
Hiểu được sự kháng cự của người quản lý đối 

với các hệ thống blockchain 

Công nghệ chuỗi khối đã nhận được nhiều sự quan tâm trên các phương tiện 

truyền thông và ngày càng có nhiều sự quan tâm giữa các tổ chức trong các 

dịch vụ tài chính do những lợi ích tiềm năng. Vì các hệ thống dựa trên 

blockchain là một công nghệ mới ra đời, các yêu cầu của công nghệ này cần 

phải được hiểu rõ để cho phép các hệ thống blockchain được tích hợp thành 

công trong các tổ chức dịch vụ tài chính. Có khoảng trống trong nghiên cứu học 

thuật trong việc hiểu cách các nhà quản lý đánh giá giá trị của một hệ thống 

dựa trên blockchain. Nghiên cứu này phát triển một mô hình để giải thích sự 

phản kháng của người quản lý đối với việc triển khai các hệ thống dựa trên 

blockchain trong các tổ chức dịch vụ tài chính. Nghiên cứu này nâng cao hiểu 

biết lý thuyết về quan điểm của các nhà quản lý về các hệ thống dựa trên 

blockchain và mô hình hóa khả năng chống lại công nghệ blockchain của họ. 

1. Giới thiệu 

Blockchain có truyền thống được liên kết với Bitcoin; lý do là do Satoshi 

Nakamoto đưa ra khái niệm ban đầu vào năm 2008 như là công nghệ cốt 

lõi đằng sau tiền điện tử bitcoin. Theo thời gian, blockchain đã dần rời xa 

nguồn gốc của nó từ dựa trên tiền điện tử, sang một nơi mà nó được sử 

dụng trong nhiều công nghệ và ứng dụng khác nhau. Khi việc sử dụng tiềm 

năng của nó tăng lên, điều này đã tạo ra một sự mơ hồ trong giới học thuật 

về định nghĩa chính xác của khái niệm và các ứng dụng của nó, và các câu 

hỏi được đặt ra là liệu nó có khả thi hơn về mặt tài chính so với các giải 

pháp hiện tại. Tương tự, trong các ngành như dịch vụ tài chính, thiếu định 



nghĩa và cách sử dụng rộng rãi trong ngành, với nhiều tổ chức triển khai 

các giải pháp độc quyền của riêng họ. 

Ở cấp độ đơn giản, blockchain là một phương tiện lưu trữ dữ liệu 

mới. Như tên gọi của nó, blockchain là một chuỗi các khối với mỗi khối 

chứa dữ liệu giao dịch. Yếu tố cốt lõi của khối là khối cũng chứa một tham 

chiếu đến khối đứng trước nó; điều này có nghĩa là có thể truy ngược lại 

tất cả các khối (và các giao dịch được lưu trữ) trở lại khối đầu tiên trong 

chuỗi. Để đảm bảo rằng không có khối nào bị giả mạo, do đó duy trì tính 

toàn vẹn của tất cả các giao dịch, các thuật toán băm được sử dụng để 

đảm bảo rằng các khối được giữ an toàn trước sự thay đổi. Nếu khối, hoặc 

bất kỳ khối nào trước đó, bị thay đổi thì băm không còn đại diện cho khối 

và rõ ràng là đã xảy ra giả mạo. Để đảm bảo rằng blockchain hầu như 

không thể bị phá vỡ, blockchain không được cung cấp và duy trì bởi một 

máy chủ duy nhất. Nó được duy trì trong một mạng lớn các máy tính như 

một sổ cái phân tán. Tất cả các máy tính này làm việc cùng nhau để duy trì 

và mở rộng chuỗi khối; những máy tính tham gia này thường được gọi là 

thợ đào và hoạt động thông qua sự đồng thuận. 

Khi công nghệ đằng sau blockchain đã tìm thấy các ứng dụng bên ngoài tiền 

điện tử, nó được dự đoán sẽ phát triển từ Blockchain 1.0 cho tiền kỹ thuật số, 

sang Blockchain 2.0 cho tài chính kỹ thuật số, thành Blockchain 3.0 cho xã hội 

kỹ thuật số. Friedlmaier lưu ý rằng trong khi Blockchain đang được điều tra 

trên nhiều ngành, các dịch vụ tài chính là một trong những nơi mà nó rất nổi 

bật. Thật vậy, Blockchain đã tạo ra sự nhiệt tình và quan tâm đáng kể trong 

các dịch vụ tài chính. Nhiều tổ chức dịch vụ tài chính quan tâm đến công nghệ 

blockchain vì họ cho rằng đây có thể là điều lớn tiếp theo để cách mạng hóa 

lĩnh vực dịch vụ tài chính. Các tổ chức này tin rằng có vô số lợi ích từ việc sử 
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dụng hệ thống blockchain, bao gồm các quy trình hiệu quả hơn, tăng cường 

bảo mật, quyền riêng tư, độ tin cậy và tốc độ, có thể chỉ kể một vài lợi ích.  

