những con người học nó nữa, sẽ vượt khỏi bể khổ m{ vươn 

tới bể hạnh phúc. Vì vậy một lần nữa xin cảm ơn Thầy. 

Khi mới vào học, em rất ngạc nhiên không ngờ rằng trên thế giới hay ở nước 

mình lại có môn học hay và bổ ích này. Thật ra trước đ}y em có đọc vài tác phẩm về 

tư duy s|ng tạo rải rác, có cả của Tổ sư Altshuller nữa. Nhưng cứ tưởng nó nhỏ lẻ, 

tản mạn kiểu kinh nghiệm người này chỉ cho người khác chứ không phải là một hệ 

thống vĩ đại như thế này. Ích lợi mà môn học n{y mang đến l{ không gì so s|nh được. 

Quyền năng của Thượng Đế là sáng tạo. Như vậy nhờ sáng tạo m{ con người sánh 

ngang với Thượng Đế. Dung hợp các mặt đối lập vào một thể thống nhất, còn gì thú 

vị bằng. Như Faust đ~ nói: tận cùng của hạnh phúc l{ lao động và sáng tạo. Theo em 

nghĩ, vận dụng phương ph|p luận sáng tạo một cách hoàn hảo thì trên đời này có gì 

m{ không l{m được, có trở ngại n{o m{ không vượt qua được. Mọi vấn đề đều có 

cách giải quyết, phải vậy không Thầy? 

Theo lời Thầy dạy, sáng tạo bắt đầu từ những gì s|t sườn nhất: học tập, vui chơi, 

tranh luận, và cả tình cảm nữa. Trước khi làm gì, dừng lại suy nghĩ xem thế nào thì 

có lợi nhất. Lấy những gì xung quanh làm thách thức luyện tập, từ đó có c|i nhìn 

khác về mọi vật xung quanh ta để thấy vẻ đẹp và khả năng s|ng tạo nơi chúng thật 

tuyệt vời. Những ước mơ sau n{y của em, nhờ môn học n{y m{ nó rõ r{ng hơn trước 

nhiều. 

Môn học n{y ai cũng cần học và học càng sớm càng tốt, nên phổ biến như 

chương trình chính khóa. Từ độ tuổi là trẻ con, được kích thích, ủng hộ thì khả năng 

sáng tạo của chúng sẽ cao hơn, xa hơn nữa, nhất là thói quen sáng tạo. 

 Đặng Quốc Cang (sinh viên, học khóa 309): 

Phương ph|p luận sáng tạo (PPLST) tuy đ~ ra đời từ l}u nhưng đối với người 

dân Việt Nam thật sự là rất mới mẻ. Rất ít người biết đến môn học này. Ngay cả tôi 

cũng thật sự bất ngờ khi ở Sài Gòn lại có một lớp học dạy về PPLST. Tò mò cùng với 

ham muốn được khám phá môn học rất mới mẻ n{y, tôi đ~ đăng ký tham gia học và 

thật sự thì điều đến với tôi đầu tiên chính là: bất ngờ. Tôi thật sự bất ngờ khi tham 

gia khóa học PPLST. Có lẽ câu nói này của tôi là không sáng tạo nhưng tôi nghĩ ở một 

phạm trù n{o đó, điều này lại là sáng tạo vì tôi đ~ |p dụng phương ph|p copy ý 

tưởng từ người kh|c: “Tôi chưa bao giờ được học một môn học n{o hay như thế này 

cả”. Thật sự l{ như thế. Tôi chưa bao giờ học môn học nào hay (có thể nói là tuyệt 

vời) như thế này cả. 
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Nội dung của PPLST lớp cơ bản gói ghém trong 60 tiết theo tôi l{ không đủ vì 

đ}y l{ một lãnh vực rất rộng lớn mà chỉ 60 tiết thôi thì các học viên khó có thể thấu 

hiểu hay chiêm nghiệm các vấn đề của môn học một c|ch đầy đủ. Tuy nhiên với 60 

tiết học đó cũng đủ để thay đổi (một phần n{o đó) lối tư duy suy nghĩ v{ h{nh động 

của tôi dạo gần đ}y. 

Trước khi học PPLST, tôi hầu như l{ một người rất thụ động và kém sáng tạo 

đến cực kỳ (vâng, chính xác thì tôi vô cùng kém sáng tạo). Cụ thể là: khi làm bất cứ 

việc gì, tôi cũng suy nghĩ theo những lối tư duy cũ m{ mình đ~ từng biết. Trên giảng 

đường làm bài tập, tôi chỉ biết cách làm bài theo lối bài tập mẫu mà thầy cô đ~ chỉ 

dẫn mà hoàn toàn không biết lý lẽ biến hóa những c|ch l{m đó cho c|c b{i tập ứng 

dụng sau. Đó chính l{ lý do tại sao tôi rất ưa chuộng phương ph|p học thuộc lòng vì 

đó l{ c|ch thức duy nhất mà tôi có thể đạt điểm cao trong các kỳ thi ở đại học. Làm 

bất cứ việc gì cũng vậy, tôi luôn l{m theo (như một quán tính sẵn có) những gì đ~ 

được “lập trình” sẵn trong tư duy, suy nghĩ của mình mà không hề có chút sáng tạo, 

chút mới mẻ. Tôi rất say mê kinh doanh, thương mại, đặc biệt là khoản marketting, 

quảng cáo. Nếu với tính cách chậm chạp và ù lì về suy nghĩ như thế này của mình thì 

quả ước mơ khó có thể thành hiện thực. 

Sau khi tham gia học PPLST, tôi đ~ nhìn lại chính mình và thấy rằng thời gian 

vừa qua thật uổng phí vì bản thân mình cứ mò mẫm, quờ quạng trong cái bóng tối 

của hàng vạn con đường của thế giới phương ph|p thử và sai. Tôi chọn cái này, sai, 

và thế là tôi chọn lại, cho đến khi đúng thì thôi m{ ho{n to{n không có một phương 

pháp hay “chiêu” n{o cả. Tôi nhiều lúc cũng tự nhủ: “Mình phải sáng tạo, mình phải 

suy nghĩ theo hướng kh|c” nhưng tựa như một lực vô hình, c|i gì đó cứ lôi kéo tôi trở 

về với những lối suy nghĩ cũ. Cuối cùng thì tôi phát hiện được rằng đó chính l{ tính ì 

tâm lý. 

Tuy mình thật sự chưa |p dụng được nhiều những gì các giảng viên truyền dạy 

nhưng tôi cũng bước đầu lý giải được những khó khăn v{ thất bại mình đ~ từng trải 

qua. Một trong những lý do đó có thể nói là do bản th}n chưa biết cách, biết phương 

pháp làm tốt nhất nên mới tốn thời gian và hiệu quả kém. Đó có thể xem là một bước 

thành công khi tôi học PPLST: biết được nguồn gốc v{ nguyên nh}n mình chưa th{nh 

công. Từ đó mình có thể ít nhiều tìm được phương |n giải quyết vấn đề. 

Trong trường đại học, tôi rất hăng hái tham gia các hoạt động văn nghệ, đặc biệt 

là công việc l{m biên đạo nhảy và múa của các tiết mục, nhờ tôi đ~ từng học khiêu vũ 

ở một vài nhóm nhảy. Thế nhưng số động tác học thì có hạn, mà hoạt động văn nghệ 

lại rất phong phú, không kể số tiết mục, bài hát thì còn nhiều hơn nữa. Những lúc đó 
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tôi thực sự đau đầu vì không thể “nặn” ra thêm được động tác nào cả. Cứ bấy nhiêu 

động tác nhảy múa cứ lập đi lập lại thì không thể dàn dựng nên một tiết mục thành 

công được. Vấn đề được đặt ra bắt buộc tôi phải giải quyết là: tìm thật nhiều động 

tác khác nhau và mới mẻ cho các dịp lễ hội của lớp. Vốn không phải vũ công chuyên 

nghiệp thì bài toán mà tôi gặp có thể phải xếp đến tận mức… 5! 

Sau khi học PPLST tôi phát hiện ra một số con đường để đi đến lời giải cho bài 

toán phức tạp này. Tôi bắt đầu “tìm kiếm thêm thông tin từ môi trường bên ngo{i” 

để “ph|t ý tưởng giải b{i to|n” bằng cách quan sát thật kỹ, thật nhiều tiết mục ca hát 

chuyên nghiệp trên tivi hay ở các tụ điểm ca nhạc m{ mình được dịp đến. Tôi còn cẩn 

thận dùng m|y quay để quay lại một số vũ điệu hay nữa. Thế là vấn đề thông tin từ 

môi trường bên ngo{i tôi đ~ đạt được. “Ng}n h{ng điệu nhảy” m{ tôi tích lũy nhiều 

dần. Nhờ vậy tôi có thể tham khảo được phần nào. Tiếp đến tôi bắt đầu áp dụng lời 

dặn của các thầy: cố gắng tạo thêm càng nhiều ý tưởng càng tốt. Tôi nhớ lại lời thầy 

Dũng đ~ dạy: “Người ta thường quan t}m đến số ý tưởng hơn l{ phạm vi áp dụng 

của nó. Vì có thể không phải ở nơi n{y, nhưng nơi kh|c, lại có thể áp dụng được các ý 

tưởng đó, có thể không phải thời điểm n{y nhưng thời điểm khác thì có thể”. Vì vậy 

tôi đ~ có thật nhiều ý tưởng trong việc sáng tạo thêm một số động tác mới. Một số 

người bảo c|c vũ điệu tôi biên đạo sao mà hay vậy. Tôi chỉ khiêm tốn trả lời nhưng 

trong lòng thì tự cười khì vì c|c động tác ấy chỉ là sự lắp ghép theo “nguyên tắc kết 

hợp” giữa c|c bước nhảy về chân của vũ đo{n n{y với động tác tay của vũ đo{n kh|c. 

Chỉ đơn giản như thế thôi m{ tôi đ~ tạo được vô số c|c động tác mới, rất cần thiết 

cho công việc biên đạo m{ tôi đang đảm nhận. 

Tôi thật sự không thể nào phủ nhận lợi ích rất lớn khi áp dụng một chút kiến 

thức m{ mình đ~ học từ PPLST. Thật tiếc l{ tôi không đủ thông minh để tiếp nhận 

lượng kiến thức rất tuyệt vời này của môn học một c|ch “đầy đủ, ổn định và bền 

vững”. Thế mà chỉ với chút hiểu biết cỏn con về PPLST, tôi cũng đ~ l{m cho công việc 

của mình th{nh công hơn. Tôi rất vui vì điều đó. Nếu hiểu được toàn bộ và áp dụng 

các quy tắc sáng tạo một cách thuần thục thì có thể công việc của tôi sẽ còn tiến xa 

hơn nhiều nữa! Tôi thật sự cảm ơn c|c thầy đ~ truyền đạt cho tôi những kiến thức 

thật bổ ích m{ tôi chưa bao giờ nghĩ l{ nó sẽ ích lợi nhiều đến vậy. 

Ngay từ buổi đầu tham gia học PPLST, tôi đ~ |p dụng những điều mình học được 

cho các hoạt động, công việc gần gũi nhất, “s|t sườn” nhất. Bằng các ví dụ như: chiếc 

chìa khóa ng{y trước chỉ có thể tra được một chiều thì ng{y nay tra được cả 2 chiều; 

bật lửa trong suốt so với không trong suốt có thể kiểm tra được lượng gas còn bao 

nhiêu… 
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Tôi đ~ bước đầu về nhà áp dụng lối tư duy đó để phát hiện những điểm sáng tạo 

ở các vật dụng mình thường dùng nhất như lời dặn của thầy. Ví dụ như chiếc xe 

dream ng{y trước chỉ có một ngăn nhỏ dưới yên xe để có thể đặt |o mưa v{o đấy thì 

những chiếc xe Wave S, Wave RS đời mới ngày nay có thêm khoảng không gian to 

hơn dưới yên m{ người sử dụng có thể đặt túi hay một số đồ vật lỉnh kỉnh, rồi đến 

những chiếc xe hiện đại hơn như PS, @, Dylan, SH thì khoảng không gian đó còn lớn 

gấp bội, có thể đặt thậm chí 2 chiếc mũ bảo hiểm để người sử dụng không phải mang 

vác khắp nơi như trước nữa. Đó chính l{ điểm sáng tạo. Có thể về phương diện kỹ 

thuật (động cơ thể tích xylanh…) thì giữa những loại xe đó không kh|c nhau mấy (vì 

người ta vẫn thường gọi là xe 100 với xe 50 phân khối) nhưng gi| th{nh giữa một 

chiếc xe 20 triệu với một chiếc xe 100 triệu thì quả là một khác biệt lớn! Cái khác 

nhau đó chỉ ở một v{i điểm đổi khác nho nhỏ, trong đó có sự góp mặt của ngăn chứa 

đồ mà tôi vừa đề cập. 

Như vậy, vấn đề sáng tạo thật sự là không khó hay quá cao vời như tôi đ~ từng 

nghĩ. Nó hiện diện ở khắp nơi quanh ta m{ một lúc n{o đó ta chưa kịp phát hiện ra 

điều rất bình dị đó. “S|ng tạo chính là phát triển”. V}ng đúng như thế. Con người 

không sáng tạo thì sẽ không thể phát triển được. Một công ty l{m ăn buôn b|n m{ 

không bơm chất sáng tạo vào các mặt hàng sản phẩm của mình thì công ty đó sẽ 

nhanh chóng thua lỗ. Tôi thật sự thấy tác dụng rất mạnh của các kiến thức và 

phương ph|p luận các thầy đ~ dạy khi áp dụng với những bài toán có mức độ khó từ 

3 trở xuống. Chỉ những cải tiến, biến đổi nho nhỏ thì một vật rất bình thường có thể 

trở th{nh đặc biệt v{ mang đến cho chúng ta thật nhiều lợi ích. Tôi rất đam mê 

ng{nh kinh doanh, thương mại nên chắc chắn những bài toán mà sau này khi làm 

việc tôi phải đối mặt hầu hết là ở các mức độ đó. Đặc biệt việc chế tạo sản phẩm mới 

cho công ty là rất cần thiết. Tôi sẽ sử dụng những điều mình học được để áp dụng vào 

môi trường mình làm việc, đem đến lợi nhuận và doanh thu cho công ty của mình sau 

này. 

Chúng ta có thể thấy những mặt lợi ích vô cùng to lớn m{ công ty Microsoft đạt 

được khi họ áp dụng PPLST. Chỉ cùng một loại hệ điều hành Windows với tính năng 

cơ bản: GUI (graphical user interface – tức giao diện đồ họa thân thiện người sử 

dụng) như thế m{ công ty Microsoft đ~ thu được doanh thu rất cao nhờ họ biết cải 

tiến các phiên bản Windows đó từ Windows 95, 98, 2000 rồi đến XP. Họ không thay 

đổi nguyên lý làm việc của Windows (tức những sáng tạo của Microsoft không phải 

l{ cao đến mức 4, 5). Họ chỉ thay đổi ở một số tiện ích gần gũi nhất, gắn liền với 

người sử dụng. Thế là hết năm n{y đến năm kh|c, Microsoft lại tung ra thị trường 

nhiều sản phẩm khác nhau. Nhờ vậy mà Microsoft suốt bao năm vẫn là công ty phần 
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mềm lớn nhất thế giới và Bill Gates là tỷ phú giàu có nhất thế giới. Họ đ~ nhờ tư duy 

sáng tạo m{ đạt được những th{nh công đó. 

Sự ra đời và tồn tại của Trung tâm Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật (TSK) suốt 30 

năm qua quả thật đ~ khẳng định vai trò hết sức quan trọng của PPLST ở Việt Nam. 

Đất nước chúng ta đang trên đường hội nhập với quốc tế, trong giai đoạn đổi mới và 

phát triển nên cần phải “đi tắt đón đầu” mới mong bắt kịp với xu thế toàn cầu hóa 

như hiện nay. Việt Nam sau mấy mươi năm chiến tranh, đất nước bị tàn phá, kinh tế 

kiệt quệ, hòa bình mới chỉ được trên dưới 30 năm nên chúng ta không sánh bằng các 

nước kh|c cũng l{ điều dễ hiểu. Vì họ đ~ trải qua thời kỳ của nông nghiệp, công 

nghiệp, rồi thời đại thông tin. Họ đ~ sẵn có một nền tảng, một cơ sở rất vững chắc 

nên mỗi bước tiến của họ là rất vững chãi. Còn chúng ta, khi cả thế giới bắt đầu kết 

thúc thời đại của công nghệ thông tin để bước sang thời kỳ của nền kinh tế tri thức, 

chúng ta vẫn chưa ho{n th{nh xong công cuộc hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất 

nước. Muốn phát triển kinh tế, nâng mức sống của người dân, không cách nào khác 

ta phải đi tắt bằng những bước nhảy để đón đầu mọi người trong thời đại tri thức 

của thế kỷ 21. Chính vì vậy mà PPLST là công cụ hữu ích nhất giúp Việt Nam kịp 

“chạy đua” với c|c nước bạn. 

Đ~ là công dân Việt Nam thì trọng trách xây dựng đất nước luôn đè nặng trên 

vai mỗi người bất kể tuổi tác, nam nữ, giàu nghèo. Theo tôi, PPLST là một công cụ rất 

hữu ích cho bất cứ ai, trong bất cứ ngành nghề nào. Vì bóng dáng của nó luôn ẩn 

hiện đ}u đó trong mọi công việc của chúng ta, nhất là các công việc thường nhật. 

Chính vì vậy, nếu PPLST được truyền dạy rộng rãi thì chí ít là trong công việc của mỗi 

người, sẽ phần n{o mau chóng đi đến th{nh công nhanh hơn l{ mò mẫm trong mớ 

phương |n thử sai hỗn độn. 

Chính vì những lợi ích rất lớn đó của PPLST, mỗi người chúng ta – đ~ v{ đang 

may mắn được học PPLST – phải cố gắng chăm bón cho đất nước mình thêm nhiều 

bông hoa. Chúng ta mỗi người là một nhân tố của xã hội. H~y giúp đỡ lẫn nhau để 

hiểu hơn về PPLST và vai trò cực kỳ to lớn của nó. Tôi đ~ v{o lớp giới thiệu một số 

bạn bè về PPLST và một trong số họ cũng đ~ đồng ý với quan điểm của tôi. Thời gian 

tới người bạn đó sẽ sắp xếp công việc để theo học cho bằng được khóa PPLST vì 

không thể bỏ qua lượng kiến thức quá hữu ích v{ vô gi| n{y được! 

Thật may mắn cho tôi, bố tôi là giáo viên Trường đại học khoa học tự nhiên. Nhờ 

vậy m{ tôi đ~ có được một số thông tin về thầy Phan Dũng v{ Trung t}m TSK. Sau 

nhiều tháng chần chừ, cuối cùng tôi đ~ quyết định đăng ký theo học môn này. Một 

trong số lý do đó l{ vì tôi rất mong muốn mình có một chút thông minh, một chút 
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sáng tạo. Như đ~ trình b{y, tôi rất kém sáng tạo, rất chậm đưa ra ý kiến mới trong 

suy nghĩ. Vì vậy tôi mong muốn mình có thể thay đổi lối tư duy cũ. Tôi nhận ra rằng 

trong bất kỳ một lĩnh vực nào, sáng tạo luôn được đặt ra hàng đầu. Ở các kỳ thi nước 

ngoài, không phải người nào giỏi học thuộc lòng là thắng, mà phải là những người 

thật sự có năng lực, kết hợp với óc sáng tạo. Họ luôn khuyến khích suy nghĩ theo 

hướng mới, theo hướng tích cực. Tôi có ý định du học và mong muốn cũng sẽ thỏa 

được những yêu cầu khắt khe đó nên đ~ quyết định ghi danh theo học PPLST, và tôi 

đ~ thật sự không sai lầm chút nào. Tôi thật tiếc vì đ~ không theo học môn này sớm 

hơn. Nếu như thế thì có lẽ mọi việc làm của tôi đã trôi chảy v{ th{nh công hơn nhiều. 

Xin cảm ơn c|c thầy, cảm ơn Trung t}m TSK đ~ mang đến cho tôi những kiến thức vô 

cùng bổ ích mà bất cứ nơi đ}u, bất cứ lúc n{o tôi cũng có thể áp dụng được. Tôi xin 

chân thành cảm ơn! 

 Huỳnh Thị Bích Hạnh (sinh viên, học khóa 353): 

Tôi được nghe đến lớp học Phương ph|p luận sáng tạo của thầy Phan Dũng cũng 

đ~ kh| l}u, từ khi còn l{ sinh viên năm thứ nhất đại học từ anh bạn l{m phó bí thư 

Đo{n trường. Ng{y đó anh bảo mấy đứa l{m Đo{n hè rảnh rỗi nên đăng ký đi học, sẽ 

biết thêm nhiều điều thú vị và bổ ích. Tôi có quen một v{i người bạn đ~ từng đi học 

lớp thầy Dũng v{ họ có những phản hồi rất tốt từ lớp học đặc biệt này. Ở thời điểm 

đó tôi cũng có ý định sẽ đi học thử xem sao nhưng rồi bận chuyện này chuyện khác 

nên dự định đó vẫn chưa thực hiện được. Tháng 9/2009, khi đ~ ho{n th{nh xong 

năm học thứ ba v{ đang đi thực tập, tôi đến nhà một người bạn th}n chơi. Bạn tôi 

bảo rằng đang học một lớp về sáng tạo ở Trường đại học khoa học tự nhiên, cảm 

thấy rất hay và thú vị v{ khuyên tôi đi học. Qua lời kể của bạn, tôi được biết lớp học 

đó cũng l{ lớp học đặc biệt m{ ng{y trước tôi từng được biết. Tôi cảm thấy rằng đ}y 

chính l{ điều mình đang cần để tư duy về cuộc sống và bản thân mình tốt hơn. V{ 

quyết định, đi học Phương ph|p luận sáng tạo! 

Câu chuyện về cuộn len và những chiếc khăn cho{ng: 

Buổi đầu tiên tôi học với thầy Dũng về những khái niệm cơ bản của môn phương 

pháp luận sáng tạo. Thầy dạy sáng tạo tức là có tính mới và tính ích lợi. Tôi còn nhớ 

rất rõ về áp dụng đầu tiên của tôi cho tính mới và tính ích lợi này. Trong tủ quần áo 

của tôi có rất nhiều chiếc khăn cho{ng cổ nhiều màu sắc tôi mua trong lần đi l{ng 

lụa Vạn Phúc (H{ Đông), l{ qu{ Đ{ Lạt của em tôi, là lần lang thang ở phố cổ Hội An. 

Sài Gòn không lạnh qu| để cần phải cho{ng khăn như H{ Nội, nhưng tôi vẫn thích và 

giữ để có dịp lấy ra dùng khi đi về xứ lạnh. Những chiếc khăn cho{ng nằm trong tủ 

áo lúc thì treo lên móc, lúc thi xếp bỏ trong một cái túi nhỏ v{ đôi khi cũng mất thời 



Giáo dục và đào tạo: xây dựng những người hạnh phúc 318 

gian khi tìm cái nào thích hợp cho mỗi lần cần dùng đến. Tôi liên tưởng đến những 

cuộn len tròn cũng nhiều màu sắc v{ cũng rất ấm áp. Tại sao mình không kết hợp 

những chiếc khăn cho{ng v{ những cuộn len nhỉ? Và một ý tưởng mới nảy ra, tôi xếp 

những chiếc khăn theo kiểu cuộn tròn như những cuộn len và xếp chúng cạnh nhau 

trong một cái hộp hình vuông. Như vậy nhìn vào sẽ nhận ra rất nhanh chiếc khăn 

cho{ng đó m{u gì, chất liệu v{ kích thước như thế n{o để dễ chọn lựa. Hơn nữa, còn 

tiết kiệm được diện tích v{ trông đẹp mắt gọn g{ng hơn. Tính mới và tính ích lợi rất 

rõ ràng và thiết thực. Một áp dụng rất đơn giản, rất nhỏ về bài học đầu tiên nhưng 

cũng rất có ích. 

Các thầy giảng trên lớp rất chú trọng về tầm quan trọng của việc học, cụ thể hơn 

là sự tự học hỏi của cá nhân. Tôi có một thời gian cũng khoảng 2 năm l{m việc trong 

tổ chức Đo{n thanh niên, v{ cũng có cơ hội tiếp xúc và gặp gỡ với các bạn cùng trang 

lứa ở nhiều nước trên thế giới. Những sự gặp gỡ v{ trao đổi cùng các bạn đ~ giúp 

chúng tôi nhận ra điều còn thiếu ở nhiều bạn sinh viên Việt Nam, đó l{ tinh thần thực 

học. Hiện tại, xã hội Việt Nam còn nhiều điều phải bàn về giáo dục, trong đó gi|o dục 

đại học trong nước còn phải học hỏi nhiều từ các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. 

Sinh viên hiện nay sau khi ra trường tỷ lệ phải đ{o tạo lại lên đến 60%, con số này 

cho thấy một nguyên nhân khá rõ ràng từ phía bản thân mỗi sinh viên đó l{ ý thức 

học hỏi chưa cao. Chúng ta có nhiều nguyên nh}n v{ lý do để giải thích cho tình trạng 

n{y, nhưng theo tôi dù l{ học trường nào, ngành nào, và trong những điều kiện có 

thể còn chưa tốt bằng những nước kh|c nhưng tinh thần v{ th|i độ học tập của bản 

thân mỗi người sẽ là yếu tố quyết định năng lực của c| nh}n đó. Trong những lần 

nghe giảng trên lớp, phương ph|p luận sáng tạo giúp tôi ý thức rõ ràng và sâu sắc 

hơn về tầm quan trọng của việc thực học đối với cuộc đời của mỗi người. 

Trong quá trình học tôi có liên tưởng đến những việc mình gặp trong cuộc sống 

và công việc v{ cũng hiểu ra được bản chất của nó. Những gì tôi được học thật sự có 

ích trong việc lý giải những hiện tượng xã hội, trong việc giải thích cho hành vi và 

th|i độ của con người trước những việc xảy đến với mình và phản ứng của họ. Việc 

nhận biết được các quy luật phát triển hệ thống l{ điều cần thiết để con người ta 

tr|nh được những sai sót và thất bại. Sau n{y tôi có đọc quyển sách của Stephen R. 

Covey “7 thói quen của người th{nh đạt”, t|c giả cũng lý giải những nguyên nhân của 

thất bại l{ do con người không biết áp dụng các quy luật trong cuộc sống – vốn mang 

tính tất yếu và lâu dài hoặc chưa có hiểu biết đầy đủ để hiểu và vận dụng những quy 

luật đó. 

Có thể nói, việc học phương ph|p luận sáng tạo giúp tôi mở mang nhiều về tư 

duy và nhận thức trong việc hiểu và cảm nhận tích cực hơn thế giới xung quanh 
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mình. Tôi cho rằng đ}y l{ bước quan trọng để quyết định hành vi của mình và chủ 

động đối với cuộc đời. Tuy nhiên, việc áp dụng những điều đ~ học được không phải 

một sớm một chiều mà cần phải đầu tư thời gian và công sức. 

Tôi vào học khóa thứ 353 của thầy. Điều ấn tượng đầu tiên là con số 353, chứng 

tỏ đ~ có rất nhiều người đ~ theo học và càng ngày số lượng học viên c{ng tăng lên. 

Nhưng so với con số 2 triệu sinh viên h{ng năm thi v{o Đại học, và hàng triệu học 

sinh nhập học các cấp, thì tiềm năng ph|t triển còn rất nhiều. Qua quá trình tiếp xúc 

với lớp học sơ cấp, tôi nghĩ rằng việc học c|ch tư duy s|ng tạo nên từ khi còn nhỏ, 

lứa tuổi học sinh cấp 2 cấp 3 để rèn luyện và tận dụng khả năng ph|t triển cá nhân 

bởi đ}y l{ một môn học khó, đòi hỏi phải học tập nghiêm túc để hiểu và cảm nhận 

được nó, rồi mới có thể dùng được. 

Điều cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn ch}n th{nh đến các thầy đ~ d{nh rất 

nhiều thời gian, tiền bạc và công sức cho thế hệ trẻ. Công việc này thầm lặng nhưng 

nó đ~ gieo rất nhiều kiến thức hữu ích và tình cảm trong các thế hệ học trò. Kính 

chúc các thầy nhiều sức khỏe và niềm vui trong công việc và cuộc sống. 

 Mai Thị Hồng Nhung (sinh viên, học khóa 387): 

Trước khi đăng ký đi học môn học em cứ nghĩ rằng mình chỉ đăng ký học cho vui 

học để giết thời gian. Đến bây giờ em mới biết rằng mình đ~ sai lầm nhưng c|i sai 

này đ~ đem đến cho em biết bao cái mới, c|i đúng. Thật sự rằng đi học em đ~ rất vui, 

đ~ không để thời gian trôi qua vô nghĩa. Chẳng những thế m{ em còn “gi|c ngộ” 

được biết bao nhiêu điều mới lạ, được tiếp cận với kho tàng kiến thức không mới mà 

lạ, không đơn giản m{ cũng chẳng phức tạp. Bây giờ em có thể tự tin phát biểu trình 

bày ý kiến của mình không như trước kia vẫn rụt rè lo ngại không d|m trao đổi cũng 

như thảo luận cùng bạn bè để đưa ra chính kiến, suy nghĩ của mình, bởi vì giờ em đ~ 

có “phương ph|p luận sáng tạo” luôn bên cạnh theo sát em trong mỗi t}m tư suy 

nghĩ. Em đ~ biết được đ}u là phạm vi áp dụng, tính mới v{ đổi mới hoàn toàn. Từ 

xưa giờ em vẫn áp dụng thử và sai mà chẳng biết được phương ph|p n{y tồn tại vô 

số nhược điểm. Bây giờ em đ~ ph|t hiện ra phương ph|p luận sáng tạo. Nó đ~ có v{ 

tồn tại từ l}u m{ xưa giờ chẳng ai, cũng không ở đ}u đề cập đến. Và rồi phương 

pháp luận sáng tạo đ~ chỉ cho em đó chính l{ TRIZ. Xưa em chẳng biết cũng như 

chẳng quan tâm tính ì tâm lý là gì. Thế mà nhờ phương pháp luận sáng tạo em đ~ 

hiểu thêm, biết thêm nhiều, và còn nhiều lắm có kể cũng kể chẳng xiết. C|m ơn 

phương ph|p luận sáng tạo (TSK), đặc biệt cho em gửi lời c|m ơn Thầy Phan Dũng, 

Thầy Trần Thế Hưởng, Thầy Vương Huỳnh Minh Triết, Thầy Lê Minh Sơn đ~ tận tình 

giảng dạy cho chúng em trong thời gian vừa qua. 
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Những điều học được từ Phương ph|p luận sáng tạo có lẽ sẽ theo em suốt đời. 

Nó giúp em có những sáng kiến, lập luận sắc bén, sáng tạo trong học tập cũng như 

cuộc sống hằng ngày, sẽ giúp em hoàn thiện bản thân sống có ích hơn. 

Theo em môn học này rất bổ ích, nên rất cần thiết với mọi đối tượng, công dân 

Việt Nam, nên phát triển từ sớm và phổ biến rộng r~i để mọi người đều có cơ hội 

được biết đến. 

 Trần Thị Thúy (sinh viên, học khóa 417): 

Kính thưa thầy Phan Dũng, thầy Lê Minh Sơn, thầy Trần Thế Hưởng và thầy 

Vương Huỳnh Minh Triết! 

Đầu tiên cho em xin gửi lời cảm ơn ch}n th{nh đến các thầy sau mười lăm buổi 

học đầy thú vị và bổ ích của các thầy. Em là một sinh viên Trường đại học kinh tế 

Thành phố Hồ Chí Minh. Đ|ng lẽ ra là một sinh viên kinh tế thì em phải là một con 

người năng động, nhưng thực sự tự em cảm thấy mình chưa được như vậy. Trước 

đ}y em ho{n to{n không biết đến Trung tâm, không biết đến một môn học có cái tên 

gọi l{ phương ph|p luận sáng tạo. Em đến với môn học n{y cũng rất tình cờ, chỉ sau 

cuộc trao đổi với một người bạn v{ hơn một tiếng đồng hồ đọc say sưa cuốn “Phương 

pháp luận sáng tạo khoa học-kỹ thuật” em quyết định tham gia lớp học của thầy. Mục 

đích ban đầu của em cũng chỉ l{ để thay đổi c|ch suy nghĩ, c|ch tư duy của mình thôi 

chứ chưa nghĩ gì đến những thứ “cao siêu” em có thể l{m được sau đó. Học buổi đầu 

tiên, buổi thứ hai, rồi thứ ba… rồi em chợt nhận ra rằng sau khóa học này mình có 

thể thu được nhiều thứ hơn mình nghĩ. V{ đúng như vậy, không chỉ em đ~ thay đổi 

được suy nghĩ của mình theo hướng tích cực m{ còn đạt được một số “th{nh tích” 

m{ em nghĩ mình sẽ khó có thể đạt được nếu không tham gia khóa học này. Em rất 

vui mừng được chia sẻ với các thầy những thành công nho nhỏ bước đầu em đ~ đạt 

được: 

- Trước đ}y: em l{ con người hay bị t|c động bởi hoàn cảnh và sự việc diễn ra 

xung quanh, luôn suy nghĩ “đời là bể khổ”v{ em luôn chìm đắm trong cái gọi l{ “bể 

khổ” đó, em không theo kịp sự thay đổi, luôn bảo thủ và tự ái bản thân. Sau khi học tư 

duy sáng tạo: em biết, hiểu ra được đời chỉ là một chuỗi các vấn đề cần giải quyết và 

mọi thứ đ~ trở nên tốt hơn nhiều, suy nghĩ của em đ~ tích cực hơn. 

- Trước đ}y, nếu ai nói gì không tốt về mình thì ghét người ta v{ “nghỉ chơi” 

nhưng nay đ~ biết lắng nghe lời nhận xét của họ để sửa đổi, đ~ biết kiềm chế cảm xúc 

cá nhân. 

- Trước đ}y nhút nh|t, tự ti thì nay đ~ tự tin hơn rất nhiều. Một sự kiện vừa xảy 
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ra ngày 16/12/2012 – c|i ng{y m{ em đ~ chiến thắng được bản thân mình nhờ khóa 

học của các thầy. Từ một cô bé nhút nhát, rụt rè, luôn ngại ngùng, mất bình tĩnh 

trước đ|m đông thì nay đ~ vừa l{m MC (người dẫn chương trình) cho một Hội thảo 

thực tập việc làm. Nếu như l{ em – một sinh viên năm ba đ~ từng bị loại khi đi tham 

gia phỏng vấn để vào một CLB của trường thì nay đ~ d|m ngồi nói chuyện, trao đổi 

với các giảng viên v{ doanh nh}n th{nh đạt để bàn về một vấn đề chưa phải là vấn 

đề mình gặp phải (mặc dù vẫn còn một số sai sót). Nếu như l{ em của chỉ ba tháng 

trước thôi, khi chưa học khóa học của các thầy thì liệu em có l{m được như vậy hay 

không? Đó l{ nhờ em đ~ khắc phục được tính ỳ tâm lý, loại ra khỏi đầu được suy nghĩ 

“c|i đó mình sẽ không l{m được đ}u”. B}y giờ đối với em, mọi thứ đều có thể làm 

được nếu mình cố gắng hết sức. Em rút ra được một bài học mới cho bản thân mình 

“Mọi thứ, nếu cố gắng hết sức đều có thể l{m được, nếu chưa l{m được tức là mình 

chưa cố gắng hết sức thôi”. 

- Trước đ}y em thường thấy mình không có đủ thời gian để làm mọi thứ. Bây 

giờ, em đ~ biết cách sắp xếp thời gian để làm việc hiệu quả hơn nhờ biết các thủ 

thuật sáng tạo. 

- Trước đ}y mỗi lần suy nghĩ em hay bị lan man nhiều chuyện không đ|ng bận 

t}m thì nay em đ~ biết c|ch suy nghĩ tập trung vào vấn đề nhờ biết tư duy hệ thống. 

- Trước đ}y đầu óc “trống rỗng” khi gặp vấn đề thì nay đ~ biết dùng c|c phương 

pháp tích cực hóa tư duy để ph|t ý tưởng (mới dùng phân tích hình thái và 

Synectics). 

- Trước đ}y em hay dựa v{o “kinh nghiệm” để giải quyết vấn đề - c|i m{ sau đó 

em được học l{ phương ph|p “thử v{ sai”, thì nay đ~ biết được nhược điểm của nó và 

khắc phục. 

- Trước đ}y học bài theo kiểu phổ thông, đọc thuộc lòng hoặc ghi chép lại thông 

tin để nhớ khiến cho khối lượng kiến thức phải nhớ rất nhiều thì nay đ~ biết dùng sơ 

đồ, hình vẽ để tóm tắt bài học. 

- Trước đ}y sống khép mình, chỉ chơi với bạn cùng nhóm, cùng lớp thì nay đ~ 

biết bắt chuyện với một số người lạ (ban đầu mới chỉ l{ v{i người bạn cùng tuổi, vài 

người tình cờ gặp). 

Và một số thay đổi nho nhỏ khác. Mặc dù có rất nhiều nội dung chưa thể nào 

hiểu hết v{ cũng chỉ mới biết vận dụng một chút ít những gì được học nhưng em cảm 

thấy môn học thật sự rất bổ ích, gi| như em được biết đến nó sớm hơn thì chắc chắn 

đến thời điểm hiện tại em đ~ thay đổi được rất nhiều. Môn học này không phải là một 
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thứ gì đó qu| cao siêu như người ta sẽ nghĩ khi đọc tên nó. Như thầy Dũng đ~ nói: 

“S|ng tạo không nhất thiết phải đạt được giải Nobel thì mới được gọi là sáng tạo”. 

Sáng tạo được thể hiện ngay trong cả những thứ quen thuộc nhất đối với chúng ta 

hàng ngày. Ví dụ như việc nấu cơm, l{m thế n{o để 11h30 mới về đến nhà mà 12h 

chúng ta đ~ có bữa trưa với ba món ăn đơn giản, chỉ cần l{m được như vậy là chúng 

ta đ~ biết sáng tạo rồi. Nhờ hiểu ra như vậy mà hàng ngày em biết sáng tạo hơn 

trong công việc. 

Vì những gì em đ~ đạt được sau khóa học, em rất mong ngày càng nhiều người 

biết đến môn học này, nếu như có thể đưa v{o trường học thì quá tốt, trẻ con sẽ được 

học những tư duy đúng đắn từ nhỏ, khơi gợi được ở chúng khả năng s|ng tạo. 

Nhưng muốn l{m được như vậy thì theo em ngôn ngữ của môn học phải gần gũi với 

cuộc sống hơn, đặc biệt nếu l{ chương trình dạy trẻ con thì phải phù hợp với hiểu 

biết v{ suy nghĩ của chúng. 

Biết là sẽ rất khó khi em được biết những khó khăn m{ Trung t}m đang gặp phải 

nhưng em rất mong sẽ ngày càng nhiều người biết đến môn học này. Hiện tại thì em 

mới chỉ có thể l{m được là giới thiệu với bạn bè về khóa học, hy vọng mọi người sẽ 

sớm nhận ra giá trị của Phương ph|p luận sáng tạo. 

Kính chúc các thầy luôn mạnh khỏe để tiếp tục sự nghiệp trồng người, chúc 

Trung tâm ngày càng phát triển! 

 Nguyễn Thị Thúy Dung (sinh viên, học khóa 423): 

Trong tiết học nọ, thầy gi|o đưa ra một tình huống cho chúng tôi thảo luận: Khi 

giá nguyên vật liệu đầu v{o tăng, công ty sản xuất kẹo Caramel phải đối diện với vấn 

đề nan giải “L{m thế n{o để giá bán kẹo không đổi mà vẫn duy trì được doanh thu và 

lợi nhuận như trước?”. Chúng tôi đ~ đưa ra nhiều ý tưởng nhưng vẫn chưa thỏa yêu 

cầu đề bài. Cuối cùng, câu trả lời của thầy khiến tôi ngạc nhiên: viên kẹo vốn dĩ có 

những r~nh s}u, để giữ gi| b|n không đổi, công ty đ~ giảm trọng lượng kẹo bằng 

c|ch khoét c|c r~nh s}u hơn, nhờ đó kh|ch h{ng khó nhận ra và doanh thu vẫn được 

duy trì. Lạ hơn, thầy nói cách giải quyêt này thực ra xuất phát từ một trong những 

thủ thuật sáng tạo cơ bản mà thầy đ~ học được từ lớp “phương ph|p luận sáng tạo” 

của thầy Phan Dũng. Tôi thắc mắc: “S|ng tạo m{ cũng có phương ph|p luận?”. Bẵng 

đi một thời gian dài, mệt mỏi với việc học tập không hiệu quả, làm nhóm không tốt, 

vắt chân lên cổ để chạy theo deadline mà chẳng việc n{o đạt kết quả mong muốn, tôi 

nhớ tới lớp học năm n{o m{ thầy đ~ nói, lùng sục thông tin trên mạng rồi quyết định 

đăng ký học với mong muốn mình có thể thay đổi chút ít tình trạng hiện tại. 

Người ta nói tìm ra nguyên nhân vấn đề và biết cách giải quyết nó là gần như đ~ 
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thành công. Và khóa học PHƯƠNG PH\P LUẬN SÁNG TẠO thực sự đ~ rất hữu ích với 

tôi – ít nhất là về mặt lý thuyết. Tôi nhận ra bấy l}u nay, tôi đ~ để cho tính ì tâm lý 

chế ngự suy nghĩ của bản thân , khiến những đề xuất tôi đưa ra chẳng có gì mới mẻ, 

đột ph|, đôi khi c|ch suy nghĩ theo hướng dễ dãi còn chẳng đem lại cho tôi giải pháp 

nào cho vấn đề gặp phải. Chính cách làm việc không x|c định đúng vấn đề cần giải 

quyết, không x|c định đúng mục tiêu cần đạt m{ tôi đ~ sử dụng thời gian của mình 

rất lãng phí và kém hiệu quả. 

Sau khóa học, tôi biết được c|ch định hướng giải quyết vấn đề, làm việc khoa học 

hơn, nắm được các thủ thuật sáng tạo và các cách tích cực hóa tư duy; nhờ đó việc 

học trở nên thú vị v{ đạt kết quả tốt hơn. Tôi còn có thời gian để làm thêm nhiều việc 

có ích khác nữa. Dù chưa ứng dụng được nhiều vào chuyên ngành học (tôi học Tài 

chính doanh nghiệp) nhưng mọi việc đ~ diễn ra suôn sẻ và có lộ trình, không còn 

ngẫu hứng và bất chợt. 

Để những gì được học mang lại kết quả nhiều hơn, tôi vẫn thường xuyên xem lại 

gi|o trình để nhớ và nắm vững nội dung phương ph|p luận, sau đó |p dụng dần vào 

cuộc sống, bắt đầu từ những việc nhỏ như: sắp xếp thời gian biểu, lịch học, lịch làm 

việc, luyện tập một thói quen tốt, học một thứ gì mới… Xa hơn, tôi đang cố gắng dùng 

nó để hoạch định các kế hoạch nghề nghiệp cho bản thân. 

Nếu được học môn này sớm hơn, chắc chắn tôi sẽ không phí hoài những thời 

gian vô ích của mình. Tôi thiết nghĩ, c|c bạn trẻ là những người cần được tiếp cận 

với môn học này càng sớm càng tốt, để các bạn có định hướng thật tốt cho tương lai 

của mình và có phương pháp khoa học để sớm thu hẹp khoảng cách với các bạn trẻ 

quốc tế, từ đó l{m nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Môn n{y cũng 

cần thiết đối với c|c nh{ l~nh đạo quốc gia vì những kết quả tích cực nó mang lại ở 

tầm vĩ mô. Một khoa học cần nắm vững được nội dung môn học và áp dụng vào thực 

tế công việc. Nói thế không có nghĩa l{ môn n{y không quan trọng với c|c đối tượng 

khác. Ở đ}y tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng đặc biệt của nó với người 

trẻ v{ c|c nh{ l~nh đạo. 

Trong thời gian học, tôi rất biết ơn c|c thầy dạy của Trung tâm, tôi không chỉ 

thu nhận được nhiều kiến thức bổ ích của môn học m{ còn được truyền đạt nhiều tư 

tưởng lớn v{ suy nghĩ mang tính tích cực, cầu tiến và cả những đức tính tốt đẹp của 

các thầy. Nhờ đó, tôi có thêm nhiều động lực để không ngừng cố gắng và phấn đấu 

hơn nữa. 

Mong ước lớn nhất l{ trong tương lai, tôi sẽ áp dụng tốt, “đầy đủ, ổn định và bền 

vững” những gì được học vào thực tế cuộc sống và gặt hái thành công mà mình 



Giáo dục và đào tạo: xây dựng những người hạnh phúc 324 

mong muốn. 

 Phan Quốc Trung (sinh viên, học khóa 456): 

So với trước khi học lớp Phương ph|p luận sáng tạo, bây giờ tôi đ~ mường 

tượng và hiểu được phần nào những c|i cơ bản về “c|ch suy nghĩ”. Tôi dần dần bỏ 

bớt thói quen thử và sai chuyển sang giải quyết một vài vấn đề nhỏ trong cuộc sống 

hàng ngày một cách có hệ thống hơn, nhìn sự vật - hiện tượng - vấn đề đa chiều hơn. 

Từ ngày học, tôi đ~ tập nhìn thế giới xung quanh và nói chuyện với các bạn cùng lớp 

bằng ngôn ngữ của môn học, biết đ|nh gi| một vật – một sự việc có phải là sáng tạo 

hay không? Và tôi thấy rằng thật sự sáng tạo không khó như ta nghĩ, đôi khi nó xuất 

hiện ở mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày (Sáng tạo bậc 0, 1,…). 

Tôi được tiếp cận với một công cụ rất mạnh để giải quyết các bài toán là TRIZ, 

dần dần biết tra bảng để giải quyết các mâu thuẫn kỹ thuật, biết sử dụng 11 biến đổi 

mẫu để giải quyết các mâu thuẫn vật lý cơ bản. Và một trong những phần tôi tâm 

đắc nhất chính l{ “tính ì t}m lý” do thầy Dũng dạy, thầy đ~ dạy cho chúng tôi nhận 

biết được tính ì cũng như c|c c|ch để khắc phục nó. Tư duy của tôi cũng trở nên mềm 

mại, uyển chuyển, linh động hơn khi học c|c phương ph|p tích cực hóa tư duy, năng 

suất ph|t ý tưởng cũng dần được nâng lên. 

Chỉ với 60 tiết ít ỏi, những buổi tối học trễ, đói bụng và mệt nhưng tôi thấy rất 

xứng đ|ng, không uổng công vì đ~ đến với Trung t}m, đ~ được các thầy tận tâm chỉ 

bảo về môn học mới, còn xa lạ với nhiều người xung quanh tôi: môn học Sáng tạo. 

Tôi đang ôn lại những lý thuyết được học ở lớp để dần dần có thể áp dụng nó, để 

giải quyết vấn đề xung quanh mình như: học Y khoa sao cho hiệu quả (nhớ lâu, hiểu 

kỹ tiến tới ứng dụng trên lâm sàng); cách chỉ huy leader một buổi não công (trình 

bệnh án) cho tổ… đồng thời cũng giải quyết các vấn đề về tiền bạc, tình cảm, gia 

đình… trong cuộc sống hàng ngày. Giống như thầy Dũng đ~ nói, nên s|ng tạo ở mức 

zêro trước, v{ cũng chính mức zero mới đem lại cho mình nhiều niềm vui, hạnh phúc 

nhất. 

Theo tôi, PPLST nên được phổ biến rộng rãi ở c|c trường đại học trong cả nước, 

đặc biệt nên dạy từ năm thứ nhất để các bạn có thể hình thành lối tư duy s|ng tạo 

trong đầu để có thể áp dụng học các môn còn lại v{ cho đến sau này. 

Mọi người đều cần học, nên bắt đầu với các bạn đ~ tốt nghiệp 12 là tốt nhất. 

Tôi sẽ cố gắng PR, động viên bạn bè xung quanh nên theo học lớp này (và ít nhất 

hiện tại tôi đ~ khuyên được 4 bạn nữa theo học lớp). 

Do thầy tôi đ~ từng học lớp PPLST ng{y xưa khuyên chúng tôi theo học. Chính 
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phong thái, lối suy nghĩ, giảng bài logic của thầy (thầy nói do lớp PPLST dạy thầy 

được điểm ấy) nên tôi mới quyết định ghi danh theo học. 

TPHCM, 13/7/2015 

VII.3.3. THU HOẠCH CỦA CÔNG NHÂN, TIỂU THƯƠNG, LÀM NGHỀ TỰ 
DO… 

 Trần Bá Hùng (công nhân, nhà máy Ba Son, học khóa 2): 

Trước đ}y tôi hầu như không có một chút định hướng cho những suy nghĩ của 

mình. Thường chỉ là những suy nghĩ theo qu|n tính, từ những cái quen thuộc nhất, 

rồi thử dần đến những c|i chưa biết. Gặp vấn đề ít chịu suy nghĩ tìm phương ph|p 

giải quyết, chỉ có làm tới, chừng gặp khó khăn mới chịu suy nghĩ tìm c|ch. 

Qua lớp “tư duy s|ng tạo” nhận thức mình đ~ được n}ng lên, đ~ nhìn thấy vấn đề 

s|ng hơn. Biết c|ch đặt vấn đề, tìm những hướng đi cho c|ch giải quyết. Sau những 

kết quả có đặt vấn đề tìm xem đ~ l{ kết quả tối ưu chưa? 

Phải nói những buổi theo lớp là những lần tôi rất thích thú. Mỗi bài giảng như 

những chìa khóa mở ra những “hộc” mới trong óc tôi. Tôi đ~ bỏ cả những dự tính 

kh|c để dành buổi sáng chủ nhật đến lớp. Tuy nhiên cũng vẫn còn rất “lười” trong 

việc coi bài và làm bài tập ở nhà. 

Về thời gian học, tôi đ~ nghỉ mất 2 buổi vì phải tham gia lao động sản xuất lương 

thực theo kế hoạch của công ty. 

Trong công tác sản xuất hàng ngày, nhờ áp dụng “phương ph|p n~o công” v{ 

bảng “c|c nguyên tắc giải quyết các mâu thuẫn kỹ thuật”, tôi đ~ ph|t huy được một 

sáng kiến cải tiến: cải tiến một máy nâng hàng nhỏ bằng tay được xí nghiệp đ|nh gi| 

tốt. 

Trong đời sống cũng thế. Với phương ph|p “những câu hỏi kiểm tra” tôi đ~ giải 

quyết dễ dàng các vấn đề tưởng là rối ren, hóc búa. 

Tôi đ~ có mơ ước một ng{y n{o đó, mình sẽ có được những suy nghĩ s}u sắc nhờ 

biết c|ch hướng dẫn những suy nghĩ của mình. Tôi cũng đ~ nghĩ ra nhiều c|ch để 

thực hiện điều đó. Tôi nghĩ v{ đ~ thực hiện là nhờ các bạn tôi, cứ gặp vấn đề gì rắc 

rối, khó khăn thì cho tôi biết, tôi có phương ph|p giúp giải quyết vấn đề dễ dàng 

bằng phương ph|p “những câu hỏi kiểm tra”. Tôi đ~ giúp một người bạn có những ý 

kiến lý thú trong việc chọn mua một căn nh{ m{ bạn thấy rất khó. Tôi cũng có dự 

định là sẽ truyền b| c|c phương ph|p n{y lại cho các bạn cùng công t|c. Trước tôi sẽ 

có cơ hội hiểu bài kỹ hơn, nhớ b{i hơn, sau l{ tôi có thêm một số bạn cùng cộng tác 

trong việc “tư duy s|ng tạo”. Chúng tôi sẽ cùng hội ý để giải quyết các vấn đề của 
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nhau. 

Ban sáng kiến ở xí nghiệp tôi chưa có, tôi đang nghĩ c|ch để thành lập ban này. 

Nếu người ta cũng biết những phương ph|p tư duy, người ta sẽ thấy thích thú. Việc 

thành lập trở nên dễ dàng. 

 Lê Văn Sen (quản đốc ph}n xưởng, học khóa 4): 

Trước khi học lớp Tư duy s|ng tạo nầy, 10 năm qua tôi l{m việc tại Xí nghiệp in 

số 4 có một số sáng kiến cải tiến kỹ thuật và sáng kiến tiết kiệm (chiến sĩ thi đua 5 

năm liền). 

 Qua tài liệu báo chí trong và ngo{i nước, ngành in trên thế giới của c|c nước 

tiên tiến, tiến bộ nhiều so với kỹ thuật in của ta. 

 Do đó tôi có suy nghĩ đầu tư l{m thế nào có những sáng kiến, sáng tạo mới để 

đuổi theo kịp nền kỹ thuật văn minh ấy. 

 Tư duy s|ng tạo hàng ngày tôi làm bằng c|ch suy nghĩ th|o gỡ khó khăn trong 

tình trạng thiếu thốn, cụ thể như việc làm chuyên môn chế bản máy in hàng ngày, đòi 

hỏi luôn phải đ|p ứng các yêu cầu kỹ thuật. 

 Qua lớp học nầy tôi được Gi|o sư tận tình hướng dẫn, mặc dù kiến thức, trình 

độ có phần hạn chế, vì trách nhiệm, bản chất cần cù và theo yêu cầu, tôi cố hết sức 

tiếp thu tốt để trang bị cho mình một phương ph|p khoa học cơ bản Tư duy s|ng tạo, 

hầu mong áp dụng trong thực tế tháo gỡ những khó khăn không sao giải quyết được. 

 Tôi dự định sử dụng một số vốn học được ở lớp Tư duy s|ng tạo nầy quyết tâm 

đầu tư v{o những công trình cải tiến kỹ thuật – áp dụng pha chế một số dung dịch 

quan trọng cần thiết, có tác dụng tốt trong kỹ thuật chế bản máy in offset. Hầu hết 

các loại nầy ta phải nhập rất quý và rất đắt tiền. 

 Với môn học như thế nầy tôi rất thích, tôi thấy rất cần thiết cho tất cả mọi 

người từ cơ quan, xí nghiệp, nông trường đến trường học, khuyến khích làm sao mọi 

người có một số giờ d{nh riêng để học môn học Tư duy s|ng tạo nầy, với phương 

pháp nầy khiến con người ta sáng tạo, văn minh hơn, d}n trí tiến bộ xa hơn, khoa học 

hơn, chắc chắn xã hội sẽ phồn vinh – thịnh vượng hơn. 

 Bản th}n tôi có dùng c|ch suy nghĩ giống như c|ch thử v{ sai đ~ |p dụng cho 

công việc chế bản hàng ngày, nhưng với cách nầy không bằng “ARIZ-85”. Đó l{ 

phương ph|p Tư duy s|ng tạo mới. Rồi đ}y tôi hy vọng với môn học mới nầy sẽ giúp 

tôi giải quyết nhiều vấn đề trong nghề nghiệp chuyên môn của tôi. 

 Cuối cùng tôi ch}n th{nh c|m ơn Gi|o sư đ~ hết lòng truyền đạt kiến thức Tư 
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duy sáng tạo của thầy, đ~ hấp thụ ở những nước tiên tiến có nền công nghiệp lớn về 

truyền đạt cho chúng tôi, cụ thể như t{i liệu “ARIZ-85” để giải quyết những bài toán 

khó khăn trong nghề nghiệp. 

 Kính chúc sức khỏe thầy! 

 Đỗ Minh Trung (y sỹ đa khoa, học khóa 7): 

Kính thưa Thầy, 

Em xin trình bày bài thu hoạch của mình dưới dạng một bức thơ, như vậy em sẽ 

diễn tả ý tưởng, tình cảm của mình được dễ d{ng hơn. 

Thầy cho em so sánh 2 cách giáo dục của Thầy và của nh{ trường ta hiện nay: 

Thầy dạy tụi em dân chủ, tự do ph|t huy trí tưởng tượng. Nh{ trường yêu cầu 

học thuộc bài và cấm “suy nghĩ viển vông”. Vì vậy sau khi rời ghế nh{ trường, người 

học sinh giỏi ngoài kiến thức còn có một túi phản xạ. Nếu gặp vấn đề đúng b{i bản đ~ 

học thì mong giải quyết được, còn gặp những bài toán trật đường rầy chỉ có nước bó 

tay. 

Trước đ}y em tưởng mình có suy nghĩ, điều n{y không đúng. Có nghĩ nhưng 

chưa có suy. Thật ra đó chỉ là những cảm tưởng chủ quan hoàn toàn do trực giác chi 

phối |p đặt. Vì chưa suy nghĩ theo tiến trình mà sự việc sẽ xảy ra nên em thường bị 

động trong cách giải quyết vấn đề. 

Ngày nay thì khác, những điều em lãnh hội ở Thầy, ở lớp, thật sự đ~ khai trí cho 

em. Em từ từ làm chủ được suy nghĩ của mình. Em đang cố gắng sửa sai để chiến 

thắng bản th}n, đ}y l{ điều khó nhưng em thấy sức mình có thể l{m được. Trong 

công việc hằng ngày em sắp xếp theo chương trình, c|i gì l{m trước, cái gì làm sau, 

cái gì cần chuẩn bị để khi giải quyết được dễ d{ng hơn, v{ em thấy mình có tiến bộ 

chút ít. Thời gian chưa đủ để tạo nên một thói quen tốt, nên em còn cần phải cố gắng 

hơn. 

Khi chưa học lớp nầy, em không biết quan sát xung quanh, nên không thấy cái 

hay, cái lạ của nó. Bây giờ em đ~ thấy được nhiều điều đang diễn ra hàng ngày 

quanh mình, sản phẩm của trí tuệ thật là phong phú v{ đa dạng. Em thích thú khi đọc 

những thành tựu khoa học, kỹ thuật trên b|o. Vì sao người ta có thể suy nghĩ được 

những điều qu| hay như vậy? 

Bước tiến bộ mà em thấy rõ nhất là sự tự tin, em mạnh dạn tiếp cận với vấn đề 

xung quanh, em luôn tự nhủ bằng cách này hay cách khác khi áp dụng được bài học 

thì sẽ không thất bại và quả thật như vậy thật. Em tự tin vì mình đang cầm công cụ 
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của trí tuệ. Có được như vậy là nhờ sự hướng dẫn của Thầy. Nếu như Thầy không 

dạy, thì giờ này em vẫn còn “ngu” theo đúng nghĩa của nó. Thật l{ vong ơn nếu ăn 

tr|i m{ quên công ơn của người đ~ trồng cây. Thầy l{ người đ~ gieo hạt giống tốt 

cho em. 

Như trên đ~ nói, sau hai th|ng theo học, những điều tiếp thu được chưa thật sự 

là của em, cần có thời gian và nỗ lực của bản th}n để du nhập được nó vào tiềm thức, 

biến nó thành thói quen của mình, như vậy em mới sử dụng được hết những điều đ~ 

học. 

Em không biết mình sẽ đóng góp được gì cho lớp, cho môn học này, bởi vì em chỉ 

là một con vít nhỏ trong một cỗ máy chung. Em hãnh diện với mọi người vì mình là 

học trò của Thầy Phan Dũng. 

Sau này nếu cần chọn người cộng tác, em sẽ chọn những người đ~ theo học lớp 

n{y như em. Mong rằng ngày ấy Thầy vẫn còn tiếp tục sự nghiệp vinh quang nhưng 

âm thầm n{y: “Khai s|ng cho trí tuệ”. Sự hướng dẫn trực tiếp của Thầy là vô cùng 

quan trọng, dù cho tài liệu viết hay thế n{o đi nữa thì người đọc cũng chỉ lãnh hội 

nhiều nhất là 20% tinh túy mà thôi, nếu không có sự giảng giải của Thầy. 

Ở đất nước tiên tiến, cái mới phủ nhận c|i cũ từng giờ, từng phút, trong khi ở ta 

c|i cũ còn nhiều quá. Em thiết nghĩ học trò của Thầy không bao giờ thiếu việc để làm. 

Tùy theo ngành nghề chuyên môn của mình, mỗi người sẽ áp dụng bài học vào thực 

tế công tác. 

Nếu lớp học được tổ chức thêm một tháng nữa, chúng em sẽ được hướng dẫn 

nhiều bài tập hơn, được như vậy thì sự tiêu hóa và hấp thu kiến thức sẽ diễn ra 

nhanh và tốt hơn nhiều. 

Điều mà gây ấn tượng cho em nhiều nhất là Thầy luôn đến sớm, bắt đầu và kết 

thúc luôn đúng giờ. Không phải giảng viên n{o cũng l{m được điều này. Chúng em 

cảm thấy mình được tôn trọng rõ ràng. 

Em có mong ước là sau này có dịp gặp lại Thầy, vẫn được Thầy coi như l{ đứa 

học trò ngày nào còn theo Thầy đến lớp, được như vậy l{ em đ~ sung sướng lắm rồi. 

Trước khi dừng bút, em xin kính chúc Thầy và quý quyến được dồi dào sức khỏe, 

luôn luôn đạt đến sự thành công, để lúc n{o cũng hạnh phúc. 

 Nguyễn Thị Mai Diễm (thợ may, học khóa 18): 

Trước khi đến với lớp PPLST tôi vốn l{ người bi quan, nhút nh|t, v{ đ~ từ lâu véc 

tơ ì ph|t triển mạnh trong suy nghĩ của tôi. Trước một vấn đề cần giải quyết tôi 
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thường suy nghĩ lung tung không biết phải bắt đầu từ đ}u, luôn dùng phương ph|p 

thử v{ sai. Phương ph|p n{y thường đưa tôi đi lạc hướng vì thế tôi hay nản lòng và 

rồi thường bỏ dở công việc – cho rằng mình dở, dốt n|t hơn người khác. 

Từ khi học được những b{i đầu tiên của lớp, khi Thầy cho những câu hỏi và bài 

tập, tôi cố gắng suy nghĩ theo phương ph|p v{ có khi cũng tìm ra lời giải hoặc nghĩ 

ra được c|c ý tưởng đưa đến lời giải đúng. Tôi thấy tự tin hơn. Trước c|c đồ dùng, 

các mẫu mã hàng hóa mới, các câu chuyện… tôi cũng đ~ dễ d{ng hình dung ra được 

người ta đ~ sử dụng thủ thuật n{o. Tôi đ~ phần nào hệ thống hóa được các suy nghĩ 

của mình. Kiến thức thu được qua lớp học này là vô cùng to lớn và sâu xa, tất nhiên 

không phải dễ d{ng gì lĩnh hội được hết qua một thời gian vài tháng. Tôi hy vọng 

rằng về lâu về dài tôi sẽ áp dụng được hữu ích hơn trong cuộc sống ở bất cứ lãnh vực 

nào. 

Nghề nghiệp của tôi nghe ra chẳng có vẻ gì là khoa học-kỹ thuật. Tuy vậy tôi 

cũng |p dụng được nhiều cho nghề của mình. Qua một số thủ thuật tôi có thể vẽ ra 

được rất nhiều kiểu áo mới lạ và từ đó rút ra những kiểu rất ưng ý. Trong tương lai 

mặc dầu tôi không phải là nhà sáng tạo mode, tôi vẫn có thể trở thành một chủ hiệu 

may có uy tín chẳng hạn. Hoặc trong các thao tác khi làm việc tôi có chương trình 

hẳn hoi từ A đến Z; cố gắng loại bỏ nhiều động tác thừa để tiết kiệm thời gian… 

Sau này tôi sẽ cho con mình đến với lớp học PPLTDST sớm hơn, v{o độ tuổi mà 

trí óc chúng đang ph|t triển tốt chẳng hạn. Tôi tiếc rằng mình đến với lớp này quá 

trễ. Phải chi tôi đến với lớp lúc mới học xong cấp III thì có lẽ nghề nghiệp của tôi đ~ 

khác. 

 Phương Trấn Nam (thợ mộc, học khóa 27): 

C|ch đ}y ít l}u, trong một dịp ngẫu nhiên, tôi được đọc qua mẩu giấy chiêu sinh 

của Trung tâm Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật (TSK), và thú thật là những dòng giới 

thiệu về c|c phương ph|p… trong đó thật xa lạ đối với tôi, thế nhưng chính điều đó 

đ~ gợi lên tính hiếu kỳ trong tôi, và tôi quyết định sắp xếp thời gian để đăng ký theo 

học về môn này. 

Đến nay, sau 2 tháng theo học khóa sơ cấp PPLST KHKT, với tổng thời gian là 60 

tiết học, mặc dù khoảng thời gian như vậy không dài lắm, nhưng những gì mà tôi gặt 

h|i được trong học tập thật sự vô giá, có thể hình dung đó l{ những chiếc chìa khóa 

tri thức, v{ qua đó tạo cho tôi có tầm nhìn rộng hơn, có trí tưởng tượng phong phú 

hơn v{ c|ch suy nghĩ có định hướng khi cần giải quyết một việc n{o đó. Kh|c với 

trước đ}y, khi tôi chưa học về môn học này, thì mỗi khi gặp một tình huống, tạm gọi 

l{ “B{i to|n” cần giải quyết, thường thì tôi giải quyết theo phương ph|p thử và sai. 
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Dĩ nhiên theo sau đó sẽ có những thất bại không tránh khỏi trước khi tìm ra lời giải 

đáp và mỗi thất bại như vậy đều có cái giá phải trả. Tuy rằng sau mỗi thất bại như 

vậy ta càng làm giàu cho kinh nghiệm bản th}n, nhưng mặt kh|c nó cũng hình th{nh 

c|i tính ì t}m lý trong suy nghĩ của tôi, và ở một mức độ n{o đó tính ì như vậy không 

có lợi cho tôi. 

Hiện nay, tôi đ~ ứng dụng một số kiến thức học được vào công việc hàng ngày 

của mình, làm sản xuất vật liệu mộc gia dụng và trang trí nội thất. Đ}y l{ công việc 

đòi hỏi sự đa dạng, luôn tìm đến những mẫu mã mới, v{ cũng chính ở đ}y vai trò của 

các phương ph|p tôi vừa học được thực sự phát huy tác dụng, khiến cho mẫu mã các 

mặt h{ng phong phú hơn, c|c công đoạn sản xuất được bố trí lại phù hợp hơn, tiết 

kiệm được thời gian và làm hạ giá thành sản phẩm. Với kết quả như vậy càng làm 

cho tôi thấy rõ hơn về lợi ích của môn học n{y. V{ tôi cũng thường cố gắng thuyết 

phục những người xung quanh h~y tìm đến với môn học này nếu như có điều kiện 

thuận tiện. 

Theo tôi nghĩ thì ng{nh gi|o dục v{ đ{o tạo nước ta nên quan t}m chú ý đến lợi 

ích của môn học này. 

 Dương Ngọc Thạch (chủ cơ sở sản xuất đồ chơi, học cụ, học khóa 28): 

Thầy kính mến! 

Thật là một may mắn lớn lao cho em khi em được biết và học qua môn PPLST do 

Thầy l{ người đầu tiên khởi xướng tại Việt Nam. 

PPLST đ~ mở ra trước mắt em một viễn cảnh hoàn toàn mới lạ, hấp dẫn đầy thu 

hút. Lần đầu tiên đọc Algôrit sáng chế em có cảm gi|c như vừa tìm được một kho của 

quý gi| hơn cả của cải vật chất, vì đó l{ những phương ph|p hướng dẫn ta đến của 

cải, giàu có, khôn ngoan và không bao giờ phản bội lại ta. 

Sau khi học xong khóa sơ cấp, em thấy có lẽ mình đ~ nắm chắc trong tay chiếc 

chìa khóa thành công. Em bắt đầu có những thói quen phản xạ tốt đối với mọi tình 

huống cần giải quyết trong cuộc sống qua những thủ thuật cơ bản. 

Em cố gắng học thuộc từng thủ thuật một để có thể giải quyết mọi vấn đề bằng 

các nguyên tắc cơ bản của phương ph|p luận sáng tạo. Có lẽ chỉ có c|ch đó mới có 

thể tìm được những lời giải ở bậc cao hơn. 

Từ nhỏ em đ~ l{ người ưa tìm tòi v{ thích s|ng tạo. Khi học xong lớp PPLST 

khóa 28, em có áp dụng nhiều hơn c|c điều đ~ học vào thực tế trong cuộc sống. Có lẽ 

lợi ích lớn nhất sau khi học đó l{ ph|t hiện được tính ì trong mọi người và mọi việc. 

Nhờ đó em có nhiều hiểu biết hơn khi giao tiếp với mọi người, lòng rộng lượng hơn, 
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dễ tha thứ hơn v{ trong việc l{m ăn, em có tầm nhìn tho|ng hơn, cao hơn. Những 

thất bại trên trường kinh doanh đ~ đến, em không còn lo lắng ưu sầu mà chỉ bắt tay 

ngay vào việc làm sao biến hại thành lợi, tinh thần không bị thất bại làm lung lạc. Đó 

chính là những ảnh hưởng tích cực sau khi học lớp PPLST. 

 Phạm Thị Liên (tu sĩ, học khóa 31): 

Là một nữ tu công giáo ở một tỉnh nhỏ Tây Nguyên, tham gia công tác giáo dục 

thiếu niên từ gần 20 năm nay. 

Thường thì tôi vẫn “ngầm” h~nh diện về “khả năng s|ng tạo” của mình khi đứng 

lớp cũng như nơi môi trường sống. Thế nên khi có dịp đến với lớp “Phương ph|p 

luận sáng tạo khoa học kỹ thuật” tôi tự tin v{ ung dung như đến với người quen, 

nhưng quả thật tôi đ~ bị bất ngờ đến choáng váng và bị thu hút ngay từ giờ học 

đầu… Từ những gì rất thô sơ, rất tự nhiên, rất “thuận”, giờ tôi được trang bị một 

cách có hệ thống: từ các thủ thuật, phương ph|p đến lý thuyết tiên tiến và các kỹ 

năng thực hành cần thiết để phát huy những khả năng s|ng tạo qua khóa “Phương 

pháp luận sáng tạo khoa học-kỹ thuật” của Ủy ban khoa học và kỹ thuật thành phố 

Hồ Chí Minh. Với tôi “khoa học về sáng tạo” rất mới, rất thiết dụng, đ~ giúp tôi có một 

bước ngoặt lớn cho tư duy của mình. 

Tôi hiện đang bồi dưỡng nghiệp vụ tại Thành phố. Từ sau khóa “S|ng tạo kỹ 

thuật” tôi cảm thấy cuộc sống quả là lý thú: khắp nơi từ trong nhà ra ngoài phố đ}u 

đ}u cũng bắt gặp ứng dụng của các thủ thuật để luyện tập và phát triển trí tưởng 

tượng của mình. Ngo{i ra tôi đang cố gắng khắc phục “tính ì” t}m lý của mình để đạt 

kết quả tốt trong học tập. Cũng nhờ ứng dụng c|c phương ph|p tích cực hóa tư duy 

(phương ph|p n~o công v{ Synectics) chúng tôi đ~ đạt được nhiều hiệu quả khi học 

tập hoặc thảo luận theo nhóm, đội. 

Trong tương lai tôi dự định sẽ liên hệ với TSK để thêm chất liệu về truyền đạt lại 

cho c|c đồng nghiệp của tôi ở xa không có điều kiện về thành phố dự khóa. V{ đương 

nhiên khi về với trường, lớp, tôi sẽ áp dụng vào công việc giảng dạy, rèn luyện tư duy 

cho c|c em đạt kết quả tốt. 

Theo tôi môn học mới này rất ích lợi và cần thiết cho mọi giới, mọi ngành, cần 

được phát triển ở nước ta. Nên đưa môn học n{y v{o chương trình gi|o dục v{ đ{o 

tạo chung cho cả nước, ở cấp 3 đ~ có thể bắt đầu cho các em làm quen với các thủ 

thuật (sơ cấp) và tiếp lên đại học. Tôi hiện chỉ có thể giới thiệu, cổ động cho người 

quen, bạn bè về lớp, trường để giúp môn học n{y được phát triển ở nước ta. 

Tôi nhận được thông tin chiêu sinh từ một tu sĩ đ~ dự khóa trước v{ tôi được Tu 
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viện đề cử ghi danh theo học. 

 Nguyễn Hùng Vị (tu sĩ, học khóa 44): 

Sau khi học xong khóa sơ cấp về môn Phương ph|p luận sáng tạo KHKT, em đ~ 

thu hoạch được nhiều điều mới mẻ và ích lợi. 

Trước khi học môn n{y, em thường dè dặt và ngại ngùng trước những vấn đề. 

Khi có vấn đề cần giải quyết, thì cũng chỉ giải quyết theo kinh nghiệm, theo thói quen. 

Nói chung, nơi em tính ì t}m lý rất là lớn. Khi nhìn thấy sự phát triển trong cuộc 

sống, em thấy sao lạ lùng quá, chỉ thầm thán phục những nhà sản xuất, cho rằng 

những người tài giỏi là do bẩm sinh, chứ căn cứ sự thường không phải ai cũng nghĩ 

ra được. 

Ấy thế m{ sau khi đ~ theo học môn Phương ph|p luận sáng tạo KHKT này, dù là 

khóa sơ cấp, em đ~ có một cái nhìn mới: có sự hiểu biết hơn về sự sáng tạo, tự tin 

hơn, phấn đấu hơn để chống lại tính ì cố hữu nơi bản thân, làm việc có phương ph|p 

hơn v{ thấy sáng chế là việc có thể l{m được, ít ra là nếu biết sử dụng các thủ thuật 

v{ c|c phương ph|p tích cực hóa tư duy. 

Như trên đ~ nói, môn Phương ph|p luận sáng tạo KHKT, đ~ đem lại một cái nhìn 

mới mẻ. Từ đó em đ~, đang v{ còn sẽ áp dụng những điều đ~ học được vào trong đời 

sống. 

Đối với bản th}n, em đ~ dùng một số thủ thuật cơ bản, thường dùng trong khoa 

học, kỹ thuật, để n}ng cao đời sống tinh thần của mình. Em đ~ dùng nguyên tắc tách 

khỏi để chóng quên đi những buồn phiền, những mặc cảm. Dùng nguyên tắc vạn 

năng để tự làm lấy những gì có thể, để khỏi quấy rầy người khác. Dùng nguyên tắc 

gây ứng suất sơ bộ để tạo mối giao hảo tốt trong cuộc sống. Dùng nguyên tắc dự 

phòng để ngăn ngừa những điều bất trắc có thể xảy ra, ví dụ như đi xe cẩn thận hơn, 

làm những dấu hiệu cần thiết khi muốn rẽ qua đường, v.v… Dùng nguyên tắc linh 

động để thích nghi được với bạn bè chung quanh, khi tính nết những người này 

không đơn giản. Dùng nguyên tắc liên tục c|c t|c động có ích để không lười biếng 

hoặc bằng lòng với cái tối thiểu. Dùng nguyên tắc biến hại thành lợi để lạc quan yêu 

đời dù đời bạc đen. Dùng nguyên tắc quan hệ phản hồi để rút kinh nghiệm sau một 

công việc. Dùng nguyên tắc tự phục vụ để không đua đòi với người kh|c, v.v… 

Đối với công việc, em cũng |p dụng một số các thủ thuật và thấy rất hiệu quả, 

như đ~ |p dụng nguyên tắc phân nhỏ, kết hợp, dự phòng, đẳng thế, cầu hóa, tự phục 

vụ, v.v… 

Đối với người khác, sau khi học xong khóa, em đ~ giới thiệu lớp học này cho các 
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bạn bè v{ c|c người thân, cắt nghĩa cho họ cái hay, cái mới của môn học và ít ra là 

cũng được v{i người đang theo học khóa 46 hiện nay. 

Môn học này thật là cần thiết, và cần thiết cho mọi người, nhất l{ cho người Việt 

Nam chúng ta. Nước ta nghèo và còn lạc hậu trong nhiều lãnh vực. Nước ta đang 

vươn lên v{ phải vươn lên. Bí quyết th{nh công l{ d}n trí. Đ}y l{ việc cấp bách và cần 

phải phát triển và nhân rộng môn học này, vì môn học này giúp phát triển tư duy v{ 

tư duy có hiệu quả. Ở nước ta, theo em được biết, lớp học n{y đ~ có từ năm 1977; 

nghĩa l{ rất sớm so với c|c nước chung quanh. Nhưng hình như c|c người có trách 

nhiệm không quý trọng v{ quan t}m đủ. 

 Nguyễn Văn T}m (đại học, buôn bán, học khóa 46): 

Đối với phương ph|p luận sáng tạo khoa học-kỹ thuật (PPLSTKHKT) phần sơ 

cấp theo tôi nghĩ nó giống như vệ tinh truyền tín hiệu xuống Tr|i Đất ở nhiều góc độ 

khác nhau và do từ trên nhìn xuống nên hầu như bao qu|t to{n Tr|i Đất, đó l{ hình 

ảnh ví von để tượng trưng cho PPLSTKHKT hầu như có thể xen v{o để giải quyết 

nhiều lãnh vực khác nhau và nó lại như một kính hiển vi và giải quyết từng chi tiết li 

ti của sự vật. Nó tạo cho người sử dụng phương ph|p n{y một đầu óc sáng suốt biết 

c|ch suy nghĩ một cách khôn khéo trình tự v{ đi đến kết quả. 

Về nguyên tắc mà nói thì trong từng người lúc n{o cũng giải quyết các mâu 

thuẫn do đụng chạm với nhau, thì việc giải quyết sao cho có lý có tình, trong đó tính 

đến hệ thống ít thay đổi nhất là cách giải quyết tương đối hay nhất. Trong thực tế có 

một việc nhỏ là việc xây nhà cửa lên cao và trổ cửa sổ hai cánh qua không gian nhà 

bên cạnh, họ không đồng ý. Có thể giải quyết bằng cách dùng cửa sổ lá, sẽ không 

choán không gian bên kia – cả hai bên đều vui vẻ v.v… Đối với bản thân tôi thì môn 

này rất là hữu ích, v{ lúc n{o trong h{nh động cũng dính d|ng tới môn này từ việc đi, 

đứng,ăn uống, học tập, nghề nghiệp… v{ tôi cũng đang luyện tập để sao cho thành 

thói quen. 

Theo tôi PPLSTKHKT nầy có thể dạy lứa tuổi từ 10 tuổi trở lên, vì ở trong độ tuổi 

này có sự hiểu biết kha khá và chỉ dạy ở trình độ thích hợp, chỉ cần một số giờ thích 

hợp trong tuần. Và các Thầy nên viết nhiều bài lý luận giải quyết mâu thuẫn xã hội 

lên b|o chí để vừa giúp ý kiến cho chính quyền vừa quảng cáo cho môn học nầy. 

Thỉnh thoảng đăng b|o mời các học sinh cũ đến họp mặt để tổng kết quá trình tiến 

bộ của Trung t}m, đồng thời đưa đề tài thảo luận góp ý Trung tâm. 

 Trần Văn Mỹ (công nhân, học khóa 59) : 

Rất thú vị! Đó l{ cảm nhận đầu tiên khi tôi nghe gi|o sư - tiến sĩ Phan Dũng dạy 
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trong ngày khai giảng Khóa 59 Phương ph|p luận sáng tạo KHKT. Có thể nói, từ 

trước tới nay tôi mới được nghe một người dạy lý thú như vậy. Với nghề nghiệp là 

một công nh}n lao động phổ thông, trình độ văn hóa hết lớp 12, tôi vẫn thường hay 

bi quan cho tương lai của mình, rất khó khăn trong suy nghĩ l{m thế n{o để mình có 

thể vươn tới xa hơn trong sự nghiệp. Song tới lúc được học ở TSK, tôi đ~ có thể xác 

định cho mình một hướng đi mới ho{n to{n m{ tôi chưa hề nghĩ ra trước đó. V{ điều 

quan trọng nhất là tôi không sợ bản thân mình nữa, tôi đ~ có thể tự suy nghĩ một 

cách có khoa học, ra quyết định cho mình chính x|c hơn. 

Trong nghề nghiệp, sử dụng thử những thủ thuật, nguyên tắc cơ bản, tôi thấy 

công việc nhẹ nh{ng đi nhiều, năng suất cao hơn. Ví dụ như nguyên tắc linh động, kết 

hợp, liên tục t|c động có ích, đẳng thế… Vì thời gian chưa được bao lâu, tôi cũng 

chưa thể hiểu hết được những cái hay của môn học này, song tôi sẽ phải quyết tâm 

đưa nó v{o trong t|c phong suy nghĩ của mình, tìm ra những “tính ỳ” của bản thân và 

khắc phục nó. 

Tôi rất tiếc l{ mình được học môn n{y hơi trễ nên đ~ để phí rất nhiều thì giờ vào 

việc suy nghĩ “thử v{ sai”. Theo tôi môn học này cần được mọi người biết đến như 

một giải pháp cho những bế tắc mà tôi thấy hầu như mọi người đều rơi v{o tình 

trạng như vậy. 

Cần phải được các cấp có thẩm quyền biết đến v{ đầu tư ph|t triển PPLST chứ 

như giai đoạn hiện nay, một TSK của Đại học tổng hợp TPHCM là quá ít. Về lứa tuổi 

tiếp thu, tốt nhất là từ 17 – 40 tuổi vì ở tuổi n{y, con người suy nghĩ v{ lao động 

nhiều nhất. Tiếp đến là cần đ{o tạo nhiều hơn nữa những giảng viên TSK. C|ch để 

phát triển PPLST một cách mạnh mẽ tôi chưa thể suy nghĩ ra được song về bản thân 

mình, tôi sẽ tuyên truyền. 

 Nguyễn Kim Duyên (kinh doanh, học khóa 68): 

Sau khi học môn Sáng tạo KHKT, tôi nhìn thấy cách giải quyết vấn đề có hệ 

thống, khoa học và nhanh chóng hơn. Gặp một sự việc phức tạp, tôi dễ dàng hiểu 

được bài toán, theo ngôn ngữ v{ phương ph|p đ~ học tôi giải quyết chúng luôn ở 

mức tối ưu, ít nhất l{ hơn được những người đ~ hơn tôi trước đ}y. 

Bước đầu, tôi đ~ |p dụng những gì đ~ học được vào dự án mở một dịch vụ cưới 

hỏi cho tầng lớp thanh niên đang qu| bận rộn với công việc tại c|c công ty nước 

ngoài, họ không thể tự lo trọn vẹn. 

Chúng tôi sẽ làm dịch vụ để thực hiện từ A đến Z với một mức chi phí hợp lý. Việc 

sử dụng ARIZ-85 cho bước thẩm định phương hướng trong tương lai của dự án này 
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là rất bổ ích và an toàn. Riêng với những người xung quanh, tôi yêu cầu những người 

cộng sự phải đi học môn học trên để cùng tôi tạo một ê kíp làm việc tốt nhất. 

Theo tôi, môn học này cần được nghiên cứu cho mọi đối tượng đều có thể hiểu và 

thích thú nó, nghĩa l{ theo đúng đối tượng, lứa tuổi v{ trình độ văn hóa. Cần đưa ra 

giáo trình học hiểu cho mọi đối tượng v{ đưa chúng v{o thực tế để mọi đối tượng 

trên đều có thể nhớ và vận dụng dễ dàng. 

Qua b|o “Thời báo Kinh tế Sài Gòn” mục ‘Đ{o tạo” tôi được biết thông tin chiêu 

sinh. Lý do theo học vì tôi tò mò khi đọc tựa đề của môn học. 

 Đỗ Thiệu Tuấn (doanh nhân, học khóa 68): 

Tôi biết môn học n{y đ~ từ lâu thông qua các mẩu tin nhỏ trên b|o. Nhưng thật 

quá tiếc là tôi không có duyên may được tiếp cận với môn học n{y đúng v{o thời 

điểm tôi biết nó c|ch đ}y khoảng 5 năm. Nếu được lĩnh hội sớm, tôi dám tin rằng: 

qu~ng đường doanh nghiệp của tôi đ~ thay bằng một bước dài triển vọng. Sau khi bỏ 

ngang ngành kiến trúc, tôi lao ngay vào cuộc sống thực tế, bằng mọi cách quyết kiếm 

nhiều tiền. Công việc kinh doanh tôi làm rất “năng động”, nhưng không thể định 

hướng do bị t|c động bởi quá nhiều bài toán. Sự “năng động” lệch hướng do liều lĩnh 

chỉ biết dùng phương ph|p thử và sai dẫn tôi đến những thất bại kinh hoàng. 

Do trải qua nhiều “xúc cảm” trong cuộc sống, tôi đ~ |p dụng được phần nào các 

phương ph|p tích cực hóa tư duy, quyết dùng các thủ thuật t|c động lên công việc để 

loại bỏ dần tính ỳ tâm lý. Thật lạ chỉ trong một thời gian ngắn áp dụng, tôi lập trình 

xử lý công việc nhanh và dễ d{ng hơn trước đ}y nhiều. Bây giờ tôi nhìn vấn đề không 

còn phiến diện khi tìm thấy được các mặt khác của nó, các mặt đối lập của bài toán. 

Tôi tin rằng môn học này giúp tôi dự liệu các vấn đề sẽ xảy ra và sẽ tìm ra những điều 

kỳ diệu, bắt được những cơ hội rất tốt trong đường đời. 

Môn học phải được phổ biến rộng r~i, tôi đang thuyết phục những người thân 

cùng bạn bè đến với môn học kỳ diệu này. 

Ngày 25-7-1995 

 Phùng Quốc Bửu (công nhân nguội, học khóa 70): 

Trong cuộc sống h{ng ng{y, trước đ}y khi chưa học môn phương ph|p luận 

sáng tạo, để giải quyết vấn đề tôi thường suy nghĩ cho l{ “tốt nhất” cho lời giải. 

Nhưng sau khi học tôi thấy rằng những quyết định, lời giải của mình cũng chỉ do 

phản xạ bản năng m{ có. Khi được tiếp thu môn học,trong sinh hoạt, trong công việc, 

tôi đ~ cố tình áp dụng kiến thức mình có để giải quyết công việc. Rõ ràng những lời 

giải sau này tốt hơn so với trước. 
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Ví dụ : 

 - Hiện thành phố ta có loại m|i che (trước nh{) cơ động có thể mở, xếp to nhỏ 

tùy ý. Trước đ}y tôi nghĩ bộ phận “vừa quay vừa giữ” l{ do c|c ly hợp. Thực hiện việc 

này rất khó, phức tạp. Sau n{y để giải quyết mâu thuẫn vật lý trên, tôi đ~ thấy rằng 

phải sử dụng bộ truyền bánh vít, trục vít, và thực tế đúng vậy. Tôi vừa thiết kế bàn 

vấn dây lò xo. Nguyên tắc: ty vẫn đứng yên phía trước, rouleau quay quanh tỳ lên dây 

để vấn. Sản phẩm thoát ra trong lòng rouleau. 

 Nhược điểm: khó kiểm soát sản phẩm. 

 Lợi dụng nguyên tắc “chứa trong” v{ “chuyển sang chiều kh|c”, nay cho ty vấn 

nằm trong lòng rouleau, sản phẩm tho|t ra phía trước (trống trái). Kết quả rất tốt. 

 Bản thân tôi là công nhân nguội sửa chữa và vì thời gian qua từ khi tiếp thu 

môn học còn quá ngắn, tôi chưa ph|t huy nhiều được so với những gì mình đ~ học. 

Tuy nhiên tôi tâm niệm rằng mình cần nhuần nhuyễn, thấm sâu môn học vào tâm 

tưởng (cũng như bảng cửu chương) để những nguyên tắc, thủ thuật kiến thức tự 

thân nó trở thành phản xạ tự nhiên giúp ích cho mình đối với những bài toán nhỏ xảy 

ra xung quanh hàng ngày. Còn khi gặp những b{i to|n “lớn” thì tôi cũng có thể có vài 

“chiêu” chống đỡ, giải quyết. 

 Tôi cho rằng đối với môn phương ph|p luận sáng tạo cần phát triển giảng dạy 

phổ thông,chính quy ở trường học cho học sinh. Theo tôi, trước nhất có thể đưa v{o 

giảng dạy ở cấp phổ thông trung học trở lên. Vì với trình độ từ phổ thông trung học, 

học sinh dễ nhận thức, tiếp thu hơn. Về l}u d{i, khi có phương ph|p dạy sinh động, 

nhẹ nhàng có thể lồng vào các môn học ở cấp II. 

 Đồng thời áp dụng giảng dạy cho những đối tượng là l~nh đạo, hoạch định 

chính sách quốc gia. 

 Lê Thị Minh Trang (tiểu thương chợ An Đông, học khóa 83): 

Phương ph|p luận sáng tạo KHKT giúp em có c|ch suy nghĩ phong phú đa dạng 

và tối ưu hơn trong c|ch giải quyết vấn đề, không còn mất nhiều thời gian trong quá 

trình suy nghĩ thử v{ sai như trước. Môn học có tác dụng rất thực tiễn trong việc giải 

quyết vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Không chỉ áp dụng giới hạn ở lãnh vực 

chuyên môn n{o đó, Phương ph|p luận sáng tạo có thể áp dụng cho mọi ngành nghề. 

Sau khi học xong khóa sơ cấp, em nhìn nhận mọi vấn đề chung quanh sâu rộng 

hơn, tầm nhìn hướng về tương lai được mở rộng hơn qua việc mở rộng màn hình 9 

hệ, đo|n trước được bước phát triển của đối tượng trong tương lai. Khắc phục được 

tính ì tâm lý, rèn luyện được nhiều đức tính tốt, tích cực và mềm dẻo, trong cách giải 
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quyết vấn đề. 

Bước đầu áp dụng một số tổ hợp các thủ thuật trong lĩnh vực kinh doanh, em đ~ 

thấy ngay được kết quả trong việc mua và bán, giải quyết được hàng tồn đọng, thấy 

được ngay hiệu quả sau khi áp dụng những thủ thuật đ~ học. 

Ngay cả trong gia đình, trong việc chăm sóc gia đình v{ con c|i thì việc áp dụng 

những thủ thuật là cả một nghệ thuật trong lãnh vực nuôi và dạy dỗ con. 

Phương ph|p luận sáng tạo KHKT rất đa dạng v{ phong phú, đem lại lợi ích rất 

lớn cho việc phát triển khoa học, bước tiến của nhân loại. Theo em môn học này rất 

cần phát triển ở nước ta, một đất nước quá lạc hậu v{ cũ kỹ, cần phải được đổi mới. 

Lẽ ra môn học này phải được đưa ngay v{o chương trình học đường vì ai cũng cần 

học. Môn học chắc chắn sẽ đem lại lợi ích cho mọi ngành, mọi người nên ai cũng cần 

phải học, và theo em, ngay lứa tuổi mẫu gi|o được học là tốt nhất. Và hiện nay người 

cần học cấp bách nhất l{ người có chức quyền, các vị l~nh đạo. Học để nắm vững vấn 

đề trước khi quyết định được một vấn đề n{o đó, không thể thử và sai rồi làm lại như 

cách làm phổ biến như hiện nay. 

Hiện nay môn học n{y đem lại lợi ích rất lớn cần được đầu tư v{ mở rộng, thế 

nhưng Trung t}m S|ng tạo Khoa học-kỹ thuật (TSK) quá nhỏ bé và khiêm nhường, 

còn qu| ít người biết đến, tỷ lệ người theo học so với dân số hiện nay thật quá ít, 

phòng học chật chội. Em mong rằng sẽ có nhiều phòng học hơn v{ phòng tho|ng m|t 

rộng r~i hơn. Cần có nhiều thông tin về chương trình môn học, lợi ích môn học cho 

mọi người. Theo em nên trình chiếu các buổi học trên ti vi hoặc phát hành báo, 

nguyệt san. 

Qua một người bạn, em biết được môn học mới này hay, sáng tạo và nhiều lợi 

ích. 

 Nguyễn Thị Thu Hoài (thợ may, học khóa 131): 

So với trước khi theo học môn Phương ph|p luận sáng tạo, tôi đ~ biết c|ch tư 

duy có định hướng, dễ dàng quyết định nhiều vấn đề (nhỏ trong phạm vi gia đình – 

hoặc lớn hơn ngo{i x~ hội) m{ trước đ}y mỗi khi phải chọn lấy một quyết định, tôi cứ 

phân vân, không tự tin, loay hoay không dám dứt khoát. Nhìn cuộc sống và vai trò 

làm vợ, làm mẹ trong gia đình dễ chịu hơn, chủ động hơn. 

Bước đầu, đối với bản thân, tôi sắp xếp công việc nội trợ, công việc riêng (thợ 

may) sao cho hợp lý, không tốn nhiều công sức và thời gian vô ích, kết hợp xen kẽ 

những việc gì cần làm (buổi sáng chở con đi học, đi chợ, mua phụ liệu may v|…) buổi 

trưa, chiều, tối… 
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Bố trí lại các góc làm việc của gia đình, góc học tập của các con thật gọn, một vị 

trí được nhiều mục đích; từ những việc thật nhỏ nhặt trong thực tế sao cho hiệu quả 

nhất. 

Trong việc hướng dẫn con tôi hoàn tất các bài làm ở trường cấp I, tôi hướng dẫn 

cháu nhìn vấn đề linh hoạt hơn (ở nhiều góc độ, bằng c|ch đặt nhiều câu hỏi gợi mở, 

kích thích ch|u động n~o suy nghĩ, trả lời, rồi sau đó để cháu tự ghi chép vào tập 

bằng chính ý của cháu (hoặc do cô gi|o đ~ mớm sẵn!). 

Theo tôi, môn Phương ph|p luận sáng tạo cần thiết cho mọi người. song ở nước 

ta, nếu cần phát triển thì trước hết đặt cơ bản ở cấp III. Khi đ~ đều khắp ở cấp III rồi 

thì loang xuống cấp II. 

Trong quá trình theo học lớp sơ cấp, tôi nhận thấy các Thầy rất tận tâm. 

Tôi đi học khóa Phương ph|p luận sáng tạo là do chồng tôi, cựu học viên của 

TSK khuyến khích đi học với hy vọng sẽ tìm ra những điều ích lợi cho gia đình, trong 

việc giáo dục con cái. 

 Nguyễn Thị Ngân Hoài (biên tập viên, học khóa 140): 

Sau thời gian học về bộ môn này, tôi cố gắng áp dụng những điều mình đ~ học 

được vào trong nghề nghiệp (biên tập viên) của mình cũng như v{o trong l~nh vực 

giao tiếp ứng xử… Có thể nói, môn học n{y đ~ giúp tôi biết “lắng nghe” những sự kiện 

trong cuộc sống, từ đó tôi tập ph}n tích v{ đ|nh gi| trên cơ sở những m{n hình… 

Ngo{i ra tôi cũng đ~ thử áp dụng cho các em học sinh cấp 2 m{ tôi đứng lớp, bằng 

những cách, thế m{ c|c gi|o sư của tôi đ~ l{m khi đưa ra b{i to|n, yêu cầu phát ý 

tưởng hay lời giải. Tôi nhận thấy rằng các em tham gia rất hào hứng và phát những 

ý tưởng rất hay và rất sâu sắc. Tôi xem đấy như một tiết học thành công. Và tôi sẽ 

tìm cách vận dụng những thành công này tiếp những th{nh công kh|c. Ng{y xưa khi 

còn đi học tôi rất hay mặc cảm vì mình không t{i n{o kh| được môn toán, cho nên 

khi vào học môn này tôi tránh né tối đa những “b{i to|n” đúng nghĩa To|n học. Sau 

khi học, tôi đ~ thay đổi được cái nhìn của mình, dù vẫn còn yếu To|n nhưng tôi sẽ tự 

khắc phục bằng nguyên tắc 17 – chuyển sang chiều khác. Với tư c|ch l{ biên tập viên 

tôi sẽ cố gắng dùng c|ch h{nh văn để phản |nh điều tôi muốn nói v{ đứng xa hoặc 

kết hợp với những nhà toán học đưa ra những cái mới, những cái có ích cho xã hội. 

Xin chân thành cám ơn c|c gi|o sư đ~ giảng dạy bộ môn PPLST. 

 Nguyễn Văn Khiết (kinh doanh, học khóa 140): 

Câu hỏi như gợi cho học viên trút bầu tâm sự! Nếu cần viết thì có khi viết mấy 

trăm trang vẫn chưa hết vì tính đa dạng các ích lợi của môn học. Chỉ xin nêu mấy ý 
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sau đ}y đối với bản thân: 

a/ Trong cư xử gia đình : 

+ Vợ chồng bớt xung khắc. Qua thủ thuật biến hại thành lợi (nếu dựa vào mê tín 

thì người ta gọi là kỵ tuổi Dần Th}n…) 

+ Thấy được lối ra của PPLST l{ có cơ sở, thấy được c|i đích hiện thực mà con 

cái mình có thể đạt được nên nhiệt tình đóng góp x}y dựng bảo ban cho con c|i hơn 

(chứ không như trước đ}y tin v{o con người có số). Do đó gia đình hạnh phúc hơn. 

b/ Với cuộc sống : 

+ Khi m{ người ta biết được lối vào hoặc tìm cách tạo ra lối vào của một đ|m 

rừng đầy rối rắm của cuộc đời, biết được ở đ}u có hổ và cách giết hổ, ở đ}u có rắn và 

cách giết rắn thì người ta sẽ tin yêu cuộc đời này một cách tích cực hơn. Đồng thời 

cũng lý giải được phần lớn những mâu thuẫn kỹ thuật hay vật lý mà tôn giáo không 

lý giải được. Tôn giáo với thuyết tận thế đ~ đưa cuộc sống của chúng ta đến chỗ tiêu 

cực, bi quan! 

c/ Đối với một người hay mất niềm tin như tôi thì muốn l{m gì cũng chần chừ 

không dám. Vì thiếu sự suy tính có phương ph|p nên hay nghi ngờ, kém tin tưởng do 

đó không quyết định dứt kho|t được. Nay thì khác. Nếu sau này tôi chỉ đạt tới mức 

sáng tạo 1 hoặc 2 l{ cũng đủ làm giàu rồi. Xong tôi sẽ cố gắng trong khả năng, kiến 

thức của mình, tôi sẽ bản lĩnh hơn trong kinh doanh. 

d/ Ngo{i ra c|c phương ph|p v{ thủ thuật sẽ được áp dụng trong mọi ngành 

hoạt động, mọi dàn trải của cuộc đời nên khó mà viết hết được. 

Như đ~ nói ở trên, chi tiết hơn có thể là : 

- Bản thân bớt nóng tính hơn, vì tìm được phương ph|p v{ thủ thuật để giải 

quyết vấn đề. 

- Đối với những người xung quanh: làm sao cho con tôi, những mũi nhọn của gia 

đình tôi có được vài thứ vũ khí trong tay khi chúng v{o đời. Mà một trong các thứ vũ 

khí đó l{ PPLST. Do đó một trong những áp dụng đối với tha nhân chính là làm cách 

n{o (qua phương ph|p v{ thủ thuật) để con tôi chịu đi học khóa này, hiện giờ nói vẫn 

chưa “vô đề” … 

Ở một đất nước chậm phát triển như nước ta, mọi sáng tạo sáng kiến đều quý 

báu. Ở Nhật Bản sau thế chiến thứ hai: là một canh bạc thua trắng! Ngoại trừ tinh 

thần Samurai. Trong phim “Vĩ tuyến 17 ng{y v{ đêm” có một nhân vật già bị trói vào 

góc cột, tên cảnh sát ngụy bảo: “Quỳ xuống”. Ông gi{ đ~ dũng cảm trả lời: “Tao đứng 
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dậy được rồi, tao không bao giờ quỳ xuống nữa”. Những câu chuyện như có trong mơ 

vậy mà có thật trong cuộc đời n{y. M{ d|m nghĩ, d|m l{m l{ tính đặc thù của DŨNG 

CẢM. Tôi mốn liên kết những câu chuyện những yếu tố trên đ}y lại với nhau để thấy 

sự cần thiết của một đất nước cần tiến lên, mà PPLST l{m được chuyện này: tạo ra 

sự dũng cảm, dám làm, trong mọi thành phần xã hội. 

Do đó PPLST cần cho mọi người, nhất là lớp trẻ có tri thức, chỉ xin đừng quên lớp 

gi{ như chúng tôi trình độ thấp, năng lực kém. Vì nếu biết khơi dậy thì một cây chổi 

cùn cũng quét cứt heo được cơ m{! 

Qua khóa học thấy mấy tay học viên gi{ ít ai để ý hỏi han gì cả, thấy cũng buồn 

buồn! 

- Theo tôi thì môn học này nên bắt đầu từ cấp II. Nghĩa l{ cũng phải chặt từng 

nhát dao vào thân cây chà là ngay khi cây còn thấp, ngay khi chúng còn nhỏ. Hơn 

nữa, tri thức có được là một quá trình thẩm thấu, lặp đi lặp lại. Người ta nói: “Học là 

cái gì còn lại sau khi đ~ quên”. Do đó việc học phải được thẩm thấu dần, phải có thời 

gian. 

Môn học n{o cũng vậy, đợi đến già mới học thì khó tạo quán tính, dễ khập khễnh. 

- Còn để môn học này phát triển, theo tôi và chính tôi sẽ mang ra áp dụng tích 

cực vào cuộc sống sau đó nói lên những thành công của mình trong anh em bè bạn 

thôi! Chỉ cần hai người tin tưởng, chịu nghe tôi một cách chắc chắn, tất nhiên là có 

điều kiện đi học, thì coi như tôi đ~ tạo ra một cấp số nh}n theo phương ph|p tiệm 

tiến. 

Tôi học khóa này nhờ vào một mẩu tin chiêu sinh trên báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật. 

Còn lý do đi học là do bế tắc trong c|ch suy nghĩ, bi quan, thiếu bản lĩnh trong 

cuộc sống. Muốn tìm một c|ch l{m gi{u n{o đó bằng sáng tạo của khối óc và bàn tay 

của chính mình. Các con tôi đang cần tiền lắm quý Thầy ơi! (có tất cả năm đứa con 

trai). Chúng đang tuổi phát triển trí tuệ… 

       Làm xong ngày 26 / 11/ 1999    

 Lâm Bảo Toàn (nghề tự do, học khóa 173): 

Sau khi theo học lớp sơ cấp, phương ph|p luận sáng tạo (60 tiết). Kết quả thật là 

bất ngờ, tôi như được trang bị bằng cách nhìn của tia X, nhìn thấu được những gì mà 

trước đ}y không ph|t hiện ra. 

Trong khi theo học môn PPLST, tôi đ~ dùng : 

1) Nguyên tắc phân nhỏ 
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5) Nguyên tắc kết hợp 

24) Nguyên tắc sử dụng trung gian 

13) Đảo ngược 

Hướng dẫn cho con tôi (chuẩn bị vào lớp 7) môn hình học và tôi nhận thấy rõ bé 

hiểu nhanh và rất tự tin, không còn sợ làm toán. 

Mặc dù chỉ mới học 60 tiết, nhưng đ~ nhận thấy rất hữu ích cho tư duy của mọi 

người. Môn học PPLST mà lý thuyết dựa trên nền tảng của Duy vật biện chứng. 

1) Qui luật lượng đổi thành chất đổi v{ ngược lại. 

2) Qui luật phủ định của phủ định 

3) Qui luật thống nhất v{ đấu tranh của các mặt đối lập đ~ dạy cho tôi cái nhìn 

tổng thể của quy luật cuộc sống, dạy cho tôi thấy được bản chất sự vật, để không còn 

phiền não và yêu cuộc đời hơn, lạc quan hơn. 

Vì vậy môn PPLST rất cần thiết phải được phổ cập đến mọi người. Theo tôi 

PPLST nên soạn ra những gì gần gũi với thực tế, dễ nhận thấy để dạy cho trẻ 8 tuổi 

bắt đầu quen dần. 

Tôi là môn sinh của PPLST do thầy Phan Dũng, thầy Minh Triết và thầy Thế 

Hưởng giảng dạy hiện nay chỉ d|m “truyền b|” cho gia đình v{ th}n nh}n. 

 Nguyễn Văn Mới (buôn bán, học khóa 199): 

Bản th}n tôi được sinh ra và lớn lên ở An Giang nơi m{ nền tảng là nông nghiệp, 

từ đó ảnh hưởng rất nhiều đến c| tính qua c|ch nghĩ, c|ch l{m. Khi gặp khó khăn về 

kinh tế tôi phải chuyển cả gia đình nhỏ của tôi đến nhập cư tại thành phố Hồ Chí 

Minh, v{ cũng từ đó tính đến nay đ~ trụ được 10 năm tại thành phố này. Trong thời 

gian qua đ~ đương đầu với biết bao nhiêu l{ khó khăn m{ c|ch giải quyết duy nhất là 

“thử v{ sai”, từ đó phải trả gi| qu| đắt về thời gian-công sức-tiền bạc. Khi được một 

người bạn đến nh{ chơi v{ giới thiệu môn học: Phương ph|p luận sáng tạo, tôi nghe 

và quyết định cho cả vợ tôi cùng đi học ngay. Khi học xong khóa sơ cấp bản th}n lĩnh 

hội được rất nhiều, trước tiên là sự nhẹ nhõm từ tư tưởng; nhìn vấn đề ở nhiều góc 

độ hơn, tự tin hơn, lạc quan hơn. Thay đổi kế tiếp là cá tính mạnh mẽ hơn do biết 

được nguồn gốc của tính ì tâm lý, mà trong thực tế có thể gọi nôm na l{ lười. Khi mà 

tư tưởng thông suốt, khắc phục được phần n{o tính ì, khi đó h{nh động trở nên có 

hiệu quả và hiện tại tôi đ~ cảm nhận rõ nét đó l{ tính mới và tính ích lợi mà môn học 

đ~ trao tặng cho tôi. Tuy chưa được như ý lắm nhưng đó l{ thước đo của những giai 

đoạn sống và làm việc với tư duy s|ng tạo. 
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Để áp dụng những gì đ~ học được từ phương ph|p luận sáng tạo, bản thân tôi sẽ 

bắt đầu áp dụng vào công việc cụ thể như sau. Trước tiên lập kế hoạch cho 01 tháng 

với những mục tiêu cụ thể cần đạt chỉ 02 mục tiêu thôi (vì nhiều sẽ cứng nhắc và 

miễn cưỡng hay nói cách khác là bị ức chế). 

Mục tiêu 1. Củng cố quan hệ mua b|n (tôi đang có cửa hàng dầu nhớt) 

Mục tiêu 2. Khắc phục tính ì (về mặt tâm lý). 

Từ kế hoạch của tháng sẽ chia ra từng mức nhỏ thực hiện hàng ngày. Khi bản 

thân vận hành nhịp nh{ng phương ph|p luận sáng tạo, bước kế tiếp sẽ là sự giới 

thiệu cho bạn bè biết. 

Nước ta đang trên đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển công nghệ 

thông tin, để những cuộc cách mạng trong thời kỳ kinh tế đổi mới thành công, phát 

triển vững chắc, tất yếu phải có tư duy s|ng tạo. Muốn có tư duy s|ng tạo, có phương 

pháp luận sáng tạo, phải cần thành lập một bộ riêng đó l{ “Bộ tư duy s|ng tạo”. Tại 

sao có Bộ tài chánh, Bộ giáo dục, Bộ công an? Mà lại không thành lập được Bộ tư duy 

sáng tạo? Theo tôi nghĩ đứng đầu mỗi bộ là một thành viên của Bộ tư duy s|ng tạo. 

Trong Bộ tư duy s|ng tạo bầu một người am hiểu về tư duy s|ng tạo làm bộ trưởng. 

Từ đó tất cả các chủ trương chính sách sẽ vận hành tốt hơn, hiệu quả hơn. Để gieo 

phương ph|p luận sáng tạo ở phạm vi rộng theo tôi nghĩ nên được đưa v{o dạy 

chính khóa ở các bậc học: từ lớp 1 đến lớp 12, rồi đại học. 

Tôi có suy nghĩ hơi buồn cười là môn học này làm sao phổ biến được, nhân rộng 

ra được ở các tôn giáo thì rất hay, ví dụ như những người theo đạo Thiên Chúa, họ đi 

đến nhà thờ h{ng ng{y để nghe giảng đạo, mỗi ngày thêm vào chừng 05 phút để 

giảng tư duy s|ng tạo tức chỉ ra phương ph|p h{nh động hiệu quả nữa là tuyệt vời. 

Tôi có dự định gặp các thầy hiệu trưởng của c|c trường tiểu học, trung học cơ sở 

m{ tôi quen để giới thiệu cho các thầy biết về môn học này nhằm gợi ý để trường cử 

một số thầy cô đi học, có thể tôi sẽ gặp khó nhưng tôi sẽ bắt đầu giới thiệu cho những 

người thân, những bạn bè trước. 

Theo tôi, Trung tâm Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật (TSK) nên tuyển chọn thêm 

thành viên và mở thêm vài Trung tâm mới có thể đ|p ứng tốt nhu cầu học tập của 

các tầng lớp. 

 Tôi đề nghị các thầy giữ gìn sức khỏe tốt và thật tốt vì cả đất nước rất cần 

những người tiên phong trong mặt trận tư duy s|ng tạo. 

Tôi mong ước những học viên của môn Phương ph|p luận sáng tạo sẽ đóng góp 

cho Trung tâm thật nhiều: bằng sức, bằng vật chất, thời gian để Trung t}m được mở 
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rộng ra trong cả nước v{ được nhiều người biết đến để học. Có thể đất nước sẽ đổi 

mới nhanh và toàn diện. 

 Như tôi đ~ nêu ở phần đầu bài thu hoạch, để rõ thêm tôi xin trình bày tiếp. Một 

hôm máy vi tính nhà tôi bị virus, tôi nhờ một người bạn đến khắc phục trong lúc chờ 

máy setup lại tôi cùng bạn trao đổi về lĩnh vực công nghệ thông tin, trong lúc ấy bạn 

tôi nhớ đến môn Phương ph|p luận sáng tạo, thế là tôi hỏi địa chỉ và thời gian học, 

khi thấy học vào buổi tối là rất tiện tôi đăng ký ngay.  

 Thành phố Hồ Chí Minh, ng{y 22 th|ng 11 năm 2002  

 Nguyễn Thị Hồng Sử (tiểu thương, học khóa 282): 

Ng{y trước khi chưa được học môn “Phương ph|p luận sáng tạo” em l{ một 

người luôn u buồn và chán nản, khi gặp vấn đề khó khăn l{ em cứ tự trách, dằn vặt 

bản thân thậm chí còn nghĩ đến chuyện tự vẫn. Mọi người thường không thích nhìn 

mặt v{ chơi th}n với em vì họ bảo em giống người mất hồn quá. Mặc dù hoàn cảnh 

khó khăn không có điều kiện học tiếp đại học, cao đẳng hay trung cấp, em vẫn ở nhà 

tự học v{ đọc s|ch, nhưng môn n{o em cũng nắm lơ mơ vì vậy bạn bè chế giễu em 

học chẳng ra gì, thường coi khinh nghề buôn bán tạp hóa của em, họ bảo sao không 

chịu đi l{m. Em buồn lắm, đi l{m văn phòng thì không có bằng cấp, làm công nhân thì 

lương thấp thà mình làm chủ mình còn hơn. Em thường đọc báo Tuổi Trẻ mục học 

h{nh để tìm kiếm cho mình môn học buổi tối mà không cần thi tuyển, áp dụng vào 

đời sống thực tế, có một nghề trong tay để nuôi sống bản thân mình. Thật là may 

mắn em đọc được mục quảng cáo của trung tâm, em cắt ra cẩn thận nhét vào túi và 

đem theo m~i bên mình cùng đó l{ c}u hỏi “sao môn học này lạ quá, môn này tốt như 

vậy sao không quảng c|o to hơn để mọi người nhìn thấy rõ hơn lại nằm khiêm tốn ở 

một góc nhỏ. Môn học này giúp giải quyết vấn đề và ra quyết định chắc là dành cho 

những người l~nh đạo, những người chức trọng quyền cao. Nhưng c}u giúp giải 

quyết tốt các vấn đề khó khăn trong cuộc sống, em nghĩ nó cần cho mình, vì từ trước 

tới giờ em thường quyết định sai lầm v{ thường ăn năn hối hận sau quyết định đó. 

Em nghĩ môn học này sẽ trang bị các công cụ giúp ta suy nghĩ đúng v{ điều đó sẽ giúp 

ta tránh sai lầm suốt cả cuộc đời và cả đời con cháu nữa, giải quyết đúng vấn đề giúp 

tránh xảy ra bi kịch và các vấn đề không đ|ng nảy sinh trong cuộc đời mỗi con người 

giúp ta có nhiều thời gian sống tốt hơn v{ có ích hơn. Sau nhiều ng{y em suy nghĩ v{ 

hỏi ý kiến 2, 3 người thân, họ bảo em hãy còn trẻ có thời gian thì hãy học đi, em bảo 

với họ l{ em đi học “khôn”. Sau nhiều ng{y đắn đo suy nghĩ em gọi điện hỏi Trung 

tâm về học phí, em được trả lời l{ 650.000đ, đó l{ số tiền khá lớn đối với em, mỗi 

ngày em chỉ dư khoảng 10.000 thôi, em lại tiếp tục suy nghĩ. Nhìn cảnh vật xung 
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quanh cứ ng{y n{o cũng tiếp diễn không có một chút gì mới mẻ, tiến bộ làm em cứ u 

buồn. Em quyết định để riêng số tiền học phí ra khỏi phần tiền tích cóp dành cho lúc 

bệnh hoạn, em nghĩ tiền có làm ra theo thời gian, nhưng trí óc của ta sẽ sớm lụi tàn 

theo thời gian nếu như cứ mịt mù tăm tối. Khi đến ghi danh, em còn cẩn thận hỏi 

rằng trình độ lớp 12 như em có thể theo kịp không và giải c|c b{i to|n l{ như thế 

nào? Có khó lắm không, có nằm ngoài khả năng của em không? Anh ghi danh bảo 

trình độ của em học được, đừng lo. Thế là em về chuẩn bị v{ mong mau được tới lớp 

học. 

Sau khi học buổi đầu tiên em cảm thấy thật hạnh phúc và vui vẻ, em thầm hát 

c|c b{i mình ưa thích. Em bắt đầu muốn sáng tạo sắp xếp và làm mới gian hàng của 

mình, em tâm sự với ba về môn học, ba bảo em học bậy bạ lan man, nhưng sau khi 

đọc sách thủ thuật thì ba em đ~ bị thuyết phục, ba nói em bây giờ thông minh hơn 

trước v{ tin tưởng em lắm. 

Em rất muốn đưa chị kế em đi học, vì chị em rất cố chấp và cổ hủ, không có chút 

sáng tạo, những vật dụng gì để bao nhiêu năm chị em cũng không thay đổi. Sau khi 

học môn này rồi em thấy chị bị ì nặng qu|, em định đóng tiền học cho chị rồi năn nỉ 

chị học luôn, chị cứ ậm ừ và không tin em là sau khi học môn n{y xong em đ~ có 

nhiều thay đổi trong suy nghĩ, trong khi đó chị hai lại ủng hộ em nhiệt tình v{ năn nỉ 

em ghi danh cho chị học để chị bớt khổ (chị có đứa con nhỏ nhưng chồng chị lại có 

suy nghĩ ăn b|m vợ v{ gia đình nh{ vợ, không chịu l{m ăn, lại thêm tính gia trưởng) 

nên em đ~ đăng ký cho chị học, để chị tìm được hạnh phúc trong cuộc sống. Em nghĩ 

em sẽ giới thiệu cho nhiều người học môn n{y v{ em ước mong môn học n{y được 

dạy rộng rãi cho tất cả trẻ em, để từ nhỏ chúng có thể định hướng cho tương lai tốt 

hơn, sống tốt, thân thiện và hòa bình. 

Sau khi học xong em dự định sẽ sắp xếp lại tất cả những gì trước giờ nó nằm 

trong góc n{o hay xó n{o đó nó sẽ được lôi ra. Em sẽ áp dụng thủ thuật “liên tục tác 

động có ích” v{ em sẽ lấy bản th}n đ~ được thay đổi tốt, để thuyết phục mọi người 

trong gia đình đi học môn này. 

Em xin chân thành cảm ơn c|c quí thầy với lời chúc sức khỏe - hạnh phúc và 

thành công. Em cảm thấy mình rất may mắn khi được học môn này. 

 Trương Văn Thư (tự do, học khóa 368): 

Sau khi học xong môn PPLST, tôi cảm nhận đuợc sự khác biệt so với trước đ}y. 

Điều này thể hiện trong sự thay đổi của bản thân và cả với mọi người xung quanh. 

Về bản thân: 
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Trước đ}y tôi thường cho rằng sự thông minh và sáng tạo vốn bẩm sinh, không 

thể rèn luyện được. Vì vậy, tôi thường ngưỡng mộ những người có c|c ý tưởng sáng 

tạo và luôn tự hỏi “ Tại sao mình không được thông minh như họ?”  

Sau đó nhờ môn học, tôi cảm thấy tự tin hơn. Bởi nay tôi đ~ học được các 

phương ph|p cơ bản để tư duy giải quyết vấn đề, ph|t ý tưởng và ra quyết định. Tôi 

nhận thấy sáng tạo có thể rèn luyện được. Điều này làm tôi có cái nhìn tích cực hơn 

đối với bản th}n, tin tưởng hơn v{o bản thân. 

Không chỉ vậy, nhờ những phương ph|p v{ nguyên tắc được học tôi đ~ tự mình 

đưa ra v{i ý tưởng và thử áp dụng. Tôi cũng bất ngờ vì kết quả mà nó mang lại. 

Chẳng hạn, áp dụng nguyên tắc chứa trong và hình ảnh về những con búp bê Nga, tôi 

đ~ tạo ra một câu chuyện cười cho bạn bè. Rồi nguyên tắc liên tục t|c động có ích 

cũng giúp tôi tận dụng thời gian học tập và làm việc tốt hơn. 

Quan trọng hơn, nhờ môn học tôi đ~ nhận biết được trước đ}y mình chỉ toàn 

đưa ra phương ph|p thử và sai khi giải quyết vấn đề. Điều này làm tốn thời gian và 

đôi khi bỏ sót phương |n hoặc thậm chí không tìm ra lời giải bài toán. Vì vậy, hiện 

nay tôi đang tập cho bản thân thói quen khi gặp một bài toán thì nên có cái nhìn hệ 

thống để có c|i nhìn bao qu|t trước rồi h~y đi s}u v{o tìm lời giải. Tôi cảm thấy việc 

này dần hình thành cho tôi một c|ch tư duy bao qu|t v{ to{n diện hơn với các vấn đề 

xảy ra trong đời sống. 

Với mọi người xung quanh: 

Có một điều m{ tôi t}m đắc nhất khi tôi hoàn thành khóa học này chính là có 

một thuật ngữ chuyên ng{nh đ~ giúp tôi có c|i nhìn rộng mở hơn với mọi người- 

thuật ngữ “ tính ì t}m lý”. Sau khi được học về thuật ngữ này tôi không còn quá chỉ 

trích về những h{nh động của mọi người xung quanh bởi ai cũng có “tính ì” của 

mình. Do đó, tôi cố gắng tìm c|ch để thay đổi “tính ì” nhưng trên quan điểm “tính ì 

cần có một khoảng thời gian nhất định để thay đổi”. Việc biết về “tính ì” v{ có th|i độ 

nhìn nhận đúng đắn hơn về nó đ~ giúp tôi sống có trách nhiệm hơn bởi tôi không còn 

đổ lỗi cho họ mà cố gắng đi tìm c|ch để khắc phục “tính ì” của tôi và của người xung 

quanh. Vì vậy, mối quan hệ của tôi với mọi người cũng tốt hơn. 

Theo tôi, môn học này cần phải được quan tâm và phát triển một cách khoa học. 

Nó cần được chính thức hóa trở thành một môn học ở các cấp bậc giáo dục. Việc áp 

dụng môn học này cần phải được tiến hành ngay từ nhỏ tức là ở lứa tuổi mẫu giáo. 

Tôi không cho rằng điều này là quá sớm bởi trong giai đoạn này trẻ đ~ bắt đầu biết 

tư duy đặt câu hỏi và rất dễ tiếp thu cái mới. Do đó tôi cho rằng đ}y l{ giai đoạn 

quan trọng để hình thành khả năng tư duy s|ng tạo của trẻ. Và trên thực tế hiện nay 
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cũng có những chương trình dạy trẻ tư duy v{ s|ng tạo ở độ tuổi mẫu giáo. Vấn đề là 

cần phải có chương trình gi|o dục được thiết kế riêng cho từng độ tuổi nhằm mang 

lại sự phát triển hiệu quả. 

Trước hết, cho phép tôi gửi lời cảm ơn ch}n th{nh đến các thầy thuộc Trung tâm 

TSK đ~ hết lòng truyền dạy kiến thức cho tôi và cả lớp. Đặc biệt tôi xin gửi lời cảm ơn 

đến thầy Phan Dũng vì tấm lòng tận tụy của thầy nhất l{ sau khi tôi đ~ đọc thêm 

những thông tin trong phụ lục. Tôi cảm nhận thấy ý nghĩa quan trọng về công việc 

mà thầy v{ Trung t}m đ~ l{m trong suốt 33 năm qua. 

Tôi biết đến khóa học một cách tình cờ và lý do theo học là bởi sự tò mò. 

Tình cờ trong một lần đọc b|o, tôi đọc được thông tin quảng cáo về khóa học. 

Tên gọi của khóa học làm tôi tò mò bởi lần đầu tiên tôi thấy có lớp dạy về sáng tạo. 

Vậy là tôi lên mạng để tìm hiểu về khóa học. 

Sau khi đọc sơ về nội dung trên các website, tôi vẫn chưa hiểu nhiều về khóa học. 

Tuy nhiên tôi muốn cho bản thân một cơ hội bởi như tôi đ~ chia sẻ tôi luôn tự hỏi 

“Tại sao mình không thể có sự sáng tạo như người kh|c.” Đ}y chính l{ động lực để 

tôi ghi danh. 

Khi theo học, tôi nhận thấy tính thiết thực của môn học v{ nó đ~ thúc đẩy tôi học 

đến hết khóa. Tất nhiên tôi đến với khóa học một cách ngẫu nhiên nhưng tôi sẽ mang 

khóa học đến những người mà tôi biết một c|ch “có chủ ý”. 

 Nguyễn Thị Bích Trang (lương y, học khóa 375): 

Sau gần 2 tháng theo học lớp phương ph|p luận sáng tạo khoa học kỹ thuật tại 

Trung t}m, được sự hướng dẫn tận tình của quý thầy tôi gần như trở thành một 

người mới, tôi đ~ nhìn nhận vấn đề một c|ch logic hơn. Khi gặp các bài toán khó tôi 

đ~ giải quyết vấn đề & ra quyết định chính x|c & ho{n to{n không dùng phương 

pháp thử & sai như trước đ}y. 

- Là một lương y v{ sau khi trở thành thành viên của gia đình TRIZ tôi đ~ |p 

dụng những kiến thức đ~ học vào việc chẩn đo|n bệnh, phân tích bệnh |n, tư vấn cho 

bệnh nhân hợp lý, khoa học & nhận được sự hợp tác, sự tin tưởng phối hợp chữa 

bệnh & thu được kết quả tốt hơn mong đợi. 

Theo tôi môn học này cần được phát triển rộng r~i hơn & nhất thiết phải đưa 

v{o chương trình gi|o dục ở PTTH để giúp giới trẻ phát triển tư duy, tạo nền tảng tốt 

cho các em học sinh trong cách nhìn nhận vấn đề & đưa ra quyết định đúng đắn cho 

tương lai & dù có v{o đời sớm thì c|c em cũng đều trở thành những công dân tốt có 

tư duy khoa học, sáng tạo. 



 Chương VII: Một số việc làm liên quan đến xây dựng những người hạnh 
phúc ở Việt Nam và một số kết quả 

 

 

347 

 Tôi mong rằng Trung tâm nhanh chóng xúc tiến việc mở thêm những lớp học 

n}ng cao như trung cấp,… để đ|p ứng nhu cầu của đông đảo học viên. 

 Được sự giới thiệu của một người em trai tôi thấy rằng đ}y l{ một môn học có 

ích cho mình, cho mọi người & tôi đ~ đăng ký học. 

 Xin gởi lời cảm ơn s}u sắc đến thầy Phan Dũng, người đ~ đưa môn học tuyệt 

vời này về Việt Nam. 

 Xin cảm ơn Trung t}m & xin chúc Trung t}m ng{y c{ng ph|t triển mạnh mẽ. 

Trân trọng kính chào 

Long Khánh, ngày 13-12-2010 

 Trần Cao Vân (thầy thuốc đông y, học khóa 375): 

Lời nói đầu tiên xin c|m ơn Trung t}m đ~ tạo điều kiện cho tôi được tiếp xúc và 

học hỏi về môn học rất bổ ích n{y. C|m ơn quý thầy đ~ giúp đỡ chỉ dạy tận tình để tôi 

được tiếp thu tốt những kiến thức rất hữu ích và cần thiết này. 

Qua thời gian theo học lớp phương ph|p luận sáng tạo khoa học-kỹ thuật, tôi 

thấy rất hữu ích cho bản thân tôi, học môn phương ph|p luận đ~ tạo cho tôi thêm 

một phần hoàn thiện bản th}n mình hơn, ho{n thiện trong cách nhìn nhận vấn đề, 

suy nghĩ v{ ra quyết định để giải quyết vấn đề m{ trước đ}y thật sự khó đối với tôi. 

Nó đ~ tạo cho tôi niềm tin, mạnh dạn đối diện với những vấn đề rắc rối và giải quyết 

nó một cách khoa học hơn. 

Là một thầy thuốc chuyên về đông y, h{ng ngày tôi phải tiếp xúc không ít bệnh 

nhân với đủ mọi thành phần trong xã hội v{ đủ mọi lứa tuổi. Một nghề mà luôn luôn 

phải biết lắng nghe, và luôn cần thiết phải sáng tạo để công việc cải thiện hơn. Có đôi 

lúc tôi đ~ bị chi phối bởi những t|c động bên ngoài mà mình không biết c|ch n{o để 

giải quyết. Sau khi học môn phương ph|p luận này tôi áp dụng những kiến thức đ~ 

học vào công việc của mình và thật sự công việc của tôi có phần trôi chảy hơn so với 

trước đ}y rất nhiều. Tôi nghe v{ ph}n tích chính x|c hơn về những sự việc mà mọi 

người xung quanh nói với mình và cần thiết cho họ lời khuyên đúng đắn với họ, vì thế 

mà tạo thêm quan hệ giữa tôi và mọi người xung quanh ngày càng tốt hơn. 

Theo tôi môn học này cần phát triển rộng r~i hơn ở nước ta để mọi người hiểu 

biết hơn về môn học này, cần thiết h~y đưa môn học này vào môn học chính thức ở 

cấp phổ thông trung học để đ{o tạo cho giới trẻ tiến bộ hơn về c|ch nghĩ, c|ch nhìn 

nhận vấn đề tốt hơn, tạo một nền tảng tốt hơn trước khi bước v{o đời v{ để đất nước 

ngày càng phát triển hơn. 
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Qua một người quen đ~ giới thiệu và thuyết phục tôi đi học môn học này. Thật sự 

môn học rất hay và cần thiết cho mọi người. Một lần nữa xin cảm ơn Trung t}m. 

Xin cảm ơn! 

Phan Thiết, ng{y 15 th|ng 12 năm 2010 

 Nguyễn Anh Trà (nghề tự do, học khóa 381): 

Qua khóa học “ Phương ph|p luận sáng tạo “, tôi đ~ thu hoạch được rất nhiều 

điều trong cuộc sống. Trước tiên phải kể đến sự đổi mới trong cách tiếp cận vấn đề : 

cách tiếp cận một chiều , không toàn diện và mắc nhiều lỗi chủ quan đ~ được thay 

thế bằng một c|ch nhìn đa chiều, kh|ch quan v{ có phương ph|p rõ r{ng, tr|nh 

được nhiều lỗi thường thấy. Tiếp theo đó l{ tư duy về các bài toán và cách ra quyết 

định đ~ được cải thiện rất đ|ng kể, qua từng buổi học, và sau khi hoàn thành khóa 

học sự rút đúc từ cuộc sống cộng với những gì môn học đ~ trang bị cho học viên thấy 

mình ngày càng sáng suốt hơn trong c|c vấn đề của cuộc sống và nhất là sáng tạo 

hơn. Hơn nữa, từ khi tiếp thu khoa học sáng tạo mọi việc trong cuộc sống đều được 

xem xét dưới góc nhìn sáng tạo từ đó giúp học viên có niềm vui sống, niềm tin ở bản 

thân, có một cuộc sống dễ dàng và tích cực hơn. 

Sau khóa học bản thân tôi thấy rất vui vì đ~ hấp thụ được những kiến thức, 

phương ph|p mới mẻ về môn học và song song với đó l{ sự ấp ủ mong muốn áp dụng 

những điều đ~ học vào cuộc sống và làm lan tỏa tinh thần sáng tạo đến những người 

xung quanh. 

Về bản th}n, trước hết là qua từng ngày, từng việc trong cuộc sống cố gắng tối 

đa |p dụng kiến thức vào việc giải quyết các vấn đề. Sáng tạo mọi lúc, mọi nơi bắt 

đầu từ những việc nhỏ bé nhất trong cuộc sống. Qua thời gian sẽ xây dựng một lý 

thuyết sáng tạo riêng cho bản th}n để sao cho phù hợp với hoàn cảnh và phát huy tối 

đa những gì mình có. 

Đối với những người xung quanh thì việc quan trọng là làm cho mọi người hiểu 

giá trị của sáng tạo trong cuộc sống, cảm thấy có nhu cầu bức thiết cần phải sáng 

tạo. Từ đó mọi người sẽ tìm hiểu chia sẻ về sáng tạo trong cuộc sống và tất nhiêu giới 

thiệu bạn bè, người th}n đến với TSK để nhận được kiến thức một cách trọn vẹn hơn. 

Môn học PPLST có một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của cá nhân và 

đặc biệt với một quốc gia đang ph|t triển như Việt Nam thì càng quan trọng hơn 

nữa. Với quá khứ nghèo nàn do chiến tranh, thiên tai, một ý thức hệ phong kiến hàng 

ng{n năm với một tư duy lề lối, cũ mòn thì môn học giống như một liều vắc xin đẩy 

lùi tính ỳ của cả một dân tộc, l{m động lực để xã hội tiến lên. Môn học này cần phải 
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được giảng dạy rộng rãi tới mọi người, mọi lứa tuổi theo cách thích hợp nhất. Ngoài 

ra môn học cần có sự quảng b|, đóng góp nhiều hơn của các cựu học viên để sự phát 

triển trở nên có chiều sâu. Lứa tuổi tiểu học có thể là lứa tuổi tốt nhất để tiếp thu 

PPLST, các em cần một phương ph|p tư duy khi bước v{o đời để tránh những tác 

động xấu của một nền giáo dục gi|o điều và nghèo nàn về phương ph|p. 

Bản thân học viên mong muốn phát triển môn học một cách tối đa trong khả 

năng của mình, luôn tìm tòi c|c phương thức để giáo dục con em mình hấp thu dần 

PPLST, động viên người th}n đi học để tạo nên những cộng đồng sáng tạo nho nhỏ 

trong gia đình, cơ quan với các hoạt động trao đổi kiến thức thiết thực. Từ đó x~ hội 

sẽ có những tế bào mầm sáng tạo và sự lan tỏa càng lúc càng mạnh hơn. 

Đến với PPLST học viên được sự giới thiệu của người th}n trong gia đình. Nhận 

thấy sự đổi mới trong cuộc sổng, c|ch nghĩ, c|ch l{m của những người đ~ được học 

PPLST là lý do lớn nhất thôi thúc học viên theo học khóa học giữa lúc cuộc sống đang 

tồn tại hàng loạt các vấn đề cần được giải quyết mà với cách làm luẩn quẩn xưa nay 

dường như l{ bất khả thi. 

 Lý Anh Minh (nghề tự do, học khóa 386): 

Sau 2 tháng học tập “Phương ph|p luận sáng tạo”, tôi cảm thấy tư duy của mình 

kh|c trước rất nhiều. Tất cả những b{i to|n khó khăn trong cuộc sống tôi đ~ không 

còn giải quyết theo kiểu “thử và sai nữa”. Trước đ}y, khi gặp một vấn đề hóc búa, tôi 

hay đưa đại ra một lời giải rồi lập tức làm theo với ý nghĩa “ôi d{o, l{m đại, không 

đúng thì sửa lo gì”. Nhưng giờ đ}y, tôi đ~ hiểu có những cái mình không thể làm vậy 

được. Cuộc đời, sức lực mỗi người có hạn, mình không thể thử rồi sai mãi, phải có 

một c|ch suy nghĩ đúng đắn. Đưa ra lời giải rồi xem xét lời giải đó có đúng hay 

không, lời giải đó có đúng cho tương lai không, có đúng với hệ trên, hệ dưới, có ảnh 

hưởng tới những hệ xung quanh hay không. Tất cả những c|i đó qu| mới mẻ, quá lạ 

lẫm m{ xưa nay tôi chưa từng nghĩ tới. Nó như mở ra một chân trời nhận thức mới 

cho bản thân tôi vậy. Tôi thấy mình đ~ thay đổi rất nhiều trong c|ch nhìn cũng như 

xem xét sự việc. Tôi giải bài toán không chỉ chăm chăm tìm lời giải nữa, mà tôi nhìn 

b{i to|n như một hệ thống, xem nó gồm những yếu tố nào, ta phải t|c động vào các 

yếu tố n{o để tìm ra lời giải, chính vì vậy m{ tôi đ~ giải quyết vấn đề thấu đ|o v{ 

nhanh chóng hơn. Tôi thấy mình đ~ đạt được rất nhiều trong hai tháng qua. Tôi đ~ 

lớn hơn, trưởng th{nh hơn trong c|ch giải quyết vấn đề của mình. 

Những điều đ~ học giúp đỡ tôi rất nhiều. Hiện nay, tôi đ~ tập cách nhìn vấn đề 

trong một hệ thống. Cách nhìn này giúp tôi nhìn vấn đề được đầy đủ và thấu đ|o hơn, 

nhìn thấy rõ các yếu tố phát sinh vấn đề, t|c động đúng v{o c|c yếu tố làm nảy sinh 
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mâu thuẫn là giải quyết vấn đề triệt để. Tôi cũng đ~ học được c|c x|c định trạng thái 

lời giải, xây dựng con đường từ b{i to|n đi đến lời giải, tr|nh được tính tâm lý. 

Tôi cũng đ~ học những phương ph|p tích cực hóa tư duy, giúp giải quyết những 

vấn đề phát sinh lặp đi lặp lại hàng ngày trong cuộc sống một cách sáng tạo, thú vị và 

ít tốn thời gian hơn. 

Tôi còn định dùng những phương ph|p đ~ học truyền lại cho người thân giúp họ 

giải quyết vấn đề cho cuộc sống tốt đẹp. Đồng thời giới thiệu họ học khóa học 

“Phương ph|p luận sáng tạo”. 

Theo tôi, môn học n{y nên đưa v{o giảng dạy bắt đầu từ những trường trung 

học phổ thông. Tuổi đó, con người đ~ có được những cách nhìn riêng về thế giới xung 

quanh một cách nhất định. Như vậy, họ có cơ hội nhìn lại xem những suy nghĩ của 

mình từ trước tới nay l{ đúng hay sai. V{ môn n{y kéo d{i lên đại học với những lĩnh 

vực riêng phát triển trong từng ng{nh, như vậy người học sẽ ứng dụng và tiếp thu 

một cách sâu sắc hơn. 

Để giúp đỡ phát triển môn học này, tôi sẽ tuyên truyền với tất cả mọi người về 

lợi ích cũng như thay đổi của chính tôi mà môn học này mang lại, khuyên họ nên học 

những khóa học như v}y. V{ cố gắng áp dụng tốt những điều đ~ học vào thực tiễn 

giải quyết vấn đề thành thạo, như vậy sau này sẽ có cơ hội phát huy, truyền đạt lại 

cho người khác. 

Tôi nhận được thông tin chiêu sinh l{ do đọc được trên báo Tuổi Trẻ. Tôi quyết 

định đi học do trước đó đ~ có người giới thiệu cho tôi biết về lớp học này và tôi cũng 

đ~ có ý định đi học từ trước. 

 Nguyễn Văn Hiền (biên tập văn học, học khóa 387): 

Điều mới nhất và ích lợi nhất sau khi tham gia khóa học l{ tr|nh được ý nghĩ: 

“Đi đ}u loanh quanh cho đời mỏi mệt” mỗi khi gặp phải điều không như ý. Bởi lẽ, 

đừng đi loanh quanh thì sự mỏi mệt cũng ít hơn. Nh{ văn Nguyễn Minh Châu có viết: 

“... Con người ta trên đường đời thật khó tr|nh được những cái vòng vèo hoặc chùng 

chình…” (Bến quê). Thực tế cho thấy, rất nhiều người “minh triết“ trong lĩnh vực 

chuyên môn hẹp của mình nhưng lại rất “ngờ nghệch” giữa biển đời rộng lớn. Những 

người theo nghề văn chương hoặc ít nhiều có liên quan đến lĩnh vực văn học nghệ 

thuật thường “dông d{i” trong lời ăn tiếng nói. Môn học n{y giúp người học suy nghĩ 

chính x|c hơn v{ trình b{y vấn đề ngắn gọn hơn. Điều thiết tha mong mỏi là làm sao 

nghĩ đúng bản chất của vấn đề, nói ít m{ người nghe hiểu nhiều, v{ l{m đúng những 

việc cần làm trong cuộc sống. 
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Với công việc đang hướng tới là biên tập văn học, lại là bộ phận văn học mang 

dấu ấn Phật giáo, một sự sơ suất nhỏ về từ ngữ sẽ dẫn đến sự hiểu lệch về ý nghĩa tôn 

giáo - triết học. Đó l{ công việc đang tập làm, rất may là kiến thức của khóa học bổ 

sung cho kiến thức văn học, giúp bản thân thấy tự tin hơn để phấn đấu. Mọi việc 

đang bắt đầu, dù rằng bắt đầu ở tuổi 40... 

Từ khái niệm “Cuộc đời là một chuỗi các vấn đề cần phải giải quyết và chuỗi 

quyết định cần phải ra” lĩnh hội được qua khóa học, người học cảm thấy trưởng 

th{nh hơn, chững chạc hơn, v{ cũng điềm tĩnh hơn trước những vấn đề xảy ra trong 

cuộc sống. Đó có thể là công việc chuyên môn hay những vướng mắc cần tháo gỡ 

trong cuộc sống hôn nhân. 

Trước đ}y, bản thân hay khó chịu hoặc tỏ ra rất khó chịu trước những vấn đề 

bất ngờ xảy ra trong công việc. Đó l{ một thất bại, một chuỗi những thất bại. Rõ 

r{ng, l{m sao tr|nh được những biến cố trong cuộc sống. Với góc nhìn Phật giáo, 

nhiều lúc người học lấy chữ “nghiệp” để tự an ủi mình, và chấp nhận “Đời là bể khổ”. 

Tất nhiên, người con Phật đ~ được định sẵn lối đi v{o con đường để lìa khổ được vui. 

Điều thú vị nhất là kiến thức của môn học không hề “ngăn cản” lối đi ấy, mà góp phần 

l{m cho người đi thêm vững bước chân. Nếu nhà Phật cho rằng con người “khổ” vì 

“tham” (sắc tài, danh vọng,...) thì kiến thức của môn học giúp học viên biết cái tham 

của mình có đạt được hay không, nếu không có khả năng thực hiện được ước muốn, 

nếu không tạo ra được “tính mới và ích lợi” m{ cứ lao đầu vào làm thì quả thực là 

khổ. 

Trong cuộc sống gia đình, mỗi người l{m sao tr|nh được sự xung đột và bất hòa. 

Hằng ngày, chúng ta buộc phải “Giải quyết vấn đề và ra quyết định” trước những 

người thân của mình. Có khi, việc giải quyết vấn đề của chính mình lại gây ra tổn hại 

cho từng thành viên còn lại. Vận dụng kiến thức của môn học, người học góp phần 

hòa giải thành công một trường hợp suýt ly hôn. Với câu hỏi: “Hai bạn bỏ nhau, các 

bạn được gì và con các bạn được gì?”; dùng một tờ giấy liệt kê c|i được và cái mất 

cho từng th{nh viên trong gia đình bạn; tách hai vợ chồng ra để “tham vấn riêng”... 

Kết quả l{ hai người bạn ấy chấp nhận “chịu đựng nhau” cho đến khi con cái học 

xong tiểu học (hiện nay đứa con lớn 5 tuổi). Thực ra, người chồng muốn bỏ vợ vì... 

gối chăn không mới, anh rất yêu các con. Vậy nên, để cho anh ta suy ngẫm c}u: “Lấy 

một cô vợ mới (tính mới), anh được ích lợi gì? / Chịu đựng tình trạng hôn nh}n đang 

có, anh mất mát một chút, nhưng c|c con anh được ích lợi gì?”. V{ rất may, độ tin cậy 

của tình bạn đủ để người viết khuyên cô vợ: “Bạn nên thường xuyên... giặt chăn đắp 

trước khi ông chồng của bạn mua chăn mới!”. Rõ r{ng, gia đình bạn là một “hệ 

thống”, nếu không cần phá bỏ để xây mới thì “n}ng cấp” nó l{ giải pháp ổn thỏa nhất. 
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Thú thực, người viết bản thu hoạch này thuộc hạng... ông tám @, hay làm những 

việc bao đồng. Kiến thức của khóa học góp phần cho bản th}n “t|m” đúng đối tượng 

v{ đúng việc hơn. Thói thường, nếu có ít kiến thức và thiếu phương ph|p l{m việc, 

mà lại cứ hay l{m thì tr|nh sao được có lúc rơi v{o tình huống lố bịch, làm rối thêm 

sự việc đang xảy ra. Làm việc l{ để được “coi trọng” m{ l{m xong lại bị “coi thường” 

thì cũng nên biết mình biết ta vậy. Quả thực, môn học có làm cho bản thân làm chậm 

hơn, nhưng ít ra l{ “chắc” hơn khi l{m; còn l{m việc có “hay” hơn hay không phải chờ 

sự trải nghiệm nhiều hơn. 

Môn học này cần đưa v{o giảng dạy ở nh{ trường phổ thông theo lộ trình: ở nhà 

trẻ, mẫu giáo thì tổ chức trò chơi s|ng tạo; ở cấp tiểu học thì triển khai những khái 

niệm cơ bản và dễ hiểu nhất của môn học, giúp học sinh ứng dụng vào việc giải bài 

tập Toán và Tiếng Việt một cách sáng tạo; ở cấp THCS thì triển khai những khái niệm 

cơ bản như chương trình sơ cấp hiện nay của Trung t}m, nhưng ngôn ngữ ít tính hàn 

lâm và bài tập thực h{nh cũng giản đơn hơn; ở cấp THPT thì triển khai nội dung cơ 

bản như gi|o trình tóm tắt 60 tiết của khóa sơ cấp, với những ví dụ thực tế và sinh 

động phù hợp với lứa tuối học sinh. 

Tiếc rằng, việc đưa một môn học mới v{o nh{ trường vốn đ~ khó với khung 

chương trình v{ thời gian hạn chế, lại c{ng khó khăn hơn khi kh|i niệm đổi mới của 

môn “Phương ph|p luận sáng tạo” v{ thực tế đổi mới phương ph|p dạy và học có 

nhiều điểm không có sự tương đồng. Giáo viên còn dạy cho học trò “một cách giải” 

cho một bài toán và mọi b{i văn đều có “mở b{i” giống nhau thì l{m sao đổi mới 

được. Học trò lớp năm cứ h{nh văn theo kiểu “Nh{ em có nuôi một....”. Học trò lớp 

chín cứ viết “Trong kho t{ng văn học Việt Nam, b{i thơ...là tác phẩm đặc sắc nhất”. 

Đó l{ một kiểu nói dối thành câu, và những câu viết dối cũng th{nh một b{i văn! 

V{ xa hơn nữa, ước gì ở Việt Nam, môn học n{y được giảng dạy ở bậc đại học 

với tư c|ch l{ một môn bắt buộc cho tất cả c|c chuyên ng{nh đ{o tạo, học ở giai 

đoạn giáo dục đại cương. Dĩ nhiên, rất cần lộ trình về pháp lý và lộ trình về đ{o tạo; 

nếu Bộ giáo dục v{ đ{o tạo cho phép ngay thì... l{m sao đủ lực lượng giảng viên đứng 

lớp! 

Bước sang tuổi 40 người học mới ghi danh khóa 387. Thật đ|ng tiếc, nếu đ~ 

được học ở tuổi trước 20, thì chắc rằng ít gặp thất bại hơn trong công việc và tình 

cảm gia đình. C|i đức khiêm nhường buộc người ta phải im lặng trước những dự 

định lớn lao, c|i đức cẩn thận buộc người ta phải đừng nói ra những gì chưa l{m 

được; nhưng bản thân rất yêu thích môn học này, nếu có điều kiện học hỏi và nghiên 

cứu nhiều hơn, rất mong có ngày... đủ sức “phổ cập” nội dung kiến thức cơ bản của 



 Chương VII: Một số việc làm liên quan đến xây dựng những người hạnh 
phúc ở Việt Nam và một số kết quả 

 

 

353 

môn học này cho trẻ em trong khu phố mình đang sống. 

Thực lòng, người viết bài này vốn là một sinh viên Ngữ văn, ngay buổi đầu gặp 

Thầy Phan Dũng - Tiến sĩ khoa học Vật lý - rất sợ mình không đủ kiến thức để hiểu 

bài. Xét thấy xưa nay bản thân mình không có chút gì là khoa học - kỹ thuật” cả. Vậy 

mà, càng học càng thấy mình không phải là... ngoại đạo. Thiết nghĩ, tên gọi của môn 

học, tên gọi của Trung tâm ít nhiều làm cho những người có kiến thức thuộc nhóm 

ngành khoa học xã hội thấy mình... ở ngoài phạm vi áp dụng của chương trình. Dĩ 

nhiên, khi được học những kiến thức cơ bản qua 60 tiết học, người viết hiểu được 

phạm vi áp dụng của môn học rất rộng, rất phù hợp với công việc biên tập văn học 

m{ mình đang ấp ủ. 

 Lê Thị Mai Hương (nghề tự do, học khóa 419): 

Phương ph|p luận sáng tạo (PPLST) là một môn học mới, mang tính định hướng 

tư duy cao.Trước khi tham gia khóa học, em gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống mà 

em không giải quyết được hoặc giải quyết không hoàn chỉnh. Em nghĩ mình còn thiếu 

kỹ năng n{o đó. Em đ~ từng tham gia các khóa học kỹ năng mềm, nhưng kết quả thu 

được không như ý, c|c vấn đề vẫn tiếp tục nảy sinh và em vẫn không kiểm so|t được 

chúng. Khi tham gia khóa học này, em phát hiện ra l{ điều mình thiếu đầu tiên là kỹ 

năng tư duy: kỹ năng định hướng tư duy cũng như c|c phương pháp sáng tạo. 

Trước đ}y, như đa phần những người không th{nh công, em suy nghĩ theo 

phương ph|p thử và sai và ra quyết định dựa vào kinh nghiệm cũ hoặc linh tính. May 

mắn thay là tỷ lệ đúng của các quyết định này khá cao (có lẽ khoảng 70%), em cho 

rằng chắc là mình thông minh, và vô tình tạo cho em một thói quen lười biếng. Tuy 

nhiên, 30% thất bại l{m em không h{i lòng v{ nghĩ cần tìm ra vấn đề ở đ}u v{ giải 

quyết chúng. Sau khóa học, em lại biết thêm về tính ì t}m lý, cũng như mức độ ảnh 

hưởng của xúc cảm v{ thói quen đến tư duy v{ h{nh động, đồng thời biết cần định 

hướng tư duy khi giải quyết các bài toán. 

Tham gia khóa học này, em có nhiều đổi mới về cách nhìn nhận và giải quyết vấn 

đề. Nhưng điều tạo cho em hứng thú hơn cả là cách nhìn mới về cuộc sống và thay 

đổi về th|i độ sống. Thông qua các ví dụ minh họa cho bài giảng, các thầy nêu lên các 

thực trạng xã hội cho học viên suy ngẫm, đồng thời hướng học viên tới th|i độ sống 

tích cực, biết sống cho mình và mang lại lợi ích cho xã hội. Điều này làm cho các buổi 

học không nặng nề m{ như những buổi nói chuyện, chia sẻ, làm cho học viên tự nhận 

ra vấn đề một cách sâu sắc. 

Sau khi kết thúc khóa học, điều đầu tiên em làm là tập dùng tư duy t|c động lên 

các xúc cảm, từ đó x}y dựng nên các thói quen mà mình mong muốn, cụ thể như thói 
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quen đúng giờ, một số thói quen sinh hoạt. 

Khi đối diện với vấn đề, cố gắng nhìn theo nhiều chiều, tr|nh tư duy chủ quan 

thiếu tích cực. Từ đó, cải thiện được môt số vấn đề trong học tập cũng như trong giao 

tiếp với mọi người. 

Đối tượng cần phải học, lứa tuổi học tốt nhất: trong cuộc sống ai cũng có những 

vấn đề cần giải quyết, tuy nhiên không phải ai cũng biết cách giải quyết vấn đề và ra 

quyết định. Quả là có những người làm tốt công việc đó nhưng họ cũng mất rất nhiều 

thời gian để nhận ra các quy luật này. PPLST sẽ là công cụ hữu hiệu để giải quyết mọi 

vấn đề trong mọi lĩnh vực nếu áp dụng tốt. Vậy nên môn học này không dành riêng 

cho ai mà dành cho tất cả mọi người.Tuy nhiên đ}y l{ một môn khoa học nên người 

học cũng cần có một số kiến thức phổ thông nhất định, v{ em nghĩ học sinh phổ thông 

l{ đối tượng thích hợp nhất. Lứa tuổi 11-13 là lứa tuổi có trí tưởng tượng cao nhất, 

ở tuổi này các em có nhiều ý tưởng độc đ|o v{ thú vị. Chúng ta nên trang bị cho các 

em sau lứa tuổi này (tức là 14-15) c|c phương ph|p cụ thể để tư duy của các em 

được mạch lạc hơn, thậm chí là giúp các em thực hiện c|c ý tưởng đó. 

Về phần em, em thấy PPLST Ià một môn học thú vị, em muốn giới thiệu nó cho 

các bạn v{ người thân của mình. Hơn thế, em muốn có thể tìm hiểu s}u hơn về môn 

học này và nếu có thể em mong muốn một ng{y n{o đó có thể đứng trên bục giảng để 

chia sẻ với các bạn trẻ môn học này. 

Em nhận được thông tin về khóa học thông qua một người bạn đ~ từng tham gia 

khóa học này. Em thấy bạn ấy có gì đó thay đổi so với trước đ}y v{ hiện bạn có một 

cuộc sống rất thú vị, còn cuộc sống của em còn nhiều điều chưa được như ý. Được 

bạn giới thiệu em có tìm hiểu thêm về khóa học thông qua website của Trung tâm và 

em nghĩ đ}y có thể là thứ mình cần nên đ~ ghi danh theo học. 

 Phạm Văn Nam (kỹ sư điện tử, kinh doanh, học khóa 448): 

Sau khi học xong kho| phương ph|p luận sáng tạo, em thu được rất nhiều kiến 

thức mới về sáng tạo m{ trước đ}y em chưa từng được biết qua, hoặc nghĩ l{ nó 

không tồn tại, hay không có phương ph|p để l{m điều đó. Chẳng hạn, bốn mươi 

nguyên tắc sáng tạo cơ bản và các dạng tính ì tâm lý giúp em nhận ra rằng, sáng tạo 

không phải là một c|i gì đó mơ hồ, mò mẫm, hay là một thứ gì đó do bẩm sinh mà có. 

Từ những kiến thức đ~ được học, em có những thay đổi hẳn suy nghĩ khi nhìn nhận 

bất cứ vấn đề nào tới, không vồ vập phán xét hay bác bỏ ý kiến mà luôn lắng nghe, 

tiếp thu để nhìn nhận vấn đề ở nhiều chiều khác nhau, từ đó đưa ra những giải pháp 

sáng tạo cho vấn đề cần giải quyết. 
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Thực sự, em đ~ v{ đang |p dụng rất nhiều kiến thức cho sản phẩm sáng tạo của 

mình. Áp dụng lớn nhất của em là trong kỹ thuật sáng tạo sản phẩm. Đó l{, chỉ với 

những nguồn lực hữu hạn, có sẵn em có thể sáng tạo cho ra những tính năng mới, lạ, 

hữu ích cho kh|ch h{ng m{ trước đó chưa ai nghĩ ra. Không chỉ trong công việc, 

ngay cả trong cuộc sống, em cũng |p dụng những kiến thức học vào. Ví dụ, gặp bất 

cứ vấn đề n{o, em thường suy nghĩ xem vấn đề đó có phải thực sự như vậy không, 

hay là nó còn có khía cạnh nào khác. Em tập cho mình không để sức ì t}m lý |p đặt 

suy nghĩ, v{ luôn cố gắng tìm hiểu thông tin và hiếu rõ vấn đề. Vì khi hiếu rõ vấn đề, 

tức l{ em đ~ giải được 50% bài toán. 

Đối với những người xung quanh em, bằng kiến thức và nhận biết của mình, em 

sẽ luôn cố gắng giải thích cho họ những vấn đề mà họ không rõ hoặc các vấn đề mà 

họ đ~ để sức ì t}m lý |p đặt suy nghĩ. Từ đó hướng họ tới một suy nghĩ to{n diện của 

bài toán cần giải quyết. Qua đó, phần nào chỉ cho họ thấy rằng, sáng tạo là một cái gì 

đó có thể học được. 

Theo em, tất cả mọi người đều có nhu cầu học sáng tạo, từ trẻ nhỏ tới người lớn. 

Nhưng đối với trẻ nhỏ thì lại cần có một biện pháp riêng đế tiếp thu và phát triển sự 

sáng tạo. Còn đối với môn học hiện tại của Trung tâm, em thấy nó nên bắt đầu từ lứa 

tuổi sinh viên đại học vì lúc này các bạn bước đầu có khả năng nhận thức rõ, nghiêm 

túc các vấn đề, bài toán gặp phải. V{ cũng có một lượng kiến thức nhất định để tiếp 

thu bài học. 

Em sẽ cố gắng giới thiệu nhiều về Trung t}m như l{ một nơi dạy về sáng tạo theo 

phương ph|p khoa học duy nhất ở Việt Nam. Từ đó, giúp mọi người có khả năng tiếp 

cận kiến thức môn học. 

Em biết đến Trung tâm qua việc đọc E-book của thầy Phan Dũng b|n trên ứng 

dụng đọc sách của Mezza. Ngoài ra, vì bản th}n em cũng rất quan tâm tới sáng tạo 

nên đ~ lên website của Trung t}m đế tìm hiểu thêm v{ sau đó đ~ quyết định đăng kí 

học. 

VII.3.4. THU HOẠCH CỦA NHỮNG NGƯỜI CÓ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

 Lê Văn Khanh (kỹ sư cơ khí, học khóa 3): 

Thưa thầy Phan Dũng! 

Sau khi được học nơi thầy “phương ph|p luận sáng tạo khoa học kỹ thuật”, em 

đ~ vận dụng và giải quyết được nhiều b{i to|n đ~ gặp trong thực tế, xin báo lại để 

cùng thầy chung vui: 

1. Qu| trình đúc c|c vỏ xe đạp, xe Honda v.v… luôn luôn cần phải cho chi tiết đúc 
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ép s|t v{o th{nh khuôn (để vỏ xe sao chép lại bề mặt khuôn). Để được như vậy, cần 

phải đuổi lớp không khí giữa chi tiết và bề mặt khuôn ra ngoài bằng cách khoan 

thủng nhiều lỗ nhỏ xuyên qua vỏ khuôn. Các lỗ nhỏ n{y sau đó sẽ để lại trên bề mặt 

chi tiết những râu cao su nhỏ. 

Em nhận nhiệm vụ đúc một chi tiết cao su rỗng, có áp suất bên trong chi tiết, còn 

mặt ngoài thì phải bóng láng. 

Ở đ}y không thể khoan xuyên qua vỏ khuôn như c|ch giải quyết thông thường vì 

sẽ để lại trên chi tiết những “r}u”. 

Phát biểu mâu thuẫn lý học theo ARIZ là: bề mặt khuôn phải có c|c “lỗ” cho 

không khí tho|t ra, đồng thời phải không có “lỗ” cho cao su chui ra. 

Kết quả lý tưởng cuối cùng là: bề mặt khuôn phải có vô số lỗ nhỏ cho không khí 

thoát ra các lỗ này và phải không cho cao su đi qua. 

Lời giải có thể là: dùng vỏ khuôn bằng vật liệu xốp, nhưng do điều kiện của 

xưởng không có vật liệu xốp và phải dùng khuôn bằng thép, em chọn cách giải quyết 

là quét lên mặt trong và các mối lắp ghép của khuôn một lớp phấn mỏng. Không khí 

sẽ lọt ra ngoài qua lớp phấn này. Tất nhiên lớp phấn này sẽ để lại trên bề mặt chi tiết 

những chấm li ti do kích thước của bụi phấn. Do vậy phấn này cần phải biến mất khi 

chi tiết sắp được định hình. 

 Lời giải thực là quét lên lòng khuôn và các bề mặt lắp ghép một lớp mỏng bột 

lưu huỳnh. Khi cao su sắp định hình, lớp lưu huỳnh tác dụng với cao su và biến bề 

mặt chi tiết thành một lớp bóng láng. 

 2. Có một chi tiết trong quá trình gia công cần được kẹp bằng 1 lực 20 KG trên 

diện tích 2cm x 2cm. Thể tích phần đặt cơ cấu kẹp là 1cm x 2cm x 2cm. Các giải pháp 

đ~ |p dụng từ trước là kẹp bằng boulong, đai ốc hoặc kẹp bằng nêm. Kẹp bằng 

boulon – đai ốc tốn thời gian và thao tác không thuận tiện. Kẹp bằng nêm thì thao 

tác kẹp và tháo kẹp càng chậm hơn. 

 Từ ý nghĩ: do không gian đặt cơ cấu kẹp khá hạn hẹp, nên cơ cấu kẹp phải tận 

dụng được hết không gian cho sẵn. Đồng thời để thao tác kẹp và tháo kẹp được 

nhanh thì cơ cấu kẹp phải linh động. 

 Loại vật chất nào tận dụng được hết không gian cho sẵn v{ có tính linh động? 

Đó l{ chất lỏng. 

 Lời giải của bài toán là dùng một bầu đ{n hồi đựng đầy nhớt đặt vào không 

gian cần tạo lực kẹp. Bầu nầy nối ra ngoài bởi một ống dẫn nhỏ gắn liền v{o đầu một 



 Chương VII: Một số việc làm liên quan đến xây dựng những người hạnh 
phúc ở Việt Nam và một số kết quả 

 

 

357 

pittông – xylanh (loại dùng để chích). 

Thao tác kẹp và tháo kẹp là bóp hoặc không bóp lên pittông ống chích. 

3. Cần cắt một tấm ny lông 1m x 1m thành từng sợi nhỏ 5mm x 1000mm. Nhu 

cầu cần 100 sợi/ngày. 

Biện pháp sử dụng từ trước l{ đ|nh dấu các bề rộng 5mm và cắt bằng thước lá 

với lưỡi lam. 

Mỗi lần cắt được một sợi. Nhược điểm hiển nhiên l{ năng suất thấp và tốn nhiều 

lưỡi lam. Vì trong lúc cắt, lưỡi lam cũng cắt luôn lên mặt b{n (đặt tấm ny lông), lưỡi 

lam bị mòn. 

Để tăng năng suất và bảo đảm đúng bề rộng 5mm. Em dùng một dao cắt gồm 

nhiều lưỡi lam ghép song song cách nhau 5mm. Dao này tự nó bảo đảm bề rộng dày 

ny lông được cắt ra l{ 5mm. Nhưng còn phải giải quyết tiếp l{m sao cho lưỡi lam lâu 

mòn. 

Phân tích chữ “mòn” thì thấy:   

Để cắt được, dao phải tác dụng lên chi tiết một lực R v{ do đó cũng bị mặt bàn 

(thông qua chi tiết) tác dụng lại phản lực R’. 

Vậy để dao khỏi mòn phải làm sao duy trì lực R’ m{ không có mặt bàn. 

Lực R’ có thể thay bằng 2 lực R1 v{ R2 theo sơ đồ phân tích lực. 

Sơ đồ này dẫn tới lời giải l{ căng tấm ny lông bằng cách kẹp và kéo ở 2 đầu tấm 

ny lông v{ sau đó dùng dao cắt bình thường mà không cần tựa lên mặt bàn. 

Trên đ}y l{ ba trong rất nhiều trường hợp mà em vẫn áp dụng thành công hàng 

ng{y để giải các bài toán kỹ thuật. 

Nói chung trong những lần tìm ra lời giải là nhờ nắm vững ARIZ, nhanh chóng 

nhìn rõ b{i to|n, x|c định được mâu thuẫn kỹ thuật, mâu thuẫn lý học, cương quyết 

đẩy các mâu thuẫn của b{i to|n đến tột cùng. 

Em thấy dùng ARIZ, tư duy của mình (khi gặp các bài toán kỹ thuật) tăng lên 

khoảng 10 lần. Còn trong đời sống hàng ngày thì mình cảm thấy tự tin, thoải mái 

hơn. Ch}n th{nh cảm ơn thầy. 

 Huỳnh Việt Dũng (cử nh}n điêu khắc, học khóa 6): 

Điều có ích nhất mà qua lớp học tôi đ~ thu hoạch được đó l{: 

- C|ch suy nghĩ theo từng bước để giải quyết vấn đề trong tình huống vấn đề 

xuất phát. 
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- Lý giải được một phần những gì m{ trước đ}y tôi đ~ s|ng tạo một cách tự 

phát. 

- Đặt được vấn đề cho sự suy nghĩ về mối liên hệ giữa sáng tạo khoa học và sáng 

tạo nghệ thuật (trong một chừng mực nhất định, ít nhất quy v{o lĩnh vực mỹ thuật 

công nghiệp.) 

Từ đ}y tôi nghĩ: không biết đ~ có hay chưa “một Algôrit mỹ thuật công nghiệp”. 

Trước một cỗ máy mới phát triển, người vẽ kiểu dáng công nghiệp chắc cũng cần có 

một công cụ gì đó để giúp cho sự tư duy s|ng tạo của mình? 

Môn học này cần mở rộng cho tất cả các bạn thanh niên và cả những người lớn 

tuổi ham thích sáng tạo. 

Tôi có nguyện vọng được sinh hoạt trong một nhóm sáng tạo chuyên nghiệp và 

thực hiện phần việc chuyên môn của mình - tạo dáng công nghiệp. 

 Nguyễn Thị Quỳnh Lan (bác sỹ, học khóa 7): 

Trước khi học môn n{y, tôi đ~ l{m việc không có phương ph|p tư duy, không 

sáng tạo được gì, chỉ nghĩ sao l{m vậy, do đó mất rất nhiều thời gian như giải quyết 

công việc theo hướng sai sau đó ph|t hiện thấy (có khi cũng không ph|t hiện thấy, 

chỉ biết l{m ho{i m{ không đạt kết quả) nên quay trở lại lúc đầu, nhiều lần như vậy 

mới đạt được kết quả mong muốn. Tôi hoàn toàn không hề biết đến các thủ thuật cơ 

bản mặc dù có sử dụng trong đời sống hàng ngày, trong công tác. Cách sử dụng đó 

do thói quen, do kinh nghiệm ông b{ để lại chứ không qua trường lớp n{o do đó tôi 

không biết cách áp dụng triệt để cho các tình huống. 

Hiện nay, sau khi đ~ được học môn này, tôi làm việc có tư duy, giảm phí thời gian 

nên rộng thời giờ giải quyết thêm nhiều công việc khác. Bất cứ việc gì dù lớn hay nhỏ, 

đều coi như một bài toán. Tôi dùng các thủ thuật, c|c phương ph|p để tìm ra lời giải 

một cách khoa học v{ nhanh hơn trước nhiều. Tôi đ~ kịp thời thay những cách giải 

quyết lỗi thời bằng cách giải quyết mới, tốt hơn. Tôi đ~ một phần nào sắp xếp, tổ 

chức lại máy móc, phòng bệnh (ở cơ quan) từ một chức năng th{nh đa chức năng m{ 

không ảnh hưởng đến trật tự chung, không ảnh hưởng đến việc chữa bệnh của người 

bệnh. Tôi đ~ nhận thấy nếu con người ta không có phương ph|p tư duy tốt thì sẽ 

chẳng l{m được gì hết và chẳng bao giờ tiến bộ được. 

Những điều đ~ học, sẽ được tôi áp dụng vào cách xử sự và vào công tác khám, 

chữa bệnh. Chủ yếu tôi dựa vào 40 thủ thuật cơ bản v{ phương ph|p ph}n tích hình 

thái, cụ thể là vào phần hành chính: sắp xếp phòng bệnh để tiện theo dõi bệnh nặng; 

sắp xếp cách làm việc để vừa theo dõi sát bệnh nhân vừa làm công tác khác (mổ, 
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khám bệnh kh|c) m{ không sơ sót đ|ng tiếc; hỏi bệnh |n có phương ph|p, thu gom 

dữ kiện (các triệu chứng bệnh nhân khai) có hệ thống để kh|m nhanh nhưng vẫn 

chính xác, chẩn đo|n bệnh đúng, chữa bệnh kịp thời => bệnh nhân mau khỏi bệnh, đỡ 

tốn tiền thuốc, nhường chỗ cho bệnh nhân khác vào chữa bệnh. 

 Phạm Thị Trần Thịnh (kỹ sư kinh tế, học khóa 13): 

Tôi cảm thấy thực sự thích thú môn học này. Mặc dù tôi là một nhà kinh tế, sau 

13 năm công t|c, đ~ có những bài viết đăng trên s|ch v{ tạp chí, nhưng cảm thấy 

mình phân tích các vấn đề hoàn toàn theo trực giác cảm tính, tổng hợp, chắt lọc các 

số liệu hoàn toàn theo phương ph|p thử và sai. Một vài thủ thuật v{ phương ph|p 

suy nghĩ tôi cũng đ~ thực hiện, nhưng không ý thức được nó một cách rõ ràng có hệ 

thống. Thực ra l{ tôi đ~ “thực h{nh” m{ không có “lý thuyết”. Nay tôi được học môn 

này, (mặc dù trong một thời gian ngắn) tôi thấy môn học n{y đ~ cung cấp cho tôi hệ 

thống c|c phương ph|p để suy nghĩ, xem xét một hiện tượng kinh tế - xã hội n{o đó 

một c|ch rõ r{ng hơn, có lý lẽ hơn v{ đưa ra kiến nghị x|c đ|ng hơn. Tôi thực sự tin 

rằng nếu phương pháp luận sáng tạo n{y được áp dụng vào các môn khoa học xã 

hội, sẽ làm cho các môn học về khoa học xã hội hấp dẫn hơn v{ những người nghiên 

cứu về nó cũng sẽ có nhiều ý tưởng mới hơn, hay hơn. 

 Dự định của tôi l{ sau đợt học này tôi sẽ ứng dụng ngay c|c phương ph|p suy 

nghĩ sáng tạo vào công việc tham gia dự án của mình. Nhiệm vụ của tôi là phân tích 

môi trường kinh tế cho các hoạt động đổi mới công nghệ. Tôi sẽ áp dụng phương 

ph|p đối tượng tiêu điểm để phân tích các yếu tố đổi mới công nghệ (như t{i chính, 

các vấn đề pháp lý v.v…) Tôi sẽ thử nghiệm phương ph|p ARIZ để giải bài toán làm 

sao nh{ nước vẫn giảm được sự bội chi ng}n s|ch nhưng cũng vẫn khuyến khích đổi 

mới công nghệ từ c|c đơn vị cơ sở. 

Theo tôi môn học này cần được phát triển rộng rãi ở nước ta. Ngay khi các em 

học sinh phổ thông đ~ phải được học môn này ở chương trình sơ cấp. Khi đi học các 

trường đại học, sinh viên phải được học chương trình trung cấp cho tất cả các ngành 

học. Vì không chỉ có ngành toán, vật lý mà cả khoa học xã hội cũng cần. Sau khi ra 

trường, làm các cán bộ khoa học phải được học tập một c|ch đầy đủ theo giáo trình 

cao cấp. Bởi vì môn học cung cấp cho ta một phương ph|p luận để xem xét các vấn 

đề của đời sống một cách lôgíc, một c|ch có lý hơn. 

Nguyện vọng của tôi là sẽ tiếp tục có sự trao đổi với giảng viên để cho môn học 

ngày càng trở nên hấp dẫn hơn đối với người làm công tác nghiên cứu quản lý khoa 

học-kỹ thuật. 

      Hà Nội, 23 th|ng 3 năm 1991 



Giáo dục và đào tạo: xây dựng những người hạnh phúc 360 

 Phan Hiền (kỹ sư chế tạo máy, học khóa 23): 

Trước khi theo học môn Phương ph|p luận sáng tạo KHKT, tôi thường suy nghĩ 

và giải quyết các công việc chuyên môn v{ đời sống theo lối tự phát, tùy hứng, không 

có định hướng rõ rệt. Thực tế l{ mình l{m theo phương ph|p thử và sai mà bản thân 

cũng chưa nhận thức rõ. Do vậy kết quả công việc không cao mặc dù đầu tư kh| 

nhiều thời gian. 

Sau khi theo học môn Phương ph|p luận sáng tạo, tôi đ~ cố gắng áp dụng từng 

phần đ~ được học vào thực tế để giải quyết các vấn đề chuyên môn v{ đời sống. Qua 

đó tôi thấy rằng cách làm việc của bản th}n đ~ thay đổi hẳn, môn học đ~ trang bị cho 

tôi những phương ph|p suy nghĩ v{ c|ch giải quyết các vấn đề có hệ thống v{ có định 

hướng rõ r{ng hơn trước. Với việc học 40 thủ thuật cơ bản và 13 kết luận về tính ì, 

tôi thấy đ}y l{ những lời khuyên rất tốt, đ~ được đúc rút từ những kinh nghiệm thực 

tế quý b|u để giúp tôi suy nghĩ v{ h{nh động có hiệu quả hơn. 

Phương ph|p tích cực hóa tư duy giúp tôi rất nhiều trong việc mở rộng trí tưởng 

tượng v{ ph|t c|c ý tưởng. Đặc biệt l{ phương ph|p c|c c}u hỏi kiểm tra rất thiết 

thực đối với tôi trong việc giải quyết công tác chuyên môn kỹ thuật. Tuy mới học 

phần lý thuyết và ALGÔRIT giải các bài toán sáng chế (TRIZ v{ ARIZ), nhưng tôi thấy 

đ}y l{ công cụ rất mạnh giúp tôi nắm được qui luật phát triển của các hệ thống kỹ 

thuật, giúp tôi định hướng tư duy s|ng tạo trong suy nghĩ v{ h{nh động tốt hơn. 

Trong quá trình theo học môn Phương ph|p luận sáng tạo, tôi đ~ |p dụng một số 

điều đ~ học vào trong công tác chuyên môn cụ thể là thiết kế, chế tạo 2 loại máy 

chuyên dùng cho nhà máy. Qua các kiến thức mà môn học trang bị, kết hợp với 

những kiến thức và kinh nghiệm đ~ tích lũy tôi sẽ tiếp tục thiết kế, chế tạo và cải tiến 

các máy móc, trang thiết bị trong nh{ m|y mình theo đúng như xu hướng phát triển 

của các hệ thống kỹ thuật. 

Việc theo học môn Phương pháp luận sáng tạo giúp tôi thay đổi c|ch suy nghĩ, 

đ|nh gi| v{ giao tiếp với những người xung quanh. 

Theo tôi, môn học này cần được xây dựng và phát triển mang tính phổ cập cho 

mọi người trên đất nước ta. Bởi lẽ môn học này giúp ích rất nhiều cho việc định 

hướng tư duy s|ng tạo, nên theo tôi trong giai đoạn từ nay đến năm 2000 cần đưa 

môn học n{y v{o chương trình đại học và trung học. Còn sau năm 2000 thì cần đưa 

môn học v{o chương trình phổ thông cơ sở và gắn nó với chương trình cải cách giáo 

dục. 

Qua báo Sài Gòn Giải Phóng, tôi biết được lớp học và do cần trang bị cho mình 
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phương ph|p tư duy s|ng tạo, hệ thống cách thức suy nghĩ v{ giải quyết các vấn đề 

cho có hiệu quả hơn, cải tiến c|ch suy nghĩ v{ c|ch sống của bản thân phù hợp với 

quy luật phát triển của xã hội, nên tôi đ~ theo học môn Phương ph|p luận sáng tạo. 

 Nguyễn Đức Tâm (luật sư, học khóa 24): 

Với một thời gian học 2 tháng cho một môn khoa học quả thật là ít ỏi. Tuy nhiên, 

khóa học môn Phương ph|p luận sáng tạo KHKT đ~ trang bị cho tôi một kiến thức 

mới, một c|ch nhìn v{ suy nghĩ một vấn đề, một sự việc trước mặt không theo một 

quan điểm như trước kia, không còn phiến diện, hay nói kh|c đi l{ đ~ luyện cho tôi 

gần như từ bỏ thói quen “tính ì t}m lý”. Mặc dù tôi chưa nghiên cứu sâu và nhiều về 

môn học nầy, nhưng tin rằng với những tiếp thu, tiếp cận ban đầu của môn Phương 

pháp luận sáng tạo KHKT giúp cho tôi quen dần v{ đọng lại trong tôi một tiềm năng 

suy nghĩ để đặt lại vấn đề, đòi hỏi tôi phải giải quyết theo một định hướng đúng đắn 

hiệu quả. 

Để áp dụng kiến thức của môn học nầy, bước đầu tôi đ~ |p dụng trong lĩnh vực 

nghề nghiệp của tôi bằng những thủ thuật đ~ học được. Tôi đ~ đặt ra một hệ thống 

c|c “c}u hỏi kiểm tra” để tiếp xúc với các thân chủ của tôi đến nhờ tôi bảo vệ trong 

việc tố tụng và giải quyết vấn đề bằng những thủ thuật cơ bản m{ tôi được trang bị 

sau khóa học. 

Tôi có thêm những suy nghĩ mới v{ tin tưởng rằng sẽ đạt được kết quả tốt khi tôi 

quyết định làm một việc gì khác với công việc thường ngày của tôi l{ lĩnh vực xã hội. 

Quan niệm của tôi hiện thời đối với môn học nầy về sự phát triển của nó ở nước 

ta hiện nay là rất cần thiết. Xã hội đang ph|t triển và sự tiến hóa của nó cần có 

những trang bị kiến thức về khoa học. Môn phương ph|p luận sáng tạo KHKT cũng 

là một môn khoa học cần phổ cập cho mọi đối tượng trong xã hội. Tùy theo năng 

khiếu của từng cá nhân, kiến thức tiếp thu của từng con người cụ thể, phương ph|p 

luận sáng tạo KHKT sẽ giúp cho họ, trang bị cho họ một “vũ khí” tự vệ lợi hại hơn, cho 

cuộc sống của họ nhiều hy vọng và lạc quan hơn. 

 Phạm Huy Phương (b|c sỹ, học khóa 29): 

Lớp Khoa học sáng tạo đ~ cung cấp những kiến thức l{m đổi thay lớn lao các 

quan niệm lâu nay của tôi về thế giới khoa học, kỹ thuật, về phương ph|p tư duy v{ 

phương ph|p l{m việc. Tôi thấy những nhận xét đ|nh gi| của mình về các thành tựu 

khoa học, lối làm, lối nghĩ của mình trước đ}y l{ ấu trĩ, đơn điệu và thô thiển. Thực 

ra trước đ}y tôi không hề nghĩ rằng có một khoa học nghiên cứu về c|ch người ta 

suy nghĩ v{ ph|t minh. V{ tôi sống trong thế giới khoa học tiến bộ từng ngày mà rất 
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nhiều điều không hiểu v{ cũng không tin mình có thể hiểu, vì sao lại có sự ra đời của 

máy móc này, cải tiến kia. Cuối cùng là không tin mình có thể l{m được c|i gì đ|ng 

gọi l{ “s|ng tạo”. 

 Nay thì dường như tôi đ~ có c|i nhìn biện chứng hơn, mạch lạc hơn về chuỗi 

các tiến hóa trong phát minh, sáng tạo, trong lịch sử khoa học, y học (tôi vốn là một 

b|c sĩ) chúng không còn vẻ tách biệt nhau nữa mà có tính qui luật, tính kế tục, kế 

thừa và tuân theo qui luật về cuộc đời của các hệ thống kỹ thuật. 

 Tôi cũng t}m đắc với nhận định rằng sự tiến hóa của khoa học lâu nay phần 

nhiều mang tính tự ph|t “thử v{ sai” với nhiều nhược điểm (đ~ được nêu ra một cách 

súc tích trong sách PPLSTKHKT trang 19) và rằng hiểu biết Khoa học sáng tạo có thể 

mở ra triển vọng khắc phục được c|c nhược điểm này. Từ đó ta có thể sống sáng tạo 

hơn, dấn th}n hơn, biết ước mơ v{ biết h{nh động hơn. Từ chỗ nhìn ra được thế nào 

là một “s|ng tạo” tôi tho|t được hai quan niệm có tính cách cực đoan về nó. Một: cho 

rằng sáng tạo là một điều gì quá to tát và do vậy chỉ dành cho những đầu óc thông 

minh siêu việt. Hai: c|i c|ch người ta làm ra một sáng tạo l{ điều không thể hiểu nỗi. 

Từ lớp học này, trong tôi nhen nhóm một ước muốn làm một điều gì đổi thay một cái 

chưa hoàn thiện quanh mình, dù nhỏ hay lớn, dù thuộc cuộc sống đời thường hay 

thuộc chuyên môn nghề nghiệp. Phải tập luyện thói quen nhìn thấy tình huống bài 

toán cho nhạy và vận dụng các thủ thuật cơ bản, phương ph|p biến đổi mẫu v.v… để 

giải quyết chúng. 

 Cho tới giờ đ}y tôi tự thấy cụ thể thì chưa l{m được gì đ|ng kể. Buộc phải kể 

thì xin nêu một chuyện vặt như sau: nhà tôi có một kệ chứa đầy các hộp băng 

cassette, nhiều trong số đó thuộc cùng một hiệu nên rất giống nhau. Tên của băng tôi 

ghi nơi phần giấy lót gáy hộp băng. Mỗi lần muốn tìm một cuộn băng nào phải đọc 

chỗ này mới biết, cho nên phải tiến lại gần kệ v{ đọc dò tìm khá mỏi mắt. Tôi chọn 

giải pháp ký hiệu và dùng màu thêm vào ở phần gáy hộp băng n{y cũng như ở phần 

nhãn dán trên cuộn băng. Kết quả là chỉ cần đứng xa xa lướt mắt qua thật nhanh 

cũng biết hộp băng mình muốn tìm có đó hay không v{ x|c định được vị trí nó ngay 

(thủ thuật số 32). Tôi cũng nhận thấy ở mặt đối diện với mặt gáy của hộp đựng băng 

người ta không có ý cho biết tên băng ở đ}y. Điều này bất lợi ở chỗ nếu hộp băng bị 

để ngược trong hộc đựng băng ta phải kéo nó ra để đọc nơi g|y hộp hay trên chính 

nh~n băng. Tôi cho d|n lên phần này của hộp một cái nhãn nữa thì băng nằm xuôi 

hay ngược gì ta cũng đều biết được tên nó. Không biết đ}y có thuộc nguyên tắc 13 - 

đảo ngược không? 

 Được biết đến Khoa học sáng tạo quá muộn là một thiệt thòi. Tôi nghĩ rằng nên 
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dạy sáng tạo cho trẻ em từ 7 – 8 tuổi dưới hình thức những trò chơi v{ lúc đầu cho 

chúng gặp những nguyên tắc dễ cảm hiểu nhất ví dụ nguyên tắc thay đổi màu sắc, 

nguyên tắc quan hệ phản hồi, nguyên tắc tự phục vụ, nguyên tắc chứa trong v.v… 

Càng lớn thì dạy các nguyên tắc khó hơn, v{ với các nguyên tắc đ~ học thì được nhìn 

lại qua một lăng kính thực tiễn đời sống khoa học và kỹ thuật hơn. Để một ngày tuổi 

trẻ Việt Nam vừa lớn lên đ~ có đầy đủ bản lĩnh s|ng tạo tự nhiên như hơi thở (chữ 

dùng của thầy). 

 Đ~ hơn một lần cảm thấy mình nghèo nàn yếu kém trong việc tìm giải pháp cho 

các vấn đề thường ngày và nghề nghiệp. Đ~ nhiều lần cảm thấy tò mò khi nghe giới 

thiệu về ngành khoa học này trên báo chí và linh cảm dường như nó có cơ đ|p ứng 

được cái thiếu vô hình kia. Lần lữa mãi, một ngày một người bạn cho một tờ thông 

báo chiêu sinh lớp tới. Tôi thu xếp đi học với ý định tìm thêm chút trang bị nữa cho 

kiến thức của mình. Nhưng c|i tôi gặp là một sự đổi thay toàn diện và sâu sắc về tri 

thức và nhận thức cuộc đời. 

 Vũ Chí Dũng (kỹ sư, học khóa 31): 

Từ khi học môn phương ph|p luận sáng tạo xong. Em thấy: 

o Mọi vấn đề trong cuộc sống nhận định một cách chặt chẽ rõ r{ng hơn. 

o Mọi sự việc tiếp cận trong cuộc sống h{ng ng{y đều có tính sáng tạo và ích lợi 

chung và riêng. 

o Tinh thần luôn luôn trầm tĩnh v{ tự tin. 

o Mọi vấn đề khó khăn trong cuộc sống có thể giải quyết một cách hợp lý và 

nhanh hơn. 

Khi học xong, em đ~ v{ đang |p dụng những kiến thức học được áp dụng cho 

cuộc sống l{m ăn mang tính kinh doanh v{ s|ng tạo trong nghề chế tạo cơ khí v{ kết 

quả thật khả quan em đ~ cho ra nhiều sản phẩm mà không còn bị lẩn quẩn trong lối 

mòn nghề nghiệp… 

Đối với những người xung quanh mọi ứng xử, giao tế, em đ~ dùng phương ph|p 

luận sáng tạo KHKT, thuyết phục v{ đạt được kết quả mong muốn. 

Môn học PPLST KHKT rất cần cho đất nước chúng ta. 

Vì: nước ta l{ nước nghèo, lạc hậu về kiến thức, lẫn kinh tế. 

Môn này nếu được ph|t huy đúng mức thì sẽ tạo ra rất nhiều đội ngũ có kiến 

thức cao rộng, từ đó sẽ tạo ra nhiều của cải vật chất, l{m cho nước ta ngày càng phát 

triển hơn nữa. Nước giàu không phải đất rộng, người đông, v{ nhiều của cải, tài 
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nguyên thiên nhiên, mà là một nước giàu phải có nhiều người giỏi, kiến thức rộng và 

sáng tạo được nhiều thì mới giữ được nước và làm giàu cho quốc gia. 

Ví dụ: điển hình l{ nước Nhật, sự thành công ở giáo dục tinh thần…, trong khi 

nước Nhật là một nước nghèo, ít tài nguyên thiên nhiên, d}n không đông như những 

nước khác. 

o Môn phương ph|p luận sáng tạo n{y theo em nghĩ: mọi người đều cần. 

 Nguyễn Hữu Dũng (kỹ sư nông nghiệp, học khóa 36): 

Sau khi theo học lớp phương ph|p luận sáng tạo KHKT tôi đ~ tự lý giải được 

quan điểm sống của mình từ trước đến nay. Tự kiểm tra lại qu| trình tư duy của 

mình. Hiểu và khắc phục tính ỳ t}m lý đ~ hình th{nh trong bản thân từ trước đến nay 

v{ đ~ từng gây những bế tắc trong suy nghĩ v{ cuộc sống. 

Từ nay tôi cảm thấy như được trang bị một công cụ mới trong tư duy s|ng tạo. 

Ngay sau khi học được ½ khóa học tôi đ~ bắt đầu áp dụng những điều học được 

trong công việc nghiên cứu chuyên môn của mình, cụ thể là bằng các thủ thuật 

“phẩm chất cục bộ”, “g}y ứng suất sơ bộ” v{ “ph}n nhỏ” tôi đ~ đưa ra được phương 

pháp mới trong việc nuôi trồng nấm rơm trên khay. Đó l{ vấn đề định vị các cụm quả 

thể nấm trên bề mặt khay trồng, hay nói cách khác là có thể điều khiển được vị trí 

mọc của các quả thể nấm rơm. Điều n{y đ|p ứng được việc cơ giới hóa trong ngành 

nuôi trồng nấm v{ đ}y cũng l{ b{i to|n tôi đ~ đặt ra từ l}u nhưng nay mới có lời 

giải. Ngo{i ra kích thước của quả thể bây giờ cũng điều khiển được trong quá trình 

nuôi trồng để phù hợp với yêu cầu của thị trường. Thời gian qua, tôi đ~ tiến hành thí 

nghiệm để kiểm tra nhiều lần và kết quả thu được tương đối ổn định. 

Tôi dự định sẽ tiếp tục vận dụng những điều đ~ học được vào công việc đặt và 

giải các bài toán cụ thể trong ngành chuyên môn của mình v{ sau đó tiến đến giải các 

BT của các ngành khác. 

Tôi cho rằng môn học này rất cần thiết cho mọi người, nhất là thanh thiếu niên, 

trước mắt nên đưa v{o chương trình đại học. 

Về lâu dài, nên có những giáo trình thích hợp với từng lứa tuổi để đưa v{o 

chương trình gi|o dục từ mẫu gi|o đến phổ thông. 

 Nguyễn Văn Thông (kỹ sư, học khóa 42): 

Trải qua chương trình học phổ thông v{ đại học cũng như nhiều học phần khác 

phục vụ cho công tác và cuộc sống, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy hứng thú như 

được học môn PHƯƠNG PH\P LUẬN SÁNG TẠO KHKT tại Trung tâm TSK - Trường 
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đại học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trong cuộc sống, tôi đ~ bao lần không biết phải giải quyết vấn đề này, vấn đề kia 

như thế nào? Nhiều hôm, trằn trọc th}u đêm khi chưa tìm ra lời giải cho những vấn 

đề mình phải giải quyết. Lần mò đi tìm lời giải nhưng không ít những vấn đề phải bỏ 

dở vì đ~ tốn quá nhiều công sức, không ít thời gian qua những lần thử nghiệm mà 

vẫn không hy vọng tìm ra đ|p số. 

Gần đ}y, qua b|o S{i Gòn Giải Phóng, được biết Trường ĐHTH có mở lớp học về 

tư duy s|ng tạo, tôi liền đăng ký theo học. Tới đ}y, tôi biết mình đ~ qu| chậm. Nếu 

biết sớm v{ được học c|ch đ}y 10 – 15 năm thì cuộc đời tôi sẽ thay đổi khác nhiều. 

Qua hai tháng học tập, mặc dù xét thấy cần phải học kỹ, học s}u hơn nữa về môn 

học mới mẻ v{ lý thú n{y nhưng tôi cảm thấy, chỉ sau khi qua lớp PHƯƠNG PH\P 

LUẬN SÁNG TẠO KHKT tôi mới thực sự l{ tôi. Ng{y nay, tôi có c|ch nhìn, suy nghĩ, 

quyết định tự tin hơn bao giờ hết đối với mỗi vấn đề. Từ những kiến thức học được 

tôi có thể áp dụng vào bất cứ lĩnh vực nào, từ việc riêng tư, gia đình cho đến những 

công việc ở cơ quan cũng như quan hệ ngoài xã hội. Trong quan hệ với môi trường 

xung quanh, cùng một lúc, tôi áp dụng nhiều thủ thuật nên lúc n{o cũng có bầu 

không khí vui vẻ, hòa bình mặc dù mỗi người quanh tôi là mỗi ý tưởng, mỗi cuộc 

sống, cá tính khác nhau. Những lúc gặp vấn đề phức tạp, chưa x|c định được cách 

giải quyết, tôi kiên quyết để lại đến lúc thích hợp nghiên cứu tiếp nên đầu óc không bị 

căng thẳng triền miên như trước đ}y. 

Chúng ta, ai cũng phải tư duy, nhưng để tư duy một cách khoa học thì có lẽ chỉ 

sau khi theo học lớp PHƯƠNG PH\P LUẬN SÁNG TẠO KHKT. Một phương ph|p luận 

tư duy vô cùng mới mẻ và hữu ích, gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ, phạm vi ứng dụng rộng 

m{ tôi chưa thấy môn khoa học nào có thể so s|nh được. Trước đ}y, những bài toán 

ngoài phạm vi kiến thức là tôi cảm thấy phức tạp và xa vời, nhưng giờ đ}y, bất kỳ 

trong lĩnh vực n{o, tôi cũng có thể tham gia được một chút n{o đó. Tôi biết, đó l{ do 

từ trước đến nay không ai dạy cho mình phương ph|p tư duy đúng đắn, không biết 

nhận xét bài toán, các mặt của bài toán cho thấu đ|o theo trình tự logic của hệ 

thống. Lâu ngày, tạo cho bộ óc một thói quen xấu làm hạn chế sự sáng tạo của mỗi 

con người. Tiếc rằng, phương ph|p dạy học sinh v{ đ{o tạo lớp trẻ hiện nay, chúng 

ta không khuyến khích tư duy, không định hướng và mở rộng tư duy nên thanh niên 

v{o đời với bộ óc xơ cứng và biếng nhác thụ động. 

Qua học tập, tôi thấy môn học này cần được phổ cập sớm và rộng rãi cho mọi đối 

tượng, mọi lứa tuổi. Cần thay đổi phương ph|p giảng dạy, biên soạn lại sách giáo 

khoa sao cho mỗi tiết dạy, mỗi bài học đều có kiến thức tư duy mới chỉ đạo để xã hội 
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ta nhanh chóng có lớp người mới năng động, tư duy s|ng tạo, kiến thức phong phú… 

Tuy nhiên, đ}y l{ việc khó, đòi hỏi ở cấp vĩ mô có thấy được lợi ích to lớn không gì so 

sánh, thì môn học này mới sớm được phổ cập và xã hội ta mới nhanh chóng thay đổi 

về chất. 

Đất nước ta trải qua nhiều năm chiến tranh, việc xây dựng đất nước đang rất 

cần một định hướng chiến lược đúng đắn. Nếu mỗi cán bộ đảm đương những trọng 

trách từ Trung ương đến cơ sở chỉ cần có kiến thức sơ cấp về môn học tư duy n{y v{ 

biết vận dụng vào thực tế thì chắc chắn chúng ta không còn phải trải qua bao thăng 

trầm, lộn xộn cả trong kinh tế lẫn ngoài xã hội như vừa qua. Chính vì vậy, cảm nhận 

được đ}y l{ môn học lý thú, bổ ích và không thể thiếu được đối với mỗi người, đ~ 

được tiếp thu những kiến thức mới trong tình thầy trò th}n |i nhưng tôi không cảm 

nhận có niềm vui trọn vẹn. Bởi vì, có thể nói, đ}y l{ một môn học không thể thiếu đối 

với bất cứ ai nhưng chỉ thấy người học là những sinh viên, là những người đang lao 

động trong c|c cơ quan, xí nghiệp mà ít thấy những người làm công tác quản lý xã 

hội, những nhà hoạch định đường lối phát triển kinh tế, xã hội cũng như những 

người l~nh đạo từ vi mô đến vĩ mô theo học. Như vậy, mỗi chúng ta còn phải tiếp tục 

chịu hậu quả của phương ph|p thử v{ sai m{ chưa biết khi nào mới chấm dứt. Đến 

bao giờ, chúng ta mới có được ALGÔRIT về phát triển kinh tế và quản lý xã hội. 

Tôi rất cảm phục thầy Phan Dũng v{ c|c thầy của Trung tâm TSK không quản 

khó khăn, kiên trì truyền b| phương ph|p tư duy, s|ng tạo mới ở nước ta. Mong sao 

có nhiều người vì sự lành mạnh và phồn thịnh của xã hội mà tích cực bằng mọi cách 

làm cho những người xung quanh hiểu và nhận thức được tầm quan trọng của môn 

học mới mẻ này. Về phần mình, ngay từ lúc đang học tôi đ~ tích cực tuyên truyền, vận 

động đồng nghiệp và những người quen biết để mọi người hiểu và sắp xếp thời gian 

theo học. Ngoài ra, nếu Trung tâm thấy tôi có thể l{m gì để khuếch trương sự phát 

triển của Trung tâm nhằm đ|p ứng yêu cầu ng{y c{ng tăng của xã hội về môn học 

này, tôi xin sẵn sàng chấp thuận. 

Trước khi dừng bút, tôi xin chân thành cảm ơn thầy Phan Dũng, thầy Hưởng và 

Trung t}m đ~ trao cho tôi những kiến thức m{ bao năm tôi hằng mong ước. Kính 

chúc các thầy luôn khỏe, chúc Trung tâm ngày càng phát triển. 

 Ho{ng Văn Dũng (cử nhân luật, học khóa 70): 

Trước đ}y, trong cuộc sống và công tác của mình, tôi thường vấp phải rất nhiều 

vấn đề cần phải giải quyết nhưng tôi thật sự tỏ ra rất lúng túng là mình nên bắt đầu 

từ đ}u v{ khi đ~ có kết quả thì tốn khá nhiều thời gian m{ chưa đ|nh gi| được kết 

quả như thế n{o l{ đúng đắn nhất. Đứng trước tình trạng như vậy, tôi ước ao sẽ có 
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một lớp học n{o đó dạy về c|c phương ph|p suy nghĩ để giải quyết các vấn đề trong 

cuộc sống h{ng ng{y v{ đưa đến kết quả đúng nhất và thời gian ngắn nhất. Trong 

thời gian này nhiều lần đọc trên báo chí rằng có lớp “Phương ph|p luận sáng tạo 

KHKT” chiêu sinh, nhưng trong đó có chữ “KHKT” nên tôi đ~ không quan t}m lắm và 

chờ đợi một lớp khác mang tính tổng qu|t hơn. Dù tôi rất sốt ruột nhưng trong hơn 

2 năm đ~ không có một lớp n{o như vậy, nên tôi nghĩ rằng “s|ng tạo” n{o cũng l{ 

sáng tạo thế là tôi có mặt tại khóa 70 này. 

Nay khóa học đ~ kết thúc, nhìn lại mình, dường như tôi thấy mình “khôn” hơn ra 

thì phải, cuộc sống thoải m|i hơn v{ bản thân tự tin hơn rất nhiều so với trước đ}y, 

bởi vì giờ đ}y khi phải đối mặt với một vấn đề n{o đó trong cuộc sống tôi không còn 

phải mày mò với phương ph|p thử v{ sai “nữa” m{ đặt nó thành các bài toán cụ thể 

và vận dụng từng bước để đạt được kết quả như mong muốn. Chung qui, tôi đ~ tạo 

cho mình một phong cách sống tốt hơn v{ tôi có thể nói không ngoa rằng tôi đ~ có 

một món hành trang cực kỳ quý giá cho cuộc sống của mình. 

Thời gian qua tôi đ~ có một số th{nh công bước đầu trong công việc của mình, 

như tạo thêm nhiều dịch vụ mới cho cơ quan, giải quyết công việc tốn ít thời gian 

hơn. Đối với bạn bè tôi đ~ giúp một số người có những vướng mắc trong cuộc sống 

và công việc mà họ đang khó khăn để tìm cách giải quyết. 

