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LỜI GIỚI THIỆU

Những thập niên cuối thế kỷ XX và thập kỷ đầu cùa thiên niên kỷ mới, 
khoa học quản lý có sự phát triển mạnh mẽ, trong đó đã xuất hiện những 
kiến giải mới, những trào lưu mới mà tác giả tiêu biểu là Peter Drucker.

Cũng thời gian này nhân tố “giáo dục” trong đời sống của mỗi quốc 
gia và trên quy mô toàn cầu được coi là đồng nghĩa với sự phát triển.

Ra đời một khoa học mới nằm trong đại gia đình các khoa học xã 
hội \à  nhân văn: Khoa học Quản lý Giáo dục.

Đây là những lý luận liên ngành tích lũy các kiến thức thành tựu 
từ nhiều khoa học khác như triết học, giáo dục học, kinh tế học, chính 
trị học, xã hội học,...

Lý luận quản lý giáo dục ở Việt Nam được phổ biến từ thập kỷ 80 
của thế kỷ trước với những người có công đầu truyền bá là các giáo 
sư: Hà Thế Ngữ, Nguyễn Ngọc Quang, nhà nghiên cứu giáo dục Hà 
Sỹ Hồ... Họ biết tiếp thu lý luận quản lý giáo dục từ Xô Viết và cập 
nhật với các kiến giải của UNESCO, soi sáng vào thực tiễn Việt Nam 
với việc tổng kết các điển hình giáo dục tiên tiến: Trường cấp II Bắc 
Lý, Trường Thanh niên Lao động Xã hội Chủ nghĩa Hòa Bình, Giáo 
dục xã Cẩm Bình.

Chính họ đã đào tạo được một lớp cán bộ trẻ say mê với lĩnh vực 
này công tác tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Trường Cán bộ 
Quản lý Giáo dục đào tạo (nay là Học viện Quản lý Giáo dục), các 
trường đại học khác trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Tập chuyên khảo này là một sự tổng họp lý luận quản lý giáo dục 
mà các tác giả đã thừa kế từ những người thầy, sự cọ xát với thực tiễn 
quàn lý giáo dục đất nước, qua học tập, trao đổi với các đồng nghiệp 
nước ngoài trong thời kỳ hội nhập.
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Chuyên khảo giới thiệu các vấn đề chung về quản lý giáo cục, 
quá trình hình thành lý luận quản lý giáo dục, các mô hình quár lý 
giáo dục, các cách tiếp cận lý luận quàn lý giáo dục, chi ra những khác 
biệt giữa lý luận quản lý giáo dục với các lĩnh vực khác cũng như các 
đặc trưng quản lý giáo dục trong thế kỷ XXI; kiến giải về chức nin g 
trong quản lý nhà trường và sự điều hành một số công việc thực tế cùa 
nhà trường về nhân sự, về quản lý tài chính, cơ sở vật chất và thiết bị 
giáo dục, hệ thống thông tin trong quản lý giáo dục...

Đặc biệt, chuyên khảo có phần đề cập đến vận dụng và phát triển 
tư tưởng Hồ Chí Minh và các nhà lý luận khác về giáo dục, về phát 
triển con người cũng như nền tảng phương pháp luận cho việc mận 
thức vấn đề giáo dục và quản lý giáo dục của đất nước.

Các tác giả dù đã có nhiều cố găng song không tránh khỏi các bất 
cập trong kiến giải vì lĩnh vực được đề cập rất phong phú, về phuTng 
pháp luận lại luôn luôn có động thái mạnh mẽ trong đời sống thực tiền.

Chuyên khảo này cần thiết cho học viên các lớp cao học Quải lý 
Giáo dục, cho nghiên cứu sinh thực hiện các đề tài nghiên cún về 
Quản lý Giáo dục. Nó cũng là tài liệu tham khảo có ích cho cán bộ chi 
đạo phát triển giáo dục, cán bộ quản lý trường học và các cơ sở giáo 
dục khác trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Trường Đại học Giáo dục, cơ quan chi đạo cho việc hình thành và 
xuất bản chuyên khảo này hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp cho /iệc 
hoàn thiện nội dung để những lần tái bản đạt chất lượng tốt hơn.

T/M nhóm tác giả

GS. TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc



ChưoTỉg I

N H Ũ N G  VÁN ĐÊ C H U N G  
V È LÝ LUẬN Q UẢN LÝ G IÁ O  DỤC

1.1. Lịch sử phát triển của lý luận quản !ý giáo dục

1.1.1. Thực tiễn quản lý giáo dục và sự ra đời của các tư tưởng 
quản lý giáo dục

Giáo dục là một chức năng cùa xã hội loài người được thực hiện 
một cách tự giác, vượt qua cái ngưỡng "tập tính" của các giống loài 
động vật bậc thấp khác.

Cũng như mọi hoạt động khác của xà hội loài người, giáo dục 
cũng được quản lý trên bình diện thực tiễn ngay từ khi hoạt động giáo 
dục có tổ chức mới hình thành.

Bản thân sự giáo dục được tổ chức và có mục đích đã là một thực 
tiễn quản lý giáo dục sống động.

Sự ra đời của các cơ sở giáo dục trong các thành bang Hy Lạp cổ
- ngày nay có thể gọi là "nhà trường"- là một bước tiến lớn trong giáo 
dục nói chung cũng như quản lý giáo dục nói riêng.

Những tài liệu mô tả hoạt động của những “người quản lý nhà 
trường” có thể được coi là tài liệu đầu tiên đã xuất hiện vào thời kỳ 
Phục hưng trong cuốn sách của nhà giáo dục người Đức Johann Sturm 
(1507-1589). Vào năm 1537, “Hội Thẩm đoàn” Strasburg, nước Đức, 
cần một “Hiệu trưởng” để tổ chức một trường trung học (Gynasium) 
địa phương cho trẻ em trai. Họ đã “thuê” Johann Sturm, một học giả 
Phục hung được đào tạo theo lối cổ điển, với nhiệm vụ tổ chức nhà 
trường, xây dựng chương trình, hình thành các phương pháp dạy học, 
thuê mướn và giám sát (quản lý) giáo viên cho một trường trung học
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dành cho học sinh nam có khoảng 600 học sinh. Với những nhiệm vụ 
đặc biệt như vậy, năm 1538, Sturm đã cho xuất bản tác phẩm 
“Phương thức tốt nhất của việc mở cửa các thiết chế học tập" bằng 
tiếng Latin. Trong công trình này và trong hàng loạt các cuốn sách 
khác, các bài chuyên khảo, tham luận được xuất bản trong vòmg him 
45 năm, rất nhiều tư tưởng của Sturm về tổ chức trường hiọc, về 
chương trình... đã như một “ngoại lệ” vào thời buổi của ông, chúng 
cũng không được ai để tâm đến cho tới vài trăm năm sau. Troing bài 
báo viết năm 1923, Ensign F.C. đã nhận xét về những cống hiến cùa 
Sturm như sau: “Chúng ta thấy trong công trình của Sturm những vấn 
đề rất hiện đại như: các nguyên lý giáo dục, việc tổ chức nhà trường, 
các giá trị giáo dục, lương giáo viên, mối quan hệ của cha mẹ V ới nhà 
trường, kỷ luật và hành vi của học sinh, vấn đề tiếp cận giáo diục cùa 
trẻ em nghèo, việc dạy học theo lớp thay vì dạy học cho từng <cá thể, 
trách nhiệm của giáo viên và nhiều vấn đề khác”.

Nhà sư phạm lỗi lạc Cô-men-xki (1592-1670) khi đặt nền móng 
cho hệ thống các nhà trường - một tài sản quý báu còn tồn tại đếm ngày 
nay- đã tạo cơ sở ra đời của vấn đề quan trọng hàng đầu trong qỊuàn lý 
giáo dục là "Tổ chức hệ thống giáo dục" trên quy mô toàn xã hội. 
Cô-men-xki đã đề xuất một hệ thống các trường học dành cho các lứa 
tuổi khác nhau: trường mẫu giáo cho trẻ em trước 6 tuổi; trường bản 
ngữ (tiếng mẹ đẻ) dành cho trẻ từ 6 đến 12 tuổi (loại trường này cần có 
mạng lưới rộng khắp, ở mỗi làng xã) trường Latinh (trường gymnasie- 
trường trung học) dành cho trẻ từ 12 đến 18 tuổi tại các thành phố; còn 
đối với thanh niên từ 18 đến 24 tuổi sẽ được học tập tại các "Hản lãm 
viện" cấp quốc gia hoặc mỗi tinh lớn. Mặt khác, Cô-men-xki lẩn đầu 
tiên trong lịch sử giáo dục học đã nhấn mạnh đến sứ mệnh cao cả của 
người giáo viên đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao đối với họ như là 
một tấm gương trong việc giáo dục giảng dạy học sinh.

Ư-sin-xki (1824-1870), nhà sư phạm vĩ đại người Nga, tromg toàn 
bộ những công trình giáo .dục học đồ sộ của mình đã dành những phần 
đáng kể để nghiên cứu về tính chất, mục tiêu giáo dục cúa nhà txường, 
về tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường. Đặc biệt 
những quan điểm giáo dục dân chủ, dân tộc và nhân dân của ong rất
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gần gũi - nếu không muốn nói quá lời - với những quan điểm quản lý 
giáo dục được phát triển trong thế kỷ XX.

Không thể không nhắc đến nhà giáo dục-thực dụng chù nghĩa 
nổi tiếng cùa phương Tây, John Dev.'ey (Mỹ, 1859-1952) với những 
còng trình nghiên cứu giáo dục học gây nhiều tranh cãi. Bên cạnh 
những quan điểm thực dụng chủ nghĩa của ông về giáo dục, John 
Dewey đã có những đóng góp để hình thành nên quan niệm về mối 
liên hệ giữa nhà trường và xã hội cũng như nhận định của ông về 
ruột nền giáo dục hướng tới một kết quả cụ thể-dẫu rằng có dấu ấn 
cùa chủ nghĩa thực dụng.

Tuy vậy, cho đến đầu thế XX, vẫn chưa có một công trình nghiên 
cứu độc lập về quản lý giáo dục.

1.1.2. Những công trình chủ yếu về quản lý giảo dục

Như đã trình bày, thực tiễn quản lý giáo dục luôn tồn tại và sôi 
động; nhưng việc tổng kết lý luận về vấn đề này đã đi khá chậm so với 
thực tiễn. Đầu những năm 50 của thế kỷ XX, trong hàng loạt những 
còng trình nghiên cứu có tính hàn lâm của các nhà khoa học Liên Xô 
cù, đã xuất hiện các luận văn tiến sĩ, phó tiến sĩ về những khía cạnh 
khác nhau của quản lý giáo dục. Trong số những công trình đó, có 
những công trình nghiên cứu sâu sắc về "Thanh tra giáo dục", "Kế 
hoạch hoá giáo dục". Năm 1956, lần đầu tiên xuất hiện cuốn "Quản lý 
trưìmg học" (Skolovedenie) của A.Pôpốp, một nhà hoạt động sư phạm 
và quản lý giáo dục của Liên Xô cù. Cuốn sách này, về thực chất, 
không phải là một công trình khoa học về quản lý giáo dục, mà là một 
tập hợp khá hoàn chinh các chì dẫn cho hoạt động thực tiễn của những 
nguời làm công tác quản lý giáo dục, đặc biệt là quản lý trường học. 
Dù mang tính chất của một cuốn "cẩm nang" hay "sổ tay hướng dẫn", 
"Quản lý trường học" cùng ghi dấu ấn như một tài liệu hoàn chỉnh đầu 
tiên về quản lý giáo dục.

Trong quá trình phát triển của giáo dục học Xô viết (cũ), nhiều 
nhà nghiên cứu khoa học giáo dục đã lần lượt cho ra đời những tài liệu 
vừa có tính khoa học, vừa có tính thực tiễn về quản lý hai quá trình sư
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phạm chủ yếu diễn ra trong nhà trường: quản lý quá trình dạy-học \ à 
quản lý quá trình giáo dục. Sự tập trung của nhừng kiến giải đó được 
thể hiện trong các tác phẩm xuất bản vào giữa những những năm 70. 
Đặc biệt Côn-đa-cốp, nhà lý luận và hoạt động thực tiễn xuất sắc cùa 
Liên Xô (cũ) đã dày công nghiên cứu những vấn đề quản lý giáo dục 
và đã đúc kết trong cuốn sách mang tựa đề "Những cơ sở lý luận của 
quản lý trường học" (1983).

Năm 1987, Viện Quản lý và Kinh tế giáo đục thuộc Viện hàn lâm 
sư phạm (Liên Xô cũ) đã tổng kết những thành tựu nghiên cứu về 
quản lý trường học trong nhiều năm trong cuốn "Những cơ sở cùa 
quản lý nội bộ trường học". Cuốn sách đã trình bày những quan điểm 
mới nhất về quản lý giáo dục của các học giả xô viết (cũ) tính đến thời 
điểm đỏ.

Tại các nước phương Tây, việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn 
quản lý giáo dục cũng rất sôi động. Năm 1968, các tác giả Jacob 
w . Getzels, James M. Lipham, Roald F. Campbell đã cho ra đời cuốn 
"Quản lý giáo dục như một quá trình xã hội: Lý thuyết, nghiên cứu, 
thực tiễn" (Educational Administration as a Social Process - Theory, 
Research, Practice). Đây là một trong những công trình đầu tỉôn 
nghiên cứu khá hoàn chỉnh các vấn đề quản lý giáo dục dưới ánh sáng 
của các học thuyết quản lý chung, đặc biệt là thuyết hành vi (quan hệ 
con người) trong quản lý.

UNESCO trong suốt chiều dài lịch sử tồn tại của mình đã tập hợp 
nhiều học giả trên thế giới để nghiên cứu những vấn đề quản lý giáo dực 
trên quy mô toàn cầu cũng như trong phạm vi khu vực hoặc quốc gia. 
Trong serie sách về kế hoạch hoá giáo dục, từ năm 1964 đã xuất hiộn 
tuyển tập "Những khỉa cạnh kinh tế và xã hội cùa kế hoạch hoả giảo 
dục" (Economic and social aspects of educational planning), tập hợp 
những khuynh hướng nghiên cứu khác nhau về một trong những vấn đề 
quan trọng của quản lý giáo dục: kế hoạch hoá giáo dục. Đầu những năm 
90, UNESCO PROAP đã xuất bản cuốn sách có tính cẩm nang về kỹ 
năng quản lý giáo dục mang tựa đề "Kế hoạch hoá và quản lý giảo dục vi 
mô "(Micro-Level Educational Planning and Management).
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Trong những năm cuối của thế kỷ XX, sách báo về quàn lý giáo dục 
đíi xuất hiện rất nhiều. Điển hình là các công trình "Nghề hiệu trưởng - 
một triển vọng thực tiễn được phản ảnh" (The Principalship - A 
Reflective Practice Perspective) của Thomas J. Seriovanni (1991); "Hành 
VI tô chức tronẹ giáo dục" (Organizational Behavior in Education) của 
Robert J. Owens (1995); 'Quan lý giáo dục - Lý thuyết, nghién cứu va 
thực tiễn” (Educational Administration - Theory, Research and Practice) 
cùa Wayne K. H oy, Cecil G. Miskel (1996).

1.1.3. Vấn đề về “cán bộ quản ìỷ giáo dục”: Nhà Quản tỷ và nhà 
Chuyên môn

Tự quản, cai trị hay cộng tác trong quản lý giáo dục?

Một trong những đặc điểm phân biệt cơ sở giáo dục với các tổ 
chức khác đó là: các nhà chuyên môn chiếm tuyệt đại đa số trong các 
thành viên của tổ chức. Điều đó dẫn đến một nét bản chất của việc 
quản lý trong các cơ sở giáo dục, vì các giáo viên - giảng viên, các nhà 
chuyên môn đó, có xu thế tìm kiếm các biện pháp kiểm soát môi 
trường làm việc của chính mình. “Nhà trường là một tổ chức của các 
nhà chuyên môn, và với phong cách làm việc của nhà chuyên môn, họ 
thích quản lý bản thân mình”.

Đã có một thời kỳ vào giữa thế kỷ XX, ở một số quốc gia tiên 
tiến, hầu như người ta không còn tranh luận về việc quản lý nhà 
trường theo kiểu “quan liêu” hay ứng dụng các trào lưu quản lý “hiện 
đại” đương thời (chẳng hạn trào lưu quan hệ cơn nguời), bởi họ cho 
răng, người đứng đầu một cơ sở giáo dục (hiệu trường) phải là người 
liên kết theo phương thức cộng tác với các đồng nghiệp của minh trên 
cơ sở những nguyên lý và quy trình của tính nghề nghiệp chuyên môn 
hiện đại thay vì bằng các biện pháp quản lý đơn thuần. Việc uỷ quyền 
cho các giáo viên chuyên nghiệp và các hiệu trưởng ờ thời kỳ đó đã 
tạo ra một sự ủy quyền tổng quát cho tính chuyên môn. Quan điểm 
thống trị trong thời gia; ì này cho rằng nhà trường có thể được tổ chức 
và quản lý tốt nhờ một nhóm các nhà chuyên môn lành nghề. Từ đó, 
người ta cho ràng, vơi hiệu trường là nhà chuyên môn hàng đầu (con 
chim đầu đàn?), còn việc ra quyết định sẽ được dựa trên phương p’ ap
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tư vấn với sự tham gia của các giáo viên - nhà chuyên môn. Bằng cách 
đó sẽ hình thành nên mô hình quản lý nội bộ trường học.

Trong một thời gian khá dài, mô hình quản lý nhà trường theo 
“tính chuyên môn” khá phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy 
vậy, trước những bước phát triển mới trong thực tiễn cũng như lý luận 
quản lý ở các tổ chức kinh doanh, sản xuất, dịch vụ khác, các cơ quan 
quản lý giáo dục đã phải xem xét lại mô hình “chuyên môn” trong 
quản lý nhà trường. Người ta bắt đầu yêu cầu các hiệu trưởng, các nhà 
quản lý giáo dục phải phát triển những “chiến lược” quản lý đối với 
những trách nhiệm “ngoài tầm” (extra responsibiUiics) đang đặt lên 
các nhà trường cả phổ thông lẫn đại học. Tuy nhiên, do chỗ giáo viên - 
giảng viên là những người có trình độ chuyên môn và kỹ năng dạy hục 
giáo dục, vì vậy họ không thể bị quản lý bằng những thứ bậc tôn ti quá 
cứng nhắc.

Hiệu trưởng: Nhà chuyên môn đầu đàn hay nhà quản lý cao nhắt?

Chúng ta đã biết rằng hầu hết giáo viên - giảng viên thường quá 
đỗi bận bịu với hoạt động chuyên môn của mình, họ khó có thể dành 
thời gian và sức lực để cống hiến vào công việc quản lý. Nhiều hoạt 
động quản lý đã được những người khác làm thay cho họ, đó là các 
vị hiệu trưởng hay những tổ trưởng bộ môn... Điều này chắc sẽ được 
đa phần giáo viên chấp nhận dễ dàng, nếu các vị quàn lý kia cũng 
được đào tạo chuyên môn như họ. May thay, hầu hết các hiệu 
trưởng, chủ nhiệm, tổ trưởng bộ môn thường là những giáo viên - 
giảng viên thành đạt trong nghề dạy học, có tín nhiệm trong chuyên 
môn và đuợc đánh giá cao với tư cách một nhà thực hành được đào 
tạo hoàn chinh. Cho đến giữa những năm 80 cùa thế kỷ XX, nhiều 
nhà nghiên cứu về quản lý giáo dục vẫn khẩn thiết yêu cầu: người 
hiệu truởng trước hết và hơn hết phải là người giáo viên đầu đàn rồi 
hãy là người quản lý hay quản trị.

Một điều rất hiển nhiên là, việc quản lý những nhà chuyên môn 
không thể đơn giản dựa trên những cấu trúc quan liêu, mà phải chấp 
nhận sự tinh thông nghề nghiệp của giáo viên với tư cách là những cá 
thể, như nhóm những nhà chuyên môn trong một thiết chế - tổ chức
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nhất định. Người hiệu trướng, người tổ trưởng, chủ nhiệm bộ môn sẽ 
tạo ra sự tích hợp những nhu cầu của một tổ chức (nhà trường) và nhu 
cầu cùa các “khách hàng” của minh với những kỳ vọng của các giáo 
viên. Họ thường xuyên bị “kẹt” và khó xử giữa các áp lực xung đối 
nhau của tính chuyên môn và tính quan liêu trong hành xừ cóng việc 
quàn lý. Nhiều nhà nghiên cưu đa đề xuất một mô hình *‘Nhà chuyên 
môn trong tư cách nhà quàn lý cao nhất”, bao hàm trong đó vai trò đối 
ngẫu cùa người hiệu trường, vừa là người quàn lý vừa là nhà chuyên 
môn đầu đàn của nhà trường. Với tư cách của người quản lý cao nhất, 
hiệu trường chịu trách nhiệm với các thực thể bên ngoài nhà trường đê 
quàn lý một cách thành công cơ sở giáo dục của mình. Còn với tư 
cách là nhà chuyên môn hàng đầu, họ chịu trách nhiệm lãnh đạo tập 
thể giáo viên - cán bộ giảng dạy trong nhà trường. Và như vậy, người 
hiệu trưởng phải dung hoà vai trò của mình với những hoạt động rộng 
mờ hơn và cũng nặng nề hơn. Họ cùng lúc phải tiến hành việc giám 
sát, kiểm tra, đánh giá đội ngũ chuyên môn, đồng thời với việc lãnh 
đạo tổ chức để đáp ứng những biến đổi bên ngoài phù hợp với đòi hỏi 
cùa các nhà chuyên môn - nhà giáo trong trường.

Thực tiễn hoạt động của các nhà trường - cơ sở giáo dục cho thấy 
có bốn khuynh hướng quản lý nổi lên trong những thập niên 70-80 và 
sau đó là những năm 90 cùa thế kỷ XX như sau.

Thứ nhất, đa phần các vị hiệu trưởng chỉ muốn thực hiện vai trò 
là người lãnh đạo chuyên môn thay vì phải đảm đương cùng lúc hai 
chức năng “lãnh đạo chuyên môn” và “quản trị trưởng”.

Thứ hai, cùng với những cuộc cải cách giáo dục diễn ra trong thời 
kỳ cuối những năm 80 và trong những năm 90 của thế kỷ XX, vai trò 
“nhà quản lý cao nhất” cần phải do người hiệu trường đảm trách, còn 
vai trò “lãnh đạo chuyên môn” có thể giao cho người phó của họ. Tuy 
vậy, ở vấn đề thứ hai này, còn có sự tranh luận cam go giữa những 
nghiên cứu về việc quản lý nhà trường thuộc các bậc học khác nhau. 
Chẳng hạn, đối với nhà trường bậc tiểu học, nhiều nhà nghiên cứu vẫn 
muốn người hiệu trưởng phải đóng vai trò “lãnh đạo chuyên môn”, 
còn việc quản lý có thể phân cấp, ủy quyền cho những người phó. 
Nhung đối với bậc học cao hơn, nhất là tại các cơ sở đào tạo nghề
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nghiệp hoặc các trường đại học, các nhà nghiên cứu cho ràng cần 
tăng thêm cán bộ cao cấp có trình độ quản lý kinh doanh vì xu thế 
cùa các cơ sờ đào tạo này ngày một gắn liền đào tạo-nghiên cứu 
khoa học với sản xuất kinh doanh. Mặc dù vậy, nhiệm vụ đào tạo, 
nhiệm vụ nghiên cứu khoa học là trọng tâm của các nhà trường, vì 
vậy định hướng “sư phạm”, “chuyên môn” trong quản lý giáo dục 
vẫn phải giữ vai trò chủ đạo.

Thứ ba , các nhà trường cần xây dựng những mô hình quản lý có 
tính mềm dẻo, linh hoạt hơn. Người giáo viên cần có cơ hội tương tác 
nhiều hơn với người đứng đầu nhà trường. Vì vậy, mô hình quản lý 
“hợp tác”, “cộng tác” cần được hỉnh thành và phát triển mạnh hơn 
nữa, trên cơ sở tính năng động và sáng tạo của người hiệu trưởng phái 
được tăng cường. Nhờ đó người hiệu trưởng vẫn có thể đảm đương 
vai trò “ người lãnh đạo chuyên môn” và “người quản lý cao nhất”

Thứ tư, mô hình nhà trường tự quản (self-managing school) đang 
là một bước đột phá từ giữa những năm 90 của thế kỷ XX đến nay. 
Mô hình này đòi hỏi những người lãnh đạo nhà trường phải hình thành 
và chia sẻ với các thành viên “tầm nhìn” của họ đối với nhà trường. 
Đồng thời họ phải uỷ quyền ra quyết định cho các thành viên hay các 
nhóm về những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của họ. Nhờ việc 
tăng cường sự ủy quyền, người hiệu trưởng có thể có đủ thời gian để 
thực hiện vai trò lãnh đạo chuyên môn của mình.

1.2. Những tiền đề khi xây dựng một mô hình lý luận quản lý giáo dục

1.2.1. Quản ỉỷ là một động từ chứ không phải là một danh từ

Một trong những rào cản đáng kể nhất của việc đồng hoá có hiệu 
nghiệm các khái niệm và hành vi quản lý vào các tổ chức giáo dục là 
quan niệm tồn tại dai dẳng bấy lâu nay cho rằng quản lý chi liên 
quan đến một nhóm cán bộ “quyền cao chức trọng” (công việc cùa 
một nhóm người) trong tổ chức mà thôi. Điều đó có liên quan đến vị 
thế và quyền lực. cần  có một chuyển biến quan trọng trong nhận thức 
về quản lý. Phải xem quản lý là hoạt động lôi cuốn tất cả các thành 
viên trong nhà trường cùng tham gia, từ cán bộ có địa vị cao, cho đến 
tập thể đội ngũ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường, thậm
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chí cả học sinh, sinh viên nữa. Quàn lý có nghĩa là tiến hành một 
cóng việc, là làm cho một sự kiện này sinh, là quá trình lôi cuốn tất 
ca mọi người vào hoạt động của họ trong tổ chức. Quản !ý là hoạt 
động chung của toàn bộ tổ chức.

Quá trình quản lý diễn ra trong mọi tình huống khi con người ta 
tụ tập lại cùng nhau để hoạt động vì mục đích chung, đế đạt được kết 
quả đã cùng nhau thoả thuận. Có thề có những cách hiểu về quản lý 
khác nhau trong những tổ chức khác nhau, nhưng điều đó chỉ phản 
ánh sự khác biệt giữa các tổ chức về khía cạnh quy mô, công nghệ, đội 
ngũ và kết quà hoạt động mà thôi. Sự khác biệt dù có sâu xa về giá trị 
và mục đích hoạt động của các tổ chức khác nhau không làm lu mờ 
quan niệm về quản lý như đã trình bày.

1.2.2. Quản lý là một khái niệm cỏ tính tình huống cụ thể

Luận chứng mà chúng ta đưa ra là không tồn tại “một cách tốt 
nhất” để quản lý. Quản lý không hề có nghĩa tuyệt đối, phổ quát khi 
chúng ta áp dụng cách thức quản lý vào những bối cảnh cụ thể. Quản 
lý chi có ý nghĩa nếu nó được biến thái trong mỗi tình huống cụ thể và 
khái niệm quản lý chi có giá trị nếu nó được quan niệm theo mỗi tình 
huống cụ thể mà thôi.

1.2.3. Quản tý là một quá trình đòi hỏi sự chấp nhận, tích hợp và 
đồng hoá

“Cẩm nang” hay quy tác chung nhất cùa quản lý chỉ tồn tại dưới 
dạng tất yếu hay trừu tượng như là kết quả của việc trình bày thực tiễn 
hiệu nghiệm hay việc ứng dụng các mô hình lý thuyết. Còn quá trình 
quản lý một cách hiệu nghiệm là kết quả của việc học hỏi lý luận và 
thực tiễn đã được mô tả và áp dụng chúng vào tình huống cụ thể khiến 
chúng phù hợp với mỗi bối cảnh riêng. Quá trình đó chính là sự chấp 
nhận, tức là chiếm lĩnh thực tiễn; còn sự tích hợp được hiểu theo nghĩa 
của sự tổng hợp, kết hợp các mô hình và thủ tục. Trình tự tích hợp từ 
các tổ chức khác để ứng dụng vào tổ chức cùa mình và sự đồng hoá 
được hiểu là biến đổi, điều chinh, làm cho phù hợp các hoạt động thực 
tiền khác nhau nhàm đáp ứng nhu càu của bối cảnh cụ thể.
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1.2.4. Mục đích và giá trị của nhà quản lý

Để trở thành nhà quản lý cần học cách tham gia vào các cuộc 
tranh luận về mục đích và giá trị. Quản lý luôn cỏ tính mục đích, 
nghĩa là hoạt động này luôn hướng tới việc đạt được kết quả. Sự tồn 
tại của kết quả liên quan tới một tập hợp các giá trị cả về bản chất cùa 
kết quả và ý nghĩa của kết quả (nhờ có ý nghĩa đó mà tổ chức mới cố 
gắng đạt được kết quả như vậy). Để trờ thành một người quản lý hiệu 
nghiệm, cần phải hình thành, phát triển năng lực hiểu biết bản chất của 
kết quả và liên hệ chúng với hệ thống các giá trị thích hợp. Quản lý 
không và không thể là “trung tính” về giá trị và kết quả.