Khi các hệ thống blockchain đang đạt được sức hút trên thị trường như một 

sự phát triển công nghệ thú vị, các công ty dịch vụ tài chính đang bắt đầu 

nhận ra tiềm năng mà blockchain có thể mang lại. Blockchain được xem 

không chỉ là một công nghệ khác mà còn là cuộc cách mạng Internet tiếp 

theo. Nhiều người đã bắt đầu đầu tư vào công nghệ blockchain, cả trong nội 

bộ như bằng chứng-khái niệm (proof-of-concepts) và cũng gián tiếp thông 

qua đầu tư khởi nghiệp. 

Christensen  lưu ý rằng đổi mới đột phá bao gồm ba thành phần chính: 

1. Trong nhiều ngành, tốc độ tiến bộ công nghệ vượt xa nhu cầu của 

khách hàng về các công nghệ hiệu suất cao. Kết quả là, những 

người đương nhiệm có thể phục vụ thị trường với những sản phẩm 

cao cấp hơn, giàu tính năng hơn những gì khách hàng cần. 

2. Những cải tiến đột phá mới, khi được giới thiệu ban đầu kém hơn các 

sản phẩm đương nhiệm về kích thước hiệu suất được chấp nhận. 

3. Khách hàng hiện tại và các mô hình lợi nhuận đã được ổn định có 

thể hạn chế đầu tư của công ty đã có tên tuổi vào các cải tiến mới. 

Công nghệ chuỗi khối từ lâu đã được mô tả là một công nghệ đột phá kể 

từ khi nó bắt đầu được coi là một yếu tố thúc đẩy Bitcoin. 

Mặc dù các hệ thống blockchain có tiềm năng tạo đột biến, nhưng ít người biết 

về cách các hệ thống blockchain sẽ được phổ biến thành công trong các tổ 

chức tài chính, về tác động của chúng đối với con người và nhiệm vụ, và về lý 

do nào có thể thúc đẩy các nhà quản lý các tổ chức phản đối việc áp dụng 

công nghệ blockchain. Nghiên cứu này điều tra những lý do đó có thể là gì.  
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Công nghệ mới mang lại nhiều thách thức cho các tổ chức vì nó thay đổi cách 

mọi người làm việc và các nhiệm vụ mà họ phải thực hiện. Ngay cả trước khi 

có tác động của công nghệ, sự thay đổi đã được công nhận là có vấn đề đối 

với con người, vì sự thay đổi gây tổn hại. Khả năng chống lại sự thay đổi ảnh 

hưởng đến nhiều dự án và tổ chức, đến mức “có lẽ một trong những kỹ năng 

quan trọng cần có của các nhà quản lý trong các tổ chức ngày nay là khả năng 

quản lý sự thay đổi”. Lacity mô tả cách ngoài những thách thức kỹ thuật, có 

những “thách thức quản lý khó khăn” cần phải vượt qua trước khi tiềm năng 

của blockchain có thể được thực hiện đầy đủ; tuy nhiên mối quan tâm nảy sinh 

khi chính bản thân các nhà quản lý chống lại sự thay đổi. Các nhà quản lý 

trong các tổ chức rất quan trọng đối với sự thay đổi, nhưng khả năng chống lại 

sự thay đổi của họ không được quan tâm như một chủ đề nghiên cứu hỏi ai 

trong ngành dịch vụ tài chính sẽ dẫn dắt sự chuyển đổi mô hình sang 

blockchain? Các nhà lãnh đạo theo truyền thống thường chậm chạp trong việc 

nắm bắt những thay đổi đối với hiện trạng và các nhà nghiên cứu đã xác định 

hỗ trợ quản lý quan trọng như thế nào để áp dụng thành công blockchain. 