Nhìn v{o tương lai, ta thấy rằng con người của thế kỷ XXI phải là những con 

người biết tư duy s|ng tạo mà khả năng s|ng tạo của mỗi người đều có (trừ những 

người có khuyết tật bẩm sinh) nhưng không phải ai cũng thức tỉnh và vận dụng khả 

năng n{y của mình được. Trước xu thế đó, đất nước ta muốn đuổi kịp c|c nước tiên 

tiến thì ngay từ bây giờ chúng ta phải lợi dụng thời cơ n{y bằng cách áp dụng 

PPLSTKHKT vào hệ thống giáo dục nước ta. Trước mắt theo tôi nên dạy phương 

pháp luận này ở tất cả c|c trường đại học trong cả nước và thành lập riêng một 

khoa ở c|c ĐH sư phạm; bước tiếp theo là dạy ở cấp III ngay từ năm học đầu tiên, về 

lâu về dài tiến hành dạy từ khi các em bắt đầu đi học đến khi tốt nghiệp đại học. 

Xin chân thành cảm ơn c|c thầy v{ Trung t}m đ~ cho tôi một động lực thúc đẩy 

mình tiến nhanh hơn về phía trước. 

       Ngày 10/ 9/ 1995 

 Nguyễn Ngọc Quang (kỹ sư, học khóa 98): 

Trước đ}y mỗi khi suy nghĩ một vấn đề gì để giải quyết – qua một đơn đặt hàng, 

thường là mò mẫm đi theo đường mòn, tự phát, tính ì tâm lý quá lớn, không hiệu quả 

tốn nhiều thời gian, công sức, vật tư…, không kh|ch quan, dễ bị lệch hướng sai vấn đề 
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cần giải quyết. 

Tuy thời gian học khóa sơ cấp có ngắn, nhưng kết quả thu được rất mỹ mãn. 

Nhờ áp dụng c|c phương ph|p tích cực hóa tư duy v{ 40 nguyên tắc cơ bản đ~ học 

được giúp cho tôi có nhiều ý tưởng mới, suy nghĩ có hệ thống hơn, giải quyết bài toán 

dễ d{ng nhanh chóng đem lại hiệu quả tốt trong sản xuất, phát huy thêm sáng kiến, 

cải tiến lại hệ thống lắp ráp tủ kem, tủ ướp… (điện lạnh) hoàn thiện hơn lúc ban đầu. 

B{i to|n được đặt ra như sau: 

Sửa chữa lại toàn bộ xưởng sản xuất vì hiện tại xưởng quá thấp và chật. 

Yêu cầu: không được ngừng sản xuất mà việc sửa chữa vẫn phải tiến hành song 

song. 

Khi đó tôi suy nghĩ m~i v{ vẫn không giải được bài toán. Chỉ có cách duy nhất là 

tháo gỡ toàn bộ, xây dựng lại bằng bê tông cốt thép. Phải thuê mặt bằng kh|c để di 

chuyển m|y, phương tiện sản xuất, như vậy có nghĩa l{ thay đổi hệ thống hoàn toàn 

(phá vỡ hệ). Như vậy mức độ tốn kém quá lớn, không hiệu quả, tốn thời gian lâu. 

Cuối cùng vẫn chưa giải quyết được. 

Nhờ đến khi học khóa nầy xong thì b{i to|n cũng đ~ giải được. Không thay đổi 

hệ, bước đầu đ~ v{ đang sửa chữa lại xưởng bằng phương |n nh{ tiền chế. Làm 

bằng sắt thép định hình. Mọi việc đều được chuẩn bị từ trước cho đến khi hoàn tất, 

thì bắt tay vào dựng. Khi đó nó không g}y ảnh hưởng đến sản xuất và tất cả mọi mặt 

kh|c… vẫn sử dụng lại những vật tư, vật liệu của xưởng cũ còn lại, đỡ tốn kém một 

phần lớn. 

Riêng về bản thân, tôi luôn luôn rèn luyện nhiều hơn nữa môn học này, từ từ tập 

th{nh thói quen suy nghĩ có hệ thống để giải quyết vấn đề tốt những bài toán gặp 

phải trong trong xã hội. Và riêng với những người xung quanh, nhất là những người 

làm việc trong xưởng. Tôi sẽ để ý v{ hướng dẫn giúp cho họ những điều đ~ học được 

theo khả năng của chính mình. Để họ suy nghĩ v{ |p dụng tốt trong công việc hàng 

ngày. 

Theo tôi môn học này rất cần thiết cho mọi người, mọi ngành. 

 Tăng Quỳnh (nhà báo, học khóa 99): 

1. Trước đ}y, khi đọc thuyết vô vi của Lão tử - Không làm gì cả mà thiên hạ 

vẫn thái bình, tôi thấy khó hiểu. Học xong phần sơ cấp PPLST KHKT tôi có nhận xét 

thuyết vô vi rất gần với quy luật tăng tính lý tưởng v{ tăng tính điều khiển của hệ. 

PPLST KHKT có tác dụng khá giống Thích ca l{ giúp người ta diệt khổ. Mỗi bên 
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có phương ph|p kh|c nhau. 

2. Đang |p dụng các nguyên tắc phân nhỏ, đảo ngược, gây ứng suất sơ bộ 

và cách nhìn 9N màn hình vào nghề nghiệp (làm báo). Mấy “chiêu” n{y giúp tôi thể 

hiện bài báo khác hẳn với c|c đồng nghiệp cùng khai thác một sự kiện báo chí. 

3. Tất cả những người học hết phổ thông đều cần học môn này. Bắt đầu từ 

lứa tuổi n{o cũng tốt, vấn đề là có ngôn ngữ, cách truyền đạt thích hợp cho từng lứa 

tuổi, học vấn. 

Cần học cấp bách nhất là những người hoạch định chính sách kinh tế, xã hội và 

điều h{nh đất nước. Nếu họ được học, những hậu quả nặng nề như nợ nần, lãng phí, 

hủy hoại môi trường để lại cho thế hệ sau sẽ giảm bớt rất nhiều. 

 Vũ Nhất Duy (kỹ sư tin học, học khóa 125): 

Từ trước tới nay tôi đ~ từng nhiều lần tìm cách tối ưu một bài toán, tìm cách 

làm tốt hơn một công việc n{o đó. Nhưng chưa bao giờ tôi có ý nghĩ l{ tìm c|ch để 

suy nghĩ tốt hơn. V{ tôi đ~ thật sự bất ngờ khi biết rằng suy nghĩ cũng có phương 

pháp và có hẳn một môn học, ngành học riêng. 

Tôi đ~ tốt nghiệp đại học ngành tin học. Thế nhưng khi thực tế ra công tác cho 

đến bây giờ, tôi cảm thấy chưa |p dụng được nhiều kiến thức đ~ học. Nhưng chỉ với 

60 tiết học môn n{y tôi đ~ thử v{ đang |p dụng được rất nhiều trong cuộc sống. Ví 

dụ: theo nguyên tắc liên tục t|c động có ích, bây giờ tôi vừa giặt đồ vừa nghe nhạc, 

khi làm bài tập, viết b|o c|o đến lúc mỏi lưng thì nằm đọc s|ch b|o… khi gặp một 

người đang bực tức, cáu gắt với tôi, tôi coi như đ}y l{ hệ hiện tại và với “m{n hình 9 

hệ”, tôi xem lại hệ quá khứ “chắc anh này vừa thất bại chuyện gì”, “chắc anh ta mới 

gặp khó khăn”. Với m{n hình tương lai, nếu mình cũng c|u gắt với anh ta chắc chắn 

sẽ sinh chuyện. Vậy để hệ tương lai tốt hơn (cho tôi, cho anh ta v{ cho mọi người), tôi 

thông cảm với anh ta, chọn khi khác tốt hơn để nói… V}ng tất cả chỉ với 60 tiết học 

tôi đ~ v{ đang |p dụng được rất nhiều. Quan trọng nhất l{ tôi đ~ để ý đến tối ưu suy 

nghĩ của mình. 

Như trên đ~ trình b{y tôi đ~, đang |p dụng những điều này vào cuộc sống với 

mọi lĩnh vực mà tôi có thể áp dụng. Tôi áp dụng trong cư xử, trong sinh hoạt… 

Theo tôi, môn học rất hay và có ích này phải được dạy như một môn bắt buộc tại 

c|c trường đại học. Tiến xa hơn l{ c|c trường trung cấp dạy nghề v{ trường phổ 

thông. 

 Lê Kim Hải Yến (kỹ sư, học khóa 128): 
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Sau khi học xong khóa sơ cấp “Phương ph|p luận sáng tạo KHKT giải quyết vấn 

đề và ra quyết định”, em cảm nhận được rất nhiều điều mới lạ. Nếu như trước kia đối 

với một vấn đề n{o đó, em thường có c|ch nghĩ thông thường theo những qui tắc, 

hay những quy định gì đó đ~ có sẵn từ trước để đưa ra quyết định và ai có ý kiến 

kh|c đi, ngược lại các chuẩn đó thì em khó chấp nhận được. Lúc đó em chưa biết 

được cách nhìn vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau, cho nên em không thể thấy 

được những khía cạnh khác nhau, đôi khi l{ đối lập nhau của một vấn đề. Đôi khi biết 

trước một vấn đề rắc rối sẽ xảy ra với chính mình nhưng không thể n{o có được một 

hướng suy nghĩ n{o tối ưu cho nó. Còn b}y giờ sau khi đ~ học qua khóa học này em 

cảm thấy mình tự tin và thông suốt nhiều vấn đề hơn v{ giải quyết công việc gọn 

g{ng, nhanh chóng hơn nhờ các thủ thuật dẫn đường. Hơn nữa qua khái niệm “tính 

ỳ” m{ em nhìn về mình rõ hơn, ph|t hiện về “tính ỳ” ở mình mà khắc phục nó để có 

được cuộc sống tự tin năng động hơn, không đơn điệu buồn ch|n như trước. 

Tóm lại những điều học được rất bổ ích cho em và khi vận dụng vào thực tế cuộc 

sống thì rất hiệu quả. Ví dụ như trong công việc của em, khi có vấn đề xảy ra em có 

nhiều hướng suy nghĩ v{ đưa ra được cách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng 

và chính xác. 

Còn khi cần thay đổi một qui trình sản xuất hay cải tiến đổi mới kỹ thuật em luôn 

nghĩ đến tính hệ thống và các hiệu ứng lan tỏa của nó. Nhờ thế m{ em tr|nh được 

những va chạm hay những phản ứng không hay của đồng nghiệp, mà em vẫn đạt 

được mục đích của mình trong công việc. 

Em nghĩ môn học này rất cần phát triển rộng rãi ở nước ta, mọi người từ các học 

sinh, sinh viên đến các bạn đ~ đi l{m có một trình độ học vấn nhất định đều có thể 

học để mình có thể th{nh đạt hơn trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống riêng 

tư. Còn bắt đầu học môn này từ lứa tuổi nào thì tốt nhất, em nghĩ tốt nhất l{ đối với 

các bạn sắp rời ghế nh{ trường bước vào cuộc đời đi l{m thì nên trang bị cho mình 

những kiến thức của môn học này. 

Em không biết phải l{m gì để giúp môn học này phát triển ở nước ta, nhưng em 

vẫn khuyên những người quanh em, nếu có điều kiện nên học qua môn học n{y để 

biết và nhìn thấy nhiều điều mới lạ. Nó sẽ giúp cho các bạn soi rọi lại mình và thấy rõ 

những gì cần phải l{m để giải quyết những vấn đề của c| nh}n mình trước tiên. 

 Nguyễn Tường Vy (tốt nghiệp đại học, học khóa 140): 

Khi học môn “Phương ph|p luận sáng tạo”, em mới nhận thức được rõ ràng rằng 

c|ch suy nghĩ v{ l{m việc của em từ trước đến giờ hầu hết là sử dụng phương ph|p 

“thử v{ sai”. Khi còn học đại học, em rất thích TQM, ISO 9000. Em luôn tâm niệm một 
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phương ch}m của môn n{y, đó l{ “L{m đúng ngay từ đầu”. Tuy nhiên, biết rằng làm 

đúng ngay từ đầu là tốt nhưng l{m thế n{o để l{m đúng ngay từ đầu thì em chưa 

biết. Bây giờ, sau khi học PPLST thì em đ~ được trang bị một số công cụ mạnh để làm 

được điều n{y, đặc biệt là em chỉ phải trả một khoản học phí không cao và thời gian 

học không dài. Hiện nay c|ch suy nghĩ của em cũng đ~ rõ r{ng, tập trung hơn, em 

sống có kế hoạch và lạc quan hơn. Em hy vọng trong 4 tháng sắp tới em sẽ vận dụng 

tốt những gì m{ em đ~ học được ở lớp sơ cấp và em sẽ tiếp tục theo học lớp trung 

cấp để “n}ng cấp” tư duy của mình hơn nữa. 

Trong thời gian vừa qua em đ~ vận dụng được một số điều đ~ học như sau: 

- Căn phòng em ở trọ rất nhỏ, em đ~ sử dụng “nguyên tắc chứa trong” giúp nó 

gọn g{ng hơn. 

- Là một sinh viên mới tốt nghiệp v{ đang kiếm việc làm, tâm trạng của em mới 

đầu rất nôn nóng, bức xúc. Nhưng b}y giờ thì em đ~ giải tỏa được cảm giác trên. 

Nguyên tắc “biến hại thành lợi” đ~ chỉ cho em rằng thời gian thất nghiệp không hẳn 

là khoảng thời gian vô ích. Đối với em nó đ~ thật sự rất có ích là khác. Nhờ nó mà em 

mới tham gia lớp PPLST và có thì giờ nghiền ngẫm c|c điều đ~ học ở lớp n{y. Đó 

cũng l{ thời gian mà em làm giàu kiến thức thông qua việc đọc truyện, sách, xem 

phim… B}y giờ, em đ~ chấp nhận một công việc tuy không đúng sở thích của em và 

lương cũng không cao, nhưng theo nguyên tắc “giải thiếu hoặc thừa”, em cũng không 

nên quá cầu toàn, chờ đợi cơ hội lý tưởng phải không? 

- Em cũng đang cố áp dụng các quy tắc đ~ học đối với các bài toán phát & nhận 

thông tin. 

- Sắp tới em dự định sẽ sử dụng các kiến thức ở lớp PPLST vào trong công việc 

mới của em: mối quan hệ đối với đồng nghiệp và cấp trên sao cho tốt đẹp; tìm kiếm 

những cơ hội có thể trong công việc n{y… Em còn dự tính sẽ thay đổi cung cách làm 

việc và quản lý của má em và em trai của em để giúp cho tiệm may áo dài nhà em 

ngày càng phát triển. 

- Khi em còn học năm nhất ở đại học, thầy dạy t}m lý l{ Th|i Trí Dũng có giới 

thiệu qua cho lớp em về lớp học n{y. Tuy nhiên, lúc đó em chưa thấy được nhu cầu 

cần phải học. 

- Trong thời gian tìm việc l{m, em thường xuyên đọc báo Tuổi Trẻ và đọc thấy 

mẩu quảng cáo về lớp học này. Với hy vọng thay đổi c|ch suy nghĩ v{ do đó thay đổi 

cuộc sống của mình theo hướng tốt đẹp hơn, em đ~ quyết định ghi danh theo học. 

 Bùi Như Lu}n (thiết kế trên máy tính, học khóa 150): 
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 Thế l{ đ~ kết thúc môn học “Phương ph|p luận sáng tạo”. Hai tháng học tập 

trôi qua thật nhanh. Đối với tôi đ}y l{ lần đầu tiên đi học m{ đ~ thấy rõ được tính ích 

lợi của môn học ngay trong cuộc sống. Quả thật, môn “PPLST” đ~ giúp cho tôi nhận 

thức rõ hơn về cuộc sống. Có những vấn đề trong cuộc sống m{ trước đ}y đối với tôi 

nó thật đơn giản. Nhưng khi đ~ trải qua quá trình học tập và suy luận, những vấn đề 

đó lại cho tôi hiểu và thấy được những khía cạnh khác mà từ trước vốn nó đ~ hiện 

hữu sẵn trong các vấn đề, nhưng do tính ì v{ không có phương ph|p suy nghĩ rộng, 

cho nên tôi vẫn không hiểu thật trọn vẹn và khai triển được theo chiều s}u hơn. 

 Bằng các nguyên tắc, các thủ thuật được học tôi đ~ giải quyết được một số 

công việc trong cuộc sống được logic hơn, chu đ|o hơn. Điển hình l{ khi chưa học 

qua lớp PPLST, một mẫu thiết kế thêu vi tính trung bình (không khó và phức tạp) tôi 

phải mất một khoảng thời gian trên 3h mới có thể hoàn thành. Do phải ph|t ý tưởng, 

vẽ thiết kế ngay trên máy vi tính và các vấn đề thu thập thông tin, liệt kê đối chiếu các 

mẫu đ~ thiết kế để tìm ý tưởng… Nhưng khi |p dụng các nguyên tắc, c|c phương 

ph|p đ~ học vào quá trình thiết kế, như ph}n nhỏ giải quyết từng phần, biến những 

mẫu đ~ có th{nh mẫu mới (bằng c|ch thay đổi một số đường nét, tính chất, làm cầu 

tròn hóa từ một mẫu vuông th{nh tròn…), g}y ứng suất sơ bộ trước bằng cách phát 

ý tưởng (dù lớn hay nhỏ) và vẽ ra giấy mẫu cần thiết kế trước… rồi sau đó mới tạo 

mẫu lại trên máy vi tính và thiết kế c|c mũi chỉ thêu lên mẫu… Kết quả là thời gian so 

với trước đ~ được rút ngắn 1/3 và mẫu cần thiết kế chính x|c v{ đẹp hơn. Môn 

PPLST còn giúp tôi trong các vấn đề tình cảm “được cải thiện hơn, tốt hơn”, do “hệ” 

đ~ được nghiên cứu sâu và kỹ hơn để giải quyết. 

 Phan Vũ Linh (họa sĩ, học khóa 164): 

1. Là họa sĩ, l{m việc thường theo cảm tính. Môn học này giúp ích rất nhiều cho 

tôi trong việc củng cố vững chắc hơn cho sự sáng tác. Biết rõ v{ s}u xa hơn nguồn 

gốc của những ý tưởng bắt nguồn từ cảm xúc. Biến những ý tưởng mơ hồ thành hiện 

thực cụ thể dễ d{ng hơn. 

2. Áp dụng vào thực tế sáng tác có được những ý tưởng mới v{ độc đ|o, c|ch suy 

nghĩ, tư duy chuẩn x|c hơn. 

3. Theo suy nghĩ của riêng tôi, môn học này cần trở thành một môn bắt buộc 

trong chương trình học của bậc phổ thông trung học. Đối với bậc đại học hay sau đại 

học như hiện nay thì đ~ l{ hơi muộn. 

4. Thông tin chiêu sinh đến với tôi hoàn toàn tình cờ v{ trước đ}y tôi không hề 

biết có môn học n{y. Do đặc trưng nghề nghiệp là sáng tạo nên tôi đ~ ghi danh học 

ngay v{ đ~ tiếp thu được nhiều điều bổ ích củng cố cho công việc cũng như cuộc sống. 
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 Võ Thị Hải Hòa (marketing, học khóa 164): 

Sau hơn hai th|ng được tiếp cận với khoa học về sáng tạo, qua lớp Phương ph|p 

luận sáng tạo sơ cấp, tôi tự thấy mình đ~ thu được BA điều MỚI và ÍCH LỢI: (1) cách 

suy nghĩ giải quyết các vấn đề trong cuộc sống; (2) cách nhìn nhận các vấn đề và mối 

quan hệ; (3) cảm thấy tự tin và lạc quan hơn. 

Thứ NHẤT, với sự nhận thức đầy đủ hơn về c|c phương ph|p tư duy (về đặc 

điểm, vai trò v{ c|c điểm hạn chế) tôi đ~ có thể tự trang bị cho mình một phương 

ph|p tư duy mới: tư duy định hướng. Đó l{ việc giải quyết các bài toán, vấn đề hiệu 

quả hơn sau khi x|c định đúng v{ đầy đủ các yếu tố, mối quan hệ trong hệ thống bài 

to|n, đưa ra c|c m}u thuẫn mấu chốt và phát biểu chúng theo từng mức trừu 

tượng/tổng quát cao dần (mâu thuẫn hành chính, kỹ thuật và vật lý). Nhờ có tư duy 

định hướng, tập và quen dần với việc không sử dụng phương ph|p thử và sai trong 

mọi trường hợp nữa, tôi đ~ tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức và cả tiền bạc 

khi phải giải quyết các bài toán của cuộc sống: sinh hoạt, xã hội, học tập, làm việc… 

Đó chính l{ lợi ích to lớn m{ tôi thu được với lối tư duy định hướng, tiếp thu từ khóa 

học Phương ph|p luận sáng tạo sơ cấp. 

Thứ HAI, cùng với tư duy định hướng, sau khóa học tôi đ~ x}y dựng được cách 

nhìn nhận thế giới xung quanh, hệ các yếu tố và các mối liên kết tốt hơn: nhìn đầy đủ, 

toàn diện hơn dưới nhiều góc cạnh, nhìn được bao quát, sâu sắc hơn với cả quá khứ, 

hiện tại v{ tương lai, v{ nhìn một c|ch kh|ch quan hơn dưới các mối quan hệ nhân 

quả. 

Nhờ đó, c|c quyết định của tôi đúng đắn hơn, to{n diện hơn. C|c vấn đề của tôi 

được giải quyết sâu sắc, triệt để hơn. Ngo{i ra, c|c h{nh vi x~ hội của tôi được xem 

xét cẩn trọng hơn; tôi có thể tự dẫn dắt mình “vượt lên chiến thắng chính bản th}n” 

nhờ vào việc nhìn mọi thứ một cách hệ thống. Quan trọng nhất , tôi đ~ hiểu được quá 

trình sáng tạo và phát triển , nhờ đó tự cho mình hướng giải quyết vấn đề mới, sáng 

tạo và không còn phụ thuộc vào kinh nghiệm hay những lối mòn cũ. 

Thứ BA, cũng l{ hệ quả của hai điều ở trên, tôi đ~ cảm thấy tự tin và lạc quan 

hơn trước mọi sự việc, hiện tượng xảy ra cả bên trong và bên ngoài bản thân mình. 

Đó l{ kết quả của việc tự giải phóng mình khỏi những mối lo sợ, e ngại không rõ 

ràng, vô lý. Nhờ vào khả năng v{ sự tiến triển trong các mức hiểu đối với các vấn đề 

của bản thân và của mọi người, tôi đ~ tập được thói quen nhìn thẳng và nghiên cứu 

vấn đề thay vì e sợ và lảng tránh nó. Do vậy, tôi đ~ dần tạo cho mình được một phong 

thái tự tin và lạc quan trong mọi hoạt động của mình. Điều này là một trong những 

yếu tố quan trọng dẫn đến khả năng th{nh công cao hơn trong những môi trường 
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đầy thay đổi. 

Trong quá trình học v{ cho đến bây giờ tôi đ~ v{ đang |p dụng được một số điều 

đ~ học như sau: 

Thứ nhất, với ý thức về sự tồn tại tính ì tâm lý và tác hại cản trở của nó đối với 

quá trình sáng tạo, tôi đ~ thử xem xét lại và thực hành một số cách làm giảm tính ì 

t}m lý như: đọc truyện khoa học viễn tưởng v{ để trí tưởng tượng phát triển tự do 

trong một số thời khắc; tham gia các hoạt động như c|c trò đố vui sáng tạo (các báo 

Tuổi Trẻ Chủ Nhật, Khoa Học Phổ Thông…), giải c|c nước cờ “bí”; tập mã hóa và xây 

dựng hệ thống ký mã hiệu riêng cho một số nội dung; tìm hướng đặt các vấn đề 

ngược lại với những c|ch thông thường; và tự xây dựng cho mình trạng thái thoải 

mái trong khi giải quyết vấn đề (nhờ vậy, tr|nh được một số trạng thái do ì tâm lý 

gây ra). 

Thứ hai, tôi đ~ tự xem xét lại quá trình giải quyết vấn đề của mình – phân tích nó 

và so sánh với quá trình giải quyết vấn đề theo định hướng. Nhận thấy hiệu quả hơn 

hẳn của hướng thứ 2, tôi quyết tâm tập cho được cách giải quyết theo hướng mới 

cho mọi vấn đề quan trọng của mình. Chẳng hạn đứng trước yêu cầu phải quyết định 

mua một món đồ có giá trị hay để số tiền đó chi cho việc khác, tôi xem lại các nhu cầu 

của mình v{ ph}n tích để tìm ra b{i to|n đúng, tức là xác định lại nhu cầu nào là cấp 

thiết nhất trong số các nhu cầu thực sự hiện tại. Từ đó, mới đi v{o giải bài toán, tức 

là giải quyết phải mua thế nào, ở đ}u,… 

Thứ ba, tôi đ~ tập nhìn nhận các vấn đề, các sự việc, hiện tượng theo hệ thống và 

tư duy hệ thống. Áp dụng điều này trong nhìn nhận lại các mối quan hệ xã hội, bạn bè 

v{ gia đình, tôi đ~ có được lời giải cho nhiều vấn đề quan trọng của mình. Đặc biệt, 

nhờ việc nhìn lại mình như l{ một yếu tố của các hệ thống; mối liên hệ giữa mình và 

các yếu tố khác; xác định lại tính chất thực sự cũng như vai trò tồn tại của hệ thống, 

tôi đ~ có những hướng h{nh động, cư xử hợp lý không chỉ trong gia đình, với bè bạn 

mà còn với các quan hệ xã hội khác. 

Thứ tư, đối với một số trường hợp đứng trước các vấn đề đặc biệt, khi có đủ thời 

gian để nghiền ngẫm thử, tôi đ~ tập phân tích bài toán và sử dụng hệ thống 40 

nguyên tắc cơ bản. Trong một số trường hợp (tuy còn hơi ít) hướng gợi í từ các 

nguyên tắc đ~ dẫn đắt đến lời giải độc đ|o v{ có thể áp dụng được. Tuy c|c trường 

hợp đó kh| đơn giản và không tiện đưa ra l{m ví dụ điển hình ở đ}y, tôi dự định sẽ 

tập thói quen này và sử dụng cho nhiều trường hợp hơn, trong c|c tình huống phức 

tạp hơn. Ngo{i ra, đối với hệ 40 nguyên tắc cơ bản, để nhớ được lâu dài và hiệu quả, 

tôi đ~ tập sử dụng và phân tích các nguyên tắc này cho những trường hợp bài toán 
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đ~ được giải, phát biểu lại theo ngôn ngữ mới và nhận xét tính hiệu quả, sáng tạo 

của lời giải cũ. 

Thứ năm, khi phải đứng trước một b{i to|n khó, tôi đ~ thử sử dụng c|c phương 

pháp tích cực hóa tư duy s|ng tạo đ~ học, trong đó phương ph|p tôi cảm thấy dễ 

dùng và phù hợp hơn cả l{ phương ph|p n~o công v{ Synectics. Chẳng hạn, trong các 

vấn đề về Marketing liên quan đến công việc hay học tập của mình, tôi đ~ sử dụng 

phương ph|p brainstorming, cùng với c|c đồng nghiệp hay bạn bè đưa ra c|c yếu tố, 

hướng đi,… Sau đó, kết hợp thêm với phương ph|p Synectics, tôi có thể tìm được 

những hướng giải độc đ|o, đề ra các biện pháp hay chiến lược Marketing “rất sáng 

tạo”. 

Ngoài ra, tôi dự định sẽ sử dụng một số kiến thức đơn giản, nhưng quan trọng 

của sáng tạo, như c|c qu| trình, chuỗi nhu cầu-h{nh động, bản chất của sáng tạo,… 

để hướng dẫn v{ ph}n tích cho người thân (em, cháu, anh, chị,…) hay bạn bè và cả 

thủ trưởng của mình. Thông qua đó, tôi sẽ hướng dẫn cho họ đến việc giải quyết các 

vấn đề của họ theo hướng mới, tích cực và rồi tự họ sẽ có quyết định tìm hiểu thêm 

môn học sáng tạo. Nhờ vậy, mọi người có thể cư xử tốt hơn thực sự, h{nh động có 

hiệu quả hơn thực sự v{ môi trường xã hội sẽ bớt nhiều vấn đề phức tạp. 

 Nguyễn Kim Sơn (kỹ sư điện tử, học khóa 276): 

Sau khi học xong môn học phương ph|p luận sáng tạo Em có những điều nhận 

xét như sau: 

* Em đ~ học được một phương ph|p suy nghĩ giải quyết vấn đề và ra quyết định 

rất hay và hiệu quả, có thể áp dụng trong mọi lãnh vực của cuộc sống. 

* Môn học đ~ giúp cho em có một tầm nhìn mới khác hẳn ng{y xưa (c|ch nhìn 

theo hệ thống v{ tư duy hệ thống). Nó giúp em có cách nhìn các tình huống có vấn đề 

một cách toàn diện và sâu sắc hơn, giúp cho em có thể đưa ra c|c quyết định chính 

xác và hạn chế được sự trả gi| (đôi khi l{ qu| đắt trong cuộc sống ). 

Trong cuộc sống chúng ta chỉ suy nghĩ khi có vấn đề xảy ra. Còn bình thường thì 

thả nổi không suy nghĩ hoặc chỉ làm theo những thao tác, lề lối quen thuộc. Điều này 

có thể gây ra những tác hại không thể lường trước trong cuộc sống. Ví dụ như khi 

quen thuộc với một công việc nhất định, với những công cụ quen thuộc, khi đổi công 

cụ mới thì con người cảm thấy không phù hợp, sẽ làm hoặc áp dụng sai. Tính ỳ được 

người học suy ra từ ng{nh điện tử nó tương tự như khi t|c động đến tụ điện và cuộn 

dây (tụ điện thì điện áp chậm pha hơn dòng điện 90 độ, còn cuộn d}y thì dòng điện 

chậm pha hơn điện |p l{ 90 độ), khi áp một điện áp trên tụ thì điện áp trên tụ sẽ tăng 
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từ từ (không tăng đột ngột được) còn khi đưa dòng điện chạy qua cuộn dây thì dòng 

điện cũng sẽ tăng từ từ. Đó l{ do c|c điện |p dòng điện, do bản thân tụ điện và cuộn 

dây gây ra chống lại sự thay đổi điện |p v{ dòng điện trên nó. 

Ví dụ: khi qua Mỹ một số người thấy TIVI LCD bên Mỹ rẻ nên mua về Việt Nam, 

nhưng thực sự khi đem về Việt Nam thì không sử dụng được vì hệ màu ở Mỹ là hệ 

NTSC còn ở Việt Nam là hệ Pal. 

Ví dụ: khi lắp mới máy tính mua ở Việt Nam thì không có vấn đề gì xảy ra nhưng 

khi lắp máy tính mới với các linh kiện mua ở Mỹ thì sẽ dễ dàng bị hư vì (điện áp sử 

dụng cho bộ nguồn ở bên Mỹ là 110 V). 

Cách duy nhất để có thể suy nghĩ v{ ra quyết định một cách hợp lý là luôn phải 

tìm mọi cơ hội để ứng dụng phương ph|p luận sáng tạo vào trong công việc cuộc 

sống, phải học và thực h{nh phương ph|p luận sáng tạo liên tục thì mới có thể sử 

dụng tốt nó trong công việc cũng như trong cuộc sống. Tính ỳ còn thể hiện rõ như: 

khi sử dụng quen với kiểu gõ VNI thì người sử dụng rất khó sử dụng vói kiểu gõ Telex 

v{ ngược lại. 

Em đ~ ứng dụng phương ph|p luận sáng tạo v{o trong ng{nh điện tử: ứng dụng 

ngày 03/06/2006 từ 9 h 30 đến 17 g 30. 

B{i to|n đặt ra: có một m|y dùng để đo c|c thông số WBC, RBQPLT... (bạch cầu, 

hồng cầu và tiểu cầu trong máu) hiện thời máy bị hư hỏng: khi đo m|y không sử 

dụng bệnh phẩm (huyết thanh) thì kết quả đo phải có các giá trị = 0. Tuy nhiên giá trị 

đo WBC, RBC, PLT không ổn định lúc = 0 (xảy ra ít), lúc có giá trị rất cao (xảy ra 

nhiều), tất nhiên khi đo với huyết thanh thì kết quả sẽ sai rất xa so với giá trị đúng 

của nó. 

Thông thường khi hệ thống có trục trặc xảy ra thì người ta nghĩ đến những điểm 

chung nhất trong hệ thống. Vì WBC sử dụng đo với một buồng đếm riêng, RBC và PLT 

sử dụng chung với một buồng đếm thứ hai. Nên thông thường c|c hư hỏng thường 

xảy ra là hóa chất, hệ thống thủy lực, l{ c|c nơi sử dụng chung cho cả hai buồng đếm. 

Kết quả không phát hiện được hư hỏng. 

Buồng đếm WBC có hai dây nối tương tự như hai cực của một điện cực, khi các 

tế b{o WBC đi qua m{ng đếm ngăn c|ch giữa 2 điện cực thì sẽ tạo ra một xung điện, 

người ta sử dụng mạch vi xử lý để đếm số xung điện trong một giây -> số lượng WBC. 

Tại thời điểm quá khứ sợi dây mass bị đứt (do sợi dây mass và dây tín hiệu nằm 

chung trong một lõi nên rất khó tháo). Vì vậy đ~ gắn thêm một sợi dây mass bên 

ngoài -> m|y đ~ chạy được vài tháng rồi mới hư hỏng. Nếu chỉ dựa vào khẳng định 
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hệ đ~ chạy tốt trong quá khứ rồi thì hiện tại cũng sẽ chạy tốt m{ không chú ý đến 

những bộ phận khác trong máy thì sẽ không tìm ra hư hỏng. May sao trong công ty 

cũng có một m|y hư hỏng ở một nơi kh|c v{ đ~ chạy tốt. Quan sát thấy m|y đang 

chạy tốt có thêm một vòng lọc nhiễu bằng Ferit mắc bên ngo{i đường dây tín hiệu 

WBC. Thử tháo ra và gắn v{o trong m|y hư thì khi đo không có m|u kết quả WBC 

luôn = 0 (hoạt động tốt) ??? Như vậy chứng tỏ rằng kết quả đo sai khi không gắn 

vòng lọc nhiễu là do nhiễu bên ngo{i t|c động vào máy. Nên biết rằng loại m|y đang 

bị hư hỏng n{y l{ đời trước nên không có bộ lọc nhiễu. Trong điện tử thì có đề cập 

đến một vấn đề để chống nhiễu thì các đường dây liên lạc phải được liên kết với nhau 

(cùng chịu ảnh hưởng của nhiễu) thì khi đưa đến mạch khuếch đại vi sai do hai 

thành phần đều cùng pha nên ngõ ra = 0 (nhiễu bị triệt tiêu), Người học chỉ cần bó 

sợi dây mass nối thêm vào song song với dây tín hiệu WBC có đường mass bị đứt là 

thông số WBC trở lại trạng th|i bình thường. Ở đ}y thấy rõ là hệ đ~ hoạt động với 

một yếu tố mới ở quá khứ (đường dây mass nối thêm nhưng được đi song song với 

đường d}y cũ), ở thì hiện tại (trải qua thời gian khoảng 3 tháng) hệ đ~ lại có vấn đề 

(và cách giải quyết thật đơn giản cũng như việc gõ một nhát búa làm cho máy chạy 

trở lại). 

Vì đ~ x|c định đúng huyệt của bài toán nên thông số WBC đ~ hoạt động bình 

thường. Nhưng thông số PLT lại bị tình trạng tương tự như vậy. Bằng kinh nghiệm 

x|c định thấy vấn đề nảy sinh cũng l{ do d}y mass của buồng đếm theo thời gian sử 

dụng đ~ tăng từ giá trị bình thường 0 ohm lên 52 ohm. Tiến hành thực hiện tương tự 

như buồng đếm WBC là bỏ đường d}y mass cũ v{ gắn thêm đường dây mass mới -> 

máy vẫn tồn tại lỗi không khắc phục được. Nhớ lại kiến thức phải tận dụng các 

nguồn dự trữ có sẵn trong hệ mà không phải mất tiền mua -> gắn trở lại đường dây 

mass cũ kết hợp với đường dây mass mới -> không tác dụng. Yếu tố nảy sinh bài toán 

chính l{ đường d}y mass n{y, tuy nhiên đường d}y mass n{y cũng rất khó tháo và 

sửa chữa. Để chắc chắn, người học sử dụng nguyên tắc tách khỏi với cái máy tốt là 

tháo buồng đếm RBC của máy tốt sang gắn ở m|y hư -> máy hoạt động bình thường. 

Người học tiến hành gỡ đường dây mass của buồng đếm m|y đang hư v{ nối lại -> 

máy chạy bình thường. Ở đ}y người học đ~ khắc phục được phần nào tính ý tâm lý ở 

chỗ, không đem kết quả của buồng đếm WBC áp dụng vào y chang vào buồng đếm 

RBC vì xét cho cùng chúng là hai hệ khác nhau (về biên độ tín hiệu WBC >RBC>PLT) 

m{ biên độ tín hiệu càng nhỏ thì t|c động nhiễu của môi trường bên ngoài càng ảnh 

hưởng lớn vì vậy các yêu cầu để hệ hoạt động tương hợp sẽ khắt khe hơn. Em cũng 

có một phần tự hào nho nhỏ l{ đ~ sửa một trường hợp rất khó khăn trong thời gian 

tương đối ngắn (nếu không tính thời gian mất điện thì mất khoảng nửa ng{y). Trước 
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đó đ~ có 3 người sửa (trong đó có những người xét về kinh nghiệm là bậc đ{n anh 

của người học, xét về thời gian 2 người đầu tiên mất 4 ng{y, người thứ ba mất 3 

ng{y) còn người học chỉ mất có nửa ng{y. Đó l{ chưa thực sự áp dụng một cách 

thành thạo phương ph|p luận sáng tạo vì người học đang học khóa 276. 

Về những bước kế tiếp để áp dụng kiến thức đ~ học trong tương lai: em đang đọc 

lại giáo trình một cách cẩn thận, xem lại các ví dụ trong lớp, đưa ra thêm c|c ví dụ 

mới hơn v{ cố gắng biến kiến thức đ~ học thành kiến thức của riêng mình. Em đang 

áp dụng chương trình rút gọn v{ qu| trình suy nghĩ giải quyết vấn đề và ra quyết 

định với các công việc cần ra quyết định trong cuộc sống hàng ngày. Nhờ quá trình 

học và giải các bài tập ở lớp, tính ỳ của người học đ~ được khắc phục một phần nào, 

người học cảm thấy tự tin hơn v{ can đảm hơn trong cuộc sống cũng như qu| trình 

ra quyết định, cảm thấy thế giới xung quanh như gần gũi hơn, thân mật hơn. 

Người học trước hết sẽ đọc lại toàn bộ kiến thức đ~ được học sau đó sẽ tiến hành 

áp dụng các phần kiến thức như: 

- Chương trình rút gọn qu| trình suy nghĩ v{ giải quyết vấn đề, 40 thủ thuật và 

bảng các nguyên tắc dùng để giải quyết mâu thuẫn kỹ thuật. 

o Áp dụng cho công việc trong việc thiết kế các mạch điện tử. 

o Áp dụng trong cuộc sống: định hướng và tìm lời giải cho c|c b{i to|n đặt ra 

trong gia đình, học hành,.. 

o Khắc phục tính ỳ tâm lý, mở rộng khả năng tưởng tượng và dự báo các tình 

huống xảy ra trong tương lai. Vì qu| trình dùng trí tưởng tượng mà dự b|o đúng c|c 

tình huống xảy ra trong tương lai sẽ đem lại ích lợi và không phải trả giá. 

- Sử dụng tư duy hệ thống, quy luật phát triển hệ thống, hệ thống biến đổi mẫu 

để xem xét và ra quyết định đối với các bài toán phức tạp. 

- Sử dụng c|c phương ph|p tích cực hóa tư duy để khắc phục tính ỳ tâm lý và 

đưa ra được nhiều ý tưởng sáng tạo có ích. Biến thách thức th{nh cơ hội, biến trái 

chanh mà mình nhận được từ cuộc sống thành một ly nước chanh ngon ngọt. 

Môn học này cần phải được giảng dạy một cách chính thức ở năm đầu tiên của 

đại học. 

 Lê Thái Hằng (cử nhân, học khóa 304): 

Trước khi tham gia môn học “Phương ph|p luận sáng tạo”, mỗi khi gặp vấn đề, 

tôi thường phải suy nghĩ rất nhiều hướng để tìm cách giải quyết, dựa theo kinh 

nghiệm của tôi hay những điều mà tôi rút ra từ cách giải quyết của những người 
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khác trong các hoàn cảnh tương tự. C|c suy nghĩ n{y đến một cách tự nhiên v{ đa 

phần mang tính chủ quan. Do cách thức đó, nó ngốn của tôi rất nhiều thời gian từ lúc 

suy nghĩ cho đến khi ra quyết định cách giải quyết vấn đề. 

Sau khi theo khóa học n{y, tôi được tiếp xúc với cái mới l{ “hệ thống c|c phương 

pháp giải quyết vấn đề” v{ với công cụ mới được trang bị n{y, tôi đ~, đang v{ sẽ gặt 

hái nhiều ích lợi. 

Ích lợi đầu tiên là tôi biết cách tìm kiếm đ}u l{ mấu chốt phát sinh các vấn đề 

gặp phải và nhờ v{o cơ chế tư duy định hướng tôi có thể rút ngắn thời gian giải 

quyết vấn đề và ra quyết định so với trước đ}y. 

 Ích lợi thứ hai là tôi trở nên tự tin, lạc quan hơn trong cuộc sống vì biết rằng các 

vấn đề nảy sinh cũng theo quy luật. Ta cứ tự tin bắt đầu bước v{o con đường giải 

quyết vấn đề đó hơn, vì khả năng đi đến cuối con đường nhìn thấy được. Chính vì thế 

giảm đi rất nhiều số lượng c|c suy nghĩ lo lắng, sợ sệt, thậm chí nếu ta đ~ đi đúng con 

đường giải quyết vấn đề. 

Và vô số các ích lợi nhỏ khác mà tôi có thể sắp xếp vào hai nhóm lớn ở trên. 

Trước đ}y v{ cho đến bây giờ cũng vậy, tôi thường hay bất đồng quan điểm với 

mẹ tôi. Có thể nói là do khoảng cách giữa hai thế hệ hoặc nói vui theo hướng tâm linh 

là khắc số. Dầu gì đi nữa, tôi với mẹ rất khó sống chung hòa thuận dù cả hai mẹ con 

đều thương nhau. Tôi cố gắng đặt mình vào vị trí của mẹ để cảm thông dù l{ gượng 

ép với những suy nghĩ bảo thủ đó hết từ năm n{y qua năm kh|c. Thời gian dần trôi 

qua 6, 7 năm, những nỗ lực của tôi đều vô ích, vì chẳng nhận được bất cứ phản hồi 

dương n{o từ mẹ để như l{ một nguồn động lực thúc đẩy tôi tiếp tục trên con đường 

đó. Tr|i lại, mẹ tôi giả vờ như không nhận thấy bất kỳ sự nỗ lực nào của con gái 

mình, mà càng ngày càng trở nên ích kỷ, vô lý hơn nữa. Tôi rất buồn, thấy mình bất 

hạnh, khi bất chợt thấy một hình ảnh ấm áp tình mẹ con, những cuộc nói chuyện, tâm 

sự của 2 mẹ con cô b|n qu|n cơm bình d}n m{ tôi thường hay ăn mỗi khi buổi trưa ở 

lại trường. Những cuộc nói chuyện trên đ{i ph|t thanh về cách thức những bậc làm 

cha mẹ phải l{m để tìm hiểu t}m tư, tình cảm của con c|i… đều làm tôi tủi thân dữ 

dội. Tôi cảm thấy mình không may mắn khi thiếu vắng tình cảm của cha rồi, thậm chí 

mẹ tôi còn đối xử như vậy. Người ta thường nói “nước mắt chảy xuôi” nhưng tại sao 

tôi lại không thấy vậy. Bố mẹ tôi li dị c|ch đ}y 5 năm, lúc tôi học lớp 12 và chuẩn bị 

thi vào đại học, để lại cho tôi một sú sốc tinh thần lớn. Tôi sống với mẹ và em trai, coi 

sóc mọi việc trong nh{ v{ chăm sóc dạy dỗ đứa em trai còn nhỏ để mẹ yên t}m đi l{m, 

vừa lo lắng cho bố tôi đủ thứ kể cả chuyện tiền bạc vì bố rất khó khăn trong lúc n{y 

và ra đi hai b{n tay trắng. Thêm nữa, tình hình sức khỏe của tôi ngày càng xuống, 
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ảnh hưởng đến khả năng học tập và làm việc của tôi. Đứng trước vấn đề chính đó, v{ 

hàng chuỗi các vấn đề phát sinh nằm trong 3 nhóm trên, tôi thấy mình như cạn kiệt, 

không biết nên làm gì cả. Từ chỗ khó khăn, tôi biết c|ch đặt thứ tự ưu tiên cho từng 

vấn đề. Từ đó, tôi x|c định ưu tiên l{ sức khỏe. Nếu có sức khỏe tôi có thể quay lại giải 

quyết tiếp các vấn đề còn lại. 

Sau đó, tôi tham gia khóa học Phương ph|p luận sáng tạo, tới chương c|c quy 

luật phát triển hệ thống, với quy luật 1 phát biểu về tính đầy đủ của hệ thống tôi thấy 

mình đ~ thiếu bộ phận truyền động của hệ tự lập chính là sức khỏe, cái vấn đề ưu 

tiên của tôi. Do vậy, tôi tin rằng mình đ~ quyết định đúng (có thể là do thử và sai có 

hệ số nhỏ nên tôi may mắn trúng). 

Trong mối quan hệ giữa tôi với mẹ, tôi thấy rằng trong sự thông cảm, nhường 

nhịn tôi dành cho mẹ, thiếu hẳn yếu tố động cơ l{ nhu cầu của chính tôi. Do vậy nó 

không thúc đẩy tôi nhường nhịn mẹ nữa khi không còn thấy sự tương hợp. Nhưng tôi 

biết rằng mối liên kết giữa tôi và mẹ là không thể chối cãi, thế thì sao bây giờ? Tôi lại 

nghĩ, mẹ tôi lớn tuổi rồi, số lượng c|c đường mòn suy nghĩ trong n~o lớn rồi, tính ì 

tâm lý càng cao, có bất đồng với mẹ cũng khó thay đổi lắm. Cái gì mẹ sai, mẹ thay đổi 

được thì mừng, không thay đổi được thì đừng lấy làm buồn qu|. Tôi đ~ phần nào giải 

tỏa tâm lý cho mình một cách tự nguyện, chứ không phải bắt buộc tự an ủi là mình 

như vậy vẫn còn hạnh phúc hơn những người kh|c, nhưng rồi cũng tủi th}n đó, cũng 

cảm thấy bất hạnh đó như trước đ}y. 

Điều rõ rệt nữa là, tôi áp dụng thủ thuật chuyển sang “chiều kh|c” khá là hiệu 

quả. Bố tôi có một khoảng thời gian dài phạm sai lầm dẫn tới đ|nh mất uy tín và 

lòng tin của mọi người. Tôi chuyển sang ở với bố một mặt là vì nhu cầu của mình, 

mặt khác là chuyển sang nhiệm vụ mới: kề cận, khuyên nhủ bố tôi trước hết là tránh 

xa việc lặp đi, lặp lại lầm lỗi. Chuyện bố tôi cho người chị kết nghĩa mượn tiền, 

chuyện bố tôi mua mắt kính xịn, bố tôi bị mất xe... đến dồn dập. Người cô ruột của tôi 

bực mình “Ổng mới có chút ít tiền sao không để đó phòng th}n m{ đem cho người 

dưng mượn?” “Tao có tiền đ}y m{ còn không d|m mua c|i kính mắt xịn nữa là nói 

chi ổng!” “Chắc bố m{y đi cầm xe để cờ bạc hả” 

Thật sự, khi sự việc xảy ra, tôi đ~ từng có quan điểm giống cô tôi trong thời gian 

đầu. Sau đó, tôi nghĩ lại thấy nếu với c|ch xem xét như vậy, tôi chỉ buồn khổ thêm ra 

v{ cũng chẳng giúp đỡ bố tôi vượt qua khó khăn, chứng minh được là bố tôi đ~ tiến 

bộ rất nhiều so với thời gian lầm lỗi trước. Từ đó, tôi xem xét sự việc theo chiều khác 

và cảm thấy lạc quan hơn, yên t}m hơn về bố tôi. Bố cho chị kết nghĩa mượn tiền vì 

ông sống có tình có nghĩa. Người chị này tuy không ruột thịt nhưng cho ông t| túc 
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lúc ông không chỗ trú ngụ, người luôn tin tưởng, xem trọng, thấy được con người 

luôn sống vì người khác của ông, điều mà thời gian dài qua, ông không tìm thấy nơi 

những người trong gia đình. Thì việc gì lúc chị khó khăn, dầu ông chưa ổn định cuộc 

sống, dầu ông chỉ mới có chút tiền, nhưng những giúp đỡ như thế này ấm áp tình 

người biết bao. Nghĩ như vậy, tôi thấy hãnh diện vì mình có người bố như thế. Và sau 

này có dịp kiểm chứng, tôi càng tin vào nhận xét của mình l{ đúng. Còn chuyện mua 

kính, thay cho lối suy nghĩ trước, tôi thấy may mắn hơn vì bố tôi để dành tiền để lo 

cho bản thân mình, tôi sẽ đỡ phải lo từ A đến Z cho bố, với lại nếu bố tôi có tiền ai 

chắc hoàn toàn là ổng không quay lại đường cờ bạc nếu cần nhiều tiền hơn từ số tiền 

nhỏ đó. Chuyện mất xe, thay vì ngồi lo trách móc, nghi ngờ trong khi mọi việc đ~ rõ 

như ban ng{y l{ mất xe thiệt, tôi giúp đỡ bố tôi tìm c|ch để có phương tiện di chuyển 

như mua trả góp, mua xe cũ... vì khả năng t{i chính chưa đ|p ứng đủ để mua xe mới. 

 Và còn nhiều áp dụng khác, thậm chí trong thời gian tới tôi sẽ áp dụng các kỹ 

năng n{y v{o công việc... tôi rất biết ơn c|c thầy ở Trung t}m đ~ cung cấp cho tôi 

công cụ vạn năng n{y, tôi sẽ cố gắng luyện tập để kỹ năng n{y trở thành bản năng 

ngấm vào máu thịt. 

Em nghĩ cỡ học sinh lớp 8 trở đi, c|c nh}n viên công ty, c|c l~nh đạo, các nhà 

quản lý, các thành phần trong xã hội cần quan t}m đến môn học này. Do vậy, phải 

thông tin cho mọi người biết là có một môn học mang tên như thế này, giống như 

quảng cáo vậy, họ ph|t thường xuyên để mọi người chú ý đến. Đó l{ một cách nếu 

như ở nước ta, c|c nh{ l~nh đạo có trách nhiệm vẫn chưa chịu phát triển, hỗ trợ môn 

học này. 

Em tự đ|nh gi| mình còn nhỏ bé, chưa đủ sức để giúp môn học này phát triển ở 

nước ta. Nhưng với sức của em, em có thể cổ vũ những người em quen biết tham gia 

môn học này. Nếu nhiều học viên l{m như em thì biết đ}u sự thay đổi về lượng đủ lớn 

để dẫn đến sự thay đổi về chất? 

Em nhận được thông tin chiêu sinh từ người bạn thân học cùng lớp c|ch đ}y 4 

năm, nhưng vì lý do sức khỏe, hay nhức đầu em không tự tin theo khóa học này. 

Qua lời kể của bạn em, em rất yêu thích môn học, được đọc qua sách vở, tài liệu 

mà bạn từng học, em quyết định ghi danh học. 

 Lê Thanh Tường Vy (kỹ sư hóa, học khóa 304): 

Có thể nói, sau khóa học 2 tháng của khóa sơ cấp môn học “Phương ph|p luận 

sáng tạo”, c|ch nhìn cuộc sống v{ c|ch tư duy của tôi đ~ có một thay đổi lớn. 

- Trước đ}y, khi l{m bất cứ việc gì, tôi chỉ thực hiện theo ý nghĩ chủ quan của 
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bản thân. Bây giờ, biết rõ tính chủ quan trong c|ch tư duy, tôi đang tìm c|ch khắc 

phục để tránh những tác hại của “tính ì tâm lý”. Cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề 

của tôi bây giờ kh|ch quan hơn “thoáng” hơn v{ hợp lý hơn. 

- Đúng như c|c thầy nói, “Cuộc đời con người là một chuỗi các vấn đề phải giải 

quyết, một chuỗi các quyết định cần phải ra”. Vậy rõ ràng khóa học đ~ giúp tôi sống 

tốt hơn, như thầy Phan Dũng vẫn bảo “L{m sao để cuộc đời là bể sướng”. Cách giải 

quyết vấn đề theo kiểu phương ph|p thử v{ sai đ~ hạn chế cuộc sống v{ c|ch tư duy 

của chúng ta rất nhiều, do vậy, được học phương ph|p luận TRIZ đ~ l{m tư duy của 

tôi có những thay đổi vượt bậc (cho bản thân). 

- Tôi hiểu ra rằng trước các lời giải đưa ra để giải quyết các vấn đề, ta phải lựa 

chọn bài toán cụ thể đúng cần giải (tức l{ phương |n khả thi nhất). Đó l{ b{i toán 

làm hệ thay đổi ít nhất (để tránh hiệu ứng lan tỏa). Và khi tìm cách giải bài toán này, 

ta phải giải quyết cho được cái huyệt của bài toán, chính là mâu thuẫn vật lý. 

- 40 nguyên tắc sáng tạo cơ bản và hệ thống các phép biến đổi mẫu là một kho 

c|c ý tưởng mà tôi có thể dùng mãi vẫn không cạn. 

Và khi nhìn một vấn đề, một bài toán theo kiểu hệ thống và các mối liên kết, cách 

nhìn này giúp tôi không bỏ sót bất cứ vấn đề liên quan nào của b{i to|n. Phương 

pháp này hữu dụng trong tất cả c|c lĩnh vực từ kỹ thuật, kinh tế, nghệ thuật... 

Mặc dù đối với tôi, TRIZ quả thực hơi khó nắm bắt và vận dụng, nhưng tôi hy 

vọng mình sẽ áp dụng được TRIZ vào suốt cuộc đời mình, bởi vì TRIZ là một công cụ 

tư duy tuyệt vời nhất m{ tôi được biết. 

* Nói tóm lại, sau khóa học, tôi đ~ biết được nhiều phương ph|p tư duy, giải 

quyết vấn đề tuyệt vời, l{m thay đổi hệ thống tư duy v{ thay đổi một phần cuộc sống 

v{ h{nh động của bản thân. 

- Là một kỹ sư vừa tốt nghiệp ng{nh hóa, TRIZ đ~ giúp tôi giải được và hiểu 

được một số quy luật trong kỹ thuật, giải được một số bài toán và cho tôi cách giải 

quyết chính xác nhất. Rõ r{ng, trí óc tôi đ~ “s|ng” hơn, không còn “tối tăm”như 

trước, không còn phải mò mẫm khi phải ra quyết định. 

- Ngay cả những hành vi trong cuộc sống h{ng ng{y, tôi cũng l{m tốt hơn khi 

dùng TRIZ v{ c|c phương ph|p tích cực hóa tư duy. Từ việc nấu nướng, dọn dẹp và 

cả giao tiếp, tôi đ~ phần nào ứng dụng được c|c phương ph|p bổ ích này. 

Ban đầu, tôi đăng ký khóa học là do tính tò mò và ham hiểu biết là chính. Mặc dù 

thầy Dũng đ~ hết lòng truyền đạt những kiến thức môn học này ở Việt Nam từ lâu, 

nhưng rõ ràng, nó vẫn còn khá mới mẻ với đa số người dân Việt Nam. Dù là trên thế 
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giới, người ta đang quý trọng và phát triển TRIZ rất nhiều, ở nước ta người ta vẫn 

nghi ngờ nó và không quan tâm nhiều đến TRIZ. Một số bài báo có viết về TRIZ và lớp 

học Phương ph|p luận sáng tạo của thầy Phan Dũng, nhưng theo tôi nghĩ, như vậy 

vẫn chưa đủ chút nào. Ích lợi của môn học này là rất lớn, cần phải cho mọi người 

hiểu rõ về nó, để có thể vận dụng nó trong đời sống hàng ngày. 

- Theo tôi, tất cả những ai có ý thức về cách cải tiến tư duy, những ai có nền tảng 

kiến thức cơ bản và ham hiểu biết đều có thể học lớp sáng tạo này. Nên bắt đầu học 

từ 18 tuổi hoặc hay nhất l{ khi ho{n th{nh chương trình lớp 9 trung học cơ sở, bắt 

đầu học lớp 10 PTTH là nên học môn này. 

- Để giúp môn học này phát triển, tôi thường kể cho các bạn tôi nghe về nội dung 

và những lợi ích thiết thực của môn học, giúp các bạn hiểu hơn về nó và có thể các 

bạn sẽ đăng ký học một ngày không xa. 

Cuối cùng, xin gởi lời c|m ơn ch}n th{nh nhất đến tất cả các thầy ở Trung tâm. 

Chúc các thầy luôn vui vẻ, mạnh khỏe v{ luôn tr{n đầy nhiệt huyết truyền đạt kiến 

thức, giúp thế hệ trẻ Việt Nam đổi mới tư duy v{ tiến ra thế giới. 

 Trịnh Xuân Thọ (tốt nghiệp đại học, học khóa 322): 

Những điều mới và lợi ích so với trước khi theo học môn học “PPLST”: tôi cảm 

thấy khi xem xét một vấn đề bất kỳ n{o đó thường có tính bao qu|t hơn, dự b|o được 

những tình huống mới có thể phát sinh, có tầm nhìn xa hơn trước, nhờ thế mà biết 

“lo xa” hơn. Khi xem xét một vấn đề n{o đó thường có tính cởi mở hơn l{m cho con 

người có cảm giác vị tha hơn, do vậy cảm thấy thoải m|i hơn. Hơn nữa nó làm khắc 

phục tính ỳ tâm lý, làm cho bản th}n tôi suy nghĩ tích cực hơn, chịu khó tìm hiểu để 

có được lời giải “đột ph|”. 

Áp dụng cho bản thân và những người xung quanh: 

- Đối với bản th}n: như tôi đ~ trình b{y ở trên thì nó còn giúp tôi cảm thấy mình 

“thông minh” lên một tý vì tôi áp dụng phương ph|p n{y thì giải quyết một bài toán 

nào đó hiệu quả hơn. Tr|nh việc thử và sai làm mất thời gian, tốn tiền bạc, sức lực... 

- Với những người xung quanh thì qua những bài toán gần gũi của mình và của 

họ, tôi tạo ra một cách nhìn mới hơn về chiều rộng, chiều s}u. C|c phương |n tôi đề 

nghị thì có nhiều hơn v{ phù hợp trong từng hoàn cảnh khác nhau. 

Việc phát triển môn học ở nước ta: có thể nói tôi khá bất ngờ (quá bất ngờ) với 

hai lý do: 

- Lý do thứ nhất là tại sao bây giờ mới được biết môn học này. Tôi xin kể về 
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“chuyện của tôi” một chút về mong muốn của tôi trước đ}y. Trước đ}y (khoảng năm 

2002) tôi có xem một cuộc thi hoa hậu của VN, có một câu hỏi làm tôi nhớ đến bây 

giờ, đó l{ “Nếu có 3 điều ước, bạn sẽ ước điều gì”. Tất nhiên thí sinh trả lời một câu 

an toàn và rất hoa hậu l{: ước có thêm 1.000 điều ước nữa v{ nó đều trở thành sự 

thật. Lúc đó tôi tự hỏi mình rằng nếu cô ấy làm thế đúng hay sai (giả sử điều ước sẽ 

là sự thật) và ai sẽ trả giá cho những điều ước không tốt cho ai cả, mà có khi còn làm 

hại người ta, hại cả nhân loại chẳng hạn. Khi đó tôi chỉ mong cô ấy trả lời một điều 

ước là cô ấy ước được thông minh v{ khi thông minh như ước muốn rồi h~y ước tiếp. 

Còn nếu muốn có giải cao thì có thể “giả tạo” thêm l{ “em hy vọng đủ sáng suốt để 

ước hòa bình và thịnh vượng cho thế giới n{y”. Chính vì có ý nghĩ “dạy khôn” người 

đẹp nên ý nghĩ muốn trở nên sáng suốt luôn là một sự khao khát chính trong con 

người tôi trong mấy năm qua. V{ chính nhờ nó m{ khi đọc được thông báo của TSK 

trên b|o Thanh Niên tôi đ~ tìm hiểu qua website v{ đăng ký ngay. Vì vậy tôi rất bất 

ngờ khi mà bây giờ tôi mới được học môn hữu ích này (mặc dù phương ph|p luận 

sáng tạo đ~ dạy ở Việt Nam từ năm 1977). 

- Lý do thứ 2 tôi bất ngờ là: môn học n{y đ~ bị chính phủ không nhiệt tình tiếp 

cận lắm. Mặc dù trong định hướng phát triển của chúng ta l{ “đi tắt đón đầu”. Trước 

khi tôi học TRIZ tôi đ~ được tìm hiểu nguyên lý kim tự tháp MINTO của BARBARA 

MINTO. Hồi đó tôi cảm thấy nguyên lý n{y “được” lắm rồi. Nhưng khi tiếp cận với 

TRIZ tôi nhận ra rằng TRIZ rất mạnh và sức mạnh của nó đưa tôi tới những lời giải 

ấn tượng, vượt ngoài sự mong đợi của mọi người. Ngo{i ra cơ chế định hướng của 

nó làm xóa mất tính ỳ t}m lý thường có v{ đưa ra được nhiều lời giải để lựa chọn, 

nếu không sử dụng lời giải lần này thì có thể xem xét những lời giải khác cho lần sau. 

TRIZ khiến cho người giải bài toán làm chủ bài toán thay vì phải loay hoay chạy 

“vòng vòng” quanh lời phát biểu cũ của bài toán và cứ “vòng vòng” thế bài toán lại 

làm chủ chúng ta. Ngoài ra từ khi có TRIZ tôi thấy mình CAO THƯỢNG hơn về cách 

nhìn v{ c|ch nghĩ, tôi cảm thấy mình “tốt bụng hơn”. Khi chưa có TRIZ tôi sợ đối mặt 

với thách thức, còn từ bây giờ thách thức sẽ l{ đòn bẩy tôi lên đỉnh cao. 

Cho tôi bày tỏ sự cảm ơn tới các thầy đ~ dạy tôi trong 15 ngày vừa qua. Tôi bây 

giờ rất tự tin, tự tin hơn bao giờ hết. Các thầy rất TUYỆT VỜI. 

Nguyện vọng của tôi: Nếu có thể thì các thầy có thể mở rộng quy mô hơn b}y giờ 

được không vì tôi thấy TRIZ là quá tuyệt vời. Xa hơn nữa sẽ có thể có một khoa về 

PPLST trong trường đại học hay là có viện nghiên cứu về nó. Tôi nói cho có thôi, 

nhưng điều này chắc ai cảm nhận được về nó thì đều có ý kiến như thế cả và nguyện 

vọng của tôi chắc là thứ 17.000+... 
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Tôi đ~ nhận được thông tin chiêu sinh từ báo Thanh Niên. Và quyết định ghi 

danh theo học l{ do đ~ “trót dại” chỉnh câu trả lời của một người đẹp dự thi hoa hậu 

qua truyền hình. 

 Cao Thành Trung (cử nhân kinh tế, học khóa 347): 

 Kính thưa thầy Phan Dũng cùng c|c thầy giáo trong Trung tâm Sáng tạo Khoa 

học-kỹ thuật (TSK). Trước tiên em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy gi|o, đặc 

biệt là thầy Phan Dũng vì đ~ cung cấp cho em những kiến thức tuyệt vời từ môn học 

này: 

Hầu hết những kiến thức môn học cung cấp là rất mới đối với em như: tính ỳ tâm 

lý, chuỗi nhu cầu h{nh động, tư duy hệ thống, c|c phương ph|p tích cực hóa tư duy,... 

v{ để nói cái nào là duy nhất thì rất khó vì em thấy rằng với mỗi kiến thức em đều 

tìm thấy những bổ ích riêng và rất thiết thực. 

Trước đ}y em l{ người khá bảo thủ, có thể nói như vậy sau khi đ~ học tính ỳ tâm 

lý, và em nhận thấy hầu hết mọi người chứ không riêng bản thân một ai đều mắc 

phải điều này, tuy mức độ có khác nhau. Bây giờ suy nghĩ của em khá thông thoáng, 

lắng nghe ý kiến mọi người vì đ}y l{ những cách nhìn khác nhau, những hướng ý 

tưởng kh|c nhau giúp ích được trong quá trình giải b{i to|n. Đồng thời với điều này, 

c|c phương ph|p tích cực hóa tư duy, giúp em gần như khắc phục tốt tính ỳ tâm lý, 

em thấy hay nhất l{ phương ph|p Synectics, nhưng cũng rất khó áp dụng, em đang 

nghiên cứu các ví dụ trên lớp để biết cách áp dụng vào thực tế bản thân. 

Được học chuỗi nhu cầu h{nh động, em thấy rằng có một số h{nh động của em 

trước đ}y được điều khiển trực tiếp bởi thói quen và xúc cảm, m{ đ}y l{ những thói 

quen xấu, biết là xấu, là có hại nhưng để bỏ hẳn được rất khó, nhưng b}y giờ hiểu 

được nguyên lý v{ cơ chế của h{nh động, em đ~ khắc phục được. Ví dụ trước đ}y v{ 

đến bây giờ thi thoảng em có hút thuốc lá, bây giờ em đ~ bỏ được, em nghĩ l{ như 

vậy và sẽ l{m được. Thật ra để l{m được em phải hiểu thêm hiệu ứng lan tỏa hệ 

thống, vì hút thuốc không những có hại cho phổi mà cho toàn bộ cơ thể, cho người 

thân yêu của mình. 

Bước đầu em mới chỉ áp dụng được một phần rất nhỏ mà những lợi ích môn học 

này mang lại. Đ}y mới chỉ l{ đang hiểu ở mức ngữ ph|p nhưng cũng chưa xong 

được. Để áp dụng được phải biến kiến thức trong tài liệu, kiến thức thầy giảng thành 

kiến thức của mình. Em sẽ nghiên cứu s}u thêm để hiểu được môn học, em cũng sẽ 

dạy cho em của em về những gì mình biết vì mỗi lần dạy là một lần học. 

Theo ý kiến của riêng em, môn học này cần được phổ biến rộng rãi ở nước ta mà 
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đầu tàu là Trung tâm Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật (TSK) vì nơi đ}y có bề dày kinh 

nghiệm, đặc biệt có thầy Phan Dũng, l{ cha đẻ môn học này ở nước ta. Để học được 

môn học n{y em nghĩ sinh viên năm thứ 2 trở đi v{ những người đi l{m sẽ tiếp thu 

tốt nhất, ở những lứa tuổi ít hơn thì cần có cách dạy khác mới có kết quả. 

Em cũng đ~ giới thiệu môn học này với mấy người bạn và nhận thấy rằng: có 

một số bạn thấy hay và sẽ đăng ký học, còn một số còn lại (chiếm 2/3) là không quan 

tâm, bảo đ}y l{ lý thuyết suông. Từ đ}y em thấy môn học này không thể phổ biến đến 

tất cả mọi người, mà chỉ phổ biến được đến những người quan tâm, giống như 

những người có có sẵn đường số 1 (trong phần tính nhạy bén của tư duy) thì môn 

học sẽ l{ đường số 2. Lúc này môn học mới trở nên có ích. 

Em là cử nhân kinh tế, đ~ đi l{m 2 năm nay, em từ Hà Nội v{o đ}y 2 th|ng chủ 

yếu l{ để học phương ph|p luận sáng tạo này, học xong em lại ra Hà Nội làm việc nên 

không biết khi nào mới có điều kiện vào học phần trung cấp, đ}y l{ điều em tiếc nhất. 

        TP.HCM, tháng 07 / 2009 

 Huỳnh Tấn Lợi (cử nhân, học khóa 353): 

Nếu cho đối tượng cho trước l{ tư duy hiện tại của chính bản th}n em, thì đối 

tượng tiền th}n l{ tư duy của em trước khi tham gia khóa học TRIZ. Tính mới l{ tư 

duy đ~ được hệ thống hóa thành những bước suy nghĩ có b{i bản trong giải quyết 

các bài toán trong công việc cũng như trong đời thường. Tính lợi ích là làm cho bản 

thân em cảm thấy tự tin hơn, có tính chủ động hơn trong tìm b{i to|n ưu tiên cần 

giải và lựa chọn bài toán tối ưu. Tuy nhiên, sự chập chững của bản th}n em ban đầu 

đôi lúc có khó khăn v{ số lần ra quyết định không chính xác hoặc gần chính xác còn 

rất nhiều. Thực tế cho thấy, phương ph|p thử v{ sai đ~ tạo nên tính ì tâm lý khá lớn. 

Nó đ~ tạo ảnh hưởng trong tư duy v{ ra quyết định của bản thân em. Mỗi lần ra 

quyết định sai hoặc chưa đúng thì em đều lắng nghe ý kiến của c|c đồng nghiệp và 

rút ra bài học được phát biểu theo ngôn ngữ môn học “Phương ph|p luận sáng tạo”. 

Em tin rằng tư duy của em sẽ phát triển mạnh trong thời gian gần. 

Bài toán khó nhất trong đời em là ra quyết định tiếp tục học hay không học 

chương trình học cao học. Nếu tập trung lo học thì em chắc chắn phải đương đầu với 

sự khó khăn về t{i chính. Gia đình em ở quê nh{ ho{n to{n không đủ điều kiện hỗ trợ 

em về mặt tài chính. Nếu từ chối cơ hội học cao học, thì chắc chắn em sẽ có cuộc sống 

tương đối ổn định với mức lương tương đối hiện tại. Như vậy, bài toán của em là 

“Tập trung học với điều kiện kinh tế khó khăn, hay không đi học với kinh tế ổn định 

và hỗ trợ gia đình”. Với tính ì t}m lý, em đ~ rất cảm thấy bế tắc trong việc giải quyết 

vấn đề kinh tế cho bản thân. Khác với mọi sinh viên thông thường, em chưa ho{n 
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toàn trải qua cuộc sống vừa làm, vừa học cơ cực trong thời sinh viên. Đ}y l{ điều cản 

trở trong việc phát ý tưởng để giải quyết b{i to|n. Sau khi tham gia được vài buổi 

học đầu tiên, em liền tự đặt câu hỏi cho bản th}n “Học cao học vì mục đích gì?”. Chính 

câu hỏi đó đ~ l{m em kiên quyết tìm lời giải cho bài toán. Em xin giữ lại lời giải vì 

không tiện trình bày trong khuôn khổ trang giấy này. Em rất hạnh phúc vì mình thật 

sự tự tin hơn trong mọi tình huống. Cảm ơn môn học cực kì hay, em xin tạm gọi lớp 

học chúng ta l{ “Lớp học kì diệu”. 

Như bất kì một học viên nào, em hoàn toàn tán thành việc phát triển môn học tại 

nước ta. Môn học này cần được xem như một môn học bắt buộc tại trường học. Nếu 

xem nền giáo dục nước ta như một hệ thống, thì việc đưa môn học này vào hệ thống 

thì tất sẽ có nhiều sự thay đổi cho hệ dưới và hệ trên. Hệ dưới là giáo viên, học sinh. 

Hệ trên l{ cơ quan, chính phủ nh{ nước, hay c|c người sử dụng lao động trí thức. Sự 

t|c động l{ tương đối lớn do đó sẽ bị tính ì hệ thống kéo lại. Thực tế chứng minh 

rằng, môn học đ~ du nhập v{o nước ta rất sớm, nhưng lại phát triển mang tính tự 

phát, mang tính cục bộ. Em hi vọng rằng các thầy cùng các học viên đ~ v{ đang học 

môn Phương ph|p luận sáng tạo sẽ nhanh chóng thúc đẩy môn học để tạo tiền đề cho 

việc gia nhập v{o c|c cường quốc. 

Với tư c|ch l{ một học viên hoàn thành khóa học, em rất trân trọng những gì đ~ 

tiếp thu từ các Thầy. Nếu chỉ ở mức trân trọng đến mức “khóa cửa” giữ lại cho riêng 

mình thì mình cũng sẽ mất đi rất nhiều nguồn tin xung quanh. Trao đổi v{ giao lưu l{ 

điều cần thiết. Chính vì thế, em luôn cố gắng đem những lý giải hay của môn học cũng 

như những việc em đ~ l{m được để trao đổi với những đối tượng có thể tiếp thu một 

cách dễ dàng. Em hi vọng với giúp đỡ mọi người bằng những lời khuyên hữu ích 

(bằng cách giải bài toán của người đó v{ đưa ra lời giải tối ưu) cũng được xem như 

đưa môn học v{o đời sống. Và thành quả gần nhất của em l{ đ~ khuyên can hành 

động tuyệt thực (tình trạng ăn uống không được và hay nôn mửa sau khi ăn) của 

một bạn trai vì thất tình. Em đ~ dùng những khái niệm môn học như nhu cầu xã hội, 

nhu cầu sinh học, hệ thống, tiềm thức, vv.. để giải thích và khôi phục lại tinh thần của 

bạn ấy. Kết quả là bạn đó đ~ hồi phục v{ ăn cơm trở lại sau vài ngày tuyệt thực. Đó l{ 

niềm vui khi giúp đỡ mọi người. 

Ng{y đầu tiên em đến lớp, em vô cùng ấn tượng với cách dạy của Thầy Dũng. 

Cách Thầy tổ chức lớp đ~ l{m mọi người bước đầu cảm thấy mình có thể phát biểu 

v{ được mọi người xung quanh ủng hộ mình. Điều đó thật quan trọng và làm cho em 

áp dụng ngay vào công việc của chính bản thân. 

Nguyện vọng của em là có thể đem môn học này giới thiệu cho tất cả mọi người 



Giáo dục và đào tạo: xây dựng những người hạnh phúc 388 

xung quanh. Và mọi người đ~ thật sự lắng nghe những điều em nói. Họ ra vẻ thích 

thú và muốn hỏi xin tài liệu. Em rất vui khi chia sẻ những kiến thức đó. Em cũng 

khuyên họ nên đến Trung t}m để có thể tiếp thu đầy đủ hơn. Nhưng do điều kiện địa 

lý nên các bạn của em đ~ không thể đến lớp. Em ước gì Trung tâm có thể đặt tại Cần 

Thơ, để cho mọi người th}n trong gia đình cùng bè bạn có thể đến tham gia khóa 

học. Điều đó đồng nghĩa l{ em mong muốn môn TRIZ thật sự phát triển rộng rãi ở 

Việt Nam và gần nhất là có thể mở được lớp đ{o tạo cử nhân TRIZ. 

Trước tiên, em xin giới thiệu lại bản thân em. Em vốn là một người vùng đất Tây 

Đô trù phú với bến Ninh Kiều thơ mộng. Em lớn lên cùng người th}n trong gia đình 

và bè bạn trên vùng đất thanh bình. Ng{y em đến với trường Đại học Cần Thơ 

(ĐHCT) l{ một niềm tự hào vô bờ bến. Trường ĐHCT l{ trường lớn nhất đồng bằng 

sông Cửu Long v{ l{ nơi hội tụ nền văn hóa của 13 tỉnh miền Tây Tổ Quốc. Nhưng sau 

khi kết thúc chương trình đại học, em vô cùng tiếc bản thân em. Tuy kết quả học của 

em rất cao, nhưng về mặt tư duy lại không phát triển nhiều. Em hoàn toàn cảm thấy 

thụ động trước một vấn đề gì mới. Em luôn đầu h{ng vô điều kiện và không giải thích 

ra sao về điều n{y. Trường ĐHCT cho em một tấm bằng kĩ sư Điện Tử - Viễn thông 

nhưng lại không cho em một tư duy vững vàng trong quá trình nghiên cứu khoa học. 

Sau khi tốt nghiệp, em đ~ may mắn trúng tuyển vào một công ty của Nhật tại 

TPHCM, một nơi hội tụ văn hóa lớn nhất của cả nước. Em đ~ rời quê nh{ để đến với 

đất S{i Gòn. Nhưng em vẫn thế, hơn một năm có lẻ mà em vẫn tiếp tục theo lối tư duy 

cũ, mặc dù đ~ tiếp xúc với môi trường chuyên nghiệp của Nhật. Chính điều đó đ~ l{m 

em có bước thăng tiến chậm trong nghề nghiệp. “Biết người biết ta trăm trận trăm 

thắng” như ông b{ ta thường nói. Rõ ràng, em biết mình thiếu hụt một tư duy hoặc 

thiếu thông minh nhưng em lại không khắc phục được nhược điểm đó. 

Một ng{y đầu th|ng 9, em vô tình đi qua b{n của một đồng nghiệp v{ đ~ dừng 

chân lại nhặt lên tờ rơi để đọc vu vơ. Em thật sự bừng tỉnh khi đọc ngay cụm từ 

“Phương ph|p luận sáng tạo khoa học - kỹ thuật giải quyết vấn đề và ra quyết định”. 

Cảm xúc dương của em tăng mạnh theo từng dòng chữ ghi trên tờ rơi đó. Con người 

từ khi sinh và lớn lên, họ học ăn học nói nhưng chưa bao giờ được học c|ch suy nghĩ 

sao cho đúng đắn. Ngay lập tức, em ra quyết định đăng kí khóa học để thỏa mãn nhu 

cầu cá nhân từ lâu của mình. 

 Huỳnh Thảo Hiền (cử nhân, học khóa 377): 

Sau khi học xong môn “Phương ph|p luận sáng tạo”, tôi đ~ suy nghĩ hệ thống 

hơn. Mỗi lần gặp vấn đề gì, tôi thường đi tìm định nghĩa của nó, ph}n tích nhìn dưới 

nhiều khía cạnh kh|c nhau, v{ quan t}m đến cách nhìn của những người khác, tránh 
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được các bất đồng và tranh luận không cần thiết về những cách hiểu khác nhau về 

cùng một khái niệm, từ đó, tìm hướng giải quyết vấn đề dựa trên các quy luật và thủ 

thuật sáng tạo. Ích lợi thấy rõ nhất là tôi nhìn nhận các vấn đề gặp phải trong cuộc 

sống và trong công việc một cách hệ thống hơn, cảm thấy tự tin hơn khi phải đối diện 

với nó, từ đó bình tĩnh tìm hướng giải quyết. 

Tôi đ~ vận dụng các thủ thuật sáng tạo vào quá trình tìm lời giải cho các vấn đề. 

Ví dụ: trước khi đi siêu thị, tôi lập danh sách các vật dụng, thực phẩm cần mua trước 

ở nh{ để tiết kiệm thời gian (thực hiện sơ bộ), vừa đi siêu thị, kết hợp tập thể dục vận 

động cơ thể (kết hợp) và lúc khi tính tiền tại quầy, thay vì phải xếp h{ng đợi l}u đến 

phiên tính tiền, tôi đến gửi đồ trước và quay lại mua thêm ít đồ nữa trong lúc đến 

phiên mình (ứng suất sơ bộ và tách khỏi). 

Tôi dự định sẽ tiếp tục áp dụng thường xuyên hơn c|c thủ thuật sáng tạo vào 

giải quyết các vấn đề gia đình v{ công việc của tôi. Trước mắt tôi chuẩn bị lập gia 

đình nên sẽ có nhiều vấn đề cần giải quyết sáng tạo. 

Môn học n{y nên được tổ chức giảng dạy và phổ biến hơn thông qua c|c chương 

trình chính khóa từ phổ thông. Các học sinh tiểu học và trung học cơ sở có thể học 

được môn này, nếu đừng đi v{o c|c vấn đề triết lý nhiều hay các vấn đề quá kỹ thuật. 

Các học sinh phổ thông trung học có thể học được môn này chứ không nhất thiết phải 

đợi đến tốt nghiệp. Tôi đ~ tham gia ban liên lạc cựu học viên PPLST để có điều kiện 

giới thiệu học này với nhiều người hơn. 

Tôi biết được thông tin khóa học thông qua bạn bè của tôi. Lý do tôi theo học là 

tôi nghe tên môn học có vẻ hay, hợp với nhu cầu cần giải quyết một số vấn đề sáng 

tạo và một v{i người bạn đ~ học xong cũng có kể qua một v{i điều lý thú về môn học. 

 Đỗ Anh Thương (kỹ sư, học khóa 384): 

Bước v{o đời với hành trang của những năm th|ng c{y cuốc trên bậc đại học. Có 

thể nói, tôi tự tin với những gì mình trang bị. Nhưng, đời không như l{ mơ. Bước 

ch}n đầu tiên khi đi l{m, tôi thật sự chệnh choạng. Rồi càng chệnh choạng hơn nữa 

khi khối lượng công việc đổ xuống, hàng tá mối quan hệ xã hội, đối tác, bạn bè, công 

việc,... phải giải quyết. Vấn đề kĩ thuật giải quyết được vì nó dựa trên những gì tôi đ~ 

được học. Còn vấn đề ngoài xã hội muôn hình, muôn vẻ và gặp hàng ngày, hàng giờ 

nhưng tôi chưa từng được dạy, chưa từng được học. Có chăng chỉ là vốn kiến thức 

“đời” ít ỏi của tôi mang ra giải quyết để rồi rút kinh nghiệm. Nhiều lúc, những vấn đề 

gặp phải không biết cách xử trí như thế nào cho nó ổn thỏa. Dần dần, tôi tìm quen 

những anh bạn lớn tuổi hơn, trải nghiệm nhiều hơn để được nghe họ nói về những 

bài học mà họ trải qua. Và một lần trong số ấy, tôi được giới thiệu môn học “Phương 
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pháp luận sáng tạo” của thầy Phan Dũng v{ bị thu hút bởi c}u “Đời là một chuỗi vấn 

đề cần giải quyết, chuỗi quyết định cần phải ra”. Tôi quyết định đăng ký học với hi 

vọng nghe được những kinh nghiệm quí từ những người thầy, nhìn thấy được chuỗi 

vấn đề và ra quyết định đúng để giải quyết vấn đề trong cuộc sống. 

Thật không uổng công tí nào cho khóa học “Phương ph|p luận sáng tạo”. Kh|c 

với những khóa học dạy ở các trung tâm dạy kiến thức kĩ thuật về c|c lĩnh vực kinh 

tế, tin học,... mà tôi cảm thấy chán và chẳng có hứng thú học, thì khóa học “Phương 

pháp luận sáng tạo” lại kh|c. Nó mang đến một sự hào hứng, với những câu chuyện 

đời thường, những vấn đề rất gần gũi tưởng chừng như đơn giản nhưng để giải 

quyết nó thì ngược lại. Chưa kể đến những mối quan hệ tương quan vô hình của 

những vấn đề đ~ tạo thành một chuỗi. Những câu chuyện cười nhưng hàm chứa 

những nguyên tắc sáng tạo quí giá. 

Trước đ}y, xúc cảm ảnh hưởng đến những quyết định của tôi khá nhiều, mà nó 

đa phần là xúc cảm xấu. Đó l{ xúc cảm nóng vội, bực tức, phản kháng làm cho vấn đề 

nó trở nên phức tạp, trầm trọng, khó giải quyết. Tôi cố gắng kiềm chế xúc cảm của 

mình để nó không t|c động nhiều đến lý trí, không ảnh hưởng đến việc giải quyết vấn 

đề gặp phải. Sau này, tôi mới hiểu rõ t|c động của xúc cảm đến h{nh động, đến 

những quyết định của mình như thế nào. Xúc cảm dẫn đến h{nh động. Và bây giờ, 

sau môn học tôi đang tập dần cho mình c|ch điềm tĩnh, kiểm chế những xúc cảm âm 

phát sinh tức thời khi gặp vấn đề, có thể cản trở h{nh động hoặc dẫn tôi đến những 

quyết định sai lầm. Bên cạnh đó l{ kích thích xúc cảm dương, không để tư duy bị chi 

phối bởi tình cảm. Từ đó, tôi nhìn vấn đề một c|ch kh|ch quan hơn, nhiều mặt hơn, 

không bó buộc theo t|c động bên ngoài. 

Từ các nguyên tắc sáng tạo cơ bản, tôi thay đổi tư tưởng cố hữu của mình trong 

công việc. Nó giúp vận dụng ngay những điều đ~ học vào việc ph|t huy ý tường, sáng 

tạo hằng ngày trong công việc và cuộc sổng. Chẳng nhũng tiết kiệm khá nhiều những 

thời gian, đau đầu trong suy nghĩ tìm ra lời giải, m{ nó còn mang đến tính đầy đủ và 

mới lạ trong những ý tưởng ph|t sinh đến không ngờ. Điều này giúp tôi có nhiều ý 

tường hơn, không bỏ sót những ý tưởng có ích. 

Với đặc thù công việc liên quan nhiều đến phân tích, thiết kế, tôi buộc phải tìm 

hiểu chi tiết, ngõ ngách của những vấn đề có thể phát sinh và cả những vấn đề tương 

lai phát triển sinh ra. Đặc biệt là những vấn đề nằm ở tương lai, có thể sinh ra những 

vấn đề khó giải quyết, nên ngay hiện tại phải lường trước được nó để có thể dự 

phòng về sau. Và qui luật phát triển của hệ thống giúp tôi mường tượng rõ hơn dựa 

trên những qui luật sẵn có để có thể hình dung sự biến đổi của hệ thống. Khi nắm bắt 
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rõ những quy luật này thì có thể dự trù, lường trước những vấn đề phát sinh có thể 

xảy ra trong quá trình biến đổi của hệ 

Về việc phát triển môn “Phương ph|p luận sáng tạo”, ng{y cuối phần học của 

thầy Dũng đảm nhiệm, có nghe được những trăn trở của thầy về môn học này. Môn 

học này thật sự là rất có ích và rất cần được dạy trong trường ở cấp bậc trên đại học, 

đại học, cao đẳng, trung cấp. Tôi nghĩ nó tốt cho những sinh viên năm cuối và những 

người ra trường khởi nghiệp 1, 2 năm. Nó l{ h{nh trang thật sự có ích, là những bài 

học cần thiết được vận dụng hằng ngày từ công việc cho đến đời sống thực tại. Mọi 

thứ xung quanh, từ nhỏ đến lớn từ vật chất, tinh thần, từ những mối quan hệ, cư xử 

đến h{nh động, mọi thứ đều là vấn đề cần phải giải quyết một cách tốt nhất có thể. 

Mọi thứ đều có thể sáng tạo để cuộc sống tốt hơn.. Như tôi, bước v{o đời với hành 

trang kiến thức nghề nghiệp là chính, còn kiến thức ăn nói, suy nghĩ, giải quyết vấn 

đề, tư duy h{nh động chỉ toàn nhìn, học từ người khác và rút kinh nghiệm. Có ai dạy 

những vấn đề ấy đ}u. M{ lạ thật, những thứ cần cho cuộc sống và dùng nó hằng ngày 

thì chẳng thấy mấy ai dạy. Nhìn thẳng v{o nước ta mà nói, thể như một thói quen, 

tính ì t}m lý, c|i gì mang đến kết quả tức thời, nhìn thấy bằng mắt, sờ bằng tay thì 

những người l~nh đạo mới trân trọng và phát triển nó. 

 Bùi Mai Hoàng Tú (cử nhân, học khóa 410): 

Tôi được nghe về khóa học Phương ph|p luận sáng tạo (PPLST) khi tôi còn rất 

nhỏ, có lẽ vào khoảng năm 2001 hay 2002. Khi đó, những người anh, chị họ của tôi 

đ~ từng học và với niềm ngưỡng mộ của đứa trẻ thời trung học, tôi tự nhủ khi nào 

tôi đủ lớn như c|c anh chị, tôi cũng sẽ học PPLST. 

Rồi nhiều năm sau, sau khi đ~ v{o đại học, đ~ băn khoăn về việc chọn nghề, đ~ thi 

lại v{o đại học lần nữa sau khi đ~ tốt nghiệp một ngành khác. Tôi cảm thấy những 

quyết định trong đời mình phải chăng mang tính nhất thời và hoàn toàn không có kế 

hoạch l}u d{i?! Khi đó tôi liệt kê những điều tôi cần biết, cần trau dồi để cho những 

năm sau n{y của cuộc đời tôi không cảm thấy mình như một x|c t{u lênh đênh giữa 

biển. Trong list c|c kĩ năng v{ kiến thức cần biết ấy, có khóa học PPLST mà tôi bỏ 

quên suốt 10 năm. 

Tôi ngồi ghế nh{ trường 12 năm, học đại học 4 năm, v{ đang học tiếp đại học lần 

thứ 2, vậy l{ đ~ có một qu| trình hơn 16 năm đi học. Điều tôi nhận ra là thầy cô chỉ 

dạy kiến thức mà không hề dạy tư duy. Thầy cô đưa ra c|c chuẩn mực xã hội mà 

không hề chỉ ra đ}u l{ đúng, đ}u l{ sai v{ phải cư xử như thế n{o. Như vậy, học sinh 

ngoan sẽ nhắc lại kiến thức v{ h{nh động theo chuẩn mực xã hội mà không có chút 

dấu ấn cá nhân nào, học sinh l{m kh|c đi sẽ bị cho là không ngoan. Sau nhiều năm, 
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học sinh mất hoàn toàn tính sáng tạo v{ tính c|ch riêng. Đến khi đủ già dặn để hình 

th{nh suy nghĩ c| nh}n lại mất thời gian để tìm lại chính mình. Thật không may, tôi 

lại là một hình mẫu như thế. Nhưng cũng thật may mắn vì tôi đ~ học PPLST, để tư 

duy đúng v{ hướng tới h{nh động đúng mà không phải phụ thuộc vào chuẩn mực xã 

hội hay văn hóa đạo đức. Điều n{y không có nghĩa l{ tôi phản bác chuẩn mực xã hội 

hay đạo đức, truyền thống của người Việt. Điều n{y có nghĩa l{ tôi sẽ thực hiện chúng 

bởi vì nó đúng chứ không phải vì ông bà, bố mẹ hay mọi người bảo tôi phải l{m như 

vậy. Đ}y thực sự là một sáng tạo bởi vì không phải mọi việc (học tập, làm việc, sở 

thích) của tôi đều được bố mẹ tham vấn hay có thể tham vấn. Vậy nên tôi có thể tự 

chủ hơn nhiều sau khi có PPLST. 

Sự tự chủ đầu tiên của tôi được ghi dấu bằng việc hoàn thành các môn học ở 

trường đại học, gọi là học tập có kế hoạch hơn v{ kiến thức được sắp xếp một cách 

hệ thống hơn. Sử dụng những thủ thuật căn bản trong sáng tạo để làm chủ lượng 

kiến thức mình thu nạp. Trong tương lai 4 năm tiếp theo tôi vẫn tiếp tục sử dụng 

PPLST để học tập tốt, ngoài ra còn áp dụng vào các môn ngoại ngữ. Tôi vẫn đang 

trong quá trình vận dụng PPLST để biến tư duy hệ thống từ kĩ năng th{nh bản năng 

và sử dụng nó một cách hiệu quả hơn v{ luôn luôn như thế. 

Tôi không có ý định sẽ phát minh hay sáng chế nhận patent... Tôi chỉ có một 

mong muốn là làm cho cuộc sống của bản thân mình và những người xung quanh 

mình mỗi ngày thêm thú vị và càng ít những phiền muộn, rắc rối hay hối hận về 

những điều đ~ qua... Dù vậy, việc n{y cũng không hề đơn giản, luôn luôn cần những 

quyết định đúng đắn v{ đúng lúc. Vậy nên mỗi ngày, mỗi phút, mỗi gi}y, tôi luôn đặt 

một b{i to|n trong đầu để hướng suy nghĩ về nó, để không có tình trạng “trống rỗng 

tư duy”. 

Khi tôi theo học khóa học PPLST n{y, tôi đ~ ao ước mình được học khi còn trẻ 

hơn, để hạn chế những sai lầm, những khó khăn trong giải quyết công việc v{ đưa ra 

quyết định. Nhưng tôi cũng rất băn khoăn rằng nếu ở lứa tuổi nhỏ hơn liệu tôi có 

hiểu và áp dụng được PPLST. Do đó, tôi nghĩ c|ch tiếp cận của PPLST đối với các lứa 

tuổi phải phù hợp và gần gũi. Để PPLST trở thành một thói quen từ nhỏ, đến khi 

trưởng th{nh thì PPLST đ~ trở thành bản năng của mỗi người. 

 Diệp Phạm Thành Tâm (cử nhân, học khóa 417): 

Trước khi học Phương ph|p luận sáng tạo (PPLST) tôi đ~ bỏ ra nhiều thời gian, 

tiền bạc và công sức để tìm hiểu và trau dồi một số phương ph|p nhằm cải thiện và 

đổi mới tư duy sau đó l{ cuộc sống của bản thân hiện tại v{ trong tương lai. Tôi 

muốn tìm ra một phương ph|p ưu việt nhất để nhờ nó cuộc sống của tôi sau này sẽ 
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trở nên hạnh phúc hơn. Nhưng mọi thứ tôi biết về phương ph|p luận nói chung hay 

những phương ph|p giúp cải thiện tư duy nói riêng đều khá mù mờ. Tôi đ~ được các 

thầy cô trong giảng đường đại học giới thiệu rất nhiều phương ph|p v{ kèm theo lời 

khuyên nên đầu tư rèn luyện chúng, kết quả tư duy logic v{ tư duy trừu tượng của tôi 

có được những bước phát triển thật sự, tôi nhận thấy được điều đó. 

Thế nhưng khi nhìn lại, những kiến thức về phương ph|p học tập, tư duy tích lũy 

trong gần 2 năm cùng năng lực tư duy của mình cũng không giúp cho cuộc sống của 

tôi trở nên hạnh phúc hơn, tôi đ~ đ|nh đổi nhiều thứ để tập trung tìm hiểu và rèn 

luyện c|c phương ph|p đó: tình cảm bạn bè, mối liên hệ tình cảm gia đình, 2/3 qu~ng 

đời sinh viên tươi đẹp, chất lượng cuộc sống suy giảm thậm tệ: không quan t}m đến 

chuyện ăn ngon, mặc đẹp, gác bỏ chuyện tình cảm cá nhân, trở nên khép kín, rụt rè, 

nhu nhược, thiếu kỹ năng sống và kỹ năng giao tiếp trầm trọng, sợ môi trường xung 

quanh và những t|c động xấu từ xã hội; chịu nhiều áp lực, rất nhiều lần suy sụp, chán 

nản, mất hết niềm tin và hy vọng vì những nhu cầu cơ bản, thiết yếu trên không được 

thỏa m~n, cũng như có nguy cơ trở nên trầm cảm. 

Tuy nhiên khi được học PPLST, nhận thức, tư duy v{ cuộc sống của tôi đ~ có sự 

thay đổi lớn. Trước nhất tôi biết rằng mình đ~ tìm được cái mình cần tìm - một 

phương ph|p thật sự ưu việt để tôi xây dựng được một cuộc đời hạnh phúc. Sau đó, 

thông qua các buổi học, các Thầy đ~ tạo động lực cho tôi thêm hy vọng v{ tin tưởng 

vào những điều tốt đẹp có thể có nếu vận dụng tốt môn học, cũng như thay đổi nhận 

thức về tư duy, về cuộc sống và về những phương ph|p m{ tôi đ~ tìm hiểu trước đ}y. 

Cho đến nay, sau gần 4 tháng từ khi khóa học kết thúc, cuộc sống của tôi đ~ thay 

đổi toàn diện, tôi trở nên hòa đồng với bạn bè , được bạn bè v{ gia đình yêu thương, 

tự tin trong cuộc sống, biết c|ch yêu v{ l{m sao để được yêu. Biết nhìn xa trông rộng, 

suy nghĩ cẩn thận trước khi h{nh động, đặt để tình cảm đúng lúc, đúng chỗ, chú 

trọng vẻ ngoài và trong lời ăn tiếng nói. Không còn nhu nhược, dễ bị uy hiếp và sợ hãi 

như trước, không còn cả tin và dễ thỏa hiệp với những điều không tốt. Mạnh dạn và 

tự tin hơn trong h{nh động biết mình muốn gì v{ sau đó mình cần làm gì. 

Trước tiên, tôi sẽ áp dụng những điều được học cho bản th}n trước, tôi sẽ dùng 

kiến thức môn học để kiểm so|t v{ định hướng cho cuộc sống của mình hiện tại và 

trong tương lai. Sau khi đ~ đạt được những điều mình mong muốn, cũng dựa vào 

kiến thức môn học và những thành tựu đ~ đạt được nhờ việc vận dụng môn học, tôi 

sẽ lập kế hoạch để phổ biến nó cho những người xung quanh m{ trước nhất là em gái 

tôi. 

 Trần Phương L}m (kỹ sư, học khóa 462): 
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Trước khi được học môn phương ph|p luận sáng tạo v{ đổi mới (PPLSTVĐM) tại 

Trung tâm TSK thì tôi hầu như chỉ suy nghĩ một cách tự nhiên, tức l{ suy nghĩ theo 

kiểu mò mẫm: “Thử & sai” m{ ngỡ rằng mình suy nghĩ có “phương ph|p”. Tôi có cảm 

gi|c như được tái sinh (về mặt tư duy) lần nữa khi được học PPLSTVĐM cùng với 

thầy Hưởng, thầy Triết v{ đặc biệt đọc hết trọn bộ “S|ng tạo & Đổi mới” của thầy 

Phan Dũng. 

Không chỉ nhận dạng được dấu vết của thử & sai mà môn học còn trang bị cho 

tôi hệ thống c|c phương ph|p để giải quyết vấn đề và ra quyết định. 

Gần hai tháng học PPLSTVĐM v{ đọc bộ s|ch “S|ng tạo & Đổi mới” của thầy 

Phan Dũng giúp tôi tự tin hơn khi giao tiếp. Đặc biệt, tự tin hơn v{o bản thân mình vì 

đ~ được “c{i đặt phần mềm tiên tiến” v{o bộ não. 

Ở phương diện cá nhân: Tôi nghiêm túc luyện tập h{ng ng{y để sớm được “siêu 

tho|t” môn học. Áp dụng triệt để những gì đ~ học vào trong cuộc sống để giải quyết 

chuỗi các vấn đề cần giải quyết và chuỗi các quyết định cần phải ra. Không dừng lại ở 

đó, tôi sẽ khuyến khích người thân, bạn bè nên trang bị môn học PPLSTVĐM. Nó 

không chỉ ích lợi cho bản thân mà còn ích lợi cho tương lai của một đất nước. 

Nếu môn học PPLSTVĐM không được dạy và học đại tr{ thì đó l{ một “l~ng phí 

lớn”. Chỉ riêng c| nh}n tôi đ~ l~ng phí một khoảng thời gian rất dài (tôi năm nay 34 

tuổi mới được biết và học môn học PPLSTVĐM). Nó ích lợi, giá trị đến thế sao tôi 

không được biết sớm hơn (ít nhất là thời gian tôi còn đang học phổ thông). Theo kiến 

nghị của cá nhân tôi, thì lứa tuổi nên học môn PPLSTVĐM l{ ở độ tuổi 16 trở lên. Đ}y 

là thời điểm quyết định ngã rẽ của cuộc đời v{ đủ độ chín về nhận thức. Đại học và 

sau đại học nó chỉ là hệ quả m{ thôi. Đi xa hơn nữa, l{ độ tuổi 12 trở lên v{ xa hơn 

nữa l{ độ tuổi 6 trở lên. Đóng góp c| nh}n tôi cho việc phát triển môn học đơn giản 

l{ tôi siêu tho|t được môn học, giúp người thân, bạn bè nhận ra được giá trị của môn 

học mà thôi. 

Trong thời gian được học tại Trung tâm, tôi nhận được rất nhiều giá trị từ môn 

học, đặc biệt h{nh động “d|m cho đi” của các thầy. 

Tôi xin chân thành gửi lòng biết ơn đến thầy Phan Dũng v{ c|c giảng viên tại 

Trung t}m. Mong cho Trung t}m m~i m~i được trường tồn và lan rộng khắp cả 

nước. Tôi nguyện sẽ đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình cho sự tồn tại và 

phát triển của Trung t}m, cũng như môn học PPLSTVĐM. 

Thông qua một người anh đ~ từng học tại trung tâm TSK mà tôi biết đến “tên” 

môn học phương ph|p luận sáng tạo. Lí do thật sự tôi quyết định học môn học 
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PPLSTVĐM l{ sau khi tôi tìm hiểu môn học thông qua website của Trung tâm 

(www.cstc.vn). Tôi đăng kí học một ng{y sau đó v{ tham gia đầy đủ 15 buổi học tại 

Trung t}m. Đ}y có lẽ là lần ra quyết định đúng đắn nhất trong số các lần ra quyết 

định trong cuộc đời của tôi. 

VII.3.5. THU HOẠCH CỦA CÁC NHÂN VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ LÀM VIỆC 
TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC 

 Phan Bàng (kỹ sư, Phòng kỹ thuật, Nhà máy sửa chữa máy bay A41, 

Binh chủng phòng không, không quân, học khóa 37): 

Tôi đ~ được nh{ nước cấp 3 Bằng lao động sáng tạo v{ được thưởng nhiều huân 

chương trong nhiều đề tài. Sau khi học xong, kiểm tra lại việc mình đ~ l{m, tôi thấy 

tư duy của mình có những điều nằm trong các bài học mà mình không biết, và chẳng 

có cơ sở nào chỉ dẫn cho mình nếp suy nghĩ để luận ra những mối liên kết có và 

không, lợi và hại để đạt được kết quả cao hơn. Nếu những bài học PPLST n{y đến 

sớm hơn, kết quả lao động v{ suy nghĩ sẽ cao hơn nhiều, tránh việc giải quyết theo 

con đường vòng hoặc lối mòn của tính ỳ và lập luận logic cho từng giải pháp. 

Với tôi, tài liệu và những bài học qua thật bổ ích và giúp nhiều trong công tác kỹ 

thuật, sẽ l{ cơ sở để giải quyết tốt và tiếp tục trong công tác của mình. Qua đó, lý luận 

được trang bị sẽ giải quyết và giúp cho những người xung quanh thấy và hiểu được 

vai trò của phương ph|p luận sáng tạo trong thực tiễn, m{ trước đ}y người ta làm 

nhưng chẳng hiểu được và chẳng thấy được cơ sở đ~ dẫn đến kết quả, tránh các sai 

lầm trong công tác kỹ thuật, đem lại hiệu quả cao hơn. Tạo cho mình có nếp nghĩ v{ 

những ý tưởng táo bạo hơn trong công việc, nhất là những công việc kỹ thuật hóc 

búa, thường phải giải quyết đi từ việc đơn giản đến phức tạp của vấn đề. 

Theo tôi, môn học này cần phổ biến rộng rãi, có thể đưa v{o gi|o trình cấp 3, 

trước mắt nên đưa v{o c|c trường trung cấp v{ đại học để thực nghiệm vì ở đ}y có 

điều kiện hơn. Tôi sẽ là một thành viên tích cực tuyên truyền cho bộ môn này. 

Giảng viên Phan Dũng giảng bài tốt, dễ hiểu vì đối với một môn mới không dễ gì 

người ta có khái niệm và tiếp nhận ngay. Phim và hình ảnh tư liệu cho môn học nên 

sắp xếp theo tuần tự của các mục và giảng giải để dễ tiếp thu (cho 40 thủ thuật). 

Có điều kiện cho phép tôi sẽ tiếp tục học để nắm được nhiều hơn giúp ích cho 

mình trong công tác tốt hơn. Nên biên soạn và phát hành sách sớm để giúp những 

người có ham muốn về bộ môn này. 

 Lê Văn Oanh (kỹ sư m|y bay, Trưởng phòng kỹ thuật, Nhà máy sửa chữa 

máy bay A41, Binh chủng phòng không, không quân, học khóa 37): 
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Được theo học môn “Phương ph|p luận sáng tạo khoa học-kỹ thuật” tôi cảm 

thấy như được trang bị thêm cái chìa khóa, giúp tôi khi hoạt động khoa học-kỹ thuật 

với cương vị là một trưởng phòng kỹ thuật của một nh{ m|y đại tu máy bay. Tôi 

cũng cảm thấy có những ý tưởng, những c|ch suy nghĩ rất thông thường nhưng 

không được ai tổng kết, biên soạn thành tài liệu và dạy lại cho người khác cách suy 

nghĩ - tư duy sáng tạo. Thắng được “sức ì t}m lý” quả là không phải dễ, nhiều vấn đề 

được đặt ra từ trước tới nay, mọi người thường theo “lối mòn”. Nay học môn này tôi 

thấy mở ra nhiều hướng đặt vấn đề v{ có cơ sở khoa học. Hướng những cách suy 

nghĩ của mình vào những vấn đề gay cấn hàng ngày của nhà máy chúng tôi một cách 

khoa học hơn, thực tế hơn, đa dạng hơn. Nhiều vấn đề khi được thầy giáo nêu ví dụ, 

đặt ra cho lớp, trong bài tập… l{m tôi “lý thú đến bất ngờ”. Sức hấp dẫn của môn học 

này, tính thực tiễn và bao quát của nó như vậy mà ít ai biết tới, ít ai được truyền đạt 

v{ t}m trí “Tổng kết”, viết th{nh “Gi|o |n” như một môn học ở nước ta thì thật là 

thiếu sót lớn. Tôi cũng thấy được thế giới người ta cũng rất quan tâm tới bộ môn 

này, cha ông ta từ xưa cũng đ~ có nói tới hay áp dụng môn này ở dạng này hay dạng 

kh|c nhưng chưa ph|t triển thành lý thuyết, thành môn học hẳn hoi. Nếu nắm chắc 

được c|c “thủ thuật cơ bản trong cuộc sống, trong hoạt động, tư duy s|ng tạo của 

chúng ta sẽ nhanh, nhạy v{ đủ hiểu biết để “ứng phó” với mọi tình huống, giúp ích 

cho chúng ta trong hoạt động sáng tạo. 

Lớp học cũng trang bị cho tôi một số hiểu biết, khái niệm và thuật ngữ, mặc dầu 

tôi cũng được đ{o tạo kỹ sư ở Liên Xô nhưng một số thuật ngữ về “lý thuyết và 

Algôgit giải các bài toán sáng chế (TRIZ v{ ARIZ) đối với tôi cũng còn mới lạ và hấp 

dẫn mạnh. Biết thêm một số thông tin về Patent, c|c phương ph|p “tích cực hóa tư 

duy” v{ một số sách của các tác giả có ứng dụng bộ môn n{y giúp tôi tìm đọc, mở 

mang kiến thức, hiểu biết kho tàng kiến thức, sáng tạo vô cùng phong phú, đa dạng 

của lo{i người. 

Dự định của tôi trong thời gian tới áp dụng những điều học được là: 

- Tiếp tục tự học để nắm chắc và hiểu biết thêm 

- Lập kế hoạch, phân bổ c|c đề t{i cho c|c đơn vị theo khả năng v{ tính s|ng tạo 

của các cán bộ kỹ thuật được học bộ môn này, kiểm tra sự “tiến bộ” đối chứng so với 

với người không được học môn này. 

- N}ng cao tính “s|ng tạo” trong c|c biện pháp chỉ đạo sản xuất, sửa chữa ở nhà 

m|y, có đòi hỏi cao hơn, khắt khe hơn v{ đặt nhiều tình huống bài to|n để rồi tìm 

giải pháp tối ưu nhất khi giao đề tài, nhiệm vụ cho cấp dưới. 

- Trân trọng những “ý tưởng” hay, có biện ph|p giúp đỡ những người có nhiều 
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suy nghĩ t|o bạo, mạnh dạn. 

- H{ng năm tổ chức lấy ý kiến của công nhân, cán bộ kỹ thuật về những mặt hoạt 

động kỹ thuật của nh{ m|y đang gặp khó khăn, thu nhận nhiều thông tin, nhiều ý 

tưởng hỗ trợ cho chỉ huy, l~nh đạo nhà máy tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. 

- H{ng năm tôi đều có tham gia l{m c|c đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Sau 

khi được học môn này tôi cố gắng áp dụng, đặc biệt l{ ph|t huy c|c “nguyên tắc” sử 

dụng các thuật sáng chế cơ bản “một c|ch h{i hòa v{ đặc biệt là khắc phục “tính ì” 

của bản thân và mọi người. 

Theo tôi môn học này cần phát triển rộng khắp ở nước ta nhất là trong học sinh, 

cán bộ khoa học kỹ thuật… từ cấp 1,2,3 cho tới đại học. Mức độ phức tạp có khác 

nhau. Ở cấp một, hai nên đưa v{o dưới hình thức đố vui, vừa vui, vừa học… ngoại 

khóa, gây tâm lý tò mò sáng tạo, nhẹ nh{ng nhưng có chương trình, có b{i bản hẳn 

hoi chứ không phải tùy tiện. Sang cấp 3 nên đưa v{o chính thức trong chương trình 

v{ đặc biệt l{ c|c trường đại học thì bắt buộc (nhất l{ c|c trường Đại học kỹ thuật – 

chuyên ng{nh…) Có tổ chức hệ thống sư phạm, đ{o tạo giáo viên, biên soạn tài liệu, 

xây dựng các phòng thí nghiệm, phòng “Hoạt động sáng tạo, sáng chế”, có c|c công 

ty, ng{nh đỡ đầu, dạng câu lạc bộ…, có ra b|o, đề thi riêng… thì thật tốt, trong khi đó 

có thể loại bỏ bớt một số bộ môn học, tiết học nếu xét thấy không cần thiết để đưa 

môn n{y v{o nh{ trường. 

Tôi có thể l{m được các việc để giúp đưa bộ môn này vào phát triển ở nước ta là 

tuyên truyền cổ vũ, khuyến khích con cái và mọi người th}n đi học. Có điều kiện thì 

tôi tham gia học tiếp và nếu cần tôi dạy lại các lớp nếu có nhu cầu. Vận động các tổ 

chức, c|c nh{ l~nh đạo có trách nhiệm ở Bộ giáo dục, đ{o tạo, Đại học và Trung học 

chuyên nghiệp về vấn đề này (tôi có quen biết nhiều đồng chí có trách nhiệm ở Bộ 

giáo dục, có nhiều anh chị em làm công tác giảng dạy ở c|c trường đại học, trung học 

dạy nghề, và quản lý ở Bộ, ở các vụ viện…). 

Góp ý cho giảng viên, tiến sỹ khoa học Phan Dũng. 

Nói chung đồng chí giảng viên có nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình, phương ph|p sư 

phạm tốt và hiểu biết, có kiến thức rộng, các tiết học có sức hấp dẫn, cuốn hút. 

- Nguyện vọng của tôi là muốn được tiếp tục quan hệ với Trung tâm, muốn được 

học thêm và cung cấp tài liệu chung quanh bộ môn này. Muốn được tham gia đóng 

góp làm cho bộ môn này phát triển ở nước ta. Con c|i tôi cũng muốn được theo học 

để tăng sự hiểu biết. 

Ngày 13/ 5/ 1993 
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 Võ Thành Nhân (cán bộ phòng tổ chức, tiền lương huyện Xuân Lộc, 

Đồng Nai, học khóa 60): 

Tôi nhận được tin Trường đại học tổng hợp chiêu sinh lớp Phương ph|p luận 

sáng tạo khoa học-kỹ thuật c|ch đ}y bảy tháng, qua trung gian một người bạn thân 

ở Trường đại học mở bán công Thành phố Hồ Chí Minh. Thật tình mà nói khi nghe 

cụm từ “Phương ph|p luận sáng tạo khoa học-kỹ thuật” tôi nghĩ rằng chắc ghê gớm 

lắm, những người n{o đó vốn có một ít kiến thức về khoa học mới ghi danh học được, 

hoặc môn học này chỉ thích hợp với những người đang theo học các môn thuộc khoa 

học tự nhiên. Còn bản th}n mình thích văn chương, thích c|c môn thuộc về khoa học 

xã hội thì làm sao có thể theo học nổi. Thế rồi tôi lại tự quên đi. M~i cho đến cuối 

th|ng chín năm nay (1994) khi đọc báo Sài Gòn Giải Phóng, tôi lại nhận được tin này 

từ mục “Bạn cần biết”. Lần nầy tôi quyết định đến văn phòng ghi danh để học cho biết 

môn học n{y nói đến c|i gì, có liên quan gì đến cuộc sống và có giúp ích gì cho mình 

không? 

Cuộc sống đến với tôi vẫn diễn ra bình thường, nghĩa l{ ng{y n{o cũng lặp đi lặp 

lại bấy nhiêu công việc, hoặc nếu có các công việc mới thì cũng phù hợp với khả năng 

của mình. Tôi làm việc lắm lúc như một cái máy, làm theo quán tính, nhiều lúc tôi trở 

th{nh vô tư với những kết quả mà công việc ấy mang lại. Tôi đ~ bằng lòng với thành 

quả đó v{ hầu như không còn quan t}m đến chuyện kh|c, coi đó l{ tối ưu. Khi học 

môn này tôi mới nhận ra rằng mình ít suy nghĩ qu|. Tại sao mình không tự đặt câu 

hỏi có c|ch n{o để đạt kết quả cao hơn không? Hoặc có c|ch n{o kh|c để giảm bớt 

sức lực bỏ ra mà kết quả vẫn không thay đổi? Những câu hỏi ấy tôi bắt đầu ứng dụng 

vào cuộc sống. Đ{nh rằng không phải một sớm một chiều mà kết quả có ngay. Môn 

học n{y luôn đặt tôi trong tình trạng nghĩ suy khi va chạm với công việc và với các 

vấn đề nảy sinh trong cuộc sống. Làm sao trong bất cứ tình huống nào kết quả cũng 

phải là kết quả cao nhất để sau này không lập lại điệp khúc “biết thế” hoặc “gi| 

như”… Môn học n{y đ~ giúp tôi rất nhiều trong những tháng ngày sắp tới nhờ các 

thủ thuật. Tôi lấy làm hấp dẫn khi học môn này và nó rất phù hợp với tôi mặc dù tôi 

l{ người yêu thích các môn khoa học xã hội, tôi không có duyên với các môn khoa học 

tự nhiên. Tôi thú vị vì nó gần gũi với chính cuộc sống của tôi. Có những công việc 

thường nhật khi tôi tham gia giải quyết lại nằm trong các thủ thuật của chương 

trình học này. Nếu không học thì làm sao tôi có thể biết được. Môn học n{y đ~ giúp 

tôi kh|m ph| v{ t|i kh|m ph| ra con người của mình. Trước lúc đến với Trung tâm, 

khi phải đối đầu giải quyết những công việc phức tạp, tôi thường rụt rè, nhút nhát, 

phải cậy nhờ đến hai, ba người. Mặc dù người đời vẫn nói nếu gặp những công việc 

khó khăn thì nên b{n hỏi với những người khôn ngoan hơn mình, để quyết định cho 
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chín chắn. Giờ đ}y tôi có thể vững v{ng hơn trong cuộc sống, bớt đi phần nào rụt rè, 

vội vã, bộp chộp. Như thế môn học n{y cũng góp phần hình thành nhân cách của tôi. 

Theo tôi, “Phương ph|p luận sáng tạo khoa học-kỹ thuật” không ph}n biệt đối 

tượng, ngành nghề, giới tính … Ai theo học cũng được vì bản thân nó rất gần với đời 

thường. Nếu có ai đó hỏi bởi đ}u m{ anh giải quyết công việc có hiệu quả như vậy thì 

tôi sẵn sàng cho họ biết thủ thuật mà tôi ứng dụng, đồng thời cũng sẵn lòng giới 

thiệu môn học này nếu như họ thật tình tìm hiểu và muốn đi học. 

Nếu được học môn này khi còn là học sinh phổ thông, có lẽ tôi ít vụng về hơn. 

Theo ý tôi thì nên bắt đầu môn học này ở phổ thông, nhất là các em lớp 11, 12… trở 

lên nên tiếp xúc với môn học này, vì nó rất có lợi cho sự phát triển tư duy, bộ não. Bản 

thân tôi không biết gì hơn ngoại trừ giúp nh{ trường quảng bá môn học n{y đến 

những người cần học, cần tìm hiểu. 

 Lê Thị Ngọc Hiệp (kiểm sát viên, học khóa 95): 

Tôi vốn nguồn gốc xuất thân từ thành phần nông dân, hiện đang l{ công chức 

nh{ nước và hoạt động trong ngành luật, cơ quan nơi tôi công t|c l{ Viện kiểm sát 

nhân dân Tp. Hồ Chí Minh. 

Qua một vài lần nói chuyện và tâm sự với người bạn (hiện là cựu học viên của 

Trung tâm Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật) tôi mới tiếp nhận được thông tin là tại 

Trường đại học tổng hợp đ~ v{ đang có khóa học về “phương ph|p luận sáng tạo” từ 

năm 1977 đến nay. Qua vài giờ trao đổi, anh bạn của tôi (cựu học viên) lên tiếng đề 

nghị tôi nên tham gia khóa học này. Thật tình m{ nói, khi nghe đến hai chữ “s|ng 

tạo” tôi cảm thấy nó có gì đó “cao siêu” v{ vượt quá khả năng nhận thức và sự hiểu 

biết của bản thân mình. Bởi lẽ tôi cứ nghĩ sở trường của tôi chỉ giỏi về các môn học 

thuộc lĩnh vực xã hội. Khi nghe đến “s|ng tạo” tôi nghĩ ngay đến chỉ số “thông mình” 

và tự hỏi “Vậy mình có đủ khả năng để theo khóa học này không? Sau vài tuần suy 

nghĩ v{ tiếp theo đó tôi nhận được cú phone của anh bạn (cựu học viên) lại đề cập 

đến khóa học “phương ph|p luận sáng tạo”. Thế là sau một đêm suy nghĩ tôi quyết 

định đến trường đăng ký tham gia khóa học 95 của Trung tâm, và bản th}n tôi cũng 

tự nhủ rằng “nếu khi gia nhập môn học bản th}n mình không đủ chỉ số “thông minh” 

để theo hết khóa học, thì cứ xem môn học n{y l{ “vùng đất lạ” v{ mình cũng đ~ một 

lần đặt ch}n lên đó “th|m hiểm” v{ “tìm tòi”. 

Khi chính thức bước vào khóa học tôi thật sự bất ngờ, tôi chưa bao giờ hình 

dung được một môn học nào lại có sức hấp dẫn lôi cuốn tôi đến như thế. Có những 

hôm tôi phải làm việc ngoài giờ cho một công ty tư nh}n, đ~ đến giờ vào lớp, những 

“hợp đồng” soạn thảo thì đang dang dở, phía công ty v{ phía đối t|c thì chưa chịu 
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dừng trong việc thỏa thuận “hợp đồng”, v{ cuối cùng tôi đ{nh phải bỏ dở giữa chừng 

để chạy đến trường, dù l{ đến muộn. 

Trong thời gian theo học môn “phương ph|p lý luận sáng tạo” tôi mới cảm thấy 

sự hiểu biết và nhận thức của bản thân mình còn quá kém cỏi về c|c lĩnh vực của 

cuộc sống. Tôi cảm thấy mỗi buổi được đến với lớp học là mỗi buổi được “s|ng hơn”, 

đ|nh gi| từng vấn đề được “nhạy hơn” v{ góc độ nhìn nhận, xem xét sự việc cũng 

“rộng hơn”. Cụ thể l{ sau khi được các thầy truyền đạt kiến thức ở c|c chương II, III, 

và IV, tôi về vận dụng ngay vào công tác chuyên môn của mình trong việc sử dụng 40 

thủ thuật cơ bản, đặc biệt l{ công t|c tham mưu cho sếp. Vì hiện nay, tại cơ quan nhà 

nước, tôi đang đảm nhận nhiệm vụ tham mưu cho đồng chí trưởng phòng kiểm sát 

điều tra trong việc giải quyết và xử lý các vụ án thuộc lĩnh vực trị an. 

Tôi đ~ sử dụng nhuần nhuyễn “nguyên tắc kết hợp” v{ “nguyên tắc gây ứng suất 

sơ bộ” trong công tác làm trợ lý của mình. 

Bước đầu cách làm việc của phòng tôi theo cách của đồng chí trưởng phòng đưa 

ra là: mỗi cán bộ phải viết bản cứu b|o c|o cho trưởng phòng biết nhận định của mỗi 

người sau khi nghiên cứu một vụ án và thể hiện quan điểm, hướng xử lý cụ thể của 

mỗi cán bộ về vụ |n đó, sau đó mới bước thứ hai là lập cáo trạng truy tố, ra tòa. Qua 

tiếp nhận kiến thức về các thủ thuật cơ bản trong khóa học, tôi đ~ tham mưu cho sếp 

không làm từng bước “viết bản cứu, rồi mới lập cáo trạng, vì khối lượng của phòng 

tôi với 30 cán bộ, mỗi ngày có ít nhất là 60 bản cứu và 30 cáo trạng, vậy l~nh đạo 

phải mất bao nhiêu thời gian cho mỗi bản cứu. Sau khi có phê duyệt của sếp vào bản 

cứu mới được lập cáo trạng, như vậy 30 cán bộ phải phải mất bao nhiêu thời gian 

mới đến lượt bản cứu của mình được duyệt. Để hạn chế thời gian chờ đợi của từng 

cán bộ làm án và tiết kiệm được thời gian lãng phí trong quá trình thực hiện thao 

t|c, tôi đề nghị l~nh đạo phòng nên áp dụng cách làm mới sau: 

Trong bước 1 viết bản cứu, cán bộ làm án nên lập luôn cáo trạng, khi chuyển đến 

l~nh đạo nghiên cứu xét thấy phù hợp thì duyệt ngay vào cáo trạng và tiến hành 

đ|nh m|y, không cần mất thời gian phải duyệt vào bản cứu rồi mới duyệt cáo trạng. 

Qua một tháng áp dụng, khối lượng công việc của phòng tôi được giải quyết nhanh 

gấp 3 lần với với c|ch l{m cũ trước đ}y. 

Đặc biệt tôi đ~ giúp sếp tôi thay đổi được trạng th|i nghe (đón nhận thông tin, 

chứng cứ trong các vụ án từ nhân viên làm án) từ c|ch nghe “định hướng” trước đ}y 

sang c|ch nghe “vận động”, kết quả này tôi biết được là từ nguồn thông tin phản hồi 

của các nhân viên cấp dưới. Vì trước đ}y sếp tôi là kiểu người nghe v{ h{nh động 

theo thông tin gửi đến v{ l{ người hay thích ra lệnh buộc cấp dưới phải thi hành lệnh 
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vì xuất phát từ nguyên tắc hoạt động của ng{nh l{ “thủ trưởng chế”. Sau một thời 

gian tham mưu cho sếp trong việc vận dụng và chọn lọc kiểu nghe đ~ giúp ông trước 

khi quyết định đ~ có thao t|c đặt thông tin ở nhiều góc độ kh|c nhau để ph}n tích, để 

đ|nh gi| v{ có thăm dò. 

Với sự giúp sức nhỏ bé của mình, qua thời gian tiếp nhận được kiến thức của 

môn học tại trường đ~ l{m cho c|ch l{m việc cũng như năng suất làm việc của phòng 

tôi có sự thay đổi đ|ng kể. Và giờ đ}y đ~ kết thúc thời gian học khóa sơ cấp, tôi cảm 

nhận môn học này nó rất gần và rất gần với mỗi chúng ta trong mỗi lĩnh vực cuộc 

sống hàng ngày và môn học giờ đ}y đ~ thực sự cuốn hút bản thân tôi. Nó không còn 

l{ “vùng đất lạ” trong suy nghĩ của tôi như ng{y đầu đến tham dự lớp học. 

 Phạm Ngọc Anh (cán bộ Trường Nghiệp vụ Quản lý, Bộ khoa học, công 

nghệ v{ môi trường, học khóa 126): 

Là một sinh viên mới tốt nghiệp ra trường, và chỉ mới bắt đầu đi l{m được mấy 

th|ng, tôi đ~ gặp rất nhiều khó khăn trong công việc của mình. Công tác tại Trường 

Nghiệp vụ Quản lý thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ v{ Môi trường, trong tương lai gần 

tôi sẽ là một giảng viên của Trường, trực tiếp tham gia giảng dạy cho đối tượng học 

viên là những quan chức, cán bộ rất có trình độ cũng như kinh nghiệm thực tế ở 

trong Bộ. Đối với tôi, đ}y l{ một thách thức, một khó khăn rất lớn, đòi hỏi tôi phải ra 

sức n}ng cao hơn nữa trình độ của mình. Phải thừa nhận là số lượng kiến thức tôi đ~ 

thu nhận được trước đ}y (đặc biệt là kiến thức chuyên môn ở trường đại học) dường 

như kh| nhiều nhưng lại áp dụng được rất ít. Mâu thuẫn này không phải chỉ xảy ra 

đối với tôi mà có lẽ còn là vấn đề rất nan giải cần được giải quyết đối với đa phần các 

sinh viên mới ra trường. Phải có một cách thức, một phương ph|p giải quyết vấn đề 

n{y như thế n{o đ}y? Thực sự, tôi đ~ thử giải quyết vấn đề này theo nhiều cách khác 

nhau những vẫn chưa đem lại hiệu quả đ|ng kể nào cả. Phần công việc chuẩn bị tập 

bài giảng của tôi kéo d{i đ~ hơn 4 th|ng nay, nhiều lúc tưởng như đ~ xong nhưng rồi 

lại nảy sinh các khía cạnh các vấn đề khác, mỗi ý tưởng bổ sung hay thay đổi dường 

như chẳng giúp nó hoàn thiện hơn được là mấy mà trái lại nó càng làm cho tập bài 

giảng của tôi mỗi lúc thêm phức tạp và rắc rối hơn. Việc bổ sung sửa đổi hay đưa ra 

c|c ý tưởng mới của tôi phải chăng l{ một sự thiếu định hướng hay đ~, hay mới chỉ 

là một sự định hướng chưa đầy đủ v{ chưa chính x|c chăng? Nó đ~ l{m tôi phải suy 

nghĩ kh| nhiều m{ chưa đi tới lời giải cuối cùng. Chẳng nhẽ mình cứ làm thử, rồi sai, 

rồi lại sửa m~i như thế n{y ư? Tôi ao ước mình có thể tìm ra được một phương pháp, 

một cách thức định hướng giúp tôi giải quyết vấn đề của mình biết mấy. Tiếc thay, 

trong tất cả các kiến thức được học từ phổ thông trung học và ngay cả đại học, tôi 

cũng chưa từng được học một phương ph|p n{o được coi l{ tư duy có hệ thống, một 
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phương ph|p định hướng suy nghĩ đúng đắn để giải quyết các vấn đề cũng như việc 

ra quyết định cả. 

Và dịp may đ~ đến với tôi, khi tôi được tham gia khoá học về “Phương ph|p luận 

sáng tạo khoa học-kỹ thuật giải quyết vấn đề và ra quyết định” tổ chức tại chính 

trường của tôi — Trường Nghiệp vụ Quản lý — dưới sự hướng dẫn của thầy Phan 

Dũng. Không như tất cả các khóa học ngắn và dài hạn m{ tôi đ~ từng được học khác, 

những bài giảng của thầy Phan Dũng đ~ thực sự lôi cuốn tôi từ đầu đến cuối. Tôi đ~ 

hiểu ra rằng, bế tắc trong vấn đề cần giải quyết của tôi hiện nay chính l{ do tôi chưa 

có một phương ph|p luận, một lối suy nghĩ có định hướng mà thôi. Qua mỗi phần 

giảng của thầy (các thủ thuật cơ bản, c|c phương ph|p tích cực ho| tư duy, lý thuyết 

và Algôrit giải các bài toán sáng chế — TRIZ và ARIZ), thông qua các ví dụ đa dạng 

và dễ hiểu của thầy, tôi dần đ~ hình dung được một cách có hệ thống toàn bộ tập bài 

giảng đang lộn xộn của tôi. Ban đầu tưởng như nó kh|c xa với những ví dụ và hệ 

thống lý thuyết thầy cung cấp, nhưng nếu xem xét có chiều s}u hơn, tôi đ~ ph|t hiện 

ra rằng chúng có rất nhiều điểm tương đồng. Kết thúc khoá học của thầy, tôi tự cảm 

thấy mình bước đầu hiểu v{ đưa ra được cách giải quyết vấn đề của chính mình một 

c|ch “thông minh” v{ “s|ng suốt” hơn trước. “Cuộc đời là chuỗi các vấn đề cần giải 

quyết, chuỗi các quyết định cần phải ra”. Với hệ thống phương ph|p luận sáng tạo 

lĩnh hội được, tôi hy vọng mình có thể giải quyết tốt các bài toán mình gặp phải trên 

đường đời. Và nếu có vấn đề nào bị giải quyết sai, những quyết định chưa hợp lý, tôi 

sẽ có thể tìm được những biện pháp khắc phục tối ưu nhất. Tất cả còn phải chờ xem 

tôi có thể tiêu ho| được những kiến thức của thầy đến đ}u. 

Rất biết ơn thầy Phan Dũng, tự hào và vui mừng là học sinh của thầy. Trong suốt 

thời gian tham gia khoá học, sau mỗi buổi học, tôi đều đem những suy nghĩ, cảm 

nhận và những tiếp thu từ bài giảng của thầy ra trao đổi với mọi người trong gia 

đình v{ bạn bè xung quanh. Tuy rằng sự trình bày của tôi chưa được rõ ràng và 

truyền tải được hết c|c ý tưởng của thầy cho tôi và các học viên trong lớp, nhưng rất 

vui là tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe và tỏ ra đổng tình với tôi. Chúng tôi 

đ~ tranh luận với nhau rất nhiều và ngay cả khi có những bất đồng ý kiến, tôi cũng 

đ~ có thể nhanh chóng tìm ra cách giải quyết mà tất cả mọi người đều cảm thấy hài 

lòng, chứ không như những lần trước đ}y nhiều khi kết cục của các cuộc tranh luận 

lại là sự gay gắt không ai chịu ai. Không được học như tôi, tất cả bọn họ rất tiếc và 

đ~ đề nghị tôi chụp lại các tài liệu toàn bộ khoá học cho họ. V{i điều kể lại trên đ}y 

đ~ chứng tỏ rằng việc trang bị một hệ thống phương ph|p luận nền tảng là rất cần 

thiết, là nhu cầu bức b|ch đối với tất cả mọi người, đặc biệt là những cán bộ mới đi 

l{m như tôi. 
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Hy vọng không phải chỉ có chúng tôi được tham gia khoá học này mà sẽ còn rất 

nhiều người kh|c được giới thiệu, được biết v{ được học về một phương ph|p luận 

sáng tạo chính thống và rất bổ ích này. Tôi dám khẳng định rằng, con đường mà thầy 

Phan Dũng đ~ lựa chọn sẽ mở ra một hướng đi mới, sẽ phát triển mạnh mẽ trong thế 

kỷ tới. 

Xin chân thành cảm ơn thầy. 

 Nghiêm Công (nghiên cứu viên cao cấp, Bộ khoa học, công nghệ và môi 

trường, học khóa 126): 

Năm 1998, Trường nghiệp vụ quản lý của Bộ đ~ có kế hoạch tổ chức LỚP 

PHƯƠNG PH\P LUẬN SÁNG TẠO n{y, nhưng phải đến đầu năm 1999 mới thực hiện 

được. 

Trước khi tham dự lớp học này, do nhu cầu của công tác nghiên cứu quản lý về 

KHCN, tôi cũng đ~ có tìm đọc một số giáo trình và tài liệu liên quan đến lý thuyết hệ 

thống, lý thuyết ra quyết định và một số bài báo có liên quan giới thiệu khái quát về 

PHƯƠNG PH\P LUẬN SÁNG TẠO nên cũng chỉ nắm được sơ bộ, chưa được đi s}u v{o 

bản chất của phương ph|p luận sáng tạo (khái niệm, đối tượng, mục đích, phương 

pháp, những nguyên tắc cơ bản...) v{ đặc biệt là phạm vi áp dụng. 

Được học qua chương trình sơ cấp của môn học “Phương ph|p luận sáng tạo 

KHKT giải quyết vấn đề và ra quyết định” do GS.TS Phan Dũng giới thiệu, tôi đ~ bước 

đầu hiểu được bản chất của phương ph|p, nguyên tắc cơ bản, kỹ năng để giải quyết 

các bài toán nẩy sinh trong công việc và cả những bài toán rất đời thường. 

Trong công việc hàng ngày ở cơ quan, nhiều khi có những nhiệm vụ (bài toán) 

được giao hoặc yêu cầu giúp đỡ, mình không chú ý dành một thời gian cần thiết để 

tìm hiểu bài toán một cách cặn kẽ từ mục tiêu cần đạt, các mối liên kết, c|c điều kiện 

đ~ cho trước để định hướng cách giải quyết mà chỉ tập trung nghĩ ngay tới các biện 

pháp giải quyết công việc. Do vậy có trường hợp làm xong rồi lại thấy nó không đ|p 

ứng được những yêu cầu đặt ra ban đầu nên mất thời gian điều chỉnh lại. Chỉ lấy một 

việc nhỏ, trong hoạt động nghiên cứu về quản lý KHCN, công việc thu thập tư liệu là 

khâu rất quan trọng, nhưng bằng kinh nghiệm đ~ tích luỹ được mình cứ nhớ đến đ}u 

là tìm, nhiều khi phải xuống thư viện (tầng 4 xuống tầng 2) nhiều lần trong một ngày 

mất công, mệt người. Lẽ ra, mình dành ít thì giờ ghi lại tất cả các tài liệu có liên quan 

cần tra cứu, tìm hiểu và chỉ phải đi một vài lần là có thể mượn đủ tài liệu để thực 

hiện công việc 

Hiện nay, mặc dầu đ~ nghỉ hưu, nhung tôi đang giúp cho Trường nghiệp vụ quản 



Giáo dục và đào tạo: xây dựng những người hạnh phúc 404 

lý biên tập một số tài liệu về pháp luật KHCN v{ trình b{y chuyên đề này tại các lóp 

bổi dưỡng nghiệp vụ quản lý KHCN&MT, tôi cũng có ý định sử dụng những kiến thức 

đ~ học để giúp cho các Sở khoa học, công nghệ và môi trường các tỉnh, thành phố 

triển khai nhanh việc hệ thống hoá pháp luật khoa học, công nghệ v{ môi trường 

phục vụ cho công tác quản lý KHCN&MT ở địa phượng. 

Đối với nước ta, tùy trình độ nhận thức kh|c nhau nhưng có thể biên tập các tài 

liệu Phương ph|p luận sáng tạo (PPLST) từ đơn giản, đến phức tạp, dễ đến khó để 

giảng dạy trong các lớp từ phổ thông đến đại học, cao học, giới thiệu cho công chức 

bình thường đến những người l~nh đạo, quản lý các cấp, và biên tập những tài liệu 

phổ biến cho mọi người d}n được biết để áp dụng trong cuộc sống h{ng ng{y. Nhưng 

trước hết phải chọn lựa thứ tự ưu tiên. Theo tôi có thể tiến h{nh theo c|c bước sau: 

o Đề nghị đưa PPLST chính thức v{o gi|o trình đ{o tạo cao đẳng, đại học và cả 

cao học, nên bố trí v{o năm thứ nhất. Vì nếu năm thứ nhất cho sinh viên học thì 

sẽ giúp ích cho việc học tập và sáng tạo những năm sau v{ lúc ra trường. 

o Đưa môn học PPLST n{y v{o chương trình đ{o tạo của c|c trường quản lý 

nghiệp vụ, Học viện hành chính quốc gia và Học viện chính trị quốc gia HCM. 

o Biên tập các loại tài liệu PPLST trình độ khác nhau (tạm chia hai trình độ: phổ 

thông cho mọi người đọc v{ trình độ của các cán bộ l~nh đạo và quản lý). 

Để có thể l{m được điều đó, trước hết cần xây dựng một đề án (có thể Trung tâm 

đ~ có) v{ trước hết vận động thuyết phục và nhận được sự nhất trí, hỗ trợ của 3 cơ 

quan: Ban khoa gi|o TƯ, Bộ giáo dục và đào tạo, Bộ khoa học, công nghệ và môi 

trường. Trong lúc chờ đợi một giải pháp toàn diện như vậy nên cố gắng thuyết phục 

một số học viện, trường nghiệp vụ của các bộ (Học viện hành chính quốc gia, Học viện 

chính trị quốc gia HCM, Bộ kế hoạch và đầu tư...) bắt đầu tổ chức giới thiệu Phương 

pháp luận sáng tạo (PPLST) này, với thời lượng từ 1 ng{y đến 3 ngày và tiếp tục học 

đẩy đủ 60 tiết. 

Tôi mong Thầy Phan Dũng v{ Trung t}m biên soạn và in ấn, phát hành giáo 

trình trung cấp, nếu chưa có điều kiện dự lớp thì anh em cũng có t{i liệu nghiên cứu 

học tập. 

Thời gian học tập tuy ngắn, nhưng với những kinh nghiệm và sự nhiệt tâm, tận 

tình v{ phương ph|p giảng dạy dễ hiểu, các bài toán, ví dụ h{ng ng{y đều gặp, Thầy 

đ~ giúp cho bản thân tôi nắm được phương ph|p, công cụ và kỹ năng để làm công 

việc và tổ chức cuộc sống tốt hơn, Thầy cũng đ~ truyền nhũng tình cảm ấm áp, chân 

tình giữa thầy trò, bạn đồng nghiệp trong lĩnh vực nghiên cứu, quản lý trong lớp học 
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v{ còn lưu lại trong tôi và các học trò trong nhiều năm th|ng sau n{y. 

Kính chúc Thầy Phan Dũng hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong năm mới 1999 

và Tết Kỷ Mão. Qua Thầy cho tôi gửi lời chúc sức khoẻ và hạnh phúc các cán bộ trong 

Trung tâm. 

 Nguyễn Vĩnh Ch}n (chuyên viên, Bộ khoa học, công nghệ v{ môi trường, 

học khóa 126): 

Tôi theo học lớp này hoàn toàn tình cờ. Trường Nghiệp Vụ Quản Lý Bộ KH-CN-

MT, nơi tôi công t|c, l{m nhiệm vụ tổ chức lớp và mời thầy Phan Dũng trực tiếp 

giảng dạy. Hiệu trưởng của chúng tôi, ông Nguyễn Sĩ Lộc, nói là nên cố gắng theo học 

vì nội dung học rất hay, được nhiều cán bộ trẻ khen. Một điều thuận lợi nữa là lớp 

học tổ chức ngay tại Trường, nên thay vì đi l{m chúng tôi có thể đi học. Tôi muốn 

nhấn mạnh, rằng nếu lớp tổ chức học ở Đồ Sơn thì chưa chắc tôi đ~ xin đi học, bởi vì 

nghe cái tên gọi của lớp học tôi chẳng cảm thấy thích thú lắm, trừ hai chữ “s|ng tạo”, 

thế nhưng tôi tự hỏi “liệu mình có thể sáng tạo được gì sau khi học”, còn những thứ 

kh|c, “phương ph|p luận… giải quyết vấn đề…ra quyết định…” tôi đ~ nghe người ta 

nói rất nhiều mà thấy người ta làm chẳng được bao nhiêu. 

Tuy vậy, do tò mò, muốn biết môn học n{y l{ c|i gì, tôi cũng đ~ đi học. 

Trước khi vào lớp học, anh em trong phòng tôi tranh luận với nhau rằng, ai sẽ 

lên lớp, chẳng nhẽ một mình thầy Phan Dũng có thể dạy liền 10 ngày x 2 buổi? Và 

chúng tôi đo|n rằng chắc thầy sẽ có trợ giảng, hoặc thỉnh giảng hỗ trợ thêm, chứ nếu 

chỉ l{ phương ph|p luận… thì l{m sao nói cho hết 10 ng{y được. 

Thế nhưng, đến bây giờ mọi ý nghĩ của tôi đ~ bị đảo ngược. Tôi rất ngạc nhiên về 

môn học này. Tôi thấy môn học này không những rất hay, mà còn rất cần thiết. Nó 

cần thiết cho tất cả mọi người, những ai có thể suy nghĩ một cách bình thường, ở mọi 

cấp độ: cá nhân, tập thể, gia đình, v{ quan trọng hơn nữa là ở cấp quốc gia, toàn xã 

hội. Tôi muốn hy vọng và mong rằng hy vọng ấp ủ của thầy Phan Dũng l{ “đổi máu 

dân tộc”- nghĩa l{ l{m cho tinh thần, các nguyên tắc, c|c phương ph|p của “Phương 

pháp luận sáng tạo” sẽ thực sự thấm vào từng con người Việt Nam, có như vậy dân 

tộc ta mới có thể “s|nh vai c|c cường quốc năm ch}u” trong tương lai. 

Tôi thấy đ~ thu nhận được nhiều điều rất mới và ích lợi cho bản thân sau khóa 

học này. 

- Trước đ}y, tôi cũng đều sử dụng đ}y đó một vài thủ thuật, tuy nhiên vì chưa 

hiểu rõ, thậm chí chưa biết tên gọi của thủ thuật nên không hề có ý thức áp dụng cho 

những lần tiếp theo, tất cả đều chỉ do bản năng thử - sai điều khiển. 



Giáo dục và đào tạo: xây dựng những người hạnh phúc 406 

- Khái niệm hệ thống, các quy luật kh|ch quan… tôi cũng đ~ từng nghe nói, 

nhưng nghe để mà nghe chứ chưa thấy mối liên quan và sự cần thiết phải áp dụng 

các khái niệm này vào cuộc sống, vào công việc của bản thân. Ví dụ về phép biện 

chứng, tôi cũng đ~ học trong triết học, tuy nhiên chỉ qua khóa học của thầy, tôi mới 

thấy nó gần gũi v{ ho{n to{n có thể áp dụng vào công việc, vào cuộc sống của mình. 

- Tất cả c|c phương ph|p được trình bày trong khóa học đều là mới đối với tôi, 

trừ “phương ph|p c}u hỏi kiểm tra”; Tôi thấy rằng áp dụng được các phương ph|p 

này là một việc khó, nhưng nếu áp dụng được thì sẽ vô cùng ích lợi. 

- Một điều mới nữa đối với tôi là không nên tự ti về sáng tạo, tất cả mọi người 

bình thường về trí lực đều có khả năng s|ng tạo một c|i gì đó, miễn là họ biết 

phương ph|p luận về sáng tạo, miễn l{ c|c ý tưởng mà họ đưa ra không bị vùi dập, 

chê bai, dè bỉu, ngay từ khi mới còn trứng nước. Củng cố niềm tin của từng người 

vào chính bản thân mình- theo tôi, đó cũng l{ một thành công lớn của thầy Phan 

Dũng. 

- Soi xét lại bản thân, tôi thấy từ trước tới nay, nhiều lúc mình làm việc, sống 

theo những nhận thức chủ quan, ít khi để ý rằng muốn tốt hơn phải nắm vững tính 

khách quan của vấn đề. 

- Từ sau khi Liên Xô cũ tan r~, nước ta ngày càng hội nhập với khu vực và thế 

giới, đi đ}u cũng chỉ thấy nói tiếng Anh, học tiếng Anh, tiếng Nga hầu như bị quên 

lãng, công lao của các nhà khoa học Nga, của nh}n d}n Nga đối với Việt Nam nói 

riêng và với thế giới nói chung bị lu mờ. Thậm chí trên báo, tạp chí của Việt Nam, 

thỉnh thoảng tôi còn gặp một số bài (phần lớn là trích dịch) có ý nói xấu, bôi nhọ 

người Nga nên tôi cảm thấy rất đau lòng. Họ quên rằng, chính Liên Xô (Nga) đ~ đ{o 

tạo cho Việt Nam cả mấy thế hệ thanh niên t{i năng. Ở rất nhiều cơ quan, xí nghiệp, 

các công ty liên doanh với nước ngoài, tôi thấy những người đi học ở Nga về đều 

đang đảm giữ các công việc trọng trách và tất cả họ đều nói rằng nếu không có nền 

tảng văn hóa, tri thức mà họ đ~ lĩnh hội được ở Liên Xô về thì không biết họ có được 

như ng{y nay không? Học thầy Phan Dũng, tôi c{ng tin tưởng vào sức mạnh tri thức 

của người Nga, tôi càng thấy tự hào về dân tộc Nga, vì người sáng lập ra khoa học 

sáng tạo lại là một người Nga. Thử hỏi sau n{y, có nước tư bản nào sẽ đ{o tạo cho 

nước ta một đội ngũ c|n bộ KH-KT như Liên Xô đ~ từng đ{o tạo, cho dù sau này có 

thể có một số ý kiến này khác. 

Theo suy nghĩ của tôi, bất cứ một người nào nhìn nhận vấn đề một cách khách 

quan đều thấy môn học này cần thiết cho tất cả mọi người. 

Lứa tuổi bắt đầu học môn này một c|ch đầy đủ (chương trình sơ cấp) như thầy 
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giảng thì nên bắt đầu từ 15-16 tuổi. 

Với những lứa tuổi ít hơn, có thể có những phần c{i đặt thêm vào cùng với 

những môn kh|c dưới dạng c|c b{i đọc thêm, các giờ ngoại khóa. Với các em nhỏ có 

thể giáo dục qua tranh vẽ, qua trò chơi. Điều quan trọng là làm cho các em tự tin vào 

khả năng s|ng tạo của bản thân, trân trọng ý tưởng của người khác cho dù nó có vẻ 

xa vời. 

Môn n{y cũng cần được phổ biến cho cha mẹ học sinh các cấp, nhất là cha mẹ 

học sinh cấp dưới (cấp II) vì họ sẽ tạo một áp lực đ|ng kể cho việc tuyên truyền môn 

học này. 

Đối tượng đặc biệt quan trọng l{ đưa môn học n{y v{o chương trình của các 

trường cao đẳng sư phạm v{ sư phạm. Việc này phải được tiến hành càng sớm càng 

tốt, thậm chí nếu được tiến hành ngay từ bây giờ l{ cũng đ~ hơi muộn vì từ việc học 

và áp dụng được môn này từ thầy cô chuyển giao đến học trò đòi hỏi một thời gian 

d{i, v{ đầu tư nhiều công sức, tiền của, không phải bỗng nhiên m{ có được. 

Tất nhiên, c|c kĩ sư, công nh}n, nông d}n (có trình độ nhất định) luôn luôn phải 

l{ đối tượng quan trọng của môn học này. 

Tôi sẽ là một tuyên truyền viên tích cực để vận động mọi người tham gia các 

khóa học về “Phương ph|p luận sáng tạo”. 

Theo tôi, mục đích cao nhất của thầy là: 

- “Đổi máu dân tộc” như tôi đ~ nói ở trên 

- Làm cho dân tộc Việt Nam không những gi{u hơn m{ còn có thể ngẩng cao đầu 

với các dân tộc khác. Bởi vì cái giàu của ta sẽ được dựng x}y trên cơ sở của lao động 

sáng tạo, chứ không phải là do bóc lột t{i nguyên hay do có nh}n công lao động rẻ 

mạt. 

Cuối cùng tôi muốn nói lời cảm ơn s}u sắc nhất đối với thầy Phan Dũng. 

       Hà Nội, ngày 15/01/1999 

 Trần Minh Dũng (phó ch|nh thanh tra, Bộ khoa học, công nghệ và môi 

trường (nay là Chánh thanh tra Bộ khoa học và công nghệ), học khóa 126): 

Cho đến ng{y hôm nay, tôi đang phải tự trách mình “sao mình đến với môn học 

này – hay nói chính xác là một ngành khoa học này chậm đến thế, mặc dù nó 

(Phương ph|p luận sáng tạo – PPLST) đang tồn tại và phát triển trong suốt 22 năm 

qua”. Nhất là từ năm 1990 khi mình trở thành cán bộ của một Bộ quản lý nh{ nước 

về mặt khoa học-công nghệ của đất nước, thì điều đó thật l{ đ|ng tr|ch khi mình 
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không có chút thông tin nào về nó. Ngay cả khi ghi tên chính thức tham gia khóa học, 

mình vẫn chưa hình dung hết môn học này dạy về cái gì? chỉ đơn giản mình là cán bộ 

quản lý nh{ nước, vấn đề cần phải ra quyết định, giải quyết rất cần thiết với mình và 

môn học này chắc dạy mình một số kinh nghiệm “giải quyết vấn đề và ra quyết định”. 

Nhưng b}y giờ mình mới thấy mình ấu trĩ trong suy nghĩ: không thể suy diễn nội 

dung qua một tiêu đề. Vấn đề như mình nghĩ chỉ là một phạm vi quá nhỏ bé so với 

những gì m{ “Phương ph|p luận sáng tạo” m{ mình đ~ được tiếp thu qua khóa học – 

khóa 126. Không như những khóa học khác, khóa học n{y đ~ thực sự thu hút, lôi 

cuốn tôi ngay từ những khái niệm ban đầu. Nó trở nên rất vĩ đại như những gì nó sẽ 

đem lại cho nhân loại trong “m{n hình” tương lai khi nh}n loại bước v{o “l{n sóng 

thứ 4” v{ cũng rất thiết thực trong đời thường cho bất cứ ai, ở trình độ nào, làm bất 

cứ việc gì trong đời sống h{ng ng{y đều có thể “s|ng tạo” để đưa ra lời giải có hiệu 

quả nhất, lời giải đúng trước các vấn đề nảy sinh của cuộc sống khi được trang bị 

phương ph|p tư duy của môn học này. Nó giảm hẳn những chi phí vô ích về năng 

lượng, của cải vật chất v{ đặc biệt về mặt thời gian của những quyết định mang tính 

“mò mẫm” của phương ph|p “thử v{ sai”, để có được sự tư duy định hướng theo 

hướng tiến tới “hệ lý tưởng”. Chúng ta chỉ thực sự hoang mang, bế tắc, thiếu tự tin 

khi gặp quá nhiều vấn đề phức tạp mà mình không biết giải quyết nó như thế nào. 

Nhưng môn học n{y đ~ cho tôi một niềm tin v{o tương lai của nhân loại nói chung và 

dân tộc Việt Nam ta nói riêng và sự tự tin trong cuộc sống h{ng ng{y để sẵn sàng 

đón nhận c|c “vấn đề”, “b{i to|n” m{ mình sẽ gặp và sẽ phải giải quyết. Tự kiểm điểm 

lại một số “vấn đề” m{ mình đ~ giải quyết vừa qua, có “vấn đề” cơ bản mình đ~ vận 

dụng c|c “thủ thuật” nhưng chỉ là bằng cảm tính chủ quan v{ chưa theo một qui 

trình nào. Nó đến hoàn toàn bộc phát và mình không thể gọi tên ra được nó. Có “vấn 

đề” mình phải tự trách, giá mình biết sớm môn học này thì có lẽ mình đ~ không bao 

giờ giải quyết như vậy. Tất nhiên, tôi cần có thời gian để thực sự “tiêu hóa” những 

kiến thức mà môn học đ~ đem lại cho mình, để thực sự biến nó thành của mình, áp 

dụng thường xuyên trong cuộc sống h{ng ng{y để có thể phấn đấu “siêu tho|t” được. 

Cả vấn đề thách thức lớn mà mình phải nỗ lực phấn đấu rất lớn. Nhưng tôi tin l{ tính 

“ích lợi” khi |p dụng giải quyết hiệu quả một vấn đề sẽ là nguồn cổ vũ lớn lao đối với 

tôi để vượt qua “trạng th|i” n{y. V{ hiện tại, tôi cũng đang cố gắng “truyền” những 

gì m{ mình đ~ biết về môn học này cho vợ, con và những người thân xung quanh tôi 

để giúp họ có cơ hội hiểu về môn học này và tiếp cận được những gì m{ trong điều 

kiện, hoàn cảnh họ chưa thể theo học được môn học này. 

Tôi rất mừng khi được biết, thế giới cũng mới thực sự bắt đầu bước vào ngành 

khoa học n{y, trong đó có Việt Nam. Hơn nữa TRIZ v{ ARIZ đang l{ trường phái rất 
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mạnh trên thế giới. Trong khi đó chúng ta lại được tiếp thu chính thống ngành khoa 

học này từ người khai sinh ra nó. Song cũng nhìn thấy sự thách thức to lớn và cảm 

thấy thật “sốt ruột” khi thời cơ đ~ có m{ ta không biết nắm bắt thời cơ, giành lại 

những gì mà dân tộc ta đ~ phải chiụ đựng để chống lại những cuộc chiến tranh xâm 

lược phi lý, sự đói nghèo, lạc hậu v{ nguy cơ tụt hậu. Chúng ta chỉ có thể đi tắt, đón 

đầu để chống nguy cơ tụt hậu. Nhưng đi tắt như thế n{o? Đón đầu gì, đón đầu ở trình 

độ quốc gia nào?. Phải chăng - Phương ph|p luận sáng tạo: TRIZ-ARIZ đ~ chỉ ra con 

đường, thời cơ cho chúng ta thực hiện được vấn đề đó. Tất nhiên, chúng ta đều hiểu, 

về cơ bản hiện nay với công cụ TRIZ và ARIZ chúng ta có thể cùng xuất phát với họ 

(ngay cả Mỹ, Nga…) song không có nghĩa l{ sẽ cùng về đích. Nhất là khi họ đang quan 

tâm và phát triển với tốc độ “vũ b~o” còn ta đang chuyển động với vận tốc của người 

đi bộ. Điều đó lại dẫn đến nguy cơ tụt hậu mới. Thời cơ đến và mục tiêu đ~ rõ m{ 

chúng ta không biết tận dụng thời cơ thì thật là một vấn đề lớn của dân tộc. Mỗi 

chúng ta, mỗi người học từ khi may mắn biết được “công cụ” n{y h~y chứng minh nó 

trong công việc, cuộc sống hàng ngày – h~y nh}n nó trong điều kiện có thể để TRIZ và 

ARIZ đi v{o cuộc sống mọi người, mọi lứa tuổi, thực sự đem lại hiệu quả cho xã hội, 

cho đất nước nhiều hơn. 

Nh}n đ}y, xin b{y tỏ lòng biết ơn đối với gi|o sư Phan Dũng, một trong những 

người có may mắn l{ môn đệ đầu tiên của G.S. Altshuller người đặt nền móng cho 

thuyết TRIZ v{ đang có những nỗ lực truyền bá TRIZ tại Việt Nam. Lòng nhiệt tình, ý 

chí của thầy thực sự l{m chúng tôi ngưỡng mộ và kính phục. Xin cảm ơn thầy những 

gì thầy đ~ truyền cho chúng tôi. Chúc thầy mạnh khỏe v{ đạt được ước nguyện cống 

hiến tất cả những gì mình có cho d}n, cho nước để có thể góp phần xây dựng đất 

nước phồn vinh – s|nh vai c|c cường quốc khác. 

 Nguyễn Việt Hòa (cán bộ nghiên cứu, Ban nghiên cứu phát triển, Viện 

nghiên cứu chiến lược và chính sách khoa học, công nghệ, Bộ khoa học, công nghệ 

v{ môi trường, học khóa 126): 

Những thu hoạch mới & có giá trị: 

- Em theo học lớp “Phương ph|p luận sáng tạo” vào ngày 5.1.1999 tức là muộn 

một ngày và hôm em học l{ chương 3: Một số kiến thức cơ sở của môn học, song dù 

muộn một hôm em thấy mình đ~ rất may mắn được học thầy Phan Dũng. 

Trong 7 chương m{ thầy dạy không có chương n{o em đ~ được học trước đ}y 

một cách khoa học theo đúng nghĩa. Vì vậy toàn bộ khóa học sơ cấp n{y đều là những 

điều mới mẻ đối với em. 

- Trước đ}y em cảm thấy có những vấn đề mà mình không sao tiếp cận được để 
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giải quyết công việc một cách tốt hơn, nhưng sau khi học xong khóa sơ cấp này em 

thấy mình tự tin hơn v{ không còn l{m việc một cách mò mẫm nữa. 

- Em là một nghiên cứu viên trẻ, tuổi nghề chưa cao vì vậy để chứng minh cho 

những vấn đề mới mẻ là rất quan trọng, cũng như phản bác lại những quan điểm sai 

lầm. Khóa học n{y đ~ giúp em từ chỗ còn đang lúng túng đi đến khẳng định được 

điều mình cần chứng minh. 

Những điều mà em sẽ áp dụng: 

- Cho bản thân: em sẽ thay đổi lại toàn bộ tư duy trước đ}y m{ em đ~ được học, 

bởi với tư duy như trước đ}y thì có lẽ đến lúc n{o đấy em phải xếp bút để đi l{m nghề 

khác. 

- Với những người xung quanh: với con em, ch|u được 11 tháng tuổi đ}y l{ điều 

may mắn để em giúp ch|u tư duy một cách khoa học trước khi ch|u đến trường. Còn 

chồng em, anh ấy là một kiến trúc sư em sẽ giúp anh ấy có nhiều c|ch để sáng tạo. 

Môn học này theo em cần phải được dạy ngay tại c|c trường mẫu giáo, tiểu học, 

trung học, trường phổ thông, đại học, cao học, c|c lĩnh vực của đời sống v.v.. Theo em 

môn học này cần được phát triển rộng rãi và phổ cập cho tất cả mọi ngành, nghề. 

- Để môn học n{y được truyền tới mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi khi mà hiện nay các 

nh{ l~nh đạo chưa cho phép phổ cập trên phạm vi toàn quốc thì theo em cách tốt 

nhất nên dạy cho tất cả các bà mẹ, sinh viên, học sinh v.v… Vì chính họ đang giữ và 

nuôi những mầm tương lai cho d}n tộc. 

Các giảng viên & Trung tâm nên có nhiều khóa giảng dạy hơn nữa ở Hà Nội, các 

tỉnh, thành trong cả nước. 

Nguyện vọng của em cũng như gia đình l{ được tiếp tục học các khóa học của 

Trung tâm. 

 Nguyễn Ngọc Dung (nghiên cứu viên, Viện nghiên cứu chiến lược và 

chính sách khoa học và công nghệ, Bộ khoa học, công nghệ v{ môi trường, học khóa 

126): 

Sau khi tham dự lớp học Phương ph|p luận sáng tạo (PPLST) tôi đ~ nhận ra 

rằng ngay trong việc suy nghĩ của mình cũng cần phải có phương ph|p chứ không 

riêng gì việc học, việc ăn uống m{ tôi đ~ được học. Qua môn học này thầy Phan Dũng 

đ~ giúp cho tôi nhìn nhận vấn đề một c|ch đơn giản và có logich, và mọi thứ đều có 

quy luật và thấy môn triết học gần gũi với cuộc sống hơn. Trước đ}y gặp một vấn đề 

n{o đó tôi thường băn khoăn không biết nên giải quyết vấn đề từ đ}u, nhưng ngay 
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sau khi tham dự hai buổi của khoá học n{y tôi đ~ nhận ra mình có khả năng giải 

quyết vấn đề một cách mạch lạc và sáng suốt hơn trước. Ví dụ như việc ứng xử ngay 

với mọi người trong cùng cơ quan. Đ~ có lúc tôi thuyết phục đồng nghiệp nên chuyển 

hướng nghiên cứu sang cùng hướng với tôi nhưng nhất định chị ta không đồng ý. Tôi 

cho rằng mình còn ít tuổi nên bị người kh|c coi thường là trẻ con. Nhưng sau khi học 

bài của thầy tôi nhận ra mỗi người đều có tính ì tâm lý, nếu như mình cố gắng thuyết 

phục thì sẽ thay đổi được tính ì đó. Ngay cả mình cũng có tính ì đó nên mình vẫn phải 

cố gắng thuyết phục chính mình, như mình là một người khác vậy. 

Ai cũng có c|c nhu cầu riêng của người đó nên có thể họ l{m như vậy để họ thoả 

mãn nhu cầu của họ còn mình có nhu cầu của riêng mình, thì mình cũng phải làm các 

việc để thoả mãn nhu cầu của mình. Chúng tôi có tiến hành làm một đề tài về vấn đề 

sử dụng nguồn lực KH&CN. Đề tài này sẽ là một thông tin cho các nhà hoạch định 

chính s|ch l{m căn cứ cho việc ra chính sách về sử dụng nguồn lực KH&CN. Chính 

môn học của thầy đ~ giúp tôi giải được một phần nào các câu hỏi trong đề tài của tôi 

m{ trước lúc đi học tôi còn băn khoăn chưa có hướng giải quyết thoả đ|ng. Đó l{ c|c 

chính s|ch để khuyến khích đối tượng cán bộ trẻ mới được tuyển vào làm việc tại các 

cơ quan KH&CN. Điều gì khiến đội ngũ c|n bộ này sau khi làm việc một thời gian tại 

cơ quan nh{ nước, được đ{o tạo thêm về trình độ, sau đó họ lại chuyển sang làm việc 

cho c|c công ty nước ngoài hoặc liên doanh. Chính vì để thoả mãn nhu cầu của họ. 

Chính điều n{y l{m cho tôi nghĩ vấn đề chính cần thay đổi là các chính sách của Đảng 

v{ Nh{ nước nhằm khuyến khích cho các cán bộ trẻ làm việc tại c|c cơ quan nh{ 

nước là nhu cầu của họ cần được đ|p ứng, mà nhu cầu đó chính l{ đồng lương chưa 

thoả đ|ng... Còn nhiều vấn đề được tôi nhìn nhận lại theo màn hình 9 hệ của thầy đ~ 

trình bày. Và câu hỏi luôn được đặt ra trong đầu tôi là mình làm việc n{y để làm gì 

v{ m{n hình tương lai của nó sẽ ra sao nếu mình cư xử như vậy. Màn hình 9 hệ của 

thầy luôn hiện trong đầu tôi và trong khi giải quyết vấn đề gì tôi luôn quan t}m đến 

tính hệ thống của vấn đề đó. Nhất là sau khi nghe các ví dụ thầy Phan Dũng đưa ra 

rất gần với cuộc sống. Ví dụ về gia đình trí thức to{n tòng... C|ch cư xử của tôi với 

mọi người xung quanh được thay đổi và các quan niệm trước đ}y của tôi trở nên nhẹ 

nhàng, không còn khắt khe như trước. Ngo{i ra trong h{nh động, c|c động tác dứt 

khoát và ngắn gọn hơn trước. Công việc gia đình được sắp xếp lại theo trình tự của 

c|c bước theo TRIZ và vấn đề hiểu của tôi được hoàn thiện hơn. B}y giờ mỗi khi xem 

xét hay gặp một vấn đề gì tôi đều cân nhắc trước khi đặt vấn đề. Chính vì đ~ có thay 

đổi trong cách hiểu vấn đề nên các câu hỏi đưa ra v{ c|ch thức giải quyết các vấn đề 

có phần n{o kh|c trước. Tôi không nghĩ chỉ sau mười ngày mình lại có thể trở nên 

KHOA HỌC hơn trong cuộc sống và công việc tới mức như vậy. 



Giáo dục và đào tạo: xây dựng những người hạnh phúc 412 

Chính điều thú vị n{y đ~ lan ngay sang chồng tôi. Nó giúp tôi có cách khi truyền 

đạt lại kiến thức mới học được cho chồng tôi một cách mạch lạc, cách thức giáo dục 

con c|i cũng được thay đổi. Tính dự phòng được nhấn mạnh với trẻ ngay từ khi bắt 

đầu dạy trẻ làm một việc gì. Ngoài ra còn kèm thêm các ví dụ dễ hiểu làm cho trẻ 

nhận thức rõ ràng và tạo cảm xúc cho trẻ khi được giáo dục. Chính điều này là một 

thôi thúc cho các nhà giáo dục nên đưa môn học này vào ngay từ cấp phổ thông cơ 

sở, nhưng với gi|o trình đơn giản và giờ học ngắn sẽ giúp cho có được định hướng về 

hậu quả trong các công việc mình l{m. Trong chương trình “vườn cổ tích’ của VTV3 

sáng chủ nhật 4/1/1999 có một em bé g|i đ~ trả lời cô gi|o “em muốn khoẻ mạnh để 

khi giặc Pháp sang mình sẽ đ|nh nhau với chúng”, còn một bé trai khác trả lời “khi có 

giặc ngoại x}m đến em có dám ra trận không” thì “không, vì em sợ”. Nếu như chúng 

ta giáo dục cho trẻ biết mục đích của công việc chúng l{m để làm gì thì chúng sẽ chấp 

nhận công việc đó một cách tự tin hơn. Hay nói kh|c đi nếu chúng ta bật cho chúng 

thấy màn hình 9 hệ, chúng sẽ biết được chúng l{m như vậy thì tương lai của chúng sẽ 

ra sao. Điều n{y đạt kết quả giáo dục cao hơn nhiều chứ không như hiện nay chúng 

ta dạy trẻ con thành những con vẹt. 

Tôi nghĩ chúng ta nên sử dụng c|c phương tiện thông tin đại chúng, b|o, đ{i, tivi, 

nhất là internet. Lúc đầu nên là các buổi nói chuyện, sau đó trở thành các buổi thảo 

luận và các khoá học ngắn ngày... Riêng cá nhân tôi có thể liên hệ với Thư viện Hà 

Nội v{ Thư viện quốc gia để giới thiệu về chương trình n{y v{ nếu họ thấy có hứng 

thú, tôi nghĩ mình sẽ là liên lạc viên cho Trung t}m v{ thư viện để tổ chức các buổi 

nói chuyện tại thư viện. Tôi nghĩ trước khi đưa được v{o c|c trường PTCS mình nên 

đi v{o tầng lớp sinh viên. Đ}y l{ một đội ngũ trí thức trẻ, năng động và nhạy cảm với 

cái mới v{ đồng thời họ cũng sẽ thấy môn học này là một công cụ hết sức cần cho họ. 

Tôi mong muốn được tham dự các khoá học nâng cao của chương trình n{y. Tôi 

đến với môn học này hết sức tình cờ đó l{ được lãnh đạo cử đi v{ ho{n to{n không có 

nguyện vọng. Nhưng ngay buổi học đầu tiên tôi đ~ thấy mình hết sức may mắn. Tôi 

đ~ cố gắng thu xếp công việc để tham dự đầy đủ các buổi học. Chính cách say mê và 

kiên nhẫn của thầy Phan Dũng đối với môn học n{y cũng l{ một bài học quý báu cho 

tất cả học viên tham dự lớp học. Thầy đ~ h}m nóng lại trong tôi trí tiến công vào 

công việc học tập và tính kiên trì bền bỉ hiếm có của thầy gi|o trong giai đoạn hiện 

nay, khi mà các nhà giáo của chúng ta gần như bị lãng quên. 

 Trần Thu Lan (trưởng phòng hợp tác quốc tế, Trung tâm thông tin quốc 

gia, Bộ khoa học, công nghệ v{ môi trường, học khóa 126): 

Khi nhận được công văn của Trường Nghiệp vụ Quản lý thông báo về việc tổ 
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chức lớp học "Phương ph|p luận sáng tạo" v{ sau khi đọc chương trình của khoá học 

tôi còn có khái niệm rất mơ hồ về môn học n{y v{ hơi ngại vì học 10 ngày. Do trong 

thời gian này công việc của tôi cũng không đễn nỗi bận lắm nên tôi quyết định cứ thử 

đi học xem sao, nếu thầy giảng chán thì sẽ không đi học nữa. Thậm chí, tuy đ~ quyết 

định như vậy nhưng buổi sáng thứ hai, khi đến cơ quan thấy còn nhiều việc phải làm, 

tôi cũng hơi ngập ngừng và phải cố gắng thắng sức ì để đi đến lớp. Thật may là ngay 

những lời mở đầu của thầy và 3 tiết học buổi s|ng đ~ cuốn hút tôi, giúp tôi ý thức 

được tác dụng của môn học n{y. Tôi đ~ cố gắng bố trí thời gian để theo học lớp được 

đầy đủ. Trong khi học có lúc tôi cảm thấy hơi xấu hổ vì dù sao mình cũng ra công t|c 

nhiều năm, lại làm việc ở Trung tâm thông tin quốc gia mà lại không biết đến sự tồn 

tại của môn học "phương ph|p luận sáng tạo", một môn học rất có ích cho công tác 

quản lý. Các bài giảng của thầy Dũng đ~ mang đến cho tôi nhiều kiến thức mới như: 

hệ thống v{ tư duy hệ thống, các thủ thuật (nguyên tắc) cơ bản, c|c phương ph|p 

tích cực ho| tư duy s|ng tạo, nhất là phương ph|p n~o công, lý thuyết TRIZ v{ sơ đồ 

khối ARIZ-85. Thực ra, trước đ}y tôi cũng đ~ nghe một số người nói về lý thuyết hệ 

thống v{ phương ph|p n~o công nhưng chưa ai giải thích rõ r{ng v{ đơn giản như 

thầy Dũng m{ vẫn kh|i qu|t được vấn đề. Phương ph|p dạy của thầy rất hay, ngôn 

ngữ trong sáng, giải thích rõ ràng các thuật ngữ, lấy các ví dụ minh họa từ c|c lĩnh 

vực khoa học, xã hội khác nhau làm các tiết học trở nên sinh động và nhẹ nhàng. 

Ngay sau hôm học đầu tiên tôi đ~ mang những kiến thức thu nhận được về áp dụng 

luôn vào việc quan s|t phương ph|p học của con gái và nhắc lại một số câu thầy đ~ 

nói trên lớp để giảng giải cho con nghe. 

Trong quá trình học tôi nhìn thấy rõ r{ng hơn b{i to|n m{ hiện nay cơ quan tôi 

phải giải quyết và tin là mình cùng với c|c đồng nghiệp sẽ tìm ra lời giải. Thấy tôi đi 

học chăm chỉ (tôi l{ người hay trốn họp) nhiều người hỏi tôi học cái gì? có hay 

không? v{ để l{m gì? Tôi nói rõ chương trình học cho mọi người nghe và rất nhiều 

người tiếc là biết chậm qu| nên không tham gia được. Còn khi mọi người hỏi tôi về 

cảm tưởng thi tôi đ~ trả lời là "khi học môn này tôi cảm thấy mình trở nên tốt hơn, 

không cảm thấy bực tức khi có ngưòi phản bác lại ý kiến của mình và thấy mình 

nâng hẳn trình độ suy luận của mình". Tôi chưa biết là tôi sẽ có kết quả cụ thể gì 

nhưng tôi tin chắc rằng tôi sẽ: 

1. Làm việc có khoa học và hệ thống hơn; 

2. Tiết kiệm được thời gian trong việc giải quyết các công việc hàng ngày 

3. Cố gắng truyền đạt một phần kiến thức của môn học cho con g|i để giúp cháu 

tự tin hơn trong cuộc sống và giúp cháu sống có ích hơn. 
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4. Luyện tập cho bản thân và con cái khả năng quan s|t để tự đặt, hiểu và giải 

các bài toán trong mọi trường hợp. 

Sau khi học xong khoá học tôi nghĩ l{ việc giảng dạy về tư duy nên được đưa v{o 

trong chương trình cho c|c ch|u từ mẫu giáo là tốt nhất hoặc ít nhất l{ nên đưa v{o 

chương trình của năm đầu tiên của bậc đại học. 

Xin ch}n th{nh c|m ơn thầy Phan Dũng đ~ cung cấp cho tôi và các học viên một 

c|ch tư duy mới đầy tính khoa học. Rất mong được là học sinh của thầy một lần nữa. 

 Nguyễn Mai Qu}n (phó ch|nh văn phòng, Văn phòng Hội đồng đ|nh gi| 

trữ lượng khoáng sản, Bộ khoa học, công nghệ v{ môi trường, học khóa 126): 

Sau thời gian theo học khóa sơ cấp “Phương ph|p luận sáng tạo” tôi có một số 

suy nghĩ như sau: 

Đầu tiên, khi nhận được công văn của Trường nghiệp vụ quản lý thông báo mở 

lớp học về “Phương ph|p luận sáng tạo khoa học - kỹ thuật giải quyết vấn đề và ra 

quyết định” cơ quan chúng tôi vẫn cho rằng môn học này phù hợp với Cục sở hữu 

công nghiệp, đơn vị quản lý sáng chế, ph|t minh hơn l{ với chúng tôi. Cơ quan nơi tôi 

công tác thấy có thể sắp xếp thời gian cho tôi nên đ~ cử tôi theo học khóa này. Ngày 

khai giảng đầu tiên, do bận công việc nên tôi không đến Trường được. Ngày tiếp theo 

đến lớp học tôi vẫn suy nghĩ đ}y l{ môn học xa lạ với chuyên ngành hẹp mà tôi đ~ 

được đ{o tạo. Nhưng rồi dần dần, những bài giảng của thầy Dũng cứ cuốn hút tôi, 

tạo ra sự hứng thú trong nghe giảng. Từ những cái rất đời thường, thầy đ~ giúp 

chúng tôi nhận thức được c|ch suy nghĩ v{ đặt vấn đề một cách hệ thống và phải chú 

ý đến chi tiết tưởng chừng như vụn vặt nhất, nhưng lại quan trọng nhất mà chúng ta 

thường bỏ qua một cách ngẫu nhiên do tính ì tâm lý, mà tự chúng ta cũng không 

nhận ra được. Mặc dù thầy mới chỉ cung cấp cho chúng tôi những kiến thức cơ bản 

nhất nhưng tôi tin chắc rằng, những c|i đó giúp chúng tôi xem xét vấn đề một cách 

đa dạng hơn, chắc chắn hơn v{ có được định hướng tốt hơn để có cách giải quyết vấn 

đề tốt hơn. 

Những điều đ~ học được ở thầy Phan Dũng tôi mong muốn sao cho bản thân vận 

dụng một cách trôi chảy trong cuộc sống hàng ngày rồi mới nghĩ tới việc thuyết phục 

người thân và những người khác. 

Môn học này cần được phát triển rộng rãi ở nước ta, mọi người đều có thể theo 

học môn này, miễn là hiểu và vận dụng kiến thức đ~ học vào công việc v{ đời sống 

hàng ngày, tạo ra động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước. 

Tôi mong muốn môn học n{y được phổ biến rộng rãi ở nước ta, giúp cho nhân 
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d}n ta, đất nước ta nắm bắt tốt quy luật của sự tiến hóa, định hướng được con 

đường đi lên CNXH của chúng ta, giúp chúng ta suy nghĩ, nhận thức đúng đắn, sáng 

tạo nhiều ý tưởng táo bạo để đưa đất nước ta tiến kịp v{ vượt cả những nước công 

nghiệp phát triển hiện nay. 

      Hà Nội, ng{y 15 th|ng 01 năm 1999 

 Nguyễn Thu Thảo (tiến sỹ, trưởng phòng xử lý tài liệu, Trung tâm thông 

tin quốc gia, Bộ khoa học, công nghệ v{ môi trường, học khóa 126): 

Một trong những chức năng quan trọng nhất của cơ quan chúng tôi l{ đảm bảo 

thông tin cho các nhà khoa học và quản lý. Trong đó, mức độ cao nhất của công việc 

l{ đảm bảo thông tin hỗ trợ ra quyết định. 

Theo ý kiến riêng của tôi thì chúng tôi chưa l{m được mức độ cao nhất này, vì 

thiếu phương ph|p luận cần thiết, mặc dù hiện nay đ~ có thể thấy rõ nhu cầu cấp 

bách của xã hội về vấn đề này. Bản thân tôi rất băn khoăn về điều nói trên, vì tôi cho 

rằng trong tương lai gần, nếu chúng tôi không tiến bộ thì chỗ đứng của chúng tôi 

trong xã hội khó có lý do tồn tại và liệu có ai g|nh v|c được nhiệm vụ này hay không? 

Ngoài công việc chung nói trên, riêng tôi còn tham gia thỉnh giảng về chuyên 

ngành thông tin-tư liệu cho sinh viên đại học và học viên cao học, cũng như cho nhiều 

cán bộ thông tin trong c|c cơ quan thông tin. Trong công việc này, tôi luôn nhận thấy 

hầu hết các học viên đều có ấn tượng sai lầm (nhưng lại rất sâu sắc) rằng các hệ 

thống thông tin (mà chúng tôi đang x}y dựng và hoàn thiện) là một bài toán chuẩn, 

với lời giải chuẩn, có sẵn, và chỉ cần làm theo một cách máy móc. Tôi hiểu rằng ấn 

tượng n{y được tạo thành từ khi đi học, cũng như trong qu| trình l{m việc theo một 

nề nếp có tính ì tâm lý cao. 

Trong bất cứ khóa giảng nào của tôi, tôi đều cố gắng xóa ấn tượng nói trên. Tuy 

nhiên, trong phạm vi một chuyên môn cụ thể (ngành thông tin), có vẻ như tôi không 

l{m được gì nhiều, v{ cũng luôn băn khoăn về chuyện này. 

Vì vậy khi nhận được công văn chiêu sinh của Bộ khoa học, công nghệ và môi 

trường cho lớp “Phương ph|p luận sáng tạo… ra quyết định”, tôi hiểu ngay rằng đ}y 

đúng l{ điều tôi cần, để đ|p ứng “nhu cầu cấp b|ch” (nói theo ngôn ngữ của môn 

học) của tôi. 

Sự truyền đạt của gi|o sư Phan Dũng không những chứng tỏ kiến thức uyên 

thâm của Thầy trong hầu hết c|c lĩnh vực khoa học-kỹ thuật, mà còn thể hiện khả 

năng sư phạm tới mức độ nghệ thuật của Thầy. Thầy đ~ l{m cho một môn học có tính 

trừu tượng và khái quát hóa cao trở nên nhẹ nhàng, cụ thể, gần gũi với cuộc sống 
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hàng ngày, thậm chí, rất hóm hỉnh. 

Không còn nghi ngờ gì nữa, môn học “Phương ph|p luận sáng tạo” l{ hết sức cần 

thiết cho bất kỳ ai, trong đó có tất cả các học viên của tôi, v{ hơn nữa đặc biệt là đối 

với những người có “vùng ảnh hưởng” lớn trong xã hội. Đó l{ c|c nh{ quản lý xã hội. 

Bản th}n tôi đ~ thu được rất nhiều điều bổ ích cho cuộc sống và công việc. Tôi coi 

đ}y l{ phương ph|p luận chung nhất cho mọi hoạt động, và dứt khoát sẽ được áp 

dụng hữu hiệu vào hoạt động thông tin của chúng tôi. Tôi sẽ nghiền ngẫm sâu thêm 

để biết cách chuyển tư duy về giải pháp cho các bài toán kỹ thuật vào thành giải 

pháp cho các bài toán xã hội nữa, để tương ứng với nhiệm vụ của cơ quan tôi l{ hỗ 

trợ ra quyết định. 

Không những thế, chỉ sau thời gian ngắn ngủi của khóa học, tôi còn được chịu 

một t|c động lớn của nghệ thuật sư phạm của Thầy Dũng: Tôi học tập phương ph|p 

diễn đạt của Thầy khi giảng bài. 

Được học khóa học này, tôi thấy mình rất may mắn. Tôi đ~ học được cách suy 

nghĩ, đ|ng lẽ điều may mắn đó phải đến sớm hơn. 

Vì vậy, tôi tha thiết mong muốn rằng tất cả mọi người đều được học môn học 

n{y để sớm khắc phục tính ì t}m lý do môi trường giáo dục cũng như nề nếp làm việc 

thụ động hiện nay đem lại, hoặc ngăn ngừa trước những điểm yếu n{y để nó không 

xảy ra. Con người cần biết môn học n{y để phát huy tiềm năng trí tuệ và tính quảng 

đại của mình tốt hơn. 

Công việc này cần phải được mở rộng ở mức vĩ mô (quốc gia) và cần phải được 

hỗ trợ bằng các chính sách cụ thể. Tôi tin rằng bằng c|ch đó có thể làm cho nhiều 

vấn đề phức tạp hiện nay trong xã hội được tự động giải quyết theo. 

Tôi rất biết ơn gi|o sư Phan Dũng v{ những người đ~ tạo điều kiện tốt cho khóa 

học. 

          Hà Nội, 15.1.1999 

 Nguyễn Ho{ng Dũng (Sở KH CN&MT Sóc Trăng, học khóa 162): 

Lớp Phương ph|p luận sáng tạo do thầy Phan Dũng giảng dạy giúp tôi: 

- Mở rộng tầm nhìn, đ|nh gi| sự vật và vấn đề có logic, đầy đủ hơn, chặt chẽ hơn. 

Hiểu rõ hơn về sự thống nhất của thế giới. Không còn mơ hồ về quan điểm. 

- Suy nghĩ v{ giải quyết vấn đề một cách khoa học, khách quan, khi ra một quyết 

định nào dù nhỏ hay lớn không phải theo thói quen mà phải có cơ sở, nhất là quyết 

định đó không g}y ảnh hưởng xấu cho người khác, cho bản thân. 
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- Biết hoạch định được hướng tương lai 

- Loại được tính ì. 

- Hệ thống hóa các vấn đề khi cần giải quyết để đưa ra quyết định đúng nhất, 

hiệu quả nhất. 

Bước đầu tôi đ~, đang v{ dự định áp dụng những điều đ~ học được vào cuộc 

sống đời thường, h{ng ng{y trong gia đình, việc làm ở cơ quan để giải quyết công 

việc từ nhỏ đến lớn. Tạo thói quen theo phương ph|p luận sáng tạo bất cứ lúc nào, 

dù vấn đề nhỏ đến đ}u, đồng thời không quan trọng quá các vấn đề. Luôn tìm cách 

giải quyết vấn đề v{ không xem thường ý tưởng của người khác. Luôn tạo điều kiện 

cho ý nghĩ của những người xung quanh biến thành hiện thực. 

Môn học này cần phải phát triển ở nước ta trên mọi lĩnh vực, cần phải đưa ngay 

v{o chương trình gi|o dục hẳn hoi. 

Mọi người cần phải học tập vì nó giúp ích cho tất cả mọi người không phân biệt 

lớn hay nhỏ, cương vị n{y hay cương vị kh|c, lĩnh vực hoạt động n{y hay lĩnh vực 

hoạt động khác, môn học chung nhất cho mọi lĩnh vực. 

Môn học này có thể bắt đầu ngay cho các lớp mẫu gi|o, nhưng tốt nhất bắt đầu 

từ lứa tuổi phổ thông cơ sở (ngay từ lớp một) vì ở lứa tuổi n{y đ~ bắt đầu giải quyết 

vấn đề đặt ra cần có logic. 

Để giúp môn học phát triển bản thân cần trau dồi thêm môn học n{y để từ đó 

bản thân có thể hướng dẫn lại cho người khác hoặc truyền bá rộng rãi cho mọi 

người thấy được lợi ích mang lại từ môn học này. 

 Nguyễn Mạnh Hùng (Sở KH CN&MT Quảng Ngãi, học khóa 162): 

Là một cán bộ quản lý, hàng ngày luôn có nhiều vấn đề phát sinh trong công tác 

tổ chức điều hành bộ m|y để thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị một cách có 

hiệu quả. Tuy đ~ được đ{o tạo cơ bản ở trường đại học v{ đ~ tham gia một số lớp bồi 

dưỡng về công tác quản lý nh{ nước, quản lý doanh nghiệp. Song trong thực tế vẫn 

còn lúng túng trong việc ra quyết định, điều này gây ảnh hưởng đến công tác chung 

của đơn vị, thậm chí gây hậu quả. Vì vậy qua lớp bồi dưỡng về “Phương ph|p luận 

sáng tạo”, bản thân thấy rằng có những vấn đề trước đ}y mình gặp phải nếu đ~ được 

trang bị về kiến thức “phương ph|p luận sáng tạo” thì chắc chắn hiệu quả giải quyết 

công việc sẽ cao hơn v{ sẽ không có những sai lầm trong khi ra quyết định. 

Lớp học đ~ giúp bản th}n có được một phương ph|p l{m việc tốt hơn khi gặp 

những bài toán (vấn đề) đó l{ việc xem xét vấn đề một cách khoa học đảm bảo tính 



Giáo dục và đào tạo: xây dựng những người hạnh phúc 418 

logic, theo thứ tự ưu tiên để lựa chọn giải pháp tối ưu giải quyết bài toán. Cũng qua 

lớp học này bản thân càng thấy rõ hơn những vấn đề lâu nay bản thân ngộ nhận sẽ 

khắc phục được như tính ì về t}m lý, cũng như có t|c động tốt đến ý thức sáng tạo để 

nảy sinh nhiều ý tưởng trong giải quyết công việc. Thông qua đó để bản thân làm thế 

nào chọn đường truyền tốt nhất, ít tiêu tốn năng lượng, ph|t huy được nội sinh, nhất 

là nguồn “năng lượng trời cho” để có thể giải quyết vấn đề, m{ không phương hại 

đến xung quanh, đến môi trường. Ngoài ra qua lớp học bản thân thấy rằng cần phải 

áp dụng “Lý thuyết giải các bài toán sáng chế” TRIZ nhằm giải quyết tốt những nhu 

cầu của cá nhân và cộng đồng. Để l{m được điều n{y thì trước hết bản thân phải rèn 

luyện bản th}n để thực hiện được trình tự “sơ đồ khối TRIZ”, để giải những bài toán 

chuẩn. Bên cạnh đó cũng cần nắm chắc và vận h{nh “Algôrit giải các bài toán sáng 

chế” không chuẩn, nhằm hạn chế tính ì v{ đưa ra những ý tưởng. 

Bản thân hy vọng rằng với kinh nghiệm quá khứ v{ “Phương ph|p luận sáng 

tạo” vừa mới được thầy Phan Dũng trang bị sẽ tương hợp trong quá trình công tác 

trong thời gian đến và nhờ lớp học bản thân sẽ có những thay đổi c|ch nghĩ c|ch l{m 

để đạt hiệu quả hơn. 

Trước đ}y trong qu| trình công t|c bản th}n cũng đ~ có sử dụng một số nội 

dung của phương ph|p giải quyết công việc. Nhưng những nội dung này hoặc do tích 

lũy từ kinh nghiệm công tác của bản thân hoặc của người kh|c, nhưng không hiểu 

thấu đ|o, đầy đủ cũng như không được logic, hệ thống m{ thường rời rạc, do đó hiệu 

quả không cao v{ đ~ tạo ra sức ì về tâm lý. Từ đ}y dẫn đến sự thỏa mãn, thiếu tự tin, 

thiếu cơ sở khoa học khi giải quyết bài toán. 

Sau khóa học Phương ph|p luận sáng tạo điều chắc chắn bản thân sẽ cố gắng 

từng bước áp dụng v{o công t|c để dần dần trở thành thói quen trong khi giải quyết 

vấn đề. Từ đó tạo ra một phương pháp quan hệ phản hồi và giải quyết vấn đề trong 

đơn vị theo hướng “phương ph|p luận sáng tạo” nhằm nâng cao hiệu quả công tác. 

Trước hết “Phương ph|p luận sáng tạo” l{ một môn khoa học. Vì vậy nó phải 

được coi như l{ một bộ môn khoa học như c|c bộ môn khoa học kh|c. Do đó chúng ta 

cần phải đầu tư để sớm đưa nó v{o nội dung đ{o tạo m{ trước hết là ở c|c trường 

đại học, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề. 

Trong điều kiện đất nước ta đang qu| trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và hội nhập nền kinh tế thế giới, đòi hỏi sự lao động sáng tạo c{ng cao để có thể 

tiếp cận với sự phát triển c|c nước. Vì vậy việc giới thiệu về “Phương ph|p luận sáng 

tạo” l{ nhiệm vụ cấp b|ch m{ Đảng v{ Nh{ nước cần quan tâm. Chỉ có sáng tạo 

trong lao động thì chúng ta mới có những sản phẩm mới, năng suất cao, chất lượng 
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tốt, giá thành rẻ, thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng, có khả năng cạnh tranh trong 

nền kinh tế hội nhập, đem lại lợi nhuận cao cho người lao động, cho nền kinh tế nước 

nhà. 

Theo c| nh}n tôi thì “Phương ph|p luận sáng tạo” có thể tổ chức đ{o tạo cho 

mọi đối tượng từ trẻ em đến người già, từ cán bộ khoa học, kỹ thuật đến công nhân, 

nông dân, từ các nhà quản lý doanh nghiệp đến các nhà quản lý nh{ nước, các chính 

trị gia, các tổ chức đo{n thể, mọi nơi, mọi lúc, mọi lãnh vực đều cần phải có “Phương 

pháp luận sáng tạo” để giải quyết công việc tốt hơn. Tuy nhiên mỗi đối tượng cần có 

nội dung, phương ph|p dạy và học cho thích hợp. 

Để có thể sớm đưa “Phương ph|p luận sáng tạo” đến mọi người, bản th}n trước 

hết phải vận dụng v{o đời sống thực tế của mình, kế đó sẽ hướng mọi người cùng 

tham gia giải quyết vấn đề (bài toán) bằng “Phương ph|p luận sáng tạo” bằng thuật 

to|n “lan truyền”. 

Quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở đất nước ta hiện nay đòi hỏi 

cần phải phát huy nội lực kết hợp với sử dụng ngoại lực một cách có hiệu quả (tương 

hợp), vì vậy nếu “Phương ph|p luận sáng tạo” được mọi người vận dụng thì quá 

trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ diễn ra nhanh chóng v{ đem lại hiệu quả cao. 

Vì vậy nó đóng v{i trò rất quan trọng và rất cần thiết cho sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa của đất nước, mà nhất là nền kinh tế tri thức đ~, đang hình th{nh. 

 Huỳnh Ngọc Lâm (Sở KH CN&MT TP.HCM, học khóa 162): 

Qua lớp học Phương ph|p luận sáng tạo của thầy Phan Dũng, tôi có các thu 

hoạch sau: 

- Biết được hệ thống phương ph|p v{ c|c kỹ năng cụ thể giúp tôi sử dụng để 

n}ng cao năng suất và hiệu quả, tiến tới điều khiển tư duy s|ng tạo để giải quyết vấn 

đề và ra quyết định một cách nhanh chóng và chính xác. 

- Bình luận từng vấn đề và tìm cách giải quyết có phương ph|p theo môn học với 

những kiến thức đ~ có về văn hóa, khoa học, kỹ thuật, chính sách, kinh tế, xã hội…, xử 

lý thông tin v{ ra được giải pháp bằng cách sử dụng tối đa nguồn dự trữ có sẵn trong 

hệ: tài nguyên, nhân lực, công nghệ hiện có, luật lệ, chính sách. Cải tiến v{ đổi mới 

đúng qui luật để có sự phát triển đầy đủ, ổn định và bền vững. 

- Nhờ môn học này, tôi phát triển trí tưởng tượng và sẽ tạo hiệu quả hơn với tri 

thức hiện có. Môn học tạo ứng suất sơ bộ, là đòn bẩy giúp phát triển. 

- Nguyên tắc tự phục vụ được sử dụng nhiều hơn, tự th}n đ~ có thể suy nghĩ tìm 

ra được nhiều ý tưởng (bớt đi tính “ì” t}m lý) nhờ sử dụng c|c phương ph|p, thủ 
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thuật, qui luật đ~ học (nhờ phương ph|p tích cực hóa tư duy). 

- Giảm tác hại của tính “ì” t}m lý, tr|nh “định kiến”, có biện pháp dự phòng, phát 

triển nguồn dự trữ có sẵn trong hệ. 

- Sử dụng các thủ thuật giúp nhìn sự vật có hệ thống, kh|ch quan tăng tính quan 

sát, tò mò, sáng tạo, l{m tăng tính nhanh nhạy xử lý thông tin, giải quyết mâu thuẫn, 

phát hiện ý tưởng mới cải tiến có ích lợi, làm việc một cách khoa học, sáng tạo. 

- Sử dụng Algôrit ứng với từng công việc h{ng ng{y để hợp lý, tối ưu. 

- Sử dụng ARIZ-85 để giải bài toán với chi phí ít, lợi nhiều, ngừa hậu quả xấu, đổi 

mới nhanh. 

Trong gia đình, tôi có thêm những câu chuyện vui nhưng không kém phần bổ ích 

v{ có ý nghĩa s}u sắc qua các bài tập và các ví dụ. Tôi sẽ dạy con tôi cách làm bài 

luận văn thế n{o để có nhiều ý tưởng một cách nhanh chóng. 

Đối với công việc làm hàng ngày, kiến thức n{y giúp tôi nhìn được toàn diện vấn 

đề, ra quyết định nhanh chóng v{ đúng đắn. Tôi sẽ đề xuất các biện pháp cho công 

việc của tôi cũng như cho l~nh đạo để tạo ra cái mới tốt hơn, chú trọng các yếu tố: 

đầy đủ (l}u d{i, thường xuyên, nhìn tổng hợp vấn đề, toàn diện hơn), ổn định (tránh 

sai lầm đ|ng tiếc phải sửa chữa nhiều lần) và bền vững (trên cơ sở khoa học và 

phương ph|p đúng đắn, tính chất đa dạng). 

Trong qu| trình suy nghĩ giải quyết vấn đề và ra quyết định, ngoài trí nhớ tôi còn 

phải tiếp thu thông tin từ bên ngoài, tìm hiểu số liệu từ bài toán, xử lý thông tin, phát 

ý tưởng, thực hiện thử c|c ý tưởng để đưa ra lời giải đúng đắn. 

- Tăng tính nhạy bén của tư duy không bị ảnh hưởng do tính ì tâm lý mà còn 

phải xem xét các thông tin cùng với các yếu tố từ b{i to|n để đưa ra lời giải. 

- Lời giải chỉ giá trị khi thỏa mãn 9 hệ 

- Tính hệ thống, các mối liên kết đóng vai trò quan trọng cần xem xét trước khi 

ra quyết định. 

- Sử dụng hệ có sẵn tiết kiệm thời gian, công sức và vật chất. 

- Phương pháp giải quyết các mâu thuẫn và ra quyết định dựa trên nguyên tắc 

(40 nguyên tắc) và hệ thống xem xét cẩn thận, để tránh quyết định sai gây tốn kém 

(tách nhập liên tục c|c đơn vị, tỉnh, đổi tên đường quá nhiều lần…); giúp l~nh đạo khi 

muốn xem xét và ra quyết định về biện ph|p đầu tư, quy hoạch, xây dựng phải bảo 

đảm tính liên tục t|c động có ích, tránh chi phí giải bài toán nhiều. Ví dụ: tránh giải 

tỏa thổ cư sẽ tốn tiền đền bù nhiều (KTS Lê Văn Năm, KTS trưởng VP KTS trưởng 
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TP.HCM) (nguyên tắc rẻ thay cho đắt). 

Môn học cần phổ biến rộng rãi, ở nh{ trường cần dạy từ mẫu giáo trở lên. Ngoài 

ra còn nên tổ chức ở cơ quan nh{ nước, công ty, cần liên hệ c|c nước để nắm thông 

tin mới về môn học n{y v{ trao đổi phương ph|p, thông tin (nguyên tắc kết hợp). 

Mọi người đều cần kiến thức về môn học này: nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, 

nh{ l~nh đạo, thậm chí nên phổ biến cho tổ dân phố để phát huy rộng rãi hiệu quả 

(hiệu ứng lan tỏa). 

Về giáo dục đ{o tạo cần sớm và rộng, vì việc dạy không thể tăng năng suất vượt 

kế hoạch như sản xuất, cần phổ biến môn học n{y để mọi người cùng hiểu biết, như 

thế nước ta mới phát triển kịp c|c nước tiến bộ trên thế giới (ứng suất sơ bộ). 

Nước Nhật tiến bộ do sáng tạo những công nghệ (không cần là công nghệ cao) 

và chuyển giao công nghệ cho c|c nước. Ta nên học tập kinh nghiệm này, muốn thế 

phải giáo dục môn học này cho nhiều tầng lớp. 

Muốn cho môn học phát triển phải có chính sách giáo dục đề cập vấn đề này, có 

phương ph|p t|c động cho l~nh đạo và quần chúng thấy được tầm quan trọng của 

môn học. 

- Phương ph|p giảng dạy của thầy Phan Dũng sinh động, vì l{ chuyên gia đầu 

ngành, nhiều năm nghiên cứu giảng dạy, tích lũy nhiều kinh nghiệm, thông suốt vấn 

đề, giúp học viên tiếp thu dễ, tạo mối liên kết tốt, tính tương hợp tốt. 