1.2.5. Học quản lý  là m ột quá trình tìm tòi/gọi m ở (heuristic process)

Người ta học để trở thành người quản lý hiệu nghiệm chi băng 
cách thực hiện, trải nghiệm hoạt động quản lý. Sự tương tác giữa lý 
luận và thực tiễn là yếu tố quyết định cho phép con người thông báo 
và mở rộng ảnh hưởng đến người khác. Tuy vậy, quản lý hiệu nghiệm 
cũng là vấn đề về các mối quan hệ trong một tổ chức, nơi đó nhừng 
sai lầm được chấp nhận như là cơ hội để tăng cường và phát triển. 
Những tổ chức nào coi sai lầm là thất bại sẽ là những tổ chức không 
thể tăng trưởng và phát triển được.

1.2.6. Quản lý được thể hiện trong hành vi của người quản lý

Nếu quản lý là hành động thì tiêu chuẩn tối hậu đối với tính hiệu 
nghiệm là phạm vi mà các kết quả đạt được vươn tới và các dự tính 
được chuyển đổi thành những biến đổi quan sát được. Trong những tổ 
chức phức tạp, một số lượng lớn chiếm đa số các kết quả quản lý sẽ 
được biểu hiện dưới dạng những mối quan hệ và tác động cùa những 
quan hệ đó phải được chấp nhận như là “trọng tài” duy nhất, quan 
trọng nhất của tính hiệu nghiệm. Người quản lý hiệu nghiệm phải có 
khả năng tiếp cận và xử lý hàng loạt những tình huống và vấn đề phức 
tạp. Quản lý sự căng thẳng, đối đầu giữa lý thuyết và thực tiễn, giữa 
giá trị và thủ đoạn và tính phức tạp cao độ của các quan hệ xã hội là 
nền tảng đổi với quá trình quản lý. Điều đó đòi hỏi kỹ năng phân tích, 
kỳ năng xác định ưu tiên và kỹ năng giao tiếp.
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/. 2. "■ Quán lý lôi cuốn sự biến đổi

John Henry Newman cho ràng “để trở thành hoàn hảo thì phải 
thưèng xuyên biến đổi” . Sự quàn lý hiệu nghiệm đòi hỏi một quá trình 
của ìự đáp ứng được duy trì đối với những yêu càu, đòi hỏi cùa cá 
nhâr và của môi trường. Những càng thảng hay đổi đầu thường xảy ra 
trong các thiết chế giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi, đổi mới phát 
sinh từ sự áp đặt nhừng biến đổi và do sự thất bại của việc chấp nhận 
nhu :ầu có khả năng biến đổi. thay vì người ta phải cố gắng quản lý sự 
biến đổi.

1.3. Các yếu tố cấu thành lý thuyết quản lý giáo dục

Để “định nghĩa” quản lý giáo dục - một hoạt động thực tiễn tồn 
tại khách quan, thậm chí rất đỗi hiển nhiên, các nhà lý luận cho ràng 
có í. nhất ba thành tố sau đây phải làm sáng tỏ: (i) Việc định danh 
“quải lý giáo dụd; (ii) “Phả hệ” hay quá trình hình thành “quản lý giáo 
dục’,' và (iii) Nội dung của quản lý giáo dục-

1.3.J. Định danh quản lý giáo dục

Định danh quản lý giáo dục là trả lời được câu hỏi “Quản lý giáo 
dục à gì?”.

Giáo dục là một dạng hoạt động đặc biệt có nguồn gốc từ xà hội. 
Bàn chất của hoạt động giáo dục là quá trình truyền đạt và lĩnh hội 
kinh nghiệm lịch sử - xã hội cùa các thế hệ loài người, nhờ có giáo 
dục nà các thế hệ nối tiếp nhau phát triển, tinh hoa văn hoá dân tộc, 
nhâr loại được kế thừa, bổ sung, hoàn thiện và trên cơ sở đó không 
ngừrg phát triển.

Trong Việt ngữ, quản lý giáo dục được hiểu như việc thực hiện 
đầy lủ các chức năng kế hoạch hoá, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra trên 
toàn bộ các hoạt động giáo dục và tất nhiên cả những cấu phần tài 
chím và vật chất của các hoạt động đó nữa. Do đó, quản lý giáo dục 
là qiả trình thực hiện có định hướng và hợp quy luật các chức năng 
kê bạch hóa, to chức, chi đạo và kiểm tra nhằm đạt tới mục tiêu giáo
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dục đã đề ra. Hoặc, “Quản lý giáo dục là quá trình đạt tới mục tíêi 
trên cơ sở thực hiện có ỷ  thức và hợp quy luật các chức năng kế hoợci 
hóa, tổ chức, chỉ đạo và kiếm tra

Quản lý giáo dục là gì, cũng đã được các nhà lý luận và quàn h 
thực tiễn đưa ra một số định nghĩa dưới các góc độ khác nhau:

Theo tác giả Phạm Minh Hạc: “Quản lý nhà trường hay nói rộng 
ra là quản lý giáo dục là quản lý hoạt động dạy và học nhằm đưa nhi 
trường từ trạng thái này sang trạng thái khác và dần đạt tới mục tiêi 
giáo dục đã xác định” (Phạm Minh Hạc, Một so van đề về giáo dục VI 
khoa học giáo dục, 1986, Tr.61, NXB Giáo dục).

Các nhà quản lý giáo dục thực tiễn còn quan niệm: Quản lý g.iáỉ 
dục theo nghĩa tổng quan là hoạt động điều hành, phối hợp các lục 
lượng xã hội nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo thế hệ trẻ theo yêu tCầí 
phát triển xã hội. Ngày nay, với sứ mệnh phát triển giáo dục thưởng 
xuyên, công tác giáo dục không chi giới hạn ở thế hệ trẻ mà còn rộng 
ra cho mọi người; tuy nhiên trọng tâm vẫn là giáo dục thế hệ trẻ icbo 
nên quản lý giáo dục được hiểu là sự điều hành hệ thống giáo «dục 
quốc dân, các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo tác giả Nguyễn Ngọc Quang: “Quản lý giáo dục là hệ thiổr.g 
những tác động có mục đích, cỏ kế hoạch, hợp quy luật cùa chủ thể 
quản lý nhằm làm cho hệ vận hành theo đường lối và nguyên lý giáo 
dục của Đảng, thực hiện được các tính chất của nhà trường xâ hội chủ 
nghĩa Việt Nam, mà tiêu điểm hội tụ là quá trình dạy học - giáo dục 
thế hệ trẻ, đưa hệ giáo dục tới mục tiêu dự kiến, tiến lên trạng thái mới 
về chất” (Nguyễn Nguyên Quang, Những khải niệm cơ bản về lý l!.uận 
quản lý giáo dục, Trường Cán bộ quản lý giáo dục Trung ương I„ Hà 
Nội, 1989, Tr. 31).

Trong thực tế, Quản lý giáo dục là quả trình tác động cỏ kế 
hoạch, có tổ chức của các cơ quan QLGD các cấp tới các thàn.h tổ 
của quả trình dạy học - giảo dục nhằm làm cho hệ giáo dục vận hiành 
có hiệu quả và đạt tới mục tiều giáo dục nhà nước để ra.

Như vậy, quan niệm về quản lý giáo dục có thể có những (cách 
diễn đạt khác nhau, song trong mỗi cách định nghĩa đều đề cập tớii các
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yếu :ố cơ bàn: Chù thể quàn lý giáo dục; khách thổ quản lý giáo dục, 
mục tiêu quản lý giáo dục, ngoài ra còn phải kể tới cách thức (phương 
pháp quản lý giáo dục) và công cụ (hệ thống văn bản quy phạm pháp 
luật) quản lý giáo dục.

Sự đúc kết thực tiễn điều hành công tác giáo dục và đào tạo tại 
các nhà trường và phát triển hệ thống giáo dục quốc dân trên cơ sở 
giáo dục học, điều khiển học, lý luận quản lý kinh tế - xã hội và một 
số kl oa học khác hình thành nên lý luận quản lý giáo dục.

ĩheo tác giả Bush T. (trong tác phâm Theories o f Education 
ManJgement, PCP, London, 1995): “Quàn lý giáo dục, một cách khái 
quát là sự tác động có tồ chức và hướng đích cùa chủ thể quản lý 
giáo dục tới đổi tượng quản lý giáo dục theo cách sử dụng các nguồn 
lực càng có hiệu quả càng tốt nhằm đạt mục tiêu để ra

Trong tiếng Anh, nghĩa của thuật ngữ quàn lý giáo dục có phức 
tạp hơn, bởi có hai từ “đồng nghĩa” đối với hai vùng: nơi mà người 
Mỹ người Úc hiểu là quản lý thì họ dùng từ “administration”, còn 
ngưci Anh lại dùng tò “managementCòn chuyển ngữ sang tiếng 
Việt các tác giả Việt Nam gọi “manangemnet” là quản lý, gọi 
“adninistration” là quản trị. Vậy giữa quản lý và quản trị, giữa lãnh 
đạo 'à  quản lý khác nhau như thế nào?

■Vest-Bumham vào năm 1992 tiếp thu ý tưởng của Torrington và 
Weifhtman nêu lên năm 1989, khi phân biệt rằng:

(i) Lãnh đạo là hoạt động liên quan đến việc xác định giá trị, tầm 
nhìn sứ mệnh cùa tổ chức; còn

tii) Quản lý là hoạt động liên quan đến việc thực hiện kế hoạch, tổ 
chức nhân sự . . trong khi đó

(iii) Quản trị liên quan đến những vấn đề tác nghiệp cụ thể, chi tiết.

1.3.2 “Phả hệ” của quản lý giáo dục

Chi nghiên cứư “phả hệ” của các quan điểm hay lý luận quản lý 
giáo iục cần lưu ý một vấn đề về sự “phân kỳ” hay “ ranh giới” giữa

I đai học q u ố c  g ia  ha nội 
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các lý thuyết nhiều khi rất “giả tạo”, không phản ánh đúng hiện thực 
bời tính đan xen, hay chính xác hơn tính đa dạng của các cấu trúc 
cũng như tổ chức của nền giáo dục quốc dân khiến cùng lúc có thế 
hiện diện các lý thuyết hay mô hình quản lý giáo dục khác biệt nhau.

Như vậy, “phả hệ” của quản lý giáo dục có thể xem như một sự 
“căng thẳng” liên tục, kéo dài giữa một bên là các bối cảnh (chính trị, 
kinh tế, xã hội) hay môi trường hoạt động của nhà trường, các chiến 
lược quản lý và hành vi chấp nhận được để đáp ứng với bối cảnh đỏ, 
và một bên là những dẫn giải về các luận cứ cho việc sừ dụng nhừng 
chiến lược và hành vi quản lý tương ứng. Do đó vai trò của lý thuyết 
quản lý giáo dục có thể được xem như: (i) làm sáng tỏ những giá trị 
tiềm ẩn; (ii) dự báo những kết quả; (iii) tạo điều kiện cho các phân tích 
so sánh.

Như vậy, sự phát triển của các quan điểm lý luận về quản lý giáo 
dục được xem như sự chuyển dịch đều đặn, tuần tự từ những quan 
điểm “khoa học”, “thực chứng” đến những quan điểm về giá trị và 
tính khách quan tiến đến sự tích hợp các quan điểm và việc sử dụng 
một lý thuyết nền tảng là quá trình tương tác để tăng cường hiểu biết 
và thực hành có hiệu quả.

Bảng 1.1. Phả hệ của quản lý giáo dục

Thời kỳ Đặc trưng của hộ thóng 
giáo dục

Chủ điổm quản lý Quan điểm lý luận

Thập kỷ 
1950

Trạng thái ỏn định, 
bèn vững

Kỉẻm tra 
chuyên môn,

Mô hình phụ thuộc

Quản íý khoa học, 
định chuản. Kinh 
nghiệm, Lý thuyết 
vai trò

Thập kỷ 
1960

Táỉ tỏ chức toàn diện

Tâng trưởng

Đổi mới chương trình

Dân chủ, Chủ nghĩa 
quan liôu cố sự 
ỉham gia

Các tổ chức như 
những hệ thống 

xã hội

Đầu không khỉ 
tổ chức
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Thập<ỷ

1970

Giảm kết nối chặt 

(falling rolls)

Trách nhiệm 

(accountability)

Quản lý theo 

mục tiêu

Hệ thống

Cạnh tranh

Thuyết khách quan 

Nghiên cừu liên ngành 

Thuyết tỉnh huống 

Kinh tế học giáo dục

Thậpkỷ 

1980

Sự biến đổi 

Tính hiệu nghiệm 

Cải thiện nhà trường 

Sự xuất sắc

Tích hợp

Thập <ỷ

1990

Khó khăn kinh tế 

Kiểm tra trung ương 

Tự trị thể chế

Chất lượng, 

sự lânh đạo

Tinh thần lặp nghiệp

Lý thuyết nền tảng

hình 1.1 dưới đây sẽ cho chúng ta một hình ảnh trực quan về quá 
trình arơng tác trong quản lý giáo dục

Hỉnh 1.1. Quá trình tirơng tác trong quản lý giáo dục 

LÝ THUYẾT

CHỦ THÊ KHÁCH THỂ

THỰC TIỄN

Nối quan hệ của các “biến” trong Hình 1.1 có thể xem như một 
cấu hnh trong đó được cho là thích hợp nhất trong những hoàn cảnh 
cụ thí, ở những thời điểm cụ thể. Việc quyết định về tính thích hợp 
của CÍC quan hệ đó sẽ được quy định nhờ mức độ nhất quán của chúng 
với CÍC giá trị được biểu hiện. Nhiều nhà nghiên cứu về quản lý giáo 
dục mu Hughes (1985), Bottery (1992), Evans và Lakomski (1991)
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đã bàn luận về các quá trình tích hợp và động trong quản lý giáo dục. 
Họ cùng có chung quan điểm cho rằng các lý thuyết sẽ “cạnh tranh” 
nhau, chúng được áp dụng, được kiểm chứng, xem xét lại và rồi sẽ 
được sửa đổi. Quá trình này diễn ra trong sự tiếp nhận, tích hợp, đồng 
hoá hoặc đào thải và là một yếu tố quyết định sự phát triển của quản lý 
giáo dục với tư cách một chuyên ngành khoa học- như chúng tôi đã 
khẳng định một đặc điểm của khoa học giáo dục là “tính phát triển” 
của nó.

Cách tiếp cận này được thực hiện rộng rãi trong hàng loạt công 
trình nghiên cứu xuất bản vào những năm 1980. Tony Bush (1986) dã 
đề xuất một mô hình rất tường minh về sự tích hợp và đồng hoá để 
hình thành hàng loạt các mô hình lý luận quản lý giáo dục nhằm làm 
sáng tỏ, dự báo và phân tích các hiện tượng quản lý giáo dục.

Một trong những thí dụ về quá trình tương tác trong quản lý giáo 
dục là sự xây dựng khái niệm “nhà trường tự quản lý”, do Caldwell và 
Spinks (1988) khởi xướng. Beare và các tác giả khác vào năm 1989 
luận chứng rằng mô hình của họ về quản lý hiệu nghiệm đi theo một 
quá trình hiển thị, cụ thể là:

1. Xác định nhu cầu về các hoạt động phát triển liên quan đến 
quản lý nguồn lực một cách hiệu nghiệm,

2. Nghiên cứu thực tiễn tốt đã được nhận biết,

3. Phát triển một mô hình khi tổng hợp thực tiễn nói trên,

4. ứ ng  dụng, nhân rộng mô hình,

5. Thu thập thông tin phản hồi, đánh giá và phân tích so sánh,

6. Xem xét lại và mở rộng mô hình.

Như vậy, để hình thành một lý thuyết, một mô hình quản lý giáo 
dục, tất phải có sự cộng tác chặt chẽ và có tính xây dựng giữa nhà lý 
luận và nhà thực tiễn.

Khái niệm về một lý thuyết nền tảng là hữu ích trong việc xác 
định các đặc trưng của quá trình có tính “phản thân” này và nó sẽ tạo 
nên một cuộc đối thoại “gay cấn” giừa lý thuyết và thực tiễn, khái
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niệm đó sẽ được kiểm chứng đối chiếu vứi những nghiên cứu mang 
tính phương pháp luận và nó làm lộ rõ những giá trị bẩm nhiên của sự 
kiện quản lý giáo dục. Quá trình này sẽ nối liền đòi hỏi cùa những nhà 
thực tiễn đối với chiến lược thực hành và nhu cầu kiểm chứng, xác 
nhận sự tin cậy của các mô hình lý luận.

Một trong những nhân tố chủ chốt trong việc xác định cach tiếp 
cận đến các vấn đề, chẳng hạn như bản chất của iãnh đạo - sẽ là quan 
niệm được hình thành từ phả hệ hàn lâm cùa quản lý RÌáo dục. Cách 
tiếp cận đó có thể được xem như một “ấn phẩm đa ngôn ngữ” của 
hàng loạt các bộ môn khoa học hàn lâm như lý thuyết chính trị và 
khoa học, xã hội học, tâm lý học tồ chức, kinh tế học, triết học cũng 
như thực tiễn kinh doanh, sàn xuất. Phụ thêm vào sự tổng hợp này cần 
phải có những quan điểm về bản chất và mục đích của giáo dục, sự 
cạnh tranh giữa các mô hình mô tả/phân tích và các mô hình triển 
vọng/định chuẩn.

1.3.3. Tính liên ngành của quản lý giáo dục

Dưới đây chúng ta sẽ xem xét các ngành khoa học và thực tiễn 
đóng góp như thế nào vào việc hình thành lý luận quản lý giáo dục.

(i) Lý thuyết chính trị và các khoa học là những “người cống 
hiến” chính yếu vào kho tàng lý luận quản lý giáo dục đáng kể nhất 
vào lĩnh vực hoạch định chính sách; trong việc nghiên cứu các quan 
hệ và động thái theo sự phát sinh và tính liên tục của chính sách ờ tầng 
bậc quốc gia đến cấp độ địa phương, cũng như tác động lên các thiết 
chế giáo dục, các mối quan hệ với các bên tham gia vào hoạt động 
giáo dục như công đoàn, Ban đại điện cha mẹ học sinh... một cống 
hiến đáng kể khác hiện diện trong các nghiên cứu về chính trị - vi mô, 
làm bộc lộ những ảnh hưởng, những tranh chấp và liên minh ở cấp độ 
thiết chế giáo dục.

(ii) Xã hội học là một thành tố trong sự tiến hoá của lý luận và 
thực tiễn quản lý giáo dục nổi bật nhất ở lĩnh vực lý luận tổ chức. 
Nghiên cứu của thuyết quan liêu từ lâu đã là tâm điểm để hiểu các nhà 
trường - cả phổ thông lẫn đại học - đã và đang vận hành ra sao. Những
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ảnh hưởng tương tự cũng tìm thấy ở cách tiếp cận quan hệ con người 
và phân tích hệ thống về đời sống tổ chức. Những quan điểm này đà 
cho biết những kiến giải về thiết kế và cấu trúc tổ chức, về tác động 
của sự phân tầng xã hội lên quan điểm về bản chất của trạng thái nghề 
nghiệp. Xã hội học cũng đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển của 
các phương pháp nghiên cứu quản lý giáo dục.

(iii) Tâm lý học tổ chức đã cung cấp nhiều lý thuyết “có tính thực 
hành” về quản lý nói chung và quản lý giáo dục nói riêng. Làm việc 
theo nhóm - đội, động cơ và các quan hệ xã hội đã thấm nhuần sâu sắc 
vào các hoạt động thực tiễn. Tương tự, những nghiên cứu về tri giác - 
nhận thức và hành vi đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động của nhầ 
trường. Rất nhiều những vấn đề xung quanh việc đánh giá giáo viên, 
quản lý lớp học, quan hệ giữa họp hành và ra quyết định có những gắn 
bó mật thiết với tâm lý học tổ chức.

(iv) Việc áp dụng lý thuyết kinh tế vào quản lý các thiết chế giáo 
dục còn khá là khiêm tổn. Những nghiên cứu quan trọng nhất đã được 
tiến hành ở tầng bậc vĩ mô để giải quyết những vấn đề cung cầu hay 
tính toán chi phí., còn ở cấp độ nhà trường mới động chạm đến những 
vấn đề như lập ngân sách hay các thủ tục kế toán. Còn một phần việc 
lớn đang phải làm, đó là việc hiểu biết sâu sắc hơn về kinh tế học thị 
trường trong bối cảnh của các thiết chế giáo dục.

(v) Chỉ vài năm gần đây, triết học mới nổi lên như một thành 
phần đóng góp vào việc đánh giá các hoạt động quản lý giáo dục. Có 
hai khía cạnh tác động chỉnh của triết học đối với quản lý giáo dục: 
trước hết, đó là cung cấp những văn cảnh có tính khái niệm trong cuộc 
luận chiến giữa tính duy lý và tính thực chứng, và cuộc tranh luận giữa 
tính khách quan và tính hiện tượng như những vấn đề có quan hệ đến 
bản chất của những thuyết giải về tổ chức. Cuộc luận chiến này đứng ở 
tâm điểm cùa việc giải thích có màu sắc triết học và có thể là đặc trưng 
cho sự tương phản, đối chọi giữa tính kinh nghiệm chủ nghĩa, tính chù 
quan với sự giải thích lô gic về thế giới và ứng xử của cá thể - với tư 
cách là cơ sở của sự hiểu biết. Thứ hai, triết học đang làm tăng lên sự 
nhận thức rõ ràng về những vấn đề xung quanh những cuộc thảo luận
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sôi nổi về giá trị và những vấn đề cấp bách về phương diện đạo đức 
dang làm nền tảng cho những hành vi quản lý trong nhà trường.

(vi) Thực tiễn công nghiệp và thương mại là một nguồn quan trọng 
trong lý luận và thực tiễn quản lý giáo dục, nhưng cũng là những chủ đề 
hàn cãi và còn để ngỏ. Tuv rằng cuộc luận chiến về bán chất của quản 
ly giáo dục xuất phát từ một chuyên ngành khoa học đang được hình 
thành, nhưng đa phần các cuộc thảo lụân về thực tiễn nhà trường lại 
Xuất phát từ các nguồn công nghiệp và thương mại, cụ thể là:

Xác định mục tiêu (Drucker, 1992)

Động cơ (Herzberg, 1968)

Chất lượng toàn diện (Deming, 1986)

Đội công tác (Belbin, 1981)

Lãnh đạo (Adair, 1973)

Học tập quản lý (Kolb, 1983)

Quan hệ liên nhân cách (Beare, 1989, Hàrris , 1978)

(vii) Công bằng mà nói, có những lĩnh vực của quản lý giáo dục 
chi được các nhà giáo dục động chạm tới, đó chính là quản lý chương 
trình (curriculum management), đây là lãnh địa “chuyên biệt” của giáo 
dục mà các chuyên gia quàn lý công nghiệp hay thương mại không 
dính líu tới.

1.4. Sự khác biệt giữa lý luận quản lý giáo dục với các lĩnh vực khác

1.4.1. Sự khác biệt cùa quản lý giáo dục với quản lý kinh tế-xã hội

Khi nghiên cứu lý luận quản lý giáo dục, chúng ta cần lưu ý đến 
sự khác biệt giữa việc quản lý một cơ sờ giáo dục với việc quản lý 
những tổ chức khác. Chính những khác biệt đó là nhu cầu tất yếu để 
hình thành nên “khoa học quản lý giáo dục”.

(1). Trước hết, các mục đích cụ thể, tường minh, lượng hoá của
các thiết chế giáo dục - cũng như của nhiều tổ chức dịch vụ khác - rất 
khó xác định rõ ràng so với việc xác định mục đích của các cơ sờ sản
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xuất, kinh doanh. Thật khó mà có được những “định chuẩn” ành 
mạch - dứt khoát đối với hoạt động giáo dục khi so sánh với các hoạt 
động sản xuất kinh doanh. Chẳng hạn như phải đạt lợi nhuận cao nhất, 
phải có số lượng sản phẩm nhiều nhất, phải đảm bảo sự đa dạng tối đa 
của sản phẩm hàng hoá, thương vụ.... Các cơ sở giáo dục có sứ mệnh 
cao cả là phát triển năng lực của mỗi cá nhân, hình thành cho con 
người những giá trị và niềm tin, chăm sóc giáo dục trẻ em và tkanh 
thiếu niên theo các giai đoạn kế tiếp nhau trong những chuỗi dài Igày 
nọ sang ngày kia, chuẩn bị cho học sinh, sinh viên có thể bước vào 
giai đoạn học tập tiếp theo, hay bước vào cuộc sống với công việc 
phải hoàn thành và có lẽ còn phải đón chờ cả sự thất nghiệp nữa. 
Những mục tiêu cao cả này quả là đầy tham vọng, thậm chí còn chứa 
những mâu thuẫn xung đột. Người giáo viên được kỳ vọng phii là 
những “công nhân xã hội”, người trông coi chăm sóc và tựa như lí cha 
mẹ trẻ em cũng như khi họ phát triển khả năng học tập của các em 
vậy. Việc sắp xếp thứ tự ưu tiên của cả một tập hợp phức tạp các mục 
tiêu như vậy cũng đầy rẫy khó khăn.

(2). Trong giáo dục, rất khó đo lường, đánh giá việc đạt tược 
các mục đích. Trong các tổ chức sản xuất kinh doanh, việc đánl giá 
này rất khả dĩ. Chẳng hạn trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, co thể 
dễ dàng đo lường mức độ đạt được mục tiêu thông qua những chi tiêu 
tài chính, doanh số bán hàng, lợi nhuận thu được, lãi suất cổ tức tăng 
lên... Trong các trường học có khá nhiều nhân tổ cản trở việc đám giá 
trực tiếp thành tựu hay mức độ đạt được mục tiêu. Hầu như bắt kỳ 
đánh giá nào cũng phải là đánh giá dài hạn khi tính đến một chu rình 
giáo dục đào tạo rất dài hơi - ít ra là 5 năm đổi với bậc tiểu học, 9 năm 
đối với trung học cơ sở, 12 năm đối với trung học phổ thông hoặc 4-6 
năm nữa đối với những thanh niên trải qua bậc đại học, cao đảig... 

Trong một số khía cạnh, hầu như khó có thể đánh giá mức độ đạt dược 
mục đích. Vậy làm thế nào chúng ta đo lường được sự thích hợp hay 
đã đủ đầy của việc xã hội hoá nhân cách trẻ em, thanh thiếu niêr sau 
khi chúng đã trải qua một chu kỳ giáo dục - đào tạo nhất định, ìoặc 
đánh giá thế nào về sự “phát triển” nhân cách của các em? Tất rhiên 
cũng có thể đánh giá được kết quả của kỳ thi quốc gia hay trắc ngiiệm 
về đọc viết và tính toán. Nhưng sẽ là sai lầm tai hại nếu chúng ta cừng
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lại ở những đánh giá đó mà không tính đến những tiêu chí rất khó diễn 
giải, rất khó đo đạc khi xem xét một cơ sở giáo dục dã đạt được mục 
đích hay chưa. Việc thiếu vắng những căn cứ chấp nhận được trong 
việc đánh giá sẽ tạo nên những khó khăn nghiêm trọng trong quàn lý. 
“Khi nhải đối diện với những mục tiêu không tườnẹ minh, những 
chức năng đôi lúc mâu thuần nhau, nhà trường sẽ gặp phải những rắc 
rối lớn trong ouàn lý. Thiếu những mục tiêu tường minh và phù hợp 
thì không thê có được những căn cứ để quyết định phân bổ nguồn lực, 
khiến mọi việc đều trở thành những cuộc tranh cãi liên miên về mức 
độ ưu tiên. Không có những phép đo rõ ràng về thành tựu thì không 
thể có cách thức rõ ràng để đánh giá sự tiến bộ của mồi thành viên hay 
cùa một cơ sở giáo dục. Tất cà sẽ chỉ là những phán đoán chủ quan, có 
tính chất cá nhân.

(3). Sự hiện diện của trẻ em, thanh thiếu niên như là tâm điểm 
cùa các cơ sở giáo dục - đào tạo cũng góp phần vào sự “mơ hồ”, 
không rõ ràng nói trên. Học sinh và sinh viên có thể được coi là 
“khách hàng” hay “đầu ra” của trường học phổ thông hay trường đại 
học. Với tư cách là “khách hàng”, các em có một số đặc điểm thống 
nhất sẽ phân tích sau này. Với tư cách là người tham gia vào “quá 
trình sản xuất”, trẻ em và thanh niên khác rất xa với những “nguyên 
liệu thô” trong các ngành sản xuất, kinh doanh. Trẻ em, thanh niên 
không thể bị “xử lý”, “lập trình” hoặc “chế tác”. Quá trình học tập 
được xây dựng trên mối quan hệ nhân cách với tất cả những đặc điểm 
phong cách cá nhân trong suy nghĩ, ứng xử và không tiên đoán trước 
được. Hiển nhiên, nhân tố con người trong quá trình giáo dục đào tạo 
làm tăng thêm khó khăn trong việc đo lường đánh giá như đã thảo 
luận ở phần trên.