Phần tiếp theo đánh giá các hệ thống dựa trên blockchain trong lĩnh vực dịch 

vụ tài chính, các rào cản áp dụng blockchain và khả năng chống lại sự thay 

đổi văn học. Cụ thể, phần này tập trung vào lý thuyết thiên vị hiện trạng theo 

hướng phát triển một cái nhìn lý thuyết về các động lực chính để các nhà 

quản lý chống lại sự thay đổi từ hiện trạng sang một hệ thống dựa trên 

blockchain. Điều này cho phép tạo ra khả năng chống lại mô hình blockchain 

của người quản lý và làm cơ sở cho các giả thuyết để thử nghiệm. 

2. Blockchain và sức đề kháng 

Trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, các tổ chức lớn đang tạo dựng quan hệ 

đối tác với hiệp hội blockchain. Các tổ chức tài chính trong các hiệp hội 
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này nhận thấy rằng các công nghệ blockchain có tiềm năng làm giảm đáng 

kể sự phức tạp của các thủ tục văn phòng, thay thế các hệ thống cũ và cơ 

sở dữ liệu đắt tiền. Hệ thống chuỗi khối hỗ trợ giải quyết và thanh toán 

giao dịch nhanh chóng, đồng thời tăng cường khả năng chống gian lận và 

chống rửa tiền. Những lợi ích này là động lực chính thúc đẩy các tổ chức 

tài chính điều tra các hệ thống blockchain để tăng hiệu quả và giảm chi phí. 

Tuy nhiên, trước khi các hệ thống blockchain có thể được kết hợp trong cơ 

sở hạ tầng CNTT của các tổ chức tài chính, sẽ cần phải có một quá trình tích 

hợp để đảm bảo rằng các hệ thống dựa trên blockchain có thể được tích hợp 

thành công trong hệ sinh thái chính thống và cho phép tuân thủ các yêu cầu 

pháp lý và bảo vệ dữ liệu. Các vấn đề như tích hợp, tiêu chuẩn hóa dữ liệu, 

quy định và khả năng mở rộng của hệ thống blockchain sẽ cần được giải 

quyết trước khi các hệ thống blockchain được áp dụng rộng rãi trong các dịch 

vụ tài chính. Một mối quan tâm nảy sinh bất kể ở đâu, nếu không giải quyết 

được sự kháng cự đối với việc áp dụng blockchain, thì việc tích hợp sẽ 

không thành công. Các cuộc thảo luận về blockchain chuyển đổi ngành công 

nghiệp thanh toán nói về khả năng của blockchain trong 'tương lai gần', 

nhưng vẫn chưa có sự áp dụng rộng rãi của công nghệ. Bất chấp sự cường 

điệu xung quanh blockchain, những rào cản lớn cản trở việc áp dụng nó. 

2.1. Rào cản áp dụng Blockchain 

Nghiên cứu được thực hiện bởi Kot (2019) cho thấy vẫn còn những rào cản 

lớn đối với việc áp dụng Blockchain trong các dịch vụ tài chính, bao gồm các 

vấn đề về khả năng mở rộng, quản trị và những thiếu sót về chính sách. Các 

yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng Blockchain của các tổ chức có thể được 

chia thành năm khía cạnh: (1) công nghệ (ví dụ: các vấn đề về tạo mẫu, hiệu 

quả, triển khai, vai trò của CNTT và tác động qua lại đến kinh doanh), (2) tổ 
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chức (ví dụ: tích hợp, trao đổi chính thức và không chính thức, các nhóm 

chức năng chéo và thái độ), (3) con người (ví dụ: quan hệ đối tác, kiến thức 

được phân phối, tư duy, nhu cầu đối với các nhà phát triển), (4) quản lý dự 

án (ví dụ như các phương pháp tiếp cận Từ dưới lên và Từ trên xuống, động 

lực và trách nhiệm) và (5) môi trường (ví dụ: tiêu chuẩn hóa, tính sẵn có của 

các trường hợp sử dụng và sự không chắc chắn). 

Điều này phù hợp với nghiên cứu trước đó được thực hiện tại các tổ chức 

Châu Á - Thái Bình Dương của State Street và Oxford Economics, những 

người đã phát hiện ra rằng thiếu sự sẵn sàng cho các hệ thống blockchain. 

Điều này cho thấy rằng sự thiếu kiến thức và kinh nghiệm liên quan đến hệ 

thống blockchain, đặc biệt xung quanh việc chuyển đổi sang các hệ thống 

blockchain trong các tổ chức dịch vụ tài chính. 