 Nguyễn Hữu Minh (Sở KH CN&MT Vĩnh Long, học khóa 162): 

Sau khi đọc các tài liệu và nghe thầy Phan Dũng giảng trên lớp tôi đ~ thu thập 

được rất nhiều điều bổ ích cho bản thân: nhìn nhận sự việc, đọc một mẩu thông tin 

trên b|o không đơn thuần l{ nghe để hiểu, đọc để biết mà còn liên tưởng đến tại sao 

nó lại như thế. Nó nằm ở đ}u trong “phương ph|p luận sáng tạo”, nó thuộc loại thủ 

thuật (nguyên tắc cơ bản) gì? ở phương ph|p tích cực hóa tư duy n{o? 

Môn học giúp tôi chống lại tính ì tâm lý rất tốt. Qua mấy ngày học m{ suy nghĩ, 

phát triển ý tưởng đ~ thay đổi khi thầy đưa ra b{i to|n, tình huống. Đ~ xuất hiện 

trong đầu l{ đối với sản phẩm, sự việc cụ thể có cách nào làm cho nó hoàn thiện hơn; 

lúc này nó hoàn thiện chưa? 

Môn học đ~ giúp tôi hiểu s}u hơn về các quy luật của phép biện chứng môn triết 

học, hiểu rõ hơn thế giới này là một thể thống nhất, lý thú hơn nữa l{ “Cuộc đời là 

một chuỗi các vấn đề cần giải quyết, một chuỗi các quyết định cần ra”. 

Đặc biệt là khi xem xét tính hệ thống, tư duy, bật 9 màn hình. Hiểu được rõ hơn 
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về 5 mức hiểu của một vấn đề. T}m đắc với 3 loại người. 

Trước mắt l{ đọc kỹ và suy ngẫm nhiều hơn nữa các tài liệu, các phần ghi chép ở 

lớp học cũng như c|c “b|o tường TSK” đ~ được cung cấp để hiểu sâu thêm môn học. 

Từ nay sẽ rèn luyện và thực hiện (giải bài toán, tình huống) đang l{m với các thủ 

thuật, c|c phương ph|p đ~ được trang bị vào công việc được ph}n công cũng như 

quan hệ xã hội, gia đình. 

Trong khả năng cho phép, truyền đạt các kiến thức đ~ thu được cho bạn bè, đồng 

nghiệp v{ người thân. 

Môn học cần được trang bị rộng rãi cho nhiều đối tượng ở nước ta: cán bộ lãnh 

đạo các cấp, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, học sinh, sinh viên, doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất, kinh doanh,… Theo tôi nên bắt đầu từ các lớp phổ thông tiểu học với giáo 

trình tương ứng lứa tuổi các em. 

Đề xuất l~nh đạo Sở cử nhiều anh em tham dự môn học này trong những khóa 

tới do Bộ khoa học công nghệ và môi trường tổ chức. Phối hợp với một số cơ quan 

trong tỉnh mời thầy về tỉnh truyền đạt kiến thức môn học này. 

Thầy Phan Dũng giảng rất thu hút, có nhiều ví dụ, tình huống minh họa kh| đa 

dạng gần gũi với công việc, cuộc sống, dẫn dắt học viên càng học càng lý thú. 

 Phạm Ngọc Sinh (gi|m đốc, Trung t}m CNTT v{ tư liệu tỉnh Quảng Nam, 

học khóa 162): 

Tôi rất hạnh phúc & may mắn nhập môn “Phương ph|p luận sáng tạo”. L{ người 

hoạt động trong lĩnh vực quản lý hoạt động khoa học-công nghệ (KHCN); quản lý 

hoạt động thông tin KHCN địa phương, tôi cảm nhận rằng: 

Lần đầu tiên tôi tiếp thu môn khoa học mới. Mà những gì mới luôn luôn gặp “lực 

cản”. Đối với cá nh}n tôi thì đó l{ sức ì t}m lý. V{ cũng thật thú vị, chính môn học này 

đ~ chỉ cho tôi cách khắc phục để tiếp nhận nó. Nói theo ngôn ngữ quan hệ: đó l{ 

người bạn chân thành, có lối tâm sự tuyệt vời. 

Tôi không muốn liệt kê những gì tôi đ~ tiếp thu “theo lối” sư phạm hiện nay. Ý tôi 

muốn nói rằng: nhận thức là quá trình. Vì vậy, việc hiểu biết môn học này cần có thời 

gian. 

Tôi đ~ từng có may mắn tham gia khá nhiều lớp tập huấn trong lĩnh vực tôi công 

tác và tham gia khá nhiều Hội thảo khoa học, nhưng tôi d|m chắc rằng: đ}y l{ lượng 

kiến thức tôi tiếp thu gần gũi với cuộc sống & công việc nhất. Những “việc thường 

ng{y” luôn xảy ra quanh ta, l}u nay ít để ý, nay tôi đ~ nắm bắt được (hay chí ít là lờ 
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mờ nhận ra nó). Mà những gì ta nhận ra nó thì trước, sau ta cũng có cách giải thích 

nó. Phương ph|p luận này giúp tôi rút ngắn thời gian đó, vì nó hiện lên trên màn 

hình cuộc sống. 

Cái mới theo tôi quan trọng nhất và ích lợi nhất mà tôi rút ra từ môn học này là: 

khi xem xét hay quyết định vấn đề h~y đặt nó trong chỉnh thể thống nhất. Đối với vấn 

đề quản lý nhân sự thì đ}y l{ phương ph|p tối quan trọng. 

Và có lẽ, kể từ nay, “chuỗi vấn đề & ra quyết định” của cuộc sống, công việc tôi đ~ 

có người bạn để bàn bạc, cân nhắc có lời khuyên. Điều này thật là TUYỆT VỜI. Các cụ 

ng{y xưa dạy: “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”. Lời dạy đó được hiểu theo “Phương 

pháp luận sáng tạo” thì thật l{ tương hợp. 

Tôi cùng tâm sự với “Phương Ph|p Luận Sáng Tạo” 

1/ Tôi có thói quen hay liên tưởng. Song không phải sự liên tưởng n{o cũng “đặt 

tên” cho nó ngay được. Ý tôi muốn nói: trong lúc nghe thầy Phan Dũng giảng bài, tôi 

luôn “thử” đem công việc l}u nay soi dưới ánh sáng môn học n{y v{ cũng đ~ nhận 

khá nhiều điều thú vị, bất ngờ. Tất cả đều có giá trị của nó. Song như tôi đ~ nói: đối 

với công việc làm thông tin KHCN của tôi, tôi “kho|i” nhất sự thông suốt, kênh thông 

tin. 

Bất cứ một ai khi l{m công t|c thông tin đều phải trả lời các câu hỏi sau: 

- Thông tin cái gì? 

- Thông tin cho ai? 

- V{ thông tin như thế nào? 

Vận dụng “Chuỗi truyền thông tin…” của CLAUDE SHANNON hoàn toàn làm tốt 

công tác này. 

2/ Trong công việc hay trong cuộc sống, nhất là trong quan hệ gia đình, bạn bè, 

nhiều lúc ta rất hấp tấp, “tức khí” hay không chú ý giải quyết các vấn đề và mối quan 

hệ phát sinh. 

Các cụ ng{y xưa bảo: “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa mấy đời nào 

khê” (ca dao). Dưới ngôn ngữ PPLST, vấn đề giải quyết sẽ xuất phát từ hai phía, chứ 

không phiến diện thuần túy l{ phía “vợ”. 

Tôi dự định sẽ giới thiệu những gì tôi biết về PPLST cho toàn bộ cán bộ chuyên 

viên của cơ quan tôi v{ tôi thường giải quyết công việc trên cơ sở này. Mức độ thành 

công còn tùy v{o “thử v{ sai”, song sao cho thử sai ít nhất “Một lần ngã, một lần bớt 

dại” m{. 
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Rất mong TSK quan t}m giúp đỡ (nếu được) 

Theo tôi, nên đồng hành cùng PPLST: 

1/ Các cụ ng{y xưa thường nói: 

- “Tam nh}n đồng hành, tất hữu nh}n ng~ tư yên…” 

- “Tiên tr|ch kỷ, hậu tr|ch nh}n” 

Tôi rất lấy làm ngạc nhiên, môn khoa học này xâm nhập nước ta đ~ lâu mà ít 

người biết vậy. Các nhà quản lý giáo dục nên xem xét và cần thiết thì tổ chức Hội 

thảo khoa học cấp quốc gia để bàn giải về vấn đề này. 

Theo tôi, nên “đồng h{nh” cùng PPLST: 

- Học sinh, sinh viên, CBCNV nh{ nước, lực lượng công an, qu}n đội nên học 

PPLST: đ}y l{ lực lượng ưu tiên trang bị trước. 

- Lứa tuổi bắt đầu: bước vào lớp 6/12 (so với hệ hiện nay) 

- Nếu được, tôi xin học & nguyện làm cộng tác viên môn học này tại địa phương. 

Nên thành lập Hội này ở nước ta. 

2/ Cấp quốc gia, chúng ta đ~ có Hội thảo về nền kinh tế tri thức. Nhiều nhà khoa 

học, quản lý đ~ b{n & bắt đầu nói nhiều về nền kinh tế n{y. Đó l{ sự tiếp nhận nhanh 

nhạy & phù hợp với sự phát triển thế giới. Song, mong sao không phải là lời nói. 

Chúng ta đ~ biết: ngày nay, sản xuất & truyền tải thông tin- tri thức trở nên quan 

trọng nhiều hơn so với sản xuất & phân phối hàng hóa công nghiệp. PPLST là môn 

khoa học há chẳng để “sản xuất” thông tin – tri thức sao? GD-ĐT nhằm mục đích ph|t 

triển trong tương lai. 

Nếu tôi là Bộ trưởng GD-ĐT, KHCN (tôi xin được đứng góc độ đó) thì vấn đề quan 

trọng là làm cho PPLST được b{n đến như một bộ môn khoa học cần cho sự phát 

triển kinh tế, xã hội chung, và cần cho đổi mới GD-ĐT. L{m được việc này, nó sẽ “kích 

cầu” công việc tiếp theo. G}y “ứng suất sơ bộ” như vậy & liên tục t|c động có ích” thì 

môn học PPLST sẽ góp sức nhiều lắm cho công nghiệp hóa và hiện đại hóa. 

- Với giảng viên là thầy Phan Dũng: rất tuyệt vời ở tính hấp dẫn và logic bài 

giảng. Tôi xin làm học trò mãi. 

 Vũ Thanh T}m (Sở KH CN&MT tỉnh Bình Dương, học khóa 162): 

Môn “phương ph|p luận sáng tạo” l{ một môn học rất hay, rất độc đ|o, rất cần 

thiết và bổ ích, rất khoa học (sáng tạo). 

- Sau khi theo học chương trình sơ cấp do thầy TSKH. Phan Dũng trực tiếp 
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truyền thụ, tôi cảm thấy rất phấn chấn, nhẹ nhàng và bị thu hút bởi tính độc đ|o, 

khoa học, biện chứng của môn học. 

- Trước đ}y tôi có học triết học ở trường đại học, nhưng thật thà mà nói, sau khi 

học môn “phương ph|p luận sáng tạo” tôi mới hiểu rõ hơn, thấm hơn c|c quy luật, 

các mối quan hệ biện chứng, v{ bước đầu hiểu được “Thế giới là một thể thống nhất”. 

- Chỉ một thời gian ngắn, với nỗ lực nhiệt tình của thầy TSKH. Phan Dũng v{ sự 

cố gắng tiếp thu của bản th}n, tôi đ~ học được nhiều điều hay, có thể đ|nh gi|, ph}n 

tích một cách khoa học, sáng tạo nhiều vấn đề vẫn xảy ra hàng ngày xung quanh ta 

nhưng trước đ}y chưa lý giải được, hoặc hiểu được phần n{o nhưng không biết cơ 

chế, qui luật chi phối, nên không tự giải thích, thuyết phục được bản thân hoặc người 

khác. 

- Những gì tôi học được rất nhiều, tôi có thể kể v{i điều như sau: 

+ Không nên để nảy sinh vấn đề không đ|ng nảy sinh 

+ Việc hiểu vấn đề là rất quan trọng, v{ có đến 5 mức hiểu, khắc phục thói quen 

coi thường giai đoạn hiểu. 

+ Tính ì tâm lý (thiếu/thừa) một trong những yếu tố làm ảnh hưởng đến tính 

sáng tạo. 

+ Hệ thống, tính hệ thống, các qui luật phát triển hệ thống 

+ Cơ chế định hướng – tư duy định hướng – Quy luật hệ lý tưởng. 

 Tư duy – sáng tạo 

Nhu cầu cá nhân, h{nh động, đổi mới hoàn toàn 

Nâng cao chất lượng giúp xã hội ngày càng phát triển 

+ Sáng tạo không phải vị sáng tạo, mà sáng tạo vị đổi mới hoàn toàn. 

+ Một c|ch nghĩ: “Cuộc đời là chuỗi các vấn đề cần giải quyết, chuỗi các quyết 

định cần phải ra.” 

+ Tư duy của chúng ta có tính chủ quan cao nên phải cảnh giác. 

+ “Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức”. Vì kiến thức l{ c|i đ~ biết rồi. 

+ Vấn đề cần phải được xem xét nhiều mặt, nhiều khía cạnh. 

+ Vấn đề luôn phải lưu ý đến “phạm vi áp dụng” 

+ Môn “phương ph|p luận sáng tạo” dựa trên nền tảng triết học là phép biện 

chứng. 
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+ 40 nguyên tắc (thủ thuật) sáng tạo cơ bản 

+ Các phương ph|p tích cực hóa tư duy 

+ “Chỉ duy nhất lĩnh vực con người l{ không có tăng năng suất”. Nếu chậm, 

chúng ta sẽ trả giá (!) 

+ TRIZ v{ ARIZ giúp x|c định tư duy chiến lược. 

+ “Quy luật tương hợp” liên quan đến mọi hệ thống – nó thúc đẩy tính hệ thống 

phát triển (tu}n theo điểm 19). 

+ Quy luật tăng tính lý tưởng của hệ là qui luật quan trọng nhất trong 8 qui luật, 

vì nó có tính định hướng cao nhất. 

………… 

+ Các kiến thức học được, tôi nghĩ, khi đ~ thấm rồi (qua rèn luyện kỹ năng giải 

quyết vấn đề) sẽ giúp tôi tăng được khả năng sáng tạo và nhận thức thế giới xung 

quanh. Từ nay, khi có vấn đề cần giải quyết, tôi sẽ có c|ch nhìn kh|c, có phương ph|p 

khoa học, sáng tạo để giải quyết, sẽ đem lại hiệu quả tốt. 

+ Chỉ có đa dạng mới điều khiển được đa dạng. 

- Tôi đ~ v{ đang |p dụng những điều học được vào sinh hoạt hàng ngày ở mức 

đầu l{m quen như: tập nhận xét, đ|nh gi| vấn đề bằng các thuật ngữ v{ phương 

pháp của môn học. Tập hiểu vấn đề, diễn giải vấn đề bằng ngôn ngữ môn học… v{ 

cảm thấy thật dễ hiểu bản chất, qui luật của đối tượng. 

- Tôi dự định sẽ tiếp tục nghiền ngẫm, rèn luyện để hiểu thật sâu, nắm thật vững 

những gì đ~ học được. Sau đó, từ từ từng bước áp dụng thử vào công việc hàng ngày, 

bắt đầu từ giải những bài toán nhỏ. Khi đ~ tương đối nắm rõ, hiểu rõ phương ph|p 

này tôi sẽ chuyển tải kiến thức đ~ học được cho những người xung quanh (trong gia 

đình, bạn bè, đồng nghiệp) một cách từ từ, thận trọng, dẫn họ đến dần với môn học 

sáng tạo mới mẻ này. 

- Môn học này cần gấp rút phát triển nhanh ở nước ta. 

- Mọi người, mọi lứa tuổi cần được học. Vấn đề ở chỗ phải có giáo trình và cách 

dạy tương hợp. V{ như thế chắc chắn đầu tiên phải đ{o tạo đội ngũ gi|o viên cho 

việc này. 

- Riêng phần tôi sẽ cố gắng nâng cao nhận thức về môn học n{y cho gia đình, bạn 

bè, đồng nghiệp bằng những cách thích hợp. Tôi sẽ đề xuất với “Sếp” về kế hoạch 

nâng cao nhận thức về môn phương ph|p luận sáng tạo n{y cho l~nh đạo cấp tỉnh, 

các doanh nghiệp trong tỉnh thông qua hội thảo khoa học, bồi dưỡng ngắn hạn,… 
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- Tôi xin chân thành biết ơn thầy TSKH. Phan Dũng đã truyền thụ môn học này 

với tinh thần trách nhiệm cao và ý thức vì một ngày mai phát triển của Việt Nam. 

- Nguyện vọng của tôi: là học được, nắm được, áp dụng được môn học này vào 

công việc cơ quan cũng như việc nhà. 

- Ở cấp tỉnh, cấp quốc gia: tôi mong rằng môn học này sớm được đưa v{o giảng 

dạy trong chương trình gi|o dục từ bậc mẫu gi|o cho đến bậc đại học, sau đại học. 

Còn đối với cán bộ l~nh đạo, công chức chuyên viên, doanh nghiệp nên được huấn 

luyện qua lớp sơ cấp môn phương ph|p luận sáng tạo KH KT. 

 Bạch Thái Hùng (kỹ sư viễn thông, Trung tâm viễn thông quốc tế khu 

vực II, học khóa 156): 

Bản th}n tôi trước đ}y đ~ từng đi học nhiều trường, lớp và tốt nghiệp đại học, 

cũng nhiều lần đi học nâng cao kiến thức ở trong v{ ngo{i nước. Trong công việc 

hàng ng{y tôi đ~ từng có những đề tài, sáng kiến. Nhưng qua khóa học sơ cấp 

“Phương ph|p luận sáng tạo” tại Trường đại học khoa học tự nhiên, tôi đ~ nhận thức 

ra một số điều m{ trước đ}y tự bản th}n tôi đ~ suy nghĩ v{ đ~ đặt ra một số câu hỏi 

nhưng vẫn chưa có lời giải đ|p. Qua khóa học n{y đ~ l{m rõ một số câu hỏi trước 

đ}y bao gồm: 

- Trước đ}y khi nghiên cứu v{ l{m đề t{i n{o đó. Bản th}n tôi thường thường 

dựa trên những kiến thức sẵn có và một số kinh nghiệm bản th}n. Nhưng qua khóa 

học này tôi thấy điều đó vẫn chưa đủ, m{ để giải quyết vấn đề, không chỉ dựa vào 

những kinh nghiệm và kiến thức của bản thân, tôi còn thấy cần phải có phương ph|p 

ph}n tích, tư duy có hệ thống, cần phải vượt qua mọi tính ì tâm lý, tính ì hệ thống, 

phải dựa trên cơ sở biện chứng khoa học, cơ sở triết học của phương ph|p luận sáng 

tạo, sắp xếp giải quyết mâu thuẫn và áp dụng các thủ thuật cơ bản mà khóa học đ~ 

đúc kết và truyền thụ lại cho tôi. 

- Trong sự phát triển của đất nước, và những cảm nhận về sự tiến bộ khoa học-

kỹ thuật của đất nước, tôi thường tự hỏi rằng người Việt Nam thông minh, cần cù, 

chịu khó, nếu đem so s|nh với những người cùng bằng cấp, cùng chuyên môn như 

người Việt Nam thì họ (người ngoại quốc) chẳng gì hơn, nhưng vì sao cùng dựa trên 

nền tảng khoa học đó m{ họ tiến lên được những bước dài, còn Việt Nam chúng ta lại 

tiến những bước ngắn. Qua khóa học tôi nhận thức rằng những nhà trí thức, những 

công nhân kỹ thuật… của chúng ta ngoài những t|c động ảnh hưởng của môi trường 

còn thiếu, khuyết những kiến thức tổng hợp của “Phương ph|p luận sáng tạo khoa 

học-kỹ thuật giải quyết vấn đề và ra quyết định”. Nếu môn học n{y được phổ cập 

rộng r~i hơn thì điều kiện phát triển của các nhà khoa học, quản lý và công nhân kỹ 



Giáo dục và đào tạo: xây dựng những người hạnh phúc 428 

thuật sẽ có cơ hội đóng góp, ph|t huy vai trò của mình nhiều hơn nữa trong công 

cuộc xây dựng đất nước. 

Chúng ta thường tự hào nói rằng đất nước chúng ta rừng vàng, biển bạc, đất phì 

nhiêu, con người Việt Nam cần cù, thông minh, sáng tạo… chữ sáng tạo ở đ}y mới chỉ 

là câu nói cửa miệng, còn nếu mọi người chúng ta đều được nhập môn “phương ph|p 

luận sáng tạo KHKT” thì lúc đó chúng ta mới biến lời nói th{nh h{nh động và tạo 

động lực mới để phát triển đất nước, phát triển con người. 

- L{m sao để con người tự hoàn thiện mình. Môn học “phương ph|p luận sáng 

tạo KHKT giải quyết vấn đề và ra quyết định” cũng l{ một cơ hội để những ai muốn 

hoàn thiện bản thân mình sẽ được thỏa mãn nhu cầu hoàn thiện, và tạo ra nhiều đổi 

mới cho xã hội. 

Những bước đầu đ~ v{ đang dự định áp dụng cho bản thân và những người 

xung quanh: 

Trong công tác hàng ngày, công việc của tôi thường là gặp gỡ những cán bộ kỹ 

thuật, công nhân kỹ thuật, giải quyết các mâu thuẫn, vướng mắc ở các khâu kỹ thuật 

bao gồm các thiết bị kỹ thuật, vật tư kỹ thuật, con người kỹ thuật, kiến thức, tư duy 

kỹ thuật. Thông thường để giải quyết các vấn đề trên thì chúng tôi thường dựa trên 

nền tảng của những kỹ thuật, kiến thức sẵn có v{ điều hành công việc theo tính chủ 

quan (có nhiều tính ì trong đó). Nhưng qua khóa học n{y tôi nghĩ rằng chúng tôi phải 

có một sự thay đổi về cách làm việc, c|ch nghĩ, c|ch tư duy v{ ra quyết định. Chúng 

tôi sẽ dựa vào những kiến thức đ~ được học trong khóa học “phương ph|p luận sáng 

tạo” để đưa ra những quyết định, những suy nghĩ khoa học hơn. Trước mắt là cách 

đ|nh gi|, ph}n tích vấn đề cần đầy đủ hơn, s}u sắc hơn, cần phải tư duy khoa học và 

sáng tạo trong mọi tình huống. 

Theo bản thân tôi ở nước ta môn học “phương ph|p luận sáng tạo khoa học-kỹ 

thuật giải quyết vấn đề và ra quyết định” cần phải được phát triển mạnh mẽ hơn, phổ 

cập rộng rãi hơn. Trước mắt nên phát triển ở tất cả c|c trường đại học và trung học 

chuyên nghiệp, còn lâu dài sẽ phổ cập c|c trường công nhân kỹ thuật và phổ cập vào 

tận những nhà máy, xí nghiệp có ngành nghề đặc biệt cần được áp dụng môn học 

này. 

Ngoài những nhà trí thức, kỹ sư, công nh}n kỹ thuật, tôi thấy các nhà quản lý, 

doanh nh}n cũng rất cần học môn này. 

Để hiểu và vận dụng được môn n{y tôi nghĩ ở c|c trường đại học nên đưa v{o 

giáo trình ở năm cuối đại học, còn đối với những công nhân kỹ thuật thì phải có 2-3 
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năm kinh nghiệm. 

Để giúp môn học này phát triển và phổ cập rộng rãi ngoài những khóa học như 

đang l{m. Theo tôi nghĩ nh{ trường nên tổ chức các Hội chuyên ngành mà những 

thành viên là những người giỏi ở đầu c|c ng{nh đồng thời đ~ được học qua những 

lớp “phương ph|p luận sáng tạo KHKT”. Hội này sẽ tổ chức để giúp đỡ c|c đơn vị của 

c|c ng{nh đang có những khó khăn kỹ thuật cần giải quyết. 

Ngo{i ra, nên chăng cần tổ chức tuyên truyền rộng r~i trong c|c chương trình 

phát thanh, truyền hình giống như c|c cuộc chơi của sinh viên trên truyền hình 

nhưng trọng tâm là giải c|c c}u đố vui “S|ng tạo - KHKT”. 

Tôi nhận được thông tin chiêu sinh do cơ quan cung cấp thông tin (từ phòng đ{o 

tạo). 

Khi nhận được thông tin tham dự lớp học “phương ph|p luận sáng tạo” tôi v{ 

bạn bè ai cũng hiểu rằng đ}y l{ cơ hội để nâng cao thêm kỹ năng tay nghề v{ tư duy 

sáng tạo nên đ~ ghi danh theo học. 

     TP.HCM, ng{y 23 th|ng 8 năm 2000 

 Trương H|n Lộc (Đ{i truyền hình TP.HCM, học khóa 209): 

Tuy thời lượng của lớp học sơ cấp ngắn ngủi, chỉ hơn 2 th|ng nhưng tôi đ~ học 

được rất nhiều điều mới mẻ, bổ ích. Nói là mới mẻ nhưng thực ra là không phải mới 

mẻ hoàn toàn mà là do chính bản th}n mình không để ý đến nó hoặc là không nhận 

thấy được những cái hay và bổ ích của những việc tầm thường đó v{ kết quả l{ đ~ bỏ 

qua rất nhiều cơ hội tốt đến với mình. Sau khi theo học lớp sơ cấp “Phương ph|p 

luận sáng tạo” tôi thấy được mình đ~ trưởng th{nh hơn, bản lĩnh hơn so với trước 

khi theo học lớp này. Cụ thể là trong quan hệ xã giao với người kh|c tôi đ~ biết cách 

cư xử tốt hơn, hiểu được những suy nghĩ của người khác và nhờ đó đ~ có được nhiều 

mối quan hệ tốt đẹp và một trong những quan hệ đó giúp tôi có được việc làm tốt, 

hiện tôi đang cộng tác với nhóm dịch phim cho Đ{i truyền hình. Ngoài lợi ích cho bản 

thân, tôi còn trở thành một người, tạm gọi l{ tư vấn cho những người quen thân của 

tôi và tôi cảm thấy vui khi giúp họ vượt qua được những khó khăn bằng những kiến 

thức m{ tôi được học tại Trung t}m. Như bạn gái của tôi, tôi đ~ giúp cô ấy có một cái 

nhìn mới mẻ trên mọi lĩnh vực và thích ứng được với những khó khăn gặp phải, từng 

bước vượt qua v{ đ~ bước đầu thành công. 

Tôi đ~ v{ đang tiếp tục vận dụng môn học này vào trong cuộc sống của mình, 

nhưng do kiến thức về khoa học kỹ thuật còn hạn chế nên chưa thể ứng dụng dược 

hết kiến thức của khóa học. Tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ có thể sáng chế ra 
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được những vật dụng mà mình cần. Còn đối với những người xung quanh thì tôi sẽ 

dùng vốn kiến thức này giúp cho họ những gì có thể và sẽ giới thiệu cho họ về lớp học 

này. 

Theo tôi, môn hoc này rất cần được phát triển ở nước ta, bởi vì nội dung của 

môn học bao quát toàn bộ mọi lĩnh vực trong cuộc sống, xã hội và cần phải mở rộng 

phạm vi hoạt động của Trung t}m để mọi người biết đến và theo học. 

Như thầy Dũng đ~ nói Phương ph|p luận sáng tạo như l{ một tấm hộ chiếu vào 

thế kỷ 21 ở Việt Nam và bản th}n tôi cũng đ~ trải nghiệm qua và nhận thấy đúng 

thực l{ như vậy, do đó môn học này cần thiết cho mọi người trong xã hội nước ta 

cũng như trên to{n thế giới. Chúng ta nên bắt đầu ở lứa tuổi mẫu giáo vì lứa tuổi này 

là thời kỳ bắt đầu hình thành ý thức ở trẻ em. Môn này xuất phát từ khoa học và do 

đó đối với những trẻ ở lứa tuổi này và những người không hiểu biết nhiều về khoa 

học-kỹ thuật thì nên diễn đạt bằng những từ ngữ bình dân hoặc là bằng những ví dụ, 

hình vẽ thì sẽ có hiệu quả cao hơn. 

Để giúp môn học này phát triển ở nước ta thì trước mắt tôi sẽ giới thiệu môn học 

n{y đến những người quen biết của tôi, còn bản thân mình thì tôi sẽ trau dồi thêm về 

kiến thức của môn học và sẽ giảng giải cho những người không có điều kiện đến theo 

học tại Trung tâm. 

Bản thân tôi, lúc nào làm xong việc gì tôi cũng hay ngồi nghĩ lại về nó, tự hỏi tại 

sao mình lại l{m được như vậy? mình l{m như vậy có lợi gì hay không? có hại cho ai 

không? và tôi cố tìm ra được quy luật của mọi hoạt động của mình. Khi nghe bạn gái 

tôi đọc được tin chiêu sinh trên báo về lớp học n{y, tôi đ~ theo học. 

 Đo{n Thị Kim Uyên (cử nhân, học khóa 244): 

Học môn “Phương ph|p luận sáng tạo”, em đ~ “ngộ” ra được nhiều điều, Phương 

pháp luận sáng tạo giúp em trưởng th{nh hơn về nhận thức, từ nhân sinh quan, thế 

giới quan cho đến c|ch tư duy khi gặp phải những bài toán xảy ra hàng ngày xung 

quanh ta và cả trong chính bản thân ta. 

Xã hội đầy bất công, cuộc đời là chông gai và thử thách, nếu ta biết sống lạc 

quan, biết dùng tư duy để điều khiển ngược trở lại xúc cảm, biết nhận thức vấn đề, 

giải quyết vấn đề và ra quyết định một c|ch đúng đắn, tr|nh được sự “trả gi|” thì 

cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhiều. 

Em đang tập luyện để khắc phục tính ì, kẻ thù nội tại kìm hãm sự phát triển mọi 

lúc mọi nơi. 

Môn học này càng tìm hiểu càng thấy hay, em thích nhất là phần tư duy hệ 
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thống, tính hệ thống hiện diện ở mọi mặt của cuộc sống. Tư duy hệ thống hướng dẫn 

ta nhận biết và giải quyết mọi vấn đề nảy sinh từ cuộc sống một cách hiệu quả. Cách 

giải quyết mâu thuẫn vật lý- lợi mình mà không hại người – mang đầy tính nhân bản, 

khiến mỗi cá nhân sống có trách nhiệm hơn đối với bản thân và cộng đồng. 

Ở lớp học Phương ph|p luận sáng tạo, từ giáo trình cho đến bài giảng của các 

thầy truyền đạt đều xuất phát từ đời sống xã hội mà ra (có thể ở thì quá khứ, hiện tại 

hoặc tương lai), nên c{ng học càng thấy sao mà những nội dung ấy “s|t sườn” đến 

thế, toàn là những vấn đề của bản thân, của cơ quan mình v{ của cuộc sống quanh 

mình và mình có thể áp dụng ngay những điều đ~ học để giải quyết. 

Tại sao mình quyết định vấn đề gì rồi sau đó lại hối tiếc, lại ước “giá m{…”, tại 

sao lúc n{o mình cũng luẩn quẩn, suy nghĩ mông lung, chẳng biết “quẳng g|nh lo đi 

mà vui sống”? Tại sao trong nội bộ cơ quan mình cứ phát sinh những mâu thuẫn, tỵ 

hiềm và những lời xầm xì tụm năm tụm bảy (nội bộ có vấn đề…)… 

Tùy từng vấn đề, em sẽ vận dụng kiến thức của “Phương ph|p luận sáng tạo” để 

giải quyết hoặc tham gia giải quyết và hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn (những bài 

toán này, khi nào giải có kết quả em sẽ báo cáo lại cho các thầy). 

Em muốn môn học n{y được phát triển rộng khắp - được nhiều người chấp nhận 

v{ Nh{ nước khuyến khích. Điều đó không những tốt cho người học và tốt cho cả đất 

nước, xã hội. 

Sau một thời gian nghiên cứu, áp dụng vào thực tiễn em muốn sau này các thầy 

sẽ mở thêm lớp trung cấp để chúng em được tiếp tục học và hành. 

Năm 1994, em học ở Trường đại học tổng hợp, mỗi sáng ghé 227 Nguyễn Văn Cừ 

đi xe buýt ra Thủ Đức, thấy giữa lối vào cổng trường có Bảng tin của Trung tâm, 

thích lắm nhưng chưa có điều kiện học. Giờ đi l{m, gặp nhiều vấn đề cần phải giải 

quyết trong công việc, cuộc sống mà mình rất khó khăn khi ra quyết định, cứ quen 

giải theo phương ph|p thử và sai, loay hoay mò mẫm nên quyết định: phải học thôi, 

trễ lắm rồi! 

 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc (nghiên cứu viên, học khóa 296): 

Sau khi học xong môn “Phương ph|p luận sáng tạo”, tôi cảm nhận được nó rất 

rất hay và rất có ích trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày của tôi. 

Môn học n{y đ~ giúp tôi n}ng cao tính s|ng tạo rất nhiều, đem lại nhiều hướng giải 

quyết tốt, khả thi, có ích lợi và có tính mới trong công việc nghiên cứu của tôi (hiện 

tôi đang l{ một nghiên cứu viên, chuyên nghiên cứu về các vấn đề về kinh tế - xã hội 

của nước Việt Nam). 
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Có một lần tôi nhìn thấy Giấy chứng nhận của môn học PPLST của anh Hai tôi 

khi anh đi học ở S{i Gòn (lúc đó tôi đang học lớp 7), tôi nhìn thấy biểu tượng của 

TSK, tôi rất thích nó và hỏi anh tôi biểu tượng đó có ý nghĩa như thế n{o, anh Hai đ~ 

đố lại tôi ý nghĩa của biểu tượng đó, v{ tôi đ~ trả lời đúng một số ý. Từ đó tôi cảm 

thấy mình rất thích môn học này, có thế nói chính biểu tượng đó đ~ thôi thúc tôi 

quyết t}m đi học môn học này. Và sau khi học xong môn học này, tôi thấy đ}y l{ một 

quyết định đúng đắn, tôi sẽ luyện tập môn học n{y h{ng ng{y để có thể ứng dụng tốt 

nhất trong công việc và cuộc sống. 

TPHCM, ng{y 18 th|ng 6 năm 2007 

VII.3.6. THU HOẠCH CỦA CÁC NHÂN VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ LÀM VIỆC 
TRONG CÁC CÔNG TY TƯ NHÂN, NHÀ NƯỚC, LIÊN DOANH,… 

 Huỳnh Kỳ Hiệp (kỹ sư thủy sản, gi|m đốc công ty, học khóa 53): 

Từ ng{y đầu tiên tham dự khóa học, tôi thật sự ngạc nhiên vì không tưởng 

tượng được môn học này lại gần gũi với cuộc sống như vậy. Đôi lúc nghe giảng bài, 

tôi không nghĩ mình đang tham dự một khóa học về khoa học, m{ tưởng chừng như 

đang dự một lớp học về lu}n lý, c|ch l{m người. Càng học, càng nhìn lại sự suy nghĩ, 

cách ứng xử của mình trước kia, đôi khi tôi cảm thấy hối tiếc, v{ đôi khi lại vui mừng. 

Tiếc: vì mình biết môn học này quá trễ, nếu trước đ}y 3 năm, thì có lẽ mọi sự đ~ kh|c 

nhiều. Mừng: vì thật may l{ mình đ~ được học, được nhận thấy sự hụt hẫng trong 

c|ch suy nghĩ trước kia, nếu không thì thật là tệ hại, v{ đường đời của mình còn dài, 

mình sẽ trở nên hữu dụng hơn. 

Trước hết, đối với bản th}n mình, tôi đang thay đổi, tôi nhìn sự việc khách quan 

hơn, to{n diện hơn v{ tự nhủ sẽ cố gắng tập cách xử sự theo cách nhìn mới, có 

phương ph|p hơn, khoa học hơn. Khi gặp nghịch cảnh, tôi đ~ không cảm thấy bi 

quan mà cố tìm những điều có thể mang đến lợi ích cho mình v{ cho người khác. Tôi 

đ~ v{ đang dùng những điều học hỏi được trong khóa học để chỉ dẫn, động viên 

những người xung quanh. 

Vô cùng ngẫu nhiên: tôi cảm thấy c|ch suy nghĩ của mình có điều không ổn, và 

khi tôi nhìn lại những việc đ~ qua trên cương vị cũ, tôi b{ng ho{ng vì qu| nhiều sai 

sót ngớ ngẩn đến độ ấu trĩ. Tôi cảm thấy lo vì tính ì của mình quá lớn, lúc đó tôi chưa 

biết đến tính ì, tôi chỉ tự đ|nh gi| mình đ~ vô cùng chủ quan, nhất là khi thành công. 

Tôi đ~ tự mãn và cho rằng mình quá am hiểu lĩnh vực riêng của mình, bỏ ngoài tai 

những ý kiến khác trái với ý của mình. Và một hôm, tôi tình cờ xem trên báo Tuổi Trẻ, 

nói về môn này, một c|ch đại khái, tôi quyết định ghi danh để “thử xem có phải là cái 

mình cần không?”. Quả đúng l{ c|i tôi cần. 
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 Lê Cần (phó gi|m đốc công ty nước giải khát, học khóa 59): 

Môn PPLSTKHKT cung cấp cho tôi nhiều kiến thức mới và ích lợi thiết thực cho 

cuộc sống, nhất là trong lãnh vực nghề nghiệp. 

Môn học nầy làm tôi thích thú ngay từ đầu. Trước đ}y tôi rất ngại ngùng dấn 

bước vào lãnh vực sáng tạo, vì nghĩ rằng nó dành cho một giới chuyên môn chuyên 

làm công tác sáng tạo. Bây giờ tôi nhận thức rằng sáng tạo cần thiết cho mọi lãnh 

vực. Sáng tạo có nhiều cấp. Ai cũng s|ng tạo được. Nhưng nếu được trang bị thêm 

những thủ thuật và qui luật sáng tạo, khả năng s|ng tạo tăng thêm nhiều lần và hiệu 

quả sáng tạo càng cao. Nếu trước đ}y tôi chỉ áp dụng phương ph|p thử và sai, bây 

giờ tôi đ~ có những phương ph|p tích cực ho| tư duy tăng cường thêm khả năng 

giải quyết những bàị toán. 

Sau khi học môn PPLST, một trong những thành công của tôi l{ thay đổi bao bì 

mẫu mã của một sản phẩm bằng việc áp dụng những thủ thuật sáng tạo do có một 

khái niệm mới mẻ về nội dung, ý nghĩa của từ sáng tạo. So với bao bì cũ, cái mới mỹ 

thuật hơn, đ|p ứng yêu cầu của kh|ch h{ng hơn, không rập khuôn, tương tự với các 

sản phẩm cùng loại. Do đó sản phẩm không đủ cung ứng cho thị trường trong dịp Tết 

Ất Hợi vừa qua. 

Trong tổ chức sản xuất, tôi đ~ thay đổi kết cấu của một thiết bị đ~ có từ trước: 

cái lồng chứa đầy sản phẩm nặng 100 kg rất khó khăn cho công nh}n khi phải nhấc 

lên xe đẩy để đem v{o lò hấp. Cho nên họ chỉ chất nặng 70 kg. Như thế phí mất 30kg. 

Tôi đ~ |p dụng thủ thuật phân nhỏ và kết hợp để tận dụng tốì đa sức chứa của lồng, 

công suất của lò hấp và dễ dàng cho thao tác của công nhân. Tôi cắt đôi lồng. Khi đẩy 

vào lò hấp tôi ghép hai phần lại bằng những móc khóa thành một lồng như cũ cho 

tương hợp với kích thước lò hấp. Như thế nhẹ nhàng cho công nhân khi nâng lên hạ 

xuống, chất đầy được l00kg. Vậy là liên tục t|c động có ích. 

Môn học n{y l{m tăng thêm khả năng hoạt động, giúp phát triển những kiến 

thức có sẵn thêm phong phú, biết nhìn và phê phán hiện tượng khách quan có 

phương ph|p, đưa đến h{nh động phù hợp. Ngoài lãnh vực KHKT, còn là một triết lý. 

Cho nên đ}y l{ môn học nên đưa v{o chương trình gi|o dục đ{o tạo từ lớp 11 phổ 

thông trung học. Vì ở lứa tuổi nầy, học sinh đ~ có kiến thức phổ thông khá và có khả 

năng tư duy. 

Trước năm 1975 chương trình học lớp 12 có môn triết học gồm tâm lý học, luận 

lý học, đạo đức học, giờ đ}y hệ giáo dục chúng ta không chấp nhận môn học đó, thì 

nên đem môn học này vào. Vì một đầu óc biết tư duy có phương ph|p thì tốt hơn l{ 

chỉ có kiến thức. 
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 Nguyễn Thanh Văn (cử nhân khoa học ứng dụng, phó gi|m đốc xí 

nghiệp, học khóa 60): 

Tôi là một sinh viên tốt nghiệp cử nhân khoa học ứng dụng năm 1974 ở một 

trường nổi tiếng ở Đông Nam \, nên những kiến thức khoa học và kinh nghiệm lãnh 

đạo quản lý là những môn học được đặc biệt giảng dạy ở trường n{y. Nhưng v{o lớp 

học ở Trung tâm Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật này, tôi nhận ra rằng cần thực sự SUY 

NGHĨ CÓ PHƯƠNG PH\P v{ có KHOA HỌC. Nó giúp tôi có tầm nhìn rộng hơn cho một 

bài toán bất kỳ, mà cuộc đời của chúng ta là chuỗi liên tục của những bài toán. 

Trước đ}y tôi vận dụng kiến thức tổng quát và chuyên môn rồi đưa ra ngay lời giải 

cho b{i to|n. Nay thì tôi có được cả tập hợp c|c phương ph|p v{ những thủ thuật 

(40) để vận dụng, ứng dụng. Tôi thích phân tích vấn đề và tổng hợp vấn đề. Ngay 

trong vài buổi đầu học tập tôi đ~ mở rộng sự quan sát và cách diễn giải bài toán. 

Hiện nay tôi làm việc ở ngành kinh doanh và quản trị. Tôi vẫn tìm thấy hoàn 

toàn hữu ích để ứng dụng c|c phương ph|p s|ng tạo khoa học-kỹ thuật v{o lĩnh vực 

này. 

Vấn đề là vận dụng tối đa v{ hiểu bài toán một cách rộng hơn để xử thế, để giao 

tiếp, nhận định, tìm hiểu nguyên nhân, dự đo|n hậu quả. Đối với những người xung 

quanh thì tùy theo đối tượng m{ tôi có phương ph|p riêng. 

 Nguyễn Thị Kim Liên (cán bộ phụ trách kế hoạch kinh doanh công ty, 

học khóa 70): 

Sau hai tháng học môn Phương ph|p luận sáng tạo khoa học-kỹ thuật này, em 

đ~ cảm nhận được nhiều điều lý thú và bổ ích mà có lẽ em không thể kể hết ra đ}y 

được. Em chỉ xin nêu v{i điều t}m đắc nhất như sau: 

- Trước đ}y em cứ nghĩ rằng muốn có được một sáng kiến n{o đó thì phải cần có 

một đầu óc vĩ đại và một bề dày kinh nghiệm trong công việc liên quan với đối tượng 

cần cải tiến đó. Qua khóa học n{y, em có được sự tự tin l{ mình cũng có thể cải tiến 

nhiều, thậm chí rất nhiều vấn đề xung quanh mình. 

- Trong công việc v{ trong đời sống em thường có những quan niệm cứng nhắc 

gần như l{ th{nh kiến, rồi đến lúc thực hiện những ý định đó cho đến kết quả, đôi khi 

trở nên khó khăn nan giải, em không biết mình sai ở chỗ n{o. Khi đ~ học khóa này 

rồi, nhất là qua các buổi giải bài tập trong lớp, em càng hiểu ra c|c điều sai lầm đó 

phần lớn là do tính ỳ tâm lý mà ra. 

- Em phụ trách kế hoạch kinh doanh của một công ty cấp quận nên công việc đòi 

hỏi ở em một sự năng động, tháo vát. Suốt một tháng nay em đ~ giải quyết xong công 
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việc trong tháng và tất cả tồn đọng của tất cả c|c th|ng trước. Sự tiến bộ đó l{ nhờ 

vào sử dụng các thủ thuật cơ bản ở Chương III v{ có một lần do công việc quá phức 

tạp, tế nhị nên em đ~ thử tổ chức một cuộc não công, rất may l{ đ~ chọn được ý kiến 

tối ưu v{ |p dụng th{nh công. Đồng nghiệp của em không ai biết em đang học lớp 

này, cứ tưởng là em vừa học qua khóa Quản trị kinh doanh hay nghiệp vụ gì gì đó ! 

- Qua những sách mà Thầy đề nghị đọc tham khảo, em đ~ học được nhiều cách tổ 

chức công việc, cách giao tiếp, ứng xử... rất hay. 

Em rất mong Thầy và Trung tâm mở được thêm nữa các lớp Trung cấp để em và 

các bạn khác có nguyện vọng như em được tiếp tục nâng cao sự sáng tạo để tiến bộ 

hơn. Đó cũng l{ lý do để em theo học khóa vừa qua. Em biết được tin chiêu sinh trong 

dịp tình cờ đầu th|ng 6 năm 1995 lúc em đến Trường đại học tổng hợp đăng ký học 

tiếng Anh. Thấy thông báo chiêu sinh của lớp Phương ph|p luận sáng tạo khoa học-

kỹ thuật ở gần đó m{ lớp tiếng Anh lại hết chỗ, em mới đăng ký học lớp này để học 

thử xem, chắc nó ít "nhức đầu" hơn lớp tiếng Anh. Đến lúc vào học rồi, càng học càng 

thích! 

Em xin chúc các Thầy mạnh khỏe và hạnh phúc trong mọi mặt. 

TP. Hồ Chí Minh, 01/09/1995 

 Lưu Quốc Trân (cán bộ quản lý, công ty SONY, học khóa 123): 

Tôi hiện đang l{m việc tại một công ty liên doanh và phụ trách phần việc mà ban 

đầu tôi cho là công việc “sự vụ” (hay “dịch vụ” hoặc “phục vụ”). Tính chất công việc 

như vậy, hầu như lặp lại, đều đặn v{ “không tên”. Tuy nhiên, thực tế áp lực công việc 

rất lớn v{ để tồn tại tôi buộc phải cải tiến công việc của mình không ngừng nghỉ. 

Tôi đ~ vô tình |p dụng một số thủ thuật (mà tôi vừa được học) nhưng hầu như 

không có hệ thống v{ suy nghĩ thật chặt chẽ trước khi quyết định. 

Phương ph|p tôi thường dùng nhất l{ “Brainstorming” (trong công ty hoặc 

trong các buổi hội thảo giữa các công ty cùng tập đo{n) 

Tôi cũng đ~ tham dự lớp học “Six Thinking Hats”, được hướng dẫn vô cùng sinh 

động, nhưng học phí không thấp. 

Khi tham dự lớp học này, tôi mới khám phá ra rằng những gì tôi đ~ trải qua chỉ 

là một phần, thậm chí phần rất nhỏ, của một hệ thống suy nghĩ giải quyết vấn đề mà 

“nó” lại ở ngay bên cạnh mình, tại Việt Nam do người Việt Nam giảng dạy (và rất rẻ). 

Tôi cảm thấy tự tin hơn trong công việc và không còn cảm thấy mệt mỏi khi phải 

luôn làm cho ngày hôm nay khác ngày hôm qua. 
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Tôi tin rằng tôi có khả năng và có thể truyền được khả năng đó cho c|c bạn đồng 

nghiệp để có thể biến một công việc vô cùng nhàm chán thành một công việc thích 

thú. 

Nói một chút về quá khứ. Tôi đ~ từng là sinh viên của trường đại học này, lúc ấy 

tôi học trễ hơn c|c bạn đồng kho| đến 7 năm. Tuổi tác làm cho tôi nhìn các vấn đề rõ 

hơn, nhưng trí nhớ lại kém hơn c|c bạn. Thú thật lúc đó tôi học khá cực mà cái thiếu 

lớn nhất của tôi l{ “Phương ph|p học”. Cái thiếu n{y đ~ tồn tại từ hồi mẫu giáo cho 

đến khi tôi học xong đại học v{ ra đi l{m. 

Theo tôi “Phương ph|p luận sáng tạo” không nhất thiết giúp ta sáng tạo ra một 

cái gì cụ thể, mà chủ yếu nó giúp ta làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn v{ còn giúp ta học 

giỏi hơn. 

Do vậy, môn học này phải được giảng dạy ngay từ thuở nhà trẻ, mẫu gi|o, nghĩa 

là lứa tuổi n{o cũng phải học. Nhưng đ}y chính l{ điều tôi đang ph}n v}n khi muốn 

áp dụng thử lên con mình. Làm thế n{o để truyền được “phương ph|p” cho một đứa 

trẻ ? Có thể l{ dưới dạng những trò chơi. Vậy là ta phải “s|ng tạo” ra những trò chơi 

để dạy môn sáng tạo. 

Khi sắp tốt nghiệp, tôi đ~ được nghe nói đến môn học này. Tôi đ~ từng mua sách 

nhưng không có thời giờ xem. Một thầy giáo của khoa tôi học khi ấy cũng tham dự 

khóa học này và thầy cho l{ HAY. Nhưng khi học, tôi mới biết nó đ~ được giảng dạy 

từ khi tôi còn học trung học. Nhưng ngạc nhiên thay, “nó” ho{n to{n không nằm 

trong một hệ thống giáo dục nào cả. Điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa, sau một thời 

gian xa cách về trường, tôi đ~ thấy tồn tại riêng một Trung t}m cho “nó”, nhưng “nó” 

lại không hề được dạy chính khóa trong c|c khoa, trường. Tại sao? 

Lý do chủ yếu sau khi tốt nghiệp tôi không học ngay môn học này là vì tôi không 

có tiền. Đ|ng tiếc thay, tôi cho đó cũng chính l{ nguyên nh}n khiến các bạn trẻ sinh 

viên không đến được môn học này một cách rộng rãi. Cách tốt nhất là nó phải được 

dạy chính thức, ít nhất l{ trong chương trình đại học. Có vị nào dám làm chuyện đó?. 

 Lê Công Minh (gi|m đốc, Xí nghiệp bao bì An Giang, học khóa 101): 

Đ~ từ l}u, tôi có ý định theo học lớp Phương ph|p luận sáng tạo khoa học-kỹ 

thuật nhưng không có thời gian (do bận nhiều công việc của cơ quan v{ phải đi lại 

nhiều nơi). Nay qua gần 2 tháng học với nhiều điều mới lạ đến với tôi. Tôi đ~ biết thế 

n{o l{ tư duy s|ng tạo, c|c nhược điểm của phương ph|p thử v{ sai, m{ trước đ}y 

tôi đ~ từng mò mẫm, thử nghiệm v{ cũng không ít lần thất bại. Bên cạnh đó, tính ì 

tâm lý cũng l{ một cản ngại lớn trong qu| trình suy nghĩ, tìm ra ý tưởng mới. Để 
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khắc phục tính ì này, ngoài việc suy nghĩ v{ h{nh động theo những quy luật khách 

quan, còn phải xem xét đến hệ thống v{ tư duy hệ thống. Đ}y l{ một phương ph|p 

luận (theo tôi) là cực kỳ quan trọng, nó giúp tôi giải quyết được nhiều vấn đề trong 

công việc và cuộc sống. Nó thể hiện quan điểm tư duy biện chứng của triết học, bao 

gồm: toàn diện, lịch sử cụ thể và phát triển. Khi gặp vấn đề cần phải giải quyết, tôi 

bật 9 m{n hình lên để xem xét và trên mỗi m{n hình đều gợi ý cho tôi những suy nghĩ, 

những ý tưởng để có thể vận dụng các thủ thuật cơ bản, c|c phương ph|p tích cực 

hóa tư duy… để giải quyết vấn đề và ra quyết định một cách nhanh chóng, chính xác. 

Đặc biệt l{ 3 cơ sở để lựa chọn giải pháp tối ưu l{: ít thay đổi trong hệ, tận dụng cái 

có sẵn trong hệ và chuyển hệ trên. Tức l{ b{i to|n đầu tiên nên chọn giải là bài toán 

Mini, để đem lại hiệu quả cao nhất, trên cơ sở vận dụng đầy đủ 8 quy luật phát triển 

khách quan của hệ, chủ động đưa hệ phát triển theo đúng quy luật. 

Ngay từ khi bắt đầu học môn học n{y, tôi đ~ ph|t hiện nhiều cái mới trong suy 

nghĩ v{ nhận thức của mình, cũng như những sai sót mà thời gian qua mình vấp 

phải. Tôi tự đặt ra cho mình phải thường xuyên nghiên cứu sâu hơn nữa những kiến 

thức về môn học n{y, để có thể “thấm nhuần” v{ vận dụng vào thực tế công tác và 

cuộc sống, đạt hiệu quả cao nhất; đồng thời tôi cũng giới thiệu môn học với những 

người th}n trong gia đình v{ cơ quan, để có điều kiện về thời gian thì theo học, vì nó 

giúp ích rất nhiều cho mình trong suy nghĩ v{ h{nh động. 

Tôi thiết nghĩ môn học này cần được phổ biến rộng rãi ở nước ta. Nên chăng 

Trường đại học khoa học tự nhiên có kiến nghị chính thức với Bộ giáo dục và đ{o tạo 

đưa môn học n{y v{o chương trình chính khóa giảng dạy cho sinh viên và học sinh 

trong cả nước; đồng thời nâng cấp Trung tâm Sáng tạo KHKT trực thuộc Trường đại 

học khoa học tự nhiên thành Viện trực thuộc Bộ giáo dục đ{o tạo để có sự đầu tư 

thích đ|ng về cơ sở vật chất, kinh phí, cũng như về đ{o tạo giảng viên giảng dạy môn 

học này ở trong v{ ngo{i nước. Có như thế mới xứng đ|ng với tầm cỡ mà môn học 

này mang lại, đồng thời có thể sánh vai với c|c nước khác trong khu vực và trên thế 

giới theo xu hướng thời đại của làn sóng thứ tư. 

 Trần Trọng Thanh Châu (nhân viên công ty Fujitsu, học khóa 104): 

Môn PPLSTKHKT rất lý thú và bổ ích giúp người học biết được cách giải quyết 

vấn đề một cách hợp lý, khoa học và hiệu quả. C|ch đ}y 2 năm em đ~ được biết môn 

học này và Trung tâm STKHKT qua báo chí và bạn bè, em cứ nghĩ nó chỉ dành cho 

những người chuyên l{m công t|c KHKT. Đến hôm nay, thấy môn học này rất cần cho 

tất cả mọi người trong cả công việc, học tập, thí nghiệm, nghiên cứu KH… 

Cha mẹ nên biết môn học n{y để dạy dỗ cho con c|i, hướng dẫn cách lập thời 
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gian học tập, vui chơi, sinh hoạt… hợp lý. Theo em, từ 18 tuổi trở lên thì có thể học lý 

thuyết môn học một cách có hệ thống, tuy trước đó có thể c|c em đ~ có thực hành, áp 

dụng một số phương ph|p v{o học tập, cuộc sống đời thường. 

Khóa học PPLSTKHKT chỉ cỡ 2,5 th|ng, tuy không d{i nhưng cũng đủ giúp người 

học hiểu được qu| trình ph}n tích, ph|t ý tưởng giải quyết vấn đề, giảm thiểu tính ỳ 

tâm lý và giúp xây dựng phương ph|p tích cực hóa tư duy (bằng c|ch tăng tính quan 

sát, nhận xét, trí tưởng tượng, tăng đường 1 trong đầu). Đơn cử một ví dụ gần đ}y 

nhất của em sau khi học xong khóa PPLSTKHKT - tuy nó không lớn nhưng đó cũng l{ 

một th{nh công bước đầu cần khuyến khích: 

Công ty em (Fujitsu) gởi hơn 210 thực tập sinh qua Nhật đ{o tạo để về giúp nhà 

máy mới hoạt động sản xuất bước đầu tốt hơn. Sau một tháng, Công ty tổ chức cho 

thực tập sinh nói chuyện qua cầu truyền hình với người nhà (mỗi thứ 7 hàng tuần, 

mỗi gia đình 15’, tối đa 4 người/gia đình). Một lần, đường dây truyền hình bị kẹt chỉ 

thấy được mặt nhau (không nghe tiếng). Một số thân nhân tại VN do đợi không được 

đ~ ra về, một số được phòng nhân sự gọi điện thông báo dời ngày khác. Công ty phải 

sắp xếp xe đi về cho thân nhân thực tập sinh (có người ở tận cần Thơ, C{ Mau, Sóc 

Trăng & cả Hà Nội... phải sắp xếp công việc lên đ}y, xe đưa đón hẹn tại Hàng Xanh 

chở lên nh{ m|y trên Biên Hòa). B{i to|n được đặt ra ở đ}y l{ l{m sao vẫn giữ được 

đúng lịch để mọi người khỏi mất thời gian lần nữa mà vẫn có thể gặp mặt trò 

chuyện, thăm hỏi nhau. 

Cuối cùng em nghĩ ra một cách: thấy hình nhau qua màn ảnh truyền hình, nhưng 

nói chuyện với nhau qua điện thoại - bật nút loud speaker để mọi người cùng nghe và 

cùng nói (Cty có một kênh quốc tế riêng để liên lạc với tất cả các Cty Fujitsu trên thế 

giới (coins hay leased lines-gọi bao nhiêu cũng chỉ tốn một khoản tiền cố định). Nói 

chuyện qua cầu truyền hình: tiếng nói và hình ảnh truyền qua rất chậm chạp, nói qua 

điện thoại vẫn rất thoải mái mà tiếng nói đến với nhau rất nhanh v{ bình thường. 

Cùng lúc, em nhắn tin cho tất cả các anh tài xế (đang trên đường đưa th}n nh}n 

của thực tập sinh về) quay lại nhà máy vì có thể nói chuyện bình thường với con, em 

họ. Dù thời gian có bị trễ đi đôi chút, nhưng mọi người ai nấy phấn khởi, hạnh phúc. 

Nhìn họ vui em thấy như đó cũng chính l{ niềm vui của mình. 

Ngo{i ra, phương ph|p “Ph}n tích hình th|i” rất hữu ích cho em trong đời sống 

hàng ngày: giúp em dễ dàng lựa chọn, quyết định một vấn đề, đặc biệt là có thể tự 

mình lập ra được những phương |n có thể giải bài toán. những cách giải đa dạng 

phong phú hơn v{ s|ng tạo hơn. 

Ví dụ: trong công việc nội trợ hàng ngày, thiết kế thời trang với những màu sắc 
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kiểu d|ng kh|c nhau v{ h{i hòa hơn… 

 Lê Hữu Tài (cán bộ, Nhà máy Satimex, học khóa 113): 

Từ năm 1985, tôi đ~ từng biết đến môn khoa học Phương ph|p luận sáng tạo 

này qua quyển s|ch “Algôrit s|ng chế” với thầy Phan Dũng l{ đồng tác giả và tôi rất 

thích thú khi đọc qua quyển sách trên. Tuy nhiên, lúc ấy tôi chỉ thán phục trước 

những lời giải rất lý thú của các ví dụ trong sách mà vẫn chưa hiểu biết hết được con 

đường để đi đến các lời giải ấy. Có thể vì c|c định nghĩa, c|c kh|i niệm cũng như ấn 

tượng về thuật ngữ trong s|ch, v{o lúc đó, kh| rắc rối, khó hiểu đối với bản thân tôi. 

Trong quá trình công tác, làm việc, mặc dù rất ham thích việc giải quyết các bài 

toán kỹ thuật, nhưng rõ r{ng l{ hiệu quả không cao. 

Nay, sau khi đ~ được qua lớp sơ cấp về môn khoa học này, tôi mới hiểu được một 

c|ch tương đối có hệ thống về qu| trình v{ con đường lý luận để hướng đến lời giải. 

Thật là tuyệt khi chúng ta đ~ có được (nhưng có thể chưa chắc đ~ thực hiện được) 

những ý tưởng, những phương ph|p giải quyết vấn đề mà có thể bao trùm hết được 

mọi lĩnh vực phức tạp của cuộc sống con người. Tôi rất t}m đắc với câu nói của thầy 

Phan Dũng “Thế giới này là một thể thống nhất”. 

Trong quá trình tham dự khóa học Phương ph|p luận sáng tạo, tôi đ~ thử áp 

dụng một số thủ thuật cơ bản để giải quyết một số vấn đề nảy sinh trong kỹ thuật, 

cuộc sống gia đình, kết quả rất tốt. Việc hệ thống hóa môn học này trở thành máu 

thịt của bản th}n đ~ trở nên quyết tâm của tôi. 

Môn học n{y đối với nhiều người ở Việt Nam là rất mới mẻ, cho nên việc phát 

triển đội ngũ giảng dạy là một điều rất cần thiết. Mọi lứa tuổi đều có thể học hỏi môn 

khoa học này, tất nhiên là việc biên soạn và giảng dạy cũng phải thật sự phù hợp với 

trình độ hiểu biết, tiếp thu của người theo học. Tôi nghĩ rằng, Trung tâm cần biên 

soạn lại giáo trình cho các lứa tuổi kh|c nhau đặc biệt là lứa tuổi thiếu nhi với các 

hướng dẫn, ví dụ dí dỏm để đưa c|c em v{o thế giới của sáng tạo. Các thuật ngữ 

chuyên môn của môn học (ví dụ như hệ thống, sự lan tỏa hệ thống, tên của các thủ 

thuật cơ bản…) cần cải biên lại để cho dễ hiểu đối với các lứa tuổi nhỏ và chỉ nên sử 

dụng các thuật ngữ chính thức đối với giáo trình dành cho lứa tuổi 20-40. 

Trong quá trình theo học, tôi nhận thấy giảng viên - thầy Phan Dũng rất tận tâm, 

rất cố gắng trong việc truyền thụ, quảng bá cho môn học này. Có thể là do việc lo 

ngại rằng môn học này sẽ bị “thất truyền” thì sẽ rất thiệt thòi cho người Việt Nam 

trên con đường hội nhập với thế giới, nên đích th}n giảng viên, người sáng lập môn 

học này tại Việt Nam, phải đích th}n truyền thụ. Rất mong rằng với sự nỗ lực của 
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Trung tâm, sẽ ngày càng có nhiều người học và giảng dạy, cũng như môn học này sẽ 

trở thành môn học bình thường, phổ cập như c|c môn học khác, tại trường phổ 

thông, các bậc đại học. 

Bản thân tôi rất ham thích môn học này, tôi sẽ thu xếp để tiếp tục theo học các 

lớp nâng cao khi nào Trung tâm khai giảng. 

Ngày 2/7/1998 

 Trần Huy H{ (trưởng phòng đ{o tạo, Công ty Unilever Việt Nam, học 

khóa 120): 

Trước khi tham dự khóa học Phương ph|p luận sáng tạo, tôi hoàn toàn không 

nghĩ l{ ngay tại Việt Nam lại có một chương trình ho{n chỉnh v{ hay như vậy. Tôi đ~ 

có tham gia qua các khóa học và hội thảo của c|c trường ph|i nước ngoài về vấn đề 

này, hầu hết tập trung vào việc cung cấp một số công cụ rập khuôn để x|c định và 

giải quyết vấn đề một c|ch m|y móc m{ không đi s}u v{o nghiên cứu về tâm lý con 

người v{ c|c cơ chế tư duy. Đấy vốn là những hiểu biết nền tảng để một người có thể 

làm chủ được phương ph|p luận sáng tạo v{ hơn nữa, có thể tự phát triển kiến thức 

bộ môn của mình - điều m{ Gi|o sư Phan Dũng đ~ l{m được. Một điều đ|ng ngạc 

nhiên nữa là học phí rất khiêm tốn, chỉ khoảng 20 đô la, trong lúc một khóa ngắn 2 – 

3 ngày bởi các tổ chức nước ngoài giá từ 250 đến 600 đô la. Đ}y có lẽ là một nỗ lực 

của Trung tâm Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật (TSK) nhằm đưa môn học n{y đến với 

mọi người một cách rộng rãi và không vụ lợi. Nếu chúng ta có cùng những băn 

khoăn về tương lai của đất nước, thì cũng có thể đồng ý rằng môn học này sẽ giúp ích 

không nhỏ cho những người thường xuyên phải xử lý vấn đề và ra quyết định, đặc 

biệt là những quyết định mang tính chiến lược đối với sự an nguy và phát triển của 

một quốc gia. Môn học cũng rất có giá trị cho tất cả mọi người để hình thành một tư 

chất mới, nâng cao chất lượng tư duy, s|ng tạo, tư duy có hệ thống, khắc phục tính ì 

t}m lý, để có thể xử lý được những vấn đề vượt ra ngoài giới hạn kiến thức chuyên 

môn của mình. 

Tôi thành thật biết ơn Gi|o sư Phan Dũng sau khi tham dự khóa học về Phương 

pháp luận sáng tạo. L{ người l{m công t|c đ{o tạo cán bộ quản lý cho doanh nghiệp, 

đ~ tham dự rất nhiều chương trình cả trong lẫn ngo{i nước, tôi cho rằng đ}y l{ khóa 

học hay nhất m{ tôi đ~ được học cho đến nay. Các bài giảng của Gi|o sư Phan Dũng 

và bộ môn Phương ph|p luận sáng tạo áp dụng trong giải quyết vấn đề thực sự là 

một công trình nghiêm túc, đầy tâm huyết đ~ v{ đang được tác giả nâng lên tầm một 

môn khoa học có tính ứng dụng cao, rất mới và rất quý báu trong bối cảnh nền kinh 

tế nước ta đang cố gắng hội nhập với thế giới. Môn học đ~ cung cấp cho người học 
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một công cụ mạnh để định hướng tư duy, cung cấp một thế giới quan mới để nhận 

biết thực tế, giải quyết vấn đề và ra quyết định một cách khoa học và hiệu quả, điều 

m{ phương ph|p “thử v{ sai” – phương ph|p vẫn còn được áp dụng phổ biến trong 

môi trường quản lý cả vi mô lẫn vĩ mô hiện nay không thể l{m được. 

Thiết nghĩ, một sự nhìn nhận v{ đầu tư thỏa đ|ng của Nh{ nước cho lĩnh vực 

này, cụ thể là phát triển Trung tâm Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật mà Giáo sư Phan 

Dũng đ~ có công s|ng lập, có lẽ là một trong những cơ hội hiếm hoi để giúp cho Việt 

nam có thể vượt lên đón đầu thế giới, khai thác triệt để được nguồn nhân lực của 

nước nhà. Tôi trân trọng và chia sẻ với Gi|o sư Phan Dũng những trăn trở về tương 

lai của đất nước, tương lai của thế hệ trẻ. 

TP. HCM ngày 17- 10 – 1998 

 Huỳnh Thị Ngọc Tr}m (thư ký văn phòng, Công ty TNT Express 

Worldwide, học khóa 120): 

Mục đích của em khi viết bài thu hoạch này hoàn toàn không phải để được cấp 

Giấy chứng nhận đ~ học xong lớp Phương pháp luận sáng tạo, m{ l{ để trình bày 

một v{i suy nghĩ của mình sau những gì vừa học được. 

Điều duy nhất làm em cảm thấy tiếc là tại sao mình đ~ không biết đến lớp học 

này sớm hơn. Bởi vì trước đ}y em cũng đ~ từng băn khoăn không biết có trường, lớp 

nào dạy cho mình c|ch suy nghĩ để giải quyết vấn đề một c|ch đúng đắn nhất. Sau 

khoá học này em tin là mình ít nhất đ~ có một công cụ để sử dụng khi cần phải giải 

quyết vấn đề và ra quyết định và nhờ vậy có phần tự tin hơn trong công việc. Trước 

đ}y mỗi khi phải đối diện với một tình huống n{o đó, thường thì em giải quyết dựa 

theo những gì em cảm nhận được bằng trực giác, tự đặt mình vào vị trí của người 

kh|c để tự hỏi xem ở vị trí của họ, mình mong muốn điều đó được giải quyết như thế 

nào. Bây giờ thì khi phải đương đầu với một tình huống nan giải cần phải giải quyết, 

em hiểu rằng mình cần tích cực áp dụng c|c bước sau đ}y: 

* Thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và kiểm tra lại mức độ xác thực 

của c|c thông tin đ~ nhận được. Việc này sẽ giúp mình hiểu rõ bài toán - một giai 

đoạn cực kỳ quan trọng mà nhiều người (trong đó dĩ nhiên có cả em nữa) thường 

khinh suất. 

 * Xử lý ph}n tích thông tin v{ ph|t c|c ý tưởng giải bài toán. Trong quá trình 

đưa ra c|c giải pháp phải hết sức chú ý đến: 

 1. Các mối liên kết cả hữu hình, lẫn vô hình 

2. Tính hệ thống 
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3. Hiệu ứng lan toả của hệ thống để cân nhắc xem với giải ph|p đó thì mặt này 

tốt lên có mặt nào khác xấu đi không 

4. Thay đổi cách xem xét của mình về đối tượng ở nhiều góc độ khác nhau. 

5. Thang bậc hệ thống: hệ - hệ dưới - hệ trên qua 3 giai đoạn quá khứ hiện tại và 

tương lai để ít nhất lời giải đó phải tốt với 9N hệ (đối với hệ N chức năng) 9 hệ (đối 

với hệ một chức năng) để đảm bảo sẽ không có vấn đề nào khác nảy sinh như l{ một 

hệ quả của lời giải cho trước. 

 Nếu như trước đ}y, mỗi khi gặp một vấn đề nan giải không thể giải quyết được 

thường thì em hay buồn bực, cáu kỉnh và cảm thấy chán nản công việc thì bây giờ 

sau khi học xong môn học này em lại có khuynh hướng là sẽ bình tĩnh đón nhận sự 

việc đến và mỗi sáng thức dậy đi l{m với tâm trạng hăm hở được giải quyết các vấn 

đề có liên quan đến công việc của mình.  

 Theo em môn học này cần được đưa v{o chương trình giảng dạy cho học sinh ít 

nhất là từ cấp III trở lên và cần phải được xem như l{ một môn học chính quy, quan 

trọng tương đương như c|c môn to|n, lý, ho|. Bởi vì nó sẽ giúp cho học sinh, sinh 

viên tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức trong học tập (nhờ vào phương 

ph|p tư duy có hệ thống) và trang bị cho họ một kỹ năng thiết yếu để dễ dàng và 

nhanh chóng hội nhập với cuộc sống ở ngoài xã hội và ở nơi l{m việc (do có sự chuẩn 

bị tốt cho việc chuyển trạng thái) vốn được xem l{ nơi có nhiều vấn đề phức tạp nảy 

sinh. Riêng đối với em, em nghĩ gi| m{ em được giảng dạy môn học này từ khi còn 

ngồi ghế nh{ trường c|ch đ}y 10 năm về trước thì có lẽ em đ~ sớm th{nh đạt hơn 

trong công việc như b}y giờ. 

Em xin c|m ơn Thầy Phan Dũng v{ c|c Thầy của Trung tâm những người đã 

dành nhiều năm nghiên cứu về môn học mới mẻ n{y để đúc kết và truyền đạt lại môn 

học này cho chúng em chỉ trong vòng 16 buổi học, giúp chúng em hiểu được rằng “{, 

hóa ra suy nghĩ cũng cần phải có phương ph|p chứ không phải chỉ là một hoạt động 

hết sức tự nhiên của con người như hít thở, ăn uống, nghỉ ngơi”. Có thể nói việc em 

tham dự được hầu hết các buổi của khoá học này là nhờ Thầy Phan Dũng vì từ buổi 

học đầu tiên Thầy đ~ thường xuyên đưa ra những ví dụ sát với thực tế đang diễn ra 

hàng ngày cùng những mẩu chuyện vui để minh hoạ cho bài giảng v{ thường là sau 

mỗi câu chuyện đó l{ những câu kết mang đầy tính triết lý. Chính vì vậy mà tụi em đ~ 

chịu khó tham dự các buổi học đầy đủ không phải vì sẽ bị điểm danh mà vì cảm thấy 

môn học này sẽ có ích cho bản thân mình, chứ thực sự l{ đối với những người phải đi 

l{m như tụi em, về rồi tiếp tục học luôn cho đến 9 giờ tối như vậy quả là một “cực 

hình”. 
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Em đ~ nhận được thông báo chiêu sinh của Trung t}m qua thư gửi bằng đường 

Bưu điện. Thật ra trước đó một tuần em cũng có biết về môn học này qua một buổi 

giới thiệu ngắn của công ty Bourne Griffith có tên l{ "Problems Solving Skills” (Kỹ 

năng giải quyết vấn đề, tại khách sạn Delta Caravell thấy kh| hay, đó l{ phương ph|p 

“Six Thingking Hats”. Sau buổi giới thiệu này em rất muốn ghi danh nhưng thấy học 

phí của khoá học quá cao (200USD cho khoá học chỉ kéo dài trong vòng hai ngày 

sáng - chiều) nên khi thấy tờ giới thiệu của Trung tâm em biết đ}y chính l{ môn m{ 

mình muốn học v{ em đ~ ghi danh. Đương nhiên học bằng tiếng mẹ đẻ của mình vẫn 

dễ hiểu hơn l{ bằng một ngôn ngữ khác mà học phí lại rẻ hơn nhiều. 

 Nguyễn Huy Hoàng (kỹ sư, Phòng kỹ thuật, Công ty Fujitsu, học khóa 

123): 

Ông bà ta có câu: "Học ăn , học nói, học gói, học mở" chớ chưa bao giờ nghe nói 

tới học suy nghĩ. Tôi đ~ nghe nói đến có môn học "Phương ph|p luận sáng tạo" từ khi 

còn là học sinh, rồi đại học, nhưng không có điều kiện theo học. 

M~i đến gần đ}y, được anh bạn cùng cơ quan giới thiệu, tôi đ~ đăng ký theo học. 

Những bài giảng của thầy về môn học đ~ thật sự cuốn hút tôi. Chỉ vỏn vẹn 60 tiết, 

môn học đ~ cho tôi một vốn liếng rất quí trong suy nghĩ m{ tôi không thể có được từ 

lúc còn cắp s|ch đến trường cho đến khi ra đời làm việc. Mặc dù rất bận công việc, tôi 

vẫn cố sắp xếp thời gian để theo kịp bài giảng của lớp học. Phương ph|p luận sáng 

tạo thật sự đ~ mở mắt cho tôi, đ~ đem lại cho tôi quan điểm khác về vấn đề sáng tạo. 

Lúc đầu khi đến với môn học n{y tôi chưa có phương ph|p suy nghĩ rõ r{ng, thường 

hay có nhận xét vội vã, nhìn vấn đề một cách phiến diện, thường phê phán những ý 

tưởng khác với lập luận của mình. Công việc của tôi đòi hỏi phải suy nghĩ có chiều 

sâu và nhanh nhạy, mâu thuẫn công việc thường xuyên xảy ra. Làm thế n{o để có sản 

phẩm chất lượng tốt mà chi phí dùng nguyên liệu lại rẻ nhất. Bài toán thật không dễ 

chút n{o đối với một nhà sản xuất, nhưng đó lại l{ b{i to|n quan t}m h{ng đầu đối 

với bất cứ nhà sản xuất nào. Hàng loạt phép thử v{ sai đ~ được áp dụng ở công ty 

tôi. Phương pháp này may mắn chỉ áp dụng cho loại hàng nhất định. Khi có sản phẩm 

mới kh|c thì phương ph|p n{y lại bị khiếm khuyết không sử dụng được. Phải làm lại 

hàng loạt các phép thử và sai khác, rất mất thời gian, nguyên liệu và công sức để làm 

công việc đó v{ lại may mắn có được lời giải mới. 

Từ khi theo học phương pháp luận sáng tạo khả năng nhìn nhận vấn đề của tôi 

tiến bộ rõ rệt, biết nghe hơn, tiếp thu nhiều ý kiến của đồng nghiệp hơn, nhiều vấn đề 

trước đ}y l{ b{i to|n tưởng chừng như không thể giải nổi đ~ được tôi cùng các bạn 

đồng nghiệp tháo gỡ dần dần. Phương pháp này mặc dù không được viết bằng văn 
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bản áp dụng ở công ty tôi nhưng đ~ dần được chúng tôi áp dụng trong các cuộc họp 

bàn luận những lúc phải tìm hướng giải quyết vấn đề. 

Lớp học đ~ cho tôi c|ch nhìn nhận vấn đề một cách tích cực hơn, lối suy nghĩ tiêu 

cực dần dần biến mất khỏi tôi, những khúc mắc trong công việc đ~ bị loại dần và tôi 

cảm thấy tự tin hơn nhiều trong công việc của mình. Tôi đ~ vận dụng một số trong 40 

thủ thuật của phương ph|p luận sáng tạo vào công việc của mình v{ đ~ có kết quả 

tốt đang áp dụng trong công ty tôi. 

C|c đồng nghiệp của tôi thường làm việc theo ca nên họ không có thời gian để 

theo học lớp phương ph|p luận sáng tạo được, dù họ rất thích khi tôi giới thiệu cho 

họ về lớp học. Tôi tự nhủ sẽ giúp họ bằng cách tạo cho c|c đồng nghiệp của tôi không 

khí làm việc thoải mái và luôn khuyến khích những ý tưởng mới của họ chứ không 

chỉ trích hay phê ph|n như trước đ}y. Từ lúc áp dụng (mặc dù chưa nhiều lắm) 

phương ph|p n{y, công việc của chúng tôi suôn sẻ hơn nhiều. Khi gặp vấn đề chúng 

tôi thường họp lại và mọi người cùng nhau đưa ra ý tưởng của họ. Có nhiều ý tưởng 

rất hay mà bản thân một người khó lòng phát hiện ra được. Tôi đ~ tổ chức được cho 

bộ phận cuả tôi cách làm việc theo nhóm và hiệu quả rất khả quan. Mọi người được 

tự do đưa ra ý kiến của mình và sau cùng là tổng kết lại các ý kiến có thể thực hiện 

được (mặc dù vẫn l{ phương ph|p thử v{ sai nhưng có chắt lọc và khả thi hơn nhiều 

so với trước đ}y). Chúng tôi đang cố gắng tìm những lỗi có thể phát sinh trong quá 

trình sản xuất để kịp thời chấn chỉnh trước khi xảy ra những lỗi lớn khó khắc phục 

hơn. 

Tôi nghĩ nếu các bạn đồng nghiệp của tôi được theo học môn học này thì chất 

lượng công việc của chúng tôi sẽ tăng rất nhiều lần, trước mắt tôi sẽ cố gắng chứng 

minh cho cấp trên của tôi thấy khả năng l{m việc của nhóm tôi, sau đó sẽ dễ dàng xin 

cho c|c đồng nghiệp của tôi được theo học môn học này. 

Tuy chỉ chập chững bước v{o lĩnh vực mới này, nhưng qua những gì tôi l{m đ~ 

nói lên rằng, khả năng s|ng tạo của mỗi người l{ có nhưng chúng ta chưa biết cách 

khai thác nó. Nói một c|ch chính x|c hơn chúng ta chưa được học c|ch suy nghĩ v{ 

cách vận dụng nó cho phù hợp. 

Tôi nghĩ nếu môn học này là một trong những môn học chính qui của trường đại 

học hoặc cao đẳng sẽ giúp rất nhiều cho sinh viên x|c định hướng đi thích hợp và tạo 

cho họ c|ch suy nghĩ năng nổ. 

Thói quen suy nghĩ tích cực ngay từ lúc còn ngồi ở giảng đường đại học sẽ giúp 

họ thường xuyên phát hiện ra nhiều điều bổ ích trong học tập cũng như công việc của 

họ sau này. Tuổi sinh viên là lứa tuổi năng động, nếu họ được hướng dẫn tốt về cách 
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suy nghĩ v{ lập luận sẽ rất có ích cho xã hội khi họ bước ch}n v{o đời. 

Tôi mong rằng môn học n{y được cập nhật nhanh chóng ở nước ta, càng nhiều 

người biết về phương ph|p luận sáng tạo, xã hội càng đạt được thành quả về nhiều 

mặt v{ ng{y c{ng đi lên. 

Qua bản thu hoạch này, tôi xin gởi đến quí thầy ở Trung tâm lời chúc sức khoẻ, 

cùng gia đình đón năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. 

TPHCM, Ng{y 30 th|ng 12 năm l998 

 Bùi Bình Quý (tiến sỹ, phó tổng gi|m đốc Công ty EMECO, học khóa 

126):   

Sau khi học môn “Phương ph|p luận sáng tạo khoa học - kỹ thuật giải quyết vấn 

đề và ra quyết định, chương trình sơ cấp, tôi thấy rất nhiều điều mới và lợi ích. 

Trước hết, phải nói tôi là một cán bộ khoa học, đ~ l{m công t|c nghiên cứu khoa 

học 18 năm, sau đó l{m quản lý doanh nghiệp 10 năm, nhưng việc tồn tại hẳn một 

phương ph|p luận cho vấn đề sáng tạo mà tôi không hề biết. Từ trước đến nay, bản 

thân tôi hàng ngày phải giải quyết rất nhiều vấn đề và ra quyết định, song hoàn toàn 

thực hiện theo tư duy tự nhiên, kết hợp với các kinh nghiệm rút từ công việc bản 

thân và của những người khác. Khi giải quyết bất kỳ một b{i to|n n{o, tôi đều suy 

nghĩ cẩn thận, cân nhắc các khả năng thực hiện trong đầu trước khi ra quyết định – 

m{ tôi cho l{ đó l{ xuất phát từ tính cẩn thận, chính xác. Hoặc những bài toán cần có 

lời giải rất nhanh, không có thời gian suy nghĩ c}n nhắc l}u, mình cũng cho ra được 

các quyết định đúng, tôi cũng cho l{ đó l{ kết quả của ít nhiều kinh nghiệm và tính 

nhậy bén của tư duy. Song cũng nhiều lần lời giải của mình đem lại thất bại hoặc 

thiếu tối ưu. Sau mỗi lần như vậy, tôi chỉ xem xét rút kinh nghiệm lại và suýt xoa là: 

sao mình lại bỏ sót khả năng n{y, sao mình lại không nghĩ ra c|ch giải quyết kia tốt 

hơn v.v.. 

Sau khi học môn này do thầy Phan Dũng dạy, tôi mới thấy: hóa ra tất cả các quá 

trình tư duy, giải quyết bài toán của mình đều nằm trong “phương ph|p luận sáng 

tạo” hoặc là nêu thành hẳn quy luật, thủ thuật, hoặc là phê phán cách giải quyết vấn 

đề bằng phương ph|p “thử và sai”. Ngo{i ra, còn cả một Algôrit giải quyết bài toán, 

trong đó từ khâu hiểu bài toán (phải đúng) đến đưa ra lời giải và thử nghiệm trong 

thực tế… quả làm tôi ngỡ ngàng và có cảm tưởng: ngay bên cạnh cuộc đời của mình 

có một con đường nhựa tốt để đi m{ mình lại cứ hùng hục phát cỏ bên lề đường để đi 

lâu nay. Quả là tiếc khi biết môn học này quá muộn. 

Tất nhiên từ nay về sau, những giải quyết bài toán và ra quyết định của tôi sẽ 
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theo phương ph|p luận của môn học và chắc chắn sẽ giúp tôi có những lời giải tối 

ưu, hạn chế đến mức tối thiểu những thất bại. 

Ngoài ra, nó chắc chắn sẽ giúp tôi ph}n tích đ|nh gi| đúng hơn c|c thông tin 

hàng ngày mình nhận được. 

Nếu có cơ hội và thời gian, tôi rất mong muốn được nghiên cứu, học tập thêm 

c|c chương trình n}ng cao sau sơ cấp của môn học này. Việc truyền đạt, lôi kéo thêm 

những người xung quanh phải có phương ph|p luận khi giải bài toán và ra quyết 

định l{ điều tôi cũng sẽ làm ngay từ ngày hôm nay. 

Theo tôi, môn học này phải được hiểu nó có tầm quan trọng như “một hạ tầng cơ 

sở” cho tất cả các môn học khác, các hoạt động khác. Nó không phải là công cụ làm 

việc chỉ của những người làm công tác KH-KT để sáng tạo, để sáng chế, để phát huy 

cải tiến KT v.v.. mà nó là công cụ của mọi đối tượng từ c|c em bé đến khi ta coi là 

cuộc đời dừng lại, vì ai cũng phải ra các quyết định (theo nghĩa rộng) để thỏa mãn 

nhu cầu của bản thân và xã hội. Điều đó có nghĩa l{ mọi lứa tuổi, ngay từ khi học sinh 

cắp s|ch đến trường cho đến khi đến tuổi ngừng làm việc, đều nên học để trang bị hạ 

tầng cơ sở này. Tuy nhiên trong hoàn cảnh nước ta hiện nay (tôi nói ít hiểu nhiều), 

các cán bộ làm công tác quản lý phải l{ đối tượng ưu tiên h{ng đầu, phải trang bị lý 

luận môn học này, vì các cách giải quyết vấn đề và ra quyết định của đối tượng này 

có kết quả ảnh hưởng đến một số đông yếu tố trong xã hội, chứ không phải chỉ ảnh 

hưởng đến nhu cầu của cá nhân anh ta nữa. 

Tôi cam đoan tôi sẽ l{m được công việc của người tuyên truyền thuyết phục 

những người làm việc quanh tôi học v{ l{m theo phương ph|p luận của môn học 

này. 

Góp ý cho giảng viên và Trung tâm: Nên có những biện ph|p để c|c nh{ l~nh đạo 

Bộ GD&ĐT hiểu được tính khoa học và công cụ hữu hiệu PPLST cho VN bước vào thế 

kỷ 21 nếu muốn còn cạnh tranh với c|c nước kh|c, đưa VN liên tục phát triển. 

Thông tin chiêu sinh nhận được từ Trường nghiệp vụ quản lý, Bộ khoa học, công 

nghệ v{ môi trường. Sau khi đọc qua nội dung của chương trình lớp học này, tôi phát 

hiện nhiều điều mới và lạ nên ghi danh theo học. 

 Phạm Thị Thịnh (ch|nh văn phòng, Công ty EMECO, học khóa 126): 

Sau khi học môn "Phương ph|p luận sáng tạo" tôi thấy có nhiều bổ ích cho lối 

nghĩ của tôi. Sau những bài giảng của thầy Phan Dũng, mặc dù tôi chưa thuộc và áp 

dụng nhuần nhuyễn những nguyên tắc đ~ học, nhưng tôi thấy như mình có những 

đổi thay lớn về c|ch suy nghĩ v{ giải quyết vấn đề. Tôi làm việc ở Văn phòng, nơi m{ 
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lượng thông tin h{ng ng{y đến rất nhiều v{ cũng cần giải quyết ngay. Nhiều khi tôi 

đ~ lúng túng hoặc lưỡng lự khi phải quyết định một vấn đề hoặc chuyển tải một 

thông tin cho kh|ch h{ng v{ người nghe. Tôi phải suy nghĩ v{ ra quyết định rất 

nhanh nhưng những suy nghĩ đó không theo một phương ph|p, nguyên tắc nào mà 

chỉ tư duy theo c|ch nghĩ quen thuộc của mình. Chính vì thế mà nhiều khi có những 

quyết định hoặc giải quyết vấn đề còn theo cảm tính, có lúc còn mang tính bảo thủ 

cao (như môn học này gọi là tính ỳ hệ thống). 

Ngoài ra học xong môn học này, cách nhìn một vấn đề, hiểu, ph}n tích đ|nh gi| 

một vấn đề không một chiều nữa m{ luôn đứng theo nhiều góc độ để đ|nh gi| một 

vấn đề, vì thế c|i nhìn bao qu|t hơn, đúng đắn hơn v{ độ lượng hơn đối với những 

cái sai của người khác. 

Ngay từ ng{y đầu mới học, tôi đ~ thử áp dụng ngay vào việc giải quyết một số 

vấn đề trong cuộc sống hàng ngày của tôi, cũng như của công ty, tôi thấy có kết quả 

rõ rệt, tôi cảm thấy cuộc sống nhẹ nh{ng hơn. Mọi vấn đề giải quyết đi theo một lối 

nghĩ, lối nghĩ có cơ sở làm cho bản th}n mình độ lượng hơn v{ ít phạm khuyết điểm 

hơn. Thay vì một nỗi bực dọc, có lời gay gắt với một nhân viên khi họ không hoàn 

thành nhiệm vụ, cho rằng nh}n viên đó ch}y lười, vô trách nhiệm đ~ không thay đổi 

cách làm việc cho phù hợp với yêu cầu của công ty. Bây giờ tôi cho rằng thay đổi đó 

là một cái mới, họ cần thời gian mới có thể l{m quen được vì đó l{ "tính ỳ hệ thống", 

cần nhắc nhở để hình thành tính ỳ hệ thống mới, cải tiến tốt hơn. Hơn thế nữa, tôi có 

thể dùng một số nguyên tắc đ~ học để giúp nhân viên của mình tốt hơn. Tuy nhiên lúc 

n{y tôi chưa nhớ hết, chưa th{nh thục nhưng tôi sẽ cố gắng học, nghiên cứu kỹ để 

biến những kiến thức đ~ học thành của mình sử dụng được vào cuộc sống trong 

tương lại. Tôi đ~ v{ sẽ tuyên truyền trong đồng nghiệp và những người thân của 

mình những gì đ~ học được để mọi người cùng áp dụng vào cuộc sống để sống với 

nhau tốt hơn, giải quyết mọi vấn đề nhanh chóng và sáng suốt hơn, th{nh công trong 

công việc của mình. 

Theo tôi môn học này cần được nghiên cứu và có giáo trình cho từng lứa tuổi 

cho phù hợp, từ khi học hết phổ thông cơ sở cho đến khi hết phổ thông trung học. 

Những nhà nghiên cứu sẽ xây dựng môn học hết sức nhẹ nh{ng v{ sinh động. Học 

một thực h{nh mười thì sẽ có hiệu quả. Nếu qu| đi v{o lý thuyết mà thực hành ít dễ 

làm cho trẻ cảm thấy gò ép và tẻ nhạt trong môn học, diễn giả sẽ không gây hứng thú 

cho ngựời học v{ khó th{nh công như ý muốn được. 

Thầy Phan Dũng có phương ph|p giảng rất hấp dẫn, dễ hiểu, ví dụ minh họa rất 

sinh động. Bài giảng có sức thuyết phục. 
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Tôi đ~ nhận được thông tin chiêu sinh qua công văn của Bộ khoa học công nghệ 

và môi trường. Tôi không làm công tác khoa học nhưng tôi quyết định đi học vì thấy 

tên của môn học “phương ph|p luận sáng tạo giải quyết vấn đề và ra quyết định". Tôi 

thấy cuộc sống hàng ngày tôi có rất nhiều vấn đề phải giải quyết v{ cũng phải quyết 

định nhiều vấn đề. 

Một lần nữa xin ch}n th{nh c|m ơn thầy giáo Phan Dũng. 

Hà Nội, ng{y 15 th|ng 1 năm 1999 

 Nguyễn Đức Tuấn (kế to|n trưởng, Công ty EMECO, học khóa 126): 

Tôi có được may mắn tham gia trọn vẹn một khóa học rất bổ ích & lý thú, khóa 

học “Phương ph|p luận sáng tạo khoa học kỹ-thuật giải quyết vấn đề và ra quyết 

định” (sau đ}y xin gọi tắt “Phương ph|p luận sáng tạo”). Khóa học do GS.TS Phan 

Dũng biên soạn giáo trình và trực tiếp giảng dạy. 

Những lý luận về tư duy s|ng tạo được hệ thống hóa, kh|i qu|t hóa cao; được 

phân tích logic khoa học; vô vàn ví dụ minh họa sinh động; các bài tập đa dạng, 

phong phú và hấp dẫn… của khóa học đ~ thực sự cuốn hút tôi từ đầu đến cuối khóa, 

kích thích mãnh liệt trí tưởng tượng và niềm vui sáng tạo nơi c| nh}n tôi… 

Là một cán bộ quản lý về kinh tế - tài chính của một doanh nghiệp, công việc của 

tôi thường xuyên liên quan đến các nguyên tắc, chế độ, chính s|ch… “Phương ph|p 

luận sáng tạo” đ~ giúp tôi nhìn nhận ra khuyết điểm cơ bản của tôi trong quá trình 

suy nghĩ giải quyết vấn đề và ra quyết định trước kia l{ phương ph|p thử v{ sai. Đó 

thực chất là sự mò mẫm sáng tạo, tốn nhiều công sức và ngày càng tỏ ra kém hiệu 

quả. “Phương ph|p luận sáng tạo” như ngọn đuốc soi sáng, giúp tôi hình thành thói 

quen, xác lập định hướng trong tư duy v{ h{nh động sáng tạo. 

Vẫn biết rằng, còn phải cần một qu| trình d{i để biến những kiến thức mới mẻ 

và lợi ích của “Phương ph|p luận sáng tạo” trở th{nh thói quen tư duy v{ h{nh động 

sáng tạo của c| nh}n tôi. Nhưng phải chăng, đó cũng l{ một bài toán lớn mà tôi phải 

nhanh chóng tìm ra lời giải. 

Tôi thường xuyên chia sẻ những kiến thức mới mẻ của môn học với những người 

th}n trong gia đình, những đồng sự trong cơ quan v{ tôi cảm nhận thấy sự quan tâm 

chú ý của rất nhiều người tới những điều mới mẻ và lý thú này. 

Thời gian và sự rèn luyện “Phương ph|p luận sáng tạo” sẽ là sự minh chứng cho 

sự đúng đắn và sức sống của môn khoa học mới mẻ này. 

Xin chân th{nh c|m ơn GS.TS Phan Dũng, người thầy kính mến của tôi. 
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Kính chúc thầy luôn mạnh khỏe và mong muốn, ước mơ cao đẹp của thầy sớm 

trở thành hiện thực trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. 

      Hà Nội, ng{y 16 th|ng 1 năm 1999 

 Cao Thị Chiến (kiến trúc sư, Công ty tư vấn xây dựng tổng hợp, học khóa 

129): 

1. Ai đ~ nghe thầy Phan Dũng một lần về “Phương ph|p luận sáng tạo” m{ không 

“mê” môn học này và không chịu sắp xếp để đi học nó thì cũng lạ. Quả thật là càng 

học càng thấy bổ ích và lý thú và càng thấy khâm phục những người đ~ s|ng tạo ra 

môn học này, một môn học cần được học trước tất cả những môn học m{ người ta 

đ~ học từ xưa tới nay. Bởi vì môn học “Phương ph|p luận sáng tạo” b{y cho người ta 

c|ch tư duy tốt nhất để đi đến kết quả trong mọi vấn đề. 

Môn học này tuyệt vời ở chỗ phạm vi áp dụng của nó không hạn chế cho một lĩnh 

vực nào: từ công việc bình thường chỉ sử dụng kiến thức phổ thông đến những 

chuyên ngành cao cấp cần tới tri thức BÁC HỌC, từ trong môi trường KHKT cho tới 

cuộc sống riêng tư của mỗi gia đình. Tất cả ở đ}u, khi có vấn đề, bạn đều có thể nghĩ 

tới những gì đ~ được học trong “PPLST” để tìm lời giải tối ưu cho nó. 

Từ trong sâu thẳm tôi còn nhận thấy một điều là: môn học này sẽ giúp cho con 

người ta rèn luyện tâm tính hoàn thiện hơn, chuẩn mực hơn. 

Tôi lại nghĩ, gi| mọi người VN đều được học môn học n{y thì đất nước chúng ta 

phát triển, giúp xã hội chúng ta hoàn hảo biết bao. Nhưng trước hết là những người 

đứng đầu nh{ nước, đứng đầu các bộ c|c ng{nh, c|c cơ quan phải ĐƯỢC HỌC và 

phải BẮT BUỘC HỌC vì ở những cương vị này, mỗi quyết định họ đưa ra l{ ảnh 

hưởng đến vô số con người chứ không còn của riêng mình họ nữa. 

2. Sau khi được học “PPLST”, điều t|c động đầu tiên đối với bản thân tôi là khi 

làm một việc gì mà cảm thấy có “vấn đề” l{ tôi lại nghĩ đến môn học và tự nhủ: 

“Trong trường hợp này làm thế nào là tốt nhất”. Như có lần, khi phải đối xử với một 

con người khó chịu, tôi đ~ l{m chủ được mình và tạo được một hòa khí cần thiết. 

Trong trường hợp đó môn học có tác dụng như một người luyện thiền: họ biết điều 

khiển bản thân chứ không để bị người kh|c điều khiển. 

Tôi tin rằng, với thời gian tiếp theo, những gì được học sẽ không uổng phí. 

Còn đối với người xung quanh - gia đình, bạn bè, những người quen biết - khi có 

điều kiện, tôi đều tuyên truyền hết mình cho môn học, vì trong thâm tâm tôi luôn 

mong nhiều người cũng biết về môn học n{y, v{ như vậy thì nguồn dự trữ (con 

người) trong hệ (Việt Nam) của chúng ta có giá trị càng cao. 
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Cụ thể trong gia đình tôi: khi tôi mới đi học, về nhà tôi ca ngợi môn học thì chồng 

và hai đứa con cười, cho tôi l{ người dễ bị tuyên truyền, nhưng nay qua mấy lần kể 

lại những câu chuyện về người khác học môn học này (do thầy Dũng kể) thì tụi nhỏ 

có vẻ bị thuyết phục v{ có ý nghĩ l{ sẽ đi học môn này. 

3. Sau khi được học môn “PPLST” tôi nghĩ rằng môn học n{y nên được coi là một 

môn học PHỔ CẬP BẮT BUỘC cho mọi người có nhu cầu đi l{m việc và cho ngành 

giáo dục, đ{o tạo, cụ thể: 

- Đối với chương trình gi|o dục, đ{o tạo của quốc gia: đưa môn học này vào từ 

tuổi mẫu giáo hoặc từ lớp 1 và học tới đại học, coi như một môn chính quan trọng, 

chương trình học phù hợp với từng trình độ. 

- Đối với mọi người có nhu cầu đi l{m việc (trước hết là ở c|c cơ quan nh{ nước) 

đều phải có GIẤY CHỨNG NHẬN đ~ học qua lớp PPLST – coi như l{ một điều kiện để 

tuyển dụng. 

Nguyện vọng của tôi là các vị đứng đầu nh{ nước, các vị đứng đầu các bộ các 

ng{nh đều được học “PPLST khoa học-kỹ thuật giải quyết vấn đề và ra quyết định” để 

điều h{nh đất nước hiệu quả hơn. 

Nhờ công ty tổ chức buổi nói chuyện của thầy Dũng m{ tôi được biết về môn học 

này. Vì kiến thức của môn học thật gần gũi v{ bổ ích nên tôi quyết định ghi danh theo 

học. 

TP.HCM, 22/6/1999 

 Lê Toàn (phòng tổ chức nhân sự, công ty Savimex, học khóa 135): 

1. Thật là hấp dẫn và bất ngờ khi tiếp xúc với môn học Phương ph|p luận sáng 

tạo n{y. Đ~ nửa đời người đọc sách và học cũng nhiều nhưng tôi chưa thấy ai hướng 

dẫn, đề cập một cách cặn kẽ c|ch suy nghĩ từng bước, cách khám phá bản thân mình 

và thế giới một cách có hệ thống như thầy Phan Dũng. 

Trước đ}y khi giải quyết một vấn đề thường theo cảm tính và kinh nghiệm bản 

th}n nhưng giải quyết không theo một tuần tự hệ thống nào cả, thậm chí có lúc giải 

quyết vấn đề bằng phương ph|p “thử v{ sai”. Nay qua giảng dạy của GS Phan Dũng 

tôi được hệ thống lại v{ được trang bị thêm những kiến thức quí b|u để nhìn và giải 

quyết vấn đề một cách logic, nhất là khi áp dụng “m{n hình 9 hệ” để xem xét và giải 

quyết vấn đề. Với 40 thủ thuật sáng tạo đ~ học, sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều khi tìm 

tòi để phát huy sáng kiến trong công việc. 

2. Qua nội dung của môn học, tôi đ~ rút ra nhiều điều để áp dụng vào cuộc sống. 
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Nhìn sự việc dưới nhiều góc cạnh, bao qu|t hơn, cần nghe, nhìn nhiều để kết luận, 

không chủ quan |p đặt. 

Khi giải quyết vấn đề cần lưu ý hệ ít thay đổi nhất và sử dụng nguồn dự trữ có 

sẵn trong hệ. Bài học này thật thích hợp trong công tác tổ chức nhân sự m{ tôi đang 

đang l{m. 

Lớp học vừa qua do điều kiện công tác nên nhiều khi chưa đầu tư nhiều thời 

gian, nhưng với giáo trình có sẵn, tôi xem đó như là những “bửu bối” để thường 

xuyên xem, nghiên cứu để áp dụng ngày càng nhiều hơn, v{ sẽ giới thiệu bạn bè, 

người thân cần nhanh chóng tiếp cận với môn khoa học này 

3. Môn học rõ ràng quá hữu ích, tuy nhiên vừa qua nó chưa được phổ biến rộng, 

môn học này có thể nói nó l{ “tiền đề của mọi tiền đề”, cần phổ biến giảng dạy cho 

học sinh khi đang học phổ thông (lớp 11, 12) v{ đại học, trung học chuyên nghiệp. 

Mọi người đang rất cần phương ph|p để suy nghĩ, tư duy để giải quyết vấn đề và ra 

quyết định đúng đắn. Nên chăng qua mạng lưới thông đại chúng (như truyền hình) 

để giới thiệu tổng quan về môn học này. 

4. Lớp học th{nh công đó l{ nhờ GS Phan Dũng đ~ tận tình giảng dạy với kiến 

thức uyên thâm, thầy đ~ giảng một cách súc tích, lôi cuốn, dễ hiểu. Để cho học viên, 

nhất là học viên đang công t|c, tiếp thu bài học nhiều hơn cần dành thời gian từ 1 tới 

2 tiết để thảo luận cuối mỗi chương. 

Nếu có điều kiện tôi sẽ theo học tiếp các khóa nâng cao do trung tâm TSK tổ 

chức. 

Tôi học lớp n{y do đ~ biết thầy Phan Dũng từng giảng dạy ở Công ty Satimex và 

b|o c|o chuyên đề tại công ty năm 1996. 

C|m ơn những gì GS Phan Dũng đ~ đem lại cho tôi. 

 Nguyễn Thị Kim Phương (phòng tổ chức hành chính, Công ty Savimex, 

học khóa 135): 

Qua lớp học sơ cấp “Phương ph|p luận sáng tạo” em cảm thấy mình tự tin hơn 

trong suy nghĩ. Em l{m tổ chức hành chính, hàng ngày phải giải quyết nhiều việc 

nhân sự, chế độ, lương bổng, ra c|c văn bản, quyết định v.v… thường thì trước đ}y 

em giải quyết công việc theo cảm tính và không tránh khỏi có những đan chéo vướng 

mắc. Sau khi học xong em cảm thấy mình tự tin hơn khi giải quyết vấn đề, soạn thảo 

c|c văn bản chặt chẽ hơn. Thú thật với thầy là sau khi học xong rồi, về đọc lại c|c văn 

bản trước đ}y em đ~ soạn thảo, thấy đúng l{ có rất nhiều c}u đa nghĩa. Nhất là các 

văn bản quy định về lương, ngo{i giờ, phụ cấp… khiến cho công nhân hiểu nhiều 
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nghĩa, dẫn đến kiện thưa. Chính bản thân em khi tháng này chuyển sang tính lương 

cho công nh}n cũng gặp nhiều khó khăn vì c|c quy định không được rõ r{ng. Trước 

đ}y khi có chỉ đạo thì cứ soạn thảo theo nội dung được giao, chứ không có suy nghĩ 

các khía cạnh có thể xảy ra đan chéo nhau. Còn đối với bạn bè, gia đình v.v.. khi gặp 

vấn đề em cũng bình tĩnh suy nghĩ để giải quyết và thấy trong lòng nó nhẹ nhõm hơn 

so với trước, là khi có gì bất bình là nóng nảy bực bội đ}m ra không khí trong nh{ 

không hay. Nói chung em chỉ áp dụng rất ít những c|i đ~ học m{ đ~ thấy có nhiều 

hiệu quả rất hay. Em tin rằng từ nay trở đi, em sẽ cố gắng vận dụng những kiến thức 

đ~ học ở thầy Dũng vào cuộc sống nhiều hơn, v{ em sẽ truyền đạt lại cho con em khi 

ch|u đến tuổi biết suy nghĩ. 

Em cảm thấy rất tiếc l{ mình đ~ học môn này trễ quá. Nếu như em được học 

c|ch đ}y 12, 13 năm thì hay qu|, em có thể suy nghĩ chín chắn hơn khi chọn nghề, 

chứ đ}u như b}y giờ mất hết 6 năm đại học, bây giờ làm công việc tréo ngoe. Em 

thấy nếu môn học n{y được học ở năm cuối cấp III là hay nhất hoặc trong chương 

trình học trung cấp, cao đẳng, đại học có môn n{y. Đối với những người đang đi l{m, 

nếu doanh nghiệp có điều kiện tổ chức cho nhân viên học môn này thì rất có lợi cho 

doanh nghiệp. Đối với những người làm công tác nghiên cứu, em nghĩ l{ bắt buộc 

phải được học qua môn học này ở mức cao. Nói chung là mọi người từ 18 tuổi trở lên 

được học môn này hết thì đất nước mình sẽ giàu mạnh lắm. Để có được như vậy thì 

rất cần có đội ngũ gi|o viên hùng hậu, chứ hiện nay chưa có đ{o tạo cử nhân, thạc sĩ, 

tiến sĩ chuyên ng{nh PPLST, như vậy có thể bị mất giống v{ như vậy là một thiệt thòi 

lớn cho nước ta. Bước sang thế kỷ 21, cuộc cạnh tranh về sáng tạo càng gay gắt hơn. 

Nếu mọi người được học môn n{y thì nó đúng l{ h{nh trang quý b|u cho họ bước 

vào thế kỷ 21. 

 Trần Đức Thịnh (trợ lý trưởng phòng bán hàng, công ty Unilever Việt 

Nam, học khóa 137): 

Kể từ khi đặt bút đăng ký ghi danh lớp “Phương ph|p luận sáng tạo” của thầy 

Phan Dũng do Công ty Unilever Việt Nam tổ chức, tôi cũng không hình dung hết về 

môn học n{y như thế nào. Tôi chỉ biết rằng nó giúp ích cho tôi trong việc “giải quyết 

vấn đề và ra quyết định” m{ tôi thường xuyên gặp phải trong công việc hàng ngày. 

Nhưng khi ho{n tất xong đợt 1 của khóa sơ cấp gồm 30 tiết học từ ng{y 3 đến hết 

ng{y 6 th|ng 8 năm 1999 thì tôi đ~ cảm nhận ngay rằng sao mình biết đến môn học 

này chậm thế. Đ}y l{ môn học m{ đ|ng lẽ ra chúng ta phải được học trước các môn 

học khác vì nó sẽ giúp ích cho chúng ta biết cách học tốt các môn học kh|c. Đ}y chính 

là một trong các ngành khoa học cơ bản làm nền tảng để xây dựng các ngành khoa 

học kh|c. Phương ph|p luận sáng tạo có phạm vi áp dụng rộng rãi trong mọi lãnh 
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vực từ anh công nhân, bà nội trợ, hay đến anh kỹ sư, b|c sĩ đều có thể áp dụng được 

chứ nó không chỉ gói gọn trong một lãnh vực chuyên môn n{o đó. Do đó sau khi ho{n 

tất khóa học, có những bài toán thuộc lãnh vực chuyên môn của anh b|c sĩ, của 

người kỹ sư chúng ta đều có thể tham gia giải được. Nhiều lúc tôi nghĩ vui rằng, mình 

cũng có thể trở thành một anh b|c sĩ, một người kỹ sư m{ không cần phải qua một 

trường lớp nào cả. Phải công tâm mà nói rằng nội công của môn học này rất là thâm 

hậu. 

Môn học này hoàn toàn dựa trên nền tảng của triết học biện chứng, nhưng với 

cách truyền đạt của thầy Phan Dũng một cách hết sức khoa học đ~ l{m cho c|c học 

viên cảm thấy đó l{ triết học đời thường, nó rất gần gũi với những gì đang diễn ra 

hàng ngày xung quanh cuộc sống chúng ta, nó không còn là một thứ triết học cao 

siêu khó tiếp thu như l{ khi được học ở đại học. Bản th}n tôi cũng đ~ từng được học 

nhiều môn về giải quyết vấn đề và ra quyết định nhưng đối với cách giải quyết vấn đề 

và ra quyết định bằng cách sử dụng các thủ thuật v{ c|c phương ph|p của môn học 

“phương ph|p luận sáng tạo” thì phải nói nội công của môn học n{y cao hơn rất 

nhiều. Nếu như trước đ}y những suy nghĩ, c|ch ph}n tích vấn đề là hoàn toàn theo 

cảm tính, còn c|ch đặt vấn đề và tiến hành giải quyết vấn đề theo phương ph|p thử 

v{ sai… Nay nhờ lượng kiến thức có được từ khóa học đ~ giúp cho tôi có được 

phương ph|p suy nghĩ đa dạng, phong phú, logic hơn. Tôi không nghĩ rằng chỉ sau 

một khóa học tôi có thể trở nên khoa học hơn trong cuộc sống và trong công việc tới 

mức như vậy. 

Ng{y 10 th|ng 11 năm 1999 

 Nguyễn Công Khả (trưởng điều hành, công ty Vietnam Air Caterers, học 

khóa 146): 

Trước đ}y em đ~ theo học nhiều khóa đ{o tạo tại công ty nhưng đó chỉ là những 

kỹ năng riêng biệt không mang tính hệ thống cao, và tác dụng của những lý thuyết đó 

áp dụng vào thực tế chưa thông suốt và thiếu tính tương hợp. 

Sau khi tham gia khóa học Phương ph|p luận sáng tạo mặc dù thời gian học chỉ 

60 giờ nhưng những thông tin thu được từ khóa học đ~ giúp em thay đổi cách nghĩ, 

c|ch nhìn, c|ch đ|nh gi| vấn đề v{ đặc biệt nó giúp em loại bỏ được một phần tính ì 

tâm lý luôn hiện hữu trong đầu. 

Các nguyên tắc, thủ thuật v{ phương ph|p để giải các bài toán từ phần lý thuyết 

đến những ví dụ rất đời thường của thầy Dũng giúp em hiểu được môn học này rất 

phù hợp không những cho bản thân mà cho tất cả c|c đối tượng. Đồng thời nó cũng 

giúp em giải được c|c b{i to|n thường gặp phải một cách khoa học và hệ thống hơn. 
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Không phải mò mẫm như c|ch l{m thử v{ sai cũ em vẫn thường làm, khóa học cũng 

trang bị thêm cho em những ngôn ngữ mới mà nếu không học thì rất khó khăn cho 

bản thân trong việc tiếp xúc. Nó cũng giúp em tự kiểm điểm lại bản th}n để khắc 

phục những nhược điểm còn tồn tại trong công việc cũng như trong quan hệ hàng 

ngày. 

Những kiến thức được tiếp thu từ khóa học em sẽ vận dụng ngay vào công việc 

hàng ngày ở cơ quan cũng như trong sinh hoạt, quan hệ ở gia đình v{ x~ hội. Em sẽ 

thay đổi c|ch nhìn, c|ch đ|nh gi| mọi người xung quanh một cách tổng quan hơn. 

Theo em nghĩ môn học này cần phải được phát triển nhanh, rộng, và có hệ thống 

ở Việt Nam. Về đối tượng học nên bắt đầu từ những cán bộ l~nh đạo, quản lý, giáo 

dục và khoa học, kỹ thuật trước thì hiệu quả mang lại sẽ cao hơn. Lứa tuổi học tốt 

nhất nên bắt đầu từ 15 tuổi, vì ở lứa tuổi n{y c|c em đ~ có kiến thức để tiếp thu và so 

s|nh được lợi hại của môn học. Kiến thức của môn học sẽ giúp các em trong quá 

trình học tập vả giải quyết các vấn đề sau này. 

Bản thân sẽ dùng những kiến thức tiếp thu được từ khóa học áp dụng vào thực 

tế công việc v{ t|c động đến mọi người xung quanh, giới thiệu họ đến Trung tâm 

hoặc những thông tin liên quan đến môn học này. 

 - Giảng viên, thầy Phan Dũng có kiến thức rộng, kỹ năng giảng dạy tốt, các ví dụ 

minh họa, dẫn chứng cho lý thuyết đa dạng, dễ hiểu, đơn giản hóa vấn đề. 

 - Nguyện vọng của bản thân muốn được tiếp tục theo học chương trình trung 

cấp của môn học v{ được tham gia vào các buổi sinh hoạt chuyên đề sau này ở Trung 

tâm. 

 Ngày 18 – 02 – 2000 

 Đổ Kiều Lân (bếp trưởng, công ty Vietnam Air Caterers, học khóa 146): 

Trước đ}y tôi rất thích phương ph|p n~o công (Brainstorming Method) khi gặp 

một vấn đề cần giải quyết. Qua giới thiệu trong các bài học về quản lý, tôi nghĩ rằng 

phương ph|p n~o công đ~ “giải quyết” phần lớn ách tắc của tôi. Sau khóa học của 

thầy Phan Dũng, tôi đ~ “ngộ” ra một vấn đề rất lớn đó l{: tôi l{ “đệ tử” ruột của 

phương ph|p “thử v{ sai”. Phương ph|p luận sáng tạo khoa học-kỹ thuật đ~ mang 

lại cho tôi rất nhiều điều mới mẻ. Có những kiến thức tôi đ~ biết nhưng rất vụn vặt 

và rời rạc, có những kiến thức mới được thầy truyền đạt. Tôi hiểu được rằng phương 

pháp luận sáng tạo là sự kết hợp của nhiều ngành khoa học. Nó có tính logic, hệ 

thống, và rất biện chứng. Khóa học đ~ l{m cho tôi thay đổi cách tiếp cận và giải bài 

toán (vấn đề). Phải hiểu vấn đề, tìm ra mục đích cần đạt, tìm ra các yếu tố của hệ 
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thống và các mâu thuẫn vật lý để đưa ra c|c ý tưởng giải quyết. 

Ngay sau đợt 1 của khóa học, tôi đang l{m mục tiêu của phòng tôi trong năm 

2000. Ý tưởng thiết lập mẫu biểu để nh}n viên đăng ký s|ng kiến cải tiến công việc và 

tiết kiệm đ~ giúp tôi tin tưởng khi đăng ký với công ty về mục tiêu tiết kiệm nguyên 

vật liệu v{ tăng năng suất lao động. Cho đến nay, nhân viên trong bộ phận (phòng) 

của tôi quản lý đ~ đăng ký 2 s|ng tạo nhỏ để tiết kiệm dụng cụ và nguyên liệu sản 

xuất. Dù mới có kết quả nhỏ nhưng tôi rất mừng bởi vì môn học đ~ giúp tôi “gỡ rối” 

điều mà tôi dự định làm từ lâu. 

Theo tôi môn học này rất hữu ích cho đất nước ta, nhất là trong thời điểm hiện 

nay. Chúng ta cần nhiều sáng tạo ở mức độ thấp (1, 2, 3) mang nhiều lợi nhuận, ích 

lợi cấp thời. Nhưng đồng thời phải có những sáng tạo ở cấp cao (4, 5) mang tính 

định hướng. 

Môn học này có thể áp dụng vào mọi cấp, mọi lứa tuổi trong trường phổ thông. 

Điều quan trọng là áp dụng từng phần, từng cấp sao cho phù hợp. Môn học này có 

thể phát triển ở nước ta thông qua môi trường truyền đạt tại trường phổ thông và 

sư phạm các cấp. 

Được học thầy Phan Dũng l{ may mắn của tôi. Tôi được thầy dạy bằng phương 

pháp truyền đạt rất phong phú, đa dạng. Tôi muốn có một ý kiến nhỏ để góp ý mong 

sao Trung tâm có thể sắp xếp để môn học của thầy càng phát triển hơn. 

Thầy nên có trợ giảng giúp đỡ thầy trong quá trình giảng, việc này có hai ích lợi: 

một là, thầy có thể truyền tải nhiều thông tin hơn nữa cho học viên. Hai là, qua cách 

này, thầy có thể đ{o tạo những giáo viên cho môn học thầy truyền đạt, không sợ “tam 

sao thất bản”. 

Nguyện vọng của cá nhân: được nghiên cứu và học tiếp môn n{y, để có thể sử 

dụng nhuần nhuyễn v{ đúng chỗ các thủ thuật cũng như kiến thức của phương ph|p 

luận sáng tạo. 

 Phạm Văn Minh (c|n bộ, công ty Vietnam Air Caterers, học khóa 146): 

Tôi vốn có bản tính yêu thích khoa học-kỹ thuật và thích sự đổi mới. Đối với tôi 

mọi việc đều có thể thay đổi và sự thay đổi đó cần hướng đến sự ích lợi hơn. Nhìn v{o 

bất cứ đối tượng nào hoặc sự việc n{o tôi thường đặt câu hỏi: “Liệu có thể thay đổi 

nó tốt hơn không?”. C|ch đặt vấn đề như vậy tôi cho l{ đúng đắn nhưng khi thực hiện 

nó tôi gặp phải rất nhiều khó khăn. Chẳng hạn thay đổi bắt đầu từ đ}u, thay đổi như 

thế nào, thế là tôi bắt đầu đặt ra nhiều cách, nhiều hướng cuối cùng chọn một hướng, 

cách mà mình cho là tốt hơn cả. Thậm chí đến mức đó rồi, tôi vẫn còn băn khoăn: liệu 
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đó có phải l{ c|ch đúng, liệu có cách nào tốt hơn không. V{ không ít lần tôi tự hủy 

giải pháp của mình để chuyển sang một hướng khác. 

Từ khi nhập môn học PPLSTKHKT của thầy Phan Dũng, tôi hiểu ra rằng đấy là 

thử và sai. Môn học này trang bị cho ta phương ph|p luận chung nhất để giải quyết 

vấn đề. Đấy là: cần phải suy nghĩ v{ h{nh động theo những qui luật khách quan. Trên 

cơ sở đó, ta mới định hướng giải quyết vấn đề theo hướng đúng. Khi đ~ có định 

hướng đúng thì ta không còn băn khoăn nữa mà chỉ còn x|c định đích đến, hay nói 

theo ngôn ngữ môn học là: kết quả lời giải lý tưởng cuối cùng. Từ đó chúng ta chỉ còn 

việc sử dụng những thủ thuật sáng tạo và kiến thức để giải quyết vấn đề. 

Môn học dẫn dắt người học đi từ những vấn đề riêng biệt, cụ thể lên mức khái 

qu|t v{ ngược lại, đặt những vấn đề cụ thể vào trong các qui luật để giải quyết. 

Trước đ}y, khi giải quyết một vấn đề chung, tôi thường đưa ra quan điểm của 

mình và nếu có ai đó đưa ra quan điểm kh|c tôi thường bảo vệ đến cùng ý kiến của 

mình v{ ít quan t}m đến quan điểm của họ. Khi học về “các chiều xem xét hệ thống” 

tôi nhận thức rằng cần phải đặt ý kiến của người khác ngang bằng với ý kiến của 

mình để đ|nh gi| kh|ch quan hơn. 

Tôi cho rằng những nhận thức trên đ}y l{ khởi đầu quan trọng. 

Môn học trang bị cho chúng ta nhiều công cụ mạnh để giải quyết vấn đề. Tuy 

nhiên để sử dụng chúng một cách có hiệu qủa cần có nhiều thời gian luyện tập và 

biến chúng thành tính cách, tác phong của chính mình. 

Tôi đ~ có một số áp dụng cụ thể môn học vào công việc như sau: 

a) Bộ phận tôi quản lý một số Delivery Notes mẫu, trong đó l{ thực đơn của từng 

đường bay. Chúng tôi copy các mẫu này và kẹp chung với các mẫu kh|c để làm 

chứng từ cho từng chuyến bay. Vấn đề là các tờ mẫu n{y thường bị mất do kẹp nhầm 

luôn vào tập chứng từ. 

Tôi giải quyết vấn đề này bằng cách dán một mảnh băng keo v{o góc trên bên 

trái của mẫu (có một phần dư bên trên). Khi dùng kẹp để kẹp bộ chứng từ thì người 

làm việc sẽ phát hiện ra đó l{ tờ mẫu (nếu nó lẫn v{o đó): |p dụng thủ thuật phẩm 

chất cục bộ. 

b) Khi thông b|o đặt hàng bổ sung suất ăn của khách hàng cho các bộ phận, 

nh}n viên điều độ thường thông báo cho bộ phận sản xuất bằng Intercom và thông 

báo cho bộ phận giao nhận bằng bộ đ{m. Hai lần thông báo riêng, số lần thông báo 

trong một ca làm việc là rất nhiều, do đó có vấn đề: đôi khi thông b|o cho bộ phận 

này lại quên thông báo cho bộ phận kia. 



 Chương VII: Một số việc làm liên quan đến xây dựng những người hạnh 
phúc ở Việt Nam và một số kết quả 

 

 

457 

Cách giải quyết là cùng lúc bật cả 2 m|y để thông báo: áp dụng thủ thuật kết 

hợp. 

 Võ Th{nh Phương (c|n bộ Công ty Vietnam Air Caterers, học khóa 146): 

Công ty Việt Nam Air Caterers là một công ty liên doanh, với sản phẩm là sản 

xuất các suất ăn trên m|y bay. Để phục vụ tốt hơn cho công t|c chuyên môn h{ng 

ngày, chúng tôi thường xuyên được cử tham dự c|c khóa đ{o tạo, nâng cao về 

nghiệp vụ, nhận thức với các kiến thức quản lý hoàn toàn mới. Các kiến thức được 

học theo những chương trình riêng biệt như brainstorming, team work, motivation… 

rất bổ ích nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy thiếu tính hệ thống trong phương ph|p tiếp 

cận. Chỉ đến khi được học khóa Phương ph|p luận sáng tạo do thầy Phan Dũng giảng 

dạy, tôi mới cảm thấy rằng rèn luyện tư duy không phải l{ c|i gì đó xa vời, sáng tạo 

không phải l{ đặc quyền của một số ít những người “thông minh”, mà mỗi chúng ta 

đều có khả năng nắm bắt nếu biết phương ph|p v{ chịu rèn luyện. 

Qua khóa học, cách nhìn thế giới của chúng tôi thật thống nhất, lạc quan, logic. 

Cách nhìn nhận vấn đề cũng tiến bộ và sâu sắc hơn: tôn trọng ý kiến đồng nghiệp, 

tránh chỉ trích hay phê ph|n. Để giải quyết một vấn đề, giờ đ}y chúng tôi hiểu rằng 

không thể bộp chộp đưa ra kết luận giải bài toán, mà phải đi từng bước từ việc hiểu 

bài (vấn đề), đề ra mục đích giải mà không cần nghĩ c|ch thực hiện mục đích, tìm ra 

các yếu tố của hệ thống, các mâu thuẫn vật lý để từ đó ph|t ra ý tưởng giải quyết. 

Khâu cuối cùng mới là việc lựa chọn đ|nh gi| để ra quyết định. 

Phương ph|p luận sáng tạo là một môn khoa học rất biện chứng nhưng lại rất 

đời, rất cụ thể. Chúng tôi đ~ quen thuộc với một số tình huống xảy ra ngo{i đời 

nhưng rõ r{ng, qua c|ch nhìn của phương ph|p mới mà thầy Dũng truyền đạt, chúng 

tôi mới cảm nhận hết tính logic; sự đồng nhất: thế giới là một thể thống nhất mà 

trước đ}y chúng tôi chỉ nhìn nhận theo kinh nghiệm, theo bản năng. Việc nhập môn 

với 40 thủ thuật – thao t|c tư duy đơn lẻ có định hướng chính l{ chìa khóa để mỗi 

chúng ta có thể đi tìm c|i mới–sáng tạo. Việc học và làm quen với 40 nguyên tắc cơ 

bản (thủ thuật) để giải thích các hiện tượng trong cuộc sống thật bổ ích và lý thú. Nó 

lý giải được tất cả những vấn đề mà chúng tôi có thể thấy nhưng không hiểu hoặc 

nhìn nhận phiến diện. Điều n{y c{ng rõ hơn khi được học về các quy luật phát triển, 

với tám qui luật cơ bản, trong đó chúng tôi rất t}m đắc với qui luật tương hợp, thông 

suốt và qui luật về tính không đồng đều trong sự phát triển hệ thống. Các qui luật 

phát triển hệ thống đều nhằm trả lời câu hỏi để l{m gì: đó l{ để phát triển tính hệ 

thống và tìm lời giải bài toán tốt không chỉ với hệ thống m{ b{i to|n có trong đó, mà 

còn tốt với các hệ có trong không gian hệ thống và với môi trường. 
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Việc đưa ra c|c phương ph|p tích cực hóa tư duy – phương ph|p l{m tăng số 

lượng c|c ý tưởng phát ra trong một đơn vị thời gian là một trong những bài học bổ 

ích giúp chúng tôi x|c định được hướng giải quyết một vấn đề, thay vì loay hoay với 

hàng loạt c|c phép “thử v{ sai”. Tùy theo điều kiện bài toán mà chúng ta sẽ chọn 

phương ph|p thích hợp đi tìm lời giải: phương ph|p đối tượng tiêu điểm, phương 

pháp phân tích hình th|i, phương ph|p n~o công, phương ph|p sử dụng các phép 

tương tự… Môn học phương ph|p luận tư duy s|ng tạo là một môn khoa học kết hợp 

được giữa phép biện chứng của triết học, các môn học khoa học tự nhiên như vật lý, 

to|n, hóa… nhưng lại gắn với đời thường và lý giải được tất cả các hiện tượng cả 

khoa học, kỹ thuật lẫn cuộc sống, sự vật hàng ngày. Chính vì thế, nắm bắt được 

phương ph|p luận tư duy s|ng tạo là biết được hướng giải quyết khi vấn đề phát 

sinh, tức là biết suy nghĩ để giải quyết các vấn đề gặp phải, ra quyết định. Việc được 

học phương ph|p n{y chúng tôi tin rằng sẽ thay đổi cơ bản c|ch suy nghĩ khi gặp vấn 

đề phát sinh khác hẳn c|ch nghĩ trước đ}y: giải quyết theo chủ nghĩa kinh nghiệm, 

theo thử - sai, và cả sức ì tâm lý. 

Để rèn luyện phương pháp luận tư duy s|ng tạo, trước hết, chúng tôi sẽ tập sử 

dụng các nguyên tắc cơ bản (thủ thuật) để lý giải các hiện tượng bình thường trong 

xã hội. Bước tiếp, việc lý giải các qui luật của sự phát triển hệ thống dưới ngôn ngữ 

tổ hợp các thủ thuật sẽ là bài tập tốt trong việc rèn luyện phương ph|p luận này. 

Môn học mới mang tính đột phá vào hệ tư duy, theo tôi chính l{ môn học cần 

thiết cho tất cả mọi người. H{nh trang để Việt Nam bước vào thế kỷ 21 không phải là 

tài nguyên thiên nhiên dồi dào mà là nguồn nhân lực v{ điều quan trọng là biết khai 

th|c đúng nguồn nhân lực n{y. Để nguồn nhân lực có tư duy s|ng tạo, cần thiết phải 

coi môn phương ph|p luận như một môn học cơ bản, bắt buộc đối với sinh viên các 

trường đại học. Việc tuyên truyền quảng bá môn học là cần thiết để mọi người hiểu 

rằng: sáng tạo là phát triển, sáng tạo không phải là thuộc tính riêng của một thiểu số 

trong xã hội. 

 Bùi Hồng Phương (khai th|c viên, xưởng công nghệ điện tử viễn thông 

FTC, học khóa 153): 

Em vô cùng biết ơn những người đ~ sáng tạo ra môn học n{y v{ đặc biệt trân 

trọng những người thầy đ~ truyền thụ lại kiến thức cho học viên. Sau khóa học em 

như người tỉnh cơn mê, em đ~ tìm được hướng đi cho tương lai của mình. Trước đ}y 

em chỉ học v{ l{m theo qu|n tính, không x|c định khả năng của mình một cách rõ 

r{ng để có định hướng một cách hợp lý. Những kiến thức thu được giúp em biết rõ 

ưu điểm, khuyết điểm v{ hơn nữa giúp em lý giải những điều trước kia mình suy nghĩ 
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và làm một cách tự phát. Ngoài ra nó còn giúp em sống bao dung, lạc quan ngay cả 

khi tiếp nhận những chuyện khó khăn. Việc học giờ đ}y đối với em là một niềm vui vì 

em đ~ biết cách tiếp thu và ứng dụng kiến thức một cách có hiệu quả, như nghĩ c|ch 

để công ty thu hút nhiều khách hàng, những kiến thức phải bổ sung và những cách 

tiếp cận để có một việc làm mới, ph|t huy được khả năng v{ vận dụng những kiến 

thức một cách tối đa. 

Phương ph|p luận sáng tạo là môn học vô cùng bổ ích, đặc biệt cảm nhận được 

điều này là các học viên đ~ tham gia khóa học. Hiện nay điều cần thiết là môn học 

n{y nên được phổ biến ở các công ty, xí nghiệp. Thậm chí nó còn nên áp dụng cho các 

lớp từ mẫu gi|o dưới hình thức vừa vui chơi, vừa học tập, tạo cho các cháu sự suy 

nghĩ độc lập vượt qua các tình huống (trong đó gi|o viên đóng vai trò hướng dẫn), 

giúp hình thành thói quen nhìn nhận vấn đề một cách tổng quát và từ đó hình dung 

ra hướng để đạt đến mục đích một cách nhanh nhất, như c|ch giải một bài toán cho 

các học sinh phổ thông. Ví dụ: giúp họ định hướng chọn ng{nh khi v{o đại học và tìm 

một công việc tốt khi tốt nghiệp đại học. Hiện nay điều l{m em trăn trở l{ nghĩ c|ch 

quảng cáo sao cho môn học dễ thu hút học viên hơn vì bản th}n em đến với môn học 

này là tình cờ cộng một chút tò mò của bản tính ham học hỏi những điều mới lạ. Yếu 

tố ngộ nghĩnh góp phần quyết định là các mẩu truyện vui trong s|ch “40 thủ thuật” 

 Phạm Tường Hưng (c|n bộ marketing, học khóa 156): 

1. Những tính mới và ích lợi thu hoạch được qua quá trình học môn “Phương 

pháp luận sáng tạo” so với lúc chưa học là: 

- C|ch suy nghĩ mới. Sự suy nghĩ có trình tự hơn, hiểu vấn đề trước khi thiết lập 

và giải bài toán. 

- Giải quyết sự việc ngay từ đầu, lúc vấn đề mới phát sinh. Cho nên mọi việc sau 

đó dường như được giải quyết dễ d{ng hơn. 

- Biết lắng nghe nhiều ý tưởng hơn m{ không chê bai, từ đó rút ra được nhiều ý 

kiến hay hơn l{ tự bản th}n mình suy nghĩ. 

- Giảm được thời gian và chi phí khi thực hiện công việc m{ trước đó phải mất 

nhiều hơn. 

2. Áp dụng những điều đ~ học được từ PPLST: 

a. Cho bản thân: 

- Áp dụng vào công việc làm marketing mà tôi đang l{m. Công việc mà vốn đòi 

hỏi nhiều ở sự sáng tạo v{ óc tưởng tượng. Trước đ}y tôi đ~ từng áp dụng nó vào 
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việc thiết kế quảng cáo, lập các kế hoạch kinh doanh, những công việc vặt trong gia 

đình như sửa ống nước, đọc sách. Bây giờ và sau này, tôi cũng sẽ áp dụng PPLST vào 

trong cuộc sống, công việc trong gia đình v{ công ty, v{ cho cả việc hoạch định tương 

lai của cuộc đời mình nữa. 

b. Cho những người xung quanh: 

- Một ví dụ điển hình là tôi thiết kế mẫu tờ bướm quảng cáo cho công ty. Tôi và 

người thiết kế trên m|y tính cùng nhau ph|t ý tưởng, người thiết kế thì nói rằng anh 

ta không thể thiết kế một vật khi không có một kích cỡ nhất định (tính ì tâm lý). Tôi 

nói, anh chỉ cần suy nghĩ v{ vẽ ra theo ý của anh cho thật nhiều mẫu v{ đừng quan 

tâm là khi mẫu thiết kế đó được in ra thì nhà sản xuất có l{m được hay không, sau 

khi chúng ta đ~ có mẫu, chúng ta sẽ chọn kích cỡ cho phù hợp. Thật ngạc nhiên, anh 

ta cho ra nhiều mẫu thiết kế mà từ trước đến giờ tôi chưa từng được thấy v{ dĩ 

nhiên là nó thật đẹp, ngay cả sếp của tôi cũng đồng ý l{ đẹp. Cho đến lúc đó, tôi mới 

hiểu ra rằng không những môn học PPLST có ích cho tôi mà còn có ích cho cả những 

người xung quanh nữa. 

3. Ở nước ta, môn học này cần được phát triển theo tầm vĩ mô v{ vi mô. Về mặt 

cộng đồng, nó cần được phổ biến rộng rãi. Về chuyên ngành và quản lý nh{ nước nó 

cần sớm được quan tâm và nghiên cứu s}u hơn nữa để giúp cho việc phát triển kinh 

tế, phát triển đất nuớc theo chiều hướng văn minh v{ hiện đại hóa. Giảm thiểu sự 

lãng phí về vật chất và tinh thần đến mức thấp nhất. 

- Tất cả c|c đối tượng cần theo học môn PPLST, trong đó bao gồm cả học sinh, 

sinh viên, giảng viên c|c trường học, viện nghiên cứu, nhân viên, các cấp l~nh đạo 

của c|c công ty, cơ quan nh{ nước v{ đặc biệt l{ c|c nh{ l~nh đạo, nguyên thủ quốc 

gia, những người chịu trách nhiệm dẫn dắt đất nước và ra các quyết định có ảnh 

hưởng đến cả quốc gia. 

- Lứa tuổi phù hợp cho việc bắt đầu học môn học PPLST nên từ 12 tuổi, tức là hết 

cấp 1. Ở lứa tuổi này, trẻ em cần được hướng dẫn cách suy nghĩ có tính logic. C|c em 

sẽ dễ tiếp thu những môn học khác, không bị ràng buộc sự suy nghĩ nhờ PPLST, đồng 

thời phát triển tính tự tin cho các em. 

- Điều mà tôi có thể l{m để giúp môn học này phát triển là: 

+ Phổ biến môn học n{y đến những người quen. 

+ Áp dụng môn học này vào công việc v{ đồng thời giúp cho những người chưa 

biết môn học PPLST suy nghĩ một cách khoa học hơn. 

 Nguyễn Quốc Hương (c|n bộ Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam, học 
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khóa 175): 

Kính thưa c|c Thầy tại Trung tâm TSK, 

Trước hết tôi xin gửi lời c|m ơn s}u sắc đến các Thầy và tập thể Trung tâm TSK 

đ~ có những đóng góp thiết thực trong việc truyền bá, giảng dạy một môn khoa học 

hết sức lý thú và hết sức thực tiễn đến cho mọi người, mà tôi là một trong những 

người may mắn được tiếp thu, dù chỉ là sau 2 tháng với những kiến thức sơ cấp. 

Đồng thời nh}n đ}y, tôi cũng xin b{y tỏ lòng khâm phục trước bản lĩnh v{ những nỗ 

lực to lớn m{ TSK đ~ thực hiện để đưa TSK từ một con số 0 đến được như ng{y nay. 

Sau khi tham dự khóa sơ cấp tôi có một vài suy nghĩ như sau, xin được chia sẻ 

cùng các Thầy và bạn cùng học: 

1. Chương trình học rất hấp dẫn, mặc dù công việc cơ quan v{ gia đình rất bận, 

nhưng tôi đ~ tham dự không sót một buổi n{o trong chương trình. Ngay sau những 

buổi học đầu tiên, tôi đ~ hình thành một c|ch suy nghĩ mới trong đầu mà từ trước 

đến nay, mình vẫn mò mẫm theo kiểu thử và sai. 

Từ trước đến nay, mỗi lần gặp “vấn đề” trong cuộc sống hoặc trong công việc, 

việc trước tiên tôi làm là bực mình tự hỏi: “Tại sao vấn đề này lại xảy ra với mình”. 

Nay tôi đ~ hiểu “cuộc đời là chuỗi những vấn đề cần phải giải quyết” do vậy, th|i độ 

của tôi đ~ thay đổi và thay vì bực tức thì tôi vui vẻ đi tìm c|ch giải quyết vấn đề. 

Sau hơn 8 năm đi l{m việc trong môi trường kinh doanh, trong đó 6 năm l{m 

công việc quản lý kinh doanh, tôi thấy thực tế đôi khi một c|ch vô tình, mình đ~ sử 

dụng một số trong số 40 thủ thuật mà mình không biết. Chẳng hạn, khi phải trình bày 

một vấn đề lớn trước tập thể, tôi cũng chia th{nh những phần nhỏ hơn để dễ thuyết 

phục mọi người. Sau khi học tại TSK, tôi biết đó l{ “nguyên tắc phân nhỏ”. Hoặc nhiều 

khi trong công việc, có những vấn đề đơn giản nhưng do người trình bày không rõ 

ràng dẫn đến việc hiểu lầm, rất mất thời gian v{ chi phí. Sau khi được học “những 

yếu tố ảnh hưởng đến tư duy sáng tạo” v{ học 5 mức độ hiểu, tôi biết được rằng: từ 

nay về sau, trước khi bắt tay vào giải quyết vấn đề, phải hiểu đúng v{ nếu cần phải 

phát biểu lại vấn đề theo ngôn ngữ của môn học (mục đích cần đạt, mâu thuẫn kỹ 

thuật, mâu thuẫn vật lý,...). Tất cả những điều n{y giúp tôi tư duy theo một định 

hướng rõ r{ng hơn l{ theo kiểu thử v{ sai trước đ}y. 

2. Tôi thấy rằng môn học này không chỉ áp dụng trong lĩnh vực kỹ thuật mà rất 

cần thiết phải áp dụng trong toàn xã hội, ở tất cả c|c ng{nh, c|c lĩnh vực và kể cả 

trong đời sống gia đình h{ng ng{y. Cụ thể: 

- Thông qua việc hiểu chuỗi Nhu cầu - H{nh động, chúng ta sẽ cân nhắc trước khi 
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thực hiện hoặc không thực hiện một h{nh động n{o đó: điều này xuất phát từ nhu 

cầu nào? Có hợp lý hay không? 

- Trong đời sống nói chung v{ kinh doanh nói riêng, trước khi ra một quyết định, 

cần cân nhắc đến tính lan tỏa hệ thống gây ra do quyết định của mình. 

- Điều gây ấn tượng mạnh nhất đối với tôi là học được việc cần thiết phải sử 

dụng 9N m{n hình trước khi thực hiện một quyết định n{o đó, tr|nh những hành 

động hấp tấp, thiếu suy nghĩ. Đồng thời, phải tuyệt đối tránh phê bình, chỉ trích 

những ý tưởng mới mà phải xem xét khía cạnh tích cực của ý tưởng đó. 

- Những gì tôi lĩnh hội được, tôi sẽ truyền đạt lại cho người thân trong gia đình 

v{ đồng nghiệp trong cơ quan. 

3. Về việc phát triển môn học này ở nước ta tôi có ý kiến như sau: 

- Bộ giáo dục v{ đ{o tạo nên đưa môn học vào giảng dạy chính thức tại các 

trướng phổ thông (từ lớp 9 trở lên) v{ đại học, cao đẳng. Tôi cho rằng môn học này 

sẽ giúp học sinh, sinh viên tiếp thu tốt hơn c|c môn học khác, nhất là các môn khoa 

học xã hội. Đồng thời, giúp thay đổi c|ch nhìn đ~ qu| lạc hậu trong giáo dục của 

chúng ta từ trước đến nay là biến người thầy thành những cỗ máy phát và học sinh 

thành những cỗ máy thu thông tin. Nhờ môn học này, tôi tin rằng thầy giáo và học 

sinh sẽ trở thành những “đối t|c” trong việc cùng tiếp thu và phát triển kiến thức. 

- Đối với khối hành chánh sự nghiệp, tôi cho rằng UBND các tỉnh, thành phố nên 

mời TSK về giảng dạy cho các cán bộ l~nh đạo và kể cả nh}n viên h{nh ch|nh, để họ 

tiếp thu tư duy hệ thống. Nên nhìn nhận cả đất nước Việt Nam như một hệ thống mà 

bản thân mỗi người là yếu tố trong hệ thống đó. Từng h{nh vi, th|i độ làm việc phải 

được xem xét trên quan điểm “hệ tiếp nhận đầy đủ, có lợi cho toàn bộ hệ thống ”, chứ 

không phải trên quan điểm “tiện lợi cho cơ quan nh{ nước và mặc kệ người d}n” như 

hiện nay. 

- Đối với khối doanh nghiệp, tôi cho rằng nên bắt buộc mọi nh}n viên trước khi 

vào làm việc và các cán bộ l~nh đạo trước khi được đề bạt cần phải đi học môn học 

này, tiến dần đến chỗ tất cả nhân viên, cán bộ đều được học môn học này giống như 

học to|n đại số vậy. 

4. Phần góp ý cho các Thầy tại TSK: 

-  Tôi thấy là không khí học tập tại TSK rất khoa học, học viên được trang bị kiến 

thức trong một môi trường thoải mái, không bị gò ép, không bị “cưỡng chế” chấp 

nhận m{ luôn được các Thầy giảng dạy nguồn gốc, lý do, các quy luật,... Tuy nhiên, có 

lẽ do đặc điểm của người Việt Nam chúng ta là luôn luôn rất rụt rè trong việc phát 
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biểu ý kiến trước đ|m đông, nên đôi khi lớp học còn thụ động. Đề nghị các Thầy có 

phương ph|p để các học viên tham gia tích cực hơn nữa vào quá trình học. Để tư duy 

sáng tạo thì việc đầu tiên là phải d|m ph|t ý tưởng chứ ? 

-  Ngoài ra, lớp học chật qụá và ghế ngồi thì cứng qu|, đôi khi còn qu| nóng, ảnh 

hưởng đến sự thoải mái trong học tập. Các Thầy có cách nào giải quyết vấn đề này 

không? 

5. Thông tin chiêu sinh tôi nhận được thông qua báo Tuổi Trẻ. Tôi quyết định ghi 

danh theo học vì ông b{ xưa có nói “học ăn, học nói, học gói, học mở”. Thế m{ đến nay 

chưa có trường lớp nào dạy về phương ph|p suy nghĩ. 

Trên đ}y l{ một v{i suy nghĩ sau khi được tham dự khóa học. Một lần nữa xin 

bày tỏ lòng biết ơn đối với các Thầy đ~ mở ra cho chúng tôi một phương ph|p luận 

suy nghĩ mới, giúp chúng tôi giải quyết những vấn đề của cuộc sống một cách khoa 

học, tr|nh được những sai sót không cần thiết. 

Xin kính chúc sức khỏe các Thầy và toàn thể cán bộ Trung tâm TSK. 

Xin chúc TSK ngày càng phát triển không chỉ trong phạm vi toàn quốc mà còn 

vươn ra thế giới. 

 Hoàng Thị Kim Huệ (kế toán công ty xuất nhập khẩu, học khóa 175): 

Cũng đồng quan điểm với một số người, trước khi tham dự lớp học Phương ph|p 

luận sáng tạo n{y tôi cũng cho rằng mình không có khả năng tư duy sâu, luôn luôn 

sử dụng phương ph|p thử và sai. Tôi may mắn có một trí nhớ khá tốt nên nhớ và tiếp 

thu bài rất nhanh, thuộc nằm lòng những phương ph|p giải quen thuộc của giáo 

viên. Đối với bất kỳ b{i to|n n{o tôi cũng sử dụng các cách giải đ~ biết để giải quyết 

bài toán và không biết c|ch tư duy mở rộng lời giải cho bài toán. Trong những năm 

khi còn học ở giảng đường đại học, tôi rất khâm phục một số bạn có lập luận rất tốt 

và chặt chẽ trong quá trình giải quyết b{i to|n, đưa ra những cách giải ngắn gọn, 

đầy tính sáng tạo. Làm thế n{o để họ có cách diễn đạt v{ tư duy tốt như thế? Đ}y l{ 

câu hỏi luôn theo tôi mỗi lần tôi vào lớp học. Tôi có nhiều cơ hội giao tiếp và làm 

quen với những người học giỏi v{ th{nh đạt để tìm phương ph|p học nhưng m~i cho 

đến khi được một người bạn giới thiệu về Trung tâm TSK với môn học “Phương ph|p 

luận sáng tạo” thì thực sự lúc đó tôi mới giải quyết được câu hỏi của mình. 

Chỉ với 60 tiết ngắn ngủi, tôi cảm thấy suy nghĩ của mình khác hẳn. Tôi như bị 

cuốn hút vào từng bài giảng của các thầy, nó t|c động mạnh mẽ đến c|ch suy nghĩ 

của tôi. Bằng sự từng trải giàu kinh nghiệm cùng với lượng kiến thức rất uyên thâm, 

những ví dụ minh họa được trích dẫn rất gần gũi với đời sống hàng ngày, các thầy đ~ 
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mở ra cho tôi một hướng đi mới, một cách suy luận mới – cách nhìn nhận sự việc và 

giải quyết vấn đề. 

Ngay sau khi học được hơn nửa khóa học, tôi háo hức bắt tay áp dụng những gì 

đ~ học vào ngay công việc của mình. Tôi hiện làm kế toán viên của một công ty xuất 

nhập khẩu, công việc của tôi chủ yếu là theo dõi, ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh 

hàng ngày của công ty, cuối tháng lập báo cáo tổng hợp cho Ban quản trị công ty và 

c|c đối tượng bên ngoài có nhu cầu. Cái chính yếu của vấn đề ở đ}y l{ l{m sao tạo 

được một chương trình có đầy đủ chức năng để thực hiện qui trình công việc kế toán 

trên, Tôi đ~ thử kết hợp kiến thức cơ bản sẵn có của mình với các nguyên tắc, thủ 

thuật nhất l{ c|c phương ph|p tích cực hóa tư duy m{ tôi đ~ được học vào giải quyết 

vấn đề của mình. Trong quá trình thực hiện, tôi gặp không ít trở ngại đôi khi còn 

lúng túng nhưng nhìn chung chương trình cũng đ~ ho{n th{nh về cơ bản. Tôi đ~ tạo 

được vị trí không nhỏ trong phòng kế to|n v{ được cấp trên tín nhiệm. Tôi cảm thấy 

rất tự hào về bản thân và thực sự h{i lòng vì đ~ tham dự khóa học này. Nó giúp tôi có 

được phương ph|p l{m việc khoa học và chủ động hơn trong công việc của mình. 

Trong buổi họp mặt chia tay cuối khóa, qua lời tâm sự bộc bạch của các thầy, tôi 

càng hiểu rõ và kính phục các thầy hơn. Để có được tiếng vang như ng{y hôm nay, 

các thầy đ~ phải trải qua cả một giai đoạn khó khăn vất vả, tất cả đều bắt đầu từ con 

số 0. Đồng thời các thầy đ~ lấy ngay những gì mình đ~ dạy trong môn học để giải 

quyết các vấn đề của chính mình. Tôi chắc chắn rằng trong một tương lai không xa 

môn học sẽ lôi cuốn, thu hút được đông đảo người lao động, đặc biệt là giới trẻ vì giới 

trẻ l{ người có trí óc tốt, khỏe, có khả năng tiếp thu nhanh, phát huy tốt tiềm năng 

sẵn có của mình, đóng góp sức trẻ. 

 Tô Ba (cán bộ phòng kế hoạch, Công ty cổ phần đầu tư x}y dựng Bình 

Chánh, học khóa 179): 

Sau khi học môn “Phương ph|p luận sáng tạo” do thầy Phan Dũng trực tiếp dạy, 

tôi có thể: 

- Hiểu được rằng thế giới xung quanh chúng ta là một thể thống nhất, tất cả đều 

vận động theo các nguyên tắc hoặc quy luật chung của nó m{ con người có thể tìm 

thấy được. 

- Qua học tập “Phương ph|p luận sáng tạo khoa học-kỹ thuật ” m{ bản thân có 

tầm nhìn rộng hơn về sự vật, phải thận trọng hơn đối với mọi vấn đề cần phải giải 

quyết vì mỗi hiện tượng sự việc có thể lý giải theo nhiều chiều xem xét. 

- Một điều quan trọng nữa l{ “phạm vi áp dụng” đ~ giúp tôi luôn luôn x|c định 
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đúng được phạm vi xem xét để ta có thể hiểu được nghĩa của b{i to|n đúng đắn hơn. 

Cụ thể là trong thời gian học tập “phương ph|p” nầy tôi đ~ có thay đổi trong việc xây 

dựng “Từ điển kỹ năng” cho công ty. Nhờ luôn luôn x|c định được phạm vi áp dụng 

mà giúp tôi có những định nghĩa về các kỹ năng rõ r{ng v{ cụ thể hơn không bị lan 

man, khó hiểu. Từ đ}y về sau tôi luôn luôn nhớ điều nầy, nó luôn nhắc nhở tôi mình 

đang ở đ}u? V{ đang l{m gì? 

- Thông qua các quy luật, nguyên tắc, thủ thuật tôi có thể nhận thấy mọi sự việc 

vận h{nh v{ tương t|c có tính tất yếu rõ r{ng hơn. Nó giúp tôi tiên đo|n được những 

gì có thể xảy ra hoặc t|c động lẫn nhau. Cẩn trọng hơn trong mọi trường hợp khi có 

bài toán cần giải quyết. 

Tóm lại, về lợi ích có thể có rất nhiều cho bản thân tôi sau nầy. Lợi ích trên hết 

hiện nay là bản th}n được dịp may học tập phương ph|p luận nầy mặc dù muộn 

màng, nhưng tôi cũng hy vọng nó sẽ giúp tôi rất nhiều trong tương lai. Thực sự, sau 

khóa học tôi có những chuyển biến rõ rệt trong hành xử v{ trong suy nghĩ. Điều nầy 

cũng rất có lợi cho công ty chúng tôi khi tất cả học viên được học đều cố gắng áp 

dụng những gì đ~ học. Những điều đ~ học chưa đủ để giải quyết những bài toán phức 

tạp, nhưng cũng cảm hóa tôi chuyển sang chiều xem xét khác, chắc chắn là có lợi cho 

bản th}n, gia đình, tổ chức và sau nầy hy vọng có đóng góp gì đó cho x~ hội. 

Theo tôi, học mà không hành thì thật là không có gì xấu hổ cho bằng. Sau khi học 

xong tôi đ~ |p dụng ngay vào công việc hàng ngày càng nhiều, càng tốt. Trước mắt 

phương ph|p nầy cũng đ~ hỗ trợ tôi và các bạn trong nhóm biên soạn “Từ điển kỹ 

năng” cho công ty có c|i nhìn tốt hơn để định dạng các vấn đề, nhất l{ x|c định 

“phạm vi áp dụng” cho mỗi trường hợp rõ r{ng hơn. Điều nầy bước đầu đ~ giúp 

chúng tôi nhanh chóng thoát khỏi sự tranh luận không cần thiết, đỡ mất thì giờ hơn 

so với trước đ}y. 

Chắc chắn rằng, từ đ}y về sau tôi sẽ cố gắng áp dụng những điều gì mình đ~ học 

để hành xử cho phù hợp với c|c b{i to|n trong đời sống h{ng ng{y cũng như c|c 

công việc ở cơ quan. Một điều mà tôi không khỏi giật mình khi tôi biết được rằng bấy 

lâu nay tôi bị “tính ì t}m lý” đ~ chi phối khả năng đến c|ch suy nghĩ v{ th|i độ hành 

xử trong đời sống, công việc. Nhờ hiểu được “tính ì” ở mỗi con người, tôi luôn luôn 

xem xét vấn đề cẩn trọng hơn trên nhiều chiều kh|c nhau v{ c|i đ|ng nhớ nhất là 

“nguyên tắc đảo ngược” đ~ giúp tôi thấy thêm được một nửa bên kia của vấn đề mà 

bấy lâu nay bị quên lãng trong tôi. 

Đối với những người xung quanh, tôi thường xuyên tiếp xúc hơn để cùng nhau 

thảo luận vấn đề và tìm ra giải pháp tốt nhất, nhanh chóng nhất. Tôi cố gắng sử 
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dụng ngôn ngữ đ~ học trong phương ph|p luận nầy để thay thế những “từ vựng” m{ 

trước đ}y khó m{ x|c định cho đúng nghĩa được và tôi cố gắng áp dụng các nguyên 

tắc, quy luật càng nhiều càng tốt để tạo thành thói quen. Có lẽ con người tôi cũng có 

ít nhiều biến chuyển tốt bên trong. Hy vọng rằng “Phương ph|p luận sáng tạo” sẽ là 

môn học mà tôi luôn luôn nhớ đến mỗi khi cần giải quyết vấn đề v{ có được một lời 

giải tương đối tốt cho mỗi bài toán. 

Qua học tập, trong bình luận các tình huống thực tế có liên quan đến hoàn cảnh 

xã hội, quan niệm cuộc sống cũng như c|c chính s|ch nh{ nước, bản th}n cũng nhận 

ra được những điều bất cập, cần phải được thay đổi quan điểm để xem xét ngõ hầu 

các lợi ích thực sự đến cho mọi người. Theo tôi, tất cả mọi người có hoạt động liên 

quan đến xã hội, có t|c động đến mọi người đều cần phải học, nếu không ít ra cũng 

để tâm đến phương ph|p nầy. Thật xấu hổ khi ta ra lệnh hoặc giải quyết vấn đề mà 

không hiểu được hoặc l{m ngơ đi c|c điều tác hại gây ra cho mọi người mà chỉ biết 

lợi ích cá nhân. 

Theo quan điểm c| nh}n, phương ph|p nầy cần được Nh{ nước xem xét hết sức 

tận tình. Theo tôi, môn học nầy chẳng kém phần quan trọng như c|c môn lịch 

sử,chính trị, hoặc vật lý n{o kh|c… vì nó mang lại rất nhiều điều bổ ích cho người 

muốn tiếp thu hoặc áp dụng nó vào cuộc sống vào nghiên cứu khoa học. Ở nước ta 

môn học nầy cần được phổ biến ở cấp II và vào lứa tuổi 14 hoặc 15 gì đó. Đ}y l{ độ 

tuổi cần được trang bị quan điểm đúng đắn để lý giải cho mọi vấn đề sau nầy. Nó có 

thể giúp cho trẻ học tập được tốt hơn,hiểu được vai trò của mình đối với gia đình, đối 

với xã hội và có lẽ c|c t|c động tiêu cực sẽ giảm bớt hơn trong học đường. 

- Đ}y l{ môn học được xây dựng trên các nguyên tắc, quy luật tự nhiên giúp cho 

ta áp dụng dễ d{ng, đúng đắn. Do đó, tôi cũng cảm thấy tự tin để sử dụng các ngôn 

ngữ của môn học để giải thích cho cộng sự hoặc các bạn bè chưa có dịp học hỏi để có 

một khái niệm về tính khoa học của môn học nầy. Nếu có điều kiện trong tương lai, 

tôi sẽ tham dự ở lớp cao hơn nhằm nâng cao các nhận thức và loại bỏ các thất bại 

cho bản th}n, gia đình v{ cho tổ chức. Nhờ có học chung một phương ph|p luận các 

bạn tôi dễ dàng thống nhất quan điểm hơn khi giải quyết một vấn đề. Hy vọng rằng 

tương lai gần, phương ph|p luận sáng tạo khoa học nầy đạt được vị trí cao hơn so 

với hiện nay v{ được toàn xã hội nhìn nhận nó là một môn học mà mọi người đều cần 

phải học. 

 Nguyễn Văn Đông (Công ty ph|t h{nh b|o chí, học khóa 192): 

Học lớp "Phương ph|p luận sáng tạo" thực sự đ~ giúp cho tôi hiểu và lý giải 

được nhiều vấn đề thực tế từng trải qua trong cuộc sống của chính mình, giúp mình 
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tự tin hơn để tiếp tục thực hiện các giải ph|p đúng đắn v{ cũng hiểu ra được cặn kẽ 

nguyên nhân thất bại ở một số việc. Môn học đ~ trang bị được cho tôi một số khả 

năng có thể đi đến quyết định nhanh chóng hơn v{ hạn chế những phí phạm không 

đ|ng có. 

Áp dụng vào việc điều hành quản lý một doanh nghiệp làm công việc phát hành 

b|o chí v{ tư vấn thông tin cho kh|ch h{ng, bước đầu chúng tôi đ~ tiến h{nh v{ định 

hướng một số cải tiến góp phần làm giảm đ|ng kể những chi phí hoạt động. Một ví 

dụ điển hình l{ trước đ}y ng{y n{o chúng tôi cũng phải in bảng tổng hợp số lượng 

chia b|o cho c|c địa bàn. Nay với cách sắp xếp, phân loại lại theo số phát hành, thứ 

tự ABC, thứ tiếng...mới, giúp cho khối lượng in ấn giảm đi 5 lần (hàng ngày chỉ in báo 

ra ngày, hàng tuần chỉ in báo ra tuần, hàng tháng chỉ in một bảng báo ra tháng). 

Bước đầu chúng tôi cũng đ~ thiết lập được một số quan hệ với các tòa soạn và các 

công ty ph|t h{nh kh|c để hợp tác với nhau trong một số việc như trao đổi khách 

h{ng để thuận tiện cho đưa tin, đăng ký chung số lượng tại một số toà soạn để tăng 

mức chiết khấu, đồng thời giảm bớt nhân sự cho kh}u đi lấy báo từ toà soạn về...Bản 

th}n tôi đ~ giải quyết được một mâu thuẫn "vật lý" khi trở về được tòa soạn, nơi 

trước đ}y tôi đ~ từng làm việc để làm công tác quản lý. 

Có thể nói rằng, từ những gì có được sau lớp học này, tôi thấy mình phải có trách 

nhiệm góp thêm phần để giúp cho môn học n{y được nhiều người biết đến, những ai 

chưa từng học thì hãy học đi vì không có tuổi nào muộn cho việc học môn này cả. 

Chừng nào còn tỉnh táo, còn có "các vấn đề cần phải giải quyết” thì còn phải học, cần 

nhất l{ đối với những người làm công tác quản lý, chuyên trách từ những bộ phận 

nhỏ nhất của một bộ m|y cho đến đảm trách cả một hệ thống n{o đó, thậm chí là 

một nguyên thủ quốc gia v{ cao hơn nữa. Đưa v{o hệ thống giáo dục v{ đ{o tạo hiện 

nay có thể còn gặp nhiều khó khăn vì môn học còn khá mới, còn khá bỡ ngỡ đối với 

các vị quản lý, chỉ mới được nghe chứ chưa được học v{ cũng khó đi học khi còn 

"bận” nhiều việc phải "giải quyết" khác. Tuy nhiên, vì tính chất của môn học là dạy 

c|ch suy nghĩ giải quyết vấn đề, do đó việc có được tiếp cận để học môn này hay 

không thì trong thực tế, mọi người cũng đ~ đều phải từng trải qua suy nghĩ. Mọi 

người không hề biết những thành công hay thất bại được lý giải trong môn học này, 

v{ gi| như m{ biết sớm hơn điều đó thì có lẽ đ~ bớt phải trả giá và cuộc sống đ~ tốt 

hơn nhiều rồi. Điều đó có nghĩa l{ môn học này bắt đầu cùng với quá trình nhận thức 

của con người, tùy theo trình độ nhận thức, tùy theo từng lứa tuổi mà mức độ tiếp 

cận môn học có khác nhau. Rủi ro rơi v{o lứa tuổi nào nhiều thì sự cần thiết phải tiếp 

cận ngay môn học này vào lúc bắt đầu lứa tuổi đó c{ng phải lớn. Nếu tôi không nhầm 

thì có lẽ là vào lứa tuổi vị thành niên, tuổi chưa "chín" m{ lại có nhiều "phép thử", 
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hãy dạy cho chúng "tưởng tượng" ra kết quả của phép thử đó thì có lẽ sẽ không có 

nhiều tệ nạn nghiện hút, cướp giật, đua xe, mại dâm...và những hậu quả kéo theo sau 

đó như hiện nay. Còn điều cụ thể nhất mà tôi có thể giúp được Trung tâm là tiếp tục 

đ{i thọ học phí cho c|c anh em nh}n viên chưa đi học được đi học môn này và học 

xong sơ cấp thì tiếp tục cho đi học trung cấp. Các thầy có mở những khóa nâng cao 

hơn nữa thì chúng tôi vẫn cố gắng theo đuổi để học. Bên cạnh đó l{ giới thiệu quảng 

b| cho đồng nghiệp, bạn bè, bà con, khách hàng... biết để đi học. Những dịp tiếp xúc 

với các vị làm công tác quản lý, thì cũng cố gắng đề cập để cho họ lưu t}m. 

25 năm qua kể từ khi thầy Dũng dạy khóa đầu tiên, đặt những viên gạch đầu tiên 

cho việc phát triển đ{o tạo phương ph|p luận sáng tạo ở Việt Nam, những gì thầy và 

Trung t}m l{m được cũng l{ những điều đ|ng nể. Tuy nhiên, 25 năm cũng đ~ l{ một 

thời gian khá dài, so với những gì m{ c|c nước kinh tế phát triển khác thực hiện về 

lĩnh vực này, thì những gì ta có được vẫn còn l{ điều đ|ng buồn. Mức độ người Việt 

Nam biết đến môn học này còn quá ít ỏi, cơ sở vật chất, quy mô đ{o tạo vẫn còn quá 

nhỏ so với ý nghĩa v{ tầm cỡ của môn học. 

Kính chúc các thầy luôn mạnh khỏe, hy vọng Trung tâm sẽ phát triển lớn hơn 

nữa về mọi mặt. 

    Tp.Hồ Chí Minh, ng{y 21 th|ng 5 năm, 2002 

 Phạm Tấn Đ{ (kỹ sư chăn nuôi thú y, công ty LD Biopharmachemie, học 

khóa 196): 

Em đ~ thu hoạch được một ý tưởng mới giúp phòng kinh doanh, tiếp thị của 

công ty tr|nh được sự phàn nàn, khó chịu của khách hàng mỗi khi công ty tổ chức 

những đợt khuyến mãi có phiếu c{o trúng thưởng hoặc phiếu đổi quà. 

Đồng thời rút ngắn được thời gian xếp lịch giao hàng, lịch công tác hàng tuần 

của phòng tiếp thị và tổ tài xế. 

Bước đầu đ~ v{ đang |p dụng những điều học được cho cuộc sống hàng ngày và 

trong công việc ở cơ quan, bất cứ làm việc gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ, tìm ra hướng 

sáng tạo mới, có lợi về thời gian, phân tích kỹ một vấn đề ở nhiều hướng khác nhau 

sau đó mới đưa ra một quyết định cuối cùng. 

 Dương Ngọc Yến (nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Phát 

Hưng, học khóa 198): 

1/ Không còn suy nghĩ bi quan, một chiều. 

- Thấy được nguyên nhân và hậu quả của việc áp dụng phương ph|p “thử và 
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sai”. 

- Biết cách nhìn nhận đ|nh gi| một vấn đề, một bài toán, cố gắng hiểu đến mức 

giá trị + xúc cảm để có được h{nh động, lời giải tối ưu v{ khắc phục tính ỳ tâm lý. 

- Suy nghĩ, l{m việc có định hướng, hệ thống và khoa học hơn. 

- Tự tin, thoải mái và lạc quan hơn trong cuộc sống. 

Tất cả những điều trên là các ích lợi mà em thấy rõ ràng nhất kể từ sau khi tham 

dự khóa học này. Thật vậy, trước đ}y lúc n{o em cũng suy nghĩ, nhìn nhận vấn đề ở 

mức hiểu định nghĩa, h{nh động vội vàng theo quán tính và cảm xúc của bản thân, 

nhất l{ trong lĩnh vực tình cảm. Chính vì thế ngay từ những buổi học đầu tiên, trong 

em dường như ngộ ra được những điều m{ chưa bao giờ em giải thích và biết được 

lý do tại sao, giống như một người mò mẫm đi trong đêm tối giờ có được ánh lửa 

thắp s|ng soi đường, càng ngày ánh lửa c{ng to v{ soi rõ hơn, đ~ l{m cho em thay 

đổi những mâu thuẫn trong suy nghĩ, giúp cho em lạc quan, không bị tính ỳ tâm lý 

kềm chế và thoải m|i hơn khi đứng trước một vấn đề cần giải quyết, bằng những suy 

nghĩ có định hướng và hệ thống. 

2/ Sau khóa học, đối với bản thân mình em cảm thấy mình lớn hơn. Tất cả những 

gì tích lũy đ~ được em vận dụng vào trong cuộc sống gia đình h{ng ng{y, những dằn 

vặt, lo }u do suy nghĩ phiến diện bi quan không còn nữa m{ em đ~ biết c|ch định 

hướng, giải quyết dựa trên các nguyên tắc và thủ thuật. Điều n{y đ~ giúp cho t}m lý 

của em được ổn định và thoải mái cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều. Còn đối với mọi 

người trong gia đình, bạn bè khi thấy họ đứng trước vấn đề v{ cũng có những suy 

nghĩ phiến diện như em thì em sẽ giải thích và tham khảo cho họ những phương |n, 

lời giải tốt nhất theo những điều m{ em đ~ học, nếu có điều kiện sẽ khuyến khích họ 

theo học lớp “Phương ph|p luận sáng tạo” n{y để giúp cho bản thân tốt hơn. 

3/ Theo em, môn học này cần được đưa v{o trường PTTH v{ c|c trường đại học 

để giảng dạy như l{ một trong những môn học thật sự và bắt buộc. Ở trường PTTH 

thì chỉ dạy ở mức độ sơ cấp để các em học sinh bước đầu tập dần tính tư duy s|ng 

tạo. Còn ở giảng đường đại học thì đưa trình độ trung cấp vào giảng dạy giúp cho 

sinh viên phát triển và thuận lợi hơn trong việc học tập và nghiên cứu c|c đề tài khoa 

học - kỹ thuật. Sở dĩ như vậy là vì ở lứa tuổi này chúng em dễ tiếp thu, óc sáng tạo 

sớm hình thành và nhất l{ c{ng được học môn học này sớm chừng nào sẽ càng có ích 

cho bản thân sớm chừng đó, giúp cho chúng em không phải gánh chịu nhiều hậu quả 

do sự mò mẫm, không có định hướng, luôn “thử v{ sai”. 

 Nguyễn Ngọc Trí (Reception công ty du lịch, học khoá 200): 
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Sau khi theo học khóa “Phương ph|p luận sáng tạo”, tôi giờ đ}y đ~ hiểu được 

như thế nào là tính ì tâm lý, các phép thử và sai, thế nào là việc hiểu đúng, c|c 

phương ph|p có lợi như thế nào và có cách nhìn mới hơn về các sự vật, hiện tượng. 

Phải nói rằng môn học này vô cùng bổ ích cho tôi, nó đ~ giúp tôi từ nay biết sáng 

suốt chấp nhận cái mới, hạn chế được việc thử và sai bằng suy nghĩ có phương ph|p. 

Tôi cũng đ~ hiểu được h{nh động của cá nhân bị các nhu cầu, xúc cảm, thói quen của 

cá nhân chi phối như thế n{o v{ qua đó biết dùng tư duy của mình để kiểm soát 

chúng, không để chúng thôi thúc và tác động nhiều nữa. 

Có một th{nh công đ~ khiến tôi vô cùng phấn chấn và hứng thú khi còn đang học 

chương trình n{y l{ việc giải được một bài toán về giao tiếp trong xã hội mà tôi từng 

day dứt lâu nay, (vì tôi làm ở bộ phận giao tế). Nhờ biết cách sử dụng bảng các thủ 

thuật sáng chế và hiểu được gần hết tinh thần 40 nguyên tắc cơ bản, cộng với việc 

biết mở rộng phạm vi áp dụng cho các nguyên tắc n{y nên tôi đ~ tìm ra được lời giải 

cho bài toán. Tôi bây giờ vô cùng sung sướng và cảm thấy tự tin thật nhiều. Xin mang 

nợ Trung tâm một c|i ơn to lớn. 

- Theo tôi, môn học n{y nên đưa v{o trong chương trình học như l{ một môn bắt 

buộc, bắt đầu từ lớp 10. Sớm quá thì không nên vì học sinh nhỏ hơn khó có thể tiếp 

thu được nên dễ kêu ca và ngán ngẫm do tính vô hình và triết lý của nó. Như vậy “l{” 

phản tác dụng. Còn nếu trễ hơn thì uổng qu|. Tôi nghĩ học sinh lớp 10 là thích hợp 

nhất vì lúc n{y đ~ đủ khả năng nhận thức và hiểu được môn học. Hơn nữa, đ}y cũng 

là tuổi bắt đầu muốn tự khẳng định mình nên nếu được trang bị môn học này thì coi 

như được tiếp thêm công cụ trợ giúp qu| trình suy nghĩ v{ tư duy, l{m căn bản để có 

thể giải quyết các vấn đề của các môn học khác. 

Tôi ước mong sao thầy nào ở Trung tâm dạy cũng hay v{ hấp dẫn như thầy 

Dũng. Tôi hết sức hài lòng về cách truyền đạt, giọng nói, cử chỉ và các ví dụ của thầy. 

Điều này cho thấy thầy Dũng đ~ rất chuyên nghiệp trong công việc này. Mọi thứ thầy 

sắp xếp đưa v{o trong b{i học, bài giảng rất logic v{ khéo léo. Đ}y l{ lời khen hết sức 

chân thành xuất phát từ tấm lòng biết ơn s}u sắc đối với thầy Dũng m{ b}y giờ mới 

có dịp thổ lộ ra. Mong thầy luôn được mạnh khỏe v{ ph|t huy phong độ. 

Thật chẳng uổng công tí n{o khi tôi mong ước có dịp được vào Sài Gòn công tác 

và học thêm những môn cần thiết, trong đó có môn học này mà tôi đ~ được biết qua 

trang quảng cáo của báo Tuổi Trẻ c|ch đ}y hơn 2 năm khi tôi còn ở Nha Trang. Cũng 

may cho tôi l{ tôi được vào Sài Gòn làm việc, nên mới có cơ hội đi học môn này, chứ 

nếu không thì đ~ không thể được. Tôi hy vọng trong một tương lai gần nhất, môn học 

n{y được chính thức đưa v{o trong chương trình học phổ thông v{ qua đó, tất cả 
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mọi người ở mọi miền đất nước đều có thể được học. 

Cuối cùng, xin chúc Trung tâm luôn thành công trong công việc cao quý của 

mình. Chúc Trung tâm càng ngày càng có nhiều học viên v{ được nhiều nguồn ủng 

hộ. Kính chúc các thầy luôn được sức khỏe dồi d{o để luôn hăng say trên bước đường 

không ít khó khăn v{ gập ghềnh này. 

 Một học viên không bỏ sót một tiết học nào của các thầy. 

 Tạ Duy Hiền (Xí nghiệp may xuất khẩu 3/2, học khóa 202): 

Qua chương trình môn học PHƯƠNG PH\P LUẬN SÁNG TẠO KHOA HỌC-KỸ 

THUẬT tôi đ~ thu hoạch được nhiều điều mới m{ trước khi theo học môn học này tôi 

không có được. 

Thu hoạch lớn nhất đối với bản th}n tôi l{ tôi đ~ hạn chế được rất nhiều phương 

pháp thử v{ sai m{ trước khi theo học môn n{y tôi thường xuyên mắc phải. Từ đó 

giúp tôi định hướng được tư duy để đi đến lời giải nhanh hơn. Qua đó hiệu quả công 

việc của tôi đ~ tăng lên rõ rệt (khoảng 30% tới 40%). 

Một thu hoạch rất quan trọng khác là qua môn học n{y tôi đ~ biết được các 

bước giải bài toán trong thực tế (không phải b{i to|n đúng). Tôi đang cố gắng tập 

luyện 6 bước để giải bài toán, phát hiện ra được mâu thuẫn vật lý trong b{i to|n để 

tìm ra điểm gút của bài toán. 

Một thu hoạch quan trọng khác là tôi biết được hệ thống và các yếu tố liên kết 

trong hệ thống, biết được tính ỳ hệ thống, tôi đ~ phần nào khắc phục được tính ỳ của 

mình. Trước kia tôi rất rụt rè, trước đ|m đông tôi không dám bộc lộ quan điểm của 

mình. Bây giờ tôi thấy tự tin hơn rất nhiều, tôi có thể cùng bạn bè hoặc đồng nghiệp 

tranh luận về một vấn đề n{o đó tới tận cùng của nó. Tôi cũng có sự bao dung hơn 

đối với lỗi lầm hoặc là sự sai phạm của người khác. 

Môn học này giúp tôi biết được các nguyên tắc sáng tạo cơ bản để tôi có thể áp 

dụng vào việc giải bài toán tốt hơn. 

Môn học giúp tôi nhìn nhận vấn đề dưới nhiều chiều khác nhau , từ đó có nhiều 

hướng đi để giải b{i to|n hơn. Môn học giúp tôi phát triển trí tưởng tượng điều mà 

trước kia tôi gần như không nghĩ tới. 

 Võ Tuấn Kiệt (nhân viên công ty, học khóa 200): 

Môn học “Phương Ph|p Luận Sáng Tạo” - hay nói một c|ch đầy đủ l{ “PHƯƠNG 

PHÁP LUẬN SÁNG TẠO KHOA HỌC-KỸ THUẬT GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT 

ĐỊNH”, đối với bản thân tôi, là một môn học thực sự mới mẻ. Nếu không có sự giới 
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thiệu và khuyến khích của các anh chị đồng nghiệp đi trước thì có lẽ tôi sẽ không có 

cơ hội tiếp cận môn học đầy thú vị và ích lợi này. 

Trước đ}y tôi cũng đ~ từng tham khảo một số sách tâm lý học nghiên cứu về 

cách kiểm so|t suy nghĩ; nhưng hầu như đó chỉ là những đề tài mang tính trừu 

tượng và khó áp dụng vào từng trường hợp (vấn đề) cụ thể xảy ra trong thực tế. 

Thứ hai, trước khi tiếp cận với môn học “Phương Ph|p Luận Sáng Tạo”, không 

phải l{ tôi không động n~o suy nghĩ để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong công 

việc cũng như trong cuộc sống; nhưng hình như l{ những suy nghĩ của tôi mang tính 

chủ quan v{ chưa bao qu|t được vấn đề. Trước đ}y khi gặp một vấn đề nan giải, câu 

hỏi đầu tiên được đặt ra trong suy nghĩ của tôi l{: “Tôi phải giải quyết vấn đề này 

như thế n{o?” - chứ không phải l{: “Tại sao tôi phải giải quyết vấn đề n{y?”. Chính vì 

thế, lỗi mắc phải thường xuyên của tôi là khi gặp vấn đề l{ tôi lao đầu vào tìm cách 

xử lý, giải quyết ngay m{ chưa kịp hiểu rõ về vấn đề ấy. 

Thứ ba. chính vì tính ì tâm lý chủ quan đ~ khiến tôi nhìn nhận vấn đề trong phạm 

vi hẹp hơn so với phạm vi thực tế có thể có của vấn đề. Do đó việc giải quyết vấn đề và 

ra quyết định trong công việc của tôi gặp phải nhiều hạn chế (cả về mặt không gian 

lẫn thời gian). 

Môn học “Phương Ph|p Luận Sáng Tạo” thì kh|c hẳn, môn học không dạy tôi gặp 

vấn đề này phải giải quyết như thế này, gặp vấn đề kia phải giải quyết như thế kia; 

mà môn học đ~ giúp tôi c|ch suy nghĩ để tìm ra lời giải. Chính vì điều ấy, theo tôi môn 

học này có thể ứng dụng vào tất cả c|c lĩnh vực, từ khoa học-kỹ thuật, kinh tế, xã 

hội.... Nếu như c|c môn học kh|c tôi được học trong trường đại học trợ giúp tôi trong 

các vấn đề chuyên môn, thì môn học “ Phương Ph|p Luận Sáng Tạo” không những 

hữu dụng trong công việc của tôi mà môn học còn trợ giúp tôi trong các vấn đề quan 

hệ xã hội - cái mà hầu như c|c trường học không quan tâm tới. Sau khi học xong 

khóa sơ cấp “Phương Ph|p Luận Sáng Tạo”, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ phát minh ra 

được những c|i gì đó cao siêu, nhưng tôi chắc rằng tôi đ~ học được cách kiểm soát 

vấn đề và giải quyết những vấn đề đó một cách hiệu quả hơn. 

Môn học đ~ sử dụng tổng hợp các kiến thức của nhiều bộ môn khoa học, kỹ thuật 

từ lý thuyết đến ứng dụng. Điều này không chỉ là cái mới của môn học mà còn cho 

thấy phạm vi ứng dụng của môn học thực sự rộng. Bằng cách hiểu rõ quá trình của 

sự suy nghĩ cũng như bản chất của các loại tính ì (tính ì tâm lý, tính ì hệ thống) đ~ 

giúp tôi nhận ra ưu, khuyết điểm của việc giải quyết vấn đề theo phương ph|p tự 

nhiên. Cùng với những ích lợi đó, việc tiếp cận TRIZ v{ c|c phương ph|p tích cực hóa 

tư duy s|ng tạo, các thủ thuật sáng tạo cơ bản cũng như hiểu rõ về quy luật phát 
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triển hệ thống đ~ giúp tôi có một cái nhìn mới trong việc giải quyết vấn đề và ra 

quyết định. Nếu như trước đ}y tôi phải vắt óc ra suy nghĩ để tìm cách giải quyết vấn 

đề mà không biết phải bắt đầu từ đ}u, thì b}y giờ bằng các công cụ đ~ học từ môn 

học này, tôi biết cách thu thập và xử lý các thông tin, từ đó x|c định được cơ chế định 

hướng để tìm ra phương c|ch tối ưu cho vấn đề cần giải quyết. Nếu như trước đ}y 

việc suy nghĩ v{ ra quyết định còn mang tính cục bộ, thì với c|c phương ph|p ph}n 

tích hình th|i, đối tượng tiêu điểm, phương pháp não công... giúp tôi đa dạng hóa các 

hướng giải quyết vấn đề và phát triển khả năng l{m việc theo nhóm, tận dụng được 

tối đa nguồn dự trữ nội sinh. Việc ra quyết định trở nên chính x|c hơn v{ mang tính 

hệ thống cao. 

Để luyện tập và áp dụng môn học một cách có hiệu quả, tôi đ~ đặt câu hỏi “Tại 

sao?” cho mọi vấn đề, từ những vấn đề tưởng chừng như rất nhỏ. Ví dụ như việc 

quyết định “Mua xe m|y để đi l{m hay l{ đi l{m bằng xe buýt?”, tôi đ~ đặt câu hỏi 

“Tại sao tôi phải quan tâm tới phương tiện đi lại?”, “Tại sao phải đi l{m bằng xe 

buýt?”, “Tại sao phải mua xe m|y?”, “Tại sao tôi không nghĩ đến khả năng hiện có 

nhỉ?” v.v... Thêm v{o đó tôi luôn t}m niệm rằng phải nhìn vấn đề từ bên ngoài rồi mới 

đến bên trong, có nghĩa l{ phải hiểu rõ vấn đề đó một cách kỹ lưỡng đến mức giá trị 

và giá trị kèm theo xúc cảm, rồi từ đó mới định hướng giải quyết vấn đề. Môn học đ~ 

từng bước giúp tôi hệ thống hóa việc suy nghĩ v{ giải quyết vấn đề, không động não 

một cách tự phát, hấp tấp m{ suy nghĩ có phương ph|p v{ giải quyết vấn đề dựa trên 

các quy luật bằng cách ứng dụng các thủ thuật v{ phương ph|p tích cực hóa tư duy 

sáng tạo. 

Cùng với những ích lợi to lớn mà môn học n{y đem lại, tôi nghĩ môn học cần 

được phát triển rộng rãi trên cả nước và mang tính phổ thông. Trước tiên chúng ta 

phải cho thấy được cái ích lợi bề nổi của môn học trước, sau đó học viên sẽ tự tìm ra 

ích lợi to lớn ẩn chứa bên trong. Thứ hai, chúng ta phải có những chương trình 

quảng bá giáo dục rộng r~i đến tất cả c|c trường học, công sở, v.v.., để các cấp Nhà 

nước có thẩm quyền quan tâm nhiều hơn v{ có những chính sách phù hợp để phát 

triển và dần dần đưa môn học này thành một môn học chính trong c|c trường đại 

học, cao đẳng, trung học và dạy nghề cũng như c|c trung t}m gi|o dục khác. 

Như đ~ nói ở trên, môn học sử dụng tổng hợp các kiến thức của nhiều bộ môn 

khoa học, kỹ thuật do đó để tiếp thu môn học một cách có hiệu quả, theo tôi, những 

người theo học cũng phải có bậc kiến thức tương đối từ lớp 12 trở lên. Riêng đối với 

các bậc phổ thông thấp hơn (từ lớp 1 đến lớp 12) chúng ta có thể soạn riêng giáo 

trình khác và chuyển hóa dần dần thành tri thức (giống như môn học thể dục của các 

em vậy). Khối lượng kiến thức môn học chuyển tới các em phải rất ít nhưng kéo d{i 
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và ổn định suốt 12 năm học. Tôi nghĩ đó sẽ là một tiền đề, một nền tảng tốt và vững 

chắc để tiếp thu những kiến thức rộng và sâu của môn học này ở bậc cao hơn nhằm 

ứng dụng tốt tính ích lợi của môn học vào cuộc sống nói riêng và công cuộc xây dựng 

- phát triển đất nước nói chung. 

Thay cho lời kết, tôi xin chân thành cảm ơn thầy gi|o Phan Dũng cũng như c|c 

giảng viên đ~ tận tình giảng giải v{ hướng dẫn trong suốt khóa học, giúp chúng tôi 

kh|m ph| được nhiều điều mới mẻ của môn học. Tôi xin cảm ơn sự nhiệt tâm của các 

thầy trong công tác giảng dạy. Và tôi tin rằng môn học “Phương Ph|p Luận Sáng 

Tạo” đang v{ sẽ phát triển mạnh ở nước ta. 

Ng{y 08 th|ng 01 năm 2003 

 Lê Xuân Thái (phó phòng kỹ thuật, Xí nghiệp may xuất khẩu 3/2, học 

khóa 202): 

- Những cái mới mà bản th}n tôi thu được trong đó có những cái rất cũ trong 

suy nghĩ v{ nhận thức. Song khi chưa học Phương ph|p luận sáng tạo (PPLST) thì 

chúng nằm lộn xộn, không có hệ thống và không biết cách khai thác chúng. Một trong 

những cái mới mà bản th}n tôi thu được là vận dụng kiến thức của Trung tâm giảng 

dạy để khai thác những c|i đ~ có sẵn xung quanh chúng ta. 

- Cái mới nữa l{ tôi được học suy nghĩ. Điều n{y trước kia bản th}n tôi cũng như 

đồng nghiệp làm chung với tôi khi thuộc cấp làm việc gì mà gặp khó khăn chúng tôi 

luôn nói: h~y suy nghĩ để tìm giải pháp. Song chính chúng tôi cũng không biết là phải 

suy nghĩ như thế nào cho có hiệu quả. V{ sau kho| cơ bản này bản th}n tôi đ~ có c|i 

mới trong công việc là biết suy nghĩ v{ biết dẫn dắt nhân viên của mình suy nghĩ theo 

một định hướng để giải quyết bài toán thường gặp trong công tác hằng ngày. 

- Cái ích lợi sau khi học xong kho| cơ bản m{ tôi thu được là trong công tác hay 

trong cuộc sống khi gặp bài toán (những vấn đề cần phải giải quyết) tôi lại hình dung 

ra tính ì tâm lí của chính mình và của hệ thống và tìm được cách hạn chế chúng. Tôi 

bỏ đuợc rất nhiều cách làm mất thời gian và kém hiệu quả khi gặp vấn đề, bằng cách 

phân biệt đ}u l{ phương ph|p thử và sai, và loại bỏ chúng. Áp dụng c|c phương 

pháp tích cực ho| tư duy, chương trình rút gọn quá trình suy nghĩ giải quyết vấn đề 

và ra quyết định... công việc của tôi được cải thiện rõ rệt. Bản th}n tôi sau khi được 

lĩnh hội kiến thức, hiểu được các qui luật, hiểu đuợc mọi người xung quanh, bản thân 

thấy mình có những h{nh động rộng lượng hơn khi nh}n viên hoặc đồng nghiệp mắc 

sai lầm. 

- Bản th}n tôi bước đầu đ~ v{ đang |p dụng những điều học được trong chính 
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cuộc sống hằng ngày và trong công tác. 

- Trong cuộc sống khi tôi gặp vấn đề cần phải suy nghĩ ,tôi không vội vàng hấp 

tấp tìm lời giải ngay m{ tôi đ~ bình tĩnh để tìm hiểu vấn đề và tìm mâu thuẫn trong 

vấn đề cần giải quyết. Tôi thận trọng hơn trong việc xem xét các mối liên kết của các 

yếu tố trong vấn đề đó , sự ảnh hưởng tương t|c giữa chúng ngay trong những quyết 

định nhỏ nhất trong gia đình. Trong công t|c tôi trở nên kiên nhẫn hơn khi muốn 

đưa một cái mới vào áp dụng bởi tôi đ~ biết được trong hệ thống có tính ì của hệ 

thống. Tôi càng thận trọng hơn khi muốn áp dụng những sáng kiến mới trong công 

việc vì tôi đ~ hiểu được không gian hệ thống và tính hệ thống của hệ. Điều này còn 

giúp tôi hạn chế những quyết định không phù hợp. 

- Với mọi người xung quanh tôi trở nên rộng lượng hơn bởi tôi đ~ hiểu được các 

yếu tố của hệ thống. 

- Tôi dự định sẽ nghiền ngẫm kỹ hơn, s}u hơn c|c b{i giảng của các thầy và 

trong tài liệu. Tôi sẽ cố gắng thường xuyên áp dụng kiến thức đ~ học vào cuộc đời tôi. 

- Theo tôi môn học này cần đưa ngay không chậm trễ vào từ bậc học phổ thông 

trung học với giáo trình cần soạn lại cho đơn giản hơn, phù hợp với trình độ nhận 

thức của học sinh trung học. PPLST sẽ trở thành một môn học quan trọng trong các 

trường trung cấp, cao đẳng v{ đại học với giáo trình phù hợp. 

C|c cơ sở sản xuất, kinh doanh nên đưa ngay môn học này vào, và các cấp lãnh 

đạo phải l{ người cần học trước. 

- Bản thân tôi sẽ tuyên truyền cho những người xung quanh tôi, cộng sự của tôi 

về môn học này bằng kiến thức đ~ học.  

Tôi đọc báo biết được thông tin chiêu sinh. Lí do tôi quyết định học là do tôi có 

nghe được thông tin từ những người khác. Họ nói rằng: ở c|c nước tiên tiến họ dạy 

cách suy nghĩ v{ bản thân tôi phải trả giá cho những quyết định vội vàng không 

mang tính hệ thống. Đó l{ điều mà tôi quyết định ghi danh theo học. 

 Trần Thị Thư (c|n bộ công ty, học khóa 209): 

1. Tôi thấy môn học “PHƯƠNG PH\P LUẬN SÁNG TẠO” l{ một môn học giúp cho 

mỗi người, nếu ai đ~ được học qua, đều bổ ích và có thể giúp cho mình biết cách suy 

nghĩ, biết c|ch đặt và giải quyết vấn đề khi gặp phải những việc cần giải quyết sẽ 

đúng đắn hơn, giúp c|ch suy nghĩ chín chắn hơn. 

2. Bước đầu tôi áp dụng những điều đ~ học được trong công tác hàng ngày của 

mình là: 
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- Đối với công việc: 

* Luôn luôn lên lịch làm việc theo từng giờ trong ngày. 

* Lịch làm việc phải xếp trước nửa ngày nên trong công việc thấy rất nhàn, giải 

quyết nhanh và hiệu quả hơn. 

- Đối với những người xung quanh: 

* Đối với bạn bè: vui vẻ, hoà nhã lắng nghe và góp ý những điều có trong hiểu 

biết của mình, giúp cho bạn bớt khó khăn trong công t|c h{ng ng{y hoặc đang giận 

chồng, con, giúp họ biết cách xử lý gọn nhẹ và thanh thản hơn. 

* Đối với chồng, con trong gia đình: tôi đ~ giảm được sự nóng giận với dâu, con 

khi có những lỗi lầm, tôi đ~ ôn tồn dạy dỗ chỉ cho các nàng dâu trong mọi công việc 

còn hời hợt, chưa có ý thức tỉ mỉ, chăm lo cho gia đình mình v{ c|ch chăm sóc con c|i 

của chúng. 

3. Môn học này nếu được phổ cập toàn dân là rất tuyệt vời và, tôi giả sử nếu 

được bầu là Bộ trưởng Bộ giáo dục v{ đ{o tạo trong một giờ thì tôi sẽ tranh thủ ký 

quyết định đồng ý duyệt cho đ}y l{ một môn học trong trường phổ thông. PPLST phải 

được viết ngay trên trang giấy trắng đầu tiên để thế hệ sau biết được cách học, cách 

nghe giảng và biết cách tự học, tự suy nghĩ. Chứ không phải học theo cách hiện nay 

của chúng ta. Ngay sinh viên đại học cũng đang học theo cách thầy đọc, trò chép, 

chưa biết tự tư duy hỏi thầy, khi có một suy nghĩ xa hơn b{i giảng cần được hiểu rõ 

thêm. 

Tôi thấy các thầy đ~ qu| kiên trì, nhưng lực bất tòng t}m, do đó tôi muốn được 

là một thành viên tích cực được tham gia cùng các thầy để “tiếp thị” đến những nơi 

cần đến để ở đó họ tự giác vui đón mời (môn học “PHƯƠNG PH\P LUẬN SÁNG TẠO” 

của mình) các thầy đến tại chỗ họ để giảng dạy về môn học này, và tự họ sẽ là vết dầu 

loang giới thiệu quảng cáo cho môn học này. 

4. Nếu chỉ đọc sách thì rất khó hiểu, nhưng khi có những thí dụ cụ thể thì tôi thấy 

môn học quá thực tế v{ qu| hay. Do đó c|c thầy nên có nhiều thí dụ sát với thực tế 

của cuộc sống nhiều hơn nữa tạo bài giảng c{ng sinh động và tuyệt vời. 

Tp. Hồ Chí Minh, ng{y 18 th|ng 06 năm 2003 

 Vũ Ngọc Trung (cán bộ quản lý, Tổng công ty Viglacera, học khóa 215): 

Kính thưa c|c Thầy trong Trung tâm Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật (TSK) giảng 

dạy môn “Phương ph|p luận sáng tạo”. Tên em l{: Vũ Ngọc Trung, hiện là cán bộ 

kinh doanh của Tổng công ty Viglacera, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Lời đầu tiên em xin gửi tới các Thầy lời cảm ơn. Sau khi khóa học kết thúc, gần 

như to{n bộ mọi việc hàng ngày của em có sự thay đổi. Em đ~ đọc lại và nhận thấy 

nếu em áp dụng th{nh công phương ph|p luận vào cuộc sống và công việc thì khả 

năng th{nh công sẽ cao hơn. Em đ~ áp dụng một số nguyên tắc cơ bản vào công việc 

tại chi nh|nh v{ đ~ thu hoạch được những kết quả không ngờ. 

Tổng công ty Viglacera là một tổng công ty lớn, một doanh nghiệp nh{ nước và 

đang l{ một trong số ít những doanh nghiệp đang rất thành công tại Việt Nam và 

Châu Á. Với sản lượng h{ng hóa được phân chia cho thị trường Miền Nam là khoảng 

1,5 ngàn tỉ đồng, nên việc quản lý vốn, nhân lực và công tác kinh doanh là rất quan 

trọng. Nhân lực của ban em là 57 cán bộ công nhân viên với thị trường rộng lớn như 

thế nên cũng không được phép dùng thử và sai. Em tin rằng sau khóa học này em sẽ 

đề nghị Tổng công ty cho tất cả các nhân viên kinh doanh theo học các khóa học tiếp 

theo. Mong nhận được sự ủng hộ v{ giúp đỡ của các Thầy. 

Sau đ}y l{ những bước ban đầu em đ~ v{ đang |p dụng cho công việc tại Công ty 

em. 

1/ Nguyên tắc phân nhỏ: trước đ}y em luôn coi thị trường Miền Nam là một thị 

trường chung, nên lúc n{o cũng bận rộn mà công việc không thể tốt hơn. Sau khi chia 

nhỏ thị trường và coi thị trường như Biên Hòa, Cần Thơ, Đồng Nai như một Sài Gòn 2 

thì hiệu quả kinh doanh tăng lên rõ rệt, doanh thu tăng, nh}n lực được bố trí hợp lý 

hơn v{ hiểu thị trường hơn. 

2/ Nguyên tắc tách khỏi: do chủ yếu hàng hóa của Công ty em là vận chuyển từ 

ngoài Miền Bắc vào, nhiều khi để đầy xe hàng hoặc lợi dụng vận chuyển giá rẻ, lại có 

mùa vận chuyển hoa quả từ Sài Gòn ra Hà Nội. Vận chuyển cả những hàng hóa mà 

thị trường Miền Nam không cần gây ra tình trạng kho thì chật mà vẫn không có 

hàng hóa thực sự cần để bán, nguyên tắc tách khỏi đ~ giúp em giải quyết được vấn 

đề này. 

3/ Nguyên tắc phẩm chất cục bộ: Tổng công ty em đ~ t{i trợ cho Seagame: 

150.000 USD, nên ngay cả vỏ bao bì của sản phẩm bọn em cũng cho in logo Seagame 

và hiệu quả đ~ tăng lên. C|c phần của đối tượng đều phải có chức năng v{ đ~ có cải 

tiến đ|ng kể để từng phần chức năng phù hợp với điều kiện làm việc. Thay thế phụ 

kiện bằng vật liệu khác cho phù hợp với môi trường nên hạn chế được những hỏng 

hóc không đ|ng có. 

4/ Nguyên tắc kết hợp: kết hợp các nhân viên làm việc theo nhóm, không để làm 

việc riêng rẽ. Điều n{y đ~ giúp cho c|c nh}n viên tự kiểm soát nhau, bổ sung cho 

nhau và từ đó có nhiều đóng góp bổ ích cho công ty, tr|nh được tình trạng nghi ngờ 
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về khả năng l{m việc của nhau. 

5/ Nguyên tắc vạn năng: trước đ}y Công ty em có bộ phận bảo hành sản phẩm 

do hai người phụ trách. Thị trường rộng, nhân lực có hạn. Đ~ có rất nhiều ý kiến 

phản ảnh về tình trạng bảo hành chậm trễ. Học đến nguyên tắc vạn năng, ngay lập 

tức em tập hợp nhân viên kinh doanh cho tất cả học bảo hành ngoài giờ. Hiệu quả 

tăng lên rõ rệt, các ý kiến phàn nàn phản hồi ít hẳn. B{i to|n khó đ~ được giải xong. 

6/ Nguyên tắc phản trọng lượng: trước đ}y c|c sản phẩm của Công ty đ~ được 

b|n hơn 10 năm tại thị trường Miền Nam. Có nhiều ý kiến khách hàng kêu ca phàn 

nàn về sản phẩm cũ đó. Gần đ}y với sự cạnh tranh khốc liệt, các sản phẩm cũ đ~ để lộ 

ra những nhược điểm của nó. Em đ~ dùng nguyên tắc này bằng c|ch tăng cường 

thêm 8 mẫu sản phẩm mới. Mà các sản phẩm mới có c|c tính năng cải tiến những 

nhược điểm của sản phẩm cũ. Em hy vọng là mình sẽ thành công. 