(4). Người quản lý và người giáo viên ở trường phổ thông (và ở 
mức độ nhẹ hom, nếu xét đến các trường đại học) đều có chung một 
căn bản chuyên nghiệp, với những giá trị được chia sẻ, được đào tạo 
và có những kinh nghiệm không khác nhau bao xa. Với tư cách là 
những nhà chuyên môn, người giáo viên đòi hỏi có một mức độ tự chủ 
(nếu không muốn nói là tự trị) trong lớp học. Bản chất của mối quan 
hệ với lớp học hoặc nhóm học sinh là sự không tuân thủ tuyệt đối
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những quy chế đóng, hoặc sự thanh sát cứng nhắc. Hơn nữa, giáo viên
- nhà chuyên môn phải tham gia vào quá trình ra quyết định của 
trường học (phổ thông hay đại học) bời lẽ sự cam kết của họ trong 
việc thực hiện các quyết định đó là rất quan trọng, nếu chúng ta coi 
quá trình giáo dục - đào tạo là nghiêm túc chứ không phải chỉ là 
những “nghi thức” rỗng tuếch, những quá trình phải hoàn tất “cho 
xong việc”.

(5). Mối quan hệ “khách hàng” giữa giáo viên với học sinh, giữa 
giảng viên với sinh viên có nhiều điểm khu biệt so với mối quan hệ 
nhà chuyên môn-khách hàng ở những lĩnh vực hoại động khác. Trước 
hết, giáo viên có sự giao tiếp thường kỳ và rộng mở với học sinh; 
thường tiếp xúc với nhau nhiều lần mỗi tuần trong suốt nhiều nãni 
học. Thứ nữa, học sinh - sinh viên có rất ít cơ hội “lựa chọn” người 
giáo viên của mình. Học sinh bị buộc phải trải qua 5 năm, 9 năm hay 
12 năm học phổ thông với tư cách là thành viên của cơ sở giáo dục và 
phải chấp nhận những người giáo viên đã được dành sẵn cho các em. 
Đây là một đặc điểm khiến cơ sở giáo dục khác biệt khá nhiều so với 
các loại hình tổ chức khác, thậm chí so với các tổ chức có nhiều nhà 
chuyên môn hoạt động, chứ không chi so với những tổ chức kinh 
doanh hay sản xuất.

(6). Cấu trúc tổ chức của các cơ sở giáo dục thường bị “chia cẳt, 
phân đoạn” vì những nhân tố bên trong cũng như tác động bên ngoài. 
Quá trình ra quyết định cùa các trường chịu ảnh hưởng của quá nhiều- 
tới mức dư thừa - cùa các cơ quan, các nhóm “thế lực” bên ngoài, từ 
trung ương tới cơ sở, hoặc cộng đồng (nếu xã hội hoá công tác giáo 
dục được triển khai không hợp lý). Đồng thời cũng có nhiều cấp ra 
quyết định trong nội bộ nhà trường: từ hiệu trưởng, đến các khoa, bộ 
môn..., nhiều quyết định khác nhau được ban hành trong những thời 
điểm khác nhau trong một năm hay giữa các năm. Sự phân đoạn như 
vậy làm khó cho việc phân bổ trách nhiệm ra quyết định quản lý trong 
mỗi nhà trường.

(7). Nhiều cán bộ quản lý cấp cao hay cấp trung gian trong trường 
phổ thông - mức độ đỡ cam go hơn ở các trường đại học - có quả ít
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thời gian dành cho hoạt động quan lý trong toàn bộ công việc của 
họ. Chẳng hạn, ở trường tiểu học, hầu như tất cả giáo viên đều phải 
(lửng lớp toàn bộ thời gian. Tại các trường đỏ, inay mắn lắm thì hiệu 
trường là người duy nhất có cơ hội đáng kể để dành cho hoạt động 
quản lý. Áv là trường lớn. Còn trường nhỏ, hiệu trưởng vẫn phải đảm 
«tương giờ lên ỉớp như mọi giáo viên khác. Trong các trường trung 
học, hiệu trường có thể được giải thoát khỏi công việc dạy học, nhưng 
các phó hiệu trưởng vẫn phải đứng lớp cỡ 50% thời gian. Còn giáo 
vién đã phải đảm đương “đầy chật” nhiệm vụ dạy học, giáo dục. Họ 
thi có thể tham gia hoạt động quàn lý vào lúc “rảnh rỗi” hoặc vào 
ngày nghỉ cuối tuần, hay làm thêm buổi tối. Đối với các trường đại 
học cũng vậy. Có rất ít quỹ thời gian cho các hoạt động quản lý dành 
cho cán bộ giảng dạy. Có lẽ vẫn tồn tại quan niệm cho rằng: “giáo 
viên/cán bộ giảng dạy, trước hết phải là giáo viên, cán bộ giảng dạy 
đã. Còn làm cán bộ quản lý thì họ sẽ làm khi nào họ được giao nhiệm 
vụ đó. Công việc quản lý sẽ phá vỡ công việc thường nhật của người 
giáo viên/cán bộ giảng dạy”.

1.4.2. Quản lý giáo dục là một bộ môn chiết trung - liên ngành

Các nhà khoa học có liên đới đến “quản lý giáo dục” đã tranh 
luận ròng rã nhiều thập kỷ về việc có sử dụng hay không sử dụng 
những nguyên lý quản lý tổng quát vào quản lý giáo dục. Tuy vậy, 
qua nhiều năm, những cuộc tranh luận hào hùng như vậy đã dần dần 
dịu lẳng. Sự lổm mạnh và phát triển của quản lý giáo dục như một bộ 
môn độc lập đã diễn ra cùng với sự đánh giá cẩn trọng những giá trị 
cùa các tư liệu được chọn lọc từ nhừng nghiên cứu quản lý bên ngoài 
lĩnh vực giáo dục. Những ý tưởng quản lý được chọn lọc từ các khu 
vực công nghiệp, kinh doanh hay các lĩnh vực hoạt động công cộng 
khác phải được “thích nghi hoá” trước khi áp dụng vào giáo dục. Rõ 
ràng sẽ là không khôn ngoan nếu chúng ta bỏ qua những bước phát 
triển mới trong các lý luận quản lý chi đơn giản vì chúng không xuất 
phát từ bối cảnh giáo dục. Trong những năm 90 của thế kỷ XX, các 
ngành công nghiệp, các hoạt động kinh doanh đã bùng phát rất đa
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dạng những cơ cấu quản lý, những phương pháp quản lý mới. Những 
người quản lý giáo dục, ngay cả các giáo viên cũng có thể gạn lọc 
trong những thành tựu mới đó nhiều điều bổ ích có thể vận dụng 
được vào hoạt động của nhà trường, mặc dù chúng ta vẫn không nèn 
và không thể quên rằng có sự khác biệt văn hoá giữa các thiết chế 
giáo dục với các tổ chức khác.

1.4.3. Quản lý giáo dục với tưcácktà một chuyên ngành khoa học

(1) Cho đến những năm cuối của thập kỷ 80, trong các sách báo 
khoa học về tâm lý học sư phạm, về giáo dục học, "Quản lý giáo dục" 
vẫn còn được xem như một bộ phận của "Giáo dục học". Khi Viện sĩ 
Kôn- đa- cốp hoàn thành công trình nghiên cứu đồ sộ của mình về 
quản lý giáo dục ở Liên Xô (cũ) vào năm 1982, ông cũng rất khiêm 
tốn đặt cho nó cái tên "Những cơ sở lý luận cùa quản lý nhà trường". 
Cuốn sách giáo khoa "Giáo dục học" của Ba-ban-xki xuất bản năm 
1983 cũng chi xếp "Quản lý nhà trường" như một bộ phận cấu thành 
giáo dục học cùng với "Giáo dục học đại cương"; "Lý luận dạy học" 
và "Lý luận giáo dục". Các giáo sư Hà Thế Ngữ và Đặng Vũ Hoạt khi 
biên soạn sách giáo khoa "Giảo dục học", năm 1987, cũng có cách 
tiếp cận tương tự đối với quản lý giáo dục. Trong chuyên luận "Sáng 
tạo một nhà trường xuất sắc" xuất bản năm 1989, các học giả H. Bear, 
B. Caldwell và R. Millikan vẫn khẳng định rằng quản lý giáo dục như 
là một sự "ánh xạ" các ý tưởng quản lý kinh tế, quản lý xã hội vào 
hoạt động giáo dục với sự hoà trộn các tri thức tâm lý học, xã hội học 
và giáo dục học.

(2) Bản thân "Khoa học quản lý" cũng cực kỳ non trẻ với sự ra 
đời muộn màng của "Những nguyên tắc quản lý khoa học" (F.W. 
Taylor) vào năm 1911. Điều đó khiến việc khẳng định quản lý giáo 
dục như một chuyên ngành khoa học thật không dễ dàng.

"Dầu thế nào nó vẫn quay", câu nói đầy nhẫn nại ấy của Galileo 
Galile hẳn mọi người chúng ta đều nhớ để ghi nhận rằng chân lý 
khách quan vẫn tồn tại dù cái chủ quan có thừa nhận hay không.

Để chứng minh "Quản lý giáo dục" như một chuyên ngành khoa 
học, các tác giả của công trình nghiên cứu này xuất phát từ hai luận cứ.
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Luận cứ thứ nhất là thực tiễn quán lý giáo.dục, cả trong nước và 
trèn thế giới. Kể từ cuối thế kỷ XIX, thực tiễn quản lý giáo dục đă 
điiợc "pháp điển" hoá đến mức độ cao bàng sự ra dời cùa các bộ luật 
giáo dục từ Tây sang Đông, với Pháp quốc và Nhật Bản là những điển 
hình. Chính nơi đây xuất hiện một hiện tượng lý thú như một minh 
hoạ của học thuyết duy vật lịch sử mác xít: trong "văn chương khoa 
học", hay ở thượng tầng kiến trúc (bậc hai) chưa xuất hiện quan niệm 
về "Quản lý giáo dục", thì ở hạ tầng cơ sở cùa giáo dục (thực ra cũng 
vần là thượng tầng kiến trúc - bậc một) đã hình thành cơ sở pháp lý để 
điều chinh các hoạt động này, thậm chí còn rất tỳ mỷ và "khoa học" 
nừa. Trong hon một thế kỷ qua, giáo dục trên toàn cầu đã có những 
bước tiến dài gấp nhiều lần toàn bộ lịch sử loài người cộng lại. Giáo 
dục cơ bản đã phổ cập ở khắp nơi trên địa cầu, từ những quốc gia giầu 
có nhất cho đến những nơi còn phải sống dưới ngưỡng nghèo khó. 
Giáo dục đã được quan niệm như một kết cấu hạ tầng của xã hội, như 
một động lực phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. 
Chưa bao giờ như hiện giờ, giáo dục có được sự quan tâm "toàn cầu 
hoá". Hội nghị cấp cao toàn thế giới về "giáo dục cho mọi người" ở 
Jomtien - Thailan tháng 3 năm 1990 đã khẳng định vai trò của giáo 
dục và vạch ra "Chương trình hành động" toàn thế giới về giáo dục cơ 
bòn cho mọi người. Như vậy về lý luận cũng như trên thực tế đã thể 
hiện một hoạt động "Quản lý giáo dục" có quy mô hành tinh, đã biểu 
thị một sự thật không thể chối cãi về sự tồn tại có tính toàn cầu cùa 
"thực tiễn quản lý giáo dục" với tư cách là đối tượng cùa một chuyên 
ngành khoa học, (còn chuyên ngành đó đă "đăng ký khai sinh" hay 
chưa lại là một việc khác; có quan hệ tới thuyết "chính danh" của đạo 
Khổng, và sẽ được bàn đến ở luận cứ thứ hai dưới đây). Từ ngày đầu 
lập quốc đến nay, Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng quan tâm đến 
thực tiễn quản lý giáo dục với mức độ cao, và ngày càng sâu sắc, toàn 
diện hom. Từ "Thư gửi các em học sinh nhân ngày khai trường" vào 
trung tuần tháng 9 năm 1945 của Bác Hồ - như một "Chi thị nhiệm vụ 
năm học mới" ở cấp lãnh đạo cao nhất của đất nước, đến nghị quyết 
Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 2 (khoá VIII), 
hạ tuần tháng 12 năm 1996, về giáo dục và đào tạo; Đảng và Nhà
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nước ta đã tiến hành trên thực tiễn hoạt động "quản lý giáo dục" liên 
tục trong hom nửa thế kỷ.

Thực tiễn phong phú và sống động đó của hoạt động quản lý giáo 
dục là mảnh đất nuôi dưỡng để hình thành nên một khoa học chuyên 
ngành xứng đáng với "tầm mức" vận động của sự vật trong hiện thực.

Luận cứ thứ hai là sự phát triển có tính "đột biến" của những 
nghiên cứu lý luận, từ tổng kết kinh nghiệm đến thực nghiệm khoa 
học cả rộng lẫn hẹp về "hoạt động quản lý giáo dục" xem như đối 
tượng nghiên cứu của khoa học quản lý giáo dục, tới mức hình thành 
nên cả một "set" những khái niệm, những phạm trù cơ bản của khoa 
học này. Chúng tôi xin điểm qua một số khái niệm, phạm trù quản lý 
giáo dục đã đạt đến độ chín mùi để trở thành những khái niệm và 
phạm trù khoa học. Nhưng trước đó phải sơ luận để thống nhất với 
nhau ràng "thế nào là một khái niệm hay phạm trù (của một) khoa 
học". Hãy trích dẫn một đoạn trong "Từ điển Triết học" do Nhà xuất 
bản Tiến bộ và Nhà xuất bản Sự thật cộng tác ấn hành vào năm 1986 
để biện minh cho luận cứ thứ hai này: "Thường những khái niệm cùa 
khoa học, lúc đầu chi được tạo ra trên cơ sở những giả định có tính 
chất giả thiết về sự tồn tại những đoi tượng này hay đổi tượng khác và 
về bản chất của chúng (ví dụ, khái niệm nguyên tử đã nảy sinh như 
thế). Trên cơ sở nhận thức các quy luật và các khuynh hướng phát 
triển, khải niệm về một số sự vật hay hiện tượng có thể được hình 
thành trước khi bản thân những sự vật hay hiện tượng ấy xuất hiện 
(khải niệm về chủ nghĩa cộng sản)... theo lời của Lênin bất kỳ những 
khái niệm khoa học nào, vốn là sự phản ánh của thực tế cũng phải 
"được 'mài sắc, gọt rũa, mềm dẻo, năng động, tương đỗi, liên hệ với 
nhau, thống nhất trong những đổi lập, để có thể bao quát vũ trụ". 
Luận điểm đó khiến chúng ta vững tin vào việc minh định các khái 
niệm, các phạm trù cũng như tính quy luật của chuyên ngành khoa 
học quản lý giáo dục. Có thể dẫn một số thí dụ. Khái niệm được sử 
dụng với tần sổ cao trong các công trình nghiên cứu về quản lý giáo 
dục cũng như trong thực tiễn, đó là khái niệm "kế hoạch hoá giáo 
dục". Đây là một khái niệm khoa học phản ánh một mặt, hoạt động 
thực tiễn của việc lập kế hoạch giáo dục từ trung ương đến cơ sờ;
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mặt khác, nội dung học thuật cùa khái niệm đó (mà đô diễn giải nó 
có cả một viện quốc tế về kế hoạch hoá giáo dục- I I E p - trực thuộc 
UNESCO; nói cách khác,ricng "Kế hoạch hoá giáo dục đã xứng đáng 
là một bộ môn khoa học"). Hay một khái niệm khác đựoc sử dụng 
cũng rất thirờng xuyên và rộng rãi. đó là khái niệm "kiểm tra nội bộ 
trường học". Khái niệm này biểu thị một hoạt động mà bất cứ người 
Iiào làm công tác giáo dục - chứ chưa nói đến làm công tác quản lý 
giáo dục, đều có thể trình bày lưu loát và khá thống nhất nội dung 
của nó, và cũng có biết bao nhiêu cuốn sách, bài báo, công trình 
nghiên cứu, luận án tiến sĩ, phó tiến sĩ khoa học đề cập đến và đã giải 
quyết không ít vấn đề đã được thực tiễn quản lý giáo dục đặt ra. Có 
thể viện dẫn thêm nhiều nữa đến thành một "bảng mục từ " các khái 
niệm, các phạm trù khoa học cùa quản lý giáo dục được sử dụng 
trong thực tiễn, trong sách báo khoa học cả trong nước và ở nước 
ngoài. Như vậy, sự tồn tại khách quan cùa chuyên ngành khoa học 
quàn lý giáo dục là một việc rõ ràng. Nhiệm vụ đặt ra là phải khẳng 
định sự tồn tại đó bằng những chứng tích khoa học ngày một đầy đủ, 
hơn,phong phú hon và có sức thuyết phục hơn.

1.4.4. Đặc điểm các khái niệm, phạm trù của khoa học quản lý giáo dục

(1) Là một chuyên ngành khoa học non trẻ, đồng thời dựa trên và 
có quan hệ mật thiết với nhiều ngành khoa học sinh ra trước và sau nó, 
khoa học quản lý giáo dục tất yếu sẽ sử dụng bộ máy khái niệm, phạm 
trù đã được sinh thành và sử dụng trong những ngành khoa học hữu 
quan cũng như có ngoại diên rộng hơn, biểu hiện cái chung nhiều hơn 
khi có những biến thái thích hợp vào lĩnh vực phản ánh chuyên biệt 
hơn, đặc thù hom của mình. Vì vậy, các khái niệm, phạm trù của khoa 
học quàn lý giáo dục có đặc điểm liên ngành khoa học rất rõ nét. 
Chúng tôi không đồng tình với quan niệm của một số tác giả trong và 
ngoài nước cho rằng có sự "vay mượn" hay "chuyển dịch/ánh xạ" các 
khái niệm, phạm trù của các ngành khoa học khác vào khoa học quản 
lý giáo dục; bởi lẽ nếu một khoa học nào đó sử dụng khái niệm, phạm 
trù cùa các khoa học khác, thì những khái niệm, phạm trù đó đã được 
"đồng hoá", đã trở thành "cái cùa mình", với nội dung phản ánh đối
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tượng của chuyên ngành khoa học này chứ không chi là sự sao chep 
hay vay mượn giản đơn. Có thể khẳng định rằng, khoa học quản lý 
giáo dục, trong quá trình phát triển, đã hình thành nên các khái niệm, 
phạm trù của riêng mình với tính chất liên ngành khoa học vốn là 
thuộc tính của khoa học quản lý nói chung và khoa học quản lý giáo 
dục nói riêng.

Dần một số thí dụ điển hình để chứng minh cho luận điểm này. 
Khái niệm "Nhân cách người hiệu trưởng" là một khái niệm quản lý 
giáo dục biểu đạt đối tượng là "những đặc điểm tâm lý và nhân cách 
của người đứng đầu một cơ sở giáo dục". Khái niệm này là sự kết 
hợp của ba lĩnh vực khoa học tâm lý học, khoa học quản lý và giáo 
dục học. Hoặc khái niệm "bản đồ trường học" là sự kết hợp của ba 
khoa học: địa lý, quản lý và giáo dục. Phạm trù "phát triển giáo dục" 
là sự liên kết của phạm trù "phát triển" - thuộc triết học, và hẹp hơn, 
kinh tế học với phạm trù giáo dục của xã hội học và hẹp hơn của 
giáo dục học. Vào thời hiện đại, sự ra đời của một chuyên ngành 
khoa học trên cơ sở của nhiều ngành khoa học khác là một điều diễn 
ra rất thường. Chuyên ngành khoa học quản lý giáo dục cũng vậy. 
Với triết học biện chứng mác xít là cơ sở phương pháp luận, khoa 
học quản lý giáo dục là sự liên kết của các ngành khoa học: khoa học 
quản lý, kinh tế học, xã hội học, ngôn ngữ học, tâm lý học và giáo 
dục học và những ngành khoa học cơ bản như toán học, vật lý hợc, 
sinh học, địa lý học, lịch sử học.

(2) Khi biện minh về đặc điểm liên ngành của khoa học quàn lý 
giáo dục, đã khẳng định rằng, các khái niệm, phạm trù của khoa học 
này - với tính liên ngành của chính đối tượng được phản ánh - phản 
ánh những hiện tượng, những hoạt động, sự vật thuộc về thực tiễn 
quản lý giảo dục. Chính đặc điểm này cho phép chủng ta phân biệt 
các khái niệm, phạm trù khoa học quản lý giáo dục với các khái niệm 
và phạm trù của các khoa học khác. Do đặc điểm liên ngành, việc xác 
định, phân biệt, khu trú lớp đối tượng được một khái niệm phản ánh 
trong khoa học quản lý giáo dục là một trong những nhiệm vụ cùa 
công trình nghiên cứu này. Có những đối tượng được nhiều ngành 
khoa học khác nhau nghiên cứu, được nhiều ngành khoa học khác
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nhau sử dụng bộ máy khái niệm cùa mình để phản ánh. Chẳng hạn 
khái niệm "xây dựng tập thề sư phạm" (đây là một khái niệm liên 
ngành tâm lý- xã hội-giáo dục-quàn lý) phản ánh một hoạt động quản 
lý giáo dục - đó là hoạt động phát triển, nâng cao tay nghề đội ngũ 
giáo viên, hình thành một nhỏm xã hội nhất định trên cơ sở thống nhất 
mục đích hoạt động của nhóm là giàng dạy- giáo dục-đào tạo thế hệ 
trẻ. Có thể kể nhiều nữa những khái niệm biểu đạt các hiện tượng, sự 
kiện, hoạt động quản lý giáo dục từ cấp cao đến cấp cơ sờ. Có những 
khái niệm tuy mới được sử dụng nhưng để chỉ những sự vật - hiện 
tượng đã tồn tại từ lâu như khái niệm "công chức ngành giáo dục - đào 
tạo". Đó cũng là một quy luật ngôn ngữ học mà những người làm 
thuật ngữ cần phải ghi nhận - quy luật "tính võ đoán" của các quá trình 
ngôn ngừ.

(3) Các khái niệm - phạm trù cùa chuyên ngành khoa học quản lý 
giáo dục cỏ tính phổ quát, có tần suất sử dụng cao. Đặc điểm này rất 
dễ nhận diện bởi nó đâ là một nguyên cớ dẫn đến sự "thường nhật 
hoá" các thuật ngữ khoa học (và đây cũng là lý do khiến nhiều người 
lầm tưởng ràng ai cũng có thể quản lý giáo dục được cả). Các tác giả 
của công trình nghiên cứu này không có tham vọng đi sâu vào "ngôn 
ngữ học thống kê" - chí ít là trong chuyên ngành khoa học quản lý 
giáo dục - nhưng bằng những quan sát và ghi nhận khi tiến hành 
nghiên cứu và giảng dạy khoa học quản lý giáo dục, chúng tôi đi đến 
kết luận rằng, không chỉ trong những nghiên cứu khoa học có tính hàn 
lâm, mà trong thực tiễn hoạt động, các thuật ngữ quản lý giáo dục 
được sử dụng rộng rãi và có tần số xuất hiện cao. Chưa thể tính tần 
suất chính xác, nhưng trong ngôn ngữ viết và nói về quản lý giáo dục, 
các thuật ngữ như "dân chủ hoá quản lý giáo dục", "nâng cao chất 
lượng giáo dục", "nâng cao hiệu quả đào tạo"... được sử dụng gần như 
thường ngày và dường như "ai cũng hiểu".

(4) Khi xây dựng các khái niệm của khoa học quàn lý giáo dục, 
các tác giả của công trình nghiên cứu này cố gắng dựa trên quy luật 
lô gíc học về mối quan hệ giữa ngoại diên và nội hàm của các khái 
niệm và phạm trù để đi đến kết luận rằng, các khái niệm, phạm trù của
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khoa học này được phân biệt đủ tường minh, hay các khải niệm, 
phạm trù có đủ độ phân biệt cần thiết, nói cách khác, khái niệm phạm 
trù phản ánh (hay chi) đúng đối tượng. Như đã biết, "nội hàm cùa một 
khái niệm là tập hợp những dấu hiệu của các sự vật hay các hiện 
tượng được phản ánh trong khái n i ệ m rõ hơn, nội hàm của một khai 
niệm chứa những dấu hiệu riêng biệt, bản chất của hiện tượng, sự vật, 
đối tượng mà khái niệm đó phản ánh. "Ngoại diên của một khái niệm 
là tập hợp những sự vật hay hiện tượng có chứa những dấu hiệu được 
phản ánh trong khái niệm"; tập hợp những sự vật, hiện tượng tạo 
thành ngoại diên của khái niệm gọi là "lớp". Khi các khái niệm, phạm 
trù quản lý giáo dục được hình thành, đối tượng phản ánh của chúng 
đã được phân lớp rõ ràng, rạch ròi. Nghĩa là ngoại diên của chúng đã 
được định vị. Chẳng hạn, ngoại diên của khái niệm "kiểm tra nội bộ 
trường học" là "lớp" các hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả, thành 
tựu hoạt động của mỗi giáo viên, mỗi tổ bộ môn được tiến hành bới 
những người đứng đầu nhà trường. Ngoại diên đó không bị nhầm lẫn 
với ngoại diên của các khái niệm khác. Và cũng vậy, nội hàm cùa các 
khái niệm phạm trù quản lý giáo dục mang những dấu hiệu bản chất 
của sự vật hiện tượng quản lý giáo dục được phản ánh. Chẳng hạn, nội 
hàm của khái niệm "bản đồ trường học" trong quản lý giáo dục được 
hiểu là toàn bộ những thông tin cần thiết về hệ thống trường học trên 
một địa bàn nhất định đính kèm vào tấm bản đồ địa lý có chì thị/đánh 
dấu nơi tọa lạc của các ngôi trường. Việc xây dựng, hình thành các 
thuật ngữ quản lý giáo dục có liên quan chặt chẽ đến các thao tác 
lô gíc và các quy luật ngôn ngũ học về việc mở rộng hay thu hẹp khái 
niệm, và do đó dẫn tới việc làm thay đổi nội hàm và ngoại diên của 
chúng. Đặc điểm này có liên quan chặt chẽ với "tính liên ngành" đã 
trình bày ở trên. Thí dụ khái niệm "kế hoạch hoá giáo dục" là sự giới 
hạn hay thu hẹp đối tượng phản ánh của khái niệm kế hoạch hoá vào 
một lớp hoạt động hẹp hơn: lớp các hoạt động giáo dục thay vì lớp các 
hoạt động kinh tế - văn hoá - xã hội rộng lớn.

Những phân tích nói trên nhằm chứng minh một luận điểm: các 
khái niệm phạm trù của chuyên ngành khoa học quản lý giáo dục có 
"lớp" đối tượng phản ánh riêng của chúng và những dấu hiệu cơ bàn 
đặc tning của lớp đó được phản ánh đầy đủ và rõ ràng trong khái niệm
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hay ohạm trù được xem xét. Điều đó có nghĩa là độ phân biệt của các 
khái niệm và phạm trù đủ rõ ràng để hình thành một cách vững chắc 
"thuit ngữ khoa học" tương ứng.

5) Do khoa học quàn lý giáo dục là một khoa học khá non trẻ, 
nên ?ộ máy khái niệm, phạm trù của khoa học đó mang trong mình 
bán chất "phát triển" hay cũng thế, tính biến đổi của các thuật ngữ này 
là rrột đặc điểm cần được ghi nhận. Có không ít những thuật ngừ quản 
lý g)ío dục đã phát triển cùng với sự nhận thức (phản ánh) càng ngày 
càng sát đúng hơn sự vật hay hiện tượng hoặc hoạt động của thực tiễn. 
Thận chí có những thuật ngữ biểu đạt một khái niệm đúng, nhưng khi 
phâr tích ngữ nghĩa kèm theo nội hàm của mồi bộ phận cấu thành 
thuậ ngữ đó sẽ dẫn đến những kết quả "nực cười", nhưng như đã ghi 
nhậr về tính võ đoán của ngôn ngừ học như một phân ngành "ký hiệu 
học' trong sách báo khoa học hay trong thực tiễn hàng ngày, thuật 
ngữ 3Ó vẫn được sử dụng rộng rãi; nhưng vì tính phát triển, chắc chắn 
chúrg phải được hiệu chinh. Thí dụ thuật ngữ "xã hội hoá giáo dục" 
đã h nh thành như thế và cần phải "căn chinh" lại cho đúng trong quá 
trình phát triển của khoa học quản lý giáo dục nói chung và bản thân 
khái niệm nói riêng và thuật ngữ ghi nhận khái niệm đó.

1.5. Quan niệm về các mô hình quản lý giáo dục

1.5.1. Sự phân chia giữa lý thuyết và thực tiễn

}uản lý thường được coi là một hoạt động thực tiễn, và sự thực, 
đúng là như vậy. Việc xác định các mục tiêu, phân bổ các nguồn lực 
cũng như việc đánh giá tính hiệu nghiệm/kết quả - tất cả đều là những 
hành động. Nhiều nhà hoạt động thực tiễn thậm chí gạt bỏ không 
thưong tiếc các lý thuyết, các quan điểm quản lý vì họ cho rằng chúng 
quá :a vời với “ hiện thực ” cùa nhà trường. Còn các nhà giáo thường 
có thái độ nước đôi đối với các lý thuyết quản lý giáo dục. Họ vừa tôn 
trọng vừa nghi ngờ các lý thuyết đó. Kính trọng vì dẫu sao họ cũng 
cho ăng đó là những lý luận không mấy dễ hiểu. Nghi ngại vì dường 
như ;ác thuyết đó chẳng mang lại một quyết định rõ ràng nào về mỗi 
sáng thứ hai tuần tới họ sẽ phải làm gì.
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Những nỗi băn khoăn ấy thực khó mà tránh khỏi. Thậm chí có 
người còn cho rằng “lý luận quản lý giáo dục” là “giả lý luận”, chứ 
làm gì có thật cái thứ lý luận đó (!). Họ quan niệm, lý luận chi là trên 
mây trên gió, còn thực tiễn quản lý giáo dục, quản lý nhà trường mới 
là cuộc sống thực hàng ngày, mới là cái “ở trên mặt đất”.