Một trong những vấn đề ngăn cản các hệ thống blockchain được áp dụng rộng 

rãi trong các dịch vụ tài chính chính thống là công nghệ này được coi là chưa 

trưởng thành và có những rủi ro nhất định đến từ việc áp dụng một công nghệ 

cấp tiến sáng tạo như blockchain. Thay đổi quy trình sẽ luôn đòi hỏi một nền 

văn hóa mới và blockchain thay đổi văn hóa và quy trình hiện tại vì khách hàng 

sẽ đặt niềm tin vào hệ sinh thái Blockchain để bảo mật dữ liệu và xác minh các 

giao dịch điện tử của họ. Cho đến khi nó được sử dụng rộng rãi, sẽ có sự phản 

kháng, thậm chí từ chối việc sử dụng blockchain vì đây là một sự thay đổi cực 

đoan. Ví dụ: Benbunan-Fich và Castellanos mô tả cách blockchain phá vỡ hiện 

trạng trong các dịch vụ công và cần có các cơ chế để vượt qua sự kháng 

cự. Ngoài ra, đối với các nhà quản lý làm việc trong hoặc tạo ra tổ chức được 

tích hợp theo thứ bậc, không thống nhất và theo chiều dọc; blockchain sẽ thách 

thức hiện trạng này và thậm chí loại bỏ một số chức năng quản lý. 
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Chatfield và Reddick (2019) cho rằng các tổ chức đương nhiệm trải qua 

Status Quo Bias khi áp dụng các giải pháp Blockchain. Đây là kết quả của 

sự không chắc chắn về công nghệ và các vấn đề về bảo mật và quyền 

riêng tư. Nghiên cứu của họ tập trung vào việc áp dụng công nghệ sổ cái 

phân tán trong các ngân hàng trung ương và xác định rằng không có 

tương lai nào sắp xảy ra cho việc việc triển khai đầy đủ các nền tảng dựa 

trên DLT cho các chức năng cốt lõi của ngân hàng trung ương trong các 

khoản thanh toán, bù trừ và thanh toán khối lượng lớn và giá trị cao. 

Cấu trúc thị trường mà một tổ chức hoạt động, cũng như bản chất của chính 

công ty đó cũng có thể ảnh hưởng đến việc áp dụng Blockchain. Việc áp 

dụng chuỗi khối đã được xem xét nhiều hơn trong các ngành có chi phí áp 

dụng thấp, chẳng hạn như tiền điện tử và nội dung kỹ thuật số, cũng như 

những ngành có chi phí không chắc chắn cao, chẳng hạn như thực phẩm, 

dược phẩm và hàng hóa xa xỉ. Trong những ngành này, những người mới 

tham gia và đương nhiệm có nhiều khả năng phát triển các giải pháp 

Blockchain của riêng họ. Ngược lại, các ngành như công nghệ cao, hậu 

cần, ngân hàng và bảo hiểm, vốn có chi phí áp dụng cao và sự khác biệt lớn 

về sản phẩm, có ít khả năng phát triển các nền tảng Blockchain như một 

Dịch vụ (Blockchain as a Service) để phục vụ những người khác. 

Các hệ thống dựa trên chuỗi khối cần được chứng minh là một hệ thống 

phi tập trung linh hoạt với ít hoặc không có cơ hội mất thời gian để tăng 

cường áp dụng trên quy mô rộng trong các tổ chức tài chính. Thật vậy, để 

các hệ thống blockchain được áp dụng rộng rãi trong Dịch vụ Tài chính, 

các tiêu chuẩn ngành cần thiết cần phải được phát triển. Một mặt, các cơ 

quan chính phủ có khả năng làm chậm việc phổ biến các hệ thống 

blockchain bằng cách đưa ra các luật và quy định mới nhằm giám sát chặt 
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chẽ việc tuân thủ của ngành. Mặt khác, việc tăng cường quy định sẽ dẫn 

đến tác động tích cực đến việc áp dụng các hệ thống blockchain. Các 

quyết định chấp nhận còn phức tạp hơn với việc các tổ chức cần phải đưa 

ra quyết định về việc chọn nền tảng Blockchain nào, với Ethereum, 

Hyperledger Hyperchain chỉ là một vài trong số các tùy chọn có sẵn. 