7/ Nguyên tắc dự phòng: em dùng nguyên tắc này vào việc quản lý công nợ. Đ}y 

là việc mà từ trước đến nay chỉ khi n{o đại lý vỡ nợ Công ty mới biết. Nếu dùng 

nguyên tắc này thì ngoài việc dự b|o được khả năng xấu do công việc mang lại mà 

còn có thể biết được tình hình kinh doanh của c|c đại lý. Đ~ có những tín hiệu khả 

quan từ khi áp dụng. 

8/ Nguyên tắc linh động: trao thêm quyền hạn cho các nhân viên, thủ kho có thể 

ký hóa đơn. C|c công việc về mặt pháp lý phải có chữ ký của thủ trưởng nhưng vì 

điều kiện làm việc xa nên ngay lập tức không thể về để ký, trong khi đại lý cần thì vẫn 

có thể giải quyết. 

9/ Nguyên tắc t|c động theo chu kỳ: em dùng vào việc đòi nợ, khi hàng tháng vào 

một ngày nhất định c|c đại lý phải trả tiền, hiệu quả chưa cao. T|c động vào các 

ngày trong tháng sẽ đem lại hiệu quả cao hơn. Bằng chứng là từ khi bãi bỏ quy định 

nộp tiền vào ngày 5 hàng tháng. Sau một tháng thực hiện công nợ của một đại lý thử 

nghiệm giảm được 3 tỉ đồng. 

10/ Nguyên tắc liên tục t|c động có ích: đ}y l{ nguyên tắc em thích nhất. Sau khi 

áp dụng nguyên tắc n{y em đ~ giải quyết được một việc khó là cạnh tranh không 

lành mạnh giữa c|c đại lý. 

Trên đ}y l{ c|c bước thử nghiệm ban đầu của em, hy vọng rằng em sẽ thành 

công hơn trong việc kinh doanh của mình nhờ vào các kiến thức được học trong thời 

gian vừa qua. 

Một lần nữa em xin bày tỏ lòng biết ơn đến các Thầy giáo trong Trung tâm. Hẹn 

gặp các Thầy vào một ngày gần đ}y. 
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 Nguyễn Phú Quý (kế to|n trưởng công ty, học khóa 224): 

1. Môn học Phương ph|p luận sáng tạo (PPLST) đ~ thực sự rất cần thiết với tôi, 

tôi chỉ tiếc có một điều là tại sao mình lại biết đến môn học n{y hơi trễ mặc dù năm 

nay tôi mới 31 tuổi, phải chi chúng tôi được tiếp cận môn này ở c|c trường đại học 

thì sẽ tốt hơn nhiều. 

Có lẽ tôi đ~ bỏ qua rất nhiều cơ hội trong cuộc sống và trong công việc vì tôi 

không được trang bị cái cần thiết, hơn l{ c|c kiến thức chung chung. Ý tôi muốn nói 

đến l{ phương ph|p v{ c|ch tư duy để nhìn nhận v{ đ|nh gi| một vấn đề , để từ đó 

tôi có những quyết định đúng đắn cho chính mình. 

Lúc đầu học môn này, một phần tôi muốn tìm đến một cái mới n{o đó để tôi có 

thể tự tin và bản lĩnh hơn trong cuộc sống vì tôi thấy mình thiếu một c|i gì đó m{ 

bản th}n tôi cũng không hiểu rõ lắm, một phần cũng do tò mò: Tại sao môn học này 

lại có một cái tên gọi - PHƯƠNG PH\P LUẬN SÁNG TẠO? 

Trong quá trình học với sự nhiệt tình và tâm huyết của Quý Thầy, tôi đ~ nhận 

thức, tiếp thu, lĩnh hội rất nhiều thông tin có giá trị, thiết thực. Đ}y mới chính là kiến 

thức thật sự tôi đang cần đến. Dù rất bận rộn và nhiều việc, tôi cũng không hề nghỉ 

buổi nào và luôn tranh thủ đến lớp đúng giờ. 

Tôi cảm nhận cuộc sống rất đẹp, luôn mỉm cười với chính mình, chia sẻ nhiều 

hơn với đồng nghiệp của mình, bình tĩnh hơn trong giải quyết mọi vấn đề xảy ra 

hàng ngày vì tôi làm kế to|n trưởng cho một công ty khá lớn. Chính vì thế áp lực rất 

nhiều, đôi lúc tôi rất căng thẳng và có những th|i độ, hành vi khó kiềm chế được với 

c|c đồng nghiệp của mình. 

Tôi c{ng yêu gia đình tôi hơn trước, hiện tại tôi đang sống với mẹ v{ hai người 

em. 

Tôi hiểu cuộc sống hơn v{ cảm thấy không sợ nó nữa. 

Đó l{ những gì tôi thu họach được khi đến với môn PHƯƠNG PH\P LUẬN SÁNG 

TẠO. 

2. Như đ~ đề cập ở trên, tôi thấy quý cuộc sống hơn, chia sẻ với mọi người ưu 

điểm của mình và học ở họ rất nhiều. 

Đồng thời tôi có những quyết định tốt hơn cho chính mình. Đ}y l{ một sự thật. 

Tôi đang làm kế toán trưởng cho một công ty TNHH khá lớn ở thành phố, thu nhập 

của tôi cũng kh| cao, có thể nói l{ mơ ước của nhiều người (tổng cộng một tháng tôi 

thu nhập được 15.000.000 đồng - mười lăm triệu đồng). Tôi l{m được gần 2 năm rồi, 



Giáo dục và đào tạo: xây dựng những người hạnh phúc 480 

nhưng hiện tại tôi quyết định nghỉ, không làm nữa. Tôi đang tìm công việc kh|c, cũng 

là vị trí kế to|n trưởng nhưng ở một công ty khác, mặc dù tôi biết mức lương của 

mình sẽ thấp hơn rất nhiều lần. 

Tại sao như thế? Công ty m{ tôi đang l{m không có một chính s|ch gì để khuyến 

khích nhân viên của mình. Cách quản lý của Ban gi|m đốc rất kém, sợ trách nhiệm, 

trốn thuế số một, mở ra rất nhiều công ty ở các tỉnh để phân tán rủi ro, c|ch l{m ăn 

không có định hướng rõ ràng. Họ thường xuyên thay đổi nhân viên, có lẽ tôi làm 

được việc nên trụ được kh| l}u. Ban gi|m đốc không hiểu biết về luật thuế mà chỉ 

nghĩ đến lợi ích trước mắt. Mức lương của tôi khá hấp dẫn nhưng đến nay không còn 

thu hút được tôi nữa, nhất là từ khi tôi được tiếp cận môn học n{y. Tôi nghĩ mình đ~ 

quyết định đúng. V{ cuối th|ng 6 năm 2004, tôi chính thức không làm việc tại công ty 

này nữa. Tôi đ~ tìm được công việc mới, lương khởi điểm l{ 4.000.000 đồng /tháng. 

Mặc dù với mức lương như vậy tôi cảm thấy vui vẻ và thoải m|i hơn. 

Đ}y l{ một trong những điều tôi học được từ môn học này. 

3. Tôi nhận thấy môn học này rất cần thiết với mọi người. Nên đưa v{o giảng 

dạy như l{ một môn học chính khóa, trước hết là ở c|c trường đại học trên cả nước. 

- Mọi người đều có thể học môn n{y, nhưng với tình hình hiện nay chúng ta nên 

đưa vào giảng dạy ở c|c trường đại học, trung học, các học sinh cấp 3 để trang bị cho 

họ ngoài những kiến thức giới hạn, họ cần phải có phương ph|p để định hướng và sử 

dụng tốt những gì họ tiếp nhận ở thế giới xung quanh. 

- Nhưng nói như vậy không có nghĩa l{ chúng ta quên đi một lực lượng đông đảo 

là giới công chức, nh{ kinh doanh, nh{ đầu tư, nh}n viên văn phòng,... rất cần được 

học và tiếp cận môn học này. 

- Môn học n{y đòi hỏi sự hiểu biết v{ có liên quan đến nhiều môn học. Thiết nghĩ 

môn học n{y nên được đưa v{o giảng dạy từ các lớp ở cấp 3 (PTTH) thì có lẽ tốt 

nhất. Đ}y l{ ý kiến chủ quan của riêng bản thân tôi. 

- Từ lúc học môn học n{y, tôi hay liên tưởng đến những vấn đề xung quanh tôi và 

tôi cảm thấy thích và sống có ý nghĩa hơn. Tôi lưu ý nhiều hơn những trang viết về 

môn học này ở trên mạng, báo chí, và tôi hay dùng những từ ngữ đ~ học ở môn này 

trong công việc và nói với bạn bè hãy dành chút ít thời gian tham gia khóa học này. 

Mặt kh|c, tôi cũng so s|nh với đồng nghiệp của tôi rằng: cách giao tiếp, ứng xử, 

làm việc của tôi cũng kh|c xa trước đ}y kể từ khi tôi học lớp: PHƯƠNG PH\P LUẬN 

SÁNG TẠO ở Trường đại học khoa học tự nhiên. 

Chỉ là một dịp tình cờ trên trang Quảng cáo của báo Tuổi Trẻ, tôi bị ấn tượng bởi 
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logo của Trung t}m v{ tôi hơi ngạc nhiên về sự giới thiệu sơ lược của môn học này vì 

từ trước tới nay tôi chưa hề biết hoặc nghe về môn học này.Chính vì thế tôi quyết 

định ghi danh học môn này. 

Trước khi học môn n{y, tôi có điện thoại cho các bạn của tôi (có người lớn hơn 

tôi trên 10 tuổi) rủ đi học “thử cho biết”, thì ra có người học môn này rồi và họ đều 

khen môn này rất hay v{ khuyên tôi nên đi học. 

Tôi hỏi họ: “Sao không giới thiệu trước đ}y m{ đợi hỏi rồi mới nói?” 

Họ nói: “Ai m{ biết được ý của em l{ như thế n{o đ}u, vả lại thấy em bận rộn 

qu|, đi uống càfê còn không có thời gian huống chi đi học?” 

 Nguyễn Như An (c|n bộ quản lý công nghệ thông tin của công ty, học 

khóa 236): 

Vậy là hai tháng của khoá học Phương ph|p luận sáng tạo (PPLST) tại TSK đ~ 

chấm dứt. Tôi vẫn còn thèm thuồng như cảm giác của một thực khách khi nếm một 

món ăn thật lạ, thật ngon nhưng lại quá ít. Tôi thật sự luyến tiếc những chiều vội vã 

rời cơ quan để đến lớp trong tâm trạng khao khát, những lúc trao đổi thật cởi mở.... 

Nhưng rồi khoá học cũng kết thúc. Chúng tôi - những học viên phải làm thu hoạch. 

Riêng tôi, khi đối diện cùng trang giấy trắng để cho ra những dòng thu hoạch, tôi 

thật sự bối rối. Không phải vì ý tưởng thiếu đ}u, thừa l{ đằng khác. Thừa đến độ tôi 

không biết chọn ý n{o để đưa v{o b{i thu hoạch của mình; thừa đến độ tôi không biết 

sắp xếp thế nào cho khúc chiết. Cuối cùng tôi gạt bỏ những câu hỏi gợi ý để làm bài 

thu hoạch mà chọn một hình thức kh|c đó l{ tự sự về mình. 

Tôi là một IT manager của một công ty cỡ trung (midsize enterprise). Tôi tham 

gia vào doanh nghiệp này từ những ng{y đầu tiên. Chính bản thân tôi xây dựng nên 

hệ thống thông tin của doanh nghiệp. Tôi đ~ từng rất tự hào về thành quả này. Tuy 

nhiên trong thời gian gần đ}y, tôi cảm nhận được những vấn đề phát sinh và ngày 

càng trở nên trầm trọng. Đó l{ sự tăng nhanh c|c nhu cầu tin học theo sự tăng 

trưởng của của xã hội nói chung và của doanh nghiệp chúng tôi nói riêng. Tuy nhiên, 

nguồn lực của bộ phận IT không được đầu tư tương xứng theo. Vì vậy chúng tôi đang 

gặp mâu thuẫn giữa nguồn lực và hiệu quả phục vụ. Tôi thực sự bế tắc trong việc tìm 

giải ph|p. Điều may mắn tình cờ tôi đ~ đến với lớp học phương ph|p luận sáng tạo. 

Ngay từ buổi học thứ 3 tôi đ~ tìm thấy lời giải cho vấn đề của mình. Tôi đ~ biết cách 

phân tích tình huống vấn đề xuất ph|t để tìm và lựa chọn tình huống vấn đề xuất 

ph|t ưu tiên cần giải. Từ tình huống vấn đề xuất ph|t ưu tiên, tôi có thể phát biểu 

phổ các bài toán cụ thể có thể có. Và từ đó tôi có thể lựa chọn bài toán cụ thể đúng 

cần giải. Mọi việc trở nên trong s|ng đến không ngờ. Dựa trên những gợi ý của TRIZ 
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tôi tự xây dựng cho mình những tiêu chuẩn đ|nh gi| tình huống vấn đề. Nhờ những 

tiêu chuẩn đ|nh gi| n{y hiệu quả công việc của tôi được cải thiện đ|ng kể: số lượng 

công việc phải xử lý giảm đ|ng kể. 

Một điểm khác trong TRIZ mà tôi rất t}m đắc chính là phân tích từ nhu cầu đến 

h{nh động. Trước kia tôi luôn bị vướng trong hàng loạt vấn đề cần giải mà không có 

giải pháp. Trạng thái hỗn độn trong nhận thức làm tôi ứng xử đôi khi tiêu cực với 

bạn bè, đồng nghiệp: những yêu cầu chính đ|ng của họ nếu đến, khi tôi đang trong 

trạng thái không thoải mái, có thể bị tôi xếp vào những phiền toái. Và tôi có thể phản 

ứng ngược lại các yêu cầu này. Thật sự tôi bị xúc cảm chi phối mạnh lên h{nh động. 

Tuy nhiên, sau khi học TRIZ, tôi luôn suy xét mọi h{nh động của mình và của người 

kh|c xem h{nh động đó xuất phát từ nhu cầu gì v{ như vậy có phù hợp không. Với 

c|ch suy xét như thế tôi tự mình tích cực hoá trong ứng xử với mọi người xung 

quanh. Không những thế, nếu tôi từ chối một yêu cầu, tôi luôn có một lý do thuyết 

phục để người khác hiểu được. 

Nếu trước kia tôi luôn cho rằng bộ phận IT là bộ phận quan trọng nhất của một 

công ty vì đó l{ nơi lưu trữ và xử lý nhưng thông tin sống còn của một doanh nghiệp. 

Tuy nhiên xét theo luận điểm 9 của tư duy hệ thống: sự phát triển của tính hệ thống 

phụ thuộc vào từng yếu tố, từng mối liên kết chứ không chỉ phụ thuộc vào một bộ 

phận tinh hoa n{o đó của hệ thống. Như vậy bộ phận IT cũng chỉ là một yếu tổ cấu 

thành của doanh nghiệp. Để doanh nghiệp có thể phát triển, bộ phận IT phải có 

những đóng góp tốt nhất vào tính hệ thống của doanh nghiệp. Sự tồn tại của doanh 

nghiệp mới đảm bảo sự tồn tại của bộ phận IT trong doanh nghiệp đó. 

L{ người xây dựng và quản lý hệ thống thông tin của doanh nghiệp, tôi đ~ đóng 

góp nhiều đổi mới cho hệ thống thông tin. Tuy nhiên có một số đổi mới có đời sống 

cực kỳ ngắn ngủi. Trước kia, tôi từng rất day dứt trong vấn đề n{y, v{ tôi đ~ tìm thấy 

câu trả lời trong lý thuyết markerting: hãy trao cho khách hàng sản phẩm đ|p ứng 

nhu cầu của họ chứ không phải là sản phẩm thoả nhu cầu sáng tạo của người làm ra 

sản phẩm. Tuy nhiên với TRIZ, tôi còn tìm thấy một triết lý nằm s}u xa hơn ph|t biểu 

đúc kết ở trên. Đó l{ tư duy hệ thống: sự tương hợp của một yếu tố mới đưa v{o hệ. 

Đó là không gian hệ thống: khi xem xét vấn đề đừng bao giờ quên hệ trên và các hệ 

dưới trong hiện tại v{ trong tương lai, đó l{ c|c quy luật phát triển của hệ thống và 

vòng đời hệ thống. Nhờ những suy xét này trong thời gian gần đ}y tôi loại bỏ những 

đổi mới vô bổ, như vậy tôi đ~ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và nguồn lực. 

Còn rất nhiều điểm mới v{ điểm ích lợi tôi đ~ nhận được từ TRIZ. Để nói về 

những đổi thay trong tôi từ sau khi tôi gặp TRIZ có lẽ cần rất nhiều trang giấy. Bởi lẽ 
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tôi thay đổi hoàn toàn trong nhận thức, từ những điểm nhỏ nhất cho đến những điểm 

lớn nhất. 

Một điều hối tiếc duy nhất là tại sao cho đến lúc này tôi mới đến với TRIZ. Tôi 

nghe nói về PPLST từ năm 1993, khi tôi vừa tốt nghiệp đại học. Hơn mười năm tôi 

bươn chải trong cuộc đời mà thiếu một phương ph|p luận vững chắc. Chính vì vậy 

tôi đ~ tự mình làm cản những bước tiến của mình cũng như tự mình đ|nh mất nhiều 

cơ hội lớn trong đời.. 

Và sau cùng tôi xin gửi lời chân thành biết ơn đến các thầy Phan Dũng, Vương 

Huỳnh Minh Triết, Trần Thế Hưởng, những người đ~ cho tôi một thế giới quan mới, 

thế giới quan của thời đại tri thức. 

 Bùi Hồng Quân (cán bộ quản lý, học khóa 260): 

Ngay từ năm hai ở bậc đại học tôi đ~ bắt đầu chú ý đến “phương ph|p luận sáng 

tạo khoa học-kỹ thuật. Thế nhưng, lúc đó hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, nên qua 

nhiều lần gọi điện thoại hỏi học phí (được đóng l{m hai lần) tôi đ~ quyết định không 

học. Mặc dù bây giờ nghĩ lại thì đó l{ một sai lầm đ|ng tiếc. Thế rồi bẵng đi một thời 

gian, hôm đó đọc báo Tuổi Trẻ thấy Trung tâm mở lớp, nhưng do điều kiện công tác 

chưa thể đến đăng ký ngay được. Rồi một chiều nọ, tôi đ~ đến đăng ký tại Trung tâm 

và hú hồn, tôi l{ người cuối cùng trong danh sách. 

Ngay từ buổi học đầu tiên thầy Phan Dũng xuất hiện như một nhà hiền triết 

trong tâm trí tôi, tr|n cao, đầu ít tóc, mặt bầu tròn. Ngay gi}y phút đầu tiên tôi thật 

bất ngờ với những điều thầy nói. Thật hạnh phúc khi thầy chưa biết mặt mình mà gọi 

tên mình lên nhận s|ch. Điều này làm cho tôi cảm thấy thật gần gũi v{ th}n thương. 

Hình ảnh thầy làm tôi hình dung ra hình ảnh ông nội tôi, năm nay ông 85 tuổi. 

Những gì thầy truyền đạt sau đó c{ng l{m tôi bất ngờ hơn, giọng nói trìu mến, phong 

cách thân thiện. Bản th}n tôi cũng đ~ từng đi dạy ở bậc đại học, điều tôi nhìn thấy ở 

thầy đó l{ những lời lẽ bình dị, gần gũi, không nói những điều mang tính chất quá 

khoa học. Những câu hỏi của thầy còn làm tôi bất ngờ hơn. Tôi thật sự ngỡ ngàng 

trước những câu hỏi m{ trước nay tôi vẫn cho là mặc nhiên l{ đương nhiên như thế. 

Mặc dù, bản thân tôi vẫn hay đặt câu hỏi ngược lại tại sao thế. Thế nhưng vẫn có rất 

nhiều nhưng c}u hỏi mang tính chất đương nhiên không cần hỏi. 

Càng học càng thấy hay, ngay sau buổi học đầu tiên kết thúc, ra đường nhìn cái 

gì cũng "đè" ra tìm tính s|ng tạo. Sáng hôm sau đến công ty làm việc cũng vậy, gặp gì 

cũng xét tính s|ng tạo. Đến nỗi, có người bảo mình điên, thế nhưng ta hiểu vì sao ta 

"điên". Nhưng: 
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Mẹ ơi nếu có ai bảo con điên 

Con sung sướng lắm vì mình l{ người tỉnh nhất 

Trong cuộc đời này con biết đ}u l{ sự thực 

Có ai điên m{ tỉnh được như con. 

Trong những ngày này, khi rửa ống nghiệm, cây chổi rửa thẳng tuột, cầm rất 

đau tay. Vì thế tôi trộm nghĩ, mình đi học phương ph|p luận sáng tạo mà chẳng làm 

được gì sao? Nhớ sự khuyến khích của thầy và nhớ lại c}u nói ghi ngay trước lớp, thế 

là tôi liền bẻ cong cây chổi rửa. Đ~ thật, đúng l{ s|ng tạo, vừa có tính mới là nó cong 

lại, vừa có tính ích lợi là cầm không đau tay v{ lực cọ sát rất mạnh. Tôi chia sẻ với 

người bạn cùng làm với tôi nhưng bạn nói, "có thế m{ cũng gọi là sáng tạo". Từ đ}y 

tôi bắt đầu nhận ra sự khác biệt giữa người học v{ người chưa học môn học này. Nếu 

l{ tôi trước kia, tôi cũng nói chẳng khác gì bạn tôi. Tôi nghĩ mình thật may mắn. 

Quan điểm của tôi làm là phải đúng, nhưng lỡ sai thì phải làm lại cho đúng. 

Thông thường cách tôi giải quyết vấn đề l{ l{m v{ sai, khi sai tôi đi tìm nguyên nh}n 

tại sao sai, khắc phục bằng cách nào. Thậm chí dùng cả những cách không giống ai. 

Thế nhưng... 

Buổi học tiếp theo thầy giảng về phương ph|p thử v{ sai, đúng l{ trúng tim đen 

của tôi. Khi thầy bắt đầu giảng về phương ph|p thử và sai tôi bắt đầu có câu hỏi, vậy 

l{m sao để thử l{ đúng. 

Buổi học tiếp theo càng thú vị hơn khi thầy nhắc đến sự phát triển. 

Tôi rất ham mê triết học, tôi đ~ học xong đại học v{ đăng ký ngay lớp triết sau 

đại học, đó l{ những buổi học thú vị nhưng cũng đúng như thầy nói nó gây nhàm 

chán vì dạy như một môn chuyên ngành. Qua quá trình học triết học tôi đ~ ấp ủ một 

đề tài là tìm kiếm quy luật phát triển của giới hữu cơ, của chuyên ng{nh m{ tôi đ~ 

lựa chọn: sinh học. Thế nhưng sau th|ng tư tôi vẫn chưa tìm ra được câu trả lời cho 

đề tài là tìm sự phát triển ở đ}u. Thật đơn giản, thầy đ~ dạy tới trang 20. Tôi rất bất 

ngờ vì nó thật đơn giản và gần gũi. tất cả những c|i tôi đ~ học qua chính là những tư 

liệu quý gi| để tôi l{m đề tài. 

Câu kết luận: "Đi tìm c|c quy luật sáng tạo tức l{ đi tìm c|c quy luật phát triển. 

Ở đ}u có sự phát triển, ở đó có sự sáng tạo v{ ngược lại. Nhà nghiên cứu cần phải 

nhảy v{o đó để tìm các quy luật". Thật đúng l{ đang trôi giữa dòng gặp phao cứu 

sinh. Câu kết luận này là một kim chỉ nam cho đề tài nghiên cứu của tôi. 

Sau buổi học n{y trong đầu tôi càng có quyết t}m, có định hướng mãnh liệt hơn 
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để thực hiện đề tài. Tôi càng thấy vững tin hơn khi phép biện chứng, một thứ mà tôi 

thích nhất khi học về triết học, lại là nền tảng của TRIZ. Niềm hạnh phúc không thể 

nào tả nổi bằng lời. Đề tài nhất định thành công. Con người ai cũng có lòng tham. 

Thế nên tôi l{ người thì cũng phải có lòng tham. Lòng tham ở đ}y không phải là lòng 

tham vật chất, mặc dù tôi đ~ thấm nhuần tư tưởng của chủ nghĩa biện chứng duy 

vật, mà lòng tham ở đ}y l{ tham hiểu biết, muốn biết nhiều hơn nữa. Tôi hơi bị thất 

vọng khi không được học s}u hơn về lý thuyết giải các bài toán sáng chế (TRIZ). 

Nhưng trong những buổi học sau đó tôi mới nhận ra mình đ~ lầm. cần phải có 

những kiến thức mà tôi sắp học để làm nền tảng cho tôi khi bước v{o chương trình 

trung cấp. 

Từ nhu cầu đến h{nh động. Thực sự, trước khi học môn học tôi cũng biết rằng 

nhu cầu thúc đẩy h{nh động, nhưng tôi không nghĩ rằng nó lại có ý nghĩa quyết định 

đến như vậy và quả thật có nhiều lúc tư duy của tôi đ~ không thể điều khiển lại nhu 

cầu. Bằng chứng l{ tôi đ~ phải trả giá cho việc rớt hai năm thi đại học v{o trường Y. 

Điều này càng thể hiện rõ trong c}u nói: “Muốn l{ được, nhưng phải muốn những gì 

phù hợp với khả năng của mình”. 

Tôi thật sự không thể ngờ được trí tưởng tượng lại có ý nghĩa như vậy, mặc dù: 

Mẹ đừng tr|ch con ham chơi 

Rong ruổi lang thang, th|ng ng{y không định hướng 

Th|ng năm cằn cỗi tuổi thơ 

Nên trái tim con gi{u tưởng tượng. 

Trong thời còn l{ sinh viên, tôi đ~ đọc rất nhiều sách chỉ về cách học. Đúng là 

việc học tập theo hình vẽ làm tôi nhớ rất l}u. Tôi nghĩ gì, biết gì vẽ c|i đó. Thậm chí 

những hình vẽ mà chỉ tôi mới hiểu nổi. Chính trong quá trình dạy học cho sinh viên 

tôi đ~ chỉ cho họ phương ph|p "vòng tròn v{ những mũi tên" để họ học b{i được tốt 

hơn. Điều n{y hình th{nh trong tôi khi tôi được đọc cuốn sách về phương ph|p 

HOCĐANB trong “Phương ph|p giải quyết vấn đề” của GS Nguyễn Cung Thông. Tình 

cờ trong một lần đi mua qu{ sinh nhật tặng một bạn nữ trong lớp, tôi đ~ mua cuốn 

sách này tặng bạn. Nhưng tôi đ~ quên mất địa chỉ của bạn, và thế là tôi giữ để đọc 

luôn. Trong những năm học ở phổ thông, thực sự cuốn sách kiểu như thế này không 

có mấy tác dụng, vì tôi l{m văn được khen là sáng tạo nhưng lại được khuyên là lần 

sau đừng l{m như thế nữa. Quả thật cái khó bó cái khôn. Và tôi chỉ thực sự thoát ra 

khỏi c|i khó khi tôi đ~ chuẩn bị ra trựờng v{ trong lúc đi dạy. Tôi khuyến khích sinh 

viên l{m ngược lại những gì lý thuyết nói, tất nhiên là trong sự kiểm soát của tôi (vì 
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có thể một số h{nh động ngược lại gây nguy hiểm cho người thực hiện - cái này 

chính tôi phải thực hiện cho họ xem). 

Tôi yêu triết học, thích tìm hiểu về c|c trường phái triết học, chính vì thế bạn bè 

thường cho rằng đầu óc tôi hơi có vấn đề, nhưng cũng có rất nhiều người ủng hộ tôi. 

Đó l{ hai người bạn nữ của tôi, họ dạy môn triết học. Chỉ có nói chuyện với họ về triết 

học mới thật sự lý thú. Chúng tôi thảo luận về Socrat, về những phương pháp ngụy 

biện để chống ngụy biện, về phép biện chứng, về... và về cách dạy triết để cho có hiệu 

quả. 

Lần đầu tiên trong suốt thời gian đi học tôi nghe về triết học đời sống trong lớp 

học PPLST: mâu thuẫn ngắn, dài của d}y điện thoại, mặc dù trước đó triết học trong 

khoa học, kỹ thuật, tôi đ~ v{ đang nhận ra rất là nhiều: quy luật lượng đổi chất đổi 

trong miễn dịch học, quy luật phủ định của phủ định trong tiến hoá. 

Một cách tiếp cận với triết học, với phép biện chứng hoàn toàn mới. Điều này 

giúp ích cho tôi rất nhiều. Vì khi giảng dạy cho sinh viên tôi rất muốn lồng ghép 

những kiến thức của triết học để hình thành thế giới quan khoa học nơi họ. Giúp họ 

nắm bắt các quy luật trong thế giới khoa học, kỹ thuật theo hướng chung nhất, phổ 

biến nhất, bởi tôi là người nên tôi có lòng tham. Tôi muốn họ học một biết mười mà 

theo ngôn ngữ của môn học này (sau này tôi mới biết) thì đó l{ việc mở rộng phạm vi 

áp dụng, đó l{ việc giải bài toán ở mức hệ trên... Từ nay việc vận dụng chủ nghĩa duy 

vật biện chứng vào giảng dạy rất dễ dàng, vì triết học trở nên gần gũi, trở nên đời 

thường, gắn liền với mỗi con người chúng ta rồi còn gì. Tất nhiên, không có nghĩa l{ 

việc |p đặt thế giới quan duy vật biện chúng v{o đầu óc học trò của tôi làm cho họ 

mất đi c|c qu| trình t}m lý trong tư duy s|ng tạo của họ. Ở đ}y chỉ có tính chất định 

hướng tạo một nền tảng để sinh viên tự phát triển. Hơn thế nữa, tôi sẽ chỉ cho họ 

những hiểu biết của tôi về PPLST. 

Đặc biệt trong bài học này, thầy còn cho tôi biết thêm những định nghĩa về mâu 

thuẫn, các loại mâu thuẫn. Đối với tôi trước kia, chỉ có mâu thuẫn là mâu thuẫn chứ 

chia ra nhiều loại đế làm gì. Sau khi học xong bài tôi mới thấy tầm quan trọng của 

việc chia ra mâu thuẫn, nó giúp ta định hướng để sử dụng các công cụ giải quyết vấn 

đề tốt hơn. 

Tình cờ trong một buổi học về lý luận dạy học đại học ở trường Đại học sư phạm 

tôi có quen một người đ~ từng học môn phương ph|p luận sáng tạo. Qua người này 

tôi được biết bài hệ thống rất hay (hôm đó l{ thứ bảy). 

Tôi chờ từng ng{y để được học chương n{y, tới thứ hai mà sao lâu thế. Bài hệ 

thống này có liên quan mật thiết tới đề tài triết học m{ tôi đ~ đề cập ở trên. Trong đề 
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tài tôi phải coi giới hữu cơ như một hệ thống toàn vẹn tự thân phát triển. Chính vì 

thế, tôi chờ đợi chương n{y nhằm mục đích giúp tôi giải quyết được vấn đề của giới 

hữu cơ. 

Hệ thống học đúng l{ một cái nhìn toàn diện, chung nhất cho mọi đối tượng. Hệ 

thống học giúp chúng ta phát hiện ra những quy luật cơ bản của các hệ thống lớn. 

Chính điều n{y đ~ được Karl Marx áp dụng vào sự phát triển xã hội và C. Darwin áp 

dụng vào sự phát triển của giới hữu sinh. Đứng về mặt người quan sát chúng ta có 

thể nhìn thấy nguyên nhân và kết quả của sự thay đổi trạng thái của hệ thống. 

Qua bài học về tình ì hệ thống, tôi cũng hiểu thêm phần nào về xã hội hiện thời ở 

Việt Nam. Ai cũng hô h{o đổi mới, ai cũng hô h{o thay đổi mà thực chất thì chỉ thế 

mà thôi. Trong giáo dục v{ đ{o tạo điều này thể hiện rõ nét nhất, ai cũng muốn dạy 

và học theo phương ph|p mới, thế nhưng chính bản thân mỗi chúng ta không thay 

đổi (do tính ì trong hệ thống mỗi con người) thì l{m sao m{ tương hợp với những cái 

mới. 

V{o đầu khóa học thầy Phan Dũng có nói về đọc trước sách vàng, sau đó đọc qua 

cuốn sách thủ thuật cơ bản. Tôi đ~ đọc hầu như gần hết các thủ thuật, nhưng quả 

thật những gì tôi suy nghĩ để áp dụng các thủ thuật chủ yếu trong lĩnh vực khoa học, 

kỹ thuật, và một điều nữa việc hiểu các nguyên tắc của tôi chỉ dựa vào các câu truyện 

vui có sau mỗi thủ thuật và các thí dụ. Còn phần nhận xét thực chỉ hiểu được đôi chút. 

Thật dễ dàng khi hiểu một nguyên tắc theo nghĩa đen sau đó kh|i qu|t lên ở mức 

độ chung, đồng thời hiểu nghĩa bóng, nghĩa rộng, nghĩa ẩn dụ v{ cũng kh|i qu|t, tiếp 

theo so sánh hai loại này với nhau. Qua việc học các nguyên tắc bước đầu tôi đ~ có 

thể giải thích một số việc tôi đ~ l{m dựa v{o cơ sở lý luận nào: tủa; trích enzym từ 

một hỗn họp; phân lập vi sinh vật từ một hệ vi sinh vật tự nhiên... 

Cần phải nói về các quy luật phát triển hệ thống. Trong quá trình học về hệ thống 

v{ tư duy hệ thống, tôi luôn tự hỏi vậy hệ thống phát triển như thế nào và cần làm gì 

để phát triển hệ thống, đ}y chính l{ điều m{ đề tài triết học tôi đ~ nói ở trên tìm hiểu. 

Tôi muốn xem hệ thống hữu cơ đ~ ph|t triển theo nhưng quy luật nào, làm thế nào 

để đẩy nhanh sự phát triển theo những quy luật đó v{ những quy luật mới có thể chi 

phối sự phát triển đó không, l{m thế n{o để giới hữu cơ có thể phát triển mà không 

phải dựa vào phép thử và sai của thiên nhiên, làm thế n{o để từ giới hữu cơ có thể áp 

dụng vào thực tế đời sống, và làm thế nào.... 

Một loạt câu hỏi làm thế nào xuất hiện trở lại trong đầu tôi. Đầu tiên là quy luật 

tăng tính lý tưởng của hệ. Đúng l{ để phát triển hệ thống thì c|i đích m{ chúng ta 

nhắm tới là hệ đạt đến trạng th|i lý tưởng. Cái gì không cần thiết mất đi, nhưng chức 
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năng của hệ vẫn được thực hiện. Để l{m được điều này thiên nhiên phải mất hàng 

triệu triệu năm. Gi| như thiên nhiên học được môn phương ph|p luận sáng tạo thì 

hay biết mấy. Vậy vấn đề đặt ra l{ thiên nhiên chưa học thì bắt thiên nhiên phải học, 

đó l{ nhiệm vụ của các nhà khoa học nói riêng và của toàn bộ lo{i người nói chung. 

Con người phải l{m sao đó để hệ thiên nhiên tiến về lý tưởng. 

Các quy luật của triết học giúp tôi khái quát hoá, nhận thức về nguồn gốc sự 

phát triển của giới hữu cơ. 8 quy luật phát triển hệ thống giúp tôi có định hướng cải 

tạo chúng để hệ thống hữu cơ tiến lên lý tưởng. 

Ngoài ra, trong tiểu luận lý luận dạy học đại học, tôi đ~ vận dụng quan điểm hệ 

thống để giải bài toán bảo đảm hiệu quả và chất lượng dạy học đại học trong điều 

kiện Việt Nam. Mặc dù chỉ là một tiểu luận nhưng qua đó tôi cũng kh|m ph| ra nhiều 

điều tuyệt vời về hệ thống giáo dục của Việt Nam ở mức hệ dưới (mức hệ thầy - trò), 

điều này giúp ích cho tôi rất nhiều trong quá trình giảng dạy sắp tới của tôi. Tôi sử 

dụng những điều đ~ kh|m ph| ra để điều chỉnh các mối quan hệ giữa thầy và trò và 

môi trường xung quanh làm cho hệ tiến tới lý tưởng. Người thầy càng ngày càng trở 

nên cần thiết và càng trở nên không cần thiết đối với học trò. Người thầy không còn 

nhưng chức năng của hệ người thầy vẫn hoạt động tốt. Người học trò muốn giải 

quyết bài toán của mình thì trước hết phải giải bài toán ở mức người thầy, tức là 

ho| th}n th{nh người thầy, làm những việc của người thầy (tuân thủ "luật chơi" của 

hệ trên). Đ}y chính l{ c}u trả lời cho câu hỏi làm thế n{o để tự học có hiệu quả. 

Trong quá trình học về cuộc đời của hệ thống tôi cũng nhận thức được tại sao 

các công nghệ của ta do Nh{ nước hoặc các doanh nghiệp nh{ nước mua về được 

trùm mền kỹ thế. Thì ra lạc hậu. Tôi cũng chưa hiểu tại sao người ta lại mua những 

công nghệ lạc hậu. Thì ra khi người ta mua nó đang ph|t triển ở đỉnh cao, nhưng khi 

mua về tay rồi thì nó "hết thời", đúng l{ một lãng phí lớn ngân sách của Nhà nước. 

Như vậy, sau khi học phương ph|p luận sáng tạo tôi đ~ có định hướng cho đề tài 

về triết học của mình (đề tài này thực hiện không phải do một sức ép từ bất kỳ cái gì: 

để tốt nghiệp, làm báo cáo), mà chỉ để thoả với niềm đam mê của bản thân mình. Tôi 

đ~ có những công cụ đế tìm kiếm bài toán và giải nhũng b{i to|n có trong đề tài hoặc 

mới phát sinh. 

Những công việc thường ngày vận dụng phương ph|p luận sáng tạo cũng rất 

hay. Nhờ đó, tôi trở th{nh người chẳng l{m được việc gì ra hồn bằng việc làm mọi 

người xung quanh cười vui thoải mái. Cách làm là tôi kể những chuyện cũ theo một 

cách mới. Thật hạnh phúc biết bao khi mọi người xung quanh ta lúc n{o cũng nở nụ 

cười khi gặp mình, nói chuyện với mình. Cuộc đời của con người bình thường cũng 
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chỉ thế mà thôi. Ngoài ra, tâm hồn tôi cũng có thể tạm nói l{ cao thượng hơn trước, 

tôi sẵn sàng góp ý cho một ai đó với tinh thần xây dựng (trước đ}y có lúc góp ý l{ 

mang tính chất để triệt hạ đổi phưong). 

Tôi l{ người, tôi cũng tham lam như lo{i người vậy. Tôi muốn áp dụng nhiều hon 

nữa những kiến thức mình đ~ học, bằng việc tập từ từ, lúc đầu có khi chưa hiểu tốt 

về các công cụ nên có thể sai, nhung tôi chắc chắn tôi sẽ sử dụng được chúng. 

Tôi đang muốn sử dụng quan điếm hệ thống nói riêng v{ phưong ph|p luận nói 

chung để cải tiến hệ thống cơ quan của tôi, nơi tôi đang công t|c. Vì đ}y l{ cơ quan 

nh{ nước nên tính ì thể hiện rất rõ, nếu áp dụng các quy luật phát triển hệ thống thì 

rất tốt. Cái khó ở đ}y l{ việc áp dụng thế n{o để tính ì dần dần biến mất mà bản thân 

mình trả giá ít nhất. Đ~ khôn lại cần có khéo nữa, nếu không mọi việc sẽ hỏng hết. 

Trong sổ ghi chép của tôi cũng có một số điểm tôi ghi nhớ lại để thực hiện đó l{: 

- Viết truyện khoa học viễn tưởng về chuyên môn của mình. 

- Viết câu chuyện theo quan điểm hệ thống về các danh ngôn. 

- Tìm hiểu và thử áp dụng những quy luật của tự nhiên vào xã hội v{ ngược lại. 

Tìm các quy luật triết học đời thường. 

- Phỏng sinh học. 

- Mở cửa hàng bán số liệu về nhu cầu thị trường. 

- Viết lại đoạn kết của những truyện cổ tích. 

Ngoài ra, tôi mong muốn được học tiếp chương trình trung cấp của PPLST KHKT 

Bằng những ích lợi m{ phương ph|p luận sáng tạo đem lại, thì việc dạy cho mọi 

người l{ điều đương nhiên. Nhưng c|i khó ở đ}y l{ tính ì t}m lý của những người 

được coi l{ đầu ngành. Bỏ họ qua một bên. Chờ thời đại của ý tưởng đến. Nhưng để 

thúc đẩy thời đại đến nhanh chỉ cần phải đ{o tạo cho giới trẻ đặc biệt là những 

người vừa học xong lớp 12. Quả thật theo thiển nghĩ của tôi đế học tốt môn học này 

ngưòi học cần có một nền tảng về triết học. Bởi vì trong TRIZ nền tảng là phép biện 

chứng. Nếu người học chưa được trang bị về triết học thì gặp môn PPLST này rất khó 

tiếp thu, thậm chí nản và bỏ giữa chừng. 

Với vị trí trong xã hội hiện thời của tôi, thú thật là ở tầm vĩ mô chưa thể giúp 

được gì. Tuy nhiên, là một môn đồ của TRIZ, ở tầm vi mô, bằng tất cả những cố gắng 

của mình tôi sẽ hỗ trợ cho sự phát triển của môn học. Bằng việc tuyên truyền và thể 

hiện mình và chỉ cho mọi người biết do đ}u tôi có thể l{m được như thế, một số 

người bạn, đồng nghiệp đ~ hỏi tôi lớp học bao giờ mở, liên hệ ở đ}u. V{ tôi chắc chắn 
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họ đ~ bắt đầu có ý thức về môn học. Họ cũng sẽ tìm đến với Trung tâm. Ngoài ra, 

trong các buổi họp với Đảng ủy, tôi sẽ cố gắng t|c động để môn học được sự quan 

t}m hơn. 

 Nguyễn Quang Long Hải (quản lý phòng kế toán tài chính công ty, học 

khóa 274): 

Mở đầu, em xin được ch}n th{nh c|m ơn c|c Thầy đ~ nhiệt tâm truyền thụ kiến 

thức. Một loại kiến thức cho phép chính mình đi tìm những kiến thức khác. Cho 

chúng em, những người m{ trước khi học môn Phương ph|p luận sáng tạo (PPLST) 

này, hết sức lúng túng với chính bản th}n mình trong suy nghĩ, giải quyết các vấn đề 

trước mắt cũng như mang tính chiến lược của cuộc đời. 

Mỗi ngày học, mỗi phần học, mỗi dòng, mỗi câu, mỗi chữ như những chìa khóa 

mở lấy cánh cửa của bản thân. Nó cho phép chúng em hiểu về chính con người của 

mình hơn, c|i phần con người trước đ}y nó gắn chặt lấy ta mà ta không hiểu và 

không thể điều khiển được nó. 

Hứng thú nhất l{ đọc lại gi|o trình v{o đêm khuya tĩnh lặng. Em thấm thía mỗi 

dòng, mỗi câu chữ khi vận vào hoàn cảnh của mình. Nhớ lại, suy nghĩ, nghiền ngẫm 

c|c ý tưởng mà sao thấy mình vừa nghô nghê, ngốc nghếch qu|, khi trước đ}y mình 

phạm phải những sai lầm vô cùng ấu trĩ. B}y giờ, khi đọc những dòng chữ bài học, 

thấy khả năng của mình to lớn quá! Cái vấn đề ở đ}y l{ chính qu| trình bên trong 

con người chúng ta lại hóa ra khó thấy nhất, khó hiểu nhất và khó kiểm soát nhất. 

Nhưng khi khai th|c nó to{n diện thì nó sẽ giải phóng một năng lượng khủng khiếp, 

giống như công thức của Einstein vậy: E=mc2. Chính nó là một “quả bom nguyên tử” 

về khả năng tư duy s|ng tạo ngay trong chúng ta. Điều kỳ diệu là mỗi chúng ta đều 

có nó mà lại không hề hay biết. Tự chúng ta đ~ hủy hoại đi chính khả năng tư duy 

sáng tạo của mình bằng sự suy nghĩ cảm tính, hỗn độn, hỗn loạn và phép thử và sai 

như cứu c|nh để giải quyết vấn đề của mình. 

Chưa một quyển s|ch n{o, như gi|o trình môn học này, mà em thấy không một 

đoạn nào, câu chữ nào thừa cả, từ nhập môn đến “ph}n tích c|c phương ph|p tự 

nhiên giải quyết vấn đề và ra quyết định…”. Đến “ph}n tích qu| trình tư duy bên 

trong con người”, đến “c|c thủ thuật sáng tạo cơ bản”, đến “c|c phương ph|p tích 

cực hóa tư duy”, đến “c|c quy luật phát triển hệ thống”. Với cách trình bày giản dị, dễ 

hiểu mà lại rất logic, kết hợp với sự tận tụy của các Thầy truyền đạt cho chúng em, 

các kiến thức này trở nên gần gũi, dễ hiểu, chứ không phải như quan niệm trước của 

chúng em là sáng tạo chỉ dành cho các thiên tài, các nhà bác học! 

Ích lợi của môn học: rất nhiều. 
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- Cái ích lợi nhất l{ nó thay đổi c|i nhìn, phương ph|p tiếp cận và giải quyết vấn 

đề so với trước khi tiếp cận môn học này của chúng em. Em xin không nói dài dòng về 

thử và sai. Em chỉ nói rằng trước đ}y, đối với em, đ}y l{ phương ph|p của mọi 

phương ph|p v{ c|c phương ph|p tư duy kh|c chỉ hỗ trợ cho nó mà thôi. Thử và sai, 

chủ nghĩa kinh nghiệm, tính ì tư duy chế ngự chủ yếu. Sáng tạo chẳng qua là tình cờ, 

là may mắn khi thực hiện các phép thử và sai. 

- Tư duy hệ thống đối với em thật tuyệt vời. Nó giúp em nhìn nhận vấn đề có tính 

toàn diện, có trước có sau, có trên có dưới, có bên trong có bên ngoài, có chất có 

lượng, có tĩnh có động, có một chiều, có đa chiều... Từ đ}y m{ em dễ d{ng hơn khi tìm 

ra các mâu thuẫn, bài toán cần giải quyết một cách triệt để, đưa hệ về trạng thái ổn 

định, bền vững. 

- Em cũng rất t}m đắc với “C|c quy luật phát triển hệ thống”. Tìm ra c|c quy 

luật, hiểu chúng, vận dụng chúng chính l{ điều khiển được con người chúng ta. 

Về dự định áp dụng những điều đ~ học được cho bản thân và những người xung 

quanh: việc áp dụng vào thực tiễn những điều đ~ học này chính là mục tiêu học tập 

của em. Trước tiên, em phải luyện tập cho chính mình cách nhìn sự vật hiện tượng 

toàn diện, tổng thể v{ logic hơn. Tư duy phải mang tính định hướng và hệ thống và 

phải phù hợp với quy luật. Mâu thuẫn phải cơ bản, phải là mâu thuẫn vật lý thì bài 

toán giải quyết mới triệt để. 

Ví dụ: nhiệm vụ của em tại công ty là tổ chức quản lý Phòng kế toán tài chính. 

Thực sự là không dễ dàng với nhiệm vụ này nếu không có một cách nhìn, tổ chức, 

quản lý, điều hành, kiểm tra một cách khoa học. Sau khi học môn này, em sẽ thực hiện 

theo hướng sau: 

1. Phải có cái nhìn hệ thống về tổ chức Phòng kế toán tài chính. Phải trả lời được 

câu hỏi: Ban gi|m đốc muốn gì, sẽ muốn gì ở hệ thống này. Phải x|c định được các 

yếu tố trong hệ thống này: 

a. Chất: 

i. kế toán-tài chính: là các phần hành kế toán-t{i chính như phần hành tài sản cố 

định, tồn kho, vốn bằng tiền, các khoản phải thu phải trả, nợ vay, nợ thương mại, vốn 

chủ sở hữu, doanh thu-chi phí; vốn lưu động, vốn cố định, vốn vay, vốn chủ sở hữu, 

ng}n lưu, đầu tư… 

ii. con người: là từng nhân viên kế to|n. Nhìn dưới góc độ: 

- Trình độ năng lực. 
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- Tính cách. 

 iii. Phương tiện, công cụ thực hiện: m|y móc, cơ sở vật chất... 

b. Năng lượng: chính là các ích lợi mang lại của việc hoàn thành nhiệm vụ của 

các phần hành nêu trên. 

c. Thông tin: các phần hành kế toán này trả lại những thông tin gì cho nhà quản 

lý, cho ph}n tích t{i chính, cho người bên ngoài? 

Sự kết hợp các yếu tố này (mối liên kết) tạo nên: 

- Quy trình sản xuất, kinh doanh: quy trình mua, cung cấp nguyên vật liệu, bán 

thu tiền, phải thu, tồn kho, thanh to|n, huy động vốn, vay ngân hàng... 

- Liên quan giữa công việc v{ con người thực hiện: sơ đồ tổ chức, phân công 

phân nhiệm. 

Các quy luật điều khiển hệ thống hình thành nên các quy tắc, quy chế, nguyên tắc 

cụ thể vận hành hệ thống. 

- Phải hiểu được nội dung các quy trình sản xuất, kinh doanh. 

- Phải nắm được ý nghĩa sinh ra, tồn tại và phát triển của hệ thống: “hệ sinh ra 

đế l{m gì?” 

- Các quy trình sản xuất, kinh doanh phải hợp lý, phù hợp với đặc điểm ngành và 

đặc điểm của công ty. 

- Phải hiểu và mô tả chính x|c qu| trình n{y qua c|c lưu đồ hoạt động của hệ 

thống. 

- Phải x|c định rõ chức năng của hệ thống: ghi chép, phân loại, tính toán, tổng 

hợp, báo cáo, kiểm tra số liệu kế toán-tài chính. 

- Phải x|c định c|c phương ph|p kế toán thực hiện đặc thù về nội dung, tổ chức 

thực hiện: 

o Chứng từ: lưu đồ lập, luân chuyển, lưu trữ. 

o Kiểm kê: cái gì cần kiểm kê, ai cần kiểm kê, cần thông tin gì, lúc nào, tiến hành 

ra sao... 

o Tính giá. 

o Hệ thống tài khoản sử dụng. 

o Phương ph|p kế toán. 

o Tổng hợp và bảo cáo kế toán. 
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Phải thiết lập mối liên kết trong hệ thống giữa nội dung công việc-con người 

thực hiện-phương tiện, công cụ thực hiện: 

o Tiêu chuẩn công việc. 

o Định nghĩa công việc. 

o Mô tả công việc. 

o Trách nhiệm và quyền hạn thực hiện công việc. 

o Điều kiện vật chất thực hiện. 

Phải thiết lập các thông số, dấu hiệu mô tả hệ thống để có thể đ|nh gi| vận hành, 

hiệu quả hoạt động của hệ thống: 

o Quy trình phải rõ ràng, tuân theo các chuẩn trình b{y lưu đồ (flow chart). 

o Quy trình phải được c|c trưởng phòng chuyên môn liên quan xem xét và ký 

duyệt, rồi Ban gi|m đốc duyệt. 

o Chứng từ phải làm bao nhiêu liên, liên nào luân chuyến, liên nào giữ. 

o Lập tiêu chuẩn kiểm kê, thế n{o l{ đạt về chất lượng tồn kho, thế nào là phế 

phẩm, hư hỏng. Trách nhiệm thế nào khi hàng tồn kho bị hư hỏng. Phạt bao nhiêu... 

o Phương ph|p kế toán nhập trước xuất trước, hay là bình quân gia quyền... 

o Báo cáo những chỉ tiêu gì, dung sai của các chỉ tiêu thế nào là hợp lý để đo 

lường được tính hiệu quả của hệ thống tổ chức kế toán. 

o Quy định cụ thế về năng lực nhân viên, về đ|nh gi| công việc thực hiện, về thực 

hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình với các bộ phận khác liên quan (có bao 

nhiêu phản hồi tiêu cực, tích cực, nội dung các phản hồi của các Phòng ban khác là gì, 

đ|nh gi| mức độ quan trọng của các phản hồi...) 

Trong quá trình hoạt động của hệ thống kế toán-tài chính nó còn phải tuân theo 

những quy luật khác nữa: “tính đầy đủ các thành phần của hệ”, “tính thông suốt của 

hệ thống”, “tính tương hợp của hệ thống”, tính không đồng đều trong sự phát triển 

các phần của hệ”... 

Tóm lại là lợi ích rất nhiều khi có được tư duy hệ thống và hiểu được các quy 

luật phát triển hệ thống. Từ tư duy định hướng n{y m{ c|c suy nghĩ của chúng ta trở 

nên “tiết kiệm” v{ “hiệu quả” hơn rất nhiều, nói cách khác, hiệu suất ph|t ý tưởng sẽ 

rất cao. 

Về phát triển môn học này ở Việt Nam: em rất t}m đắc với quan điểm của Thầy 

Phan Dũng về hệ thống giáo dục đ{o tạo lỗi thời, lạc hậu, bảo thủ, gi|o điều của Việt 
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Nam. Nó đ{o tạo ra một con vẹt chứ không phải một con người hiểu theo nghĩa x~ 

hội, thiếu khả năng hòa nhập cộng đồng, học rất nhiều nhưng chẳng biết gì cả. Học 

sinh được dạy các hình mẫu xử lý giải quyết vấn đề m{ không được học Phương 

pháp xử lý vấn đề. Tư duy rất cảm tính, ngẫu hứng và liên tục thử và sai. Em rất tâm 

đắc với ý kiến là hậu quả thử và sai còn làm nảy sinh những vấn đề không đ|ng nảy 

sinh. Đ}y l{ điều khủng khiếp cho xã hội nếu lại phải đi giải quyết các vấn đề không 

đ|ng nảy sinh từ thử và sai!!! 

 Nguyễn Đức Dân (kỹ sư, công ty, học khóa 279): 

Trong quá trình học và sau khi học, môn “Phương ph|p luận sáng tạo” đ~ giúp 

cho em rất nhiều m{ trước đó chưa có được như sau: 

+ Tại sao em nhấn mạnh cả trong khi học “Phương ph|p luận sáng tạo” vì trong 

khi đang học em đ~ dùng “nguyên tắc đảo ngược” giúp cho c|c kỹ sư thực hiện các 

thay đổi trong quá trình lấy điểm quấn dây mà không phải tháo trục ra như trước, 

rất mất thời gian cân chỉnh lại máy và tạo nên góc lệch rất lớn làm ảnh hưởng đến 

độ tự cảm của cuộn d}y v{ năng suất thấp. 

+ Cũng trong khi đang học em đ~ dùng phương ph|p tự phục vụ chế tạo gá dán 

keo sản phẩm biến thế mà không phải đụng tay vào sản phẩm trong cả quá trình dán 

keo cemidine EF- 138 và sấy. Từ trước đến nay khách hàng rất kỵ đụng tay vào sản 

phẩm trong công đoạn này. 

+ Từ sau khi học xong môn “Phương ph|p luận sáng tạo” thì bản thân em trình 

bày và bảo vệ sáng kiến (sáng tạo) của mình được mạch lạc, thuyết phục và tự tin 

hơn. 

+ Sau khi học xong môn “Phương ph|p luận sáng tạo” thì bản thân làm việc bằng 

tư duy nhiều hơn, thực hiện công việc đạt hiệu quả hơn, cụ thể: bản th}n được tăng 

lương l{m cho mức sống cao hơn, được thưởng nhiều hơn từ những sáng chế của 

bản thân. 

Nói tóm lại, sau khi học môn “Phương ph|p luận sáng tạo” đ~ l{m cho bản thân 

giải quyết vấn đề có định hướng, không sử dụng phương ph|p thử v{ sai như trước. 

Bản th}n đ~ v{ đang sử dụng “tư duy s|ng tạo” như một công cụ lao động mới để tạo 

ra sản phẩm mới có hàm lượng chất x|m cao hơn, l{m cho cuộc sống và giải quyết 

công việc đời thường có nhiều xúc cảm h{i lòng hơn. 

Bản thân em rất cảm ơn c|c thầy v{ Trung t}m đ~ mang lại cho người học 

chúng em một công cụ lao động mới, một hành trang mới để hòa nhập vào môi 

trường toàn cầu hóa như ng{y nay. 
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Trước mắt đối với em là tự luyện tập “tư duy” để cải thiện đời sống “L{m cho 

mình càng ngày càng giầu hơn, hạnh phúc hơn” cả về tiền bạc lẫn tri thức. 

Trong khi gia đình nhỏ của em: cậu con trai đang học lớp 4 sẽ được hưởng lợi từ 

bố, người đi trước đ~ có may mắn học môn “Phương ph|p luận sáng tạo” của TRUNG 

TÂM SÁNG TẠO KHOA HỌC - KỸ THUẬT (TSK), vợ là luật sư. Em sẽ cố gắng tạo điều 

kiện để theo học khóa trung cấp “Phương ph|p luận sáng tạo” của thầy Phan Dũng 

và Trung tâm. 

Còn người thân và bạn bè sẽ nhận được thuyết giảng về “Phương ph|p luận sáng 

tạo” v{ khuyến khích họ khi có điều kiện nên tham gia khóa học “Phương ph|p luận 

sáng tạo” của TRUNG TÂM SÁNG TẠO KHOA HỌC - KỸ THUẬT (TSK). 

Đặc biệt những người cộng sự sẽ nhận được trong tay “công cụ lao động của thế 

kỷ 21- TƯ DUY S\NG TẠO” vì bản thân em là kỹ sư v{ nh{ sư phạm là một. 

Môn “Phương ph|p luận sáng tạo” cần được đưa v{o hệ thống giáo dục nước 

nhà; một khi môn học đ~ nằm trong hệ thống giáo dục thì tự bản thân nó có đất sống 

và phát triển. 

Môn “Phương ph|p luận sáng tạo” mọi người đều có thể học và học tốt, được bắt 

đầu ở mọi lứa tuổi kể cả đứa trẻ còn nằm trong bụng mẹ “người mẹ cũng như người 

cha” đ~ để lại chất “tư duy” trong bé. 

Bản th}n môn “Phương ph|p luận sáng tạo” đ~ nói lên tất cả; mỗi người đ~ học 

qua môn n{y như một ngọn đuốc thắp sáng niềm tin và tạo hiệu ứng lan tỏa như c|c 

đốm lửa của các cuộc khởi nghĩa chống ngoại xâm của nước nhà. Các thầy cứ thử 

nghĩ xem: “người Việt Nam chuộng ngoại” Em xin lấy ví dụ: Trường Đại Học Nông 

Nghiệp 1 (Hà Nội) v{ Trường Đại Học Nông Lâm (Sài Gòn) tạo nên các giống mới, 

dòng thuần Việt, cho năng suất và chất lượng cao, nổi trội có khi còn tốt hơn giống 

ngoại mà cứ phải dán một nhãn mác NGOẠI thì mới được ưa chuộng, được phát tán 

v{ đưa v{o đại trà. Giống rau muống trồng hạt là giống của Viện Lương Đình Của mà 

lưu truyền trong dân chúng là giống rau TRUNG QUỐC. Giống dưa leo cao sản do 

Trường Đại Học Nông Nghiệp 1 (Hà Nội) lai tạo cứ cho là giống dưa của Mỹ. Các 

giống lúa cao sản v{ thơm của Việt Nam thuần chủng cứ phải d|n m|c “Thơm Th|i” 

thì bán mới được giá. Cứ theo đ{ n{y khi Việt Nam tham gia vào WTO , tham gia 

cuộc chơi, có khi giống thuần Việt đi mất vào tay kẻ kh|c được hưởng lợi. C|c “ vụ 

kiện c| da trơn “c| Basa” “c| Sa Pa”...v.v. và còn nhiều thí dụ nữa đại loại như thế. 

Các thầy cũng như c|c trò cứ mạnh dạn phát triển c|c TRUNG T]M, cũng từ các 

TRUNG TÂM này tạo hiệu ứng lan tỏa PPLST và thâm nhập vào hệ thống giáo dục 
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của nước nhà lúc nào không biết, có khi ngoài sức tưởng tựơng (ngo{i sự mong đợi 

hiểu theo nghĩa tốt đẹp) cũng l{ học cách làm của thầy Altshuller đ~ từng làm. 

Chúng em rất cảm ơn c|c thầy, các thầy là những nh{ sư phạm tuyệt vời. 

Trung tâm nên mở rộng các trung tâm vệ tinh và khuyến khích các học viên cùng 

mở trung t}m để truyền bá môn học, mang lại công cụ lao động mới cho cộng đồng. 

Bản thân em muốn theo học tiếp lên chương trình trung cấp của Trung tâm. Nếu 

Trung t}m có chương trình xuất khẩu tri thức thì em xin làm một ứng cử viên. Em 

mong muốn Việt Nam ta sẽ l{: nước xuất khẩu tri thức tầm cỡ thế giới. 

Em là sinh viên của Trường vào những năm 1990, có biết TRUNG TÂM SÁNG 

TẠO KHOA HỌC - KỸ THUẬT (TSK) dạy môn “phương ph|p luận sáng tạo”, nhưng khi 

Công ty của em tham gia Hội chợ triển l~m năm 1999, có nhận được cuốn giới thiệu 

môn học và cho tới lần này em mới có điều kiện theo học. 

 Phạm Anh Dũng (gi|m đốc tài chính, nhân sự công ty, học khóa 290): 

Trước khi học môn phương ph|p luận sáng tạo, suy nghĩ của em vẫn chủ yếu 

dựa trên phương ph|p thử và sai khi giải quyết vấn đề và ra quyết định. 

Khi học PPLST tư duy được trang bị bằng những công cụ mạnh như 40 thủ 

thuật, các phép biến đổi mẫu, c|c phương ph|p tích cực hóa tư duy, qua đó đ~ giúp 

bản th}n vượt qua được tính ì tâm lý và tính ì hệ thống. 

Áp dụng PPLST đ~ mang lại tính mới và tính ích lợi tức thời vào công việc 

chuyên môn kể cả những công việc đời thường. Trong công việc em là gi|m đốc tài 

chính và hành chính nhân sự, phụ trách cả việc đ{o tạo kỹ năng cho nh}n viên 

Qua training mấy chục kỹ năng cho nhân viên thì em thấy kỹ năng tư duy s|ng 

tạo hay PPLST là một trong những kỹ năng (công cụ) mạnh nhất mà từ trước đến 

nay em được học. Nhờ PPLST mà khả năng training của em được cải thiện mạnh mẽ. 

Em vốn dĩ không phải là dân thuộc chuyên môn kỹ thuật. Tuy nhiên khi học 

PPLST thì em có khả năng cải tiến trong công việc kể cả các công việc chuyên môn kỹ 

thuật, nếu mình chịu khó suy nghĩ v{ |p dụng các thủ thuật để tìm ra lời giải tối ưu. 

Đ}y thật là một điều mới mẻ và ích lợi mà ngay cả bản th}n trước khi học PPLST, em 

cũng không d|m nghĩ rằng một ngày kia mình có thể hiểu và tham gia vào chuyên 

môn của người khác 

Bước đầu em sẽ học thuộc và nghiên cứu phạm vi ứng dụng của 40 thủ thuật, các 

phép biến đổi mẫu, c|c phương ph|p tích cực hóa tư duy, nhằm đ{o sâu khả năng tư 

duy và phạm vi ứng dụng của nó. 
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Sau đó, khi đ~ nắm vững PPLST em sẽ hướng dẫn lại nhân viên trong công việc 

và khuyến khích họ tham gia vào các khóa học PPLST tại Trung tâm Sáng tạo Khoa 

học-kỹ thuật (TSK). 

Đối với bản thân, PPLST sẽ giúp em đi xa hơn trong lĩnh vực chuyên môn và cả 

ngoài chuyên môn bằng quá trình giải quyết vấn đề và ra quyết định dựa trên PPLST. 

Nếu vận dụng PPLST một c|ch đầy đủ, ổn định và bền vững thì chính bản thân em 

cũng tạo ra bước ngoặt lịch sử trong cuộc đời. Nó cũng giống như bước ngoặt cuộc 

đời thầy, khi thầy may mắn gặp được thầy Altshuller vậy. 

Em vẫn cảm thấy tiếc nuối vì không được học với thầy nhiều hơn nữa giống như 

thầy được học với thầy Altshuller. 

Bằng sự nỗ lực của thầy và các giảng viên Trung tâm, một ng{y n{o đó c|c học 

viên PPLST của Trung tâm sẽ tạo được một làn sóng sáng tạo và sự thành công của 

họ là câu trả lời lớn nhất để Bộ giáo dục v{ đ{o tạo phải nhìn nhận lại v{ đưa môn 

học này vào dạy c|c sinh viên trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, 

phổ thông trung học, thậm chí là cả cấp 2 và cấp 1. 

Sáng tạo là môn học quan trọng có thể áp dụng cho mọi lứa tuổi, mọi nghành 

nghề xã hội và có thể giảng dạy và học tập mọi lúc, ở mọi nơi. 

Để môn học này phát triển ở Việt Nam, bản thân em học và hướng dẫn nhân 

viên, khuyến khích nhân viên theo học PPLST, giới thiệu bạn bè học PPLST. Trước nay 

không có ai giới thiệu về PPLST ngoài báo Tuổi Trẻ nên ít thông tin được cập nhật. 

Mặt khác PPLST là khái niệm còn xa lạ đối với sinh viên Việt Nam, một thực tế đ|ng 

buồn. 

 Hạ B| Kh|nh Dương (c|n bộ quản lý công ty, học khóa 290): 

Sau một năm học tập và thực h{nh Phương ph|p luận sáng tạo TRIZ (cũng có 

đôi khi bị xao nhãng), tôi cảm thấy rằng (như c|c thầy cũng đ~ đề cập) đúng l{ cuộc 

đời bớt khổ hơn, hay chính x|c hơn bản thân mình tự tin, mạnh mẽ v{ can đảm hơn 

trước mọi thách thức, vấn đề của cuộc sống, luôn sẵn s{ng đối mặt với nó mà không e 

ngại. Tôi tự xem mình như một hệ thống và quan sát các trạng th|i, h{nh vi, suy nghĩ 

thì quả thật sau một năm có nhiều biến chuyển, cụ thể: 

Trước kia, đọc sách với tôi chỉ là giải trí v{ cũng không quan trọng lắm thì nay 

tôi như con “mọt s|ch”, tận dụng mọi thời gian rảnh để đọc sách với nhiều thể loại 

kh|c nhau; v{ đôi lúc tôi có cảm tưởng như mình đ~ nắm được cách vận hành của 

thế giới. 

Lúc trước, tôi làm việc thường ít khi có kế hoạch cẩn thận, còn bây giờ, làm việc 
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gì thì tôi cũng gần như lường trước được sự việc và kết quả sẽ xảy ra, mọi thứ dường 

như nằm trong tầm kiểm soát của mình. 

Tôi vốn là một người nhút nhát và thiếu quyết đo|n, nhưng sau một năm thì 

dường như đ~ kh|c, thực sự mạnh mẽ v{ can đảm trong các quyết định của mình, 

dám chịu trách nhiệm khi có vấn đề v{ đương đầu với nó. Việc nói chuyện trước đ|m 

đông cũng không còn l{ điều đ|ng ngại với tôi như trước nữa và việc trao đổi, thỏa 

thuận, thương lượng cũng dễ d{ng hơn trước khi đ~ hiểu được chuỗi nhu cầu - hành 

động - win win. 

Việc ph|t ý tưởng cũng không phải qu| khó khăn như tôi đ~ tưởng, đ~ có nhiều ý 

tưởng độc đ|o, mới lạ (tuy nhỏ bé nhưng cũng l{m mình cảm thấy thực sự vui vẻ). 

Trong cách giao tiếp, nói chuyện thì cũng biết h{i hước hơn, có chiều s}u hơn v{ biết 

lắng nghe hơn. 

Đ}y chỉ là những điều cơ bản mà tôi cảm nhận được, và còn nhiều, nhiều nữa 

những điều thật nhỏ, bình thường, đơn giản mà tôi không thể kể hết ra trong vài 

trang giấy n{y đ~ luôn hiện hữu hàng ngày và từng bước l{m thay đổi cuộc đời tôi. 

Đến lúc này, tôi có một niềm tin mạnh mẽ, nếu chịu khó rèn luyện v{ thay đổi theo 

tinh thần của TRIZ thì những điều nhỏ bé, tốt đẹp kia sẽ xuất hiện nhiều hơn, nhanh 

hơn v{ cũng sẽ ở tầm mức lớn hơn. Sự kỳ vọng có thể hơi cao nhưng tại sao không kỳ 

vọng một buổi sáng khi thức giấc, mình như được lột x|c, được t|i sinh, đầy tươi mới 

v{ thay đổi hoàn toàn? 

Khi học xong khóa sơ cấp TRIZ, đó quả thực là một ngã rẽ trong cuộc đời tôi và 

có lẽ sẽ không bao giờ quên được. Những câu hỏi về cuộc đời mình (xem bản thân 

như hệ thống) trở nên rõ r{ng hơn bao giờ hết, Mình là ai? Tại sao mình sinh ra? 

Mình tồn tại để l{m gì v{ như thế nào? Mình muốn gì, cần gì? Con người mình phù 

hợp v{ thích l{m gì? Tương lai sẽ ra sao?... Tôi đ~ suy nghĩ, nhìn lại mình và mọi thứ 

xung quanh theo tinh thần của TRIZ v{ có được những đ|p |n rõ r{ng. 

Sau một năm, thì bản thân mình tích cực lên rất nhiều và công việc cũng thay đổi 

theo chiều hướng tốt đẹp hơn, thích hợp hơn với con người mình. Mọi việc đang diễn 

biến tốt hơn nhiều so với trước. Thời gian lúc này với tôi quả thực quý hơn v{ng. Dù 

còn rất nhiều thách thức ở phía trước và những điều mình đ~ l{m được còn rất 

khiêm tốn nhưng tôi tin chắc sẽ vượt qua vì lúc n{y đ~ có h{nh trang TRIZ bên cạnh. 

Tôi đ~ học và áp dụng TRIZ từ việc thay đổi bản thân mình, lấy mình làm bài học, 

và việc chia sẻ tinh thần TRIZ với mọi người (trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp...) 

càng làm mình hiểu rõ và nắm vững TRIZ hơn. 
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Dự định của tôi cũng vẫn là cố gắng trau dồi và ứng dụng được TRIZ nhiều hơn 

trong cuộc sống, công việc hàng ngày, hàng giờ, h{ng phút. Xa hơn thì sắp tới, ở bậc 

cao học, tôi sẽ cố gắng ứng dụng TRIZ trong lĩnh vực mà tôi sẽ nghiên cứu, hi vọng có 

thể mở ra một hướng đi mới trong lĩnh vực đó. Xa hơn nữa thì một tổ chức về xúc 

tiến, tư vấn, giải ph|p, ươm mầm ý tưởng v{ đưa ý tưởng vào cuộc sống sẽ ra đời. Đó 

vẫn chỉ là những dự định. Nhưng điều cần l{m hơn trước mắt vẫn là cố gắng thay đổi 

mình v{ môi trường xung quanh mỗi ngày. 

Tôi biết được khóa học trước đó khoảng 7-8 năm khi còn l{ sinh viên qua một số 

bản tin và bạn bè giới thiệu. Dù mới nghe thì tên khóa học cũng kh| ấn tượng đối với 

tôi, nhưng thời gian đó cũng kh| bận rộn cho việc học và thực sự thì lúc đó tôi cũng 

không tìm hiểu cụ thể về thông tin khóa học v{ không có động lực nhiều lắm (sau này 

khi được học tôi thấy có thuật ngữ “nhu cầu cấp b|ch” v{ “vấn đề ưu tiên” kh| gần 

trong trường hợp này). 

Trải qua nhiều va vấp khi đối mặt với cuộc sống và công việc sau khi ra trường, 

tình cờ tôi đọc được mẩu tin quảng cáo trên báo Tuổi Trẻ, không biết lúc đó l{m sao 

m{ trong người tôi có một sự thôi thúc rất mạnh mẽ là phải đi học bằng được và 

phải càng sớm càng tốt, dù cũng chỉ là cái tên khá ấn tượng ban đầu. Lúc đó, tôi mới 

bắt đầu tìm hiểu thực sự về khóa học qua Internet v{ đến lúc đó thì động lực càng 

mạnh mẽ hơn. Tôi đ~ gọi điện ngay đến Trung t}m, khóa 289 thì được biết l{ đ~ hết 

chỗ, v{ đến khóa 290 tôi mới đăng ký được. 

Lý do làm tôi quyết định theo học ban đầu có lẽ chỉ là cái tên và các thông tin còn 

“mơ hồ”, nhưng lý do chính ẩn đằng sau là nhu cầu của bản thân, cần phải “tho|t” ra 

khỏi trạng thái hiện tại, khỏi những bức xúc, phát triển bản th}n v{ “tìm lại chính 

mình”. 

 Nguyễn Thị Kim Ngọc (công ty may xuất khẩu Bình Dương, học khóa 

299): 

Trước khi theo học môn “phương ph|p luận tư duy s|ng tạo” em thường giải 

quyết vấn đề hay chính x|c hơn l{ một bài toán theo cảm tính v{ thường nghĩ đến 

những b{i to|n đ~ giải trước đó xem có điểm giống không để đưa ra c|ch giải tương 

tự. Nếu không giải được em đưa ra nhiều phương |n kh|c (phép thử v{ sai) để giải 

bài toán, dẫn đến mất rất nhiều thời gian và có khi nản không muốn tiếp tục giải 

hoặc giải b{i to|n không đúng mục đích cần đạt. 

V{ khi nghe đến “s|ng tạo” em thực sự nghĩ chắc chắn đó l{ một việc rất khó 

khăn, chỉ dành cho những nhà nghiên cứu, phát minh mới l{m được. 
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Thực sự sau khi được theo học “phương ph|p luận tư duy s|ng tạo”, em thu 

hoạch được nhiều phương ph|p giải bài to|n. Trước khi giải, em cần x|c định mục 

đích cần đạt, hiểu rõ b{i to|n đang gặp phải mâu thuẫn gì để từ đó đưa ra c|c 

phương ph|p thích hợp nhất giải b{i to|n. Khi được học các nguyên tắc sáng tạo, em 

tự nhận thấy mình có thể áp dụng các nguyên tắc để sáng tạo những vật gần gũi 

nhất mang tính ích lợi cao hơn v{ có tính mới hơn trong đời sống hằng ng{y. Còn đối 

với công việc em có phần tự tin hơn khi giải quyết vấn đề, khi áp dụng các nguyên tắc 

sáng tạo. 

Khi được học PPLTDST em áp dụng ngay cho cuộc sống hằng ng{y để giải quyết 

vấn đề nhanh hơn v{ không mất nhiều thời gian. 

Ví dụ: cơ bản nhất là phải vừa học vừa l{m nên em không có được nhiều thời 

gian để nấu ăn hằng ngày. Vấn đề chính là em rất chậm trong việc nấu ăn tuy nhiên 

khi áp dụng nguyên tắc dự phòng (mua thức ăn trước) và nguyên tắc kết hợp (vừa 

nấu cơm v{ nấu thức ăn), rõ r{ng thời gian đ~ giảm được v{ đảm bảo cho sức khỏe 

tốt hơn. Trong bất kì giải quyết một vấn đề gì em đều nghĩ đến các nguyên tắc được 

học, để áp dụng vào thực tế ngay 

Là sinh viên học ngành công nghệ may đ~ ra trường được 2 năm nhưng thật sự 

ngay lúc này em mới định hướng được cho bản thân mình một hướng đi hay một 

cách sống mới tốt hơn v{ không còn những suy nghĩ tiêu cực là mình không làm gì 

tốt cho xã hội n{y. Khi được học môn PPLTDST em đ~ |p dụng ngay cái mình vừa 

được học vào công việc hiện tại. Điều đó chỉ là một vấn đề nhỏ thôi, không đ|ng 

nhưng thật sự nó làm em vui và tự tin khẳng định mình đ~ hiểu được cái mà môn học 

đem lại cho bản thân. Em sẽ đưa vấn đề đó ra để mọi người hiểu rõ v{ s}u hơn, vấn 

đề như sau: 

Do sản xuất hàng may mặc và hàng truyền thống của công ty là sản xuất hàng 

Jeans, nên những công cụ cải tiến hay hỗ trợ cũng góp phần l{m tăng năng suất và 

giúp công nh}n có điều kiện để sản xuất tốt hơn. Em minh họa cụ thể công đoạn lấy 

dấu d}y lưng quần jeans. 

Khi lấy dấu d}y lưng: người công nhân sử dụng rập lấy dấu cố định tuy nhiên các 

size sẽ được thay đổi tùy theo loại quần ở size nào. 

Nhận thấy công nhân phải mất nhiều thời gian lắp rập mỗi size và tốn nhiều 

nguyên liệu để làm rập (mỗi size lắp vào phải làm cán mới), em áp dụng nguyên tắc 

thực hiện sơ bộ và phân nhỏ đối tượng để làm rập cố định, phân những size thành 

mảnh ghép với nhau để công nhân không phải mất thời gian để thay rập và giảm hao 

phí nguyên, phụ liệu. 
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Theo em được biết môn học PPLTDST đ~ có từ rất l}u, nhưng khi được các anh 

chị làm cùng công ty nhắc đến mỗi khi giải quyết vấn đề, em mới biết đến môn học 

này. Khi trực tiếp được học, và trở thành học viên chính thức của Trung tâm, em hiểu 

rằng môn học này phù hợp với mọi ngành nghề và áp dụng được ở nhiều lĩnh vực. 

Em thiết nghĩ môn học n{y nên được đưa v{o giảng đường đại học ngay năm đầu 

tiên, vì thiết nghĩ ở độ tuổi 19 c|c em sinh viên đ~ có đủ chín chắn, khả năng để hiểu 

sâu và áp dụng môn học vào cuộc sống hằng ngày và trong công tác học tập. Sau khi 

được học môn PPLTDST em luôn nghĩ v{ khuyến khích những người bạn v{ người 

th}n trong gia đình nên tham gia khỏa học, v{ đặc biệt là em luôn nói với mọi người 

học một lần nhưng sử dụng cả đời. 

Mọi người ai cũng vậy khi được học một điều gì đó luôn luôn muốn áp dụng để 

xem thực sự sau khi học xong mình đ~ hiểu được những gì sau quá trình học, Riêng 

đối với em là một nhân viên công ty may mặc và thuộc bộ phận nghiên cứu của 

phòng, lúc đầu còn bỡ ngỡ và tự nhận thấy mình không có khả năng để sáng tạo và 

nghiên cứu để có thể giúp gì cho công ty. Tuy nhiên sau khi được học PPLTDST em 

thấy mình có đủ tự tin để có thể đưa ra nhiều giải pháp giải quyết vấn đề tốt hơn. 

Nguyện vọng duy nhất mà em muốn đạt được là sau quá trình học này em có suy 

nghĩ chín chắn hơn, giải quyết vấn đề tốt hơn, đưa ra nhiều phương ph|p cải tiến tốt 

nhất, giúp người công nhân may của công ty mình đỡ phải vất vả mà công việc vẫn 

tốt, đạt được thu nhập cao đủ khả năng nuôi sống gia đình v{ hiểu được mình cũng 

chính là một thành viên làm giàu cho công ty và là thành phần tốt của xã hội. 

Theo như trên em được học lớp PPLTDST l{ do công ty đăng ký, 3 nh}n viên của 

công ty được theo học lớp này. Công ty thuộc tỉnh Bình Dương nên công ty quy định 

4h nhân viên theo học lớp n{y được về. Tuy nhiên do giờ cao điểm nên không lần nào 

đến lớp đúng giờ, nói đúng hơn l{ đi trễ, thời tiết trời lại hay mưa. Em được nghe các 

anh, chị công ty nói từ trước nên lúc n{o cũng trông đến buổi học đầu tiên. Ng{y đầu 

tiên chưa quen đường v{ tìm trường nhưng mọi người lúc n{o cũng h|o hức vì được 

đi học. Buổi học đầu tiên thật thú vị với cách dạy có hình ảnh v{ phim sinh động để 

học viên có thể hiểu rõ v{ s}u đ~ thu hút nhiều học viên tham gia góp ý kiến vào bài 

học. Cách truyền đạt và giảng dạy thu hút và tận tình của các thầy làm cho em không 

thể không đến lớp những ngày tiếp theo v{ luôn trông đến ng{y được đi học mặc dù 

đó l{ thứ 2 đầu tuần hay là phải về muộn, Có việc quan trọng đến đ}u cũng vẫn muốn 

đến lớp vì sợ mất bài. Thật sự PPLTDST là một môn học hay, giúp học viên có tư duy 

tốt hơn, tư duy mở, thoát khỏi tính ì v{ đủ tự tin để giải quyết vấn đề (bài toán) một 

cách tối ưu nhất. 

 Nguyễn Thị Ngọc Nga (kỹ sư CNTT của công ty, học khóa 299): 
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Trước hết, có thể khẳng định phương ph|p luận sáng tạo (PPLST) là một môn 

học hết sức lý thú và vô cùng bổ ích. Với riêng cảm nhận cá nhân tôi, môn học đ~ 

cung cấp một hệ thống hết sức phong phú và hiệu quả c|c phương ph|p giúp tôi giải 

quyết các vấn đề thường gặp của c| nh}n cũng như những người xung quanh một 

cách hợp lý v{ đạt hiệu quả cao. 

Dưới đ}y l{ một số tính “mới” v{ lợi ích m{ tôi thu được sau khi trải qua khóa 

học về PPLST: 

• Về phương diện công tác, học tập: PPLST với hệ thống phong phú 40 nguyên 

tắc, phương pháp luận hệ thống và một loạt c|c phương ph|p tích cực hóa tư duy 

giúp tôi giải quyết các vấn đề thường gặp trong lĩnh vực chuyên môn của mình - công 

nghệ thông tin - một cách sáng tạo. Trước khi học PPLST, tôi thường giải quyết vấn 

đề gặp phải theo phương ph|p tư duy “thử v{ sai” v{ nhiều lần trải qua thất bại, do 

không tìm được một cơ chế định hướng cho mình, đồng thời thường chủ quan nóng 

vội và ít khi xem xét những kết quả đ~ đạt được để có thể đưa ra thêm những 

phương |n tối ưu hơn nữa. Tôi t}m đắc nhất với c|c phương ph|p tích cực hóa tư 

duy vì những phương ph|p n{y giúp tôi giải quyết những bài toán về thiết kế, phân 

tích c|c chương trình m|y tính theo những hướng mới mẻ và những kết quả đạt 

được tuy chưa lớn nhưng cũng đem lại lợi ích thiết thực cho chính bản thân tôi và 

những đồng nghiệp khi cùng hợp tác thực hiện dự án. 

• Về phương diện tình cảm c| nh}n, gia đình: thật sự sau khi học xong PPLST, 

vẫn còn rất nhiều điểm tôi chưa lĩnh hội được c|i tinh túy bên trong, nhưng chỉ với 

tư duy hệ thống cũng đ~ giúp tôi rất nhiều trong việc cải thiện các mối quan hệ với 

bạn bè, gia đình v{ cả... người yêu. PPLST thực sự t|c động đến suy nghĩ của tôi và 

thể hiện ra h{nh động bên ngoài, làm ngạc nhiên tất cả những người thân, bạn 

bè...xung quanh tôi. Tôi tâm đắc nhất với quan điểm điều chỉnh các mối quan hệ 

trong hệ thống khi gặp vấn đề hơn l{ thay thế các yếu tố, chính quan điểm n{y đ~ 

giúp tôi thay đổi hẳn quan niệm sống, “cho nhiều hơn nhận” mặc dù không phải lúc 

n{o cũng mang lại kết quả mỹ mãn. Những mối quan hệ trước đ}y tưởng chừng đ~ 

có thể tan vỡ đ~ được tôi điều chỉnh một cách thích hợp theo quan điểm tôi vừa trình 

bày ở trên. 

Những kết quả nhận được mặc dù chưa lớn lao gì nhưng thực sự đem lại cho tôi 

những ngạc nhiên và thích thú. Các mối quan hệ dần được cải thiện, cuộc sống của 

tôi thoải m|i hơn v{ tôi cũng bớt đi những phiền muộn không đ|ng có trong lòng. 

Tôi nghĩ đ}y cũng chính l{ niềm vui lớn lao cho những người thầy, người anh đi 

trước trong việc góp phần làm cho PPLST lan tỏa trong từng con người, từng lĩnh 
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vực trong đời sống. Nói theo quan điểm của thầy PHAN DŨNG v{ c|c thầy dạy PPLST 

l{ “Góp phần thay đổi những gì s|t sườn nhất, thiết thực nhất giúp đưa con người từ 

“bể khổ” sang “bể sướng”. 

 Về phương diện tư duy khoa học: PPLST với cách tiếp cận 9N màn hình hệ thống 

và một loạt c|c nguyên lý mang tính kh|i qu|t, định hướng cao đ~ giúp tôi suy nghĩ 

một cách logic, chín chắn, điềm tĩnh khi nhận xét bất kỳ vấn đề nào, nhìn sự vật theo 

những góc nhìn kh|c nhau để tìm ra được bản chất của vấn đề, v{ như vậy giúp tôi 

giải quyết vấn đề một cách trọn vẹn và hiệu quả hơn nhiều. 

 Tóm lại, PPLST đ~ góp phần thay đổi cuộc đời tôi theo một chiều hướng tốt đẹp 

hơn v{ tạo cho tôi một niềm tin yêu nơi cuộc sống cũng như tính đúng đắn của một 

môn khoa học còn tương đối mới mẻ và cần sự khẳng định nhiều hơn n{y. PPLST 

thực sự là ngọn đuốc sáng, kim chỉ nam dẫn đường cho mọi người, đặc biệt là thế hệ 

trẻ chúng tôi trên con đường tìm tới hạnh phúc, vinh quang cho bản th}n, gia đình v{ 

đất nước. 

Về kinh nghiệm áp dụng PPLST cho bản th}n, tôi đ~ chia sẻ trong phần một, ở 

đ}y chỉ xin nhấn mạnh lại một ý chính đó l{ PPLST thực sự hữu ích cho tất cả mọi 

người, cho tất cả mọi lĩnh vực và chính là bí quyết mang đến thành công cho mỗi 

người học. 

Về việc chia sẻ những kiến thức đ~ học được cho những người xung quanh, tôi 

đ~ bước đầu trang bị cho c|c đồng nghiệp những kiến thức cơ bản nhất về môn học 

này, cụ thể l{ đ~ sử dụng 3 phương ph|p tích cực hóa tư duy: “Phương ph|p đối 

tượng tiêu điểm”, “Phương ph|p ph}n tích hình th|i” v{ “N~o công” để giải quyết các 

bài toán gặp phải trong vấn đề phân tích thiết kế hay tìm ra các lời giải mới cho 

những chương trình, dự án về phần mềm m|y tính m{ chúng tôi đang x}y dựng. 

Bước đầu chúng tôi đ~ tạo nên những kết quả, mặc dù không thật sự vĩ đại nhưng 

hết sức đ|ng khích lệ. C|c đồng nghiệp của tôi cũng hết sức thích thú khi cùng tôi 

thực hiện “N~o công” v{ chính c|c bạn ấy nhiều khi cũng hết sức ngạc nhiên về 

những lời giải bất ngờ mà họ tạo ra. Với tinh thần đó, tôi dự định sẽ trang bị thêm 

cho họ những kiến thức mới về quan điểm hệ thống cùng hệ thống 40 thủ thuật, 

nguyên tắc sáng tạo để họ có thể cùng tôi giải quyết một cách thích thú công việc của 

mình. 

• Về lâu dài, tôi dự định sẽ phổ biến những kiến thức của mình tới người thân và 

bè bạn khác, bản thân tôi giờ đ}y đ~ trở th{nh “tuyên truyền viên” cho PPLST, môn 

học đ~ giúp tôi thay đổi cuộc sống bản thân. 

Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn ch}n th{nh của tôi đến tất cả các thầy trong TSK, 
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đến ông tổ của PPLST - Altshuller đ~ mang đến cho tôi một chân trời mới, chân trời 

PPLST - môn học l{m thay đổi cuộc đời tôi. 

 Phạm Thị Liên Hoan (cán bộ công ty, học khóa 320): 

Môn học n{o cũng có những ích lợi và phạm vi áp dụng để đem lại hiệu quả tạo 

ra những thay đổi cần thiết cho người sử dụng và môi trường xung quanh. Điều này 

cũng còn tùy v{o việc người đó đưa kiến thức môn học vào cuộc sống như thế nào. 

Trong và sau khi học môn phương ph|p luận sáng tạo, tôi đ~ đạt được những hiệu 

quả thiết thực trong việc áp dụng các nguyên tắc để giải bài toán, với những tình 

huống bất ngờ tôi gặp phải trong công việc hằng ngày. 

Cuộc sống là một chuỗi những vấn đề, nhưng giải quyết vấn đề như thế n{o để 

đem lại hạnh phúc và hiệu quả mới l{ điều quan trọng. Môn học n{y đ~ giúp tôi ph|t 

ý tưởng một cách nhanh chóng v{ tư duy một cách dễ d{ng hơn. Từ đó tôi không còn 

sợ hãi khi phải đối đầu với những khó khăn trong cuộc sống, vì tôi hiểu được rằng 

mọi sự vật, hiện tượng đều hoạt động theo quy luật để tồn tại và phát triển 

Trong một lần đi công t|c x~ hội, ngay ngày đầu tiên làm việc, nhóm chúng tôi ở 

trong tình trạng “bị động” đó l{ chương trình l{m việc của chúng tôi phải thay đổi 

hoàn toàn theo mục tiêu của cơ sở chúng tôi đến làm việc. Tất cả sự chuẩn bị trước 

đó đều không có ý nghĩa đối với mục đích mới n{y. Trước tình thế đó, mọi người 

trong nhóm đều tỏ ra lúng túng và chán nản. Tôi cũng bị xao động không kém nhưng 

phải luôn tỏ ra l{ người điềm tĩnh trong vai trò l~nh đạo nhóm. Sau một lúc im lặng 

v{ suy nghĩ, bất chợt tôi nhớ đến bài 40 nguyên tắc đang được phân tích và áp dụng 

giải các bài tập trên lớp, trong đó nguyên tắc đầu tiên là phân nhỏ. V}ng, tôi đ~ |p 

dụng ngay nguyên tắc phân nhỏ vào tình huống bất ngờ đang l{m chúng tôi mất hết 

hứng khởi ban đầu. Tôi hướng dẫn các bạn từng bước chẻ nhỏ vấn đề và chọn giải 

pháp thích hợp, có tính khả thi và hiệu quả nhất. Cuối cùng cả nhóm đ~ tìm ra lời giải 

cho b{i to|n v{ đem ra |p dụng trong những ngày công tác. Sau mỗi ngày làm việc, 

chúng tôi đều ngồi lại với nhau để lượng giá công việc trong ngày. Vào buổi cuối 

cùng, chúng tôi cùng nhau nhận định chuyến công tác, rút ra những ưu, khuyết điểm, 

tổng kết những thành quả và những thất bại... tất cả các bạn đều ngạc nhiên và hài 

lòng với kết quả gặt h|i được so với những khó khăn ban đầu. Lúc đó, tôi chỉ cho các 

bạn thấy rõ từng bước giải quyết những khó khăn để thành công và giới thiệu môn 

phương ph|p luận sáng tạo cho các bạn. Các bạn đều rất vui khi được chia sẻ về môn 

học nghe rất mới này. 

Riêng tôi, tôi rất hài lòng với quyết định ban đầu là cố gắng theo học môn 

phương ph|p luận sáng tạo. Để lúc n{y tôi đem lại niềm vui và thành công cho các 
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bạn của tôi và cho những người tham gia chương trình của chúng tôi, nhờ những 

hiệu quả m{ chương trình đem lại cho họ. 

Sau khi chia sẻ với các bạn về môn học n{y, đa số các bạn cảm thấy môn học cần 

thiết và giúp ích nhiều cho cuộc sống của từng người và cho công việc sau này của 

các bạn. Dường như nhiều người cho rằng, tư duy s|ng tạo là do gien di truyền, là do 

bẩm sinh chứ không cần phải học, nhưng nếu tư duy không có phương ph|p thì hiệu 

quả đạt được không cao. Hiểu được điều n{y, đa số các bạn đều muốn tham gia lớp 

học môn phương ph|p luận sáng tạo. 

Nguyện vọng của tôi là phổ biến rộng rãi môn học n{y, đặc biệt trong c|c trường 

đại học nhằm cải thiện phương ph|p học từ chương, học “vẹt” của đa số sinh viên 

Việt Nam chúng ta. 

 Nguyễn Xu}n Thư (nh}n viên ng}n h{ng, học khóa 344): 

Tôi hiện là nhân viên của một ngân hàng tại TP.HCM. Hồi mới ra trường v{ được 

tuyển dụng vào làm ở đ}y, đ~ có rất nhiều vấn đề, bài toán mới trong công việc, sự 

nghiệp và cuộc sống xảy đến với tôi. Tôi thường suy nghĩ lung tung, không biết phải 

bắt đầu từ đ}u, luôn dùng phương ph|p thử và sai. Kết quả là công việc luôn không 

được như ý tôi về tiến độ và chất lượng. Tôi trở nên lạc hướng, rồi từ đó nản lòng, rồi 

thường bỏ dở công việc v{ đợi nước đến chân mới nhảy mà không chịu suy nghĩ để 

chuẩn bị trước. Từ đó, với những công việc quen thuộc, đ~ l{m qua thì tôi cứ như vậy 

m{ l{m, không suy nghĩ cải tiến cho ngày càng tốt lên. Khi gặp vấn đề hoàn toàn mới, 

tôi hay hỏi ý kiến cấp trên, rồi bị động chờ cấp trên giải quyết mà không tự mình suy 

nghĩ, s|ng tạo đề xuất giải pháp tốt cho sếp. Vì thế nhận xét công việc cuối năm của 

sếp đối với tôi chỉ l{ đạt yêu cầu. Tôi trở nên kém tự tin và luôn bị động, chán nản. 

Nhiều lần tôi đ~ suy nghĩ không biết có phương ph|p n{o để cải thiện tình hình. Đối 

với tôi lúc đó việc sáng tạo như l{ một việc gì đấy cao siêu chỉ có những thiên tài, 

thiên bẩm mới có thể l{m được. Một lần tình cờ tôi đọc thấy thông tin giới thiệu lớp 

học Phương ph|p luận sáng tạo trên báo Tuổi Trẻ. Tôi cảm nhận có thể lớp học này 

sẽ giúp ích cho tôi điều gì đó như thông tin giới thiệu và quyết định đăng ký theo học. 

Ngay bữa đầu tiên đi học, thầy Phan Dũng đ~ cho tôi thấy một phương ph|p dạy 

học rất khoa học, thoải mái, chủ động, kích thích sáng tạo, hứng thú của người học 

rất nhiều. Không như phương ph|p dạy học ở thời phổ thông, đại học, học sinh, sinh 

viên bị “nhồi nhét” kiến thức đang được xem l{ “chuyện thường ngày ở huyện”. Thời 

gian học đại học với phương ph|p của “học sinh cấp 4”, chủ yếu nghe giảng, ghi chép 

bài, học thuộc (hoặc cầu cứu “phao”) rồi đi thi v{ xong, thì ở lớp học phương ph|p 

luận sáng tạo, những khái niệm trừu tượng mới về môn học tưởng như khó nuốt 
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nhưng lại vô cùng dễ hiểu và dễ nhớ với phương ph|p dạy của thầy. Đó l{ đi từ khái 

qu|t đến cụ thể rồi từ cụ thể đến khái quát, toàn diện mọi khía cạnh của vấn đề và 

nhất là cách dẫn dắt vấn đề của thầy với nhiều ví dụ thực tế cùng với nhiều sơ dồ 

hình vẽ, hình ảnh sinh động, thuyết phục. Nhưng để tiếp nhận kiến thức mới một cách 

đầy đủ, ốn định và bền vững thì người học phải đọc b{i trước ở nhà, ôn lại b{i cũ, 

siêng năng luyện tập thực hành, tích cực phát biểu trên lớp. Trong khi đó, các bạn 

khác trong lớp không được phản ứng tiêu cực khi có người n{o đó ph|t biểu. Đ}y 

cũng l{ một trong các nguyên tắc thầy đưa ra khi bắt đầu dạy học, đúng với tinh 

thần của phương ph|p luận sáng tạo. Và từ đó tôi đi học đều đặn không bỏ một buổi 

nào và với lời giảng của thầy Dũng, thầy Triết, thầy Sơn v{ thầy Hưởng, càng học tôi 

càng thấy hứng thú với nội dung thật sự bổ ích, tạo cho bản thân một hướng và một 

nếp suy nghĩ, tư duy khoa học. Sau khi kết thúc khóa học sơ cấp, khi gặp vấn đề (bài 

to|n), tôi không còn suy nghĩ c|ch để giải quyết vấn đề theo lối mòn như trước (hay 

còn gọi l{ tính ì t}m lý) m{ tôi suy nghĩ v{ h{nh động theo những quy luật khách 

quan. Đó chính l{ việc sử dụng TRIZ, lý thuyết giải các bài toán sáng chế rồi các 

“Phương ph|p tích cực hóa tư duy”. Nói tóm lại, tôi đ~ biết áp dụng chương trình rút 

gọn qu| trình suy nghĩ, giải quyết vấn đề và ra quyết định gồm c|c bước đó l{: 

- Hiểu b{i to|n v{ căn cứ vào các mức độ hiểu để có được bài toán chọn giải đầu 

tiên là bài toán mini. Tùy theo yêu cầu của hệ thống bài toán mà chọn bài toán mini 

hay maxi. 

- Đề ra mục đích cần đạt bằng c|ch suy nghĩ theo tư duy hệ thống, dựa vào các 

quy luật phát triển hệ thống (có 8 quy luật) v{ đặt bài toán trong không gian hệ 

thống 9N hệ. 

- Trả lời các câu hỏi để tìm ra và xem xét các yếu tố cần chú ý trong bài toán. 

Chúng phải ở trạng thái, tính chất gì thì đạt được mục đích. 

- Phát biểu mâu thuẫn vật lý: Yếu tố phải có (Đ) để thực hiện công việc có ích này 

và (-Đ) để thực hiện công việc có ích khác. 

- Ph|t c|c ý tưởng giải quyết mâu thuẫn vật lý bằng cách sử dụng các công cụ đ~ 

học: 40 thủ thuật sáng tạo cơ bản giải quyết mâu thuẫn kỹ thuật, 11 phép biến đổi 

mẫu giải quyết mâu thuẫn vật lý. Để có nhiều ý tưởng thì dùng c|c phương ph|p tích 

cực hóa tư duy. 

- Ra quyết định: loại bỏ c|c ý tưởng không khả thi, phân tích đ|nh gi| ý tưởng 

khả thi theo thứ tự ưu tiên v{ phải chú ý tu}n theo điều 19 trong phần 3.7 (Hệ thống 

v{ tư duy hệ thống). 
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Sau khi kết thúc khóa học, kiến thức thu được qua lớp học này là vô cùng to lớn 

và sâu xa, tất nhiên không thể dễ d{ng gì lĩnh hội được hết qua thời gian vài tháng 

nên tôi chi biết từ lúc n{y cho đến cuối đời, tôi cần phải ôn luyện, luyện tập thường 

xuyên việc tư duy khi gặp b{i to|n theo c|c bước như trên. Tôi đ~ thấy mình đ~ kh|c 

trước, tự tin, chủ động, hăng h|i, biết nhìn lại mình một cách khách quan, có cách 

nhìn mới về mọi sự vật hiện tượng xung quanh và có một phương ph|p suy nghĩ đa 

dạng, phong phú, nhiều chiều v{ logic hơn. Ví dụ như trong 40 thủ thuật sáng tạo, tôi 

áp dụng nguyên tắc phân nhỏ, gây ứng suất sơ bộ, thực hiện sơ bộ, dự phòng, biến 

hại thành lợi, linh động, t|c động theo chu kỳ, vượt nhanh, thay đổi màu sắc để rèn 

luyện tác phong làm việc không chờ nước đến chân mới nhảy và làm công việc nhanh 

chóng hiệu quả. Rồi trong công việc kinh doanh, tôi còn áp dụng nguyên tắc đổi sang 

chiều kh|c, thay đổi thông số lý hóa, tư duy hệ thống 9N hệ trong việc tìm hiểu trước 

v{ sau đó tự tin hơn khi tiếp xúc kh|ch h{ng để nhận biết nhu cầu, sở thích, nắm bắt 

tâm lý của khách hàng. Kết quả l{ tôi đ~ có thêm nhiều khách hàng mới vì tôi hiểu 

chuyện và biết đúng vấn đề khách hàng ở đ}u để thỏa mãn nhu cầu họ 

Tôi tiếc cho mình sao không học môn này từ sớm và lẽ ra phải được học trước 

bất kỳ môn học nào khác vì nó chỉ ra phương ph|p để học tốt c|c môn kh|c, để bây 

giờ mình đ~ phải mất bao nhiêu là thời gian, để có thể học tốt, làm tốt hơn mọi công 

việc, thăng tiến trong sự nghiệp nhanh hơn. Theo tôi nghĩ môn học n{y nên được phổ 

biến rộng rãi và trở thành môn học bắt buộc từ trình độ cấp III hay phổ thông trung 

học trở lên. Lúc đó, c|c em học sinh phổ thông sẽ tự tin, dùng phương ph|p luận sáng 

tạo để chọn ra nghề nghiệp phù hợp với mình, biết định hướng đúng đắn cho mình 

con đường sự nghiệp rõ ràng, chứ không như hiện nay đa số c|c em đều không biết 

mình chọn nghề gì, tương lại mình sẽ làm gì mà chỉ theo sự |p đặt của người lớn. 

Trong tương lai, nếu có thể, chúng ta có thể viết ra phần mềm về phương ph|p luận 

sáng tạo riêng cho Việt Nam. Nếu sau này Trung tâm TSK có tổ chức lớp trung cấp, 

tôi cũng sẽ đăng ký đi học để càng nâng cao thêm khả năng s|ng tạo của mình với 

kiến thức mới về ARIZ v{ phương ph|p luận sáng tạo. Sau này, khi có con, tôi sẽ dạy 

dỗ chúng theo phương ph|p luận sáng tạo và rồi cũng cho chúng đi học phương 

pháp luận sáng tạo như tôi đ~ từng học. 

 Nguyễn Thị Sang (cán bộ quản lý công ty Masan, học khóa 350): 

Trước kia tôi cảm thấy cuộc đời này có rất nhiều vấn đề, đời là bể khổ và tôi luôn 

rơi v{o trạng th|i stress nhưng khi theo học khóa “PPLST” mọi chuyện thay đổi hẳn, 

mọi vấn đề trở nên rõ r{ng hơn v{ có định hướng hơn, tôi biết lắng nghe và quan sát 

nhiều hơn, suy nghĩ ra quyết định chính x|c hơn v{ giảm thiểu các vấn đề nảy sinh 

không đ|ng có. Cũng có thể tôi hơi tham lam nhưng bản thân tôi rất t}m đắc với các 
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luận điểm trong môn học như “luôn sử dụng nguồn dự trữ có sẵn trong hệ trời cho 

không mất tiền”; “liên tục c|c t|c động có ích”; “c|i tốt nhất chính là kẻ thù của cái 

tốt” v{ điểm thứ 19: c|c bên đều thắng và tốt cho hệ môi trường xung quanh. 

Trước khi quyết định điều gì tôi cũng đều tìm hiểu vấn đề, suy nghĩ thật kỹ và 

không để xúc cảm làm ảnh hưởng đến tư duy v{ h{nh động vì thế tôi không còn phải 

hối hận vì những h{nh động thiếu suy nghĩ của mình. 

Môn học này rất cần cho mọi người, không phân biệt người có trình độ hay 

không có trình độ, do vậy cần phải truyền bá rộng rãi cho tất cả mọi người để họ có 

thể biến đời từ bể khổ sang bể sướng. Cuộc sống sẽ bớt đi c|c vấn đề không đ|ng 

phát sinh và ngày càng tiến tới ấm no, hạnh phúc hơn. Môn học n{y nên đưa từ ngay 

lớp mẫu gi|o dưới hình thức ngôn ngữ phù hợp, vì ở lứa tuổi n{y c|c em tưởng 

tượng rất nhiều v{ cũng đ~ biết suy nghĩ v{ ra quyết định. Tôi sẽ giới thiệu với tất cả 

mọi người, trước mắt là những người thân quen về tính thiết yếu và lợi ích của môn 

học... để mọi người cảm thấy cuộc sống n{y đ|ng yêu hơn. 

Tôi muốn khóa học có thời lượng d{i hơn để thực h{nh được nhiều bài tập trên 

lớp, qua đó sẽ nhớ b{i l}u hơn. 

Mong cho môn học n{y nhanh được truyền bá rộng rãi và phát triển như một 

môn học cơ bản từ cấp cơ sở. Tôi rất sợ môn này bị thất truyền v{ nước ta sẽ đ|nh 

mất một cơ hội ng{n v{ng để có thể s|nh vai cùng c|c cường quốc năm ch}u như lời 

Bác Hồ đ~ nói. Lúc n{y hơn bao giờ hết tôi mơ B|c còn hiển hiện thì môn học này sẽ 

được tiếp nhận một c|ch đầy đủ và ổn định ngay. Trước khi dừng bút xin chúc Trung 

tâm Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật, đặc biệt là Thầy Phan Dũng dồi dào sức khỏe và 

niềm tin để đi tới tận cùng ch}n lý v{ đưa ch}n lý ấy tỏa sáng. 

 Lê Trinh Thảo (cán bộ công ty, học khóa 377): 

Môn học PPLST đ~ cho em biết đến nền tảng cơ sở khoa học giúp con người định 

hướng suy nghĩ để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Điểm độc đ|o l{ c|ch tư 

duy theo phương ph|p luận có thể giúp ta ph}n tích v{ đ|nh gi| vấn đề không chỉ 

trong vấn đề chuyên môn mà còn áp dụng được trong các vấn đề xã hội nữa. 

Những năm mới bắt đầu đi l{m em thường quyết định theo cảm tính và tự tin 

linh tính luôn mách bảo đúng. Qua thời gian sự tự tin không còn nữa trước những 

thất bại trong công việc và trong cuộc sống, em thấy hoang mang và ngần ngại mỗi 

khi phải quyết định. Em bắt đầu để ý tới qu| trình suy nghĩ của mình và cách mình 

giải quyết vấn đề. Tuy vậy em vẫn không tìm ra được c|ch l{m m{ mình tin tưởng. 

Em vẫn thấy mình giải quyết vấn đề một cách cảm tính và may rủi. Học lớp PPLST em 
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có niềm tin l{ mình được hướng dẫn c|ch suy nghĩ có phương ph|p v{ nếu nỗ lực rèn 

luyện em sẽ tìm thấy điều mình cần. Tuy nhiên bắt đầu học em thấy khó v{ chưa thể 

kết nối các phần nội dung một c|ch rõ r{ng để vận dụng. Em rất mừng là có các buổi 

sinh hoạt chuyên đề để giúp học viên rèn luyện sau khóa học. 

Em đang l{m công việc giúp một số công ty nước ngoài làm outsourcing trong 

ngành sản xuất công nghiệp. Em dự định sẽ có thêm hoạt động mới. Học PPLST là dịp 

tốt để em áp dụng c|ch tìm ý tưởng và học cách cân nhẳc chọn lựa ý tưởng. 

Em cũng giúp con trai đang học lớp 8 trong cách hệ thống lại bài học của các 

môn theo nhóm có nội dung liên quan với nhau. Em khuyến khích con có ý tưởng tổ 

chức cách học tập một cách chủ động hơn. 

Môn học này rất bổ ích cho mọi người vì nó giúp người ta thực hiện công việc 

hiệu quả hơn. Vì vậy môn học nên được phổ biến cho mọi người, ở mọi lứa tuổi. Mọi 

người trong xã hội đều có vấn đề của mình trong công việc, học tập và trong cuộc 

sống. Nếu mọi vấn đề được giải quyết trên cơ sở tư duy s|ng tạo thì xã hội sẽ ngày 

c{ng văn minh hơn, hiệu quả của công việc sẽ cao hơn, mang lại lợi ích cho nền kinh 

tế và cho toàn xã hội, con người sẽ nhân bản hơn. 

Em rất mong muốn môn học n{y được phổ biến cho các em học sinh tiểu học và 

phổ thông vì em nghĩ tính s|ng tạo trong lứa tuổi này rất quan trọng và cần thiết. 

Em rất vui nếu được góp phần trong việc phổ biến môn học đến lứa tuổi n{y như một 

môn học ngoại khóa. 

Nhiều năm trước em đ~ nghe nói về lớp học của Thầy Phan Dũng nhưng không 

biết liên hệ ở đ}u, sau đó công việc bận rộn nên cũng chưa thể tìm kiếm tới nơi tới 

chốn. Gần đ}y em cố ý tìm kiếm trên internet thông tin về khóa học n{y nhưng vẫn 

không tìm ra được văn phòng liên lạc cụ thể. Cho đến khi tình cờ đọc trên báo Tuổi 

Trẻ mới nhìn thấy mẩu quảng cáo nhỏ, em đ~ quyết định học ngay. 

Em rất c|m ơn Thầy Phan Dũng v{ c|c quí Thầy đ~ tận tâm phổ biến môn học và 

giảng dạy cho học viên. Em nghĩ rằng trong xã hội hiện nay công việc quí Thầy đang 

làm rất đ|ng tr}n trọng và khâm phục. Em kính chúc quí THẦY mạnh khỏe để duy trì 

và phát triển môn học. Em sẽ giới thiệu cho bạn bè về lớp học này. 

        31/12/2010 

 Nguyễn Thị Thùy Trang (cán bộ quản lý công ty cổ phần kỹ thuật Toàn 

Thắng, học khóa 380): 

Cho đến khi học môn Phương Ph|p Luận Sáng Tạo (PPLST), tôi mới biết rằng 

hầu hết trong các cách giải quyết vấn đề của tôi trước đ}y l{ Phương ph|p thử và 
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sai, do tôi chỉ nghĩ đến việc áp dụng c|c ý tưởng có sẵn trong trí nhớ. Tham gia khóa 

học, tôi hiểu được các loại mâu thuẫn, tính ì hệ thống, rằng quá trình biến thông tin 

thành tri thức - giải quyết vấn đề đòi hỏi người ta phải bỏ thời gian xứng đ|ng cho 

giai đoạn hiểu, rằng con người ta có thể dùng ưu việt của tư duy điều khiển cảm xúc, 

h{nh động, và có nhiều c|ch kh|c nhau để thỏa mãn nhu cầu,...Tôi thu hoạch được 

rất nhiều các kiến thức mới: xây dựng và sử dụng màn hình 9N hệ/ màn hình 9 hệ 

trong việc giải quyết vấn đề, c|c phương ph|p tích cực hóa tư duy, to|n tử KTG, lý 

thuyết giải các bài toán sáng chế TRIZ với 9 quy luật phát triển hệ thống và 40 thủ 

thuật (nguyên tắc) sáng tạo hết sức thú vị. 

Giờ với việc áp dụng những kiến thức này, bản th}n tôi đang dần thay đổi. Tôi đ~ 

bắt đầu giải quyết các vấn đề một cách chủ động v{ đ~ giảm bớt các vấn đề không 

đ|ng nảy sinh thường có như trước kia, khi tôi thường dùng phương ph|p thử và 

sai. Tư duy hệ thống giúp tôi tưởng tượng nhiều hơn, có c|i nhìn xa hơn, bao qu|t 

hơn, hiểu một c|ch đầy đủ hơn về vấn đề của mình trong khi tìm phương ph|p tối ưu 

giải quyết vấn đề. Tôi đặc biệt rất t}m đắc với 9 quy luật phát triển hệ thống và 40 

nguyên tắc sáng tạo. Các quy luật là công cụ định hướng cho tôi trong việc giải quyết 

vấn đề, giúp tôi rất nhiều kiểm so|t điều khiển tư duy của mình. 

Tôi thấy việc áp dụng ngay PPLST là cách hết sức cần thiết với mình trong công 

việc và cuộc sống. Từ các vấn đề phát sinh trong công việc h{ng ng{y cho đến những 

bài toán của cuộc đời mình: chăm sóc, dạy dỗ con c|i, đến những dự định xây nhà, 

mua điện thoại,... tôi tự tập trả lời câu hỏi mục đích của những việc đó để làm gì, 

tránh giải quyết tất cả vấn đề cùng lúc mà chọn vấn đề xuất phát ưu tiên vì tính cấp 

bách của nó hay vì lý do nguồn lực. Tôi tập bật “9 m{n hình”, nghĩ đến quá khứ, chú ý 

m{n hình tương lai trước khi quyết định chọn giải pháp tối ưu nhất phù hợp với cuộc 

sống và nguồn lực của mình. Tôi cũng nhắm đến việc giải quyết vấn đề cho thật triệt 

để, tốt cho các bên liên quan kể cả môi trường, đặc biệt giải ngay khi nó còn nhỏ và 

xây dựng tinh thần, khi gặp vấn đề sẽ sử dụng những nguồn dự trữ có sẵn trong hệ, 

nhất là là những nguồn dự trữ trời cho không mất tiền để giải nó. 

Thế giới luôn vận động v{ chúng ta cũng phải thường xuyên thay đổi tư duy, 

c|ch l{m để tồn tại và phù hợp với quy luật. Tôi nhắm đến sự tiếp nhận “đầy đủ, ổn 

định, bền vững” khi thực hiện đổi mới. Công tác tại bộ phận làm chào hàng, chào 

thầu (Sales Support Department) của Công ty, bây giờ trong công việc, khi bắt tay cải 

tiến c|c Phương |n gi| v{ c|c quy trình trong bộ phận của mình, vì hệ thống nào 

cũng có tính ì nên tôi chọn giải pháp cải tiến làm hệ (Phương |n gi|) hiện tại của 

mình thay đổi ít nhất. Tôi cũng luôn triển khai từ chỗ ít cản trở nhất (từ các thành 

viên trong Team của mình) để giải b{i to|n v{ để những cải tiến dễ được tiếp nhận. 
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Trong việc thực hiện Hồ sơ ch{o h{ng, ch{o thầu với deadline (thời hạn nộp thầu) 

luôn luôn căng thẳng và gấp gáp, tôi yêu cầu các thành viên trong phòng của mình 

thực hiện các nguyên tắc đảo ngược, nguyên tắc dự phòng, nguyên tắc thực hiện sơ 

bộ,... để không bị bê trễ trong việc hoàn tất hồ sơ v{ nộp thầu. Tôi luôn chú ý đến quá 

trình truyền ở bộ phận mình, từ lúc nhận thông tin để làm chào hàng, chào thầu cho 

đến lúc “ra lò” một hồ sơ ch{o h{ng, ch{o thầu và nâng cao chất lượng của đội ngũ 

Sales Support (nhân viên hỗ trợ kinh doanh) để các bạn truyền (làm việc) tin cậy, 

truyền nhanh và ngày càng nhanh, truyền nhiều và ngày càng nhiều và bảo đảm tính 

thông suốt của hệ thống để công ty không bị lỡ việc. Tôi quan t}m đến việc nâng cao 

chất lượng các Sales Supporters một c|ch đồng đều để bất kỳ ai cũng có thể làm bất 

kỳ Job chào thầu nào, không có tình trạng “thắt nút cổ chai” do workload (khối lượng 

công việc) tập trung ở một Sales Supporter n{o đó. Tôi cũng chú ý đến sự tương hợp 

giữa mình và các thành viên trong Team của mình, giữa các Sales Supporters (các 

thành viên trong bộ phận mình) và các Salesmen (nhân viên bán hàng) khi phân 

công công việc cho Sales Supporters vì quy luật về tính tương hợp nhắc nhở tôi về 

việc tương hợp càng cao thì khả năng l{m việc của hệ thống càng lớn. Tôi cũng nhắm 

đến tính lý tưởng hệ của mình, nhắm đến việc thời gian xử lý của một hồ sơ ch{o 

hàng, chào thầu tiến đến Zéro. Bây giờ trước những vấn đề, tôi tập vẽ ra bằng hình 

vẽ tất cả những gì có thể vẽ được, tập nhìn vấn đề theo nhiều chiều trong từng việc 

nhỏ như khi đọc email để không bỏ sót ý của sếp, đối t|c, đồng nghiệp, tập đổi cách 

nhìn, c|ch xem xét để nhìn ra mặt khác của vấn đề... Tôi bắt đầu răn mình về “hiệu 

ứng lan tỏa hệ thống" trong từng việc ra quyết định của mình, trong c|ch đối nhân 

xử thế. Tôi sẽ tiếp tục áp dụng PPLST và chia sẻ nó với những người xung quanh 

mình vì tôi tin, với “ hiệu ứng lan tỏa” việc bớt đi những vấn đề không đ|ng nảy sinh 

với họ, những người xung quanh tôi cũng phần nào bớt đi những vấn đề không đ|ng 

nảy sinh với tôi. 

Theo tôi, PPLST cần được phát triển rộng rãi cho tất cả mọi người ở nước ta. 

Nh{ văn Gorki đ~ nói: “Sức mạnh của một dân tộc không phải ở chỗ có nhiều đất đai, 

rừng, gia súc và các loại quặng quý mà ở số lượng và chất lượng những con người có 

học thức, ở lòng yêu tri thức, ở sự nhạy bén v{ năng động của trí tuệ. Sức mạnh của 

một dân tộc không nằm trong vật chất mà nằm trong năng lượng (trí tuệ)”. Với 

nguồn lực con người được học PPLST, có tư duy s|ng tạo, “chất lượng” người dân 

của chúng ta sẽ dần thay đổi. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề tốt hơn, ít trả gi| hơn, có 

cuộc sống hạnh phúc, giàu có hơn. Ngo{i ra mỗi người, mỗi nh{ đều có thể là những 

nhà sáng tạo, nhà phát minh, và chúng ta có thể lạc quan về một tương lai gi{u 

mạnh hơn của đất nước. Từ cấp tiểu học, 7-8 tuổi, học sinh có thể dần dần làm quen 
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với môn học n{y, ph|t huy trí tưởng tượng của các em một cách tối đa, mạnh dạn nói 

ra những suy nghĩ của mình chứ không phải bị |p đặt trong c|ch suy nghĩ l{m thui 

chột những sáng tạo tiềm năng của c|c em. Như bản th}n tôi đ~ bị thui chột khi ngày 

bé đi học rồi đi thi, m{ khi l{m b{i cứ sợ viết kh|c đi một chút sẽ bị thầy, cô trừ điểm, 

nên hầu hết các bài viết của tôi đều cố gắng viết không sai một từ nào so với sách 

giáo khoa, với những gì thầy, cô đ~ viết. Hậu quả l{ tôi đ~ gặp rất nhiều khó khăn khi 

phải thể hiện chính kiến của mình sau này. Việc được học PPLST từ sớm sẽ cho đất 

nước chúng ta những thế hệ mới có tư duy s|ng tạo, suy nghĩ tốt hơn, n}ng cao chất 

lượng con người của dân tộc ta. C| nh}n tôi đang |p dụng PPLST, đang vận động 

những người xung quanh mình đi học PPLST cũng như chia sẻ những kiến thức của 

mình với người thân của mình để giúp họ giải quyết vấn đề. 

Tôi cảm thấy mình rất may mắn được tham gia khóa học n{y v{ được học TRIZ 

trọn vẹn từ chính Thầy Phan Dũng, một trong số ít học trò còn lại của ông Altshuller, 

cha đẻ của TRIZ. Tôi cảm nhận được tâm huyết v{ lòng đam mê của Thầy với bộ môn 

n{y, đem đến cho chúng tôi những bài giảng hết sức thú vị. Tôi rất kính trọng hiểu 

biết sâu sắc của Thầy. Thầy là một nh{ sư phạm tuyệt vời mà ngoài việc học kiến 

thức, tôi cũng học được những điều khác từ tính cách và tác phong của Thầy: giản dị, 

nghiêm cẩn trong từng lời nói, nhanh nhẹn trong nghĩ v{ h{nh động, rất chu đ|o v{ 

luôn trả lời chi tiết cặn kẽ từng thắc mắc của học viên chúng tôi. Tôi cũng học được 

từ Thầy cách tiết kiệm mỗi phút, mỗi giây của cuộc đời mình. Tôi cảm ơn Thầy rất 

nhiều đ~ cho chúng tôi những kiến thức hết sức quý báu. Tôi mong Thầy được khỏe 

mạnh để tiếp tục ươm mầm sáng tạo cho nhân dân Việt Nam, cho người dân ta ai 

cũng được học PPLST để có suy nghĩ tốt hơn, ít trả giá hơn v{ hạnh phúc hơn. 

TP.Hồ Chí Minh, 24/6/2011 

 Ngô Thành Phong (cán bộ quản lý công ty, học khóa 401): 

Trước khi học môn “Phương ph|p luận sáng tạo”, suy nghĩ của tôi rời rạc, bị chi 

phối nhiều của tính ì t}m lý. Tôi đ~ thu hoạch được rất nhiều điều mới và ích lợi sau 

khi học xong khóa sơ cấp “Phương ph|p luận sáng tạo”. 

Tôi đang cố gắng tập cho cho mình thói quen suy nghĩ, sử dụng tư duy hệ thống 

khi gặp vấn đề, bài toán cần giải quyết, đặc biệt là trong công việc v{ gia đình. Trong 

công tác quản lý ở công trường xây dựng tôi đ~ có ý thức giải quyết vấn đề từ bài 

to|n mini trước, điều này vô cùng ích lợi vì nó tiết kiệm được nguồn lực và thời gian. 

Dùng tư duy hệ thống, tôi đ~ vẽ ra tất cả các yếu tố và mối liên kết trong gia đình 

bao gồm hai bên nội, ngoại. cộng với việc sử dụng phương ph|p tương tự (phép 

tương tự c| nh}n), tôi đ~ hóa giải được mâu thuẫn trong gia đình mình m{ trước đó 
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không giải quyết được. 

Trước kia tôi có thói quen hay nhìn v{o người khác rồi áp dụng cho mình và kết 

quả l{ thường thất bại. Sau khi học khái niệm “phạm vi áp dụng “ tôi mới vỡ lẽ ra là 

mình chưa xem xét điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của mình v{ người khác dẫn đến 

việc người ta làm thì thành công còn mình làm thì thất bại. 

Điều đọng lại rõ nét sau khi học môn “Phương ph|p luận sáng tạo” trong tôi là 

tôi biết được “tính ì t}m lý” l{ lý do chính cản trở tôi tìm ra lời giải đúng của bài toán 

m{ mình đang gặp phải. Rất may đ~ có 40 thủ thuật sáng tạo v{ c|c phương ph|p 

tích cực hóa tư duy, tư duy hệ thống giúp tôi thêm sức mạnh để vượt qua rào cản 

này. 

Tư duy hệ thống l{ điều tôi rất thích. Tôi cố gắng khi gặp bất cứ vấn đề gì đều 

nhìn nó với một tư duy mới đó l{ tư duy hệ thống và thực sự điều này làm sức mạnh 

tư duy của tôi tăng lên rất nhiều. Rất cảm ơn c|c thầy của Trung tâm Sáng tạo Khoa 

học-kỹ thuật (TSK) đ~ tiếp cho tôi một sức mạnh kỳ diệu. Tôi cảm thấy mình được 

tiếp nhận một năng lượng rất lớn từ Trung tâm Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật. 

Việt Nam có một may mắn lớn l{ được tiếp nhận môn học này từ rất sớm (được 

thầy Phan Dũng giảng dạy từ năm 1977) so với c|c nước trên thế giới, cộng với bản 

chất của người Việt l{ thông minh, chăm chỉ. Đó l{ yếu tố rất thuận lợi để phát triển 

môn học này ở nước ta. Tất cả mọi người cần phải học và tốt nhất là từ khi các bé 

học các lớp nhà trẻ tức là lớp mầm, chồi, lá (khoảng từ 3 tuổi). Tôi luôn chia sẻ với 

gia đình, bạn bè về môn học này với tất cả niềm đam mê của mình với mong muốn 

giúp càng nhiều người biết về môn học này, chỉ ra cho họ thấy được những ích lợi mà 

tôi thu được khi được học “phương ph|p suy nghĩ” từ Trung tâm Sáng tạo Khoa học-

kỹ thuật. Đó l{ c|ch tôi có thể giúp môn học này phát triển ở nước ta. 

Thông tin chiêu sinh của Trung tâm Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật mà tôi biết được 

là qua báo Tuổi Trẻ. Đ~ từ l}u tôi kh|t khao được học c|ch suy nghĩ v{ tôi đ~ quyết 

định ghi danh ngay khi đọc trên báo Tuổi Trẻ thông tin chiêu sinh của Trung tâm. 

 Lê Đình Phong (c|n bộ công ty, học khóa 433): 

Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi lời cảm ơn s}u sắc đến thầy Phan Dũng cùng 

quý thầy của Trung t}m TSK đ~ cung cấp cho tôi những kiến thức quý báu của môn 

học n{y. Tôi đ~ lĩnh hội được rất nhiều kiến thức mới v{ đặc biệt c|ch suy nghĩ của 

mình đ~ tích cực hơn trước rất nhiều. 

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng “s|ng tạo” phải l{ điều gì đó rất cao siêu hay phải mất rất 

rất nhiều công sức để có được một ý tưởng tuyệt vời. Nhưng, sau khi tiếp cận với kiến 
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thức n{y, tôi đ~ hiểu hơn về thuật ngữ “s|ng tạo”. Nói vậy, không có nghĩa “s|ng tạo” 

là việc đơn giản, nhưng c|ch tiếp cận của môn học đ~ giúp tôi có c|i nhìn hệ thống 

hơn đối với mọi vấn đề v{ cũng đồng thời giúp tôi cải thiện c|i cũ ng{y c{ng tốt hơn. 

Tôi đ~ v{ đang vận dụng từng phần của môn học vào trong thực tiễn của cuộc sống 

v{ đặc biệt là công việc của mình. Chẳng hạn, những nhân viên vốn kh| “thụ động” 

trong bộ phận của tôi đ~ dần “chủ động” hơn với công việc của họ, nhờ việc vận dụng 

nguyên lý khắc phục tính ỳ và hiệu ứng lan tỏa hệ thống. Hiệu quả cũng dần thể hiện 

rõ hơn với mức doanh thu trong bộ phận của tôi đ~ tăng lên hơn 20% so với trước 

đó. Điều này có lẽ là kết luận hơi sớm vì doanh nghiệp tôi hoạt động trong lĩnh vực 

dịch vụ và vẫn còn đang phải điều chỉnh rất nhiều thứ, nhưng tôi vẫn tiếp tục xem xét 

trong thời gian tới về tính hiệu quả của việc vận dụng môn học này vào công việc. Tôi 

vẫn tin chắc rằng môn học n{y đ~ giúp tôi đóng góp v{o con số trên. 

Điều thấy rõ nhất là bộ phận của chúng tôi đ~ x}y dựng được một slogan mới 

cho sản phẩm dịch vụ của mình, hiện đ~ v{ đang triển khai hơn một tháng nay vẫn 

còn xem xét tính hiệu quả của sự sáng tạo này. 

Tôi vẫn nghĩ rằng việc lĩnh hội kiến thức môn học của mình vẫn còn hạn chế do 

sự mới mẻ của nó. Tôi vẫn sẽ nghiền ngẫm và vận dụng từng ngày những gì nắm bắt 

được từ môn học. Ng{y đầu tiên học phương ph|p luận sáng tạo, tôi nghĩ rằng “tiếc 

quá, phải chăng mình được học chương trình n{y v{o năm thứ 3 của đại học thì tốt 

biết bao”; v{ rồi sau khi học đến chương thứ 5 tôi lại nghĩ đ|ng lẽ mình được học 

ngay từ lúc mới biết đọc, biết đếm… Vì lúc nhỏ tôi sẽ rất biết ơn nếu có ai đó gieo cho 

tôi những mầm suy nghĩ thay vì cứ “lệnh” cho tôi phải làm theo. 

Tôi nghĩ rằng, môn học này có thể phát triển ở các bậc giáo dục, và mỗi bậc giáo 

dục kh|c nhau tương ứng với độ tuổi và nhận thức khác nhau ta cần có những 

chương trình cho phù hợp. Chẳng hạn cấp 1 đ~ có thể gieo cho học sinh về cách suy 

nghĩ hay lập luận và tự đưa ra quyết định thay vì cứ học theo c|ch “thầy đọc, trò 

chép - không d|m b{n cũng chẳng dám c~i” như hiện nay. Nếu chương trình n{y 

được xây dựng phù hợp, tôi tin sẽ giúp ích cho biết bao thế hệ sau, thay cho lối sống 

v{ c|ch nghĩ “không mấy tốt đẹp” của thế hệ trẻ ng{y nay. Như c}u nói của U.Pen 

“Nếu ta suy nghĩ hai lần trước khi nói một lần thì ta sẽ nói hay gấp đôi”. 

C| nh}n tôi ban đầu cũng không biết về sự tồn tại của môn học n{y. Tôi được 

biết môn học này là nhờ vị gi|m đốc của công ty tôi giới thiệu trong lúc trò chuyện 

cơm trưa. 

Một lần nữa, tôi chân thành cảm ơn quý thầy Phan Dũng, thầy Vương Huỳnh 

Minh Triết, thầy Lê Minh Sơn, thầy Trần Thế Hưởng cùng nhân viên của Trung tâm 
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TSK đ~ cung cấp cho tôi những kiến thức quý b|u v{ giúp đỡ tôi trong thời gian qua. 

Đặc biệt tôi rất biết ơn thầy Phan Dũng đ~ cho phép tôi được chuyển lớp học vì lý do 

công việc. 

Trân trọng cảm ơn v{ kính chúc quý thầy luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và 

luôn gặt hái nhiều niềm vui trên con đường giảng dạy và sáng tạo. 

 Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2013 

 Bùi Quang Ánh (cán bộ nhà máy thức ăn gia súc Bình Định thuộc Tập 

đo{n chăn nuôi CP Việt Nam, học khóa 461): 

Lý do em nhận được thông tin chiêu sinh và quyết định đăng ký theo học khóa 

461 l{ do gi|m đốc nhà máy thức ăn gia súc CP Bình Định yêu cầu. Mục đích để em có 

thể vận dụng những điều được học áp dụng vào công ty. 

 Em tốt nghiệp chuyên ng{nh cơ khí chế tạo m|y Trường đại học sư phạm kỹ 

thuật Tp. Hồ Chí Minh. Trong quá trình học tập, cũng như đi l{m một số công ty, 

trước khi chính thức làm việc tại CP Bình Định năm 2012. Làm việc tại CP là một 

bước ngoặt lớn đối với em, vì môi trường làm việc năng động và sự quan tâm của 

l~nh đạo đến việc cải tiến máy móc thiết bị, cải tiến qui trình công nghệ. Công ty CP 

luôn tổ chức các hoạt động nhằm thúc đẩy tư duy của nh}n viên như hoạt động PM, 

TPM, 5S, ISO v{ đặc biệt là Innovation (I1, I2, I3,). Ở công ty CP mỗi tháng nhà máy 

phải có ít nhất 2 báo cáo Innovation gửi về trung tâm Innovation Center, nếu không 

sẽ bị phạt. Đ}y l{ |p lực, nhưng cũng l{ cơ hội để các nhân viên phấn đấu có những ý 

tưởng cải tiến nhằm giúp cho công việc được dễ d{ng hơn. 

 Trong quá trình học, vì l{ người làm việc trong phòng kỹ thuật, lại là quản lý bộ 

phận xưởng cơ khí, nên em không bỡ ngỡ trong việc tiếp thu các vấn đề mà thầy 

truyền đạt. Việc thường xuyên luyện tập làm bài tập trên lớp cũng như về nhà càng 

giúp em hiểu b{i hơn. 

 Qua các bài giảng của thầy Phan Dũng, em thấy việc áp dụng “Tư duy hệ thống” 

vào giải quyết vấn đề và ra quyết định để l{m thay đổi cách thức giải quyết vấn đề cũ 

“thử v{ sai”. Nó làm cho mọi người luôn suy nghĩ giải quyết vấn đề một cách chính 

xác nhất, qua đó l{m giảm thời gian, chi phí. Việc áp dụng, vận dụng 40 thủ thuật 

(nguyên tắc) sáng tạo cơ bản càng làm cho việc giải quyết vấn đề và ra quyết định 

càng dễ d{ng hơn. 

 Việc áp dụng PPLSTĐM lần đầu tiên của em trong năm 2016 l{ đ~ thay đổi lớn 

tại công ty CP Bình Định trong thời gian 2 ngày (thứ 7, CN ngày 20 – 21/02/2016) 

làm việc liên tục. Kết quả công việc ho{n th{nh đúng tiến độ, nhờ em đ~ |p dụng một 
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cách chính xác tư duy hệ thống vào công việc, để không thử và sai bất kỳ công đoạn 

nào. Em rất cảm ơn thầy. 

 Em hy vọng sẽ tiếp tục áp dụng TRIZ vào công việc của mình nhiều hơn nữa, 

cũng như |p dụng vào chính cuộc sống của mình, và em hy vọng một ng{y n{o đó 

môn học PPLSTVĐM sẽ được giảng dạy, truyền bá rộng r~i hơn nữa, để mọi người 

đều được học như em. V{ viễn cảnh một nước Việt Nam thịnh vượng, phát triển 

không còn xa nếu như môn học được tất cả mọi người thấm nhuần. 

 Em xin chúc thầy sức khỏe và TSK ngày càng phát triển. 

 Nguyễn Công Hải (cán bộ Tập đo{n chăn nuôi CP Việt Nam, học khóa 

461): 

Khi được theo học PPLST do thầy Dũng dạy tôi nhận thấy rằng môn học này 

không chỉ được áp dụng để cải tiến trong lĩnh vực kỹ thuật mà nó có thể áp dụng 

rộng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. 

Áp dụng PPLST vào trong kỹ thuật thì sẽ cho ra kết quả khá rõ ràng và có sức 

thuyết phục. Khi được học chương trình giải bài toán và các thủ thuật sáng tạo tôi 

đang |p dụng vào thực tế như sau: (giải bài toán về bùn thải) bùn thải được thải ra 

từ hệ thống xử lý nước thải bột cá phải thuê công ty có chức năng đem xử lý tốn chi 

phí, đôi khi lấy trễ, ứ đọng, lại có mùi hôi gây ô nhiễm môi trường. Để bùn thải được 

xử lý không tốn chi phí, không gây ô nhiễm môi trường, chúng tôi đ~ b{n với anh em 

kỹ thuật và vận dụng PPLST là vận dụng phương ph|p kết hợp, biến hại thành lợi: 

trộn bùn thải với trấu, bột mì ép th{nh viên phơi khô l{m nhiên liệu đốt lò hơi. C|ch 

làm này thấy đơn giản nhưng có thể mang lại hiệu quả cao: giảm chi phí, không gây 

ô nhiễm môi trường. “Dự |n n{y đang trong giai đoạn triển khai thực hiện sẽ có kết 

quả b|o c|o khi l{m xong”. Tôi rất vui vì may mắn được học PPLST mặc dù hiện tại 

tôi vẫn chưa |p dụng được nhiều vào thực tiễn nhưng tôi tin rằng PPLST sẽ giúp tôi 

đạt được thành công từ những quyết định đúng. 

 Phan Văn Hưng (c|n bộ Tập đo{n chăn nuôi CP Việt Nam, học khóa 

461): 

 Trước khi chưa biết về TRIZ, mọi thứ rất khó khăn đối với bản thân trong vấn 

đề năng suất, lãng phí và chi phí sản xuất. Những vấn đề đó l{m em rất trăn trở 

muốn tìm ra một công cụ n{o đó để giải tỏa. Em bắt đầu tự nghiên cứu về LEAN và 6 

Sigma. Nhưng tự mình nghiên cứu thì lại gặp phải những hạn chế lớn. 

 Rồi ông chủ, người quản lý giới thiệu em đến với TRIZ. Từ những buổi đầu em 

như bắt đầu khai thông mọi thứ. Vấn đề ng{y c{ng được nhận ra nhiều hơn v{ mọi 
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vấn đề đều có c|ch để giải quyết bằng TRIZ. Trước khi đến với TRIZ, các vấn đề chỉ 

dừng lại ở 1, 2 người nhưng rất khó khăn với các quyết định giải quyết nó. TRIZ chỉ 

ra rằng, vấn đề đưa ra lấy ý tưởng của tập thể. Phân tích các khả năng có thể xảy ra 

và chọn b{i to|n ưu tiên để giải. Mọi người rất đồng tình và ủng hộ theo hướng đó. 

Các bài toán có thể, b{i to|n ưu tiên v{ hệ thống là những nội dung m{ em t}m đắc 

nhất. 

 Em v{ công ty đang triển khai LEAN & 6 SIGMA. TRIZ không phải là một công 

cụ của LEAN, nhưng có những khái niệm tương tự nhau như: “Quy trình liên tục” 

trong LEAN, “Hệ thống thông suốt” trong TRIZ. Chính vì vậy, TRIZ giúp em rất nhiều 

trong nghiên cứu LEAN. 

 Các nguyên tắc của TRIZ đ~ v{ đang giúp em trong việc giải quyết các lãng phí 

trong sản xuất và trong quy trình bảo trì. Với các kỹ sư mới ở nhà máy, phần lớn họ 

xem suy nghĩ cải tiến, sáng tạo là những điều lớn lao nên họ bế tắc trong suy nghĩ. 

Em đ~ v{ đang dần dần giúp họ hiểu được chỉ cần sáng tạo ở mức “0” l{ tốt rồi. 

Trước hết, là thực hiện các biện pháp, sáng kiến giúp giảm thiểu tối đa những lãng 

phí sản phẩm từ hệ thống máy móc, quy trình sản xuất. Nhằm tiến tới quy trình liên 

tục, hệ thống thông suốt. Những giải pháp này chủ yếu dựa trên nguồn dự trữ có sẵn 

trong hệ. 

 Theo em, môn học này nên phổ biến ở c|c trường đại học. Để các sinhviên khi 

ra trường, ngoài kiến thức chuyên ngành (toàn lý thuyết) họ có được cẩm nang 

(TRIZ) để áp dụng ngay vào công việc. Nếu mọi sinh viên được học TRIZ, thì sinh viên 

Việt Nam sẽ không thua kém gì với sinh viên nước ngoài và lực lượng lao động của 

Việt Nam sẽ rất mạnh, rất tự tin, nhất là khi Việt Nam tham gia vào TPP. 

 Em rất cảm ơn thầy Phan Dũng. Thầy đ~ giúp em v{ người Việt Nam (những 

người đ~, đang và sẽ học TRIZ) rất nhiều trong sự nghiệp đ{o tạo, xây dựng con 

người. Em hy vọng TRIZ sẽ ngày càng mở rộng trên đất Việt Nam. Ngày càng có 

nhiều học trò của thầy sẽ trở thành thầy giáo giảng dạy TRIZ. 

 Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn thầy! 

 Nguyễn Công Lượng (cán bộ Tập đo{n chăn nuôi CP Việt Nam, học khóa 

461): 

  Trong quá trình 8 buổi học từ buổi học đầu tiên v{o 22/07/2015 cho đến buổi 

học cuối 24/02/2016, cùng vào thời gian n{y em được sếp giao cho công việc lớn vào 

tháng 09/2015 mà bản th}n chưa có kinh nghiệm nhiều về lĩnh vực n{y. Đó l{ công 

việc sửa chữa hệ thống máy móc của to{n nh{ m|y cũ (nh{ m|y sản xuất cám cho cá, 
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tôm) cải tiến và nâng công suất máy móc lên gấp 2-3 lần mà không cần phải mua 

máy móc model mới, thành nhà máy mới (nhà máy sản xuất cám cho gà, heo). Trong 

2 th|ng đầu công việc gặp rất nhiều khó khăn về các vấn đề nảy sinh và quyết định 

như thế nào cho kịp tiến độ về thời gian để nhà thầu sửa chữa và lắp đặt máy có việc 

làm hàng ngày. 

 - Đến buổi học thứ 5 (18/11/2015) được thầy Phan Dũng giới thiệu “chương 

trình rút gọn suy nghĩ giải quyết vấn đề ra quyết định” gồm 6 giai đoạn: a/ giai đoạn 

hiểu b{i to|n, b/ đề ra mục đích cần đạt, c/ trả lời các câu hỏi, d/ phát biểu mâu 

thuẫn vật lý, e/ ph|t c|c ý tưởng giải quyết mâu thuẫn, f/ ra quyết định. Em cảm 

nhận phương ph|p n{y giúp em giải quyết các vấn đề nảy sinh và ra quyết định một 

cách nhanh chóng, tốn ít thời gian, giải quyết vấn đề một cách chặt chẽ, có hệ thống. 

Ngoài ra em còn áp dụng thêm Kaizen (một hệ thống cải tiến được công ty đ{o tạo) 

v{o phương ph|p n{y. Cải tiến m|y móc cũ có tính mới, tính ích lợi như: th|o lắp 

máy móc nhanh, gắn thêm mica (nhìn được bên trong máy), lắp thêm motor tời điện 

(giảm thời gian và sự mệt mỏi của nh}n viên)… 

 - Ngoài ra còn có hệ thống v{ tư duy hệ thống, phương ph|p ph}n tích hình 

thái. Các quy luật phát triển hệ thống…. nhưng em chỉ t}m đắc phương ph|p rút gọn 

suy nghĩ giải quyết vấn đề và ra quyết định. 

 Hiện tại em đang |p dụng vào công việc sửa chữa và cải tiến hệ thống máy móc 

tại chi nh|nh CP B{u Xéo, cũng đem lại thành công trong công việc, cho kịp tiến độ 

25/03/2016 vận hành hệ thống m|y móc cũ. Ngo{i ra em cũng phổ biến phương 

ph|p t}m đắc này cho nhân viên của em hiểu và áp dụng trong công việc theo dõi tại 

nhà máy CP Bàu Xéo. 

 Lã Thị Thu Ngân (cán bộ Tập đo{n chăn nuôi CP Việt Nam, học khóa 

461): 

Tôi cảm thấy thực sự xấu hổ và hối tiếc vì gần hết nửa cuộc đời mới biết có môn 

học Phương ph|p luận sáng tạo dạy con người c|ch SUY NGHĨ. V{ ước gì tôi được 

dạy môn học này từ khi học đại học , thì cuộc đời và sự nghiệp của tôi có thể...biết 

đ}u...đ~ đi theo xu hướng khác... 

Nói như vậy không có nghĩa 7 buổi học về TRIZ tôi được tham gia l{ ĐỦ, thực tế 

là quá ít thời gian để tôi lĩnh hội được hết ý nghĩa v{ phương ph|p của môn học, tuy 

nhiên, thời gian ít ỏi đó đ~ giúp tôi biết có môn học tồn tại và từ nay tôi sẽ dành 

nhiều thời gian hơn nữa để tìm hiểu và trau dồi thêm nữa 

Từ trước đến nay, trong cuộc sống và công việc, tôi đang suy nghĩ v{ giải quyết 
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vấn đề bằng phương ph|p m{ TRIZ gọi l{ “THỬ V[ SAI”, đồng thời đ~, đang phải trả 

giá cho những quyết định sai lầm của mình một cách lãng phí, trong khi trên thế giới 

từ rất l}u đ~ có sẵn những phương ph|p khoa học về TƯ DUY S\NG TẠO được đúc 

kết, xây dựng, mà nếu chúng ta sớm biết để đem v{o |p dụng trong cuộc sống và 

công việc thì hiệu quả và chất lượng cuộc sống đ~ cải thiện biết bao nhiêu. 

Thú thực, tôi vẫn còn rất mơ hồ về môn học TƯ DUY S\NG TẠO, do chỉ thực sự 

vỡ RA một chút sau buổi học thứ 3, nhưng tôi biết, môn học này thực sự cần thiết và 

rất có ích cho công việc của tôi hiện nay. Bây giờ, trong cuộc sống và công việc tôi sẽ 

nhìn nhận mọi việc dưới góc nhìn khác, giải quyết công việc theo một cách khác. 

V{ tôi cũng có chút niềm tin rằng, mình có thể vận dụng những kiến thức n{y để 

xử lý công việc một cách phù hợp, đúng phạm vi áp dụng, hợp lý hơn, đồng thời phát 

triển công việc của bộ phận mình bằng cách truyền đạt lại cho các bạn đồng nghiệp 

những hiểu biết ít ỏi của tôi về TRIZ. Tôi hiểu thêm người biết về TRIZ sẽ mở đường 

cho một sự phát triển ổn định, và bền vững hơn, tr|nh l~ng phí v{ sai sót không đ|ng 

có. THÀ CHẬM CÒN HƠN KHÔNG! 

ĐÓ CÓ PHẢI LÀ MỘT TRONG NHỮNG LÝ DO MÀ THẦY VẪN MIỆT MÀI CẦN MẪN 

GIẢNG DẠY CHO CHÚNG TÔI. 

EM XIN CẢM ƠN THẦY PHAN DŨNG. 

 Ngô Tùng Nguyên (cán bộ Tập đo{n chăn nuôi CP Việt Nam, học khóa 

461): 

Kính gửi Thầy Phan Dũng 

Hiện nay em đang quản lí bộ phận quản lí chất lượng nh{ m|y Đồng Nai. Công 

việc của phòng liên quan đến nhiều phòng, ban trong nhà máy, vốn rất nhiều công 

việc cần giải quyết hằng ngày. Em rất thích đổi mới, tạo ra những đột phá lớn trong 

công việc. Tuy nhiên với kiến thức, kĩ năng để cải tiến thì em hoàn toàn thiếu, đội ngũ 

nhân viên cấp dưới của em trình độ không cao. Đ}y l{ một khó khăn cho em khi thúc 

đẩy nhân viên sáng tạo. Trong khi đó c|c sếp luôn yêu cầu phải có các cải tiến sáng 

tạo trong công việc. Điều này tạo áp lực rất lớn, đôi khi em cảm thấy rất mệt mỏi, 

chán nản không hiểu tại sao cần đạt các chỉ tiêu cải tiến, trong khi phòng em chỉ cần 

giám sát các bộ phận kh|c l{m đúng c|c tiêu chuẩn quy định đưa ra của công ty. 

Em được tham gia khóa học Innovation - TRIZ do Thầy tổ chức là nhờ các sếp đ~ 

tạo điều kiện, cơ hội để em được nâng cao kiến thức, tư duy. Sau những ng{y đầu lí 

thú với những khái niệm, càng học em càng thấy khóa học này thực sự rất hay và bố 

ích. Chỉ cần nâng cao tính sáng tạo của nhân viên trong phòng thì mức độ hiệu quả 
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công việc sẽ tăng gấp hai, ba lần so với áp dụng TQM trong quản lí hay c|c phương 

pháp nghiên cứu và phát triển trước đ}y ( em đ~ từng l{m hai năm bên bộ phận phát 

triển chất lượng của công ty). 

Trước đ}y em luôn quan niệm cải tiến l{ c|i gì đó lớn lao, vượt trội, thắc mắc 

l{m sao đế có thế tìm ra được c|c ý tưởng, vấn đề cần cải tiến. Liệu mình có đủ sức đế 

cải tiến nó hay không, mọi thứ gần như rất mơ hồ. Đến với môn học, em thấy 

innovation thật rõ r{ng v{ đơn giản. Chỉ cần liên tục đặt ra các câu hỏi, tìm cách giải 

quyết các vấn đề hiện tại và ra quyết định đúng chính l{ s|ng tạo. Như vậy, ta có rất 

nhiều những vấn đề gặp phải hằng ngày trong công việc cần phải cải tiến. Với 5 mức 

sáng tạo ta chỉ cần sáng tạo ở mức 0 và 1 sử dụng ngay ý tưởng có sẵn để áp dụng. 

Nó đem lại lợi nhuận cao nhất cho người sáng tạo và chính phòng, ban, không tốn 

nhiều nhân công và chi phí sáng tạo, dễ áp dụng cho những nhân viên của em. Không 

yêu cầu cao siêu, chỉ cần nắm vững tiếp thu ổn định các quy luật sáng tạo thì việc giải 

quyết các vấn đề hiện tại sẽ không gặp khó khăn nhiều. Với nhiều vấn đề gặp phải ta 

nên vẽ pareto và chọn ra các vấn đề ưu tiên để giải quyết trước, nó giúp em sắp xếp 

tốt hơn công việc của mình. Khi đ~ chọn được vấn đề cần giải quyết, em cũng không 

vội vàng hấp tấp đi tìm lời giải bài toán mà phải hiểu kĩ định nghĩa, c|c yêu cầu mà 

sếp giao, vẽ hình, sau đó tìm tất cả c|c hướng, ý tưởng giải quyết mâu thuẫn kĩ thuật, 

mâu thuẫn vật lí, áp dụng phương ph|p đối tượng tiêu điểm và phân tích hình thái 

để phát ý tưởng. Em cũng có được nhiều công cụ để đưa ra hướng giải quyết vấn đề 

như 40 nguyên tắc sáng tạo cơ bản, bảng nguyên tắc dùng để giải quyết các mâu 

thuẫn kĩ thuật. Nhờ đó m{ công việc của em tránh phải l{m đi, làm lại nhiều lần, mất 

thời gian do không hiểu hết các yêu cầu, định nghĩa của vấn đề, tìm được một hướng 

giải quyết là tiến hành ngay (phép thử và sai), mà không giải quyết theo phương 

pháp luận sáng tạo. 

Một điều em rất t}m đắc là môn học n{y đ~ nhắc nhở em luôn phải tư duy để giải 

quyết các vấn đề nhu cầu c| nh}n, tr|nh không để cảm xúc làm chủ h{nh động của 

bản thân, giúp em hạn chế những bồng bột của mình. Sau khi tìm ra c|c hướng giải 

bài toán em phải đưa nó v{o hệ 9N không gian hệ thống để xem nó có tốt không, phù 

hợp không, và chọn lời giải tốt nhất, phù hợp nhất. Nhờ đó m{ em tr|nh để xảy ra rất 

nhiều sai lầm khi đ~ l{m xong, cải tiến rồi nhưng một thời gian sau không sử dụng 

được vì không còn phù hợp nữa. 

Ví dụ: như cải tiến băng s{ng feed cũ của phòng. Sau khi cải tiến xong, chúng em 

chỉ sử dụng một thời gian rồi mọi người từ bỏ không sử dụng nữa. Nguyên nhân là 

do để cải tiến phương ph|p đổ feed cũ sao cho nhanh nhất, hạn chế thời gian đổ tay, 

tách riêng nhãn giấy v{ feed trong bao để sử dụng lại. Khi thấy được ý tưởng làm 
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s{ng để tách riêng giấy ra tụi em vội vàng tiến hành làm. Kết quả là cái sàng feed nhỏ 

tuy làm tốt công việc tách giấy khỏi feed nhưng nó lại bụi và ảnh hưởng đến sức khỏe 

của người đổ. 

Cũng nhờ tiếp cận với phương ph|p luận sáng tạo mà khả năng l{m việc nhóm 

của phòng em cải thiện rất nhiều. Khi bàn luận một vấn đề chúng em không còn chỉ 

trích ý kiến của người khác trong cuộc họp mà chia làm hai nhóm: một nhóm phát ý 

tưởng v{ nhóm kia ph}n tích, đ|nh gi|, phê ph|n c|c ý tưởng để tìm ra ý tưởng tốt 

nhất. 

Đ}y l{ môn học rất bổ ích cần thiết cho Việt Nam hiện nay nhất là trong bối cảnh 

nền giáo dục lộn xộn, người học vẹt thì nhiều m{ người sáng tạo, đổi mới thì ít. Thiết 

nghĩ nếu Bộ giáo dục v{ đ{o tạo đưa môn học n{y như một môn học bắt buộc phổ 

biến cho tất cả các bậc phổ thông cơ sở, trung học, đại học v{ đặc biệt là các quan 

chức thay cho các môn học lý luận suông thì Việt Nam đ~ ph|t triển hơn rất nhiều, 

hiện nay đất nước ta đ~ "s|nh vai cùng c|c cường quốc 5 ch}u". Em ước mình được 

tiếp cận với môn học này từ khi còn thiếu niên, sau này em sẽ cho các con, cháu mình 

theo học các khóa "Innovation - TRIZ" ngay từ đầu cấp hai để các cháu có thể phát 

huy hết khả năng s|ng tạo của mình. 

Xin chúc Thầy Phan Dũng nhiều sức khỏe và vững bước thành công trên con 

đường đưa |nh s|ng của "phương ph|p luận sáng tạo" đến với người dân Việt Nam. 

Em rất lo sợ một ng{y n{o đó Việt Nam sẽ không còn những người có t}m để dạy cho 

dân tộc mình những phương ph|p đổi mới. Trên con đường giảng dạy, truyền thụ 

kiến thức đầy chông gai, Thầy đừng nản lòng Thầy nhé! Việt Nam rất cần Thầy, cần 

"Innovation - TRIZ" để làm những bước lột xác ngoạn mục. 

Em xin chân thành cảm ơn. 

 Nguyễn Hoàng Nhật (cán bộ Tập đo{n chăn nuôi CP Việt Nam, học khóa 

461): 

Làm việc ở tập đo{n nước ngoài, công việc lúc n{o cũng bận rộn. Tối đến là 

những công việc của người cha trong gia đình hoặc đi học thêm ngoại ngữ, thực tế 

không còn thời gian để nghiên cứu thêm bất kỳ một vấn đề gì. 

Nhưng không hiểu sao, môn học này nó lại lôi cuốn một cách lạ kỳ, nhiều khi phải 

thức dậy thật sớm để đọc b{i, có khi đọc một mạch hết một quyển sách. Trong khi 

thầy Phan Dũng giảng b{i nó như có một ma lực dẫn tôi đi. Những ví dụ rất nhỏ, rất 

thực tế nhưng khi thầy phân tích lại thấy ý nghĩa thật hay. 

Có lẽ tôi sẽ không phải nói nhiều về lợi ích của những buổi học n{y, vì đó l{ điều 
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không phải bàn cãi. Tôi xin lấy một ví dụ của chính tôi: 

+ Th|ng 11 năm 2015, tôi được phỏng vấn để lên chức vụ. Có một câu hỏi được 

một l~nh đạo đưa ra:“ Nếu trong công việc n{o đó của em bị thất bại, em sẽ l{m như 

thế n{o?” Tôi đ~ trả lời bằng cách vận dụng bài giảng của thầy về phương ph|p luận 

sáng tạo, áp dụng màn hình 9 hệ để trả lời và nhận được đ|nh gi| rất cao về câu trả 

lời đó. Giả sử, nếu tôi không được học môn này, giả sử tôi không được thầy hướng 

dẫn thì liệu tôi có trả lời được như thế không? 

Tôi là một người theo hơi hướng Phật giáo và quan niệm rằng đời là bể khổ, đời 

là một chuỗi những bài toán có liên quan (quan hệ nhân quả) và giáo lý nhà Phật 

luôn là chân lý. Và khi tôi học Phương ph|p luận sáng tạo, tôi đ~ có một cái nhìn bao 

qu|t hơn v{ luôn hướng tới điều đời l{ “bể sướng”(vui vui) bằng các áp dụng TRIZ 

Sau khi tôi học xong khóa học này tôi sẽ cùng đồng nghiệp của mình đem kiến 

thức đ~ học hướng dẫn lại cho c|c đồng nghiệp khác. 

 Nguyễn Minh Sơn (c|n bộ Tập đo{n chăn nuôi CP Việt Nam, học khóa 

461): 

Kính thưa thầy Phan Dũng. 

- Thưa thầy em đang công t|c tại bộ phận kỹ thuật CP Tiền Giang. Đ}y l{ lần đầu 

tiên em được tiếp xúc với môn học “phương ph|p luận sáng tạo v{ đổi mới” em cảm 

thấy một điều may mắn l{ em được Công ty CP sắp xếp đi học INNOVATION lại được 

học chính thầy Phan Dũng. Trước đ}y em đi học em thường đặt câu hỏi tại sao có 

nhiều người chế tạo được những sản phẩm trong cuộc sống, hẳn là tự người ta suy 

nghĩ ra, hay trong c|ch học của người ta có phương ph|p n{o dạy biết cách vận 

dụng những gì mình học một cách hiệu quả. Bây giờ được học những điều thầy dạy 

em mới biết thế giới đ~ ph|t triển từ lâu và có rất nhiều phương ph|p. 

- Trước đ}y thường thì em làm việc theo những gì sẵn có theo lối mòn cũ, ít thay 

đổi suy nghĩ hạn hẹp, không có được nhiều chiều suy nghĩ, nhiều lúc cũng giải quyết 

công việc theo xúc cảm tự nhiên. Sau khi thầy dạy về tính ì t}m lý em đ~ nhận ra và 

dần dần em bắt đầu khắc phục tính ì tâm lý của chính mình. Trong công việc sửa 

chữa máy móc, em bắt đầu biết phân tích tìm hiểu sâu trong từng vấn đề. Điều này 

giúp em giảm bớt nhiều vấn đề hư hỏng không đ|ng nảy sinh. 

- Em đ~ v{ đang giới thiệu người thân và bạn bè về môn học phương ph|p luận, 

vì đ}y l{ một môn học rất hữu ích với tất cả mọi người. Môn học mang tính khái quát 

cao không chỉ riêng cho khoa học kỹ thuật mà còn mang tính giáo dục con người và 

nâng cao tri thức đời sống bằng c|ch điều khiển tâm lý suy nghĩ v{ h{nh động. 
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- Được học thầy Phan Dũng một thời gian ngắn nhưng đ~ cho chúng em biết bao 

nhiêu điều bổ ích và những điều đó luôn diễn ra xung quanh chúng em. Nhưng trước 

giờ chúng em chưa hề biết tiếp cận và áp dụng vào cuộc sống. Cách thầy dạy rất 

truyền cảm, linh động, lôi cuốn và thu hút trên từng hình ảnh và ví dụ. 

Theo em thì môn học này cần được dạy học cho các em từ nhỏ. Chúng ta sẽ rèn 

luyện c|ch tư duy, hay những câu chuyện kể mang tính giáo dục, hay cải tiến mà 

người ta đ~ th{nh công. Em nghĩ điều này sẽ tạo nên sự hấp dẫn tò mò và lôi cuốn để 

tạo một ấn tượng dần dần về môn học “phương ph|p luận sáng tạo v{ đổi mới”, để 

mai sau các em không bỡ ngỡ (đến bây giờ mới được học), để môn học này thấm 

nhuần v{o đời sống của các thế hệ sau. Rồi việt Nam sẽ phát triển hơn cũng l{ t}m 

huyết của thầy bấy lâu. Thầy ơi ! thầy như l{ một kho báu tri thức mà hiện tại Việt 

Nam chúng ta đang có được mà không biết tận dụng. Chẳng lẽ đợi khi kho báu bị 

chôn vùi rồi mới đi tìm lại hay sao. 

Kính chúc sức khỏe Quý Thầy. 

Trân trọng kính chào. 

 Vũ Văn Th|i (c|n bộ Tập đo{n chăn nuôi CP Việt Nam, học khóa 461): 

Sau khi học một khóa học Phương ph|p luận sáng tạo thì bản thân học viên đ~ 

thu hoạch được một số kiến thức quan trọng để phục vụ công việc, cuộc sống của 

mình. Cụ thể có một số kiến thức như sau: 

Tư duy s|ng tạo, khắc phục được tính ì t}m lý. Trước đ}y tính ì t}m lý còn nhiều, 

tuy tính sáng tạo có trong một số lĩnh vực (nghệ thuật) song khả năng ph|t huy 

chậm. Khi khắc phục được tính ì tâm lý, bỗng dưng khả năng s|ng tạo nhanh hơn. 

Trước đ}y nhiều ngày, thậm chí không có sáng tạo cả năm trời trong lĩnh vực kỹ 

thuật (liên quan đến công việc), nhưng khi học được phương ph|p luận sáng tạo thì 

khả năng về sáng tạo thay đổi rõ rệt. Sắp kết thúc khóa học, học viên đ~ vận dụng các 

kiến thức, nên một ngày khi đi l{m thực tế cũng có thể cho ra một sáng tạo. Đ}y là 

điều không tưởng đối với học viên v{ chưa bao giờ mình có thể l{m được. Cảm giác 

kho tàng, tiềm năng về kiến thức của mình đang được phát huy. Sự sáng tạo có tính 

thiết thực, không cần nhiều tiền bạc,… cảm xúc sáng tạo này duy trì thì sẽ l{ thương 

hiệu cho học viên sau này. 

- Tổng hợp được tính hệ thống và giải quyết vấn đề trong hệ. 

- Các thủ thuật sáng tạo: TRIZ, phương ph|p đối tượng tiêu điểm,… 

* Trong số những điều kể trên thì học viên t}m đắc với phần tính ì hệ thống. Ở 

mục 11 của phần này có câu: khi gặp b{i to|n trước hết phải chú ý sử dụng các 
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nguồn dự trữ có sẵn trong hệ, đặc biệt các nguồn dự trữ không mất tiền để giải bài 

to|n. C}u n{y l{m thay đổi ho{n to{n suy nghĩ của học viên về cách làm sáng tạo. 

Trước kia suy nghĩ s|ng tạo phải cần có tiền, có c|c cơ sở vật chất, nhưng khi được 

nghe và giảng giải của thầy, học viên mới thấy sáng tạo không phải cái gì là cao 

sang, xa vời mà nó ở ngay xung quanh chúng ta mà chúng ta không chú ý tới. Đ}y 

cũng l{ tiền đề để học viên sáng tạo dựa trên cơ sở có sẵn của công ty, của xã hội, 

cũng như của bản thân. Dùng cách sáng tạo n{y để thay đổi những người có tư 

tưởng như học viên trước đ}y để họ thấy xung quanh cuộc sống của mình có rất 

nhiều sáng tạo đang chờ họ mà bấy l}u nay đ~ bị lãng quên. 

* Bước đầu áp dụng cho môn học thì học viên đ~ có được cảm xúc về sáng tạo, từ 

đó s|ng tạo ra (giải quyết vấn đề) trong kỹ thuật (công việc) của mình. Hiện tại học 

viên có một số sáng tạo đơn giản để từ đó truyền cảm xúc cho nhân viên công ty, giới 

thiệu cho họ về phương ph|p luận sáng tạo, giúp các nhân viên có tinh thần sáng tạo 

theo hướng tích cực để cho họ thấy sáng tạo có ích lợi như thế nào cho bản thân, gia 

đình, x~ hội. Trong khi đang học, học viên đ~ lấy những kiến thức mới học được để 

truyền đạt tới nhân viên của bộ phận, những người mới học việc để cho họ có nhận 

dạng, có suy nghĩ về sáng tạo. 

Đối với một số người không phải là cán bộ, nhân viên công ty, học viên cũng giới 

thiệu để họ thấy sáng tạo là cốt lõi quan trọng của cuộc sống. Nếu có điều kiện thì 

nên đi học môn học này. 

- Môn học này muốn phát triển ở nước ta được thì điều quan trọng nhất là mọi 

người phải có nhu cầu. Vậy làm thế n{o để cho mọi người có nhu cầu thực sự và nhu 

cầu này phải quý như thế nào. Ví dụ: để có nhiều tiền, người ta không biết cách kiếm 

ra tiền, nhưng khi học được màn hình 9 hệ, 40 nguyên tắc thủ thuật của TRIZ thì 

người học sẽ kiếm được số tiền là 940, đ}y l{ số tiền khổng lồ, một người từ khi sinh 

ra cho đến khi chết (80 tuổi) cũng không đếm hết số tiền này. Ở đ}y học viên muốn 

nhấn mạnh tầm quan trọng của môn học, nó là sáng tạo từ khi sinh ra đến lúc chết đi, 

mọi người đều phải có sáng tạo, cũng như đạo đức, con người từ nhỏ đến lớn đều 

phải rèn luyện đạo đức. Vì vậy môn học này cần phát triển từ nhỏ đến lúc tuổi gi{. Để 

phổ cập được môn học này thì những ai hiểu được sáng tạo, nhu cầu sáng tạo thì tự 

động người ta sẽ đi học, mong muốn được học. Nó sẽ như miếng cơm, manh |o giúp 

con người qua đói, qua rét. Muốn cho môn học được mở rộng ra các tầng lớp nhân 

dân, xã hội,… thì phải phát triển từ cơ sở. Khi c|c cơ sở (địa phương) ph|t triển lan 

rộng thì lúc đó sẽ có một chính sách phát triển môn học (lượng đổi, chất đổi). Như 

thông tin của thầy Phan Dũng, thầy đ~ giới thiệu môn học cho các nhà giáo dục, 

nguyên thủ quốc gia nhưng đến nay vẫn bặt vô }m tín. Như vậy ngọn chưa l{m được 
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thì phải làm từ gốc. Truyền b| tư tưởng, ý nghĩa thiết thực, đồng thời người dân phải 

có cuộc sống no đủ một chút thì thời gian giành cho việc học môn này sẽ tốt hơn. Cuối 

cùng môn học này phải xuất phát từ cơ sở (gốc), mọi người hiểu và có nhu cầu, lúc đó 

ngành giáo dục sẽ có chính s|ch để phát triển môn học tốt hơn. 

* Những ai cần phải học: 

 Những người phải học môn học này sẽ l{ c|c đối tượng trong xã hội, các ngành 

nghề, c|c lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật, dịch vụ… Những người sống trên 

Tr|i Đất này. 

 * Nên bắt đầu từ lứa tuổi nào là tốt nhất? Nếu về lứa tuổi, có lẽ môn học sẽ bắt 

đầu từ tuổi mẫu gi|o, nhưng nếu là lứa tuổi tốt nhất thì vấn đề này học viên không 

dám khẳng định, bởi khả năng s|ng tạo, vận dụng kiến thức của mỗi người ngoài 

tính c| nh}n còn liên quan đến môi trường xã hội. Đối với học viên, tuổi 15, 16 là lứa 

tuổi quan trọng nhất, bởi đ}y l{ lứa tuổi chuẩn bị trở th{nh người lớn, tư duy nhạy 

cảm, dễ t|c động sâu sắc, vì vậy cần t|c động vào lứa tuổi này nhiều nhất. 

 Được ghi danh học môn này, trước tiên đó l{ sự may mắn của học viên. Trong 

số 2.000 người trong các bộ phận của Công ty chỉ chọn ra 2 người. Đ}y l{ may mắn. 

Do học viên làm trong một ban innovation của bộ phận. Trong lòng cũng luôn mong 

mỏi làm thế n{o để sáng tạo, học ở đ}u. Nếu như Công ty không ghi danh để đi học 

mà học viên biết được có môn học n{y thì cũng sẽ đi học tự túc, tự đầu tư cho mình. 

Việc quyết định theo học là mong muốn, nhu cầu của học viên. 

 Nguyễn Xu}n Thường (cán bộ quản lý, Trung tâm công nghệ thông tin, 

Tập đo{n chăn nuôi CP Việt Nam, học khóa 461): 

Kính thưa thầy Phan Dũng. 

Em đang l{m việc trong lĩnh vực CNTT rất cần v{ cũng tiếp cận nhiều đến sự 

sáng tạo đổi mới trong công việc, nên trước đ}y em cũng có tự tìm hiểu môt số tài 

liệu cũng như tích lũy v{ đúc rút kinh nghiệm trong quá trình công tác. Trong quá 

trình công t|c đ~ qua em cũng có những kinh nghiệm riêng cho mình nhưng chủ yếu 

dựa trên những ý tưởng và cách làm của người khác chia sẻ trên Internet hoặc của 

bạn bè đ~ l{m rồi dạy lại. Nên khi có vấn đề cần giải quyết em thường xuyên bị tính ì 

tâm lý, cứ có công việc liên quan đến tính sáng tạo l{ dùng phương ph|p thử và sai 

hoặc lên mạng Internet tìm kiếm hoặc gửi mail, tin nhắn cho bạn bè để nhờ mọi 

người giúp đỡ. Vì vậy công việc nhiều lúc bị rơi v{o tình huống bị động, mặc dù rất cố 

gắng nỗ lực tìm hiểu vấn đề cần giải quyết. Và khi có thông tin mọi người chia sẻ thì 

cũng bị lúng túng trong một đống những ý kiến, phương ph|p nhiều khi trái chiều 
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nhau tạo nên một tâm lý rất căng thẳng. Từ lúc được học môn “PPLST” với thầy, em 

đ~ biết được h{nh động của con người được xuất phát từ đ}u v{ cơ chế định hướng 

cho vấn đề cần giải quyết mà mình gặp phải trong cuộc sống. Tại sao em nói trong 

cuộc sống l{ vì nó đ~ giúp em h{nh động không những trong công việc tại Công ty mà 

còn giúp em có phương ph|p dạy con trai mình cũng như những cử chỉ trong giao 

thiệp xã hội được khoa học hơn. Điều t}m đắc nhất của em từ khi học môn “PPLST” 

là em thấy tự tin hơn khi có vấn đề cần giải quyết và luôn cảm thấy cuộc sống thoải 

m|i hơn, vì ít bị áp lực công việc hơn, ít bị vấn đề, ít bị thất bại hơn. 

Sau khi học xong lớp “PPLST” với thầy, em đ~ thấy tiếc cho mình sao mình không 

được tiếp cận và học môn học này sớm hơn để trước đ}y em không bị căng thẳng 

nhiều mỗi khi có vấn đề cần giải quyết. Nếu có thể, xin thầy hãy xây dựng những bộ 

giáo trình và có những khóa đ{o tạo về “PPLST” cho c|c ch|u từ bậc phổ thông cơ sở. 

Xa hơn nữa xây dựng thành giáo trình môn học trong trường phổ thông. Nếu làm 

được như vậy thì sẽ rất tốt cho những thế hệ sau này của Việt Nam. 

Cuối cùng xin trân trọng cảm ơn thầy đ~ khai s|ng cho em cũng như giúp em tự 

tin hơn trong công việc và trong cuộc sống. Xin chúc thầy luôn khỏe để phổ biến 

những kiến thức môn “PPLST” n{y đến với nhiều người hơn. Em cũng hy vọng con em 

sẽ được học với thầy. 

Trân trọng chào thầy 

 Huỳnh Thị Tím (cán bộ Tập đo{n chăn nuôi CP Việt Nam, học khóa 461): 

Sau khi được tiếp nhận kiến thức về “PPLST”, dưới sự hướng dẫn và truyền đạt 

rất nhiệt tình của thầy Phan Dũng, giúp tôi hiểu biết hơn về thế n{o l{ tư duy s|ng 

tạo, thế n{o l{ đổi mới trong công việc, trong cuộc sống để đạt được những lợi ích tốt 

hơn so với trước: 

Em đang làm quen dần với môn học Phương ph|p luận sáng tạo, và áp dụng 

môn học vào chính công việc của mình. Hiện em đang công t|c tại Công ty cổ phần 

chăn nuôi CP Việt Nam - Chi nhánh đông lạnh Bàu Xéo thuộc bộ phận năng suất. Sự 

đổi mới v{ tư duy hệ thống cũng chính l{ điều m{ em t}m đắc nhất. Dưới đ}y l{ một 

ví dụ áp dụng PPLST: 

Trước cải tiến: 

Dụng cụ bóc vỏ tôm bao gồm hai dụng cụ là kim và móng. 

Trong quá trình làm việc, công nh}n thường làm mất kim v{ phương ph|p bóc 

vỏ 4 bước năng suất thấp (4,2 kg/người/h) 
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Sau cải tiến: 

Kết hợp kim và móng thành một dụng cụ bóc vỏ ( mỗi bộ phận vẫn giữ một phẩm 

chất cục bộ riêng), tránh mất kim trong quá trình sản xuất. Giảm c|c bước thừa 

trong quá trình bóc vỏ, từ 4 bước còn 3 bước 

Tăng năng suất 4,7kg/người/h 

Qua đó cho thấy, môn học này giúp ích rất nhiều trong công việc v{ đời sống của 

chúng ta. Môn học cần được tiếp thu, áp dụng và phát triển hơn nữa trong đời sống. 

Lợi ích: 

Tăng năng suất trong quá trình sản xuất 

Hạn chế sự mất mát dụng cụ 

Đảm bảo sức khỏe công nhân 

Bằng tâm huyết với nghề, thầy Phan Dũng đ~ rất nhiệt tình hướng dẫn cho học 

viên, giọng nói truyền cảm thu hút người nghe. Thần thái ung dung, nghiêm túc pha 

lẫn sự hiền hòa đ~ tạo nên không khí học sôi động cho học viên của mình. 

Mong ước rằng môn học này sẽ được phổ biến trong tất cả chi nhánh thuộc Tập 

đo{n CP để CP ngày càng phát triển vững mạnh 

Hy vọng đ}y sẽ là môn học cơ bản cho c|c trường đại học trong cả nước để các 

bạn sinh viên có thế nhận thấy được tầm quan trọng của môn học n{y, giúp ích được 

cho xã hội. 

 Phùng Anh Tuấn (cán bộ Tập đo{n chăn nuôi CP Việt Nam, học khóa 

461): 

Em chào thầy Phan Dũng! 

Em là học viên khóa Innovation TRIZ 461. Vị trí của em ở công ty l{ đảm nhiệm 

công việc: người quản lý năng lượng và TPM (Total Productive Maintenance) là bảo 

trì năng suất toàn diện với mọi người cùng tham gia. Trong khóa đ{o tạo TPM cũng 

có hoạt động về Kaizen (cải tiến). Em cũng đ~ được tiếp nhận một số kiến thức và 

làm Kaizen cho máy móc hoạt động tốt hơn tiền thân của nó. Nhưng thực sự thì em 

thấy mình chưa được đ{o tạo bài bản về tư duy hệ thống về c|ch nghĩ v{ c|ch tiếp 

cận vấn đề gặp phải. Nên khi gặp vấn đề phải suy nghĩ v{ l{m đi, l{m lại nhiều. Do 

vậy khi em được sếp cho em tham gia khóa học “Phương ph|p luận sáng tạo” em đ~ 

rất vui mừng. Hơn nữa khi nhận được lịch học Innovation trong 8 tháng liên tiếp. 

Mỗi tháng em từ Hải Dương v{o Đồng Nai học một ngày. Thì em hiểu tầm quan trọng 

của môn học, khi các sếp sắp xếp như vậy. 
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Mỗi ngày học em rất quý trọng từng phút và ghi âm lại các bài giảng để về nghe 

lại. Qua 7 ngày học về “PPLST”, em thấy nó là một môn học khoa học logic. Em đ~ 

tham gia đầy đủ các buổi học. Vì em hiểu rằng môn học không chỉ có ích với công việc 

của mình. Mà còn có thể áp dụng tất cả vấn đề gần gũi đơn giản nhất ngay cạnh 

mình. 

“PPLST”: để hiểu được và áp dụng liên tục có ích cho mình thì em cần thêm thời 

gian để vận dụng và tiếp thu thêm nữa. Song khóa học đem lại cho em c|ch suy nghĩ 

tư duy tích cực khác hẳn trước. “PPLST” giờ trở th{nh như kim chỉ nam cho cách 

nghĩ của em khi gặp bất kỳ vấn đề nào trong công việc và cuộc sống. Em thực sự 

thích thú với mỗi buổi học. Thầy luôn làm chúng em thấy hào hứng suy nghĩ với mỗi 

tình huống thầy đặt ra, trầm trồ và hiểu ra rất nhiều với mỗi đ|p |n của thầy. Thầy 

lấy ví dụ rất thực tế và gần gũi quanh ta. C|ch nghĩ cực kỳ rộng không hề có giới hạn. 

Trí tưởng tượng được phát huy cao. Mọi c|ch nghĩ vượt qua c|i thường có và cố hữu 

trong đầu, để thấy những cái mới, những cách giải quyết tốt nhất, “lời giải” tốt nhất. 

Cách “tư duy” đó ho{n to{n giúp chúng em khắc phục được tính ì tâm lý. 

V{ dưới đ}y l{ một ví dụ áp dụng “PPLST” v{o công việc của em. B{i to|n như 

sau: Nhà máy có bộ phận hấp chín đậu và ngô (bắp) có sử dụng quạt công suất lớn để 

làm mát nguyên liệu sau khi được hấp chín. Vấn đề gặp phải lượng gió quá lớn làm 

nguyên liệu không đạt. Sử dụng Dumper (van gió) hạn chế lượng gió. Nguyên liệu đạt 

nhưng gây bụi thổi ra ngoài. Em vận dụng ngay “PPLST” đúng phương ph|p “m{n 

hình 9 hệ” để ph}n tích. “Qu| khứ, hiện tại, tương lai”. Kết quả “tư duy hệ thống”, v{ 

“c|c quy luật phát triển hệ thống”. \p dụng “nguyên tắc liên tục t|c động có ích” (20) 

v{ “nguyên tắc vạn năng” (6) v{ “nguyên tắc đẳng thế” (12). Để giải quyết “m}u 

thuẫn vật lý” ở đ}y l{ đảm bảo lưu lượng gió >< không sử dụng dumper (vừa tốn 

điện, gây bụi ra ngo{i môi trường). 

Lời giải là lắp biến tần (tăng giảm tần số HZ) để tăng giảm tốc độ cho động cơ 

quạt gió. Không cần sử dụng dumper nữa, m{ lưu lượng gió vẫn đảm bảo. Kết quả 

đem lại: nguyên liệu đạt chất lượng, tiết kiệm 35% điện năng cho quạt, không có bụi 

ra ngoài môi trường, giảm thời gian điều chỉnh sensor dumper, làm việc hoàn toàn 

trên scada. Điều này tạo ra “tính mới” v{ “tính lợi ích” v{ trong “phạm vi áp dụng”. 

“Đổi mới” n{y tạo ra cái mới, hệ liên quan tiếp nhận cái mới n{y c|ch “đầy đủ”, “ổn 

định” v{ “bền vững” và hệ mới liên quan hoạt động tốt hơn trước. Từ đó tạo động lực 

để em sáng tạo hơn nữa trong công việc. 

Đến đ}y thì chúng em đ~ thấy được lợi ích rõ ràng của “PPLST” đối với mỗi 

người. Mong rằng nh{ nước quan tâm thực chất để phát triển môn “PPLST”. V{ 
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đưa“PPLST” l{ một môn học không thể thiếu trong cấp học từ bậc tiểu học. Để thế hệ 

sau tụi em được tiếp thu và áp dụng ngay từ khi hình th{nh tính c|ch “tư duy”. 

Không như thế hệ chúng em bây giờ mới được học và áp dụng. Hiện tại khi học xong 

khóa “PPLST” em đ~ được giao nhiệm vụ là truyền đạt lại cho toàn bộ anh (chị) em 

công ty về môn học “PPLST”. Để ai cũng l{ một nhân tố “s|ng tạo”. 

 Đỗ Anh Tuấn (cán bộ Tập đo{n chăn nuôi CP Việt Nam, học khóa 461): 

Kính thưa: Thầy Phan Dũng 

Em đang l{m việc tại Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam tại bộ phận quản 

lý. Trong thời gian vừa qua được tham gia lớp đ{o tạo “phương ph|p luận sáng tạo 

v{ đổi mới” do thầy Phan Dũng trực tiếp giảng dạy. Bản th}n trước nay chưa bao giờ 

được học qua v{ chưa có kh|i niệm về phương ph|p luận sáng tạo l{ gì. Nhưng khi 

được nghe thầy giảng bài từ buổi học đầu tiên em đ~ như vỡ lòng và dần hiểu ra vấn 

đề và thấy được rằng sự nhìn nhận vấn đề của mình được mở rộng hơn v{ nhìn sự 

vật hiện tượng dưới con mắt kh|c hơn. Thông qua sự hướng dẫn, những bài giảng, 

sự chỉ bảo tận tình của thầy em đ~ nhận thức và hiểu được các nhu cầu c| nh}n đó l{ 

các nhu cầu sinh học, các nhu cầu xã hội, các nhu cầu nhận thức, thông qua việc nhận 

thức được các nhu cầu n{y đ~ giúp em vận dụng nó vào trong thực tiễn của bản 

thân, của tập thể, của xã hội. Tuy rằng nó chưa thể đầy đủ, chính xác và còn rất nhiều 

hạn chế cần phải học hỏi và cố gắng rất, rất và rất nhiều nữa. Tuy nhiên em cũng 

hiểu được thế nào là xúc cảm âm, xúc cảm dương. Biết c|ch x|c định được nhu cầu 

cá nh}n, khơi dậy được suy nghĩ, tư duy logic để tạo cho bản th}n, gia đình cũng như 

nhân viên cấp dưới hình th{nh nên c|c thói quen h{nh động tương ứng, phát triển 

khả năng điều khiển của tư duy c|c nhu cầu, xúc cảm, thói quen v{ h{nh động. Thông 

qua đó để n}ng cao, tăng tính nhạy bén của tư duy. 

Một điều rất quan trọng là thầy đ~ giúp em hiểu rõ về tính ỳ của tâm lý và các 

nguyên nhân ảnh hưởng đến tính ì và cách khắc phục tính ì tâm lý. Thông qua các bài 

giảng của thầy đ~ giúp em hiểu được phép biện chứng v{ tư duy biện chứng. 

Trước đ}y khi chưa biết về môn “phương ph|p luận sáng tạo v{ đổi mới” thì việc 

giải quyết vấn đề của em theo một hướng duy nhất mà sau này mới được biết đó l{ 

phép thử v{ sai. Khi được học mới thấy rằng có nhiều phương ph|p kh|c hiệu quả 

hơn. Với 40 nguyên tắc thủ thuật của TRIZ m{ em đ~ được học giúp em giải quyết 

được các vấn đề một cách khoa học và hiệu quả hơn, rút gọn được thời gian cũng 

như sức lực so với trước đ}y. 

Với c|c phương ph|p tích cực hóa tư duy v{ sự giảng dạy nhiệt tình, thật dễ hiểu 

của thầy đ~ cho em hiểu và phần n{o đ~ giải được các bài toán của cuộc sống và 
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công việc. Thông qua phương ph|p ph}n tích hình th|i giúp em hiểu và có thể thiết 

lập được những đối tượng có những tính năng kết hợp và lai tạo với nhau, tạo sự 

khác biệt của c|c đối tượng , giúp cho em có nhiều ý tưởng mới 

Thưa thầy để kể hết được những gì m{ em đ~ (ngộ) ra ở khóa học thì không thể 

kể hết. Còn có rất nhiều kiến thức bổ ích thực tiễn mà thầy Phan Dũng đ~ truyền đạt 

cho chính bản th}n em cũng như những bạn thành viên khác trong khóa 461. Xin 

được c|m ơn thầy ! 

Thầy ạ ! một đất nước như chúng ta hiện nay thì một bộ môn khoa học của 

những môn khoa học như TRIZ thế n{y m{ chưa được quan t}m đúng mức, l{ điều 

hết sức đ|ng buồn cho mỗi chúng ta. Nhưng một đất nước muốn phát triển kịp với 

thế giới thì bộ môn này cần được phát triển v{ quan t}m đúng mức. Em tin tưởng 

rằng rồi đến một lúc n{o đấy sẽ được quan t}m đúng mức và hy vọng rằng mỗi 

người dân Việt Nam đều được như em v{ c|c bạn khóa 461 đều được học bộ môn 

của thầy PHAN DŨNG. Em kính chúc thầy có đủ sức khỏe, lòng nhiệt huyết v{ trường 

thọ để giữ m~i được ngọn lửa tâm huyết mà cả cuộc đời của thầy đ~, đang v{ sẽ theo 

đuổi với bộ môn khoa học của mình. 

Trân trọng kính chào thầy. 

 Nguyễn Ngọc Lâm (cán bộ công nghệ thông tin của công ty, học khóa 

474): 

Đ}y l{ một trong những khóa học rất hữu ích đối với c| nh}n người viết. Người 

viết đang thực hiện một dự án khởi nghiệp về thương mại điện tử. Tuy nhiên, cá 

nh}n người viết xuất phát từ người làm việc trong ngành công nghệ thông tin, nên 

thực hiện dự án theo cách nhìn của một lập trình viên. Trong khi đó, để dự án này 

thành công thì cần phải có kiến thức tổng hợp của nhiều ng{nh kh|c như: marketing, 

bussiness, b|n h{ng... Người viết biết mình thiếu kiến thức nên quyết tâm loại bỏ tính 

ì bản thân và bỏ ra gần hai năm để đi tìm hiểu kiến thức trên nhiều lĩnh vực kh|c như 

cách quản lý nguồn lực của bussiness, cách lập kế hoạch, điều khiển, giám sát, kiểm 

tra… Phương ph|p tiếp cận lúc này của người viết chủ yếu là thử v{ sai. Người viết 

cũng biết thử v{ sai l{ phương ph|p tốn chi phí nhiều nhất trong c|c phương ph|p, 

nhưng không biết phương ph|p n{o kh|c ngo{i phương ph|p n{y khi người viết 

muốn giải quyết vấn đề mà không phải trong lĩnh vực mình. Chính vì vậy, dù cố nỗ 

lực, có quyết tâm, có mục đích rõ r{ng nhưng kết quả m{ người viết nhận được là 

một lượng kiến thức không đầy đủ, mang tính chắp vá và rất rời rạc. Người viết 

không thế biến nó thành tri thức riêng của mình để áp dụng vào thực tế vì nó quá rời 

rạc, không thống nhất với nhau, đôi lúc nó còn m}u thuẫn với nhau. Biết là vậy, 
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nhưng vấn đề là làm sao giải quyết nó một cách triệt để bằng một phương ph|p kh|c 

có khoa học lại là một chuyện kh|c. Người viết đ~ rất nhiều lần cố gắng đi tìm 

phương ph|p đó nhưng vô vọng. 

Vào một buổi chiều cuối th|ng 04/2016, trong lúc đọc tin tức trên b|o Lao Động 

thì có đọc bài viết nói về Thầy Phan Dũng, người viết đ~ tìm hiểu thêm thông tin về 

Thầy và có một thông tin rất bổ ích cho người viết đó l{ Thầy làm việc tại Trung tâm 

Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật (viết tắt là TSK), trực thuộc Trường đại học khoa học tự 

nhiên. Thật sự đến đ}y, người viết quá bất ngờ rằng tại Việt Nam chúng ta không 

những đ~ đ{o tạo hẳn một môn về sáng tạo m{ còn đ~ dạy gần hơn 35 năm. Một bất 

ngờ nữa là người viết đ~ từng là cựu sinh viên, cựu học viên của Trường đại học 

khoa học tự nhiên mà không biết trong Trường của mình có đ{o tạo về sáng tạo. Tuy 

rất mừng rỡ vì đ~ tìm ra phương ph|p mình cần tìm, nhưng người viết vẫn nghi ngờ 

vì hiện nay nước ta, một số người đang “lạm dụng” qu| nhiều về từ ngữ như s|ng 

tạo, đổi mới trong tư duy... Nhưng bản thân họ vẫn chưa hiểu nó thực sự là gì và cái 

người viết cần là cần phương ph|p để đạt được c|ch suy nghĩ s|ng tạo, tư duy s|ng 

tạo trên nhiều lĩnh vực, chứ không phải là lợi ích nó là gì và kinh nghiệm của người 

giảng dạy truyền đạt lại. 

Người viết bắt đầu, tìm hiểu thêm thông tin về chương trình khóa học Phương 

pháp luận sáng tạo, người viết quá vui mừng rằng đ}y đúng l{ phương ph|p mình 

cần và quyết t}m đăng ký tham gia khóa học. Người viết đăng ký nhưng đến 10 ngày 

sau thì mới học buổi đầu tiên. Không thể chờ l}u hơn nữa, người viết đ~ chạy đi mua 

10 cuốn sách của Thầy Phan Dũng để đọc trước và thông qua các cuốn sách Thầy 

viết, sự hoài nghi về chương trình phương ph|p luận sáng tạo của Thầy đ~ không 

còn tồn tại trong người viết nữa. 

Sau hơn hai th|ng tham gia khóa học, người viết khẳng định rằng đ}y l{ một 

trong những chương trình đ{o tạo hay nhất m{ người viết được học vì nó mang tính 

thực tế rất cao. Nó dạy cho người viết c|ch suy nghĩ, c|ch x|c định các vấn đề, cách 

hiểu các vấn đề và cách giải quyết vấn đề một cách triệt để, có phương ph|p dựa trên 

cơ sở khoa học. Điều t}m đắc nhất m{ người viết nhận được l{ giúp người viết có thể 

tiếp cận dự án khởi nghiệp của mình thông qua tính hệ thống, có thể dùng màn hình 

9 hệ để dự đo|n về xu hướng tương lai, để có chiến lược cho dự |n v{ giúp người viết 

có thể hệ thống lại những kiến thức m{ người viết tìm hiểu được trước đ}y. Đến đ}y, 

người viết chỉ muốn nói lên hai từ l{ “gi| như” vì gi| như người viết biết sớm thì 

người viết đ~ có phương ph|p để phát triển dự án của mình nhanh hơn v{ cơ hội 

kinh doanh của dự |n đ~ mở rộng hơn b}y giờ. Tuy nhiên, thà muộn còn hơn không. 

Thay cho lời kết, người viết xin chân thành cảm ơn c|c Thầy ở Trung tâm sáng tạo 
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TSK. 

 Võ Văn Anh T{i (c|n bộ quản lý, Công ty vàng bạc đ| quý Phú Nhuận 

(PNJ), học khóa 475): 

Kính thưa Thầy Phan Dũng 

“Đến hôm nay học Phương Ph|p Luận” em nhận thấy rằng từ khi mới bắt đầu 

“môn học sáng tạo” thì những điều ta l{m trước đ}y thật sự là những quyết định vội 

vã, thiếu “tư duy” thiếu xem xét trước sau. Cứ như vậy thì em đ~ luôn gặp nhiều khó 

khăn đi giải quyết hậu quả của lời giải quyết vấn đề. Đó l{ sự “trả gi|”. 

Em là một nhân viên làm vị trí quản lý, làm tại Xí nghiệp nữ trang PNJ. Trước 

đ}y, em cũng chưa từng được học các môn học tương tự như đ~ học ở Thầy Phan 

Dũng. V{ giờ đ}y, em đ~ có thêm một lượng kiến thức có thể tư duy c|c hiện tượng, 

vấn đề xung quanh ta theo phương ph|p v{ dùng cả những ngôn ngữ của Phương 

pháp luận để có thể giải thích “tính đổi mới” v{ sự chuyển đổi có được “đầy đủ, ổn 

định và bền vững”. Qua đó, em có thể thực hiện việc tư duy s|ng tạo một c|ch đầy đủ 

theo c|c bước của qui trình m{ được Thầy hướng dẫn. Như vậy, em thấy công việc 

sáng tạo sẽ được ổn định, không bị t|c động bởi các nguyên nhân ngoài phạm vi áp 

dụng và có thể áp dụng một cách bền vững. 

Từ khi em học môn học n{y, em luôn nghĩ đến mọi sự việc xảy ra được đưa v{o 

hệ “chín m{n hình” để phân tích, tìm nguyên nhân và có một quyết định tốt hơn trong 

công việc. Đối với các công việc được xem là sáng tạo ra những cách thức thực hiện, 

qui trình sản xuất, sáng tạo tư duy công nghệ, tư duy đổi mới, em đều tham chiếu các 

thủ thuật cơ bản trong “Sổ tay sáng tạo”. 

Với em, môn này cần được phát triển rộng r~i hơn v{ cụ thể hóa hơn cho c|c lớp 

trẻ từ học sinh PTTH. Vì từ lúc mới mới lọt lòng, sức tư duy tiếp nhận còn rất mạnh 

mẽ. 

Giải thích các sự vật theo quan sát và chấp nhận trong suy nghĩ. Như vậy, khi 

chúng được định hướng cần phải được tư duy đúng đắn thì sau này lớn lên sẽ có 

những h{nh động luôn được kiểm soát và luôn mang tính tích cực, đổi mới. Thời gian 

n{y, cũng l{ lúc x}y dựng nền tảng để học sinh tiếp đó ph|t triển trong môi trường 

đại học, học tập nghiên cứu, học ứng dụng, học sáng tạo. Sau này, xã hội sẽ có một 

thế hệ tích cực, tư duy đổi mới, luôn tiến lên phát triển trong thời đại kinh tế và khoa 

học tiến bộ. 

Với Thầy Phan Dũng, gi|o trình cung cấp rất đầy đủ cho học viên, các vấn đề 

được nêu ra Thầy luôn có 2 đến 3 thí dụ để dẫn dắt học viên hiểu bài. Kiến thức của 
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Thầy thật là uyên bác. Tất cả các vấn đề Thầy nêu ra không giới hạn các lãnh vực 

ngành nghề, xã hội, kinh tế, chính trị,.. Rất mong được học với Thầy một lần nữa với 

những bài giảng súc tích v{ được trao đổi thực hành tích cực và hoạt động nhóm 

nhiều hơn về những vấn đề phát sinh trong công việc hiện tại. Với nguyện vọng của 

em l{ được phổ cập môn học này cho các nhân viên quản lý từ nhóm nhỏ, chuyên viên 

kỹ thuật, nghiên cứu v{ cũng như to{n thể CBCNV khác của Gia đình PNJ thực hiện 

theo Giá Trị Cốt Lõi “Đổi mới, Sáng tạo”. 

 Nguyễn Quang Trung (cán bộ quản lý công ty PNJ, học khóa 475): 

Trong những kiến thức môn Phương ph|p luận sáng tạo được tiếp cận và cập 

nhật, tôi t}m đắc nhất với “từ nhu cầu đến h{nh động và ngược lại”. Điều n{y đ~ giúp 

tôi vận dụng rất nhiều vào cuộc sống lẫn công việc. Trước đ}y, để con cái hay nhân 

viên mình h{nh động, tôi thường ra những mệnh lệnh, |p đặt mà không quan tâm 

đến cảm xúc của đối tượng bị t|c động khi ra mệnh lệnh. Sau khi tiếp cận với kiến 

thức này từ khóa học tôi đ~ chú trọng hơn đến việc khơi dậy cảm xúc trong mỗi cá 

nhân, giúp họ duy trì những cảm xúc tích cực, từ đó họ sẽ tự nguyện trong việc thực 

hiện h{nh động của mình. 

Ví dụ như con trai tôi rất sợ nước và không thích học hỏi. Trước đ}y tôi đ~ thất 

bại trong việc bắt cháu học bơi. Tuy nhiên qua sự kiện 9 học sinh chết đuối ở Quảng 

Ng~i, tôi đ~ khơi dậy cảm xúc ở cháu bằng c|ch liên tưởng, tưởng tượng nếu ở trong 

hoàn cảnh đó thì ch|u sẽ như thế nào? Từ đó ch|u nhận ra rằng việc bơi giỏi thì sẽ 

giúp bảo vệ mình và còn có thể cứu bạn của mình. Hiện nay ch|u đ~ có thể bơi lội rất 

tốt. 

Những điều đ~ v{ đang |p dụng những điều đ~ được thầy Phan Dũng dạy cho 

bản thân và những người xung quanh: 

+ Tạo cảm xúc để dẫn đến mong muốn h{nh động 

+ Xây dựng tinh thần tích cực trong sáng tạo, đổi mới 

+ Khi gặp một vấn đề cụ thể thường khái quát hóa thành một phương ph|p v{ 

quy luật v{ ngược lại áp dụng những phương ph|p v{ quy luật để giải quyết bài toán 

cụ thể. 

+ Luôn khắc phục tính ì của tâm lý và hệ thống. 

+ Luôn xem xét 9 màn hình của “ngôi nh{ hệ” cho c|c b{i to|n cần giải. 

+ Vận dụng c|c phương ph|p tích cực hóa tư duy 

* PPLST là môn học giúp nâng cao hoạt động đổi mới sáng tạo, nếu được áp 
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dụng một cách rộng rãi trong phạm vi hệ thống đ{o tạo của quốc gia sẽ là tiền đề tạo 

ra sự đổi mới, phát triển của đất nước. 