Sự thiếu gắn kết giữa lý luận và thực tiễn là điều dễ nhận thấy và 
cũng dễ xảy ra trong quản lý giáo dục nói riêng và quản lý xã hội, 
quản ỉý sản xuất nói chung. Các nhà bác học “sáng chế” ra lý luận, 
còn những nhà thực hành thì “lặn ngụp” trong công việc quản lý 
thường nhật. Thực ra, chúng ta đều biết ràng, không thể thực hành mà 
không có sự dẫn đường của lý luận. Nhưng chúng ta cũng biết ràng lý 
luận phải gắn liền với thực tiễn, phải xuất phát từ thực tiễn và đáp ứng 
đòi hỏi của thực tiễn. Không thể chi cỏ một thứ lý luận cao xa bất khả 
dụng. Cũng không thể hoạt động thực tiễn có hiệu quả mà không học 
hành gi.

Cũng có những nhà quản lý (hay nhà quản lý giáo dục) cho ràng 
họ không có nhiều sách vở, chữ nghĩa, nhưng vẫn làm việc tốt, bởi họ 
có “kinh nghiệm thực tiễn” cực kỳ phong phú. Thực ra, chúng ta có 
thể nhận thấy rằng trong cái kho tàng “kinh nghiệm” tích luỹ được qua 
nhiều năm hoạt động thực tiễn đã “ẩn tàng” những lý luận mà người 
thủ đắc nó không nói ra mà thôi.

1.5.2. Một sổ đặc điểm chung của các lỷ thuyết quản lý giáo dục

Các lý thuyết quản lý giáo dục đều có một số những đặc điểm 
chung sau:

(1) Các lý thuyết quản lý giáo dục có xu hướng định chuẩn 
(normative), trong đó chúng phản ánh nhừng niềm tin về bản chất của 
các thiết chế giáo dục và về hành vi của mỗi thành viên trong các thiết 
chế đó. Với các mức độ đậm nhạt khác nhau, các lý luận gia về quản 
lý giáo dục đều trình bày quan điểm của họ về việc nhà trường (dù là 
phổ thông hay đại học) phải được quản lý như thế nào hơn là chỉ mô 
tả các khía cạnh của quản lý hoặc giải thích cấu trúc tổ chức của nhà
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trướng. Chẳng hạn khi các nhà quản lý giáo dục thực tiễn hoặc các 
nhà hàn lâm về quản lý giáo dục đòi hỏi việc ra quyết định trong nhà 
tnrờng phải tuân theo phương pháp “quá trình ra quyết định có sự 
tham gia của tập thể”, họ đã dựa trên những phán đoán có tính định 
chnân thay vì sự phân tích thực tiễn sống động cùa nhà trường,

(2) Các lý thuyết quản lý giáo dục có xu hướng chọn lọc 
(selcctive) hoặc cục bộ (partial) khi nhẩn mạnh đến một số khía cạnh 
nhất định của thiết chế giáo dục mà không đề cập đến những khía 
cạnh khác. Việc tán thành một mô hình lý thuyết cụ thể sẽ dẫn đến 
việc chối bỏ những cách tiếp cận khác. Trường phổ thông hay trường 
đại học là những thực thể quá đỗi phức tạp nên khó có thể phân tích, 
tìm hiểu, tạo dựng mô hình quản lý chi theo một mặt (dimension) đơn 
nhất. Chẳng hạn khi chúng ta quá chú ý đến việc hình thành cơ cấu 
quản lý theo “nhóm”, “đội” công tác, dễ dẫn đến việc kém chú trọng 
đốn “cá thể” thành viên trong nhà trường, dù đó là học sinh hay giáo 
viên, giảng viên.

(3) Các lý thuyết quản lý giáo dục thường được xây dựng dựa trên 
sự quan sát (observation) thực tiễn diễn ra trong các thiết chế giáo 
dục. Quan sát có hệ thống các sự kiện diễn ra trong thực tiễn là một 
phương pháp nghiên cứu khoa học, tuy vậy chưa đủ để làm căn cứ cho 
việc xây dựng, hình thành nên một lý luận, bời tính chủ quan của chủ 
thể quan sát là điều không tránh khỏi. Vì vậy, việc tri giác, cảm nhận, 
nhận biết và việc giải thích, hiểu thấu các sự kiện thực tế đòi hỏi có sự 
tham gia của khách thể quan sát - trong trường hợp này đó là các 
thành viên của những thiết chế giáo dục.
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Chương II

C A C  M O  H IN H  QUAN LV G IA O  DỤC

Chương này trình bày các mô hình quản lý giáo dục do Tony 
lỉush, Giáo sư về quản lý giáo dục, Giám đốc Trung tâm Phát triển 
Quản lý giáo dục, Trường Đại học Leicester- Anh quốc đề xuất trong 
tác phẩm “Các lý thuyết quản lý giáo dục”, do Nhà xuất bản Paul 
Chapman ấn hành vào năm 1995. Đồng thời chúng tôi cũng trình bày 
những bình luận về mồi mô hình đó.

2.1. Các mô hình chính quy

2.1.1. Những đặc trưng chủ yếu của các mô hình chính quy

Mô hình chính quy là một thuật ngữ bao trùm một loạt các cách 
tiếp cận tương tự nhau nhưng không đồng nhất với nhau. Sở dĩ đặt tên 
“chính quy” cho các mô hình loại này bởi vì chúng nhấn mạnh đến 
các yếu tố có tính cấu trúc và chính thức của một tổ chức. Trong 
những mô hình chính thức, nổi lên vấn đề về việc đạt tới mục tiêu có 
tính thể chế thông qua cách tiếp cận duy lý. Dưới đây là định nghĩa do 
Tony Bush đề xuất, kết hợp những đặc trưng chủ yếu của các mô hình 
chính quy:

“Những mô hình chỉnh quy giả định rằng các tồ chức là những hệ 
thong có tôn ti, thứ bậc trong đó người quản lý sử dụng những biện 
pháp duy lý để theo đuổi những mục tiêu đã được thoả thuận. Những 
người đứng đầu cỏ thẩm quyền được hợp pháp hoả bằng vị trí chính 
thức của họ bên trong tỏ chức và họ có trách nhiệm trước những thực 
the bào trợ về hoạt động của các thiết chế cùa họ

Các mô hình chính quy dẫu có khác nhau đến đâu chăng nữa, đều 
có những đặc trưng chung sau đây:
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1. Cùng có khuynh hướng đối xử với các tổ chức như những hệ 
thống. Theo cách định nghĩa tương đối giản lược và khả dụng thì “một 
hệ thống bao gồm một tập hợp các phần tử tương tác nhau và biểu 
hiện như một thể thống nhất toàn vẹn trong toàn cục”. Định nghĩa này 
nhấn mạnh đến tính liên thuộc dẫn đến hệ lụy rằng các tiểu đơn vị như 
các cục, vụ hoặc các xứ đạo được liên hệ một cách hệ thống với nhau 
và với toàn bộ thiết chế.

2. Các mô hình chính quy đều đề cao cấu trúc chính thức của tổ 
chức. Cấu trúc chính thức thường được biểu thị dưới dạng lược đồ (sơ 
đồ) tổ chức, trong đó làm bộc lộ rõ ràng mẫu hình quyền hạn của các 
mối quan hệ giữa các thành viên trong tổ chức. Những mô hình cấu 
trúc thường không phản ánh hết được rất nhiều những tiếp xúc, quan 
hệ không chính thức trong nhà trường, tuy vậy chúng giúp diễn đạt rõ 
ràng các khía cạnh ổn định và chính thức của tổ chức.

3. Trong các mô hình chính quy, cấu trúc chính thức đều có 
khuynh hướng tôn ti thứ bậc. Các sơ đồ tổ chức nhấn mạnh đến mối 
quan hệ theo chiều thẳng đứng. Trong nhà trường, người tổ trưởng bộ 
môn chịu trách nhiệm trước chủ nhiệm khoa (hay nhóm trưởng chịu 
trách nhiệm trước tổ trưởng), vị chủ nhiệm khoa (tổ trưởng) lại chịu 
trách nhiệm trước hiệu trưởng.

4. Tất cả các cách tiếp cận chính thức đều xác định nhà trường 
như những tổ chức hưómg-đến-mục-tiêu. Một tổ chức, thiết chế phải 
có những mục tiêu chính thức được các thành viên chấp nhận, c ỏ  tác 
giả như Levingston (1974) còn khẳng định rằng tổ chức và mục tiêu 
phải gắn quyện với nhau như một điều tất yếu: "Bất kỳ tổ chức nào... 
đều cỏ mục tiêu mà nó cổ gắng hướng tới. Việc có mục đích là khái 
niệm cổ hữu của tổ chức". Nhà trường vốn được coi là những tổ chức 
có thứ bậc, nên người hiệu trưởng - người đứng đầu nhà trường - phải 
đảm nhận vai trò dẫn dắt, lành đạo trong việc xác định mục tiêu cho tổ 
chức - nhà trường của mình. Coulson (1985) cho rằng: “Người hiệu 
trưởng thành đạt phải là người định hướng mục tiêu đến chừng mực 
mà họ có được tầm nhìn về cách thức phát triển nhà trường của mình”.
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5. Các mô hình chính quy đều giả định ràng các quyết định quản 
lý được ban hành (rút ra) thông qua một quá trình duy lý. Điển hình là 
mụi phưưng án đều được xem xét đánh giá theo mục tiêu của tổ chức. 
Phưcmg án thích hợp nhất được lựa chọn phải là phương án tạo diều 
kiộn cho việc theo đuổi đến mục tiêu của tổ chức. Bản chất của cách 
tiếp cận này là việc ra quyêt định được coi ià một quá trình trí tuệ, vỏ 
tư và hướng đích. Những người biện hộ cho mô hình duy lý cho răng 
“Người quản lý giỏi phải là người biết sử dụng các biện pháp lôgic và 
duy lý khi đeo đuổi các kết cục rõ ràng và chắc chắn đã được nêu lên 
trong những tuyên bố chính thức về mục tiêu” (Perrow, 1961).

6. Các cách tiếp cận chính quy đều trình bày quyển hạn cùa người
lãnh đạo như sản phẩm đương nhiên cùa địa vị chính thức cùa họ bên 
trong tổ chức. Người hiệu trưởng có quyền hạn đối với các thành viên 
khác trong nhà trường do vai trò, địa vị chính thức của họ. Quyền lực 
của họ cũng được xem xét từ góc độ địa vị/vị trí trong nhà trường: 
“các thành viên làm việc dưới quyền hạn được thừa nhận về mặt pháp 
lý...bởi vì tổ chức giao phó cho họ trong những thời gian cụ thể”.

7. Trong các mô hình chính quy, người ta thường nhấn mạnh đến
trách nhiệm của tổ chức đối với các thực thể bảo trợ cùa mình. Hầu 
hết các trường phải chịu trách nhiệm trước cơ quan giáo dục có thẩm 
quyền ở địa phương v.v. trong bối cảnh cùa nhà trường tự quản lý, 
hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trước hội đồng giáo dục địa phương 
(hay hội đồng quản trị) là những thực thể cung ứng tài chính và nhân 
sự cho nhà trường.

2.1.2. Các mô hình chính quy cụ thể

Bảy đặc trưng cơ bản trên đây sẽ bộc lộ nhiều hay ít trong các mô 
hình chính quy khác nhau, cụ thể là trong các mô hình sau đây:

• Mô hình cấu trúc

• Mô hình hệ thống

• Mô hình quan liêu

• Mô hình duy lý

• Mô hình thứ bậc.

41



2.1.2.1. Mô hình cấu trúc

Mô hình cấu trúc nhấn mạnh đến sự ưu trội cùa cấu trúc tổ chức 
nhưng tựu trung những yếu tố then chốt vẫn là những gì mà cáo mò 
hình chính quy đều có cả. Dưới đây sẽ trình bày hai quan niệm về mô 
hình cấu trúc. Trước hết là đề xuất của Bolman và Deal vào năm 984, 
theo đó quan điểm cấu trúc tổ chức dựa trên những giả định cơ bản 
sau đây:

1. Tổ chức tồn tại trước hết để thực hiện những mục tiêu đã éịnh.

2. Với bất kỳ tổ chức nào, phải có một cấu trúc thích hợp với mục 
tiêu, môi trường, công nghệ và những người tham gia.

3. Tổ chức hoạt động hiệu nghiệm nhất khi những rối nhiễu môi 
trường và ý thích cá nhân của những người tham gia được hại chế 
giảm thiểu nhờ các chuẩn mực của tính duy lý.

4. Sự chuyên môn hoá cho phép, tạo điều kiện để đạt được trình 
độ cao về sự thông thạo chuyên môn cũng như thành quả công téc <của 
cá nhân.

5. Sự điều phối và kiểm tra được thực hiện tốt nhất thông qua việc 
sử dụng quyền hạn và các quy tắc lạnh lùng - khách quan, không tính 
đến khía cạnh con người.

6. Các cấu trúc cần phải được thiết kế và triển khai một cách hệ 'hống.

7. Những vấn đề tổ chức thường phản ánh một cấu trúc thíông 
thích hợp và cần phải được giải quyết bằng cách thiết kế lại, tổ chức lại.

Những người theo thuyết cấu trúc có khuynh hướng nhìn nhận tổ 
chức như một hệ thống tương đối đóng và theo đuổi những mục ttiêu 
được bộc lộ công bằng ngay thẳng. Với những điều kiện như vậy, tổ 
chức có thể hoạt động khá trơn tru, hợp lý với mức độ cao của thhi tất 
định và tiên đoán được. Nấu tổ chức quá phụ thuộc vào môi tiưèmg, 
nó thường xuyên dễ bị tổn thương hay hoạt động kém hiệu quả co ảnh 
hưởng hoặc nhiễu động của môi trường. Để giảm nhẹ tính dễ )ị tổn 
thương của chúng, cả loạt các cơ chế cấu trúc được tạo lập đê lảo  vệ 
các hoạt động trung tâm khỏi sự dao động bất thường và tính ba định 
của môi trường.
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Các giả thiết cấu trúc do Bolman và Deal đề xuất, bao gồm việc 
định hướng mục tiêu, tính duy lý, thực thi quyền hạn và việc đề cập 
đến hệ thống đều nhất quán với những đặc trưng chủ yếu của các mô 
hình chính quv mà chúng ta đã thảo luận ở phần trên. Tuy vậy, việc 
Coi tổ chức là hệ thống tương dối đóng thì không được các cách tiếp 
cận khác cùng chia sẻ. Nhiều chuyên gia lý luận cho rằng các thiết chế 
giáo dục là những “hệ thống mở”. Tuy vậy, khả năng phản ứng của 
nhà trường trước những đổi thay biến động cùa môi trường còn phụ 
thuộc vào tính đáp ứns của cấu trúc tổ chức của chúng nữa - như 
Clark nhận xét (1983).

Becher và Kogan vào năm 1992 đã đề xuất một mô hình cấu trúc 
có bốn cấp độ như sau:

1. Cấp độ trung ương, bao gồm các cơ quan có thẩm quyền ở cấp 
quốc gia hay địa phương, là những cơ quan, con người có trách nhiệm 
lập kế hoạch tổng thể, phân phối nguồn lực và giám sát các chuẩn 
mực, tiêu chuẩn.

2. Cấp độ thiết chế được xác định bởi luật pháp và tập quán, cấp 
độ này bao gồm các trường học, cả phổ thông và đại học.

3. Cấp độ đơn vị cơ sờ, tương ứng với các khoa trong trường đại 
học hoặc tổ bộ môn trong trường phổ thông.

4. Cấp độ cá thể/cá nhân bao gồm giáo viên/giảng viên, học 
sinh/sinh viên và các cán bộ nhân viên khác, trong đó giáo viên/giảng 
viên là nhân vật trung tâm vì hụ là người hình thành nên đường lối học 
thuật cũng như xác định chương trình giảng dạy.

Mô hình cấu trúc có nhùng nét đặc trưng của các mẫu hình định 
chuẩn và tác nghiệp. Mầu hình định chuẩn có liên quan tới việc giám 
sát và duy trì các giá trị trong toàn bộ hệ thống. Mẩu hình tác nghiệp 
liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ thực tế ở các cấp độ khác 
nhau trong hệ thống. Mầu hình định chuẩn lôi cuốn các hoạt động 
thẩm định và phán xét, còn mẫu hình tác nghiệp dính líu đến việc 
phân bổ nguồn lực, đến trách nhiệm và nhiệm vụ.
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Becher và Kogan không đả động đến bản chất các mối quan hệ 
giữa các cấp độ nói trên. Mô hình cấu trúc của hai ông không giả định 
về các quan hệ thứ bậc. Các cấu trúc không nhất thiết phải có quan hệ 
thứ bậc.

Tuy vậy trong các trường học, nhất là trong hệ thống đại học, 
theo truyền thống thường tồn tại cấu trúc có thứ bậc. Nhưng trên thực 
tế, trong thập kỷ 80 của thế kỷ XX nhiều đại học trên thế giới đã chấp 
nhận những thay đổi cấu trúc có tính thứ bậc theo khoa - bộ môn 
thành những cấu trúc linh hoạt hom, có độ đàn hồi hom, có tính tham 
gia nhiều hom và “liên thông”, “liên kết” nhiều hơn theo chiều ngang, 
nhờ những mối quan hệ không chính thức vượt ra khỏi những quy 
định cứng nhắc trong sơ đồ cấu trúc tổ chức.

2.1.2.2. Mô hình hệ thống

Lý thuyết hệ thống nhấn mạnh đến tính thổng nhất, tính toàn vẹn 
của tổ chức và chú trọng đến sự tương tác giữa các cấu phần của nó và 
giữa hệ thống với môi trường bên ngoài. Những tác giả hiện hộ cho 
cách tiếp cận này có khuynh hướng đề cao giá trị của nó, khi coi rằng 
việc kiểm tra chất lượng và tính hiệu nghiệm cực đại trong những tổ 
chức giáo dục quy mô lớn chỉ có thể cổ được nếu sử dụng cách tiếp 
cận hệ thống. Cách tiếp cận này - theo họ - có tính cấp bách, mệnh 
lệnh đối với những tổ chức giáo dục quy mô lớn, nhưng cũng là chìa 
khoá để đạt được kết quả tốt hom đối với các hệ thống trường học quy 
mô nhỏ.

Mô hình hệ thống nhấn mạnh đến tính thống nhất và tính cố 
kếưchặt chẽ của tổ chức. Nhà trường, cả phổ thông lẫn đại học trước 
hết phải là những thiết chế có tính toàn vẹn. Những thành viên của 
chúng cũng như những người bên ngoài có liên quan với chúng, cần 
nhận rõ nhà trường như những thực thể toàn vẹn - có ý nghĩa, hay 
những thực thể thực thi những sứ mệnh cao cả. Giáo viên và học sinh 
phải ý thức được rằng họ “thuộc về” cái nơi mà họ dạy và học. Tuy 
nhiên, nếu quá nhấn mạnh đến mặt “tổ chức” đến tính “toàn vẹn” của 
hệ thống sẽ dễ quên đi hay chú ý không đầy đủ đến những vấn đề con 
người trong tổ chức, nhất là trong các thiết chế giáo dục.
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Cách tiếp cận hệ thống cũng như các mô hình chính quy khác, 
nhấn mạnh đến các mục tiêu được thoả thuận, thống nhất trong tồ 
chức. Điều đó có nghĩa là toàn bộ hệ thống có những mục đích chung 
và chúng được các thành viên nhiệt thành ùng hộ. Các thiết chế như 
vậy được xem là có những chính sách nhằm đeo đuổi mục tiêu và biết 
cách đánh giá tính hiệu nghiệm cùa những chính sách đó. Tuy vậy, các 
lý thuyết hệ thống lại làm giảm nhẹ hoặc bỏ qua khả năng có thể có 
những mục tiêu sẽ bị đem ra mổ xẻ, tranh cãi; hoặc các thành viên 
trong tổ chức có thể có những mục đích riêng độc lập với mục tiêu 
chính thức của tố chức.

Các mô hình hệ thống cũng nhấn mạnh đến đường biên của hệ 
thống, đó là một yếu tố quan trọng trong định nghĩa hệ thống để phân 
biệt hệ thống và các phần tử của nó so với môi trường bên ngoài, nói 
cách khác để xác định phạm vi cùa hệ thống cũng như xác định môi 
trường bên ngoài của nó.

Hệ thống đóng và hệ thống mở

Lý thuyết hệ thống cũng phân loại các hệ thống “đóng” và các hệ 
thống “mở” theo mối quan hệ của hệ thống với môi trường bên ngoài 
của chúng. Các hệ thống đóng có khuynh hướng cực tiểu hoá các giao 
dịch với môi trường và ít tính đến dư luận của môi trường khi xác định 
mục đích và hoạt động của tổ chức. Hệ thống đóng là tĩnh và tất định 
trong mối quan hệ của chúng với môi trường bên ngoài cũng như 
trong sự tương tác giữa các bộ phận - phần tử của chúng. Các đường 
biên của hệ thống có xu hướng trờ thành hàng rào ngăn cản sự “thâm 
nhập” từ bên ngoài (một thí dụ có vẻ như ngây thơ thậm chí chưa phản 
ánh hết thực chất của hệ thống đóng: các bậc phụ huynh mầm non hay 
tiểu học xin hãy rời xa cổng trường khi đưa hoặc đón con).

Hệ thống mở khuyến khích sự trao đổi với môi trường bên ngoài 
theo cả hai hướng: đáp ứng hay phản ứng trước những tác động của 
môi trường và tìm kiếm sự hỗ trợ giúp đỡ của môi trường nhằm đạt 
mục tiêu của tổ chức. Điều này rất có ý nghĩa đổi với các thiết chế 
giáo dục: khi được xử lý như nhừng hệ thống mở, các trường học sẽ 
có quan hệ chặt chẽ với cộng đồng, với cha mẹ học sinh, với những 
người sử dụng lao động v.v...
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Các thiết chế giáo dục dao động mạnh giừa hai cực của các hệ 
thống “đóng” -  “mở”. Những cơ sở nào phải liên hệ chặt chẽ với 
những người bảo trợ/tài trợ cho học sinh/sinh viên sẽ là những hệ 
thống mở với vô số những tương tác giữa nhà trường và những nguời 
có liên quan trong môi trường bên ngoài. Phần lớn các trường học 
được coi là hệ thống mở, bởi lẽ có sự trao đổi, giao dịch thường xuyên 
giữa nhà trường và các đối tác hữu quan. Tuy vậy, cũng có những 
trường hợp cá biệt như những trường “chuyên”, những đại học “danh 
giá” dường như ít chịu ảnh hưởng của môi trường - do chỗ không nhất 
thiết phải cạnh tranh để có người học - có thể coi là những hệ thống 
đóng. Thực ra sự phân biệt rạch ròi giữa nhà trường như một hệ thống 
mở với nhà trường như một hệ thống đóng là điều không có trong thực 
tế, bởi lẽ không ít thì nhiều, nhà trường đều phải có tương tác với môi 
trường. Tuy vậy cũng cần thiết phải nhận dạng một nhà trường thuộc 
loại “đóng” hay “mở” để có những tác động quản lý cần thiết.

2.1.2.3. Mô hình quan liêu

Mô hình quan liêu được coi là mô hình quan trọng nhất trong các 
mô hình chính quy. Có rất nhiều công trình nghiên cứu về khả năng áp 
dụng mô hình quan liêu trong nhà trường, cũng như trong các tổ chửc 
khác. Nhiều tác giả còn khẳng định rằng mô hình quan liêu là tất yếu 
khi quy mô và độ phức tạp của tổ chức tăng lên. Thực ra ý tưởng nàty 
xuất phát từ Max Weber - cha đẻ của thuyết quan liêu trong quản lý, 
khi ông cho rằng trong các tổ chức chính quy, chi có áp dụng mô hìnih 
quan liêu mới đem lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động quản lý. Theo 
ông: “loại hình quan liêu thuần túy trong một tổ chức được quản lý, 
xuất phát từ quan điểm kỹ thuật, mang đến khả năng đạt được hiệu 
quả cao nhất và cũng theo quan điểm đỏ, đây là biện pháp hợp lý nhiất 
để thực hiện việc kiểm tra đúng đắn nhất hoạt động của con ngưòri. 
Loại hình quan liêu ưu việt hơn tất cả các loại hình quản lý khác nhiờ 
vào tính rõ ràng, ổn định, chặt chẽ của kỷ luật cũng như độ tin cậy cua 
loại hình quản lý này”.

46



Bởi vậy, thuyết quan liêu mô tả một tổ chức chính quy là tổ chức 
kiếm tim tính hiệu quả cực đại thông qua cách tiếp cận duy lý đối với 
quàn lý. Những nét đặc trưng của mô hình quan liêu là:

1. Mô hình quan liêu nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cẩu trúc 
quyền hạn có thứ bậc với dây xích chính thức các mệnh lệnh chỉ thị 
giữa các vị trí khác nhau trong hệ thống thứ bậc của tổ chức, cấu  trúc 
hình chóp này dựa trên quyền hạn pháp lý trao cho những quan chức 
giừ những vị trí xác định trong dây xích mệnh lệnh. Người giữ những 
vị trí đó chịu trách nhiệm trước cấp trên của mình về việc hành xử đầy 
đủ các nghĩa vụ cùa mình. Trong các thiết chế giáo dục, người giáo 
viên phải chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước người đứng 
đầu nhà trường, hay khoa, bộ môn.

2. Mô hình quan liêu có đặc trưng chung với các mô hình chính 
quy khác ở chồ nó nhấn mạnh đến sự định hướng mục tiêu cùa tổ 
chức. Các thiết chế phải cống hiến cho mục tiêu được chi ra rõ ràng 
bởi những quan chức ở đình của “hình chóp” tổ chức. Như vậy trong 
nhà trường, mục tiêu sẽ do hiệu trường quyết định không tính đến bất 
kỳ thắc mắc nào của giáo viên, cán bộ giảng dạy.

3. Mô hình quan liêu đề xướng sự phân công lao động giữa các 
thành viên bằng cách chuyên môn hoá theo nhiệm vụ cụ thể dựa vào 
sự thành thạo, năng lực chuyên môn của họ. cấu  trúc khoa - bộ môn 
trong các nhà trường là một biểu thị rõ ràng của việc phân công lao 
động với các chuyên gia bộ môn giảng dạy một lĩnh vực xác định 
trong toàn bộ chương trình giáo dục - đào tạo (nhân đây cũng cần lưu 
ý ràng, các trường tiểu học không giống lắm với mô hình quan liêu vì 
mỗi giáo viên được giao nhiệm vụ giảng dạy cho cả một lớp).

4. Trong mô hình quan liêu, các quyết định và hành vi được điều 
chình bời các quy tắc và quy chế hơn là bời những sáng kiến cá nhân. 
Theo các chuyên gia về mô hình quan liêu, các quy chế đảm bảo sự 
đồng dạng/ tương tự của các thao tác, hành động và cùng với cấu trúc 
quyền hạn sẽ khiến cho việc điều phối các hoạt động khác nhau cỏ thể 
được thực hiện. Những quy chế như vậy cũng tạo điều kiện để cho các 
hoạt động được tiếp nối, liên tục bất chấp sự thay đổi nhân sự có thể
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xảy ra, và nhờ đó duy trì sự ổn định. Nhà trường là nơi điển hình về sự 
hiện diện của các quy tắc, quy chế, chúng điều chinh hành vi của học 
sinh, sinh viên và chỉ dẫn hành vi của giáo viên, giảng viên mà một 
trong những biểu hiện cụ thể nhất là sách hướng dẫn giáo viên.

5. Mô hình quan liêu nhấn mạnh đến các quan hệ khách quan, 
không có sự can dự của tình cảm, giữa các thành viên và “khách 
hàng” - đối tượng phục vụ của tổ chức. Tính chất trung lập như vậy 
được hình thành nên để làm giảm đến mức thấp nhất tác động ảnh 
hưởng của cá nhân đến việc ra quyết định. Trong giáo dục, có một sự 
khác biệt: những nhà trường tốt là những nhà trường hình thành nên, 
duy trì và phát triển được mối quan hệ con người tốt đẹp giữa giáo 
viên và học sinh, giảng viên và sinh viên. Điều đó có nghĩa là, ở khía 
cạnh này, mô hình quan liêu ít có tác động đến nhà trường.

6. Trong các mô hình quan liêu, việc tuyển dụng cùng sự tiến bộ 
nghề nghiệp của các thành viên được xác định căn cứ vào cồng trạng 
của họ. Việc chi định cán bộ vào một chức vụ nào đó dựa trên cơ sở 
trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của họ, việc đề bạt phụ thuộc 
vào sự thành thạo đã thể hiện trong cương vị hiện tại hay trước đây. 
Các nhà trường cũng sử dụng những quy trình này để lựa chọn giáo 
viên, giảng viên mới hay đề bạt cán bộ vào những vị trí công tác cao 
hơn. Tuy vậy, việc đề bạt trong nội bộ thường phụ thuộc vào đề xuất, 
khuyến cáo của người hiệu trưởng, và vì thế đà không tuân thủ các 
quy trình chính quy.