Mở rộng quy mô các hệ thống blockchain cũng đặt ra thách thức cho những 

nhà quản lý dịch vụ tài chính vì điều rất quan trọng là các hệ thống blockchain 

có thể mở rộng quy mô hiệu quả khi số lượng giao dịch tăng lên. Khi một hệ 

thống blockchain tăng kích thước, điều này có thể dẫn đến số lượng người 

dùng trên mạng có thể xác minh các giao dịch mới giảm xuống, vì họ không thể 

khớp sự phát triển của blockchain với các tài nguyên cần thiết được yêu 

cầu. Điều này có thể dẫn đến hệ thống trở nên tập trung hơn và có nhiều nguy 

cơ dẫn đến điểm trung tâm của sự thất bại hoặc các cuộc tấn công độc hại. 

Khi công nghệ Blockchain đã phát triển, các hợp đồng thông minh đã trở nên 

phù hợp hơn nhiều - nhưng cũng là một yếu tố tiềm ẩn đối với việc áp dụng 

chúng. Hợp đồng thông minh tương tự như hợp đồng thông thường, ngoại trừ 

chúng là kỹ thuật số; chúng là mã được lưu trữ bên trong blockchain sẽ thực thi 

khi các điều kiện cụ thể phát sinh. Bản chất bất biến của Hợp đồng thông minh 

là một rào cản đối với việc áp dụng chúng trong các môi trường không chắc 

chắn và đa ngữ cảnh vì chúng không có cơ chế để xử lý các yêu cầu khác nhau 

của các bên liên quan khác nhau. Hợp đồng thông minh cung cấp nhiều lợi ích 

khác nhau bằng cách cung cấp khả năng tùy chỉnh cho các ứng dụng sử dụng 

blockchain. Có nhiều cách sử dụng các hợp đồng thông minh, bao gồm: 

• Bảo mật trong mạng di động 5G 

• Quản lý quyền truy cập vào các thiết bị IOT 

• Kiếm tiền từ kho dữ liệu IOT  
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• Chuỗi cung ứng trong nông nghiệp 

• Bằng chứng phân phối tài sản kỹ thuật số 

Những lợi ích này sẽ hỗ trợ việc chấp nhận sử dụng chúng, nhưng hợp 

đồng thông minh không phải là không có vấn đề. Việc sử dụng các hợp 

đồng thông minh và nhiều loại ngôn ngữ lập trình khác nhau có thể dẫn 

đến các lỗ hổng có khả năng dẫn đến tổn thất tài chính. 

Khi các hợp đồng thông minh dựa vào thông tin bên ngoài thì họ sử dụng 

Oracles đáng tin cậy, cung cấp dữ liệu cho các hợp đồng thông minh. Ví 

dụ về điều này được thấy trong các trường hợp sau: 

• việc phân phối các bưu kiện có gắn cảm biến để đảm bảo rằng bưu 

kiện được phân phối chính xác và đúng tiêu chuẩn 

• một hệ thống kiểm soát truy cập phi tập trung cho dữ liệu từ thiết bị IoT  

• tăng độ tin cậy của việc ra quyết định trong Trí tuệ Nhân tạo  

Có những lo ngại rằng những Oracles này có thể trở thành một điểm thất bại 

duy nhất cho các hệ thống dựa vào chúng, với khả năng Oracle bị thao túng bởi 

một bên thứ ba, các cuộc tấn công ảnh hưởng đến bảo mật của họ, hoặc chỉ 

cung cấp thông tin không chính xác. Đây được gọi là “Vấn đề Oracle” (Oracle 

Problem) và mặc dù các nhà nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp, bất kỳ nghi 

ngờ nào được nêu ra có thể ảnh hưởng đến khả năng áp dụng blockchain. 

Việc một tổ chức chấp nhận các hợp đồng thông minh cũng đã được chứng 

minh là bị ảnh hưởng bởi bản chất quan hệ của họ, một công ty áp dụng các 

hợp đồng thông minh sẽ chịu chi phí trả trước. Những chi phí này sẽ chỉ hợp 

lý nếu các đối tác của họ cũng sẵn sàng chấp nhận, nếu không lợi ích sẽ quá 

nhỏ để phù hợp với chi phí. Ngoài ra, trừ khi sự tồn tại lâu dài của hợp đồng 

thông minh được đảm bảo, sự hấp dẫn của hợp đồng thông minh sẽ chỉ áp 

dụng cho các hợp đồng ngắn hạn, hạn chế tiềm năng áp dụng dài hạn. 



Trong khi những thách thức kỹ thuật này tồn tại đối với blockchain, có lập luận 

cho rằng có quá nhiều sự tập trung vào công nghệ đằng sau việc áp dụng 

blockchain và không đủ vào các nhà quản lý và những người có liên quan. 

 