* Tất cả mọi đối tượng đều có thể học 

* Nếu bắt đầu ngay từ lứa tuổi cấp 1, tạo thành một thói quen từ đó hình th{nh 

tính c|ch luôn tư duy đổi mới của mỗi cá nhân. 

* Cá nhân sẽ giới thiệu khóa học tới bạn bè v{ người th}n để có cơ hội tham gia 

học tập tiếp cận khóa học. 

- Áp dụng những kiến thức đ~ học vào công việc và cuộc sống cho bản thân và 

những người xung quanh. 

 Phạm Trọng Tuyên (cán bộ quản lý công ty PNJ, học khóa 475): 

Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta gặp rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, có 

những vấn đề trong tình huống bất ngờ quan trọng cần phải ra quyết định nhanh, 

đúng. Nếu chậm sẽ mất cơ hội, và giải quyết sai ta phải trả gi|. Thường trước đ}y thì 

tôi giải quyết vấn đề dựa theo thói quen, kinh nghiệm, kiến thức sẵn có và thông tin 

qua sách vở, mạng Internet, bạn bè, đồng nghiệp, tìm hiểu thực tế v.v... Đôi khi gặp 

vấn đề khó tôi mất rất nhiều thời gian suy nghĩ m{ không biết rằng có một công cụ 

mạnh chỉ đường, song hành cùng trong hành trình cuộc đời của chúng ta giúp chúng 

ta giải quyết tốt vấn đề v{ đưa ra giải pháp nhanh hiệu quả, đó l{ môn học PPLST. 

Từ khi tiếp cận môn học nầy qua 6 ngày học tại công ty do thầy Phan Dũng dạy, 

bản thân tôi rút ra một số kiến thức: 

1/ Từ các tình huống vấn đề xuất phát tại cùng một thời gian buộc tôi phải chọn 

ra được tình huống vấn đề xuất ph|t ưu tiên cần giải quyết trước (nguyên tắc tách 

khỏi). Trong phổ các bài toán: phân tích, chọn lọc tìm ra bài toán cụ thể đúng cần 

giải. 

2/Hiểu b{i to|n theo tôi đ}y l{ mắt xích quan trọng nhất, có 5 mức độ hiểu: mức 

định nghĩa, mức ngữ pháp, mức nghĩa, mức giá trị, mức giá trị kèm theo xúc cảm. Tôi 

rất thích 5 mức độ hiểu vì nếu hiểu sai sẽ dẫn ta đi đến lời giải sai tùy tính chất của 

bài toán mà ta phải trả giá. 

3/Khắc phục tính ì tâm lý vì tính ì tâm lý nó dẫn dắt ta suy nghĩ về hướng quen 

thuộc đ~ biết, cản trở ta đi đến cái mới. Về tính ì, nhất là tính ì tâm lý thiếu, nhiều 

người thường hay vấp phải trong đó có bản thân tôi vì tôi không xét thêm các chiều 

suy nghĩ kh|c. 

4/Tư duy hệ thống phải luôn chú ý đến tính hệ thống, các yếu tố, các mối liên kết, 
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sự lan tỏa, 9 màn hình, chiều xem xét.... Nếu không sẽ trả giá (bằng chứng địa 

phương n}ng đường chống ngập ảnh hưởng đến nhà dân phải nâng theo) 

5/ Luôn nhớ rằng lời giải bài toán tốt nhất là bài toán chẳng những tốt cho các 

hệ liên quan m{ còn đối với môi trường. 

6/ Tôi rất t}m đắc thành phẩm áp dụng vào thực tế khả thi, chỉ khi nào hệ thực 

tế tiếp nhận thành phẩm đó một c|ch đầy đủ, ổn định và bền vững. 

7/ Giải quyết mâu thuẫn kỹ thuật với ứng dụng của 40 thủ thuật. 

- Với kiến thức môn PPLST tiếp thu trong 6 ngày học môn học nầy đ~ đem lại cho 

tôi trước hết là sự tự tin trong công việc, cuộc sống. Nó trang bị cho tôi phương ph|p 

luận đ}u l{ mục đích chính vấn đề cần giải quyết, khi cần giải quyết vấn đề và ra 

quyết định, mà không phải trả gi| như theo lối suy nghĩ của phương ph|p thử và sai. 

Môn học nầy nó l{m tăng tính nhạy bén của tư duy rất tốt khi tiếp nhận hàng 

loạt các thông tin trong ngày. Ta biết cách sàng lọc ra những thông tin cần thiết theo 

thứ tự ưu tiên. 

Theo tôi môn học nầy cần bắt đầu học từ cấp 2 nhưng phải xây dựng chương 

trình dạy cho phù hợp với kiến thức của từng cấp thì nó sẽ mang lại kiến thức tư duy 

sắc bén cho các em. 

 Võ Thanh Uy (cán bộ quản lý Công ty PNJ, học khóa 475): 

Ngày nhận được lịch học môn phương ph|p luận sáng tạo (PPLST) trong đầu tôi 

tưởng tượng đến nội dung khóa học l{ hướng dẫn cho mọi người những phương 

pháp nhằm mục đích s|ng tạo ra những tác phẩm văn học, nghệ thuật mới và những 

phương ph|p để suy nghĩ, h{nh động mới. Từ “mới” được hiểu theo định nghĩa l{ 

một c|i gì đó lạ, chưa có trước đ}y ở môi trường xung quanh của mỗi người. Một 

định nghĩa về “c|i mới” chỉ được hiểu đơn giản như vậy nên tôi cảm thấy không thu 

hút vào lớp học. Bởi con người tôi là kỹ thuật, là giải pháp, là nguyên tắc nên hướng 

đến khả năng ph}n tích một cách tổng quát và chi tiết tận cùng các hoạt động, là có 

thể làm tốt công việc hiện tại, cùng với tinh thần trách nhiệm, là sẽ tiếp tục góp phần 

cho sự phát triển bền vững của Công ty PNJ. Với tính ì t}m lý đó, tôi cũng không có 

nhu cầu và xúc cảm để dẫn đến h{nh động tìm hiểu trước thông tin và nội dung của 

khóa học để chuẩn bị tốt cho khóa học. 

Ng{y đầu tiên đến lớp với tâm lý không háo hức, không mong đợi sẽ góp nhặt 

được nhiều cho cuộc sống gia đình v{ công việc. Tôi chỉ đơn giản đến lớp tham gia để 

hoàn thành nhiệm vụ được giao và quyền lợi được cho. Sau mười lăm phút đầu tiên 

của lớp học, tôi đ~ nhận ra phương ph|p l{m việc của Thầy Phan Dũng và môn học 
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đầy tính chất khoa học và hàn lâm. Mọi sự việc dù nhỏ nhất cũng được định nghĩa rõ 

ràng, chặt chẽ và dễ d{ng được thống nhất với mọi thành viên trong lớp học để tránh 

nhầm lẫn do tư duy mặc định khác nhau ở mỗi người. Ví dụ: quyển sách có bìa màu 

v{ng sau đ}y được gọi tắt l{ “quyển s|ch v{ng”, quyển sách có bìa màu hồng được 

gọi tắt l{ “quyển sách hồng”,... Đối với tôi, việc định nghĩa rõ r{ng, chặt chẽ đi đến 

đồng thuận thống nhất l{ điều hết sức quan trọng trong quá trình giao tiếp. Nếu 

không chú ý thì đ}y chính l{ cản trở to lớn quá trình giao tiếp để được tiếp nhận một 

c|ch đầy đủ, ổn định và bền vững. Theo cái nhìn của tôi, sự tinh tế để tìm thấy khả 

năng xảy ra khác biệt trong một sự việc càng nhỏ thì càng có khả năng giải quyết vấn 

đề to lớn. Tôi bắt đầu chú ý và tập trung vào cách làm việc của Thầy và môn PPLST 

để có thể hiểu được nhiều nhất có thể trong khả năng của mình. 

Tôi bắt đầu hấp dẫn và háo hức tiếp cận với một loạt những khái niệm m{ trước 

đ}y mình còn hiểu đơn giản v{ không đầy đủ. Khởi đầu là khái niệm “s|ng tạo”, bản 

thân tôi chỉ hiểu định nghĩa l{ tính mới nhưng không nghĩ v{ không ph}n tích đến 

tính ích lợi của đối tượng. Khi phân tích tính ích lợi, tôi lại thấu hiểu khi được dẫn 

dắt đến khái niệm phạm vi áp dụng của đối tượng. Tính ích lợi cũng có phạm vi áp 

dụng, ngoài phạm vi áp dụng thì lợi có thể biến thành hại, đúng có thể biến thành sai, 

mạnh có thể biến thành yếu v{ ưu điểm có thể th{nh nhược điểm. Khái niệm “đổi 

mới” được hiểu một cách trọn vẹn hơn, không chỉ là quá trình thực hiện tạo ra cái 

mới để áp dụng vào hệ thực tiễn mà còn thỏa điều kiện, hệ liên quan tiếp nhận cái 

mới đó một c|ch đầy đủ, ổn định và bền vững. Từ định nghĩa cho đến cách hiểu trọn 

vẹn dường như cho mọi người tỏ tường hơn, thuyết phục hơn v{ thống nhất hơn. 

Thống nhất để bắt đầu một cuộc hành trình mới, hành trình giải các bài toán và ra 

các quyết định trong cuộc sống của mỗi người để biến đời từ bể khổ thành bớt khổ, 

phần sướng tăng lên v{ trở thành bể hạnh phúc. 

Sau những ng{y đầu tiên đến lớp tôi đ~ hiểu, nghiên cứu môn phương ph|p luận 

sáng tạo không chỉ l{ đi tìm c|c quy luật sáng tạo m{ còn đi tìm cội nguồn của quá 

trình tư duy dẫn đến h{nh động giải quyết các vấn đề và ra quyết định. Phương ph|p 

luận sáng tạo dựa trên phép biện chứng v{ tư duy biện chứng của triết học và các 

quy luật chung nhất về sự phát triển trong cả ba lĩnh vực: tự nhiên, xã hội v{ tư duy 

để giải quyết vấn đề “thắt cổ chai” v{ việc chuyển từ thời đại thông tin sang thời đại 

tri thức l{ bước phát triển tất yếu. Tôi tin rằng nếu luyện tập theo phương ph|p luận 

sáng tạo sẽ giúp tôi có khả năng tăng tính nhạy bén của tư duy, khả năng liên tưởng 

và khả năng tưởng tượng của mình, đồng thời khắc phục được tính ì tâm lý lâu nay 

như l{ cố hữu trong tôi. 

Trong suốt khóa học phương ph|p luận sáng tạo, tôi tiếp cận và hiểu rõ hơn 
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những kiến thức mà lâu nay biết một c|ch chưa đầy đủ. Tôi đặc biệt quan tâm và 

thích thú với khái niệm tư duy hệ thống, không gian hệ thống và 9N hệ, hay gọi tắt là 

màn hình 9 hệ. Lâu nay tôi vẫn nghe và sử dụng thuật ngữ tư duy hệ thống để diễn 

đạt tư duy mang tính logic có qu| trình l{ một chuỗi từ khởi nguồn đến lúc kết thúc 

một sự việc, nhưng chưa mang tính kh|i qu|t cao hơn như m{n hình 9 hệ. Với công 

cụ màn hình 9 hệ, tôi thấy có điều mới mẻ trong tư duy v{ tìm lời giải các bài toán 

trong cuộc sống một c|ch đầy đủ và trọn vẹn hơn, thỏa m~n “điều 19” cho c|c hệ liên 

quan. Tôi thấy mình như mới mẻ hơn, mới mẻ trong cách nhìn cuộc sống và hệ xung 

quanh, mới mẻ trong tiếp xúc với đồng nghiệp v{ người thân, mới hơn trong c|ch ra 

các quyết định khi có vấn đề cần giải quyết. Tôi tin rằng bản thân tôi và các anh, chị 

tham gia khóa học trọn vẹn, sẽ có nhiều điều mới mẻ từ bên trong để làm mới mình, 

để làm mới mối quan hệ với đồng nghiệp v{ người th}n yêu, để làm mới những 

phương c|ch ứng xử tích cực với những vấn đề cũ v{ mới trong cuộc sống, công việc 

của mỗi người. 

Trong các buổi làm việc, với kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm truyền giảng, 

Thầy Phan Dũng giúp tôi có thể hiểu được nhiều vấn để tổng quát, phạm vi rộng, khó 

hiểu và khó áp dụng bằng các ví dụ hết sức thực tiễn đời thường, ngay bên cạnh cuộc 

sống hàng ngày của tôi. Các ví dụ được gom nhặt hết sức phong phú v{ đa dạng 

nhiều mức độ, từ đơn giản đến phức tạp, từ đời sống sinh hoạt thường nhật đến khoa 

học-kỹ thuật chuyên sâu, từ lĩnh vực tự nhiên, xã hội cho đến tư duy trừu tượng. 

Chính sự đa dạng, phong phú của những dẫn chứng thực tiễn đ~ giúp tôi có niềm tin 

mạnh mẽ rằng có thể vận dụng môn PPLST vào mọi lĩnh vực của đời sống, tìm ra mọi 

vấn đề cần phải giải quyết và tìm ra các lời giải thỏa “điều 19” cho từng bài toán cụ 

thể. Từ đó cuộc sống tốt đẹp cho bản th}n, gia đình v{ x~ hội l{ điều tất yếu. 

Sau khi hoàn tất khóa học căn bản, tôi có ước mong môn Phương ph|p luận sáng 

tạo sớm được đưa v{o chương trình giảng dạy chính thức v{ được phổ cập từ lớp 

phổ thông trung học và bậc đại học để nhiều người, nhiều thế hệ con cháu sớm được 

tiếp cận, để làm hành trang cốt yếu cho việc xây dựng sự nghiệp và cuộc sống hạnh 

phúc cho bản thân, gia đình v{ x~ hội. Bản thân tôi sẽ quảng bá, giới thiệu môn khoa 

học n{y đến cho những người thân, những người đồng nghiệp và những người bạn 

bè để đem lại ích lợi trong cuộc sống cho họ và góp phần phát triển môn khoa học 

này. 

Kính chúc Thầy Phan Dũng v{ TSK sức khỏe và nối tiếp những thành công trong 

công cuộc truyền giảng kiến thức và kinh nghiệm của mình cho nhiều người, nhiều 

thế hệ con cháu Việt Nam, để ngày càng có nhiều ngôi nhà hệ được xây dựng mới 

hơn, to hơn, đẹp hơn. Hơn! Hơn! Hơn! 
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 Nguyễn Vinh Hiển (marketing công ty, học khóa 480): 

- Khi có vấn đề (trong cuộc sống & công việc) phát sinh thì tôi luôn giữ được sự 

bình tĩnh để đón nhận, mà không bị bối rối như trước khi học Phương ph|p luận 

sáng tạo và từng bước phân tích vấn đề một cách chi tiết, để từ đó tìm ra c|ch giải 

quyết vấn đề như thế n{o v{ đ}u l{ vấn đề tôi cần phải ưu tiên giải quyết trước. 

- Giúp tôi tự tin rằng vấn đề tôi gặp phải chắc chắn sẽ có cách giải quyết chứ 

không như trước đ}y khi có vấn đề xảy ra thì tôi thường bi quan là vấn đề này quá 

khó nên sẽ rất khó giải quyết được. 

- Tuy l{ người l{m trong lĩnh vực marketing luôn đòi hỏi sự sáng tạo, nhưng 

định nghĩa của từ sáng tạo trong tôi vẫn chỉ l{ l{m c|i gì đó mới và lạ. Đến nay thì tôi 

đ~ hiểu được nó một c|ch đầy đủ và rõ ràng nhất. 

- Hiện nay, tôi đang x}y dựng trang web về kết nối doanh nghiệp trong và ngoài 

nước. Với mong muốn trở thành một kênh thông tin để giúp doanh nghiệp có thể tìm 

kiếm nhau dễ d{ng hơn. Tôi đ~ |p dụng một phần n{o đó của môn học này vào trong 

sản phẩm mà tôi đang l{m. 

- Đối với bạn bè, thì có một sự trùng hợp ngẫu nhiên là hiện nay tôi có hai người 

bạn đang gặp những trở ngại trong việc kinh doanh và tình cảm. Một trong hai 

người n{y đòi tự tử vì không chịu được áp lực trong việc này. Tôi đ~ dùng những 

kiến thức trong môn học để giúp họ nhận ra được việc họ suy nghĩ tiêu cực như vậy 

là hoàn toàn sai lầm. 

- Để phát triển môn học này ở nước ta, trước hết chúng ta phải cho càng nhiều 

người biết đến nó càng tốt, đặc biệt là phụ huynh học sinh vì họ chính l{ người sẽ tác 

động v{ định hướng cho con của mình. 

- Môn học n{y nên được dạy cho tất cả mọi người, vì nó không đơn thuần chỉ áp 

dụng trong công việc kinh doanh hay sản xuất, mà nó còn rất có ích trong việc giải 

quyết các vấn đề luôn xảy ra trong cuộc sống v{ đưa ra những quyết định đúng đắn 

nhất. Điều quan trọng nữa là môn học lại giúp cho họ trở thành những người sống có 

T}m v{ có Đức hơn 

- Nên bắt đầu vào học kỳ 2 của lớp 10, và kéo dài môn học cho đến hết năm 12. Vì 

đ}y l{ lứa tuổi đang trưởng thành, cần sự định hướng nghề nghiệp cho bản thân. 

- Vì l{ người l{m trong lĩnh vực marketing, tôi sẽ tận dụng các công cụ mạng xã 

hội v{ c|c cơ hội gặp gỡ bạn bè, đối t|c để giới thiệu về môn học này. Ngoài ra khi 

Trung tâm cần thì tôi vẫn có thể đóng góp ý tưởng của mình để mang môn học này 

cho nhiều người biết. 
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- Tôi nhận được thông tin chiêu sinh lớp học qua một người bạn, v{ được người 

bạn nói rằng lớp học n{y hay v{ tôi đ~ tin bạn của mình nên đăng ký tham gia. V{ 

đến giờ này thì tôi hoàn toàn biết ơn bạn của mình, và tin rằng quyết định của tôi 

ho{n to{n đúng. 

 Nguyễn Tấn Thương (kỹ sư Công ty Kimberly-Clark Việt Nam, học khóa 

453): 

Sau khi học xong khóa sơ cấp, em đ~ học được nhiều kiến thức mới cả về cách 

suy nghĩ v{ nhận thức: 

- Lần đầu tiên em biết được cách thức định hướng suy nghĩ để giải quyết vấn đề 

thay vì phương ph|p thử và sai hoặc dựa trên kinh nghiệm cũ như trước đ}y. Nó 

giúp em chủ động định hướng suy nghĩ để tìm ra lời giải cho những vấn đề trong 

cuộc sống và công việc, thay vì phải bó tay khi gặp những vấn đề phức tạp mà không 

biết cách giải quyết. 

- Qua các bài giảng, các áp dụng của chính các thầy khi dùng những tri thức của 

Phương ph|p luận sáng tạo v{o c|c lĩnh vực khác nhau của cuộc sống, ngoài các bài 

toán kỹ thuật, em thấy được sức mạnh quá lớn của môn học này. 

- Cũng qua những bài học n{y em đ~ nhận ra được rằng trước đ}y mình thường 

để cho cảm xúc chi phối trong giải quyết vấn đề ra quyết định. Nhờ môn học này em 

đ~ biết được rằng mình hoàn toàn có thể điều khiển lại cảm xúc bằng chính tư duy để 

biết, đ}u l{ h{nh động đúng. Nó giúp em cảm thấy cuộc sống đơn giản hơn, đưa ra 

những quyết định đúng m{ mình cảm thấy không phải hối tiếc, giảm được những 

đau đầu không cần thiết khi phải phân vân về điều gì đó. 

- Qua những buổi học với các thầy, cách các thầy giải thích và vận dụng, cũng 

như qua c|ch trình b{y của thầy Phan Dũng trong 10 cuốn “ S|ng tạo v{ đổi mới”, 

em thấy được giá trị quá lớn của môn học này, giá trị khái quát cao của c|c phương 

ph|p được đưa ra để giải quyết c|c b{i to|n. Em đang thực tập và áp dụng các 

hướng dẫn của các thầy, tuy chỉ mới là những thực tập đơn giản nhưng em cũng cảm 

thấy hiệu quả khá tốt. Cụ thể như sau: 

- Khi gặp phải một vấn đề n{o đó, thay vì loay hoay đi tìm c|ch giải quyết vấn đề 

đó liền, em đ~ dừng lại tự hỏi mình: vấn đề này thực sự có cần phải giải quyết không, 

nếu có thì nó cần gấp không, động cơ n{o để em phải giải quyết vấn đề này, nguyên 

nhân thực sự của mình khi giải quyết vấn đề này là gì, mặt tốt và xấu của vấn đề này 

là gì... Những câu hỏi này giúp em nhanh chóng x|c định được là có cần phải giải bài 

to|n hay không, tr|nh được những vấn đề vụn vặt không cần thiết. 
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- Sau khi đ~ x|c định được là cần phải giải b{i to|n đó, em bắt đầu áp dụng 

không gian hệ thống 9N để ph}n tích v{ rút ra đ}u l{ những tác nhân trong bài toán 

của em, từ đó đưa ra c|ch khắc phục hoặc cải tiến. 

Chính nhờ áp dụng m{n hình 9N trên, em đang dần định hướng suy nghĩ theo 

hướng dẫn của các thầy. Kết quả mà em thấy rõ nhất là trong công việc của em. Hiện 

tại, em đang l{ kỹ sư điện-tự động hóa tại một nhà máy ở Bình Dương, mỗi tuần tổ 

điện của nhà máy phải giải quyết rất nhiều sự cố từ dưới m|y. Trước đ}y, trong c|c 

cuộc họp giải quyết sự cố, mọi người thường dựa theo c|c ph|n đo|n của những anh 

có nhiều kinh nghiệm v{ đi theo c|c ph|n đo|n n{y hoặc tự do đưa ra những phán 

đo|n m{ chưa có một định hướng chung cho mọi người. Vì vậy các cuộc họp thường 

rất mất thời gian, kéo dài cả ngày thậm chí v{i ng{y m{ có khi chưa có kết quả. Sau 

khi nhận được c|c hướng dẫn từ các thầy, trước hết em áp màn hình 9N trên vào 

nhóm công nhân do em phụ tr|ch, sau đó l{ từ từ đưa v{o trong c|c cuộc họp trong 

tổ điện. Kết quả lớn nhất l{ c|c anh em đ~ rút được thời gian bàn bạc xuống ngắn 

hơn, tìm ra được lỗi nhanh hơn v{ đưa ra được lời giải nhanh chóng. Cái lợi nữa là 

nhờ cùng nhau bàn bạc và phân tích các cốt lỗi của vấn đề, mọi người trong tổ dần 

dần làm quen với cách làm việc nhóm chung. Mọi người cùng nhau thấy được vấn đề 

thật sự của bài toán, đ}u l{ m}u thuẫn chính cần phải xử lý. Từ đó định hướng mọi 

người ph|t ý tưởng chung để giải quyết cùng một vấn đề chung đó, tr|nh được tình 

trạng người n{y ý n{y, người khác ý khác gây mất đồng thuận trong tổ. Chính nhờ 

cách này mà gần đ}y tổ của em đ~ giải quyết thành công triệt để một lỗi phát sinh 

trên sản phẩm từ tháng 3/2015, mà từ đó tới nay mới được giải quyết triệt để. 

Mục đích chính của em khi theo học môn này rất đơn giản, nó xuất phát từ nhu 

cầu công việc của em là phải luôn giải quyết các sự cố dưới máy và cả các vấn đề 

trong cuộc sống đời thường, cũng như em muốn tiếp thu một môn học mà sau này 

em có thể dạy lại cho chính các con của em để chúng có được công cụ làm việc và học 

tập một cách hiệu quả “truyền kiến thức quý hơn để lại tiền bạc”. Nhiều khi em cảm 

thấy rất đau đầu và bất lực vì gặp phải những chuyện phức tạp mà mình không biết 

nên giải quyết như thế nào, nên xuất phát từ đ}u, đa phần chỉ dựa trên kinh nghiệm 

cá nhân hoặc từ kinh nghiệm tham khảo từ người khác, m{ chưa có một hệ thống lý 

luận cụ thể như TRIZ. Vì vậy em luôn rất muốn tìm được một công cụ giúp cho việc tư 

duy trở nên tốt hơn. 

Đến với lớp học của các thầy cũng rất là tình cờ. Đó l{ lần sinh hoạt công dân 

v{o năm ngo|i tại Trường đại học bách khoa Tp. Hồ Chí Minh, chủ đề l{ “Tư duy s|ng 

tạo của sinh viên”. Lúc đó thì em đ~ tốt nghiệp rồi, nhưng nghe ở trường có tổ chức 

buổi sinh hoạt nói về sáng tạo nên cũng tò mò v{o tham gia cho biết. Hơi tiếc là cả 
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buổi sinh hoạt tuy nói về sáng tạo nhưng nội dung chỉ dừng lại ở việc trình bày lý 

thuyết chung chung m{ chưa l{m rõ được thế nào là sáng tạo v{ c|ch để sáng tạo. 

Em lúc đó cũng hơi thất vọng định về sớm nhưng cũng r|ng ngồi nghe cho tới kết 

thúc. Điều may mắn là khi kết thúc buổi sinh hoạt, giáo viên trình bày có chiếu slide 

một vài cuốn sách nói về sáng tạo. Trong ảnh chiếu mấy cuốn sách đó, em để ý thấy 

có duy nhất một tác giả Việt Nam, chính là thầy Phan Dũng, còn to{n bộ l{ c|c đầu 

sách của nước ngoài. Chính vì tò mò, nên em tìm trên Internet với từ khóa là tên của 

thầy “Phan Dũng” v{ tìm được đến trang web của Trung t}m cũng như video của 

thầy nói chuyện trên truyền hình về sáng tạo. Chính những bài viết trên web của 

Trung tâm, những thu hoạch của các anh chị học viên cũ trên diễn đ{n, em hình dung 

được giá trị rất lớn của môn học này và quyết định đăng ký tham gia. 

Khi được học trực tiếp với thầy Phan Dũng v{ c|c thầy khác, ngoài kiến thức mà 

các thầy đ~ hướng dẫn cho em, thì điều mà em cảm thấy rất quý và trân trọng đó l{ 

sự chu đ|o, kỹ lưỡng trong chuẩn bị bài giảng. Các thầy giảng rất nhiệt huyết, luôn 

cố gắng giúp chúng em hiểu bài nhất có thể và giải đ|p c|c thắc mắc của học viên. 

Bản thân ba, mẹ em đều là nhà giáo nên em rất hiểu là chỉ khi người thầy hết lòng vì 

học trò thì mới có thể tận tâm giảng b{i như vậy. 

VII.3.7. THU HOẠCH CỦA CÁC THẦY, CÔ GIÁO, CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ 
GIÁO DỤC CÁC CẤP TỪ MẦM NON ĐẾN SAU ĐẠI HỌC 

 Phạm Văn Thu (c|n bộ giảng dạy, Đại học y, dược Tp. Hồ Chí Minh, học 

khóa 12): 

Trong khóa học sơ cấp “Phương ph|p luận sáng tạo KHKT” n{y, những điều tôi 

học hỏi được đều mới mẻ và giúp tôi hệ thống hóa lại một cách chặt chẽ về phương 

pháp suy luận. Trong công tác giảng dạy, ứng dụng triển khai sản xuất thử, đồng 

thời bản th}n cũng l{ nghiên cứu sinh của trường Dược, khi chưa được trang bị môn 

học này quả nhiên không riêng gì bản thân tôi mà cả c|c đồng nghiệp của tôi cũng 

vậy, đều mất rất nhiều công sức, vật tư, thời gian trong công tác giảng dạy, nghiên 

cứu. Do tư duy thiếu phương ph|p, chúng tôi rơi v{o vòng lẩn quẩn lặp đi lặp lại của 

phương ph|p thử và sai, có thí nghiệm thử đến giai đoạn cuối cùng rồi nhận lấy thất 

bại và rồi lại phải m{y mò đi lại từ đầu, và cứ thế có khi phải bỏ dở nửa chừng. Tôi 

thỉnh thoảng cũng sử dụng một cách máy móc ngẫu nhiên phương ph|p c|c c}u hỏi 

kiểm tra nhưng đó chỉ là ý thức tự phát khởi đầu v{ chưa đầy đủ: đó l{ dạng thời 

khóa biểu và sổ tay ghi những việc cần phải làm trong ngày, trong tuần. Bước đầu nó 

cũng giúp ích vì tôi kiểm so|t được tiến trình tôi làm việc, c|i gì đ~ đạt được và cái gì 

chưa? Tôi cũng tập trung tư tưởng để suy nghĩ về những vấn đề khó giải quyết trong 

sản xuất, nghiên cứu nhưng thật sự chưa đến nơi đến chốn và nhiều lúc còn bị cản 
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trở bởi sức ì tâm lý khá nhiều. Do đó c|ch giải quyết vấn đề đôi khi phiến diện và còn 

mang tính chủ quan. Ban đầu bước vào khóa học tôi vẫn mang tâm trạng lo lắng vì 

sợ nó buồn tẻ như lớp học triết phải miên man trong những vấn đề lý luận khó hiểu. 

Nhưng c{ng học tôi càng thấy rõ môn học Phương ph|p luận sáng tạo KHKT rất gần 

gũi v{ bổ ích, với 40 thủ thuật mà thầy dạy có kèm theo những thí dụ vui minh họa dễ 

nhớ, với những bài tập vận dụng c|c phương ph|p tích cực hóa tư duy v{ những biến 

thể của nó. Đặc biệt lý thuyết và Algôrit giải các bài toán sáng chế quả thật sự là mới 

mẻ ho{n to{n v{ đòi hỏi tôi phải nỗ lực trong tư duy mới dần nắm được vấn đề cơ 

bản. Với thời gian ngắn ngủi của khóa học, tôi nghĩ đ}y chỉ là những định hướng 

thuận lợi bước đầu, tôi còn phải tiếp tục đ{o s}u suy nghĩ v{ cố vận dụng nó thường 

xuyên trong cuộc sống hay trong công tác ngành nghề, mới có sự nhuần nhuyễn về 

c|c phương ph|p đ~ học, mới có sự dần quen với nếp suy nghĩ theo quy luật. 

Bước đầu tôi đ~ vận dụng những điều đ~ học được trong công tác giảng dạy và 

nghiên cứu đề tài thuộc ngành nghề Dược. 

Trong công tác nghiên cứu, trên cơ sở trước đ}y l{m việc dựa trên thời khóa 

biểu, trong đó ghi những việc cần làm trong ngày hoặc trong tuần, tôi tiếp tục phát 

triển lên, áp dụng phương ph|p những câu hỏi kiểm tra của G. Polya xây dựng cho 

bản thân một danh sách các câu hỏi kiểm tra để theo đó thực hiện đề tài nghiên cứu. 

Bước đầu trong quá trình soạn danh s|ch đ~ giúp tôi đưa ra những việc cần phải làm 

m{ trước đ}y tôi chưa hề ph|t ý tưởng tới v{ đồng thời từ chương trình chung giúp 

tôi biết kết hợp so sánh ở một số giai đoạn nghiên cứu có tính c|ch tương tự nhau. 

- Với phương ph|p ph}n tích hình th|i tôi đ~ có một sự vận dụng đa dạng hơn 

trong việc giảng dạy lý thuyết, thực tập cho sinh viên. Biết cách dẫn dắt đi từ những 

điều đơn giản đến phức tạp, từ những cái rời rạc có thể liên hệ thành những hệ 

thống để sinh viên dễ nhớ b{i hơn v{ lại nảy sinh ra nhiều ý tưởng mới, mà cả thầy 

v{ trò cũng đều phải suy nghĩ trước tình huống do tổ hợp mang lại. Có thế tôi mới 

nhận ra rằng bản thân vẫn còn có nhiều lỗ hổng trong kiến thức và còn phải tiếp tục 

tự bồi dưỡng hơn. 

- Vận dụng 40 thủ thuật căn bản tôi cũng đ~ đầu tư suy nghĩ trong việc hợp lý 

hóa lại dây chuyền sản xuất Silicagel hút ẩm dùng để bảo quản thuốc men. Mỗi công 

đoạn trong dây chuyền sản xuất khi áp dụng những phương ph|p tích cực hóa tư duy 

đều giúp tôi nảy sinh những ý kiến cần phải t|c động vào, để cải tiến công đoạn đó 

cho hợp lý hơn. 

 Trịnh Ngọc Thạch (giảng viên triết học, Đại học tổng hợp Hà Nội, học 

khóa 13): 
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Sáng tạo là bản chất vốn có của con người. Song kinh nghiệm và thói quen nhiều 

khi đ~ l{m mờ nhạt bản chất quí b|u đó. Chúng ta đứng trước những tình huống khó 

khăn, nhiều khi bối rối và thậm chí bế tắc, không giải quyết được. Môn khoa học 

“Phương ph|p luận sáng tạo KHKT” đ~ giúp chúng ta khắc phục thói quen, kinh 

nghiệm và trở về bản chất sáng tạo vốn có của con người. 

Đối với bản thân tôi, môn khoa học này thật mới lạ, song lại rất gần gũi. Mới là vì 

có một môn học dạy phương ph|p tư duy s|ng tạo mà từ trước nay chưa bao giờ 

được học. Gần gũi vì nó có mặt ở tất cả c|c lĩnh vực của đời sống, từ công tác chuyên 

môn đến cuộc sống thường ngày. 

Sau khi được học môn này thì tôi thấy có nhiều cái không ổn trong cuộc sống và 

chuyên môn của mình. Nó yêu cầu mình phải thay đổi, thay đổi phong c|ch tư duy v{ 

lề lối làm việc. Tôi tin rằng trong c|c lĩnh vực hoạt động của mình, từ nay sẽ có nhiều 

phương ph|p mới và sẽ có nhiều kết quả mới. 

Tôi giảng triết học biện chứng cho sinh viên. Tôi nghĩ l{m sao kết hợp việc giảng 

các nguyên lý, các quy luật của phép biện chứng duy vật với c|c phương ph|p v{ c|c 

thủ thuật của Phương ph|p luận sáng tạo KHKT, thì chắc rằng bài giảng sẽ rất hấp 

dẫn hơn. Sinh viên sẽ hứng thú học tập hơn đối với môn triết học và môn triết học vì 

thế cũng thiết thực hơn. 

Môn học này ở nước ta tiếc rằng còn ít người biết đến. Theo tôi vẫn còn chưa 

muộn, nếu như c|c nh{ quản lý giáo dục v{ đ{o tạo có một sự quan t}m đến đời 

sống, đến trí tuệ của dân tộc. H~y đưa môn học n{y v{o chương trình giảng dạy ở 

nh{ trường, kể từ phổ thông cơ sở, trung học v{ đại học được lắm chứ? 

Tôi rất muốn ở trường Đại học tổng hợp Hà Nội có dạy môn học này cho sinh 

viên. Tôi dự định sẽ đề xuất việc đưa môn học n{y v{o khoa tôi, sau đó sẽ mở rộng ra. 

Khi đó, tin rằng tôi cũng sẽ có đóng góp v{o việc sinh hoạt, học tập và vận dụng của 

sinh viên. 

 Đặng Quốc Trí (giảng viên Trường trung học thể dục thể thao, học khóa 

20): 

Sau khoảng 2 tháng học tập môn “Phương ph|p luận sáng tạo KHKT” đến hôm 

nay là những ngày cuối của khóa học. Qua quá trình học em nhận thấy như sau: 

Thực tình mà nói thoạt đầu đăng ký học môn này em thấy rất là bỡ ngỡ, bởi vì 

đ}y l{ lần đầu tiên em được tiếp cận với nó, môn dạy tư duy, v{ như bản thân tên gọi 

của nó đ~ l{m cho em khó xử vô cùng vì những từ sáng tạo KHKT. Thế nhưng khi 

bước vào học, nhờ sự hướng dẫn của thầy Phan Dũng, môn học không chỉ gói gọn 
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trong lĩnh vực KHKT mà nó khái quát – như thầy đ~ bảo – sang nhiều lĩnh vực khác 

trong cuộc sống, trong học tập và sinh hoạt và cứ theo tinh thần khái quát của nó, 

mà nhận thức của bản thân cứ rộng dần, hiểu biết được nhiều điều mới mẻ v{ đặc 

biệt trong nếp nghĩ nó đa dạng, phong phú, nhiều chiều logic hơn. Nói chung l{ tầm 

tư duy được nâng lên một bậc và em có thể so sánh rằng tính thực dụng của môn học 

này ít nhất là bằng lượng kiến thức thu lượm ở bậc phổ thông trung học. 

Vì môn học này đối với em nó còn khá mới mẻ, do đó bản th}n chưa lĩnh hội hết 

những điều đ~ học một cách sâu sắc. Trên thực tế nó cần phải được nghiền ngẫm 

xem xét kỹ lưỡng hơn. Tuy nhiên, nhờ học được môn này (cụ thể l{: phương ph|p 

ph}n tích hình th|i) em đ~ th{nh lập được 387.072 đòn tấn công có thể có trong môn 

võ thuật VOVINAM (Việt võ đạo). Bản thân em học tại Trường đại học thể dục thể 

thao II và là huấn luyện viên môn võ trên. Đó l{ đối với bản th}n, còn đối với đất 

nước có những bức xúc muốn đóng góp sức mình vào sự phát triển, phồn thịnh của 

nước nhà, mà theo chuyên môn là ngành thể dục, thể thao có thể sử dụng những 

phương ph|p tư duy s|ng tạo này, cộng với khả năng v{ nghị lực bản thân (??). Dự 

định thực hiện đề t{i: ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ PHONG TRÀO THỂ DỤC 

THỂ THAO ĐỂ TẠO NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN THÀNH TÍCH THỂ THAO CỦA CÁC MÔN 

THỂ THAO TẠI TP.HCM. 

Theo ý kiến riêng của em thì môn học này cần phát triển rộng khắp ở nước ta, 

cho tất cả mọi lứa tuổi, mọi giới, mọi ngành nghề, đặc biệt cần thành lập, trang bị 

cho những người có chuyên môn. Cần đưa môn học n{y v{o trường học, ở lứa tuổi 

cấp III như l{ một môn học chính thức. Để cho môn khoa học này phát triển, bản thân 

có thể làm những việc như: tuyên truyền, giải thích và trong chừng mực n{o đó có 

thể chỉ lại cho những người xung quanh. 

Nói chung lớp học kh| sinh động, bản thân giảng viên thầy Phan Dũng có kiến 

thức sâu rộng, khả năng truyền đạt tốt. 

 Đặng Thiện Ngôn (kỹ sư, c|n bộ giảng dạy, học khóa 45): 

Kể từ khi ra trường và làm công tác giảng dạy, tôi đ~ nhiều lần tự hỏi: “Cần phải 

đọc những loại sách gì, những cuốn sách nào có thể nâng cao nghề nghiệp và kiến 

thức của bản th}n?”. Thú thật, cho đến trước khi học môn “Phương ph|p luận sáng 

tạo KHKT” tôi vẫn chưa trả lời được câu hỏi này. Thậm chí đặt câu hỏi này cho các vị 

gi|o sư hướng dẫn cũng không nhận được câu trả lời thỏa mãn. Và bây giờ, tôi cho 

rằng mình đ~ tìm được câu trả lời khi đ~ học xong khóa sơ cấp “Phương ph|p luận 

sáng tạo KHKT”. Ai trong chúng ta cũng biết rằng, muốn trả lời một câu hỏi n{o đó 

thì cần phải suy nghĩ. Nhưng vấn đề ở chỗ là cần phải suy nghĩ như thế n{o? Suy nghĩ 
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theo phương ph|p n{o để đạt được lời giải, đó mới chính là cái cốt lõi của vấn đề. 

ARIZ-85, một công cụ của suy nghĩ và sáng tạo mà tôi may mắn tiếp thu được khi học 

ở Trung tâm Sáng tạo do GS Phan Dũng chủ trì đ~ giúp tôi giải quyết tốt câu trả lời 

trên. Có nghĩa l{ bằng ARIZ-85 tôi đ~ định hướng được con đường đi của mình. 

Ngoài ra, những tác hại của véctơ ì đ~ giúp ích cho tôi nhiều trong việc hiểu bản chất 

của sự vật hiện tượng hơn, hiểu được những c|i “ì” m{ trước đ}y còn chưa hiểu rõ. 

Bước đầu tôi cố gắng dành nhiều thời gian để ngiền ngẫm kỹ hơn ARIZ-85 và áp 

dụng nó trong công việc giảng dạy hàng ngày của mình. Hy vọng rằng tôi sẽ gây 

được nhiều ứng suất sơ bộ cho học sinh hơn, chất lượng bài giảng phong phú, sinh 

động hơn. 

Theo tôi môn học này cần cho tất cả mọi người, kể cả học sinh cấp 1, mẫu giáo. 

Nhưng vấn đề l{ có qu| ít người biết về tầm quan trọng của nó. Ngay cả trường sư 

phạm- nơi đ{o tạo ra những gi|o viên tương lai – có rất ít người biết về môn học 

n{y. Hơn nữa hệ thống giáo dục v{ đ{o tạo của ta hiện nay không năng động, số môn 

học bị quản lý theo khung. Do vậy không dễ gì đưa một môn học mới v{o chương 

trình đ{o tạo. Do vậy, tôi cho rằng, trước hết cố gắng phổ biến môn học này ở bậc đại 

học, sau đó nhờ lực lượng này nhân lên cùng khắp. Lúc đó h~y tính tới cấp 3, 2, 1 … 

 Đinh Thị Mỹ Hiền (giáo viên cấp 3, học khóa 49): 

Trước khi theo học Phương ph|p luận sáng tạo, em đ~ được học qua về tâm lí ở 

Trường đại học sư phạm, thú thật, em rất “mặn m{”với môn học này. Nó giúp em khá 

nhiều trong việc giảng dạy hiện tại. Nhưng đến khi đến với Trung t}m, đi s}u v{o lĩnh 

vực tư duy, em mới thấy hết được tầm quan trọng của môn học Phương ph|p luận 

sáng tạo. Đúng l{ “suy nghĩ cũng cần phải học”. Tại sao? Từ những gì mình đ~ được 

học, em nhìn lại những người th{nh đạt, th{nh đạt do t{i năng ở xung quanh, em 

thấy rõ r{ng c|ch suy nghĩ h{nh động của họ là tuân thủ theo những gì mình đ~ 

được học. Chỉ có điều họ phải trả gi| để có được những điều đó. Đó chính l{ “thử và 

sai”. V{ em tự hỏi, bao nhiêu người đ~ “thử v{ sai” ho{i m{ không tìm được hướng đi 

đúng? c|ch đi đúng? Tại sao những điều n{y không được dạy ở trường phổ thông để 

giúp tiết kiệm bao nhiêu thời gian, công sức? Tại sao những điều này những nhà giáo 

tương lai lại không được học để biết, tr|nh hướng học sinh mình h{nh động một 

cách máy móc. Tóm lại những lợi ích em thu được sau khóa học này là sự thay đổi 

trong nhận thức. Gi| như em được học sớm hơn để bây giờ đỡ phải thật kiên t}m để 

sửa những gì đ~ th{nh thói quen. 

- Với bản thân: thật và thật cố gắng sửa những thói quen của bản thân. Phần em 

áp dụng được nhiều nhất có lẽ là những chương đầu tiên: dành thời gian nhiều cho 
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việc hiểu, khắc phục tính ì, các thủ thuật… còn c|c b{i to|n s|ng chế, thành thật mà 

nói chúng chưa đi v{o cuộc sống của em. Bởi vì chúng là một c|i gì đó rất mới đối với 

hệ - bản thân em mặc dù, theo em nghĩ, như vậy l{ chưa đạt yêu cầu, chưa hướng tới 

đầy đủ những gì còn hướng tới, nhưng cũng đ~ l{ kh| nhiều. Xin đơn cử một vài áp 

dụng nho nhỏ. 

Trước đ}y, mỗi s|ng em thường không đủ thời gian ăn s|ng do phải gấp mùng 

mền, làm vệ sinh cá nhân, ủi đồ, bắc nước pha tr{, c{ phê v{ đi chợ. Nay, em đ~ “kết 

hợp” thức dậy, bắc ấm nước, cắm bàn ủi, làm vệ sinh, gấp mùng mền, bàn ủi vừa 

nóng, ủi đồ, ủi xong, nước sôi pha tr{, c{ phê, xong đi chợ, mua luôn đồ ăn s|ng! Thật 

thoải mái là bao giờ cũng còn được 10’ trước khi bắt đầu một ngày làm việc. 

- Với những người xung quanh: đối tượng trực tiếp của em là học trò. Một đối 

tượng thật dễ t|c động m{ cũng thật khó. Dễ vì chúng như những cây tre còn non, 

còn khó, làm sao có những đòi hỏi cho phù hợp. 

Em dạy văn, việc phát triển trí tưởng tượng là rất cần thiết, và cách tốt nhất là 

“không dập tắt ý tưởng” xuất phát từ nhu cầu “được để ý” của các em. Kết quả học 

sinh tiếp thu bài học dễ hơn v{ những gì tự chúng phát hiện sẽ khắc sâu trong tâm trí 

chúng. 

Trước đ}y cho chúng l{m b{i kiểm tra, em thường làm một cách hoàn toàn bất 

ngờ. Điều đó đúng ở chỗ cần biết mức độ chăm chỉ, trình độ của học sinh. Nhưng sai 

ở chỗ em đ~ quên đi mục đích cuối cùng của bài toán, đó l{: chất lượng của học sinh. 

Bài kiểm tra như thế chỉ giúp giáo viên biết được trình độ của học sinh chứ không 

góp phần đ{o s}u suy nghĩ cho c|c em. Em đ~ giải bài toán này bằng cách vẫn kiểm 

tra đột xuất, nhưng c}u hỏi đ~ được “bọc lót” trước trong giờ học hôm trước, nghĩa 

l{ “g}y ứng suất sơ bộ”. Dĩ nhiên không phải l{ g{ b{i trước mà là gợi, để tự các em 

tìm câu trả lời. Cuối cùng, c|c em đ~ nắm bài tốt hơn, còn em thì nắm được những 

học sinh kém chăm. 

Học sinh lớp em có những em học chăm nhưng to|n vẫn rất kém. Tại sao? Em đi 

vào tìm hiểu: c|c em đ~ không d{nh thời gian cần thiết cho việc hiểu, do cô toán quá 

chú trọng đ|p số, sai đ|p số là cô gạch cả bài. Em bỏ ra vài buổi, không phải dạy toán 

mà là dạy cách hiểu bài toán, cách gỡ từng mối gút. Em đ~ thuyết phục được chúng 

v{ chúng có kh| hơn. 

Theo em đ}y l{ môn học cần cho mọi người, và cần bắt đầu ngay từ lứa tuổi đến 

trường. Vấn đề là một chương trình phù hợp, giàu sức thuyết phục. 

 Nguyễn Như Huy (gi|o viên phổ thông trung học, học khóa 83): 
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Trước đ}y, trong cuộc sống cũng như trong qu| trình công t|c, em cũng có phần 

tự h{o đối với bản thân. Ví dụ, ở nh{ em đ~ “chế” ra nhiều thiết bị như: b|o trộm, báo 

ch|y,… rồi cải tiến chúng, mà rất rẻ tiền, vật dụng dễ kiếm. Thậm chí, gần đ}y em đ~ 

cải tiến c}n điện tử có sẵn có thêm chức năng đo tuổi vàng (vì thực chất việc đo tuổi 

vàng bằng hệ thống điện tử, vi tính hiện đại như người ta quảng c|o chính l{ đo tỉ 

trọng của sản phẩm vàng với nước) với số tiền l{ hai mươi ng{n đồng (20.000đ) 

Nhưng rồi khoảng cuối tháng 4/1996, thông qua một đồng nghiệp (đang học tin 

học tại Trường đại học tổng hợp) em được biết tại Trường đại học tổng hợp có mở 

lớp dạy môn “Phương ph|p luận sáng tạo KHKT” v{ thế là sau khi liên hệ được biết 

Trung tâm sẽ mở khóa mới ngày 23/5/1996, em liền đăng ký theo học với suy nghĩ: 

xem có gì hay không? mới không? 

Nhưng mọi sự đảo lộn hết ngay buổi học đầu tiên. Qua từng buổi học em mới 

thấy rằng lối suy nghĩ trước đ}y của mình thật phiến diện, nhỏ bé, thử và sai, rời rạc. 

V{ để đạt được cái chuyện: mình nhỉnh hơn người khác một chút về kiến thức chuyên 

môn đồng nghĩa với việc tốn rất nhiều năng lượng suy nghĩ, tìm tòi, miệt m{i… 

Qua khóa học, chỉ cần vận dụng 40 thủ thuật cơ bản, em đ~ có c|ch nhìn rất rõ 

ràng, vững vàng về các sáng chế, cải tiến, các sản phẩm mới xuất hiện trên thị 

trường, có thể chỉ ngay những khuyết điểm, thiếu sót cần cải tiến của một sản phẩm 

“mới” vừa mới xuất hiện, v{ đo|n luôn tình trạng tương lai của chúng. 

Sử dụng c|c phương ph|p tích cực hóa tư duy cũng giúp rất nhiều trong việc thu 

c|c ý tưởng, và chủ động trong việc quan sát sự đa dạng hóa các sản phẩm và giải 

quyết một số bài toán gặp phải trong cuộc sống. 

Được tiếp thu khái niệm hệ thống, tính ì của hệ thống… đ~ l{m cho c|ch nhìn sự 

phát triển của thế giới trong em thay đổi hẳn. Biên giới giữa các ngành, nghề, khoa 

học, xã hội … không còn nữa, mà tất cả đều phát triển theo cùng các quy luật khách 

quan. 

Tinh thần của TRIZ và cụ thể ARIZ là một công cụ suy nghĩ rất mạnh, định hướng 

tới lời giải bài toán rất cao. Về hướng này em sẽ cố gắng sử dụng, áp dụng thường 

xuyên để trở thành tác phong. 

Sắp tới, em sẽ mang tinh thần của môn học n{y để truyền đạt cho học sinh, nhằm 

nâng cao hiệu quả đ{o tạo, giúp học sinh nắm được kiến thức một cách chủ động, hệ 

thống hơn. Theo em, môn học này cần được phát triển mạnh, rộng, cụ thể: có thể dạy 

rộng rãi ở các cấp học phổ thông, thậm chí ở tiểu học cho đến đại học v{ sau đại học. 

Đặc biệt, các vị l~nh đạo của đất nước rất cần phải học để lèo l|i đất nước một cách 
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chủ động, sáng tạo hơn (vì đ~ nắm vững các quy luật) chứ không thể cứ theo kiểu sai 

rồi sửa, sửa rồi lại sai!!... (thử và sai), giá phải trả qu| đắt! 

 Nguyễn Huy Cận (cán bộ quản lý Sở giáo dục v{ đ{o tạo tỉnh Bình 

Dương, học khóa 145): 

Có thể nói đ}y l{ một mùa bội thu lý tưởng (tuyệt đối lẫn tương đối) về kiến thức 

của nhân loại đối với tôi. Thời gian học rất ngắn (học tại lớp) 10 ngày so với quãng 

đời ngồi học ở nh{ trường (cấp 1, 2, 3, đại học và cả những lần học Nghị quyết, 

chuyên đề…) v{ ích lợi mãi về sau, chỉ khi nào nhắm mắt, xuôi tay tôi mới không áp 

dụng Phương ph|p luận sáng tạo được nữa. 

Đặc biệt phát hiện được trong người mình có tính ì tâm lý, mở rộng ra hệ thống 

lại có tính ì của hệ thống; một lực cản lớn nhất trong mọi lực cản của tư duy v{ h{nh 

động. 

Xưa nay tôi cứ nghĩ s|ng tạo là do bẩm sinh, do thiên phú, nào ngờ thật tình 

không phải thế; m{ đó l{ một qu| trình tư duy tích cực v{ có phương ph|p. Đó là 

Phương ph|p luận sáng tạo khoa học-kỹ thuật giải quyết vấn đề và ra quyết định. Tôi 

cứ ngỡ rằng phải học rất nhiều, nhét v{o đầu thật nhiều kiến thức mới l{m được việc 

lớn. Thì ra không phải vậy, số nơron thần kinh của mỗi con người có giới hạn và suy 

giảm dần theo thời gian. vậy ta không thể nhớ mãi những gì đ~ được học ở trường. 

Mặt kh|c, đi v{o cuộc sống, kiến thức ấy ít được vận dụng hay được vận dụng không 

thường xuyên, khi gặp phải vấn đề thường ngày trong cuộc sống, bởi lẽ cuộc đời là 

một chuỗi các vấn đề phải giải quyết, một chuỗi các quyết định cần phải ra. Mà với 

kiến thức chuyên môn đ~ được học, chỉ giải quyết được một số vấn đề rất nhỏ trong 

tổng số các vấn đề cần phải giải quyết trong cuộc đời. Chỉ có thấm nhuần PPLST 

KHKT mới có thể hóa giải được mọi vấn đề trong cuộc sống. 

Tôi sẽ xóa dần được tính ì nói chung qua nghiên cứu 40 thủ thuật, qua màn hình 

9 hệ (ít nhất), qua toán tử KTG, đồng thời cũng qua đó khắc phục được nhược điểm 

của phương ph|p “thử v{ sai”. 

Khi vấn đề xuất hiện (b{i to|n đặt ra) ta cần phải suy nghĩ có định hướng theo 

chương trình rút gọn qu| trình suy nghĩ giải quyết vấn đề và ra quyết định. Nó gồm 6 

bước rành mạch trong một thể thống nhất và khi giải BT luôn thường trực trong đầu 

làm sao hệ phải thay đổi ít nhất và sử dụng các nguồn dự trữ có sẵn trong hệ, đặc 

biệt là các nguồn dự trữ trời cho không mất tiền để đi đến bài toán giải xong (đổi 

mới hoàn toàn). 

Qua c|c phương ph|p tích cực hóa tư duy (phương ph|p đối tượng tiêu điểm, 
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phương ph|p ph}n tích hình th|i, phương ph|p c}u hỏi kiểm tra, phương ph|p não 

công, phương ph|p sử dụng c|c phép tương tự) ý tưởng giải quyết vấn đề rất phong 

phú, nhưng không xa rời vấn đề cần giải quyết (bài toán trong thực tế), nếu ta vận 

dụng toàn bộ c|c ý tưởng hướng chúng đi theo c|c qui luật phát triển của hệ thống. 

Đặc biệt rất sống động khi nhờ đến qui luật về tính thông suốt (dẫn năng của hệ kỹ 

thuật) và luôn cần chú ý đến hiệu ứng lan tỏa của hệ thống (điểm 19). Chúng ta luôn 

luôn phát ra được nhiều ý tưởng mà hoàn toàn không e ngại sẽ lầm đường, lạc lối. 

Sau khi được học, trí tưởng tượng của tôi quả l{ phong phú hơn trước rất nhiều 

m{ “trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức” (Einstein). 

Nhận xét về môn học này, theo tôi lời t}m đắc nhất đó l{ đoạn trích về nhận xét 

của GS.TS Nguyễn Cảnh Toàn về PPLST KHKT. Nó là môn học “cơ bản hơn cả các 

khoa học mà lâu nay ta vẫn gọi là khoa học cơ bản”. Cơ bản ở đ}y được hiểu theo 

đúng nghĩa của nó là tồn tại trong suốt quá trình tồn tại của sự vật và hiện tượng. 

Nói về ích lợi của nó thì cực kỳ to lớn, mỗi lời thầy Phan Dũng giảng đều hàm 

chứa một triết lý trong s|ng đến tuyệt vời m{ tôi chưa từng được nghe ai nói cả. 

Đ}y l{ lần lột x|c đầu tiên đối với tôi, khi được nghe thầy Phan Dũng giảng về 

môn học này, tôi tin chắc l{ như vậy. Bởi mỗi ng{y suy nghĩ về những kiến thức được 

nghe giảng liên hệ với thực tế đời thường, tôi đều cảm thấy lớn thêm đôi chút. Tôi 

thầm nghĩ, m{ nay mạnh dạn viết ra: tôi đang lột x|c đ}y c|c bạn ạ. Từ những ví dụ 

đời thường, vận dụng quanh ta cho đến những kiến thức to|n, lý, hóa, văn, giao tiếp 

v.v… tóm lại trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, tự nhiên v{ tư duy đều phát triển 

theo các qui luật, đó là các qui luật phát triển của hệ thống và quả thế giới này là một 

thể thống nhất. 

Soi rọi lại c}u nói “thế giới là một thể thống nhất” tôi đ~ được nghe giảng ở môn 

triết học cả 100 tiết trên lớp bậc đại học, m{ chưa thấy nó thống nhất như thế nào. 

Nhưng nay tôi có thể vận dụng được phép biện chứng của Hegel mà lý giải cho mọi 

người về điều này (sự thống nhất v{ đấu tranh giữa các mặt đối lập, từ sự thay đổi 

dần về lượng sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất khi nó vượt qua một giới hạn n{o đó m{ 

người ta gọi l{ độ, hay qui luật phủ định của phủ định). 

Cần phải nói rõ hơn rằng, tôi nhớ không lầm ng{y trước tôi được nghe giảng, 

thầy cũ (dạy triết) dạy từ sự tích lũy dần về lượng… nhưng tôi ph|t hiện ra rằng 

trong câu nói ấy từ tích lũy sẽ dẫn đến hiểu lầm là: sự tăng dần (chỉ có một chiều). 

Nhưng nay chỉ được nghe nhắc lại qui luật này, thì không phải chỉ có tăng m{ còn có 

sự giảm dần về lượng cũng sẽ thay đổi về chất, cho nên tôi đ~ thay từ tích lũy bằng 

một từ khác là từ thay đổi (theo nguyên tắc đảo ngược) mà không sợ mắc phải sai 
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lầm. 

Thú thật không có giấy mực nào viết ra hết những gì đ~, đang v{ sẽ thay đổi mãi 

trong tôi. 

Ngay đến khi học đến các thủ thuật sáng tạo l{ tôi đ~ |p dụng được cho bản thân 

và những người xung quanh (ngày học thứ ba trong 10 ng{y đi học). 

Bắt đầu chú ý đến mọi vật xung quanh, nghe ai đó nói gì tôi đ~ suy nghĩ theo 

chiều hướng hoàn toàn khác với trước khi chưa được học, kể cả lời nói của đứa trẻ. 

Tự kiểm tra lại mình đ~ giải quyết vấn đề có khoa học chưa, có phù hợp với qui 

luật phát triển chưa, có bật màn hình 9 hệ chưa v.v… v{ v.v… 

Tôi đ~ lý giải được cho những người chung sống trong gia đình tôi v{ có gì thú vị 

hơn khi biến nó thành hiện thực trong thực tế. 

Theo tôi môn học này cần được thể chế hóa ở cấp vĩ mô, nghĩa l{ phải được xem 

là một môn học bắt buộc trong tất cả c|c trường đại học (do Bộ giáo dục v{ đ{o tạo 

qui định) với thời lượng 60 tiết là vừa, v{ được dạy ngay sau môn triết học (cần nói 

rõ hơn l{ ở mọi hình thức đ{o tạo: chính qui và không chính qui). Có thế mới mong 

sau một thời gian ngắn nó biến th{nh đại trà, phổ thông cho mọi người. Theo tôi 

nghĩ việc này có thể l{m được ngay bởi thầy đ~ có, gi|o trình cũng đ~ có. Tại sao lại 

không thể thực hiện được, có lẽ chậm là do các vị l~nh đạo của ngành giáo dục và 

đ{o tạo Việt Nam chưa được học môn n{y. Theo c| nh}n tôi, gi|o trình sơ cấp là phù 

hợp với đối tượng c|c sinh viên đại học. Tôi tự nghĩ học môn này là học c|ch suy nghĩ 

và việc đưa môn học n{y v{o c|c trường đại học, chi phí không lớn, rất thấp so với 

đưa môn tin học vào c|c trường đại học. Mặt kh|c nó đ~ có sẵn trong hệ (tồn tại ở 

Việt Nam hơn 20 năm). Thật đ|ng tiếc! 

Theo tôi môn học này có thể dạy từ lớp mẫu giáo trở lên cho đến tất cả mọi đối 

tượng và tất cả mọi người cần phải học. Quả thật trí tưởng tượng của các cháu mẫu 

gi|o cũng rất phong phú. Có điều việc soạn giáo trình cho từng cấp học đòi hỏi sự 

tương hợp về thời gian, chi phí… Tại sao tôi lại khẳng định có thể dạy từ mẫu giáo, 

tôi xin được kể lại tư duy của con tôi để cùng tham khảo tính tiếp nhận (khả năng 

tiếp nhận của trẻ mẫu giáo về môn học này). 

Con tôi đang học lớp chồi, bé thích ăn kẹo, nhưng bé biết rằng nếu yêu cầu tôi đi 

mua kẹo cho bé, tôi thường từ chối. Thế là: có lần tôi đi ra khỏi nhà mua thuốc, bé nói 

ba nhớ mua kẹo cho con, tôi đồng ý. Sau đó bé nói tiếp: ba mua kẹo cao su nha ba, tôi 

gật đầu. Bé lại nói tiếp ba mua kẹo cao su có nhiều miếng nhỏ, đừng mua kẹo cao su 

loại một miếng dài nha ba. 
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Tôi chợt nghĩ về môn học phải chẳng bé đ~ biết dùng thủ thuật (nguyên tắc) 

phân nhỏ rồi chăng. Đối chiếu với nguyên tắc phân nhỏ tôi thầm nghĩ bé |p dụng khá 

nhuyễn nguyên tắc này, mà ai dạy cho bé nhỉ? Không, sáng tạo là khả năng vốn có 

trong con người, nhưng có điều bé chưa biết phương ph|p s|ng tạo theo đúng nghĩa 

khái quát thành qui luật. 

Vậy ta có thể hướng bé tiếp cận với PPLST, đặc biệt đừng giết chết mọi ý tưởng 

của trẻ. Giết chết ý tưởng của trẻ là có tội đối với trẻ. 

Trước hết ai muốn góp phần phát triển môn học này ở nước ta, thì bản thân 

người đó phải “tiêu hóa” được môn học này, từ đó mới có thể có ý tưởng đúng hướng 

giúp môn học này phát triển. 

Như tôi đ~ nói (mượn lời nhận xét của GS.TS Nguyễn Cảnh To{n, cơ bản hơn cả 

các khoa học cơ bản m{ xưa nay ta vẫn hay nói, thì tại sao lại chưa được đưa v{o 

chương trình chính khóa của các cấp học. 

Thật tình cờ tôi được dự học lớp PPLST KHKT giải quyết vấn đề và ra quyết định. 

Tình cờ đến nỗi tôi chỉ biết được đồng nghiệp nhắn lại rằng thứ hai đi học. Ban đầu 

tôi cứ ngỡ học c|c chuyên đề hay Nghị quyết gì đó, nhưng thầm nghĩ “đi một ngày 

đ{ng học một sàng khôn”, thế l{ tôi lên đường. Thú thật ban đầu tôi còn dự tính đi 

học xem họ nói những gì và sẽ “dù” luôn vì công t|c qu| bận rộn. Nào ngờ ngay buổi 

học đầu tiên tôi đ~ thay đổi hẳn sang chiều hướng khác, càng học c{ng mê, như hồi 

còn trẻ mới yêu vậy, không thể nghỉ với bất cứ lý do gì. 

Vậy là tôi vẫn đeo b|m học trên lớp đầy đủ, công việc vẫn không bị ách tắc (vẫn 

thông suốt) ấy cũng l{ nhờ vận dụng PPLST KHKT. 

 Đo{n Văn Chinh (c|n bộ quản lý, Sở GD-ĐT Tiền Giang, học khóa 145): 

Khi học môn “Phương ph|p luận sáng tạo KHKT” do thầy Phan Dũng dạy tôi thấy 

môn học đ~ cung cấp cho tôi rất nhiều điều cần thiết. Chính môn học n{y đ~ giúp tôi 

trả lời được những câu hỏi, những vấn đề m{ trước đ}y trong công t|c h{ng ng{y tôi 

còn những băn khoăn, đôi khi lúng túng hoặc chưa giải quyết thỏa đ|ng. 

Liên hệ lại thời gian trước đ}y, tôi trong cương vị là cán bộ quản lý giáo dục, tôi 

đ~ giải quyết rất nhiều vấn đề liên quan đến con người, đến công tác tổ chức, những 

vấn đề tôi đ~ giải quyết, đang giải quyết và sẽ giải quyết sẽ rất cần thiết phải vận 

dụng những kiến thức của môn “Phương ph|p luận sáng tạo”. Trước đ}y khi giải 

quyết vấn đề, có lẽ từng lúc tôi có áp dụng các nguyên tắc cơ bản của phương ph|p 

luận sáng tạo. Nhưng sự áp dụng đó còn mang tính chất tự ph|t, chưa được tổng kết 

thành kiến thức có hệ thống và mang tính chất khoa học như những điều tôi đ~ học 
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thầy Phan Dũng vừa qua. Tôi nghĩ đ}y l{ những kiến thức vừa thiết thực, vừa bổ ích 

mà ít ra nó phải được phổ biến trong chương trình đ{o tạo cán bộ quản lý ngành 

giáo dục cũng như c|c ng{nh học khác. 

Tôi dự định trong thời gian sắp tới, sẽ áp dụng những kiến thức đ~ học v{o lĩnh 

vực giải quyết công việc h{ng ng{y v{ trong điều kiện cho phép tôi sẽ đề xuất tổ chức 

nhiều khóa cho đội ngũ c|n bộ quản lý giáo dục v{ đề nghị đưa v{o chương trình đ{o 

tạo sư phạm. 

Tôi cũng đồng ý với một ý kiến l{ đề nghị các cấp có thẩm quyền nên tổ chức giới 

thiệu phương ph|p luận sáng tạo ở c|c trường đ{o tạo cán bộ quản lý như Học viện 

hành chính quốc gia, Học viện chính trị, Trường chính trị các tỉnh. 

Đối với môn học này nên bắt đầu từ 18 tuổi trở lên v{ nên có trình độ văn hóa tốt 

nghiệp phổ thông. Riêng đối với các bậc học có thể lồng ghép vào nội dung chương 

trình và tùy theo lứa tuổi cho phù hợp. 

 Lê Khắc Dũng (phó trưởng phòng THPT, Sở giáo dục v{ đ{o tạo tỉnh Đắc 

Lắc, học khóa 145): 

Tôi nhận được thông tin chiêu sinh từ Phòng tổ chức cán bộ Sở GD-ĐT Đắc Lắc. 

Sau khi tham khảo chương trình môn học và bản th}n cũng đ~ biết sơ qua c|c thuật 

ngữ “tính ì t}m lý” “phương ph|p thử- sai” nên quyết định ghi danh theo học lớp này. 

Sau gần 20 năm giảng dạy trường Trung học sư phạm, trường phổ thông trung 

học và làm quản lý, đến nay tôi mới biết là tồn tại một bộ môn khoa học hấp dẫn và 

còn non trẻ l{ “Phương ph|p luận tư duy s|ng tạo”. Tôi cũng rất ngạc nhiên các cán 

bộ quản lý v{ c|c đồng nghiệp của tỉnh chúng tôi còn rất ít người biết đến bộ môn 

khoa học này. Có lẽ chúng tôi l{ người đầu tiên tiếp xúc môn học này. Thậm chí theo 

tôi, các em học sinh phổ thông trung học cũng nên nắm được một vài nguyên tắc cơ 

bản về sáng tạo để cho mình học tập tốt hơn hoặc tiếp tục đi v{o cuộc sống. 

Sau khi học xong “Gi|o trình sơ cấp” do Thầy Phan Dũng trình b{y, nhìn lại 

những công việc đ~ l{m mới thấy giật mình l{ đ~ h{nh động theo lối “thử - sai” nhiều 

quá, dẫn đến lãng phí nhiều trí lực, sức lực, thời gian. Sức ì tâm lý quá lớn và dẫn đến 

là rất chủ quan trong công việc. Làm việc gì cũng theo trí nhớ, mò mẫm, theo kinh 

nghiệm của bản thân, của người khác. Trí nhớ theo thời gian ngày càng giảm và 

không phải bất cứ c|i gì cũng nhớ hết, nên sức sáng tạo giảm, không giúp ích được gì 

cho công tác giảng dạy, quản lý hoặc giải quyết các mối quan hệ xã hội… Trong h{nh 

động của c| nh}n cũng đ~ |p dụng một số nguyên tắc như “ph}n nhỏ”, “t|ch khỏi”, 

“phẩm chất cục bộ”… nhưng do c|ch suy nghĩ tự phát nên cách nhìn nhận vấn đề hay 
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giải quyết vấn đề không có hiệu quả, gặp sự lãng phí quá lớn, không đ|ng có. 

Tuy chỉ học 60 tiết, mang tính chất nhập môn nhưng tôi hiểu sâu sắc hơn về thế 

giới một cách biện chứng. Thế giới là một thể thống nhất. Tôi sẽ tự bồi dưỡng nâng 

cao hơn để trong suy nghĩ, khi đặt vấn đề sẽ hệ thống hơn để công việc được hợp lý 

v{ “tăng tính lý tưởng của hệ kỹ thuật”. Có thể tôi sẽ áp dụng “phương ph|p c|c c}u 

hỏi kiểm tra” để vận dụng vào lớp chuyên đề “đổi mới phương ph|p giảng dạy bộ 

môn to|n” của tỉnh chúng tôi. 

Nói tóm lại “Phương ph|p luận sáng tạo” rất gần gũi, thiết thực với mọi người, 

mọi tình huống trong công việc hàng ngày, trong các mối quan hệ xã hội, gia đình 

cho đến những vấn đề liên quan đến kỹ năng, kỹ thuật. Vì vậy, theo tôi cần phổ biến 

rộng rãi. 

 Võ Thị Ngọc Duyên (cán bộ quản lý giáo dục, học khóa 145): 

Tôi rất thích thú khi được học tập “Phương ph|p luận sáng tạo KHKT giải quyết 

vấn đề và ra quyết định” do thầy Phan Dũng dạy, vì môn học đã cung cấp cho tôi một 

phương ph|p suy nghĩ khoa học để có những quyết định hiệu quả khi giải thích và xử 

lý công việc. 

Tôi cho rằng sự hiểu biết phương ph|p luận sẽ giúp cho tôi nhìn mọi việc trong 

hệ thống phát triển và thấy được các mối quan hệ trong các hệ thống để từ đó ph|t 

huy c|c tính năng của chúng. 

Trước kia, trong khi điều hành công việc, tôi thường giải quyết theo những kinh 

nghiệm có trước hoặc do sự suy đo|n, nhận định của mình một cách cảm tính, nặng 

phần ngẫu nhiên, xem như đấy là những bài học cần phải trải qua. Đến nay, được 

nghiên cứu về các nguyên tắc sáng tạo và những hạn chế của “tính ì t}m lý”, tôi tự 

rút được những lời cảnh báo cho mình khi xem xét các vấn đề phải giải quyết, không 

để bị “thiếu” hay “thừa” chi phối sự “hiểu” của mình, phải thận trọng thực hiện sự tìm 

hiểu đối tượng qua 5 bước. Kiến thức về các thủ thuật sáng tạo đ~ l{m cho tôi thấy 

tự tin hơn khi giải quyết và quyết định công việc về sau này. Nhất l{ đối với các thủ 

thuật như: ph}n nhỏ, linh động, vạn năng, phẩm chất cục bộ, gây ứng suất sơ bộ, 

phản hồi, phản trọng lượng, chuyển hướng, khiến tôi rất t}m đắc vì quả thật chúng 

xuất hiện rất thường trong đời sống hàng ngày mà chúng ta không nhận biết và gọi 

tên chúng ra như trong môn học. Tôi cho rằng những thủ thuật nầy là một cơ sở rất 

khoa học để giúp người ta suy nghĩ v{ h{nh động một cách chủ động. 

Tôi cũng rất thích khi được thầy Phan Dũng hướng dẫn cách nhìn sự vật trong 

mối quan hệ với các sự vật khác, với tính hệ thống như một thuộc tính của vạn vật. 
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Kiến thức về môn học còn làm cho khả năng tư duy của chúng ta được phát huy theo 

những quy luật như quy luật phát triển hệ thống, quy luật về tính thông suốt, qui luật 

về tính tương hợp, qui luật về sự phát triển không đồng đều… v{ trí tưởng tượng có 

thể tăng tiến khi hướng về các qui luật có tính lý tưởng. Những phương ph|p tích 

cực hóa tư duy còn giúp cho chúng ta trên bước đường nghiên cứu, sáng tạo. 

Theo tôi, môn học xứng đ|ng l{ một khoa học, là những kiến thức hết sức cần 

thiết cho mọi người nhất là những người làm công tác quản lý vì những quyết định 

chính xác khi giải quyết công việc sẽ đem lại ích lợi cho đơn vị, ngành nghề và xã hội. 

Bản th}n tôi đ~ có suy nghĩ l{ |p dụng những điều đ~ học trong lĩnh vực công tác 

của mình. Tôi tin rằng thời gian sắp tới, khả năng giải quyết công việc của tôi sẽ chủ 

động, có định hướng, để đạt hiệu quả cao hơn trong c|c yêu cầu. 

Theo tôi, môn học nầy cần được phổ biến rộng rãi ở nước ta. Môn học là một 

chìa khóa để giúp người ta có khả năng tư duy khoa học và làm khoa học. 

Tôi nghĩ rằng môn học nầy nên đưa v{o giảng dạy ở đại học như một môn bắt 

buộc vì đại học l{ nơi đ{o tạo những người sẽ làm khoa học, nên không thể không có 

một phương ph|p tư duy thật sự khoa học. Sự sáng tạo cũng hết sức cần thiết trong 

mọi lĩnh vực để phát triển một xã hội văn minh, gi{u mạnh. 

Trong khả năng nhỏ bé của mình, tôi nghĩ rằng, tôi lấy bản thân mình làm một 

sự chứng thực cho những ưu việt của môn học. Khi có điều kiện tôi sẽ giới thiệu môn 

học cho bạn bè và những người xung quanh, mong rằng ngày càng có nhiều người 

biết đến và tìm học môn học nầy. 

Giảng viên, thầy Phan Dũng giảng dạy rất nhiệt tình, diễn đạt rõ ràng các vấn đề 

khoa học khó hiểu. Cách giảng dạy sinh động kết hợp với những minh họa đa dạng, 

phong phú giúp cho việc tiếp thu của người học có hiệu quả. 

 Văn Thị Thanh Hà (cán bộ quản lý giáo dục, Sở giáo dục v{ đ{o tạo tỉnh 

Tiền Giang, học khóa 145): 

Ngay khi giờ giảng đầu tiên của giảng viên, thầy Phan Dũng, bắt đầu, tôi vẫn 

chưa có một khái niệm gì đối với môn học n{y. Tôi đến lớp dĩ nhiên với mong muốn 

được cung cấp những kiến thức mới – nhưng vẫn với tâm thế rất bình thường. Khi 

nói lên điều n{y có nghĩa l{ trước đ}y tôi chưa hề có được những thông tin nào – dù 

là ít nhất- đối với môn học Phương ph|p luận sáng tạo KHKT. Nội dung bài học trong 

từng chương c{ng ng{y, c{ng g}y hứng thú rất bất ngờ đối với tôi và với các bạn 

cùng dự khóa học. Bắt đầu từ nội dung Chương 3: Một số kiến thức cơ bản của môn 

học đ~ thực sự lôi cuốn tôi bởi những vấn đề hình như m}u thuẫn với chính tôi, 
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những vấn đề không mới nhưng lại rất mới đối với tôi. Quá trình giải quyết vấn đề và 

ra quyết định đối với người cán bộ quản lý như tôi l{ không mới, thậm chí là việc làm 

thường ng{y. Nhưng tại sao trước đ}y tôi lại suy nghĩ thiếu logic như thế? Liệu trước 

đ}y tính ì t}m lý đ~ ảnh hưởng trong suy nghĩ tôi như thế nào khi tôi quyết định một 

vấn đề. Nội dung phép biện chứng – cơ sở triết học của Phương ph|p luận sáng tạo – 

đến hôm nay tôi mới hiểu ra, mặc dù tôi đ~ được trang bị những kiến thức của trình 

độ chính trị cao cấp. Triết học gắn với đời thường, điều đó đ~ g}y không ít ngạc 

nhiên trong tôi và triết học đối với tôi giờ đ}y dường như chứa nhiều lý thú. 

Trong thực tế cuộc sống và công tác, những mâu thuẫn luôn phát sinh trong giải 

quyết vấn đề và ra quyết định. Cách giải quyết trước đ}y đôi khi l{m tôi gặp lúng 

túng, thiếu chủ động v{ đôi khi còn mang tính chủ quan, phiến diện. Tôi có nhận biết 

hạn chế n{y nhưng vẫn chưa tìm ra được cách giải quyết một cách khoa học. Sau khi 

học môn “Phương ph|p luận sáng tạo” tôi bắt đầu có suy nghĩ đến việc giải quyết vấn 

đề một cách toàn diện. Có những vấn đề trước đ}y l{ b{i to|n khó nhưng giờ đ}y tôi 

đ~ tìm ra lời giải một c|ch đầy thuyết phục và khoa học hơn. Nhờ các thủ thuật cơ 

bản tôi giải các bài toán của thực tiễn nhanh hơn, sáng tạo hơn. C|c phương ph|p 

tích cực hóa tư duy s|ng tạo hình như giúp cho tôi s|ng tạo trong suy nghĩ. Đối với 

các vấn đề khó tôi không bế tắc, bối rối và bị động như trước nữa. 

Có lẽ còn rất sớm v{ cũng chưa đầy đủ hết khi tôi nêu những gì tôi học có tính 

mới và tính ích lợi như thế nào so với trước khi theo học môn “Phương ph|p luận 

sáng tạo”. Nhưng có một điều tôi có thể khẳng định được ngay là cái mới trong tư 

duy, trong nhận thức của tôi sau khi học môn này. Nếu môn học n{y được học trước 

các môn học khác trong chuyên môn thì có lẽ tính lợi ích càng cao và chính môn học 

n{y l{m cơ sở để phát hiện thêm những cái mới và ích lợi hơn nữa qua các môn học 

khác. 

Điều đầu tiên trong dự định của tôi là áp dụng v{o chính qu| trình tư duy của tôi 

để giải quyết các vấn đề trong công tác, trong cuộc sống. 

Việc x|c định nội dung, mục tiêu v{ phương ph|p quản lý giáo dục l{ điều tôi 

quan tâm nhất. Tôi nghĩ rằng 40 nguyên tắc cơ bản sẽ giúp tôi rất nhiều trong tư 

duy, trong việc lựa chọn các giải ph|p để thực hiện và nhất là sẽ giúp tôi hiểu cuộc 

sống, hiểu con người hơn. Trên cơ sở những hiểu biết đó, tôi sẽ rèn luyện tác phong 

tổ chức quản lý giáo dục khoa học hơn, nội dung quản lý phong phú và phù hợp với 

thực tiễn hơn, nhất là dựa trên việc vận dụng các nguyên tắc: phân nhỏ, kết hợp, gây 

ứng suất sơ bộ, thực hiện sơ bộ, biến hại thành lợi, dự phòng, linh động, t|c động 

theo chu kỳ. 
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Theo tôi, môn học này rất quan trọng và nhất thiết cần phải được phổ biến rộng 

rãi ở nước ta trong thời gian tới. Đ}y l{ phương pháp luận mang đầy tính sáng tạo 

rất cần thiết cho tất cả các ngành nghề và trên mọi lãnh vực. Như vậy, bất kỳ ngành 

nghề n{o cũng cần thiết nghiên cứu học tập và áp dụng những kiến thức của môn 

học này. 

Lứa tuổi học tập nghiên cứu môn này tốt nhất là từ 16 tuổi trở lên. 

Theo tôi, nên đưa môn học n{y v{o c|c trường sư phạm để trang bị cho đội ngũ 

gi|o viên tương lai có những kiến thức cơ bản về môn học n{y để quá trình giảng dạy 

đạt được hiệu quả hơn trong tương lai. 

Giảng viên, thầy Phan Dũng đ~ có sự chuẩn bị chu đ|o về tài liệu trước cho khóa 

học, nên trong quá trình làm việc trên lớp, cả giảng viên và học viên không bị động, 

có thời gian đi s}u v{o những vấn đề trọng tâm của bài giảng. 

Giảng viên làm việc khoa học, có kế hoạch và tuân thủ tốt thời khóa biểu đ~ 

thống nhất trước với lớp học. 

Trong quá trình giảng dạy, giảng viên rất nhiệt tình, trình bày vấn đề mạch lạc, 

gọn và dễ hiểu. Phần liên hệ thực tế, dùng thực tiễn để làm rõ vấn đề, giảng viên đ~ 

làm rất nhiều việc giúp cho người học nắm rõ vấn đề hơn. 

 Thái Thị Hạnh (cán bộ quản lý giáo dục, Sở giáo dục v{ đ{o tạo tỉnh Lâm 

Đồng, học khóa 145): 

24 năm l{m c|n bộ quản lý từ trường đến phòng giáo dục tôi đ~ được tham dự 

18 lớp học nhưng chưa có lớp học nào có sức thu hút mạnh như lớp học này vì trong 

từng buổi học kiến thức đến với tôi nhẹ nh{ng, đầy thú vị với nhiều điều bổ ích so với 

trước đ}y. 

Ngay từ những ng{y đầu tiên khi làm quen với môn học Phương ph|p luận sáng 

tạo do thầy Phan Dũng giảng dạy, tôi đ~ nhận ra rằng ích lợi đem đến rất lớn khi tôi 

được trang bị một hệ thống các thủ thuật, c|c phương ph|p, những qui luật… để có 

được những suy nghĩ to{n diện hơn, giải quyết các vấn đề một c|ch logic hơn, ý 

tưởng phát ra một c|ch phong phú hơn. Tôi đ~ có thời gian so sánh qua cách giải bài 

tập của mình từ đầu khóa học và cuối khóa học, thấy rõ sự tiến bộ của mình trong 

cách hiểu b{i to|n đến việc ph|t ý tưởng giải bài tập. Nếu như b{i tập đầu khóa học 

tôi đ~ giải theo cách hiểu một chiều, không toàn diện và hoàn toàn theo cảm tính, 

bằng kinh nghiệm, thì bài tập cuối khóa đ~ được trình b{y rõ r{ng hơn, chặt chẽ hơn, 

lời giải có tính thuyết phục hơn bằng ngôn ngữ và kiến thức của phương ph|p luận 

sáng tạo. Chính điều này giúp tôi tự tin hơn trong thời gian tới khi giải quyết vấn đề 
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và ra quyết định. 

Hơn thế nữa qua môn học này tôi càng thấy rõ hơn t|c hại của sức ì tâm lý mà 

trước đ}y có thể vì vô tình tôi không kiểm so|t được v{ đôi khi lại xem là việc bình 

thường. 

Những vấn đề được học trong khóa học chắc chắn sẽ giúp tôi giải quyết công 

việc tốt hơn, cuộc sống hàng ngày nhẹ nh{ng, tươi đẹp hơn. Vì ng{y c{ng tr|nh được 

những b{i to|n không đ|ng nảy sinh, không cần thiết, hoặc trong một lúc n{o đó vấn 

đề được chuyển hướng theo chiều ngược lại, từ hại biến thành lợi… M{ điều này 

trong cuộc sống xem ra rất cần thiết. 

V{ cũng chính từ những vấn đề rút ra từ các chuyện vui cười, những nhận định 

về một số sự việc đ~ xảy ra đăng trên c|c b|o, tạp chí được Trung t}m TSK sưu tầm… 

giúp tôi hiểu hơn sự thống nhất trong thế giới đa dạng, từ đó có một cách nhìn khác 

hơn khi giải quyết bất cứ vấn đề gì đ~ đến và sẽ đến. 

Ngoài ra, sau những gì đ~ học tôi sẽ khắc phục dần những nhược điểm vốn có 

của những người làm công tác quản lý trên một lĩnh vực kh| l}u năm hay vấp phải. 

Đồng thời xây dựng thói quen sưu tầm những kinh nghiệm hay, không những của 

ngành mình mà còn của cả những ngành khác, nhằm ng{y c{ng l{m gi{u hơn tư duy 

c| nh}n, tr|nh được những sai lầm trong quá trình giải quyết vấn đề và ra quyết 

định. 

Cuộc đời là chuỗi những vấn đề cần giải quyết, chuỗi các quyết định cần phải ra 

thì phương ph|p luận sáng tạo giải quyết vấn đề và ra quyết định sẽ giúp ích rất 

nhiều cho mọi người. 

Sau khi học PPLST tôi đ~ có d{nh một ít thời gian đối chiếu với quá trình giải 

quyết vấn đề và ra quyết định của bản th}n trước đ}y so s|nh với suy nghĩ trong hiện 

tại, từ đó đ~ có được những ý tưởng mới hơn khi giải quyết một số vấn đề tương tự 

trong thời gian sắp tới và dự định sẽ vận dụng những điều đ~ học vào thực tế công 

tác, cuộc sống hàng ngày cho bản thân và cả những người xung quanh. Đối với bản 

thân, những ngày học ở đ}y qu| ngắn ngủi chưa thể hiểu một cách cặn kẽ những 

nguyên tắc, phương ph|p, quy luật…, tôi sẽ cố gắng đọc kỹ các tài liệu, nghiên cứu 

thêm những vấn đề liên quan đến môn học, nhất là xây dựng thói quen nhìn vấn đề 

đặt ra bằng kiến thức, ngôn ngữ của PPLST để hiểu một cách toàn diện hơn, s}u sắc 

hơn, từ đó định hướng tốt hơn trước khi đi tìm lời giải cho bài toán. 

Đối với những người xung quanh tôi khuyến khích họ nên nhanh chóng đến với 

môn học từ những ích lợi thiết th}n, đồng thời cùng họ xây dựng hướng tư duy mới 
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với hiệu quả cao hơn qua chính những kiến thức của môn học này. 

Nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đòi hỏi có sự đổi mới 

trên c|c lĩnh vực để có thể hòa nhập vào thế giới. 

Phải làm cho mọi người hiểu đổi mới thật đúng nghĩa đầy đủ, ổn định, bền vững 

và hệ mới hoạt động tốt hơn… Tất cả những điều chúng ta muốn chỉ có thể có được, 

khi mỗi người phải tự x|c định được c|ch đổi mới trong tư duy. Chính môn học 

PPLST sẽ giúp chúng ta giải quyết được vấn đề đặt ra. Do đó theo tôi, cần nhanh 

chóng đưa môn học n{y v{o chương trình đ{o tạo cho mọi thành phần, ở mọi lứa 

tuổi trong các ngành nghề khác nhau. Chúng ta phải tạo cho thế hệ trẻ quen dần theo 

lối suy nghĩ độc lập, tự giải quyết vấn đề ngay từ khi bắt đầu hiểu biết. Môn học này 

nên đưa v{o sớm nhất trước khi trẻ con phải học những điều trong chương trình đặt 

ra. Từ mẫu giáo nội dung chương trình môn học PPLST được mã hóa bằng trò chơi, 

tiểu học cũng qua trò chơi nhưng ở mức độ cao hơn v{ cứ như thế trong suốt thời 

gian học phổ thông, phương ph|p tư duy của lớp trẻ sẽ tốt hơn v{ t{i năng sớm được 

phát hiện để bồi dưỡng đúng hướng. 

Tôi nghĩ, nếu học sinh của chúng ta lúc n{o cũng phải động n~o theo hướng trên 

chắc chắn sự ỷ lại của trẻ con vào người lớn như hiện nay sẽ mất dần v{ được thay 

thế bằng một thế hệ năng động, sáng tạo hơn trong tương lai. 

 Đo{n Thị Trung Hiếu (cán bộ quản lý giáo dục, Sở giáo dục v{ đ{o tạo 

tỉnh Bình Định, học khóa 145): 

Đ~ l}u rồi tôi ít được dự một lớp học bồi dưỡng nâng cao mà tôi thấy hứng thú 

như đợt này, mặc dầu một số thuật ngữ tôi nghe chưa quen, song với cách dẫn dắt và 

lập luận đầy tính thuyết phục của thầy Phan Dũng, tôi thực sự đ~ bị cuốn hút. Như 

nói về “tính ì” trước đ}y tôi cũng có dùng, song không hiểu cặn kẽ như thầy phân tích. 

Hoặc thông qua 40 nguyên tắc cơ bản, 8 qui luật và c|c phương ph|p tích cực hóa 

hóa tư duy s|ng tạo khoa học…, phần nào những kiến thức mới và hoàn chỉnh đó 

đang thay thế c|ch suy nghĩ giải quyết vấn đề cũ trước đ}y, chủ yếu là theo phương 

ph|p “thử v{ sai”. Vì vậy tôi cảm thấy mình sẽ tự tin hơn khi phải đối mặt với các bài 

toán trong cuộc đời mà mình phải giải sắp tới. 

Tôi rất tiếc vì được tiếp cận với môn học này vừa ngắn ngủi vừa muộn màng, 

song dù sao cũng đ~ mở cho tôi một cách nhìn mới trong cuộc sống. Nếu trước đ}y 

nói về triết học, kinh tế học, chính trị v.v…tôi hiểu về phép biện chứng một cách cứng 

nhắc. Khi thông qua môn học này, xin cảm ơn nó đ~ củng cố cho tôi một niềm tin mới 

vào chủ nghĩa duy vật biện chứng. 



 Chương VII: Một số việc làm liên quan đến xây dựng những người hạnh 
phúc ở Việt Nam và một số kết quả 

 

 

559 

Tóm lại sau khi học môn n{y, tôi đ~ thu hoạch được nhiều điều bổ ích cho bản 

thân, vì môn học đ~ trang bị cho tôi phương ph|p v{ kỹ năng nhằm n}ng cao năng 

suất, hiệu quả trong qu| trình suy nghĩ để giải quyết vấn đề và ra quyết định. Chính 

nó làm tôi tự tin hơn trong khi tham gia công tác quản lý cũng như c|c lĩnh vực giao 

tiếp khác trong xã hội v{ gia đình. 

Từ những kiến thức mình được hệ thống hóa và tập hợp theo cơ sở hệ thống lý 

luận, trước tiên tôi nghĩ mình phải tiếp tục chiêm nghiệm suy tư để biến kiến thức trở 

thành của mình nhất là với cương vị của người cán bộ quản lý giáo dục. Phải nghiêm 

túc tự kiểm lại trong các khâu quản lý trước đ}y mình đ~ để hổng phần nào? Tính ì 

của c| nh}n được khắc phục ra sao? Hệ thống điều hành của ng{nh mình đ~ tối ưu 

chưa? Các tình huống đ~ giải quyết tốt chưa? Đ~ vận dụng được các quy tắc trong lối 

suy nghĩ, c|ch ph}n tích c|c vấn đề điều hành theo nguyên tắc đa dạng, phong phú, 

nhiều chiều và logic, sử dụng khai thác nguồn dự trữ sẵn có, bảo đảm tính dự phòng, 

tính liên tục t|c động có ích v.v.. chưa? 

Tôi tự thấy mình phải sớm khắc phục “tính ì” trong nhận dạng giải quyết vấn đề, 

từng bước vận dụng các kiến thức mới học để vượt qua những giới hạn trong lĩnh 

vực quản lý. Tôi tin rằng những điều tôi t}m đắc và mong muốn sẽ sớm trở thành 

hiện thực giúp tôi giải được c|c b{i to|n trong lĩnh vực quản lý cũng như đời sống 

nói chung. 

Đối với những người xung quanh tôi cần phải xây dựng cho mình th|i độ vị tha, 

biết độ lượng, cảm thông và phân tích cho họ thấy được điểm yếu của con người và 

giúp họ cùng tháo gỡ những bài toán cuộc sống. 

Cùng với tập thể l~nh đạo ngành xây dựng một hệ thống quản lý thông suốt, có 

tính tương hợp cao để đem lại hiệu quả tối ưu trong công t|c quản lý. 

Phải biết đem những điều đ~ hiểu biết về “Phương pháp luận sáng tạo” vận dụng 

trong thực tiễn để đạt được tính khả thi trong qui luật phát triển không đồng đều. 

Khi nào cần đầu tư v{ hiệu quả của việc đầu tư ph|t triển giúp gì cho hệ giáo dục 

tỉnh nh{, để từng bước góp phần giải quyết những bài toán mâu thuẫn trong việc 

đầu tư với sự cần thiết đầu tư để cho ngành giáo dục phải phát triển. 

Theo tôi môn học này rất cần phát triển ở nước ta. Phương ph|p luận sáng tạo 

dùng cho tất cả mọi ngành bởi vì theo tôi hiểu, đ}y l{ một trong những môn khoa học 

cơ sở thì hơn lúc n{o hết phải cần sớm được Đảng v{ Nh{ nước cần có sự quan tâm 

để đầu tư cho sự phát triển trí tuệ. Nó như những qui luật ứng dụng của phép biện 

chứng của triết học, cần cho quá trình phát triển xã hội lo{i người. 
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Những đối tượng phải học, theo tôi, phải từ học sinh mầm non cho đến đại học 

tùy theo từng cấp học, mức độ cung cấp v{ lượng kiến thức áp dụng khác nhau. 

Để giúp cho môn học này phát triển, theo tôi với góc độ người quản lý giáo dục 

ngành của tỉnh, tôi sẽ tham mưu với l~nh đạo ngành và tỉnh làm sao sớm phổ biến hệ 

thống lý luận phương ph|p luận sáng tạo cho cán bộ quản lý toàn ngành giáo dục 

bằng nhiều hướng thông qua tạp chí, qua các lớp chuyên đề v{ đặc biệt là phải đề 

nghị đưa nó v{o chương trình bồi dưỡng n}ng cao cho đội ngũ gi|o viên toàn ngành. 

Liên lạc với Trung tâm Sáng tạo KHKT (TSK) mời các thầy về hướng dẫn cho lớp cán 

bộ chủ chốt ngành. Cần cử gi|o viên đi học các lớp n}ng cao để về phục vụ địa 

phương. Phối hợp với Sở khoa học, công nghệ v{ môi trường l{m sao để sớm phổ 

biến kiến thức “Phương ph|p luận sáng tạo” cho c|c c|n bộ kỹ thuật, khoa học và 

l~nh đạo tỉnh nhà. 

 Nguyễn Việt Hùng (cán bộ quản lý giáo dục, Phòng giáo dục & đ{o tạo 

Châu Thành, Tây Ninh, học khóa 145): 

Qua 10 ng{y được nghe thầy Dũng giảng về “Phương ph|p luận sáng tạo” bản 

th}n tôi đ~ s|ng ra nhiều vấn đề m{ trước đ}y tôi không chú ý vì cho rằng nó qu| đời 

thường, nhất l{ trong “giải quyết vấn đề và ra quyết định”. Những kiến thức mà cá 

nh}n tôi được học qua thầy Dũng vô cùng quý gi|. 

Thông qua các bài học tôi đ~ có thể ph}n tích đ|nh gi| mọi sự việc nhờ 40 

nguyên tắc của TRIZ. 40 nguyên tắc cơ bản giúp tôi rất nhiều trong việc rèn luyện 

bản thân trong công việc h{ng ng{y v{ trong suy nghĩ. Bản th}n tôi t}m đắc nhất là 

những nguyên tắc phân nhỏ - gây ứng suất sơ bộ - dự phòng - biến hại thành lợi – 

linh động - vượt nhanh. Qua bài giảng của thầy Dũng tôi đ~ hiểu được thế nào là học 

trên sai lầm của người khác, học cái mới trên c|i cũ m{ trước đ}y tôi rất xem thường 

nên không quan tâm. 

Trong cương vị l{ Trưởng phòng giáo dục & đ{o tạo trên 17 năm, qua học 

Phương ph|p luận sáng tạo, bản thân tôi nhận thấy được “tính ì t}m lý” trong c| 

nhân tôi khá nhiều, phần nào làm giảm bớt những suy nghĩ s|ng tạo v{ đổi mới 

trong công t|c l~nh đạo. Thông qua các bài học, bản thân tôi cũng đ~ ph|t hiện được 

những sai lầm trong khi giải quyết công việc, đề ra những quyết định không chính 

xác thiếu cơ sở trong thời gian qua. Bản thân tôi học được nhiều qua thầy Dũng về 

tính bao dung đối với cấp dưới, nhất là không giữ những ấn tượng xấu đối với cấp 

dưới. 

Cũng qua c|c b{i học, bản thân tôi nhận thấy được tác hại của lối suy nghĩ m|y 

móc, đường mòn trong công t|c l~nh đạo cứ “thử v{ sai”. Có những sự việc đến khi 
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hiểu ra thì đ~ qu| muộn. 

Một điều lý thú m{ tôi đ~ học được qua thầy Dũng đó là phân tích có hệ thống 

những sự việc xảy ra h{ng ng{y trong đời sống cũng như đề ra được những giải 

pháp tối ưu để giải quyết. 

Qua phương ph|p n~o công m{ tôi được học, bản th}n tôi cũng soi rọi lại những 

suy nghĩ không đúng trong việc thu thập ý kiến của nhân viên mình trong khi tìm 

hiểu giải quyết công việc. 

Qua c|c b{i m{ tôi được học, bản th}n tôi đ~ có suy nghĩ đem những hiểu biết 

của mình truyền bá lại cho anh em, trước nhất l{ trong cơ quan mình phụ tr|ch để 

ph|t huy tính năng động, sáng tạo trong mọi người, để góp phần vào việc hoàn thành 

nhiệm vụ chung cũng như nhiệm vụ của từng cá nhân. 

Riêng bản thân tôi sẽ tích cực vận dụng 40 nguyên tắc đ~ học để giải quyết 

những mắc mứu trong công t|c l~nh đạo và nhất là vận dụng 40 nguyên tắc này vào 

công tác dạy và học cho giáo viên và học sinh toàn huyện nhà. Làm cho giáo viên 

nhận thức đúng đắn việc của mình đang l{m để có những tư duy mới trong việc cải 

tiến phương ph|p giảng dạy, mạnh dạn suy nghĩ đề xuất với cấp trên những ý tưởng 

mới của riêng mình. Riêng đối với học sinh sẽ tìm ra những phương ph|p thích hợp 

với điều kiện thực tế của từng c| nh}n m{ ph|t huy phương ph|p tự học, tự rèn tạo 

cho các em có thói quen tự nghiên cứu và học tập. 

Được tham dự khóa học “Phương ph|p luận sáng tạo” lần này làm cho bản thân 

s|ng ra được nhiều việc, từ bản th}n đến tập thể. Tôi nhận thấy đ}y l{ một môn học 

rất bổ ích và cần thiết cho mọi người trong xã hội ta nhất là ở giai đoạn mà cả loài 

người đang hăm hở tiến v{o “Thế kỷ 21”. Nhưng với điều kiện hiện tại của nước ta 

tôi thấy các cấp l~nh đạo nh{ nước là cần thiết phải học ngay môn học này, nếu có 

thể được thì đưa gi|o trình môn học vào các Học viện hành chính và phải được xem 

đ}y l{ một môn học chính khóa. 

Riêng đối với học sinh, theo tôi có thể đưa môn học này bắt đầu từ độ tuổi phổ 

thông trung học để trong những năm tới đất nước ta có được một đội ngũ thanh niên 

có nhiều tư duy s|ng tạo góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, tiến 

ngang cùng c|c cường quốc tiên tiến trên thế giới. 

 Đỗ Thị Khuê (cán bộ quản lý giáo dục, Sở giáo dục v{ đ{o tạo tỉnh Lâm 

Đồng, học khóa 145): 

Qua 60 tiết học môn “Phương ph|p luận sáng tạo KHKT” giải quyết vấn đề và ra 

quyết định do thầy Phan Dũng giảng dạy, tôi đ~ tiếp thu được những điều rất mới và 
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t}m đắc để áp dụng vào công tác quản lý nh{ trường và trong cuộc sống hàng ngày. 

Với 38 điểm cần lưu ý về hệ thống, tư duy hệ thống và tính ì hệ thống, cùng 40 

nguyên tắc sáng tạo cơ bản, c|c phương ph|p tích cực hóa tư duy, TRIZ, ARIZ… đối 

với tôi đều rất mới mẻ, rất cần thiết. 

Trước đ}y tôi chưa được đọc, cũng chưa được nghe nói đến PPLST, đ}y l{ điểm 

thiếu sót của tôi. Giờ đ}y đ~ được học, dù thời gian ngắn ngủi nhưng tôi sẽ tiếp tục 

nghiên cứu, học tập để được hiểu s}u hơn những vấn đề thầy Phan Dũng đ~ dạy, và 

để áp dụng trong công việc h{ng ng{y. Trong c|c năm qua tôi l{m việc theo phương 

pháp thử và sai, cùng những kinh nghiệm thực tế. Trong những năm l{m quản lý, tôi 

phải nhận rằng qua những gì đ~ học được, từ nay tôi sẽ dễ d{ng hơn khi quyết định 

công việc và tôi sẽ có tầm nhìn kh|c hơn về con người, về xử lý, giải quyết sự việc và 

ra quyết định. 

Cái mới và ích lợi của môn PPLST là phạm vi áp dụng rộng rãi cho mọi ngành 

nghề, từ giáo dục, y tế, ngoại giao, từ cơ quan đến trường học, từ cán bộ quản lý đến 

sinh viên. Ở nơi n{o, phạm vi n{o cũng có thể áp dụng được với bất kỳ đối tượng nào 

đ~ được học môn PPLST đều có thể áp dụng trong công việc của mình. 

Trong PPLST với 40 thủ thuật v{ 38 điểm lưu ý l{ điều t}m đắc giúp tôi rèn luyện 

những suy nghĩ h{nh động của mình, đặc biệt là các nguyên tắc phân nhỏ, kết hợp, 

gây ứng suất sơ bộ, dự phòng, linh động, tách khỏi, chuyển sang chiều khác, biến hại 

thành lợi, t|c động theo chu kỳ, quan hệ phản hồi…l{ những nguyên tắc thường 

xuyên được thể hiện trong công việc của mình. Đặc biệt một điều thầy Dũng đ~ 

thường xuyên nhắc nhở cho chúng tôi là phải “sử dụng các nguồn dự trữ có sẵn 

trong hệ, đặc biệt các nguồn dự trữ trời cho không mất tiền”. 

Với c|c điểm cần lưu ý, khi đ~ học tôi mới thấy mình đ~ có “tính ì t}m lý”, chưa ai 

nhắc nhở cho tôi điều này, với 30 năm trong nghề, nhiều năm l{m quản lý không bị 

phê bình lại được khen thưởng. Với bài học của thầy, từ nay tôi nghĩ phải khắc phục 

“tính ì t}m lý”, tốt nhất l{ suy nghĩ v{ h{nh động theo những qui luật khách quan, 

tránh duy ý chí và có nhiều cách xem xét hệ thống để khi quyết định phải thực hiện 

theo đúng điều 19 đ~ học. 

Từ khi được học môn PPLST, điều tôi thấy vui và lý thú là bất cứ nơi đ}u, qua 

trao đổi, qua câu chuyện hay tài liệu, b|o chí… ở đ}u đ}u tôi cũng gặp những ứng 

dụng của các nguyên tắc để luyện tập và phát triển tư duy, suy nghĩ của mình. Tôi 

nghĩ mình cần thảo luận, nghiên cứu s}u hơn b{i giảng để lời thầy dạy được thông 

suốt hơn v{ trong qu| trình học, có lúc tôi cũng chưa hiểu hết được vấn đề, còn mù 

mờ v{ chưa thực tiễn. Có điều kiện tôi sẽ học nâng cao ở lớp trung cấp PPLST. 
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Môn “Phương ph|p luận sáng tạo” cũng đ~ giúp tôi biết được chương trình rút 

gọn qu| trình suy nghĩ giải quyết vấn đề và ra quyết định: với 6 bước để ra quyết 

định đ~ giúp tôi rất nhiều khi ra quyết định một vấn đề, tôi không còn sai sót so với 

khi áp dụng phương ph|p thử v{ sai m{ trước đ}y tôi đ~ l{m. 

Những vấn đề thu dược qua khóa học trong 60 tiết đ~ giúp tôi rất nhiều, nhưng 

trong phạm vi của trang giấy tôi chưa nói lên hết được những suy nghĩ cùa mình. Rất 

c|m ơn thầy Phan Dũng đ~ giúp chúng tôi mở ra những hướng mới trong quá trình 

làm việc của mình để tốt hơn, đỡ mất thời gian hơn. 

 Đ{o Văn Lợi (cán bộ quản lý giáo dục, Sở giáo dục v{ đ{o tạo Tp.HCM, 

học khóa 145): 

Trong buổi học đầu tiên, tôi có cảm giác rằng chuyên đề Phương ph|p luận sáng 

tạo này sẽ l{m cho tôi ch|n ng|n, nhưng, c{ng về sau, tôi có thể khẳng định rằng cảm 

gi|c ban đầu đó l{ ho{n to{n sai lầm. 

Nội dung của chuyên đề rất gần gũi với đời thường nhưng cũng vô cùng b|c học. 

Nó làm cho tôi sáng ra, trong tôi vỡ ra nhiều điều, hóa ra từ trước đến nay tôi chỉ 

to{n “thử v{ sai”. 

Chuyên đề Phương ph|p luận sáng tạo đ~ cung cấp cho tôi nhiều kiến thức mới, 

qua những ví dụ sinh động thiết thực nó giúp tôi có khả năng đưa ra, ph|t ra c|c ý 

tưởng một cách hiệu quả, nó giúp tôi tỉnh táo, bình tâm khi giải một bài toán trong 

quá trình công tác của mình. 

Trước mắt, tôi đang cố gắng tiêu hóa các thủ thuật, các qui luật mà nội dung 

chuyên đề đ~ cung cấp cho tôi, và tôi cố gắng biến các nội dung ấy luôn thường trực 

trong suy nghĩ, rèn luyện nó trở thành một phản xạ tức thì trong cuộc sống, vận dụng 

trong thực tế để giải quyết công việc hàng ngày. 

Theo tôi, môn học này cần đưa v{o chương trình giảng dạy ở bậc đại học. Qua 10 

ngày học, càng về sau tôi càng thấm và thầm tiếc rằng gi| như trước đ}y - thời sinh 

viên – rồi sang lúc đi học lớp quản lý mình được học môn này thì có lẽ bản th}n đ~ 

không mắc phải những sai lầm đ|ng tiếc vì cái kiểu “thử v{ sai” của mình. 

Với giảng viên – Gi|o sư Tiến sĩ Phan Dũng 

Tôi xin được mượn câu nói của ông Phạm Văn Đồng để nói về thầy gọi là thay 

cho lời góp ý: “C{ng nhìn c{ng thấy s|ng”. Phong th|i v{ kiến thức uyên bác của Thầy 

đ~ ho{n to{n chinh phục lớp học. 

Nếu môn học n{y chưa trở thành một môn học bắt buộc ở bậc đại học được, thì 
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trước mắt tôi có nguyện vọng rằng nên đưa v{o nội dung giảng dạy ở các lớp đ{o tạo 

cán bộ quản lý tại Trường cán bộ quản lý giáo dục Trung ương II thuộc Bộ giáo dục 

v{ đ{o tạo. 

Tôi nhận được thông tin chiêu sinh chuyên đề Phương ph|p luận sáng tạo theo 

đường công văn của Sở GD-ĐT TP.HCM. 

Lý do: Mong muốn được mở mang kiến thức và phục vụ cho công t|c được hiệu 

quả hơn. 

 Đỗ Chí Long (cán bộ quản lý giáo dục, Phòng GD-ĐT Phú Nhuận, 

Tp.HCM, học khóa 145): 

Tôi nhớ được bắt gặp hình ảnh và cách nói chuyện của tiến sĩ khoa học Phan 

Dũng trên m{n hình th{nh phố v{ sau đó l{ trong một số bài báo trên báo Tuổi Trẻ. 

Song m~i đến khi có giấy chiêu sinh của chị Hoa, hiệu trưởng Trường CBQL-TW2, tôi 

mới biết được tiến sĩ khoa học Phan Dũng giảng về “Phương ph|p luận sáng tạo” 

nhất là việc “giải quyết vấn đề và ra quyết định”. Vì l{m công t|c quản lý (10 năm 

qua), tôi thấy “hay” v{ cần thiết ghi danh tham gia khóa học. Bởi trước đó, tôi không 

biết việc đ{o tạo tại Trung t}m, v{ nghĩ rằng tiến sĩ khoa học Phan Dũng l{ nh{ “s|ng 

chế” thiên về khoa học kỹ thuật (nghĩa hẹp). Nhưng với cụm từ “Phương ph|p luận”, 

tôi liên tưởng nghĩ rằng chắc có đụng đến lý luận nhất là triết học, và không thể 

không liên quan đến khoa học giáo dục v{ đ{o tạo. 

Chỉ vẻn vẹn thời gian 2 tuần (60 tiết) lên lớp của tiến sĩ khoa học Phan Dũng l{ 

thời gian vật chất. Tôi không ngờ rằng “thời lượng” qu| ngắn, và nội dung, phương 

pháp khác lắm (về mặt lên lớp…), so với khoa học sư phạm (4 năm), lý luận Mác-

Lenin (3 năm) v{ khoa học quản lý giáo dục, quản lý nh{ nước (hệ cao, trung)… m{ 

tôi đ~ kinh qua. Nhưng “kh|c” m{ không “xa lạ”. Bởi cái cốt lõi về triết học, về các quy 

luật của triết học biện chứng được tiến sĩ khoa học Phan Dũng “|p dụng” v{ s|ng tạo 

th{nh phương ph|p luận xem xét, phân tích, nhằm giải quyết vấn đề và ra quyết định 

bằng những ví dụ “đời thường” rất đa dạng, sinh động, đầy tính hấp dẫn, thuyết 

phục. “C|i mới” ở trong tôi l{ trước đ}y qua tiếp thu vận dụng của tôi (chủ yếu là 

khoa học xã hội) mang nặng lối tư duy hình tượng thì nay được tiếp cận với tư duy 

logic – hình tượng (kết hợp khá nhuần nhuyễn) qua nội dung v{ phương ph|p truyền 

thụ của thầy Dũng. 

Có lẽ “cái mới” đến với bất cứ ai, thuở ban đầu (mới tiếp xúc) cũng có sự bỡ ngỡ, 

nếu “hợp” sẽ “chếnh cho|ng men say”. Khó có thể rạch ròi nói chắc ngay được tất cả 

những gì mới (một cách chủ đích), v{ sự ích lợi thường phải qua “thực h{nh”, thậm 

chí “có gi|” mới thấy rõ được. Song cũng ngay từ những buổi giảng đầu tiên của thầy 



 Chương VII: Một số việc làm liên quan đến xây dựng những người hạnh 
phúc ở Việt Nam và một số kết quả 

 

 

565 

Dũng đối với tôi, tôi càng thấy rõ hơn “triết học biện chứng” triết học h{nh động, 

thầy Dũng nói l{ “triết học đời thường”. Tôi xin mạnh dạn quả quyết rằng nếu không 

nắm được “triết học đời thường” n{y thì l{m gì có thể “cải tạo được thế giới”, cùng 

lắm l{ “hô khẩu hiệu” hay l{ viết thêm những “gi|o lý gi|o điều” mới mà thôi. 

Qua một số những bài tập thầy Dũng cho l{m, tôi thấy rõ trước đ}y, v{ trong 

công việc của mình, tôi mới chủ yếu sử dụng hai kênh: lịch sử (quá khứ) và hiện tại, 

còn tương lai thì ít… Dù tư duy triết học cho phép tôi suy nghĩ để tạo nên một mạch 

thống nhất giữa quá khứ - hiện tại – tương lai. Theo tôi c|ch l{m gi|o dục là làm 

theo “khoa học chính trị - đường lối chính s|ch…” nên thường mang tính chung 

chung về mặt “định tính” m{ lơ mơ, không rõ r{ng, thiếu cụ thể (thực chất) về mặt 

“định lượng”. Nay qua “Phương ph|p luận sáng tạo” v{ cụ thể qua “c|c thủ thuật – 

nguyên tắc cơ bản”, dù mới tiếp xúc, nhưng tôi thấy sẽ giúp cho mình cách nhìn, cách 

nghĩ, c|ch vận dụng “c|c thủ thuật” để giải quyết vấn đề mà mỗi người (học viên) 

đang hoạt động có tìm v{ suy nghĩ để “cải tiến”, tìm ra c|i mới, cái ích lợi hơn trước. 

Tôi cho rằng một khi đi v{o vận dụng “Phương ph|p luận sáng tạo” th{nh nếp, thuần 

thục, sẽ không thể có “sức ì t}m lý” như trước, bởi không thể bằng lòng với những cái 

đ~ l{m, hay chỉ luôn làm theo kiểu cũ, một khi xu hướng phát triển đ~ “b|o hiệu” 

sang giai đoạn khác. Nhất là làm sao tận dụng, sử dụng tối đa nguồn dự trữ có sẵn 

trong hệ, nhất là những thứ không mất tiền mua. Đ}y l{ sự tiết kiệm khoa học. Nếu 

không sẽ rất lãng phí. 

Trong phạm vi chức năng quyền hạn, nhiệm vụ của mình, tôi dự kiến sẽ xem xét 

lại “Hệ thống hoạt động của cơ quan, ng{nh trên địa bàn của mình để có thể từng 

bước giải quyết những vấn đề (theo thứ tự ưu tiên), góp phần đem lại cái mới, cái ích 

lợi trong thời gian tới. 

Dưới góc độ ngành GD-ĐT, tôi nghĩ rằng cần phát triển môn học này ở nước ta, 

trước hết, nên đưa v{o c|c trường đ{o tạo cán bộ chính trị - quản lý nh{ nước (như 

hệ thống Nguyễn Ái Quốc, Học viện quốc gia hành chính…). Bởi lẽ “đầu xuôi – đuôi 

lọt”. Vì đ}y l{ sự áp dụng phương ph|p luận theo tính triết học biện chứng - triết học 

h{nh động – sáng tạo. Tuy nhiên, đối với lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, chắc rằng nếu 

được tiếp nhận phương ph|p này, sẽ lợi ích cho các vị tổng gi|m đốc, gi|m đốc đang 

giữ trọng trách trong tay tiền tỷ để có quyết định đúng đắn nhất. 

- Về lứa tuổi, như trên l{ “đ|nh ngọn” vì giới đang đương chức sẽ có quyết định 

trước, tiếp đến các nguồn lực của quốc gia. Mặt khác, dân là gốc, họ là ngọn. Còn về 

chuẩn bị cho tương lai gần (10-20 năm trong công cuộc công nghiệp hóa), theo tôi 

“gốc” của vấn đề nên đưa v{o “hệ trung học phổ thông”. 
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 Phạm Lưu (hiệu trưởng Trường BTVH Đ{ Lạt, tỉnh L}m Đồng, học khóa 

145): 

Lớp bồi dưỡng nâng cao cho cán bộ quản lý giáo dục về “Phương ph|p luận sáng 

tạo, giải quyết vấn đề và ra quyết định” do Trường cán bộ quản lý giáo dục v{ đ{o 

tạo II tổ chức đ~ bước qua ngày thứ 12, tôi thấy có một c|i gì đó trong tôi như thỏa 

mãn lại vừa nuối tiếc. Thú thật trong hơn 20 năm công t|c tôi đ~ được tham dự 

nhiều lớp học, lớp bồi dưỡng chuyên đề nhưng chưa bao giờ tôi thấy mình học 

nghiêm túc, lắng nghe v{ ghi chép đầy đủ đến thế. Sự tập trung chú ý cao cộng với cái 

nóng của S{i Gòn đ~ có lúc l{m cho đầu óc tôi thấy căng thẳng, nóng ra. Những khái 

niệm mới, những cách giải quyết vấn đề tình huống m{ b{i to|n đặt ra đ~ thu hút 

thực sự trên 150 học viên của lớp học. Tôi suy nghĩ v{ t}m đắc với một ý tưởng mà 

thầy Phan Dũng (giảng viên lớp học) hay nói và liên hệ với tôi: sao môn học n{y đến 

với tôi muộn thế, và tại sao đến bây giờ Trường cán bộ quản lý giáo dục v{ đ{o tạo 

trung ương II mới tổ chức lớp bồi dưỡng n{y trong lúc đó TSK tồn tại đ~ l}u v{ ph|t 

triển ở TP. Hồ Chí Minh, không phải mới mẻ gì. 

Môn học “Phương pháp luận sáng tạo” do thầy Phan Dũng trực tiếp dạy đ~ mở 

giúp tôi cánh cửa để nhìn ra một chân trời mới. Nếu kêu lên được thì tôi cũng có thể 

kêu EUREKA-EUREKA… Thật sự môn học đ~ giúp tôi nhận thức thêm nhiều cái mới, 

ích lợi không những trong công tác quản lý mà cả trong cuộc sống đời thường. Có thể 

giúp tôi giải quyết được những bài toán khó một cách sáng tạo, nhẹ nhàng mà kết 

quả cao hơn. 

Những cái mới, cái ích lợi mà tôi tiếp thu được đó l{: 

- Cuộc đời là một chuỗi các vấn đề cần giải quyết, thách thức mới ngày càng 

tăng. Nếu không có tư duy s|ng tạo thì sẽ không giải quyết được một cách tốt đẹp. 

- Khoa học sáng tạo giúp con người từ chỗ có khả năng suy nghĩ đến chỗ biết 

c|ch suy nghĩ giải quyết vấn đề và ra quyết định một cách sáng tạo. 

- Tư duy hệ thống không chỉ ích lợi trong c|ch suy nghĩ giải quyết vấn đề, ra 

quyết định mà còn có ảnh hưởng tốt lên các mặt hoạt động kh|c trong đời sống con 

người như cư xử, giao tiếp, đạo đức, văn hóa… 

- Nhược điểm thường gặp là khi xem xét hệ thống, chúng ta không chú ý đầy đủ 

đến các mối liên kết của các yếu tố, cho nên có thể đưa ra những quyết định sai lầm 

hoặc để lại hậu quả phải tiếp tục giải quyết. 

- Hiểu rõ và vận dụng tốt các quy luật phát triển của các hệ thống sẽ giúp chúng 

ta tăng thêm tính điều khiển qu| trình tư duy s|ng tạo. 
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- Nắm được quy luật phát triển của hệ sẽ giúp các nhà quản lý chúng ta đỡ mất 

thời gian thực hiện các phép thử không cần thiết để tập trung suy nghĩ cho những lời 

giải bài toán có khả năng |p dụng cao, tiếp cận với hệ lý tưởng. 

Từ những điều tiếp thu được qua lớp học, tôi sẽ suy nghĩ, vận dụng một cách 

sáng tạo vào công tác quản lý trường học và hoạt động giao tiếp với mọi người xung 

quanh. Tôi thấy được rằng: 

- Khi có môt vấn đề mới nảy sinh dù đó l{ vấn đề nhỏ cũng không được coi 

thường m{ ngược lại cần quan tâm giải quyết ngay từ khi còn nhỏ. 

- Và khi xem xét giải quyết bài toán phải chú ý xem xét đến không gian hệ thống 

(màn hình 9 hệ) và khi xem xét bài toán theo một quy luật n{o đó thì phải xem những 

thủ thuật nào là phù hợp để áp dụng. 

- Trong quản lý chúng ta phải bảo đảm sự công bằng, bình đẳng, tuy nhiên chúng 

ta phải tuân thủ quy luật về tính không đồng đều. Do đó trong từng thời điểm chúng 

ta phải biết chọn đúng yếu tố để đầu tư v{ đầu tư đúng mức để giúp yếu tố hoặc mối 

liên kết nhanh chóng chuyển trạng thái một cách hoàn toàn, nhằm phát huy tác dụng 

tốt cho cả hệ thống. 

- Khi hệ thống có những biểu hiện n{o đó không tốt thì chúng ta không nên phê 

phán chỉ trích mà vận dụng một cách sáng tạo nguyên tắc phản trọng lượng để giải 

quyết b{i to|n. Đồng thời để thu được kết quả tốt trong tương lai lại cần phải chú ý 

nguyên tắc gây ứng suất sơ bộ. 

- Trong điều kiện sự đầu tư của Nhà nước còn khó khăn thì chúng ta cần chú ý sử 

dụng tối ưu c|c nguồn dự trữ có sẵn không mất tiền trong hệ. Mặt khác, chúng ta 

trải qua một thời kỳ dài sống trong chế độ bao cấp, nó đ~ để lại một sức ì tâm lý rất 

nặng nề. Tính ì t}m lý đ~ l{m cản trở lớn đến quá trình sáng tạo v{ đổi mới. Do đó 

chúng ta cần chú ý giảm tai hại do tính ì tâm lý của mình. Phải có th|i độ bao dung 

với người kh|c, tr|nh để có ấn tượng xấu với người kh|c, đồng thời cũng tr|nh để 

người khác lợi dụng sức ì tâm lý của mình. 

- Khi có những vấn đề gay cấn hoặc bị phê phán, chỉ trích. L{ người quản lý 

chúng ta phải biết vận dụng nguyên tắc chuyển sang chiều khác, không chủ quan duy 

ý chí, bảo thủ, không làm nảy sinh thêm các các bài toán chủ quan. Trong mọi tình 

huống chúng ta luôn suy nghĩ v{ h{nh động theo những quy luật khách quan, biết 

xem xét hệ thống theo nhiều cách, biết vận dụng được nhiều nguyên tắc và các thủ 

thuật phù hợp để góp phần giải các bài toán của cơ quan, của gia đình, cộng đồng và 

nhân loại. 
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 Phạm Thanh Nam (hiệu trưởng Trường PTTH Giồng Ông Tố, Tp.HCM, 

học khóa 145): 

Qua khóa học được hướng dẫn bởi thầy Phan Dũng, bản thân tôi nhận thấy mình 

gần như được trang bị thêm một con mắt, một c|i đầu mới để nhìn v{ suy nghĩ về các 

hiện tượng xảy ra trong thế giới xung quanh. Nhờ v{o phương ph|p luận sáng tạo 

tôi đ~ nhìn một hiện tượng theo nhiều chiều, từ đó ph|t hiện sự giống nhau giữa các 

hiện tượng dù rất xa nhau. Khi được học xong phần sơ cấp (dù thời gian rất ít) 

nhưng đ~ l{m tôi thay đổi cách nhìn về mọi sự vật, những phức tạp giờ trở nên đơn 

giản, những sự việc dù đơn giản nhưng cũng bao h{m trong đó những nguyên lý vô 

cùng quý giá giúp giải quyết những vấn đề phức tạp. Hơn thế nữa, nó đ~ giúp tôi 

thay đổi nếp suy nghĩ, định hướng cho việc suy nghĩ, l{m việc, giải quyết vấn đề trong 

thực tế cuộc sống. Giúp bản thân tôi tự tin hơn trong việc định hướng phát triển cơ 

quan m{ mình đang công t|c. 

Không những thế vì tầm áp dụng của phương ph|p luận sáng tạo là trên mọi 

lĩnh vực, nên nó cũng giúp tôi đ|nh gi| được các sự việc, hiện tượng xảy ra trong 

những lĩnh vực nằm ngoài chuyên môn. 

Trong công t|c, tôi đang đảm nhiệm nhiệm vụ hiệu trưởng một trường phổ 

thông trung học, việc nâng cao chất lượng dạy và học trong nh{ trường là một bài 

to|n đang th|ch thức đối với mọi cấp quản lý. Nhờ được trang bị phương ph|p luận 

sáng tạo, tôi dự định sẽ dùng những kiến thức n{y để vận dụng phân tích, tìm các ý 

tưởng đúng đắn nhất, trước mắt nâng cao chất lượng đ{o tạo nh{ trường, sau đó 

tìm những ý tưởng hay tham mưu, hiến kế cho các cấp l~nh đạo trực tiếp để nâng 

cao chất lượng đ{o tạo của ngành. 

Tuy nhiên, để phát huy thật tốt không gì tốt hơn l{ truyền b| phương ph|p luận 

sáng tạo này cho nhiều người biết để làm dồi d{o hơn c|c ý tưởng để phát triển nhà 

trường nói riêng và ngành nói chung. Việc có thể ho{n to{n l{m được là bồi dưỡng 

kiến thức n{y cho đội ngũ CB-GV-CNV của trường, từng bước đưa v{o trang bị cho 

học sinh giúp c|c em ph|t huy hơn tính s|ng tạo trong việc học của mình. 

Theo tôi nhận thấy, vì phạm vi áp dụng phương ph|p luận sáng tạo là mọi lĩnh 

vực, vì cuộc đời là chuỗi các vấn đề cần giải quyết và là chuỗi các quyết định cần ra, 

nên ai ai cũng cần trang bị phương ph|p luận này. Tuy nhiên, mọi việc nên bắt đầu 

từ trường phổ thông nơi có điều kiện thuận lợi nhất cho việc trang bị đại trà cho mọi 

người. Việc lứa tuổi nào học là tốt nhất cần phải có sự nghiên cứu s}u xa, nhưng theo 

bản thân tôi nhận thấy học sinh lớp 10 (15 tuổi) là có thể tiếp thu được phương ph|p 

luận này. 
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 Đậu Đình Nga (thanh tra Sở GDĐT Tp.HCM, học khóa 145): 

Trước đ}y tôi thường chỉ nghĩ đến vấn đề phải năng động, sáng tạo trong công 

việc, chưa bao giờ được nghe nói đến phương ph|p luận sáng tạo. Sau khi được học 

thầy Phan Dũng, tôi thấy rất thích thú. Đ}y l{ bộ môn khoa học quan trọng, là nền 

tảng giúp ta giải quyết các bài toán trong cuộc đời (trên mọi lĩnh vực đời sống chính 

trị - kinh tế - xã hội – văn hóa, giáo dục – quốc phòng an ninh, trong đơn vị cũng như 

trong gia đình, trong bản thân từng con người). 

Trước đ}y, trong công t|c thanh tra gi|o dục, đ{o tạo, thanh tra giải quyết khiếu 

nại, tố c|o, chúng tôi thường thống nhất quan điểm trong đ|nh gi| l{ phải nhìn nhận 

vấn đề theo nhiều chiều, nhiều hướng, nhiều góc độ, phải hết sức cụ thể, khách quan 

tránh chủ quan. Nhưng qua những ng{y được bồi dưỡng kiến thức, được giải các bài 

tập của khóa học phương ph|p luận sáng tạo, chúng tôi thấy vấn đề trên một cách 

bài bản hơn, khoa học, đầy đủ hơn, đó l{ phải có “tư duy hệ thống”: chúng ta xem xét 

hệ hiện tại trên cơ sở phải xem xét hệ quá khứ và hệ tương lai. Xem xét qu| khứ để 

nhận định hiện tại tức l{ đ~ xem xét quan hệ “nh}n - quả”, phải xem xét dự báo trong 

tương lai nếu hiện tại là thế n{y để đề ra các giải pháp hữu hiệu, dự phòng dự báo 

trong tương lai nếu là tốt lên, phát triển lên thì phải nuôi dưỡng, chăm sóc nó, 

(thường là những ưu điểm, điểm mạnh của đối tượng được thanh tra). Còn những 

dự b|o tương lai sẽ xấu đi, có khi sẽ vi phạm c|c quy định, sẽ mất ổn định của hệ, sẽ 

phát sinh những tiêu cực thì hiện tại phải đề nghị những giải pháp khắc phục, ngăn 

ngừa. “Không nên coi thường bài toán nhỏ mà phải giải quyết ngay bài toán nhỏ, đó 

là để tránh từ bài toán nhỏ trở thành bài toán lớn phức tạp khó giải quyết”. Ví dụ: 

tình hình giảng dạy hiện nay của giáo viên. Nếu trước đ}y khi mới có hiện tượng xem 

nhẹ việc sử dụng thí nghiệm thực hành, dụng cụ, đồ dùng dạy học, học đi đôi với 

hành. Giáo viên chỉ biết dạy truyền rót “kiến thức của mình một c|ch đơn thuần là 

“nói” xuống cho học sinh “kiểu th|c đổ một chiều”, ta phải uốn nắn ngay, giải bài toán 

này ngay. Mọi bộ phận, mọi người có trách nhiệm quản lý giáo dục đều tập trung, có 

yêu cầu cao với gi|o viên, động viên, t|c động thường xuyên liên tục v{o đội ngũ gi|o 

viên cả nhận thức, cả về điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị, cả biện ph|p thi đua 

và hành chánh. Xử lý nghiêm minh ngay khi còn ít giáo viên xem nhẹ vấn đề này, tức 

là giải bài toán này ngay khi nó còn nhỏ thì chắc rằng tình trạng giảng dạy hôm nay 

đ~ kh|c nhiều, đ~ đổi mới được nhiều. Khi mà việc giáo dục toàn diện chưa mạnh, 

xuất hiện chỉ dạy chữ đơn thuần, lo tỷ lệ tốt nghiệp, lo luyện thi kiếm mảnh bằng còn 

ít thì phải giải ngay b{i to|n n{y, nhưng do không đầu tư đầy đủ kịp thời đến nơi đến 

chốn và bây giờ hiện tượng này đ~ trở thành phổ biến. “Dạy chữ” cũng chưa ra gì còn 

nói gì đến “dạy người”. Có trường còn đưa ra một hệ thống giám thị, quản nhiệm, cho 
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giáo viên này mặc sắc phục như người gác bảo vệ các tòa nhà cao, họ ngồi bên cửa sổ 

theo dõi mọi động tác của học sinh trong một lớp rồi ghi chép vào sổ, 20 lớp thì có 20 

giáo viên loại này. Thử hỏi khoa học giáo dục n{o đề ra như vậy. Giáo viên chủ nhiệm 

thì có nhưng cũng ỷ lại bộ phận giám thị, họ cũng chỉ sinh hoạt 1 tiết/ tuần giờ sinh 

hoạt lớp mà thôi. Các giáo viên bộ môn thì ỷ lại giáo viên chủ nhiệm, ỷ lại giám thị, 

giám quản nên họ chỉ biết lên lớp truyền rót kiến thức bộ môn. Còn việc học sinh có 

làm bài tập, có chuẩn bị những gì cho bài mới họ ít đề cập, ít khen học sinh, tổ nhóm, 

b{n có c|c em l{m đủ bài tập, chuẩn bị bài tốt, ít nhất nhắc nhở, yêu cầu học sinh làm 

b{i chưa đủ. Hầu như họ ít khi nhắc tư thế ngồi của học sinh, hoặc góp phần giáo dục 

chăm sóc những học sinh yếu trong lớp, ít khi qua giờ giảng đan xen v{o đó m{ gi|o 

dục l{m người cho học sinh… 

Tư duy hệ thống sẽ giúp ta có thể liên kết các phần tử chưa “xịn” th{nh một hệ 

thống “xịn”. Ta cố gắng rèn luyện tư duy hệ thống thì dần dần giúp ta có ý thức 

thường trực về phương ph|p luận sáng tạo để giải quyết các vấn đề nảy sinh hàng 

ng{y đối với chúng ta, đối với hệ quản lý của ta một c|ch nhanh hơn, chính x|c hơn, 

hiệu quả và tác dụng hơn. 

Vấn đề thứ hai l{ trước đ}y chúng tôi chưa nhận thức đầy đủ hết tác hại của tính 

ì tâm lý và tính ì hệ thống. Qua lớp học bồi dưỡng, chúng tôi càng thấy quy luật của 

tính ì tâm lý và tính ì hệ thống cản trở nhiều đến tư duy s|ng tạo, đến giải quyết vấn 

đề và ra quyết định trong giải bài toán cuộc đời, trong công tác quản lý giáo dục. 

Tính ì là một thuộc tính hiển nhiên của bất kỳ hệ thống nào, thể hiện trên các 

phương diện: 

 - Tính ì tâm lý: người n{o cũng chứa trong mình tính ì t}m lý, thường cản trở 

quá trình sáng tạo v{ đổi mới. Do đó chúng ta cần bao dung những người có tính ì 

t}m lý (vì đ}y l{ qui luật tâm lý, họ cũng không muốn như vậy) không được ấn 

tượng, định kiến với họ, nhất là mình lại là một nhà quản lý. 

Mặt khác bản th}n chúng ta cũng có tính ì t}m lý. Ta cố gắng rèn luyện để tính ì 

tâm lý là ít nhất, đồng thời cần tr|nh để người khác lợi dụng tình ì tâm lý của mình. 

Cách tránh tính ì tâm lý là mọi suy nghĩ, h{nh động của ta phải theo quy luật khách 

quan, không duy í chí, phải có nhiều c|ch để xem xét hệ thống. Mặt khác tính ì tâm lý 

cũng có mặt lợi đó l{ những thói quen tốt phù hợp với sự phát triển mà chúng ta cần 

phát huy nó, khuyến khích nó. 

- Tính ì hệ thống cần cải tiến: mỗi một hệ cần cải tiến chứa trong nó sức ì, nếu sự 

thay đổi trong hệ càng lớn thì sẽ gặp sự chống đối của sức ì càng lớn. Do đó khi giải 

quyết phải chọn những giải pháp làm cho hệ thay đổi ít nhất, v{ thay đổi từ từ, không 
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đột ngột. (Ví dụ: để xây khu chế xuất, để làm một công trình công ích n{o đó cần có 

phương |n ít động chạm giải tỏa nhà dân). Nếu không chú ý vấn đề này mà cứ chọn 

phương ph|p như trước đ}y l{ lo cho nh}n d}n chung chung, cho nên giải tỏa nhà 

dân diện rộng, đông hộ đông d}n, l{m cho nh}n d}n cụ thể là những hộ phải giải tỏa 

bất ổn về nhà ở, đời sống, công ăn việc làm, tạo ra thay đổi nhiều, sự lan tỏa càng xa, 

hậu quả càng lớn. Không biết lo cho nhân dân, bởi những công trình đó đem đến hiệu 

quả mức nào, nhưng đ~ l{m cho nhiều người dân ta thán, mất lòng tin và khổ sở 

nhiều mặt, kéo dài hậu quả của từng gia đình, của nhiều gia đình, ảnh hưởng xấu đến 

học h{nh, tương lai của lớp người trẻ của khu d}n đó. Rồi nơi kh|c mỗi khi bị giải 

tỏa, nh}n d}n đều mất niềm tin vào chủ trương chính s|ch của nh{ nước, của chính 

quyền. Hoặc để giải quyết tính ì của hệ cần cải tiến, nhằm cho hệ có sự thay đổi ít 

nhất không xảy ra bị phá vỡ hệ, ta phải tìm giải ph|p t|c động thật nhanh, thời gian 

thật ngắn, đến nơi hệ không kịp chuyển trạng thái hay chuyển t|c động từ chế độ liên 

tục sang chế độ xung. 

- Tính ì của hệ thực tế khi đưa hệ cải tiến ra áp dụng: 

Khi đưa hệ cải tiến ra áp dụng vào hệ thực tế thì tính ì của hệ thực tế sẽ chống 

đối lại những cái mới, các cải tiến. Để cho hệ thực tế dễ dàng tiếp nhận những dấu 

hiệu mới, ta phải chọn những dấu diệu mới khi đưa v{o hệ thực tế không gây phức 

tạp hóa cho hệ, không gây hậu quả có hại cho hệ, hệ thực tế dễ tiếp nhận, tr|nh được 

các bài toán nảy sinh trong tương lai phức tạp, khó giải. Những dấu hiệu mới mang 

tính tích cực nhưng tạm thời, có khi cũng xuất hiện tính ì có hại, thì ta phải có các 

biện pháp dự phòng tính ì của chúng, m{ tương lai tính ì đó có thể sẽ phá vỡ hệ, làm 

phương hại đến hệ. 

Hệ thực tế của chúng ta có tính ì, khi nó muốn chuyển trạng thái sang hệ mới cải 

tiến thì nó phải qua các trạng thái hệ trung gian; trong các trạng thái chuyển trung 

gian cũng nảy sinh tính ì, khi đến trạng thái mới (hệ cải tiến) thì theo qui luật xuất 

hiện tính ì tốt ta cần tận dụng ph|t huy để nó trở thành thói quen tốt làm hệ bền 

vững, ổn định, phát huy hiệu quả. Đồng thời tính ì xấu ta phải có biện pháp phòng 

ngừa, giải quyết ngay để hạn chế hậu quả có thể có sau này, nếu tính ì mới không tốt 

này phát triển làm ảnh hưởng đến hệ mới. 

Vì vậy phải chuyển trạng th|i sao cho luôn có được tính liên tục c|c t|c động có 

ích. 

Nhờ được học bồi dưỡng phương ph|p luận sáng tạo khoa học kỹ thuật mà 

chúng tôi đ~ hiểu và nắm được 40 nguyên tắc thủ thuật sáng tạo cơ bản để vận dụng 

vào giải các bài toán trong cuộc đời, công t|c. Trong đó c|i yếu của chúng tôi là 
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nguyên tắc dự phòng bấy lâu nay còn xem nhẹ, chưa chú ý để có các biện pháp triệt 

để ngăn ngừa được vi phạm. Ví dụ: thanh tra đ|nh gi| được những điểm mạnh, điểm 

tồn tại của một đối tượng có những đề nghị hướng dẫn ph|t huy c|i ưu điểm, hướng 

dẫn cách khắc phục tồn tại yếu điểm, có những vi phạm thì có kiến nghị khắc phục, 

xử lý. Nhưng bộ phận xử lý sau thanh tra lại chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời. Các biện 

pháp dự phòng trong chỉ đạo quản lý của ngành mà thanh tra cần tham mưu lại 

chưa chú ý tích cực để có được tham mưu hoặc tham mưu của chúng tôi biến thành 

hiện thực. Nên có khi những vi phạm kiểu dạng đó, vi phạm mới phát sinh rộng hơn 

không ai xử lý, thiết lập lại trật tự kỷ cương tốt được, có nghĩa hiệu quả của thanh 

tra vẫn chưa cao. 

Nhờ được học bồi dưỡng thông qua các bài giảng của thầy Phan Dũng, chúng tôi 

được nắm bước đầu 9 qui luật để vận dụng trong quản lý giáo dục, đặc biệt quy luật 

tính thông suốt để tăng tính hệ thống làm cho hệ thống hoạt động ổn định, phát triển 

và hiệu quả. Quy luật tính tương hợp các phần tử của hệ, mức độ tương hợp càng lớn 

thì khả năng l{m việc của hệ c{ng tăng. Sự phối hợp giữa các bộ phận trong đơn vị 

càng chặt chẽ, hài hòa liên tục thì hệ sẽ hoạt động ổn định tốt, vì sự hoàn thiện của 

bất kỳ một hệ n{o cũng phải do n}ng cao được tính tương hợp giữa các phần của hệ 

đó. Chúng tôi nắm được quy luật tính không đồng đều trong sự phát triển các phần 

của hệ để từ đó soi rọi vào công tác quản lý một đơn vị (hệ). Hệ càng phức tạp thì 

tính không đồng đều càng lớn, từ đó ta phải biết đầu tư đúng điểm, đúng phần của 

hệ, đ~ đầu tư phải đầu tư cho đến nơi đến chốn để cho nó chuyển hệ tốt. Ví dụ trong 

giáo dục, các bộ phận thể hiện góp phần chính vào giáo dục toàn diện, không chỉ dạy 

chữ mà cả dạy người, là những bộ phận nào còn yếu, chưa đ|p ứng được nhiệm vụ 

dạy người nữa, thì ta phải đầu tư đến nơi, đến chốn cho nó, để nó có thể tham gia 

chuyển hệ từ chỉ dạy chữ thành dạy cả người nữa, như: nhận thức đội ngũ sư phạm, 

như phương ph|p gi|o dục, c|c cơ sở vật chất, chương trình nội dung, môi trường xã 

hội, đưa học sinh ra hoạt động hữu ích hòa nhập với xã hội, nhà máy, xí nghiệp, các 

trang thiết bị dạy nghề, dạy thẩm mỹ… C|c quy chuẩn buộc giáo viên, quản lý phải 

thực hiện, mối quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm với học sinh, với gia đình, với giáo 

viên cùng lớp, các bộ môn kh|c… 

Qua khoá bồi dưỡng với thầy Dũng đứng lớp, chúng tôi nắm bắt được các 

phương ph|p tích cực hóa tư duy, gồm có 5 phương ph|p. 

Ngoài những thu hoạch nêu trên, tôi thấy trong tư duy của tôi đ~ ý thức được 

đ}y l{ một môn khoa học căn bản, rất cần cho mọi lĩnh vực. Tiếc rằng Nh{ nước ta 

chưa quan t}m đầy đủ kịp thời đến nó. Qua học tập tôi được mở mang nhiều về các 

vấn đề cơ bản giúp cho giải quyết các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống, trong công tác 



 Chương VII: Một số việc làm liên quan đến xây dựng những người hạnh 
phúc ở Việt Nam và một số kết quả 

 

 

573 

của mình vững tin hơn, ý thức về tư duy hệ thống luôn thường trực trong suy nghĩ 

của mình, ý thức cải tiến, đổi mới, sáng tạo luôn được thường trực trong suy nghĩ v{ 

h{nh động của mình. 

Bước đầu tôi đang dự định áp dụng những điều học được vào: 

- Công tác thanh tra giáo dục của mình 

- Công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 

- Chuẩn bị một c|i gì đó để 7 – 8 năm nữa là về hưu sẽ tiếp tục hoạt động phục vụ 

được mọi người bằng khả năng, chuyên môn của mình, đồng thời cải thiện thêm đời 

sống vật chất, tinh thần của bản th}n, gia đình. B}y giờ chưa nghĩ cụ thể việc gì, 

nhưng trước khi học cũng đ~ có suy nghĩ n{y. Nay được học phương ph|p luận sáng 

tạo tôi lại c{ng có thêm điều kiện thuận lợi thực hiện khi tìm ra việc gì đó cho thích 

hợp. Vì muốn tìm việc gì đó cho thích hợp phải có thì giờ để tìm hiểu khảo sát thực tế, 

xem quá khứ, dự b|o tương lai, xem lại thực lực về kiến thức, kinh nghiệm, vật lực, 

tiền, cơ sở vật chất, tình hình xã hội địa phương 7 – 8 năm nữa. Và khi chuẩn bị thì 

phải trong khoảng một v{i năm nữa là tiến hành, có thể lĩnh vực giáo dục, cũng có 

thể lĩnh vực sản xuất, kinh doanh v{ cũng có thể lĩnh vực nghiên cứu viết b{i… 

 Nh{ nước phải nhận thức được tầm quan trọng của môn này nếu như muốn chỉ 

số thông minh của thế hệ trẻ nước ta đuổi kịp c|c nước khu vực, nếu muốn nước ta 

theo kịp về các mặt kinh tế, khoa học, quân sự so với c|c nước khu vực và ngoài khu 

vực thì Nh{ nước phải đầu tư đến nơi đến chốn cho lĩnh vực khoa học này, cụ thể: 

 + Từ một Trung tâm Sáng tạo KHKT (TSK) Đại học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 

hãy xây dựng trước mắt có thêm một trung tâm nữa ở Hà Nội, một trung tâm nữa ở 

miền Trung. Sau đó tiến đến mỗi tỉnh, thành có một trung tâm. 

 + Nh{ nước tập trung các thầy, c|c nh}n t{i lĩnh vực n{y để chuẩn bị đầy đủ tốt 

các nội dung, chương trình cho c|c đối tượng nghiên cứu học tập, trong đó có thế hệ 

trẻ đang l{ học sinh các cấp học phổ thông, sinh viên c|c trường đại học, cao đẳng 

chuyên nghiệp, v{ đối tượng mở rộng là cán bộ quản lý, cán bộ kỹ sư, chuyên viên 

đang công t|c tại c|c ng{nh, đến cả các cán bộ x~, phường, quận, huyện, tỉnh, thành, 

trung ương. 

 + Môn n{y được quy định trong chuẩn hóa cán bộ l~nh đạo quản lý, chuẩn hóa 

trong đội ngũ chuyên viên, kỹ sư, c|c ngành, nghề. Có như thế trình độ cán bộ lãnh 

đạo, quản lý và chuyên viên, kỹ sư c|c ng{nh nghề mới có ý thức cũng như kiến thức 

phương ph|p luận sáng tạo để vận dụng v{o lĩnh vực mình được giao phó nhằm góp 

sức đưa nước nhà tiến lên vững chắc trên con đường phát triển tăng tốc ngang kịp 
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với c|c nước phát triển và tiên tiến trong một thời gian rút ngắn nhất. 

 Để chuẩn bị cho tương lai, chương trình n{y phải được đưa v{o th{nh một môn 

chủ yếu trong c|c trường học từ trung học cơ sở trở lên đến đại học. 

 Với nhiệt tình, nhận thức của mình, công tác tuyên truyền cho môn học này là 

rất cần. Sau khóa học này tôi sẽ sắp xếp thời gian để tìm hiểu xin học lên lớp trung 

cấp để càng hiểu biết đầy đủ hơn, đặng có cơ hội đóng góp v{o lĩnh vực này trong 

thời gian tới. 

 Tạ Hoàng Nguyên (cán bộ quản lý giáo dục, Sở giáo dục v{ đ{o tạo tỉnh 

Cà Mau, học khóa 145): 

Bước đầu tôi nắm được một số khái niệm cơ bản, các thủ thuật cơ bản, các 

phương ph|p tư duy s|ng tạo của môn “Phương ph|p luận sáng tạo”, do thầy Phan 

Dũng trình b{y. 

Tôi đ~ tích lũy thêm được nhiều kiến thức mới qua một số thí dụ lý thú và một số 

b{i to|n hay, đồng thời có được những phương ph|p tư duy s|ng tạo. 

Từ lâu tôi hay tự hào về mình, vì đối với trường nơi tôi đang công t|c nói riêng 

v{ đối với ngành giáo dục của tỉnh nh{ nói chung, tôi l{ người được xem là có khá 

nhiều sáng kiến v{ đ~ đạt được nhiều thành tựu trong giảng dạy và trong công tác 

quản lý. Nhưng sau khi học lớp “Phương ph|p luận sáng tạo khoa học – kỹ thuật ” tôi 

cảm thấy tiếc bởi lẽ nếu được học lớp này sớm hơn thì kết quả của tôi trong thời gian 

qua sẽ rất cao. Đồng thời tôi đỡ phải tốn nhiều thời gian để suy nghĩ, tìm tòi như đ~ 

làm trong thời gian qua. Rõ ràng là trong thời gian qua tôi đ~ l{m việc bằng sự nhiệt 

tình nhưng phương ph|p còn rất hạn chế, chủ yếu là sử dụng phương ph|p “thử và 

sai”. 

Với những kiến thức đ~ học, trong thời gian tới sẽ giúp tôi: 

- Có phương ph|p s|ng tạo theo hệ thống trong qu| trình suy nghĩ để giải quyết 

vấn đề và ra quyết định tiết kiệm được thời gian. 

- Có kế hoạch dự phòng để tránh tổn thất, thiệt hại. 

Dựa vào các nguyên tắc cơ bản v{ c|c phương ph|p tích cực hóa tư duy s|ng tạo 

của môn “Phương ph|p luận sáng tạo” để giải các bài toán xảy ra trong cuộc sống 

hàng ngày gồm công việc ở gia đình, cơ quan v{ x~ hội. 

Điều chỉnh hoạt động của bản th}n để đạt hiệu suất cao trong mọi công việc, cải 

tiến phương ph|p dạy học. 

Chú ý tìm hiểu tính ì về tâm lý của mình cũng như của những người xung quanh 



 Chương VII: Một số việc làm liên quan đến xây dựng những người hạnh 
phúc ở Việt Nam và một số kết quả 

 

 

575 

để từ đó tìm biện pháp giảm tác hại tính ì tâm lý của chính mình và giúp người khác 

khắc phục tính ì tâm lý của họ. Đồng thời tập cho mình có tính ì tốt với những thói 

quen tốt phù hợp với sự phát triển. 

Khi lập kế hoạch cho nh{ trường, kế hoạch cho cá nhân ngoài việc chọn kế hoạch 

tối ưu còn phải lập kế hoạch dự phòng. 

Bỏ dần c|ch tư duy theo con đường cũ thay v{o đó bằng tư duy s|ng tạo theo các 

bước đ~ học. 

Phổ biến cho c|c đồng nghiệp trong cơ quan v{ học sinh biết là hiện đang có môn 

học “Phương ph|p luận sáng tạo”. 

Dạy cho học sinh, con, ch|u phương ph|p tư duy s|ng tạo để áp dụng trong học 

tập. 

 Môn học này phát triển còn chậm. Cần phải được phổ biến rộng r~i đến mọi 

ngành, mọi người, mọi lứa tuổi. Vì ng{nh n{o cũng cần phải có người biết sáng tạo 

mới đạt được hiệu suất cao trong công việc. 

Nên đưa môn phương ph|p luận sáng tạo v{o c|c trường học để giảng dạy cho 

học sinh. Có lẽ nên bắt đầu từ học sinh trung học cơ sở. Hình thức, nội dung phải 

được biên soạn để thích hợp theo từng lứa tuổi. 

 Nguyễn Thị Ngọc Nữ (cán bộ quản lý giáo dục, Trường PTTH Nguyễn 

Du, Tp.HCM, học khóa 145): 

Môn “Phương ph|p luận sáng tạo”, được thầy Phan Dũng dạy là môn học hoàn 

toàn mới đối với tôi. Càng học tôi càng thấy thú vị và bị chinh phục vì “tính mới” v{ 

cần thiết của nó, ngoài ra còn do tính nhân bản của môn học: ‘Cuộc đời là chuỗi vấn 

đề cần giải quyết, chuỗi quyết định cần ra, điều khiển được việc ra quyết định để ra 

quyết định tốt l{ giúp cho đời bớt khổ”. 

C|c phương ph|p, nguyên tắc, quy luật m{ tôi được học đ~ giúp tôi khắc phục lối 

suy nghĩ giải quyết vấn đề theo kinh nghiệm, thói quen, giúp tôi phương ph|p suy 

nghĩ có cơ sở, có định hướng và vì vậy cũng l{m tôi tự tin hơn khi ra quyết định giải 

quyết vấn đề trong công t|c cũng như trong cuộc sống. 

Đối với bản thân tôi, tôi cố gắng vận dụng những điều đ~ học rèn luyện cho mình 

phương ph|p tư duy khoa học để làm việc có hiệu quả hơn, khắc phục cách giải quyết 

theo kinh nghiệm, thói quen, chịu ảnh hưởng nhiều của tính ì tâm lý. Học về tính ì 

tâm lý, giúp tôi hiểu mình, hiểu người hơn để tự soi rọi, tu dưỡng bản thân thông 

cảm với người chung quanh hơn. 
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Tôi rất t}m đắc với các nguyên tắc gây ứng suất sơ bộ, thực hiện sơ bộ, nguyên 

tắc dự phòng, nguyên tắc linh động, nguyên tắc phản hồi… v{ c|c qui luật về tính 

thông suốt, tính tương hợp cũng như c|c mối quan hệ của chúng. Tôi nghĩ rằng nếu 

ứng dụng các nguyên tắc, các qui luật trên trong công tác quản lý thì hiệu quả công 

tác sẽ tăng lên rõ rệt. 

Đối với người chung quanh: tôi thấy môn học này cần thiết cho tất cả mọi người 

đang l{m việc ở mọi ngành, mọi nghề. Nên trang bị cho họ để họ có phương pháp làm 

cho công việc có hiệu quả hơn. 

Trước mắt, tôi mong ước có điều kiện để toàn thể gi|o viên trường tôi được học 

môn học này. 

Theo tôi môn học này nên phát triển thành môn học chính thống trong các nhà 

trường của chúng ta xuyên suốt từ cấp 1 đến đại học. Tuy nhiên đ}y l{ một môn học 

khó, nên muốn có hiệu quả, phải có đội ngũ gi|o viên giỏi, am tường lãnh vực này, 

cho nên nếu bắt đầu từ bây giờ thì phải bắt đầu từ c|c trường sư phạm và các 

trường đại học khác. 

Với cương vị của mình, tôi chỉ có thể giới thiệu sự cần thiết và tính hiệu quả của 

môn học này với đồng nghiệp và học sinh của tôi và khuyến khích mọi người nên học. 

 Nguyễn Vương Phú (hiệu trưởng, Trường THPT chuyên, Tây Ninh, học 

khóa 145): 

Trước khi theo học, nghĩa l{ bản th}n chưa được trang bị “phương ph|p luận 

sáng tạo…” gặp nhiều khó khăn trong công t|c quản lý trường học nói riêng, xử thế 

công việc trong nhiều mối quan hệ xã hội nói chung. Thông thường, bằng năng động 

và kinh nghiệm của mình, tôi giải quyết các vấn đề và ra những quyết định. Tất 

nhiên, có những tình huống được giải quyết thấu đ|o, nhưng cũng không ít vấn đề 

nan giải, cách giải quyết còn gượng ép, thậm chí sai lầm phải điều chỉnh. Khi được 

tiếp thu chương trình n{y ở mức độ sơ cấp, bản th}n đ~ s|ng tỏ nhiều điều. Cái mới 

trước hết m{ chương trình đem lại là thấy sâu sắc hơn “thế giới là một thể thống 

nhất” v{ “con người là tổng hòa các quan hệ xã hội”. Từ đó tự đặt ra cho mình yêu 

cầu cao trong tư duy; phải liên tục và kiên trì rèn luyện tư duy. Đứng trước các bài 

toán công việc v{ đời sống tôi phải luôn tỉnh t|o để tìm ra lời giải đúng. Công t|c 

quản lý trường học rất đa dạng và phức tạp, đồng thời với nó, bản thân còn là giáo 

viên dạy văn chương. Bởi thế, hàng ngày tiếp xúc nhiều loại văn bản (hành chính và 

nghệ thuật), nay tôi có thêm cách hiểu bằng ngôn ngữ và kiến thức của phương ph|p 

luận sáng tạo. Tôi cho phép mình lựa chọn cách hiểu tối ưu, tiếp cận nhanh hơn với 

vấn đề cần giải quyết. và cao nhất, mới nhất là bản thân luôn chủ động trong nhiều 
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tình huống, chủ động thúc đẩy, xây dựng trường mình phát triển nhanh, vững trong 

tình hình chung của địa phương, mỗi khi đ~ x|c định được đích đến. Khóa học này 

cũng l{ cơ hội cho bản thân soát xét lại những lời giải c|c b{i to|n trước đ}y, giúp tự 

khẳng định c|ch l{m đúng v{ chưa đúng để điều chỉnh tiếp. 

Đ}y l{ môn học mới, một khoa học áp dụng cho nhiều ngành. Nó vừa gần gũi đời 

thường vừa có những vấn đề lớn đòi hỏi trình độ cao. Lĩnh vực ngành nghề n{o cũng 

cần tới nó vì ích lợi rõ r{ng. Độ tuổi để tiếp nhận “phương ph|p luận sáng tạo…” có 

thể là: 

- Nếu chỉ ở mức “vừa học vừa chơi” v{ ph|t ý tưởng thông qua thực h{nh đơn 

giản thì từ lớp mẫu gi|o đ~ truyền thụ nhẹ nh{ng được. 

- Nếu học ở mức tiếp thu lý luận v{ rèn tư duy để khả dĩ có s|ng tạo, sáng chế thì 

phải từ lớp 10 PTTH. 

- Ngoài xã hội nên từ lớp thanh niên trở lên. 

Về phần mình, chúng tôi có thể làm rõ cái mới, cái hấp dẫn của môn học này cho 

bạn bè, đồng nghiệp. Trong chuyên môn, bản thân có thể vận dụng để định hướng tư 

duy, giúp cải tiến cách dạy. 

Góp ý: Trình độ, trách nhiệm và tình cảm, cũng như khả năng truyền thụ của 

Thầy Phan Dũng đ~ được khẳng định, nhất là Thầy làm chủ gi|o trình, chương trình 

này. Ở Thầy có sự tự tin vững chắc và vị trí tiên phong cho một khoa học non trẻ ở 

nước ta. Học Thầy, trước hết học ở bản lĩnh của nhà khoa học. 

 Trần Thị Phụng (cán bộ quản lý giáo dục, phòng GDĐT Q11, Tp. HCM, 

học khóa 145): 

Sau khi được học lớp bồi dưỡng chuyên đề n}ng cao “Phương ph|p luận sáng 

tạo khoa học-kỹ thuật giải quyết vấn đề và ra quyết định”, tôi hiểu được phương 

pháp luận sáng tạo qua bài giảng của Thầy Phan Dũng, l{ phương ph|p suy nghĩ tiên 

tiến để mọi người áp dụng vào công việc cụ thể của mình. Đấy là tình huống chúng ta 

biết mục đích cần đạt nhưng chưa có lời giải sẵn trong đầu hoặc phải lựa chọn lời 

giải tối ưu trong những lời giải đ~ biết. Nói cách khác, chúng tôi biết suy nghĩ để giải 

quyết các vấn đề gặp phải, để ra quyết định. Qu| trình suy nghĩ đó l{ tư duy s|ng tạo, 

vì ở đ}y đồng thời có “tính mới” v{ “tính ích lợi” đối với chính người giải quyết vấn 

đề. 

Tôi hiểu được các thủ thuật cơ bản để giải quyết các bài toán tôi sẽ gặp trong 

thực tế công t|c v{ trong đời sống. Nội dung các bài giảng của Thầy giúp tôi tự rèn 

luyện cho mình khả năng s|ng tạo một cách tốt nhất. Tuy thời gian học có ngắn, 
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nhưng tôi cảm nhận được rằng đ}y l{ một bộ môn khoa học tổng kết và hệ thống hóa 

c|c phương ph|p tư duy s|ng tạo. Bộ môn này rất gần gũi, thiết thực đối với mọi 

người v{ đối với bản th}n tôi, giúp tôi đề ra một cách có hiệu quả c|c ý tưởng, giải 

pháp mới và ích lợi, tránh sự lãng phí không đ|ng có do c|ch suy nghị tự phát, mò 

mẫm mang lại, khắc phục được tính ì tâm lý mà tôi mang nặng từ bấy lâu nay. 

Tôi rất hy vọng với những thủ thuật v{ c|c phương ph|p tích cực hóa tư duy 

được học, những b{i to|n được Thầy Phan Dũng giải cặn kẽ, những câu hỏi thông 

minh, những mẩu truyện vui ý nhị, sâu sắc, tôi sẽ có được một hành trang quý giá 

trên đường giải quyết công việc với những ý tưởng, những quyết định tối ưu, đem lại 

hiệu quả tốt trong công việc hằng ngày sau này. 

Đối chiếu lại những ý tưởng, những lời giải khá ngây ngô, không dựa trên cơ sở 

phương ph|p luận sáng tạo, tôi cảm thấy buồn cười về nội dung lời giải đ|p v{o đầu 

khóa của tôi. Tôi cũng cảm thấy tiếc vì mình được học quá muộn màng và tự nghĩ: 

gi| như mình được học sớm hơn thì những quyết định của mình trước đ}y đ~ chẳng 

như thế. 

Tôi vô cùng biết ơn Thầy đ~ khơi dậy những điểm s|ng trong tư duy s|ng tạo 

của tôi, bằng sự sáng lập Trung tâm Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật (TSK), với những 

công trình nghiên cứu về bộ môn khoa học này, với những tác phẩm biên soạn công 

phu và những giờ lên lớp vất vả nhưng với nội dung đầy sáng tạo. 

Được nghe giảng và học những bài học hết sức thú vị, bổ ích, tôi cảm thấy tự tin 

hơn trong c|ch giải quyết các vấn đề và ra quyết định. Tôi đ~ vận dụng được các thủ 

thuật v{ c|c phương ph|p tích cực hóa tư duy v{o c|ch suy nghĩ để giải quyết các bài 

toán cuối khóa theo nhiều c|ch, đa dạng, trên cơ sở khoa học sáng tạo, bước đầu đ~ 

khắc phục dần dần tính ì tâm lý. 

Sau khoá học, c|ch nghĩ v{ c|ch giải quyết vấn đề, ra quyết định của tôi sẽ mang 

“tính đổi mới”, “tính ích lợi”, do đó trong học tập, chỉ đạo chuyên môn, l~nh đạo các 

cơ sở với cái nhìn có tính hệ thống hơn, ph|t hiện những lời giải lý thú cho những bài 

toán tôi sẽ gặp trong tương lai. 

Phương pháp luận sáng tạo khoa học sẽ giúp tôi rất nhiều trên c|c lĩnh vực giáo 

dục, pháp luật. Tôi đang kiêm nhiệm công tác xét xử với nhiệm vụ được Quốc Hội 

giao là Hội Thẩm Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt 

Nam, được Ủy ban nhân dân – Hội đồng Nhân dân Quận giao nhiệm vụ Hội Thẩm 

Tòa án nhân dân Quận. Tôi đ~ giật mình, cảm thấy ưu tư vì từ trước đến nay trong 

xét xử mình đ~ |p dụng con đường mòn nặng hình thức, tuân thủ những điều luật 

một cách cứng nhắc, dù tôi cũng đặt nặng tính giáo dục đối với phạm nhân trẻ cũng 
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như những người phạm tội đ~ trưởng thành. Tôi biết rằng mình đ~ chưa có tư duy 

sáng tạo trong quyết định, khi đối chiếu với bài giải của Thầy, ph}n tích hơn 400 

cách giải để nhận xét, đ|nh gi|, kết luận về mức độ sai phạm của anh cảnh sát giao 

thông theo bài toán Thầy đ~ cho. 

Tôi quyết tâm sẽ tuyên truyền về “tính mới” v{ “tính ích lợi” của bộ môn khoa học 

“Phương ph|p luận sáng tạo khoa học-kỹ thuật” trong c|c lĩnh vực công tác của tôi, 

tham mưu với c|c l~nh đạo trên tôi về phương ph|p tư duy s|ng tạo để giúp các 

đồng chí l~nh đạo Tòa án, các thẩm phán, các luật gia có điều kiện tiếp cận với môn 

học n{y, đem lại kết quả hữu hiệu khi ra quyết định, đem lại sự ích lợi và công bằng, 

khách quan, vô tư hơn trước đ}y. 

Tôi rất t}m đắc với các thủ thuật và những phương ph|p tư duy s|ng tạo được 

học trong thời gian vừa qua. Tôi sẽ phấn đấu định hướng cho suy nghĩ của mình 

bằng “tính mới” v{ “tính ích lợi” của các nguyên tắc: phân nhỏ, gây ứng suất sơ bộ, 

thực hiện sơ bộ, dự phòng, biến hại thành lợi, linh động…, để nâng cao hiệu suất tư 

duy sáng tạo, sao cho phù hợp với các quy luật phát triển của các hệ thống: quy luật 

về tính đầy đủ, quy luật về tính thông suốt và quy luật về tính tương hợp v.v… 

Theo ý kiến chủ quan của tôi, môn học này cần phát triển sâu, rộng hơn vì phạm 

vi áp dụng của nó hết sức rộng: cho tất cả mọi người, ở tất cả c|c lĩnh vực công tác 

và hết sức cần thiết vì bộ môn khoa học này giúp chúng ta một cách thiết thực để 

khắc phục tính ì tâm lý, những thói quen cố hữu, những kinh nghiệm thô sơ trong 

cuộc sống của bản th}n, để phát huy những tư duy s|ng tạo của chúng ta. 

Tôi nghĩ rằng, các em học sinh phổ thông trung học cần phải học môn học này, vì 

ở lứa tuổi n{y c|c em đ~ được học triết học duy vật biện chứng, ba quy luật của phép 

biện chứng duy vật. Các em sẽ dễ dàng tiếp cận với môn học phương ph|p luận sáng 

tạo KHKT để c|c em định hướng qu| trình suy nghĩ s|ng tạo, phát hiện và giải một 

cách có ý thức c|c b{i to|n trong chương trình học và trong cuộc sống. 

Trong phạm vi khả năng nhỏ bé của tôi, tôi sẽ tham mưu với l~nh đạo Quận và 

l~nh đạo Sở GDĐT về việc mở lớp bồi dưỡng chuyên đề “Phương ph|p luận sáng tạo 

KHKT”, trước nhất là cho cán bộ quản lý, tiếp đến là cho toàn thể giáo viên sau khi 

hoàn tất chương trình bồi dưỡng thường xuyên. Nếu sự tuyên truyền của tôi có hiệu 

quả, tôi sẽ tiếp tục nhân rộng sự tham mưu đến c|c lĩnh vực công tác khác của tôi 

như Tòa |n, Hội luật gia, Ủy ban vì sự tiến bộ của phụ nữ v.v… 

Giảng viên đ~ hết sức tận tâm và sáng tạo trong việc giảng dạy chúng tôi thời 

gian qua. Nội dung v{ phương ph|p dạy dễ hiểu, những mẩu chuyện, tranh vui sâu 

sắc, ý nhị. 
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Về phía chúng tôi – những học viên- do vừa đi học, vừa làm việc cơ quan nên đôi 

lúc không có thời gian học bài hoặc l{m b{i chưa đạt kết quả tốt, th|i độ học tập, 

tham gia đóng góp ý kiến qu| ít, đ~ l{m Thầy buồn lòng. 

 Phạm Phương (c|n bộ quản lý giáo dục, Trường PTTH bán công Nguyễn 

Thái Bình, Tp.HCM, học khóa 145): 

Qua thời gian học, được sự hướng dẫn tận tình, khúc chiết, sâu sắc của Gi|o sư 

Phan Dũng, tôi đ~ vỡ ra những khái niệm rất căn bản và khoa học về một khoa học 

thật mới mẻ hấp dẫn, v{ đầy bổ ích – khoa học của sự sáng tạo. 

Trước đ}y, trong công t|c chúng tôi l{m việc theo kinh nghiệm đ~ được tích lũy 

từ trong quá trình làm việc của mình, qua bao thất bại v{ cũng có lúc th{nh công ít 

nhiều. Tất cả nó như l{ một vốn sống của riêng tôi. Tôi đ~ công t|c trong ng{nh Gi|o 

dục từ 1973 đến nay, trải qua nhiều đơn vị giáo dục có lúc làm giáo viên, làm chuyên 

viên sở, và làm cán bộ quản lý một trường học. Bằng lý luận khoa học của phương 

pháp luận sáng tạo mà thầy Phan Dũng cung cấp, soi rọi lại thực tiễn của 26 năm 

qua, bình tĩnh v{ thẳng thắn mà nhìn nhận, tự thấy những năm qua mình l{m việc 

mò mẫm thiếu ánh sáng của khoa học sáng tạo dẫn đường, nên thành công thật may 

rủi. Điều đ|ng mừng là do sự trung thành, do sự tận t}m, do lòng thương yêu tin 

tưởng ở con người, do những thất bại đem lại cho mình những bài học sâu sắc mà tôi 

đ~ hạn chế nhiều sai lầm trong quá trình chỉ đạo và ra những quyết định trong quản 

lý với cương vị cán bộ quản lý được Sở giao trọng trách. 

Tuy thời gian học ngắn, trong điều kiện vừa học, vừa công tác tại đơn vị nên nói 

thực là nghiên cứu chưa chắc lắm, song tôi cũng đ~ nắm được những điều căn bản, 

tự thấy rất t}m đắc về: 

1- Với hơn 40 nguyên tắc (thủ thuật) để vận dụng trong qu| trình tư duy s|ng 

tạo. 

2- Những phương ph|p cơ bản rèn tư duy tích cực làm nền tảng cho những ý 

tưởng sáng tạo. 

3- Tiếp thu được quy trình rất căn bản và lý thuyết về cách giải những bài toán 

sáng tạo. 

Riêng về mặt liên hệ thực tế, qua phân tích của thầy, dưới ánh sáng của quy luật 

về tư duy khoa học, tôi rất đồng cảm với những suy tư rất xót xa của thầy (kể cả sự 

phê phán rất khoa học và bổ ích) về tình hình kinh tế, xã hội, quản lý nh{ nước trên 

c|c lĩnh vực của đời sống, xã hội nước ta, đang có nhiều thiếu sót, kể cả các sai lầm 

yếu kém, phải trả gi| đắt. Với lĩnh vực giáo dục đ{o tạo, bằng cơ sở khoa học của 
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phép biện chứng, phép tư duy s|ng tạo, phép giải các bài toán khoa học và sáng tạo 

soi rọi lại mấy chục năm qua cả trên bình diện vi mô, vĩ mô, ta đều có những sai lầm 

khuyết điểm thật lớn, có khi ấu trĩ nữa. Quả như vậy l{m sao tr|nh được sự tụt hậu 

trong giáo dục so với thế giới, v{ c|c nước trong khu vực. Tôi t}m đắc nhất ý thầy là: 

ta phải trả gi| đắt cho sự tụt hậu của giáo dục trong tương lai. Rằng sự tụt hậu về trí 

tuệ con người là sự tụt hậu tuyệt đối. 

Nếu hiện tại thời gian tụt hậu về con người d{i bao nhiêu thì trong tương lai 

cũng phải mất bấy nhiêu thời gian để khắc phục sự tụt hậu đó. Thật sự là sự trả giá 

qu| đắt cho thế hệ trẻ của chúng ta. Với lôgic đó, đất nước ta sẽ mãi mãi thua kém 

c|c nước và lỡ mất cơ hội, lỡ mất chuyến t{u cùng c|c nước tiên tiến bước vào thế kỷ 

tới – Thế kỷ của những thay đổi kỳ diệu về khoa học kỹ thuật- Đó l{ chưa kể các yếu 

tố chính trị trong tương quan thế giới ngày này còn chi phối sâu sắc đời sống xã hội 

kinh tế đất nước ta, khiến cho sự tụt hậu càng xa nữa! 

Ý định trong tương lai của tôi khi đ~ học qua lớp đ{o tạo này: biết l{m gì được 

nữa khi tuổi đ~ xế chiều. 

Trước mắt: 

2.1/ Khắc phục cách làm việc, suy nghĩ của mình chưa khoa học, nhằm nâng hiệu 

quả công tác, hạn chế bớt sai lầm có hại cho đơn vị. 

2.2/ Biết được bao nhiêu thì truyền lại cho con, tập cho con c|ch rèn tư duy khoa 

học và sáng tạo, ngay trong công việc bình thường của đời sống, ngay trong quá 

trình tự học của con cái. 

2.3/ Tổng kết lại kinh nghiệm thành công và thất bại của mình trong lĩnh vực 

giáo dục, vận dụng khoa học sáng tạo để góp v{i suy nghĩ nhỏ có ích cho sự nghiệp 

giáo dục chung (về tổ chức hệ thống giáo dục, về định hướng rèn luyện sự nhạy bén 

trong c|ch nghĩ, c|ch học, của trẻ, về những đề xuất trong công tác quản lý một nhà 

trường sao cho có hiệu quả …. 

Theo tôi nên đưa môn học này thành một môn học quan trọng như c|c môn công 

cụ dạy của trường: To|n, Lý, Hóa, Anh… vì nó l{ môn công cụ của công cụ. Máy cái 

của tư duy. Chỉ có như vậy mới giúp học sinh tiếp thu nhanh kiến thức của nhân loại 

và ứng xử nhanh, đúng trong cuộc sống, góp phần x}y c|i “nền móng” của quá trình 

đ{o tạo nhân tài, cho dù nó chỉ 0,3%. Như vậy có nghĩa l{ xin Bộ cắt giảm hoặc 

chuyển sang hệ khác một số môn học trong trường phổ thông không phù hợp. Ví dụ: 

môn Kỹ thuật tổng hợp 2 tiết/tuần. 

Nên bắt đầu dạy từ cấp 2 đến đại học, dĩ nhiên mức độ từ thấp nâng dần lên cao, 
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s}u hơn, v{ nên gắn nó với những hoạt động sống động về sáng chế, ý tưởng hay 

trong học sinh. 

Kính chúc Thầy Phan Dũng sức khỏe. Bằng uy tín và chiều dày chuyên môn của 

Thầy. Mong Thầy t|c động cấp trung ương, Chính phủ để chuyển hóa nhanh những ý 

tưởng tốt đẹp của Thầy- những t}m tư của Thầy, dành riêng sự ưu |i của Thầy cho 

sự nghiệp giáo dục. 

 Nguyễn Đình Tiến (cán bộ quản lý giáo dục, Sở giáo dục v{ đ{o tạo tỉnh 

Quảng Nam, học khóa 145): 

Trước khi học “phương ph|p luận sáng tạo” khi gặp một vấn đề cần giải quyết 

tôi thường dựa vào những đường mòn đ~ l{m v{ tham khảo kinh nghiệm của một 

v{i người đ~ giải quyết vấn đề tương tự rồi chọn ra cách hay nhất trong các cách 

giải quyết trên. Bản thân là một gi|o viên To|n nên cũng đ~ biết lược đề giải toán 

của Pôlya, từ đó cũng ph}n tích một số vấn đề dựa vào hệ thống câu hỏi để phân tích 

hoặc tương tự hóa, kh|i qu|t hóa, đặc biệt hóa. 

Đến khi tiếp xúc với “phương ph|p luận sáng tạo” do thầy Phan Dũng dạy, tôi 

mới thấy được mình giải quyết vấn đề và ra quyết định không có một căn cứ khoa 

học vững chắc. Điểm mới lớn nhất ở đ}y l{ dùng “phương ph|p luận sáng tạo” có thể 

giải quyết được mọi bài toán, không nhất thiết phải là chuyên môn của mình. Ít nhất 

cũng sử dụng được “chương trình rút gọn quá trình suy nghĩ giải quyết vấn đề và ra 

quyết định”. Mới từ cách hiểu vấn đề và phân tích vấn đề theo ph}n tích hình th|i, đối 

tượng tiêu điểm. Mới từ c|ch đọc văn bản, hiểu văn bản và ra quyết định nhờ các thủ 

thuật cơ bản và hệ 9 màn hình. 

Về lợi ích, trước tiên phải nói đến việc đem lại cho bản thân sự tự tin trong khi 

giải quyết vấn đề và ra quyết định. Đó l{ yếu tố ưu tiên số một cho người thủ trưởng 

một đơn vị, vì đó l{ uy tín, v{ tất nhiên hiệu ứng lan tỏa sẽ tốt cho cả đơn vị mình. 

Tiết kiệm được thời gian v{ năng suất vì đ~ giảm bớt một số phép thử sai. Giải quyết 

vấn đề độc lập, hạn chế tính ì tâm lý. Có những quyết định đúng đắn hơn đối với giáo 

viên, nhân viên và học sinh, giúp đỡ họ tích cực hơn trong giảng dạy và học tập. 

Không giao khoán mục đích cần thực hiện, cũng không chỉ ra cách giải quyết, mà chỉ 

phương ph|p tìm c|ch giải quyết theo hệ thống câu hỏi của “phương ph|p luận sáng 

tạo” để họ có thể hoàn thành, mà có khi bằng con đường mới hay hơn. 

Trong những ngày qua, khi tiếp xúc với “phương pháp luận sáng tạo” tôi đ~ có 

sự thay đổi về cách hiểu vấn đề, tập phân tích theo kiểu mới v{ cũng đ~ tự nêu được 

một số cách giải quyết “mới; táo bạo” qua c|c b{i tập. 
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Chắc chắn rằng những điều đ~ học được sẽ theo tôi suốt đời trong công việc, 

cũng như ở gia đình v{ quan hệ xã hội. Tất nhiên việc vận dụng sẽ tốt hơn khi có 

những phản hồi của cấp trên và cấp dưới về những lời giải cho các bài toán cần phải 

giải quyết, do đó tôi sẽ cùng với c|c đồng sự làm việc trên tinh thần đ~ học được và sẽ 

cùng trao đổi với họ về những vấn đề để tìm ra những điều mới, có ích lợi trong công 

việc. 

Một đất nước nghèo nàn và lạc hậu như nước ta, nếu không có tư duy s|ng tạo 

mà chỉ học cách làm của c|c nước tiên tiến thì càng ngày ta lại càng lạc hậu. Muốn 

phát triển được cần phải cho mọi người thấy được việc sáng tạo không phải l{ người 

có học vị cao mới làm nổi. Xóa được tính ì tâm lý về suy nghĩ s|ng tạo bằng cách có 

thể ra một tạp chí chuyên về giới thiệu c|c patent trong nước v{ nước ngo{i để gây 

nguồn kích thích sáng tạo. 

Trước hết, lực lượng cần phải học là những người l~nh đạo, những người đề ra 

các chủ trương của Nhà nước và chính sách của Đảng, từ đó sẽ có hiệu ứng lan tỏa 

đến các Bộ, c|c ng{nh v{ đến từng người thực hiện công việc. 

Lứa tuổi bắt đầu thực hiện: vào lớp 10 PTTH, vì ở lứa tuổi này tâm sinh lý phát 

triển, c|c em đều muốn thể hiện cái tôi của mình, muốn độc lập nhiều hơn. 

Với tôi, trong phạm vi trường PTTH, sẽ phổ biến phương ph|p n{y trong đơn vị 

qua việc giải quyết vấn đề và ra quyết định. Đồng thời cũng tích cực góp ý với lãnh 

đạo cấp trên, cụ thể qua từng quyết định, để thuyết phục l~nh đạo thấy được cái mới, 

cái ích lợi, từ đó tạo điều kiện cho cán bộ, gi|o viên được tham gia học “phương ph|p 

luận sáng tạo”. 

Giảng viên (thầy Phan Dũng): nhiệt tình, trình bày rõ ràng, truyền đạt lôi cuốn 

người nghe, tư liệu phong phú, đa dạng, minh họa được những vấn đề nêu trong lý 

thuyết, hoàn toàn thuyết phục học viên. Phong cách chuẩn mực, tạo những phút thư 

giãn ngay trong việc giảng bài bằng các câu chuyện vui triết lý, gây hứng thú cho học 

viên. 

 Đỗ Trung Tín (cán bộ quản lý giáo dục, Sở giáo dục v{ đ{o tạo tỉnh Cà 

Mau, học khóa 145): 

Tôi đ~ tốt nghiệp hai trường đại học: Đại học Cần Thơ, Đại học sư phạm Tp. Hồ 

Chí Minh v{ đ~ học qua chương trình đ{o tạo cán bộ quản lý giáo dục- tại Trường 

cán bộ quản lý giáo dục v{ đ{o tạo Trung ương II, đ~ học qua chương trình cao – 

trung cấp quản lý nh{ nước, tại Học viện hành chánh quốc gia. Nhưng khi được học 

“phương ph|p luận sáng tạo”, tôi cảm thấy mình còn quá nhỏ bé và quá ngây thơ bởi 
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những gì tôi đ~ nghĩ, đ~ l{m trong thời gian qua. Tôi tự nhủ thầm sao mình không 

được học sớm hơn (?). 

Thật vậy, chỉ qua 60 tiết học “phương ph|p luận sáng tạo”, được GS-TS Phan 

Dũng – Gi|m đốc Trung tâm Sáng tạo KH-KT (Đại học khoa học tự nhiên, thuộc Đại 

học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh) trực tiếp giảng dạy, tôi như được lớn lên và khôn ra về 

nhiều mặt, nhất là về phương ph|p tư duy. Tôi như được trang bị một túi cẩm nang 

mới, có giá trị lớn, một kim chỉ nam cho c|ch tư duy v{ phương ph|p thực hiện có 

hiệu quả. Kiến thức khóa học rất phong phú, thiết thực và sâu xa không dễ gì một 

sớm một chiều có thể hiểu v{ lĩnh hội hết được. 

Trong thời gian học và sau khóa học, tôi bắt đầu luyện tập c|ch suy nghĩ đúng 

phương ph|p. Có c|ch nhìn mới về mọi sự vật, hiện tượng xung quanh; có phương 

pháp mới để giải quyết vấn đề, phát hiện nhiều điều mới bất ngờ m{ trước đ}y không 

có được. 

Tôi bắt đầu biết nhìn nhận, đ|nh gi| vấn đề trong “hệ thống”, biết khắc phục dần 

“tính ì t}m lý” để nhìn nhận sự vật, hiện tượng một cách bản chất và khoa học, biết 

áp dụng, kết hợp 40 thủ thuật cơ bản v{ c|c phương ph|p tích cực hóa tư duy… để 

xem xét, đ|nh gi| v{ giải quyết vấn đề một cách khách quan và khoa học hơn. 

Quyết định h{nh chính Nh{ nước chính là tín hiệu điều khiển, là thông tin qui 

phạm của các chủ thể quản lý h{nh chính nh{ nước t|c động vào khách thể để thực 

hiện mục đích của mình đề ra theo quỹ đạo và ý chí của mình. 

Quyết định của trưởng phòng GD-ĐT l{ rất quan trọng, nó liên quan đến nhiều 

khách thể để thực hiện. Do vậy, tôi có dự định, khi về đơn vị công tác, tôi sẽ tiếp tục 

nghiên cứu lĩnh hội những kiến thức về “Phương ph|p luận sáng tạo” do GS-TS Phan 

Dũng đ~ truyền thụ; tập dần và sử dụng phương ph|p tư duy mới để khi xem xét, ra 

quyết định vấn đề gì trong quản lý của mình được chính xác, khoa học hơn (kể cả 

trong cuộc sống). Đồng thời bằng nhiều hình thức, tôi sẽ phổ biến cho c|c đồng 

nghiệp của mình những vấn đề hiểu được, sử dụng được về “Phương ph|p luận sáng 

tạo” sơ cấp để họ có thể có phương ph|p tư duy mới, khoa học hơn. 

“Phương ph|p luận sáng tạo” l{ một môn học rất bổ ích, tạo cho con người một 

hướng, một nếp tư duy khoa học. Nó giúp cho người học có một tình yêu khoa học, 

sáng tạo. Nó xây dựng cho người học mối liên hệ giữa khoa học v{ đời sống v.v… 

Vì thế môn học này rất cần cho mọi người. Tuy nhiên, với điều kiện ở nước ta, 

theo tôi, tất cả cán bộ l~nh đạo Đảng, Nh{ nước và viên chức nh{ nước phải được 

học “Phương ph|p luận sáng tạo” ít nhất l{ chương trình sơ cấp. 
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Về phía ngành Giáo dục – Đ{o tạo, vẫn chưa muộn, nếu Bộ GD-ĐT có kế hoạch 

sớm đưa môn học n{y v{o chương trình giảng dạy chính khóa ở nh{ trường: từ 

trung học cơ sở, trung học phổ thông v{ đại học. 

Tôi sẽ cố gắng tham mưu cho l~nh đạo ngành ở địa phương cử nhiều người lên 

Trung tâm học hoặc mở lớp mời Trung tâm về giảng dạy. 

 Nguyễn Trọng (cán bộ quản lý giáo dục, Sở GD-ĐT Bình Định, học khóa 

145): 

Một chuyên đề bổ ích và thú vị. 

Là một trưởng phòng (Phòng tiểu học-mầm non), tôi được đi học và bồi dưỡng 

nhiều nội dung, chuyên đề. 

Không kể những đợt bồi dưỡng chuyên đề về chuyên môn thì chuyên đề “Phương 

pháp luận sáng tạo” lần n{y đ~ để lại trong tôi nhiều điều bất ngờ, thú vị. 

Bằng một lối diễn đạt trong sáng, khúc chiết, bằng kiến thức sâu rộng của mình, 

tiến sĩ khoa học Phan Dũng đ~ nhiệt tình truyền thụ cho chúng tôi những tri thức mới 

mẻ về “Phương ph|p luận sáng tạo” 

Trong quá trình làm việc, chỉ đạo, khi giải quyết c|c b{i to|n, tôi cũng có xem xét 

quá khứ, hiện tại song việc l{m đó chưa th{nh ý thức thường xuyên, chưa có lý luận 

soi đường. Do trình độ có hạn, cho nên, trong giải quyết c|c b{i to|n, “m{n hình 

tương lai” không được đề cập đến sâu sắc. 

Thật thú vị và bổ ích khi tôi hiểu thêm thế nào là thang bậc của hệ thống, thời 

gian tuyệt đối v{ tương đối, góc nhìn để xem xét hệ thống, ra quyết định… 

Có thể nói không quá khi ta cho rằng, 40 thủ thuật nguyên tắc sáng tạo không 

chỉ sử dụng riêng cho khoa học, kỹ thuật mà có thể mở rộng phạm vi ứng dụng sang 

c|c lĩnh vực sáng tạo kh|c. Điều đó, không có gì lạ, vì “Phương ph|p luận sáng tạo” 

đ~ chỉ ra rằng, “thế giới là một thể thống nhất, tuy rất đa dạng”. 

Có thể còn liệt kê ra đ}y bao điều mới lạ m{ tôi đ~ hiểu được qua chuyên luận 

này. 

Yêu nhau, có nói mấy cũng không đủ. Chỉ biết rằng, các bài giảng của Gi|o sư 

tiến sĩ khoa học Phan Dũng đ~ đem đến cho tôi đầy ắp những thông tin mới lạ. 

Thật đ|ng tiếc, ngành học n{y đ~ có ở nước ta 22 năm, nhưng đến mãi hôm nay, 

những cán bộ chỉ đạo của ngành giáo dục như tôi mới được tiếp cận, biết đến. 

Tôi tin rằng, nếu được trang bị sớm về kiến thức của “Phương ph|p luận sáng 

tạo” thì tôi đ~ tr|nh được bao sự tự phát, mò mẫm, trả gi|… trong công t|c cũng 
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như trong cuộc sống đời thường. 

 Đồng Thị Bạch Tuyết (cán bộ quản lý giáo dục, Sở GD-ĐT tỉnh Tiền 

Giang, học khóa 145): 

Khi nhận được thông b|o chiêu sinh đi học, nhìn nội dung môn học, tôi quyết 

định đi ngay mặc dù phải sắp xếp công việc khá vất vả. Đang tiến hành tổ chức thi 

học sinh giỏi cấp tỉnh, thi học sinh giỏi cụm Đồng bằng sông Cửu Long (tỉnh tôi đăng 

cai). Nhưng tôi nghĩ bỏ qua cơ hội này tôi khó có cơ hội kh|c, vì tôi nghĩ đề tài nầy 

rất mới và rất quý! Chúng tôi hội ý trong Ban gi|m đốc quyết định thông báo rộng rãi 

cho c|c đồng chí l~nh đạo c|c phòng ban; l~nh đạo các phòng giáo dục – đ{o tạo, 

l~nh đạo c|c trường phổ thông trung học… cùng dự lớp. Kết quả đo{n có 21 đồng chí 

dự học nghiêm túc. 

Không chỉ riêng tôi, khi ra khỏi lớp mỗi buổi, lúc ăn cơm hoặc trên đường đi, 

chúng tôi đều thống nhất một điều l{ đề tài rất hay mặc dù là vấn đề cũ mỗi người đ~ 

l{m, nhưng l{m theo ý chủ quan, nghĩ chưa có hệ thống, chưa biết đặt vấn đề để giải 

cho rốt r|o “b{i to|n” để có kết quả đúng. 

Nhìn lại quá trình vừa qua tôi thấy giật mình, đôi lúc mình quyết định vấn đề quá 

chủ quan, có khi chưa thấy hết hậu quả của vấn đề, mặc dù cũng có suy nghĩ nhưng 

sự suy nghĩ không mang tính hệ thống, không mang tính khoa học, nhất l{ chưa đặt 

được câu hỏi: 

Tôi nghĩ gì? Tôi l{m gì? L{m như thế nào? Kết quả sẽ ra sao?... 

Tất cả vấn đề đó thể hiện rõ trong các bài giảng của thầy Phan Dũng về môn 

“phương ph|p luận sáng tạo”, một phương ph|p mới phải được cập nhật hóa cho 

các cán bộ quản lý hay nói đúng hơn l{ cho tất cả mọi người vì đó l{ bộ môn khoa 

học tổng kết và hệ thống hóa c|c phương ph|p tư duy s|ng tạo. 

Trong giai đoạn hiện nay xu thế của thế giới là xu thế của thời đại khoa học, kỹ 

thuật, công nghệ, vai trò trí tuệ được đ|nh gi| rất cao. Những sáng tạo, những phát 

minh mới vô cùng quan trọng. Nó giúp cho mọi người rút ngắn đi những suy nghĩ v{ 

những động tác vô bổ và sớm mang đến hiệu quả cho nhân loại. Nhưng điều đ|ng nói 

hơn nữa l{ tư tưởng của nhà vật lý học Lanđau, ông đ~ nhấn mạnh: “Phương ph|p 

quan trọng hơn ph|t minh, bởi vì phương ph|p nghiên cứu đúng sẽ dẫn đến những 

phát minh có giá trị hơn”. 

Và thêm một điều tôi t}m đắc nữa l{ tư tưởng dứt khoát của thầy Phan Dũng đã 

giúp tôi củng cố lại tư duy: 

- Khi nghe thầy phân tích tôi lại càng thấy khoa học sáng tạo rất quan trọng, 
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khoa học sáng tạo giúp con người từ chỗ có khả năng suy nghĩ đến chỗ biết cách suy 

nghĩ giải quyết vấn đề và ra quyết định cho đúng. 

- Một điều rất vui là sau khi học, thầy bảo phải suy nghĩ v{ |p dụng bài học vào 

thực tiễn, đặt ra bài toán, hiểu bài toán và tập giải b{i to|n. Tôi đ~ |p dụng và những 

anh chị cùng học đ~ từng bước suy nghĩ v{ |p dụng. Thực tế trong cuộc sống hàng 

ngày ta gặp vô số tình huống cần phải giải quyết, thí dụ như đang l{m việc, tôi nhận 

thông b|o chiêu sinh đi học, quyết định đi hay không, học để làm gì? Tại sao phải đi 

học... giải quyết tư tưởng để đi đến quyết định cũng l{ giải quyết tình huống vấn đề. 

Nếu suy nghĩ không đúng, quyết định không đi học đợt nầy là một thiệt thòi đ|ng tiếc. 

- Từng bước áp dụng trong c|ch suy nghĩ, c|ch giải quyết vấn đề là vẽ sơ đồ (sơ 

đồ hóa sự việc), biến thành phong cách quen thuộc, từ đó tìm ra c|ch giải quyết vấn 

đề bằng những ý tưởng, căn cứ vào 40 nguyên tắc trong phương ph|p luận sáng tạo 

để tìm ra lời giải. Lời giải đúng mang tính s|ng tạo đảm bảo hai yêu cầu là tính mới 

và tính ích lợi. 

C{ng suy nghĩ để áp dụng phương ph|p luận sáng tạo khoa học kỹ thuật giải 

quyết vấn đề và ra quyết định tôi mới thấy rõ: “Thiên t{i l{m việc mà không có 

phương ph|p l{ thiên t{i lạc lối” v{: 

“Th{ đừng nghiên cứu, còn hơn nghiên cứu m{ không có phương ph|p” 

- Trước mắt tiếp thu vấn đề, áp dụng vào thực tiễn nhằm n}ng cao năng suất và 

hiệu quả, về lâu dài tiến tới điều khiển tư duy s|ng tạo. 

- Đ}y l{ khoa học dành cho mọi người, nên phải được phổ biến rộng rãi trong 

đông đảo quần chúng, vì chúng ta rất cần đông đảo những người có năng lực cao 

trong việc suy nghĩ giải quyết vấn đề và ra quyết định một cách sáng tạo. 

- Theo tôi, môn học này cần phát triển rộng rãi ở nước ta nhất l{ giai đoạn hiện 

nay ta đang tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, rất cần những con 

người nghĩ đúng, l{m đúng v{ quyết định đúng, hay nói rõ hơn l{ suy nghĩ, l{m việc 

và quyết định vấn đề phải có phương ph|p khoa học. 

- Vấn đề quan trọng là làm thế n{o để đưa môn học n{y v{o nh{ trường nhất là 

c|c trường đ{o tạo (như trường sư phạm, c|c trường kỹ thuật, nghiệp vụ...) một 

cách rõ ràng, cụ thể bằng các tiết học chính quy, để từ đó hình th{nh cho lớp trẻ một 

sự suy nghĩ có phương ph|p, sau đó từng bước phát triển tính sáng tạo. 

- Tôi sẽ ủng hộ thực hiện môn học “Phương ph|p luận sáng tạo” cho học sinh nếu 

Bộ GD-ĐT có chủ trương. 
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- Trước mắt sẽ tạo điều kiện cho các anh chị em trong ng{nh được tham gia học 

tập để trang bị kiến thức, có ý thức đúng trong suy nghĩ v{ trong h{nh động để từng 

bước vận dụng vào cuộc sống một cách có hệ thống đảm bảo tính khoa học theo 

phương ph|p luận sáng tạo. 

- Nguyện vọng: nếu có thể sẽ dự tiếp khóa trung cấp trong thời gian sắp tới. 

 Bùi Thị Thu Vân (cán bộ quản lý giáo dục, Trung học sư phạm mầm non 

Tp.HCM, học khóa 145): 

Nội dung của chuyên đề rất mới đối với em, trong đó có nhiều khái niệm mới rất 

gây ấn tượng: các tình huống vấn đề xuất phát, 5 mức hiểu bài toán, tính ì tâm lý, 

màn hình 9 hệ, liên tục t|c động có ích, nguồn dự trữ có sẵn trong hệ nhất là nguồn 

dự trữ trời cho không mất tiền, phương ph|p đối tượng tiêu điểm, phương ph|p 

phân tích hình thái, quy luật về tính thông suốt, quy luật về tính tương hợp, quy luật 

tăng tính lý tưởng, cuộc đời hệ thống... 

Tuy mức độ hiểu nội dung chuyên đề và khả năng vận dụng vào thực tế còn rất 

thấp, em cho rằng PPLST rất có ích lợi thiết thực trong đời thường và công việc. 

PPLST giúp mỗi người chủ động điều khiển qu| trình suy nghĩ, giải quyết vấn đề và 

ra quyết định. Sử dụng PPLST, mỗi người sẽ hạn chế dần các quyết định sai lầm, hạn 

chế dần sự trả giá cho các quyết định sai lầm, hạn chế dần sự tác hại do các quyết 

định sai lầm của mình đến những người chung quanh, đồng thời tăng dần các quyết 

định có ích. Nếu tập thể làm việc cùng sử dụng PPLST, bầu không khí tập thể sẽ hòa 

bình, th}n |i hơn, hiệu quả công việc sẽ cao hơn. Nếu mọi người đều biết PPLST, em 

tin rằng đất nước sẽ tất yếu đạt đến mục tiêu: d}n gi{u, nước mạnh, xã hội công 

bằng, văn minh! 

Ngoài ra, em (và nhiều anh chị học viên khác) còn tiếp nhận nhiều ích lợi khác 

nằm ngoài phạm vi môn học, nhưng rất gần gũi thiết thực với yêu cầu chuyên môn 

của mình: học tập được rất nhiều ở phong c|ch v{ phương ph|p sư phạm nghiêm 

túc, khoa học, rất chất lượng trong từng tiết dạy của thầy Phan Dũng. 

Theo em, môn học này cần được đưa v{o giảng dạy chính thức ở c|c trường 

mầm non và phổ thông với mức độ và hình thức phù hợp đối tượng. Học sinh và mọi 

thành phần lao động (trí óc v{ ch}n tay) đều cần phải học. Nên bắt đầu từ lứa tuổi 

mầm non là tốt nhất. Tất nhiên, nếu đội ngũ l~nh đạo và quản lý các cấp đều học môn 

này, thì thật l{ đại diễm phúc cho đất nước và dân tộc. 

Về phần mình, em sẽ giới thiệu môn học này và Trung tâm với những người xung 

quanh. 
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 L}m Văn Xia (c|n bộ quản lý giáo dục, Sở GD-ĐT C{ Mau, học khóa 145): 

Là một cán bộ chỉ đạo chuyên môn của Phòng trung học phổ thông Sở GD-ĐT đ~ 

hơn 10 năm. Đến hôm nay, sau khi được dự lớp bồi dưỡng nâng cao về “Phương 

pháp luận sáng tạo” trên cơ sở kiến thức tiếp thu được qua môn học, soi rọi lại quá 

trình công t|c đ~ qua, tôi tự nhận thấy: 

- Có cách nhìn, phân tích các sự vật xung quanh, hệ thống hóa được nhiều vấn đề; 

việc đ|nh gi| sự việc, con người hoặc ra quyết định một vấn đề gì tôi luôn cân nhắc 

có cái nhìn tổng hợp, tư duy hệ thống. So với trước đ}y khi giải quyết một vấn đề gì 

thường làm theo cảm tính. 