Việc vận dụng mô hình quan liêu vào giáo dục, có thể nói rằng, 
cho đến nay, tất cả các tổ chức lớn không nhiều thì ít đều có dấu ấn 
của mô hình quan liêu, và điều này cũng đúng đối với các thiết chế 
giáo dục. Tony Bush (1994) cho rằng, trường phổ thông và đại học có 
rất nhiều đặc trưng quan liêu, bao gồm cấu trúc thứ bậc với người hiệu 
trưởng đứng ở đinh. Giáo viên - giảng viên được chuyên môn hoá dựa 
trên sự thông thạo bộ môn, đặc biệt ờ bậc trung học và bậc đại học; 
ngay ở trường tiểu học điều này cũng xảy ra. Có nhiều quy tắc đối với 
học sinh - sinh viên và giáo viên - giảng viên; công việc của họ phải 
chịu sức ép của “sự chuyên chế của thời khoá biểu”. Hiệu trưởng và
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những cán bộ lãnh đạo khác của nhà trường phải chịu trách nhiệm 
trước hội đồng quản trị cũng như trước các người tham dự khác. Một 
phần vì những lý do này, những luận thuyết quan liêu tràn ngập trong 
cảc công trình, tài liệu về quản lý giáo dục. Năm 1985, Hughes đưa ra 
kết luận: trường phổ thông, trường đại học với quy mô lớn, phù hợp 
mọt cách rõ ràng với những luận điểm cua Weber về thuyết quan lý 
quan liêu, khi xem xét trên các bình diện phân công lao động, cấu trúc 
thứ bậc, quy tắc và quy chế, các thủ tục khách quan vô tình, vấn đề 
tuyển mộ và sử dụng lao động dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Khi người ta công nhận ràng mô hình quan liêu xuất hiện trên 
nhiều bình diện của các thiết chế giáo dục, đã nảy sinh mối quan ngại 
về nỗi các thủ tục quy trình của mô hình này thống trị thái quá các 
hoạt động của nhà trường và xuất hiện sự lo lắng về nguy cơ của chủ 
nghĩa quan liêu sẽ trờ thành lý do tồn tại (raison-d’etre) của tổ chức 
thay vì nó phải tuân thủ các mục đích của giáo dục. Holmes và 
Wynne, năm 1989, đã tỏ ra lo âu: mọi nhà trường đều theo mô hình 
quan liêu; có những quy tắc điều chinh hành vi của các thành viên nhà 
trường, có những thứ bậc, chuẩn mực chính quy và không chính quy 
về hành vi gắn với các vai trò khác nhau trong trường học... một điều 
khó đối với hệ thống nhà trường quan liêu là ở chỗ chủ nghĩa quan 
liêu và sự tồn tại dai dẳng của nó sẽ dễ trở thành mục đích tự thân, 
trong khi mục tiêu của nhà trường bị đặt xuống hàng thứ yếu. Năm 
1990, Osbome cũng bày tỏ sự băn khoăn không kém: nếu chúng ta 
không vận dụng mô hình quan liêu vào nhà trường dưới hình thức 
thuần tuý cúa nó, các quan niệm, khái niệm của thuyết quan liêu có 
thể cung ứng những cách nhìn sáng suốt và có đủ sức mạnh đối với 
quá trình quản lý và ý thức hệ của một bộ phận rộng lớn các dịch vụ 
gãáo dục. Nhưng việc quản lý các nhà trường đã bị quyết định bởi cả 
hai phương diện ý thức hệ và thực tiễn của tính thứ bậc và sự kiểm tra 
tciri độ chúng cuốn hút theo nghĩa tiêu cực cái gọi là chủ nghĩa quản lý 
vảo nhà trường. Do đó những nhu cầu ngụy tạo của người quản lý, của 
tổ  chức, của hệ thống, cúa thuyết quan liêu hoặc công việc hành chính 
thường nhật trở thành những tác nhân thống trị đời sống nhà trường 
thay vì những nhu cầu thực sự của học sinh - sinh viên.
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Tuy Lunga (1985) vẫn thừa nhận những quan niệm bi quan này về 
việc vận dụng mô hình quan liêu vào nhà trường, nhưng ông cho rằng 
mô hình đó vẫn có giá trị và thích hợp với hệ thống giáo dục, vì quan 
điểm quan liêu của Weber vẫn có chỗ đứng trong nhà trường bởi hình 
thức tổ chức của nó có khả năng giúp đạt tới các mục tiêu giáo dục.

Tất nhiên, mô hình quan liêu có thế mạnh khi vận dụng vào hệ 
thống giáo dục, nhưng cũng sẽ gặp khó khăn nếu ta vận dụng chúng 
quá sốt sắng, quá nhiệt tình vào các hoạt động của nhà trường: chúng 
vấp phải vấn đề về vai trò trung tâm của đội ngũ các nhà chuyên môn. 
Nếu sự thành thạo chuyên môn được tập trung gần cơ sở của hình 
chóp quan liêu, các quy tắc tự nó phải là sản phẩm đù rộng của sự 
đồng thuận của những người mà quy tắc này sẽ tác động tới. Neu sự 
đồng thuận không xuất hiện, tổ chức sẽ đứng trước nguy cơ của sự 
phân rã thành các nhóm có lợi ích cạnh tranh lẫn nhau.

2.1.2.4. Mô hình duy lý

Cách tiếp cận duy lý phân biệt với các mô hình chính quy khác ở 
chỗ nó nhấn mạnh đến quá trình quản lý chứ không phải là các cấu 
trúc tổ chức hay mục tiêu của tổ chức. Trọng tâm được đặt vào quá 
trình ra quyết định thay vì đặt vào khuôn khổ cấu trúc dù cho có tính 
chặt chẽ nhưng lại không xác định các quyết định quản lý. Việc nhấn 
mạnh đến quá trình là yếu tố trung tâm của định nghĩa do Cuthbert 
đưa ra vào năm 1984 về “mô hình duy lý - phân tích”:

“Mô hình duy lý - phân tích được hình thành để bao hàm tất cả 
các ý tưởng về quản lý, xem đó như một quá trình phân tích có tính hệ 
thống và duy lý về các tình huống, dẫn đến việc nhận dạng/xác địrih 
và đánh giá các con đường khả dĩ của hành động, lựa chọn phương án 
xứng đáng, triển khai hành động, giám sát và đánh giá, trong một quá 
trình lặp có tính chu kỳ...quá trình quản lý được xem như việc ra quy tết 
định duy lý, có tính hệ thống và thông báo được”.

Mặc dù có sự phân biệt rất rõ ràng của mô hình duy lý với các miô 
hình chính quy khác ở chỗ nó nhấn mạnh đến “quá trình”, nhưng miô 
hình này vẫn có những đặc trưng chung với các mô hình đó. Mô hìmh 
duy lý cũng chấp nhận những mục tiêu tổ chức được đồng thuận, cấu

50



trúc tổ chức quan liêu. Điều đó có nghĩa là quá trình ra quyết dịnh xảy 
ra bèn trong cấu trúc được tồ chức và nhằm theo đuổi những mục tiêu 
đà dược chấp nhận.

Quá trình ra quyết định duy lý gồm những bước sau đây:

1. Nhận biết một vấn đề hoặc một cơ hội chọn ỉựa

2. Phân tích vấn đề bao gồm cả việc thu thập dữ liệu

3. Hình thành các giải pháp hoặc lựa chọn thay thế nhau

4. Lựa chọn một giải pháp thích hợp nhất với với vấn đề nhằm 
đáp ứng mục tiêu của tổ chức

5. Triển khai thực hiện phương án đã lựa chọn

6. Giám sát và đánh giá tính hiệu nghiệm của chiến lược (giải 
pháp) đã chọn.

Quá trình này thực sự có tính lặp rất rõ ràng bởi sự đánh giá có 
thể dẫn đến việc tái xác định vấn đề và tìm kiếm nhừng giải pháp thay 
thể khác (xem sơ đồ dưới đầy).

nhận biết vấn đề

phân tích vấn đề đánh giá tính hiệu nghiệm

hình thành các phương án triển khai giải pháp

lựa chọn giải pháp

Hình 2.1. Quá trình duy lý
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Trong phần trên, chúng ta đã nhận xét ràng, các lý thuyết có xu 
hướng định chuẩn theo nghĩa chúng phản ánh quan điểm rằng, tổ ehtrc 
hoặc cá nhân phải hay có thể hành xử như thế nào. Mô hình duy lý có 
xu hướng định chuẩn thật rõ ràng bởi nó nêu lên một quan điểm lý 
tưởng hoá về quá trình ra quyết định. Tuy vậy mô hình này cũng có 
những hạn chế đáng kể khi vận dụng vào quá trình ra quyết định trong 
giáo dục:

• Có thể xuất hiện tranh luận về mục tiêu và cách xác định “vấn 
đề”, phụ thuộc vào quan điểm cụ thể của những người tham gii.

• Một số dữ liệu cần thiết cho việc ra quyết định lại không sẵn có.

• Trong mô hình duy lý, điều quan trọng nhất chính là giả định 
rằng sự lựa chọn giải pháp cần phải vô tư, không thiên vị. 
Trong thực tế, các cá nhân hoặc các nhóm có thể đề xuất 
những giải pháp mà mình ưa thích, do đó những giải pháp này 
phản ánh mục đích cá nhân, mục đích nhóm hơn là mục đích 
của tổ chức.

Tính hiệu nghiệm của giải pháp được chọn cũng có thể dao động 
theo sở thích của những người liên quan.

Mặc dù có những hạn chế như vậy khi áp dụng vào thực tiễn, mô 
hình duy lý cho đến nay vẫn còn là cơ sở cho rất nhiều phân tích cùa 
quá trình ra quyết định trong giáo dục, đáng kể nhất là trong việc lập 
kế hoạch chiến lược hoặc phân bổ các nguồn lực tài chính.

2.1.2.5. Mô hình thứ bậc

Cách tiếp cận thứ bậc nhấn mạnh quan hệ trực tuyến (thẳng đứng- 
vertical) bên trong một tổ chức và trách nhiệm của người lãnh đạo đối 
với những người bảo trợ bên ngoài, cấu  trúc tổ chức được đề cao 
cùng với việc xác định cụ thể quyền hạn và trách nhiệm/nghĩa vụ của 
những người quản lý ở cấp cao nhất của cấu trúc. Packwood, vào năm 
1977, đã đề cập đến tính phổ biến của thứ bậc trong các tổ chức chính 
quy và ông giải thích ý nghĩa của nó như sau:

“Thứ bậc là cấu trúc phổ biến trong tất cả các nền văn hoá phát 
triển nhằm đạt được mục tiêu công việc, mục tiêu đó vượt ra ngoài tầm
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kiểm soát của một cá nhân riêng lẻ. Thông qua một dãy các quan hệ 
người quản lý - người bị quản lý sẽ làm bộc lộ rõ ràng trách nhiệm đối 
V(VĨ công việc. Người quản lý trong thử bậc chịu trách nhiệm không 
phải về công việc của bản thân mình mà về công việc của thuộc câp”.

Mười hai năm sau, Packvvood đưa ra đinh nghĩa tường minh về 
mô hình thứ bậc và đặt nó thật chắc chắn vào khuôn khô của thuyết 
quan liêu:

“Một trong những tính chất cơ bản cùa các tổ chức quan liêu là 
cách thức mà trong đó các vai trò công việc được sắp đặt theo thứ bậc 
thẳng đứng/trực tuyến. Quyền hạn cho phép thực hiện một công việc 
đi theo chiều từ trên xuống dưới, còn trách nhiệm về việc hoàn thành 
công việc theo chiều ngược lại từ dưới lên trên. Quyền hạn và trách 
nhiệm là khách quan, vô tinh bởi chúng được gán vào những vai trò, 
chứ không phải vào nhân cách của cá nhân những con người giữ các 
vai trò đó. Người hiệu trưởng có quyền hạn xác định công việc cho 
người hiệu phó của nhà trường, đơn giàn vì họ giữ vai trò hiệu trưởng 
chứ không phải vì tư cách cá nhân của họ.”

Rõ ràng là quan điểm này làm cho cá nhân lệ thuộc vào thứ bậc 
cùa tổ chức. Đó cũng chính là lý do để các lý thuyết gia của “mô hình 
chủ quan” phê phán kịch liệt mô hình thứ bậc này.

Trong các mô hình thứ bậc, cấu trúc tổ chức được mô tả như một 
hình chóp với quyền hạn được sắp đặt ở đinh của cấu trúc. Các thiết 
chế giáo dục thường có cấu trúc điển hình theo mô hình này.

Mô hình thứ bậc nhấn mạnh đến mẫu hình giao tiếp thẳng 
điing/trực tuyến. Thông tin được truyền đạt xuống cấp dưới theo thứ 
bậc đến cấp thích hợp và thuộc cấp được kỳ vọng ràng họ sẽ thực hiện 
những quyết định do người quản lý cấp trên đưa ra. Những vấn đề khó 
khăn có thể được đề đạt lên trên đến cấp có khả năng giải quyết vấn đề 
đó. Trong nhà trường, hiệu trường sẽ truyền đạt thông tin - mệnh lệnh 
đến cho trưởng khoa - bộ môn và họ phải chịu trách nhiệm giải quyết 
những khó khăn nảy sinh do cấp dưới báo cáo lên.

Giao tiếp theo chiều ngang cũng xuất hiện trong mô hình thứ bậc, 
nhưng loại giao tiếp này chi được coi là giao tiếp để điều phối, phối 
hựp chứ không phải là giao tiếp quản lý.
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Khái niệm trung tâm của mô hình thứ bậc là khái niệm về trách 
nhiệm (accountability). Người đứng đầu tổ chức chịu trách nhiệm 
trước những cơ quan bên ngoài về thành quả hoạt động cùa cấp dưới 
và hoạt động của toàn bộ tổ chức.

Mô hình thứ bậc có những hạn chế nhất định khi ứng dụng vào 
các thiết chế giáo dục, bởi giáo viên - giảng viên là những nhà chuyèn 
môn đòi hỏi phải có quyền tự quyết về công việc trên lớp của họ, và 
như vậy đòi hỏi phải có sự tham gia trong quá trình ra quyết định. Tuy 
vậy, việc loại bỏ hoàn toàn mô hình thứ bậc khỏi các thiết chế giáo 
dục là không thực tiễn do sự tồn tại hiển nhiên của quyền hạn pháp lý 
của người hiệu trưởng.

2.1.2.6. Khái quát các đặc trvmg của mô hình chính quy: mục tiêu, cấu 
trúc, môi trường vò sự lãnh đạo

Mục tiều: Các mô hình chính quy xác định đặc trưng của nhà 
trường - cả phổ thông lẫn đại học - là những thiết chế, tổ chức định 
hướng mục tiêu. Nói cách khác, các thiết chế này được giả định là 
những thiết chế theo đuổi những mục tiêu cụ thể. Những mục tiêu đó 
luôn được xác định bởi người hiệu trưởng và cán bộ cao cấp của nhà 
trường - các mô hình chính quy không xem xét đến sự hỗ trợ của các 
thành viên nhà trường trong việc xác định các mục tiêu này. Mọi 
thành viên trong nhà trường được coi là phải làm việc nhằm đạt được 
các mục tiêu chính thức này.

Các hoạt động, các quy trình, thủ tục của nhà trường được đánh 
giá trên cơ sở sự thích hợp của chúng với các mục tiêu đã xác định. 
Tuy vậy, có một vấn đề đáng quan ngại, đó là các mục tiêu chính thức 
thường quá mơ hồ và đầy tham vọng khiến chúng không chỉ dẫn gì 
cho hành động của các thành viên trong nhà trường, dù người ta 
không thể không tán đồng chúng. Việc cần làm là giải thích chúng cho 
thật rõ ràng.

Cũng cần phải lưu ý đến một sự thực hiển nhiên là, trong một tổ 
chức như nhà trường, không chi tồn tại những mục tiêu chung - dù 
chủng được các cấp quản lý cao nhất xác định, hoặc rõ ràng hoặc
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chung chung, mù mờ. Có những mục tiêu riêng của khoa, cùa bộ môn 
va nỗi giáo viên cũng có mục tiêu của chính mình nữa.

Cẩu trúc tố chức: Các mô hình chính quy trình bày cấu trúc tổ 
cliứo như một sự kiện khách quan. Nhà trường là những thiết chế 
“thực” mà người dạy và người học đều có cảm nhận minh là thành 
viên đích thực. Thầy cô giáo được coi là sỗ xác định cuộc sống chuyên 
môr của mình tại vị trí công tác, hay vai trò mà họ đảm nhận bên 
trong một cấu trúc chính quy. Còn cấu trúc này được giả định là sẽ 
gáy ảnh hường đến hành vi của mỗi thành viên, cẩu  trúc là quyết 
định, còn cá thể không được đề cao. cấu trúc tổ chức là ổn định còn 
thàrh viên sẽ có kẻ đến người đi.

Môi trường bên ngoài: Các mô hình chính quy khác nhau phân 
biệt nhau thông qua cách thức nó ứng xử với môi trường bên ngoài. 
Có T1Ô hình “đóng” các quan hệ với môi trường, mô hình khác lại 
“mc” khi tương tác với bên ngoài.

Lãnh đạo: Trong các mô hình chính quy, sự lãnh đạo được gán 
cho những nhân vật đứng ở đinh của cấu trúc thứ bậc hình chóp. Họ là 
nhũng người giữ nhịp độ cùa tổ chức, hình thành nên các mục tiêu 
chírh thức chù chốt. Họ được kỳ vọng sẽ đóng vai trò then chốt trong 
việc hoạch định chính sách, trong việc tiếp nhận những cách tân mà tổ 
chức sẽ theo đuổi. Những ý kiến bất đồng, sự thờ ơ hay đòi hỏi thay 
đổi thông được thừa nhận. Trong những thiết chế giáo dục, nhiều khi 
ngưòi đứng đầu được coi là nguồn tri thức và nền tảng của quyền hạn. 
ngưori đứng đầu nhà trường là nhân vật dầu mối (focal point) trong 
mọi giao dịch với môi trường bên ngoài. Và ngược lại, cha mẹ học 
sinh các bên tham gia, các đối tác của nhà trường cũng mong muốn 
quar. hệ với nhà trường thông qua người đứng đầu, coi người đó là có 
thể quyết định hết thảy, giải quyết tất cả mọi vấn đề có liên quan.

Cách suy nghĩ này có mặt hạn chế của nỏ. Nếu quyền hạn chính 
thức nằm cả trong tay người hiệu trưởng, họ đòi hỏi phải có sự nhất trí 
của :ất cả các cộng sự trong nhà trường nếu sáng kiến hay quyết định 
có cuan hệ tới tất cả các bộ môn cũng như tới toàn bộ thực tiễn dạy 
học giáo dục trong lớp học. Đến lúc này lại nảy sinh một chân lý hiển
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nhiên: người giáo viên phải có quyết định của “riêng mình” nếu họ 
muốn triển khai công việc một cách hoàn hảo trong thực tiễn dạy học, 
giáo dục trên lớp.

Người đứng đầu nhà trường tự quản lý thực ra phải chia sẻ quyền 
lực với các thành viên khác để đối phó với khối lượng tăng lên đến 
chóng mặt của những trách nhiệm quản lý tài chính, đội ngũ và các 
quan hệ với môi trường bên ngoài. Khi đó người ta biến đổi khái niệm 
“người hiệu trưởng toàn quyền” thành việc dựng nên một “đội quản lý 
cao cấp”, và như vậy, tuy quyền hạn vẫn ở tầng chóp, nhưng không 
tập trung vào một cá nhân đơn lẻ.

2.1.2.7. Những hạn chế của các mô hình chính quy

Có thể khẳng định rằng, các mô hình chính quy ngập tràn trong 
các tài liệu, các công trình nghiên cứu về quản lý giáo dục. Chúng là 
cách tiếp cận định chuẩn nhờ chỗ chúng trình bày các ý tưởng về việc 
các thành viên trong tổ chức phải hành xử như thế nào. Các nhà 
trường là những thiết chế điển hình trong việc tìm đến mục tiêu nên 
chúng phải viện dẫn các biện pháp duy lý nhằm đạt được mục tiêu 
được đặt ra bởi những người lãnh đạo chính thức. Dù được áp dụng 
vào thực tiễn trong một quá trình dài lâu và đã có những biến thể nhất 
định để giảm nhẹ cách quản lý kiểu trên - xuống rất nặng nề, nhưng 
các mô hình này vẫn có những hạn chế rõ rệt. Cụ thể là:

1. Có thể là không thực tế việc xác định đặc trưng của các nhà 
trường là những tổ chức định hướng mục tiêu. Thường khó có thể xác 
minh chắc chắn các mục tiêu cùa các thiết chế giáo dục. Các mục tiêu 
chính quy không có nhiều sự phù hợp có tính tác nghiệp.

Các mục tiêu chính thức thường rất rộng và tổng quát, do đó 
không chi rõ được hai nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến hành vi tổ 
chức: nhiều quyết định phải ban bố trong số những phương án khác 
nhau nhằm đạt được các mục tiêu chính thức và ưu tiên trong số 
những mục tiêu đa dạng ấy là gì, thứ nữa là có rất nhiều các mục tiêu 
không chính thức do các nhóm trong tổ chức đang theo đuổi. Các mục 
tiêu tác nghiệp này xác định cái đích được tìm kiếm thông qua các 
chính sách tác nghiệp thực sự của tổ chức; chúng nói với chúng ta về
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cái mà tổ chức thực sự đang cố gắng làm, không đếm xỉa đến cái mà 
các mục tiêu chính thức khẳng định phải đạt tới.

Trong thập kỷ 90 của thế kỷ XX, nhiều quốc gia đã cố gắng tìm 
cách thoát khỏi sự hạn chế này bằng cách xây dựng các “kế hoạch 
phát triển” nhằm xác định những mục tiêu cụ thể hơn cho các nhà 
trường. Tuy các kế hoạch này nhìn chung là ngắn hạn, chủng nhất 
quán với các mô hình chính quy và giúp cho việc biện minh nhà 
trường là những tổ chức tìm đến mục tiêu. Nhược điểm của kế hoạch 
phát triển là chúng thường không bao quát mọi hoạt động mọi khía 
cạnh của đời sống nhà trường mà chỉ nhằm vào những ưu tiên được 
xác định cho một thời kỳ cụ thể.

Ngay cả trong trường hợp mục tiêu của nhà trường được xác định 
tirờng minh, vấn đề còn để ngỏ, đó là liệu có đạt được các mục tiêu 
này hay không, bởi lẽ nhiều mục tiêu trong hệ thống giáo dục khó mà 
đo lường được.

2. Sự mô tả việc ra quyết định như một quá trình duy lý dẫn đến 
không ít khó khăn trong thực tiễn nhà trường. Quan điểm cho rằng các 
hành động quản lý được xác định trước bởi một quá trình đánh giá các 
phương án và một sự lựa chọn được cân nhẳc và được coi là thích hợp 
nhất xem ra khó được minh chứng đầy đù. Các quyết định trong nhà 
trường thường do giáo viên - giảng viên đề ra. Họ là những người có 
kinh nghiệm dày dạn khi phải đối phó với các sự kiện, hiện tượng xảy 
ra trong trường, trong lớp, trong quá trình giảng dạy - học tập. Nhiều 
hành vi cùa con người là không duy lý, điều đó tất yếu sẽ ảnh hưởng 
đén quá trình ra quyết định trong giáo dục.

Các thiết chế giáo dục - cũng như nhiều tổ chức khác, bao gồm 
đội ngũ các nhà chuyên môn - sẽ phụ thuộc vào các quyết định cá 
nhân hay quyết định của đơn vị nhỏ. Những phán xét chuyên môn 
phần nhiều dựa vào sự thành thạo của cá nhân hơn là dựa vào những 
quá trình duy lý do sách cẩm nang quy định.

3. Các mô hình chính quy nhấn mạnh, tập trung vào “tổ chức” 
như một thực thể toàn vẹn nhưng lại bỏ qua hay đánh giá thấp sự cống 
hiến cùa cá nhân. Chúng giả định rằng con người chiếm giữ những vị

57



trí đà định trước trong cấu trúc tổ chức và hành vi cùa họ phản ánh vị 
trí tổ chức của họ hơn là phản ánh phẩm chất và kinh nghiệm cá nhân 
cùa mỗi người. Đáng phê phán hon cả là quan điểm của các thuyết 
chính quy xem xét tổ chức như thể chúng là những thực thể độc lập 
với những con người - thành viên của tổ chức đó.

4. Một luận điểm trung tâm của các mô hình chính quy đó là coi 
quyền lực đặt ở đinh của hỉnh chóp cấu trúc. Người hiệu trưởng có 
được quyền hạn là nhờ những đặc điểm tôn kính của vị trí của họ như 
một người lãnh đạo được chỉ định trong thiết chế Việc nhấn mạnh 
vào quyền hạn chính thức sẽ dẫn đến quan điểm cho rằng việc quản lý 
trong thiết chế giáo dục thực chất là từ trên - xuống. Chính sách do 
những người quản lý cấp cao đề ra và các cấp dưới trong thứ bậc có 
trách nhiệm thực thi chính sách. Việc cấp dưới chấp nhận các quyết 
định quản lý là vấn đề hiển nhiên, không phải bàn thảo gì nữa.

Khía cạnh thứ bậc của mô hình chính quy là thích hợp nhất đối 
với các tổ chức phụ thuộc vào kỷ luật chặt chẽ đối với tính hiệu 
nghiệm của chúng. Chẳng hạn các đom vị quân đội phải thực hiện 
mệnh lệnh mà không có bất kỳ sự thắc mắc hay thảo luận tỷ mẩn nào. 
Tình thế này đòi hỏi sự tuân thủ của cấp dưới trước sự chi huy, ra lệnh 
của cấp trên.

Nhưng trong những tổ chức với số lượng đông đảo các nhà 
chuyên môn sẽ nảy sinh vấn đề về mối quan hệ căng thẳng do những 
đòi hỏi có tính xung đột của tính chuyên môn với tính thứ bậc của tổ 
chức. Điều này cũng dễ nhận thấy: các mô hình chính quy giả định 
rằng, người lãnh đạo được chi định nhờ vào sự xuất sắc của họ và họ 
có đủ năng lực để ban hành những chi dẫn, mệnh lệnh thích hợp đối 
với cấp dưới. Điều này lại được hỗ trợ bởi quyền hạn được trao cho 
họ do sự tôn kính của vị trí chính thức của họ. Các tổ chức chuyên 
môn lại có bản chất khá là khác biệt do chỗ sự thành thạo về chuyên 
môn được phân bổ rộng rãi trong thiết chế. Và như vậy, có sự xung 
đột giữa tính chuyên môn và tính quan liêu, bởi người có quyền hạn 
chính thức khó lòng “bao sân” hết mọi công việc của các nhà chuyên 
mồn lão luyện.
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Chăng hạn, ở những tổ chức nơi các nhà chuyên môn được 
chuyên môn hoá cao như trong các trường trung học, trường đại học, 
khà năng cùa người lãnh đạo chỉ thị hành động cua cấp dưới có thể bị 
đặt thành vấn đề. Một vị hiệu trường tốt nghiệp ngành nhân vãn xã hội 
khó có đủ năng lực chuyên môn để có thể kiểm tra đánh giá việc dạv 
học ờ khoa công nghệ. Do đó, trong các tô chức có tính chuyên môn, 
có một loại quyền hạn “thành thạo” luôn dễ dàng ở tư thế xung đột với 
quyền hạn có được từ vị trí công tác.

Người hiệu trưởng có trách nhiệm về chất lượng của quá trình 
dạy học dựa trên cơ sờ của “chương trình chuẩn quốc gia” (bậc phổ 
thông) hay “chương trình khung quốc gia” (bậc đại học) cũng như chế 
độ thanh tra chuyên môn thống nhất trong cả nước. Tuy vậy quyền 
hạn cùa họ đối với giáo viên có thể bị mơ hồ, rối nghĩa. Các nhà 
chuyên môn đòi phải có một miền tự trị của họ do chỗ họ là những 
chuyên gia “sành sỏi” về bộ môn do họ giảng dạy. Công việc trên lớp 
là lĩnh vực rộng lớn của các giáo viên, và các vấn đề sư phạm trước 
hết là trách nhiệm cùa các nhà thực hành sư phạm có trình độ chuyên 
môn cao. Chính cái lĩnh vực có tính sổng còn đổi với đời sống nhà 
tnrờng sẽ là mầm mống cho sự xung đột giữa giáo viên - giảng viên 
vái người hiệu trưởng. Những khó khăn này có thể tránh được nếu ít 
nhất có được sự chấp nhận “ngầm định” về trách nhiệm chung của 
người hiệu trưởng đối với hoạt động của nhà trường. Điều này lôi 
cuốn nhận thức của người giáo viên về quyền của người hiệu trưởng 
tnong việc đề xuất sáng kiến trong nhiều lĩnh vực của chính sách nhà 
tnường. Người giáo viên nói chung cần phải thừa nhận quyền hạn 
chính thức của người hiệu trưởng.