- Quá trình tiếp thu bài giảng và soi rọi lại những việc l{m đ~ qua rõ r{ng lúc 

chưa học phương ph|p luận sáng tạo mình còn mò mẫm, ý tưởng chậm chạp, thừa, 

bị phương ph|p thử và sai và tính ì tâm lý chi phối nhiều, mất thời gian hay bỏ dở 

công việc. Nay, trước bài toán khó trong công tác, hay cuộc sống bản thân tôi biết 

phân tích, nghiên cứu, nhận xét v{ tin tưởng vào bản th}n hơn. 

Với chức năng của người l~nh đạo phòng chuyên môn chỉ đạo công tác dạy và 

học ở cấp THCS, THPT, với các kiến thức vừa thu nhận được của môn phương ph|p 

luận sáng tạo, chắc chắn từ nay trong suy nghĩ, trong tư duy để giải quyết và chỉ đạo 

công tác chuyên môn của tôi sẽ được bổ sung thêm công cụ mới, giúp cho quá trình 

tư duy định hướng hơn, rút ngắn thời gian. Đứng trước một vấn đề, một bài toán khó 

tôi có cách giải quyết và giải quyết đúng hướng. Cụ thể: với phương ph|p ph}n tích 

hình thái, 40 thủ thuật cơ bản sẽ giúp tôi nghiên cứu và vận dụng đa dạng hơn trong 

việc chỉ đạo công tác dạy và học các bộ môn văn hóa ở 2 cấp học n{y, như c|ch định 

hướng giải các bài toán thực hành ở các bộ môn lý, hóa, to|n; dùng c|c phương ph|p 

tích cực hóa tư duy để tìm ý, lập dàn ý trong giảng dạy môn Tập l{m văn; ph|t huy 

tính tích cực chủ động của học sinh trong đổi mới phương ph|p dạy học “lấy học sinh 

làm trung t}m”, tránh lối dạy chay thầy giảng, trò nghe. 

Như chúng ta đ~ biết, bất kỳ đất nước nào muốn phát triển một cách liên tục và 

ổn định, đều phải chú ý tạo điều kiện bồi dưỡng, sử dụng và phát huy khả năng s|ng 

tạo của dân tộc mình. Theo tôi, môn học Phương ph|p luận sáng tạo rất cần phát 

triển. Hình thức phát triển l{ đưa v{o chương trình giảng dạy chính khóa ở nhà 

trường phổ thông. Có thể do tính mới của bộ môn mà chúng ta có thể tổ chức bồi 

dưỡng đội ngũ gi|o viên (m|y c|i) ở trường sư phạm và tiến hành dạy ở cấp THPT 

(từ lớp 10 – 11 – 12) coi đ}y l{ một môn học. Về l}u d{i nên đưa v{o dạy ở cấp THCS, 

THPT v{ đại học. Đối tượng học theo tôi có thể bất cứ ngành nghề nào và lứa tuổi tốt 

nhất, khởi đầu nên dành cho học sinh THPT (ở lứa tuổi 15 – 16), còn về lâu dài có thể 
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dạy ở lứa tuổi THCS (11- 12). 

Để giúp môn học nầy phát triển, với chức năng của tôi, tôi sẽ tham mưu với lãnh 

đạo về việc bồi dưỡng môn học này cho cán bộ, giáo viên. Cụ thể liên hệ với Trung 

tâm gởi người đi học, có điều kiện sẽ tổ chức học tập trung vào dịp hè (bồi dưỡng 

thường xuyên) lồng ghép nội dung môn học n{y v{o. Theo tôi nghĩ, khi đội ngũ c|n 

bộ được tiếp thu môn học này, chắc chắn trong quá trình tiến hành công việc sẽ trôi 

chảy, khoa học v{ đạt hiệu quả hơn. 

Được gi|o sư, tiến sĩ Phan Dũng trực tiếp giảng dạy bộ môn “Phương ph|p luận 

sáng tạo” l{ vinh dự đối với bản thân tôi. Quá trình tiếp xúc với gi|o sư v{ được giáo 

sư trình b{y c|c nội dung bài giảng tôi xin có một vài nhận xét: 

- Gi|o sư rất nhiệt tình, sôi nổi, vui vẻ, có phương ph|p dạy rất tốt, giúp anh em 

chúng tôi dễ tiếp thu. Đặc biệt là trong các bài giảng có nhiều vấn đề mới, trừu 

tượng, nhưng gi|o sư cố gắng phân tích, liên hệ, ví dụ hết sức cụ thể “s|t sườn” giúp 

cho chúng tôi dễ tiếp thu và từ đó nắm được vấn đề và thấy rất bổ ích. 

 Vũ Th{nh Danh (gi|o viên ngoại ngữ, học khóa 150): 

- Trước đ}y, khi chưa theo học môn “phương ph|p luận sáng tạo”, bản thân tôi 

hay sống bằng cảm tính, tư duy còn lộn xộn nên dễ thất bại. Bây giờ, nhờ theo học về 

tư duy s|ng tạo đ~ giúp tôi tìm lại thế qu}n bình để sống đúng hơn, để làm việc tốt 

hơn. 

- Ý thức x|c định được rằng trong suy nghĩ cần nên có sự sáng tạo. 

- Biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến người kh|c để chọn lọc những yếu tố có giá 

trị. 

- Biết nhìn một vấn đề theo nhiều chiều và tìm ra cái mới trong mỗi chiều nhìn. 

- Biết tự tin hơn để vươn tới nhân cách sáng tạo. 

a) Trong công việc nghề nghiệp: 

- Hiện nay, nghề nghiệp của tôi là giáo viên dạy học ở trường trung học rất cần 

phải có tư duy s|ng tạo. Nhờ có tư duy s|ng tạo, hàng ngày khi dạy học ở mỗi lớp 

trong thời gian tiết học quy định l{ 45 phút, tôi đ~ biết cách phân bố thời gian những 

gì mình làm, mình thực hiện một c|ch c}n đối, hợp lý, chặt chẽ. 

- Khi soạn giáo án chuẩn bị cho một bài dạy, tôi đ~ biết vận dụng tư duy s|ng tạo 

để tạo cho bài soạn của mình thêm phong phú, đa dạng. 

- Khi dạy học ở trường, sử dụng c|c phương ph|p giảng dạy như: giảng giải, 

luyện tập, đ{m thoại... luôn luôn có sự sáng tạo nhằm làm cho bài giảng thêm sinh 
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động, lôi cuốn, hấp dẫn, thú vị. 

- Dự định của tôi là sẽ tạo cho đối tượng học sinh của tôi biết ph|t huy tư duy 

sáng tạo, nhất l{ đối với học sinh giỏi và khá. 

- Ứng xử với các tình huống sư phạm xảy ra trong lớp học rất cần thiết có tư duy 

sáng tạo. 

b) Trong giao tiếp cuộc sống: 

- Biết suy nghĩ kỹ trước khi nói. 

- Giao tiếp ứng xử khéo léo, tế nhị 

Theo tôi, môn học “phương ph|p luận sáng tạo” cần phát triển ở nước ta bằng 

cách: phổ biến rộng rãi trong tất cả các ngành học như khoa học tự nhiên, khoa học 

xã hội, nghệ thuật… cho mọi đối tượng sinh viên ở c|c trường đại học – cao đẳng – 

trung học chuyên nghiệp. 

- Mọi đối tượng trong xã hội, không phân biệt giới tính, lứa tuổi, tôn giáo, nghề 

nghiệp đều theo học được môn “phương ph|p luận sáng tạo”. 

- Từ 18 tuổi trở đi đều theo học môn học n{y được, vì trình độ văn hóa đ~ có 

12/12, sự suy nghĩ, nhận thức, ý thức đủ sức trưởng thành, phân biệt đúng- sai, tốt – 

xấu. 

- Để giúp môn học này phát triển ở nước ta, sau khi theo học xong khóa sơ cấp 

này rồi, tôi đ~ giới thiệu với anh em, bạn bè, đồng nghiệp về môn học n{y; động viên 

khuyến khích họ h~y đến với lớp học tư duy s|ng tạo để n}ng cao trình độ, nhận thức. 

- Trung tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên ngày giờ học trong tuần, giờ 

giải lao phù hợp, học phí vừa phải, tư liệu tài liệu tham khảo phát miễn phí. Tuy 

nhiên, phòng học hơi chật, mong rằng trong tương lai c|c học viên sau này sẽ có 

phòng học rộng hơn để được sự thoải mái khi ngồi học. 

- Các giảng viên đều tích cực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận 

tụy vì môn học, vì học viên. 

- Thông qua quảng cáo trên báo Tuổi Trẻ, tôi đ~ được biết ở Trường đại học 

khoa học tự nhiên thường xuyên chiêu sinh khóa học về môn học “Phương ph|p luận 

sáng tạo”. 

- Thế rồi, trong một lần tình cờ, tôi đọc một cuốn sách nói về các nhân vật nổi 

tiếng của Việt Nam nói chung, cũng như của Tp. Hồ Chí Minh nói riêng. Trong số đó 

có một bài viết nói về nữ nghệ sĩ Kim Cương. Tác giả cho biết cô Kim Cương đ~ từng 

theo học về “phương ph|p luận sáng tạo” tại TSK. Nó đ~ giúp ích hỗ trợ rất nhiều cho 
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cô trong nghề nghiệp diễn viên và soạn giả. Tôi mến mộ cô Kim Cương ngay từ khi 

còn nhỏ học tiểu học, và bây giờ cô Kim Cương đ~ lớn tuổi rồi nhưng tôi vẫn còn mến 

mộ cô. Tôi chợt liên tưởng nghĩ về công việc nghề nghiệp của mình hiện nay là dạy 

học đ}u có thua gì nghề nghiệp diễn viên của cô Kim Cương. H{ng ng{y đi dạy ở 

trường đứng trên bục giảng tựa như người diễn viên trên sân khấu, đối tượng học 

sinh cũng tựa như l{ kh|n giả. Tôi lại còn nghĩ thêm cô Kim Cương l{ nghệ sĩ còn 

theo học tư duy s|ng tạo, vậy tại sao mình không đi học. Vì động lực ấy, nên sau tết, 

tôi quyết định ghi danh theo học khóa học 150 này, mong rằng mình cũng sẽ được 

tiến bộ như cô Kim Cương. Môn phương ph|p luận sáng tạo sẽ hỗ trợ giúp ích cho tôi 

trong nghề dạy học của mình, nâng cao khả năng – năng lực – trình độ - nhận thức 

để cho bản thân tôi sống hay hơn, sống tốt hơn v{ l{m việc có hiệu quả, chất lượng. 

Lời cuối cùng trong bài thu hoạch này, tôi xin chân thành cảm ơn Trung t}m TSK 

đ~ truyền bá môn học tư duy s|ng tạo, cảm tạ các thầy đ~ truyền thụ cho tôi những 

kiến thức thật là thú vị, bổ ích. Đồng thời tôi cũng không thể nào không nhắc đến 

nghệ sĩ Kim Cương – thế hệ học viên đi trước tôi. Xin c|m ơn cô Kim Cương, vì cô đ~ 

là nguồn cảm hứng, l{ động lực mạnh mẽ đ~ khiến cho tôi hăng h|i đến với lớp học 

tư duy s|ng tạo này. 

 Nguyễn Thị Thúy Dung (giảng viên, Trường cán bộ quản lý giáo dục 

Tp.HCM, học khóa 168): 

Năm 1999, khi Trường cán bộ quản lý giáo dục v{ đ{o tạo trung ương II 

(CBQLGD-ĐT TW II) mở lớp chuyên đề “Phương ph|p luận sáng tạo giải quyết vấn đề 

và ra quyết định” (PPLST GQVĐ & RQĐ) tôi đ~ không tham dự được vì bận theo học 

chương trình cao học, nhưng nhiều bạn bè may mắn được học đ~ “ca ngợi” rất nhiều. 

Vì thế, năm nay, dù đang bận hoàn tất luận văn, nghe mở lớp tôi liền xin đi học ngay. 

Trong đầu có một ý nghĩ: biết đ}u chuyên đề này sẽ giúp tôi làm luận văn tốt hơn! 

Quả thật, mỗi phút trôi qua của giờ học đ~ “mở mắt” cho tôi rất nhiều, không chỉ 

giúp ích cho tôi làm luận văn, m{ còn rất, rất nhiều những vấn đề trong công việc, 

trong cuộc sống. Thực ra cũng có rất nhiều vấn đề nằm rải r|c “đ}u đó” trong một số 

môn học tôi đ~ từng được học, nhưng môn PPLST GQVĐ & RQĐ đ~ hệ thống hóa một 

c|ch đầy đủ, cơ bản, ví dụ các khái niệm về “s|ng tạo”, “ph|t minh”, “s|ng chế”, “tư 

duy hệ thống”, “qu| trình tư duy”, “phương ph|p thử - sai”, “m}u thuẫn giữa hai mặt 

đối lập” v.v… 

Bên cạnh đó, có những vấn đề đối với tôi hoàn toàn mới. Tôi vô cùng t}m đắc với 

40 thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo cơ bản v{ c|c phương ph|p tích cực hóa tư duy. 

Học các phần này, một cảm gi|c như được “khai s|ng” v{ vô cùng phấn khởi. Quả 
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thật, câu nói của thầy Phan Dũng “Thế giới là một thể thống nhất” đ~ được chứng 

minh rất hùng hồn. 

Trong thời gian đang học, những điều tiếp thu được mặc dù chưa kịp “tiêu hóa” 

nhưng tôi cũng có cố gắng áp dụng. Ví dụ: tư duy hệ thống để x|c định các khách thể 

cần nghiên cứu trong luận văn của mình một c|ch đầy đủ; sử dụng các nguồn dự trữ 

có sẵn trong hệ, đặc biệt là các nguồn “trời cho” không mất tiền để tiến hành các 

phương ph|p điều tra thu thập số liệu, thông tin hoàn tất luận văn. Một chuyện vui: 

tôi áp dụng cả các thủ thuật sáng tạo đ~ học cho “ông x~” của mình. “Ông x~” của tôi 

đang cùng một người bạn dịch một cuốn sách (thuộc chuyên ngành tin học). Cuốn 

sách rất dày, sợ sinh viên khó mua (vì gi| đắt), tôi liền đề xuất phân nhỏ ra 2 tập, 

theo đúng thủ thuật phân nhỏ mà thầy đ~ dạy. Người bạn v{ “ông x~” của tôi cho 

rằng đó l{ ý kiến rất hay. Hai người dự định sẽ ghi tên đăng ký đi học khóa PPLST 

GQVĐ & RQĐ trong thời gian tới. 

Môn học này rất cần phát triển ở nước ta. Theo như thầy nói, ta đ~ bỏ phí 23 

năm qua. Vì thế, hiện nay càng cần phát triển thật nhanh để bù đắp thời gian đ~ mất. 

Ai cũng cần phải học, không chỉ những người lao động trí óc, mà cả những người lao 

động chân tay, vì môn học liên quan đến mọi vấn đề trong cuộc sống, giúp giải quyết 

bất cứ vấn đề nào trong cuộc sống. 

Môn học này, theo tôi, cần đưa th{nh một môn học chính khóa ngay từ tuổi mầm 

non (tất nhiên nội dung v{ phương ph|p dạy phải phù hợp với đặc điểm phát triển 

tâm sinh lý lứa tuổi). Ở lứa tuổi mầm non (từ 3 tuổi trở lên), những viên gạch đầu 

tiên trong tòa nh{ nh}n c|ch đang được hình thành. Thật tuyệt vời nếu trong số 

những viên gạch đầu tiên ấy, có một viên gạch “s|ng tạo” góp phần tạo nên nền 

móng cho tòa nh{ nh}n c|ch trong tương lai. Từ mầm non, tới tiểu học, trung học cơ 

sở, trung học phổ thông…, hạt mầm PPLST GQVĐ & RQĐ phải tiếp tục được vun xới. 

Nếu l{m được như vậy, ta sẽ có một thế hệ tương lai m{ sự sáng tạo đ~ trở thành 

một “t|c phong” (theo cách nói của thầy). 

Để góp phần phát triển môn học này ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, với tư 

cách là một giảng viên của Trường cán bộ quản lý giáo dục TPHCM – nơi chuyên đ{o 

tạo và bồi dưỡng đội ngũ “sĩ quan” cho ng{nh gi|o dục toàn thành phố, tôi xin góp 

phần trong tầm tay của mình – “kêu gọi” học viên… đăng ký học PPLST GQVĐ & RQĐ 

trong các khóa tới. Đặc biệt, tôi sẽ cố gắng đưa v{o b{i giảng của mình một số kiến 

thức liên quan đến chuyên đề này (những phần phù hợp). Con gái của tôi năm nay 

vừa tròn 5 tuổi. Tôi dự định sẽ “dạy” cho bé ngay từ bây giờ tư duy s|ng tạo, dạy 

bằng những tình huống cụ thể từ chính cuộc sống mà bé gặp phải. Để thực hiện 
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“tham vọng” n{y, ngay sau ng{y hôm nay (22/12), kết thúc lớp học, tôi sẽ bắt đầu 

nghiền ngẫm lại tài liệu, vở chép… để “tiêu hóa” những gì đ~ học, cố “siêu tho|t” 

PPLST. 

Ngành giáo dục – đ{o tạo của Việt Nam rất cần môn học PPLST GQVĐ & RQĐ). 

Như trên đ~ nói, môn học cần đưa v{o th{nh môn học chính khóa trong chương trình 

ngay từ bậc học nhỏ nhất. Nhưng điều này có thể thực hiện trong tương lai xa. Trước 

mắt, để hoàn thành nhiệm vụ của mình là tạo nên những nh}n c|ch theo đúng yêu 

cầu của xã hội (“đơn đặt h{ng” của xã hội) trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước, bản thân ngành giáo dục – đ{o tạo cần phải được “gi|c ngộ” những tư 

tưởng PPLST trong chính những con người tạo nên ng{nh n{y. Đó l{ những nhà 

quản lý giáo dục từ thấp đến cao, những thầy gi|o, cô gi|o đang trực tiếp giảng dạy, 

các chuyên gia, chuyên viên, các nhà nghiên cứu về giáo dục. Trên cơ sở hiểu biết 

PPLST, có được tư duy hệ thống, tư duy s|ng tạo, họ mới có thể viết sách giáo khoa 

chính xác, phù hợp trình độ học sinh. Nhà quản lý giáo dục giải quyết vấn đề và ra 

quyết định không đi ngược “điểm 19” v{ đặc biệt là thầy cô giáo sẽ có phương ph|p 

giảng dạy kích thích tối đa sự suy nghĩ s|ng tạo của học sinh, chứ không phải kiểu 

dạy học |p đặt phổ biến như hiện nay. 

Vì thế, nguyện vọng của tôi, cũng như của rất nhiều học viên đang học khóa 168 

n{y, (có người là cán bộ quản lý giáo dục, có người l{ gi|o viên): l{m sao để môn học 

PPLST GQVĐ & RQĐ được đưa v{o giảng dạy, truyền bá sâu rộng trong đội ngũ 

CBQLGD và giáo viên các bậc học. 

Sau cùng, một điều tôi cũng muốn viết ra trong bài thu hoạch n{y. Đó l{: tôi đ~ 

“thu hoạch” được không chỉ những nội dung rất có ích của PPLST, m{ còn “thu 

hoạch” được cả phương ph|p giảng dạy của thầy Phan Dũng. Khi học về quy luật 

thông suốt (một trong những quy luật phát triển hệ thống), thầy có nói về chuỗi 

Claude Shannon. 

Phải nói rằng thầy đ~ “m~ hóa” rất tuyệt vời những điều mà thầy “ph|t” ra. 

Những vấn đề rất khó hiểu đ~ được thầy giảng giải rất dễ hiểu: từ cách dùng từ, rất 

nhiều ví dụ đủ mọi lĩnh vực, chuyện vui… không có một chuyện gì là thừa. Phong cách 

của thầy gần gũi với người học. 

Trên đ}y là những điều m{ tôi t}m đắc nhất trong khóa học 10 ngày. 

 Lê Thị Thu Hằng (cán bộ quản lý giáo dục, Sở GDĐT TPHCM, học khóa 

168): 

Trước hết phải nói rằng phương ph|p luận sáng tạo là một trong số rất ít các 
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khóa học đ~ để lại ấn tượng rất s}u đậm trong tôi và sẽ là hành trang theo tôi suốt 

đoạn đường còn lại. Tôi đ~ từng được nghe nói đến khóa học “Phương ph|p luận 

sáng tạo” v{ đ~ lên kế hoạch đi học từ hơn một năm nay, nhưng do không thu xếp 

được thời gian nên đ~ chờ m~i đến bây giờ. Tôi vừa thấy mình quả thật may mắn đ~ 

được Thầy Phan Dũng “mở mắt” cho, lại vừa thấy mình kém may mắn vì đ~ không 

đến được với khóa học này sớm hơn (vì sức ì trong mỗi người cứ tăng dần theo tuổi 

tác). Tôi thấy mình đ~ l~ng phí qu| nhiều thời gian và những “nguồn dự trữ trời cho 

không mất tiền” kh|c. Nếu dùng phép tương tự mà nói thì cảm nhận của tôi về môn 

học cũng giống như cảm nhận của Tố Hữu khi bắt đầu tham gia Cách mạng; “Từ ấy 

trong tôi bừng nắng hạ…” 

Tôi đ~ từng rất thích học Triết học (v{ đ~ từng được may mắn học với các thầy 

dạy rất hay) vậy m{ cũng vô cùng bất ngờ với những câu chuyện “triết học đời 

thường” hết sức thú vị và dễ hiểu của thầy Dũng. Thầy có cách mã hóa thông tin rất 

tuyệt vời: những khái niệm trừu tượng đ~ thấm sâu vào tâm trí tôi không phải bằng 

những lời lẽ “đao to búa lớn” m{ bằng những câu chuyện dí dỏm, nhẹ nhàng – học 

m{ như chơi; chơi m{ học thật! Nếu quan niệm rằng con người phải trải qua 3 giai 

đoạn: (1) Không biết nên không sợ; (2) Biết nên sợ; và (3) Biết nên không sợ, thì môn 

học n{y đ~ trang bị cho tôi một “đôi dép” để tôi bắt đầu bước v{o giai đoạn thứ (3). 

Tuy nhiên, đ}y mới chỉ là những bước đi chập chững đầu tiên – với một đôi dép 

không êm chân cho lắm (!) và tất cả còn lại phụ thuộc vào sự kiên trì luyện tập của 

tôi. 

Môn học n{y đ~ bắt tôi phải thay đổi từ cách hiểu, c|ch nghĩ cho đến cách làm. 

Bây giờ tôi mới thật sự hiểu thế n{o l{ “đổi mới tư duy”. V{ dĩ nhiên điều đó giúp ích 

cho tôi rất nhiều trong cuộc sống: từ cách xử sự h{ng ng{y cho đến cách làm việc, 

đặc biệt là trong công việc “đ{o tạo nhân lực” của tôi. Những bài giảng của thầy 

Phan Dũng không chỉ có giá trị lớn lao về mặt khoa học mà còn hàm chứa trong đó 

những giá trị đạo đức mà không phải người thầy n{o cũng có thể chuyển tải đến học 

viên của mình được. 

Môn học này thật sự cần thiết cho mọi lứa tuổi (v{ dĩ nhiên phải có phương ph|p 

giảng dạy phù hợp với từng lứa tuổi kh|c nhau), đặc biệt là lứa tuổi 18 - 25, khi 

người ta vừa đủ trưởng th{nh v{ đang đầy sức khỏe, sức trẻ để có thể tiếp thu dễ 

dàng. Ngay sau ngày học đầu tiên, tôi đ~ ao ước giá mà môn học n{y được đưa v{o 

chương trình chính khóa cho sinh viên như l{ một môn học cơ bản không thể thiếu 

(như c|c môn Triết học, tiếng Việt thực h{nh, cơ sở văn hóa Việt Nam…), bởi lẽ sinh 

viên sẽ là lực lượng kế thừa với nhiều tiềm năng cần được khai th|c. Tôi cũng mong 

muốn toàn thể giảng viên, cán bộ, công nh}n viên trường tôi có thể được học môn 
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học này và chắc chắn tôi sẽ nỗ lực thuyết phục nh{ trường thực hiện điều đó. 

Môn học n{y đ~ thật sự hướng người học đến gần hơn với những mục tiêu của 

giáo dục ở thế kỷ 21: Học để biết, học để làm, học để sống với người khác và học để 

l{m người (“Learn to know, learn to do, learn to live together and learn to be” - 

Jacques Delors - UB Quốc tế chuẩn bị giáo dục cho thế kỷ 21). 

Xin chúc Trung tâm Sáng tạo KHKT gặt hái nhiều thành công và sẽ đ{o tạo được 

lực lượng kế thừa để phát triển rộng hơn nữa ngành học này. 

 Nguyễn Thanh Mỹ Hạnh (hiệu trưởng Trường mầm non Hiệp Phú, Quận 

9, Tp.HCM, học khóa 168): 

Thưa thầy Phan Dũng! em hiện đang công t|c trong ngành giáo dục mầm non. 

Khi nhận được thông báo chiêu sinh khóa học sơ cấp “Phương ph|p luận sáng tạo 

khoa học-kỹ thuật giải quyết vấn đề và ra quyết định”. Em đ~ không ngần ngại đăng 

ký xin đi học ngay. Lúc đầu nghĩ rằng môn học này giúp ta cách ra một quyết định 

(hiểu theo nghĩa đen) v{ liên tưởng sẽ học như môn triết học. 

Trước khi học môn n{y em thường giải quyết vấn đề dựa trên quan điểm triết 

học và trên những hiểu biết của mình, có khi cũng vấp phải những rắc rối không có 

đường ra, rồi suy nghĩ lung tung, cũng thường dùng phương ph|p phổ những bài 

to|n… Nhưng chính bản th}n cũng không thể biết được rằng, những tình huống, 

những vấn đề em thường gặp và phải giải quyết hầu như đều nằm trong môn 

“PPLST”. Vì vậy mỗi khi học xong em liên tưởng ngay những tình huống, những vấn 

đề liên quan đến mình rất nhiều. 

Thú thật, ng{y đầu tiên học em nghĩ mình đăng ký học không đúng chỗ vì không 

liên quan đến ngành nghề của mình. Em và một đồng nghiệp dự định nghỉ học vì công 

việc ở trường rất bận mà phải bỏ đến 10 ngày sợ phí mất thời gian. Nhưng ý nghĩ 

trên bị đ|nh bật, vì sau khi được học tập với thầy Phan Dũng. Em học được nhiều 

điều mà từ trước đến giờ em chưa thấy một giảng viên, gi|o viên n{o có được. Về 

phong cách: thầy rất nghiêm túc nhưng rất ho{ đồng, về thời gian: thầy sử dụng rất 

chính xác (trong suốt 10 ngày chính xác từng phút). Nghệ thuật giảng bài rất hấp 

dẫn, lôgic. Em học được ở thầy tính khoa học và sự nhiệt thành cao. 

Sau khi học khóa học PPLST. Em cảm thấy mình được trang bị thêm một công cụ 

để suy nghĩ v{ l{m việc, thay vì trước kia có b{i to|n mình cũng giải nhưng không 

lôgic, không khoa học. Bây giờ khi gặp những tình huống, những bài toán khó, mình 

đỡ phải mất thời gian vì thử và sai. 

Qua môn học n{y, em đ~ tiếp thu được nhiều điều bổ ích, thay đổi cách nhìn, cách 
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đ|nh gi| vấn đề. Em đ~ nhiều năm công t|c, lượng thông tin từ bên ngo{i đưa v{o 

rất nhiều nhưng chưa biến nó thành tri thức, chưa biết sử dụng chúng một cách hợp 

lý. Học môn n{y em như vớ được chìa khóa giải mã nhiều vấn đề nóng, thêm mức 

hiểu biết cho bản thân. 

Qua môn học, em tự soi rọi lại bản thân mình. Trong quá trình quản lý đ~ bị tính 

ì tâm lý chi phối nhiều, thường sử dụng phương ph|p thử và sai, giải quyết công việc 

đôi khi có sự mò mẫm, ít có sáng tạo. Đ}y l{ một điều đ|ng tiếc cho những ai chưa 

biết đến v{ chưa học qua lớp “Phương ph|p luận sáng tạo”. 

Điều em sẽ thực hiện sau khi học lớp PPLST: 

* Giới thiệu cho cấp trên v{ đồng nghiệp của mình về giá trị của môn học nầy. 

* Nghiên cứu kỹ những giáo trình PPLST của thầy để hiểu s}u hơn. 

* Biến những gì mình đ~ học tập, hiểu biết vào quá trình công tác, quản lý của 

mình. 

* Sẽ tạo điều kiện và khuyến khích giáo viên mình học tập khi có khóa học. 

* Điều em mong muốn: 

- Môn PPLST trở nên gần gũi, phổ biến với tất cả mọi người, mà nhất là với cấp 

l~nh đạo vì nếu những người nầy thông suốt sẽ tạo tương t|c cao trong công t|c của 

mọi khía cạnh ngành nghề. 

- Nh{ nước phải đặt vị trí môn học lên ngang tầm với các môn học quan trọng 

khác vì môn học n{y cũng l{ môn khoa học cho các ngành khoa học khác, chỉ ra 

phương ph|p luận giải quyết các vấn đề. Môn học nầy càng phát triển, các bài toán 

khó được thanh toán dễ d{ng hơn. Nếu sáng tạo của nh}n d}n c{ng cao thì đất nước 

phát triển càng mạnh. 

Xét cho cùng xã hội cần phải thấy rõ chân giá trị của môn học, giá trị của những 

nhà khoa học Việt Nam. 

Nói cách khác phải có sự đầu tư thích đ|ng cho lĩnh vực nầy. 

Những dự định áp dụng những điều đ~ học. 

* Đối với bản thân: trước tiên phải đọc và nghiền ngẫm lại những điều đ~ học 

cho thông suốt. Soi rọi lại trong quá khứ những tình huống, những vấn đề nào giải 

quyết đúng, sai đối chiếu với những gì đ~ học. Đối với những bài toán có lời giải đúng 

sẽ phát huy và vận dụng theo c|c bước giải cho khoa học. Đối với những quyết định 

sai sẽ điều chỉnh, thay đổi c|ch nghĩ, c|ch l{m cho phù hợp. Hiện nay bản thân em là 

Hiệu trưởng của một Trường mầm non. Việc giải sai bài toán (vấn đề) tình huống rất 



Giáo dục và đào tạo: xây dựng những người hạnh phúc 598 

nhiều: từ các quan hệ giữa người với người (giữa cấp trên và cấp dưới, giữa giáo 

viên với nhau, giữa giáo viên với phụ huynh…). 

- Giải quyết các mâu thuẫn trong công t|c chuyên môn như: việc thực hiện dạy 

chữ trong trường mầm non (theo quy định của Bộ giáo dục không dạy chữ trước cho 

các cháu lứa tuổi mầm non. Nhưng nhu cầu thực tế phụ huynh lại muốn con mình 

biết đọc, viết rành rẽ trước khi vào lớp một. Nếu trường dạy chữ trước sẽ vi phạm 

qui chế, không phù hợp tâm sinh lý trẻ. Nếu không dạy bị phụ huynh phản bác và 

không cho con đến lớp. Và còn nhiều tình huống kh|c liên quan đến nhiều vấn đề đòi 

hỏi phải giải quyết. Được trang bị “Phương ph|p luận sáng tạo” bước đầu tiếp nhận 

cũng có khó khăn, nhưng ở một mức độ n{o đó em cũng hiểu và có khả năng vận 

dụng cho chính bản th}n mình. Trong tương lai khi giải quyết bất cứ những vấn đề gì 

em đều phải thận trọng, đi theo từng bước rồi mới đi đến quyết định. 

Đối với công tác quản lý tổ chức sắp xếp, cải tiến phương ph|p l{m việc một cách 

khoa học, sắp xếp thời gian, bố trí công việc cho cấp dưới, tổ chức lao động hợp lý 

phù hợp có hiệu quả. 

* Đối với người xung quanh: phát huy và sử dụng tốt hơn nguồn dự trữ trong 

đơn vị mình để đạt hiệu quả hơn trước đ}y, giúp gi|o viên thay đổi dần nề nếp nếu 

xét thấy không còn hợp thời nữa. Đem những hiểu biết của mình truyền đạt đến họ 

giúp họ sửa chữa những sai lầm hay những khuyết điểm đang tồn tại, giúp giáo viên 

phát huy sở trường, năng lực tư duy s|ng tạo qua giao việc, giao trách nhiệm trong 

trường. Tổ chức các hội thi sáng tác, sáng tạo làm học cụ giảng dạy đồ chơi trẻ mầm 

non hay những sáng kiến kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm tìm ra những 

giải pháp, những cải tiến trong phương ph|p giảng dạy trẻ. 

Đối với trẻ mầm non: đưa ra những bài học những trò chơi, những hệ thống câu 

hỏi nhằm kích thích tư duy, gợi trí tò mò ham hiểu biết, khám phá những cái mới về 

thế giới xung quanh đứa trẻ, từ đó hình th{nh cho trẻ nhận thức, phát triển quá trình 

tư duy, tưỏng tượng, kh|i qu|t hóa… để trẻ tiếp thu tốt giờ học, lĩnh hội kiến thức 

tốt. 

* Đối với gia đình: Hướng mọi th{nh viên trong gia đình thay đổi c|ch nghĩ – 

cách làm hạn chế khắc phục tính ì t}m lý v{ có tư duy s|ng tạo hơn, 

Những ý kiến về môn học: 

a) Môn học “Phương ph|p luận sáng tạo” đối với nước ta rất cần thiết vì nó giúp 

nâng chất cho nguồn nhân lực nước nh{ đ|p ứng sự phát triển quốc gia vì thời đại 

hiện nay ứng với nền kinh tế tri thức. 
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Một đất nước muốn lớn mạnh về kinh tế phải đầu tư bằng nguồn nội lực chính 

của mình sau đó kết hợp với những yếu tố bên ngo{i để phát triển. Muốn giàu có, lớn 

mạnh tự thân mình phải giỏi, phải có c|i đầu, biết tính toán, biết sáng tạo. Nếu dựa 

v{o người khác thì mình sẽ lệ thuộc họ. Vì thế đất nước ta muốn phát triển thì người 

dân ta phải được học tập, phải được trang bị tri thức mà môn PPLST là môn học giúp 

ta giải quyết các vấn đề trên cơ sở khoa học. Từ cách xử trí tình huống, cách giải 

quyết các vấn đề sao cho có lợi mà chi phí thấp, tiết kiệm thời gian công sức… trong 

mọi khía cạnh cuộc sống. Môn học này xét về lượng tri thức sẵn có để hiểu, thì ở lứa 

tuổi 16 đ~ có thể tiếp thu dễ dàng. Bắt đầu trung học phổ thông có thể đưa v{o th{nh 

môn học chính khóa, có thể tổ chức thành môn học ngoại khóa cho học sinh trung học 

cơ sở và thậm chí có thể tổ chức lồng vào những chương trình gi|o dục cho trẻ mầm 

non và tiểu học (l{m quen) để bước đầu hình thành nếp nghĩ, thói quen. “Phương 

pháp luận sáng tạo” nầy ( ở mức thấp). Trẻ mầm non cũng thường có sáng tạo trong 

hoạt động vui chơi, với đồ chơi v{ với cả hoạt động ngoài trời (trí tưởng tượng, xúc 

cảm, tình cảm phong phú, phát triển mạnh). 

Mong muốn nhiều người học và hiểu được “Phương ph|p luận sáng tạo” để có sự 

tương hợp trong công việc v{ gia đình, x~ hội bớt đi những mâu thuẫn phát sinh 

không cần thiết, không đ|ng có, trình độ hiểu biết của mọi người đều được nâng lên. 

Hiệu quả công việc tăng sẽ góp phần xây dựng đơn vị, xây dựng cộng đồng và góp 

phần l{m gi{u đất nước. Bản thân mong muốn sẽ được theo học chương trình 

“Phương ph|p luận sáng tạo” trung cấp. 

 Lê Thành Hiếu (cán bộ quản lý giáo dục, Trường THPT Phan Đăng Lưu, 

Tp.HCM, học khóa 168): 

Sau khi tham dự khóa học Phương ph|p luận sáng tạo do thầy Phan Dũng dạy, 

tôi đ~ thu được nhiều điều lâu nay ở quanh mình, mà vẫn không biết được sự hiện 

hữu của nó, có lúc đ~ |p dụng nó, có lúc đ~ bỏ quên một khía cạnh, một yếu tố của 

vấn đề. Tôi đ~ thấy được cái mới là mối liên kết giữa các hệ đối với “m{n hình 9 hệ” 

để khi giải quyết công việc một cách cẩn thận hơn v{ có gi| trị lâu dài cho quyết định 

đó. 

Cái mới thứ hai l{ có được một bí quyết giải quyết bài toán công việc và cuộc 

sống qua 40 thủ thuật cơ bản của “Phương ph|p luận sáng tạo”. 

Cái mới thứ ba là nắm được ARIZ, hiểu rõ được mục đích trong b{i to|n, x|c 

định được các loại mâu thuẫn xung quanh vấn đề, lời giải của bài toán. Nếu ta chăm 

chú vào việc hướng đến kết quả lời giải thì không giải nổi. Tìm được những mâu 

thuẫn như m}u thuẫn vật lý, mâu thuẫn kỹ thuật ta không sợ hãi, mà lại yên t}m đẩy 
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các mâu thuẫn nầy đến tột cùng, thì bài toán sẽ được giải quyết. Với c|c phương 

pháp tích cực hóa tư duy, cao hơn với TRIZ sẽ giúp cho mọi người không những giải 

quyết công việc một cách hợp lý mà còn tiến tới phát minh, sáng chế. 

Với kiến thức cơ bản sau khi học, tôi bước đầu đ~ hình dung được cách giải 

quyết một vấn đề sáng suốt hơn, không phải lo lắng nhiều như trước đ}y khi chỉ áp 

dụng thử v{ sai qua suy nghĩ “vừa làm, vừa học”, như thế thì hậu quả sẽ khó lường 

được. Trong công việc hằng ngày khi áp dụng “Phương ph|p luận sáng tạo”, tôi cảm 

thấy thoải m|i hơn, yên t}m hơn trong việc xử lý công việc. Nếu đội ngũ gi|o viên 

được học tập phương ph|p luận nầy thì có lẽ những yếu tố sau đ}y: 

- Mối quan hệ đồng nghiệp và với cấp trên sẽ nhẹ nhàng chớ không thành kiến, 

khắt khe,… 

- Mối quan hệ giáo viên và học sinh sẽ h{i hòa hơn, không |p đặt mà việc học, 

hiểu bài, dạy, dạy tốt sẽ phong phú hơn, giờ đến lớp sẽ hấp dẫn hơn… 

- Nếu học sinh hiểu sơ nét về phương ph|p nầy thì đối xử với nhau tình người 

hơn. Không có việc xốc nổi, nhỏ nhặt (vì các mặt đối lập của vấn đề luôn luôn tồn tại 

thậm chí đến mức đối kh|ng nhưng vẫn thống nhất), vì các biểu hiện đó đều là qui 

luật cả. 

Theo tôi môn học nầy, tất cả c|c ng{nh đều phải biết, nhất là cán bộ quản lý, học 

sinh, sinh viên phải biết để việc ph|t ý tưởng phong phú dẫn đến cải tiến và sáng tạo 

trong khả năng của mình. 

- Thầy Dũng đ~ dạy rất tuyệt vời. 

- Được học thêm chương trình n}ng cao bộ môn nầy nhưng v{o dịp hè. 

Ngày 22/ 12/ 2000 

 Phan Kim Khanh (giảng viên, Trường CB QLGD Tp.HCM, học khóa 168): 

Môn học “Phương ph|p luận sáng tạo” thật có ý nghĩa đối với tôi, vì: 

- Qua môn học n{y, tôi được trang bị hệ thống c|c phương ph|p v{ kỹ năng cụ 

thể để n}ng cao năng suất và hiệu quả trong giải quyết các vấn đề của cuộc sống bản 

thân. 

Cuộc đời là chuỗi các vấn đề cần giải quyết, chuỗi các phép thử v{ sai (đôi khi 

phải trả gi| đắt). Do đó môn học đ~ trang bị cho tôi nhận thức về các quy luật sáng 

tạo, các quy luật suy nghĩ của con người, c|c phương ph|p v{ kỹ năng giải quyết vấn 

đề, x|c định cơ chế định hướng, xây dựng tư duy định hướng đi đến lời giải một cách 

chủ động. Tôi được trang bị rất nhiều công cụ để xem xét, giải quyết vấn đề và ra 
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quyết định, đó l{: 

* Chương trình rút gọn qu| trình suy nghĩ giải quyết vấn đề và ra quyết định. Với 

những bước đi rõ r{ng, cụ thể, cũng như những điều lưu ý. Khi thực hiện quy trình 

n{y, tôi tin tưởng mình được dẫn đường để không lạc hướng và chắc chắn sẽ đạt 

mục đích. 

 * Các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo cơ bản là những thao t|c tư duy đơn lẻ, 

có tính định hướng nhất định, mang tính quy luật, đ~ có rất nhiều công dụng trong 

qu| trình suy nghĩ. Đối với tôi, môn học đặc biệt đ~ giúp tôi có phương ph|p luận để 

khắc phục tính ì tâm lý, góp phần xây dựng tư duy hệ thống- biện chứng, khẳng định 

rõ thế giới là một thể thống nhất. 

 * Các quy luật về lý thuyết thông tin, lý thuyết hệ thống… đ~ giúp tôi có nhiều 

c|ch để xem xét, giải quyết vấn đề, ngay cả trong cuộc sống đời thường. Tôi biết rằng, 

muốn tìm lời giải cho bất kỳ bài toán nào, nếu tuân thủ các quy luật trên, nhất định 

có khả năng to lớn để thành công, hạn chế thấp nhất những rủi ro, điều m{ trước đ}y 

tôi luôn băn khoăn, mò mẫm. 

 * Việc tìm ra giải pháp của vấn đề, trước đ}y tôi luôn gặp khó khăn, có lẽ vì tác 

dụng của sức ì tâm lý. Giờ đ}y để khắc phục nhược điểm này, tôi hoàn toàn tin cậy 

v{o c|c phương ph|p tích cực hóa tư duy. Tôi t}m đắc với phương ph|p ph}n tích 

hình thái, vì số lượng c|c ý tưởng sáng tạo qua phương ph|p n{y mở ra khả năng 

tăng lên rất nhiều. 

 Còn rất nhiều điều lý thú kh|c m{ tôi đ~ ph|t hiện qua môn học n{y, nhưng 

không thể trình bày hết ở đ}y được. Điều cốt lõi ở đ}y l{, sau khi học xong giáo trình 

sơ cấp của môn học này tôi càng hiểu thế giới hơn, nắm được các quy luật phát triển 

của chúng, có được trang bị bước đầu và các công cụ để xem xét và giải quyết vấn đề 

một cách khoa học và có hiệu quả hơn. 

 Thời gian học ngắn ngủi, các vấn đề thầy Phan Dũng trình bày vô cùng giá trị 

và hấp dẫn. Mục đích đặt ra cho tôi trong quá trình đi học là làm thế n{o thu được 

càng nhiều thông tin của nội dung môn học càng tốt. Đ}y l{ cơ sở cần thiết để sau 

này có thời gian để nghiền ngẫm thêm, cố gắng hiểu s}u hơn những gì đ~ được thầy 

Dũng truyền đạt. Tôi sẽ giải lại những bài toán có trong tài liệu v{ được thầy nêu 

thêm. Tiến xa hơn, tôi sẽ áp dụng ngay những điều đ~ học để giải quyết các vấn đề 

của chính cuộc sống bản thân mình nảy sinh. 

 Là một người có đảm nhận một số các bài giảng về quản lý giáo dục ở trường 

học, tôi sẽ bổ sung một số kiến thức mới có liên quan đến các bài dạy của mình. Thêm 
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v{o đó, tôi sẽ bắt tay vào việc soạn giảng một chuyên đề mới có trong chương trình 

bồi dưỡng các hiệu trưởng, đó l{: “Phương ph|p giải quyết tình huống quản lý”. Nhất 

định các kiến thức của môn học này sẽ giúp tôi rất nhiều. 

 Đối với những người xung quanh, có lẽ tôi sẽ mạnh dạn hơn trong việc giúp cho 

họ xem xét và giải quyết những vấn đề của họ (nếu có yêu cầu). 

 Ở Trường cán bộ quản lý giáo dục Tp. Hồ Chí minh, nơi tôi đang công t|c, đang 

có yêu cầu bổ sung điều chỉnh chương trình bồi dưỡng ở các ngành học, bậc học. 

Nhất định tôi sẽ đề nghị đưa một số các kiến thức cơ bản của môn học n{y v{o để làm 

cơ sở phương ph|p luận cho quản lý giáo dục. 

 Nước ta là một trong c|c nước nghèo nhất trên thế giới, do đó nhu cầu cấp 

bách hiện nay là làm thế n{o để đuổi kịp sự tiến bộ của thế giới. Khoa học sáng tạo 

được coi như khoa học của sự phát triển. Hiểu được điều này, không thể chần chờ 

hơn nữa trong việc đưa khoa học n{y v{o để l{m đổi mới ho{n to{n c|ch nghĩ, c|ch 

làm của chúng ta từ trước đến nay, nhằm nhanh chóng rút ngắn thời gian trong việc 

tìm lời giải đúng cho b{i to|n lớn của nước ta hiện nay. Hãy hành động ngay trong 

khi còn có thể kịp. 

 Đối tượng nghiên cứu của môn học n{y l{ tư duy s|ng tạo, đi đến đổi mới hoàn 

toàn. Muốn vậy thì tư duy phải hướng đến h{nh động. Có l{m được điều này chất 

lượng cuộc sống mới được nâng lên, mới có sự phát triển thực sự và phát triển bền 

vững. Các nhu cầu này luôn luôn gắn với con người, kể từ khi con người biết nhận 

thức. Con người luôn luôn cần được định hướng, cần có phương ph|p đúng đắn, để 

giúp mình xem xét, giải quyết những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống ở mọi lĩnh vực, 

cả ngay trong lĩnh vực đời thường. Như vậy mọi người, trong mọi ngành, mọi lĩnh 

vực, mọi độ tuổi đi học, đều có nhu cầu học môn này. Theo tôi, nó là khoa học của 

cuộc sống con người. Tất nhiên, nội dung v{ phương ph|p truyền đạt cần phù hợp 

với quá trình phát triển của con người. 

 Trong phạm vi nghề nghiệp và công tác của mình, tôi sẽ tham gia vào việc phát 

triển môn học này ở một số hoạt động như: 

 - Phổ biến ý nghĩa v{ những ích lợi của môn học n{y cho người thân, bạn bè, 

học viên được biết. 

 - Khuyến khích mọi người tham gia các khóa học về môn này, nếu có tổ chức. 

 - Giới thiệu các tài liệu về môn học này cho mọi người biết và tìm mua. 

 - Tham mưu với cấp l~nh đạo trực tiếp để có điều chỉnh, bổ sung v{o chương 

trình giảng dạy của nh{ trường, một số kiến thức cơ bản về môn học nầy, 
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 - Có thể mời báo cáo viên trình bày ngoại khóa cho cán bộ, giáo viên, học viên 

về một số nội dung cơ bản của môn học này. 

 Giảng viên: thầy Phan Dũng l{ một nhà khoa học rất tin cậy về mặt chuyên 

môn, một gi|o sư khoa học có uy tín lớn đối với c|c nh{ trường ở Việt Nam v{ đặc 

biệt đối với thế giới. Ở thầy toát lên một tấm gương s|ng về ý chí, lòng yêu nước và 

trách nhiệm đối với mọi người. Tôi đ~ học được thầy không những về kiến thức môn 

học mà còn học thầy qua chính cuộc đời, sự nghiệp và phong cách của thầy. Xin cảm 

ơn thầy. 

 Phạm Thị Hồng Liên (hiệu trưởng Trường tiểu học Bạch Đằng, Q4, 

Tp.HCM, học khóa 168): 

Qua 10 ngày học “Phương ph|p luận sáng tạo khoa học-kỹ thuật” tôi rất t}m đắc 

với môn này, nhất là 40 thủ thuật (nguyên tắc) cơ bản tôi đ~ tiếp thu được nhiều 

điều bổ ích. Cách nhìn của tôi đ~ thay đổi, có tư duy hơn. Tôi đ~ thấy được điểm còn 

thiếu của mình l{ trước đ}y suy nghĩ của tôi đơn thuần kém hiệu quả. Ví dụ như từ 

“Không có nước” tôi chỉ nghĩ đơn giản là không có miếng nước nào. Sau khi nghe 

thầy phân tích, tôi mới thấy được sự hiểu nghĩa của mình còn rất nông cạn, chưa s}u. 

Qua đó tôi thấy được tính ì tâm lý của mình và bắt đầu nhận xét sự việc theo nhiều 

góc độ kh|c nhau. Suy nghĩ có định hướng rồi đưa ra quyết định đúng đắn hơn. 

“Phương ph|p luận sáng tạo khoa học-kỹ thuật” đòi hỏi phải vận dụng nhiều tư 

duy nhưng rất gần gũi với đời thường. Bước đầu tôi sẽ áp dụng trong đời sống hàng 

ngày và trong lãnh vực nghề nghiệp của tôi từ những bài toán nhỏ (mini) như ph}n 

công, phân nhiệm giáo viên, tôi sẽ áp dụng 40 nguyên tắc để tìm hiểu vấn đề, phát ý 

tưởng rồi loại dần những ý tưởng không khả thi v{ đưa ra c|ch giải quyết thực sự 

khách quan. một giải pháp tốt nhất đem lại kết quả có ý nghĩa thực tiễn. 

Theo tôi, tất cả mọi người đều cần học “Phương ph|p luận sáng tạo” nhưng học 

ở từng mức độ kh|c nhau, tùy đối tượng mà dạy, vì mỗi người khi l{m điều gì không 

thể không suy nghĩ. Suy nghĩ để sáng tạo thực hiện công việc một c|ch đơn giản và 

tốt hơn. 

Môn học này còn mới mẻ đối với nước ta. Muốn phát triển nó phải đưa v{o từng 

bước một và phải mất nhiều năm mới đ{o tạo được một lực lượng giáo viên có khả 

năng dạy môn này. Nếu có điều kiện chúng ta có thể đưa v{o chương trình từ mẫu 

gi|o để tập cho c|c em có tư duy khoa học ngay từ nhỏ thì sau này chắc chắn sẽ là 

những người có ích cho đất nước. 

Giảng viên Phan Dũng có kiến thức sâu rộng, dạy hấp dẫn lôi cuốn người nghe, 
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có nhiều ví dụ minh họa vui, dí dỏm dễ tiếp thu. 

Môn Phương ph|p luận sáng tạo này rất cần cho nền giáo dục Việt Nam. Trang 

bị cho nền giáo dục những tư duy tiên tiến để đưa nền giáo dục của nước ta phát 

triển ngang bằng với nền giáo dục c|c nước Phương T}y. 

 Tiêu Thị Kim Liên (cán bộ quản lý giáo dục, học khóa 168): 

Sau 10 ng{y được học tập lớp chuyên đề “Phương ph|p luận sáng tạo” với sự 

giảng dạy tận tâm, nhiệt tình và lý thú của thầy Phan Dũng, tôi đ~ hiểu được tư duy 

sáng tạo là gì? làm thế n{o để sáng tạo?... 

Trước khi theo học môn này, tôi cho rằng sáng tạo là cái gì lớn lắm, chỉ có những 

nhà nghiên cứu khoa học, kỹ thuật mới có thể thực hiện được. Nhưng sau khóa học 

này tôi mới hiểu ra rằng khi con người l{m được gì mới, khác và có ích lợi, đấy là 

sáng tạo. Sự sáng tạo nảy sinh ở mọi tầng lớp xã hội và mọi giai đoạn trong cuộc 

sống của chúng ta. 

Qua môn học này tôi cảm thấy yêu thích sự sáng tạo, có c|ch nhìn, c|ch suy nghĩ 

mới mẻ hơn, phù hợp quy luật và thực hiện công việc sáng tạo một cách khoa học, 

hợp lý và có hiệu quả. 

Tuy thời gian học quá ngắn ngủi, nhưng tôi đ~ tiếp thu được nhiều điều bổ ích 

cho bản th}n mình như: 

- Thế giới là một thể thống nhất 

- C|c ý tưởng thường xuất hiện một cách tự phát, mò mẫm bị tính ì tâm lý chi 

phối nhiều. 

- 40 thủ thuật cơ bản là những thủ thuật mạnh, khá bền vững với thời gian và 

mang tính khách quan cao. 

- Biết nêu ra vấn đề và bảo vệ ý kiến của mình. 

- Có lòng vị tha và tôn trọng những người ph|t ý tưởng lạ có ích lợi cho công 

việc của mình. 

- Tin tưởng ở năng lực bản thân, hiểu rõ thêm yêu cầu của đất nước. 

- Có cách nhìn phân tích sự vật chung quanh, hệ thống hóa được nhiều vấn đề. 

- Biết sử dụng c|c phương ph|p, lý thuyết tiên tiến và các kỹ năng thực hành cần 

thiết để phát huy những khả năng s|ng tạo của mình. 

Tóm lại, kiến thức m{ tôi đ~ tiếp thu trong lớp học này rất lớn và rất sâu xa. Tiếc 

rằng tôi biết được môn học này quá trễ (tôi đ~ l{m công t|c quản lý 20 năm). Nếu 



 Chương VII: Một số việc làm liên quan đến xây dựng những người hạnh 
phúc ở Việt Nam và một số kết quả 

 

 

605 

được học sớm hơn, chắc công việc làm của tôi sẽ hiệu quả hơn, biết giải quyết vấn đề 

và ra quyết định một cách khoa học và sáng tạo không theo trực giác cảm tính, 

không phải mất thời gian suy nghĩ nhiều. 

Qua lớp học nầy, tôi thấy môn học này rất hay, rất cần thiết cho tất cả mọi 

người. Nếu nhiều người học “Phương ph|p luận về tư duy s|ng tạo” thì tổ chức hoạt 

động càng có hiệu quả. 

Đối với bản thân tôi, tôi sẽ áp dụng những điều học được vào trong công tác của 

mình: biết cách giải quyết vấn đề và ra quyết định một cách khả thi, khoa học và hiệu 

quả. 

Tôi còn có thể giúp con tôi học tập, đ{o s}u suy nghĩ tiếp thu kiến thức một cách 

chủ động v{ thích thú hơn. 

Ngo{i ra, đối với người thân chung quanh, tôi có thể dựa vào những điều đ~ học 

được qua môn học n{y (văn bản ARIZ-85…) để đóng góp ý kiến trong những trường 

hợp có vấn đề, trong c|ch cư xử trong đời sống hàng ngày một c|ch có cơ sở hoặc 

giúp cho họ biết nhìn và phân tích các vấn đề một cách sâu sắc và khả thi (không tự 

phát). 

Theo tôi môn học này cần phải phát triển rộng rãi ở nước ta: tất cả mọi người 

đều phải học và tùy theo trình độ mà giảng viên sẽ giảng dạy theo giáo trình thích 

hợp. Trước mắt nên cho đối tượng quản lý nh{ nước học tập trước (nên học trễ còn 

hơn không được học), vì tôi thấy những điều học được qua môn học này rất bổ ích sẽ 

giúp cho việc quản lý ngày càng khoa học và hiệu quả hơn. 

Nếu có thể thì bắt đầu từ lứa tuổi học sinh cấp 2 là hay nhất, vì c|c em đ~ được 

tiếp xúc với các môn thuộc khoa học tự nhiên rồi (vật lý, hoá học, to|n…). 

Qua lớp học này, tôi sẽ về “quảng c|o” giới thiệu cho bạn bè đồng nghiệp biết, 

kiến nghị với ban l~nh đạo cấp trên tiếp tục cho cán bộ quản lý đi học tiếp ở các khóa 

sau. 

Giảng viên, thầy Phan Dũng giảng dạy nhiệt tình, bài giảng sinh động đưa ra 

nhiều ví dụ, bài tập, chuyện vui, tranh vui làm cho bài giảng dễ hiểu và không nhàm 

chán. 

Giờ giấc đảm bảo đúng qui định. Thầy Phan Dũng dạy rất hay, thường có nhiều 

thời gian để cho học viên phát biểu những ý tưởng của mình xoay quanh nhiều vấn 

đề, sau đó thầy chốt lại các vấn đề mà học viên phải khâm phục. Có những bài toán 

tưởng chừng l{ đơn giản, chỉ một đ|p số nhưng qua ph}n tích của thầy có rất nhiều 

lời giải mà chính bản thân tôi không bao giờ suy nghĩ đến được như thế. 
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Nguyện vọng của tôi l{ được thầy giảng dạy thêm ở chương trình trung cấp, 

chắc chắn sẽ khám phá thêm nhiều điều thú vị hơn. 

Môn học này mới nên kiến thức quá nhiều, chúng tôi vừa học, vừa phải giải quyết 

công việc của trường vào buổi tối nên không có thời gian nhiều để nghiên cứu kỹ bài 

đ~ học. Nếu được học trong dịp hè thì chắc chắn sự tiếp thu bài của tôi sẽ tốt hơn. 

Môn học này rất cần cho nền giáo dục đ{o tạo của Việt Nam. Đề nghị có thể đưa 

thành môn học chính khóa, qua đó học sinh, sinh viên sẽ ph|t huy được năng lực tư 

duy sáng tạo của bản thân, giúp các em có cái nhìn mới về mọi sự vật, hiện tượng 

chung quanh, phát hiện ra những điều kỳ diệu, lý thú trong cuộc sống. Nếu là giáo 

viên, có thể áp dụng vào công việc giảng dạy, truyền đạt kiến thức, rèn luyện tư duy 

cho học sinh đạt hiệu quả cao hơn. 

Tóm lại, nên đưa môn học n{y v{o chương trình gi|o dục v{ đ{o tạo chung cho 

cả nước nhằm phát huy tiềm năng s|ng tạo của tất cả mọi người. 

Nh{ văn Gorki có nói: “Sức mạnh và sự giàu có của một dân tộc không phải ở chỗ 

có nhiều đất đai, rừng, gia súc và các loại quặng quý mà ở số lượng và chất lượng 

những con người có học thức, ở lòng yêu tri thức, ở sự nhạy bén v{ năng động trí tuệ. 

Sức mạnh của một dân tộc không nằm trong vật chất mà nằm trong năng lượng trí 

tuệ”. 

 Nguyễn Tấn Lộc (cán bộ quản lý giáo dục, Trường THPT Bình Phú, Quận 

6, Tp.HCM, học khóa 168): 

Tôi hiểu thêm được qu| trình suy nghĩ giải quyết vấn đề và ra quyết định, các yếu 

tố tâm lý hợp th{nh trong tư duy s|ng tạo, lý thuyết hệ thống, 40 thủ thuật cơ bản, 

c|c phương ph|p cơ bản tích cực hóa tư duy s|ng tạo, TRIZ và ARIZ. 

Thông qua những kiến thức ấy của môn Phương ph|p luận sáng tạo, tôi còn 

được Thầy Phan Dũng truyền thêm rất nhiều thông tin mới và quý giá. 

Tôi học được ở Thầy một nhân cách lớn của một nhà khoa học nghiêm túc, chân 

chính, một người Thầy đ|ng kính trọng trong cư xử v{ sư phạm. 

Tôi cảm thấy có lỗi với học sinh vì mình đ~ đến với môn học này khá muộn sau 

hơn 20 năm đi dạy. Phải chi.. 

Hai điều tôi t}m đắc nhất trong khóa học này là: l) Thế giới khách quan là một 

thể thống nhất 2)Khi mức độ hiểu đạt đến mức xúc cảm thì nó quyết định h{nh động. 

Các thủ thuật tuy học kh| nhanh, tôi chưa thể hiểu hết, nhưng những gì tôi nhận 

được đ~ giúp tôi ph|t nhiều ý tưởng hay, mới, đặc biệt là những ý tưởng đổi mới 
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phương ph|p dạy học. Tôi đ~ nhìn học sinh mình với ánh mắt kh|c hơn trước đ}y. 

Tôi sẽ truyền lại cho học sinh mình những gì mới biết để góp phần giúp các em làm 

chủ mình trong lao động học tập, một hình thức lao động nặng nề, sáng tạo 

C|c phương ph|p tích cực hóa tư duy như phương ph|p đối tượng tiêu điểm, 

phân tích hình thái, các câu hỏi kiểm tra, não công, tương tự rõ ràng là quá hay và 

hiệu quả đối với mọi người, đặc biệt gần gũi với những ai học toán và nghiên cứu 

toán. Có những điều dễ dàng và hợp lý vô cùng nhưng bề ngoài lại vô lý v{ đặc biệt ít 

ai nhận ra nếu không được truyền thụ tri thức về “phương ph|p luận sáng tạo”. 

* C|c sơ đồ khối TRIZ v{ ARIZ tôi đ~ được nghe bập bõm trước đ}y, hoặc ở 

trường đại học thì nay mới được rõ ràng và thấy hiệu quả cụ thể của nó qua những 

bài toán thực tế của Thầy. 

* Tôi nghĩ đúng như Thầy dạy: sau khi học xong học viên sẽ thay đổi về chất, cả 

về suy nghĩ lẫn h{nh động. 

* Tôi sẽ có c|i nhìn đúng đắn hơn, kh|ch quan hơn trong cương vị Phó hiệu 

trưởng phụ trách chuyên môn một trường THPT. Tôi sẽ bật ít nhất là 9 màn hình khi 

ra quyết định chỉ đạo phong trào dạy và học tại trường. 

* Tôi sẽ hoàn chỉnh dần một hệ thống câu hỏi cho c|c đồng nghiệp dạy to|n, để 

qua đó h}m nóng lại nhiệt tình giảng dạy của giáo viên, biến những nhận thức của họ 

về nghề giáo và nhận thức của họ về học sinh đạt đến mức xúc cảm, với hy vọng chân 

thành rằng: họ sẽ dạy tốt hơn, khoa học hơn... dẫn đến học trò bớt khổ... 

* Tôi sẽ vận động học sinh và giáo viên về tầm quan trọng của môn học “Phuơng 

pháp luận sáng tạo” với hy vọng họ sẽ tự gi|c đi học, sẽ có cái nhìn mới về hiện thực 

khách quan, với hy vọng trò sẽ học tốt hơn, thầy sẽ dạy tốt hơn. 

* Cũng chính môn học này, giúp mỗi người đưa ra lời giải tốt hơn cho cuộc đời 

mình, bớt đi những lời than thân không cần thiết, bớt đi những cách sống tự do 

không lành mạnh, vì bấy giờ họ sẽ tự điều chỉnh khi bật màn hình 9N. 

* C|m ơn môn học, c|m ơn Thầy, tiến sĩ khoa học Phan Dũng đ~ cho tôi những 

ngày học quý b|u v{ lý thú. Không quý b|u v{ lý thú sao được khi môn học này vực 

lại trong lòng mình những sáng tạo tiềm tàng bấy lâu không sử dụng hoặc không 

biết sử dụng. Ít nhất giờ đ}y tôi đang nuôi trong mình không dưới 10 dự án sáng tạo 

cho tương lai về giáo dục, về cải thiện cuộc sống cá nhân... và tôi tin nó sẽ khả thi khi 

thực hiện sau này! 

* Đ}y l{ một môn học về nhận thức, vì vậy nó dành cho mọi người, đặc biệt cho 

những ai có nhu cầu sáng chế, phát minh. 
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* Trước mắt cần có những giáo trình phù hợp lứa tuổi v{ trình độ nhận thức của 

người học với mục tiêu rõ ràng, yêu cầu cụ thể. 

* Tiếp tục giảng dạy rộng rãi bên ngoài cho những lớp ngắn hạn, không chính 

quy như hiện nay, nhưng cần mở rộng nhiều chi nh|nh v{ tăng cường đội ngũ b|o 

cáo viên có kinh nghiệm. 

* Bước kế tiếp, đưa v{o gi|o trình của c|c trường sư phạm để các thầy, cô giáo 

được trang bị và sẽ giảng dạy chúng ở các lớp cơ sở, phổ thông. 

* Học viện quốc gia h{nh ch|nh cũng cần có môn học n{y trong đ{o tạo. 

* C|c sinh viên năm cuối, trước khi l{m đề tài, luận văn tốt nghiệp cũng cần 

trang bị môn học này. 

* Các quan chức nh{ nước cần thông qua lớp học n{y trước khi đề bạt. 

* Đội ngũ văn ho|, văn nghệ cũng cần tổ chức học bồi dưỡng và từ họ vận động 

cách viết kiểu văn học, nghệ thuật để chính họ quảng cáo rộng rãi trong nhân dân. 

* Bản thân tôi, Phó hiệu trưởng một Trường THPT vùng ven sẽ vận động giáo 

viên và học sinh học môn này. Nếu có dịp sẽ liên kết với TSK để mở chi nhánh tại Q6 

TPHCM. 

 Phạm Thị Mai (cán bộ quản lý giáo dục, học khóa 168): 

Khi được giới thiệu đi học môn “Phương ph|p luận sáng tạo khoa học kỹ thuật 

giải quyết vấn đề và ra quyết định” tôi chỉ nghĩ đơn thuần là môn học này giúp ta 

soạn thảo một văn bản khi tiến hành ra quyết định, nên bản th}n cũng có chút do dự 

và với suy nghĩ: học để biết thêm, tôi đ~ quyết định ghi danh đi học. 

Ngay từ ng{y đầu đến lớp, với sự dẫn dắt thông qua các ví dụ minh họa của Thầy 

Phan Dũng dạy, tôi đã bị cuốn hút nhiều về môn học. Càng học tôi càng giật mình vì 

trong công tác và trong cuộc sống tôi đ~ bị tính ì tâm lý quá nhiều, giải quyết hay 

quyết định vấn đề một cách mò mẫm không khoa học, mang tính thử và sai là chính, 

vì thế đ~ nảy sinh những tình huống xấu không đ|ng có. Môn học đến với tôi như một 

dòng nước m|t đến với người đang kh|t, giúp tôi mở ra một thế giới mới trong cách 

nhìn nhận, xem xét về thế giới quanh mình, vạch ra một phương ch}m s|ng tạo khi 

giải quyết vấn đề và ra quyết định. 

Đối với những điều đ~ học, tôi đang v{ sẽ áp dụng cho chính mình, cụ thể như: 

thay đổi cách nhìn, cách xử sự với những người xung quanh, sự tương t|c, kết hợp 

trong cuộc sống gia đình, bạn bè và xã hội, đồng thời sẽ áp dụng phương ph|p s|ng 

tạo, các thủ thuật cơ bản của môn học vào việc lập kế hoạch công t|c, khi đ|nh gi| c| 
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nhân, xem xét mọi vấn đề trong cơ quan một cách toàn diện hơn, khoa học hơn, t|ch 

khỏi những tình huống xấu không đ|ng có trong tập thể đơn vị. Hơn nữa, khi giải 

quyết vấn đề và ra quyết định tôi sẽ luôn chú ý đến tính hệ thống trong suốt quá trình 

suy nghĩ, vận dụng tư duy s|ng tạo thông qua 40 nguyên tắc cơ bản vào công tác 

quản lý của mình, nhất là các nguyên tắc phân nhỏ và quan hệ phản hồi. Không 

những thiết lập quan hệ phản hồi với chính mình mà còn thiết lập mối quan hệ phản 

hồi với tập thể để đặt vấn đề một cách bao quát, từ đó ph|t triển c|c ý tưởng một 

c|ch kh|ch quan, nêu phương |n lựa chọn, làm phong phú khả năng tưởng tượng, 

đến các hậu quả v{ có phương |n dự phòng tr|nh được nhiều tình huống đ|ng tiếc 

xảy ra. 

Từ những ích lợi thiết thực vừa nêu, tôi thiết nghĩ cần phát triển rộng rãi môn 

học này ở nước ta trong mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề. Bởi vì môn học đ~ chỉ ra rằng 

thế giới n{y tuy kh|c nhau nhưng nó lại là một thể thống nhất, thông suốt với nhau. 

Cần trang bị cho mọi người, mọi nghề về cái thể thống nhất ấy, giúp mọi người được 

phát triển tư duy s|ng tạo. Mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tập thể là một phần của xã 

hội. Vì vậy muốn phát triển xã hội Việt Nam một cách khoa học cần phải xét đến sự 

phát triển xã hội như l{ của hệ thống. Nói vậy, đối với môn học nầy không phải chỉ 

riêng ai, hay ở lứa tuổi nào cần học, mà mọi người, mọi lứa tuổi và bất kỳ lúc nào 

chúng ta đều cần phải học. Việc học có định hướng sẽ tách khỏi phương pháp thử và 

sai trong suy nghĩ mọi người, mọi lĩnh vực. 

Tôi sẽ cố gắng động viên các bạn, đồng nghiệp của mình tham dự lớp học n{y để 

tạo sự tương t|c tối ưu trong cuộc sống. 

Với sự dẫn dắt tận tình của giảng viên, thầy Phan Dũng, cùng những phương 

ph|p đa dạng, c|c phương tiện học tập tiện nghi như m|y nghe nhìn giúp học viên 

tiếp thu tường tận mọi vấn đề, các ví dụ minh họa cụ thể, tạo sự hấp dẫn phong phú 

của môn học. 

Trong một xã hội, mọi ngành, mọi nghề đều xuất phát từ trường, lớp, hay nói 

c|ch kh|c đều bắt nguồn từ ngành GD-ĐT m{ GD-ĐT hiện nay l{ quan t}m đến mục 

đích n}ng cao d}n trí, đ{o tạo nhân lực và bồi dưỡng nh}n t{i, hơn nữa giáo dục là 

quốc s|ch h{ng đầu. Vậy môn học này cần đưa v{o nền GD-ĐT ở Việt Nam, nhất là 

những người làm công tác quản lý giáo dục cần phải nắm được “Phương ph|p luận 

sáng tạo khoa học-kỹ thuật” giải quyết vấn đề và ra quyết định đúng, có tư duy s|ng 

tạo, khắc phục tính ì t}m lý, tr|nh được các phép thử và sai, nhất l{ đối với việc liên 

quan đến cả một thế hệ mai sau. 

Theo tôi, nên đưa môn học n{y th{nh môn chính khóa trước mắt l{ đưa v{o c|c 
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trường cán bộ quản lý, c|c trường đại học v{ cao đẳng sư phạm. 

 Tô Thị Nga (hiệu phó Trường phổ thông trung học, tỉnh Bình Dương, 

học khóa 168): 

Là hiệu phó phụ trách chuyên môn của một trường trung học phổ thông, trước 

khi đi học, tôi đ~ được nghe anh hiệu trưởng (người đ~ may mắn được dự khóa 

trước về “Phương ph|p luận sáng tạo” của ngành GD-ĐT) nói rất nhiều về sự mới mẻ 

và thú vị. Khi được theo học bộ môn nầy, tôi rất mong muốn bản thân mình sẽ được 

tiếp cận những kiến thức khoa học trên để xem sự mới mẻ và thú vị đến mức độ nào? 

Quả thật, vượt quá sự tưởng tượng của tôi, những tiết học do thầy Phan Dũng 

dạy thật tuyệt vời làm sao! 60 tiết học đ~ đi qua nhưng đọng lại mãi trong tôi một 

niềm vui sướng mãnh liệt: tôi cảm thấy “hiểu v{ “xúc cảm” trước một chân trời mới 

đang mở rộng trước tầm mắt. “C|i mới” thật vô v{n, “c|i hữu ích” thật lớn lao. Tôi tự 

hỏi: “Đ}y l{ chìa khóa để mở cửa đi v{o c|c môn khoa học kh|c, vì sao đến nay mình 

mới được học?” (tôi công t|c đ~ 28 năm). 

Môn học “Phương ph|p luận sáng tạo” sẽ chỉ cho tôi con đường đi đến mục đích, 

sẽ giúp tôi n}ng cao năng suất và hiệu quả công tác. Vì sao tôi dám khẳng định điều 

đó? Trước đ}y, khi giải quyết một vấn đề trong công tác hay trong cuộc sống, tôi 

thường ra quyết định theo cảm tính, theo suy nghĩ mang tính chủ quan nên nhiều khi 

phải trả gi| trước khi tìm ra phương c|ch đúng (thử và sai). Giờ đ}y, qua sự truyền 

dạy tận tình, tích cực của thầy Phan Dũng, tôi đ~ biết phương ph|p tư duy, đ~ biết 

cách giải những bài toán trong cuộc đời mà bất cứ ai ai cũng phải trải qua. Hơn thế, 

môn học nầy cũng đ~ chắp cho tôi thêm đôi c|nh để bay v{o vườn hoa sáng tạo đầy 

dị thảo kỳ hoa. Được tiếp thu qui luật của phép biện chứng, 40 thủ thuật cơ bản các 

phương ph|p đối tượng tiêu điểm, phương ph|p ph}n tích hình th|i, phương ph|p 

não công, các quy luật phát triển hệ thống, sơ đồ khối TRIZ, khối ARIZ v.v… tôi cảm 

thấy mình đ~ đổi kh|c, đ~ biết nhiều hơn trước, đ~ tiến bộ hơn trước v{ đ~ giỏi giang 

hơn trước, nhờ túi hành trang mang theo trong cuộc đời đ~ được bỏ thêm vào những 

chất liệu quý gi| hơn v{ng, chất liệu của phương ph|p luận tư duy s|ng tạo. 

Qua bài thu hoạch này, tôi xin kính gởi đến thầy Phan Dũng lòng biết ơn ch}n 

thành của một người đi giữa rừng đêm được thầy ban cho ngọn đuốc, và mong rằng 

thầy sẽ tiếp tục ph|t huy, ph|t huy hơn nữa vai trò người dẫn đạo cho biết bao con 

người khao kh|t, ước mơ vượt qua muôn v{n khó khăn để đi đến tư duy s|ng tạo. 

Trước đ}y trong công t|c quản lý tôi thường quản lý bằng pháp chế, bằng thi 

đua… thì giờ đ}y tôi có thể bổ sung thêm: quản lý bằng tư duy s|ng tạo trong việc 

giải các bài toán của công tác quản lý và sáng tạo trong phong cách chỉ đạo chuyên 
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môn. 

Trong phương ph|p dạy học hiện nay, chuyên đề chủ đạo l{: “lấy học sinh làm 

trung tâm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập”. Chữ sáng 

tạo ở đ}y thầy cô thường giới hạn trong phạm vi bài học. Sau khi học khóa “Phương 

pháp luận sáng tạo”, tôi nghĩ có thể chỉ đạo cho giáo viên mở rộng ra ý nghĩa s|ng 

tạo cho học sinh, tạo điều kiện cho c|c em liên tưởng, tưởng tượng thêm trên cơ sở 

kiến thức sách giáo khoa. 

Ngoài ra, một số phương ph|p tư duy có thể áp dụng trong một số môn khoa học 

xã hội như phương ph|p n~o công có thể áp dụng cho c|c môn văn, gi|o dục công 

dân, sử, địa để c|c em được tự do ph|t ý tưởng, sau đó chọn lọc lại kết thành bài học 

sẽ giúp c|c em thích thú hơn v{ nhớ bài học l}u hơn. 

Bên cạnh đó, tôi còn có thể áp dụng phương ph|p nầy để gợi ý, hướng dẫn giúp 

giáo viên chọn đề tài và viết sáng kiến kinh nghiệm về chuyên môn hằng năm. 

Tôi cũng thấy “Phương ph|p luận tư duy s|ng tạo” có thể sẽ giúp ích cho các 

giáo viên chủ nhiệm trong công tác giáo dục học sinh cá biệt. 

Tóm lại, rất nhiều điều hữu ích sẽ giúp cho bản thân tôi trong việc vận dụng để 

giải những bài toán trong cuộc sống hằng ngày, giúp tôi khắc phục tính ỳ tâm lý, rèn 

luyện đạo đức bản thân, cũng như giúp c|c đồng nghiệp trong công tác chuyên môn. 

Theo tôi nghĩ, môn học nầy, trước hết cần nên trang bị cho tất cả cán bộ lãnh 

đạo ở tất cả c|c ng{nh. Sau đó quảng bá rộng rãi cho tất cả mọi người cùng học, 

nhất là giai cấp công nh}n để tạo điều kiện cho họ sáng tạo, đẩy mạnh sản xuất nước 

nhà, giúp cho d}n gi{u, nước mạnh. Riêng ở ngành giáo dục đ{o tạo, có thể tham 

mưu với Bộ giáo dục v{ đ{o tạo để nó trở thành môn học chính khóa cho học sinh cấp 

3, vì nó là môn học chủ đạo giúp các em học tốt các môn học khác. 

- Như thế lứa tuổi thích hợp có thể học là 16 tuổi tương ứng với HS lớp 10 ở 

trường PTTH. 

- Để giúp môn học nầy phát triển, trước hết trong ngành GD –ĐT, tôi sẽ góp ý 

kiến trong các buổi họp ở Sở GD nhờ Sở GD đề đạt về Bộ GD xin mở thêm nhiều lớp 

hơn nữa cho cán bộ quản lý của ngành,vì còn rất nhiều cán bộ quản lý chưa được học 

ở tỉnh tôi (Bình Dương) 

- Như trên đ~ nói, tôi sẽ đề nghị Sở giáo dục xin Bộ giáo dục đưa môn học vào 

chương trình giảng dạy của toàn quốc. 

- Giảng viên thầy Phan Dũng dạy rất nhiệt tình, tận tâm, rất lý thú, phong thái tự 
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nhiên, gần gũi v{ quan t}m đối với học viên. 

 - Như ý kiến tôi đ~ nêu ở các câu hỏi trên, tôi xin khẳng định, theo bản thân, 

môn học “Phương ph|p luận sáng tạo” rất cần cho nền giáo dục, đ{o tạo Việt Nam, vì 

với mục tiêu đ{o tạo nhân lực, nâng cao dân trí bồi dưỡng nhân tài, ngành giáo dục-

đ{o tạo, đ{o tạo nên những con người có đủ phẩm chất v{ năng lực để phục vụ xã 

hội, nên nhất thiết những con người nầy phải biết “Phương ph|p luận tư duy s|ng 

tạo” để nâng cao hiệu suất, tăng hiệu quả công t|c, thúc đẩy sản xuất, giúp nền kinh 

tế phát triển. 

 - Môn học nầy rất cần đưa th{nh môn học chính khóa vì nó sẽ tạo điều kiện 

giúp học sinh, sinh viên học tốt các môn học khác, phát triển tư duy s|ng tạo cho học 

sinh, sinh viên. 

 Đối với các thầy cô giáo: có thể áp dụng vào công tác dạy học của mình trong 

phương ph|p giảng dạy, trong công tác chủ nhiệm v.v… v{ giải quyết những bài toán 

cần phải giải trong cuộc sống đời thường hoặc trong công tác. 

Ngày 22 – 11 – 2000 

 Huỳnh Thị Thủy Ngân (cán bộ quản lý giáo dục, học khóa 168): 

Trong cuộc sống h{ng ng{y, để thực hiện bất kỳ công việc gì, dù lớn hay nhỏ, con 

người đều đòi hỏi phải suy nghĩ để đạt đến hiệu quả cao nhất, tốt đẹp nhất. Nói cách 

kh|c, qu| trình suy nghĩ l{ qu| trình s|ng tạo nhằm đổi mới c|ch nghĩ, c|ch l{m. L{ 

một nhà quản lý giáo dục, bản th}n tôi thường xuyên phải tiếp xúc và trực tiếp giải 

quyết nhiều vấn đề từ đơn giản đến phức tạp để đề ra những quyết định quản lý. Mặc 

dù đ~ được trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực quản lý giáo dục 

và Triết học duy vật biện chứng nhưng từ trước đến nay, trên thực tế tôi chỉ suy nghĩ 

và thực hiện công việc của mình theo kiểu mò mẫm “thử v{ sai”. Môn học Phương 

pháp luận sáng tạo n{y đ~ cung cấp cho tôi một nguồn vốn rất lớn về cách xem xét, 

nhìn nhận, suy nghĩ v{ giải quyết vấn đề một c|ch đúng đắn, khoa học trên cơ sở vận 

dụng các nguyên tắc, các qui luật phát triển của hệ thống. Môn học n{y đ~ trang bị 

cho tôi kh| đầy đủ về kiến thức hệ thống v{ tư duy hệ thống. Đ}y l{ kiến thức rất 

quan trọng, cần thiết vì “thế giới là một thể thống nhất” v{ “cuộc đời là một chuỗi các 

vấn đề cần phải giải quyết”, từ đó x|c định cho được bài toán cần phải giải quyết. 

Môn học giúp tôi có phương ph|p tư duy s|ng tạo, yêu thích sự sáng tạo, tự tin vào 

khả năng s|ng tạo của mình, giúp tôi có c|ch nhìn, c|ch nghĩ mới mẻ, phù hợp với 

qui luật và thực hiện công việc một cách khoa học, hợp lý và hiệu quả. Sau khi được 

học bộ môn này, tôi tự cảm thấy mình thật sự vững v{ng hơn trong cuộc sống và giải 

quyết mọi vấn đề của cuộc sống. 
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Từ những ích lợi quý báu của môn học, bản thân tôi sẽ cố gắng vận dụng vào 

công việc học tập, chỉ đạo quản lý của mình ở nh{ trường, hoàn thiện hơn, tr|nh 

được những sai lầm đ|ng tiếc có thể xảy ra trong việc giải quyết vấn đề và ra quyết 

định. Ngoài ra tôi sẽ cố gắng giới thiệu đến đồng nghiệp và giáo viên, nhân viên của 

mình về ý nghĩa v{ t|c dụng của môn học này và tạo điều kiện cho đội ngũ cốt cán 

của mình được tiếp cận với môn học lý thú, bổ ích này. 

Theo tôi, môn học này cần được phát triển ở nước ta một cách rộng rãi, ở mức 

độ vĩ mô. Tất cả mọi ngành, nghề đều cần phải học, vì nó có phạm vi áp dụng khá 

rộng rãi, đặc biệt l{ đối với đội ngũ c|n bộ quản lý chủ chốt của các ngành, nghề và 

nên bắt đầu đối với học sinh phổ thông trung học là tốt nhất. Với cương vị của một 

nhà quản lý giáo dục, bằng mọi cách tôi sẽ khéo léo lồng ghép nội dung kiến thức của 

môn học n{y trong chương trình giảng dạy ở nh{ trường tùy theo từng độ tuổi, trình 

độ tiếp thu và tình hình thực tế của nh{ trường. 

Qua khóa học, tôi thật sự cảm phục, yêu kính v{ “thần tượng” Thầy Phan Dũng, 

giảng viên khóa học đ~ giúp tôi đến với môn học lý thú, bổ ích v{ đầy ý nghĩa n{y. 

Thầy đ~ hấp dẫn tôi trong từng lời giảng, từng nụ cười, ánh mắt v{ t|c phong sư 

phạm, mẫu mực của Thầy. Hình ảnh Thầy chính là biểu tượng của trí thức mà bản 

thân tôi luôn không ngừng phấn đấu để vươn tới. Tôi thiết tha mong ước được tiếp 

tục học hỏi thêm kiến thức bộ môn “Phương ph|p luận sáng tạo” v{ tiếp tục được 

Thầy giúp đỡ mỗi khi “có vấn đề” trong cuộc sống, đặc biệt l{ được học tập ở ngay 

chính bản th}n con người của Thầy về mọi mặt. 

Theo tôi môn học “Phương ph|p luận sáng tạo” lại càng cần thiết cho ngành 

giáo dục – đ{o tạo Việt Nam vì sự nghiệp giáo dục, đ{o tạo l{ đ{o tạo ra những con 

người năng động, sáng tạo, có đầy đủ tri thức và nghị lực để đ|p ứng nhu cầu của xã 

hội ngày càng cao. Chính vì vậy cần đưa môn học n{y v{o chương trình chính khóa 

như một bộ môn công cụ - công cụ giúp con người tư duy – tư duy một cách khoa 

học, sáng tạo, hiệu quả. Môn học này giúp cho các thầy, cô giáo, học sinh, sinh viên 

của chúng ta hiểu biết đầy đủ các qui luật phát triển của sự vật, hiện tượng theo 

quan điểm hệ thống, nhìn nhận và giải quyết mọi vấn đề của cuộc sống một cách 

đúng đắn, hiệu quả dựa trên các nguyên tắc cơ bản của tư duy s|ng tạo. Môn học 

như một hành trang cho mọi người vững v{ng bước vào cuộc sống đầy mâu thuẫn 

một cách tự tin hơn. 

 Nguyễn Thị Minh Ngọc (giảng viên, Trường cán bộ quản lý giáo dục 

Tp.HCM, học khóa 168): 

Trước năm 1990, tôi thường lui tới Đại học tổng hợp, thấy có lớp “Phương ph|p 
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luận sáng tạo” liền ghi danh học vì thích “s|ng tạo”. 

Kết quả kiến thức của khóa học đó l{ tôi đ~ vận dụng được một số nguyên tắc 

trong đời thường, dù khi làm tôi không nhớ đó l{ nguyên tắc gì. Ví dụ như khi quét 

sân (ciment). Sân nhà tôi khá rộng, để quét cho nhanh và không bị gió bay l| (rơi) 

trở lại, tôi đ~ “thực hiện sơ bộ” quét l| trước (bằng chổi cứng), thu gom lá vào từng 

cụm và hốt l| đi. Sau đó tôi quét đất bằng chổi lúa, quét từng mảng sân (phân nhỏ) 

và hốt đất, cát lại. 

Hoặc để tăng thu nhập cho gia đình, ngo{i việc dạy ở trường, tôi muốn làm thêm 

một việc gì mà không bị thời gian ràng buộc và không phải đầu tư vốn. Tôi quan sát 

vật dụng trong nhà, thấy có c|i lò nướng bằng điện “trùm mền” từ sau 1975. Tôi chợt 

nảy ra ý nghĩ hay l{m b|nh b|n, sử dụng đồ sẵn có không phải tốn tiền, chỉ mua vật 

liệu làm bánh thì không tốn bao nhiêu. Nhưng tôi không biết làm bánh, mâu thuẫn 

hành chính, biết mục đích phải l{m ra b|nh, nhưng không biết cách làm. Thế là tôi 

vào tủ s|ch tìm được cuốn sách dạy làm bánh, bắt bông kem, tôi thấy nó cũng giống 

như (liên tưởng) c|ch hướng dẫn thực hiện một phản ứng hóa học ở trường, làm 

đúng số lượng, theo đúng c|c trình tự thao tác sẽ thu được sản phẩm. Tôi làm thử, 

rút kinh nghiệm v{ đạt được kết quả mong muốn, cho người th}n, đồng nghiệp, lối 

xóm ăn thử. 

Nhưng để làm bánh sinh nhật, b|nh theo đơn đặt hàng cần trang trí bánh kem 

đẹp. Tôi đ~ sử dụng kiến thức liên nghề, kiến thức cắm hoa nghệ thuật, cách trang 

trí, sử dụng màu sắc của hội họa để l{m tăng tính thẩm mỹ cho b|nh. Như vậy tôi đ~ 

đạt sáng tạo ở mức độ 2. Đồng thời tôi cũng đảm bảo tính ích lợi cho người dùng là 

chỉ dùng màu hữu cơ (kiến thức ngành hóa học) và dùng những màu cho phép dùng 

trong thực phẩm. Nhờ thế, bạn bè, lối xóm, đồng nghiệp của tôi và của các thành viên 

trong gia đình đặt bánh, rồi những người này lại quảng cáo tiếp, số người đặt bánh 

c{ng tăng, đặc biệt trong mùa cưới v{ Noel. Để giao b|nh đúng giờ, tôi “thực hiện sơ 

bộ”, l{m mứt, làm giấy lót, nướng b|nh trước, “dự phòng” điện cúp bất ngờ tôi 

nướng v{o ban đêm, v{ sẵn sàng bếp than để ấm nước nấu. Nếu có sự cố mất điện thì 

chuyển ngay sang bếp than, (tôi đ~ “dự phòng”, “liên tục t|c động có ích”). Hôm sau 

chỉ bắt kem. 

Chính nhờ những sáng tạo nhỏ n{y m{ giúp gia đình tôi vượt qua lúc khó khăn. 

Hiện nay tôi lại quan t}m đến vấn đề kh|c, c|ch đ|nh gi| v{ ra quyết định sao 

cho đúng, trong cuộc sống thường ng{y cũng như trong nghề nghiệp. Có những cách 

đ|nh gi| tôi thấy không ổn, nhưng không biết lý giải đúng, sai chỗ nào. Qua khóa học 

này, khóa học m{ khi đến trường tôi mới biết là học “Phương ph|p luận sáng tạo…”, 
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vì cơ quan bảo đi thì tôi đi. Tôi không biết môn học này chỉ có ở Trung tâm của thầy 

Phan Dũng dạy, tưởng là giáo viên ở đ}u đó về dạy, không ngờ lại được gặp thầy, 

ông tổ của “PPLST” tại Việt Nam. Thầy dạy ngày càng dễ hiểu, đi s}u v{o thực tế giúp 

vận dụng giải quyết những vấn đề xảy ra thường ngày. 

Bây giờ thì tôi có thể lý giải được phần n{o vì sao người ta hiểu mà không làm, 

thậm chí l{m ngược lại, vì hiểu có tới 5 mức độ, hiểu m{ chưa cảm xúc mạnh mẽ thì 

sẽ không đưa đến h{nh động, h{nh động không chỉ xuất phát do hiểu (nhận thức), 

mà do có nhu cầu. Ở trẻ, mà muốn cho chúng hiểu đến mức cảm xúc thì không thể nói 

suông, mà còn phải có gương mẫu, gương của người thầy bộc lộ qua phong cách 

giảng dạy, th|i độ cư xử, yêu thương n}ng đỡ trẻ, thì trẻ mới có cảm xúc để hành 

động, thỏa mãn nhu cầu muốn tỏ lòng kính yêu thầy cô v{ được thầy cô yêu mến. 

Muốn trở thành mẫu gương cho người khác, thì phải biết c|ch cư xử, giải quyết 

vấn đề “biết người, biết ta”, nghĩa l{ phải biết xem xét một cách có hệ thống, tốt cho 

ta m{ cũng tốt cho hệ dưới và hệ trên, phải biết nhìn từ quá khứ và nhắm đến tương 

lai để đi đến quyết định (điểm 19). Quyết định ít nhất phải tốt với 9 hệ (đối với hệ một 

chức năng). Khi đ|nh gi| một vấn đề không phải l{ đ|nh gi| tổng số các yếu tố của 

(vấn đề) hệ thống, mà phải đ|nh gi| tính hệ thống, tính hệ thống không phải là tính 

chất của từng yếu tố, từng mối liên kết đứng riêng rẽ. Điều này giúp tôi lý giải được 

phần n{o c|ch đ|nh gi| chất lượng giáo dục – đ{o tạo hiện nay l{ chưa đúng, không 

thể căn cứ vào số tiết dạy và học tốt, số học sinh giỏi, số học sinh đậu trong các kỳ thi 

tốt nghiệp m{ đ|nh gi| chất lượng giáo dục – đ{o tạo là tốt. Vì mục tiêu giáo dục là 

đ{o tạo con người có khả năng đ|p ứng yêu cầu của xã hội, biết đem sức cống hiến 

cho ích lợi chung của xã hội, đồng thời thỏa mãn nhu cầu riêng… Thực tế thì con 

người giáo dục – đ{o tạo ra, ít có khả năng đ|p ứng đòi hỏi của công việc, hoặc dùng 

chức quyền để mưu lợi c| nh}n, l{m nghèo, l{m lũng đoạn đất nước… thì rất nhiều. 

Vì thế, tôi nghĩ rằng cần đem môn học n{y trước nhất v{o c|c trường sư phạm, 

c|c gi|o viên đang giảng dạy, quản lý… để chuẩn bị đưa môn n{y phổ biến đến học 

sinh vì nó giúp ích rất nhiều cho con người trong mọi lãnh vực và trong cuộc sống đời 

thường. Thậm chí nếu giáo viên mầm non được học cũng biết cách dạy cho trẻ mầm 

non các thủ thuật sáng tạo, dù trẻ không gọi được tên các thủ thuật đó. 

Ví dụ: Trò chơi lắp ghép hình: nguyên tắc phân nhỏ và nguyên tắc kết hợp. 

Trò chơi lồng hộp nhỏ vào hộp lớn: nguyên tắc “chứa trong”… 

Hoặc cũng những chi tiết đồ chơi r|p nh{ có thể ráp xe, ráp chuồng thú, có thể 

học toán giúp trẻ đếm, học màu sắc, to nhỏ, cao, thấp, hoặc ráp các mô hình công 

viên, nhà cao tầng…: nguyên tắc vạn năng, liên tục t|c động có ích…. 
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 Ở vị trí của tôi, tôi có thể gợi ý cho giáo viên, học viên học quản lý trường học 

một số thủ thuật giúp học viên sáng tạo và ra quyết định đúng đắn. 

 Rút kinh nghiệm học lần một, tôi sẽ thường xuyên đọc lại tài liệu v{ đối chiếu, 

áp dụng vào các tình huống, vấn đề, tập cách phân tích những thủ thuật đ~ học, để 

nâng cao khả năng tư duy s|ng tạo, tạo sự thay đổi về chất cho tư duy. 

 Thái Thị Thu Nguyệt (cán bộ quản lý giáo dục, học khóa 168): 

Khi nhận được quyết định cho đi học lớp “ Phương ph|p luận sáng tạo giải quyết 

vấn đề và ra quyết định ”, em rất mừng và rất sung sướng vì: 

- Biết môn học này hay lắm, có dạy về cách nhận biết và khắc phục tính ì tâm lý 

(nhận thấy mình có quá nhiều ). 

- Lâu nay có nhu cầu đi học (đọc báo Tuổi Trẻ biết Trường đại học khoa học tự 

nhiên có dạy) nhưng không biết liên hệ với ai, bộ phận nào ở Trường đại học khoa 

học tự nhiên. Nghe từ “s|ng tạo” thấy nó cao siêu quá, chắc là lớp học toàn là những 

người giỏi thuộc ngành tự nhiên, liệu mình có đủ trình độ để tham gia lớp học này 

không, liệu người ta có chiêu sinh rộng rãi không hay là lớp này chỉ dạy cho những 

cán bộ nh{ nước. Do thiếu thông tin, do tính ì t}m lý v{ do chưa biết hết ích lợi của 

môn học nên chưa nảy sinh “nhu cầu cấp b|ch” v{o lúc đó (mấy năm về trước). 

Do đó em đến lớp với một tâm trạng rất phấn khởi, chuẩn bị tiếp thu kiến thức 

mới. Chưa bao giờ em được học môn học n{o hay đến thế, em rất thích thú ngay từ 

những khái niệm đầu tiên, say mê nghe thầy giảng mà sao thấy mau hết giờ quá. Các 

bài giảng liên kết nhau chặt chẽ, tương hợp nhau, kiến thức mới (khó) được thầy 

Phan Dũng chuyển tải, mã hóa thật đơn giản m{ đầy đủ bằng hình vẽ, bằng ví dụ 

minh họa được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng em nói với nhau: 

“Gi| m{ thầy, cô n{o cũng giảng b{i như thầy”. Từng bài giảng của thầy đ~ trang bị 

cho em nhiều công cụ mạnh: 40 thủ thuật cơ bản, c|c phương ph|p tích cực hóa tư 

duy, để có một tư duy hệ thống, khắc phục được tính ì t}m lý để suy nghĩ v{ h{nh 

động theo các quy luật khách quan. Từ đó trong cuộc sống hàng ngày và trong công 

việc, em thấy: 

- Tin tưởng hơn v{o bản thân khi giải quyết vấn đề và ra quyết định, chứ không 

phải như trước, giải quyết vấn đề và ra quyết định theo cảm tính, theo phương ph|p 

thử và sai. 

- Biết dùng tư duy để điều khiển được nhu cầu bản thân, thấy được nhu cầu nào 

cấp bách cần giải quyết. 

- Biết rằng tư duy nhạy bén là do luyện tập chứ không phải tự nhiên mà có bằng 
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c|ch đặt nhiều câu hỏi (tính nhận xét, tò mò sáng tạo) để có nhiều đường một kết 

hợp với thông tin tiếp nhận (đường hai) nên nhanh chóng tìm ra lời giải. 

- Trong suốt qu| trình suy nghĩ v{ giải quyết vấn đề cần luôn chú ý đến làm sao 

để hệ thay đổi ít nhất và luôn sử dụng các nguồn dự trữ có sẵn trong hệ, đặt biệt các 

nguồn dự trữ trời cho không mất tiền. 

 - Thấy được tính ì tâm lý của chính mình, khi xem xét vấn đề phải tìm hiểu cho 

thật kỹ, hiểu vấn đề đó theo nhiều nghĩa, theo nhiều cách xem xét khác nhau, không e 

ngại với sáng tạo vì biết được thế giới này rất đa dạng, mọi c|i đều có thể. 

 - Trong công việc h{ng ng{y khi có ý tưởng gì nảy sinh đều phải ghi lại ngay, 

trong thảo luận khuyến khích mọi người ph|t ý tưởng v{ không được chỉ trích, hay 

phê phán. 

- Luôn giải quyết bài toán khi nó còn nhỏ để tránh hiệu ứng lan tỏa, bằng trí 

tưởng tượng l{ tăng cường mâu thuẫn đến cực đoan để mạnh dạn giải quyết vấn đề. 

- Thay đổi cách nhìn nhận, th|i độ cư xử của mình đối với gia đình, với xã hội 

bằng cách tạo ra tính tương hợp một cách cao nhất. 

- Rèn luyện cách xem xét hệ thống để nhận thấy được đ}u l{ công cụ, đ}u l{ sản 

phẩm để theo đúng quy luật phát triển là làm sao chuyển công cụ vào sản phẩm. 

- Cố gắng lập Algôrit các công việc của mình để tiến tới đổi mới hoàn toàn. 

Em nhận thấy mình thật may mắn đ~ được học môn n{y v{ gi| như mọi người 

đều được trang bị môn học này thì hiệu quả công việc rất cao v{ nước mình không bị 

hổ thẹn, hối tiếc vì tụt hậu so với nước khác, và biết đ}u “đang s|nh vai với các 

cường quốc năm ch}u ” như lời mong mỏi của B|c. Do đó TSK nên quảng bá môn học 

cần thiết và ích lợi n{y trên c|c phương tiện thông tin đại chúng để mọi người đều 

được biết đến nó và ứng dụng nó vào trong cuộc sống. 

Thế giới đang tiến đến làn sóng thứ 4: nền kinh tế tri thức m{ nước ta còn chưa 

thực hiện xong làn sóng thứ 2 là cuộc cách mạng công nghiệp. Thế giới ng{y c{ng đa 

dạng, chỉ có đa dạng mới điều khiển được đa dạng, nên chúng ta muốn đuổi kịp theo 

đ{ tiến bộ của thế giới chỉ còn c|ch l{ đầu tư, bồi dưỡng nguồn nhân lực bằng con 

đường sáng tạo. Do đó yêu cầu đặt ra là cải cách giáo dục v{ đ{o tạo trong cả nước 

bằng “Phương ph|p luận sáng tạo” chứ không phải bằng cách nhồi nhét kiến thức, 

cần dạy cho người học phương ph|p học, cách biến đổi thông tin thành tri thức. 

 Lã Thị Thanh Phương (c|n bộ quản lý giáo dục, Sở giáo dục v{ đ{o tạo 

Tp.HCM, học khóa 168): 
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Nhận được thông báo của Trường cán bộ quản lý của Bộ giáo dục v{ đ{o tạo về 

việc mở lớp chuyên đề về “Phương ph|p luận sáng tạo KH-KT giải quyết vấn đề và ra 

quyết định”, tôi rất tò mò muốn biết đ}y l{ “môn học gì” m{ hơn hai mươi năm qua 

tôi đ~ học qua nhiều trường, lớp song chưa hề nghe, nói tới. Tôi quyết định đăng ký 

dự học với ý định “hay thì học luôn, dở thì nghỉ, lỡ hay không học thì uổng”. 

Đến hôm nay sau mười ngày học, tôi thấy mình đ~ quyết định đúng. Dù không 

đảm bảo chuyên cần – do công việc cơ quan cuối năm bận rộn, nhưng qua những giờ 

học, qua tài liệu, tôi thấy đ}y quả là một môn học mới, hấp dẫn. Đặc biệt có ý nghĩa 

rất lớn trong việc hướng dẫn c|c thao t|c tư duy khoa học, sáng tạo giúp ta khắc 

phục kiểu suy nghĩ giản đơn, một chiều cùng tính ì t}m lý để giải quyết công việc, giải 

quyết các vấn đề trong cuộc sống hiệu quả, tốt đẹp hơn. Từ một số kiến thức cơ bản 

của môn học cùng các thủ thuật cơ bản rút ra, từ các hoạt động sáng tạo sáng chế 

với phương ph|p tích cực hóa tư duy s|ng tạo… cho tôi có cảm gi|c mình được “mở 

mắt”: nhìn rõ hơn, s}u hơn c|c vấn đề trong công việc, cuộc sống. Bài học là những 

phương ph|p khoa học sáng tạo đòi hỏi sự vận dụng tích cực của trí tuệ, nếu được 

học ai cũng có thể ứng dụng được tùy theo trình độ, lĩnh vực hoạt động. Đối với đời 

sống hàng ngày nếu biết vận dụng sẽ giúp cho cuộc sống nhẹ nhàng, thoải mái và tốt 

đẹp hơn. Đặc biệt trong việc xây dựng các mối quan hệ. Tôi t}m đắc nhất là nếu biết 

vận dụng những kiến thức đ~ học sẽ tăng tính nhanh nhạy của việc tiếp thu v{ đ|nh 

giá giá trị của các thông tin, từ đó xem xét, đưa ra v{ chọn lọc các cách tiếp cận thích 

hợp để giải quyết các vấn đề. Đặc biệt ta phải phát hiện được các nguồn dự trữ có 

sẵn trời cho không mất tiền để sử dụng. Những kiến thức tiếp thu được do thầy Phan 

Dũng trình b{y trong khóa học đ~ v{ sẽ giúp tôi dùng để cải tiến chính bản thân, xây 

dựng t|c phong suy nghĩ v{ l{m việc một cách khoa học, sáng tạo. Theo tôi môn học 

này cần cho tất cả mọi người, ở các ngành nghề, vị trí công tác, trong xã hội. Nếu 

được học môn này sẽ giúp mọi người từng bước tự điều chỉnh lại mình trong tác 

phong suy nghĩ v{ l{m việc một cách khoa học, hiệu quả hơn. Theo tôi nên đưa môn 

học n{y v{o chương trình giảng dạy ở nh{ trường từ cấp trung học cơ sở. Đ}y l{ 

môn học rất có ích giúp học sinh có phương ph|p tư duy đúng – năng động, sáng tạo 

vận dụng để xây dựng phương ph|p tự học một cách hiệu quả, khắc phục kiểu học từ 

chương, m|y móc, rập khuôn như hiện nay, phải coi đ}y l{ môn học chính khóa (có 

nhiều hoạt động ngoại khóa giúp học sinh hiểu – vận dụng tốt). 

Trước hết cần đưa v{o giảng dạy ở c|c trường sư phạm vì nếu thầy không sáng 

tạo không thể đ{o tạo ra học trò có tư duy s|ng tạo. V{ như thế những chủ nhân của 

đất nước Việt Nam ở thế kỷ 21 – thế kỷ của tri thức và sáng tạo – sẽ không làm tròn 

trọng tr|ch đưa đất nước tiến kịp v{ vượt c|c nước trong khu vực và trên thế giới. 
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 Trần Thị Minh Thi (cán bộ quản lý giáo dục, Trường THCS Khánh Hội A, 

Quận 4, Tp.HCM, học khóa 168): 

 Kính gởi: Thầy Phan Dũng, Gi|o sư, Tiến sĩ khoa học, Gi|m đốc Trung tâm Sáng 

tạo KHKT. 

Trước hết, em xin c|m ơn thầy, bằng tâm huyết của một nhà khoa học, một 

người thầy, đ~ truyền thụ cho em v{ đồng nghiệp những điều bổ ích, thú vị và hết sức 

quý báu trong 10 ngày qua. Khóa học về “Phương ph|p luận sáng tạo” đ~ đem lại 

một bước ngoặt quan trọng trong hoạt động tư duy v{ phương ph|p quản lý của 

mình. 

Công việc thường ngày của em là quản lý trường học. Hoạt động của nh{ trường 

diễn ra theo chu kỳ, với những thao t|c được lặp đi, lặp lại năm n{y qua năm kh|c 

giống nhau, dù đối tượng có đổi mới, dễ tạo cho người quản lý tính ì tâm lý. Ý thức 

được điều n{y, em thường kêu gọi chính mình và các thành viên trong Hội đồng sư 

phạm phải không ngừng cải tiến phương ph|p, ph|t huy tính s|ng tạo, tr|nh đi theo 

lối mòn. Nhưng c|ch đổi mới của em còn lúng túng, mò mẫm, dựa v{o phương ph|p 

thử - sai là chủ yếu. Sự vật biến chuyển không ngừng. Có những kinh nghiệm năm học 

trước áp dụng phát huy nhiều tác dụng, năm học này lại kém hiệu quả. Học “đường 

cong chữ S” em mới hiểu là cần có một nguyên lý mới bổ sung, nếu không cứ lầm 

tưởng là kết quả từ từ rồi sẽ đến nếu ta “kiên t}m, bền chí”. 

Đối tượng quản lý ở trường học l{ con người với các mối quan hệ phức tạp. Quá 

trình quản lý là quá trình giải các bài toán có chứa các mâu thuẫn. Trước đ}y bằng 

cái tâm vì công việc, vì con người, em đ~ cố gắng vận dụng kiến thức tâm lý học, đạo 

đức học, giáo dục học để giải quyết. 

Nay có thêm kiến thức về “Phương ph|p luận sáng tạo” với cách xem xét vấn đề 

lôgic, khoa học và mang tính hệ thống, em tin chắc rằng trong thời gian tới em sẽ đạt 

những kết quả cao hơn khi giải những b{i to|n con người. 

Điều em t}m đắc nhất là kiến thức về tư duy hệ thống và sự phát triển của nó. 

Mỗi khi mở “m{n hình 9 hệ” ra, chúng ta sẽ xem xét đối tượng một c|ch đầy đủ, nhiều 

mặt, vừa rộng, vừa s}u để có thể hiểu đúng v{ ra quyết định đúng. M{n hình 9 hệ thật 

tuyệt vời khiến ta khắc phục bệnh chủ quan hẹp hòi, định kiến, có cái nhìn thoáng 

hơn, nh}n bản hơn về con người, về cuộc sống. 

Đối với việc giảng dạy: em đ~ thấy được tính ì hệ thống trong giáo dục, đ{o tạo 

mà nhiều nơi, trong đó có trường em mắc phải khi học về sơ đồ đổi mới tư duy: 

- Ở khâu hiểu, đôi lúc gi|o viên chưa giúp học sinh hiểu đầy đủ, chính xác. 
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- Đặc biệt chưa tạo ra nhiều cơ hội giúp học sinh hiểu một cách xúc cảm để có 

động cơ học tập tốt. 

- Việc đổi mới chưa ho{n to{n, vì học sinh chỉ mới dừng lại ở mức hiểu, học thuộc 

lòng chớ chưa vận dụng tốt vào thực hành, biến thông tin thành tri thức để sẵn sàng 

đi v{o cuộc sống. 

Những tồn tại của việc dạy và học của trường em thuộc về hệ dưới của hệ giáo 

dục đ{o tạo. Muốn thay đổi nó, ngoài nỗ lực hệ chủ quan của Hội đồng sư phạm nhà 

trường còn đòi hỏi sự cải tổ của hệ và hệ trên nữa. Muốn thế, em ước mong“Phương 

pháp luận sáng tạo” phải tấn công mạnh mẽ vào ngành giáo dục để tạo hiệu ứng lan 

tỏa hệ thống, đem lại sự đổi mới về chất cho giáo dục v{ đ{o tạo khi bước vào kỷ 

nguyên mới. 

Điều vô cùng t}m đắc đối với em l{ khi được học về đổi mới, chính Thầy Phan 

Dũng đem lại một bài học sống động về phương ph|p mới: phương ph|p giảng dạy 

với sự vận dụng nhiều thủ thuật cơ bản, c|c phương ph|p tích cực hóa tư duy. Thầy 

vận dụng phương ph|p nhuần nhuyễn khiến học viên bị thuyết phục từ đầu đến cuối, 

lớp tập trung chú ý, không làm việc riêng, học viên say sưa với bài giảng của Thầy. 

Em được học Thầy nghệ thuật đứng lớp rất hay: 

- Nhiều giáo cụ trực quan. 

- Nhiều ví dụ minh họa gần gũi dễ hiểu, vui tươi, dí dỏm. 

- C|ch sơ đồ hóa, hình tượng hóa vấn đề bằng hình vẽ. 

- Ngôn ngữ chọn lọc, có những cụm từ nhớ đời, nhớ m~i… 

- Có những câu hỏi tình huống phát huy trí lực rất hay. 

- Những tư liệu sưu tầm từ báo chí thật công phu, thuyết phục. 

Đặc biệt, em học được ở Thầy sự quý trọng thời gian – t|c động liên tục có ích – 

một giờ học được cung cấp một lượng tri thức khá lớn. Nói theo ngôn ngữ của bộ 

môn, Thầy đ~ “tăng tính điều khiển qu| trình tư duy s|ng tạo” của trò ở mức độ cao. 

Sau khóa học, chúng em như được trang bị một tư duy mới để giải quyết vấn đề và 

cải tiến phương ph|p. Để cải tiến suy nghĩ có ba c|ch: 

1- Nghiêng về tâm lý học: phát huy mặt mạnh như sự tập trung, chú ý, hình 

tượng, liên tưởng, tưởng tượng, linh tính, xúc cảm, hạn chế mặt yếu như sự tự ti, tính 

ì tâm lý, sự phê ph|n, suy nghĩ lộn xộn v.v… 

2- Tăng năng suất ph|t ý tưởng bằng c|c phương ph|p tích cực hóa tư duy. 
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3- Nâng cao hiệu quả của qu| trình suy nghĩ v{ c|c ý tưởng phát ra. Nói cách 

khác, xây dựng tư duy định hướng mang tính điều khiển. Gốc của tư duy nằm trong 

các quy luật phát triển của thế giới khách quan chớ không thuộc về suy nghĩ duy ý 

chí của người giải bài toán. 

Có thể nói, kiến thức “Phương ph|p luận sáng tạo” đến với tôi như quyển cẩm 

nang, binh pháp thật quý, như người cố vấn đ|ng tin cậy m{ tôi đang cần, đang mơ 

ước. Tôi tiếc l{ trình độ có hạn nên việc tiếp thu bài học chưa được nhanh nhạy và 

vận dụng giải các bài toán còn mò mẫm, hạn chế, nhưng nhìn chung, những nội dung 

cơ bản của chương trình với lời giải sinh động, vui tươi của Thầy đ~ thấm dần, thấm 

dần vào tâm trí tôi. Tôi tin rằng nếu có ý thức rèn luyện v{ thường xuyên quan tâm 

áp dụng nó, một ngày không xa, tôi sẽ được “siêu tho|t” v{ sẽ trở nên con người đổi 

mới : vừa mang tính mới, vừa đem lại lợi ích cho mọi người. 

Áp dụng những điều đ~ học cho bản thân và những người xung quanh. Tôi sẽ: 

a- Xây dựng cách nhìn, nếp nghĩ mới dựa trên những yếu tố hợp th{nh tư duy 

sáng tạo, đặt vấn đề trong thang bậc hệ thống, rèn luyện tư duy hệ thống, khắc phục 

tính ỳ tâm lý. Hạn chế cách làm thử và sai. 

b- Vận dụng các thủ thuật cơ bản để giải quyết vấn đề, đặc biệt các bài toán về 

con người. Rèn luyện tính nhạy bén tư duy. 

c- Sử dụng c|c phương ph|p tích cực hóa tư duy để cải tiến chất lượng quản lý 

và trong chừng mực n{o đó ph|t huy tính tích cực, tính sáng tạo cho giáo viên và học 

sinh. 

d- Trước mắt tập trung giải quyết bài toán của trường tôi hiện nay: ‘Gi|o dục 

học sinh chưa ngoan”,“Phương ph|p học tập của học sinh.” 

Qua những lời Thầy tâm sự, chúng tôi rất buồn và tiếc vì môn “Phương ph|p 

luận sáng tạo” rất hay và bổ ích lại phát triển chậm ở nước ta. Thời đại kinh tế tri 

thức rất cần tư duy s|ng tạo. c|c nước tiên tiến trên thế giới đ~ nhận thức được điều 

n{y nên đặc biệt quan tâm phát triển ngành khoa học này. Có lẽ đ~ đến lúc phải làm 

sao tuyên truyền, “tiếp thị”, phổ biến rộng r~i để môn học này trở thành phổ thông, 

đại chúng. 

Đặc biệt, đối với ngành giáo dục v{ đ{o tạo, ngành giữ vai trò chiến lược, đ{o 

tạo con người để xây dựng đất nước, môn “Phương ph|p luận sáng tạo” cần được 

trang bị đầy đủ cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, sinh viên đại học và ngay cả 

học sinh cấp 2, 3. Có thế mới đ|p ứng yêu cầu mới của xã hội v{ đòi hỏi của đất nước. 

 Nguyễn Võ Minh Thư (hiệu trưởng Trường phổ thông cơ sở, Tp.HCM, 
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học khóa 168): 

Khi được Phòng GD-ĐT gởi văn bản về trường kèm danh sách các hiệu trưởng đi 

học khóa sơ cấp “Phương ph|p luận sáng tạo khoa học-kỹ thuật, giải quyết vấn đề và 

ra quyết định” có tên tôi. Thực tình mà nói tôi không muốn đi học chút nào. Tôi còn 

có ý nghĩ l{ v{o điểm danh rồi chuồn về (vì lúc n{y trường đang tập trung ôn tập cho 

học sinh thi học kỳ I, bản thân tôi rất bận). Ng{y đầu tiên đến lớp học, cách giảng bài, 

cách trình bày và những giáo cụ trực quan của thầy Phan Dũng thực sự đ~ lôi cuốn 

tôi và cứ sau mỗi buổi học tôi thấy mình hình như kh|c đi. Tôi thực sự thấy mình 

được trang bị một công cụ để suy nghĩ v{ l{m việc. Trước đ}y khi chưa được học 

môn n{y tôi nghĩ s|ng tạo là một c|i gì khó khăn lớn lao lắm, chỉ thích hợp cho các 

nhà khoa học, đối với một người quản lý trường trung học cơ sở như tôi nó không 

cần thiết, nó nằm ngoài tầm tay. Tôi thường hiểu vấn đề một cách chủ quan, phiến 

diện, đề ra hướng giải quyết vấn đề, ra quyết định có tính chất mò mẫm, do thói quen, 

dễ gây trì trệ, |p đặt có thể dẫn đến bế tắc. Qua khóa học tôi biết mình mang một tính 

ì t}m lý thường sử dụng phép thử và sai. Đối với sự phát triển của con người ngày 

càng cao thì phép thử và sai hoàn toàn không thích hợp. Tôi đ~ được bước sang một 

thế giới mới, tôi như người bộ h{nh đi giữa sa mạc gặp được nước uống. Tôi đ~ hiểu 

được giá trị của Tư duy s|ng tạo. Tôi hiểu rằng phải luôn chú ý đến tính hệ thống 

trong suốt qu| trình suy nghĩ khi giải quyết vấn đề và ra quyết định, phải nắm được 

các mức độ hiểu, khi ra quyết định lần lượt đi đúng s|u bước trong bài giảng của 

thầy và nhận thức được rằng những mâu thuẫn không đối lập, khó giải quyết mà trái 

lại cần làm cho nó trở nên thống nhất. Các thủ thuật đ~ giúp ích cho tôi rất nhiều 

trong công tác quản lý nhất là nguyên tắc quan hệ phản hồi. Chẳng những thiết lập 

quan hệ phản hồi với chính mình mà còn thiết lập quan hệ phản hồi với những người 

khác. Qua khóa học tôi hiểu tư duy sáng tạo l{ t{i nguyên cơ bản nhất của con người. 

Mọi người có thể dùng tính sáng tạo của mình để đặt vấn đề một cách bao quát, phát 

triển c|c phương |n lựa chọn, làm phong phú các khả năng v{ tưởng tượng các hậu 

quả có thể nảy sinh để dự phòng. Sự sáng tạo luôn diễn ra mọi giai đoạn trong cuộc 

sống của chúng ta, nảy sinh ở mọi tầng lớp xã hội. Sáng tạo để công việc được thực 

hiện tốt hơn. Dù chúng ta t{i giỏi như thế nào chúng ta vẫn luôn mong muốn tốt hơn 

nữa. 

Sau khi học “Phương ph|p luận sáng tạo”, tôi đ~ đem những điều đ~ học áp dụng 

vào công tác: 

- Khắc phục tính ỳ tâm lý, loại bỏ dần phép thử và sai làm việc có tư duy s|ng tạo 

hơn. 
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- Vận dụng các thủ thuật nguyên tắc cơ bản trong việc lên kế họach, ra quyết 

định, giải quyết các mâu thuẫn, phân công, phân nhiệm v{ xét thi đua. 

Theo tôi, môn học này cần được phổ biến rộng rãi ở nước ta. Vì khi làm việc có tư 

duy sáng tạo đúng phương ph|p sẽ đem lại hiệu quả cao. Lứa tuổi trung học cơ sở 

bắt đầu học là tốt nhất. Sau khi học tôi sẽ phổ biến, giới thiệu cho mọi người thấy ích 

lợi của “Phương ph|p luận sáng tạo” để tham gia học. 

Môn học “Phương ph|p luận sáng tạo” rất cần cho hệ thống GD-ĐT Việt Nam. 

Bởi vì mục đích của GD-ĐT l{ n}ng cao d}n trí, đ{o tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. 

Giáo dục là quốc sách h{ng đầu. chính vì vậy những người làm công tác giáo dục cần 

phải học “Phương ph|p luận sáng tạo” tr|nh tính ỳ tâm lý, sử dụng phép thử và sai. 

Có thể đem môn học n{y v{o trường cán bộ quản lý, trường sư phạm. 

 Phạm Thị Thu (hiệu trưởng Trường mẫu giáo Hoàng Yến, Quận 9, 

Tp.HCM, học khóa 168): 

 Trong cuộc sống h{ng ng{y người ta thường gặp rất nhiều vấn đề mà theo ngôn 

ngữ của phương ph|p luận sáng tạo gọi là tình huống có vấn đề. Nên dù muốn hay 

không, khi giải quyết các vấn đề đó thường đòi hỏi ta phải có sự suy nghĩ, nhưng suy 

nghĩ như thế n{o để tháo gỡ vấn đề trên. Mặc dù trước đ}y tôi cũng đ~ từng học về 

tư duy- trí nhớ - tưởng tượng, nói tóm lại là môn tâm lý học, m{ ai ai cũng được học 

ở trường sư phạm. Có lẽ do vậy mà khi giải quyết vấn đề n{o tôi đều dựa vào sự hiểu 

biết đ~ học cùng với kinh nghiệm bản th}n l{ chính để từ đó đưa ra một quyết định 

để mọi người trong nh{ trưòng thực hiện. Trong quá trình thực hiện thì cũng có sự 

theo dõi để tháo gỡ những ph|t sinh để mọi thành viên tiếp tục thực hiện để đạt mục 

đích, mà không hề tự hỏi là quyết định đó có đúng hay chưa ? Có khả thi không ? và 

cái giá phải trả cho quyết định của mình l{ như thế nào ? 

Sau khi tham dự khoá học phương ph|p luận sáng tạo giải quyết vấn đề và ra 

quyết định, đối chiếu lại những gì mình đ~ l{m trưóc đ}y, tôi cũng không khỏi giật 

mình v{ cũng nhận thấy sự vận dụng suy nghĩ của mình nghèo nàn và hết sức chủ 

quan. Môn học n{y đ~ mở lối cho tôi được cái nhìn tốt hơn trong c|ch suy nghĩ cũng 

như phương ph|p l{m việc có hiệu quả hơn. 

Đến với TRIZ tôi biết được thế n{o l{ c|c phương ph|p tích cực ho| tư duy cùng 

với 40 thủ thuật và rất nhiều những cái khác. Chúng giúp ích trong công tác quản lý 

của mình, tạo cho tôi một nếp suy nghĩ có hệ thống, một cách nhìn mới trong cách 

đ|nh gi|, biết tận dụng những nguồn thông tin để tìm cho mình một cách giải quyết 

vấn đề hợp lý nhất m{ đạt hiệu quả cao. 
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Mặc dù phương ph|p luận này rất mới đối với tôi, nên khi tiếp cận trong khoảng 

thời gian có thể nói là quá ngắn đòi hỏi tôi cố gắng để lĩnh hội những kiến thức mà 

thầy Phan Dũng cung cấp, đồng thời nghiên cứu thêm tài liệu để thấm dần dần, từ đó 

đ{o s}u thêm suy nghĩ của mình để đạt hiệu quả trong lĩnh vực công tác của mình. 

Mặc dù vậy tôi cũng nhận ra được c|ch suy nghĩ của mình trước đ}y kém hiệu quả, 

chủ quan và có thể nói l{ độc đo|n. Giờ đ}y tôi hiểu rằng một khi giải quyết vấn đề 

n{o đó tại cơ quan, tôi phải hết sức thận trọng trong c|ch suy nghĩ của mình theo 

từng hệ thống đ~ học, biết vận dụng 40 thủ thuật vào tình huống thích hợp, kết hợp 

những nguồn thông tin để tìm cho mình được nhiều lời giải, qua đó chọn lựa cách 

giải tối ưu nhất để giải quyết các vấn đề xảy ra, và nhất là tạo cho mình một cách 

nhìn mới và biết được mục đích cần đạt. Có như thế hạn chế được sự lãng phí thời 

gian và loại bỏ được tính chủ quan gây tính ì tâm lý trong tôi. 

Trước đ}y nghe đến “ s|ng tạo “ tôi chỉ mơ hồ trong phương ph|p dạy của giáo 

viên phải có sự đổi mới để gây hứng thú cho trẻ v{ để đạt mục đích l{ tiếp thu được 

bài của trẻ và dựa trên kết quả học tập của trẻ để đ|nh gi| tiết dạy của giáo viên. Tôi 

không hề nghĩ s|ng tạo ngoài việc đổi mới, nó còn mang tính ích lợi, do đó khi học 

môn học này tôi sẽ vận dụng vào trong việc đ|nh gi| gi|o viên trong tiết dạy sẽ hoàn 

chỉnh hơn. 

Tóm lại: môn học n{y đ~ lý giải những vấn đề cần giải quyết và kiến thức thu 

được hết sức quan trọng. Nó thay đổi toàn bộ cách nhìn của tôi trong suy nghĩ v{ 

trong h{nh động, đồng thời giải phóng được tính ì trong con người tôi, cũng như 

luôn thức tỉnh tôi “ Đừng coi thường bài toán nhỏ “. Vì những vấn đề ta coi thường 

ngày hôm nay, chính nó sẽ nảy sinh ra nhiều vấn đề phức tạp và gây ra hậu quả trong 

tương lai mà ta không thể n{o lường trước được. 

Môn học này rất mới đối với tôi nên kiến thức lĩnh hội được còn mù mờ, nhưng 

tôi thấy nó rất hay và hữu ích trong công tác của mình để từ đó tôi cố gắng tham 

khảo thêm tài liệu nhằm vận dụng được những gì đ~ học. Bước đầu loại bỏ những 

vấn đề lạc hậu mang tính chủ quan của mình để cải tiến phương ph|p l{m việc theo 

hướng đổi mới hoàn toàn. Trong thời gian sắp tới, khi xem xét hệ thống n{o tôi cũng 

có thể vận dụng màn hình 9 hệ để có lời giải tối ưu nhất đối với b{i to|n đ~ có. 

Đối với bản thân, vận dụng phương ph|p tư duy tích cực chống tính ì bao nhiêu 

năm qua để tạo mình thêm năng động hơn, tự tin hơn, khi giải quyết vấn đề sao cho 

nó mang tính hệ thống và khoa học hơn. 

Theo tôi, môn học này cần phát triển trong nước, nhất l{ trong giai đọan mở cửa 

n{y để tr|nh được tiêu cực trong bộ m|y nh{ nước hiện nay m{ chúng ta thường 
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thấy trên b|o, đ{i. Từ đó khi biết vận dụng phương ph|p n{y, họ có thể dự phòng 

trước cũng như biết sử dụng nguồn dự trữ trời cho không mất tiền để tr|nh được 

tình trạng nhập về những m|y móc cũng như vật dụng m{ nước ta có thể cung cấp 

được, tr|nh được sự lãng phí không cần thiết để tập trung nguồn vốn vào cho giáo 

dục, cũng như đầu tư v{o nh}n t{i để phát huy thêm sáng tạo, giúp đất nước ta trong 

giai đọạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Riêng đối với thầy Phan Dũng, tôi cũng ch}n th{nh c|m ơn sự hướng dẫn cách 

nhìn hoàn toàn mới, để tôi có thể tự tin hơn trong cuộc sống cũng như trong công t|c 

quản lý của mình. Bên cạnh đó tôi cũng mong muốn thời gian học được kéo d{i hơn 

và có thời gian thảo luận thêm để khắc sâu thêm kiến thức đ~ học, để học viên được 

trang bị thêm kiến thức mới v{ cũng để vận hành tốt hơn. 

Thời gian học phương ph|p luận sáng tạo rất hữu ích cho chúng tôi và mong 

muốn được triển khai đại tr{ đến toàn thể giáo viên trong trường được lĩnh hội, có 

như thế tạo thêm nhiều sáng tạo trong công tác giảng dạy. 

Riêng đối với bản thân tôi thấy rằng nếu có thể được, thầy nên truyền thông tin 

qua báo chí, nhất là báo Giáo Dục Sáng Tạo, vì hiện nay trường n{o cũng có b|o n{y 

để không làm ắch tắc thông tin v{ cũng để cho mọi người đều biết và vận dụng trong 

cuộc sống hàng ngày. 

Tại sao môn học này lại không đưa v{o chính kho| ở những trường sư phạm? 

Theo tôi nên và rất cần vì nó trang bị cho các em giáo sinh thêm tự tin hơn khi nhận 

nhiệm sở và biết vận dụng sáng tạo vào trong giảng dạy để tr|nh được mâu thuẫn 

giữa lý thuyết ở trường và thực tế. Tại c|c trường nơi c|c em được ph}n đến, mâu 

thuẫn đó nảy sinh ở đa số c|c trường mầm non chúng tôi thường gặp, khi chúng tôi 

bồi dưỡng khả năng đứng lớp của c|c em. Như thế dễ gây sự chán nản mà mất tự tin 

của các em. 

 Lê Thị Lệ Vân (cán bộ quản lý giáo dục quận 5, Tp. HCM, học khóa 168): 

Khi được thông báo học khóa “Phương ph|p luận sáng tạo khoa học kỹ thuật 

giải quyết vấn đề và ra quyết định”, tôi chỉ nghĩ đơn giản là sẽ học cách quản lý như 

thế nào cho tốt. Nhưng sau một ng{y được Thầy Phan Dũng hướng dẫn tôi vô cùng 

thích thú trước cách giải quyết vấn đề rất hệ thống như vậy. Cứ sau mỗi buổi học, tôi 

thấy mình như kh|c đi trong suy nghĩ. Đến với môn học nầy, tôi như được trang bị 

một cẩm nang có giá trị lớn, một kim chỉ nam hướng dẫn trong suy nghĩ. 

Trước kia tôi suy nghĩ đơn giản, giải quyết vấn đề luôn dùng phương ph|p thử 

v{ sai (đến khi học PPLST mới nhận định được cách giải quyết trước đ}y của mình), 
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nên mất nhiều thời gian dọ dẫm không định hướng rõ cho lời giải đúng. C|ch giải 

quyết thường hạn chế, bản thân rất sợ c|c xung đột, mâu thuẫn. Nay tôi vỡ lẽ ra rằng 

một vấn đề nan giải, xem như một “b{i to|n” thì cần phát hiện cho được các mâu 

thuẫn để giải quyết. Có tích cực giải quyết các mâu thuẫn thì bài toán mới được giải 

quyết. Mọi yếu tố đều phát triển trong một hệ, t|c động, liên kết với nhau thành một 

thể thống nhất trong hệ đó, cần có mâu thuẫn thì hệ mới phát triển tốt hơn lên. Từ 

đ}y tôi không ngại c|c xung đột, vì với cẩm nang nầy tôi có thể giải quyết các vấn đề 

bằng cách tư duy. 

Khái niệm về “hiểu” cần nắm vững 5 mức của khái niệm nầy. Hiểu giá trị với 

nghĩa đó thì có gi| trị gì. Khi nắm thông tin: phải phân tích, gặp nhiều nghĩa phải hỏi 

l{ nghĩa n{o? Hiểu vấn đề không phải chuyện dễ. Trước đ}y do không biết vấn đề 

này, nên khi thông báo hay giao một việc gì, nhiều khi c| nh}n đó l{m không đúng ý 

mình, tôi vội vàng chỉ trích, phê bình. Nay qua “Phương ph|p luận sáng tạo” giúp cho 

tôi khi giao việc cho ai để tránh hiểu lầm tôi cần phải hỏi lại c| nh}n đó hiểu vấn đề 

như thế nào. Thật kỳ diệu, qua môn học nầy tôi cảm thấy tự tin hơn, có lòng vị tha 

hơn, bình tĩnh giải quyết các sự việc với tư duy s|ng tạo, bằng cách luôn tuân thủ các 

qui luật thì không sợ việc gì khó. 

“Phương ph|p luận sáng tạo” còn giúp tôi xem xét lại cách nhìn sự vật, cảnh giác 

với “tính ì t}m lý”, luôn có ý thức về phạm vi áp dụng của vấn đề. 

Sau khóa học tôi dự định, trước tiên bản thân phải thay đổi c|ch suy nghĩ, luôn 

vận dụng những điều mới học để áp dụng trong công tác, rộng hơn nữa trong việc 

ứng xử hàng ngày trong cuộc sống. Trong mọi quyết định của mình luôn áp dụng: 

- Khi định đưa ra quyết định nhắm tới mặt n{o đó để giải “b{i to|n” thì cần phải 

tìm hiểu tiếp liệu có kéo theo mặt nào khác xấu hơn không. 

- Nếu mặt xấu đi chấp nhận được thì có thể tiếp tục sử dụng cách làm quen biết. 

- Nếu cái xấu đi không chấp nhận được, bù trừ được thì phải sáng tạo ra cái mới. 

- Ngay cả trường hợp cái xấu đi có thể chấp nhận được, bù trừ được mà vẫn có 

thể sáng tạo ra cái mới tốt hơn, thì vẫn nên sáng tạo ra cái mới tốt hơn. Đó l{ điều 

t}m đắc khi giải quyết vấn đề. 

Đối với mọi người xung quanh: 

Muốn c| nh}n n{o thay đổi h{nh động phải gây xúc cảm, vì từ xúc cảm nảy sinh 

nhu cầu biến th{nh h{nh động. Trong công tác tôi sẽ t|c động cho nhân viên hành 

động tích cực trong công tác, bằng cách gây xúc cảm trước một vấn đề để c| nh}n đó 

có nhu cầu h{nh động do xúc cảm được gây ra. Và vì biết h{nh động nhằm thỏa mãn 
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các nhu cầu nên đối với con c|i trong gia đình muốn cấm đo|n việc gì tôi sử dụng 

cách phạt vào nhu cầu cá nhân thì mới mong tự giác chấp hành. 

“Phương ph|p luận sáng tạo” đòi hỏi sự vận dụng tích cực trí tuệ, nhưng rất gần 

gũi, ai cũng có thể ứng dụng tùy theo trình độ của mình, đối với đời sống hàng ngày, 

phương ph|p n{y có thể đem lại những lợi ích to lớn. Cần xây dựng tâm lý và thói 

quen sáng tạo cho tất cả mọi người, do đó môn học cần được phát triển sâu rộng, từ 

bài học mẫu gi|o cho đến đại học đều có thể dạy cho học sinh, sinh viên cách xem xét 

sự vật theo hướng sáng tạo. Tùy theo mức độ tâm sinh lý và tri thức hiện có của học 

sinh, sinh viên ở từng bậc học, m{ phương ph|p đi từ dễ đến khó, từ cụ thể đến phức 

tạp để dễ tiếp thu. 

Qua so sánh, nguyên nhân thành công về kinh tế ở thế kỷ 21 khác xa với những 

nguyên nhân thành công về kinh tế ở thế kỷ 19. Do đó muốn d}n gi{u nước mạnh 

theo mục đích Đảng v{ Nh{ nước ta luôn đưa ra thì việc cấp bách cần làm là phát 

triển nguồn nhân lực. Cần phải giáo dục học sinh, sinh viên thay đổi suy nghĩ tự nhiên 

trước các vấn đề, phải dạy c|ch suy nghĩ m{ chỉ có qua môn “Phương pháp luận sáng 

tạo” mới đem hiệu quả tốt nhất theo yêu cầu đổi mới hiện nay. Sau khóa học nầy bản 

thân sẽ theo khả năng của mình để truyền b| “Phương ph|p luận sáng tạo” cho mọi 

người xung quanh bằng việc xử lý công việc và tạo điều kiện cho nhân viên của đơn vị 

nếu có dịp sẽ được tiếp xúc với phương ph|p nầy, để qua đó mỗi người phải có ý thức 

tự giải các bài toán của mình (vì cuộc đời là một chuỗi vấn đề cần giải quyết và một 

chuỗi quyết định cần phải ra). 

Tóm lại qua khóa học nầy do thầy Phan Dũng giảng dạy, tôi đ~ tiếp thu nhiều 

kiến thức rất cần thiết trong công việc của mình. Chúng ta đ~ bước vào thế kỷ 21, 

theo các dự báo là thế kỷ cuả trí tuệ, sự cạnh tranh trên thế giới ngày càng sẽ là 

“cạnh tranh chất xám sáng tạo”. Chúng ta tin rằng qu| trình “khoa học hóa” lĩnh vực 

sáng tạo sẽ đem lại lợi ích cực kỳ to lớn, thiết thực cho sự phát triển của mỗi người. 

Do đó ng{nh gi|o dục v{ đ{o tạo hiện nay là phát triển nguồn nhân lực, đ{o tạo, bồi 

dưỡng nhân tài cần phải đưa môn “Phương ph|p luận sáng tạo” v{o dạy trong các 

trường học, cơ quan, công ty mới mong chuyển được suy nghĩ theo c|ch tự nhiên thử 

và sai hiện nay. 

 Mai Trọng An Vinh (giáo viên, học khóa 187): 

Em đ~ học được rất nhiều từ "phương ph|p luận sáng tạo”. Giờ đ}y khi gặp bất 

kỳ một vấn đề khó khăn n{o trong công việc, học tập và cả trong đời sống thường 

nhật, em đ~ có thể tự sắp xếp và giải quyết hiệu quả hơn, khoa học hơn. Em đang dần 

hình thành cho mình một thói quen biết nhìn vấn đề một cách tổng quát và từ nhiều 
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khía cạnh khác nhau, biết tìm hiểu đ}u l{ cốt lõi của vấn đề, để từ đó tìm ra phương 

pháp giải tối ưu cho vấn đề đó. Em nhận thấy mình tự tin hẳn lên, năng động và sáng 

tạo hơn trong mỗi công việc của mình. 

Mới đ}y em đ~ hướng dẫn cho một người bạn áp dụng thử một v{i phương ph|p 

(trong môn "phương ph|p luận sáng tạo") vào việc thực hiện một giáo án giảng dạy 

môn âm nhạc v{ đ~ th{nh công tốt đẹp. Em rất phấn khởi và dự định sẽ luôn áp dụng 

những điều đ~ học từ "phương ph|p luận sáng lạo" cho tất cả những vấn đề khó 

trong công việc, học tập và cuộc sống hàng ngày. 

Theo em, môn học này cần được phát triển một cách phổ biến v{ có định hướng 

trong tất cả c|c lĩnh vực và các ngành, nhất là ngành giáo dục. Bởi vì ngành giáo dục 

có những điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện môn học này. Môn học này không chỉ 

thực sự cần thiết cho những người làm công tác sáng tạo khoa học, mà còn trở nên 

cần thiết đối với những người sáng tạo nghệ thuật, những sinh viên, học sinh, những 

công nhân, nông dân và mọi người d}n nước Việt Nam. Có thể tiến hành phổ cập 

từng bước môn học này cho các em học sinh ngay từ cấp tiểu học cho đến trung học 

v{ đại học. Để các em có thể ph|t huy được tính sáng tạo v{ năng động trong công 

việc học tập của mình, góp phần đ{o tạo nên những nhân tài với những sáng chế có 

ích lợi cho đất nước. Bản thân em sẽ học tập, tìm hiểu và áp dụng vào thực tế thật 

nhiều những điều mình đ~ được học từ môn học này và tuyên truyền cho nhiều người 

khác cùng học tập và áp dụng. 

 Lê Hoàng Bảo (trợ giảng ở Đại học, học khóa 199): 

- Đầu tiên em xin nhận lỗi vì đ~ chậm trễ viết bài thu hoạch sau khóa học v{ điều 

thứ hai l{ em xin được phép viết theo ý mình mà không trả lời theo thứ tự câu hỏi 

các thầy đặt ra. 

- Kế đến em xin chân thành cảm ơn c|c kiến thức quý giá mà các thầy đ~ truyền 

thụ cho em. Những kiến thức đó, theo em nghĩ, tuy bề ngoài mới mẻ đối với từng con 

người nhưng thật ra nó đ~ chắc hẳn nằm sâu, ngủ yên trong tri thức của con người 

đó v{ c|c thầy chính l{ người đ~ đ|nh thức nó dậy. 

- Là một kỹ sư điện tử v{ cũng l{ một trợ giảng nên khi theo học khóa PPLST 

n{y, em đ~ hình dung trước được một số những lợi ích mà khóa học sẽ mang lại 

nhưng vẫn không thể ngờ được nó có thể mở rộng và còn mang lại nhiều ích lợi hơn 

thế nữa. 

- Đơn cử một thí dụ l{ trước khóa học em có gặp phải một tình huống khó khăn 

mà vẫn chưa giải quyết được. Đó l{ vấn đề mô hình của một hệ thống robot mà cấu 
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tạo của nó không hề đơn giản. Nhưng khi đ~ được học 40 nguyên tắc sáng tạo thì có 

thể nói chỉ sau một đêm suy nghĩ thì em đ~ vạch ra được hơn bốn phương |n có thể 

khả thi thực hiện. Đó l{ mong ước hơn cả chờ đợi. 

- Phải nói rằng môn học này có lẽ là một trong những môn học bổ ích nhất nếu 

được đưa v{o trường cao đẳng nơi em giảng dạy. V{ em cũng rất hy vọng khi ấy các 

thầy sẽ góp phần công sức của mình, hướng sinh viên vào c|c ý tưởng sáng tạo vô bờ 

bến. 

Cuối cùng em xin kính chúc các thầy nhiều sức khỏe và sớm ho{n th{nh được 

mục tiêu phổ biến môn học này ngày càng rộng rãi. 

 Trần Văn Tiếng (giảng viên đại học, học khóa 210): 

 Điều trước tiên tôi muốn nói ở đ}y l{ tôi học môn n{y (chương trình sơ cấp) 

được 2 khoá. Lần đầu, tôi học vào tháng 12.2000 theo yêu cầu của cơ quan. Lúc ấy, 

chúng tôi học tập trung 10 ngày. Sau 10 ngày ấy, chúng tôi vẫn chưa kịp tiêu hoá hết 

những điều thầy Phan Dũng giảng dạy (nói theo cách nói của thầy l{ chưa “siêu 

tho|t'’ được). Tuy nhiên, trong đầu tôi đ~ có những chuyển biến về suy nghĩ. Tôi nhận 

ra rằng PPLST là một môn học dạy cho người ta c|ch suy nghĩ v{ muốn đạt được các 

thao t|c suy nghĩ, người học phải thường xuyên luyện tập. Nhưng việc luyện tập các 

thủ thuật, việc xem xét v{ đề ra mục đích cần đạt để giải c|c b{i to|n đối với tôi 

không thường xuyên (ấy có thể là do công việc bề bộn). Lần này, vào tháng 4.2003, 

tôi quyết định đăng ký học lại chương trình sơ cấp. Việc này xuất phát từ nhiều 

nguyên nh}n như tôi muốn nghe lại (như l{ ôn lại b{i cũ) để tiêu hoá những gì chưa 

tiêu ho| được. Đó cũng l{ vì hiện nay tôi có một nguyện vọng: đưa môn học này vào 

chương trình giảng dạy cho sinh viên của khoa tôi. Do vậy, muốn nó trở thành một 

môn học bổ ích cho sinh viên thuộc khối khoa học xã hội, tôi phải đi học lại để có cái 

nhìn chính xác. 

Lần học n{y tôi đ~ ngộ ra nhiều điều. Và chắc chắn rằng tôi còn phải nghiền 

ngẫm nhiều hơn nữa mới ứng dụng môn học này một cách thành thục vào thực tế 

công tác. Tuy nhiên, tôi thấy đ}y l{ một môn học rất khoa học, v{ nói như thầy 

Hưởng nó là khoa học bao qu|t, đứng trên cả khoa học cơ bản. Vì thế trong mỗi buổi 

học, tôi ghi chép đầy đủ các ví dụ. Về nh{, tôi đ|nh m|y lại, sắp xếp lại các ví dụ (tuy 

việc này tôi chỉ thực hiện đến buổi học thứ 8). Bây giờ mỗi khi đọc b|o, tôi đ~ có thói 

quen phân tích các vấn đề nêu trong báo, tìm hiểu các mâu thuẫn kỹ thuật, mâu 

thuẫn vật lý có trong những vấn đề m{ b|o đưa tin v{ tôi đ~ cẩn thận sắp xếp các bài 

báo theo từng chủ đề kinh tế, chính trị- xã hội, bình luận, giáo dục,v.v...Tôi cũng cắt 

lưu hoặc scan vào máy những hình ảnh có ý nghĩa về mặt PPLST, những ảnh châm 
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biếm m{ trong đó thể hiện ý tưởng sáng tạo. Mỗi khi có thời gian, tôi lấy những tư 

liệu ấy ra đọc và thử tiến hành giải chúng theo những bước của Chương trình rút 

gọn qu| trình suy nghĩ giải quyết vấn đề và ta quyết định. Như vậy nói theo ngôn ngữ 

sáng tạo: tôi đ~ có xúc cảm. 

Trong thời gian theo học, thỉnh thoảng tôi hay trao đổi với vợ tôi về những điều 

tôi học ở lớp. Ví dụ, buổi chiều kia, tôi và vợ tôi đi dạo ở một công viên gần nhà. Vợ 

tôi chỉ cho tôi thấy những căn nh{ đang x}y theo kiểu mới. Những ngôi nh{ n{y được 

sơn nước với những gam m{u đậm như v{ng, hồng, cam, đỏ,v.v...Vợ tôi nói màu chói 

quá. Tôi giải thích, đó l{ do người ta copy các màu của c|c nước phương T}y (theo 

các catalogue) m{ không tính đến phạm vi áp dụng. Vì những nước phương T}y đa 

số là những xứ lạnh, người ta dùng những gam m{u nóng để có cảm giác ấm áp. 

Đằng này ở xứ ta là xứ nóng (có lúc nóng khủng khiếp) m{ người ta lại đi dùng c|c 

gam màu nóng thì nhìn thấy chói l{ đúng. Như vậy những ngôi nhà này là mới nhưng 

không có gì là sáng tạo. Vợ tôi cho l{ đúng, vì l}u nay vợ tôi vẫn thích quét vôi tường 

nh{ tôi m{u xanh lơ để tạo cảm giác mát mẻ. 

Nhà tôi từ lâu vẫn mua đậu nành về xay và nấu thành sữa cho cả nhà uống. Lâu 

nay, vợ tôi phải đem đến chỗ xay bột để thuê người ta xay. Những người xay bột 

thường than phiền l{ xay đậu nành rất cực vì sau mỗi lần xay họ phải rửa cối để xay 

gạo cho người khác. Dần dần họ từ chối xay đậu nành bằng cách bảo vợ tôi phải đem 

đậu đến vào khoảng 5:30 sáng. Tôi thấy như vậy cực qu|, suy nghĩ một lúc tôi bảo vợ 

tôi thử lấy máy xay sinh tố ra xay. Lúc đầu, vợ tôi bảo không được. Tôi nói: cứ thử đi 

(phương ph|p thử và sai mà !). Vợ tôi thử xay và thật bất ngờ với kết quả đạt được. 

Vợ tôi khen tôi đi học PPLST có khác. Tôi nói không sáng tạo gì to lớn lắm nhưng đó 

là sự ứng dụng của PPLST, tôi đ~ biết dùng thủ thuật “chuyển sang chiều kh|c”, thủ 

thuật vạn năng. 

Một hôm, tôi đọc báo thấy có một mẩu chuyện cười rất thú vị nên đưa cho vợ 

xem. Chuyện thế này: một hôm có một ông bụt hiện lên cho một cô g|i thường xuyên 

làm việc thiện 2 điều ước. Cô g|i nói:”Con muốn có chồng". Bụt đ|p:” Con sẽ có chồng 

ngay! Còn điều ước thứ hai?". Cô g|i nói: "Để dành khi chồng con bỏ con". Tôi cười và 

vợ tôi cũng cười. Tôi nói rằng cô g|i đ~ dùng nguyên tắc (thủ thuật) dự phòng. Vợ tôi 

nguýt: đi học PPLST nên lúc n{o cũng nghĩ đến sáng tạo! Tôi cho là vợ tôi nói đúng. 

Vừa rồi, bạn tôi (một phóng viên, tính tình hay trăng hoa) đến chơi nh{ tôi v{ 

trong khi nói chuyện với nhau, anh ấy có nói đến việc vợ của anh ấy gần đ}y hình như 

đ~ ph|t hiện được việc anh ấy có “văn phòng hai”. Tôi hỏi làm sao chị ấy phát hiện, 

anh ấy nói mỗi khi anh về nhà, chị hay sờ vào yên sau xe gắn máy. Tôi nói chị ấy quả 
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cao tay ấn! Chị đ~ dùng thủ thuật đảo ngược để kiểm tra anh bạn của tôi có chở 

“phở” hay không, nếu hôm đó trời m|t m{ yên sau nóng v{ ngược lại nếu trời nóng 

mà yên sau mát thì là có vấn đề! 

Trong cơ quan tôi, tuần vừa rồi có một vấn đề. Tôi đ~ thử dùng nguyên tắc linh 

động, nguyên tắc kết hợp để giải. Chuyện thế n{y, cơ quan tôi có 2 vị phó (xin tạm 

thay tên thật bằng vị A và vị B). Trưởng đơn vị của chúng tôi (tạm gọi là ông Z) là 

một người rất giỏi trong c|ch cư xử, rất quí trọng những đồng sự có năng lực, rất 

sâu sắc, nói chung là một người hoàn hảo. Ông Z rất quí mến vị phó B vì năng lực và 

hiệu quả làm việc. Để tỏ lòng quí mến cũng như để làm quà, ông Z muốn tổ chức sinh 

nhật cho vị phó B (mời cơm, có sự tham dự của c|c l~nh đạo phòng ban khác). Tuy 

nhiên, ngày sinh của ông B lại sau ngày sinh của ông A, do vậy muốn tổ chức sinh 

nhật cho ông B, buộc ông Z phải tổ chức sinh nhật cho ông A (mặc dù ông A cũng 

không thích việc này). Ông Z buộc phải tổ chức sinh nhật cho ông A tại một qu|n ăn 

tương đốì. 

Tuy nhiên, gần đến ngày sinh nhật của ông B, ông B cảm thấy rất áy náy khi biết 

ý định của ông Z. Ông nghĩ việc tổ chức tuy không lớn nhưng vẫn có ý trang trọng và 

có thể ảnh hưởng đến uy tín của ông. Ông sợ quần chúng nhìn v{o v{ có suy nghĩ 

không hay. Ông B định tìm cớ lánh mặt trước sinh nhật của mình một ngày. Tôi bảo 

làm thế không được. Ông B muốn đến đề nghị với ông Z đừng tổ chức sinh nhật cho 

ông nhưng điều này có thể gây hiểu lầm. Tôi bảo: thứ nhất, thử kết hợp việc tổ chức 

sinh nhật của ông B với những nhân viên có ngày sinh trong tháng ấy để tr|nh dư 

luận, thứ hai trong buổi mừng sinh nhật ấy, ngoài việc tặng hoa (đ}y l{ việc làm 

thường xuyên) ta thử thay đổi, thay vì ăn món mặn (nếu đi nh{ h{ng) ta chuyển sang 

ăn b|nh ngọt, uống nước. Như vậy, tiệc ấy cũng trang trọng (xét về ý nghĩa) v{ cũng 

danh chính ngôn thuận (quần chúng không phê ph|n được) v{ đặc biệt là không làm 

mất lòng ông Z- Trưởng đơn vị. Đề xuất của tôi được thực hiện. 

 Nguyễn Thị Thanh Thủy (giảng viên Trường cao đẳng sư phạm mẫu 

gi|o Trung ương 3, học khóa 223): 

 Tôi đ~ từng được nghe nói đến “Phương ph|p luận sáng tạo" nhưng đến nay 

mới có cơ hội tiếp cận với khoá học này và tôi thật sự ngạc nhiên vì có cảm gi|c như 

l{ chưa bao giờ học được điều gì có t|c động đến bản thân nhiều đến thế. Là một 

giáo viên giảng dạy các môn xã hội nên thật sự tôi đ~ nghĩ rằng sẽ rất khó áp dụng 

vào công việc của mình. Nhưng những điều học được khoá học này cho thấy tôi đ~ 

sai hoàn toàn. Nhiều điều có vẻ như chỉ áp dụng được trong c|c lĩnh vực kỹ thuật lại 

rất có ích ngay cả trong giảng dạy những môn xã hội. Mọi kiến thức mới, từ c|c định 
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nghĩa, c|c kh|i niệm, cho đến các quy luật đều mang lại cho tôi những gợi ý cho việc 

cải thiện phương ph|p v{ phong cách làm việc của mình. Kiến thức về phạm vi áp 

dụng, mối liên quan giữa phạm vi áp dụng với tính khái quát; khái niệm về tính ỳ tâm 

lý và cách khắc phục; mô hình biến đổi thông tin thành tri thức; quy trình rèn luyện 

tính nhạy bén của tư duy (sự cần thiết tạo ra c|c đường 1 v{ luôn đặt ra cho mình 

những câu hỏi áp dụng tri thức đ~ biết),..., cùng với rất nhiều những hiểu biết khác 

nữa đ~ buộc tôi xem lại công việc của mình dưới một ánh sáng mới. Sinh viên của 

chúng tôi nói riêng và sinh viên Việt Nam nói chung thường bị chê là thụ động, không 

có tư duy phê ph|n, không biết cách ứng dụng những điều đ~ học, chưa nói đến 

chuyện ứng dụng một cách sáng tạo.... Tóm lại, chất lượng học tập kém thường là lỗi 

của sinh viên. Trong khi nhu cầu, hứng thú của sinh viên còn rất ít được quan tâm 

đến. Nguyên tắc “g}y ứng suất sơ bộ” đ~ nhắc nhở tôi đến điều này: làm thế n{o để 

t|c động được đến nhu cầu của người học, làm thế n{o để hình thành ở người học 

những đường 1. Rất nhiều nguyên tắc khác trong số 40 nguyên tắc sáng tạo cơ bản 

có thể ứng dụng, thậm chí buộc phải ứng dụng để nâng cao hiệu quả của công việc 

giảng dạy, như nguyên tắc “thực hiện sơ bộ”, nguyên tắc “liên tục t|c động có ích”, 

“quan hệ phản hồi”, “tự phục vụ”,… Chương “C|c phương ph|p tích cực ho| tư duy” 

là phần tôi đang tìm c|ch ứng dụng ngay vào công việc với sinh viên. Đ}y cũng l{ 

phần tôi rất t}m đắc vì ngày nay chúng ta nghe hô hào rất nhiều đến việc phải dạy 

học sinh, ngay cả học sinh mẫu gi|o, tư duy một cách sáng tạo, nhưng dạy thế n{o để 

người học cỏ thể tư duy s|ng tạo thì c|c hướng dẫn không nói tới. Thậm chí người ta 

đòi hỏi học sinh phải tư duy s|ng tạo khi chúng bị dạy một c|ch |p đặt. Hiểu biết thu 

nhận được từ môn học PPLST giúp tôi tr|nh được sai lầm đó, hơn thế định hướng 

tìm đến những phương c|ch tốt hơn. Định hướng đó l{ đầu tư v{o sản phẩm của 

mình, l{ sao để thầy không dạy mà học sinh học. 

Những điều mới và thật sự bổ ích mà tôi tiếp thu được từ khóa học này là vô 

cùng nhiều. Không những trong công tác mà cả trong rất nhiều việc khác, ngay cả 

việc đọc b|o h{ng ng{y cũng không chỉ đơn giản l{ để biết thông tin, mà cố gắng 

phân tích, tìm ra vấn đề, tìm hiểu những sai lầm và cố gắng rút ra bài học từ những 

tình huống đó để dần từng bước rèn luyện th{nh “người sáng suốt”. Tuy nhiên tôi 

cũng cần thời gian để tìm hiểu kỹ hơn nữa và tìm cách ứng dụng v{o lĩnh vực công 

việc của mình, đồng thời bằng kết qủa công việc của mình thuyết phục đồng nghiệp 

theo học PPLST, giới thiệu đến sinh viên - những người trẻ tuổi cần phải trang bị cho 

mình c|ch tư duy để có thể giải quyết vấn đề của riêng mình, cũng như của công việc 

một cách hiệu quả. 

 Từ những lợi ích cho bản thân và việc phân tích các hiện tượng xã hội trong 
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khoá học tôi thấy kiến thức về PPLST cần thiết cho mọi người, đặc biệt là cho những 

ai mà quyết định của họ liên quan đến nhiều người kh|c, đến nhiều lĩnh vực xã hội. 

Có thể một v{i điều cần thiết cho công việc quản lý v{ l~nh đạo họ đ~ được nghe dưới 

hình thức này hay hình thức khác, trong những khoá ngắn hạn này hoặc những lớp 

tập huấn nọ, hoặc trong những cuốn sách loại “học l{m người”, nhưng có lẽ chưa ở 

đ}u những phương ph|p tư duy, v{ tư duy hiệu qủa được truyền đạt một cách hệ 

thống và xây dựng trên một nền tảng khoa học chắc chắn như PPLST. Bước đầu, môn 

này cần được dạy như một môn cơ bản trong c|c trường đại học. Dần dần nó cần 

được nghiên cứu để đưa v{o c|c bậc học càng sớm càng tốt. Có thể là từng thủ thuật 

riêng lẻ, phù hợp với trình độ tư duy v{ khả năng ứng dụng của từng độ tuổi. Tôi 

đang nghĩ tới việc thử ứng dụng phương ph|p tích cực ho| tư duy cho tuổi mẫu giáo 

với hy vọng phát triển trí tưởng tượng, hình thành cho trẻ thói quen tư duy hiệu qủa. 

Ngoài ra, tôi cố gắng tuyên truyền cho môn học n{y trong đồng nghiệp, bạn bè, gia 

đình, người quen, học sinh của mình để ngày càng nhiều người hơn đến với môn học 

vô cùng hữu dụng n{y. Đặc biệt là thuyết phục l~nh đạo của mình tiếp cận với môn 

học. Bên cạnh đó tôi cũng dự định giới thiệu tài liệu học tập của môn học, cũng như 

các tài liệu tham khảo, trang web của TSK trên tập san khoa học của trường. 

Nguyện vọng của tôi là sẽ có các lớp nâng cao tiếp theo để chúng tôi có thể hoàn 

thiện thêm kiến thức của mình. Cuối cùng tôi xin chân thành gửi tới Thầy Phan Dũng 

- một người Thầy, một nhà khoa học chân chính mà lòng nhiệt tình, tính kiên định với 

mục đích khiến tôi vô cùng khâm phục - lời chúc sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc 

sống cũng như trong công việc. 

 Huỳnh Vũ Phương Như (gi|o viên sử, học khóa 269): 

Tôi là giáo viên dạy lịch sử ở trường phổ thông và kiêm nhiệm chính là công tác 

quản lý học sinh về học tập, kỷ luật và cả ăn, ngủ khi các em ở lại buổi trưa. 

Khi kết thúc buổi học đầu tiên môn Phương ph|p luận sáng tạo, tôi cảm nhận 

được luồng sinh khí mới trong người tôi, cảm giác hồ hởi vui thích cứ lâng lâng, ví 

như tôi tìm được một cái quý giá trong những cái quý giá mà cuộc sống ban tặng 

cho. 

Sau khi kết thúc khóa học thì giá trị môn học quá lớn, nó khái quát cả các ngành 

từ tự nhiên đến xã hội và tất cả lĩnh vực n{o cũng có thể áp dụng được. 

Riêng tôi là giáo viên dạy sử nên kiến thức của tôi không thể nào ứng dụng hết 

“công suất” của môn học vì nó quá lớn, quá rộng. Nhưng đó l{ một công cụ mới mà 

tôi tìm thấy được qua khóa học. Nó giúp tôi nhìn rõ hơn v{ biết được hướng và cách 

giải quyết công việc một cách có hiệu quả. Làm cho cuộc sống tôi thêm phong phú tự 
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tin, yêu đời v{ đúng l{ không còn cảm gi|c đời là bể khổ nữa. 

Các vấn đề tôi đang gặp phải rất nhiều và rất khó khăn, nhưng nay đối với tôi nó 

không còn đ|ng sợ và lo nữa. 

Khi tôi đến và kết thúc được khóa học, đó l{ một trong những niềm hạnh phúc 

lớn đối với tôi. Vì cảm giác bi quan, chán nản không còn tồn tại trong tôi nữa mà nó 

nhường chỗ cho lòng tin yêu mọi người, mọi vật và cả những gì xung quanh ta. Bởi lẽ 

tôi đ~ thấy được tên gọi và bản chất của nó. 

- Tôi đ~ đăng ký cho chồng tôi học khóa 279 

- Tôi đ~ tuyên truyền và vận động cho học sinh của tôi lớp 7, 10, 11, 12 và cả sinh 

viên, nên những khóa học tiếp theo sẽ có học sinh tôi vào học. 

Những học sinh của tôi khi nghe rất thích thú, các em sẽ đến học sau khi thi đại 

học xong. 

- Tôi đ~, sẽ áp dụng vào giờ đứng lớp với những câu chuyện cười và sự phân tích 

vấn đề sâu sắc góp phần sinh động cho tiết học. 

- Tôi đ~, sẽ áp dụng vào việc hướng dẫn cho con tôi nhìn nhận và giải quyết vấn 

đề một cách khoa học. 

* Môn học này cần phát triển ở nước ta. 

Vì tương lai v{ vận mệnh của đất nước nên môn học này cần phát triển. 

Nếu như ở trong một tổ chức, cơ quan, đo{n thể… ai cũng có hướng suy nghĩ v{ 

quyết định đúng thì môi trường làm việc rất thú vị và hiệu quả. Vì mọi người ai cũng 

được tôn trọng, có vị trí tương xứng với năng lực của mình. Công việc được giải 

quyết một cách triệt để. 

Nếu như quyết định sai lầm thì hậu quả khó lường, thậm chí trả giá rất đắt… 

* Môn học n{y, ai cũng có thể học được vì tầng lớp nào, hay bất cứ ai dù lớn hay 

nhỏ đều có năng lực, sở trường riêng đều có những vấn đề v{ đều phải đưa ra quyết 

định. Vì vậy, mà cần có một phương ph|p đúng, suy nghĩ đúng, h{nh động đúng. 

 Trần Thị Thu Hiền (giảng viên, học khóa 335): 

- Trước khi theo học môn Phương ph|p luận sáng tạo: 

Bản th}n em đang gặp phải rất nhiều tình huống có vấn đề: 

+ Trong công việc: đang kiêm nhiệm quá nhiều công việc cùng một lúc (như mới 

nhận chức Phó phòng đ{o tạo Trường cao đẳng nghề TP.HCM v{o th|ng 7 năm 2008 

sau một năm đi làm, Phó bí thư đo{n trường, Tổ trưởng tổ công đo{n, Ủy viên Ban 
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thanh tra nhân dân...), mặc dù đ~ xin giảm bớt việc nhưng vẫn chưa có gì thay đổi. 

+ Trong học tập: đang ho{n th{nh đề tài tốt nghiệp cao học (3/7/2009 nộp đề 

tài), phải đạt điểm TOEIC 550 thì mới nhận được bằng tốt nghiệp vào tháng 9/2009. 

Đề t{i thì chưa l{m được nhiều vì không đủ thời gian và kiến thức Anh văn thì học 

chưa đến đ}u vì không có thời gian học. 

+ Bản thân luôn cảm thấy quá tải và không biết sắp xếp thứ tự ưu tiên, vì công 

việc n{o cũng đòi hỏi phải đầu tư thời gian, kinh nghiệm và phải hoàn tất cùng một 

lúc (theo phân tích của em trong quan điểm quy luật 5 thì em là một hệ phức tạp). 

+ Những mâu thuẫn trong công việc, học tập hiện nay mà bản thân em cảm thấy 

lo lắng, chưa tìm được lời giải đ|p: học chuyên ng{nh cơ khí chế tạo Trường đại học 

sư phạm kỹ thuật, ra trường làm công việc quản lý Phòng đ{o tạo, học cao học về 

chuyên ngành chế tạo m|y Trường đại học b|ch khoa, l{m đề tài có nội dung liên 

quan đến phần mềm ngành giày dép... Đang l{m công việc quản lý Phòng đào tạo 

nhưng không có nghiệp vụ quản lý, chưa có kinh nghiệm trong công việc (chỉ mới ra 

trường v{ đi l{m được một năm); đang học cao học chuyên ngành chế tạo máy 

nhưng không có điều kiện v{ không đủ kiến thức để đi l{m hay đi dạy về chuyên môn 

này. 

- Sau khi theo học môn “Phương ph|p luận sáng tạo”: 

+ Đ~ biết x|c định bài toán cụ thể đúng cần giải vào thời điểm này: phải hoàn tất 

l{m đề tài và nhận bằng đúng tiến độ. Điểm mới này sẽ giúp em tập trung hơn v{o 

việc l{m đề tài, tìm mọi cách gác lại những vấn đề kia, chỉ hoàn tất công việc ở mức 

trung bình, không đòi hỏi bản thân phải làm tốt tất cả các công việc trong cùng một 

thời điểm (áp dụng quy luật 5). 

+ Sau khi học v{ trao đổi cùng các thầy dạy PPLST, bản th}n em đ~ hiểu rằng 

không nên kỳ vọng quá vào việc học xong thạc sĩ sẽ l{m theo lĩnh vực chuyên môn đó 

và việc em đang l{m đề tài không gần với chuyên môn của mình cũng không phải là 

vấn đề quá lớn. Vấn đề ở chỗ mình đ~ được Hội đồng khoa học nh{ trường chấp 

nhận cho l{m đề t{i đó v{ mình phải giải quyết được những nội dung đ~ đăng ký. 

+ Đ}y l{ môn học đầu tiên trong suốt 19 năm đi học (từ lớp 1 đến bây giờ) em 

cảm thấy thích thú. 

Em chăm chú nghe giảng và ghi chép, thấm thía từng lời giảng, từng ví dụ của 

giáo viên, về nh{ đọc tài liệu, tìm ví dụ. Trong lớp hỏi giáo viên, dành thời gian đến 

sớm trước buổi học để đọc thêm tài liệu để hỏi giáo viên những nội dung chưa hiểu. 

Tham gia Ban liên lạc cựu học viên để học hỏi thêm, đọc sách không biết ch|n, đặc 
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biệt là tối đi học không cần phải uống c{ phê trước khi đến lớp mà vẫn tỉnh táo. Giới 

thiệu với bạn bè, người thân về khóa học (đ~ giới thiệu được khoảng 5 người theo 

học khóa 336 và photo ra gần 50 bản thông báo tuyển sinh, luôn để sẵn trong cặp để 

khi cần có thể chia sẻ ngay với người khác)... 

+ Em đ~ không bận t}m đến việc mình đang đi một chiếc xe 50 cũ vì em đ~ x|c 

định nhu cầu hiện nay của em không phải là nhu cầu được mọi người để ý, em không 

bận t}m đến việc mua một chiếc xe mới trong thời điểm này. 

+ Em thấy mình khiêm tốn hơn vì biết rằng còn quá nhiều điều mình chưa biết, 

có quá nhiều b{i to|n mình chưa giải được, em học được cách nghe vận động, không 

phê bình, cười nhạo những ý tưởng của bạn bè, đồng nghiệp. 

+ Nhìn nhận mọi vấn đề đang diễn ra trong cuộc sống một cách sâu sắc hơn, nhìn 

nhận sự sáng tạo ở mọi lúc, mọi nơi v{ cảm thấy rất thú vị về điều đó. 

+ Tiết kiệm được thời gian bằng cách áp dụng các thủ thuật như liên tục tác 

động có ích, thực hiện sơ bộ... (ví dụ như việc viết bài thu hoạch n{y: đ~ l{m trước 

sườn bài trong lúc học, sau mỗi buổi đi học đều ghi nhận lại cảm xúc và dự định của 

mình. Hôm nay sau khi kết thúc khóa, cảm xúc lên cao nhất và ngồi viết hoàn tất bài 

thu hoạch; viết bản tin ngày 11-4 cho Ban liên lạc mà không mất nhiều thời gian, kết 

hợp viết bản kế hoạch thi đua ch{o mừng 10 năm th{nh lập Trường trong lúc họp 

Phòng...) 

- Áp dụng cho bản thân: 

+ Sẽ sử dụng kiến thức của môn học để hoàn thành luận văn thạc sĩ (dự kiến bảo 

vệ vào tháng 7-2009) v{ ra trường đúng tiến độ (nhận bằng vào tháng 9/2009). Xác 

định được bài toán cụ thể đúng cần giải có trong luận văn. 

+ Ph}n tích được tất cả các yếu tố có trong hệ - bản thân mình (trả lời được câu 

hỏi Hiền sinh ra để làm gì? ; Hiền cần những yếu tố n{o để thực hiện các chức năng 

đó? Với những yếu tố đó, Hiền có những mối liên kết nào? 

+ X|c định được bài toán cụ thể đúng cần giải ứng với từng thời điểm. Ví dụ như 

thời điểm hiện nay bài toán cụ thể đúng cần giải là hoàn thành luận văn đúng thời 

hạn. 

+ Áp dụng các thủ thuật gần gũi nhất với mình: 10. Nguyên tắc thực hiện sơ bộ, 

15. Nguyên tắc linh động, 11. Nguyên tắc dự phòng... 

- Áp dụng cho những người xung quanh: 

+ Dựa v{o tư duy hệ thống để x|c định hệ của Trường hiện nay (Trường sinh ra 
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để làm gì? Để thực hiện chức năng đó thì Trường cần có những yếu tố (bộ phận) 

nào? Giữa những yếu tố đó có mối liên kết nào? 

+ Áp dụng quy luật 7 để đặt vấn đề với Ban giám hiệu: bộ phận đ{o tạo của nhà 

trường thực hiện chức năng của trường, vậy nh{ trường đ~ đầu tư gì cho bộ phận 

đó? Bộ phận n{y đang có vấn đề, làm việc chưa hiệu quả, nh{ trường chỉ thay đổi, 

luân chuyển cán bộ nhưng đ~ đầu tư gì cho nó để nó phát triển tốt hơn? \p dụng kiến 

thức về môn học để đưa ra một số giải pháp khắc phục tính ì của hệ và giải quyết bài 

toán hiện nay của Trường. 

+ Giúp sinh viên v{ người thân, bạn bè mình từng bước tiếp cận với môn học, sau 

đó sẽ cùng họ luyện tập và áp dụng môn học vào cuộc sống. 

 Lương Văn Tới (giảng viên đại học chuyên ngành thiết kế cơ khí, học 

khóa 371): 

Trước hết “Phương ph|p luận sáng tạo” l{ môn học rất bổ ích, nó giúp người học 

biết cách giải quyết vấn đề theo những cách cụ thể. 

- Người hiểu “Phương ph|p luận sáng tạo” sẽ giải quyết vấn đề một cách khoa 

học, không bị bối rối khi gặp vấn đề. 

- Sau khi học xong “Phương ph|p luận sáng tạo” (sơ cấp), người học sẽ có được 

tư duy rộng hơn, khả năng phản xạ tốt hơn, trí tưởng tượng cũng phong phú hơn 

nhiều. V{ đặc biệt là khả năng ph}n tích vấn đề, tính cẩn thận và sự tự tin cũng được 

nâng lên khá cao. 

- “Phương ph|p luận sáng tạo” không chỉ giúp người học giải quyết được những 

vấn đề chuyên môn của mình mà còn có thể giải quyết được những vấn đề ngoài 

chuyên môn, những vấn đề chưa hề gặp. 

- “Phương ph|p luận sáng tạo” giúp người học có thể giải quyết được những vấn 

đề trong sách vở, mà quan trọng hơn cả là giúp giải quyết được những vấn đề trong 

cuộc sống hàng ngày. 

- Công việc của tôi là giảng viên đại học, chuyên ngành là thiết kế cơ khí nên môn 

“Phương ph|p luận sáng tạo” đ~ giúp ích cho tôi rất nhiều. 

- Trong quá trình học môn “Phương ph|p luận sáng tạo”, tôi cũng đ~ |p dụng 

c|c phương ph|p của môn học vào các vấn đề cụ thể m{ mình đang gặp phải, bước 

đầu cũng rất thành công, tuy còn nhiều khó khăn khi |p dụng, nhưng đó l{ điều tất 

yếu vì đ}y chỉ là sự khởi đầu của việc áp dụng nên chưa th{nh thạo lắm. 

- Trong công việc giảng dạy và biên soạn gi|o |n điện tử, tôi cũng đang cố gắng 



Giáo dục và đào tạo: xây dựng những người hạnh phúc 638 

áp dụng môn học “Phương ph|p luận sáng tạo” đến mức tối đa để bài giảng được 

sinh động hơn. 

- Còn việc thiết kế sản phẩm, tất nhiên tôi sẽ áp dụng tất cả những gì có thể để 

đưa ra những sản phẩm mang ý tưởng mới, sáng tạo v{ đem lại nhiều lợi ích cho xã 

hội. 

- Đối với những người xung quanh, tôi sẽ giới thiệu cho họ biết về ích lợi của môn 

học n{y v{ đặc biệt là những sinh viên mà tôi giảng dạy. 

- Môn học “Phương ph|p luận sáng tạo” l{ môn học bổ ích cho mọi đối tượng, 

mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực trong cuộc sống. 

- Theo tôi, môn học n{y nên được nhân rộng hơn nữa, nếu môn học n{y được 

đưa v{o chương trình đ{o tạo của c|c trường đại học thì đó l{ điều quá tốt. 

- Lứa tuổi m{ tôi nghĩ l{ phù hợp nhất để học môn học này là lứa tuổi sinh viên 

vừa v{o năm nhất đại học, là thích hợp nhất. 

 Trương Quang Cẩm (giảng viên ĐH Hoa Sen, học khóa 390): 

Về mặt nhận thức: trước đ}y, tôi cũng như đa số người nghĩ rằng sáng tạo là 

điều gì đó thuộc về thiên phú, trời cho ai nấy hưởng, nhưng b}y giờ tôi ý thức rõ là ai 

cũng có thể sáng tạo nếu họ biết sử dụng một số kỹ thuật sáng tạo nhất định. 

 Về thao tác sáng tạo: trước đ}y trong qu| trình l{m việc, chúng tôi thường phải 

giải quyết nhiều vấn đề, có vấn đề chúng tôi giải quyết được, có vấn đề không. Chúng 

tôi thường bối rối không biết làm thế n{o để có ý tưởng mới, nhưng thường hay thất 

bại vì không có phương ph|p. 

Về lợi ích trong cuộc sống: khác với các môn học kh|c m{ chúng ta được học 

trong nh{ trường, từ mẫu gi|o lên đến đại học, thường thì chúng ta chỉ sử dụng một 

ít hoặc một phần n{o đó trong cuộc đời. Đ}y l{ môn học để mà chúng ta sử dụng suốt 

cuộc đời mình vì như thầy Phan Dũng thường hay nói trong lớp học: “ Cuộc đời của 

mỗi người là chuỗi các vấn đề cần giải quyết, chuỗi các quyết định cần đưa ra” 

Một lợi ích kh|c có tính c| nh}n hơn, đó l{ niềm vui sáng tạo. Chúng ta biết rằng 

các nhà khoa học, các nghệ sĩ, thậm chí người lao động bình thường sẽ cảm thấy rất 

sung sướng khi họ l{m được điều gì mới, đem lại lợi ích cho mọi người. Đ}y chính l{ 

nhu cầu cao nhất của con người trong biểu đồ nhu cầu (hierarchy-of-needs) của nhà 

tâm lý học Mỹ Abraham Maslow. 

Nhận thấy tầm quan trọng của môn học này, hiện nay cũng như trong tương lai, 

cho cá nhân tôi và cho cả cộng đồng, tôi đ~, đang v{ dự định thực hiện những điều 
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sau đ}y: 

Là giảng viên tại Trường đại học Hoa Sen và một số trung tâm huấn luyện cho 

cán bộ các doanh nghiệp trong v{ ngo{i nước, tôi đ~ tích cực giới thiệu chương trình 

này cho sinh viên và học viên tại các trung tâm. Trong gần 3 th|ng qua, tôi đ~ giới 

thiệu ít nhất được hơn 10 học viên hiện đ~ v{ đang theo học tại Trung tâm. 

Tôi đang tiếp tục nghiên cứu môn học này từ giáo trình tại lớp và những cuốn 

sách thầy Phan Dũng đ~ xuất bản, sau đó tôi sẽ tìm c|ch đọc các tài liệu trên thế giới 

để tìm hiểu thêm về TRIZ, và tìm cách vận dụng vào trong giáo trình giảng dạy của 

mình. 

Dự định: nếu Trung tâm có mở chương trình cao hơn hoặc chương trình cử 

nhân tại chức, tôi sẵn sàng theo học và vận động những người khác theo học. Thầy 

Phan Dũng đ~ có công gieo trồng hạt giống quý n{y trên đất nước Việt Nam, nhưng 

như thầy có phát biểu trên báo là thầy đang lo lắng l{ không có người tiếp tục. Tôi 

nghĩ l{ nếu có cơ chế thích đ|ng thì có thể giải quyết vấn đề này. 

Môn học này cần phát triển ở nước ta như thế nào: như đ~ có lần trao đổi ngắn 

với thầy Dũng lúc nghỉ giải lao ngoài hành lang lớp học. Thầy Phan Dũng có nói lý 

tưởng nhất l{ đưa v{o chương trình giảng dạy cho các em từ lúc học lớp 1 (hoặc 

mẫu giáo). Và thầy đ~ phấn đấu không mệt mỏi trong suốt hơn 34 năm qua. Tuy 

nhiên, dù có những phản hồi tích cực từ các quan chức có trách nhiệm của Bộ giáo 

dục v{ đ{o tạo, hầu như vẫn chưa có một chuyển động gì đ|ng kể. 

Theo ý kiến tôi, theo quan điểm tư duy hệ thống, thầy đ~ chọn giải bài toán Maxi, 

thay vì Mini do đó đ~ không dem lại kết quả như mong đợi (không biết tôi hiểu về tư 

duy hệ thống có đúng không? Nhờ thầy kiểm tra lại). Nếu theo tư duy hệ thống, 

chúng ta phải lưu ý đến những thay đổi có liên quan đến 9 màn hình khi tạo ra sự 

thay đổi tại màn hình hiện tại. Như vậy có thể nói hệ trên của Bộ giáo dục v{ đ{o tạo 

là ai? Họ có nhận thấy tầm quan trọng v{ đồng ý với sự thay đổi này không? Hệ dưới 

của Bộ giáo dục v{ đ{o tạo l{ c|c trường, sở giáo dục các cấp có biết về vấn đề này 

không, họ có thấy rằng việc này đem lại lợi ích gì cho họ không? Hệ hiện tại trong quá 

khứ được tổ chức v{ điều h{nh như thế n{o, trong tương lai gần, cấp quản lý, điều 

h{nh có thay đổi không? 

Như vậy, nếu áp dụng tư duy hệ thống v{o trường hợp n{y, có xem xét đến môi 

trường hiện nay của nước ta, việc giải bài toán Maxi chỉ có thế là quyết định của cấp 

cao nhất đang điều h{nh đất nước chúng ta. 

Theo đề nghị của tôi việc phát triển môn học này ở nước ta nên tiến h{nh như 
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sau: 

Bước 1: 

* Xây dựng chương trình học cử nhân hệ tại chức tại Trường đại học khoa học tự 

nhiên để tạo nguồn giảng viên cho môn học này về lâu về dài. 

* Đối tượng theo học: đ~ tốt nghiệp cử nhân một ngành khác trên quy mô cả 

nước, các học viên của Trung tâm nếu đ~ tốt nghiệp phổ thông cũng được xem xét 

thâu nhận. 

* Nội dung các môn học: như c|c môn m{ thầy Phan Dũng đ~ theo học tại Liên 

Xô. Một số môn sẽ do thầy Phan Dũng giảng dạy hoặc thầy mời thêm một số giảng 

viên do thầy chọn lựa để dạy. 

* Chương trình kéo d{i 2 năm, học vào buổi tối. Mỗi buổi tối học 4-5 tiết. 

* Học phí: 6.000.000 đồng/năm (3.000.000 đồng/học kỳ) 

* Vận động c|c trường tư thục và công lập đưa môn học này thành môn tự chọn 

(hoặc bắt buộc tùy ngành học) 

* Giáo trình chính có thể sử dụng những cuốn sách hiện nay của thầy Phan Dũng, 

nhưng cũng cần phải có một số tài liệu tham khảo cho người học muốn mở rộng kiến 

thức. Dịch ra tiếng Việt tất cả tài liệu có liên quan đến giáo trình giảng dạy của 

Genrikh S. Altshuller và các nhà nghiên cứu nổi tiếng khác (ít nhất phấn đấu trong 

hai năm c|c t{i liệu này phải được dịch ra tiếng Việt.). Tôi sẵn sàng dịch các tài liệu 

này từ tiếng Anh, sau đó nhờ thầy Dũng hiệu đính lại. 

Bước 2: 

* Thành lập một học viện về sáng tạo tại Việt Nam (Vietnam Institute of 

Creativity) chuyên về nghiên cứu và giảng dạy phổ biến môn học này. 

* Viện này sẽ do thầy Phan Dũng l{m Viện trưởng, hoạt động theo cơ chế tự thu 

chi như một doanh nghiệp, có thể trực thuộc Đại học quốc gia TP.HCM, hoặc một cơ 

quan nào ngang cấp. 

* Viện này sẽ tập trung vào hai hoạt động chính sau đ}y: 

* Chương trình huấn luyện cho doanh nghiệp và tổ chức các lớp học ngắn hạn 

tập trung vào những bộ kỹ năng s|ng tạo nhất định, nhưng thiên về thực hành: đây 

là nguồn thu chính trang trải cho hoạt động của Viện, 

* Chương trình huấn luyện tập trung hiện nay vẫn sẽ tiếp tục duy trì nhưng sẽ 

giảm tải nội dung học (sẽ trình bày chi tiết ở phần sau). 
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* Chương trình học thuật: Viện sẽ bao gồm các học giả, chuyên viên, nhà nghiên 

cứu, vừa làm công tác giảng dạy vừa tham gia các seminar do Viện tố chức hoặc ở 

nước ngoài. 

Bước 3: 

* Tiếp tục vận động đưa môn học này thành môn học chính thức trong các 

trường đại học v{ cao đẳng, ưu tiên c|c trường đại học v{ cao đẳng sư phạm, vì họ là 

nguồn lan tỏa mạnh nhất không những cho hiện tại m{ còn cho tương lai. 

* Biến thành ngành học chính (hệ cử nh}n chính quy) trong c|c trường đại học. 

Bước 4: 

* Cùng với sự phổ biến của môn học này ở các cấp đại học, các tài liệu đ~ xuất 

bản, các sinh viên các trường đại học v{ cao đẳng, các nhân viên làm việc tại các 

công ty, c|c đối tượng kh|c... đều biết về sáng tạo thì sẽ hình thành một phong trào 

quần chúng mạnh mẽ, lúc đó c|c cơ quan có liên quan sẽ buộc phải nghiêm túc xem 

xét v{ đưa v{o |p dụng việc dạy cho các cấp nhỏ hơn. 

* Tôi biết đến Trung t}m TSK n{y qua b|o chí đ~ l}u, ít ra l{ trên 10 năm, nhưng 

thật sự không có ấn tượng gì đặc biệt. Sau đó có lần tôi biết được một người quen đ~ 

từng học ở Trung tâm, tôi có hỏi về Trung t}m thì người quen đó trả lời một cách vô 

thưởng, vô phạt, nên tôi nghĩ Trung t}m đ~ không đem lại kết quả gì cho anh ta. 

* Gần đ}y, khi ra thăm hiệu sách, tôi phát hiện cả bảy cuốn sách của thầy Phan 

Dũng. Tôi thật sự ấn tượng, vì tôi hay đi nh{ s|ch v{ cũng l{ giảng viên đại học nên 

tôi nhận thấy đ}y l{ hiện tượng hiếm có. Ít có vị gi|o sư, tiến sĩ, hoặc học giả nào ở 

Việt Nam lại xuất bản tới 7 cuốn sách về một chủ đề cùng một lần. Tuy nhiên đ}y chỉ 

là hình thức. Đọc thử một số trang, tôi nhận thấy tác giả l{ người đ~ nghiền ngẫm và 

thấu hiểu vấn đề bằng cách diễn đạt bằng ngôn ngữ của chính mình đối với những 

vấn đề trong lĩnh vực này. Thực trạng hiện nay không ít các vị “học giả” ở Việt Nam 

rất hay quay cóp tài liệu của nước ngo{i v{ vơ v{o của mình. Đ}y l{ điểm làm tôi 

khâm phục và quyết định ghi danh học lớp này. 

 Nguyễn Ngọc Vinh (giáo viên, học khóa 400): 

Đầu tiên là khái niệm về sáng tạo: tính mới và tính ích lợi. Nhờ khái niệm này em 

đ~ hiểu rõ hơn thế nào là sáng tạo và phân biệt được trường hợp nào không phải là 

sáng tạo. 

Thêm nữa là khái niệm phạm vi áp dụng, một khái niệm rất quan trọng. Nhờ 

khái niệm phạm vi áp dụng đ~ giúp em thận trọng hơn trong việc sử dụng đúng chức 
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năng của đối tượng. 

Trước đ}y khi l{m việc em chỉ chú trọng tìm kiếm thông tin và xử lý thông tin mà 

chưa chú ý kĩ đến phương ph|p, do đó công việc giải quyết rất khó khăn v{ không 

đem lại nhiều hiệu quả. 

Hồi học phổ thông, em chỉ quan t}m đến những môn n{o yêu thích liên quan đến 

nghề nghiệp tương lai v{ không quan t}m đến những môn học khác vì cho rằng 

những môn học đó không có ích. Khi v{o đại học, cũng như đi l{m, em vẫn theo nếp 

cũ đó, chỉ tập trung vào những môn học, kiến thức chuyên môn. Tuy nhiên khi thầy 

dạy sáng tạo mức cao đòi hỏi phải có kiến thức rộng v{ có môi trường làm việc phù 

hợp, em đ~ bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc cập nhật kiến thức ở các môn học 

khác có liên quan. 

Ngay từ nhỏ em đ~ có mơ ước sẽ có những sáng tạo thật lớn lao, và tất nhiên là 

không chú ý đến những sáng tạo ở mức thấp trong cuộc sống đời thường. Do đó điều 

này trở thành mơ mộng viển vông, chỉ nhìn lên cao m{ không chú ý đến những gì 

bình thường ở xung quanh. 

Sau khi được thầy dạy về các mức sáng tạo, em đ~ nhận rõ hơn rằng phải chú ý 

đến các sáng tạo ở mức thấp, đặc biệt là các sáng tạo ở mức zero để giải quyết các 

vấn đề thường gặp trong đời sống h{ng ng{y. Hơn nữa việc giải quyết những vấn đề 

này sẽ đem đến ích lợi ngay lập tức. 

Việc phân tích các mức hiểu đ~ giúp “s|ng tỏ” những điều m{ l}u nay em chưa 

nhận ra “ L{m sao để hiểu?”, “Hiểu l{ như thế nào?”, “Nên hiểu đến mức độ nào?”. 

Phần kiến thức về xúc cảm giúp em hiếu rõ nguyên nh}n n{o thúc đẩy con người 

h{nh động và từ đó em có thể điều khiển xúc cảm của mình, hướng xúc cảm vào các 

h{nh động có ích cho xã hội. 

Tính ì tâm lý có lẽ l{ điều làm em thích thú nhất, vì nó làm em hiểu ra tại sao có 

những vấn đề em lại không giải quyết được một cách hợp lý. Hoặc có khi những vấn 

đề em giải quyết không được trọn vẹn, rõ ràng. 

Phần phân tích không gian hệ thống giúp em nhìn vấn đề rõ r{ng hơn, to{n diện 

hơn, chính x|c hơn. 

Điều em thích nhất ở môn học “Phương ph|p luận sáng tạo”, đó chính l{ quy 

trình giải quyết vấn đề được trình bày một c|ch rõ r{ng. Em đ~ thử áp dụng và thu 

được kết quả cao. Việc phân tích vấn đề thành các mâu thuẫn vật lý giúp em nhìn 

thấy được gốc của vấn đề, điều m{ trước đ}y em thường không nhìn thấy. 
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Học phương ph|p luận sáng tạo, em không chỉ tiếp thu được kiến thức mà còn 

học được rất nhiều phương ph|p: từ phương ph|p học và hiểu TRIZ, em có thể áp 

dụng học các môn học khác một cách hiệu quả, đến phương ph|p giải quyết vấn đề, 

phương ph|p tích cực hóa tư duy. 

Hiện nay em luôn vẽ hình khi phân tích để hiểu một b{i to|n n{o đó. 

Là một gi|o viên, em đ~ biến những tiết dạy học cho học sinh trở nên sinh động 

hơn thông qua c|c hình vẽ và các ví dụ thực tế, gần gũi. Chẳng những em cảm thấy 

yêu nghề hơn, m{ mỗi tiết dạy học giống như l{ cơ hội để có thể vận dụng những điều 

đ~ học vào thực tế. 

Là một th{nh viên trong gia đình, em đ~ giúp đỡ người thân giải quyết các vấn 

đề một cách nhanh chóng và hợp lý. 

Mỗi ng{y em đều tự lấy các ví dụ minh họa với hi vọng có thế “thấm” được 

những kiến thức bổ ích, những phương ph|p vô cùng quý b|u m{ trước đ}y chưa 

bao giờ em được tiếp cận. 

Theo em, môn học này cần được phát triển rộng rãi. Tất cả mọi người đều cần 

phải học môn này, tuy nhiên tùy theo lứa tuổi sẽ có một chương trình riêng phù hợp. 

Nên bắt đầu môn học này từ tiểu học, đó l{ thời điểm m{ trí tưởng tượng của học 

sinh phát triển mạnh mẽ nhất. 

Hiện nay trước hết em sẽ cố gắng phổ biến đến các bạn bè người thân về việc 

tham gia khóa học n{y. Đồng thời bản thân sẽ cố gắng áp dụng những điều đ~ học 

được vào thực tế cuộc sống. Em nghĩ rằng những gì phương ph|p luận sáng tạo 

mang lại cho mọi người sẽ là minh chứng rõ ràng nhất để thôi thúc những người 

khác thấy rõ được tầm quan trọng của môn học này. 

Do hiện nay đang bận công việc nên em chưa có nhiều thời gian để viết hết tất cả 

những gì mới và ích lợi sau khi học phương ph|p luận sáng tạo trong bản thu hoạch 

này. 

Em hi vọng một tương lai không xa, môn học này có thể trở thành môn học chính 

thức trong trường học, để những học sinh như em không phải mò mẫm thử và sai 

trong suốt cuộc đời. 

 Ho{ng Đức Mạnh (giảng viên đại học, học khóa 410): 

Môn học “Phương ph|p luận sáng tạo” thu hút ngay từ buổi đầu tiên do chính 

người có thể gọi l{ đầu ngành của lĩnh vực khoa học này tại Việt Nam trình bày: thầy 

Phan Dũng. Những cảm xúc rất tích cực đ~ nảy sinh trong tôi, tôi chợt cảm thấy mình 
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quá tụt hậu khi đ|ng lẽ ra phải được học môn này từ rất l}u trước đó. 

Tôi phát hiện rất nhiều sự sáng tạo xung quanh mình, điều mà bấy lâu nay tôi cứ 

ngỡ là hiển nhiên: cây gậy cho người già (chân có 4 trụ lót cao su), bô-ghế cho trẻ 

em, bồn cầu phụ cho trẻ em, keo dán 2 mặt... 

Tôi thức dậy lúc 5h sáng ngay ngày tiếp theo của ngày học đầu tiên của môn học 

vì trong đầu liên tiếp nhiều ý tưởng nảy sinh khiến tôi không ngủ được và sợ những ý 

tưởng ấy sẽ mất đi. Thế nên tôi quyết định rời khỏi giường, ngồi ngay vào bàn làm 

việc để ghi ra những điều ấy. 

Thầy dạy tôi c|ch suy nghĩ thận trọng hơn, ví dụ khi phát biểu thế nào là chân lý, 

c|i đúng, c|i sai phải thật sự cụ thể: ăn cắp l{ đúng trong thời chống Pháp ở Việt 

Nam khi bộ đội ta lấy trộm vũ khí của địch. Câu hỏi khác: ai là những đối tượng tiềm 

năng sử dụng bàn chải và thuốc đ|nh răng: đó l{ những người sống có răng... 

Thầy Dũng có một phong cách của một thầy giáo mẫu mực truyền thống: nhẹ 

nhàng, cẩn trọng, cân nhắc trong lời nói đến từng câu chữ, trân trọng người học 

(đến mức họ cảm thấy cần phải rất lễ độ với thầy khi nói chuyện), chu đ|o khi ph|t 

tài liệu (ghi tên, yêu cầu ghi phiếu thông tin cá nhân). 

Một ấn tượng kh|c đến với tôi khi học nội dung các phép biến đổi mẫu và 

chương trình ARIZ rút gọn. Mỗi kiến thức tôi lĩnh hội giống như tôi được ban cho một 

phép thần thông trong giải quyết vấn đề. Thầy đang dắt tôi đi từ trong một ma trận 

có h{ng trăm con đường trước mắt m{ tôi đang do dự không biết phải bước theo 

hướng n{o đến một lối đi s|ng rõ, không qu| bằng phẳng để đi nhưng điều quan 

trọng là tôi nhìn thấy những “ố g{” m{ tr|nh đi v{o. Thật là những ý tưởng khai 

sáng ! Tuy vậy, đ}y l{ môn học có quá nhiều thuật ngữ chuyên môn mà nếu không có 

sự giải thích từ giảng viên thì người học không thể hiểu đúng bản chất của vấn đề. 

Thầy Lê Minh Sơn, người truyền đạt nội dung này, có phong cách gần gũi, nhẹ nhàng 

và tạo không khí học tập rất thoải m|i v{ thư gi~n. Tôi không hề nhận thấy có sự 

căng thẳng nào trong quá trình học. Thầy có khả năng định dạng các thủ thuật khiến 

tôi rất thán phục, dường như mọi điều đều rất rành rọt và khó có thể nhầm lẫn. 

Những minh họa bằng phim và hình ảnh rất thú vị, đến mức tôi phải tự hỏi tại sao 

người ta lại có thể thông minh đến vậy. 

Tôi nhìn thấy sự sáng tạo ở khắp nơi: chai dầu gội, chổi quét bằng nhựa... v{ đến 

nỗi quyết định mang theo sổ tay bên mình để kịp ghi những sáng tạo ấy. Bắt đầu từ 

đó, tôi nhận thấy mình nên liệt kê những vấn đề cần giải quyết và ra quyết định của 

bản thân trong quá trình sống và lên kế họach cho việc thực hiện. Trong đầu nảy sinh 

ý định góp ý cho các sản phẩm hiện h{nh để hoàn thiện, cải tiến mang tính sáng tạo. 
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Những bài học thầy truyền đạt thôi thúc tôi tìm đọc những tài liệu có liên quan 

trên mạng internet để tiếp tục được tiếp cận s}u hơn những tri thức của môn học. 

Những vật dụng gia đình được tôi nhìn dưới con mắt sáng tạo hơn, nhiều chiều hơn, 

linh hoạt hơn v{ vì thế khám phá ra nhiều ý tưởng hơn. Trước khi quyết định loại bỏ 

hay “thanh lý” t{i sản n{o đó của mình, tôi dành thêm thời gian để suy nghĩ xem vật 

đó có thể được sử dụng vào mục đích n{o kh|c không. Đó có thể l{ cơ sở của sự tiết 

kiệm trong chi tiêu của cá nhân. 

Các giảng viên đều là những người có chuyên môn tốt và tâm huyết với nghề. 

Mỗi thầy có cách truyền đạt kh|c nhau v{ cũng có những sở trường riêng. Thầy 

Dũng khai th|c được hiệu quả tối đa từ phương ph|p dạy học truyền thống, thầy 

Triết có phong cách của một nhà nghiên cứu về môn học, thầy Sơn giúp người học 

tìm thấy góc nhìn thư gi~n nhưng hiệu quả của các vấn đề, thầy Hưởng linh hoạt, 

thực tế và dễ thích nghi với sự thay đối. Bốn giảng viên là bốn tính cách khác nhau, 

tạo nên tính chỉnh thể của một hệ thống. 

 L{ người học, tôi xin trân trọng gửi đến quý thầy và Trung tâm TSK lời tri ân 

sâu sắc. Chúc Trung tâm ngày càng phát triển xứng tầm với tiềm năng v{ gi| trị 

đ|ng tr}n trọng của môn học. 

 Đ{o Anh Huy (giảng viên Đại học Nguyễn Tất Thành, học khóa 457): 

Đối với bản thân em thì tất cả những kiến thức trong quyển “s|ch v{ng” của môn 

học “Phương ph|p luận sáng tạo”, từng câu, từng chữ đều mang đến ích lợi và có ý 

nghĩa vô cùng lớn l{m thay đổi nhận thức của em. Nếu phải kể hết thì sẽ không thể 

nào kể hết được. Dưới đ}y em chỉ xin nêu lên một số kiến thức tiêu biểu nhất mà em 

ấn tượng hơn cả. 

Từ những khái niệm cơ bản nhất là khái niệm phạm vi áp dụng của đối tượng 

cho trước, nếu hoạt động ở ngoài phạm vi áp dụng thì lợi có thể biến thành hại. Nếu 

trước kia em chưa xem trọng lắm về mặt ý nghĩa của phạm vi áp dụng, cứ thực hiện 

theo ý thích của mình mà không biết rằng nó đ~ vượt ra ngoài phạm vi. Sau này em 

đ~ chú ý hơn về phạm vi áp dụng khi dùng đối tượng cho trước, luôn ý thức điều 

chỉnh h{nh động khi hoàn cảnh thay đổi để không dùng ra ngoài phạm vi áp dụng và 

kết quả là cuộc sống vợ chồng ít xảy ra xung đột hơn. 