5. Cách tiếp cận chính quy dựa trên một giả định ngầm ràng tổ 
chức luôn ổn định các thành viên có thể đến hoặc đi nhưng họ dịch 
chuyển theo những “đường ray” định sẵn đến những vị trí trong một 
cấu trúc tĩnh. Các lý thuyết quan liêu và cấu trúc hoàn toàn thích hợp 
vai các điều kiện ổn định. Tuy vậy, tính ổn định tĩnh có thể không còn 
th ích hợp, không còn hiện thực đối với nhiều tổ chức và các tính chất 
này thực ra khá khập khiễng đối với nhà trường. Cũng vậy quan điểm 
duy lý đòi hỏi các biện pháp tiên đoán phải là khả dụng cũng như phải

59



mô tả được hành vi tổ chức. Chính bởi vậy tính giá trị cùa các mô hình 
chính quy bị hạn chế trong điều kiện có nhiều biến đổi, thậm chí có 
những nhiễu động khó đoán trước.

2.1.2.8. Các mô hình chính quy còn hữu dụng không?

Mặc dù những hạn chế như phần trên đã phân tích, nhưng chíng 
ta không thể loại bỏ các mô hình này khỏi đời sổng nhà trưcng. 
Những mô hình được thảo luận ở các mục sau là sự phản ứng có inh  
tích cực những hạn chế của các mô hình chính quy chứ không hề 
nhằm loại bỏ chúng. Hom thế, nếu chỉ riêng các mô hình đó sẽ lí vô 
ích nếu không có sự can dự của các mô hình chính quy. Các mô hình 
chính quy vẫn còn nguyên giá trị như sự mô tả có tính bộ phận tổ chức 
và quản lý học đường, vấn  đề là trên sơ đồ có phần tĩnh tại và cứng 
nhắc của các mô hình chính quy, chúng ta cần phải bổ sung thêm sức 
sống cho chúng và biến thể chúng cho phù hợp với thực tiễn giáo dực 
tinh tế, phức tạp và sống động.

2.2. Các mô hình đồng thuận

Trong cuốn “Nghề hiệu trưởng - một quan điểm thực tiễn”, tuất 
bản năm 1991, Thomas J. Sergiovanni đã phân biệt hai thuật ngữ 
“congeniality” và “collegiality” thường bị sử dụng nhầm lẫn hoặc cho 
là đồng nghĩa khi sử dụng để mô tả các quan hệ trong giáo giới. ?h<eo 
Sergiovanni, congeniality- chúng tôi tạm dịch sang tiếng Việt Xktìrth 
đồng nghiệp - biểu đạt mối quan hệ con người có tính thân hữu tồi tại 
trong giáo giới, thể hiện bằng lòng trung thành, niềm tin cậy, sự giao 
tiếp dễ dàng, là kết quả của sự phát triển của một nhóm xã hội gấi toó 
chặt chẽ với nhau. Còn coỉlegiaỉity - chúng tôi tạm dịch là tình éồmg 
thuận - biểu đạt sự tồn tại ở cấp độ cao hơn của quan hệ hợp tác, cộmg 
tác, cùng làm việc trong nội bộ giáo viên và giữa giáo viên với nịưrời 
hiệu trưởng. Tình đồng thuận được đặc trưng bởi sự tôn trọng liẫn 
nhau, bởi sự chia sẻ các giá trị công việc, bởi sự hợp tác và giao tiiếp 
trò chuyện chuyên biệt, cụ thể về việc dạy học. Khi tình đồng nghitệp 
phát triển cao, văn hoá không chính thức liên kết với các chuẩn ĩĩiiực 
xã hội sẽ nổi trội trong nhà trường. Nhưng các chuẩn mực này co t:hể
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có và cũng có thể không liên kết với mục đích, mục tiêu của nhà 
trường. Đôi khi các chuẩn mực này đóng góp vào (và ở lúc khác 
chúng ngăn cản) những cam kết mạnh cũng như thành tựu cao khác 
thưimg. Còn nếu tình đồng thuận cao, văn hoá chuyên môn (chuyên 
nghiệp) - được hình thành và bền vữne nhờ vào các giá trị công việc 
được chia sẻ - sẽ nổi trội trong nhà trường. Những chuấn mực của văn 
hoá đó gắn kết với mục đích, mục tiêu cùa nhà trường, đóng góp bền 
vững vào các cam kết ngày một tăng lên và khiến thành tựu của nhà 
trường đạt được mức cao phi thường.

2.2.1. Những đặc trưng cơ bản của các mô hình đồng thuận

Các mô hình đồng thuận bao gồm những lý thuyết nhấn mạnh đến 
việc chia sẻ quyền lực và việc ra quyết định cho một số hoặc tất cả các 
thành viên trong một tổ chức. Các cách tiếp cận này bao gồm một phổ 
rộng từ tính đồng thuận “hạn chế” - khi nguời lãnh đạo chia sẻ quyền 
lực với một số hạn chế các đồng nghiệp cao cấp - đến tính đồng thuận 
“thuần tuý”, khi tất cả mọi thành viên có tiếng nói bình đẳng trong 
việc quyết định chính sách. Định nghĩa dưới đây sẽ bao hàm gần đầy 
đủ đặc trưng cơ bản của các quan điểm nói trên:

“Mô hình đồng thuận giả định rằng các tổ chức xác định chính 
sách, ra quyết định thông qua quá trình thảo luận để đi đến nhất trí. 
Quyền lực được chia sẻ trong một so hay tất cả các thành viên, 
những người được xem là có sự hiếu biết tương hỗ về các mục tiêu 
của thiết chế 

%

Quan niệm về tính đồng thuận đã được coi là “của quý” trong 
tàng thư về quản lý suốt những năm 90 của thế kỳ XX khi chúng được 
coi là con đường thích hợp nhất để vận hành nhà trường, chúng cũng 
được xem là mô hình quản lý có liên hệ chặt chỗ với tính hiệu nghiệm 
cùa nhà trường và tính cải thiện của nhà trường.

Mô hình đồng thuận có những đặc trưng cơ bản sau đây:

1. Mô hình đồng thuận có tính định chuẩn mạnh mẽ trong việc 
định hướng. Chúng ta đã khẳng định tất cả các lý thuyết quản lý giáo 
dục đều có xu hướng định chuẩn, nhưng mô hình đồng thuận nói riêng
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phản ánh một quan điểm có tính nguyên tắc, đó là quàn lý phải dựa 
trên sự thoả thuận/đồng thuận. Những người biện hộ cho các mò 
hình đồng thuận tin chắc rằng việc ra quyết định phải dựa trên các 
nguyên tắc dân chủ nhưng không nhất thiết đòi hỏi những nguyên tắc 
này phải thực sự xác định bản chất của quản lý xét trên phương diện 
hành động. Đó là mô hình lý tưởng hơn là mô hình được xây dựng 
vững chắc cho hoạt động thực tiễn. Campbell và Southworth (1993) 
nhận xét rằng: “Những người bảo vệ cho tính đồng thuận dựa trên cơ 
sở của sự liệt kê định sẵn hom là sự mô tả... nó có thể không chi là 
hành động của đức tin” và Campbell còn cho rằng tính đồng thuận là 
“sự phóng chiếu từ thực tế có tính kinh nghiệm chủ nghĩa chứ không 
phải là sự mô tả về nó”.

2. Các mô hình đồng thuận dường như chi thích hợp riêng với các 
tổ chức như trường phổ thông, trường đại học có số lượng đủ lớn các 
nhà chuyên môn. Giáo viên - giảng viên có những quyền hạn xuất 
phát trực tiếp từ tri thức và kỹ năng của họ. Họ có quyển hạn của sự 
thành thạo (Authority of expertise) trái ngược với quyền hạn có từ địa 
vị vốn liên quan đến các mô hình chính quy. Quyền hạn chuyên môn 
xuất hiện ở nơi mà quyết định được lấy trên cơ sở cá nhân thay vì 
được tiêu chuẩn hoá. Giáo dục đòi hỏi tất yếu phải có cách tiếp cận 
chuyên môn vì học sinh, sinh viên cần có sự quan tâm đến cá nhân các 
em. Giáo viên - giảng viên đòi hỏi phải có một mức độ/biện pháp tự 
trị trong lớp học nhưng họ cũng cần đến sự cộng tác, hợp tác vì phải 
đảm bảo cách tiếp cận thống nhất, gắn kết đối với việc dạy và học. 
Các mô hình đồng thuận giả định ràng các nhà chuyên môn cũng có 
quyền chia sẻ trong những quá trình ra quyết định rộng hơn. Một đòi 
hỏi vốn có trong tính chuyên môn là sự tự quyết định trong các nhiệm 
vụ thuộc các chức năng chuyên môn được mở rộng vượt ra ngoài 
phạm vi của sự thành thạo nghề nghiệp đom thuần trong phạm vi hẹp 
của nghề nghiệp sang đến lĩnh vực kế hoạch chung của tổ chức và 
việc thực hiện kế hoạch đó. Sự mờ rộng của đạo đức chuyên môn chủ 
đạo đến vấn đề quản lý một tổ chức rộng lớn dẫn đến quyền về sự 
bình đẳng, vị tha phải được tôn trọng và tham vấn.
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3. Các mô hình đồng thuận giả định về một tập hợp chung các giá 
trị (lược các thành viên của tổ chức tuân thủ, chấp nhận. Những giá trị 
này có thể nảy sinh trong quá trình xã hội hoá diễn ra trong thời gian 
đào tạo và trong những năm đầu cùa thực tiễn hành nghề chuyên môn. 
Nhung giá trị chung này hướng dẫn, dần đường cho các hoạt động 
quán ly của tổ chức và nói riêng, chúng được xem ià sẽ dần tới cac 
mục tiêu giáo dục được chia sè.

Các giá trị chung cùa các nhà chuyên môn tạo nên một bộ phận 
cùa những biện giải, minh chứng đối với già định có tính lạc quan 
rằng luôn luôn có thể đạt được sự thoả thuận/đồng thuận về các mục 
tièu và các chính sách.

4. Quy mô của các nhóm ra quyết định là một yếu tố quan trọng 
trong quản lý đồng thuận. Chúng phải đủ nhỏ để cho mọi thành viên 
đều có thể được nghe được nói. Điều này có nghĩa là tính đồng thuận 
sẽ phát huy tác dụng tốt hơn ở các trường tiểu học, ở các tổ bộ môn 
của các trường trung học và đại học. Cuộc họp toàn thể giáo viên có 
thể tiến hành theo tính đồng thuận ở các trường có quy mô nhỏ, còn ờ 
các trường quy mô lớn, các cuộc họp như vậy chi có ý nghĩa trao đổi 
thông tin.

Mô hình đồng thuận đề cập đến vấn đề này của thang bậc/phạm 
vi/quy mô bằng cách dựng lên giả định rằng các thành viên có sự đại 
diện chính quy bên trong những thục thể ra quyết định. Những lĩnh 
vực có ý nghĩa của chính sách được quyết định bên trong một hệ 
thống ủy ban chính thức hơn là đặc quyền của những người lãnh đạo 
đơn lẻ. Yếu tố dân chủ của sự đại diện chính quy dựa trên sự ủng hộ, 
sự trung thành mà người tham gia quá trình quyết định phải thể hiện 
đối với những người đã cử họ làm đại diện. Một giáo viên đại điện cho 
bộ môn của mình trong một ủy ban phải có trách nhiệm, nghĩa vụ 
trước đồng nghiệp của mình - những người hoàn toàn có quyền lựa 
chọn, chi định người khác làm đại diện cho họ nếu họ cảm thấy không 
hài lòng về cách thức mà người đại diện đã hành xử.

Sự tham vấn không chính quy với đội ngũ giáo viên không tạo 
thành tính đồng thuận. Khi người hiệu trưởng tìm kiếm những lời
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khuyên, tham khảo ý kiến của các giáo viên trước khi ra quyết định 
chi là quá trình tham vấn trong khi bản chất của tính đồng thuận là sự 
tham gia vào quá trình ra quyết định.

5. Mô hình đồng thuận giả định rằng các quyết định đạt được 
bằng con đường nhất trí hơn là chia rẽ, xung đột. Niềm tin về những 
giá trị chung, về các mục tiêu được chia sè sẽ dẫn đến quan điểm cho 
rằng cả hai yếu tố đó đều đáng mong muốn và đều có khả năng đối 
với việc giải quyết vấn đề bằng cách thỏa thuận/đồng thuận. Tất nhiên 
cũng có những khác biệt ý kiến, quan điểm nhưng chúng có thể khắc 
phục được bằng việc tăng cường thảo luận. Như vậy, quá trình ra 
quyết định có thể bị kéo dài đôi chút do phải kiếm tìm sự nhân 
nhượng nhưng nó là cái giá xứng đáng phải trả cho việc duy trì không 
khí đặc biệt của những niềm tin và giá trị được chia sẻ.

Vấn đề ra quyết định có tính nhất trí một phần sẽ phải dựa trên 
phương diện đạo đức của tính đồng thuận. Việc lôi cuốn các thành 
viên tham gia vào quá trình ra quyết định có ảnh hưởng tới đời sống 
chuyên môn của họ là hoàn toàn thích hợp. Còn việc áp đặt quyết định 
lên các thành viên bị coi là “bất hảo” xét về phương diện đạo đức và 
đi ngược lại quan điểm về sự nhất trí/đồng thuận.

2.2.2. Mô hình đằng thuận trong giáo dục đại học

Có thể nói - xét về mặt lịch sử, cũng như “từ nguyên học” - cách 
tiếp cận đồng thuận ra đời ở Anh quốc, từ hai trường đại học lâu đời 
nhất là Oxíòrd và Cambridge vào những năm 70 của thế kỷ XX. “Các 
trường (collegium) chọn ra một hoặc một số cấu trúc trong đó các thành 
viên có quyền hạn ngang bằng nhau trong việc tham gia vào những 
quyết định mà sẽ đặt ra nghĩa vụ, trách nhiệm đối với mồi người trong 
số họ. Điều đó dẫn đến việc mỗi cá nhân có quyền tự quyết định phải 
hoàn thành những hoạt động chủ yếu của mình theo cách của riêng 
mình và chi phải tuân thủ sự kiểm tra tổi thiểu của trường”.

Mô hình đồng thuận được chấp nhận ở hầu hết các trường đại 
học. Quyền hạn về sự thành thạo được phổ cập rộng rãi bên trong các 
thiết chế này về các vấn đề nghiên cứu và học thuật. Glatter (1984) mô
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tà các trường đại học như “những thiết chế nặng đáy” và bản chât cùa 
việc quàn lý phải phản ánh được sự phân bổ rộng rãi này của tri thức 
và năng lực, sự thành thạo chuyên môn. Bất kỳ một tổ chức nào lệ 
thuộc vào kỳ năng chuyên môn trình độ cao sẽ hoạt động hiệu quà 
nhất nếu có biện pháp cơ bản về tính đồng thuận trong các quy trình 
thu tục quàn lý tổ chức dó".

Mô hình đồng thuận thể hiện rõ ràng nhất trong hệ thống các uỷ 
ban/hội đồng rộng rãi. Các quyết định về toàn bộ các vấn đề học thuật, 
phân bổ nguồn lực sẽ diễn ra trong “mê cung” cùa các uỷ ban thay vì 
chi thuộc thẩm quyền của ông/bà chánh - phó hiệu trưởng. Nói chung, 
cúc vấn đề được giải quyết bằng sự thoả thuận/đồng thuận hoặc 
nhượng bộ/nhân nhượng chứ không phải bằng cách “bỏ phiếu” hoặc 
không có tính nhất trí. Cách tiếp cận đồng thuận có thể đã bắt nguồn 
từ bên trong hệ thống giáo dục đại học, nhưng ở nhiều trường đại học 
tính dân chù được nhượng bộ bằng quyền bầu cử hạn chế. Một sổ 
trường trao toàn quyền bầu cừ cho tất cả mọi thành viên chuyên môn, 
thậm chí cho một số đại diện của sinh viên hoặc cho cả nhừng cán bộ 
công nhân viên không nghiên cứu giảng dạy. Còn có những trường 
các thành viên của hội đồng quản trị và các uỷ ban chủ chốt là đặc 
quyền của những cán bộ cao cấp.

Quyền bầu cử bị hạn chế khiến các trường đại học đó cũng bị 
giảm tính đồng thuận và thay vì tính dân chủ người ta lại ưa thích sử 
dụng các “nhóm tinh hoa”.

Có một nghịch lý hay một sự đối lập ở các trường đại học giữa 
chính sách chuyên môn/học thuật nói chung là trách nhiệm của hội 
đồng quản trị/ban giám đốc hoặc ban/hội đồng chuyên môn, còn việc 
quản lý nguồn lực lại là trách nhiệm/quyền hạn của phó - hiệu trưởng 
hoặc các chủ nhiệm khoa. Hệ thống các uỷ ban/hội đồng phù hợp với 
mô hình đồng thuận, còn quyền lực gắn trực tiếp với người quản lý 
cao cấp lại cần đến mô hình chính quy.

Sự đối nghịch này còn có một nguyên nhân nữa, đó là sự phát 
triển nhanh chóng của hệ thống giáo dục đại học trên toàn cầu từ thập 
niên 90 của thế kỳ XX đến tận ngày nay. Trong bối cảnh phải cạnh 
tranh nhau gay gắt để sống còn, dường như người ta phải cầu viện tới
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sự quản lý có tính chính quy nhiều hom là nhờ vào tính đồng thuận. 
Các vị hiệu trưởng, chù tịch đại học khả kính không thể nhâm nhi 
những quyết định có tính đồng thuận quá lâu. Họ phải đối diện với 
thực tiễn của những biến đổi cực kỳ nhanh chóng - đòi hỏi ở họ sự 
nhạy cảm và quyết đoán trong điều hành nhà trường, thay vì những 
cuộc tham vấn nhẩn nha ngõ hầu thu lượm. Được sự đồng thuận/nhất 
trí nơi những cán bộ chuyên môn tài ba nhưng chậm thích ứng với sự 
đời thay đổi đến chóng mặt bởi sự giam hãm trong tháp ngà học thuật 
đã làm giảm thiểu những thông tin ào ạt của đời sống thường nhật tới 
được nơi “cửa khổng sân trình”. Hơn thế nữa, do nhà trường đại học 
hiện đại luôn gắn liền với các “bên tham dự”, với các “cổ đông”, 
người quản lý - đứng đầu nhà ttrường phải chịu trách nhiệm về thành 
bại của đại học với các “thế lực” bên ngoài, với các “đồng sờ hữu 
chủ” bên ngoài. Bời vậy sự giằng xé giữa việc áp dụng mô hình chính 
quy và mô hình đồng thuận lại càng khó tránh khỏi.

2.2.3. Mô hình đồng thuận ở trường trung học phổ thông

Việc vận dụng các cách tiếp cận đồng thuận ở trường trung học 
phổ thông diễn ra chậm hơn, yếu ớt hơn và manh mún hơn so với các 
trường đại học. Truyền thống về những vị hiệu trường đầy quyền uy, 
với quyền hạn đối trước đội ngũ, với trách nhiệm đối trước các cơ 
quan bên ngoài đã làm nản chí những ai muốn áp dụng phương thúc 
tham gia vào hoạt động quản lý nhà trường. Vị trí chính thức khiến 
người hiệu trưởng phải một mình chịu trách nhiệm về tổ chức cũng 
như về việc quản lý nhà trường. Điều này đã ngăn cản nhiều vị hiệu 
trưởng mong muốn chia sẻ quyền lực cho các thành viên trong trường 
và cũng là cái cớ thuận tiện cho những người muốn khư khư giữ làm 
của riêng cái quyền hạn và trách nhiệm kia.

Tuy vậy cũng đã có nhiều thử nghiệm thực tiễn về áp dụng cách 
tiếp cận đồng thuận ở trường phổ thông trung học.

(1) Cấu trúc tổ chức theo mô hình đồng thuận ở trường phố thông 
trung học

Từ một sổ các thử nghiệm trong thực tiễn, có một số cấu trúc tổ 
chức nhàm lôi cuốn đông đảo giáo viên tham gia vào quá trình ra
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quyết định. Các trường thành lập những ban công tác như “Ban xây 
dựng chính sách và kế hoạch phát triền nhà trường” bao gồm các 
thành viên cùa ban giám hiệu, đại diện của các tổ chuyên môn - số 
liramg đại diện tổ nhiều ít phụ thuộc vào số lượng giáo viên của mỗi tổ
- và viên kế toán/thủ quỳ của trường

Ngoài các cuộc họp của “Ban xây dựng chính sách và kế hoạch 
phát triển nhà trường”, các tổ chuyên môn cũng thường xuyên tiến 
hunh các cuộc họp liên quan đến quản lý nhà trường và cũng định kỳ 
tiến hành các hội nghị toàn thể giáo viên, cũng như các cuộc họp của 
hội đồng quản trị, của các ban/nhóm phụ huynh học sinh v.v. Các buổi 
hụp này đều nhàm mục đích tăng cường sự tham gia tích cực của mọi 
thành viên trong nhà trường cũng như của các bên tham dự 
(stakeholders) vào việc quản lý nhà trường, vào quá trình hoạch định 
chính sách và ra quyết định.

(2) Quá trình quản lý

Hầu hết các quyết định về chính sách được tiến hành trong “Ban 
xây dựng chính sách và kế hoạch phát triển nhà trường”. Người đứng 
đầu nhà trường mong muốn quá trình ra quyết định phải là quá trình 
“tham gia” chứ không đơn thuần là quá trình “tham vấn”. Tuy vậy 
cũng vẫn có những cách hiểu khác nhau về quá trình “tham gia” này. 
Có những người cho rằng, quá trình ra quyết định có tính tham gia đòi 
hỏi phải lôi cuốn tất cả các thành viên của nhà trường “vào cuộc”, 
nhưng cũng có người cho rằng quyết định phải do hiệu trưởng và bộ 
sậu của ông/bà ta soạn thảo trên cơ sở những thông tin mà họ thu nhận 
được từ các ban, các tổ với sự điều phối của “Ban xây dựng chính 
sách và kế hoạch phát triển nhà trường”. Cũng có ý kiến mang tính 
chiết trung, cho rằng những quyết định chủ yếu, quan trọng phải do 
“ban xây dựng chính sách và kế hoạch phát triển nhà trường” hoạch 
định, tuy vậy tuỳ trường hợp khẩn cấp hay không mà ban giám hiệu và 
các thành viên chủ chốt của nhà trường phải ra quyết định. Lại có ý 
kiến bổ sung thêm rằng, trong những trường hợp có tính nhạy cảm 
hoặc quá phức tạp, phải trao quyền phù quyết cho những thành viên 
quan trọng nhất của “Ban xây dựng chính sách và kế hoạch phát triển
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nhà trường”. Và như vậy dễ hình thành tính đồng thuận có điều kiện, 
trong đỏ quản lý là quá trình “tham gia” nhưng vẫn duy trì một số 
quyền đặc biệt dành cho người quản lý cao nhất (chẳng hạn quyền phù 
quyết) trong những tình huống đặc biệt.

(3) Vai trò cùa người hiệu trưởng

Thoạt nhìn thì có vẻ như quyền hạn của người hiệu trưởng bị 
giảm sút, bị thu gọn trong những trường học áp dụng mô hình đồng 
thuận một cách thuần khiết. Tuy vậy, có thể khẳng định người hiệu 
trưởng vẫn có vai trò đáng kể trong những nhà trường như thế vì 
những lý do sau đây:

Thứ nhất, người hiệu trưởng có một vai trò quan trọng trong việc 
xác định xem vấn đề nào cần phải đem ra thảo luận hay không do chỗ 
người hiệu trưởng có quyền xác định nghị trình các cuộc họp và điều 
này thường gắn kết với các mô hình chính trị mà chúng ta sẽ bàn tới 
sau này.

Thứ hai, người hiệu trường cảm thấy họ rất mạnh ở những vấn đề 
mà các thành viên trong trường đều cảm nhận được rằng, quyết định 
đã có sẵn nơi người hiệu trường rồi.

Thứ ba, do người hiệu trường phải chịu trách nhiệm trước hội 
đồng quản trị và các đối tác bên ngoài, khiến họ buộc lòng phải có 
những xét đoán cá nhân. Như vậy, mọi ý kiến trái ngược sẽ buộc phải 
dừng lại.

(4) Những ưu điểm của mô hình đòng thuận ở trường trung học

Có ba ưu điểm rõ rệt của mô hình đồng thuận ở trường phổ thông 
trung học rút ra từ những nghiên cứu thực tiễn như sau:

Thứ nhất, người giáo viên rất nhiệt tình tham gia đầy đủ vào việc 
quản lý nhà trường của mình, nhờ vậy, nhiều sáng kiến, nhiều ý tưởng 
mới và hữu ích nảy sinh và phát huy tác dụng thiết thực.

Thứ hai, chất lượng của các quyết định được cải thiện rõ rệt do sự 
tham gia trực tiếp cùa đội ngũ giáo viên vào quá trình ra quyết định, 
đặc biệt những quyết định liên quan đến quá trình dạy - học, giáo dục.
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Thứ ba, chính nhờ sự tham gia vào quá trình ra quyết định, trách 
nhiệm cùa người giáo viên dược nâng cao rất nhiều, do chỗ họ sẽ phải 
là người trực tiếp thực hiện các quyết định, các thay đồi chính sách.

(5) Những nhược điếm cùa tính đồng thuận ở trường trung học

Trong khi phát hiện ra những ưu điểm cùa tính đồng thuận áp 
dụng ở trường trung học, nguời ta cũng thấy chúng có những nhược 
điểm sau:

Thứ nhất, quá trình quyết định diễn ra khá chậm chạp vì chúng 
phải trài qua hầu hết các “cấu trúc” ban này tới ban khác để tham khảo 
và tìm sự đồng thuận.

Thứ hai, vấn đề giao tiếp truyền thông cũng gây cản trở cho hoạt 
động quản lý, vì không phải tất cả mọi người đều mã hoá và giải mã 
thông điệp giống nhau.

Thứ ba, nếu ngôi trường lớn và gồm nhiều địa điểm không gần 
nhau, người hiệu trưởng sẽ tốn nhiều thời gian để đi lại ngõ hầu tiếp 
xúc trực tiếp với các ban, các tổ, khiến hoạt động quản lý - lãnh đạo của 
họ bị ảnh hưởng khá nhiều. Hơn thế việc bố trí rải rác các điểm trường 
phụ cũng ảnh hưởng đến tính đồng thuận của toàn thể nhà trường.

Thứ tư, do nhu cầu phải họp hành nhiều để duy trì tính đồng 
thuận nên ảnh hưởng đến động cơ làm việc của giáo viên cũng như 
ảnh hưởng đến chất lượng của việc ra quyết định.

2.2.4. Mô hình đồng thuận ở trường tiểu học

Tại nhiều quốc gia, trong những năm 80 và 90 của thế kỷ XX, 
tính đồng thuận đã hình thành theo những cách thích hợp nhất trong 
việc quàn lý ở nhiều trường tiểu học và trờ thành mô hình định chuẩn 
ở bậc học này. Dưới đây là những nét đặc trưng của mô hình đồng 
thuận ờ trường tiểu học:

• Các nhóm công tác của giáo viên xác định các đề xuất cho các 
quyết định sẽ thông qua bời toàn thể giáo viên trong trường.

• Các nhóm công tác do những “điều phối viên”/ “tổ trưởng” 
phụ trách chương trình đứng đầu.
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• Các điều phối viên/tổ trưởng chuyên môn ngày càng phải có 
trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực do họ phụ trách.

• Các điều phối viên/tổ truởng làm việc sát cánh với giáo viên 
phụ trách lớp để biến những ý tưởng thành hiện thực.

• Giáo viên hoạt động trong bầu không khí xây dựng và giúp 
đỡ sát sao để đạt được kết quả đáng mong đợi.

Như vậy, trong trường tiểu học mô hình đồng thuận được thực 
hiện nhờ các tiếp cận sau đây:

• Người giáo viên được thảo luận, trò chuyện về việc dạy học

• Việc xây dựng kế hoạch và các hoạt động chuẩn bị giảng dạy 
được chia sẻ

• Việc quan sát giờ giảng dạy trên lớp cũng như các hoạt động 
giáo dục khác diễn ra ừên cơ sở công bàng, bình đẳng

• Việc huấn luyện và phát triển nghề nghiệp có tính tương hỗ, 
qua lại giữa các giáo viên trong trường.

2.2.5. Mô hình đồng thuận: m ục tiêu, cấu trúc, môi trường, sự lãnh đạo

Mục tiêu

Các mô hình đồng thuận giả định rằng các thành viên của tổ chức 
đồng thuận về mục tiêu của tổ chức. Nghĩa là người ta tin rằng các 
thành viên có cùng một quan điểm được chia sẻ về mục đích của tổ 
chức. Có thể khẳng định rằng sự đồng thuận về mục tiêu là yếu tố 
trung tâm của mọi cách tiếp cận tham gia trong nhà trường - cả phổ 
thông lẫn đại học. Chúng ta đều biết rõ về tầm quan trọng, ý nghĩa của 
mục tiêu đối với một tổ chức. Trước hết, mục tiêu tạo nên định hướng 
chung cho các hoạt động của mỗi thành viên, mỗi bộ phận trong tổ 
chức. Thứ nữa, mục tiêu tạo luận chứng, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt 
động của tổ chức, khiến tổ chức cùng các thành viên phấn đấu đạt đến 
mục tiêu. Và sau nữa, mục tiêu có thể là thước đo thành quả hoạt động 
của tổ chức cũng như mỗi thành viên.
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Trong nhiều trường hợp, người ta đạt được sự đồng thuận về mục 
tiêu bằng cách lựa chọn những người cộng sự cùng chí hướng, cùng 
“triết lý” giáo dục với mình. Tuy vậy, ở các triùmg trung học, đại học, 
vấn đề đồng thuận mục tiêu có phức tạp h(7n, do chỗ các giáo viên, 
giảng viên phụ trách giảng dạy các bộ môn khác nhau. Những mục 
ticu chung chung, trừu tượng dễ được mọi người nhất trí, nhưng 
những mục tiêu cụ thể lại thường có sự bất đồng quan điểm, thậm chí 
xung đột gay gắt. Chính những bất đồng, xung đột về mục tiêu sẽ là 
những hạn chế dối với việc áp dụng mô hình đồng thuận vào thực tiễn 
quản lý nhà trường.

Cấu trúc tổ chức

Các mô hình đồng thuận chia sẻ với cách tiếp cận chính quy quan 
điểm cho ràng cấu trúc tổ chức là một hiện tượng khách quan và có ý 
nghĩa rõ ràng đối với mọi thành viên trong tổ chức. Sự khác biệt cơ 
bún thuộc về mối quan hệ giữa các thành phần khác nhau trong cấu 
trúc. Các mô hình chính quy có cấu trúc tổ chức theo chiều thẳng 
đứng (trực tuyến) và có thứ bậc, với quyết định do những người lãnh 
đạo ban hành và chuyển xuống các cấp dưới của cấu trúc. Những 
người thuộc cấp chịu trách nhiệm trước cấp trên trong việc hoàn thành 
mỹ mãn nhiệm vụ của mình. Ngược lại, các mô hình đồng thuận đề 
xuất cấu trúc đa phương hoặc theo chiều ngang với những người tham 
gia bình quyền vào việc xác định chính sách và ra quyết định.

Trong giáo dục, cách tiếp cận đồng thuận thường bộc lộ rõ ràng 
thông qua hệ thống các ban/uỷ ban/hội đồng. Những cấu trúc này có 
thể được hình thành một cách rất chu đáo và hoạt động tốt ở những 
nhà trường có quy mô lớn và tính phức tạp cao. Quá trình quyết định 
diễn ra trong các uỷ ban/hội đồng này theo cách bình đẳng, với tầm 
ảnh hưởng phụ thuộc chủ yếu vào sự thành thạo chuyên môn hơn là 
phụ thuộc vào địa vị. Vị trí chính thức tại các cấu trúc này, quyết định 
sẽ đạt được nhờ vào sự nhất trí hay sự thoả thuận, nhượng bộ chứ 
không đom thuần xuất phát từ sự chấp nhận quan điểm cùa hiệu trường 
hay giám đốc nhà trường.
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Thông thường trong các trường phổ thông, các nhóm công tác đặc 
biệt hoạt động có hiệu quả hom những uỷ ban/ban thường trực. Chẳng 
hạn, một nhóm đặc biệt bao gồm một số giáo viên làm việc về xây 
dựng, phát triển chương trình sẽ hoạt động hiệu quả hom nhiều nhằm 
chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp toàn thể giáo viên của nhà trường; thay 
vì công việc được đưa ra thảo luận khoáng đại ngay mà thiếu sự chuẩn 
bị “đặc biệt” đó.

Môi trường bên ngoài

Thực ra luôn có một số khó khăn trong việc đánh giá bản chất của 
các mối quan hệ giữa một tổ chức với môi trường bên ngoài. Các mô 
hình đồng thuận mô tả/phác họa việc ra quyết định như một quá trình 
tham gia với tất cả các thành viên của nhà trường có cơ hội ngang 
bằng nhau trong việc tác động đến chính sách và hoạt động của nhà 
trường. Tuy vậy, có một vấn đề rất hiển nhiên là: nếu ở nơi nào các 
quyết định được ban hành từ một hệ thống phức tạp, rắc rối các uỷ 
ban/ban/hội đồng, thì thật chẳng dễ chút nào khi phải xác định rõ nhân 
vật nào là người chịu trách nhiệm đối với chính sách của tổ chức.

Sự mơ hồ/lưỡng định của quá trình ra quyết định bên trong các tổ 
chức đồng thuận tạo nên một vấn đề đặc biệt về trách nhiệm của tổ 
chức đối với các thực thể bên ngoài. Người hiệu trưởng luôn luôn phải 
chịu trách nhiệm về chính sách của nhà trường. Các giả định của mô 
hình chính quy đi đúng đường với các kỳ vọng này. Người lãnh đạo 
được coi là phải xác định hay có ảnh hưởng mạnh mẽ đến các quyết 
định của tổ chức và phải chịu trách nhiệm với môi trường bên ngoài 
về các chính sách đó.

Mô hình đồng thuận dường như không thích hợp với các giả định 
về trách nhiệm cổ tính chính quy như vậy. Phải chăng người hiệu 
trưởng phải chứng minh, bảo vệ, biện hộ cho các chính sách của nhà 
trường được xác định theo cách tiếp cận tham gia, thậm chí khi họ 
không biểu lộ sự ủng hộ của cá nhân mình cho những quyết định đó? 
Hay thực ra là việc hoạch định chính sách có tính đồng thuận bị hạn 
chế/giới hạn bởi trách nhiệm cá nhân của người hiệu trưởng trước các 
cơ quan bên ngoài? Người hiệu trưởng phải đồng ý với, hoặc chí ít họ
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phải chấp nhận, các quyết định do các uỷ ban/hội đồng đã đưa ra- nèu 
họ không muốn rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn.

Các mô hình đồng thuận có khuvnh hướng coi nhẹ khả năng xung 
dột giữa các quá trình tham gia bên trong và trách nhiệm đối với bên 
ngoài. Một già định hời hợt thường cho rằng các vấn đe có thê giải 
quyết được bàng sự nhất trí/đồng thuận khiến tạo ra những kết luận 
thích đáng và thuận lợi và người hiệu trưởng có kinh nghiệm và 
thường xuyên nhất trí với quyết định chung sẽ không gặp khó khăn gỉ 
khi phải giải thích các quyết định đó trước những thực thể bên ngoài. 
Tuy vậy, trong thực tế vẫn có nhiều trường hợp, người hiệu trưởng do 
trách nhiệm bên ngoài cùa mình vẫn phải biến đổi một cách đáng kê 
các quyết định có tính đồng thuận. Điều này tạo ra sự căng thẳng đối 
với người hiệu trưởng khi họ phải lựa chọn giữa tính đồng thuận và 
trách nhiệm trước các thực thể bên ngoài.

Sự lãnh đạo

Trong mô hình đồng thuận, phong cách lãnh đạo vừa ảnh hưởng 
tới và chịu sự ảnh hưởng cùa bản chất quá trình ra quyết định.

Bời chính sách được xác định trong khuôn khổ cùa sự tham gia, 
người ta trông đợi người hiệu trưởng sẽ chấp nhận chiến lược/phong 
cách lãnh đạo với sự thừa nhận rằng những vấn đề gay cấn xuất hiện ở 
những bộ phận khác nhau trong tổ chức đều có thể giải quyết được 
thông qua những quá trình tương tác phức tạp. Mầu hình “anh hùng” 
cùa người lãnh đạo - một mình quyết định tất cả - sẽ không thích hợp, 
bời lẽ quyền lực và ảnh hưởng đã được phân bổ rộng rãi trong tổ chức. 
Ngay từ năm 1978, Baldridge và cộng sự đã nêu lên hình ảnh cùa 
người hiệu trưởng trong nhà trường được quàn lý đồng thuận như sau: 
“Người lãnh đạo có tính đồng thuận là người phải thế hiện tốt nhất 
vai trò người đầu tầu, nêu gương về sự bình quyển trong một tổ chức 
cỏ tính học thuật... tư tưởng cơ bàn của người lãnh đạo đòng thuận 
phái là ít chi huy hơn để lắng nghe, ít chì đạo hom đế thu nhận các xét 
đoán chuyên gia, ít quản lý hơn so với việc tạo điều kiện, ho trợ, ít ra 
lệnh hơn để thuyết phục và thương thảo... người lãnh đạo có tính đồng 
thuận không phải là một ngôi sao cô đom mà phải là người phát triên
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sự đồng thuận/nhất trí giữa các nhà chuyên môn - những ngitời phải 
chia sẻ gánh nặng cùa việc ra quyết định".

Các lý thuyết gia về mô hình đồng thuận có khuynh hướng đòi 
hỏi người lãnh đạo các nhà trường phải có các phẩm chất sau đây:

(i). Họ phải đáp ứng nhu cầu và mong muốn của các cộng sự 
chuyên môn của mình. Hiệu trưởng các trường phổ thông và đại học 
cần thừa nhận trình độ chuyên môn thông thạo cũng như kỹ năng của 
giáo giới và tìm cách sử dụng, huy động của cải quý báu đó vì lợi ích 
của học sinh, sinh viên. Thông thường họ được bổ nhiệm giữ vị trí 
lãnh đạo sau một thời kỳ dài là nhà sư phạm thực hành thành đạt. Kinh 
nghiệm thu được trong suốt quá trình dạy học khiến họ nhạy cảm 
trước những “mã” không chính thức của thực tiễn chuyên môn quy 
định/chế ước những kỳ vọng về mối quan hệ giữa các giáo viên và 
giữa giáo viên với hiệu trường nhà trường.

(ii). Người hiệu trưởng đồng thuận phải tìm cách tạo nên nhừng 
cơ hội chính quy và không chính quy để kiểm nghiệm và làm rõ ràng 
chi tiết các sáng kiến/đề xuất chính sách. Người hiệu trưởng làm việc 
đó để khuyến khích sự cách tân, đổi mới, để mở rộng tối đa sự chấp 
nhận các quyết định của nhà trường. Người hiệu trưởng hiểu rõ vai trò 
của mình như một người theo đường lối dân chủ sẽ đảm bảo cho tổ 
chức nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi đối với các cuộc thảo 
luận thường xuyên trong giáo giới và hình thành sự điều phối có hiệu 
quả nhằm dẫn đển các quyết định được ra đời theo tinh thần tập thể.

(iii). Các mô hình đồng thuận nhấn mạnh đến quyền hạn của sự 
thành thạo chuyên môn hơn là quyền hạn chính thức. Điều đó sẽ dẫn 
đến một hệ lụy là, quyền hạn trong các tổ chức chuyên môn như 
trường phổ thông hay trường đại học, sẽ “chia sẻ đồng đều” giữa đội 
ngũ giáo viên - giảng viên và người hiệu trưởng. Thay vì sử dụng 
quyền hạn của mình đối với cấp dưới, người hiệu trưởng sẽ tìm cách 
tạo ảnh hưởng đến quyết định và hành động của các đồng sự chuyên 
môn. Người hiệu trưởng cũng cho phép và khuyến khích các tổ trường 
bộ mồn, chủ nhiệm khoa, các cán bộ điều phối chương trình dạy học 
cùng đóng vai trò lãnh đạo với mình.
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Trong các mô hình đồng thuận, người hiệu trưởng sẽ là người 
“hướng dẫn”, “giúp đỡ”, “tạo điều kiện” cho quá trình tham gia thực 
sự. Sự tín nhiệm của họ đối trước các đồng sự phụ thuộc vào việc tạo 
điều kiện cho đội ngũ và các bên tham dự bên ngoài cùng tham gia 
vào quá trình lãnh đạo, cùng với sự đánh giá dúng đắn những công 
hiến của giáo giới chuyen nghiệp. Campbell vá Southworth (1993) 
nhận xét rằng: bức tranh về một người hiệu trưởng “tốt” sẽ nảy sinh từ 
những bình phẩm của giáo viên - giảng viên trong “toàn thể nhà 
trường”, khi người hiệu trưởng được xem là người mà giáo viên có thê 
chuyện trò được, có thê tranh luận, thào luận được, người không phải 
là kẻ độc đoán, mà là một bộ phận hữu cơ và đầy hiệu quả trong đội 
ngũ giáo giới, có triết lý rõ ràng và được đồng sự chia sè.

Người hiệu trưởng vẫn có vai trò quan trọng, then chốt trong quản 
lý các nhà trường và vẫn có ảnh hưởng rất đáng kể đến phương hướng 
phát triển cùa nhà trường nếu họ duy trì được sự tin cậy và giúp đỡ 
của tập thể sư phạm.

Sự khác biệt giữa tổ chức đồng thuận với các tổ chức truyền 
thống là ở chồ, đối với tổ chức đồng thuận, quyền hạn được trao cho 
những người ở cấp bậc thấp, còn ờ tổ chức truyền thống, chúng dành 
cho những người ngồi “chiếu trên” trong thang bậc cấu trúc. Vai trò 
chính thức trong tổ chức đồng thuận có ít quyền lực hơn - quyền lực 
chi thực sự có được khi tìm thấy sự đồng thuận cùa cấp dưới.

2.2.6. Những hạn chế của mô hình đồng thuận

Trong hai thập kỷ cuối của thế kỷ XX, các mô hình đồng thuận 
ngày càng được nhắc đến nhiều hơn trong các tài liệu khoa học và các 
nghiên cứu thử nghiệm trong thực tiễn quản lý giáo dục cũng như các 
văn bản chính thức/pháp quy về sự phát triển nhà trường. Những 
người ủng hộ mô hình này tin tưởng ràng cách tiếp cận tham gia là 
biện pháp thích hợp nhất để điều tiết, quản lý các hoạt động của những 
thiết chế giáo dục. Tuy vậy, những phê phán đối với mô hình này đã 
chi ra một loạt các khiếm khuyết làm hạn chế giá trị, khả năng ứng 
dụng cùa chúng trong nhà trường. Dưới đây, chúng ta có thể điểm qua 
8 mặt yếu nghiêm trọng nhất của các mô hình này.
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1. Mô hình đồng thuận có tính định chuẩn quá mạnh đến độ làm 
lu mờ chứ không phải là phác hoạ rõ ràng hơn thực tiễn quản lý nhà 
trường. Những lời giáo huấn về cách thức thích hợp nhất để quản lý 
các thiết chế giáo dục bị hoà trộn vào việc mô tả hành vi. Khi tính 
đồng thuận càng được biện hộ bao nhiêu thì sự hiện hữu của nó trong 
nhà trường lại càng thiếu hoàn thiện và sơ sài bấy nhiêu.

2. Cách tiếp cận đồng thuận đối với việc ra quyết định là chậm 
chạp và ít hiệu quả. Khi những đề xuất về chính sách cần đến sự phê 
duyệt thông qua của hàng loạt các uỳ ban, hội đồng tất sẽ dẫn đèn 
những quá trình thảo luận quanh co và tốn thời gian. Đạo đức tham 
gia đòi hỏi rằng một quyết định cần phải được thông qua bởi sự thoả 
thuận/đồng thuận chứ không cần viện đến một quá trình bỏ phiếu/biếu 
quyết. Sự mong muốn đạt được sự nhất trí có thể dẫn đến sự chậm trễ 
về mặt thủ tục, chẳng hạn lại phải tham khảo ý kiến cùa uỷ ban tài trợ, 
hoặc lấy ý kiến tư vấn của nhiều uỷ ban/hội đồng, cá nhân hay các cơ 
quan bên ngoài khác nữa. Thường thì những người tham gia phải chịu 
đựng những cuộc họp dài lê thê trước khi vấn đề được giái quyết - đòi 
hỏi họ phải kiên nhẫn và chịu khó mất thời gian.

3. Một giả định cơ bản của mô hình đồng thuận có tính dân chủ 
cao là các quyết định đạt được bằng sự nhất trí. Người ta tin ràng kết 
quả của những cuộc tranh luận sẽ là sự thoả thuận/ đồng thuận trên cơ 
sờ những giá trị được chia sẻ của những người tham gia. Tuy vậy 
trong thực tế thành viên của các uỷ ban/hội đồng đều có quan điểm 
riêng của chính mình và chẳng có gì đảm bảo ràng sẽ có sự nhất trí 
trong kết quả làm việc của uỷ ban/ hội đồng. Hơn nữa, các thành viên 
thường là đại diện cho những nhóm “cử tri” nhất định trong nhà 
trường, chẳng hạn đại diện của bộ môn ngữ văn hay bộ môn khoa hợc 
tự nhiên...và điều hiển nhiên là quyền lợi của các nhóm này ảnh 
hường rõ ràng đến quá trình làm việc của uỷ ban/hội đồng. Thậm chí 
khuôn khổ làm việc có tính tham gia có thể trở thành tiêu điểm hay sự 
khơi nguồn cho những bất đồng giữa các bộ phận, các khoa, bộ môn, 
phòng, ban trong nhà trường.

4. Mô hình đồng thuận phải được xem xét, đánh giá trong mối 
quan hệ với các đặc điểm cụ thể của các thiết chế giáo dục. vấn đề về
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sự tham gia đối với quá trình ra quyết dịnh tồn tại cùng với các thành 
tố cấu trúc và quan liêu của nhà trường. Thường có sự “tranh chấp” 
giữa các thành tố này (tham gia, cấu trúc, quan liêu) hem là sự tranh 
chấp, giằng xé giữa các mô thức quản lý khác nhau. Chúng ta thấy rồ 
ràng trong thực tiễn về sự “tranh chấp” này: yếu tố tham gia tồn tại 
chắc chắn trong những vấn đề liên quan đến hoạt động chuyên môn - 
nơi đó, các nhà chuyên môn, các giáo viên, giảng viên có thể sử dụng 
quyền hạn về sự thông thạo chuvên môn để “tham gia” vào quá trình 
ra quyết định; nhưng ở nơi cần đến quyền hạn do địa vị của người 
lành đạo nhà trường, yếu tố quan liêu, thứ bậc lại nổi trội. Nói cách 
khác, tính đồng thuận không thể và không có nghĩa là phải hạn chế 
quyền hạn thứ bậc ở nơi cần đến loại quyền hạn này.

5. Tính đồng thuận trong quá trình ra quyết định ở nhà trường khó 
có thể duy trì ổn định do có những đòi hỏi về việc người hiệu trưởng 
còn có trách nhiệm đối với các cơ quan bên ngoài và với hội đồng 
quản trị nhà trường (hội đồng giáo dục địa phương). Sự tham gia biểu 
hiện phương diện nội tại, bên trong của nền dân chù, còn trách nhiệm 
được coi là phương diện bên ngoài của dân chù. Những người đứng 
đầu chính quyền (địa phương)/hội đồng quản trị nhà trường/hội đồng 
giáo dục địa phương và các nhóm bên ngoài khác sẽ kiếm tìm sự giải 
thích về chính sách nhà trường nơi người hiệu trưởng, người lãnh đạo 
nhà trường, và chính họ phải trả lời những câu hỏi từ bên ngoài nêu 
lên đối với nhà trường. Người hiệu trưởng sẽ còn gặp khỏ khăn lúng 
túng hơn khi họ phải giải trình những quyết định có tính đồng thuận 
nhưng lại không thuận chiều với chính kiến của mình.

Trong thực tế sẽ xuất hiện tình thế trách nhiệm đối với các thực 
thể bên ngoài của người lãnh đạo khiến họ phải thi hành nền dân chủ 
có điều kiện trong quản lý nhà trường, và vì vậy tính đồng thuận thuần 
tuý sẽ bị hạn chế.

6. Tính hiệu nghiệm cùa một hệ thống đồng thuận phụ thuộc một 
phần vào thái độ của đội ngũ giáo viên - giảng viên. Nẻu họ tích cực 
hỗ trợ giúp đỡ quá trình quyết định có tính tham gia thì cách làm này 
có cơ may thành công. Còn nếu họ lãnh đạm với quá trình này hoặc họ
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tỏ ra đối địch nhau, thì quá trình đó chắc chắn sẽ thất bại. Trong 
trường hợp đội ngũ giáo viên quá cao ngạo, luôn coi mình là đúng thì 
quá trình đồng thuận cũng chẳng thể có tiến triển khả quan nào.

7. Các quá trình đồng thuận trong nhà trường phổ thông phụ 
thuộc vào thái độ của người hiệu trường nhiều hơn so với sự ủng hộ 
của đội ngũ giáo viên. Tại các trường đại học, hội đồng khoa học đào 
tạo có thể tiến hành những diễn đàn hợp thức/hợp lệ để lôi cuốn sự 
tham gia đông đảo đội ngũ giảng viên vào quá trình ra quyết định và 
người hiệu trường phải thừa nhận và phải hoạt động cùng với nguồn 
quyền lực thay thế này. Còn trong trường phổ thông, cỗ máy có tính 
tham gia được thiết lập chỉ với điều kiện là được sự ủng hộ của người 
hiệu trường - người có quyền hạn pháp lý trong việc lãnh đạo, quản lý 
nhà trường. Người hiệu trưởng khôn ngoan ờ trường phổ thông sẽ tính 
đến quan điểm, xem xét, lắng nghe ý kiến của đội ngũ giáo viên trong 
trường - nhưng đó là cách tiếp cận tham vấn chứ không phải là đồng 
thuận. Bởi vậy, người ta thường cho rằng ở trường phổ thông, người 
hiệu trưởng cần có “tính đồng thuận” hay phải có lòng nhân ái, tính 
nhân hậu trong phong cách lãnh đạo, chứ sự tham gia không thực sự là 
“quyền” của người giáo viên.

8. “Tính đồng thuận “nhân tạo”, được tạo tác chứ không phải là tự 
nhiên, là bản chất của hoạt động quản lý nhà trường”. Đó là lời chi 
trích nặng nề của Hargreaves (1994) nhắm vào “mưu toan” áp dụng 
cái gọi là tính đồng thuận của một sổ giới chức giáo dục Anh quốc 
nhăm “dân chủ hoá” những chính sách giáo dục của chính phủ. Ông 
cho rằng tính đồng thuận chân chính, đích thực phải có tính chất tự 
phát, tự nguyện, không tiên đoán được, không chính quy và hướng tới 
sự phát triển. Còn tính đồng thuận tạo tác, được bày đặt ra có những 
nét mâu thuẫn sau đây: (i) được điều tiết có tính chất quản lý chứ 
không phải là tự phát; (ii) có tính bắt buộc chứ không phải là tự 
nguyện; (iii) hướng tới sự triển khai các đơn đặt hàng, sự uỷ thác của 
chính phủ, của người hiệu trưởng chứ không hướng tới sự phát triển 
nội tại của nhà trường; (iv) định trước về thời gian và địa chi; (v) được 
thiết kế cho những kết quả đoán trước.
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2.2,7. Phải chăng tính đồng thuận /à một lý tưởng xa vời?

Các mô hình đồng thuận có tính lý tưởng và tính định chUcẩn rất 
cac. Những người ùng hộ cho các mô hình này tin tưởng rằng cách 
tiếp cận tham gia là biện pháp thích hợp nhất để quản lý các thiết chế 
giáv) dục. Ngưừi giáo viên - giang viên được bộc iộ quyèn hạn về sự 
thòng thạo chuyên môn của mình trong việc tham gia vào quá trình ra 
qui yết định. Hon nữa họ cũng được trải nghiệm đầy đủ tính tự chủ, tự 
qu\ết của mình trên lớp học, trên giảng đường để đảm bảo rằng những 
sáng kiến, cách tân của họ được thực hiện trên cơ sở cộng tác, hợp tác 
giừi họ với nhau. Các nhà lý luận về tính đồng thuận khẳng định ràng, 
khi giáo viên - giảng viên đóng góp, cống hiến vào quá trình hoạch 
địm  chính sách thi sự đổi mới, biến đổi tổ chức sẽ dễ dàng được thực 
hiện, sẽ có được sự ủng hộ rộng rãi của giáo giới trong nhà trường.

Các mô hình đồng thuận thực sự đà có những cổng hiến quan 
trọrg về quan điểm đối với lý thuyết quản lý giáo dục. Cách tiếp cận 
tham gia là một “liều thuốc giải độc” cần thiết đối với những giả định 
thứ bậc cứng nhắc, chặt chẽ quá mức cùa các mô hình chính quy. Tuy 
vậy các quan điểm đồng thuận tạo nên một bức tranh thiếu hoàn chinh 
vẻ việc quản lý trong giáo dục. Chúng đánh giá thấp quyền hạn chính 
thức của người đứng đầu các thiết chế giáo dục và quá đề cao giả định 
về sự nhất trí mà trong thực tiễn khó mà duy trì bền vững được. Có 
nhũng phê phán hơi quá bi quan về mô hình này, khi cho rằng nơi nào 
cô tính chính quy, nơi đó không có chỗ cho tính đồng thuận. Bớt bi 
quan hơn thì người ta cho rằng, nếu áp dụng tính đồng thuận sẽ dễ dẫn 
đển quản lý kém hiệu nghiệm.

Thực tế quản lý giáo dục cho thấy có hiện tượng “chạy theo mốt” 
hay “xu thời” trong các thập kỷ trước 80 và thập kỷ 90 của thế kỷ XX. 
G ia đoạn trước người ta tập trung vào các mô hình chính quy. Giai 
đoạn sau lại quá theo đuổi tính đồng thuận. Sự áp dụng cân đối các mô 
hình này trong thực tiễn chính là bản lĩnh, là nghệ thuật của người 
lãmh đạo nhà trường.
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2.3. Mô hình “ chính t r ị”

2.3.1. Những đặc trưng cơ bản của mô hình “chính trị”

Mô hình chính trị bao gồm những lý thuyết mô tả quá trình ra 
quyết định như những quá trình thương thảo, thoả thuận. Mô hình này 
giả định rằng các tổ chức là các diễn đàn chính trị, các thành viên bị 
lôi cuốn vào các hoạt động chính trị nhàm theo đuổi lợi ích của mình. 
Sự phân tích được tập trung vào việc phân bố quyền lực và ảnh hưởng 
trong tổ chức cũng như sự thương thảo và thoả thuận giữa các nhóm 
cùng lợi ích. Xung đột được xem là căn bệnh kinh niên và phổ biến 
bên trong tổ chức, còn việc quản lý đuợc định hướng tới việc điều 
chinh các hành vi chính trị. Định nghĩa sau đây có thể xem là đã thâu 
tóm những đặc trưng cơ bản của mô hình này: “các mô hình chính trị 
giả định rằng trong tổ chức, các chính sách và quyết định được hình 
thành thông qua một quá trình thương thảo và thoả thuận. Các nhóm 
cùng lợi ích hình thành nên những liên minh để theo đuổi những mục 
tiêu chính sách cụ thể. Xung đột được xem như một hiện tượng tự 
nhiên/có tính bản chất và quyền lực sẽ nhàm gia tăng cho các đồng 
minh có vai trò chủ chốưthống trị hơn là để củng cố, duy trì cho người 
lãnh đạo chính quy/chính thức”.

Những đặc tnmg cơ bản của mô hình "chính trị ”

1. Mô hình chính trị có khuynh hướng tập trung vào hoạt động 
nhóm hơn là hoạt động của toàn bộ thiết chế giáo dục. Sự chú ý chủ 
yếu được đặt vào các đcm vị cơ sở - khoa, bộ môn, các phòng ban - 
chứ không phải là toàn bộ nhà trường. Sự tương tác giữa các nhóm sẽ 
là tâm điểm của cách tiếp cận chính trị thay vì chú trọng đến cấp độ 
toàn bộ thiết chế như các mô hình chính quy và đồng thuận. Mô hình 
chính trị áp dụng trong nhà trường đánh giá cao ảnh hường của các bộ 
phận học thuật/chuyên môn đối với việc hình thành chính sách, quyết 
định của toàn bộ thiết chế.

2. Mô hình chính trị quan tâm nhiều hom đến lợi ích và các nhóm 
cùng lợi ích. Các cá nhân được coi là những người có một tập hợp đa 
dạng các lợi ích mà họ sẽ theo đuổi bên trong tổ chức. Tuy vậy, nhà
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nghiên cứu ỉỉoyle (1986) cũng (Jồ nghị cần phân biệt giữa lợi ích cá 
nhân và lợi ích chuyên môn khi cho rằng “ lợi ích chuyên môn” chú 
trọng tới những cam kết đối với việc thực hiện chương trình, kế hoạch 
giáng dạy, phương thức học tập của học sinh, phương pháp giảng 
(lạy .. “lợi ích chuyên môn” trở thành một bộ phận của các quá trinh vi
- chính-trị tuỳ theo chiên lược được sứ dụng để thúc đây chúng, còn 
“lợi ích cá nhân” tập trung vào những vấn đề như vị thế, sự đề bạt, 
điều kiện làm việc... Hoyle cũng cho rằng sự phát triển của các nhóm 
cùng lợi ích sẽ là biện pháp chủ yếu để tìm kiếm và đạt được các mục 
đích cá nhân: “các lợi ích được cá nhân theo đuổi thường có hiệu 
nghiệm nhất nếu có sự cộng tác với những người khác cùng chia sẻ 
những mối quan tâm chung. Tập hợp một số những người này có thể 
đù phẩm chất để tạo thành một nhóm tồn tại lâu dài và có tính cố kết, 
nhung họ cũng có thể chi là một “liên minh” lỏng lẻo hơn do chỗ sự 
cộng tác không phải là thường xuyên mà chi xảy ra khi lợi ích chung 
nổi trội lên mà thôi.