Khi gặp phải vấn đề nan giải cần giải quyết em thường không biết phải bắt đầu 

suy nghĩ từ đ}u. Khi ấy em thường giải quyết vấn đề theo cảm tính, theo lối mòn suy 

nghĩ có sẵn trong trí nhớ v{ rơi v{o c|ch giải quyết vấn đề theo hướng thử và sai dẫn 

đến mất rất nhiều thời gian và quan trọng là mất niềm tin nơi chính bản thân mình, 

mỗi khi gặp phải vấn đề cần giải quyết. Điều n{y đ~ ho{n to{n thay đổi khi em được 
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học c|c giai đoạn cần thực hiện để có b{i to|n đúng cần giải. Khi gặp vấn đề thì em 

đ~ bình tĩnh hơn d{nh thời gian để phát hiện và phát biểu phổ các bài toán cụ thể có 

thể có của tình huống vấn đề xuất ph|t ưu tiên, để từ đó có thể tìm ra được bài toán 

cụ thể đúng cần giải. Không vội vã giải quyết ngay vấn đề v{ rơi v{o phương ph|p 

thử v{ sai như trước kia m{ có được cơ chế định hướng tư duy về phía lời giải 

Tư duy trong chuỗi nhu cầu - h{nh động: tư duy s|ng tạo cần có giúp em hiểu 

được nguồn gốc của h{nh động là nhu cầu cá nhân m{ trong đó xúc cảm cá nhân tác 

động lên h{nh động một cách trực tiếp hơn, mạnh mẽ hơn v{ cụ thể hơn để từ đó có 

thể thuyết phục người khác, hay dạy con cái bằng việc khơi gợi xúc cảm có trong 

chúng thông qua những cách tạo xúc cảm mà môn học đ~ trang bị. Đồng thời không 

ngừng rèn luyện để có được tư duy cần có để có thể điều khiển tốt các yếu tố khác 

như nhu cầu, xúc cảm, thói quen tự nguyện v{ h{nh động nhằm mục đích l{m chủ thế 

giới bên trong của bản thân 

Nếu như trước kia việc dành thời gian để hiểu vấn đề không được chú trọng dẫn 

đến tính ì tâm lý thiếu, không nhìn thấy hết các khả năng có thể có của vấn đề làm 

mất nhiều thời gian để đi tìm lời giải cho vấn đề. Và trong quá khứ em cũng thường 

thiếu tự tin, rụt rè đối với sáng tạo, vì khi phát biểu cứ sợ mình nói sai sợ người khác 

phê bình v{ thường làm cho vấn đề không có lời giải vì th|i độ cầu toàn của cá nhân 

đối với sáng tạo. Khi hiểu được nguyên nh}n thì em đ~ dần khắc phục được những 

khuyết điểm trên ở bản thân, giúp mình tự tin nhiều hơn v{o những quyết định của 

bản thân. Một số vấn đề nan giải trong gia đình đ~ được giải quyết dễ d{ng hơn nhờ 

em sử dụng thủ thuật giải thiếu giải thừa, tự phục vụ và khả năng thuyết phục nhờ 

vào hiểu được ý nghĩa của xúc cảm t|c động mạnh mẽ trực tiếp hơn để dẫn đến hành 

động. 

Có lẽ nội dung m{ em t}m đắc nhất trong quyển s|ch v{ng đó chính l{ kiến thức 

của phần hệ thống v{ tư duy hệ thống cùng với các quy luật phát triển của hệ thống. 

Sau khi hiểu được tầm quan trọng của tư duy hệ thống thì dù làm bất kì công việc gì 

em đều bật màn hình chín hệ để làm sao cho tất cả các màn hình trong hệ đều tốt và 

chú ý hơn c|c mối quan hệ trong mối quan hệ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và 

những người ngoài xã hội đặc biệt là những mối quan hệ vô hình cũng cần được chú 

ý. Trong quá trình làm việc hay xã giao nếu em đóng vai trò l{ một người mới trong 

môi trường đó thì em luôn để ý đến nhiệm vụ của mình trong hệ đó l{m sao cho hệ 

thay đổi ít nhất, không làm phát sinh vấn đề mới trong hệ để tránh hiệu ứng lan tỏa, 

ảnh hưởng xấu đến bản thân và mọi người xung quanh. Đồng thời khi giải quyết vấn 

đề mới nảy sinh thì em luôn chú ý tận dụng tất cả các nguồn dự trữ có sẵn trong hệ 

(áp dụng nguyên tắc tự phục vụ). Em chú ý hơn nữa tất cả những cách giải quyết vấn 
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đề cũng như những quyết định đưa ra đều phải tuân theo các quy luật phát triển của 

hệ thống nhất là hai quy luật tính thông suốt v{ tính tương hợp của hệ thống 

Môn học đ~ giúp em thay đổi nhận thức, quan niệm, th|i độ, xúc cảm thúc đẩy 

h{nh động: vì trước kia những hiểu biết do kinh nghiệm sống m{ có thường cảm 

tính, chủ quan, phiến diện, lạc hậu, cầu toàn,..thậm chí sai lầm, từ không tin rằng 

sáng tạo có thể khoa học hóa, có thể dạy và học được, đến cho rằng quá trình sáng 

tạo không thể nhận thức được. Thì sau khi học môn PPLST này, em có tư duy hệ 

thống, không quá cầu toàn trong sáng tạo và tin rằng sáng tạo vẫn có thể khoa học 

hóa và nhận thức được. Môn học ngoài việc dạy sử dụng hệ thống các nguyên tắc, thủ 

thuật còn có cả những phần, được đưa v{o một cách chủ ý nhằm thay đổi hiểu biết 

nói trên và xây dựng ở người học nhận thức, quan niệm, th|i độ, xúc cảm cần thiết 

thúc đẩy c|c h{nh động sáng tạo phù hợp các quy luật để có sự phát triển bền vững. 

Những phần này bao gồm những vấn đề lý thuyết, các ví dụ, câu chuyện chọn lọc để 

minh họa và lồng trong một số bài tập thực h{nh tư duy. Đặc biệt l{ TRIZ được xây 

dựng dựa trên các nguồn kiến thức mang tính khái quát cao, nên có phạm vi áp dụng 

rất rộng, có khả năng vượt qua những rào cản chuyên môn hóa để có thể vận dụng 

trong cuộc sống và công việc bản thân 

Sau khi kết thúc khóa học em đ~ thay đổi ho{n to{n suy nghĩ của mình về sáng 

tạo v{ đổi mới “mức zêrô”: Chương trình dạy PPLSTVĐM luôn nhấn mạnh khuyến 

khích, yêu cầu người học hãy áp dụng những gì đ~ học được bắt đầu từ những bài 

toán mức zêrô, không coi thường những sáng tạo mức zêrô, tức bắt đầu từ những 

bài toán, sáng tạo gần gũi, thiết thực nhất, tránh chỉ nghĩ đến những sáng tạo mức 

cao. Vì các sáng tạo càng thấp thì ích lợi mang đến càng nhanh và càng nhiều. Những 

sáng tạo giúp giải quyết tốt các vấn đề giáo dục con c|i, xung đột vợ chồng, xây dựng 

hôn nhân bền vững, gia đình hạnh phúc đem lại ích lợi ngay lập tức và lớn đến nỗi dù 

bạn có trong tay vàng bạc cũng chưa chắc mua được. 

 Bước đầu em đ~ |p dụng kiến thức môn học vào chính công việc giảng dạy trên 

lớp, em lồng ghép những kiến thức môn học vào bài giảng của mình, vận dụng những 

cách tạo xúc cảm để khơi gợi động cơ học tập nơi sinh viên. Gần gũi hơn nữa là áp 

dụng vào các công việc hằng ng{y như sắp xếp nhà cửa, tổ chức thời gian, công việc 

hằng ng{y, chú ý hơn nguyên tắc dự phòng và thực hiện sơ bộ khi giải quyết công 

việc, tạo các mối liên kết bạn bè, đồng nghiệp v{ gia đình, d{nh thời gian nhiều hơn 

để duy trì và thắt chặt hơn c|c mối liên kết. Vận dụng trong việc giáo dục con cái và 

gìn giữ hạnh phúc gia đình. Một cảm giác rất thích thú khi quan sát các vật dụng mới 

được đưa ra thị trường, tự bản thân có thể nhận xét được nó còn nhược điểm nào 

cần khắc phục và dự đo|n được xu hướng phát triển kế tiếp của những sản phẩm đó. 
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Khi quan sát sản phẩm n{o thì cũng đều nảy sinh trong đầu sản phẩm đó ra đời nhờ 

dựa trên tổ hợp thủ thuật nào. Và chắc chắn rằng chỉ những ai được học qua môn 

này mới hiểu được điều đó bằng một cảm giác rất thú vị. Khi h{nh động điều gì thì 

đều bật màn hình chín hệ để soi xét quá khứ hay tương lai để h{nh động của bản 

thân luôn phải tốt cho không gian hệ thống và quan trọng nhất là luôn luôn dặn với 

lòng bất kì quyết định gì đều cũng phải tu}n theo điều 19 để đem lại ích lợi cho xã 

hội. Luôn cố gẳng vận dụng những kiến thức đ~ học để giải quyết vấn đề và ra những 

quyết định đúng đắn nhất, tránh việc lặp lại trong quá khứ l{ dùng phương ph|p thử 

và sai, giới thiệu cho mọi người xung quanh rằng có một môn học vô cùng hữu ích 

như môn PPLSTVĐM v{ giới thiệu cho nhiều người cùng học 

Theo em môn học n{y, môn PPLSTVĐM vô cùng cần thiết và ích lợi nếu được phổ 

biến rộng rãi ở nước ta vì việc học môn này chúng ta không phải đầu tư qu| nhiều 

thời gian và vật chất nhưng ích lợi nó đem lại cho chúng ta là vô cùng lớn vì cuộc đời 

mỗi người là chuỗi vấn đề cần giải quyết, chuỗi quyết định cần phải ra. Chính vì vậy 

TRIZ dạy cho chúng ta c|ch suy nghĩ để từ đó chúng ta có thể tự tìm thông tin, sở 

hữu thông tin và biến thông tin thành tri thức. Phạm vi áp dụng của môn học là rất 

lớn, do đó có thể áp dụng cho mọi lĩnh vực mọi ngành nghề và chúng ta có thể vận 

dụng trong mọi trường hợp và sử dụng cả đời để đem lại ích lợi cho bản thân, cho 

những người xung quanh và cho xã hội. Chính vì những ích lợi mà môn học đem lại, 

nếu như ai cũng được học môn n{y thì đời sẽ không còn là bể khổ nữa m{ “ đời sẽ là 

bể sướng”, vì khi đó c|c nhu cầu chính đ|ng của mọi người đều được thỏa mãn, vì 

các vấn đề gặp phải trong cuộc đời sẽ có cách giải quyết nhờ kiến thức mà môn học 

đ~ trang bị. Ai cũng cần học và sử dụng PPLSTVĐM. Lý tưởng nhất l{ PPLSTVĐM 

được dạy bắt đầu từ mẫu gi|o cho đến đại học, mỗi năm khoảng vài chục tiết với 

chương trình được soạn phù hợp với lứa tuổi, kiến thức của người học. Em thật sự 

may mắn khi được nh{ trường tạo điều kiện học môn học này do thầy Phan Dũng 

trực tiếp dạy để truyền đạt lại cho các em sinh viên của trường. Nên em sẽ cố gắng 

hết sức để truyền đạt lại những kiến thức bổ ích này cho các em sinh viên, góp một 

phần nhỏ bé của mình vào việc phổ biến môn học “kỳ diệu” n{y đến thế hệ trẻ. Để tự 

bản thân các em sinh viên thấy được sự kỳ diệu mà môn học này mang lại, để từ đó 

gây ra một hiệu ứng lan toả xa hơn nữa trong cộng đồng. 

Hy vọng những nh{ l~nh đạo đầu ngành giáo dục v{ đ{o tạo sẽ sớm nhận ra 

được sự ích lợi vô cùng to lớn mà môn học này mang lại để có thể đưa môn học này 

v{o chương trình như một môn học chính thức để các em học sinh có được “ tư duy 

hệ thống” thay thế cho “tư duy cơ giới cổ điển”. Vì theo c|ch dạy cũ, học sinh tiếp cận 

các khái niệm một cách rời rạc, thì nguy cơ sẽ hình thành ở học sinh c|c “ suy luận 
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theo kiểu khép kín” từ đó hình th{nh những con người “mù chức năng” chỉ biết lĩnh 

hội kiến thức nhưng không có khả năng biến những thông tin đó th{nh tri thức. Tất 

cả những vấn đề đó sẽ được giải quyết nếu c|c em được học môn phương ph|p luận 

sáng tạo v{ đổi mới (PPLSTVĐM). Nếu được vậy thì em tin chắc rằng trong thời gian 

không xa đất nước ta sẽ không ngừng phát triển. 

 Phạm Trọng Lễ (giảng viên Đại học Nguyễn Tất Thành, học khóa 457): 

“Trước ta chưa học môn sáng tạo. Gặp khi cần vội vàng quyết định. Có vấn đề ta 

thường trả giá. Phát các ý kiến thử v{ sai. Không trông xa đ|nh mất tưởng tượng. 

Bao lần tự hỏi mình số ta rồi sao?”. Lời bài hát là tất cả những gì không phải riêng 

em mà có lẽ tất cả mọi người đều đ~ từng trải qua. Trong xã hội, con người đ~ v{ 

đang phải học rất nhiều thứ và rất nhiều môn. Nhưng không phải ai cũng biết có môn 

“Phương ph|p luận sáng tạo”: dạy và học tư duy s|ng tạo nhằm giúp mỗi con người 

từ nông d}n đến trí thức, từ trẻ em đến người gi{; người người, nhà nhà cùng nhau 

sáng tạo để tìm ra những ý tưởng mới có ích cho bản thân và cho xã hội. 

Trên thế giới hiện nay, nhiều trường đại học đ~ đưa môn “Phương ph|p luận 

sáng tạo” v{o đ{o tạo chính quy v{ đạt được rất nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên ở 

nước ta vẫn chưa được coi trọng v{ đầu tư một cách xứng đ|ng với những lợi ích mà 

nó mang lại. 

Cuộc đời của mỗi con người là một chuỗi các vấn đề cần phải giải quyết, vô vàn 

các quyết định phải đưa ra. Thử hỏi ai không phải đối mặt với những nhu cầu hàng 

ng{y như: cơm - áo - gạo - tiền, học hành, thi cử, đến các nhu cầu như được mọi 

người tin yêu, quý trọng, nhu cầu nhận thức… Nếu như cứ tiếp tục “thử v{ sai”, 

không sớm thì muộn cũng sẽ phải trả giá cho những quyết định sai lầm, ảnh hưởng 

đến sức khỏe, tiền bạc, thậm chí phải đ|nh đổi cả tính mạng của mình... 

“Đến hôm nay, học phương ph|p luận. Việc ta làm cần hợp quy luật. Thắng tính ì, 

trên đường đổi mới....Tư duy theo hướng lý tưởng gọi. Ta h{nh động giải bài toán 

cho thật xong”. Môn học giúp chúng ta biến đời từ bể khổ thành bớt khổ, phần sướng 

tăng lên, về lâu dài cuộc sống chỉ còn là niềm vui và hạnh phúc. Tư duy s|ng tạo sẽ 

l{m cho con người dần hoàn thiện bản thân trong các mối quan hệ với xã hội, với 

công cụ lao động và với tự nhiên. 

Với những kiến thức đ~ được học ở môn “Phương ph|p luận sáng tạo” em đ~ |p 

dụng vào cuộc sống hàng ngày. Từ những cái cụ thể trong gia đình, hay bắt gặp tình 

huống trong giảng dạy em đều nghĩ về môn học xem nó thuộc khái niệm nào, kiến 

thức nào của môn học. Hãy áp dụng những gì đ~ học vào từng công việc cụ thể, vận 

dụng kiến thức môn học để giải quyết vấn đề và ra các quyết định. Từng bước đ~ 
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mang lại những hiệu quả thiết thực và thật sự có ý nghĩa. 

Nước ta đ~ biết đến môn học này từ rất l}u nhưng đến nay vẫn chưa nhận thấy 

tầm quan trọng của môn học, các bậc l~nh đạo vẫn còn rất thờ ơ, xem nhẹ môn học. 

Đó l{ điều vô cùng đ|ng tiếc, tiếc cho môn học, cho giảng viên và tiếc những ai còn 

chưa biết đến môn học. 

Theo em môn học này thực sự cần thiết cho tất cả mọi người nhưng cần hơn hết 

có lẽ là những bậc l{m l~nh đạo, những người có khả năng thay đổi đất nước. Nội 

dung môn học đa dạng, áp dụng được trong nhiều lĩnh vực, mọi đối tượng, nên có thể 

bắt đầu từ những bé học nhà trẻ, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, 

trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học... Ai ai cũng có thể học.. 

Thầy Phan Dũng l{ giảng viên đ~ có rất nhiều năm giảng dạy và viết rất nhiều 

sách cho môn học “Phương ph|p luận sáng tạo”. Có lẽ vì vậy mà nội dung giảng dạy 

phù hợp, chặt chẽ và rất thuyết phục. Các ví dụ thầy đưa ra gần gũi, l{ những vấn đề 

đ~ v{ đang diễn ra bên cạnh mọi người nên tạo cho người học nhiều cảm xúc nên dễ 

hiểu và dễ áp dụng. Thời gian học luôn diễn ra đúng giờ v{ chưa bao giờ thầy đến lớp 

muộn. Th|i độ giảng viên luôn hòa nhã và nhiệt tình với học viên, ngôn từ gần gũi v{ 

thân thiện. 

 Đặng Thanh Thủy (giảng viên Đại học Nguyễn Tất Thành, học khóa 

457): 

Rất nhiều những kiến thức mới từ môn học Phương ph|p luận sáng tạo đ~ đem 

lại những ích lợi cho bản thân: môn học này không chỉ dạy kiến thức, dạy nghề mà ở 

đ}y bản thân em còn thấy nó dạy cho ta c|ch l{m người hay nói cách khác là dạy đạo 

đức l{m người (lúc n{o cũng phải tuân thủ theo điều số 19). Vì “Tư duy s|ng tạo” 

chính l{ “Qu| trình suy nghĩ giải quyết vấn đề và ra quyết định” hay “Qu| trình suy 

nghĩ biến đổi thông tin thành tri thức”. 

 Trước khi học môn này: 

Khi gặp phải một tình huống có vấn đề trong cuộc sống hay trong công việc hằng 

ngày thì em lập tức vội vàng ra quyết định để tìm lời giải, giải quyết vấn đề ngay tức 

thì, và hầu như thường sử dụng “phương ph|p thử v{ sai” để giải bài toán. Em lần 

lượt tiến hành các phép thử v{ sai đến khi nào tìm ra lời giải tối ưu nhất. Đôi khi lời 

giải tối ưu nhất đâu chẳng thấy mà toàn gặp phải những thất bại, gây ảnh hưởng 

đến những người xung quanh, tốn thời gian, tốn chi phí và phải trả giá cho những 

quyết định đưa ra. Ngo{i ra còn có những hệ lụy như: l{m ph|t sinh thêm những vấn 

đề mới làm cho bản thân cảm thấy khó khăn, ch|n nản v{ đôi khi bế tắc, và cứ thế 
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hàng chuỗi các vấn đề xuất hiện càng nhiều,... 

Bên cạnh đó bản thân còn mắc phải một căn bệnh rất trầm trọng đó l{ “tính ì 

t}m lý”, không xem xét vấn đề ở nhiều khía cạnh v{ c|c góc độ khác nhau. Giải quyết 

vấn đề theo cảm tính v{ theo thói quen, không có cơ sở lý luận vững chắc, hay nói 

c|ch kh|c lúc n{y tư duy bị t|c động rất lớn bởi các nhu cầu, xúc cảm và thói quen. 

Sau khi học môn này: 

Khi gặp phải một tình huống có vấn đề thì nghĩ ngay đến các kiến thức đ~ được 

học của môn học này: 

- Từ không biết cách tối ưu đạt đến mục đích đến biết cách tối ưu để đạt được 

mục đích. 

- Cùng một lúc khi gặp phải nhiều vấn đề cần giải quyết, chọn được b{i to|n ưu 

tiên cần giải trước, chọn được bài toán cụ thể đúng cần giải. 

- Giải bài toán khi bài toán còn ở dạng mini. 

- Hết sức chú ý tới việc hiểu bài toán, không nên ra quyết định khi còn chưa hiểu. 

- Khắc phục tính ì tâm lý có ảnh hưởng xấu bằng c|ch suy nghĩ v{ h{nh động 

theo những quy luật kh|ch quan để có nhiều cách xem xét hệ thống. 

- Phương ph|p luận sáng tạo có ích lợi trong việc l{m tăng tính nhạy bén tư duy. 

- Khi h{nh động để giải quyết vấn đề thì h{nh động của cá nhân vừa thỏa mãn 

nhu cầu cá nhân mà phải vừa thỏa mãn các yêu cầu xã hội. 

- Biết nhiều c|ch kh|c nhau để tạo xúc cảm, từ xúc cảm tốt thì có thể dẫn đến 

h{nh động tốt. 

- Khi đi tìm ý tưởng giải bài toán cần: tìm những ý tưởng có trong lời giải của 

những b{i to|n tương tự, tìm ý tưởng có trong lời giải của những bài toán thuộc 

những lĩnh vực chủ đạo. 

- Cần phải tăng cường phát triển trí tưởng tượng, phải trông xa (quan trọng 

nhất là phải tưởng tượng những ảnh hưởng xấu có thể nảy sinh để dự báo vấn đề). 

- Các loại mâu thuẫn khi giải quyết vấn đề và ra quyết định (mâu thuẫn hành 

chính, kỹ thuật, vật lý), giải quyết các mâu thuẫn có trong bài toán. 

- Khi suy nghĩ để giải quyết vấn đề thì nghĩ đến việc sử dụng tư duy hệ thống, sử 

dụng “m{n hình 9 hệ”, sử dụng các nguồn dự trữ có sẵn trong hệ, đặc biệt là các 

nguồn dự trữ không mất tiền để giải bài toán, cần cân nhắc khi đưa c|c yếu tố mới 

từ bên ngoài vào hệ thống. Khi đưa c|c yếu tố mới vào phải lưu ý c|i mới không làm 
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phức tạp hóa hệ, không gây những hậu quả có hại cho hệ. Khi giải bài toán, cần chú ý 

chọn lời giải không làm ảnh hưởng xấu đến hệ hoặc hệ thay đổi ít nhất và tránh hiệu 

ứng lan tỏa hệ thống. 

- Sử dụng chương trình rút gọn qu| trình suy nghĩ giải quyết vấn đề và ra quyết 

định để giải các bài toán gặp phải trong cuộc sống và công việc. 

- Sử dụng các thủ thuật, 40 nguyên tắc sáng tạo cơ bản. Khi sử dụng hệ thống 

các thủ thuật mang lại các công dụng rất hữu ích cho em. 

- Phân tích lý giải một cách có logic những giải pháp sáng tạo đ~ có. 

- Các quy luật phát triển hệ thống: tuân theo 9 quy luật để phát triển tính hệ 

thống và phải tu}n theo điều 19. 

- Phương ph|p của TRIZ giúp chúng ta có cơ chế định hướng tư duy về phía lời 

giải của bài toán. 

- Bên cạnh phương ph|p luận của TRIZ (dùng cho loại bài toán chỉ có một lời 

giải) thì c|c phương pháp tích cực hóa tư duy của c|c nước phương T}y giúp chúng 

ta giải loại bài toán có nhiều lời giải, lời giải đa dạng, giúp tăng năng suất phát ý 

tưởng và khắc phục tính ì tâm lý. 

1. Áp dụng những điều học được cho bản th}n để 

- Giải quyết các vấn đề gặp phải trong gia đình (sắp xếp và giải quyết công việc 

gia đình, dạy dỗ v{ chăm sóc con c|i,...), c|c vấn đề gặp phải trong xã hội, v{ đặc biệt 

trong công việc của bản thân. 

- C|ch đối nhân xử thế với c|c người xung quanh và tiếp xúc với họ hàng ngày. 

- Hỗ trợ rất nhiều cho công việc giảng dạy chuyên môn trên lớp. 

2. Áp dụng những điều học được cho những người xung quanh 

- Định hướng trong việc giáo dục con cái. 

- Áp dụng cho công việc chuyên môn, đặc biệt đối với sinh viên trong quá trình 

giảng dạy trên lớp. 

- Có thể giúp một số người th}n trong gia đình v{ một số bạn bè. 

- Môn học này cần phát triển ở nước ta: 

Đưa v{o giảng dạy, xem như l{ một môn học trong c|c trường học ở các cấp bậc 

khác nhau. 

Vận dụng kiến thức của môn học n{y để giảng dạy cho các môn học trong các 



 Chương VII: Một số việc làm liên quan đến xây dựng những người hạnh 
phúc ở Việt Nam và một số kết quả 

 

 

653 

trường tiểu học, trung học,...để khắc phục tình trạng học sinh tiếp thu bài một cách 

m|y móc v{ giúp cho người học hứng thú và yêu thích môn học hơn. 

Tổ chức các khóa tập huấn, các buổi nói chuyện chuyên đề ở c|c đơn vị, cơ quan, 

công ty. 

Có thể phát triển thành một chuyên ng{nh đ{o tạo ở cấp đại học 

- Đối tượng cần phải học: 

Trẻ em ở cấp mẫu giáo, học sinh tiểu học, trung học, năm thứ nhất đại học cho 

tất cả các ngành học. 

C|c c| nh}n đứng đầu c|c cơ quan, c|c vị l~nh đạo, những người sẽ trực tiếp ra 

quyết định 

- Độ tuổi bất đầu học tốt nhất là: trẻ em mẫu giáo, tiểu học. 

- Lý do quyết định ghi danh theo học: ban đầu khi nhận được thông tin chiêu sinh 

môn Phương ph|p luận sáng tạo do thầy Phan Dũng dạy từ nh{ trường, thật ra đối 

với bản th}n suy nghĩ lúc bấy giờ cũng không biết mục đích theo học khóa học n{y để 

l{m gì, v{ có đem lại lợi ích gì không? Em quyết định ghi danh theo học để thu nhận 

và hiểu biết thêm các kiến thức mới đối với bản thân (vì kiến thức không bao giờ là 

thừa cả). Nhưng thật sự đ~ l{m thay đổi suy nghĩ của em, vì chỉ cần những buổi học 

đầu tiên của thầy Phan Dũng đ~ thu hút em, càng học em càng thấy hữu ích, v{ đến 

tận bây giờ khi đ~ gần kết thúc khóa học, quyết định của em thật đúng với bản thân 

mình. 

       Ngày 17/ 10/ 2015 

 Nguyễn Phước Tường Vân (giảng viên Đại học NTT, học khóa 457): 

Khi nhận được phân công tham gia lớp PPLST từ cấp trên, tôi đ~ nghĩ đ}y l{ một 

môn khô khan v{ gi|o điều. Nhưng ngay từ những ng{y đầu bước vào môn học, tôi bị 

cuốn hút vào bởi cách dẫn dắt lạ lẫm v{ tưởng chừng như không liên quan đến môn 

học bằng những bài tập ngắn của Thầy Phan Dũng. Chúng có ý nghĩa vô cùng quan 

trọng trong việc nhìn lại nhận thức v{ suy nghĩ của mỗi người khi được giải lại chính 

những bài tập đó sau một thời gian dài tiếp thu kiến thức từ môn học. 

Tôi đ~ từng nghĩ, chắc mình không có khả năng s|ng tạo nhiều như một số 

người khác. Sáng tạo với tôi từng là một điều lớn lao v{ to t|t khi tôi ít đưa ra những 

ý kiến mang tính mới. Nhưng sau khóa học PPLST, tôi nhận ra bất kỳ ai cũng có thể 

vẫn đang s|ng tạo, sáng tạo trong những vấn đề gần gũi th}n thuộc nhất trong đời 

sống hàng ngày. 
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Những suy nghĩ ng{y trước vẫn theo một lối mòn, nghĩ lung tung v{ không có 

định hướng rõ ràng, dù vẫn đưa ra lời giải cho c|c b{i to|n nhưng chậm v{ dường 

như chưa phải lời giải tốt nhất. Môn học này giúp tôi nhận thức rõ được suy nghĩ của 

mình, giải thích được qu| trình suy nghĩ, định hướng suy nghĩ v{ giải thích cả việc tại 

sao tôi nghĩ ra được một lời giải hay. Quan trọng nhất là phạm vi ứng dụng của môn 

học này rất rộng, cho nhiều lĩnh vực và nhiều lứa tuổi. 

Đầu tiên, tôi muốn dành thêm thời gian để tự luyện tập cho chính mình, ứng 

dụng c|c phương ph|p, c|c thủ thuật để có thể giải quyết những vấn đề, những bài 

toán xung quanh bản thân hiện nay, những bài toán mức zêrô. Sau khi đ~ l{m chủ 

c|ch suy nghĩ theo TRIZ, tôi muốn giới thiệu với mọi người, nhất là những người 

xung quanh, cụ thể là sinh viên, thông qua nhiều cách thức. Có thể có hoặc không có 

điều kiện để mở riêng một lớp học TRIZ, nhưng thông qua những bài giảng chuyên 

ngành trên lớp, tôi có thể lồng ghép một số ví dụ, một số cách phân tích vấn đề như 

Thầy đ~ từng áp dụng trên lớp cho chúng tôi. Đó gần như l{ c|ch truyền đạt hiệu quả 

và thực tế. 

Nếu có ai đó hỏi tôi, có nên học môn PPLST hay không, chắc chắn tôi sẽ trả lời, 

rất, rất nên. 

Tôi đồng ý với Thầy Phan Dũng rằng, nước ta chưa thực sự chú trọng đúng mức 

tầm quan trọng của việc suy nghĩ thế n{o cho đúng. Do đó có qu| nhiều quyết định 

sai lầm được đưa ra từ c|c nh{ l~nh đạo. Môn học n{y, phương ph|p suy nghĩ n{y 

cần được thấm vào máu của mỗi người. Để l{m được điều đó, tốt nhất ngay từ 

những đứa trẻ, những đầu óc đang bắt đầu phát triển, khám phá và học hỏi, chúng ta 

nên tìm một cách phù hợp nhất để truyền đạt TRIZ. Những đứa trẻ như trang giấy 

trắng, rất dễ tiếp thu và áp dụng. Dần dần TRIZ sẽ trở th{nh định hướng cho suy nghĩ 

của chúng, xuyên suốt từ bé đến lớn. và dần trở thành lối mòn tích cực trong suy 

nghĩ. 

Hiện nay điều tôi l{m đầu tiên là sẽ tìm cách hướng dẫn từng bước chập chững 

cho các cháu bé ở nh{ v{ người thân quanh mình. Và nếu như TRIZ được dạy rộng 

r~i cho sinh viên trường, tôi sẵn sàng và vinh dự được là một trong những ngưòi 

truyền đạt cho sinh viên. 

 Nguyễn Thúy An (thạc sĩ, giảng viên Trường đại học khoa học xã hội và 

nh}n văn, ĐHQG, Tp.HCM, học khóa 464): 

Trước đ}y, khi gặp một vấn đề n{o đó, tôi chỉ nghĩ được rằng đó l{ thử thách, là 

khó khăn. Khi đó, tôi bị động trước chúng, loay hoay tìm cách giải quyết vấn đề theo 

kinh nghiệm của bản thân hoặc theo phương ph|p thử - sai. Khi phép thử là sai, một 
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c|ch vô tình, tôi đ~ tạo ra thêm vấn đề cho chính tôi. Điều này khiến tôi luôn cảm 

thấy căng thẳng và áp lực về mọi mặt. 

Môn Phương ph|p luận sáng tạo do thầy Phan Dũng trực tiếp giảng dạy đ~ giúp 

tôi có cái nhìn hệ thống cho mọi sự vật, sự việc. Trước hết, với quy trình x|c định bài 

to|n đúng cần giải từ tình huống vấn đề xuất ph|t, cơ chế định hướng cho lời giải, và 

việc phát hiện ra giá trị của thông tin và sử dụng chúng để giải bài toán, tôi đ~ có ý 

thức hơn khi đối diện với một vấn đề n{o đó. Tôi hiểu rằng, những vấn đề đó l{ b{i 

toán cần giải. Tôi đ~ biết dừng lại để nhận diện đ}u l{ b{i to|n đúng cần giải trong 

tình huống vấn đề xuất ph|t, ph}n tích nó, trước khi đưa ra lời giải cho bài toán đó. 

Thứ hai, tôi rất t}m đắc khi tìm hiểu về hệ thống v{ tư duy hệ thống. Những bài 

tập về mặt phẳng hệ thống giúp tôi nhìn thấy quá khứ v{ tương lai, cũng như thang 

bậc hệ thống của một hệ n{o đó. Đặc biệt, điểm 19 được giảng viên nhấn mạnh đ~ 

cho tôi một định nghĩa mới về một lời giải tốt. “Lời giải cùa b{i to|n cho trước được 

coi là tốt, chỉ khi nào lời giải đó không chỉ tốt đối với hệ của bài toán, mà về mặt 

nguyên tắc, tốt với tất cả các hệ có trong không gian hệ thống và với môi trường. Ít 

nhất, lời giải đó phải tốt với 9N hệ (đối với hệ N chức năng) hoặc 9 hệ (đối với hệ một 

chức năng) v{ với môi trường” (Phan Dũng, 2005, Phương ph|p luận sáng tạo v{ đổi 

mới, giải quyết vấn đề và ra quyết định, trang 57). Định nghĩa n{y l{ một lời cảnh 

báo: nếu không chú ý đến điểm 19 n{y thì chính người ra quyết định phải lãnh các 

hậu quả xấu do chính lời giải của b{i to|n cho trước gây ra. Những kiến thức này 

cũng đ~ giúp tôi biết cân nhắc hơn để lựa chọn trong các lời giải có thể có cho một 

bài toán để ra một quyết định tốt cho 9N hệ hoặc 9 hệ và tốt cho môi trường. 

Thứ ba, những bài thực hành với các thủ thuật sáng tạo l{ điều tạo cho tôi nhiều 

bất ngờ nhất. Tôi đ~ kh|m ph| ra rằng ngay cả với những vật đơn giản nhất như 

nắp chai nước suối, dấu răng cưa trên bao bì, hay nắp nồi bằng thủy tinh,... đều chứa 

đựng rất nhiều chất x|m v{ đều là những sáng chế có giá trị. Để tạo ra những vật 

đơn giản như thế n{y, đòi hỏi người sáng chế phải sử dụng nhiều thủ thuật sáng tạo 

kh|c nhau. Tôi chưa |p dụng những thủ thuật n{y để tạo ra c|i gì hay điều gì mới, 

nhưng tôi đang tích cực quan sát và so sánh giữa c|c đồ vật, sự vật tiền thân và cho 

trước, để nhận ra sự phát triển của chúng theo thời gian. 

Cuối cùng tôi luôn cảm thấy hứng thú với những câu chuyện và câu tục ngữ mà 

giảng viên, thầy Phan Dũng đưa ra cho học viên để chúng tôi gọi tên và bình luận 

chúng bằng ngôn ngữ của Phương ph|p luận sáng tạo v{ đổi mới. Cách học này giúp 

tôi nhớ b{i nhanh hơn, dễ hơn v{ l}u hơn, đồng thời, giúp tôi liên hệ giữa bài học với 

thực tế cuộc sống. Đ}y quả thực là cách học rất hiệu quả. Phương ph|p luận sáng tạo 
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v{ đổi mới thực sự không phải l{ điều gì quá xa vời, m{ ngược lại, môn học này chính 

là cuộc sống. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi cần phải dành thời gian để tự học thêm môn 

này. Với sự cố gắng v{ kiên trì theo đuổi môn học này, ắt hẳn là cuộc sống của tôi sẽ 

ngày càng trở nên đầy đủ, ổn định và bền vững hơn. 

Tính tới thời điểm hiện tại thì tôi chỉ mới bắt đầu áp dụng những điều đ~ học 

được vào cuộc sống của mình, bắt đầu từ việc dần thay đổi suy nghĩ v{ th|i độ của 

mình trước những tình huống xảy ra trong cuộc sống. Khi đối mặt với việc gì đó, thói 

quen suy nghĩ cũ vẫn còn, nhưng ngay khi tôi nhận ra rằng tôi đang suy nghĩ theo lối 

cũ, thì tôi cố gắng để chuyển suy nghĩ của mình theo tư duy hệ thống. Tôi dừng lại để 

hiểu vấn đề trước khi thực hiện những h{nh động tiếp theo. 

Theo tôi, môn Phương ph|p luận sáng tạo v{ đổi mới n{y nên được phát triển 

rộng khắp ở Việt Nam và dành cho mọi lứa tuổi, bởi cuộc đời là một chuỗi những 

quyết định, một chuỗi những vấn đề cần giải quyết. Mỗi người ở mỗi lứa tuổi khác 

nhau đều phải giải quyết những tình huống vấn đề xuất phát khác nhau. Ở mỗi lứa 

tuổi cần có một nội dung v{ phương ph|p dạy và học môn này cho phù hợp. Trẻ em 

khi bắt đầu có nhận thức về luật nhân-quả, biết phân biệt đúng-sai (khoảng 3 tuổi) 

đ~ có thể làm quen với môn học này. Bởi việc tư duy theo Phương ph|p luận sáng tạo 

v{ đổi mới cần được hình th{nh như một thói quen. Có như thế thì con người mới tự 

giác và chủ động suy nghĩ v{ h{nh động theo tinh thần của môn học này. 

Với vai trò là giảng viên, gi|o viên, tôi nghĩ rằng tôi có thể hướng dẫn cho sinh 

viên, học sinh về môn Phương ph|p luận sáng tạo v{ đổi mới theo khả năng v{ hiểu 

biết của tôi. Tôi đang tham gia c|c chương trình ngoại khóa cho học sinh vào mùa 

hè. Đ}y chính l{ cơ hội cho tôi truyền tải ý tưởng và tinh thần của môn học n{y đến 

các em học sinh một c|ch sinh động nhất thông qua những hoạt động học tập, vui 

chơi ngo{i trời. 

 Phan Thanh Huyền (thạc sĩ, giảng viên Trường đại học khoa học xã hội 

v{ nh}n văn, ĐHQG Tp.HCM, học khóa 464): 

Sau khi tham gia khóa học được vài buổi, tôi đ~ cảm nhận được đ}y l{ một khóa 

học cần thiết và bổ ích cho mọi đối tượng. Cho đến nay, khi ho{n th{nh trình độ sơ 

cấp, bước đầu áp dụng những kiến thức mình học được vào cuộc sống gia đình v{ 

trong công việc giảng dạy, nghiên cứu, thì tôi càng nhận thức được lợi ích của khóa 

học này không chỉ với bản th}n tôi l{ người trực tiếp ra quyết định, mà cả với những 

người gián tiếp chịu ảnh hưởng từ quyết định của tôi. Tôi có thể tóm tắt những điều 

mới mà tôi thu hoạch được từ khóa học do thầy Phan Dũng trực tiếp giảng dạy như 

sau: 
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- Tôi được tiếp cận một hệ thống phương ph|p nghiên cứu mới, có khả năng kết 

hợp với những phương ph|p tôi đ~ biết để ứng dụng trong việc giảng dạy và nghiên 

cứu. Đồng thời, những từ khóa có trong tài liệu học cũng giúp tôi tự tra cứu và mở 

rộng nghiên cứu về “Phương ph|p luận sáng tạo v{ đổi mới” trong hiện tại v{ tương 

lai. 

- Tôi cải thiện được các mối quan hệ cá nhân nhờ suy nghĩ thấu đ|o trước khi 

ph|t ngôn cũng như cẩn trọng hơn trong c|c quyết định của mình. Khi tôi xem xét lại 

các quyết định của mình trong quá khứ, tôi coi đó l{ việc đ~ qua, từ đó rút kinh 

nghiệm để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt hơn. Tôi rất tiếc vì không biết 

đến khóa học này sớm hơn, có lẽ tôi đ~ không đ|nh mất đi một số mối quan hệ bởi sự 

nóng tính và vội vàng của mình. 

Tôi t}m đắc với tính ứng dụng cao của khóa học trong mọi mặt đời sống từ 

trong gia đình cho tới ra ngoài xã hội. 

Trong những nghiên cứu của mình, tôi thường thực hiện theo hướng từ thực 

trạng đến giải pháp. Trước đ}y tôi mất khá nhiều thời gian để đưa ra những giải 

pháp bởi thiếu cơ chế định hướng để đưa đến những kết quả nghiên cứu của mình. 

Từ khi áp dụng “Phương ph|p luận sáng tạo đổi mới”, tôi thấy tiến độ làm việc của 

mình được cải thiện, những giải ph|p mình đưa ra cũng được đón nhận bởi tính khả 

thi cao hơn. Chính vì thế, tôi dự định tiếp tục ứng dụng những kiến thức mình thu 

nhận được từ khóa học trong công việc nghiên cứu của mình. 

Nhận thức được tính cần thiết của môn học này với mọi đối tượng, tôi cố gắng 

lồng ghép những kiến thức của môn học trong bài giảng của mình với sinh viên, 

trong những cuộc trao đổi học thuật, những cuộc nói chuyện thường ngày và giới 

thiệu cho nhiều người biết về khóa học. 

Tôi nhận được thông báo chiêu sinh qua website của trường v{ khoa. Ban đầu 

tôi chỉ nghĩ, đ}y l{ khóa học nhằm giới thiệu c|c phương ph|p nghiên cứu khoa học 

mới, nên tham gia, nhưng sau khi học thì tôi nhận thấy lợi ích và tính ứng dụng cao 

của môn học trong mọi mặt cuộc sống. 

 Phạm Thị Loan (tiến sĩ, giảng viên Trường đại học khoa học xã hội và 

nh}n văn, ĐHQG Tp.HCM, học khóa 464): 

Sau khi học xong khóa PPLST, tôi bước đầu đ~ có c|ch nhìn nhận khác so với 

trước đ}y về những vấn đề mà bản thân gặp phải trong cuộc sống. Đó có thể là 

những vấn đề không đ|ng nảy sinh, vấn đề có mức khó zêrô như chuyện gia đình, vợ 

chồng, con c|i… Tôi đ~ từng bước vận dụng những kiến thức mà môn học đ~ cung 
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cấp để giải quyết các vấn đề mình gặp phải, như kiến thức về chuỗi nhu cầu cảm xúc- 

h{nh động, tính ì tâm lý, lý thuyết hệ thống… Những ví dụ mà môn học đưa ra đ~ 

giúp tôi hiểu rõ hơn v{ dễ dàng áp dụng hơn v{o thực tế của bản thân. 

Mỗi khi gặp phải vấn đề, tôi đ~ bình tĩnh hơn để trước tiên hiểu rõ được vấn đề 

mà mình gặp, hiểu được tình huống ở mức hiểu nghĩa, hiểu giá trị. Đồng thời có cách 

nhìn hệ thống, cố gắng xem xét sự việc từ nhiều khía cạnh, nhiều phía, nhiều màn 

hình, quá khứ, hiện tại, tương lai, dự báo những vấn đề có thể xảy ra, sử dụng trí 

tưởng tượng để tạo xúc cảm v{ tư duy logic phê ph|n để tr|nh đưa ra những quyết 

định sai lầm, hiểu được nhiều khả năng hơn để tránh tính ì tâm lý của bản thân. 

Đồng thời, vận dụng các nguyên tắc, thủ thuật sáng tạo để giải quyết bài toán bản 

th}n đang gặp phải. 

Hiện nay, tôi thấy mình đ~ có những thay đổi theo hướng có lợi, tiến bộ như thế 

này: 

- Trước đ}y, tôi thường dậy trễ và lật đật đi l{m, mệt mỏi vì công việc và con cái. 

Nay tôi có thể dậy sớm và tập thể dục trước khi đi l{m, lo cho con. Tôi thấy mình 

khỏe hơn v{ thong thả hơn. 

- Trước đ}y, tôi thường bực bội và dễ bị stress vì công việc, gia đình, con c|i. Nay, 

tôi đ~ biết sắp xếp công việc v{ thay đổi th|i độ khi đối mặt với mọi việc. Tôi đ~ cho 

con gái 2 tuổi đến nhà trẻ v{ l{m được các công việc khác, kể cả đi chơi. 

- Trước đ}y, tôi v{ chồng dễ cãi vã và không ai nhịn ai. Nay, tôi biết kiềm chế 

cảm xúc, biết khen chồng v{ nhường nhịn chồng, cố gắng hiểu chồng v{ điều khiển 

bản thân tốt hơn. Tôi đ~ nhìn cuộc sống theo c|ch kh|c, tương hợp hơn với chồng 

bật m{n hình tương lai v{ tưởng tượng thêm những rắc rối, điều khủng khiếp có thể 

xảy ra nếu tôi và chồng không hòa hợp, không tin tưởng và chia tay nhau. Nhờ thế, 

tôi biết điều chỉnh bản thân cho phù hợp. 

Tất cả những điều đó giúp cho tôi thấy cuộc sống hạnh phúc hơn v{ thấy rằng 

môn học thật hữu ích, vô cùng thiết thực. 

Thầy Phan Dũng l{ người thầy mẫu mực v{ đầy trách nhiệm, nhiệt huyết, đạo 

đức của một người thầy và một công dân có ích. Tôi không chỉ học được kiến thức, 

phương ph|p từ thầy mà còn học được tác phong, cách truyền đạt và sự kiên nhẫn 

của Thầy. Xin được cảm ơn Thầy và mong Thầy có thể tiếp tục truyền dạy môn học 

này cho những người khác. 

 Nguyễn Tuấn Nghĩa (thạc sĩ, giảng viên Trường đại học khoa học xã hội 

v{ nh}n văn, ĐHQG Tp.HCM, học khóa 464): 
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May mắn được tham gia khóa học đặc biệt về “Phương ph|p luận sáng tạo và 

đổi mới" do đích th}n Thầy Phan Dũng đứng lớp giảng dạy, em đ~ thu hoạch được 

rất nhiều điều mới và hữu ích cho bản thân. 

- Thứ nhất là các kiến thức mới mẻ v{ quý b|u trong lĩnh vực sáng tạo v{ đổi 

mới. 

- Thứ hai là có cái nhìn cởi mở và khoa học hơn với các sự vật hiện tượng xung 

quanh. 

- Thứ ba l{ tư duy khai phóng v{ kỹ năng để giải quyết các vấn đề trong cuộc 

sống. 

- Thứ tư l{ mối quan hệ xã hội được mở rộng và có thêm nhiều người bạn mới. 

- Cuối cùng l{ phương ph|p giảng dạy và tác phong mẫu mực của một người 

Thầy. 

Trong số những điều kể ra ở trên, em rất vui khi thấy bản thân bắt đầu có thói 

quen nhìn nhận và giải quyết vấn đề một cách khoa học và sáng tạo hơn. Tuy nhiên, 

điều mà em cảm thấy t}m đắc nhất lại chính l{ phương ph|p giảng dạy thu hút. 

phong cách chuyên nghiệp, tận tụy và niềm đam mê, nhiệt huyết mà Thầy Phan Dũng 

đ~ thể hiện. Thầy là một tấm gương s|ng cho những giảng viên trẻ như chúng em 

học tập và noi theo. 

Theo em, môn học này là vô cùng cần thiết cho một quốc gia đang ph|t triển với 

vô v{n khó khăn v{ th|ch thức như Việt Nam hiện nay. Môn học này cần được giảng 

dạy và phổ biến trên phạm vi toàn xã hội và tất cả mọi người đều nên học môn học 

này. 

Do nội dung môn học gần gũi với cuộc sống nên có thể giảng dạy học sinh phổ 

thông. Tuy nhiên, theo em nên bắt đầu từ lứa tuổi 15-16 là phù hợp nhất, bởi ở tuổi 

đấy, c|c em đ~ có nền tảng kiến thức nhất định để có thể tiếp cận một c|ch kh| đầy 

đủ những nội dung mà môn học đem lại, đồng thời trí tưởng tượng vẫn còn mạnh mẽ 

v{ chưa bị bó buộc như người lớn. 

Để giúp môn học phát triển, ngoài việc quảng bá thông tin của môn học đến càng 

nhiều người càng tốt, em nghĩ mình còn phải thuyết phục mọi người bằng chính hiệu 

quả thực tế mà môn học đem lại cho bản th}n. Nghĩa l{ em sẽ nỗ lực sử dụng những 

gì mà môn học trang bị để giải quyết hiệu quả các vấn đề trên thực tế, gặt hái thật 

nhiều th{nh công để minh chứng cho giá trị của môn học. 

Ngoài ra, hiện nay với vai trò là một cán bộ Đo{n, em sẽ đề nghị tổ chức một 
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chuỗi tập huấn cho đoàn viên thanh niên của Trường để sinh viên có cơ hội tiếp cận 

với môn học này. Em tin chẳc chương trình sẽ rất thành công và hữu ích cho các bạn 

trẻ của Trường ta. 

Từ l}u em đ~ rất yêu thích và quan tâm đến lĩnh vực sáng tạo. Trước khi theo 

học khóa học này, bản th}n em đ~ tự tìm kiếm một số sách vở và thông tin về các 

phương ph|p s|ng tạo. Tuy nhiên, chỉ đến khi tham gia khóa học này em mới thực sự 

có một hệ thống kiến thức đầy đủ, bài bản và khoa học về sáng tạo v{ đổi mới. 

Do đó. khi được đích th}n Ban gi|m hiệu thông báo và phân công cho em tham 

gia tổ chức khóa học đầu tiên này ở Trường, bản thân em cảm thấy rất bất ngờ, vui 

sướng và may mắn, thậm chí em còn nghĩ rằng dường như chính số phận đ~ đưa em 

đến với môn học đầy lý thú này, và việc được theo học với Thầy Phan Dũng cũng l{ 

một mối nhân duyên từ kiếp trước. 

 Đinh Thị Thanh Ngọc (thạc sĩ, giảng viên Trường đại học khoa học xã 

hội v{ nh}n văn, ĐHQG Tp.HCM, học khóa 464): 

So với trước khi theo học PPLST do thầy Phan Dũng giảng dạy suốt khóa, tôi đ~ 

thu hoạch được một số điều sau: 

- Hiểu rõ về quy trình giải quyết vấn đề và ra quyết định, vai trò của sự định 

hướng đúng đắn của tư duy s|ng tạo khi giải quyết vấn đề và ra quyết định. 

- Hiểu rõ hơn về các quy luật phát triển hệ thống v{ tính định hướng của các quy 

luật n{y đối với sự phát triển của hệ thống bất kỳ. 

- Hiểu hơn về các thủ thuật sáng tạo, có khả năng nhận diện các thủ thuật đó 

trong đời sống hàng ngày. 

- Có nhiều động lực hơn để nghiên cứu về PPLST và khả năng |p dụng vào nghề 

nghiệp chuyên môn của bản thân. 

- Nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của một người thầy: Một người thầy xuất sắc 

l{ người thầy phải có đam mê với lĩnh vực khoa học mà mình giảng dạy và truyền 

được cảm hứng học tập, nghiên cứu lĩnh vực đó cho người học. 

Khi bước vào khóa học, tôi có đọc được c}u nói: "Người thầy trung bình chỉ biết 

nói. Người thầy giỏi biết giải thích. Người thầy xuất chúng biết minh họa. Người thầy 

vĩ đại biết cách truyền cảm hứng" của William A. Ward v{ đ}y cũng l{ điều tôi cảm 

thấy t}m đắc nhất trong khóa học. Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi được học 

thầy Dũng, được truyền động lực và niềm say mê đối với môn học này từ thầy. Khi 

học, tôi luôn cảm nhận được sự mẫu mực của thầy trong quá trình giảng dạy, bị 
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chinh phục bởi sự uyên bác của thầy trong lĩnh vực PPLST và cảm phục những tình 

cảm sâu sắc của thầy đối với môn khoa học này. Những điều đó đ~ truyền cho tôi và 

các anh chị trong lớp niềm yêu thích đối với môn học, cảm thấy môn học trở nên dễ 

dàng hơn, hứng thú hơn với việc ứng dụng trong đời sống hàng ngày, đồng thời cũng 

khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về trách nhiệm của mình khi đứng trên bục giảng. Dù 

rằng chặng đường từ chỗ có kiến thức đến việc áp dụng như một phần của cuộc sống 

là một khoảng cách lớn, nhưng những xúc cảm dương m{ thầy gây dựng trong tôi sẽ 

l{ động lực giúp tôi duy trì quyết t}m vượt qua khoảng cách lớn ấy. 

Tôi nghĩ trước tiên là tập áp dụng những điều học được vào cuộc sống cá nhân, 

tức là học cách nhìn nhận và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày bằng 

phương ph|p luận sáng tạo, cụ thể là giải quyết các công việc gia đình như sắp xếp 

thời gian cá nhân, sắp xếp không gian sống, mua sắm các vật dụng, xử lí các mâu 

thuẫn trong gia đình... 

Trong công việc, tôi dự định sẽ vận dụng PPLST vào trong các môn học mình 

đang phụ trách bằng cách kết nối các kiến thức của môn học với ngôn ngữ của 

PPLST, ứng dụng một số thủ thuật sáng tạo vào quá trình tổ chức giảng dạy, hướng 

dẫn sinh viên học tập và làm việc theo một quy trình tuân theo các quy luật phát 

triển hệ thống. Bên cạnh đó, với những vấn đề còn tồn tại yếu kém ở đơn vị, tôi sẽ 

phân tích theo ngôn ngữ của PPLST v{ đề xuất một số giải ph|p để cải tiến cho tốt 

hơn. 

Theo tôi, môn học này rất cần phát triển ở nước ta, bởi trong thời đại thông tin, 

thì sáng tạo là nguồn tài nguyên giá trị nhất để phát triển kinh tế - xã hội. Nước ta 

muốn tiến nhanh, phát triển bền vững và theo kịp c|c nước thì phải đầu tư v{o ph|t 

huy chất xám và nguồn lực con người, mà PPLTS là công cụ định hướng hết sức hiệu 

quả. Tất cả mọi người từ thanh thiếu niên đến người lao động ở mọi lĩnh vực ngành 

nghề, các cấp cán bộ quản lý đều cần học môn này. 

 Thông tin chiêu sinh khóa học PPLST được gửi đến cho toàn thể giảng viên, cán 

bộ trong Trường, nhờ đó m{ tôi nhận được thông tin chiêu sinh khóa học đặc biệt 

này. 

Tôi biết đến khóa học PPLST từ lúc còn là sinh viên bởi đ~ từng được học môn 

n{y trong chương trình đại học (thời lượng 30 tiết), tôi biết đ}y l{ một môn học rất 

hữu ích, cấp tiến và lại thuộc dạng "quý hiếm". Bản th}n tôi sau khi ra trường cũng 

đ~ tự đăng ký đi học một khóa tại Trung tâm TSK tại Trường đại học khoa học tự 

nhiên. Tôi cảm thấy rất thích khóa học nhưng vấn đề là sau thời gian học ở Trung 

tâm, có nhiều điều tôi vẫn chưa hiểu cặn kẽ v{ chưa biết cách áp dụng vào cuộc sống. 
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Khi nghe thông b|o chiêu sinh, được biết khóa học kéo dài 120 tiết (tức l{ được học 

kỹ hơn so với khóa học ở Trung t}m) v{ được chính thầy Phan Dũng dạy, đồng thời 

lại được miễn phí học phí cho giảng viên trong Trường nên tôi quyết định theo học. 

Tôi nghĩ đ}y l{ khóa học đặc biệt và giá trị vì chúng tôi được học từ chính thầy Phan 

Dũng, người đ~ mang PPLST về Việt Nam và nghiên cứu về PPLST từ mấy chục năm 

qua. 

 Nguyễn Anh Thường (tiến sĩ, giảng viên, Trường đại học khoa học xã hội 

v{ nh}n văn, ĐHQG Tp.HCM, học khóa 464): 

Thú thật, trước đ}y hơn 10 năm tôi đ~ biết đến môn học n{y, đ~ tìm đến tận 

Trung tâm TSK ở Trường đại học khoa học tự nhiên v{ đ~ học chui được một buổi và 

mua được cuốn gi|o trình “Phương ph|p luận sáng tạo khoa học-kỹ thuật”. Tôi đ~ 

đọc đi đọc lại rất nhiều lần cuốn giáo trình này, mặc dù không hiểu được nhiều 

nhưng mỗi lần đọc, tôi rất thích và có nhiều “xúc cảm dương”, nhất l{ đọc phần phụ 

lục viết về người sáng lập môn học n{y v{ người miệt mài không quản ngại khó khăn 

để đi rao giảng, truyền bá khoa học này cả mấy mươi năm qua nhưng kết quả vẫn 

chưa tương xứng với bao công sức mà thầy Phan Dũng đ~ bỏ ra. Có lẽ thầy cũng như 

Khổng Tử “Mỏi cả gối, sói cả đầu đi rao giảng, thuyết phục khắp nơi nhưng đạo của 

ông rao giảng vẫn không được thực hiện như mong muốn, và cuối đời ông đ~ phải 

thốt lên, ta đ~ l{m hết sức nhưng Đạo ta truyền giảng có thực hiện được hay không 

là do trời! 

Nhiều năm qua tôi vẫn mơ ước, có ng{y n{o đó phải đi đăng ký học cho bằng 

được một khóa “Phương ph|p luận sáng tạo”, nhưng do nhiều lý do khác nhau, và 

bây giờ mới hiểu lý do lớn nhất là do sức ì tâm lý của chính mình, nên hơn 10 năm 

qua vẫn chưa đi học. Nhưng gần đ}y, thật may mắn, đúng l{ “mơ được, ước thấy”, 

thầy Phan Dũng chuyển về làm việc ở Trường đại học khoa học xã hội v{ nh}n văn, 

Trường mở lớp đ{o tạo giảng viên Phương ph|p luận sáng tạo v{ đổi mới, được 

chính thầy Phan Dũng đứng lớp trọn khóa 120 tiết. Tôi nghĩ rằng tôi đ~ có duyên v{ 

may mắn được học môn học này, vì môn học đ~ mang lại rất nhiều cái mới và ích lợi 

cho tôi: cụ thể l{ tôi đ~ hiểu và nhận thức được tính ì t}m lý đ~ t|c động rất lớn đến 

mọi quyết định của con người, thậm chí cả dân tộc, cả xã hội. Tôi cũng hiểu được vì 

sao người Việt Nam chúng ta hay ra nhiều quyết định nhưng sau đó phải trả giá, phải 

làm lại, phải phá bỏ, phải giải quyết hậu quả… vì hầu như đến nay chúng ta vẫn sử 

dụng phương ph|p h{ng ng{n đời mà ông, bà ta vẫn sử dụng, đó l{ “thử v{ sai”, 

thiếu cơ chế định hướng. Tôi cũng biết và vận dụng được các loại mâu thuẫn để giải 

thích và khởi đầu ứng dụng để ra quyết định giải một số bài toán trong cuộc sống. 

Tôi cũng rất thích v{ đ~ vận dụng được ít nhiều nội dung của bài học “Hệ thống v{ tư 
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duy hệ thống”, đặc biệt “m{n hình 9 hệ” giúp tôi có c|i nhìn đầy đủ hơn, to{n diện 

hơn khi giải thích vấn đề cũng như khi ra quyết định giải quyết vấn đề. Tôi cũng rất 

t}m đắc với 40 thủ thuật sáng tạo, hiểu được các thủ thuật này có thể ứng dụng nó 

một cách rộng rãi, phổ biến trong cuộc sống, nhất là nguyên tắc “tự phục vụ”. Tôi 

cũng học được c|c phương ph|p tích cực hóa tư duy, mặc dù nó không có cơ chế định 

hướng cho lời giải một c|ch rõ r{ng nhưng nó giúp chúng ta có được rất nhiều ý 

tưởng sáng tạo. Tôi cũng hiểu và vận dụng được phần nào vào cuộc sống “c|c quy 

luật phát triển hệ thống”, trong đó tôi rất thích và rất thường xuyên vận dụng “quy 

luật về tính tương hợp”. 

Tóm lại, tôi đ~ học được rất nhiều cái mới và bổ ích, những gì tôi học được từ 

môn học n{y đ~ t|c động đến cuộc sống của tôi khá nhiều và khá tích cực. Trong 

những nội dung m{ tôi t}m đắc trên đ}y, thì nội dung của b{i “Hệ thống v{ tư duy hệ 

thống”, “40 thủ thuật sáng tạo” v{ “C|c quy luật phát triển hệ thống” l{ những nội 

dung t}m đắc nhất v{ thường xuyên vận dụng nhất. 

 Tôi đ~ vận dụng kiến thức đ~ học cho chính tôi và cho những người th}n cũng 

như sinh viên của tôi. Với chính tôi thì thường xuyên vận dụng tri thức của môn học 

để soạn bài giảng, giảng bài và cả nấu nướng, l{m vườn, chăn nuôi nữa đó. 

Với người thân, vốn là thế n{y, tôi chưa có vợ con gì, nhưng tôi không phải sống 

độc th}n, vì trong nh{ lúc n{o cũng có bốn hoặc năm đứa cháu từ ngo{i quê v{o đi 

học hoặc đi l{m, thường tá túc ở nhà tôi, và tôi có một trang trại nhỏ nhỏ nhưng 

cũng có nhiều con, nhiều cây phải chăm sóc h{ng ng{y. Tôi thường phân công mỗi 

cháu mỗi việc cụ thể và gần như ch|u n{o cũng từng được tôi vận dụng “Phương 

pháp luận sáng tạo” để giảng giải v{ hướng dẫn các cháu làm tốt công việc của mình 

một cách sáng tạo và có kết quả tốt nhất. Từ đó khu vườn ng{y c{ng đẹp hơn v{ mọi 

thứ có vẻ hợp lý hơn… Đối với sinh viên tôi cũng vận dụng một cách linh hoạt tri thức 

của môn “Phương ph|p luận sáng tạo” để giảng giải cho các em. 

Theo tôi môn học này rất cần được phổ biến rộng rãi vì nó rất thiết thực. Mọi 

người cần phải học, kể cả trẻ em. Lứa tuổi bắt đầu theo tôi từ lớp 1, nhưng nội dung 

đơn giản hơn, không lý thuyết mà chủ yếu thực hành sáng tạo. Bước đầu nên mua 

hẳn một kênh truyền hình “S|ng tạo và cuộc sống” để phổ biến nhanh những kiến 

thức sơ đẳng, phổ thông về sáng tạo và tiếp tục đ{o tạo đội ngũ giảng viên, giáo viên 

sáng tạo cho c|c trường, cho các tỉnh… 
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Bản thu hoạch của Nguyễn Viết Đệ (cán bộ quản lý, Tập đo{n chăn nuôi CP, học 

khóa 461): 

Trước khi được học TRIZ 

Tôi vẫn cứ nghĩ rằng 

Sáng tạo phải l{ người 

Có kiến thức uyên bác 

Như c|c vị gi|o sư 

Anh kỹ sư kinh nghiệm 

Nhưng không phải như thế 

Sáng tạo của toàn dân 

Trong suy nghĩ việc mần (làm) 

Mới l{ điều quan trọng 

Sáng tạo từ công sở 

Cho đến việc gia đình 

Sáng tạo từ morning 

Cho đến khi đi ngủ 

Sáng tạo là tính mới 

Tính lợi ích kèm theo 

Nhưng lợi ích theo nào 

Phải xem phạm vi nhé 

Nếu áp dụng ra ngoài 

Coi chừng là tai hại 

Còn trong việc giải quết 

Vấn đề này, nọ, kia 

Giảm bớt thử và sai 

Tránh tính ì tâm lý 

Còn ở trong cuộc sống 

Ai cũng có nhu cầu 

Để thỏa mãn nhu cầu 

Cần tìm cách h{nh động 

Nhưng h{nh động phụ thuộc 

Vào xúc cảm, thói quen 

Nếu tư duy nằm ngoài 

Chuỗi nhu cầu-h{nh động 

Nên để h{nh động đúng 

Cần phải pass tư duy 

Để uốn nắn đường đi, 

Điều khiển dòng xúc cảm 

Còn để cho bảo đảm 

Việc hệ tốt đẹp hơn 

Chúng ta phải quan tâm 

Đến màn hình 9 hệ 

Sự việc nhiều lúc tệ 

Bởi do góc độ nhìn 

Nhưng nếu có niềm tin 

Góc nhìn đổi chiều khác 

Để trở nên uyên bác 

Cần nhạy bén tư duy 

Cũng cần phải duy trì 

Tầm nhìn v{ tưởng tượng 

Để đất nước thịnh vượng 

Nên dạy TRIZ phổ thông 

Để cả trên c|nh đồng 

Nông d}n cũng s|ng tạo 
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TRIZ THƠ 

Kính tặng thầy Phan Dũng v{ c|c đồng nghiệp khóa 475, Công ty vàng bạc đ| 

quý Phú Nhuận (PNJ) 

Hôm nay học được môn này 

Phương ph|p s|ng tạo rất hay, tuyệt vời 

Trước đ}y gặp khó than Trời 

Bây giờ mọi thứ đều chơi dễ dàng 

Phạm vi áp dụng rõ ràng 

Phát hiện tính mới ngày càng nhiều thêm 

Vấn đề giải quyết ấm êm 

Nhờ có TRIZ ta thêm vững vàng 

H{nh động hiệu quả đ{ng ho{ng 

Hợp với quy luật ta càng thắng to 

“Thử v{ sai” trước rõ lo 

Không có định hướng biết dò sao đ}y? 

Bắt đầu hệ thống được xây 

Để cùng loại bỏ đ|m m}y tính ì 

Trước đ}y hỏi hệ là gì 

Bây giờ mới biết các thì chẳng sai 

Quá khứ, hiện tại, tương lai 

Màn hình chín hệ bật ngay xem liền 

Không phải lúc n{o cũng tiền 

Nhớ điều 19 ưu tiên môi trường 

Thủ thuật giúp có con đường 

S|u bước quyết định thông thường ra ngay 

Lời giải bài toán rất hay 

Từ nghìn ý tưởng có ngay trong đầu 

Bây giờ dẫu có đi đ}u 

Cũng luôn |p dụng thật s}u v{o đời 

Tưởng tượng kết quả gọi mời 

Xúc cảm tăng vọt, nói thời làm nhanh 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17/06/2016 

Phạm Anh Tuấn (trưởng phòng đ{o tạo, Công ty PNJ) 
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Lời mở đầu 

 

Tại sao lại lao đầu vào TRIZ? 

Thừa tiền hay nhàn rỗi tuổi xanh? 

Tôi phân bua nói rõ ngọn ngành 

Học TRIZ bởi là vì tôi thích. 

 

Tôi mơ ước l{ người dạỵ TRIZ 

 Mang TRIZ đi khắp chốn thế gian 

Đưa TRIZ về với các bản làng 

Làm mọi việc theo phương ph|p mới 

 

TRIZ Việt sẽ vươn tầm thế giới 

Sánh ngang cùng Nhật-Mỹ-Pháp-Anh 

Đưa nước ta vững bước trưởng thành 

Tàu sáng tạo thẳng đường tiến tới 

 

Ước mơ đó có xa vời vợi? 

Không xa đ}u c|c bạn tôi ơi! 

TRIZ đang l{ xu thế hợp thời 

Hãy học để rạng ngời Tổ Quốc. 

 

Chương I: Mở đầu 

 

1.1 Các khái niệm cơ bản 

Phương pháp luận 

Rằng phương ph|p luận là chi? 

Lý thuyết phương ph|p chứ gì bạn ơi 

Nói thế mới đúng nửa thôi 

Hệ thống phương pháp kia thời bỏ đ}u. 

Sáng tạo 

Chính là hoạt động tạo ra 

Bất kể mọi thứ mới và lợi hơn 

Phạm vi áp dụng 

Áp dụng trong đúng phạm vi 
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Ưu-lợi-mạnh-đúng còn gì bằng đ}y 

Ra ngoài tai hại đến ngay 

Sai, hại, yếu, nhược phen này khó xong. 

Tư duy 

Đó l{ hoạt động nghĩ suy 

Là công cụ giúp ta đi đúng đường 

Từ không đến biết như thường 

Không biết cách tốt đến đường tối ưu. 

Vấn đề 

Chính là tình huống đặt ra 

Biết đường đến chẳng biết qua thế nào 

Biết mục đích ở trên cao 

Nhưng không biết chọn cách nào cho hay. 

Đổi mới 

Cái mới sẽ được tạo nên 

Hệ kia tiếp nhận để thêm đủ đầy 

Ổn định bền vững từ đ}y 

Sao cho hoạt động mỗi ngày tốt hơn 

Phát minh 

Là hoạt động của con người 

Phát hiện đối tượng sẵn ngoài khách quan 

Sáng chế 

Là hoạt động của con người 

Chế tạo cái chẳng sẵn ngoài khách quan 

Các bưóc đánh giá đối tượng có là sáng tạo hay không 

Chọn lấy đối tượng tiền thân 

So s|nh đối tượng với phần bên trên 

Tìm ra tính mới trước tiên 

Trả lời c}u hỏi nó đem lợi gì  

Phạm vi |p dụng l{ chi  

Chiếu theo định nghĩa kiểu gì cũng xong.  

Các bước giải toán 

Ph|t hiện tình huống đặt ra  

Lựa chọn một thứ để l{ ưu tiên  
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Vẽ phổ b{i to|n ra xem  

Ph}n tích, đ|nh gi|, kiếm tìm c|ch hay.  

Công thức cuộc đời 

Tư duy-h{nh động-thói quen 

Tính cách-số phận l{m nên cuộc đời  

Muốn cho số phận chuyển dời  

C|ch tốt nhất phải đổi đời tư duy.  

1.2 Đối tượng, mục đích, ích lợi, ý nghĩa môn PPLST  

 Đối tượng 

Đối tượng nghiên cứu chính l{  

Tư duy s|ng tạo của ta, của mình  

Giải quyết thấu lý đạt tình  

Đưa ra quyết định của mình, của ta.  

 Mục đích 

Trang bị hệ thống kỹ năng  

Và các phương ph|p giảm đi sức ỳ  

Năng suất, hiệu quả ph|t huy  

Tiến tới điều khiển tư duy con người.  

 Ích lợi 

Cuộc đời l{ chuỗi vấn đề  

Vô số quyết định mỗi người phải ra  

Nếu như không thể vượt qua  

Bạn phải trả gi| gấp ba bốn lần  

TRIZ mang lợi ích muôn phần  

Trang bị phương ph|p, lúc cần có ngay  

Tự tin ta chắc trong tay  

Giải quyết công việc sau n{y dễ không.  

Ý nghĩa 

Cuộc đời l{ chốn bể d}u  

Bớt khổ tăng sướng về l}u về d{i.  

Hệ thống gi|o dục nước ta  

Chủ yếu đ{o tạo c|c nh{ chuyên môn  

Vấn đề thuần túy chuyên môn  

Chiếm phần rất nhỏ ở trong cuộc đời.  

Giờ ta đ~ có TRIZ rồi 

Phạm vi rất rộng mọi người nhớ ghi  
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Dù cho thuộc lĩnh vực chi  

TRIZ đ~ giải quyết kiểu gì cũng hay  

Bạn nên ôn luyện h{ng ng{y  

Phòng khi bất trắc trở tay kịp thời.  

Mục tiêu ho{n thiện con người  

Giúp ta cảm thấy cuộc đời thêm hay  

Gi|o trình, hệ thống đủ đầy  

\p dụng sẽ thấy được ngay tức thì  

Đồng thời thôi thúc ta đi  

Gặp khó dùng TRIZ tự tin hơn nhiều. 

Vài nét lịch sử khoa học sáng tạo và PPLST  

Ngay từ thế kỷ thứ ba  

 Tư duy s|ng tạo đ~ ra đời rồi  

Pap-pos trí tuệ s|ng ngời 

Kh|t vọng còn đến m~i ng{y hôm nay  

Về sau cũng có mấy thầy  

Tiếp tục việc n{y rồi bị l~ng quên  

Khoa học kỹ thuật đang lên  

Thấy công việc chẳng gắn liền tầm tay  

S|ng tạo được nhớ lại ngay  

Ph|t triển to{n diện, bề d{y, chiều s}u.  

 

Chương II 

Phương pháp tự nhiên 

2.1 Phương pháp thử và sai 

Định nghĩa 

Suy nghĩ một c|ch tự nhiên  

Việc xong ta chẳng nghĩ thêm l{m gì  

Khiến ta tăng mức độ ỳ  

Chỉ l{ hú họa đôi khi l{m mò.  

2.2 Ưu điểm và nhược điểm  

Ưu điểm 

Ưu điểm của thử v{ sai  

Với b{i to|n nhỏ gi| sai không nhiều 

Còn b{i to|n lớn đa chiều  
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Có thứ trợ giúp cũng nhiều điều hay  

Ưu lớn nhất của c|ch n{y  

Tự nhiên, đơn giản, ai ai cũng dùng.  

Nhược điểm 

Nhược điểm của phép tự nhiên  

Tốn công, mất sức, hại tiền của ta  

Tính ỳ t}m lý hiện ra  

Tiêu chuẩn đ|nh gi| chỉ l{ chủ quan 

Năng suất ý tưởng s{n s{n  

Thiếu tính định hướng thì l{m được chi?  

2.3 Tổng quan các cách tiếp cận trong lĩnh vực PPLST  

Nhược điểm của thử v{ sai  

Ng{y c{ng lộ rõ thì ai tin dùng  

Chỉ l{ phỏng đo|n mông lung  

Không hợp để dùng trong thời đại nay  

Rằng phương ph|p luận rất hay  

Đ~ được trình b{y chi tiết từng li  

Tiếp cận thì có khó gì  

Chỉ l{ chiến thắng tính ỳ của ta  

Một c|ch tiếp cận chính l{  

Thuần túy t}m lý như l{ n~o công  

Nếu m{ t}m lý chưa xong  

Kết hợp kinh nghiệm mấy ông có t{i  

C|ch hay có một không  hai 

L{ TRIZ định hướng một hai đúng liền  

Bao qu|t tất cả khắp miền  

Ph}n tích hình th|i sẽ tìm thấy ngay.  

2.4 Phân loại các mức sáng tạo và các mức khó bài toán  

Nhìn theo tính mới 

Sử dụng ngay c|i đ~ cho  

Lựa chọn ý tưởng trong kho có rồi  

Cải tiến ý tưởng đi thôi 

Đưa ra c|i mới c|i tôi của mình  

Đưa ra nguyên lý thuận tình 

Thì hệ thống mới hiện hình ngay thôi.  

Nhìn theo số lượng phép thử  
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Cấp độ từ một đến năm  

Tổng số phép thử sẽ tăng hơn nhiều  

Lúc đầu thắng lợi bao nhiêu  

Sau ta c{ng gặp những điều khó khăn.  

Nhìn theo sử dụng kiến thức  

Sử dụng kiến thức của nghề  

Ngay nơi b{i to|n vấn đề nảy sinh  

Nếu m{ không hợp tình hình  

Ta dùng kiến thức của ng{nh chuyên môn  

Sử dụng kiến thức chuyên môn  

Khoa học cơ sở bảo tồn xem sao.  

Không cơ sở, có l{m sao  

Chỉ cần sử dụng thế n{o cho hay  

Tổng hợp kiến thức trong tay  

Khoa học kết hợp phen n{y thắng to.  

Nhìn theo tính ích lợi  

Ở mức s|ng tạo c{ng cao  

Thì tính ích lợi thu v{o c{ng tăng  

C|c s|ng tạo ở mức năm  

Tạo bước ngoặt lớn gấp trăm ng{n lần  

Nhìn theo số lượng người tham gia  

Nhìn theo số lượng tham gia  

Mức khó c{ng lớn, số người c{ng đông.  

Nhìn theo thời thời gian để giải bài toán  

Mức khó b{i to|n c{ng cao  

Thời lượng giải to|n lúc n{o cũng hơn  

Mức một thì giải nhanh hơn  

Mức năm đôi lúc mất hơn đời người.  

Nhìn theo chi phí 

Trông theo chi phí ra liền  

Mức khó c{ng lớn, mức tiền c{ng cao.  

Nhìn theo lợi nhuận 

Ở mức s|ng tạo c{ng cao  

Lợi nhuận bỏ túi đ|ng bao nhiêu tiền  

M{ đ}u có dễ đến liền 

L{m m~i m{ chẳng thấy tiền  nằm đ}u 
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2.5 Ý tưởng cơ bản của TRIZ 

Khoa học nhằm ph|t hiện ra  

C|c quy luật để người ta tin dùng  

S|ng tạo cũng thuộc c|i chung  

Tìm ra quy luật để cùng ph|t huy  

Đi tìm s|ng tạo kiểu chi  

Tìm quy luật ph|t triển thì xong ngay.  

C|i sự ph|t triển thế n{y  

C|c con vật cũng ng{y ng{y “ph|t minh”  

Khi người ra nhập qu| trình  

Ngộ nhận chỉ mình có được tư duy  

Mấy nh{ nghiên cứu khắc ghi  

Tìm tâm, sinh lý có gì là sai 

Giờ đ}y quan điểm chia hai  

Quy luật s|ng tạo lấy ai chỉ giùm.  

Quy luật ph|t triển cần dùng  

Cho có ý thức để cùng tư duy  

Tạo ra cơ chế hướng đi  

N}ng cao hiệu quả còn gì bằng đ}y 

Thử v{ sai sẽ loại ngay  

Đưa b{i to|n xuống mức n{y dễ hơn.  

Lịch sử x~ hội lo{i người  

Ta không ho{n thiện hơn thời tổ tiên  

L{ do lao động m{ nên  

Cũng nhờ công cụ tạo nên bất ngờ  

Chúng được s|ng chế ra nhờ  

Kh|ch quan chứ chẳng phải chờ t}m-sinh 

Kh|ch quan thuận lý vẹn tình  

Hiệu quả cho mình ắt sẽ phải cao.  

Nói thế không phải lúc n{o  

Tâm-sinh lý cũng vứt v{o chỗ không  

Đôi khi nó cũng góp phần  

Kéo phương ph|p luận lại gần bên ta  

Hay l{ còn giúp nhận ra  

Cơ sở t}m lý để m{ tư duy  

Sao cho thật kh|ch quan đi 
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Chứ không chi phối bởi vì chủ quan.  

Gặp khó ở mức độ cao  

Phương ph|p thay đổi được bao tình hình  

Thời gian rút ngắn trung bình  

Số lượng chi phí của mình giảm đi  

Lợi nhuận sẽ đến tức thì  

Ph}n phổi sẽ được thực thi công bằng.  

 

Chương III 

Một số kiến thức khoa học cơ sở 
3.1 Từ nhu cầu đến hành động và ngược lại  

Nhu cầu 

Nhu cầu của c|c c| nh}n  

L{ cơ nguyên để hiện th}n vấn đề  

Người ta kh|t vọng tr{n trề  

L{m số vấn đề chẳng thấy giảm đi  

Giật mình ta h~y nghĩ suy  

Nguồn gốc h{nh động kia thì ở đ}u  

Sâu xa cũng bởi nhu cầu 

Thỏa m~n ban đầu c|i ý của ta  

Tùy theo sở thích mỗi nh{  

Mức độ đòi hỏi sẽ l{ kh|c nhau  

C|i n{o mong muốn cao s}u  

Cấp b|ch ta h~y mau mau đi l{m  

Có nhiều h{nh động kh|c nhau  

Cũng để đ|p ứng nhu cầu m{ thôi  

Hay l{ có sự đổi ngôi  

H{nh động một  nhu cầu mười thì sao  

Còn môi trường t|c động v{o  

Đa dạng thế n{o ai biết được đ}u.  

Ba nhóm nhu cầu 

Nhu cầu sinh học chính l{  

Ăn, uống, ngủ, nghỉ, dưỡng gi{ mai sau  

Để ta tồn tại được l}u  

Như mọi sinh vật trong bầu thiên nhiên  
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Nhu cầu x~ hội trước tiên  

Là có địa vị ở trên cộng đồng  

Kính trọng yêu mến trong lòng  

Quan t}m chia sẻ để không thụt lùi  

Cao sang với địa vị rồi  

Người ta nhận thức để đòi thông minh  

Trả lời c}u hỏi nảy sinh  

Để hiểu thế giới,hiểu mình,hiểu ta.  

Xúc cảm âm, dương  

Nếu không thỏa m~n bản thân 

Thì xúc cảm }m sẽ được hình th{nh  

Để ta nắm rõ ngọn ng{nh  

Cản bước qu}n h{nh đến chỗ vừa đi  

Nhu cầu thỏa m~n rồi thì  

Xúc cảm dương sẽ tội gì không ra  

Nó còn thúc đẩy chúng ta  

H{nh động tương tự như l{ vừa xong. 

Âm-dương tốt xấu hay không 

Phải xem ho{n cảnh mới mong trả lời. 

Kết luận 

Nói chung h{nh động c| nh}n  

L{ do mong muốn bản th}n của mình  

Cũng còn phụ thuộc tình hình  

Phải nắm yếu tố để mình liệu xem  

Tư duy thực sự đi kèm  

Khi vấn đề ấy được đem ra b{n  

Chỉ l{ mắt xích trung gian  

Không phải nguồn gốc việc l{m của ta  

Khả năng giờ mới hiện ra  

Điều khiển mọi thứ như l{ thói quen.  

3.2 Mô hình biến đổi thông tin thành tri thức của quá trình suy nghĩ 
giải quyết vấn đề và ra quyết định 

Tri thức l{ những thông tin 

Ích lợi ý nghĩa với người chủ nh}n 

Nhưng còn thiếu tính kh|ch quan 

Phụ thuộc người chủ tiềm t{ng s}u nông 
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Tìm ra ích lợi được không? 

Khả năng đạt đến th{nh công mức n{o?  

Người thì tin tức dồi d{o  

Kẻ đói tri thức tổn hao th}n gầy  

Từ xưa cho đến hôm nay  

Biến đổi tri thức ng{y ng{y diễn ra  

Bên trong bộ óc của ta 

Không phải m|y móc đ}u m{ bạn ơi!  

B{i to|n suy đến cuối cùng  

L{ lời ph|t biểu, l{ thùng thông tin  

Qu| trình giải quyết đi tìm  

Chỉ l{ biến đổi thông tin thôi m{  

Thông tin b{i to|n đưa ra  

Biến th{nh lời giải m{ ta cần tìm.  

Thời đại kinh tế thị trường 

G}y nên xung đột trên đường tiến lên  

Giải quyết nút thắt cổ chai  

Mở ra thời đại ng{y mai s|ng ngời  

Thông tin giờ đ~ lỗi thời  

S|ng tạo- đổi mới lên đời rất nhanh  

M|y tính v{ n~o của ta  

Có rất nhiều điểm tưởng l{ giống nhau  

Nhưng m{ có phải thế đ}u  

Rất nhiều đối lập kh|c nhau một trời  

M|y tính thì cứ lên đời  

Con người ta lại chuyển dời t}m, sinh  

Phải nắm cho rõ tình hình  

Suy nghĩ theo đúng lộ trình tương lai.  

3.3 Các yếu tố và quá trình tâm lý trong tư duy sáng tạo  

Trí nhớ 

Trí nhớ như chiếc “ổ ghi”  

Lưu trữ, t|i hiện những gì đ~ qua  

Đ|nh v{o suy nghĩ của ta  

Ảnh hưởng tốt xấu sẽ l{ kh|c nhau  

So với m|y tính từ l}u  

Những gì đọng lại trong đầu kém hơn  
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Phản |nh thiếu sót thông tin  

Mức độ chính x|c chẳng tin cậy bằng  

Nếu m{ dùng đúng chức năng  

Lợi ích đem lại sẽ tăng lên nhiều 

Chẳng cần phải nhớ bao nhiêu  

Ta vẫn nhận dạng mọi điều không sai.  

Các mức độ hiểu  

Định nghĩa đối tượng l{ chi  

Ít ra phải biết ước quy thế n{o  

Thế còn ngữ ph|p thì sao  

Liên kết định nghĩa như n{o cho chăng  

Chỉ ra hết c|c khả năng  

Để xem c|i nghĩa nó mang l{ gì  

Đặt trong b{i to|n so bì  

Gi| trị lợi ích có gì cho ta  

Kèm theo cảm xúc để m{  

Thúc đẩy h{nh động tạo ra bất ngờ.  

Ngôn ngữ 

Chao ôi ngữ ph|p nước ta  

Những “bẫy ngôn ngữ” thật l{ th}m s}u  

Nhiều từ mang nghĩa giống nhau  

Một từ nhiều nghĩa biết đ}u m{ lần  

Có từ thuộc loại nghĩa gần  

Có từ đồng nghĩa khó ph}n rạch ròi  

Rất nhiều loại nghĩa kh|c nhau  

Đen-bóng, hẹp-rộng, nông-s}u, nổi-chìm 

Đôi khi nghĩa cũng khó tìm  

Do người sử dụng không kìm chủ quan  

Việc hiểu nghĩa sẽ gian nan  

Môi trường t|c động vô v{n khó khăn  

Sử dụng cho đúng chức năng  

Hiệu quả ngôn ngữ sẽ tăng lên nhiều.  

Ký hiệu 

Muốn cho suy nghĩ gọn g{ng  

Chuyển th{nh ký hiệu rồi mang v{o đầu  

Để cho hiệu quả bền l}u  
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Ta cần c}n nhắc trước sau hợp tình  

Chọn lấy ký hiệu cho mình  

Tr|nh được hậu quả ph|t sinh sau n{y.  

Hình vẽ 

Trong suốt qu| trình tư duy  

Chỗ n{o có thể tức thì vẽ ngay  

Thông tin ta có hôm nay 

Chín phần tiếp nhận từ trong môi trường  

Thông qua cửa sổ t}m hồn  

C|c gi|c quan kh|c kém hơn rất nhiều  

Tiếp thu đầy đủ mọi điều  

Xử lý cùng lúc đa chiều thông tin. 

Tính nhạy bén của tư duy  

L{ khả năng ph|t hiện ra  

Thông tin gi| trị để ta tin dùng  

Vai trò quan trọng vô cùng  

Của việc biến đổi bên trong n~o người  

Phương ph|p luận thật tuyệt vời  

L{m tính nhạy bén con người cao hơn  

Cung cấp sẵn những thông tin 

Để khi cần đến khỏi tìm đ}u đ}u.  

Liên tưởng  

Ai m{ không nghĩ gần xa  

Ai chẳng liên tưởng thêm hoa l| c{nh  

Đang khi ý nghĩ hình th{nh  

Ta thử liên tưởng sang ng{nh kh|c đi  

Nếu dùng trong đúng phạm vi  

Thì sự s|ng tạo có chi s|nh bằng.  

Linh tính  

Suy nghĩ l{ cả qu| trình  

Ý, tiềm, vô thức khép mình tham gia  

Hiểu theo nghĩa rộng m{ ra  

Nhờ gi|o dục, ý thức ta hình th{nh  

Vô-tiềm chưa rõ ngọn ng{nh  

Tham gia thực h{nh ta chẳng biết chi  

C|c ý tưởng được ph|t đi  



 Chương VII: Một số việc làm liên quan đến xây dựng những người hạnh 
phúc ở Việt Nam và một số kết quả 

 

 

681 

Gọi l{ linh tính có gì l{ sai.  

 

Một số lời khuyên về linh tính 

Ta không nên ngộ nhận rằng  

Linh tính m|ch bảo đúng tăng lên nhiều  

Thu thập ý tưởng đa chiều  

Số lượng c{ng nhiều lời giải c{ng hay  

Suy nghĩ thông tho|ng mỗi ng{y  

Linh tính sau n{y m|ch bảo nhiều hơn.  

Trí tưởng tượng  

Vẽ ra trong óc của mình  

Đo|n trước tình hình đối tượng ng{y mai  

Dù cho l{ đúng hay sai  

Dù cho tiếp nhận đúng b{i hay chưa  

Trí tưởng tượng sẽ không thừa  

Vì ta nghĩ trước khi đưa ra l{m.  

Các nghịch lý liên quan đến trí tưởng tượng  

Tưởng tượng quan trọng biết bao  

Sao ta để nó đi v{o  lãng quên 

Qu~ng đời s|ng tạo đi lên  

L{ lúc tưởng tượng ở trên tụt dần  

Số lượng tăng gấp ng{n lần  

Nhưng trí tưởng tượng muôn phần thua xa.  

Các lời khuyên về tìm thông tin ý tưởng  

Tìm trong lời giải những b{i  

Tương tự so với c|c b{i đ~ cho  

Hay l{ kiếm ở trong kho 

Chủ đạo b{i to|n đ~ cho ban đầu.  

3.4 Tính ỳ tâm lý  

Định nghĩa  

Hoạt động t}m lý con người  

Cố gắng giữ lại những gì đ~ qua  

Chống lại chuyển biến của ta  

Giữ nguyên trạng th|i như l{ khi xưa.  

Tính ỳ tâm lý thừa 

Tính ỳ t}m lý dư thừa  
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Do ta phòng ngừa vượt qu| phạm vi  

Để cho khắc phục tính ỳ  

Cần phải lưu ý phạm vi hợp tình  

Nếu m{ thay đổi ngoại sinh 

Phải xem còn lợi cho mình hay không  

Thấy rằng suy nghĩ mất công  

Ta cần thay đổi để mong chuyển dời.  

Tính ỳ tâm lý thiếu 

Khi ta thấy ức chế rồi  

Thật khó để kiếm một lời giải hay  

Tính ỳ thiếu hiện ra ngay  

Mất đi mấy nghĩa dở, hay khó lường  

Để khắc phục dễ như thường  

L{m cho số nghĩa c{ng nhiều c{ng hay  

Tính ỳ tâm lý tự ti, rụt rè  

Rụt rè v{ qu| tự ti  

Cũng l{ một loại tính ỳ của ta  

Thất bại nhiều qu| đ}y m{  

Môi trường chỉ trích g}y ra dập vùi  

Vì cầu to{n qu| m{ thôi  

Vì thiếu khuyến khích để rồi tự ti  

Để m{ khắc phục tính ỳ  

Nguyên nh}n trên phải xóa đi sạch l{u  

Giữ cho thoải m|i c|i đầu  

Tự do thỏa m~n nhu cầu bản th}n.  

3.5 Phép biện chứng và tư duy biện chứng  

Cơ sở của TRIZ chính l{  

C|c phép biện chứng m{ ta hay dùng  

Dựa trên sự ph|t triển chung  

Ứng dụng rộng r~i để cùng ph|t huy  

Ba quy luật ph|t triển thì  

So với triết học có gì kh|c đ}u  

Phủ định-phủ định đứng đầu  

Lượng chất biến đổi xếp sau một lần  

Đấu tranh, thống nhất xa gần 

Giữa mặt đối lập c|c phần với nhau  
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Khi m{ m}u thuẫn nảy sinh  

L{ lúc b{i to|n hiện hình đố ta  

Qu| trình giải quyết chính l{   

Xử lý m}u thuẫn cho ra vấn đề  

Đưa ra quyết định chỉnh tề  

Để hệ thống nhất mọi bề với nhau  

Tư duy biện chứng của ta  

Phát hiện v{ giải quyết xong vấn đề  

TRIZ mang hy vọng tr{n trề  

L{ công cụ khiến vấn đề tiêu tan.  

3.6 Các loại mâu thuẫn trong giải quyết vấn đề và ra quyết định.  

Mâu thuẫn hành chính (MH)  

M}u thuẫn h{nh chính của ta  

Biết rõ mục đích, biết l{ l{m sao?  

C|i đích treo ở trên cao 

Loay hoay chẳng có c|ch n{o với lên  

Chỉ l{ m}u thuẫn đầu tiên  

Chỉ l{ bề nổi, tương đương vấn đề.  

Mâu thuẫn kỹ thuật (MK)  

M}u thuẫn kỹ thuật MK 

So với MH thì l{ s}u hơn  

Mặt A n{y có tốt lên 

Mặt B kia sẽ giảm đi mấy phần  

Hay B có tốt v{i lần  

Thì A sẽ phải mấy ph}n thụt lùi.  

Lưu ý về MK 

Khi biết mặt tốt ra sao  

Ta cần tìm hiểu mặt n{o xấu đi  

Xấu-thiệt chấp nhận được thì  

Sử dụng c|c c|ch l{m gì đ~ quen  

Nếu m{ nhận thấy không nên  

Phải tìm c|ch mới êm đềm cả hai  

Mâu thuẫn vật lý (ML)  

ML thật sự hiểm, s}u 

Yếu huyệt cốt lõi phải cần nhìn ra  

Mặt n{y lợi ích chưng ra  
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Mặt kia cũng chẳng khiến ta thiệt thòi  

B{i to|n ta giải được rồi  

Còn mặt đối lập cứ ngồi c~i nhau  

Giải ML khó gì đ}u  

Bắt mặt đối lập trước sau một lòng.  

3.7 Hệ thống và tư duy hệ thống  

Hệ thống 

Yếu tố liên kết với nhau  

Biến th{nh tập hợp trước sau một lòng  

Có những tính chất nảy sinh  

Không thể quy được cho từng hệ con.  

Các lưu ý về hệ thống  

C|c yếu tố được hiểu l{  

Phần của hệ thống chia ra bất th{nh.  

Yếu tố trao đổi thực h{nh  

C|c mối liên kết ngọn ng{nh từ đ}y  

Khi chưa chìa khóa trao tay  

Tùy trường hợp sẽ đổi ngay vai trò  

Hệ thống b{i to|n đ~ cho  

Thay đổi về chất theo chiều gia tăng  

Mục đích, tính chất, chức năng  

Trả lời c}u hỏi hệ sinh l{m gì?  

Người giải ta h~y nhớ ghi  

Ph|t triển hệ thống giữ gìn mai sau 

Đổi mới thì có gì đ}u  

L{m cho c|c hệ đẹp gi{u hơn xưa  

Hệ thống kh|i qu|t hóa cao  

Không phụ thuộc v{o lĩnh vực chuyên môn  

Ph| vỡ r{o cản chuyên môn  

Suy nghĩ chung được bảo tồn giống nhau  

Thông số, dấu hiệu của ta  

Trạng th|i hệ thống chính l{ ở đ}y 

Một yếu tố có đổi thay  

Biến hệ thống n{y th{nh hệ thống kia  

Liên kết tăng theo thời gian  

C|c hệ đều mở gắn, h{n với nhau  
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Để rồi biến động nơi đ}u  

Lan tỏa hệ thống trước sau, xa gần  

Khi giải to|n ta cũng cần  

Chọn lấy mặt tốt loại phần khó khăn  

Hệ thống ph|t triển gia tăng  

Do từng yếu tố chức năng rạch ròi  

Phải luôn lưu ý tìm tòi  

Để liên kết đóng góp nhiều cho ta  

Thay đổi yếu tố đề ra  

Thay đổi liên kết để m{ đi lên  

C}n nhắc c|c hệ dưới trên  

Tạo thang hệ thống xuống lên dễ d{ng  

Hệ thống đổi theo thời gian 

Thay đổi c|i gốc để mang lợi gì  

Còn hệ thống phức tạp thì  

Chia ra xem xét riêng từng chức năng  

Thời gian, chiều xét, bậc thang  

Tạo nên hệ thống không gian bao trùm  

Mỗi b{i có hệ thống riêng  

Hệ thống-b{i to|n gắn liền với nhau  

Qu| trình c}n nhắc trước sau 

Tư duy hệ thống dễ đ}u m{ th{nh  

Muốn b{i to|n rõ ngọn ng{nh  

M{n hình chín hệ r{nh r{nh đấy thôi  

Nếu thấy quan trọng thế rồi  

Muốn được đổi đời thì h~y tư duy  

Chớ “khinh” b{i to|n mini  

Khuynh hướng ph|t triển dù gì vẫn tăng  

Lời giải chìa khóa vạn năng  

Tốt cho chín hệ mới mong ho{n th{nh  

Quy luật ph|t triển song h{nh  

Biết rõ ngọn ng{nh định hướng d{i l}u  

Không chỉ giải to|n thôi đ}u  

Còn giúp thay đổi c|i đầu của ta  

Lợi ích thiết thực đến ngay  

\p dụng h{ng ng{y nó sẽ tốt lên.  
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3.8 Tính ỳ hệ thống  

Hệ thống vẫn giữ y nguyên 

Chống lại c|i sự đi lên sau n{y  

Nói không với mọi đổi thay  

Hệ thống giữ lại những ng{y như xưa.  

Lưu ý về tính ỳ hệ thống 

Tính ỳ l{ thứ bất kỳ  

Nếu bị xem nhẹ sẽ trả gi| cao  

Trong khi hệ thống chuyển giao  

Tính ỳ m{ bị nh~ng sao khó thành 

Ai m{ chẳng có tình ỳ  

Nếu đ~ vậy thì ta h~y bao dung  

Cố gắng hướng tới c|i chung  

Gạt đi c|i xấu để cùng ph|t huy  

Muốn cho khắc phục tính ỳ  

Bất cứ việc gì cũng phải kh|ch quan.  

Tính ỳ lợi hại khó ph}n  

Phải tập dần dần th{nh những thói quen  

Cần lưu ý đến thời gian 

Sao cho hợp lý để mang lợi mình  

Giảm tiop ,đổi tình hình  

Trạng th|i của mình phải đổi ngay đi  

Giải ph|p tương tự nhau thì  

H~y chọn c|ch gì thay đổi ít hơn  

Hệ thống đòi hỏi giữ nguyên  

Cần xóa t|c động g}y nên bên ngo{i  

L{m gì cũng phải hợp thời 

Ở trung gian rồi thì h~y chuyển mau  

Chuẩn bị chu đ|o từ đầu  

L{ nguồn dự trữ trước sau vẹn to{n  

Dùng nguồn dự trữ ngập tr{n  

Hạn chế sử dụng cái mang từ ngoài 

Chúng ta thực sự có tài 

Nếu không làm bài phức tạp hóa thêm 

Muốn hệ phát triển vững bền 

Ta cần phải biết dự phòng về sau 
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Những gì lạc hậu từ lâu 

Cần xem xét lại để sau lợi mình 

Hình dung nắm rõ tình hình 

T|c động liên tục quá trình chuyển ngay 

Thời gian ỳ nắm trong tay 

Phải biết kết hợp cho hay mới tài. 

 

 

Chương IV 

Các thủ thuật (nguyên tắc)  

sáng tạo cơ bản 
4.1 Những điều cần lưu ý về hệ thống các thú thuật (nguyên tắc)  sáng 

tạo cơ bản 

Định nghĩa  

Thủ thuật l{ việc tư duy  

Đơn lẻ để chỉ nghĩ suy đúng đường  

 Tính cơ bản của thủ thuật  

Thể hiện ở chỗ giản đơn  

Có tính độc lập lại hay được dùng  

Phù hợp với quy luật chung  

So với nguyên tắc thì cùng một tên  

Vai trò của các thủ thuật trong PPLST  

Như l{ chữ c|i O, A 

Trong kho ngôn ngữ của ta h{ng ng{y  

Tổ hợp nhau lại thấy ngay  

Ý tưởng đột ph| phen n{y hiện ra  

Đời sống thực tế của ta  

Hay dùng tổ hợp hơn l{ lẻ  đơn 

Cách đi tìm các thủ thuật  

So s|nh giữa bạn v{ tôi  

Tìm ra tính mới để rồi tư duy  

Ta ngồi ta h~y nghĩ suy  

Từ tôi sang bạn đường đi thế n{o?  

Cách hiểu lời phát biểu các thủ thuật  

Cần hiểu theo nghĩa rộng ra  
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Kh|i qu|t cộng với trí ta tượng hình  

Chớ nên gò bó thân mình 

Cứng nhắc theo kiểu vẽ hình ch}n dung  

Công dụng của hệ thống các thủ thuật  

Cung cấp hệ thống xét xem  

Kích thích quan s|t tăng thêm tò mò  

Ph}n tích giải ph|p đ~ cho  

Tăng tính nhanh nhạy l{ nhờ tư duy  

Giống nhau thống nhất còn ghi  

Khắc phục tính ỳ t}m lý của ta  

C|c nguồn có sẵn hiện ra  

Đặc biệt chính l{ dự trữ trời ban  

Đưa ra, lựa chọn c|ch l{m  

M}u thuẫn sẽ bị đ|nh tan như thường  

Ph|t ý cải tiến chủ trương  

Dự b|o khuynh hướng vẽ đường tương lai  

Ph|t hiện lựa chọn c|c b{i  

Để ta luyện tập trí t{i tăng lên 

Bản th}n cải tiến trước tiên  

X}y dựng hệ thống gắn liền tư duy.  

4.2 Văn bản phát biểu hệ thống các nguyên tắc sáng tạo cơ bản  

1. Nguyên tắc phân nhỏ  

Một l{ ph}n nhỏ nó ra  

Th{nh c|c đối tượng th|o ra, lắp v{o  

Tăng mức ph}n nhỏ lên cao  

Giải quyết b{i to|n thế n{o cũng xong.  

2. Nguyên tắc tách khỏi  

Thôi thì t|ch khỏi nó ra  

Giữ lại phiền phức chi m{ khổ th}n  

Đem tính cần thiết ra c}n  

T|ch khỏi đối tượng bớt phần rối ren.  

3. Nguyên tắc phẩm chất cục bộ  

Phẩm chất cục bộ xem sao  

Cấu trúc đồng nhất chuyển v{o th{nh không 

Mỗi phần giữ một chức năng  

Đúng điều kiện, hiệu quả tăng tức thì.  
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4. Nguyên tắc phản đối xứng  

H~y dùng phản đối xứng đi  

Giảm bậc của nó có gì khó khăn  

Chuyển từ đối xứng sang không  

Biết đ}u cơ hội th{nh công đến liền.  

5. Nguyên tắc kết hợp 

Đồng nhất kết hợp với nhau  

Đối tượng kế cận trước sau một lòng  

Thời gian khoảng c|ch như không  

Kết hợp giải quyết việc công dễ d{ng.  

6. Nguyên tắc vạn năng  

Sử dụng nguyên tắc vạn năng  

Đối tượng thực hiện chức năng của mình  

Không cần có sự viện minh  

Bài to|n giải quyết một mình cũng xong.  

7. Nguyên tắc chứa trong  

Ô kìa nguyên tắc chứa trong  

Anh n{y lại ở trong lòng anh kia  

Lại thêm đối tượng nữa kìa  

Chuyển động xuyên suốt sớm khuya cậy nhờ.  

8. Nguyên tắc phản trọng lượng  

Thiếu thừa ta phải bù trừ  

Đối tượng có lực, n}ng như bình thường  

Bù trừ tương t|c môi trường  

Lực, thủy, khí động cũng thường th{nh công.  

9. Nguvên tắc gây ứng suất sơ bộ  

Th{ g}y ứng suất trước đi  

Để tr|nh được những điều gì không mong  

G}y trước để đến khi dùng  

Ứng suất ngược lại trong khung của mình. 

10. Nguyên tắc thực hiện sơ bộ  

Nếu cần thì phải đổi ngay  

Không thay hợp lý phen n{y lao đao  

Sắp xếp thuận lợi thế n{o  

Để khi dịch chuyển đỡ bao thời giờ.  

11. Nguyên tắc dự phòng  



Giáo dục và đào tạo: xây dựng những người hạnh phúc 690 

Sử dụng nguyên tắc dự phòng  

Tăng độ tin cậy, để phòng rủi ro  

Chuẩn bị phương |n dự phòng  

B|o động, ứng cứu chẳng lo lắng gì.  

12. Nguyên tắc đẳng thế 

Nguyên tắc đẳng thế thế n{y  

Điều kiện l{m việc phải thay đổi liền  

N}ng lên rồi hạ xuống liền  

Đỡ mất công sức, mất tiền thêm lo.  

13. Nguyên tắc đảo ngược  

Thay vì bài to|n yêu cầu 

Ta l{m ngược lại đối đầu xem sao  

Đứng yên, di động chuyển giao  

Quay đi một góc tạo bao bất ngờ.  

14. Nguyên tắc cầu (tròn) hóa  

Từ thẳng ta biến th{nh cong  

Dùng bi, vòng xoắn, con lăn đa chiều  

Đưa sang chuyển động quay đều  

Lực ly t}m vẽ lên nhiều thành công. 

15. Nguyên tắc linh động  

Cần thay đổi c|c đặc trưng  

Sao cho phù hợp với từng lúc nơi  

Chỉa ra th{nh những phần rời  

Để chúng ho|n đổi chuyển dời cho nhau.  

16. Nguyên tắc giải “thiếu” hoặc “thừa”  

Nếu không trọn vẹn mười ph}n  

Tăng hay giảm thứ ta  cần ngay đi  

Chỉ l{ một chút thôi thì  

B{i to|n kia sẽ có gì dễ hơn.  

17. Nguyên tắc chuyển sang chiều khác  

Khó khăn thì phải đổi chiều  

Chuyển kết cấu một th{nh nhiều tầng cao  

Đặt nghiêng thì có l{m sao  

Chiếu s|ng tới cạnh hoặc v{o mặt sau.  

18. Nguyên tắc sử dụng các dao động cơ học  

Dao động cùng với tăng tần  
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Lại thêm cộng hưởng mười phần đều hay  

Rung |p ta sẵn trong tay  

Siêu âm-trường điện dùng ngay mới th{nh.  

19. Nguyên tắc tác động theo chu kỳ  

Thôi đừng liên tục l{m chi  

Chuyển sang t|c động chu kỳ hơn không 

Có rồi đổi mất chút công  

Dùng thời gian trống tạo xung kh|c liền.  

20. Nguyên tắc liên tục tác động có ích  

Tịnh tiến ta chuyển th{nh quay  

L{m việc liên tục thì hay hơn nhiều  

Trung gian khắc phục sớm chiều  

Vận h{nh không tải l{ điều không nên.  

21. Nguyên tắc vượt nhanh 

Sử dụng nguyên tắc vượt nhanh  

Qua đoạn nguy hiểm để gi{nh điểm cao  

T|c hại suy giảm biết bao  

Hiệu ứng cần thiết thế n{o cũng xong.  

22. Nguyên tắc biến hại thành lợi  

Ta nên dùng các tác nhân 

Biến hại th{nh lợi kiếm phần mau mau  

Có hại kết hợp  với nhau 

Tăng mức có hại cao s}u hết tầm.  

23. Nguyên tắc quan hệ phản hồi  

Thiết lập quan hệ phản hồi  

Nếu đ~ có rồi thì h~y đổi thay  

Đối thay tạo c|i mới ngay  

Biết đ}u công việc lúc n{y dễ hơn.  

24. Nguyên tắc sử dụng trung gian  

Sử dụng nguyên tắc trung gian 

Chớ nên nóng vội dở dang việc mình  

Sao cho thuận lý hợp tình  

Chuyển tiếp công việc để mình nh{n th}n.  

25. Nguyên tắc tự phục vụ  

Sao không phục vụ mình đi  

Phụ trợ, sửa chữa cần gì đến ai  
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Phế liệu, chất thải loại hai  

Năng lượng dùng lại lợi ai hưởng giùm.  

26. Nguyên tắc sao chép (Copy)  

Nếu không thấy tiện lợi gì  

Ta thử dùng bản copy xem n{o   

Đối tượng l{ c|c bản sao  

Quang, hồng, tử ngoại thứ n{o cũng hay.  

27. Nguyên tắc rẻ thay cho đắt  

Nếu ta không có đủ tiền  

Lấy rẻ thay đắt l{m liền nhanh tay  

Ban đầu có thể kém hay 

Biết đ}u sau đối tượng n{y lại hơn.  

28. Nguyên tắc thay thế sơ đồ cơ học  

Dùng ngay }m, nhiệt, điện, quang  

Điện-từ:trường cũng ngang h{ng nhau thôi  

Chuyển ngay mọi thứ hiện thời  

Hợp sắt từ rồi, nó sẽ kh|c ngay.  

29. Nguyên tắc sử dụng các kết cấu  khí và lỏng 

Chuyển từ thể rắn sang hơi  

Hay l{ sang lỏng hợp thời hiện nay  

Hết rồi ta lại nạp ngay  

Khoa học, kĩ thuật thời n{y dễ không.  

30. Nguyên tắc sử dụng vỏ dẻo và màng mỏng  

Rằng mang cả khối l{m chi  

Vỏ dẻo, m{ng mỏng thay đi cho l{nh  

C|ch ly đối tượng xung quanh 

Vỏ dẻo, m{ng mỏng thay nhanh cho rồi.  

31. Nguyên tắc sử dụng các vật liệu nhiều lỗ  

L{m cho số lỗ nhiều lên  

Dùng vật nhiều lỗ phủ thêm bên ngo{i  

Nếu lỗ nhiều qu| thì thôi  

Tẩm bằng hóa chất xong rồi dùng ngay.  

32. Nguyên tắc thay đổi màu sắc  

Thay m{u hay đổi độ trong  

Huỳnh quang,  phụ phẩm cũng không hại gì  

Dùng nguyên tử đ|nh dấu đi  
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Hay dùng ký hiệu vẽ gì chả xong.  

33. Nguyên tắc đồng nhất  

Nếu cùng vật liệu với nhau  

Thì c|c đối tượng mau mau hợp th{nh  

Nếu m{ cùng họ, cùng ng{nh  

Thì c|c đối tượng hợp th{nh mau mau.  

34. Nguyên tắc phân hủy hoặc tái sinh các phần  

Nếu như nhiệm vụ xong rồi  

Ph}n hủy, biến dạng, bay hơi đi n{o  

Những phần mất m|t tổn hao  

Phục hồi bù đắp thêm v{o nhanh lên.  

35. Nguyên tắc thay đổi các thông số lý hóa  

Thử đổi trạng thái thì sao 

Nồng độ đậm nhạt thế n{o hợp đ}y  

Độ dẻo có lẽ nên thay  

Nhiệt độ, thể tích phen n{y đổi luôn.  

36. Nguyên tắc sử dụng chuyển pha  

Sử dụng nguyên tắc chuyển pha  

Ta dùng nhiệt lượng tỏa ra thu v{o  

Chuyển pha mất chút công lao  

L{m c|c đối tượng dồi d{o nảy sinh.  

37. Nguyên tắc sử dụng sự nở nhiệt  

Ta dùng sự nở hay co  

Khiến c|c đối tượng bé, to kh|c thường  

Nếu ta đ~ biết c|ch dùng  

Thì chọn hệ sổ không cùng giống nhau.  

38. Nguyên tắc sử dụng các chất oxy hóa mạnh  

L{m sao để lắm oxy  

Sử dụng chính nó còn  gì hay hơn  

Dùng c|c bức xạ ion  

Thay oxy bởi ozon xong liền.  

39. Nguyên tắc thay đổi độ trơ  

Có nên thay đổi độ trơ  

Thay môi trường bởi một nơi trung hòa  

Cho thêm c|c chất phụ gia  

Môi trường thực hiện chính l{ ch}n không.  
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40. Nguyên tắc sử dụng vật liệu hợp  thành (composite) 

Sử dụng vật liệu hợp th{nh  

Loại bỏ đồng nhất một lần xem sao  

Đang khi công nghệ lên cao  

C|c vật liệu mới đ|ng bao nhiêu tiền.  

4.3 Chương trình phát hiện các thủ thuật  

Chọn lấy đối tượng tiền th}n  

So s|nh đối tượng với phần ở trên  

Tìm ra tính mới trước tiên 

Thủ thuật sử dụng có tên l{ gì?  

Lặp từ một đến bốn đi  

Sắp xếp, phản |nh có gì khó đ}u.  

4.4 Hệ thống các biến đổi mẫu dùng để giải quyết các mâu thuẫn vật 
lý 

Phân chia các tính chất mâu thuẫn nhau theo không gian  

Phân chia thành các không gian 

C|c phần đối được ngang h{ng với nhau  

T|ch khỏi hệ thống ban đầu  

Phần không cần thiết hoặc mau lắp v{o  

Ph}n nhỏ tới mức độ cao  

Không gian dự trữ đặt v{o l{ xong  

Phân chia các tính chất mâu thuẫn nhau theo thời gian  

Chia ra từng khoảng thời gian  

C|c phần không được lấn tr{n sang nhau  

Vượt qua nguy hiểm cao s}u  

Với vận tốc lớn để mau kiếm lời  

T|c động liên tục đi thôi  

Dùng thời gian nghỉ chuyển dời trung gian  

Kết hợp về mặt thời gian  

Hoạt động phụ trợ sẻ san phần n{o  

Hay l{ dao động xem sao  

Cũng nên c}n nhắc khi nào dùng xung. 

Phép chuyển hệ thống một  

Phản hệ từ hệ m{ sang  

Hoặc l{ kết hợp họ h{ng xem sao  

Phép chuyển hệ thống hai  
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To{n bộ mang tính chất T  

Phản T phần nhỏ hai bề vẹn hai  

Phép chuyển hệ thống ba  

Dùng phép chuyển hệ thống ba  

Hình thức hoạt động chính là vi mô 

Phép chuyển hệ thống bốn  

Kết hợp đồng nhất với nhau  

Nếu không đồng nhất mau mau hợp th{nh  

Phép chuyển pha một 

Thay thế trạng th|i của pha  

Một phần hệ thống hoặc ra môi trường  

Phép chuyển pha hai  

Điều kiện l{m việc ra sao  

Trạng th|i thay đổi thế n{o biết ngay 

Phép chuyển pha ba 

Khi m{ có sự chuyển pha  

Kèm theo hiện tượng l{ ta dùng liền  

Phép chuyển pha bốn  

Một pha hiệu quả không cao  

Lưỡng pha kia sẽ nhảy v{o thay ngay  

Phép chuyển hóa lý 

Xuất hiện hay biến mất đi  

Những hạt vật chất chứ gì bạn ơi  

T|i sinh ph}n hủy di dời  

lon hóa rồi t|i hợp mau mau.  

4.5 Chương trình rút gọn suy nghĩ giải quyết vấn đề và ra quyết  định 
(ARIZ) 

Hiểu bài toán 

Tiếp thu đầy đủ thông tin  

Để hiểu b{i to|n kiếm tìm c|i chi  

Phải xem mức hiểu l{ gì  

Biết tầm quan trọng rồi đi vẽ hình. 

Đề ra mục đích cần đạt  

Nắm được mục đích của mình  

Dựa v{o việc hiểu qu| trình ở trên  

Phải luôn giữ lệnh giới nghiêm  
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Cấm không được nghĩ ta nên l{m gì.  

Trả lời các câu hỏi 

Trả lời c}u hỏi trước đi  

C|c yếu tố gì cần phải lưu t}m  

Xét mỗi yếu tố một lần 

Tính chất trạng th|i đo c}n kỹ c{ng.  

Phát biểu ML 

Đưa c|c m}u thuẫn trình l{ng  

Biết đ}u lại được một v{i ý hay.  

Phát các ý tưởng giải quyết ML 

Công cụ hỗ trợ trong tay  

Ph|t ý, ta phải ghi ngay tức thì  

Không được chỉ trích so bì  

Ph|t hết rồi thì chuyển tiếp bước đi. 

Ra quyết định 

Loại bỏ điều bất khả thi  

Ph}n tích sắp xếp ý gì ưu tiên  

Tốt cho sau-trước, dưới-trên 

Ra quyết định liền giải quyết việc ngay.  

Lưu ý 

Cũng có mấy điểm cần ghi  

Phải thay ít nhất những gì kể trên  

Dùng nguồn có sẵn tự nhiên  

Sử dụng thứ chẳng mất tiền mới hay 

Tư duy hệ thống dùng ngay  

“M{n hình chín hệ” tỏa ngay khắp miền.  

 

4.6 Từ nguyên tắc sáng tạo đến các phương pháp sáng tạo  

Nguyên tắc kết hợp với nhau  

Phương ph|p s|ng tạo sẽ mau hiện hình  

Phải theo thứ tự ph}n minh  

Qua nhiều giai  đoạn mới hình th{nh nên 

Thông thường phương ph|p dựa trên  

Cơ sở kết luận hoặc tiên đề gì  

Hoặc chia b{i to|n chi li  

Theo chuẩn n{o đó có kì lạ đ}u  

Những phương ph|p mạnh từ l}u  

Ph|t triển b{i to|n đón đầu kh|ch quan  

Phương ph|p có đến h{ng ng{n  
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Dù số nguyên tắc rõ r{ng bốn mươi  

Cũng như hóa học m{ thôi  

Một trăm nguyên tố, chất thời vô biên  

Nhìn theo quan điểm ở trên  

Không thuộc TRIZ cũng cội nguồn từ đ}y  

Ph}n tích chung sẽ ra ngay  

Cũng từ thủ thuật TRIZ n{y chứ đ}u.  

 

Chương V 

Các phươ ng phá p tích  cực h óa  tư duy  
 

Tích cực hóa tư duy  

Tính tích cực hóa tư duy  

Giúp cho khắc phục tính ỳ của ta  

Số ý tưởng được ph|t ra  

Trong thời gian ngắn sẽ l{ nhiều hơn  
 

5.1 Phương pháp đối tượng tiêu điểm (Method of Focal Objects)  

Định nghĩa  

Phương ph|p ph|t ý tưởng nhờ  

Chuyển giao dấu hiệu tình cờ ngẫu nhiên  

Của những đối tượng đi kèm  

L{m đối tượng chính tiến lên không ngừng.  

Các bước của phương pháp  

Chọn lấy đối tượng hoa tiêu  

Ta cần cải tiến mọi điều tốt lên  

Lấy ba, bốn c|i ngẫu nhiên  

Cho ngay đối tượng s|ng lên trong đầu 

C}n nhắc cho kỹ trước sau  

Danh s|ch dấu hiệu mau mau lập trình  

Kết hợp thuận lý vẹn tình  

Đối tượng của mình với dấu hiệu trên  

Ph|t c|c ý tưởng dựa trên  

Kết hợp cùng với sự liên tưởng nhiều  

Tự do thoải m|i bao nhiêu  

Ý tưởng tăng vọt l{ điều tất nhiên  
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Ý n{o triển vọng tiến lên  

Đ|nh gi|, ph}n tích chọn ra đề phòng  

5.2 Phương pháp phân tích hình thái (Morphological Analysis ) 

Ph|t biểu b{i to|n đặt ra  

Để biết chính x|c việc ta l{ gì  

Chức năng bộ phận l{ chi  

X|c định cho kĩ kẻo thì khó khăn  

Bao nhiêu thông số  chức năng 

Bấy nhiêu hình th|i sẽ tăng lên nhiều  

Liệt kê đầy đủ số chiều  

Lập bảng hình th|i sẽ nhiều điều hay  

Tổng hợp số liệu trong tay  

Lập nên công thức tạo ngay bất ngờ  

Chẳng cần tốn lắm thời giờ  

Bao nhiêu công thức không chờ cũng ra  

Ý n{o chưa tốt cho qua 

Ph}n tích kết luận mới l{ khó khăn.  

5.3 Phương pháp các câu hỏi kiểm tra (Method of Control Questions 
or Check-listing Method) 

Mục đích 

Giúp ta đừng qu| sa đ{  

V{o hướng quen thuộc để m{ l~ng quên  

Còn bao nhiêu lối đi riêng  

Bao nhiêu kinh nghiệm lời khuyên cho mình 

Để m{ khắc phục tình hình  

Chính bản th}n mình phải đ|p từng c}u.  

Các câu hỏi kiểm tra của A.Osborn (1953) dùng cho lĩnh vực 
sáng chế 

Bạn có đề nghị mới gì  

Đơn giản, lược bớt, thích nghi xem n{o  

Có những biến thể ra sao  

Trong đối tượng có c|i n{o tăng lên 

C|i n{o giảm xuống trước tiên  

C|i n{o có thể thay phiên c|i n{o  

C|i n{o biến đổi chuyển giao  

C|i n{o l{m ngược biến v{o th{nh ra  



 Chương VII: Một số việc làm liên quan đến xây dựng những người hạnh 
phúc ở Việt Nam và một số kết quả 

 

 

699 

Tổ hợp n{o mới hiện ra  

C|i n{o l{ mới để ta tin dùng.  

Các câu hỏi kiểm tra của T.Eiloart (1969) dùng cho lĩnh vực sáng chế 

Định nghĩa s|ng chế ta cần  

Liệt kê tất cả c|c phần liên quan  

Ph|t biểu b{i to|n rõ r{ng  

Những b{i chủ yếu ta cần t|ch ra  

Nhược điểm lời giải của ta  

Những giả thiết mới nó l{ c|i chi  

Đưa ra c|c tương tự đi  

Viễn tưởng, kinh tế rồi thì hóa, sinh  

Xây dựng ngay c|c mô hình  

To|n học, thủy lực cho mình xem sao  

Dùng năng lượng kh|c thì sao  

C|i sự s|ng tạo thế n{o chẳng tăng  

Thiết lập ngay c|c khả năng  

Liên kết, phụ thuộc, c}n bằng nọ kia  

Chớ nên quen thói ph}n chia  

Hỏi những người ở ngo{i rìa xem sao  

Tổ chức thảo luận b{n giao  

Chưa c| nh}n n{o được phép khen chê  

Hay thử những lời giải về  

Tính c|ch d}n tộc, từng quê, từng vùng  

Luôn đưa b{i to|n đi cùng  

Biết đ}u ý tưởng lại bùng s|ng lên  

Đi dạo ở những vùng, miền  

Khơi gợi s|ng tạo trong tiềm thức ta  

Phác thảo bảng gi| th{nh ra  

Bởi mỗi lời giải sẽ l{ kh|c nhau  

Tìm lời giải lý tưởng đầu  

Những lời giải kh|c để sau kiếm tìm  

Thời gian ta chớ để im  

Gi~n ra đôi lúc phải ghìm nén ngay  

Ta nên tưởng tượng mỗi ng{y  

Coi đối tượng giống ch}n, tay của mình  

Tìm những b{i to|n tường minh 
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Chọn lấy cho mình mắt xích trung t}m  

B{i n{y l{ của ai l{m  

Sao chính người đó lại l{m được ra?  

Đầu tiên ai ph|t hiện ra  

Có những giải thích n{o l{ đúng, sai  

Giờ đang dang dở của ai  

Người ấy đ~ được th{nh t{i đến đ}u  

Tìm những điều kiện ban đầu 

X|c định nguồn cội nông, s}u l{ gì?  

Các câu hỏi kiểm tra của G.Polya (1945)  

A. Hiểu cách đặt vấn đề của bài toán  

Phải hiểu c|ch đặt vấn đề  

C|i gì cho trước, c|i gì cho sau  

Điều kiện b{i to|n ở đ}u  

Thỏa m~n giả thiết ban đầu được không  

Phải đưa hình vẽ ghép  lồng 

Ph}n chia điều kiện từng phần nhớ ghi  

B. Lập kế hoạch giải 

Khi lập kế hoạch giải thì  

Tìm mối liên hệ c|i gì đ~ cho  

Trước đ}y bạn gặp hay chưa  

Định lý n{o sẽ dùng vừa vặn ngay  

C|i chưa biết, xét lại ngay  

Nhớ lại b{i to|n những ng{y đ~ qua  

Cần đưa thêm c|c phụ gia 

V{ b{i to|n cũ sẽ l{ rất hay  

Bao nhiêu c|ch để trình b{y  

Thấy định nghĩa ta h~y quay trở về  

Nếu m{ không giải được thì  

Giải b{i gần giống kiểu gì cũng xong  

Bỏ bớt b{i to|n được không  

Tất cả điều kiện đ~ dùng hết chưa  

C. Thực hiện kế họach 

Thực hiện kế hoạch đ~ đưa  

Chứng minh những c|i ta vừa đề ra  

D. Tổng kết 
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Kiếm tra lời giải của ta  

Kiếm tìm những c|ch giải m{ hay hơn.  

5.4 Phương pháp não công (Brainstorming Method)  

Các quy tắc chủ yếu của phương pháp não công  

Trong nhóm ph|t ý tưởng cần  

 Những người thông thuộc nhiều phần chuyên môn  

Những người có tính nghi ngờ  

Phê bình người kh|c đừng mơ nhóm n{y  

Chớ nên vội v~ l{m ngay  

Cần thời gian chắc trong tay vấn đề.  

Tự do ph|t ý đề huề  

Chẳng cần phải biết khen, chê thế n{o  

Chẳng cần minh chứng ra sao  

Chẳng cần thực hiện thế n{o cho hay  

Ph|t c|c ý, ghi lại ngay  

Ng}n h{ng ý tưởng trong tay của mình  

Nghiêm cấm chỉ trích phê bình  

Trong khi bạn mình ph|t ý tưởng ra  

Phải luôn th}n thiện chan hòa  

Như những người nh{ vận dụng n~o công  

Những người l~nh đạo trong lòng  

Hiểu to|n bằng những c|i chung rõ r{ng  

Muốn cho ý tưởng mở mang  

Ta nên tr|nh để thời gian dư thừa  

C|c thủ thuật có thể đưa  

Chia sẻ kinh nghiệm mình vừa trải qua  

Các nhà phân tích chuyên gia 

Xét từng ý tưởng mới l{ chủ quan  

Dù cho ý tưởng lan man  

Ta cần ph}n tích theo thang điểm mười  

Dù cho ý tưởng đ|ng cười  

Bắt buộc mọi người tìm hiểu nguyên nh}n.  

5.5 Phương pháp sử dụng các phép tương tự (Synectics)  

I. Th{nh lập nhóm Synectỉcs  

Th{nh lập một nhóm những người  

Kiến thức s}u rộng nhiều ng{nh kh|c nhau  
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Vận dụng linh hoạt trong đầu  

Kinh nghiệm phong phú v{ gi{u chuyên môn  

Nghệ thuật phải biết một môn  

Về mặt t}m lý phải tương phản nhiều  

Nhóm n{y cần thiết bao nhiêu  

Tất cả mọi điều được đ|p ứng ngay  

Cùng chung l{m việc mỗi ng{y  

Khuyến khích th}n thiện trình b{y tự do 

Phê bình chỉ trích không lo  

Đảm bảo quyền lợi tất cho mọi người.  

II. Sử dụng các phép tương tự 

1. Tương tự trực tiếp (Direct Analogy)  

Đối tượng kĩ thuật được so  

Với c|i tương tự kh|c chi kh|c ng{nh  

2. Tương tự cá nhân (Personal Analogy)  

Người ta tự biến mình thành 

Đối tượng giải to|n để nhanh trả lời  

3. Tương tự tượng trưng (Symbolic Analogy)  

V{ đ}u chỉ thế l{ thôi  

Đặc trưng, tính chất liệu thời cũng hay  

4. Tương tự viễn tưởng (Fantasy Analogy)  

Kho t{ng cổ tích trong tay  

Vận dụng nhóm n{y giải to|n được không?  

Đối tượng giờ được hình dung  

Hư hư, thực thực mông lung lạ kỳ.  

III. Giao việc cho nhóm Synectics 

Nhóm n{y giải quyết việc chi  

Tất cả những gì m{ kh|ch h{ng giao.  

IV. Kết quả 

Xong rồi kết quả được trao  

Trả lại cho kh|ch mang v{o công ty  

Th{nh công thất bại l{ gì  

Để cho thực tế nó đi trả lời.  

Chương VI 

Các quy luật phát triển hệ thống 
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6.1 Các quy luật phát triển hệ thống  

Quy luật 1: Quy luật về tính đầy đủ các thành phần của hệ  

Quy luật về tính đủ đầy  

Th{nh phần của hệ phải x}y vững v{ng  

Một hệ tự lập đ{ng ho{ng  

Động cơ, truyền động, việc l{m, chỉ huy  

Ta cần xem xét tư duy  

Hiểu theo nghĩa rộng kẻo đi lạc đường  

C|c bộ phận, l{m như thường  

Ít nhất một c|i tiện đường đổi thay  

Xét trong thời đại hiện nay  

C|c hệ nh}n tạo dần thay con người  

Phản |nh phương thức tuyệt vời 

Thủ công, m|y móc, chuyến dời tự do  

Quy luật 2: Quy luật về tính thông suốt của hệ  

Bất kỳ một hệ thống n{o  

Cũng tiêu thụ, biến đổi bao th{nh phần  

Phải luôn có một điều cần  

Thông suốt dần dần hết c|c chức năng  

Thông suốt ph|t triển gia tăng  

Luôn luôn theo đuổi s|nh bằng thời gian  

Quy luật n{y có liên quan  

Những b{i to|n lớn gian nan khó lường  

Vận dụng quy luật như thường  

Thì mới thấy đường qua chỗ khó khăn  

Thông suốt l{ không cản ngăn  

L{ phải biến đổi c{ng nhanh c{ng nhiều  

Thông suốt không phải l{m liều  

Mà đẩy hệ thống theo chiều tiến lên  

Ở đ}u m{ giẫm đạp lên  

Ở đó sụp đổ từ trên còn gì  

Quy luật chỉ rõ đường đi  

Để ta chủ động tư duy trong đầu.  

Quy luật 3: Quy luật về tính tương hợp của hệ thống  

Một hệ có sức sống cần  

Tương hợp từng phần một số chức năng  
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Mức độ tương hợp c{ng tăng  

Thì sự l{m việc khả năng c{ng nhiều  

Mỗi hệ ho{n thiện bao nhiêu  

Thì sự tương hợp bấy nhiêu hình th{nh  

Giúp ta nắm rõ ngọn ng{nh  

Chủ động giải b{i to|n nhanh hơn nhiều.  

Quy luật 4: Quy luật về tính lý tưởng của hệ  

Lý tưởng l{ một hệ không 

Tính hệ thống vẫn th{nh công bình thường  

C|c hệ ph|t triển theo đường  

L{m mức lý tưởng bình thường tăng cao  

Hình dung hệ thống ra sao  

Ta c{ng chủ động đi v{o chuyên s}u  

Cải tiến ý tưởng trong đầu  

Hệ sinh ra để mai sau l{m gì?  

Tưởng tượng ta h~y còn ghi 

Nhưng cấu trúc thì biến mất từ l}u.  

Quy luật 5: Quy luật về tính không đồng đều trong sự phát triển 
các phần của hệ 

C|c phần ph|t triển không đều  

Hệ c{ng phức tạp chênh lệch c{ng cao  

Thời gian lịch sử chuyển giao  

Sẽ có phần n{o ph|t triển nhanh hơn  

Đầu tư cũng cần xét suy  

Không thể trải d{n suy bì giống nhau  

Kẻo không, chẳng thấy lợi đ}u  

So với lúc đầu hệ lại thua xa  

Tìm tình huống chính đặt ra  

X|c định chỗ yếu để m{ tập trung  

Quy luật 6: Quy luật chuyển sự phát triển lên hệ trên  

Khả năng ph|t triển cạn  dần 

Hệ chuyển th{nh phần lên hệ bên trên  

Dù cho l{ hệ mới lên  

Hệ vẫn ph|t triển vững bền như xưa  

Không cần cùng loại cùng ng{nh  

Hệ vẫn tạo th{nh được hệ bên trên  
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Qu| trình ph|t triển đi lên  

Sẽ t|i cấu trúc bên trong rất nhiều  

Ta càng chú ý bao nhiêu 

Thì sự trả gi| theo chiều giảm đi  

Hệ trên cũng cạn rồi thì  

Lên hệ trên nữa có gì lạ đ}u  

Hệ đang ở mức ban đầu  

M{ xuống hệ dưới trước sau thụt lùi.  

Quy luật 7: Quy luật chuyển từ vĩ mô sang vi mô  

Xét trong bộ phận việc l{m  

Vĩ mô ta chuyển th{nh h{ng vi mô  

Ta cần nắm rõ sơ đồ  

Vận dụng linh hoạt, cứng khô l{m gì  

Vĩ mô l{ một hệ thì  

Thang bậc bên dưới  l{ vi mô rồi  

Thay đổi về chất chuyển dời  

Tạo ra cái mới cho đời tốt hơn. 

Quy luật 8: Quy luật về tính điều khiến cùa hệ thống  

Có tính điều khiển gia tăng 

Có sự |nh hưởng buộc giằng lẫn nhau  

Giữa nguồn dự trữ từ l}u  

Để ta điều khiển mai sau vẹn to{n  

Hệ điều khiển còn mơ m{ng  

Ta cần điều khiển rõ r{ng ngay đi  

Nếu điều khiển được rồi thì  

Ta sẽ tỉm kiếm c|ch gi tốt hơn  

Đến khi điều khiển giản đơn  

Sự tự điều khiển nh{n hơn rất nhiều 

Tự động hóa tốt bao nhiêu  

Tự điều khiển bấy nhiêu điều hay hơn.  

6.2 Cuộc đời của hệ thống – Quy luật 9: Phát triển theo đường cong 
chữ S 

Cuộc đời l{ một đường cong  

Chữ S  giống thể nước non của mình  

Cho ta nắm rõ tình hình  

Thay đổi hệ mình theo nhịp thời gian 
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Hệ không ph|t triển ho{n to{n  

M{ sẽ có lúc cạn dần khả năng  

Để ph|t triển, tiếp tục tăng 

Nguyên lý cũ phải thay bằng mới hơn  

Tùy theo c|c hệ kh|c nhau  

Mỗi một gam m{u chữ  S sáng trong 

Trên th}n của mỗi đường cong  

Sẽ có những đoạn uốn vòng đặc trưng 

Người giải không được mông lung  

Phải nắm cho rõ đường cong cuộc đời  

Điều n{y cần để trả lời  

Giải hệ có rồi hay hệ mới đ}y  

Ngo{i yếu tố kh|ch quan n{y  

L{ những đòi hỏi h{ng ng{y của ta  

Lựa chọn b{i to|n đưa ra  

Những lúc như thể sẽ l{ khó khăn.  

6.3 Các nguyên tắc sáng tạo, các phương pháp: sự thể hiện cụ thể  các 
quy luật phát triển hệ thống  

Quy luật l{ một hệ trên  

Phương ph|p sẽ ở ngay bên dưới rồi  

Nguyên tắc s|ng tạo tuyệt vời  

Sẽ được xếp ngồi vị trí thứ ba  

Cần đưa quy luật ngay ra  

Phương ph|p, thủ thuật để m{ xét sau  

Phải luôn ghi nhớ trong đầu  

Ph|t triển l{ sẽ cùng nhau giải b{i.  

 

 

Chương VII 

Sơ kết chương trình sơ cấp PPLST 

7.1 Các nguyên nhân thành công về kinh tế ở thế kỷ 19 và 20  

Cũng l{ bởi tại tự nhiên  

Cho nên bạn có t{i nguyên hơn người  

Sinh ra thì đ~ gi{u rồi  

Vốn tính đầu người lại chẳng chịu thua  
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Người ta công nghệ như rùa  

Bao nhiêu tiên tiến bạn mua hết rồi  

Chỉ còn lao động m{ thôi  

Nh}n lực bạn cũng tuyệt vời gấp trăm.  

7.2 Nguyên nhân thành công về kinh tế ở thế kỷ 21  

Nh}n loại tiến bộ hơn rồi  

Tự do, d}n chủ con người n}ng cao  

Giờ ta sung sướng biết bao 

Khoa học, công nghệ nó v{o l{m thay  

Kinh tế thay đổi từ đ}y  

Đường to{n cầu hóa c{ng ng{y, c{ng lên  

Thế kỷ 21 đến rồi  

Nh}n lực hơn người ta sẽ gi{u to  

Gi{u sang sẽ chẳng ai cho  

Nếu không biết nghĩ tự lo m{ l{m  

TRIZ đ}y ph}n tích rõ r{ng  

Có hai c|ch để hốt v{ng bạn ơi  

Trả lương rẻ mạt m{ thôi  

Hay l{ ph|t triển nguồn người của ta  

Tập trung thu hút tinh hoa  

Bồi dưỡng nh}n lực mới l{ khôn ngoan.  

7.3 Các thách thức 

Nhu cầu l{ một bản năng  

Tốc độ kia cũng đổi tăng tức thì 

Không gian biến đổi còn chi  

Phức tạp lúc ấy tội gì không tăng  

Đa dạng chuyển hóa vạn năng  

Cạnh tranh cũng tiến cho bằng anh em  

Còn duy chỉ có t{i nguyên  

Không t|i tạo được cho nên c{ng nghèo.  

7.4 Các hệ quả của các thách thức  

Số lượng b{i to|n c{ng tăng 

Một loạt b{i mới được giăng ra nhiều  

Thời gian còn chẳng bao nhiêu  

Độ khó b{i to|n theo chiều đi lên  

Cưỡng chế chẳng thích hợp thêm  
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Trả gi|, chi phí cứ lên dần dần  

Số bù chất, chẳng còn cần  

Công nghệ tin học có phần khó khăn  

Xử lý số lượng gấp trăm 

Tư duy nghịch lý mỗi năm một nhiều.  

7.5 Các yêu cầu đặt ra và các việc cần làm để đối phó với các thách 
thức 

Tự tay giải to|n của mình  

Không l{m cho nó nảy sinh thêm nhiều  

Góp phần tiến tới mục tiêu  

Giúp đỡ nh}n loại bằng nhiều c|ch hay  

Phải cho năng suất nó tăng 

Phải cho hiệu quả s|nh bằng anh em  

Giải to|n theo nghĩa rộng hơn  

Không nên bó hẹp chuyên môn của mình  

Nhu cầu m{ cứ ph|t sinh  

Phải biết điều khiển chính mình đi thôi  

Dự b|o ph|t hiện trước rồi  

Giải to|n kịp thời ắt sẽ th{nh công  

Chúng ta cần tạo môi  trường 

Để khi quyết định tiện đường c| nh}n  

Nhu cầu x~ hội sẽ tăng  

Lợi ích cho chính bản th}n c{ng nhiều  

Chú ý khoa học con người  

S|ng tạo có rồi ta phải nắm ngay  

Quy luật ph|t triển lên cao  

Nghiên cứu thế n{o phải chú ý ngay  

Gi|o dục quốc s|ch hôm nay  

Cần cải c|ch sớm, sau n{y kh| hơn.  

7.6 Các kỹ năng mới của tưong lai  

Tư duy sáng tạo 

Công việc linh hoạt hơn nhiều  

Tư duy s|ng tạo l{ điều tất nhiên  

Xác định mục tiêu/Hành động  

Cần x|c định rõ mục tiêu  

Kiên trì để đạt được điều mình mong  
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Các kỹ năng quan hệ giữa người với người  

L{m việc ăn ý mọi người  

Rất cần thiết để s|ng ngời tương lai  

Khả năng lãnh đạo 

Giờ thì tr|ch nhiệm nhiều hơn  

Phải l{m l~nh đạo để hơn mọi người  

Học cách học 

Học sao để có thông tin  

Kỹ năng, |p dụng để tìm th{nh công  

Biết lắng nghe 

Lắng nghe giúp bạn hiểu thêm  

Họ sẽ san sẻ nỗi niềm cùng ta  

Thương thuyết 

Thương thuyết l{ một kỹ năng  

Cho, nhận hợp lý sẽ tăng lên liền  

Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói  

Để tăng giao tiếp bằng lời  

Ta phải trả lời hết c|c bận t}m  

Tính hiệu quả của tổ chức  

Phải hiểu tổ chức cần chi  

Để ta quyết định l{m gì thì nên  

Kỹ năng phát triển nghề nghiệp/nhân cách  

Phải luôn ph|t triển c|i nghề  

Phải năng bồi đắp thêm về c|i t}m  

Giải quyết vấn đề 

Tổ chức, x~ hội luôn đòi  

Nh}n viên phải biết tìm lời giải hay  

Tự trọng 

Phải luôn tự trọng về mình 

Nắm bắt tình hình, đ|nh gi| khả năng  

Làm việc đồng đội 

Muốn đạt được mục đích chung  

Ph}n chia hợp lý để cùng th{nh công.  

 

Nguyễn B| C|t  

H{ Nội, th|ng 5 năm 2010  
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VII.3.9. THU HOẠCH CỦA CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN 
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Phụ lục 1: Tiểu sử và sự nghiệp Thầy Genrikh Saulovich 
Altshuller 

Thầy Genrikh Saulovich Altshuller sinh ngày 

15.10.1926 tại Taskent, thủ đô nước Cộng hòa xô viết 

Uzbekistan thuộc Liên Xô trước đ}y. Sau đó gia đình 

Thầy chuyển sang sống ở Baku, thủ đô nước Cộng hòa 

xô viết Azerbaidgian. Năm 14 tuổi, khi còn là học sinh 

trung học, Thầy đ~ có trong tay v{i Bằng chứng nhận tác 

giả sáng chế (patent). Từ năm 1946, Thầy đ~ nung nấu 

những ý định đầu tiên xây dựng một lý thuyết giúp bất 

kỳ người bình thường n{o cũng có thể làm các sáng chế 

mà sau này Thầy đặt tên là “Lý thuyết giải các bài toán 

sáng chế” (TRIZ). Thầy có một thời gian phục vụ quân 

đội làm chuyên viên về patent thuộc hạm đội Caspian (Lý Hải). Thầy tốt nghiệp Đại 

học công nghiệp (sau đổi tên l{ Đại học dầu mỏ và hóa học). Thầy v{ người bạn của 

Thầy là ông R. Shapiro đ~ cùng nhau thực hiện nhiều sáng chế. Năm 1949, nh}n tìm 

ra công thức một loại thuốc nổ cực mạnh, hai người viết thư thông b|o trực tiếp 

cho lãnh tụ Stalin với mong muốn giúp qu}n đội xô-viết một phương tiện mạnh để 

chế tạo vũ khí v{ đồng thời đưa ra một số kiến nghị đối với hoạt động sáng tạo sáng 

chế ở Liên Xô. Do sự “hiểu lầm”, hai người bị vu c|o l{ có }m mưu đ|nh bom Hồng 

trường và bị xử tù 25 năm. Năm 1954, sau khi Stalin chết, hai ông được trả tự do và 

được khôi phục lại danh dự. Trở về Baku, Thầy Altshuller có một thời gian làm nhà 

báo, trong khi vẫn theo đuổi công việc nghiên cứu xây dựng TRIZ. Công trình đầu 

tiên về TRIZ Thầy và ông Shapiro công bố trên tạp chí “C|c vấn đề tâm lý học” (số 6, 

năm 1956) có nhan đề “Về tâm lý học sáng tạo sáng chế”. Trong bài báo này, các tác 

giả lần đầu tiên đưa ra một cách tiếp cận mới mang tính cách mạng: sáng tạo sáng 

chế l{m thay đổi các hệ thống kỹ thuật mà các hệ thống này phát triển theo các quy 

luật khách quan nhất định, không phụ thuộc tùy tiện vào tâm lý chủ quan của các 

nhà sáng chế. Do vậy, chỉ có thể n}ng cao năng suất và hiệu quả quá trình sáng tạo 

sáng chế, khi nhà sáng chế nắm vững các quy luật phát triển kh|ch quan đó v{ biết 

điều khiển tâm lý chủ quan của mình theo chúng. 

Sau này, ông R. Shapiro di cư sang Israel, chỉ còn mình Thầy Altshuller tiếp tục 

các công việc liên quan đến TRIZ. Năm 1968 Thầy Altshuller cộng tác với Hội đồng 

trung ương Hiệp hội toàn liên bang các nhà sáng chế và hợp lý hóa Liên Xô (VOIR) 

thành lập Phòng thí nghiệm c|c phương ph|p sáng chế (OLMI), năm 1971 – Học 
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viện công cộng về sáng tạo sáng chế (Public Institute of Inventive Creativity). Thầy 

trực tiếp giảng dạy hai khóa tại Trường nói trên: khóa 1971-1973 và 1973-1975. 

Sau đó, do bất đồng quan điểm và không chịu được sự quan liêu của các quan chức 

Hiệp hội, Thầy chấm dứt sự cộng tác với họ. Từ đó, Thầy chủ yếu truyền bá TRIZ 

thông qua các khóa do chính Thầy mở, do c|c nơi mời và qua các cuốn sách Thầy 

hoặc Thầy cùng các học trò viết. Đến những năm 80, h{ng trăm th{nh phố ở Liên 

Xô đ~ có c|c Trường, Trung tâm, Câu lạc bộ hoặc nhóm giảng dạy TRIZ. Hiệp hội 

TRIZ (TRIZ Association) được thành lập năm 1989 v{ Tạp chí TRIZ (Journal of 

TRIZ) bằng tiếng Nga ra đời năm 1990. “Phong tr{o TRIZ” (TRIZ movement) hình 

thành và phát triển lúc đầu bên trong Liên Xô, sau đó lan ra c|c nước xã hội chủ 

nghĩa kh|c (TRIZ bắt đầu dạy ở Việt Nam từ năm 1977) v{ phương T}y. 

Mỹ du nhập TRIZ từ năm 1991. Họ nhanh chóng nhận thấy đ}y l{ “Công nghệ 

mới mang tính cách mạng được đưa v{o nước Mỹ” (TRIZ is a revolutionary new 

technology being introduced in the United States) và “tin rằng điều này sẽ l{m tăng vị 

thế cạnh tranh của nước Mỹ trong nền kinh tế toàn cầu dựa trên kiến thức đang xuất 

hiện” (in the belief that it will enhance our country's competitive position in the 

emerging knowledge - based global economy). Kết quả, chỉ chưa đầy 10 năm họ đi 

học TRIZ, lôi kéo các chuyên gia TRIZ của Liên Xô, dịch các sách TRIZ từ tiếng Nga 

sang tiếng Anh, tự xuất bản tạp chí TRIZ riêng (TRIZ - Journal) từ th|ng 11 năm 

1996, thành lập TRIZ Institute (ở California), Altshuller Institute (ở 

Massachussets), TRIZ University… Hiện nay khá nhiều các công ty nổi tiếng sử 

dụng TRIZ để giải quyết các vấn đề của mình như: 3M, General Motors, Ford, BMW, 

Mobil Oil, Amoco Oil, Kodak, Motorola, Procter & Gamble, Intel, Siemens, Texas 

Instruments, U.S. Air Force, NASA… TRIZ còn được đưa v{o c|c trường đại học ở 

Mỹ như: Florida Atlantic University, Wayne State University, University of 

Michigan, University of Connecticut, Massachussets Institute of Technology (MIT), 

North Carolina State University, California Institute of Technology's Industrial 

Relations Center,… Nhiều nước kh|c như Anh, Đức, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Israel, 

Phần Lan, Hà Lan, Mexico, Úc, Pháp (du nhập TRIZ từ năm 1996), Nhật Bản (du 

nhập TRIZ từ năm 1997), H{n Quốc cũng ng{y c{ng quan t}m TRIZ nhiều hơn. C|c 

bạn có điều kiện vào Internet, có thể sử dụng địa chỉ c|c trang web để có được 

nhiều thông tin hơn về TRIZ trên thế giới. 

Từ năm 1986, mặc dù sức khỏe sút giảm rõ rệt, chưa kể đến năm 1991, tình 

hình trật tự, an ninh ở Baku (miền Nam Liên Xô) trở nên lộn xộn, Thầy v{ gia đình 

phải chuyển nhiều ngàn cây số lên ở thành phố Petrozavodsk thuộc nước Cộng hòa 

tự trị Karelia (miền Bắc Liên Xô). Thầy Altshuller vẫn tiếp tục làm việc. Thầy không 
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chỉ phát triển tiếp TRIZ m{ còn bước đầu đặt nền móng cho những lý thuyết rộng 

hơn: Lý thuyết tổng quát về tư duy mạnh (viết tắt theo tiếng Nga là OTSM) và Lý 

thuyết phát triển nhân cách sáng tạo (TRTL). 

Thầy Altshuller còn l{ nh{ văn viết truyện khoa học viễn tưởng với truyện đầu 

tiên đăng năm 1957. Nhiều đồng nghiệp của Thầy trong lĩnh vực này nhận định: 

các truyện khoa học viễn tưởng của Altshuller mang tính trí tuệ cao, đậm đặc các ý 

tưởng bất ngờ, nhiều ý tưởng vượt thời gian hàng chục có khi h{ng trăm năm v{ có 

lẽ vì vậy không phải dễ đọc đối với những người chỉ muốn đọc để giải trí. Khi viết 

truyện khoa học viễn tưởng hoặc TRIZ cho thiếu niên, nhi đồng Thầy thường lấy 

bút hiệu là Altov. 

Thầy Altshuller mất lúc 5g30 chiều (giờ địa phương) ng{y 24.09.1998 tại 

Petrozavodsk, Liên bang Nga v{ được an táng tại Nghĩa trang danh dự của nước 

Cộng hòa Karelia lúc 2 giờ chiều ngày 29.09.1998. Di sản Thầy để lại l{ h{ng trăm 

ngàn học trò (hiểu theo nghĩa rộng) trên khắp thế giới, hàng chục quyển sách, hàng 

trăm b{i b|o về TRIZ, OTSM, TRTL v{ h{ng trăm truyện khoa học viễn tưởng. Thầy 

không chỉ là nhà sáng chế xuất sắc, nhà nghiên cứu mang tính cách mạng, đột phá 

một lĩnh vực l}u nay được coi là huyền bí (lĩnh vực sáng tạo), nh{ văn viết truyện 

khoa học viễn tưởng với một phong c|ch độc đ|o, người tổ chức và dẫn dắt “phong 

tr{o TRIZ” m{ Thầy còn là một người sống giản dị, hết sức chu đ|o, h{o hiệp với 

những người khác, suốt đời theo đuổi mục đích giúp mỗi người trong nhân loại có 

những công cụ cần thiết để thực hiện một cách tốt nhất quyền mà tự nhiên trao cho 

mỗi người: quyền được sáng tạo. Các công cụ Thầy tìm ra v{ để lại cho mọi người 

không phải là ít: 40 thủ thuật (nguyên tắc) cơ bản và Bảng sử dụng chúng để khắc 

phục mâu thuẫn kỹ thuật, 76 chuẩn, 11 

biến đổi mẫu để khắc phục mâu thuẫn vật 

lý, phương ph|p mô hình hóa bài toán 

bằng những người tý hon (MBN)… v{ đặc 

biệt là ARIZ. Thầy mất đi để lại biết bao 

thương tiếc cho những người học Thầy, 

biết Thầy trực tiếp hoặc gián tiếp. Đến 

nay có nhiều người đề nghị lấy ngày 

15.10 (ngày sinh của Thầy) làm Ngày của 

những người TRIZ, lấy tên Thầy đặt cho 

Hiệp hội TRIZ quốc tế (International TRIZ 

Association) và thành lập Bảo tàng 

Altshuller. 

Bạn đọc muốn tìm hiểu thêm về Thầy 

Altshuller xin xem trang web sau: 

http://www.altshuller.ru của The 

Official G.S. Altshuller Foundation 
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Phụ lục 2: Tôi được học Thầy Genrikh Saulovich 
Altshuller 

Phan Dũng 

Cho đến bây giờ và cả sau này, chắc tôi vẫn 

nghĩ rằng tôi đến với TRIZ một cách tất yếu và 

được học Thầy Genrikh Saulovich Altshuller 

một cách vô cùng may mắn. 

Tất yếu hiểu theo nghĩa, nếu tôi không đến 

với TRIZ như đ~ xảy ra v{o năm 1971 thì nhất 

định sẽ có lần tôi bắt gặp TRIZ v{ đi theo TRIZ 

suốt cuộc đời còn lại của mình. 

Tôi nhớ hồi nhỏ, khi mình l{m điều gì sai 

(mặc dù động cơ l{ tốt hoặc ít ra tự tôi cho như 

vậy), thường bị người lớn mắng: “Sao dại thế, 

l{m c|i gì cũng phải nghĩ trước chứ”. Thú thật, 

tôi thuộc loại hay tự ái. Tuy không nói ra mồm 

nhưng trong đầu thì muốn trả lời: “Trước khi làm thì không ai dạy nghĩ cả, chỉ chờ 

làm sai thì mắng” và thấy phải cố gắng học được c|ch suy nghĩ. 

Khi học phổ thông, cũng như c|c bạn khác, qua lời thầy cô, qua các quyển sách, 

tôi rất khâm phục các nhà bác học, sáng chế, c|c nh{ văn, nh{ thơ, v{ cũng ước mơ 

tự mình có được c|i gì đó mới để đóng góp với đất nước, với nhân loại. Trong đầu 

tôi nảy sinh câu hỏi: “Những người đó nghĩ như thế n{o m{ ra được những cái tuyệt 

vời như vậy?” Ngay cả khi giải bài tập chung trên lớp, có những bài tập các bạn khác 

giải rất nhanh, xung phong lên giải cho cả lớp, tôi lại thắc mắc: “C|c bạn đó nghĩ như 

thế nào mà giải bài tập nhanh thế?” 

Các câu hỏi kiểu nói trên càng ngày càng xuất hiện nhiều lần trong tôi, đến 

mức, gần như h{ng ng{y. Tôi đem chúng trao đổi với bạn bè, hỏi người lớn nhưng 

không thấy thỏa m~n, chưa kể có khi chính các câu trả lời lại làm nảy sinh thêm các 

câu hỏi mới. 

Khi học các quy luật trong các môn lý, hóa, sinh tôi lại liên hệ: “Còn trong suy 

nghĩ có quy luật không?, Tại sao không thấy dạy ở phổ thông hay phải học lên cao 

nữa?, Tại sao mình không tự tìm hiểu c|ch nghĩ của chính mình?” 

Trong các môn học, đầu tiên tôi chọn môn to|n để tự kiểm tra xem mình nghĩ 

Thầy Altshuller trên bục giảng 
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như thế nào khi giải các bài tập. Nhiều lần, sau khi giải xong một bài toán, tôi hồi 

tưởng lại c|c bước nghĩ của mình, cố gắng lý giải một cách lôgích quá trình suy 

nghĩ, kể cả những bài toán mà lời giải bật ra thật bất ngờ, tưởng chừng như sự may 

mắn giúp đỡ. Không phải tất cả c|c b{i to|n tôi đều lý giải được một cách lôgích 

nhưng lần nào thành công thì thấy rất phấn khởi. Bằng cách tự rút kinh nghiệm, tôi 

thấy suy nghĩ của mình kh| lên đôi chút, từ đó thấy tự tin hơn v{ yêu thích giải bài 

tập (không chỉ riêng môn to|n) hơn. 

Năm 1967, tôi được cử đi học ngành vật lý thực nghiệm ở Liên Xô. Sau năm dự 

bị học tiếng Nga, tôi vào học tại Đại học tổng hợp quốc gia Azerbaigian, thành phố 

Baku. Tiếng Nga, các hiệu s|ch v{ c|c thư viện đ~ tạo thêm điều kiện cho tôi đi tìm 

câu trả lời cho những câu hỏi lâu nay vẫn cứ ám ảnh mình. Có thời gian rảnh rỗi, tôi 

đi dạo các hiệu s|ch tìm mua, v{o c|c thư viện tìm đọc các tài liệu nói về hoặc liên 

quan đến tư duy. Hiểu biết của tôi tăng lên rõ rệt. Một số c|i đọc được tôi áp dụng 

cho suy nghĩ của mình và thấy kết quả khả quan. Tuy nhiên tôi vẫn muốn biết nhiều 

hơn nữa, cụ thể và thiết thực hơn nữa. 

Tôi cho rằng, thói quen tìm kiếm các sách về tư duy s|ng tạo để đọc chắc chắn 

giúp tôi, trước sau gì cũng đến với TRIZ. Và trong cái tất yếu đó đ~ xảy ra cái ngẫu 

nhiên may mắn, không gì thay thế được. 

Năm 1971, tôi đang học năm thứ 4. Một lần, thầy dạy môn “Lý thuyết chất rắn” 

đến muộn. Tôi tranh thủ ngồi tán dóc với mấy bạn sinh viên Liên Xô ngồi cạnh. 

Mười lăm phút đ~ trôi qua m{ thầy vẫn chưa đến. Tôi lại đem c|c c}u hỏi vẫn 

thường trực trong đầu ra trao đổi. Anh Anđrei cho tôi biết Hiệp hội các nhà sáng 

chế và hợp lý hóa Liên Xô vừa thành lập Trường đại học sáng tạo sáng chế (Public 

Institute of Inventive Creativity), dạy c|c phương ph|p tư duy s|ng tạo. Chính anh 

ấy đang theo học thêm ở đó v{ thấy rất thú vị. Giống như người khát gặp nước 

uống, tôi liền nhờ Anđrei sau buổi học ở Trường đại học tổng hợp dẫn tôi theo xin 

học. 

Chúng tôi đi sớm, đến chào Thầy và sau vài câu giới thiệu của Anđrei, tôi vội 

vàng xổ một tràng dài những gì đ~ chuẩn bị trước. Chẳng là tôi có nhiều cái lo: 

trường đ~ khai giảng được một thời gian mà bây giờ mình mới đến, lỡ đủ chỗ rồi 

thì sao, lỡ môn n{y không cho người nước ngoài học thì sao, lỡ… Tóm lại đó l{ 

những nỗi lo không được nhận vào học. Thầy lắng nghe chăm chú không ngắt lời và 

chẳng dè Thầy chỉ nói ngắn gọn làm tiêu tan luôn những câu tôi dự định sẽ trả lời 

Thầy, nếu Thầy hỏi. Thầy nói: “Nếu anh yêu thích tư duy s|ng tạo, xin mời, anh cứ 

vào học tự nhiên. Tôi nghĩ rằng những gì học ở đ}y sẽ giúp ích cho anh v{ đất nước 
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Một buổi bảo vệ luận án tốt nghiệp tại Học 

viện công cộng sáng tạo sáng chế 

anh hùng của anh. Có gì khó khăn chúng tôi sẽ giúp anh”. Nghe thấy thế tôi sướng 

bổng người, tưởng chừng như ch}n không còn chạm đất nữa. Và từ đó, một cuộc 

đời mới bắt đầu. 

Đó l{ lần đầu tiên tôi gặp Thầy Genrikh Saulovich Altshuller. Tôi cứ nghĩ rằng 

người dạy sáng tạo chắc phải nhiều tuổi (để có nhiều kinh nghiệm sáng tạo chia sẻ 

với những người khác) nên khá ngạc nhiên khi gặp Thầy. Thầy trông rất thể thao, 

rất thanh niên, có lẽ do d|ng người c}n đối, nhanh nhẹn, c|ch ăn mặc đơn giản (tôi 

hầu như chưa bao giờ thấy Thầy đeo c{ vạt, kể cả đến bây giờ khi xem các ảnh của 

Thầy đăng trong c|c b|o, tạp chí và sách), các cử chỉ thoải mái, gần gũi. Thầy có 

khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt thông minh, ấm áp, mái tóc dầy màu hạt dẻ s|ng, hơi 

quăn, bồng bềnh. Phải nói là Thầy kh| đẹp trai theo kiểu truyền thống. Sau này tôi 

mới biết, lúc đó Thầy 45 tuổi và có các patent khi mới 14 tuổi. 

Bằng cách nhận thông tin theo đường khác, cùng học khóa đầu (1971 – 1973) 

với tôi còn có các anh Nguyễn Văn Ch}n, Nguyễn Văn Thông; khóa hai (1973 – 

1975) có c|c anh Dương Xu}n Bảo, Thái Bá Cần và Nguyễn Văn Thọ là những lưu 

học sinh Việt Nam lúc đó. 

Trường đại học sáng tạo sáng 

chế được thành lập theo sáng kiến 

của Thầy Altshuller và Thầy cũng 

l{ người cấu trúc chương trình, nội 

dung giảng dạy. Trường có mục 

đích đ{o tạo các nhà sáng chế 

chuyên nghiệp, các nhà nghiên 

cứu, giảng dạy phương ph|p luận 

sáng tạo (PPLST) và các nhà tổ 

chức hoạt động sáng tạo sáng chế. Trường còn l{ nơi thử nghiệm các kết quả 

nghiên cứu mới về TRIZ và thông qua việc giảng dạy, áp dụng của các học viên, có 

những phản hồi để hoàn thiện thêm TRIZ. Thời gian học l{ hai năm. C|c môn học 

chính của trường gồm: 

1. Phương ph|p luận sáng tạo (gồm TRIZ l{ chính v{ c|c phương ph|p của 

c|c trường phái khác, kể cả của phương T}y). 

2. Môn học phát triển trí tưởng tượng sáng tạo. 

3. Tâm lý học sáng tạo. 

4. Lý thuyết hệ thống. 
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5. Lý thuyết thông tin. 

6. Điều khiển học. 

7. Lý thuyết ra quyết định. 

8. Patent học. 

9. C|c phương ph|p dự báo. 

10. Lịch sử phát triển khoa học – kỹ thuật. 

Môn triết học được xem l{ đ~ học ở đại học nên không đưa v{o chương trình. 

Một số môn học kết thúc bằng làm bài kiểm tra theo kiểu đạt – không đạt, một 

số môn phải thi lấy điểm. Cuối cùng, để tốt nghiệp, mỗi học viên phải làm luận án và 

bảo vệ trước Hội đồng khoa học của trường. Có hai loại đề tài luận án: 1) giải một 

bài toán thực tế đạt mức độ có thể nhận patent (luận án gồm cả tự viết hồ sơ đăng 

ký sáng chế). 2) nghiên cứu nhằm phát triển tiếp phần nào đó trong PPLST. 

Thầy Altshuller trực tiếp dạy hai môn đầu. Đ}y cũng l{ hai môn nhiều giờ nhất 

và phải làm bài tập trên lớp cũng như ở nhà nhiều nhất. Càng học, tôi càng thấm 

thía lời Thầy Altshuller: “Về lâu dài, giải bài tập sẽ càng quan trọng hơn lý thuyết” và 

“Học suy nghĩ cũng như học môn thể thao, do vậy, phải chú ý luyện tập thật nhiều để 

có được các kỹ năng v{ t|c phong cần thiết”. 

Như tôi đ~ nói ở trên, được học trực tiếp Thầy Altshuller là 

điều may mắn không gì có thể thay thế được. Với thời gian trôi 

đi, cảm nhận của tôi về sự may mắn đó c{ng tăng khi c{ng biết 

thêm nhiều thông tin về Thầy. 

Trước hết, đấy là may mắn được học tác phẩm (TRIZ) trực 

tiếp từ tác giả. Do vậy, người học không sợ phải tiếp thu những 

cái “tam sao thất bản”! Bây giờ, khi vào Internet, theo dõi các 

hoạt động về TRIZ trên thế giới, tôi thấy hiện tượng hiểu lệch lạc, dạy lệch lạc về 

TRIZ không phải là quá hiếm. Học trực tiếp tác giả, người học có thể hỏi bất kỳ cái 

gì liên quan đến tác phẩm v{ được giải đ|p tin cậy, kể cả những chuyện “hậu 

trường”, “bếp núc” để cho ra đời tác phẩm. Nếu bạn chỉ học những thầy l{ người 

“đọc trước” hoặc “học trước” bạn, bạn sẽ không có sự may mắn đó. 

Tuy nhiên, ở đ}y có chuyện, tác giả của kiến thức chưa chắc l{ người có khả 

năng truyền đạt thông suốt kiến thức đó cho những người khác. Kiến thức là thông 

tin. Để thông tin truyền thông suốt còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố của chính người 

ph|t như xử lý, mã hóa thông tin, của môi trường truyền tin, của trình độ người 
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nhận tin. Về mặt này tôi lại có một may mắn nữa: Thầy Altshuller l{ nh{ sư phạm 

tuyệt vời. Với tư c|ch l{ người học, quan sát Thầy tôi thấy, ngôn ngữ Thầy sử dụng 

rất trong sáng, không phức tạp, không thừa v{ đ|nh trúng “đích”, giúp người nghe 

dễ hiểu đúng nghĩa cần phải hiểu. Thầy luôn sử dụng các hình ảnh, hình vẽ minh 

họa. Bài giảng của Thầy chặt chẽ, mang tính thuyết phục cao, vì có khá nhiều những 

chi tiết đắt. Bạn thử so s|nh, có hai người mời bạn ăn một món ăn lạ. Một người chỉ 

nói gọn lỏn: “Món n{y ngon lắm, bạn ăn đi”. Người kia không dùng từ “ngon lắm”, 

“ăn đi” m{ đi v{o chi tiết. Đến nỗi, nghe chưa xong bạn đ~ ứa nước miếng và tự bạn 

gắp một miếng cho mình. Rõ ràng bạn bị người thứ hai thuyết phục hơn, thuyết 

phục đến nỗi thúc đẩy h{nh động của bạn. Thầy cũng rất linh động trong việc giảng 

bài hoặc trả lời các câu hỏi tùy theo đối tượng là ai, ở trình độ nào. Thầy có cả “kho” 

các cách diễn đạt, các ví dụ và các tình huống điển hình lấy từ c|c lĩnh vực khác 

nhau cho nên Thầy dễ dàng tạo sự tương hợp cao nhất với người nghe. Chưa kể, 

Thầy có rất nhiều chuyện vui, giai thoại, chuyện tiếu l}m liên quan đến sáng tạo 

nên không buổi học nào thiếu vắng tiếng cười trong lớp. Nghe Thầy giảng bài, 

nhiều lúc tôi có cảm tưởng Thầy không chỉ trình b{y TRIZ như một lý thuyết mà 

được nghe một câu chuyện về quá trình nghiên cứu, xây dựng lý thuyết ấy. Viết đến 

đ}y, tôi liên tưởng đến câu nói của L.Tolxtoi: “Điều quý báu cần biết không phải 

là quả đất tròn mà là làm thế nào để đi đến kết luận ấy”. Phải nói rằng Thầy đ~ 

“hút hồn” hầu hết mọi người trong lớp. Thầy là Thầy giáo - Nghệ sỹ. Thầy là hiện 

thân của c|i đẹp, của sự truyền tải c|i đẹp nhất, người nhất – sự sáng tạo – đến với 

những người học Thầy. Có thể vì Thầy còn l{ nh{ văn viết truyện khoa học viễn 

tưởng được đ|nh gi| cao của Liên Xô. 

Qua những câu Thầy trả lời các thắc mắc của tôi trên lớp, trong các giờ ra chơi, 

trong những lần đến thăm gia đình Thầy tại nh{ riêng v{ đặc biệt trong thời gian 

làm luận án tốt nghiệp, bản thân tôi cảm thấy mình giàu thêm. Bởi vì, Thầy không 

chỉ giải đ|p những điều tôi muốn biết, muốn hiểu, mà còn gợi mở về sự phát triển 

tiếp theo m{ thường tôi không nhìn xa tới mức như vậy. Đồng thời tôi cũng trở nên 

nghiêm khắc với chính mình hơn. Chẳng là có những câu tôi hỏi, sau khi trả lời cặn 

kẽ, Thầy tổng kết: “Những gì tôi trả lời anh có nằm ngoài những gì chúng ta đ~ học 

đ}u”. Ánh mắt Thầy nhìn tôi như muốn nói thêm: “Anh có đủ tiềm năng để tự trả lời 

câu hỏi của chính mình kia m{. Trước hết hãy tự mình làm, mạnh dạn lên anh bạn 

trẻ”. Từ đó, tôi tập thói quen vận dụng những gì mình đ~ học để tự trả lời các câu 

hỏi. Không được, mới đi hỏi Thầy, hỏi người kh|c. Điều n{y giúp tôi tăng tính tự tin 

v{ sau n{y l{ tính độc lập trong suy nghĩ, trong nghiên cứu khoa học. 

Khi bước v{o giai đoạn làm luận án tốt nghiệp, Thầy Altshuller khuyến khích 



Giáo dục và đào tạo: xây dựng những người hạnh phúc 734 

chúng tôi tự tìm đề tài thiết thực với lĩnh vực cụ thể của từng học viên. Biết chuyên 

môn của tôi là vật lý, Thầy gợi ý l{m đề t{i theo hướng xây dựng “Chỉ dẫn sử dụng 

các hiệu ứng vật lý trong sáng tạo sáng chế”. Trong khi đó, c|i m{ tôi t}m đắc, thậm 

chí ấp ủ từ lâu lại l{ đề tài “Tính ì t}m lý trong tư duy s|ng tạo”. 

Như tôi đ~ nói ở phần đầu bài viết này: khi còn học phổ thông tôi đ~ nhiều lần 

tự tìm hiểu c|ch suy nghĩ của chính mình khi giải c|c b{i to|n trong trường học. Tôi 

để ý, có những bài toán mình không giải được. Khi biết lời giải tôi thấy mình không 

giải được không phải vì mình thiếu kiến thức, thiếu khả năng cần thiết m{ dường 

như có một lực n{o đó cản trở mình sử dụng kiến thức đó, khả năng đó v{ rất cay 

cú về cái lực ấy. Sau n{y đọc các sách tâm lý học tôi mới biết tên gọi của nó: tính ì 

t}m lý. Chính vì để ý nhiều đến tính ì tâm lý, bản thân lại vấp nó khá nhiều, có nhiều 

xúc cảm về nó nên tôi muốn l{m theo ý mình hơn l{ ý Thầy. Tôi phân vân: phải lựa 

lời nói với Thầy thế nào cho phải đ}y (vì ở Việt Nam tôi luôn được giáo dục là phải 

vâng lời thầy, cô). Cuối cùng, tôi quyết định nói thật với Thầy, bởi vì tôi cũng được 

dạy phải “thật th{, dũng cảm”, có vậy lương t}m tôi mới thanh thản, chẳng cần cong 

queo làm gì. Tôi chuẩn bị tinh thần, nếu Thầy không chịu thì đ{nh v}ng lời Thầy 

vậy. Khi nói với Thầy, tôi tưởng Thầy sẽ tiếp tục thuyết phục tôi theo ý kiến của 

Thầy, ai dè Thầy đồng ý ngay: “Nếu anh “yêu” tính ì t}m lý thì xin mời, bắt đầu ngay 

đi”. Đồng thời Thầy cũng chỉ ra những khó khăn m{ tôi cần phải hình dung trước để 

vượt qua đối với nhà vật lý khi nhảy sang lĩnh vực tâm lý. 

Viết luận |n được đến đ}u, tôi đưa Thầy xem đến đó. Có thời gian thì Thầy ngồi 

thảo luận với tôi ngay, không có thì Thầy cầm về đọc rồi hẹn gặp. Thầy góp ý từng 

phần v{ luôn đặt nhiều câu hỏi như: “Về ý n{y người ta đ~ l{m được những gì? Đăng 

trong tài liệu nào? Anh có thực sự đọc nguyên bản không? Anh đ~ tìm hết các nguồn 

thông tin chưa? Mục đích anh muốn đạt được trong luận án là gì? Cái gì là cái mới 

của anh? Các dữ liệu anh đưa ra đ~ đủ thuyết phục chưa? Còn dữ liệu nào thuyết 

phục hơn nữa không? Anh khẳng định cái này liệu có quá sớm không? Còn cách giải 

thích nào khác không? Còn cách xem xét nào nữa không? Liệu anh có thể xây dựng 

được các công cụ, ít nhất dưới dạng lời khuyên để giúp người ta khắc phục tính ì tâm 

lý không? Đề tài này còn có thể phát triển tiếp về những hướng n{o?…” Thú thật, mỗi 

buổi làm việc với Thầy là mỗi buổi “đổ mồ hôi hột” và tôi hiểu thêm Thầy l{ người 

rất nghiêm khắc trong công việc nghiên cứu khoa học. Chính vì được Thầy rèn cho, 

những gì học được từ Thầy đ~ rất giúp ích tôi khi làm các luận án tiến sỹ (Doctor of 

Philosophy), đặc biệt, tiến sỹ khoa học (Doctor of Science) về quang học các chất 

bán dẫn theo nghề nh{ nước cử đi đ{o tạo. Riêng về “tính ì t}m lý”, sau này, tôi phát 

triển tiếp thành “tính ì hệ thống” báo cáo tại Hội nghị châu Âu về sáng tạo v{ đổi 
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mới, đăng tại H{ Lan v{ đưa v{o gi|o trình giảng dạy của TSK. 

Khi đưa Thầy Altshuller xem lại bản thảo lần cuối cùng trước khi chính thức 

đ|nh m|y v{ đóng luận án thành quyển, tôi có ghi trên trang đầu: Người hướng 

dẫn: G.S. Altshuller. Thầy nhìn thấy và lấy bút gạch bỏ. Thấy tôi trố mắt nhìn Thầy 

ngạc nhiên, Thầy cười và trả lời: “Anh tự chọn đề tài và tự làm chứ không phải tôi. 

Anh phải tự chịu trách nhiệm”. Câu nói của Thầy thật nhiều nghĩa. Bạn có thể hiểu là 

Thầy đ|nh gi| luận án thuộc loại xoàng, dính tên mình vào chẳng bõ để tính thêm 

điểm cho các danh hiệu hoặc học hàm của Thầy, có khi còn mất uy tín. Bạn có thể 

hiểu là Thầy trung thực vì Thầy cho là Thầy đóng vai trò phản biện, tư vấn hơn l{ 

hướng dẫn, hơn nữa Thầy muốn nâng cao tinh thần tự chịu trách nhiệm, tự tạo uy 

tín khoa học của học trò, không dựa dẫm vào uy tín của người khác. Viết đến đ}y 

tôi bất giác nhớ đến chuyện tiếu lâm “Thỏ bảo vệ luận |n”. Chuyện kể rằng, trong 

luận án của mình thỏ đưa ra những kết luận như, thỏ có thể ăn thịt được cáo, chó 

sói, thậm chí cả gấu. Cuối cùng luận án vẫn được thông qua. Đơn giản vì thầy của 

thỏ là sư tử. 

Nh}n đ}y, tôi muốn nói thêm một chút. Tôi học và làm việc ở Liên Xô trong môi 

trường giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học ba đợt, tổng cộng khoảng 12 năm. 

Tôi để ý các thầy, các nhà khoa học thường không |p đặt ý tưởng nghiên cứu cho 

các học trò của mình. Các thầy sẵn sàng thảo luận, tranh luận với các học trò có 

những ý tưởng khác. Ngay cả trường hợp học trò vẫn không chịu thầy thì thầy cũng 

không dùng quyền uy để ngăn cấm học trò thực hiện ý tưởng nghiên cứu của học 

trò. Với nghề vật lý thực nghiệm của tôi, tôi đ~ khoảng gần chục lần “đụng độ” với 

các thầy như vậy. Tuy nhiên, sau khi tranh luận, lần nào các thầy cũng bảo, đại loại 

như: “Mẫu đấy, m|y đấy anh cứ thực hiện các thí nghiệm theo ý anh đi xem sao, biết 

đ}u…” Tuy nhiên, các thầy không khoan nhượng và có yêu cầu rất cao đối với quá 

trình, cách thức thực hiện ý tưởng, kiểm tra các kết quả thu được, xử lý các kết quả, 

giải thích chúng và dự báo các hệ quả có thể có… 

Trong thời gian Thầy Altshuller coi lại lần cuối cùng luận án, tôi vừa mừng vừa 

lo. Mừng vì vừa hoàn thành một công việc yêu thích. Lo vì, theo yêu cầu, luận án 

phải nộp dưới dạng đ|nh m|y, m{ tiền thuê đ|nh m|y l{ cả vấn đề đối với học bổng 

hàng tháng 60 rúp của tôi. Tôi đ~ dự tính cắt bớt một số khoản chi tiêu. 

Hôm đưa lại luận |n, đựng trong phong bì lớn cho tôi, Thầy nói: “Anh về vẽ nốt 

các hình còn thiếu. Chúc anh bảo vệ luận |n th{nh công”. Thầy bắt tay tôi rồi rảo 

bước đi. Suốt đường về, tôi vẫn chưa hiểu ý Thầy: trong luận |n đưa Thầy, mình đ~ 

vẽ tất cả các hình rồi kia mà, Thầy bảo vẽ nốt l{ sao? Bước vào phòng ở ký túc xá, 
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chưa kịp đóng cửa, tôi mở ngay phong bì ra xem: luận án của tôi đ~ được đ|nh m|y 

với những chỗ trống được chừa ra để tôi vẽ hình v{o đấy. Lần gặp sau, tôi c|m ơn 

Thầy. Thầy cho biết: “Tiện thể có thư ký của Trường đ|nh một số văn bản, tôi nhờ 

đ|nh luôn”. Thầy khuyên tôi nên tự đóng luận án thành quyển, đừng thuê cho tốn 

tiền vì chỉ có gần 40 trang. Thầy nói “tiện thể” rồi liền sau đó chuyển sang chuyện 

kh|c, nhưng tôi hiểu đ}y l{ sự “cố ý giúp” và không chỉ một lần theo cái cách ấy. 

Điều này chứng tỏ những gì, chúng tôi - các sinh viên Việt Nam - nói với Thầy vào 

giờ giải lao v{ khi đến thăm gia đình Thầy để trả lời các câu hỏi tỉ mỉ của Thầy về 

cuộc sống, học tập, học bổng, ăn, ở, ký túc x|… Thầy đều nhớ cả và Thầy sử dụng 

hoặc tạo ra những dịp để “tiện thể” giúp chúng tôi. Qua các lời nói, cách nói và việc 

làm của Thầy và vợ Thầy (Cô Valentina Nikolaevna Zhuravliova) chúng tôi cảm 

nhận rõ sự chăm sóc ấm |p như cha mẹ đối với con cái. Từ dặn dò phải giữ ấm như 

thế n{o để đừng bị cảm lạnh, nên ăn những món gì nhiều, cần đi tham quan những 

đ}u… đến việc thường xuyên mời chúng tôi về nhà Thầy, Cô cho có không khí gia 

đình v{ bao giờ cũng vậy, phải ăn với gia đình Thầy một bữa cơm mới được về. 

Tình cảm đó an ủi chúng tôi rất nhiều vì trong suốt 6 năm học ở Liên Xô, chúng tôi 

không một lần về phép thăm nh{. 

Sau khi bảo vệ luận án tốt nghiệp của cả hai trường (buổi bảo vệ này cách buổi 

bảo vệ kia một tuần), tôi đến ch{o gia đình Thầy để về nước. Tôi ghi lại địa chỉ của 

mình ở Việt Nam và hứa viết thư cho Thầy, Cô. Thầy lấy ra một tập dầy các tờ giấy 

đ|nh m|y, đưa cho tôi v{ nói: “Đ}y l{ bản thảo quyển sách sẽ ra của tôi. Anh cầm lấy 

mang về Việt Nam. Sau khi sách in chính thức tôi sẽ gởi thêm theo đường bưu điện. 

Rủi gởi bị thất lạc thì ít ra anh cũng có bản thảo. Cho chúng tôi gởi lời chúc tốt lành 

nhất đến gia đình anh. Đất nước anh nhất định sẽ thống nhất ho{n to{n”. Tôi cũng 

nói thêm là có khả năng một thời gian ngắn sau tôi sẽ quay lại Liên Xô vì được Đại 

học tổng hợp quốc gia Azerbaigian đề nghị chuyển tiếp làm nghiên cứu sinh. Nhưng 

theo quy định, trước hết tôi phải về nước đ~. Lúc đó l{ đầu hè năm 1973, Hiệp định 

Paris được ký kết c|ch đó chưa l}u. Thầy giữ lời hứa, v{ để bảo đảm chắc chắn, 

Thầy gởi qua những sinh viên Việt Nam về nước sau tôi những tài liệu cần thiết. 

M~i đến cuối năm 1982, sau bốn lần hụt đi nghiên cứu sinh vì những lý do quan 

liêu không đ|ng có, qua được kỳ thi tuyển khá mệt mỏi về nhiều phương diện, tôi 

trở lại Liên Xô. Lần này là ở Đại học tổng hợp quốc gia Leningrad (Saint Petersburg 

ngày nay), cách Baku vài ngàn cây số. Ngày 2.1.1983 Thầy Altshuller trả lời: “Rất 

mừng nhận được thư của anh từ Leningrad. Thật tuyệt vời là anh ở đúng Leningrad. 

Ở đó có c|c trường TRIZ, nhiều giảng viên và nhiều người nghiên cứu TRIZ. Họ sẽ cho 

anh biết tình hình và giới thiệu với anh về thành tựu hiện nay cũng như c|c vấn đề 
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của TRIZ. Tôi thông b|o ngay đ}y c|c địa chỉ của một số người ở Leningrad”. 

Tiếp theo, Thầy liệt kê tên, họ, địa chỉ, số điện thoại của ba người: 

V.M. Petrov(1), E. Zlotina(2), V.V. Mitrofanov(3) và dặn: “Anh nói với họ rằng tôi giới 

thiệu anh gặp họ và hôm nay tôi sẽ viết cho Zlotina để b|o trước điều đó”. Thầy viết 

thêm: “Hôm nay tôi sẽ gởi theo đường bưu điện cho anh các quyển sách 'Sáng tạo 

như l{ khoa học chính xác', 'Những đôi c|nh cho Ikar' v{ văn bản mới 'ARIZ-82B'. Tôi 

cũng sẽ viết cho những người ở Leningrad để họ cung cấp thêm cho anh các tài liệu 

khác. Về tạp chí 'Kỹ thuật và khoa học'(4) thế nào rồi? Anh đ~ kịp đặt cho năm 1983 

chưa? Kể cả các số của những năm trước? Anh nhất định phải đọc các số từ 1 đến 9 

năm 1981, từ 3 đến 5 và số 8 năm 1982”. 

Thầy lại nhắc lại lời đề nghị của hơn 10 năm trước, có tính đến ý thích của tôi 

khi làm luận án tốt nghiệp ở Baku: “Tôi rất muốn trong thời gian ở Liên Xô lần này, 

anh l{m c|i gì đó liên quan đến ‘Chỉ dẫn sử dụng các hiệu ứng vật lý trong sáng tạo 

sáng chế’. Nếu cần, tạp chí nói trên sẽ đăng c|c kết quả nghiên cứu của anh. Cũng có 

thể là các công trình về tâm lý học… Chúc mừng anh nhân dịp năm mới và chúc anh 

sức khỏe cùng mọi điều may mắn ở Leningrad”. 

Đầu th|ng 10 năm 1983, tôi xuống Baku với mục đích thăm lại trường cũ, c|c 

thầy cô, bạn học v{ đặc biệt gia đình Thầy Altshuller. Tôi luôn nhớ đến chuyến đi 

n{y như một chuyến đi cực kỳ cảm động, thú vị và chắc không thể lặp lại được lần 

thứ hai vì nhiều lý do mà các bạn có thể đo|n ra. Bản th}n tôi, sau 10 năm l{m việc, 

áp dụng TRIZ, lập gia đình, có con, va chạm với thực tế, với đời, so với hồi sinh viên 

đ~ gi{ dặn hơn nhiều. Gặp Thầy, Cô lần này, các câu chuyện trao đổi trong suốt 

ngày hôm ấy đi v{o chiều s}u hơn, đề cập cả đến những đề tài thuộc loại “tế nhị” 

theo quan niệm của thời kỳ đó. Tôi biết được nhiều hơn về những “thăng trầm” của 

cuộc đời Thầy cũng như những dự báo của Thầy về TRIZ. Tôi cũng trình b{y những 

việc đ~ l{m được ở Việt Nam v{ c|c ý tưởng phát triển TRIZ của mình. Thầy tỏ ra 

hết sức ủng hộ, góp nhiều ý kiến, kinh nghiệm quý báu của chính người đ~ từng trải 

qua. Chỗ n{o không đồng ý với tôi, Thầy chỉ nói: “Có thể như vậy vì anh rõ hơn tôi 

trong chuyện đó”. Thầy tặng tôi thêm các tài liệu về TRIZ và những vấn đề liên quan 

                                                 
1 V.M. Petrov đầu những năm 1990 di cư sang Israel. Hiện nay là chủ tịch Hiệp hội TRIZ - Israel 
(Association TRIZ - Israel). 
2 E. Zlotina đầu những năm 1990 di cư sang Israel. Mất ngày 8.12.1998 vì bệnh ung thư. 
3 V.V. Mitrofanov lúc đó l{ hiệu trưởng Đại học nhân dân sáng tạo khoa học - kỹ thuật Leningrad và 
hiện nay là Chủ tịch Đo{n chủ tịch Hiệp hội TRIZ quốc tế có trụ sở đóng tại Saint Petersburg. 
4 Tạp chí "Kỹ thuật và khoa học" được thành lập từ năm 1894, ra h{ng th|ng, xuất bản tại Mascơva, 
chuyên về khoa học, kỹ thuật và sản xuất. Thời kỳ chính quyền xô viết, tạp chí trực thuộc Hội đồng 
liên bang các hiệp hội khoa học - kỹ thuật. 
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gồm các tạp chí, sách, các công trình nghiên cứu mới ở dạng đ|nh m|y. 

Thầy tiễn tôi ra bến xe buýt, thấy lưng Thầy bắt đầu còng xuống, d|ng đi không 

còn nhanh nhẹn như trước, tôi thấy thương Thầy vô hạn và mong Thầy luôn mạnh 

khỏe, sống lâu, thật lâu. 

Khác hẳn với lúc đi, chỉ có chiếc túi du lịch nhẹ, tôi bay về lại Leningrad với 

hành lý, ngoài tiêu chuẩn miễn cước 20 kg còn phải nộp tiền cước quá tải cũng 

khoảng chừng đó ký nữa, gồm phần lớn là quà tặng của các thầy, cô, bạn học cũ của 

cả hai Trường. Riêng số tài liệu Thầy Altshuller cho tôi cũng phải hơn 10 kg. 

Nhờ Thầy v{ c|c đồng 

nghiệp TRIZ tôi luôn được 

nhanh chóng cập nhật với 

những bước phát triển, những 

nghiên cứu mới về TRIZ (gồm cả 

những cái sau này mới công bố 

chính thức dưới dạng các bài 

báo hay sách). Lần giở c|c thư 

Thầy viết, tôi gặp lại những 

dòng thường xuyên có trong các 

thư của Thầy như: “H~y b|o cho 

tôi biết tài liệu n{y… t{i liệu kia… 

anh đ~ có chưa để tôi gởi cho 

anh”. Hoặc là: “Bưu kiện tôi gởi 

cho anh hôm nay gồm những tài 

liệu sau…”. 

Có lần, khi đang ở Liên Xô 

lần thứ ba để làm luận án tiến sĩ 

khoa học, tôi phát hiện ra hai 

quyển sách(1) trong bưu kiện 

Thầy gởi. Đ}y l{ hai quyển các 

học trò Thầy viết về TRIZ và hoạt động giảng dạy TRIZ có lời đề tặng Thầy bằng bút 

mực ngay ở trang đầu tiên. Tôi gọi điện hỏi lại Thầy: “Thưa Thầy, đ}y l{ c|c sách do 

                                                 
1 Đó l{ hai quyển sách: 

1. V.V. Mitrofanov và T.A. Emeliantseva. "Đ{o tạo các nhà sáng chế và hợp lý hóa tại Đại học nhân 
dân sáng tạo khoa học - kỹ thuật". Leningrad, 1987. 

2. G.I. Ivanov. "… V{ h~y bắt đầu sáng chế". Nhà xuất bản Đông Xibiri, Irkutsk, 1987. 

Ảnh Thầy Altshuller với lời đề ở mặt sau: 

“Tặng Phan Dũng – với sự kính trọng 

và các lời chúc tốt đẹp nhất. 

G.S. Altshuller 

31/10/1984” 
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các tác giả tặng riêng Thầy, chắc Thầy bỏ lộn v{o bưu kiện?”. Nghe tiếng Thầy cười: 

“Không phải bỏ lộn đ}u. Anh cần những s|ch đó hơn tôi”. Thấy tôi im lặng, Thầy 

đo|n tôi đang băn khoăn, lúng túng nên nói thêm: “Anh đừng lo, tôi sẽ nói với họ 

rằng tôi tặng lại anh. Thôi chúng ta nói sang chuyện kh|c đi”… 

Còn đ}y l{ bức thư cuối cùng, ngày 2.2.1997 của Thầy: “Tôi đ~ nhận được thư 

đề ngày 6.1.1997 cùng báo cáo về chuyến đi dạy Malaysia và các ảnh chụp của anh. 

C|m ơn anh”. 

“Tôi gởi cho anh 'Bản tin' của Hiệp hội TRIZ. Tôi rất muốn anh biết tất cả các 

hoạt động”. 

“TRIZ bắt đầu những bước dài ở phương T}y. Người ta thành lập các Viện, 

Trường, cố gắng dịch các tài liệu về TRIZ. Quyển s|ch “V{ nh{ s|ng chế đ~ xuất hiện 

ngay đ}y” dịch sang tiếng Anh (ở Mỹ) đ~ in xong. Nhận được tôi sẽ gởi cho anh. Hãy 

viết thư thường xuyên hơn cho tôi. Chúc mọi điều tốt l{nh”. 

“T|i bút: Anh đ~ nhận được hai cuốn sách 'Làm thế nào trở thành thiên tài' và 

'Góc công ph|' chưa?”. 

Tôi mất liên lạc với Thầy từ đó, mặc dù có viết thêm v{i thư nữa cho Thầy. Tôi 

nghĩ l{ Thầy lại đổi địa chỉ, như đ~ có lần xảy ra, khi gia đình Thầy chuyển từ Baku 

lên sống ở thành phố Petrozavodsk, nhưng… cũng có thể biết đ}u… Tôi đ~ v{i lần 

rùng mình khi nghĩ tiếp đến điều đó. Cuối năm 1998, TSK được nối Internet, thông 

qua các websites về TRIZ của Mỹ tôi mới biết tin Thầy mất ngày 24.9.1998 sau một 

thời gian dài lâm bệnh nặng. 

Biết tin Thầy mất, tôi vội đ|nh điện chia buồn với gia đình Thầy. Sau đó, để có 

thể nói chuyện và ôn lại những kỷ niệm về Thầy nhiều hơn, tôi gọi điện thoại đến 

Cô Valentina Nhikolaevna – vợ Thầy. Trong buổi nói chuyện ấy, tôi được nghe Cô 

nhắc đi, nhắc lại vài lần: “C|c anh, những sinh viên Việt Nam là những người may 

mắn vì được học trực tiếp Genrikh Saulovich trong một thời gian dài. Nhiều người 

làm việc trong lĩnh vực TRIZ không may mắn như thế đ}u”. 

Trong thâm tâm, tôi luôn hiểu rằng, được học, 

làm việc trực tiếp v{ sau n{y l{ trao đổi thư từ với 

Thầy, tôi có được cơ hội hiếm hoi để hoàn thiện 

chính bản thân mình. Nhiều người cho rằng, một 

trong những cách học hiệu quả nhất là bắt chước – 

theo gương người khác một cách tự nguyện – tự 

nhiên, xuất phát từ nhu cầu, xúc cảm bên trong của 
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người học. Bạn thử quan s|t đứa trẻ học nói trong gia đình chẳng hạn. Làm gì có 

lớp học, thời khóa biểu hay thầy, cô chính thức như c|ch hiểu thông thường. Đứa 

bé sống, chơi đùa, giao tiếp một cách tự nhiên, không ý thức về việc “học”, vậy mà 

học nói rất nhanh, tiến bộ từng ngày. Hoặc nếu bạn được sống cùng với người làm 

bạn kính trọng, cảm phục, yêu mến v{ người đó hơn bạn về nhiều phương diện, 

bạn sẽ học được rất nhiều từ người đó theo kiểu “l}y nhiễm” (hiểu theo nghĩa tốt 

đẹp), mặc dù chính người đó không cố ý dạy và bạn cũng không cố ý học. Cách học 

“tự nhiên” này hiệu quả ở chỗ, những gì bạn học được thực sự tiêu hóa và trở thành 

máu thịt của bạn, tác phong của bạn. 

Hồi tưởng lại những gì biết về Thầy (một cách trực tiếp, thông qua các bạn 

TRIZ và hồi ký của c|c đồng nghiệp kh|c), tôi thường có ý nghĩ rằng Thầy vừa có 

thật, vừa không có thật. Thầy có thật như l{ một người trần gian bằng xương, bằng 

thịt m{ tôi được học. Và không có thật như l{ một nhân vật huyền thoại bước ra từ 

trang sách viết về các danh nhân. Chẳng l{, tôi đ~ đọc khá nhiều chuyện kể về cuộc 

đời của các danh nhân. Nhiều người trong số họ bị môi trường (hiểu theo nghĩa 

rộng) cản phá, thậm chí vùi dập, nhưng với những nỗ lực phi thường và kiên trì 

ch}n lý để cuối cùng họ có được những đóng góp lớn vào sự phát triển, được nhân 

loại đời đời ghi nhận. Đọc thì đọc thế, biết thế nhưng trước khi gặp Thầy Altshuller, 

tôi không có may mắn gặp, học và làm việc trực tiếp với những người như vậy. 

Cuộc đời Thầy, có thể nói, đ~ gặp khó khăn ngay từ trong bụng mẹ. Cha, mẹ 

Thầy quen và yêu nhau khi cùng làm việc tại Hãng thông tấn nước Cộng hòa 

Azerbaigian (một trong 15 nước Cộng hòa thuộc Liên Xô trước đ}y), ở Baku. Cha 

Thầy đ~ có một đời vợ nên khi xin cưới, gia đình bên mẹ Thầy phản đối quyết liệt. 

Cha, mẹ Thầy phải lánh sang thành phố Tashkent, thủ đô nước Cộng hòa 

Uzbekistan và sinh Thầy ở đó ng{y 15.10.1926. Năm 1928, gia đình Thầy chuyển 

lại về sống và làm việc ở Baku trong sự không hài lòng của những người thân bên 

gia đình mẹ. 

Cha, mẹ Thầy làm việc trong lĩnh vực báo chí, nhà có rất nhiều s|ch đ~ giúp 

Thầy có được sự say mê đọc sách ngay từ khi còn nhỏ. Ở trường, Thầy được học 

với nhiều thầy, cô chuyên nghiệp, yêu nghề và tận tụy với học sinh. Những điều này 

giúp Thầy sớm hướng đến những cái mới, khám phá và làm ra những cái mới. Thầy 

nhận được patent đầu tiên khi còn là học sinh phổ thông. 

Ph|t xít Đức tấn công Liên Xô năm 1941, khi Thầy 15 tuổi. Tốt nghiệp phổ 

thông, Thầy gia nhập qu}n đội v{ được phân về một trung đo{n bộ binh. Từ đó, 

người ta cử Thầy đi học Trường không quân. Học xong (năm 1945) cũng l{ lúc 
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chiến tranh kết thúc, Thầy xin chuyển về làm việc tại Ban patent thuộc hạm đội 

Caspian, đóng ở Baku. Chính tại đ}y, sự thích thú công việc sáng chế từ nhỏ cộng 

với yêu cầu công việc: theo dõi thông tin patent, thẩm định các sáng chế, góp ý kiến 

vào các giải pháp của các nhà sáng chế… Năm 1946, Thầy bắt đầu nung nấu ý định 

xây dựng lý thuyết giải các bài toán sáng chế (TRIZ) giúp ích cho mọi người sáng 

tạo theo phương ph|p khoa học, thay cho mục đích ban đầu: làm sao bản thân 

mình nhận được nhiều patent. 

Năm 1949, nh}n tìm ra công thức một loại thuốc nổ cực mạnh, Thầy cùng với 

bạn là ông R. Shapiro viết thư thẳng cho Stalin. Thư viết trong nửa năm trời, dài 30 

trang. Ngoài việc trình bày tóm tắt sáng chế của mình, trong thư còn có nhiều kiến 

nghị cải cách hệ thống patent và các hoạt động sáng tạo sáng chế của Liên Xô. Do sự 

“hiểu lầm”, hai người bị vu c|o l{ có }m mưu đ|nh bom Quảng trường đỏ, bị bắt 

năm 1950, bị xử tù và lao động khổ sai 25 năm, đ{y đi vùng băng gi| Vorkuta khai 

thác than. Trong thời gian ở “trại”, cha Thầy mất. Mẹ Thầy sau nhiều lần gõ cửa, gởi 

đơn xin }n x| cho con mình nhưng không được, đ~ tự tử v{o năm 1953 vì qu| đau 

khổ. Cùng năm đó Stalin chết, người ta bắt đầu xem xét lại các bản |n. Năm 1954, 

Thầy v{ ông Shapiro được trả tự do, được khôi phục lại danh dự. Trở về Baku, Thầy 

phải đổi rất nhiều chỗ làm việc, vì muốn hay không muốn, “kẻ đ~ từng ở tù” vẫn là 

kẻ không được hoan nghênh khi xin việc. Cuối cùng, Thầy quyết định làm nghề “tự 

do”: viết b|o v{ sau đó l{ s|ch, sống nhờ vào tiền nhuận bút để có thời gian được 

làm công việc yêu thích đề ra từ năm 1946. Nhiều lần, nhuận bút không đủ sống, 

Thầy phải mang bán những quyển s|ch sưu tầm từ nhiều năm m{ Thầy quý như 

con cho các cửa h{ng mua b|n s|ch cũ. 

Những kết quả nghiên cứu đầu tiên, đặt nền móng cho TRIZ, Thầy và ông 

Shapiro công bố trên tạp chí “C|c vấn đề tâm lý học” (số 6, năm 1956, trang 37 – 

49). Sau n{y, ông Shapiro di cư sang Israel, chỉ còn mình Thầy Altshuller tiếp tục 

các công việc liên quan đến TRIZ. Từ năm 1958, Thầy bắt đầu phổ biến TRIZ thông 

qua c|c seminar, trước hết ở Baku, sau đó l{ ở các thành phố kh|c như Matscơva, 

Đonhetsk, Tambov, Ryazan… Trên cơ sở kết quả của những seminar này, suốt 9 

năm trời, từ 1959 đến hết 1967 Thầy liên tục viết thư cho Hội đồng trung ương của 

Hiệp hội toàn liên bang các nhà sáng chế và hợp lý hóa Liên Xô (viết tắt theo tiếng 

Nga là VOIR) với nhiều kiến nghị nhưng không nhận được phản ứng tích cực nào, 

mặc dù những kiến nghị đó thuộc chức năng hoạt động của VOIR. Chỉ đến năm 

1968, chủ tịch Hội đồng trung ương VOIR l{ Ivanov bị bệnh nặng, thư ký Hội đồng 

V.N. Tiurin tạm thời thay thế, tình hình mới trở nên sáng sủa hơn: Phòng thí 

nghiệm các phương pháp sáng chế (OLMI) được thành lập năm 1968 v{ Học 
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viện công cộng về sáng tạo sáng chế (AzOIIT) – năm 1971 tại Baku. Năm 1972, 

Sofonov – chủ tịch mới được bầu của Hội đồng trung ương VOIR lại tiếp tục chính 

s|ch cũ, g}y nhiều khó khăn cho c|c hoạt động của Thầy Altshuller. Đỉnh cao của sự 

căng thẳng xảy ra v{o năm 1974. Viện cớ Thầy Altshuller có nhận một số cán bộ 

của Trường n}ng cao trình độ quản lý trực thuộc Hội đồng bộ trưởng Ba Lan sang 

Baku học mà không thông qua Hội đồng trung ương VOIR, Sofonov ra quyết định 

đóng cửa OLMI. Để phản đối, Thầy Altshuller rút khỏi AzOIIT. 

Từ đó, c|c hoạt động nghiên cứu, phổ biến TRIZ được thực hiện hoàn toàn dựa 

trên sự ham thích, say mê của những người tự nguyện (theo kiểu “ăn cơm nh{ v|c 

tù và hàng tổng”) dưới sự dẫn dắt của Thầy Altshuller mà không có sự đầu tư chính 

thức nào của nh{ nước, c|c đo{n thể cũng như c|c tổ chức xã hội. Thầy cùng các 

học trò của mình thực hiện các buổi dạy TRIZ theo kiểu “du mục” từ thành phố này 

sang thành phố khác rồi tiến tới thành lập các nhóm, các Trung t}m, Trường đặt 

nhờ trong các Câu lạc bộ, c|c Nh{ văn hóa… Đến những năm 1980, h{ng trăm 

thành phố của Liên Xô có được những địa điểm như vậy. Từ chỗ chỉ có một mình 

Thầy dạy TRIZ vào những năm 1950, 3 người – năm 1968 đến hơn 200 người – 

năm 1979. Tiếp đó l{ c|c Hội nghị khoa học chuyên về TRIZ được tổ chức vào các 

năm 1980, 1982, 1985, 1987, 1988… với số lượng người tham gia ng{y c{ng đông. 

Hiệp hội TRIZ (TRIZ Association) được thành lập năm 1989 v{ Tạp chí TRIZ 

(Journal of TRIZ) – năm 1990. Sự lớn mạnh của phong trào TRIZ buộc VOIR và Ủy 

ban nh{ nước về sáng chế (GOSKOMIZOBRETENIE) năm 1988 ra quyết định ủng 

hộ việc tổ chức hệ thống giảng dạy c|c phương ph|p s|ng tạo sáng chế (một việc 

làm mà theo Thầy Altshuller chậm mất 20 năm). 

Cùng với việc chiến tranh lạnh kết thúc, Liên Xô chuyển sang kinh tế thị 

trường, sự phát triển TRIZ gặp những khó khăn v{ thuận lợi mới. Nhờ giao lưu 

giữa Đông v{ T}y thông suốt hơn trước, c|c nước tư bản phát triển đ~ ph|t hiện ra 

TRIZ và tiến hành du nhập TRIZ v{o đất nước họ (xem thêm bài “Thầy Genrikh 

Saulovich Altshuller: tiểu sử và sự nghiệp” trong Phụ lục 1). Ngày nay phong trào 

TRIZ trở thành phong trào quốc tế và thuật ngữ TRIZ – thuật ngữ quốc tế. Thật vô 

cùng đ|ng tiếc, đúng v{o thời điểm bước ngoặt như vậy Thầy Altshuller đ~ vĩnh 

viễn ra đi ng{y 24.09.1998 để lại bao thương tiếc. Ít ra, có một điều an ủi, Thầy đ~ 

chứng kiến được đứa con TRIZ của mình được công nhận ở phạm vi quốc tế như 

thế nào. 

“Có bột mới gột nên hồ 

Tay không dựng nổi cơ đồ mới ngoan” 
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Có thể nói, Thầy Altshuller đ~ l{m nên sự nghiệp rất mới từ tay không, trong 

những điều kiện hết sức khó khăn. Thử tưởng tượng, Liên Xô trước đ}y chưa đi 

theo kinh tế thị trường. Nền kinh tế chỉ có hai thành phần: quốc doanh và tập thể, 

được điều hành theo kiểu kế hoạch hóa cứng nhắc, chỉ huy từ trung ương. C|c 

nghiên cứu khoa học, kỹ thuật đều tập trung tại các viện, trường thuộc nh{ nước. 

Trong khi đó, Thầy lại l{ người chẳng có “biên chế” ở đ}u cả, chẳng ai cho “kinh phí” 

để hoạt động và muốn xin cũng không có chỗ để xin. Vì không thuộc diện “biên chế”, 

mặc dù được nhiều nước mời Thầy tham dự v{ đọc báo cáo tại các hội nghị khoa 

học quốc tế, theo luật Liên Xô lúc đó, Thầy không được cấp hộ chiếu. Thời cải tổ 

(perestroika), việc đi nước ngoài trở nên dễ d{ng hơn thì sức khỏe của Thầy lại 

không cho phép. Cho đến lúc mất, Thầy chưa một lần được “xuất ngoại”, kể cả sang 

c|c nước xã hội chủ nghĩa bè bạn. Khó khăn còn lớn nữa, ngoài chuyện “kinh phí”, 

khi Thầy mở ra một hướng nghiên cứu mới mà bản thân mình lại không có học vị 

khoa học tối thiểu: Kandidat Nauk (Ph.D). Thầy, dưới con mắt của phần lớn những 

nhà khoa học làm trong các viện v{ trường, chỉ l{ người “ngoại đạo”, chưa đủ tư 

cách khoa học để phát biểu về các vấn đề chuyên môn. Ngoài ra, còn nhiều những 

phân biệt đối xử tế nhị kh|c như gốc Do Thái của Thầy. 

Suy nghĩ về sự nghiệp của Thầy, chủ quan tôi cho rằng, ít nhất, có những 

nguyên nh}n sau để Thầy kiên trì h{nh động theo hướng lý tưởng mà Thầy tìm ra: 

 Victor Hugo viết: “Có một thứ mạnh hơn tất cả c|c đạo quân trên thế giới. Đó 

l{ ý tưởng mà thời đại của ý tưởng đó đ~ đến” (There is one thing stronger than all 

the armies of the world. And that is an idea whose time has come). 

Phải chăng Thầy đ~ thấy trước “thời đại của ý tưởng” ấy nên Thầy trở nên 

mạnh và ngày c{ng được nhiều người ủng hộ, đi theo Thầy trong phạm vi quốc gia 

và quốc tế. Sau này, từ những năm 1990 c{ng ng{y, c{ng có nhiều nhà nghiên cứu 

nói về thời đại sáng tạo tiếp sau thời đại tin học. 

 Không dừng ở mức độ ý tưởng, Thầy l{ người h{nh động, người thực hiện 

để đưa ý tưởng vào cuộc sống, tiến tới “đổi mới ho{n to{n” (full innovation) bằng 

chính những luận điểm giải quyết vấn đề do mình tìm ra như “hệ phải thay đổi ít 

nhất”, phải tiến tới “hệ lý tưởng” (“tự mình” chứ không lập “hệ mới” ngay), phải “tận 

dụng các nguồn dự trữ có sẵn trong hệ”, đặc biệt “c|c nguồn dự trữ không mất tiền”, 

phải tìm và giải quyết mâu thuẫn cốt lõi là “những mâu thuẫn vật lý”, luôn hướng 

đến “kết quả lý tưởng cuối cùng giới hạn” nhưng cũng rất linh động, không cầu 

to{n… 

 Những h{nh động của Thầy xuất ph|t v{ được thúc đẩy bởi tình cảm lớn: 
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tình yêu nhân loại đến từng người một. Thầy thường nói, đại ý: “S|ng tạo có thể và 

cần phải khoa học hóa. Khoa học sáng tạo sẽ là khoa học chính xác, có thể dạy và học 

được để mỗi người bình thường (kể cả các bà nội trợ) có thể sáng tạo một cách khoa 

học, có phương ph|p”. Những người biết Thầy đều khâm phục sức làm việc của 

Thầy. Có người cho rằng, Thầy làm việc tương đương với một viện nghiên cứu. 

Những sách về sáng tạo và các truyện khoa học viễn tưởng đ~ in của Thầy chỉ là 

phần nổi của tảng băng công việc Thầy đ~ l{m. Để hình dung sức làm việc của Thầy, 

dưới đ}y xin đơn cử một việc không lớn: Thầy đọc và viết thư. Từ năm 1974 đến 

1986, Thầy cộng tác với báo “Sự thật thiếu nhi” mở chuyên mục “Sáng chế? Thật 

phức tạp! Thật đơn giản!” nhằm đưa TRIZ đến với thế hệ trẻ. Sau những số đầu 

tiên phát hành, Thầy nhận được khoảng v{i trăm thư phản hồi. Về sau, số lượng 

thư tăng dần v{ đạt mức 6 đến 8 ng{n l| thư gởi đến Thầy cho mỗi số báo ra. Riêng 

số thư Thầy đọc liên quan đến một công việc n{y thôi đ~ khoảng 220.000. Để lãnh 

đạo phong trào TRIZ, Thầy phải viết ít nhất 20 l| thư mỗi ngày cho các học trò của 

mình ở những thành phố khác. Tình cảm lớn, có lẽ, còn giúp Thầy vượt qua mọi cản 

phá một c|ch bình tĩnh v{ những nỗi đau riêng. Cha Thầy mất, mẹ Thầy tự tử khi 

Thầy bị giam trong trại tù khổ sai. Sau n{y, năm 1985 con trai duy nhất của Thầy, 

Evghênhi (m{ chúng tôi thường gọi thân mật là Giênhia, kém tôi khoảng 10 tuổi) 

chết một cách oan uổng do sai sót của bệnh viện khi mổ ruột thừa, để lại cho vợ 

chồng Thầy đứa cháu nội gái Yuna mới sinh. 

Ngo{i ra để thành công, cần phải kể đến những may mắn của Thầy như Thầy có 

cô Valentina Nhikolaevna, người vợ chung thủy, người bạn cùng lý tưởng đ~ sẻ 

chia, giúp đỡ Thầy và những người bạn, những người học trò, những người ủng hộ 

Thầy… Những may mắn thuộc về đời thường, nhưng không phải ai cũng có được. 

“Không thầy đố m{y l{m nên”. Mỗi chúng ta đều có và biết ơn những người thầy 

(hiểu theo nghĩa rộng) đ~ giúp mình nên người. Tôi có nhiều thầy, cô như thế. Tuy 

nhiên, công bằng mà nói, Thầy Altshuller để lại trong tôi những dấu ấn s}u đậm 

nhất. Tôi đ~ may mắn được học Thầy. 

Các bạn có thể hỏi: “Đ}y l{ ‘được học’ còn ‘học được’ thì sao?” Tôi xin trả lời: 

“Tôi chỉ mới ‘học được’ một phần rất nhỏ của Thầy Atlshuller. Nhỏ nhưng m{ lớn đối 

với tôi vì cái học được từ Thầy đ~ thay đổi cuộc đời tôi một c|ch căn bản so với khi 

tôi chưa được may mắn học Thầy”  

                                                 
 Cô Valentina Nhikolaevna Zhuravliova – vợ Thầy Altshuller đ~ từ trần cũng tại thành phố Petrozavodsk, Liên 
bang Nga ngày 12/3/2004, thọ 71 tuổi. 

Sau khi Thầy Altshuller mất năm 1998, Cô d{nh to{n bộ thời gian còn lại của cuộc đời mình cho việc thu thập, 
hệ thống hóa lại và xuất bản c|c tư liệu, tài liệu và tác phẩm của Thầy Altshuller. 
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Phụ lục 3: Về các biểu tượng và bài h|t “S|ng tạo ca” 

A. Biểu tượng TRIZ–ARIZ có xuất xứ từ huy hiệu dành cho các học viên Trường 

sáng tạo sáng chế (Public Institute of Inventive Creativity) ở Liên Xô, nơi thầy Dũng 

theo học khóa đầu tiên PPLST từ năm 1971 đến 1973. 

Huy hiệu có nền màu xám bạc tượng trưng cho chất 

xám. Trên huy hiệu có vẽ mặt người cười tươi chỉ tay vào 

đầu mình v{ phía trên đầu người đó có nhiều tia sáng 

đang tỏa ra. Phía dưới có dòng chữ ARIZ. Sau này, khi làm 

quyển sách tự giới thiệu, TSK đ~ thêm v{o dòng chữ TRIZ 

cho đầy đủ hơn. 

Biểu tượng trên có ý nghĩa: phải làm việc bằng c|i đầu 

v{ khi c|i đầu làm bằng TRIZ, ARIZ thì Eureka ! (Tìm ra 

rồi !) sẽ đến với năng suất và hiệu quả cao hơn nhiều so 

với phương ph|p tự nhiên “thử v{ sai”. Rất tiếc, thầy Dũng 

không biết ai là tác giả của huy hiệu nói trên. 

B. Biểu tượng bên trái là biểu tượng của TSK (có trên 

Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học của các cựu học 

viên PPLST). Biểu tượng ra đời năm 1992. Thầy Dũng l{ 

tác giả của c|c ý tưởng chính và bản phác thảo. Người 

thực hiện vẽ là anh Nguyễn Hồ Bắc, học viên khóa 26 sơ 

cấp, lúc đó đang l{ sinh viên Đại học Kiến trúc TPHCM. 

Nhìn lên biểu tượng các bạn thấy hình đầu người nhìn nghiêng, ngọn lửa hình 

búp sen nở, quả táo sáng tạo của Newton, hàng chữ “Tư duy s|ng tạo – Creative 

Thinking” và tên viết tắt của Trung tâm Sáng tạo Khoa học – kỹ thuật bằng tiếng 

Việt (TSK) và tiếng Anh CSTC (Center for Scientific & Technical Creativity). 

Dòng chữ “Tư duy s|ng tạo - Creative Thinking” và quả táo tạo thành dấu hỏi 

( ? ). Trước hết, dấu hỏi tượng trưng cho chuỗi các vấn đề cần giải quyết, quyết 

định cần phải ra trong cuộc đời của mỗi con người. Dấu hỏi cũng thể hiện các 

nghịch lý liên quan đến tư duy s|ng tạo hiện nay như: 

Rất quan trọng  Không được chú ý xứng đ|ng 

Chú ý bên trong ít  Chú ý bên ngoài nhiều 

Rất thông minh  Ít có kết quả sáng tạo 
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……  …… 

Muốn bộ óc không bị rỉ sét, giữ mãi tính tò mò khoa học, cần đặt các câu hỏi để 

tìm các câu trả lời. Bằng c|ch n{y chúng ta cũng l{m tăng tính nhạy bén của tư duy. 

Dấu hỏi còn có ý nghĩa: biết đặt câu hỏi đúng sẽ làm cho vấn đề gặp phải trở nên dễ 

giải quyết hơn. Mendeleev có nói: “Đặt câu hỏi đúng có nghĩa giải quyết được một 

nửa vấn đề”. Trên thực tế, ARIZ chính l{ chương trình c|c c}u hỏi hợp quy luật, 

giúp người giải có được tư duy định hướng, tránh mò mẫm thử v{ sai v{ có được 

mức sáng tạo cao trong giải quyết vấn đề và ra quyết định. Ở đ}y cần chú ý: sáng 

tạo không phải vị sáng tạo mà vị vấn đề cuối cùng được giải quyết xong (đổi mới 

hoàn toàn - complete innovation). 

Trên biểu tượng, bên trong đầu người có bộ não. Bộ não của chúng ta chỉ thực 

sự tư duy khi gặp vấn đề. Có hai loại vấn đề: phát hiện hệ v{ thay đổi hệ. Do vậy, bộ 

não của chúng ta, ít ra, có hai chức năng rất quan trọng: 

❶ Nhận thức thế giới (ph|t minh). Điều n{y được thể hiện th{nh đường mũi 

tên phía trên đi từ mắt v{o trong. Lưu ý: con người thu nhận thông tin từ bên ngoài 

thông qua năm gi|c quan nhưng chỉ riêng thị giác tiếp nhận tới hơn 90 % lượng 

thông tin đó. Chưa kể, thị giác có khả năng tiếp nhận trong một đơn vị thời gian 

lượng thông tin lớn hơn v{ xử lý chúng nhanh hơn rất nhiều lần so với bốn giác 

quan còn lại. Không phải ngẫu nhiên ở đ}y có lời khuyên: cần sử dụng hình ảnh, 

hình vẽ để tư duy (visual thinking). 

❷ Đưa ra c|c ý tưởng và giải ph|p để biến đổi thế giới (sáng chế). Điều này 

được thể hiện th{nh đường mũi tên bên dưới đi từ trong ra ngoài. 

Thế giới được thể hiện dưới dạng quả địa cầu màu xanh lá cây với c|c vĩ tuyến 

và kinh tuyến. 

Hai mũi tên nói trên ôm lấy quả địa cầu, nếu gộp lại, chúng ta có quan hệ phản 

hồi (feedback) trong điều khiển học (Cybernetics). Điều này nhấn mạnh ý: về lâu 

dài phải tiến tới điều khiển được tư duy s|ng tạo hay nói rộng hơn, điều khiển để 

có được sự phát triển bền vững nói chung. Vì, sáng tạo tạo ra sự phát triển và trong 

bất kỳ sự phát triển n{o đều có thể tìm ra sự sáng tạo (tính mới và tính ích lợi đồng 

thời). Điều khiển nói ở đ}y phải dựa trên các quy luật bên trong và bên ngoài con 

người chứ không phải duy ý chí. 

TRIZ có cơ sở triết học là chủ nghĩa duy vật biện chứng. Việc nhận thức và biến 

đổi thế giới dựa trên phép biện chứng được thể hiện bằng đồ hình }m dương lấy từ 

Kinh dịch (biện chứng phương Đông). Trong vòng tròn - tượng trưng cho sự thống 
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nhất - có hai mặt đối lập: trắng v{ đen. Nếu ta đi trong phần trắng, càng lên phía 

trên trắng càng nhiều (thay đổi về lượng). Quá một "mức" n{o đó trắng chuyển hóa 

thành chấm đen (thay đổi về chất). Tương tự như vậy đối với phần đen nếu ta đi từ 

trên xuống. Nếu suy rộng ra ta còn có thể thấy sự phủ định của phủ định. 

Ngọn lửa có nhiều ý nghĩa: 

Thứ nhất : đó l{ ngọn lửa của thần Prométhée cho loài người, ngọn lửa trí tuệ 

mà các loài vật khác không có. 

Thứ hai : nhìn theo quan điểm dạy học, có danh nhân nhận xét: “Bộ óc của 

người học không phải l{ c|i bình để thầy cô đổ đầy kiến thức mà là bó 

đuốc, thầy cô cần châm lửa để nó ch|y s|ng”. Nói cách khác, cần phát 

huy tiềm năng s|ng tạo có sẵn của mỗi người. 

Thứ ba : ngọn lửa tượng trưng cho sự nhiệt tình, say mê (chắc các bạn còn 

nhớ hiểu đến mức 5 kèm theo xúc cảm, người ta mới h{nh động). 

Thứ tư : ngọn lửa soi s|ng qu~ng đường trước mặt tượng trưng cho việc phải 

thấy, phải tưởng tượng được m{n hình tương lai. Trong đó có ý: 

đừng tạo ra các vấn đề cho tương lai, bởi quyết định của ngày hôm 

nay vi phạm yêu cầu lời giải tốt đối với không gian hệ thống 

(systems space). 

Thứ năm : ngọn lửa tượng trưng cho sự rèn luyện trải qua lửa đỏ, nước lạnh và 

ống đồng: vượt qua được c|c khó khăn thử thách. 

   

Quả t|o đỏ Newton không chỉ là quả táo sáng tạo. Nếu 

xét về hình dạng, vị trí và màu sắc thì nó còn là trái tim 

mang "tình cảm cao thượng". Nh}n đ}y xin ghi lại câu nói 

của Secnưsepxki, được treo trang trọng trong lớp học của 

chúng ta: “Để trở thành một người có học thức hiểu theo 

nghĩa đầy đủ của từ này, cần có ba phẩm chất: kiến thức 

rộng, biết tư duy v{ tình cảm cao thượng. Ít kiến thức là 

người dốt, không biết tư duy l{ người đần, không có tình 

cảm cao thượng l{ người xấu”. 

Khuôn mặt người nhìn nghiêng theo hướng trên bản đồ l{ nhìn sang phương 

T}y vì nước ta ở phương Đông: chúng ta đối diện, đối thoại, đối t|c… với phương 

Tây. 

Khi các bạn sử dụng nhuần nhuyễn PPLST, các bạn sẽ "siêu thoát" về sáng tạo, 

hiểu theo nghĩa, c|c bạn sẽ sáng tạo một cách tự nhiên mang tính chất thường ngày 

mà không còn nhớ đến PPLST nữa. Từ "siêu tho|t" thường dùng để chỉ thần thánh, 

mà thần th|nh do người siêu thoát mà thành, thì vừa l{ người vừa không phải là 
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người. Để diễn tả cách giải quyết mâu thuẫn vật lý (ML) này, các bạn h~y để ý: trên 

hình vẽ không có nét vẽ đầu người nhưng c|c bạn vẫn thấy đầu người do ngọn lửa 

và dòng chữ “Tư duy s|ng tạo - Creative Thinking” tạo nên. Điều này nhắc nhở 

chúng ta chú ý sử dụng PPLST thường xuyên vì cuộc đời là chuỗi các vấn đề cần 

giải quyết, chuỗi các quyết định cần phải ra, để nhắm đến đích "siêu tho|t". 

Biểu tượng TSK sử dụng ba m{u: xanh l| c}y, đỏ và xanh da trời. Màu xanh lá 

c}y tượng trưng cho sự sống, sức sống, sự sáng tạo. Tr|i đất của chúng ta phải luôn 

giữ mãi màu xanh, không bị hủy hoại bởi ô nhiễm môi trường. M{u đỏ tượng trưng 

cho những tình cảm đẹp. Màu xanh da trời tượng trưng cho hy vọng. Hy vọng mọi 

vấn đề từ c| nh}n cho đến nhân loại được giải quyết tốt đẹp để mang lại sự phát 

triển bền vững. Hy vọng PPLST nói riêng và Khoa học sáng tạo (Creatology) nói 

chung ng{y c{ng được chú ý ở Việt Nam và trên thế giới… 

Tính Việt Nam (phương Đông) được thể hiện dưới dạng dấu }m dương, búp 

sen và nhìn sang phía Tây. 

Tạo ra biểu tượng này, TSK mong muốn các anh (chị) học viên nhìn biểu tượng 

và nhớ đến một số ý của môn học PPLST và anh (chị) nào từ đó nhớ lại được hết 

môn học thì TSK càng hoan nghênh. 

BÀI HÁT TẬP THỂ (SÁNG TẠO CA) CỦA CÁC HỌC VIÊN PPLST 

(Nhạc theo điệu dân ca Bắc kim thang, lời Khánh Nhi) 

 

 

Pops 

N.C. 

“TỜ – RIZ” – Ph|t }m của từ “TRIZ”. 
Ngo{i ra, những từ để trong ngoặc kép với ý nhấn mạnh l{ những từ liên quan đến môn học của chúng ta. 
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Phụ lục 4: Làm gì? Làm thế n{o để Việt Nam đạt được 
mục tiêu “nước mạnh”? 

Phan Dũng 

Lời nói đầu của Hiến ph|p Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 

nhấn mạnh: “… Nh}n d}n Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì 

mục tiêu d}n gi{u, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

Bài viết sau đ}y giới hạn ở việc trình bày một số ý kiến liên quan đến mục tiêu 

“nước mạnh” trong số năm mục tiêu nói trên. 

Khi nói “nước mạnh”, người ta có thể hiểu “mạnh” ở đ}y l{ mạnh về mọi mặt 

như chính trị, xã hội, kinh tế, khoa học, công nghệ, quân sự, đạo đức… “Mạnh” để 

làm gì? Mạnh để tồn tại và phát triển một c|ch đầy đủ, ổn định, bền vững trong 

điều kiện, hoàn cảnh thế giới hiện nay v{ tương lai. 

C|i gì, đúng hơn, ai tạo ra c|i “mạnh” m{ chúng ta muốn có? Suy cho cùng, một 

đất nước gồm những con người và thiên nhiên tạo nên. Những con người có những 

người l~nh đạo đất nước và những người còn lại, gọi theo quy ước là nhân dân. 

Thực tế lịch sử phát triển nhân loại cho thấy, một nước mạnh có thể là: 

Những người l~nh đạo mạnh biết phát huy sức mạnh của nh}n d}n. Nhưng 

những người l~nh đạo đó không thể sáng suốt mãi, lại càng không thể sống mãi (ví 

dụ, c|c nh{ độc tài tốt bụng, các vua hiền đ~ có trong lịch sử). Phát triển kiểu này 

không bền vững, mang tính chất may rủi. 

Nhân dân mạnh, bằng cách làm cách mạng hay thông qua các cuộc bỏ phiếu 

dân chủ, chọn ra được những người l~nh đạo mạnh biết phát huy sức mạnh của 

nhân dân. 

Những người l~nh đạo mạnh và nhân dân mạnh, hiểu theo nghĩa, nh}n d}n 

không chỉ chọn ra được những người l~nh đạo mạnh mà từng người trong nhân 

dân có những phẩm chất v{ năng lực cá nhân mạnh đóng góp trực tiếp vào sự phát 

triển của đất nước. Trường hợp n{y l{ trường hợp có được sự cộng hưởng giữa 

những người l~nh đạo đất nước v{ nh}n d}n, được xem l{ trường hợp lý tưởng, tốt 

nhất trong ba trường hợp. 

Những người l~nh đạo đất nước v{ nh}n d}n đều là những con người. Vậy 

phẩm chất n{o, năng lực nào của con người nói chung, không phân biệt vị trí xã hội 

được xem là mạnh nhất đối với sự phát triển? 

Điểm khác biệt duy nhất, cơ bản nhất giữa người v{ động vật là con người có 
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khả năng tư duy (nói một c|ch chính x|c, đấy là loại tư duy từ ngữ–lôgích hay còn 

gọi l{ tư duy trừu tượng). 

Chúng ta thử tưởng tượng, nếu lo{i người không có tư duy thì sao? Lúc đó, nền 

văn minh nh}n tạo rực rỡ như hiện nay đ~ không có v{ lo{i người cũng chỉ là một 

trong c|c lo{i động vật hoang dã, thậm chí, yếu ớt trên Tr|i Đất. Bởi vì, lo{i người 

không khỏe như lo{i voi, không nhanh như b|o, không bay v{ tinh mắt như chim, 

không có các bộ phận của cơ thể l{ c|c vũ khí săn bắt hoặc tự vệ đặc biệt, ví dụ như 

nọc độc của rắn… Có thể nói, tư duy l{ sự khác biệt, ưu thế tuyệt đối của lo{i người 

so với loài vật. Tư duy đóng vai trò cực kỳ quan trọng, nếu như không nói l{ quyết 

định đối với quá trình tiến hóa và phát triển của xã hội lo{i người. 

Nếu so sánh c|c nước có các mức độ phát triển khác nhau trên thế giới, có thể 

thấy, mức độ phát triển có nguyên nh}n s}u xa l{ tư duy của những người l~nh đạo 

đất nước và nhân dân của c|c nước đó. Tư duy tốt dẫn đến mức độ phát triển cao, 

tư duy kém dẫn đến mức độ phát triển thấp, tụt hậu, thậm chí suy thoái. 

Các nghiên cứu cũng cho thấy, các nguồn lực cạnh tranh như vị trí địa lý, tài 

nguyên thiên nhiên, vốn, công nghệ… dần sẽ cạn kiệt và mất ưu thế. Cuối cùng, mọi 

cái quy về nguồn lực cạnh tranh duy nhất l{ tư duy sáng tạo, một nguồn tài nguyên 

càng khai thác nó, càng có nhiều hơn. 

Ngay giữa những người cụ thể cùng trong một nước thì sao? Những người có 

tư duy xuất sắc ở bất kỳ lĩnh vực n{o như khoa học, kỹ thuật, văn học, nghệ thuật, 

chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế… đều được xã hội đ|nh gi| cao v{ được tôn 

vinh với nhiều hình thức. Những người bình thường, ai cũng muốn được những 

người kh|c đ|nh gi| l{ mình tư duy tốt và coi chuyện bị đ|nh gi| tư duy không tốt 

như một c|i gì đó thấp kém, không thể chấp nhận được. Người ta hơn nhau l{ nhờ 

c|i đầu (tư duy). 

Ở Việt Nam, từ bắt đầu đổi mới năm 1986, từ “tư duy” được dùng khá nhiều 

trên c|c phương tiện thông tin đại chúng, trong các cụm từ như “cần đổi mới tư 

duy, đặc biệt tư duy kinh tế”, “cần thay đổi tư duy”, “cần tư duy mới”, “cần tư duy độc 

lập”, “cần có tư duy s|ng tạo”, “cần khắc phục tư duy trì trệ”, “cần khắc phục tư duy 

gi|o điều”… 

Vậy tư duy l{ gì? Tư duy (hay còn gọi l{ suy nghĩ) l{ một loại hoạt động của bộ 

n~o con người khởi động và làm việc khi con người có vấn đề và có nhu cầu phải 

giải quyết vấn đề. Kết quả của qu| trình tư duy l{ ý nghĩ (ý tưởng) giải pháp cho 

vấn đề. Nếu vấn đề được giải quyết tốt, quyết định đưa ra l{ đúng thì qu| trình suy 

nghĩ giải quyết vấn đề và ra quyết định đó chính l{ tư duy sáng tạo. 
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Cuộc đời của mỗi cá nhân (không loại trừ ai, không phân biệt vị trí xã hội, lãnh 

đạo hay nhân d}n) đều là chuỗi các vấn đề cần giải quyết, chuỗi các quyết định cần 

phải ra. Các vấn đề nhiều v{ đa dạng. Đấy có thể là các vấn đề thiết yếu như ăn, 

mặc, ở, đi lại, học tập, việc làm, thu nhập, sức khỏe, hôn nh}n, gia đình, nuôi dạy con 

c|i… đến các vấn đề lớn như công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đối phó với biến đổi khí 

hậu, giữ gìn hòa bình thế giới… 

Nếu c| nh}n l{ người bình thường (thuộc nhân dân) suy nghĩ v{ h{nh động giải 

quyết các vấn đề cá nhân tốt, ra các quyết định đúng, c| nh}n tạo ra sự phát triển cá 

nh}n, đồng thời đóng góp v{o sự phát triển của đất nước. Nếu c| nh}n l{ người 

l~nh đạo đất nước, suy nghĩ v{ h{nh động giải quyết các vấn đề của đất nước tốt, ra 

các quyết định đúng, người l~nh đạo đó tạo ra sự phát triển của đất nước. 

Như vậy, một nước mạnh, trong trường hợp lý tưởng, suy cho đến tận gốc, là 

một nước có những con người (gồm cả l~nh đạo đất nước và nhân dân) biết tư duy 

sáng tạo (biết suy nghĩ v{ h{nh động giải quyết tốt các vấn đề và ra các quyết định 

đúng) tạo nên sự phát triển từ mức vi mô đến mức vĩ mô của xã hội. Chính những 

con người như vậy l{m đất nước mạnh toàn diện, mạnh về mọi mặt vì những con 

người đó biết giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh trong mọi lĩnh vực như chính trị, xã 

hội, kinh tế, khoa học, công nghệ, quân sự, đạo đức, đời sống, nghề nghiệp chuyên 

môn… 

Ở những nước phát triển, các nhà nghiên cứu v{ c|c nh{ l~nh đạo doanh 

nghiệp cho rằng c|c nước phát triển đ~ chuyển từ thời đại thông tin (Information 

Age) những năm 1980 sang thời đại sáng tạo v{ đổi mới (Creativity and Innovation 

Age), bắt đầu từ những năm 1990 với sự tham gia đông đảo của mọi người trong 

toàn xã hội. 

Không ít các nhà l~nh đạo trên thế giới nhận thức được tầm quan trọng của 

việc mỗi công dân phải biết tư duy s|ng tạo. Ví dụ: 

Liên quan đến những điều vừa nói, người viết nhớ lại, tại “Hội nghị quốc tế lần 

thứ bảy về tư duy” (The     International Conference on Thinking) diễn ra trong 

tháng 6/1997 tại Singapore, Thủ tướng Singapore lúc đó Goh Chok Tong có đọc bài 

diễn văn d{i 30 phút mở đầu Hội nghị. Trong bài diễn văn n{y, ông nhấn mạnh: 

“Chúng ta sẽ thực hiện sự thay đổi tư duy của người Singapore. Chúng ta cần từ bỏ ý 

tưởng cho rằng chỉ có những người l~nh đạo cấp cao nhất mới phải suy nghĩ, v{ 

công việc của tất cả những người kh|c l{ l{m như được bảo. Thay vì thế, chúng ta 

muốn thực hiện tinh thần của đổi mới việc học bằng h{nh động, của tất cả mọi người 

ở mọi cấp bậc, luôn đặt câu hỏi làm thế nào anh hay chị có thể thực hiện công việc 
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của mình tốt hơn” (We will bring about a mindset change among Singaporeans. We 

must get away from the idea that it is only the people at the top who should be 

thinking, and the job of everyone else is to do as told. Instead we want to bring 

about a spirit of innovation of learning by action, of everyone at all levels always 

asking how she or he can do her or his job better). 

B|o “Tuổi Trẻ Cuối Tuần” số ra ng{y 8/5/2011, trang 9, có trích đăng lời của 

thủ tướng Trung Quốc lúc đó l{ Ôn Gia Bảo: 

“Đất nước chúng ta sẽ trở nên vô địch nếu 1,3 tỷ dân có thể tư duy độc lập và 

sáng tạo”. 

Theo khuynh hướng phát triển chung, khách quan của thế giới, Việt Nam cũng 

đề ra mục tiêu tương tự: “Phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng s|ng tạo của mỗi 

cá nhân” (trích Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp h{nh Trung ương Đảng 

khóa XI, th|ng 10 năm 2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục v{ đ{o tạo). 

Chưa có lúc n{o c|c nước trên thế giới có c|c điều kiện thuận lợi phát huy tốt 

nhất tư duy s|ng tạo của mỗi cá nhân (không phân biệt vị trí xã hội) như b}y giờ. 

Nếu như trước đ}y, để phát huy tư duy s|ng tạo của c| nh}n, người ta thường dùng 

các lời kêu gọi, tạo môi trường thuận lợi cho công việc sáng tạo như không khí tự 

do, c|c điều kiện làm việc tốt, các biện pháp bảo hộ sở hữu trí tuệ, khuyến khích, 

khen thưởng… Ng{y nay, đ~ xuất hiện một đột phá lớn, t|c động mạnh đến việc 

ph|t huy tư duy s|ng tạo của mỗi c| nh}n, còn được rất ít người biết đến. Đấy là 

lĩnh vực tư duy s|ng tạo được khoa học hóa (tên cổ điển của khoa học sáng tạo là 

Heuristics; hiện đại là Creatology) với việc tìm ra hệ thống c|c phương ph|p có thể 

dạy và học được như c|c môn học truyền thống to|n, lý, hóa… giúp n}ng cao năng 

suất, hiệu quả, về l}u d{i, điều khiển được tư duy s|ng tạo (điều khiển quá trình 

suy nghĩ v{ h{nh động giải quyết tốt các vấn đề và ra các quyết định đúng) của mỗi 

người. Hệ thống c|c phương ph|p n{y gọi l{ Phương ph|p luận sáng tạo v{ đổi mới 

(Creativity and Innovation Methodologies). C|c nước phát triển từ c|ch đ}y v{i 

chục năm đ~ bắt đầu đ{o tạo cử nhân (BS, BA), thạc sĩ (MS, MA, MBA) về chuyên 

ngành sáng tạo v{ đổi mới (creativity and innovation). 

Việc khoa học hóa lĩnh vực tư duy s|ng tạo v{ tư duy s|ng tạo dạy và học được 

là một cuộc cách mạng lớn. Nhờ đó, tất cả mọi người được trang bị c|c phương 

pháp sáng tạo đều có thể sáng tạo với năng suất và hiệu quả cao. Mỗi người trở nên 

mạnh và cả đất nước sẽ mạnh. Tư duy s|ng tạo không còn là phẩm chất, năng lực 

của riêng một số ít người. 

Trên thực tế, ở Việt Nam, đ~ có những việc làm là những sáng kiến quy mô nhỏ 
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của một nhóm người đ~ dự b|o chính x|c v{ đi theo một cách nhất quán khuynh 

hướng phát triển tư duy s|ng tạo của mỗi cá nhân bằng con đường khoa học nói 

trên của thế giới từ rất sớm. Dưới đ}y l{ những việc làm cụ thể đó. 

Người viết bài này tốt nghiệp khóa đầu tiên của Học viện công cộng sáng tạo 

sáng chế (Public Institute of Inventive Creativity) ở Baku, Liên Xô năm 1973. Động 

cơ theo học thêm Học viện nói trên là do sự say mê cá nhân của người viết, ngoài 

ngành vật lý l{ ng{nh do Nh{ nước cử đi đ{o tạo. Tại đ}y, người viết được học thầy 

G. S. Altshuller l{ cha đẻ của “Lý thuyết giải các bài toán sáng chế” (tên quốc tế viết 

tắt là TRIZ). Xuất phát từ Liên Xô, TRIZ hiện nay đ~ lan tỏa khắp thế giới, được 

đ|nh gi| l{ trường phái mạnh nhất trong lĩnh vực tư duy s|ng tạo. Về điều này, bạn 

đọc h~y v{o Google, đ|nh chữ TRIZ v{ đọc các kết quả thu được. Ngay từ khi ngồi 

trên ghế của Học viện công cộng sáng tạo sáng chế, người viết đ~ dự báo TRIZ 

chính là khoa học, môn học của tương lai, rất cần cho sự phát triển của đất nước, 

dân tộc Việt Nam. 

Sau khi tốt nghiệp, từ năm 1973 đến 1976, người viết đ~ gõ cửa, gặp nhiều vị 

l~nh đạo khoa học và giáo dục đề nghị đưa môn học về tư duy s|ng tạo vào nhà 

trường Việt Nam nhưng không được lắng nghe và ủng hộ. Năm 1977, người viết 

được bầu làm Ủy viên thường vụ Đo{n, Đại học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh phụ trách 

học tập của sinh viên. Sử dụng cơ hội n{y, người viết đ~ tổ chức lớp ngoại khóa đầu 

tiên dạy cho sinh viên các Khoa khoa học tự nhiên giáo trình với tên gọi “Phương 

pháp luận sáng tạo v{ đổi mới (TRIZ)”, từ nay sẽ viết tắt l{ PPLSTVĐM (TRIZ). Như 

vậy, năm 1977 được đ|nh dấu là mốc du nhập chính thức PPLSTVĐM (TRIZ) v{o 

Việt Nam. Sau n{y, người viết biết thêm c|c thông tin kh|c như Mỹ du nhập TRIZ từ 

Liên Xô vào Mỹ năm 1991, sau Việt Nam 14 năm. Ph|p – sau 19 năm, Nhật – sau 20 

năm, H{n Quốc – sau hơn 20 năm. 

V{o năm 1977, trên thế giới chỉ có hai nước dạy và sử dụng PPLSTVĐM (TRIZ) 

là Liên Xô và Việt Nam. Lúc đó, PPLSTVĐM (TRIZ) hầu như chưa đưa v{o giảng dạy 

đại học n{o. Ng{y nay, PPLSTVĐM (TRIZ) được sử dụng ở 50 nước gồm G7, G20, 

c|c nước công nghiệp mới, c|c nước có nền kinh tế mới nổi… PPLSTVĐM (TRIZ) 

được đưa v{o dạy trong hơn 140 trường đại học của khoảng 40 nước trên thế giới. 

Sau các khóa học PPLSTVĐM (TRIZ), dạy theo lời mời của c|c cơ quan, tổ chức 

quan t}m, năm 1991 Đại học tổng hợp cho phép người viết thành lập Trung tâm 

Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật (TSK) hoạt động theo phương thức tự trang trải, không 

dùng tiền từ ng}n s|ch nh{ nước. TSK hoạt động với các nhiệm vụ phổ biến, giảng 

dạy, nghiên cứu, áp dụng PPLSTVĐM (TRIZ), chuẩn bị cơ sở hạ tầng về giáo trình, 
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sách, tài liệu tham khảo, cán bộ giảng dạy để hướng tới mục tiêu đưa PPLSTVĐM 

(TRIZ) chính thức v{o nh{ trường, trước hết, Đại học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. 

Trong quyển s|ch “L~nh đạo hỗ trợ” (Facilitative Leadership) do Scott G. 

Isaksen chủ biên, xuất bản tại Mỹ năm 2000, có đăng danh s|ch 17 tổ chức nghiên 

cứu và phát triển sáng tạo v{ đổi mới (creativity and innovation) trên toàn thế giới. 

Phần lớn các tổ chức đó l{ của Mỹ và Tây Âu. Trong danh sách này, TSK là tổ chức 

duy nhất của Châu Á. 

Đến nay, TSK đ~ dạy hơn 480 khóa cơ bản và nâng cao tại TSK và tại c|c đơn vị 

theo lời mời và ở nước ngoài với hơn 20.000 người, không phân biệt tuổi, chuyên 

môn nghiệp vụ, địa vị xã hội tham dự mà không hề dùng tiền từ ngân sách nhà 

nước. Trong số hơn 20.000 người học PPLSTVĐM (TRIZ) có khoảng 2.000 học viên 

cao học và nghiên cứu sinh tiến sĩ của nhiều trường đại học, viện nghiên cứu ở Hà 

Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Hiện nay, tại c|c nước phát triển, trung bình một ngày học 

PPLSTVĐM (TRIZ) một người phải trả 500 USD. Tính ra, TSK đ~ tiết kiệm cho xã 

hội khoảng gần trăm triệu USD vì người Việt Nam nếu không học PPLSTVĐM 

(TRIZ) tại TSK phải ra nước ngoài học, ngoài học phí còn có c|c chi phí kh|c như vé 

m|y bay, ăn ở, đi lại tại chỗ. 

TSK cũng được mời giảng PPLSTVĐM (TRIZ) cho c|c c|n bộ quản lý, giảng dạy, 

nghiên cứu ở nước ngo{i như Học viện quốc gia về quản lý giáo dục (National 

Institute of Educational Management) của Bộ giáo dục Malaysia, Học viện công 

nghệ thiết kế (Design Technology Institute) là học viện liên kết giữa Đại học tổng 

hợp quốc gia Singapore (NUS) v{ Đại học tổng hợp kỹ thuật Eindhoven (Hà Lan). 

Ngoài giảng dạy, đ{o tạo PPLSTVĐM (TRIZ) cho đông đảo mọi người, TSK còn 

thực hiện các nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế. Các công trình của TSK 

được công bố tại Nga, Mỹ, Anh, Nhật, Hà Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Thái 

Lan. 

Dưới đ}y, người viết trích ý kiến từ một số bản thu hoạch của học viên mang 

tính đại biểu để bạn đọc có thể hình dung PPLSTVĐM (TRIZ) có thể giúp người học 

giải quyết tốt các vấn đề gặp phải trong cuộc sống, công việc như thế nào. Bạn đọc 

n{o quan t}m hơn, người viết xin mời đến TSK đọc hàng nghìn các bản thu hoạch 

khác. 

 Đỗ Hồng Nhung (sinh viên, học khóa 335): 

Lý do em quyết định ghi danh theo học lớp “Phương ph|p luận sáng tạo” l{ theo 

lời khuyên của mẹ em – cựu học viên khóa “Phương ph|p luận sáng tạo”, người đ~ 

phần n{o thay đổi được cuộc sống của mình theo chiều hướng tích cực nhờ những 
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bài học từ “Phương ph|p luận sáng tạo”. 

Mẹ em là một nội trợ kiêm kinh doanh nhỏ tại gia. Hàng ngày, mẹ em phải cáng 

đ|ng một khối lượng lớn công việc trong gia đình v{ góp phần tăng thu nhập gia 

đình nhờ công việc buôn b|n. Điều làm em ngạc nhiên là mặc dù làm việc nhiều, mẹ 

em vẫn sắp xếp được thời gian chăm sóc bản thân, tham gia các tổ chức và có cuộc 

sống tinh thần phong phú. Đó l{ lần đầu tiên em được biết về “Phương ph|p luận 

sáng tạo” khi mẹ em trả lời mẹ có thể hoàn thành mọi việc hiệu quả là nhờ lớp học 

ấy. Đối với mẹ, cách áp dụng bài học không lên tới tầm sáng tạo sáng chế nhưng mẹ 

vận dụng bài học vào cuộc sống thiết thực của mình. Ngo{i ra, đối với công việc kinh 

doanh dù không lớn nhưng cũng đòi hỏi mẹ phải ra nhiều quyết định, mẹ em bảo cảm 

thấy tự tin hơn sau khi học “Phương ph|p luận sáng tạo” vì giờ đ}y mẹ đ~ biết cách 

tiếp cận và giải quyết vấn đề một cách sâu sát và hiệu quả. 

Từ những kết quả của môn học em đ~ thấy được từ cuộc sống của mẹ, em quyết 

định đăng ký theo học “Phương ph|p luận sáng tạo”. 

 Bùi Nguyễn Kha (cán bộ công ty LG Vina, học khóa 217): 

Một trong những công cụ hữu ích tôi được tiếp cận trong năm vừa qua là 6 

Sigma v{ TRIZ. Năm 2003, công ty chúng tôi bắt đầu triển khai áp dụng công cụ 6 

Sigma do công ty mẹ LG tại Hàn Quốc hướng dẫn. Khóa học này kéo dài trong 5 ngày. 

Trong công cụ trên, sự sáng tạo v{ ph|t ý tưởng cực kỳ quan trọng, đặc biệt ở giai 

đoạn “cải tiến” (Improvement) (6 Sigma l{ chu trình DMAIC: define-measure-

analyze-improve-control). Và thật may mắn, chúng tôi được chuyên gia dành 1 tiếng 

để giới thiệu về công cụ TRIZ nhằm hỗ trợ việc ph|t ý tưởng (phần này hoàn toàn 

không nằm trong công cụ 6 Sigma). Do chỉ được giới thiệu làm quen với TRIZ 60 

phút nhưng chúng tôi thấy đ}y l{ công cụ rất quan trọng v{ khi được biết TRIZ cũng 

đang được dạy tại Việt Nam chúng tôi đăng ký học ngay… 

Trong suốt khóa học, các bài giảng của các thầy đ~ thật sự lôi cuốn tôi và tôi 

thấy rằng TRIZ không chỉ áp dụng trong kỹ thuật mà nó thật sự hữu ích trong hầu 

hết mọi lĩnh vực của cuộc sống. Mặc dù rất bận do công việc nhưng tôi cố gắng thu 

xếp toàn bộ thời gian có thể để theo lớp… 

Hiện nay, khi giải quyết vấn đề, tôi luôn nghĩ đến TRIZ. Trong kỹ thuật thì kết quả 

rất rõ ràng và hiệu quả. Ngay khi được làm quen với chương trình giải bài toán rút 

gọn và 40 nguyên tắc tôi đ~ thử áp dụng giải một b{i to|n… Mặc dù chúng tôi đ~ gặp 

bài toán này trong nhiều năm qua nhưng vẫn chưa có lời giải tốt. Nay chúng tôi đ~ 

chỉ mất 10 phút… v{ đạt được hiệu quả vô cùng lớn vì giúp công việc hoàn thành 

nhanh chóng (tăng năng suất) và thuận lợi. 
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 Trương Bích Nguyệt (b|c sĩ, Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi Chức năng 
Bưu Điện II, học khóa 262): 

Em đ~ v{ đang l{m việc tại một bệnh viện, thời gian cũng kh| “dầy”. Ng{nh Y của 

chúng em muốn phát triển chuyên môn không thể không nói đến công tác nghiên cứu 

khoa học và sáng tạo; gần gũi hơn, cụ thể hơn l{ c|c đề tài nghiên cứu khoa học của 

các cấp. Bản thân em từ trước đến nay gần như chưa có một đề t{i n{o “cho ra hồn” 

chính vì thế em luôn cảm thấy nặng nề trong công tác này. 

Cùng phòng làm việc với em trước đ}y có một nhân viên rất say mê công tác 

nghiên cứu khoa học, đề tài nào của bạn ấy bảo vệ đều thành công, thậm chí còn 

tham gia một số đề tài trên mạng của một số nước Mỹ, Úc, Th|i Lan… đều được các 

nước đ|nh gi| cao v{ mời sang c|c nước ấy để tiếp tục hợp tác và nâng cấp đề t{i… 

Thật là tuyệt vời. Em xem bạn ấy như l{ một thần tượng trong công tác nghiên cứu 

và sáng tạo, em hỏi sao mà bạn ấy giỏi thế - Bạn ấy khuyên em một câu rất đơn giản: 

“B|c Nguyệt ơi, b|c đi học phương ph|p luận sáng tạo đi, hay lắm, nó giúp bác trong 

công tác nầy nhiều lắm. Mình học đi, học lại 2,3 lần rồi đó; sau ng{y tham dự lớp học 

mình như một người khác vậy, thấy mọi việc đều thuận lợi hơn, chương trình dạy 

hay lắm, giúp ích cho mình nhiều lắm”. Lời khuyên thật hấp dẫn! phải bạn nói sớm 

hơn thì tốt biết mấy. Thế l{ em xin Gi|m đốc cho 5 bạn tham gia lớp học, trong đó có 

em nhưng cuối cùng chỉ có 3 chúng em đi học thôi (Bs Thanh, Bs Nhung và em). 

 Tôn Thị Thùy Linh (kỹ sư, học khóa 326): 

Nó ! 

Đang rơi tự do vào bế tắc của cuộc sống. Bố chồng nó , l{ tình thương , l{ chỗ 

dựa của nó bên nhà chồng. Họ hàng bên chồng, ai cũng chê nó nghèo, nó xấu. Cười nó 

ra mặt. Duy nhất bố chồng nó tin v{o đạo đức và lối sống của nó , mà ủng hộ cho mối 

lương duyên của nó và chồng nó. Khi nó sinh đứa con đầu lòng vừa được 3 ngày thì 

bố chồng nó mất vì tai nạn giao thông, anh trai th}n thương của nó cũng ra đi vì tai 

nạn giao thông. Nó sốc v{ đau buồn khôn tả, thế rồi chồng nó và nó không ai có thể 

n}ng đỡ được ai. Chồng nó đi tìm niềm vui và niềm an ủi từ cô gái trẻ khác. Nó lại sốc 

tiếp tập 3 v{ rơi v{o trạng thái trầm cảm nặng sau sinh. Nó không thể làm việc được, 

thường xuyên bị khiển trách vì công việc không hoàn thành. Nó một mình ôm nỗi đau 

với những cơn đau đầu mà cố gắng vượt qua bằng c|ch nghĩ đến đứa con thơ mới 

vài tháng tuổi mà cố sống. 

Tình cờ một người bạn thấy nó đ|ng thương nên chia sẻ tâm sự với nó và 

khuyên nó nên đến với môn “ Phương ph|p luận sáng tạo”. Thế là nó trong trạng thái 

vô hồn vô thức, đến với lớp học, với hy vọng sẽ tìm được cho bản thân một lối thoát 
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khỏi những bế tắc của cuộc sống đang bủa vây. 

Và sau vài buổi học, nó thấy tinh thần nó tốt hơn, v{ trong những vấn đề nó đang 

gặp phải, nó đ~ tìm ra được cho bản thân những lựa chọn tích cực. Một vài tia sáng 

đ~ soi rọi vào cuộc sống của nó. Cứ thế nó tiếp tục học, và dần tỉnh táo, sáng suốt hơn. 

Nó tích cực tham gia tư duy suy nghĩ tìm ra c}u trả lời cho những bài tập thầy giáo 

đưa ra. Nó nhận được những lời khen cho giải pháp hợp lý và tốt nhất, từ thầy giáo. 

V{ nó đ~ tin, tin là cuộc sống của nó đ~ trở lại, sau khi nó tham gia khóa học “ 

Phương ph|p luận sáng tạo “ K326 ng{y đó. 

Và nay, sau nhiều năm nó vận dụng kiến thức học được vào cuộc sống, công việc, 

nó cũng đ~ gặt h|i được những thành công nhất định, v{ nó đang tiếp tục tin v{o tư 

duy sáng tạo, tiếp tục vận dụng cho kế hoạch phát triển sự nghiệp trong những năm 

tiếp theo. 

  Sau nhiều năm, miệt mài phấn đấu , nó cũng đ~ được nhiều thành tích : phụ nữ 

hai giỏi cấp tổng công ty, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, chiến sĩ thi đua do tập đo{n hóa 

chất khen tặng, gia đình nhỏ của nó được thành phố tặng bằng khen “ Gia Đình tiết 

kiệm điện”, nó giờ là cán bộ chi hội phụ nữ giỏi ở địa phương. 

Với một người phụ nữ như nó, như thế đ~ l{ m~n nguyện lắm rồi. Nó rất cảm ơn 

người bạn của nó đ~ đưa nó đến với khóa học cơ bản của “ Phương ph|p luận sáng 

tạo” 

Và nó rất mong được tham dự khóa học “ Phương ph|p luận sáng tạo v{ đổi 

mới”- chương trình trung cấp-nâng cao. 

Rất mong môn học này sẽ được phổ biến trong c|c chương trình của trường đại 

học, cũng như phổ biến đến các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. 

Phương ph|p luận sáng tạo, giúp chúng ta từ chỗ không tìm ra giải ph|p để giải 

quyết vấn đề đi đến chỗ lựa chọn được giải pháp giải quyết được vấn đề một cách tối 

ưu. 

Nó , đ~ tin v{ đ~ l{m được. Ứng dụng th{nh công “ Phương ph|p luận sáng tạo “ 

vào cuộc sống, công việc. 

“ Khoa học tư duy” mở đường cho một sự phát triển bền vững và xã hội tốt đẹp 

hơn. 

 Nguyễn Hữu Hiền (Chuyên viên huấn luyện, Tập đo{n t{i chính Home 
Credit, học khóa 469): 

C|ch đ}y 3 năm, em tình cờ được biết đến khóa học Phương ph|p luận sáng tạo 
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của Thầy, lúc đó em l{ sinh viên năm cuối ở trường XHNV – khoa Văn hóa học, em 

học được nửa chương trình thì do bận làm khóa luận tốt nghiệp và trùng thời gian đi 

làm nên phải bỏ lỡ giữa chừng, em tiếc lắm! M~i đến nay, em mới có thể đăng ký học 

trở lại. Đ}y l{ một ngành học quá hay, quá hữu ích… 

Môn Phương ph|p luận sáng tạo thật đặc biệt, có thể áp dụng cả lĩnh vực khoa 

học xã hội và tự nhiên-kỹ thuật. Được học những điều Thầy giảng dạy làm em trân 

quý vô cùng!... 

Trong bối cảnh hiện nay v{ trong tương lai, c{ng ngẫm càng thấy TRIZ là giải 

pháp cứu cánh cho thế hệ trẻ Việt Nam. Tuổi trẻ chúng em khao kh|t, ước mơ về một 

Việt Nam tươi đẹp v{ hùng cường. Một dân tộc có thể ngẩng cao đầu với bạn bè quốc 

tế, chứ không phải nhu nhược, yếu hèn, chìa tay đi xin tiền viện trợ, phụ nữ Việt Nam 

không phải tha hương cầu thực, không phải tủi nhục nơi xứ người… 

Để biết đầy đủ các thông tin cần thiết về các hoạt động của TSK cũng như nội 

dung, ý nghĩa, c|c ích lợi, sự phát triển của môn học PPLSTVĐM (TRIZ) ở Việt Nam 

và trên thế giới, xin bạn đọc truy cập website của TSK: http://cstc.vn 

Quay trở lại đề tài của bài viết n{y “L{m gì v{ l{m thế n{o để Việt Nam đạt 

được mục tiêu “nước mạnh”? ”. 

Trên cơ sở những gì trình bày ở trên, người viết cho rằng để trở nên “nước 

mạnh”, ít nhất, Việt Nam phải đưa môn học PPLSTVĐM (TRIZ) v{o c|c nh{ trường, 

dạy từ mẫu gi|o đến hai năm đầu của đại học, mỗi năm v{i chục tiết, với những 

giáo trình được biên soạn thích hợp. Đến một lúc n{o đó, to{n bộ người Việt Nam 

biết sử dụng thành thạo PPLSTVĐM (TRIZ), chúng ta sẽ có một Việt Nam mạnh. 

Nh}n đ}y, người viết nói về đầu tư cho PPLSTVĐM (TRIZ) chỉ tương đương với 

đầu tư cho môn Ngữ văn – tiếng Việt trong trường học. Nói c|ch kh|c, chi phí đầu 

tư rất, rất ít. Bởi vì, để dạy và học PPLSTVĐM (TRIZ) không cần trang thiết bị, máy 

móc, hóa chất, nguyên vật liệu, thậm chí, không cần mỗi người học phải có một máy 

tính. Chưa kể PPLSTVĐM (TRIZ) không có chất thải gây ô nhiễm môi trường. Người 

đi học chỉ cần mang máy tính (bộ óc có sẵn do bố mẹ cho không mất tiền) đến lớp. 

Dạy và học PPLSTVĐM (TRIZ) l{ nạp phần mềm tiên tiến nhất hiện nay về tư duy 

sáng tạo vào máy tính (bộ óc) của người học. 

Đầu tư thì rẻ như vậy, còn ích lợi thì vô cùng lớn, vì mỗi người Việt Nam được 

trang bị PPLSTVĐM (TRIZ) v{ sử dụng nó một cách nhuần nhuyễn thì trước hết sẽ 

ra các quyết định đúng, không l{m nảy sinh những vấn đề không đ|ng nảy sinh 

hiện nay như l~ng phí, tham nhũng, tai nạn, tội |c… v{ giải quyết tốt các vấn đề tất 

http://cstc.vn/
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yếu như công nghiệp hóa, hiện đại hóa, dân giàu, dân chủ, công bằng, văn minh. Cao 

hơn nữa, PPLSTVĐM (TRIZ) còn góp phần giáo dục v{ đ{o tạo các nhân cách sáng 

tạo cho đất nước. Nhân cách sáng tạo là nhân cách lý tưởng có thành tích sáng tạo, 

thể hiện ở việc giải quyết một hoặc nhiều vấn đề mang tính xã hội. 

Nhiều nh{ l~nh đạo, quản lý đ|nh gi| sức mạnh, sự giàu có của đất nước mình 

theo các tiêu chí vật chất như sản lượng thép, xi măng, điện, dầu mỏ, than, lúa mì, 

gạo, t{i nguyên thiên nhiên… tính trên đầu người, hoặc GDP trên đầu người. Tuy 

nhiên, còn có những tiêu chí tinh thần quan trọng hơn c|c tiêu chí vật chất nói trên, 

bởi vì chúng không chỉ quyết định các tiêu chí vật chất m{ còn x|c định tương lai 

của đất nước, thậm chí, toàn bộ nhân loại. Các tiêu chí tinh thần nói đến ở đ}y, 

không phải là số lượng các nhà khoa học, kỹ sư, nghệ sỹ, nh{ văn, họa sỹ… lại càng 

không phải số lượng học vị, học hàm, danh hiệu của họ. Những con số loại đó không 

phản ánh hiệu quả làm việc của tầng lớp trí thức và không quyết định tốc độ phát 

triển. Tiêu chí thực sự phản ánh sức mạnh, sự giàu có về tinh thần của một đất 

nước là số lượng các nhân cách sáng tạo mà xã hội đó tạo ra. Nói chính x|c hơn, sự 

phát triển tỷ lệ thuận với tỷ số các nhân cách sáng tạo trên dân số quốc gia. Lịch sử 

phát triển nhân loại cho thấy mối quan hệ qua lại: Tỷ số nói trên cao giúp xã hội 

phát triển nhanh v{ ngược lại. Đồng thời, một xã hội với các quyền con người được 

thực thi tạo điều kiện thuận lợi để tăng tỷ số nói trên v{ ngược lại. 

Nói như nh{ văn M. Gorki: “Sức mạnh và sự giàu có của một dân tộc không phải 

ở chỗ có nhiều đất đai, rừng, gia súc và các loại quặng quý mà ở số lượng và chất 

lượng những con người có học thức, ở lòng yêu tri thức, ở sự nhạy bén v{ năng động 

của trí tuệ - sức mạnh của một dân tộc không nằm ở vật chất mà nằm trong năng 

lượng (trí tuệ)”. 

Như trên đ~ nói, cuộc đời của mỗi người (không loại trừ ai, không phân biệt 

giàu, nghèo, vị trí xã hội, l~nh đạo hay nh}n d}n) đều là chuỗi các vấn đề cần giải 

quyết, chuỗi các quyết định cần phải ra. Đấy là các vấn đề thiết yếu như ăn, mặc, ở, 

đi lại, học tập, việc làm, thu nhập, sức khỏe, hôn nh}n, gia đình, nuôi dạy con c|i… 

đến các vấn đề lớn như công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đối phó với biến đổi khí hậu, 

giữ gìn hòa bình thế giới… Điều n{y cũng có nghĩa, hạnh phúc của mỗi người 

(không loại trừ ai) tùy thuộc nhiều vào việc người đó suy nghĩ, h{nh động giải 

quyết vấn đề và ra quyết định tốt như thế nào trong suốt cuộc đời của người đó. 

Nói như Steve Maraboli: “Hạnh phúc không phải là không có vấn đề m{ l{ năng lực 

giải quyết được vấn đề” (Happiness is not the absence of problems, it’s the ability to 

deal with them). 
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Nếu PPLSTVĐM (TRIZ) giúp n}ng cao năng suất và hiệu quả, về l}u d{i, điều 

khiển qu| trình suy nghĩ, h{nh động giải quyết vấn đề và ra quyết định thì không 

chỉ giúp mỗi người v{ đất nước mạnh mà còn giúp cho mỗi người và dân tộc trở 

nên hạnh phúc hơn. Nói c|ch kh|c, việc trang bị cho mỗi người Việt Nam 

PPLSTVĐM (TRIZ) giúp đạt được mục tiêu kép: đất nước mạnh và dân tộc hạnh 

phúc. 

Tuy bây giờ bắt đầu làm ở mức vĩ mô l{ muộn, vì người viết tốt nghiệp Học 

viện công cộng sáng tạo sáng chế năm 1973, c|ch đ}y 43 năm. Trong suốt 43 năm 

qua, các hoạt động của người viết v{ c|c đồng nghiệp du nhập, phổ biến, phát triển 

PPLSTVĐM (TRIZ) ở Việt Nam chỉ là sáng kiến của các cá nhân ở mức vi mô. Chúng 

ta đ~ mất 43 năm, thôi thì tự an ủi: “Thà muộn còn hơn không khi n{o”. 

Để kết thúc b{i n{y, người viết dẫn ra một số câu nói của các nhà khoa học, 

sáng chế, sư phạm liên quan đến tư duy v{ dạy tư duy: 

 C. Darwin: “Giai đoạn phát triển cao nhất trong văn hóa, đạo đức là khi 
chúng ta nhận ra rằng, chúng ta cần phải điều khiển c|c suy nghĩ của chính mình”. 

 A. Einstein: “Một kiểu tư duy mới là cần thiết nếu nhân loại muốn tồn tại và 
chuyển sang mức phát triển cao hơn”. 

 T. Edison: “Nhiệm vụ quan trọng nhất của nền văn minh l{ dạy con người 
biết suy nghĩ”. 

 M. Planck: “Chức năng của trường học không phải là cung cấp các kinh 
nghiệm chuyên môn mà là bồi dưỡng, luyện tập tư duy có phương ph|p một cách 
nhất quán”. 

 K. K. Platonov, G. G. Golubev: “Ng{y nay, đ~ trở nên được công nhận một 
cách rộng rãi, nhiệm vụ của bất kỳ việc dạy học nào: không chỉ dạy những kiến thức 
nhất định m{ trước hết dạy tư duy”. 

Tp. Hồ Chí Minh, th|ng 2 năm 2016 

Phan Dũng 
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Phụ lục 5: Báo chí Việt Nam phản ánh các hoạt động của 
người viết và TSK 

 

ARIS? ARIS? 
1
 

Công nhân trẻ 

Có một công nhân trẻ ở xưởng Ba Son lâu nay vẫn nghĩ với trình độ văn hóa 

lớp 3-4 của mình anh không thể có sáng kiến, cải tiến gì được. Sáng kiến, đó l{ việc 

của những kỹ sư. Nhưng sau khi học lớp ARIS do Phòng khoa học-kỹ thuật Câu lạc 

bộ thanh niên tổ chức, anh đ~ nghĩ kh|c v{ sau đó anh đ~ có 2 s|ng kiến cải tiến. 

ARIS là gì? 

Chúng tôi tìm đến C}u lạc bộ Thanh niên v{o một buổi s|ng chủ nhật v{ c}u 

chuyện giữa chúng tôi với anh Phan Dũng, người phụ tr|ch lớp ARIS bắt đầu. 

Xin anh cho biết ARIS là gì? 

Khi chưa có compa v{ phương ph|p vẽ đường tròn bằng compa, người ta buộc 

phải vẽ đường tròn bằng tay. Qua những đường tròn đó, người ta có thể đ|nh gi| 

sự “khéo tay” của từng t|c giả v{ rõ r{ng l{ có sự chênh lệch về khả năng n{y đối 

với những người kh|c nhau. Sau khi có phương ph|p vẽ đường tròn bằng compa, 

sự chênh lệch về “khả năng vẽ đường tròn” biến mất, mọi người đều vẽ “tròn” như 

nhau. Như vậy, phương ph|p v{ công cụ đ~ l{m bù trừ khả năng của từng người v{ 

l{m c}n bằng khả năng của mọi người. Tuy nhiên, khi đ~ có phương ph|p v{ công 

cụ rồi thì kh|i niệm về khả năng cũng mang thêm nội dung mới: Khả năng sử dụng 

phương ph|p v{ công cụ đ~ có với hiệu quả cao nhất. 

Trong tư duy s|ng tạo cũng có tình hình tương tự như vậy. Trước đ}y người ta 

cho rằng trong tư duy không có phương ph|p v{ công cụ, sự s|ng tạo phụ thuộc 

v{o khả năng bẩm sinh của từng người. Gần đ}y người ta đưa ra một số phương 

ph|p tích cực hóa tư duy, trong số đó, đ|ng kể nhất l{ ARIS. Từ ARIS l{ viết tắt của 

“Algorithm giải c|c b{i to|n s|ng chế” theo tiếng Nga. ARIS l{ do nh{ s|ng chế-kỹ 

sư Liên Xô G.S. Altshuller đưa v{ ho{n thiện cho đến nay. 

ARIS l{ một chương trình c|c h{nh động tư duy có định hướng, được kế hoạch 

hóa. Nó có mục đích tổ chức hợp lý v{ l{m tích cực hóa tư duy s|ng tạo, bước đầu 

tạo cơ sở cho lý thuyết chung về tư duy định hướng. ARIS có tính lôgích và linh 

động. Về mặt lôgích, ARIS có t|c dụng ph}n nhỏ bài to|n s|ng chế th{nh từng phần, 

                                                 
1
 ARIS là cách phiên âm khác của ARIZ – Algôrit giải các bài toán sáng chế (tiếng Nga viết l{ АРИЗ) 



Giáo dục và đào tạo: xây dựng những người hạnh phúc 762 

vừa sức với người giải bình thường. Về mặt linh động, nó khai th|c tới mức lớn 

nhất mặt mạnh của từng người giải như kiến thức, kinh nghiệm, trí tưởng tượng, 

linh tính… v{ hạn chế mặt yếu như tính ì t}m lý, sự ph}n t|n trong suy nghĩ… Có 

thể lấy hình ảnh tương tự sau đ}y để minh họa: Một hòn than đ| không thể bị đốt 

ch|y ngay bởi một que diêm được. Nhưng nếu ta biết c|ch đập nhỏ hòn than ra thì 

đến một mức n{o đấy chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể l{m bùng ch|y. 

Cần nhấn mạnh rằng ARIS không phải l{ “c|i đũa thần s|ng chế”, nó không thể 

thay thế kiến thức v{ kinh nghiệm nhưng nó giúp n}ng cao hiệu suất của tư duy 

s|ng tạo. 

Xin anh cho biết lợi ích của ARIS nói chung. 

Lợi ích của ARIS nói chung l{ n}ng cao hiệu suất tư duy s|ng tạo kỹ thuật. ARIS 

được bắt đầu nghiên cứu từ sau đại chiến thế giới thứ hai. Lúc đầu nó chưa g}y 

được sự chú ý, từ những năm 60 do những kết quả cụ thể, nó bắt đầu được chú ý v{ 

sự chú ý đó ng{y c{ng tăng. Năm 1968 ở trung ương Hội c|c nh{ s|ng chế v{ hợp lý 

hóa to{n Liên Xô th{nh lập Tiểu ban phương ph|p s|ng tạo kỹ thuật, sau đó 1 năm 

th{nh lập Phòng thí nghiệm công cộng phương ph|p s|ng chế. Từ năm 1971 ở 

th{nh phố Bacu lần đầu tiên mở Trường đại học v{ viện nghiên cứu công cộng s|ng 

tạo s|ng chế. Đến nay c|c trường s|ng chế đ~ được mở ở 70 th{nh phố. T{i liệu 

ARIS được dịch ở Cộng hòa d}n chủ Đức. Nhờ ARIS người ta đ~ nhận được giấy 

chứng nhận t|c giả cho hơn 3000 s|ng chế. 

Hiện nay C}u lạc bộ Thanh niên có mở lớp nhằm giới thiệu để bước đầu c|c 

bạn trẻ yêu thích s|ng tạo kỹ thuật |p dụng thử. Để đ|nh gi| đúng lợi ích của nó 

trong thực tế, ở nước ta, tôi nghĩ cần có thời gian v{ biện ph|p tổ chức hợp lý. 

Nếu tôi l{ một công nh}n bình thường, mới học qua lớp 4, 5, tôi có thể theo kịp lớp ARIS 

được không, có đủ khả năng tiếp thu và ứng dụng nó v{o thực tế được không? 

Việc giới thiệu ARIS còn mới ở bước đầu th{nh ra chưa có nhiều ví dụ sống để 

chứng minh, nhưng điều đó không có nghĩa l{ không thể có. Theo tôi nghĩ ở đ}y có 

rất nhiều yếu tố ảnh hưởng. 

Hình thức giới thiệu ARIS như thế n{o đối với c|c loại đối tượng nghe. Bản 

th}n người nghe tự phấn đấu như thế n{o… 

Vì thế giới rất đa dạng, cho nên không loại trừ trường hợp với kiến thức lớp 4, 

5, có thể có những s|ng kiến, cải tiến. Nhưng như trên có nói, ARIS không thể thay 

thế cho kiến thức v{ kinh nghiệm, nó giúp ta khai th|c tới mức tối đa kiến thức của 

người dùng nó. Không nên tạo cho mình t}m lý l{ kiến thức lớp 4, 5 cộng với 
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phương ph|p có thể l{m được một c|i gì đó, vậy thì không cần học thêm để bổ sung 

kiến thức nữa. Ngo{i ra, kh|i niệm s|ng kiến, s|ng chế mới nói lên mặt định tính 

của vấn đề, thực tế nó còn có mặt định lượng nữa. Không phải mọi s|ng chế đều có 

gi| trị như nhau. C|c b{i to|n s|ng chế kh|c nhau ở mức độ phức tạp, người ta đưa 

ra thang 5 bậc để ph}n loại định lượng c|c s|ng chế. Cho nên tôi nghĩ b|o Đo{n nên 

khuyên bạn trẻ cần chú ý cả hai mặt: Kiến thức v{ phương ph|p, ngo{i ra cần rèn 

luyện nghị lực v{ khắc phục tính tự ti. 

(B|o “Tuổi Trẻ" số Xu}n năm 1979) 
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Một tiến sĩ Việt Nam dạy “Phương ph|p luận sáng tạo” ở Malaysia 

Lê Khắc Hân thực hiện 

Tiến sĩ khoa học Phan Dũng, gi|m đốc Trung tâm Sáng tạo Khoa học–kỹ thuật 

thuộc Trường đại học khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Tp. HCM được mời dạy 

một khóa 30 giờ về “Phương ph|p luận sáng tạo” cho các quan chức giáo dục thuộc 

Bộ Giáo dục Malaysia. Dưới đ}y l{ c|c ý kiến trao đổi của chúng tôi với tiến sĩ khoa 

học Phan Dũng 

* Xin tiến sĩ cho biết “Phương ph|p luận sáng tạo” là gì? 

TS. Phan Dũng (TS. PD): Bộ óc của chúng ta chỉ làm việc một cách thực sự 

tích cực khi cần giải quyết một vấn đề n{o đó m{ chưa biết lời giải. C|ch suy nghĩ 

giải quyết vấn đề thường l{ theo phương ph|p thử và sai, dựa trên các kinh nghiệm 

đ~ trải qua, c|ch suy nghĩ như vậy có rất nhiều nhược điểm. Hiện nay, các nhà 

nghiên cứu đ~ tìm ra những phương ph|p mới, giúp suy nghĩ giải quyết vấn đề 

nhanh hơn, tốt hơn. Hệ thống c|c phương ph|p n{y cùng c|c kỹ năng tư duy tương 

ứng được gọi là “Phương ph|p luận sáng tạo”. Thực ra, “Phương pháp luận sáng 

tạo” chỉ là phần ứng dụng của một bộ môn khoa học rộng hơn, mới hình thành và 

phát triển trong thời gian gần d}y. Đó l{ “Khoa học sáng tạo” (Creatology) 

* Xuất xứ chuyến đi Malaysia của tiến sĩ 

TS.PD: “Hội nghị quốc tế về giáo dục và nguồn nhân lực” tổ chức ở Thái Lan có 

mời tôi tham dự v{ trình b{y b|o c|o đề dẫn (keynote paper) về khoa học sáng tạo. 

Sau báo cáo, tiến sĩ Ibrahim Ahmad Bajunid, gi|m đốc Trường quản lý giáo dục 

quốc gia (National Institute of Educational Management) của Malaysia có gặp tôi và 

mời qua bên đó, trước mắt dạy 30 giờ và về lâu dài giúp huấn luyện cán bộ giảng 

dạy môn học sáng tạo cho Malaysia. 

* Cái gì trong bản báo cáo của tiến sĩ đ~ g}y sự chú ý để các bạn Malaysia mời? 

TS. PD: Tôi không nghĩ c|c bạn Malaysia mời vì sự hấp dẫn của báo cáo trình 

bày ở Thái Lan. Họ cập nhật thông tin về sự phát triển các bộ môn khoa học mới 

diễn ra trên thế giới. Do vậy, theo tôi, các bạn Malaysia đ~ có sẵn trong đầu dự định 

xây dựng và phát triển bộ môn khoa học sáng tạo. Việc gặp tôi ở Thái Lan chỉ là một 

cơ hội và họ đ~ sử dụng cơ hội đó. 

* Xin tiến sĩ cho biết vài nét về lớp học được tổ chức ở Malaysia? 

TS. PD: Lớp học được tổ chức tại Genting Highlands (một khu nghỉ mát nổi 

tiếng, tương tự như Đ{ Lạt của ta). Học viên gồm 33 người là các quan chức thuộc 
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Bộ giáo dục các bang, các tỉnh và hiệu trưởng một số trường trung học. Tôi dạy liên 

tục trong năm ng{y từ ng{y 2 đến hết ngày 6/12, mỗi ngày sáu giờ. 

* Các học viên quan t}m điều gì nhất từ các bài giảng? 

TS. PD: Như tôi đ~ nói, c|c bạn Malaysia được cập nhật các thông tin mới, 

thêm nữa, một số học viên đ~ từng nghe các bài giảng của c|c gi|o sư Anh, Mỹ về 

môn học này cho nên họ quan t}m đến những phương ph|p chưa biết v{ tôi cũng 

chỉ trình bày những gì họ chưa biết 

* Tiến sĩ đ|nh gi| chuyến đi giảng dạy vừa rồi như thế nào? 

TS. PD: Tôi có mang về bản nhận xét chính thức kết quả khóa học của Trường 

quản lý giáo dục quốc gia Malaysia và các bản viết tay của các học viên về cảm 

tưởng sau khi học. Để cho khách quan, xin mời xem. 

Trích tờ Bản đánh giá chính thức: “Khóa học đã thực hiện thành công… Phần lớn 

các học viên bày tỏ sự mong muốn học thêm… 50% học viên cho điểm xuất sắc 

(excellent) và 50% kia cho điểm tốt (good) đối với nội dung của giáo trình… Các học 

viên rất hài lòng với các câu trả lời của giảng viên giải đáp thắc mắc… Trường chúng 

tôi lấy làm vinh dự mời tiến sĩ Phan Dũng đến chia sẻ với các quan chức giáo dục của 

chúng tôi phương pháp luận giải quyết vấn đề độc đáo…”. 

Trích từ các bản ghi cảm tưởng của các học viên: “Tôi đã nhận được kiến thức 

quý giá. Bắt đầu từ ngày thứ ba, tôi đã có thể áp dụng một ít những gì thu nhận được 

vào giải quyết các tình huống có vấn đề… Tôi lấy làm vinh dự được tham dự khóa học 

này”. “Giáo trình của ông đã cho tôi nhận thức mới về tư duy sáng tạo. Bây giờ tôi có 

thể nhìn mọi vật thông qua 40 nguyên tắc của TRIZ và giúp tôi rất nhiều trong việc giải 

quyết vấn đề một cách hệ thống, từ bỏ phương pháp thử và sai, sử dụng chương trình 

rút gọn giải quyết vấn đề gồm 6 bước”. “Sau khi tham dự khóa học, tôi thấy mình tự 

tin hơn khi phải đối mặt với các vấn đề tương lai. Tôi thấy mình “mắc nợ” đối với giảng 

viên, tiến sĩ Phan Dũng, vì những bài giảng thú vị và hấp dẫn”… 

* Ngoài thực hiện khóa học nói trên, tiến sĩ còn tham gia hoạt động nào nữa không 

trong thời gian ở Malaysia? 

TS. PD: “Hội thảo quốc gia Malaysia về đổi mới l~nh đạo và quản lý giáo dục” 

với gần 500 người tham dự có mời tôi báo cáo hai giờ về đổi mới tư duy s|ng tạo. 

Trong hội thảo n{y, tôi có được giới thiệu gặp và nói chuyện với ông Dato’Sri Mohd 
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Najib Razak1, Bộ trưởng Bộ Giáo dục liên bang Malaysia. 

(B|o “Gi|o dục và thời đại”, ra ng{y 18/7/1997) 

 

Lớp PPLSTVĐM dạy cho các quan chức Bộ giáo dục Malaysia 
 

Xuất khẩu tri thức 

PV thực hiện 

Gần như trùng với các trận bóng đ| giải Tiger Cup, có một người Việt Nam lặng 

lẽ lấy taxi ra s}n bay để đi Singapore dạy phương ph|p luận sáng tạo v{ đổi mới 

(Creativity and Innovation Methodologies). Người đó l{ tiến sĩ khoa học Phan 

Dũng, gi|m đốc Trung tâm Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật, Trường đại học khoa học tự 

nhiên, Đại học quốc gia TpHCM. Dưới đ}y l{ cuộc trò chuyện giữa TTCN và TSKH 

Phan Dũng. 

* Thưa gi|o sư, thanh niên thì đi xuất khẩu lao động, còn ông đi Singapore xuất 

khẩu tri thức. Vậy là ông tự đi hay người ta mời? Và ai theo học ông? 

- Cuối th|ng 3/2002, ông T.H. San, gi|m đốc Học viện công nghệ thiết kế 

(Design Technology Institute – DTI) có gởi cho tôi một l| thư l{m quen. Ông cho 

                                                 
1 Ông Najib Razak lúc đó là bộ trưởng Bộ giáo dục, hiện nay là Thủ tướng Malaysia 
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biết trước đ}y có đọc một số bài báo khoa học của tôi đăng ở nước ngoài, khi ông 

còn làm việc tại Công ty Philips, ở thành phố Eindhoven, H{ Lan. Nay, ông được cử 

l{m gi|m đốc DTI – Học viện do Đại học tổng hợp quốc gia Singapore (National 

University of Singapore – NUS) v{ Đại học tổng hợp kỹ thuật Eindhoven (TU/e), Hà 

Lan liên kết thành lập v{ đặt tại NUS. Ông muốn đưa môn học phương ph|p luận 

sáng tạo v{ đổi mới (PPLSTĐM) v{o học viện của ông, sau đó mở rộng hơn, đưa v{o 

xã hội Singapore, kể cả các công ty, tổ chức, c|c trường phổ thông từ cấp tiểu học. 

Ông chính thức mời tôi sang Singapore giảng dạy v{ l{m tư vấn dài hạn về 

PPLSTĐM. Trước mắt, tôi nhận lời sang Singapore hai tuần trong tháng 12/2002 

để dạy chương trình sơ cấp PPLSTĐM, người học là các cán bộ giảng dạy và nghiên 

cứu của DTI. Trong số 23 học viên chính thức có 6 tiến sĩ (hai trong số họ là phó 

gi|o sư), 12 thạc sĩ v{ 5 kỹ sư hoặc cử nhân. Về chức vụ, có hai người là phó giám 

đốc học viện, sáu kỹ sư trưởng, một người là hiệu phó một trường phổ thông. Về 

quốc tịch, có 11 người Singapore, 6 người Trung Quốc, 4 người Malaysia, 1 người 

Ấn Độ v{ 1 người Hà Lan. 

* Qua những lần giảng dạy PPLST ở nước ngoài, ông thấy các học viên của ông lần 

này ra sao? 

- Các học viên tôi dạy ở nước ngo{i cho đến nay đều là những người đang l{m 

việc. Tôi rất khâm phục tinh thần, th|i độ và h{nh động của họ. Lần n{y cũng vậy, 

việc học tập diễn ra rất tập trung và liên tục (họ hầu như ng{y n{o cũng học 6 giờ). 

Đ~ thế còn đủ các loại bài tập trên lớp, trình b{y trước lớp, bài tập về nhà và viết 

báo cáo. Tóm lại, tôi thấy các học viên rất có tinh thần trách nhiệm và khát khao 

kiến thức. 

* Cũng l{ đi xuất khẩu, vậy khi về ông có suy nghĩ gì? 

- Xuất ph|t điểm của Singapore rất thấp về nhiều mặt, một hòn đảo nhỏ bé, nơi 

dài nhất khoảng vài chục cây số, không có c|c t{i nguyên thiên nhiên gì, đến nước 

sinh hoạt cũng phải nhập khẩu, dân số ít lại nhiều vấn đề về sắc tộc, tôn giáo. Vậy 

mà trong thời gian ngắn họ l{m được cú nhảy kỳ diệu như lời của cựu Thủ tướng 

Lý Quang Diệu "Từ thế giới thứ ba sang thế giới thứ nhất". Tôi cho rằng họ đ~ rất 

thành công trong việc luôn suy nghĩ v{ h{nh động hướng tới những gì hiện đại nhất 

trên thế giới một cách có chọn lọc. 

* Vậy Singapore hiện đang hướng tới cái gì? 

- Kinh tế tri thức mà sáng tạo v{ đổi mới (creativity and innovation) l{ động 

lực. Thủ tướng Goh Chok Tong đ~ tuyên bố ý định biến Singapore thành một đất 
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nước đổi mới (innovation nation). Khi sang Singapore, trao đổi với c|c đồng nghiệp 

và qua một số bài báo, tôi cảm nhận được quyết tâm cùng những h{nh động chuẩn 

bị rất khẩn trương v{ b{i bản của các bạn Singapore. Trong lúc đi đường, đôi lần tôi 

có bắt gặp xe buýt thay vì sơn trên th{nh xe quảng c|o đủ loại, lại sơn khẩu hiệu 

"Keeping The Knowledge-Based Economy Moving" (tạm dịch: Giữ cho kinh tế dựa 

trên tri thức vận động). Ngay sau ngày dạy đầu tiên của tôi, ông phó gi|m đốc học 

viện có đề nghị tôi nói nhanh hơn v{ hỏi tôi có cách gì giảm bớt số giờ học mà vẫn 

đạt yêu cầu, tôi trả lời nửa đùa nửa thật: "Tôi có phải người Anh, Mỹ hay Úc đ}u m{ 

có thể nói nhanh hơn được. Các ông cứ thử học PPLSTĐM bằng tiếng Việt đi, đố có 

theo kịp được tôi". Ông ấy vẫn nhìn tôi vẻ nghi ngờ. Đến khi tôi nói chân tình: "Dục 

tốc thì bất đạt", bấy giờ mới thôi. Nói chung họ rất sốt ruột với những mục tiêu mà 

họ đề ra để vươn tới những gì hiện đại nhất. 

* Chúng ta cũng đ~ nói về kinh tế tri thức mà sáng tạo v{ đổi mới l{ động lực… 

- Tôi nghĩ chúng ta định hướng cũng tốt, chỉ có cái thực hiện l{ chưa như v{ 

bằng họ. 

Nh}n đ}y tôi xin kể một câu chuyện. Năm ng{y đầu ở Singapore, tôi tình cờ ở 

chung khách sạn York với thạc sĩ Nguyễn Minh Hiệp, gi|m đốc thư viện cao học của 

trường tôi, sang dự Hội nghị quốc tế về áp dụng công nghệ cao vào các hoạt động 

của thư viện. Lúc rảnh, hai anh em rủ nhau đi chơi v{ tất nhiên phải vào hiệu sách. 

Hiệu s|ch chúng tôi v{o có tên l{ Kinokuniya, được giới thiệu là hiệu sách lớn nhất 

Đông Nam \. Đúng l{ một "rừng sách". Từ "rừng s|ch", chúng tôi đến "vườn sách" 

với dòng chữ ghi trên các kệ "Sáng tạo v{ đổi mới", ở đó có cơ man n{o l{ s|ch có 

tựa chứa cụm từ trên. Giá sách toàn cỡ 20 đô la Singapore trở lên (1 đô la 

Singapore khoảng 9.000 đồng Việt Nam). Tôi hỏi anh Hiệp trong thư viện của anh 

có quyển s|ch n{o tương tự về lĩnh vực này không, anh trả lời l{ không. Tôi nghĩ 

chắc không cần nói gì thêm. 

* Ông đ~ nhiều lần đề nghị với cấp trên về việc cần đầu tư ph|t triển môn khoa học 

mới về sáng tạo v{ đổi mới. Gần đ}y có tín hiệu lạc quan gì không? 

- Không. 

* Sắp tới Trung tâm của ông có những kế hoạch hợp tác quốc tế gì? 

- Cơ hội xuất khẩu PPLSTĐM không phải là ít. Hiện nay chúng tôi phải c}n đối 

nhiều mặt vì Việt Nam vẫn phải l{ nơi hoạt động chính của chúng tôi và tôi mong 

mãi vẫn l{ như thế. 

(B|o “Tuổi Trẻ Chủ Nhật”, ra ng{y 12/1/2003) 
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(Mặt trước)

 
(Mặt sau) 

Mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học do DTI thiết kế, 

tiến sỹ khoa học Phan Dũng ký cấp cho các học viên 

TRIZ TRAINER: 

Phan Dung(Ph.D., Sc.D.) was trained personally by Mr G. S. Atshuller, founder of TRIZ, at 
the Public Institute of Inventive Creativity in Baku, Soviet Union(now CIS). He graduated 
from the Institute with a diploma of number 32 in 1973. In 1977, with the encouragement of 
Mr Atshuller and his experience in TRIZ, he created and taught the first TRIZ course under 
the title “Creativity Methodologies” (CM) in Vietnam. In 1991, he founded the Center for 
Scientific and Technical Creativity (CSTC) in the College of Natural Sciences, Vietnam 
National University-HoChiMinh City. He is currently the founder-director of this center. He is 
a world renowned researcher in the field of creativity and innovation and has published 
extensively in books and journals in this area. Phan Dung was awarded the “Award for 
Successes in Research and Application of Science and Technologies” by HoChiMinh City 
Committee on Science and Technologies in 1993. He has also been invited to deliver 
keynote speeches at well-known TRIZ Conferences such as TrizCon2001(The Third Annual 
Atshuller Institute for TRIZ Studies Conference) where he shared the stage with Professor 
Don Clausing of MIT. 

Phan Dung has extensive experience in conducting the Basic and Intermediate Creativity 
Methodologies (CM) courses (each course consisting of 60 hours). Till date, he has 
conducted this course for more then 9,000 participants from very different backgrounds and 
age group in different countries. These participants include high school and university 
students, engineers, teachers, scientists, managers, lawyers, physicians, artists, sport 
trainers, etc, with age ranging from 15 to 72 and education level ranging from year 9 to Ph.D.
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Đại diện nhóm trình bày kết quả sau khi thảo luận nhóm 

 

Lớp PPLSTVĐM dạy cho các cán bộ quản lý, giảng dạy và nghiên cứu của 
Học viện công nghệ thiết kế (Design Technology Institute) tại Singapore 
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Suy nghĩ tốt: Ít trả gi| v{ hạnh phúc hơn 
Kim Yến thực hiện 

SGTT - Hơn 30 năm theo đuổi nghiên cứu và giảng dạy phương pháp luận 

sáng tạo và đổi mới (PPLST&ĐM), TS khoa học Phan Dũng (*) xuất hiện đều 

đặn trên các tạp chí chuyên ngành của thế giới như một nhà khoa học hàng đầu, 

được mời giảng dạy tại các nước và tham dự nhiều hội thảo quốc tế… nhưng 

ông lại khá đơn độc ngay trên đất nước mình. 

Trong một thế giới tràn ngập thông tin nhưng lại thiếu hụt nghiêm 

trọng về tri thức, về tư duy sáng tạo, nỗi lo lớn nhất của ông là thái độ 

dửng dưng của những người có trách nhiệm, khiến cho lĩnh vực khoa học quan trọng 

này đã và đang bị bỏ lỡ. Theo ông, PPLST&ĐM là một nhân tố quan trọng góp phần 

chuẩn bị nguồn nhân lực cho nền kinh tế tri thức. Giản dị nhưng thật nghiêm cẩn trong 

từng lời, ông thổ lộ về những tâm nguyện của mình... 

Là người bức xúc với những vấn đề xã hội, anh nghĩ gì về những vấn nạn đang xảy ra hàng 

ngày? 

Chúng ta đang phát động “lắng nghe ý kiến của dân” trên nhiều lĩnh vực. Đúng là 

có những khía cạnh cần hỏi ý kiến nhân dân. Ngoài ra, còn những khía cạnh khác thuộc 

về quản lý và chuyên môn. Ví dụ, bệnh viện tim có thể lắng nghe ý kiến nhân dân về 

cách phục vụ của mình, chứ không thể hỏi ý kiến nhân dân về cách mổ tim thế nào cho 

tốt. Do vậy, người dân đâu có chịu trách nhiệm về những khía cạnh quản lý, chuyên 

môn. Người dân không có lỗi, lỗi là ở những người quản lý và các nhà chuyên môn. Ở 

nhiều nước, khi một cây cầu bị sập, họ không hỏi ý kiến dân, mà cách chức ngay những 

vị nào chịu trách nhiệm về công việc đó. Hay là do số lượng các nhà chuyên môn, quản 

lý của Việt Nam ít quá, không kiếm được người thay? 

Nguyên nhân của tất cả các vấn nạn trong xã hội, suy cho cùng, nằm trong giáo 

dục, hiểu theo nghĩa rộng, tức là giáo dục từ gia đình, nhà trường, đến xã hội. H.G. Well 

nhận xét: “Lịch sử của loài người là cuộc chạy đua giữa giáo dục và thảm họa”. Nếu 

giáo dục thắng thì thảm họa thua, và ngược lại. Tôi nhớ năm 1975, khi đất nước mới 

giải phóng, nhiều buổi tối sát giờ giới nghiêm tôi đi xe gắn máy về nhà, khi gặp đèn đỏ, 

mọi người đều dừng lại dù đường cắt ngang rất vắng. Quan sát người dân khi va quệt 

xe, tôi thấy nhiều người tự giải quyết, trao đổi với nhau để đền bù mà không cần công 

an. Vậy tại sao 35 năm sau ngày đất nước giải phóng, chuyện chấp hành luật giao thông 

càng ngày càng đi xuống? Phải chăng những người thuộc thế hệ trước được giáo dục về 

chấp hành luật giao thông hiệu quả hơn hiện nay? 

Anh vừa nói nguyên nhân gốc của các vấn nạn trong xã hội là giáo dục, vậy còn những 

nguyên nhân gần hơn, trực tiếp hơn? 

Chị có thể thấy những nguyên nhân gần hơn, trực tiếp hơn trong các bài báo, các lời 

phát biểu trên các diễn đàn, kể cả diễn đàn của Quốc hội. Ví dụ, vấn đề trả lương, tham 

nhũng, cải cách hành chính… 

Tôi nghĩ nguyên nhân chính của tham nhũng là lương. Tôi còn nhớ, chỉ cần mấy 

năm sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc (1954) thì có chính sách về lương. Người vừa 

tốt nghiệp đại học được nhận lương 60 đồng. Năm xu xôi là ăn sáng được rồi. Một tô 

phở bò thị trường là 25 xu. Tiền ăn một tháng là 20 đồng (chỉ chiếm một phần ba 

lương). Nếu lấy giá tô phở làm đơn vị để tính giá trị lương thì để bằng những năm cuối 

1950, người vừa tốt nghiệp đại học hiện nay phải được trả gần năm triệu đồng. Các phó 
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giáo sư, giáo sư hiện nay, trước khi về hưu 

cũng chỉ nhận đồng lương tương đương với 

người vừa tốt nghiệp đại học cách đây nửa thế 

kỷ! Đây là một trong nhiều điều tôi không 

hiểu. 

Điều không hiểu nữa là hiện tượng lưu 

manh hóa tràn lan ở mọi tầng lớp trong xã 

hội. Trong giáo dục thì nạn bạo lực học 

đường, các khoản thu ngoài quy định, chạy 

trường bằng tiền đút lót. Bác sĩ thì kê khống 

toa thuốc, thông đồng với người bán thuốc để 

làm giá với người bệnh. Quan tòa, quan chức 

lưu manh. Người ta đánh nhau, giết nhau vì 

những nguyên nhân rất vớ vẩn... Tôi không 

phải là người nghiên cứu lịch sử tội phạm, 

nhưng tôi có cảm giác, chưa bao giờ tội ác 

nhiều và mức độ độc ác cao như hiện nay. 

Văn minh mà chúng ta đang có là… văn minh 

giật lùi! 

Ngoài ra tôi còn thấy, hình như loại 

người “ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, 

làm như mèo mửa” ngày càng nhiều. 

Chúng ta đang rơi vào “mê hồn trận” cải cách giáo dục, với nhiều lúng túng, mơ hồ, sai 

rồi sửa, sửa rồi lại sai… Theo anh, muốn cải cách phải bắt đầu từ đâu? 

Tôi nghĩ rằng chúng ta phải quay trở lại với khoa học giáo dục, kế thừa những 

thành tựu của nhân loại. Đọc sách về khoa học giáo dục, tôi tâm đắc với cách hiểu sau 

về giáo dục: Bằng các biện pháp thích hợp, tác động lên ý thức người học nhằm làm 

thay đổi hành vi của người học, từ đó củng cố những hành vi đó thành thói quen mới. 

Ví dụ, thầy cô giáo nói với các em: “Ra đường nhìn thấy người già, các em phải giúp 

đỡ”. Nếu một hôm gặp cụ già đang lúng túng tìm cách qua đường, em học sinh chợt 

nhớ đến lời thầy cô, quyết định dẫn cụ qua đường là em đã thay đổi hành động và mọi 

việc nằm trong vùng ý thức. Điều cao hơn nữa cần đạt được đấy là việc giúp đỡ người 

già của các em trở thành thói quen tự động mới, không còn phải đấu tranh tư tưởng, làm 

một cách tự giác, thậm chí không để ý, không nhớ việc mình đã làm. Giáo dục phải đạt 

đến mức hình thành những giá trị đạo đức nền tảng có trong tiềm thức, như thế thì khi 

người ta đưa hối lộ, người được giáo dục mới có thể gạt đi một cách cương quyết, hoặc 

tự động thấy chuyện bất bình không tha, chứ không phải đứng đó mà suy nghĩ xem có 

nên hay không. Rất tiếc giáo dục hiện nay chỉ là thầy cô nói, học sinh học thuộc lòng, 

rồi trả lại thầy cô, chứ không hề làm thay đổi hành vi của người học. Hơn nữa, thầy cô 

muốn dạy học sinh trước hết phải là những người đã được giáo dục, để những giá trị nền 

tảng trở thành tiềm thức, có như thế họ mới là những tấm gương cho học trò. Điều này 

cũng đúng đối với các quan hệ giáo dục khác như bố mẹ giáo dục con cái, nhà quản lý 

giáo dục người bị quản lý, người đi trước giáo dục người đi sau, người lớn tuổi giáo dục 

người nhỏ tuổi. Tóm lại, những người làm công tác giáo dục (hiểu theo nghĩa rộng) phải 

là những người được giáo dục. Nếu không, thượng bất chính, hạ tắc loạn. 

Anh từng viết rằng PPLST&ĐM sẽ giúp con người biến “đời là bể khổ” dần trở thành “bể 

sướng”, điều đó… có thật không? 

Kiến trúc sư 

Lê Hoài Việt, 

 trưởng phòng 

quy hoạch kiến trúc 

công ty CPĐT Sài 

Gòn: 
 “Tôi đặc biệt ấn tượng cách truyền 

đạt nghiêm túc, chăm chút từng câu 

chữ với phương pháp sư phạm cao 

của thầy Dũng. Nhìn bề ngoài thầy có 

vẻ đạo mạo tưởng chừng khó gần, 

nhưng thầy luôn sẵn sàng lắng nghe 

học trò và đưa ra những câu trả lời 

cặn kẽ, chân tình. Tôi rất buồn khi 

thấy sự nghiệp thầy bỏ công nghiên 

cứu và giảng dạy suốt mấy chục năm 

qua không biết sẽ đi về đâu. Mong 

ước của tôi là phổ biến cho càng 

nhiều người biết càng tốt về phương 

pháp này” 
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Cuộc đời mỗi người là chuỗi các vấn đề 

cần giải quyết. Các vấn đề này có thể nảy sinh 

trong mua sắm, học tập, chọn ngành nghề đào 

tạo, xin việc làm, thu nhập, hôn nhân, giáo dục 

con cái, quan hệ với những người khác, sản 

xuất, kinh doanh… Hạnh phúc của mỗi người 

tùy thuộc vào việc người đó giải quyết các vấn 

đề gặp trong suốt cuộc đời của mình như thế 

nào. Cách suy nghĩ hiện nay của phần lớn mọi 

người kém hiệu quả, phải trả giá nhiều, nên 

thấy đời khổ. 

PPLST&ĐM là môn học trang bị hệ thống 

các phương pháp, các kỹ năng suy nghĩ tiên 

tiến, về lâu dài, tiến tới điều khiển được quá 

trình suy nghĩ, giải quyết vấn đề. Nhờ thế, suy 

nghĩ tốt hơn, ít trả giá hơn, giúp hạnh phúc hơn 

trước. Đây là các kiến thức khoa học, lấy từ 

tâm lý học, khoa học về hệ thống, lý thuyết 

thông tin, điều khiển học… dành cho mọi 

người, giúp mỗi người hiểu mình và hiểu 

người khác hơn, cao hơn nữa, làm chủ thế giới 

bên trong của chính mình. Nhiều người quan niệm, sáng tạo là cái gì đó cao siêu. Trong 

khi đó, công việc giải quyết vấn đề chính là công việc sáng tạo và mỗi người cần sáng 

tạo suốt cuộc đời. 

Tuy cần thiết như vậy, nhưng từ hơn ba chục năm nay (khóa PPLST&ĐM đầu tiên 

chúng tôi dạy là vào năm 1977), việc mở rộng dạy môn này trong xã hội gặp rất nhiều 

khó khăn. Tôi cho rằng trên con đường phát triển, Việt Nam ta không thể tránh khỏi 

môn học này cũng như đã không tránh khỏi các môn khoa học như toán, lý, hóa, tin 

học… Theo một số dự báo khoa học mà chúng tôi được biết, người ta tin rằng, sau thời 

đại tin học (hay còn gọi là làn sóng văn minh thứ tư sau nông nghiệp, công nghiệp và tin 

học) là thời đại sáng tạo (tri thức) mang tính quần chúng rộng rãi nhờ việc sử dụng các 

phương pháp tư duy sáng tạo một cách khoa học, được dạy và học một cách đại trà. 

Xuất thân là nhà vật lý, vì sao anh chuyển hướng sang học PPLST&ĐM? 

Phải nói ngược lại mới đúng, bởi vì tôi quan tâm tư duy sáng tạo từ khi còn học phổ 

thông trung học và rất mong được theo học và nghiên cứu lĩnh vực này. Hồi nhỏ tôi hay 

tự ái lắm, mỗi khi làm điều gì sai thường bị người lớn mắng: “Sao dại thế, làm gì cũng 

phải nghĩ trước chứ”. Tại sao không ai dạy mình cách suy nghĩ, cách tư duy? Khi học 

các quy luật trong các môn lý, hóa, sinh, tôi luôn tự hỏi: Vậy trong suy nghĩ có quy luật 

không? Những câu hỏi đến ngày một nhiều. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi được Nhà 

nước phân công học ngành vật lý. Tình cờ biết về sự thành lập Học viện sáng tạo sáng 

chế đáp ứng mong ước của mình, tôi xin theo học ngay và mừng như người khát gặp 

nước uống. 

Anh học được điều gì lớn nhất từ người thầy mà mình ngưỡng mộ, G.S. Altshuller? Số 

phận thăng trầm của người thầy có khiến anh suy nghĩ nhiều không về nhân tình thế thái, về lý 

tưởng của đời mình? 

Thầy Altshuller là tác giả của lý thuyết giải các bài toán sáng chế (viết tắt là TRIZ). 

Nguyễn Trần Thành, 

trưởng phòng kỹ thuật 

công ty dịch vụ hỗ trợ 

thanh toán thương mại 

điện tử Việt Phú: 

“Thầy là một nhân cách lớn, người có 

kiến thức và sự hiểu biết sâu sắc 

không chỉ trong học thuật mà cả 

trong cuộc sống. Học thầy là học 

cách sống, cách nghiên cứu khoa học 

và tấm lòng sẵn sàng chia sẻ với mọi 

người. Con đường vất vả gian nan 

của thầy để biến lý tưởng thành hiện 

thực khiến tôi không khỏi suy nghĩ 

tại sao môn học này lại được chấp 

nhận rất dè dặt ở Việt Nam, trong khi 

ở nước ngoài nhiều chuyên gia theo 

đuổi ngành này rất thành công?” 
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Trong lĩnh vực PPLST&ĐM, TRIZ được coi là mạnh nhất và chúng tôi dùng nó như là 

hạt nhân của giáo trình PPLST&ĐM. Cuộc đời thầy trải qua rất nhiều thăng trầm, kể cả 

bị kết án oan. Có bài viết về thầy mang tựa Cuộc đời cay đắng và nhân cách độc đáo 

của một nhà văn, nhà khoa học. Thầy không chỉ là nhà sáng chế xuất sắc, nhà nghiên 

cứu mang tính cách mạng, đột phá một lĩnh vực lâu nay được coi là bí ẩn (lĩnh vực sáng 

tạo), là nhà văn viết truyện khoa học viễn tưởng với phong cách độc đáo, mà còn là 

người sống giản dị, chu đáo, hào hiệp với người khác, suốt đời theo đuổi mục đích giúp 

mỗi người trong nhân loại có những công cụ cần thiết để thực hiện một cách tốt nhất 

quyền mà tự nhiên đã trao cho con người: Quyền được sáng tạo. Tôi coi thầy là tấm 

gương để noi theo. 

Dạy về sáng tạo, anh có liên tục tự thay đổi mình? Kỷ niệm nào mà anh nhớ nhất trong đời 

làm khoa học của mình? 

Rất nhiều ích lợi tôi đã nhận được nhờ áp dụng PPLST, năng suất và hiệu quả công 

việc tăng lên, sai lầm và trả giá giảm đi. Có hai việc làm tôi tự hào, đó là rút ngắn được 

thời gian làm luận án tiến sĩ khoa học và phổ biến PPLST ở Việt Nam. Ở đại học tổng 

hợp Leningrad, nơi tôi làm việc trong lĩnh vực vật lý thực nghiệm, thời gian trung bình 

từ bậc tiến sĩ vật lý thực nghiệm lên tiến sĩ khoa học vật lý thực nghiệm phải mất 

khoảng 20 năm, nhờ PPLST, tôi đã rút ngắn xuống còn hai năm. 

Triết lý sống nào ảnh hưởng đến mọi quyết định của anh? Phương châm sống nào anh cho 

là quý giá nhất? 

Tạo được những thế hệ tư duy sáng tạo có phương pháp khoa học chính là sự thay 

đổi về chất lớn lao cho cả dân tộc, đó là điều tôi theo đuổi. Khó khăn thì lúc nào chẳng 

có, nhưng với tôi, sống và làm việc theo lương tâm là giá trị lâu bền nhất chứ không 

phải là những giá trị cơ hội. 

Một người thẳng thắn, quyết liệt như anh có khó sống không? 

Nếu sống với lương tâm mình thì không đến nỗi khó sống. Bởi vì tòa án lương tâm 

là tòa án đeo đuổi mình, lên án mình, dày vò mình… mọi nơi mọi lúc. Đấy là lúc khó 

sống nhất. 

Anh nghĩ gì về các giá trị gia đình? Kinh nghiệm nào giúp anh giữ được một mái ấm bình 

yên và thanh thản? 

Tôi quan niệm gia đình là thiêng liêng và phải gìn giữ nó như gìn giữ con ngươi của 

mắt mình. Khi có những vấn đề về gia đình, cũng như các vấn đề khác, cần phải áp 

dụng PPLST&ĐM. 

Anh mong muốn điều gì ở con cái? 

Tôi mong phần “con” của chúng càng ngày càng thu nhỏ lại, và phần “người’ ngày 

càng phát triển to, đẹp hơn. 

(*) Giám đốc trung tâm Sáng tạo khoa học – kỹ thuật (TSK) thuộc Trường đại học khoa học tự 

nhiên, Đại học quốc gia TP.HCM. 

(Báo “Sài Gòn Tiếp Thị”, ra ngày 4/6/2010) 

“Nghề suy nghĩ” cần cho mọi người 
Lam Điền thực hiện 

“Chúng ta tuy được đào tạo và làm những nghề khác nhau nhưng có lẽ có một 
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nghề chung, giữ nguyên suốt cuộc đời, cần cho tất cả mọi người. Đó là nghề suy 

nghĩ…” 

Dưới góc nhìn đó, phó giáo sư - tiến sĩ khoa học Phan Dũng đã viết nên bộ sách 

Sáng tạo và đổi mới sau hơn 30 năm tích cực du nhập, phổ biến và phát triển bộ môn 

phương pháp luận sáng tạo và đổi mới tại VN. Ông dành cho Tuổi Trẻ một cuộc trao 

đổi nhân bộ sách “Sáng tạo và đổi mới” (Công ty sách Hạnh Phúc và NXB Trẻ) vừa ra 

mắt công chúng. 

Năm 1971, ông Phan Dũng được nhận vào học tại Học viện sáng tạo sáng chế ở 

Liên Xô và được học “Lý thuyết giải các bài toán sáng chế (TRIZ)” từ cha đẻ của lý 

thuyết này – G.S. Altshuller. Năm 1977 khi có điều kiện thuận lợi, ông đã mở khóa 

giảng dạy đầu tiên. 

Năm 1991, ông sáng lập Trung tâm Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật (TSK) – thuộc 

Trường đại học khoa học tự nhiên TP.HCM và điều hành Trung tâm đến nay. Ông cho 

biết qua gần 380 khóa giảng dạy cơ bản và nâng cao, những học viên đã có những phản 

hồi rất tích cực. 

* Thưa ông, phương pháp luận sáng tạo và đổi mới (cũng là tên tập 1 của bộ sách) nghe giống 

một môn học cao siêu? 

Phương pháp này có thể bắt đầu từ những chuyện rất nhỏ. Tôi lấy ví dụ từ cái nắp 

vung nồi làm bằng kim loại. Có bà nội trợ nhận thấy: Đậy vung thì không bị mất nhiệt 

nhưng không biết thức ăn được nấu ra sao. Ngược lại, mở vung thì biết được tình trạng 

thức ăn nhưng bị mất nhiệt. Bà nội trợ đề ra mục đích làm sao có được nắp vung vừa 

giữ nhiệt, vừa giúp biết được tình trạng thức ăn. Bà nội trợ ở đây đã phát hiện vấn đề có 

trong công việc thường xuyên của bà, nằm ở chỗ cần phải giải quyết mâu thuẫn giữa 

đóng và mở – mà logic thông thường là loại trừ nhau. Giải pháp giải quyết vấn đề (cũng 

chính là giải pháp sáng tạo) là làm nắp vung trong suốt. Tính quy luật cần thấy ở đây là: 

Làm đối tượng chưa trong suốt trở nên trong suốt. 

Quả thật, không phân biệt ngành nghề, lĩnh vực, dần dần chúng ta có vỏ bật lửa, 

cánh cửa tủ lạnh, thùng phiếu bầu cử, khiên (mộc) của cảnh sát chống biểu tình, tôn lợp 

mái nhà, đáy thuyền du lịch biển... được làm trong suốt. Nếu hiểu theo nghĩa bóng còn 

có thể lấy thêm nhiều ví dụ nữa như quốc hội được truyền hình trực tiếp – quốc hội trở 

nên trong suốt, rồi chính phủ trong suốt... Từ "minh bạch" hiện nay thường được dùng 

trên báo chí, về mặt nghĩa cũng là "trong suốt". 

Chúng ta cũng có thể dự báo về những thứ "trong suốt" khác. Thùng thư để ở cổng 

nhà bạn chưa trong suốt, hãy làm cho nó trong suốt. Bình đựng gas chưa trong suốt, hãy 

làm cho nó trong suốt. Còn nếu có bêtông trong suốt thì người ta không dám rút ruột 

công trình... Lưu ý những gì liên quan đến "trong suốt" vừa trình bày chỉ là một ý rất, 

rất nhỏ của phương pháp luận sáng tạo và đổi mới. 

* Ông vừa cho xuất bản bộ sách Sáng tạo và đổi mới với từng nội dung cụ thể, chi tiết và cũng 

rất chuyên biệt. Ông kỳ vọng điều gì sau khi bộ sách này phát hành trên cả nước? 

Bộ sách này tôi thai nghén từ hơn 40 năm trước, là kết quả tích lũy của tôi qua quá 

trình được đào tạo, tự đào tạo và qua thực tế giảng dạy, nghiên cứu. Bộ sách này gồm 

mười quyển, hiện nay mới xuất bản được bảy quyển. Với bộ sách này tôi không kỳ 

vọng lớn lao, mà chỉ mong muốn phổ biến cho nhiều người biết đến bộ môn phương 

pháp luận sáng tạo và đổi mới. Đó là bộ môn khoa học trang bị cho mỗi người học các 
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phương pháp với phạm vi áp dụng rất rộng, giúp người đó nâng cao năng suất và hiệu 

quả quá trình suy nghĩ, giải quyết vấn đề và ra quyết định trong suốt cuộc đời. 

* Có vẻ như ông tìm mọi cách để hướng mọi người đến một niềm tin rằng: Sự sáng tạo cũng 

được khoa học hóa, tức có quy luật, có phương pháp? 

Thầy tôi, G.S. Altshuller, có một quyển sách tên Sáng tạo như một khoa học chính 

xác, tức là khi môn sáng tạo được khoa học hóa nó có thể được giảng dạy cho những 

người bình thường, kể cả các bà nội trợ. Môn học này hấp dẫn mọi người bởi cung cấp 

các công cụ cho tư duy trong mọi lĩnh vực công việc, đời sống, để mọi người có thể lựa 

chọn cách thức tối ưu suy nghĩ, giải quyết vấn đề và ra quyết định. 

Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới chính là môn học được dùng thường xuyên 

hơn bất cứ môn học nào khác. Có lẽ mọi người cần học môn này trước khi học các 

chuyên môn riêng. Bởi như G.S. Altshuller từng nói: “Mọi người có quyền bình đẳng về 

hạnh phúc, và quyền này trước tiên bao gồm quyền có cơ hội sáng tạo”. Bộ môn này sẽ 

giúp mọi người được bình đẳng hơn trong lĩnh vực đó. 

(Báo “Tuổi Trẻ”, ra ngày 25/6/2010) 
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Phụ lục 6: Một số việc người viết đ~ đề nghị với các cấp 
l~nh đạo 

 Đ~ từ lâu, trong các Nghị quyết của Đảng cộng sản Việt Nam, phần nói về 

giáo dục v{ đ{o tạo đều nhấn mạnh ý “bồi dưỡng, phát triển năng lực tư duy s|ng 

tạo, năng lực giải quyết vấn đề cho người học”. Những ý n{y cũng được nhắc đi, 

nhắc lại bảy lần trong c|c điều 4, 24, 36 của Luật giáo dục công bố năm 1998. Trong 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ sáu, khóa IX, họp th|ng 7 năm 2002 còn có 

hẳn một câu “tăng cường giáo dục tư duy sáng tạo”. Nếu giáo dục hiểu theo 

nghĩa thông dụng là hoạt động dạy và học thì “tăng cường giáo dục tư duy s|ng tạo” 

chính là “tăng cường dạy và học tư duy s|ng tạo”. Tuy nhiên những gì l{m được còn 

qu| ít đến nỗi, trong Báo cáo của Chính phủ do Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng 

trình b{y trước Quốc hội ng{y 21 th|ng 10 năm 2003 có viết: “… Điều làm xã hội lo 

lắng là chất lượng giáo dục từ phổ thông đến đại học nhìn chung còn thấp, cách dạy 

và học nặng về thuộc lòng, rất kém tính sáng tạo…” (người viết nhấn mạnh). Hay 

như trong phiên họp Ủy ban thường vụ quốc hội ng{y 4 th|ng 3 năm 2004, Thứ 

trưởng Bộ giáo dục v{ đ{o tạo Nguyễn Văn Vọng có phát biểu: “… Bộ đ~ từng nhìn 

nhận ba hạn chế, yếu kém của nền giáo dục hiện nay: học m{ chưa hiểu (học vẹt), học 

chưa đi đôi với hành và học mà chưa sáng tạo…” (người viết nhấn mạnh). 

Từ năm 2007, Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) thuộc Liên hiệp quốc cho 

ra đời “Chỉ số đổi mới toàn cầu” (Global Innovation Index). Đó l{ chỉ số đ|nh gi| về 

trí tuệ và thành quả của hoạt động trí tuệ con người. Năm 2012, Việt Nam tụt 25 

hạng so với năm 2011 (từ hạng 51 xuống hạng 76 trong số 141 nước) về chỉ số đổi 

mới toàn cầu. Như vậy, Việt Nam có các vấn đề về sáng tạo v{ đổi mới trong cả giáo 

dục-đ{o tạo, khoa học-công nghệ lẫn sản xuất, kinh doanh. 

Con người có các nhu cầu cần thỏa mãn. Trong suốt cuộc đời của mình, con 

người gặp hoặc tự đề ra các vấn đề m{ suy nghĩ giải quyết được chúng, các nhu cầu 

của mình mới được thỏa mãn. Trên thực tế, con người đi học để làm gì? Câu trả lời 

l{: để có được các kiến thức, phương ph|p suy nghĩ giải quyết tốt các vấn đề mình 

có trong suốt cuộc đời. Từ đ}y, chúng ta có thể thấy, giáo dục v{ đ{o tạo phải trang 

bị cho người học hệ thống các kiến thức, phương ph|p suy nghĩ tiên tiến nhất có 

phạm vi áp dụng rộng để giải quyết các vấn đề. Qu| trình suy nghĩ giải quyết vấn đề 

chính l{ tư duy s|ng tạo và hệ thống các kiến thức, phương ph|p suy nghĩ giải 

quyết vấn đề chính l{ PPLSTVĐM. Rất tiếc, giáo dục v{ đ{o tạo nước ta (hầu như) 

không dạy tư duy s|ng tạo, nói cách khác không dạy PPLSTVĐM. 
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Với trách nhiệm công d}n, chúng tôi đ~ gởi nhiều tài liệu, gặp gỡ, trao đổi với 

nhiều vị l~nh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ giáo dục v{ đ{o tạo, Bộ khoa học 

và công nghệ, Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cần chú ý sử dụng, đầu tư v{ ph|t 

triển sáng tạo học, PPLSTVĐM, nhằm giải quyết thực trạng hiện nay của đất nước 

về sáng tạo v{ đổi mới. Rất tiếc những việc làm của chúng tôi chưa được quan chức 

n{o “động lòng” chú ý, quan t}m bằng c|c h{nh động việc làm cụ thể. Sau đ}y l{ v{i 

ví dụ: 

Nguồn vốn lớn nhất 

Lê Khắc Hân 

Trong hai ngày 2–3/2/1998, Thủ tướng Phan Văn Khải đ~ có cuộc tiếp xúc với 

đại diện các nhà doanh nghiệp các tỉnh phía Nam tại dinh Thống Nhất (Tp. Hồ Chí 

Minh). C|c phương tiện thông tin đại chúng đ~ thông b|o kh| chi tiết về nhiều khía 

cạnh của cuộc tiếp xúc n{y. Đặc biệt, có một nhà khoa học đ~ được mời dự và anh 

cũng đ~ có một bài phát biểu duy nhất của các nhà khoa học trong cuộc tiếp xúc 

này – được Thủ tướng quan tâm. Báo Giáo dục và Thời đại xin lược ghi bài nói này 

của GS. TS. Phan Dũng – Gi|m đốc Trung tâm Sáng tạo Khoa học-kỹ thuật thuộc Đại 

học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. 

“… Chúng tôi rất nhất trí ý kiến của Thủ tướng cho rằng: … nguồn vốn lớn nhất, 

có thể nói vô tận, phải là tài trí kinh doanh của đội ngũ doanh nghiệp cộng với năng 

lực sáng tạo của đội ngũ c|n bộ khoa học - công nghệ nước nhà (Trích phát biểu của 

Thủ tướng Phan Văn Khải tại Hội nghị mở rộng lần VI Hội đồng trung ương Liên 

hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam). 

Các vấn đề đặt ra tiếp theo là làm thế nào khai thác, sử dụng, phát huy “nguồn 

vốn lớn nhất” đó một cách tốt nhất trong tình hình hiện nay? 

Ngoài những cách làm truyền thống đ~ có, với tư c|ch nh{ khoa học, tôi xin 

cung cấp một số thông tin còn ít được biết đến, v{ ít được để ý ở Việt Nam, đấy là, 

hiện nay trên thế giới có hẳn một bộ môn khoa học về sáng tạo (tiếng Anh gọi là 

Creatology). Nói c|ch kh|c, qu| trình tư duy s|ng tạo của con người được khoa học 

hóa nhờ tìm ra được các quy luật của sáng tạo. Khoa học sáng tạo đ~ x}y dựng 

được những phương ph|p giúp khắc phục sự trì trệ của tư duy, giúp ph|t hiện, dự 

báo các vấn đề nảy sinh, giúp phát triển nhiều ý tưởng sáng tạo để giải quyết vấn đề 

và ra quyết định một c|ch định hướng, chính xác, tạo ra sự phát triển bền vững. 

C|c phương ph|p tư duy s|ng tạo này dạy được và học được tương tự các môn 

học truyền thống như văn, to|n, tin học, quản trị kinh doanh… Trên thực tế, Trung 

tâm sáng tạo khoa học-kỹ thuật (TSK) của chúng tôi thuộc Trường đại học khoa học 
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tự nhiên, Đại học quốc gia TpHCM thành lập ra để phổ biến khoa học sáng tạo, 

phương ph|p luận sáng tạo ở Việt Nam. Trong hơn 20 năm qua, chúng tôi đ~ thực 

hiện được hơn 100 khóa học cho gần 6000 người đủ mọi thành phần xã hội, kinh tế 

ở Việt Nam và một số quan chức Bộ Giáo dục Malaysia với những kết quả thu được 

rất thiết thực và khả quan. Quả thật, các ý kiến phản hồi của các cựu học viên cho 

thấy, mỗi người học đ~ tìm thấy “nguồn vốn lớn nhất” của chính mình v{ được 

trang bị hệ thống c|c phương ph|p, c|c kỹ năng tư duy sáng tạo một cách khoa học, 

bài bản để khai thác, sử dụng, phát huy nguồn vốn đó một cách có hiệu quả hơn 

nhiều so với trước khi theo học, tránh những mò mẫm “thử v{ sai” không đ|ng có. 

Phương ph|p luận sáng tạo không chỉ giúp cho các nhà doanh nghiệp l{m tăng 

sức cạnh tranh, tăng c|c gi| trị thặng dư nhờ chất x|m m{ còn có ý nghĩa lớn lao về 

chuẩn bị nguồn nhân lực nói riêng và về giáo dục đ{o tạo nói chung. Một số nước 

trên thế giới đ~ bắt đầu chú ý khoa học này ở mức vĩ mô. Môn học n{y được dạy 

chính khóa ở nhiều trường đại học của c|c nước tiên tiến. Mỹ chính thức đ{o tạo cử 

nhân (BS) từ năm 1974, thạc sĩ (MS) từ năm 1975 về chuyên ngành sáng tạo v{ đổi 

mới (Creativity and Innovation) v{ sau đó l{ một số nước T}y ]u. Tôi có được may 

mắn học khoa học này tại Trường đại học sáng tạo sáng chế đầu tiên của Liên Xô và 

tốt nghiệp thuộc khóa đầu tiên v{o năm 1973. Ở Nhật, tổ chức Keidanren thành lập 

“Ủy ban đặc biệt về bồi dưỡng nguồn nhân lực sáng tạo” vào 02-1995. Venezuela có 

Bộ phát triển trí tuệ. Họ huấn luyện được 106.000 giáo viên dạy tư duy v{ đưa 

thành luật: mỗi học sinh phải học 2 giờ 1 tuần để phát triển các kỹ năng tư duy. Gần 

chúng ta, có Singapore với chương trình dạy tư duy s|ng tạo trong c|c trường học 

mới được bắt đầu. C|c phương ph|p tư duy sáng tạo còn được đưa v{o dạy cho các 

nh{ l~nh đạo, hoạch định chính sách, các nhà quản lý, các nhân viên của các Công 

ty. Ví dụ. ở Mỹ có Trung t}m l~nh đạo sáng tạo (Center for Creative Leadership) 

chuyên mở các khóa bồi dưỡng ngắn ng{y cho c|c nh{ l~nh đạo và quản lý các cấp 

bậc, một phần ba các công ty Mỹ thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện các 

phương ph|p tư duy s|ng tạo cho nhân viên. 

Theo một số dự báo khoa học m{ chúng tôi được biết, người ta tin rằng, sau 

thời đại tin học (hay còn gọi là làn sóng văn minh thứ tư sau nông nghiệp, công 

nghiệp và tin học) là thời đại sáng tạo mang tính quần chúng rộng rãi nhờ việc sử 

dụng c|c phương ph|p tư duy s|ng tạo một cách khoa học, được dạy và học một 

c|ch đại trà. 

Theo thiển ý của chúng tôi, khoa học sáng tạo sẽ góp phần giúp chúng ta tìm 

con đường tắt để phát triển, để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại 

hóa…” 
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(B|o “Gi|o dục và Thời đại”, ra ng{y 3/3/1998) 

* Chú thích: Tham dự “Cuộc gặp mặt” nói trên có Thủ tướng Phan Văn Khải, các 

Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Ngô Xu}n Lộc cùng nhiều Bộ trưởng, Thứ trưởng 

đại diện cho các bộ, ngành v{ đại diện các doanh nghiệp Việt Nam. Trong giờ giải lao 

đầu tiên, tôi đ~ gặp và trao cho Thủ tướng Phan Văn Khải khoảng 5 kg tài liệu về 

PPLSTVĐM. Tôi có nói: “Xin Thủ tướng dành thời gian đọc những tài liệu này. Chúng 

ta đ~ lỡ tàu công nghiệp hóa, tin học, nếu không chú ý chúng ta sẽ lỡ tàu tiếp thời đại 

sáng tạo”. Sau đó, tôi có gửi thư cho Thủ tướng nhưng không nhận được hồi âm. 

Trung tâm Sáng tạo Khoa học–kỹ thuật và hoạt động khơi dậy tiềm năng 
sáng tạo ở người học 

PGS. TSKH. Phan Dũng 

Nếu như trước đ}y, s|ng tạo được coi là huyền bí mang tính thiên phú hay nhờ 

may mắn, ngẫu hứng, xuất thần… thì ng{y nay, với những phát hiện mới, các nhà 

nghiên cứu đ~ v{ đang dần dần khoa học hóa lĩnh vực sáng tạo, nghĩa l{ l{m cho 

hoạt động sáng tạo có thể đem dạy và học được như c|c môn học truyền thống 

kh|c. Dưới cách nhìn hiện đại, sáng tạo là nguồn t{i nguyên cơ bản của con người 

(a fundamental human resource), nguồn tài nguyên đặc biệc m{ như nh{ khoa học 

Mỹ G. Kozmetsky nói: “Bạn càng sử dụng nó nhiều thì bạn càng có nó nhiều hơn”. 

Để khai thác bất kỳ t{i nguyên n{o cũng cần có các công cụ thích hợp. Mặc dù khoa 

học sáng tạo (creatology) mới được chú ý phát triển mạnh ở Mỹ, Nga, Anh khoảng 

hai mươi năm gần đ}y nhưng nó đ~ tạo lập được hệ thống c|c phương ph|p, c|c kỹ 

năng cụ thể giúp khai thác khá tốt tài nguyên sáng tạo của cá nhân, tập thể và quốc 

gia. 

Tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp h{nh Trung ương Đảng (khóa III), đồng chí 

Tổng bí thư Đỗ Mười đ~ chỉ rõ: “… Nghiên cứu ứng dụng những phương thức và 

phương ph|p gi|o dục v{ đ{o tạo mới ở tất cả các bậc học, sao cho giáo dục không 

chỉ là truyền thụ kiến thức mà quan trọng hơn l{ phải khơi dậy tính chủ động và 

tiềm năng s|ng tạo to lớn trong mỗi con người nhằm phát triển toàn diện bản thân 

v{ đóng góp tốt hơn cho sự phát triển của đất nước…”. “Phương ph|p luận sáng tạo” 

(Creativity Methodologies) đ~ đem lại nhiều ích lợi cho qu| trình tư duy, vì vậy việc 

phổ biến “Phương ph|p luận sáng tạo” ở Việt Nam l{ điều rất cần thiết. Với sự giúp 

đỡ của Ban Giám hiệu, Ban Chấp h{nh Đo{n, khóa học đầu tiên “Phương ph|p luận 

sáng tạo khoa học–kỹ thuật” đ~ được dạy ngoại khóa cho sinh viên Đại học tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh năm 1977. Năm 1991, sau một số khóa học với các kết quả 

khả quan, Đại học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh đ~ ủng hộ và cho phép thành lập 
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Trung tâm Sáng tạo Khoa học–kỹ thuật (TSK) trực thuộc Trường. Đến nay, chúng 

tôi đ~ mở được 120 khóa (bao gồm trình độ cơ bản, trung cấp) với khoảng 6000 

người đủ mọi thành phần kinh tế, xã hội tham dự. Đặc biệt phải kể đến khóa học 30 

tiết cho các quan chức Bộ giáo dục Malaysia được thực hiện tại Trường huấn luyện 

cán bộ l~nh đạo và quản lý giáo dục quốc gia Malaysia, m{ sau đó, họ đề nghị cử 

một đo{n c|n bộ sang học tiếp 90 tiết nữa tại TSK. Các ý kiến phản hồi của các học 

viên cho thấy môn học đ~ đem lại rất nhiều ích lợi: từ thay đổi về mặt nhận thức, 

lập trường đối với sáng tạo, tăng tính tự tin, lạc quan, trở th{nh người suy nghĩ v{ 

giải quyết vấn đề tốt hơn, tr|nh những mò mẫm “thử v{ sai” không đ|ng có; đến có 

được những cải tiến, sáng kiến cụ thể trong công việc, đời sống hàng ngày. 

Về nghiên cứu, chúng tôi đ~ công bố một số công trình ở Anh, Hà Lan, Thái Lan, 

Malaysia, Singapore trên các tạp chí hoặc các hội nghị khoa học về chuyên ngành 

sáng tạo. Các hoạt động của TSK cũng được giới thiệu trong các bản báo cáo của các 

hiệp hội sáng tạo của Nga, Mỹ, Ch}u ]u. TSK có trao đổi thông tin khoa học với các 

đồng nghiệp ở khoảng 20 nước trên thế giới. 

Theo một số dự báo khoa học m{ chúng tôi được biết, người ta tin rằng, sau 

thời đại tin học (còn gọi l{ l{n sóng văn minh thứ tư) l{ thời đại sáng tạo mang tính 

quần chúng rộng rãi nhờ sử dụng c|c phương ph|p tư duy s|ng tạo mang tính khoa 

học, được dạy và học một c|ch đại trà. Với tinh thần trách nhiệm, TSK đ~ cung cấp 

nhiều thông tin về khoa học sáng tạo, phương ph|p luận sáng tạo đến c|c cơ quan, 

các cấp liên quan, với mong muốn, khoa học n{y được quan tâm ở mức vĩ mô để có 

được những công việc chuẩn bị cần thiết cho tương lai. 

Tháng ba vừa qua, TSK rất phấn khởi đón GS. VS. Đặng Hữu, Ủy viên Trung 

ương Đảng, Trưởng ban Khoa gi|o Trung ương đến làm việc. Sau khi nghe TSK báo 

cáo các hoạt động và các kết quả đ~ đạt được, GS. VS. Đặng Hữu cho rằng, cần mở 

rộng việc dạy và học sáng tạo trong c|c trường học. Trước mắt, Ban khoa giáo 

trung ương sẽ tổ chức một số seminar* d{nh cho c|c đồng chí có trách nhiệm của 

một số bộ để nghe TSK trình bày tình hình khoa học sáng tạo trên thế giới, các hoạt 

động về lĩnh vực này ở Việt Nam và các kiến nghị cụ thể phát triển môn học này ở 

nước ta. 

Theo chúng tôi, khoa học sáng tạo sẽ góp phần không nhỏ giúp chúng ta tìm 

con đường tắt để phát triển bền vững, để thực hiện thành công sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự nghiệp “trồng người”. 

(Tạp chí “Công t|c khoa gi|o”, số 5 năm 1998) 

* C|c seminar n{y đ~ không được tổ chức mà tôi không biết lí do. 
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Trong buổi làm việc, tôi đ~ trao cho GS. VS. Đặng Hữu hơn 5 kg tài liệu về 

PPLSTVĐM, nhưng sau n{y không nhận được hồi âm. 

 

Người viết (thứ nhất từ phải sang) đang trao đổi với GS.VS. Đặng Hữu, trưởng ban khoa giáo 
Trung ương Đảng (thứ hai từ phải sang) tại Trung tâm sáng tạo khoa học – kỹ thuật (TSK) 

 

Lớp PPLSTVĐM dạy cho các quan chức và chuyên viên các 
Vụ thuộc Bộ khoa học, công nghệ v{ môi trường 

(nay là Bộ khoa học và công nghệ) 
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Thư gửi đồng chí Nguyễn Minh Hiển, Bộ trưởng Bộ giáo dục-đ{o tạo 

 

Chú thích: sau n{y tôi cũng không nhận được hồi âm từ Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển  
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Báo cáo về PPLSTVĐM tại Hội đồng tư vấn của Bộ giáo dục – đ{o tạo, ngày 8/1/2004 
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(4) 

 

 

Chú thích: Sau khi nhận được công văn trên đ}y, người viết đ~ gọi điện thoại ra Hà 
Nội để hỏi “c|c đơn vị chức năng” được Bộ trưởng Bộ giáo dục v{ đ{o tạo giao nhiệm 
vụ là những đơn vị n{o để chuẩn bị cộng tác với c|c đơn vị đó. Tiến sỹ Hoàng Hoa 
Cương, chuyên viên Vụ khoa học-công nghệ trả lời rằng không được phép cho người 
viết biết, vì đấy là bí mật nội bộ của Bộ. Do vậy, cho đến nay, người viết vẫn không 
biết “c|c đơn vị chức năng” l{ những đơn vị n{o cùng “nhu cầu trao đổi và hợp t|c” 
của họ. 
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Phụ lục 7: Vũ khí s|ng tạo của Samsung 

 

 

"Vũ khí" sáng tạo của 

Samsung    

 
 

Bầu chọn của người dùng:  / 2 

http://www.cesti.gov.vn/muon-mau-cuoc-song/vu-khi-sang-tao-cua-

samsung/content/view/7894/283/85/1.html 

tẻ nhạt xuất sắc 

Muôn màu cuộc sống  

 

Hai sự việc diễn ra vào cuối những năm 1990 và đầu thập kỷ 2000 đã 

thuyết phục Samsung áp dụng cách tiếp cận có hệ thống cho việc đổi 

mới sáng tạo và đó dường như là nền móng cho sự thành công hiện tại 

của họ. 
 

Theo số liệu công bố hồi tháng 1/2014 của các công ty nghiên cứu thị trường (như 

Strategy Analytics, Wireless Smartphone Strategy…), số lượng smartphone (điện thoại 

di động thông minh) bán ra trên toàn cầu trong năm 2013 gần chạm mốc con số 1 tỉ, 

trong đó riêng Samsung bán được 319,8 triệu chiếc, chiếm 32% thị phần. Chưa từng có 

nhà sản xuất điện thoại nào đạt được con số này trong một năm, kể cả các tên tuổi như 

Nokia, Apple. 

Năm 2007, với việc giới thiệu iPhone, Apple đã làm nên cuộc cách mạng smartphone. 

Ba năm sau, năm 2010, Samsung tung ra sản phẩm cạnh tranh Galaxy. Hai năm sau, quí 

3 năm 2012, số lượng bán ra Galaxy S3 qua mặt iPhone 4S trên toàn cầu (theo số liệu 

của Strategy Analytics công bố vào tháng 11/2012). Không chỉ smartphone, dòng sản 

phẩm Galaxy Note của Samsung hiện cũng đang tranh chấp vị trí số một trong lĩnh vực 

máy tính bảng (tablet) với iPad của Apple. 

Có người cho rằng thành công của Samsung chủ yếu là nhờ sao chép và chỉnh sửa sáng 

tạo của các hãng khác. Điều này có phần đúng, đặc biệt là với các mẫu thiết kế ban đầu 

của Galaxy. 

Nhưng không chỉ có smartphone và tablet, Samsung còn dẫn đầu thế giới về công nghệ 

OLED (màn hình dẻo), TV, pin và thiết kế chip. Vì vậy, về mặt đổi mới sáng tạo 

Samsung cũng làm được không ít, chỉ có điều ít người biết. 

Trong sáng tạo, các đối thủ cạnh tranh của Samsung có nhiều cách thực hiện, ví dụ như 

Google thường dành ra 20% thời gian cho những dự án lớn, tìm kiếm sự đột phá...; hay 

http://www.cesti.gov.vn/index2.php?option=com_content&task=view&id=7894&pop=1&page=1&Itemid=283
http://www.cesti.gov.vn/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=7894&itemid=283
http://www.cesti.gov.vn/muon-mau-cuoc-song/
http://www.cesti.gov.vn/index2.php?option=com_content&task=view&id=7894&pop=1&page=1&Itemid=283
http://www.cesti.gov.vn/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=7894&itemid=283
http://www.cesti.gov.vn/index2.php?option=com_content&task=view&id=7894&pop=1&page=1&Itemid=283
http://www.cesti.gov.vn/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=7894&itemid=283
http://www.cesti.gov.vn/index2.php?option=com_content&task=view&id=7894&pop=1&page=1&Itemid=283
http://www.cesti.gov.vn/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=7894&itemid=283
http://www.cesti.gov.vn/index2.php?option=com_content&task=view&id=7894&pop=1&page=1&Itemid=283
http://www.cesti.gov.vn/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=7894&itemid=283
http://www.cesti.gov.vn/index2.php?option=com_content&task=view&id=7894&pop=1&page=1&Itemid=283
http://www.cesti.gov.vn/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=7894&itemid=283
http://www.cesti.gov.vn/index2.php?option=com_content&task=view&id=7894&pop=1&page=1&Itemid=283
http://www.cesti.gov.vn/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=7894&itemid=283
http://www.cesti.gov.vn/index2.php?option=com_content&task=view&id=7894&pop=1&page=1&Itemid=283
http://www.cesti.gov.vn/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=7894&itemid=283
http://www.cesti.gov.vn/index2.php?option=com_content&task=view&id=7894&pop=1&page=1&Itemid=283
http://www.cesti.gov.vn/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=7894&itemid=283
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Apple, khi một dự án đến giai đoạn quan trọng, công ty này cử ra ba đội phát triển cạnh 

tranh với nhau; cũng như chúng ta đã biết tầm quan trọng của “tư duy thiết kế và trải 

nghiệm của khách hàng” (“công thức” của bậc thầy sáng tạo Steve Jobs). Thế còn 

Samsung thì làm gì để có thể đấu ngang ngữa với những công ty sáng tạo bậc nhất của 

Mỹ và thế giới? 

Theo số liệu của Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (UPSTO), trong năm 2013 

Samsung có số bằng sáng chế được cấp nhiều thứ hai (4.675 bằng), chỉ sau IBM (6.809 

bằng). Đây là năm thứ sáu liên tiếp Samsung đứng ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng 

những công ty sáng tạo nhất thế giới. 

Rõ ràng bằng sáng chế là mục tiêu của Samsung. Từ đột phá đầu tiên cạnh tranh với 

Toshiba trong lĩnh vực máy giặt, Samsung đã theo đuổi các bằng sáng chế trong lĩnh 

vực mà đối thủ đang ra sức bảo vệ, và định hướng những nỗ lực sáng tạo của mình để 

tìm ra ý tưởng mới có thể được cấp bằng sáng chế ở chính “sân nhà” của đối thủ. 

Hai sự việc diễn ra vào cuối những năm 1990 và đầu thập kỷ 20 đã thuyết phục 

Samsung áp dụng cách tiếp cận có hệ thống cho việc đổi mới sáng tạo và đó dường như 

là nền móng cho sự thành công hiện tại của họ. 

Việc đầu tiên giải thích một cách khái quát khả năng sáng tạo của Samsung, đó là vào 

cuối những năm 1990 họ đã tiếp cận được nguồn chuyên gia khoa học giá rẻ ở Liên Xô 

cũ. Samsung đã vun đắp mối quan hệ chặt chẽ với Viện Hàn lâm Khoa học Nga (RAN) 

từ thời đó. Có một hiệp định khung giữa hai nước. Chính phủ Hàn Quốc còn có thêm 

điều khoản tài trợ cho các doanh nghiệp nhỏ của mình phát triển các dự án dựa trên 

nghiên cứu của RAN. Samsung khi đó phần nào đã giúp RAN tăng số lượng bằng sáng 

chế và khai thác các sáng chế. Có một bản sao không ghi ngày tháng của hiệp định này 

được đưa lên internet, dưới đây là một đoạn trích: 

“…các phân viện của RAN có quyền chuyển giao sáng chế cho Samsung để đánh giá, 

và hỗ trợ Samsung tham gia quyền sở hữu sáng chế và bằng sáng chế…” 

Samsung đã được hưởng lợi với nguồn khoa học cơ bản giá rẻ của Nga. Thậm chí hiện 

giờ Samsung vẫn có thể “mua” chuyên gia Nga ở mức giá tương đối thấp từ 3.000 đến 

5.000 USD mỗi tháng. Samsung đã có cơ hội bứt phá khi mà Google và Apple gặp khó 

khăn trong việc tiếp cận những tài năng tốt nhất của thế giới do chính sách cấp thị thực 

bị siết chặt sau sự kiện 11/9.  

Năm 2009, tuần báo BusinessWeek cho biết Samsung nhờ các chuyên gia Nga phát 

triển phần mềm smartphone. Hiện Samsung đang làm việc với RAN về màn hình và 

máy chiếu 3D. 

Tuy nhiên, việc thứ hai quan trọng hơn đó là khoa học Nga giới thiệu cho Samsung 

phương pháp sáng tạo TRIZ mà mãi năm, sáu năm sau các công ty Mỹ mới áp dụng 

(Intel là một trong số đó). Nó được giới thiệu bởi các kỹ sư Nga mà Samsung thuê làm 

việc tại Seoul Labs vào đầu những năm 2000. 

TRIZ là phương pháp giải quyết vấn đề một cách có hệ thống, có thể hiểu khái quát là 

cách tìm kiếm những mâu thuẫn của hiện trạng công nghệ và nhu cầu khách hàng để 

hình dung (sáng tạo) ra một tình trạng lý tưởng cần hướng đến. 

Samsung sớm gặt hái được kết quả với TRIZ, tiết kiệm hơn 100 triệu USD trong những 

dự án đầu tiên. Khi đó Samsung cũng đã áp dụng 6 Sigma (hệ thống bao gồm các công 

cụ và chiến lược giúp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh), nhưng chính 

TRIZ mới tạo nên nền tảng sáng tạo cho Samsung. 

Năm 2003 TRIZ đem đến 50 bằng sáng chế mới cho Samsung và năm 2004 chỉ riêng 

một dự án liên quan đến đầu đĩa DVD đã tiết kiệm cho Samsung trên 100 triệu USD. 

TRIZ giờ đây là kỹ năng bắt buộc để thăng tiến ở Samsung. 
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Tại Viện Công nghệ Cao cấp của Samsung, chỉ trong năm 2004, Hyo June Kim, tác giả 

cuốn sách nền tảng về TRIZ xuất bản bằng tiếng Hàn - “Lý thuyết giải quyết vấn đề 

sáng tạo” (Theory of Inventive Problem Solving), đã đào tạo hơn 1.000 kỹ sư khắp các 

công ty con của Samsung. 

Trước khi biết đến TRIZ các nhà quản lý cấp cao của Samsung đã nhận thức vấn đề của 

việc “sao chép” sáng tạo: “Samsung Electronics cảm nhận được nguy cơ chúng ta 

đang là người chạy theo nhanh và chúng ta không thể tồn tại mãi ở vị thế này. Thay vì 

nhanh nhẩu chạy theo những gì mà các công ty hàng đầu đã phát triển, chúng ta phải 

dẫn đầu bằng cách phát triển sản phẩm sáng tạo…” 

Tại Samsung, giờ ngay cả giám đốc điều hành các công ty con cũng phải tham gia các 

khóa đào tạo về TRIZ. Ước tính, trung bình mỗi kỹ sư Samsung được đào tạo khoảng 

15 ngày cộng với 7 ngày làm dự án cụ thể. Đây thực sự là đầu tư cho phương pháp sáng 

tạo và con người. 

Đó là lời đáp cho câu hỏi về năng lực sáng tạo của Samsung, công ty đầu tư nhiều cho 

con người, tìm kiếm tài năng ở mọi nơi có thể, đặc biệt là có bước đi khôn ngoan áp 

dụng “công thức” sáng tạo. Samsung hướng mục tiêu sáng tạo nhắm đến những đối thủ 

cụ thể và các bằng sáng chế mà hãng muốn “đại tu” (như Apple làm dưới thời Steve 

Jobs), và hãng có một nền văn hóa sáng tạo dựa trên cơ sở đào tạo toàn diện, phương 

pháp có thể lặp lại và hình thành các tầng lớp sáng tạo được hậu thuẫn bởi cấp quản lý 

cao nhất. 

Thành công của Samsung cho thấy có thể đào tạo để trở nên sáng tạo. Có lẽ giờ đây 

chúng ta phải xem xét lại định nghĩa “out of box” của sáng tạo. 

 

  
 

Công thức sáng tạo   

  

TRIZ (chữ viết tắt tiếng Nga, nghĩa là 

“Lý thuyết giải bài toán sáng tạo”) do 

các nhà khoa học Nga và kỹ sư Genrich 

Saulovich Altshuller (1926-1998, người 

Uzbekistan) khởi xướng. Altshuller bắt 

đầu nghiên cứu số lượng lớn các sáng 

chế từ năm 1948 nhằm tìm hiểu xem các 

giải pháp sáng tạo là kết quả của tư duy 

bộc phát hay có những quy tắc và 

khuôn mẫu nhất định chi phối quá trình 

tạo ra những ý tưởng mới. 

  

 

  

  

Sau khi nghiên cứu khoảng 400.000 mô tả sáng chế, Altshuller nhận thấy chỉ có 0,3% 

các giải pháp được cấp bằng sáng chế là thực sự mới, nghĩa là sử dụng một số nguyên 

lý vật lý mới tìm thấy như máy thu vô tuyến (radio) hoặc máy ảnh dùng phim. Còn lại 

99,7% sáng chế sử dụng các nguyên lý vật lý hay công nghệ đã được biết đến nhưng 

thực hiện theo kiểu khác. 
Ngoài ra, dường như một số lượng lớn các sáng chế tuân theo một số lượng tương đối 

nhỏ các khuôn thức cơ bản. Do đó, Altshuller kết luận rằng phần lớn các bài toán sáng 

tạo có thể được giải quyết bằng cách sử dụng kinh nghiệm trước đó nếu kinh nghiệm 

này được trình bày theo cách tường minh, chẳng hạn như bằng các nguyên tắc và 

khuôn mẫu. Phát hiện này có ảnh hưởng to lớn đến các nghiên cứu sau đó dẫn đến 

  



Giáo dục và đào tạo: xây dựng những người hạnh phúc 800 

phát hiện các nguyên tắc cơ bản của sáng tạo. 
Hơn ba mươi năm nghiên cứu cuối cùng các nhà khoa học đã nắm được nguồn gốc 

của quá trình sáng tạo và xây dựng được các nguyên tắc chung để giải bài toán sáng 

tạo. Rõ ràng sự phát triển của công nghệ không phải là một quá trình ngẫu nhiên, nó 

bị chi phối bởi một số xu hướng và các quy tắc. 
Trước năm 2000, TRIZ tương đối ít được biết đến bên ngoài Liên Xô cũ, nhưng giờ thì 

ngày càng có nhiều công ty và tổ chức trên toàn thế giới bắt đầu nhận ra “công thức” 

sáng tạo tuyệt vời này. TRIZ hiện khá nổi tiếng và được sử dụng nhiều trong giới công 

nghệ và kỹ thuật, Điều này cũng không có gì ngạc nhiên vì TRIZ được tạo ra bởi các kỹ 

sư dành cho các kỹ sư. Nhưng gần đây một số chuyên gia TRIZ bắt đầu mở rộng ứng 

dụng kỹ thuật TRIZ cho các vấn đề kinh doanh và quản lý. 
 

 

P. UYÊN, STINFO Số 5/2014 

http://www.cesti.gov.vn/stinfo-thang-5/content/view/7867/566/253/1
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Phụ lục 8: Một số thông tin tiếng Anh về TRIZ 

WHAT IS TRIZ ? 

TRIZ is Russian acronym meaning Theory of the Solution of Inventive 
Problems. Genrikh Altshuller and his colleagues studied over 2 millions patents 
and identified the body of principles and knowledge that define the process of 
solving extremely difficult (i.e., inventive) problems. International research is now 
enhancing and extending their findings. 

TRIZ is a revolutionary new technology being introduced 
in the United States! 

The Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ) was first 
introduced to the United States in 1991. 

WHAT DOES TRIZ DO FOR BUSINESS? 

It has become even more difficult to conceive, develop and field breakthrough 
products and services consistently in today’s global marketplace. The pace of 
competition, the increasing demands of customers, and the explosion of knowledge 
and technology all contribute to the need for innovative approaches. The 
conceptual activity has to be faster than ever before, at a higher level of design 
maturity, and within constrained budgets. Current research shows that TRIZ 
accelerated idea generation for products, for services, and for quality improvement 
by factors ranging from 70% to 300% 

IS TRIZ PRACTICAL ? These practical organizations are now using TRIZ: 

 

 Jet Propulsion Laboratories  BMW 

 Ingersoll-Rand  Kodak 

 General Dynamics  TRW 

 Volvo-GM Heavy Trucks  Mc Donnell Douglas 

 EDS  Allied Signal 

 3M  Motorola 

 Mobil Oil  Procter & Gamble 

 Amoco Oil  U.S. Air Force 

 Ford  U.S. ARDEC 

 General Motors  U.S.P.S 

 BioFutures  Siemens 

 United Technologies  Intel 

 Delcor Interactives  Texas Instruments 
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In memory of Genrikh Saulovich Altshuller 

In my 18 years as a software engineer and manager at Bell Laboratories and 

Motorola, I have been lucky to work on interesting benchmarking, process 

improvement, technology transfer, and creativity-oriented initiatives. However, 

none of these programs have uniquely changed my perspective on engineering and 

creativity, and indeed, the world in general, as much as TRIZ. People who know me 

now consider me as someone who views the world through "TRIZ-colored glasses." 

Altshuller's work has changed my life. He was to the creativity and problem solving 

domains what W. Edwards Deming was to the quality improvement domain. 

Altshuller's impact will be felt for years to come. Coincidence that the middle name 

we had already chosen for our baby boy, due in October, is Henry, the American 

version of Genrich? I think not. 

Maria B. Thompson, Motorola Intellectual Property Department, USA 

The legacy Genrich Saulovich Altshuller leaves behind will long maintain its 

importance. The understanding of innovation that he has imparted to mankind is 

priceless and earns for him a place with the greatest thinkers of history. I am 

indebted to his work as a student, inventor, and man. 

Dr. Michael S. Slocum, The Inventioneering Company, Coeditor of the TRIZ 

Journal published by the TRIZ Institute, USA 

Altshuller was one of the greatest thinkers of the century. He was a very 

determined person. He was determined to pave the way for a new way of thinking 

regarding problems in innovation. It was a noble goal. Altshuller sacrificed many 

great opportunities in his life that would have given him wealth. He preferred 

TRIZ. Altshuller and his science were supported by his many enthusiastic 

followers. TRIZ has changed the lives of many Alshuller's followers and TRIZ users. 

TRIZ has helped them to be much more creative and improved effectiveness of 

their work and results. 

Zinovy Royzen, TRIZ Consulting, USA 

I feel very sad to receive your e-mail. I had known Dr. Altshuller about fifteen 

years ago in a Japanese magazine. And I found his TRIZ. I have great respect for his 

theory and his practice. It is with deep sadness for me to lose Dr. Altshuller. His 

theory gives me theoretical hints to solve problems. Thank you Dr. Altshuller. 
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Hidemi Kitaguchi, Toshiba Techno Center, Inc., Japan 

Altshuller had the capability to see the future. He began to develop the 

methodology that he later named TRIZ, in 1940s. In 1980s TRIZ already existed, 

and existed Altshuller school. But Altshuller already knew that this is not enough. 

He already had begun to develop the Life Strategy of the Creative Person. 

The capability to foresee the future. And not only skills to foresee, but also the 

capability to fight for the future. That Altshuller showed and taught to us. 

Kalevi Rantanen, TRIS OY, Finland 

I never have met G.S. Altshuller, but his books changed my life. The effect of the 

first Althuller's book that I read was like if anybody suddenly switched on light in 

dark room and I could clear see the things which were hidden in darkness. Since 

this moment my life was connected with TRIZ. 

Gregory Frenklach, Israel 

He dedicated his life to a cause that dramatically raised - and continues to raise 

- the level of society. He initiated, and carried through, a revolution. He 

accomplished this task with all the odds against him, at every turn in his career. In 

this respect, he is the ultimate example of the "creative personality" that he studied 

and introduced in his writings. 

Genrich Altshuller has been "drawn up again" - forever to flower and decorate 

the landscape of the present and of the future - in each of us, and in our children. 

He resides in our minds, in our experiences, in our capabilities, and most 

importantly, he will continue to reside in our hearts. May he have a safe journey. 

James Kowalick, Renaissance Leadership Institute, the TRIZ University, USA 

Dr. Altshuller was a giant. We are fortunate to have had such a leader among 

us. Like a precious few others, he taught us that we need to do more with less. The 

central theme of a "contradiction" being the answer rather than a cue to engage in 

"trades"… The discipline of a lifetime of bringing ideas to others is something that 

speaks to what is best in mankind, a prayer for the future. 

Dr. James Edward Charles, McMunigal, USA 

Since my first exposure to TRIZ in 1989, I have often contemplated the 

amazing contributions of Genrich Altshuller and the global impact he has made 
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with TRIZ. Once again, like Einstein, a man who worked in a patent office has given 

the world a beacon for breakthrough concepts. Eventually, as the world 

comprehends and appreciates his legacy, he will receive the acclaim he so richly 

deserves. Altshuller was to problem solving what Mozart was to music, what 

Deming was to quality. Today, his passing is mourned, but the elegance of TRIZ 

which he has bequeathed the world lives on. Mankind was truly blessed by his 

genius. 

Mr. Lee Petersen Melroe - Ingersoll Rand, USA 

When I first heard about Mr. Altshullers discoveries, I was in disbelief. Since 

then and for the past five years I have been a believer. My life has changed, my way 

of thinking is altered and, most of all, knowing of Altshullers creation has become a 

daily joy. TRIZ and Altshuller are a language that I communicate. They fill the air, 

touching everyone. 

Zion Bar-El President, 

CEO and founder of Ideation International Inc., USA 

An undescribable pain invade my entire body as I learn from Altshuller's 

passing. I'm finishing my Ph.D. on TRIZ and Altshuller was a night and day 

enlightenment for my research activities. Now, as his definition of ideality, he will 

not exist physically but! I'm convinced his ideas and work will soon reach eternity. 

My only contact with him was on the phone (with an interpreter and his wife 

between us) about four month ago. I confess it was one of the most intense 

moment of my professional life. 

Denis CAVALLUCCI, President of the Association "TRIZ-France", FRANCE. 

Genrich Altshuller did for us what Columbus did for the Europeans. He 

discovered a New World where we feel as if we are the First Pioneers in America. 

All the rest of our lives we will be among those who bless his memory. 

Gafur and Inlik Zainiev, Ideation International Inc., USA 

Genrich Saulovich Altshuller was a unique person. He was unique not just 

because he developed an amazing science. He was unique because he never asked 

for anything in return. He never said, "Give me." He always said, "Take this." 

In tribute to his memory and to his contribution to mankind, I promise to work 
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diligently to insure that the Altshuller Institute is a success. We will carry out the 

mandate of making the Altshuller Institute for TRIZ Studies the recognized focal 

point and standard bearer of technical creativity. We will strive to insure that TRIZ 

is accepted as a science, and that Genrich Altshuller is globally recognized as its 

founder. 

Lev Shulyak, President of the Altshuller Institute, USA 

With a deep sense of sorrow I have learnt of Genrich Altshuller's passing away. 

I knew him only through the Triz website which I discovered recently. My heartfelt 

condolences to his family. 

Subash K Bijlani, Magnus Engineers Pvt Ltd, India 

For Genrich Stretcher of Mind Shining Light 

You - With creative genius, leadership, courage, generosity, patience, and 

vision established a legacy for the ages We - humbly strive to stand on your 

shoulders, and Celebrate your life with gratitude, revence, and great affection 

Larry R. Smith, Ford Motor Company, USA 
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Program & Abstracts  

TRIZCON2000 Registration 

TRIZCON2000 Hotel Information  

SPONSORS: 

 
Focus New Hampshire 

 
Technical Innovation 

Center 

 
Ideation International 

 

 
Ford Motor 

 

 
Boston Museum of Science 

 

 
The TRIZ Journal 

 
Responsible Management 

 

 
AeroVironment 

 

 
Deka Research 

 

 
Second Annual Altshuller Institute for TRIZ Studies  

International Conference! 

 April 30th to May 2nd, 2000 

Nashua, New Hampshire 
Sheraton Tara Hotel 

TRIZCON2000 Program & Abstracts 

TRIZCON2000 Registration 

TRIZCON2000 Hotel Information  

 SPECIAL KEYNOTE SPEAKERS: 

Paul MacCready 
 AeroEnvironment 

 

 

Paul MacCready, CEO of Aero 

Environment Inc., was recently 

selected by Time Magazine as "One 

of the 100 Most Important Persons of 

the Twentieth Century," and by the 

Society of Mechanical Engineers as 

"the Engineer of the Century." Paul is 

widely known as the “Father of 

Human-Powered Flight,” a futurist, 

and an inventor. He will release a 

major invention, currently clearing its 

patent process, at his keynote address 

on Monday, May 1st at 8:00 am. Be 

part of this momentous occasion! 

Dean Kamen  
 DEKA Research & Development 

 

 

Dean Kamen, CEO of Deka Research 

and Development, will be our second 

keynote speaker. His reputation as an 

inventor is well known. He recently 

received the “Engineering Man of the 

Year” Award and the Hoover Medal 

for “Inventions that advance medical 

care worldwide.” Attend Dean’s 

keynote address on Tuesday, May 2nd 

at 8:00 am and see him display the 

Independence IBOT wheelchair, 

developed for Johnson & Johnson, 

that is so technologically advanced it 

is capable of climbing stairs.  

 

 

http://www.triz-journal.com/
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 TRIZCON2001 

  
TRIZCON2001 Conference Agenda 

Program & Abstracts  

TRIZCON2001 Registration 

TRIZCON2001 Hotel Information  

 

Third Annual Altshuller Institute for TRIZ Studies  

International Conference! 

 25-27 March 2001 
Hilton Woodland Hills 

6360 Canoga Avenue, Woodland Hills, California 91367 

(Just 25 miles from Los Angeles Int’l Airport or 18 miles from Burbank Airport)  

SPECIAL KEYNOTE SPEAKERS: 

This year we are honored to have two  

incomparable keynote speakers: 

Don Clausing 

Don Clausing joined the M.I.T. 

faculty in 1986 after working in 

industry for three decades. He created 

a new course, Total Quality 

Development, which integrated basic 

concurrent engineering, Taguchi 

methods, QFD, Pugh concept 

selection, technology readiness, 

reusability, and effective management in a comprehensive 

development process to achieve lower manufacturing cost, 

higher quality, and shorter development times than are 

currently standard in the United States. He has written 

many papers and articles, given many seminars and 

workshops on these subjects, and consulted with major 

companies to improve their product development. 

He also served from 1986 to 1989 on the M.I.T. 

Commission on Industrial Productivity which analyzed 

shortcomings in manufacturing industries in the United 

States and recommended needed improvements, which 

appeared as the book Made in America. 

 

Phan Dung 

Phan Dung was trained personally by 

Mr. G.S. Altshuller at the Public 

Institute of Inventive Creativity in 

Baku. He graduated from the Institute 

with a diploma of number 32 in 1973. 

In 1977, with encouragement from 

Mr. Altshuller and the experiences 

based on his use of TRIZ, Phan Dung 

created and taught the first TRIZ course under the title 

“Creativity Methodologies” (CM) in Vietnam. In April 

1991, after many successful courses for students and large 

public audiences, the administration of Hochiminh City 

University permitted him to establish the Center for 

Scientific and Technical Creativity (CSTC) on condition 

that the Center should function as a self-supporting 

enterprise. 

Dr. Phan has taught more than 7,000 participants of basic 

and intermediate CM courses (each course consists of 60 

hours), not including those who attended only shorter 

workshops. His trainees included high school and 

university students, workers, engineers, teachers, scientists, 

managers, lawyers, physicians, pharmacists, artists, sport 

trainers and so forth from all economic and social sectors. 

Their ages range from 15 to 72, education level from year 

9 to Ph.D. 

More than 50 newspaper articles about the CSTC’s 

activities and successes of past participants were published 

in Vietnam. Phan Dung was the recipient of the Award for 

Successes in Research and Application of Sciences and 

Technologies from Ho Chi Minh City Committee on 

Sciences and Technologies in 1993. 
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 Center for Scientific and Technical Creativity 

(CSTC) an academic unit of the University of 

Hochiminh City, Vietnam, offers on a regular 

basis courses on the “Methodology of Creativity”. 



Giáo dục và đào tạo: xây dựng những người hạnh phúc 

 

810 

Triz is Now Practiced in 50 Countries 
Mar 21, 2016 Bradford Goldense | Machine Design 

Triz is an innovation technique that professionals systematically apply 

according to a defined set of principles. Originally developed in Russia by Genrich 

Altshuller in the 1940s, Triz took a number of years to cross the ocean and become 

available in English. By the early 1990s, Triz had gained a foothold in the U.S. and 

slowly began spreading globally from its Russia- and U.S.-based "centers of 

excellence." Triz is now practiced in at least 50 countries. 

History: The brilliance of Triz stems from the origins of its data set. Altshuller 

analyzed 40,000 registered patents to determine their common inventive 

principles, and to hopefully observe other systematic attributes of inventions. The 

short version of his findings were that there were 40 basic inventive principles, 39 

common parameters that engineers look to optimize, and 76 standard approaches 

that engineers and inventors used in their designs. Nonsense, you say? Not so. 

Sample sizes of up to two million patents were examined by other companies over 

the years, and they merely tweaked Altshuller's discoveries. 

North American Industry Usage: GGI has researched markets and companies 

where Triz was involved in analytical software since the late 1980s. Our 

statistically valid primary research in 2008 showed it to be the third most used 

tool by professionals looking to innovate. Still, it had penetrated only 21% of a 

cross-industry sample of North American companies. 10% used it limitedly, 10% 

used it occasionally, and only 1% said it was fully embedded. Adoption of 

innovation techniques is clearly not as mature as operational excellence 

techniques such as Six Sigma, lean, and other value-engineering tools. For 

reference, our research showed that internal knowledge wikis were number two at 

38% and the free USPTO web site was first at 53%. 

Global Industry Penetration: Last year, a GGI primary research project 

explored the global penetration of Triz. We got reasonably good data for the period 

2007 to 2015, based on the number of Triz-certified professionals we could 

identify in each country. 

http://machinedesign.com/author/bradford-goldense
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In summary, there are 50 countries with Triz-certified professionals. Between 

1991 and 2007 when our data set began, 1,400 people had achieved certification. 

We now count over 18,000. Plus, there are about another 6,000 who chose not to 

publish their certification. There are now roughly 25,000 people worldwide who 

are certified Triz practitioners, or are likely practicing at a certified level. 

South Korea dominates the global footprint with 65% of all practitioners. 

Germany and China each have 7%. Russia is next at 5%, followed by the U.S. and 

Taiwan at 3%. India and the Netherlands each have 2%. 
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Potential Uses and Benefits: Triz has wide applicability across product 

creation through commercialization, as well as for developing intellectual 

property. Right now, less strategic companies use it in late stages of design through 

cost reduction and value engineering. More strategic companies use it in advanced 

development and intellectual property development long before detailed design 

and production. GGI’s research also identified a notable finding: Companies that 

seriously use Triz actively discourage employees from discussing it outside the 

company, and rarely present at conferences. Treating Triz a confidential company 

subject indicates Triz creates a competitive advantage. 

Future Growth of Triz: The year-over-year growth rates between 2007 and 

2015 are impressive, ranging from 23 to 47% annual growth. 

 

There has also likely been a constraint on growth because there is a shortage 

of qualified Triz instructors. “Triz Masters” are hard to come by. There are 

approximately 150 in the world, with 70% in Russia; South Korea and the U.S. 

equally share the rest. Not all five levels of Triz must be taught by Masters. But, as 

others have started teaching to service a growing demand, some unevenness of 

skill sets in the lower two levels of certification have resulted. 

When demand exceeds capacity, it is often a sign that a new industry is about 

to be born. 
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 TRIZ in the world Universities 

TRIZ in the world Universities 

 

  

Country University TRIZ 
Research 

Activity 

Application 

Activity 
Education and 

Dissemination 
Contact person 

Argentin

a 

Universidad 
tecnologica 

Nacional 

yes no Mechanical, 
electrical and 

civil 

engineering 

no Juan C Nishiyama 
(Engin) foundation 

@altshuller.ru 

  Facultad Regional 

Pacheco (UTN 

FRGP) 

yes no no mecanica@frgp. 

utn.edu.ar 

  Montauniversitat 
Leoben 

no yes yes Juergen Jantschgi 

Australia Royal Melbourne 

Ins titute of 
Technology 

    Courses in electro 

nics and problem 
solving (by TRIZ) 

Iouri Belski iouri. 

belski@rmit.edu.au 

5 Queensland 

Universi ty of 
Technology 

(Brisbane) 

  Mechanic

al 

engineerin

g 

no AssProf Vladis Kos se 

Course v.kosse 
@qut.edu.au 

Austria Technical 

University of 

Vienna 

Use of TRIZ in 

the Developmen 

Process 

ZeroDefect 

Develop ment 

for Customer 

Centered 

Innovative 

Products 

Veit Kohnhauser@ 

ebwnov.tuwien.ac.at 

Belgium Vlerick 

Management 

School 

      Bart.Clarysse@ 

vlerick.be 

  PIH(Provenciall 
Indu struieel 

hogeschool) 

      Jo.DeJonghe@kule uven 
kortrijk.be 

  KUL (Katholieke 
Universiteit 

Leuven 

no yes yes Duflou@mech. 
kuleuven.be 

10 Brazil Instituto 

Tecnologico de 

Aeronautica 

yes no no gonzaga@ita.br 

  SENAI 

ServicoNaci 
onaldeAprendizage

m Industrial 

Departamento 

Regio nal da 
Bahia/ YES 

no no cristiano@cimatec. 

fieb.org.br 

  Universidade 

de Sao Paulo 
yes no Civil 

Engineering 
no petreche 

@pcc.usp.br 

marly.kiatake 

@poli.usp.br 

  Universidade 
Estad ual de 

Campinas 

yes no 
Mechanical 
engineering 

no Franco 

Giusep pe Dedini, 
Ph.D 

cpg@fem. unicamp.br 

  Universidade de 

Sao Paulo 
no no Engenharia 

Mecanica 
no Marcelo 

Massa rani, Ph.D., 

Prof 

marcelo.massa 

rani@poli.usp.br 

15 Universidade 
Federal de Santa 

Catarina 

  Mechanical 
engineering 

Fernando A. 
Forcellini, Ph.D. 

forcellini@deps. ufsc.br 

  Ibid yes Engenharia 
Mecanica 

Andre Ogliari, 
Ph.D., Prof 

ogliari@emc.ufsc.br 
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  Universidade 

Federal 

tecnologica 
doParana 

yes yes Mechanical 

engineering 
yes Marco Aurelio 

de Carvalho, Ph.D 
decarvalho@ cefetbr.br 

Canada University of West 

ern Ontario 

London 

    Melissa 

Gordon 
vivi@css-softwa 

resolutions.com 

China Kai Yang Wayne 

State University 
    Dr. Kai Yang ac4505@wayne.edu 

20 Shanghai Jiao 

Tong University 
      oal@cuhk.edu.hk 

  Chong Qing 

University 
      dtqin@cqu.edu.cn 

  Northeastern 
University 

    Yaman 

Yener 

yaman@neu.edu 

  Southwest 

Jiaotong 
University 

      shsong@home.swjtu.edu

.cn 

  Tianjin University       jxxy@tju.edu.cn 
25 Tsinghua 

University 
      yaman@neu.edu 

  Zhejiang 

University 
      zupo@zju.edu.cn 

  ChengduAircraft 

D& R Institute 
(CADI) 

    Dr. Gabriel 

Bugeda 
bugeda@ cimne.upc.es 

Czech 

Republic 
University of 

Defence (UO 
Brno) 

  Mechanical 

Engineering 
Vladimir Sidla vladimir.sidla@ unob.cz 

  CVUT-TU 

Prague 
  Ibid Michal 

VALASEK 
Michael.Valasek 

@fs.cvut.cz 

30 VSB-TU 
Ostrava 

  Ibid Jiri Skarupa Michael.Valasek 

@fs.cvut.cz 

  ZCU-TU Plzen   Ibid zdenekv@rek.zcu.
cz 

hlavenka@ fme.vutbr.cz 

Czech 

Republic 
Technical 

University of 
Liberec 

no yes yes Pavel 

Jirman 

p.jirman@ volny.cz 

  Brno University of 

Technology 
no yes Yes Bohuslav 

Busov 
busov@uvee.fee.vutbr.cz 

Egypt University of 
Gezira 

Institute of 
Nuclear 

Medicine, 

Molecular 

Biology and 
Oncology 

Sulieman M. 
Zobly 

sulieman16@ gmail.com 

35 

Estonia 

Tallin College of 

Engineering 
yes mechanics 

ind ustrial 

technologies, 

education, 

management 
yes Tiit 

Tiidemann 
tiit@tktk.ee 

France ENSIACET      Guillermo.Cortes Robles@ensiacet.fr 

 INSA 

Strasbourg – 
Graduate School of 

Science 
Technology 

yes yes y Denis 

Cavallucci 

denis.cavallucci@ insa-

strasbourg.fr 

  Ecole Centrale de 

Nantes 
    A. Bernard Alain.Bernard@ 

irccyn.ec-nantes.fr 
  Ecole Nationale 

Superieure d'Arts 
    yvon.lemeur@ 

angers.ensam.fr 
nettoyer_svp @ 
metz.ensam.fr 

40 Universite Henri 

Poincare 
     R. Hasan Abul.Hasan@ sdsmt.edu 

Germany Bremen 

Univ. 

yes, J. 

Creativity and 
Innovation 

Management, 

Iss. 1 2005 

mechanics, 

electronics, 

logistics, 
energy; 

moehrleuni-

bremen.de 

Triz is part of our 
education in 

techno logy and 

innovation 
management. 

Moehrle, M.G. 

kontakt@ 

innovation.uni-
bremen.de 

  Dortmund 

Univ. 
    Kuhlenkotter, B. bernd.Kuhlenkoetter 

@uni-dortmund.de 

  Niederrhein yes yes Yes; Karl karl.koltze@ hs-

niederrhein.de 
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Univ. of Applied 

Sciences 
Koltze 

  FH-

Brandenburg 
no no yes: Prof. Gunther tino.dorenburg@fh-

brandenburg.de 

45 Steinbeis-Trans 

ferzentrum 

Qualitat 

  yes; 

http://tqu.com 
yes: Prof. Blasing marketing@tqu.com 

  Univ. Hanover     Rene Apitz r.apitz@high-tech-

gruenderfonds.de 
  Univ. Kaisers 

lautern Centrum 
fur 

Produktionstechn

ik 
no yes: Matin Siener 

Warnecke, Gunter 
siener@cck.uni-kl.de 

warnecke@cck.uni-kl.de 

  Univ. of Kassel 

Maschinenbau, 
Leitbau, yes yes yes; Prof. Klein lbkfb15@uni-kassel.de 

  S.Westphalia 

Univ. 
of Applied 

Sciences 
yes yes; Berthold 

Bitzer 
abdalla@innopse.de 

50 WOIS Institute no yes yes: Gunther Herr linde@wois-institut.de 

  Karlsruhe Univ. mechanical 

engineering, 
process and ITS Albert Albers markus.weigt@ imi.uni-

karlsruhe.de 
  Univ. 

Kaiserslautern 
    Warnecke, Gunter warnecke@ cck.uni-

kl.de 
  Fraunhofer 

Institute 
for Production 

Technology 
yes Markus 

Wellensiek 
markus.wellensiek 

@ipt.fraunhofer.de 
  TU Munchen, 

Lehrstuhl fur 
 Produktent 
wicklung, yes 

  yes; Prof. 
Lindemann 

lindem@pe. mw.tum.de 

55 

Hungary 

Budapest Univ. of Technology methodology 

develo pment 
projects 

Balazs Vidovics Vidovics.Balazs@ 

gszi.bme.hu 

India Tata Institute of 

Fundamental 
Research 

Mumbai 
Department of Theoretical 

Physics 
theophys@theory.tifr.res

.in 
Iran Inst. of Innovation Technological 

Studies (IIITS), 

yes 

yes yes; Mahmoud 
Karimi 

karimi@iiits.org 

  Faculty of ICT     Alireza 

Mansoorian 
mansoorian@ 

creatology-triz.com 
  Research Center 

for 
Creatology 

Innova 
tion & TRIZ 

Iran 
Mohamed 

Mojtabe 
golestan@ creatology-

triz.com 
60 Management R&D  Centre (PMIR)   Reza Movarrei Movarrei@pmir.com 

  Tarbiat Modares  Univ. (TMU) Industrial 

Engineering 
  Amir Albadvi 

Ireland Univ. College 
Cork 

Chemical 
Engineer 

John 
McSweeney 

yes; Jorge Oliveira j.oliveira@ucc.ie 

  National Univ     John Cooney j.cooney@ucc.ie 

Israel Ben-Gurion 

Univ 
    Prof. Reuven Segev rsegev@bgumail. 

bgu.ac.il 
65 Italy Univ. 

Florence 
yes; Mechanics 

and 
Indust. 

Technologies 
yes; Gaetano 

Cascini 
cascini@etria.net 

  Politecnico di  Milano; no yes yes; 
Umberto.Cugini 

@polimi.it 

  Univ. di 

Bergamo 
yes yes yes; Caterina.Rizzi @unibg.it 

  Univ. di Pisa   yes Gualtiero Fantoni g.fantoni@ing. 
unipi.it 

  Univ. di 

Padova 
    Berti enrico.berti@unipd.it 

70 Japan SANNO 
Institute 

yes Masaya 
Takemura 

yes; Manabo Sawaguchi 

  Osaka Gakuin 

Univ 
Informatics Toru Nagakawa www-admin@uta.  osaka-gu.ac.jp 

Mexico ITESM Campus  Monterrey; yes yes yes; Noel Leon noel.leon@itesm.mx 

Mexico Benemerita Univ de Puebla Lopez 

WZLforum 
at k.marso@wzl. rwth-aachen.de 

  Inst. 

Tecnologico 
de Puebla     leohdz@yahoo.com 

75 Inst. 

Tecnologico 
de Ensenada   rmurillo@it ensenada.edu.mx 

  Inst. Politecnico Nacional     dirgral@ipn.mx 
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Norway Univ. Science 

And  
Technology Environmental 

syst 
Lamvik, Trond   

Poland Wroclaw 

Univ. 
of technology     wme@pwr.wroc.pl 

Portugal Univ. of 

Minho 
      jt@dem.uminho.pt 

80 

Romania 

Univ. of Craiova no yes yes Simona M. 
Cretu 

cretu.utm@email.ro 

Russia Pedagogical 
College 

yes   yes Anna Korzun  a_korzun@tut.by 

  Koms-on-Amur 

SU  
of Technology   pr. V. Berdosonov office@knastu.ru 

  Tomsk SPU     coba77@mail.ru dek@tpu.ru 

  SPeterburg SPU Innovatic Faculty yes prof. L. Chechurin creative@imop. 
pbstu.ru 

85 MVTU, MAI-

STU 
MSUPS yes Gasanov-miit @rambler.ru 

  ChuvashSU Computer 
technolog 

yes prof. V. Geltov fdkti@rambler.ru 

  VF MAWI-STU Technology 

Mashin 
yes doc. A. Nikitin filialmadi@mail.ru 

90 Kuban SU Dep. physics yes doc. M. Zhuzha   

Singapore National 

Univ. 
Product and 

service  
design Tan Kay Chuan isetankc@nus.edu.sg 

  Dep. Chemical 
&  

Biomolecular  Engineering Andrzej.Kraslawski 
Han Tong Loh 

@lut.fi 

mpelht@nus.edu.sg 
  Polytechnic yes yes yes, Tan Kay Chuan 

He Cong 
isetankc@nus.edu.sg 

hecong@nus.edu.sg 
Slovakia TU Kosice Mechanical  Engineering Juraj Smrcek   

95 TU Zilina Ibid Ibid Stefan Medvecky medvecky@fstroj. 

utc.sk 
South 

Africa 

Univ. of Pretoria Technological  Innovation Victor.Ross@ debeersgroup.com 

South 

Korea 

Ajou Univ. yes, Mechanical yes, Engineering SeungHyun Ryu   

  HanYang 

Univ 
yes, Mechanical yes, Engineering yes, SungKoon Park   

  KAIST 

institute 
yes, Ibid yes, ibid yes, DongYeol 

Yang  
  

100 Polytechnic 
Univ 

yes, Mechanical yes, Design yes, Kyeon-Won 
Lee  

hjkim@sait. 
samsung.co.kr 

  MyunJi Univ yes, Industrial yes, Engineering yes, ByungJae Kim    

Spain Asociado Univ. Politecnica de Valencia (UPV) Jose M.V. Gomila vicente@triz.net 

  Univ. Jaume I,  Castellon   Rosario Vidal .ayter@caramail.com 

Taiwan Chienkuo 
Technol.  

Univ., 
Mechanical 

Engineering Hsin-Sheng Lee hyyeh@csulb.edu 

105 Nat. Formosa 

Univ. 
yes yes yes leebyin@nfu.edu.tw 

  Nat. Chiao Tung  University   Ding-Chong Lu dclu@cc.nctu.edu.tw 

  Nat. Chiao 

Tung 
University 
Hsinch 

Conceptual 
Design 

Ching-Huan Tseng 
Hsiang-Tang Chang 

chtseng@cc.nctu. 
edu.tw 

  Nat. Cheng 

Kung  
Univ, Mechanical Engineering em62100@ email.ncku.edu.tw 

United 

Kingdom 
Univ. Sussex Mechanical 

engin-g 
creativity l.m.church@ sussex.ac.uk 

110 Univ. Bath 
Centre 

yes, ibid yes yes, Julian Vincent press@bath.ac.uk 
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  Loughborough 

univ. 
    M. Kaan Low, p.o. jones@lboro.ac.uk 

  Nottingham 

Trent 
Univ., Dep. 

Design 
  Stratton, R stratton@ntu.ac.uk 

  Brunel Univ Egham, Surrey TRIZ in 

Ecoinnov. 
elies.jones@ brunel.ac.uk 

  Liverpool John Moores 

University 
  Paul Otterson, d.r. burton@livjm.ac.uk 

115 School 

Mechanical 
Engineering 

Univ. 
Bath, class 

aircraft 
TRIZ to economy 

cabin design 
d.l.mann@bath.ac.uk 

USA Univ. 

Alabama 
    Dr. John R. jdew@aalan.ua.edu 

  Luther College 
Iowa 

  yes T.P. Schweizer, 
prof. 

schweizt@luther.edu 

  Vanderbilt Univ.  Tennessee Biomedical 

Engin 
paul.h.king @vanderbilt.edu 

  Wayne State 
Univ 

Mechanical Engineering Prf. Eug.I. Rivin Trizgr@aol.com 

120 Univ. Michigan Ann Arbor   michael.sharer @wmich.edu 

  Carnegie Mellon 

Un 
Pittsburgh, Pennsylvania antaki@ andrew.cmu.edu 

  Creighton Univ Omaha, Nebraska   lfenicle@ creighton.edu 

  Florida Atlantic University, 

Electric 
al Engineering Dr. Raviv ravivd@fau.edu 

  State University Detroit   Dr. Kai Yang ac4505@wayne.edu 

125 Univ. South. California   jim.mcmunigal @gmail.com 

  East Stroudsburg University of Pennsylvania yes, albadvi @modares.ac.ir 

  Pennsylvania 

State 
University, yes Yes yes, Madara Ogot madaraogot@psu.edu 

  Wayne State 

Univ 
no Mechanical 

Engineering 
yes, Kai Yang Prf. 

Eug.I. Rivin 
kyang@wayne.edu 

Trizgr@aol.com 
  Metrapolitan 

College 
, Boston Univ   R.D.H. Warburton rwarb@bu.edu 

130 George 

Mason 
Univ, 

Washington 
CEIE 

department 
T. Arciszewski tarcisze@gmu.edu 

  MIT New York   Prf.Sergy 

Iakovenko 
  

Vietnam College HoChiMinh City Teaching 
Enlarged 

pdung@ hcmuns.edu.vn 

Belorusia In Minsk (2-

3 ?) 
and Gomel 

(1?) 
      

Ukrain In Kiev, 

Odessa, 
Dnepropetrovsk 

(2 ?) 
      

Number of Universitets: 

Argentina (3 univ) Australia (2 ) Austria  (1 ) Belgium (3 ) 

Brazil  (8 )  Canada (1 ) China  (9 ) Czech Rep (6 ) 

Egypt  (1 )  Estonia (1 ) France  (5 ) Germany (14) 

Hungary (1 )  India  (1 ) Iran  (5 ) Ireland  (2 ) 

Israel  (1 )  Italy  (5 ) Japan  (2 ) Mexico (5 ) 

Norway (1 )  Poland  (1 ) Portugal (1 ) Romania (1 ) 

Russia (>12: MSIU, SPbSPU, MIIT-STU, ChelSPedU, etc)  Singapore (3 ) 

Slovakia (2 )  South Africa (1 ) South Korea (5-6 ) Spain
  (2 ) 

Taiwan (5 ) United Kingdom (7 ) USA  (>15-16) Vietnam (1 ) 

Ukrain (3-5)  Belorusia (2-4 )    Sum = >140 univ-ts, 
where the students study TRIZ-Methods and use TRIZ in practics. 
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From: Karen Gadd at Oxford Creativity 
Sent: Tuesday, September 24, 2013 6:23 PM 

To: pdung@hcmuns.edu.vn 

Subject: Korean Innovation Success: 95,000 patents in 2012 (UK: 7,000) 

Samsung claim that power of TRIZ has helped their phenomenal success over 

the last 12 years – and is central to their policy of growth through innovation. (see 

the Forbes article here). 

I try to be a great champion of TRIZ (by establishing it in many major 

companies) but in July this year even I was astonished at the national importance 

of TRIZ when I was keynote speaker at the Korean TRIZ Global conference. Several 

Korean senior executives from their major companies talked about how their 

substantial investment in TRIZ Capability had massively paid off in terms of new 

innovative products, leading the world in IP and bottom line growth. 

Korea has a very different atmosphere from Europe: here, despite its obvious 

power, TRIZ acceptance has been patchy and TRIZ often gets squashed by other 

more popular toolkits despite its complementary role to fill in all their universal 

gaps on problem solving and innovation. If anyone asks how has Korea (population 

50 million - and a developing country in living memory) moved to No. 4 in the 

world in IP league tables with 95,000 granted patents in 2012 (whilst the UK has 

moved down to No. 12 with just over 7,000 patents) one answer is clearly TRIZ. 

Korea’s national espousal of TRIZ is very exciting and paying big results. I 

remember in 2000 one of the Samsung TRIZ engineers saying to me - “in Korea we 

are going to stop following and start leading and we are doing this with TRIZ” - and 

they have done it in spades. Their investment in TRIZ is phenomenal and even my 

book TRIZ for Engineers (published by Wiley Blackwell) has already been 

translated into Korean and I have been invited back to Seoul for further work. This 

is because in the Korean TRIZ community they were amazed how Oxford Creativity 

can make TRIZ so easy to learn and apply and wanted to know more about our 

straightforward approaches to the world’s most powerful innovation toolkit. (see 

cartoon below) 

mailto:karen.gadd@triz.co.uk
mailto:pdung@hcmuns.edu.vn
http://ss17.mailedbyu.com/sendlink.asp?HitID=1380021715230&StID=4281&SID=6&NID=449872&EmID=2627023&Link=aHR0cDovL3d3dy50cml6LmNvLnVrL2NwMTMucGhw&token=8b822092f7ac545a6f62612657e32de246a37b57
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Establishing TRIZ in Europe is essential for our success too. Oxford Creativity 

is the leading European TRIZ company and we have developed fast, simple ways of 

building TRIZ capability which works well with European engineers and 

management. We can show you how TRIZ acts as a multiplier on human 

intelligence, confidence, experience and wisdom, and helps you get the most from 

your most valuable asset: your people and your teams. In Oxford Creativity we say 

“TRIZ turns good engineers into great engineers” as it was developed by engineers 

for engineers who show uncharacteristic enthusiasm for this toolkit. Moreover 

really successful TRIZ companies have migrated it from engineering up to top 

management. Nowhere is that clearer than in Korea: part of Samsung's success 

with TRIZ is a result of making TRIZ training compulsory for all senior 

management. This has led to not only awareness but also enthusiasm and support 

for TRIZ throughout the organisation. In the UK we have had many proven 

successes with TRIZ (including companies such as Rolls-Royce and BAE Systems) 

which results in dramatic improvement of patent outputs, innovation success and 

helps engineering teams to work more effectively. 

As Europe slowly wakes up to the power of this unique innovation and 

problem solving toolkit Japan, China and Korea use TRIZ to increase their global 

lead in IP. This year I have also been working in China where openness and 

enthusiasm for TRIZ is paying off. One major UK university contacted Oxford 

Creativity after their Chinese partners asked them “How much TRIZ do you teach 
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to everyone” and their response had been “what is TRIZ and how can we use it?”. 

That is a question Oxford Creativity have been successfully answering for fifteen 

years. 

Contact us NOW to find out what TRIZ can do for you. 

Regards, 

 

Karen Gadd 

01993 882461 

karen.gadd@triz.co.uk 

 

A few places are still available on our next workshops: to book click here. 

 

Learn TRIZ 

30 September - 4 October at Beeston Manor 

11-15 November at Oxford University 

 

Oxford TRIZ for Patent Busting and Patent Building 

2-4 December at Oxford University 

 

 

 

If you have received this email in error or your details have changed, please 

contact me. 

 

To unsubscribe from this mailing list, please send me an email with the subject 

"Unsubscribe"  

http://ss17.mailedbyu.com/sendlink.asp?HitID=1380021715230&StID=4281&SID=6&NID=449872&EmID=2627023&Link=aHR0cDovL3d3dy50cml6LmNvLnVrL2ZpbGVzL2N1cnJlbnRfYm9va2luZ19mb3JtX2F1dHVtbl8yMDEyLnBkZg%3D%3D&token=8b822092f7ac545a6f62612657e32de246a37b57
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What Makes Samsung Such An Innovative 
Company? 
http://www.forbes.com/sites/haydnshaughnessy/2013/03/07/why-is-samsung-
such-an-innovative-
company/?utm_source=GraphicMail&utm_medium=email&utm_term=NewsletterL
ink&utm_campaign=Samsung+September+2013+*&utm_content= 

 

The Samsung headquarters (Photo credit: Wikipedia) 

There are critics of Samsung who argue that its success is mostly due to copying 
and then tweaking the innovations of others. There is a good deal of truth in this, 
especially around the early Galaxy designs. 

But Samsung is a global leader in screen technology, TVs, batteries, and chip 
design. So in terms of innovation it is doing a lot right. But we know very little 
about how. 

We know how its competitors innovate – we look at Google and see the 20% time, 
the big adjacencies, the search for disruption, the bold statements about the future 
of autos, for example. 

We know that within Apple when a project gets to a critical stage, the company 
assigns three teams to its development, each of which competes against the other. 
We know the importance of design thinking, an attribute Google is learning about. 
And of customer experience. 

What does Samsung do in comparison? How does it line up against these American 
masters or conversely are Google and Apple good enough to compete against 
Samsung? 

There’s no doubt that patent circumvention is an aim when Samsung innovates. 
From its early forays into innovation, competing against Toshiba in washing and 
drying machines, Samsung has chased patents in areas where its competitors 
appear to have protection and has oriented its innovation efforts to find new 
patentable ideas in its competitors’ backyard (see, for example, this Samsung 
presentation). 

There’s nothing unusual about that. It is a sideshow. 

http://commons.wikipedia.org/wiki/File:Samsung_headquarters.jpg
http://www.forbes.com/sites/haydnshaughnessy/2013/03/07/why-is-samsung-such-an-innovative-company/?utm_source=GraphicMail&utm_medium=email&utm_term=NewsletterLink&utm_campaign=Samsung+September+2013+*&utm_content
http://www.forbes.com/sites/haydnshaughnessy/2013/03/07/why-is-samsung-such-an-innovative-company/?utm_source=GraphicMail&utm_medium=email&utm_term=NewsletterLink&utm_campaign=Samsung+September+2013+*&utm_content
http://www.forbes.com/sites/haydnshaughnessy/2013/03/07/why-is-samsung-such-an-innovative-company/?utm_source=GraphicMail&utm_medium=email&utm_term=NewsletterLink&utm_campaign=Samsung+September+2013+*&utm_content
http://www.forbes.com/sites/haydnshaughnessy/2013/03/07/why-is-samsung-such-an-innovative-company/?utm_source=GraphicMail&utm_medium=email&utm_term=NewsletterLink&utm_campaign=Samsung+September+2013+*&utm_content
http://www.samsung.com/
http://www.google.com/finance?q=NASDAQ:GOOG
http://www.forbes.com/sites/haydnshaughnessy/2013/02/07/googles-role-as-an-innovation-model/
http://www.google.com/finance?q=NASDAQ:AAPL
http://www.koreatrizcon.kr/files/O-5%28Full%29.pdf
http://www.koreatrizcon.kr/files/O-5%28Full%29.pdf
http://www.koreatrizcon.kr/files/O-5%28Full%29.pdf
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Two developments convinced the company in the late 1990s and early 2000s that 
they could adopt a systematic approach to innovation and that is what seems to 
underpin their current success. 

The first development provides a broader explanation for Samsung’s innovation 
capacity. In the late 1990s they were able to tap into a source of cheap scientific 
expertise in the former Soviet Union. 

Samsung has nurtured a close relationship with the Russian Academy of Science 
since then. There is a framework agreement between the two parties. And the 
Korean Government has its own agreement under which it funds Korean small 
businesses to develop projects on the back of Academy research. Samsung 
meanwhile appears to help the Academy to increase its patent count and to exploit 
its inventions. 

There is an undated copy of the framework agreement between them online and 
here is an extract: 

Academy warrants that Institutes of RAS have the necessary authority to transfer 
Inventions on separate contracts (“Concrete Agreement”) to Samsung for 
evaluation, and support Samsung to share part in ownership of Inventions and 
Patents 

One early advantage for Samsung was cheap fundamental science from Russia. But 
even now Samsung is able to buy Russian expertise at relatively low rates of 
between $3,000 to $5,000 per month. 

Compare that with Google and Apple – in the post-9/11 era access to the world’s 
best talent has become increasingly difficult because of a reluctance to grant 
enough visas. Samsung had that problem cracked. But then again didn’t Apple and 
Google – both are a magnet for talent. 

Has the Russian connection shown concrete value for Samsung? 

Right now Samsung is working on 3D projection and display with the Academy. In 
2009 BusinessWeek reported that Samsung relied on its relationships with 
Russian experts for its smartphone software development, adding: 

Russian brains helped Samsung develop the image-processing chips in its digital 
TVs and refine its frequency-filtering technology that significantly reduced noise 
on its now-ubiquitous handsets. 

But a second effect of the relationship with Russian science was the introduction of 
TRIZ, an innovation method that Samsung adopted from 2000 onwards but which 
only reached American companies from the mid-2000s onwards (Intel is a user). 

TRIZ is a methodology for systematic problem solving. Typical of its origins in 
Russia, it asks users to seek the contradictions in current technological conditions 
and customer needs and to imagine an ideal state that innovation should drive 
towards. 

Samsung had early successes with TRIZ, saving over $100 million in its first few 
projects. It was also adopting Six Sigma at the time. 

http://maps.google.com/maps?ll=55.7107944444,37.5778138889&spn=0.01,0.01&q=55.7107944444,37.5778138889%20%28Russian%20Academy%20of%20Sciences%29&t=h
http://www.ipfran.ru/innovation/img/Agreement%20on%20Cooperation%20Procedure%20.pdf
http://www.ewdn.com/2012/05/02/russian-scientists-and-samsung-engineers-offer-adaptative-3d-display/http:/
http://en.wikipedia.org/wiki/TRIZ
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But it was TRIZ that became the bedrock of innovation at Samsung. And it was 
introduced at Samsung by Russian engineers whom Samsung had hired into its 
Seoul Labs in the early 2000s. 

In 2003 TRIZ led to 50 new patents for Samsung and in 2004 one project alone, a 
DVD pick-up innovation, saved Samsung over $100 million. TRIZ is now an 
obligatory skill set if you want to advance within Samsung. 

At the Samsung Advanced Institute for Technology, Hyo June Kim, who wrote The 
Theory of Inventive Problem Solving, a foundation text on TRIZ published in 
Korean, trained over 1,000 engineers across Samsung companies in 2004 alone. 

What we know from this is how Samsung approaches innovation. It is not a 
competitive race, as it seems to be in Apple, or based on giving engineers more 
bench time as it is at Google. 

Rather it is based on developing a creative elite. The diagram below explains that. 
It is taken from this presentation. The presentation also explains how Samsung 
used TRIZ to get to its Super AMOLED displays. 

 

Interestingly for Samsung observers, senior management had realized that the 
company was a fast follower rather than an innovator, prior to the introduction of 
TRIZ: 

Samsung Electronics has a sense of crisis that we have been a fast follower and we 
can not survive anymore in this position. Instead of leading the industry by 
developing innovative products, we have followed fast what the leading companies 
had developed. Top management pointed out this and asked employee not to be a 
fast follower, but to be an innovative leader. 

TRIZ is now part of Samsung’s workflow. 

http://en.wikipedia.org/wiki/TRIZ
http://www.koreatrizcon.kr/files/O-5%28Full%29.pdf
http://www.koreatrizcon.kr/files/O-5%28Full%29.pdf
http://www.triz.co.kr/data/qcjun.pdf
http://www.triz.co.kr/data/qcjun.pdf
http://www.triz.co.kr/data/qcjun.pdf
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At Samsung even the subsidiary CEO has to take TRIZ training. From looking at the 
various presentations I estimate that engineers get about 15 days of training plus 7 
days specific project work. That’s quite an investment in method and people. 

So the answer to why Samsung is so innovative – with at least two major product 
announcements this month – is that it is heavily invested in its people, it goes in 
search of special talent wherever it can find it, but specifically made astute moves 
into Russia early on; it targets its innovations towards specific competitors and 
patents that it wants to overhaul (as Apple did under Jobs); and it has an 
innovation culture based on extensive training, repeatable methodology and 
creative elite formation, backed by the highest levels of management. 

You can argue that method and creativity don’t go together but that’s a specious 
argument from the start. 

You can also argue that Apple and Google have better innovation processes, more 
free and more compelling for talented engineers. But what you can’t argue is that 
Samsung does not do innovation. It is proving every day that it is formidable and 
heavily invested in taking leadership in many areas. 

The message for Apple and Google – get used to it because Samsung is not only on 
a roll, it has enough talented people to keep pushing. 

 

http://blogs-images.forbes.com/haydnshaughnessy/files/2013/03/TRIZ-at-Samsung1.jpg
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