Những nhóm cùng lợi ích thường xuyên hơn, như một khoa, một 
tổ bộ môn chẳng hạn, là những nhóm cố kết vì các cá nhân trong đó 
cùng chia sẻ những giá trị và niềm tin. Những cá nhân trong những 
nhóm như vậy thường có chung thái độ đổi với nhiều vấn đề quan 
trọng trong nhà trường. Tuy vậy, có những khác biệt về mục tiêu và 
giá trị giữa các nhóm cùng lợi ích, dẫn đến sự phân liệt hơn là thống 
nhất tổ chức. Trong những vấn đề cụ thể, các nhóm có thể tạo nên 
những liên minh để gây áp lực đối với việc hình thành chính sách 
phản ánh lợi ích chung của họ. Những liên minh này thường có tính 
tạm thời và sẽ tan rã ngay khi đạt được mục đích; nhưng nhóm cùng 
lợi ích sẽ tồn tại dài lâu đáng kể.

3. Mô hình chính trị nhấn mạnh đến sự tồn tại phổ biến của xung 
đột trong các tổ chức. Điều này cũng dễ giải thích: các nhóm cùng lợi 
ích theo đuổi những mục tiêu độc lập có thể rất trái ngược nhau, và 
điều đó dẫn đến xung đột mâu thuẫn bên trong tổ chức. Một đặc trưng 
quan trọng của mô hình chính trị đó là người ta coi ràng xung đột là 
một đặc trưng bình thường của tổ chức. Điều này trái ngược với quan 
điểm đồng hiệu, nơi đỏ nhấn mạnh đến sự hài hoà, đồng thuận, còn
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xung đột nếu có cũng bị bỏ qua một bên hoặc coi như không có. 
Những người ùng hộ mô hình chính trị không những coi xung đột là 
tự nhiên, thậm chí còn hoan nghênh chúng. Baldridge (1978) cho rằng 
trong nhà trường, chuyện xung đột là thường tình: “trong một hệ 
thống xã hội động và phân đoạn, xung đột có tính tự nhiên và hoàn 
toàn không phải là điềm triệu của sự đổ vỡ trong cộng đồng học thuật. 
Thực ra, xung đột là một nhân tố quan trọng trong việc thúc đây sự 
biến đổi tổ chức theo chiều hướng tiến bộ”. Điều quan trọng là phải 
biết phân biệt xung đột cỏ tính xây dựng và xung đột có tính phá hủy, 
xung đột tích cực và xung đột tiêu cực.

4. Mô hình chính trị giả định rằng mục tiêu của tổ chức là không 
ổn định, không rõ ràng và gây tranh cãi. Mỗi cá nhân, mỗi nhóm cùng 
lợi ích, mỗi liên minh đều có mục tiêu của riêng mình và họ hành 
động nhằm đạt được các mục tiêu ấy. Các mục tiêu có thể gây ra bất 
đồng ý kiến và là một trong những yếu tố đáng kể tạo nên xung đột, 
mâu thuẫn giữa các nhóm. Một số nhóm có thể xác định mục tiêu phù 
hợp với mục tiêu của toàn bộ thiết chế, nhưng một số nhóm khác vì lợi 
ích riêng của mình lại có mục tiêu không phù hợp, thậm chí trái ngược 
với mục tiêu chính thức của nhà trường. Trong bất kỳ tổ chức nào 
cũng đều có khuynh hướng nảy sinh xung đột giữa mục tiêu của các 
bộ phận và mục tiêu của toàn bộ tổ chức. Thông thường những xung 
đột này dựa trên mục tiêu chuyên môn do một bộ phận nào đó mong 
muốn có được hầu hết những nguồn lực mà tổ chức muốn dành cho 
việc đạt mục tiêu đó. Các nhóm cùng lợi ích cố gắng quảng bá các 
mục tiêu của nhóm mình cho tới khi nhận được sự ủng hộ của nhừng 
người hoạch định chính sách. Nhưng điều đó không hẳn đã chấm dứt 
được xung đột vỉ sự phê chuẩn những mục tiêu nhất định có thể làm 
phương hại đến những mục tiêu khác, vì thế vẫn tiếp tục diễn ra quá 
trình “vận động hành lang” của các nhóm “đối địch” nhằm đạt được 
mục tiêu của họ. Sự bất đồng về mục tiêu vẫn tiếp tục là một đặc điểm 
của các quá trình chính trị trong tổ chức.

5. Trong các diễn đàn, trên sân khấu chính trị, các quyết định ra 
đời, xuất hiện sau một quá trình phức tạp những thương thảo và thoả 
thuận. Các mô hình chính quy giả định rằng các quyết định được hình
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thành theo một quá trình duy lý. Các phương án được cân nhăc dánh 
giá dựa vào mục tiêu cùa tồ chức và phương án thích hợp nhất sẽ được 
lựa chọn.

Việc hoạch định chính sách, ra quyết định trong mô hinh chính trị 
là một công việc bất định hơn nhiều. Các lợi ích được phô bày trong 
các uỷ ban/hội đồng cũng như ở rất nhiều các cuộc gặp gỡ bất chợt (?) 
không chính thức giữa các thành viên tham gia. Các chính sách, quyết 
định không dễ dàng được xem xét đánh giá theo các mục tiêu của tổ 
chức vì các mục tiêu đó cũng là chủ đề của chính quá trình tranh luận 
trong nội bộ và sự thay đổi tiếp sau. Các mục tiêu và các quyết định 
cùa tổ chức sẽ xuất hiện trong quá trình diễn tiến của những cuộc 
thương thảo, thoả thuận và cả các thủ đoạn nữa, vì vị trí địa vị giữa 
các cá nhân và các nhóm. Mỗi nhóm đều muốn tác động, ảnh hưởng 
đến quyết định cùa tổ chức và các nhóm đều mưu toan làm như vậy 
bàng cách tham gia vào một quá trình nhiều giai đoạn bao gồm việc 
tuyên cáo rành rẽ về các lợi ích, mỗi nhóm nồ lực để các lợi ích cùa 
mình được thể hiện hay chuyển thành chính sách cùa tổ chức, phân 
giài các sức mạnh xung đột vào chính sách đã được chấp nhận và triển 
khai các quyết định đã được thông qua.

Việc nhấn mạnh đến một số giai đoạn của quá trình ra quyết định 
có ý nghĩa đáng kể vì điều đó nhân lên nhiều lần số cơ hội cho các 
nhóm cùng lợi ích có khả năng gây ảnh hưởng, tác động đến quá trình 
hoạch định chính sách, ra quyết định. Các quyết định đạt được ở một 
hội nghị không chắc đã giải quyết được vấn đề vi các nhóm thất bại sẽ 
tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình một khi có cơ hội hoặc họ sẽ 
thức đẩy cho cơ hội xuất hiện.

6. Khái niệm quyền lực là khái niệm trung tâm của các mô hình 
chính trị. Kết quả của quá trình ra quyết định đầy chông gai, phức tạp 
dường như là được xác định theo quyền lực đối sánh của các cá nhân, 
các nhóm lợi ích được lôi cuốn vào quá trình tranh luận. Những người 
tham gia này huy động các nguồn quyền lực được sắp đặt để hỗ trợ 
cho lợi ích của họ và có tác động đáng kể đến kết quả của việc hoạch 
địah chính sách, ra quyết định. Có thể nói ràng, sự vật làm nền tảng 
cho quyết định và sản sinh ra hành động là kết quả trực tiếp của quyền
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lực và kỹ năng của những người ùng hộ và phản đối trước những vấn 
đề cần giải quyết. Các quyết định và hành động trong một tổ chức có 
thể xem như hệ quả cùa những tác lực thúc đẩy, lôi cuốn có tính 
“chính trị” như vậy. Chính tại đây, cần xem xét mối quan hệ giữa lợi 
ích, xung đột và quyền lực. Chính trị nảy sinh khi con người ta suy 
nghĩ khác nhau, muốn hành động khác nhau. Chính sự đa dạng đó làm 
xuất hiện những căng thẳng phải giải quyết bằng các biện pháp chính 
trị. Các lợi ích không cùng chiều, bị phân kỳ làm nảy sinh xung đột - 
hiển hiện hay ẩn tàng - chúng phải được hoá giải hay vẫn được báo 
tồn bằng các loại hình khác nhau của trò chơi quyền lực.

2.3.2. Mô hình chinh trị của Baldridge

Trong tác phẩm “Quyền lực và xung đột trong trường đại học” 
xuất bản năm 1971, Baldridge miêu tả năm giai đoạn của một quá 
trình chính trị như sau.

1. Một cấu trúc xã hội là một hình thể, một sự sắp đặt của các 
nhóm xã hội với những lối sống và quyền lợi chính trị cơ bản không 
giống nhau. Những khác biệt này thường dẫn đến xung đột vì lợi ích 
của nhóm này có thể làm phương hại đến nhóm khác, c ấu  trúc xà hội 
với những nhỏm phân biệt, tách rời nhau, với khát vọng mục tiêu phân 
kỳ nhau cùng những xung đột sẽ đòi hỏi nơi người hoạch định chính 
sách phải hình thành nên, phải xác lập nên các hành vi chính trị. Nhiều 
xung đột có nguồn gốc ở sự phức tạp của cấu trúc xã hội và ở những 
mục tiêu, những giá trrị phức tạp của các nhóm khác nhau.

2. Tuyên cáo lợi ích là quá trình nhờ đó các lợi ích được bày tỏ rõ 
ràng trước tiên. Các nhóm với những mục tiêu và giá trị xung đột cần 
phải chuyển hoá chúng thành những ảnh hưởng hữu hiệu/hiệu nghiệm 
nếu chúng muốn nhận được những hành động đáng mong đợi từ 
những thực thể hành pháp/ thể chế. Làm thế nào để nhóm cỏ quyền 
lực mạnh thể hiện áp lực của mình, nhóm đó có thể thực hiện những 
sự hứa hẹn hay tạo nên sự đe doạ nào, làm thế nào để nhóm đó chuyển 
hoá những mong muốn của mình thành vốn liếng chính trị? Có nhiều
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hình thức tuyên cáo lợi ích và cũng có thể cỏ một số lượng dáng kể 
các kiểu hình tác động, ảnh hưởng.

3. Giai đoạn thể chế hoá là quá trình tront' đó những lợi ích đã 
tuyên cáo được chuyển hoá thành các chính sách Các thực thể hành 
pháp/thể chế đáp ứng các áp lực khi chuyển hoá các xung đột thành 
những chính sách khả thi về mặt chính trị. Trong quá trình này, nhiều 
yéu sách đối chọi nhau bị loại trừ, các cuộc thương thảo được tiến 
hành, những nhượng bộ đạt được tiến triển, các phần thưởng được 
phân chia. Các ủy ban tiến hành các cuộc họp, các hội đồng lập báo 
cáo, các nhà thương thuyết đi đến những thoả thuận, và những người 
cỏ thế lực “mặc cả” về chính sách cuối cùng sẽ được ban ra.

4. Sự hình thành chính sách là kết quả cuối cùng của giai đoạn thể 
chế hoá. Các lợi ích đã tuyên cáo đã trái qua các giai đoạn xung đột và 
nhượng bộ, hành động thể chế hoá lần cuối cùng đã được thực hiện. 
Chính sách được phê chuẩn là đinh điểm chính thức kết thúc các xung 
đột và là sự diễn đạt, tuyên bố một quyết định có tính ràng buộc, có 
thẩm quyền để gắn kết chặt chẽ tổ chức với một tập hợp các phương 
án hành động khả dĩ với một tập hợp các mục tiêu và giá trị.

5. Cuối cùng là giai đoạn thực hiện chính sách. Xung đột đã lên 
đến đinh điểm, trận chiến cuối cùng đã kết thúc và chính sách đạt 
được đã trở thành công việc quan liêu để triển khai hàng ngày. Điều 
này không có nghĩa là sự vật đã kết thúc, bởi có hai sự kiện có thể xảy 
ra. Thứ nhất, những người thất thế trong cuộc xung đột lại có thể cầm 
lấy “vũ khí” để lao vào cuộc giao tranh mới với tuyên cáo lợi ích một 
lần nữa. Thứ hai, việc thực hiện chính sách không tránh khỏi gây nên 
chu kỳ phản hồi, trong đó chính sách sinh ra những sự căng thẳng mới 
những lợi ích đáng mong đợi mới và một chu trình mới cùa sự xung 
đột chính trị.
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những nhân tố tuyên cáo sự chuyển hoá chính sách thực hiện

bối cành xã hội lợi ích thể chế chính sách

Hình 2.2. Quá trình phản hồi: sự sinh thành những xung đột chính trị mới

2.3.3. Các nguồn quyền lực trong giảo dục

Quyền lực có thể được xem như khả năng quyết định hành vi của 
người khác hoặc quyết định kết quả của xung đột. Nơi đâu có sự bất 
đồng thì sự bất đồng đó có thể được giải quyết theo nhừng nguồn lực 
tương đối của quyền lực sẵn có đổi với nhừng người tham gia. Nói 
theo Morgan (1986): "Quyền lực là phương tiện qua đó các xung đột 
lợi ích được giải quyết triệt để. Quyền lực tác động đến việc ai được 
cải gì, khi nào và như thế nào

Có nhiều nguồn quyền lực nhưng theo nghĩa rộng có thể phân biệt 
giữa quyền hạn (authority) và uy thế (influence). Quyền hạn là quyền 
lực hợp pháp, có tính thể chế được trao cho những người lãnh đạo trong 
tổ chức chính quy. Quyền hạn bao hàm quyền pháp lý trong việc ra 
quyết định và có thể được hỗ trợ bởi sự phê chuẩn (hoặc trừng phạt). 
Ưy thế thể hiện khả năng gây tác động, ảnh hường đến kết quả và phụ 
thuộc vào đặc điểm cá nhân và sự thông thạo chuyên môn. Các nhà 
nghiên cứu đã xác định bảy sự khác biệt giữa quyền hạn và uy thế:

1. Quyền hạn là mặt cấu trúc, tĩnh của quyền lực trong tổ chức; 
còn uy thế là yếu tố chiến thuật, động.

2. Quyền hạn là khía cạnh chính quy của quyền lực; uy thế là lchía 
cạnh không chính quy.

3. Quyền hạn đề cập đến quyền phê chuẩn chính quy để ra quyết 
định cuối cùng; còn uy thế không được phê chuẩn bởi tổ chức vì vậy 
nó không phải là một quyền có tính chất tổ chức.
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4. Quyền hạn dẫn đến đòi hỏi việc độ trình, tường trình, báo cáo 
cuỡng bức - không tự nguyện - của thuộc cấp; còn uy thế ngụ ý sự giái 
trình, báo cáo tự nguyện và không nhất thiết kéo theo mối quan hệ cấp 
tròn - cấp dưới.

5. Quyền hạn truyền từ trên xuống và một chiều duy nhất; uy thế 
là đa chiều, dưới lên, trên xuống hoặc theo chiều ngang.

6. Nguồn quyền hạn có tính cấu trúc duy nhất; nguồn uy thế có 
thể là các đặc điểm cá nhân, sự thông thạo chuyên môn và thậm chí 
ruột cơ hội.

7. Quyền hạn là có giới hạn, nghĩa là những lĩnh vực, trong những 
phạm vi và tính hợp pháp của quvền lực được hạn chế, quy định rõ 
ràng, cụ thể; còn uy thế là không có ràng buộc nào, nghĩa là lĩnh vực, 
phạm vi, tính pháp lý đều mờ ảo.

Có sáu hình thức quyền lực trong nhà trường - cả phổ thông lẫn 
đại học như sau:

1. Quyền lực địa vị là nguồn quyền lực chính trong bất kỳ tổ chức 
nào được dành cho những cá nhân nam giữ những địa vị chính thức 
trong tổ chức. Địa vị chính thức trao quyền hạn cho người nắm giữ địa 
vị đó, người có quyền được thừa nhận phải ra quyết định và có vai trò 
then chốt chính yếu trong quá trình hoạch định chính sách. Trong 
trường học, người hiệu trưởng được coi là người lãnh đạo hợp pháp và 
có quyền hạn pháp lý mà tất yếu sẽ là người quyết định chủ chốt về 
chính sách cùa nhà trường. Những thành viên của nhà trường giữ 
những cương vị cao cấp cũng có thể thực hiện quyền lực địa vị, chẳng 
hạn như các phó hiệu trưởng, chủ nhiệm khoa. Người đứng đầu hội 
đồng quản trị cũng có quyền lực địa vị bên trong những nhà trường tự 
quản lý.

2. Quyền hạn cùa sự thông thạo trong một tổ chức chuyên môn có 
một trữ lượng đáng kể quyền lực dành cho những người thủ đắc 
những sự thông thạo thích họp. Nhà trường phổ thông và đại học 
chiêu mộ nhiều cán bộ có những tri thức chuyên môn về các phần, các 
bộ môn khác nhau cùa chương trình. Chẳng hạn, giáo viên Mỹ thuật ờ 
trường phổ thông có quyền hạn về sự thông thạo cùa mình mà quyền
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lực địa vị cùa người hiệu trưởng khó lòng can thiệp thô bạo được. 
Trong những hoàn cảnh cụ thể có thể xảy ra xung đột giữa người lãnh 
đạo chính quy với chuyên gia - nhà chuyên môn mà kết quả hoàn toàn 
khó xác định. Quyền lực của chuyên gia thường gắn với việc sử dụng 
fri thức và sự thông thạo như một biện pháp để hợp pháp hoá điều 
người ta muốn làm. “Chuyên gia” thường mang một vầng “hào 
quang” của quyền hạn và quyền lực có thể bổ sung sức nặng đáng kể 
vào quyết định còn đang được cân nhắc, thậm chí đang ở thế càn 
bằng.

3. Quyền lực nhân cách: những cá nhân có sức lôi cuổn hoặc có 
kỹ năng sử dụng lời nói hay có những đặc điểm nhân cách khác có 
thể có khả năng thực hiện quyền lực nhân cách. Những thành viên 
trong tổ chức có thể ảnh hưởng đến hành vi hoặc quyết định nhờ 
những khả năng hoặc phẩm chất cá nhân lại thường được cho ràng 
họ có những thuộc tính của người lãnh đạo nhân cách. Những kỹ 
năng nhân cách này độc lập với quyền lực được trao cho cá nhân nhờ 
địa vị của họ trong tổ chức. Thí dụ: trong cuộc họp giáo viên - giảng 
viên, có một sổ người có khả năng tạo nên sự tôn trọng cùa đồng 
nghiệp nhờ sự uyên bác và tầm nhìn của mình. Họ có thể là người 
lãnh đạo thay thế trong việc giải quyết những vấn đề nóng bỏng, gay 
cấn, nhất là về phương diện chuyên môn, mặc dù họ không giữ địa vị 
của người đứng đầu nhà trường.

Nhấn mạnh đến quyền lực nhân cách, Bacharach và Lawler 
(1980) cho rằng, người lãnh đạo trước hết là sản phẩm của các phẩm 
chất nhân cách hơn là của địa vị chính thức. Người lãnh đạo phải có 
đủ những năng lực và đặc điểm nhân cách khác biệt với địa vị hoặc 
các nguồn quyền lực khác. Rõ ràng quyền lực nhân cách phụ thuộc 
vào uy thế hơn là quyền hạn.

4. Quyền lực kiểm soát sự khen thưởng là quyền lực mà người 
lãnh đạo có được một cách đáng kể trong việc khen thưởng cấp dưới. 
Trong giáo dục, sự khen thưởng bao gồm cả việc đề bạt, nêu lên 
nhừng nhận xét tốt trong lý lịch công tác hay sắp xếp giảng dạy những 
lôfp có nhiều thuận lợi. Những người kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đến 
việc phân phối những lợi ích này có thể có khả năng quy định hành vi
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cùa giáo viên - những người dang tìm kiếm sự khen thưởng như vậy. 
Thông thường người hiệu trường là trọng tài chính của việc đề bạt hay 
nhạn xét khen ngợi, tuy vậy những khuyến cáo cũng có thể xuất phát 
từ chù nhiệm khoa hay tồ trường bộ môn hoặc những người có thông 
tin đầy đù hơn về đối tượnữ đirợc khen thường

5. Quyền lực cưỡng chế được coi như mặt trái của quyền lực 
khen thưởng Đó chính là khả năng bắt người khác phải tuân thủ, 
phãi thực hiện những đề nghị, yêu cầu, đòi hỏi do người có quyền 
hạn nêu ra. Việc cưỡng bức có cơ sở là sự đe dọa bị trừng phạt. 
Người hiệu trưởng có thể thực thi quyền lực cưỡng chế khi chẩng 
hạn, “đe doạ” sẽ không cấp cho giáo viên những nhận xét tốt khi 
giáo viên cần để liên hệ với bên ngoài, hoặc “đe doạ” không thăng 
cấp hay nâng bậc cho họ - xét từ khía cạnh nội bộ. Trong những hoàn 
cành cụ thể, sự cưỡng bức có thể sứ dụng kết hợp với sự kiểm soát 
khen thường để điều chỉnh hành vi cùa cấp dưới. Sự kết hợp “cây 
gậy và củ cà rốt” như vậy có thể có hiệu ứng kép (thậm chí nhiều lần 
han) đối với đội ngũ cán bộ nhà trường và đó có thể là một nhân tố 
tiềm tàng trong tất cả các nhà trường, từ phổ thông đến đại học. 
Trong cấu trúc thứ bậc, người lãnh đạo có quyền đòi hỏi sự phục 
tùng của cấp dưới, và như vậy quyền lực cưỡng chế được coi là 
quyền hạn chứ không còn là uy thế nữa.

6. Quyền lực kiểm soát các nguồn lực. Có thể nói việc kiểm soát 
sự phân phối các nguồn lực là một nguồn quyền lực quan trọng trong 
các thiết chế giáo dục - đặc biệt trong các nhà trường tự -quản-lý. Các 
quyết định về việc phân phối nguồn lực có thể là khía cạnh có ý nghĩa 
nhất của quá trình hoạch định chính sách trong nhà trường. Các nguồn 
lực bao gồm nhân lực, vật lực, tài lực, nguồn thông tin, và trong bối 
cành xã hội tri thức thì đó còn bao gồm cả nguồn tri thức mới. Người 
kiểm soát các nguồn lực này sẽ tạo nên quyền lực đối với người mong 
có được những nguồn lực đó, khiến họ phải phục tùng mình. Do đó 
thường xảy ra sự cạnh tranh, tranh chấp giữa các nhóm cùng lợi ích 
nhằm có thêm được nhừng nguồn lực mới. Sự thành công hay thất bại 
của việc tranh đoạt nguồn lực cũng sẽ là một chi số biểu thị sức mạnh 
của cá nhân hay của một nhóm.
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2.3.4. Các chiến lược chính trị trong giáo dục

Các nhà lãnh đạo giáo dục có thể chấp nhận một hay nhiều chiến 
lược chính trị nhàm duy trì và mở rộng sự kiểm soát cùa mình hoặc 
đảm bảo quá trình quyết định sẽ cho một kết quả đáng mong muốn. Sử 
dụng những nguồn quyền lực đáng kể có trong tay mình như đã nêu 
trên, những người lãnh đạo giáo dục cố gang đảm bảo sự ùng hộ hoặc 
phục tùng địa vị mà họ đang có. Nhừng chiến lược sau đây thường 
được ưa dùng.

1. Chia để trị: người lãnh đạo sử dụng chiến lược này bàng cách 
thu xếp việc xử lý, làm việc riêng rẽ với những cá nhân hay bộ phận 
trong nhà trường, chẳng hạn về những vấn đề liên quan đến phân bổ 
nguồn lực.

2. Bầu bán: chiến lược này nhằm muốn lôi kéo những người ủng 
hộ còn những người chống đối sẽ bị làm đổi hướng. Chiến lược này 
được sử dụng khi muốn lôi cuốn những cá nhân cụ thể tham gia vào 
quá trình quyết định hoặc muốn điều khiển quá trình ra quyết định để 
có được kết quả đáng mong muốn.

3. Thay thế: điều này xảy ra ở nơi những vấn đề đã rõ ràng như 
thanh thiên bạch nhật lại được sử dụng để che đậy mục đích thực sự 
của các bên tham gia. Lấy thí dụ trong nhà trường, thay vì đòi hỏi 
quyền lợi cá nhân như vị thế của người giáo viên nào đó, người ta lại 
nói đến vấn đề “chuyên môn”, hay vị chủ nhiệm bộ môn cứ nằng nặc 
biện minh cho tầm quan trọng của môn học do mình phụ trách.

4. Kiểm soát thông tin: chúng ta đều biết rằng thông tin là một 
nguồn lực quan trọng của quyền lực. Người hiệu trưởng là nhân vật 
chính thu nhận thông tin từ bên ngoài và họ có thể sử dụng những 
thông tin đó để tác động, ảnh hưởng đến các quyết định.

5. Kiểm soát cuộc họp: người lânh đạo nhà trường có thể kiểm 
soát kết quả của các cuộc họp bằng những “mưu chước” sau đây:
(i) “sắp xếp tinh quái” nghị trình cuộc họp; (ii) “bỏ sót, đánh mất” các 
khuyến cáo; (iii) “tâng bốc, tranh thủ” các thành viên dự họp;
(iv) “viện dẫn” đến những nhân vật bên ngoài nhà trường; (v) “mát-xa” 
biên bản cuộc họp.
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Lý thuyết trao đỗi

Một trong những chiến lược chính trị có thể được người hiệu 
trưởng sử dụng trong quản lý nhà trường, đó là “sự trao đổi” với các 
thành viên khác. Chẳng hạn, người hiệu trường có thể đề xuất “một sự 
khen thưởng” cho cấp dưới để đàm bào sư tuân thủ phục tùng của 
người đó trước những ý muốn cùa mình. Tuy vậv sự trao đổi như vậy 
cũng có nguv cơ khiến những người khác cũng trông chờ nhận được 
“ơn mưa móc” ấy.

Lý thuyết trao đổi gấn bó chặt chẽ với khái niệm quyền lực. Có 
thê kháng định, quyền lực là khía cạnh trung tâm của cách tiếp cận 
trao đổi trong các quan hệ xã hội. Nói cách khác, sự độc lập và sự phụ 
thuộc chính là xuất phát điểm của việc phân tích quyền lực. Không có 
sự phụ thuộc thi cũng không có sự trao đổi, vì người ta có thể hành sự 
một cách cô lập mà vẫn thu được kết quả đích đáng. Kẻ cho người 
khác nhiều thì cũng mong muốn nhận được ở người kia nhiều không 
kém. Kẻ đã trót nhận hẳn sẽ chịu áp lực phải đền đáp lại người cho.

Trong giáo dục, trong nhà trường cũng có hiện tượng tương tự. 
Người hiệu trưởng có những quyền hạn do vị trí chính thức của mình 
quy định. Họ có những quyền lục như đề bạt hay nhận xét về cán bộ 
giảng viên, giáo viên dưới quyền. Tuy vậy, người hiệu trưởng cũng 
đòi hỏi có được sự hợp tác với cán bộ, giáo viên, giảng viên cùa mình 
nhàm quản lý nhà trường đạt kết quả. Trong quá trình trao đổi, những 
“tặng vật” sau đây thường được hiệu trưởng và giáo viên sử dụng: (i) 
nguồn lực vật chất; (ii) sự đề bạt; (iii) sự tôn trọng; (iv) sự tự chủ/tự 
trị; (v) sự “nhẹ tay”/nương nhẹ khi thực hiện các quy định. Cũng cần 
ghi nhận một điều, thực tế chi ra rằng trong các cuộc trao đổi, người 
giáo viên, giảng viên thường có ít thứ để “trao tặng” cho cấp trên, 
nhưng chúng vẫn rất quan trọng đối với người hiệu trường, chẳng hạn 
như: (i) sự tôn trọng dành cho hiệu trưởng; (ii) sự ủng hộ các mục tiêu 
do hiệu trường đề xuất; (iii) gây dư luận tốt về sự lãnh đạo để ủng hộ 
hiệu trường; (iv) tuân thủ các quy định do hiệu trường đặt ra; (v) tạo 
nôn hay tuyên truyền cho danh tiếng cùa nhà trường. Ngoài sự trao đổi 
giữa giáo viên và hiệu trường, trong hàng ngũ giáo viên cũng có sự 
trao đổi như hồ trợ đồng nghiệp về những yêu cầu vật chất hay tinh
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thần, trao đổi kinh nghiệm hoặc kỹ năng, trao đổi những mục tiêu hay 
lợi ích. Sự “trao đổi” giữa các giáo viên đã góp phần tạo nên những 
“liên minh” hay “phe cánh” trong nhà trường.

2.3.5. Mô hình chính trị

Mục tiều, cấu trúc, môi trường và sự lãnh đạo

Mục tiêu:

Các mô hình chính trị khác với các mô hình chính quy cũng như 
mô hình đồng thuận ở chỗ chúng chú ý đến mục tiêu của các bộ phận, 
của các nhóm (dù có cẩu trúc lỏng lẻo) thay vì đặt trọng tâm vào mục 
tiêu của cả nhà trường, cả thiết chế giáo dục. Có những người cực 
đoan như Ball (1987) cho ràng quả nhấn mạnh đến mục tiêu chung 
của cả tổ chức thì thật là một sự “xuyên tạc trắng trợn”, và rằng cần 
phải chú ý đến tính đa dạng của mục tiêu trong một tổ chức.

Các mô hình chính trị giả định rằng các nhóm trong tổ chức sẽ đề 
xuất các lợi ích của nhóm mình dưới hình thức của những mục tiêu mà 
họ sẽ theo đuổi ráo riết trong khuôn khổ của tổ chức. Mangham 
(1979) còn nêu lên một liên quan niệm khá “sỗ sàng” rằng, một tổ 
chức có thể được coi là bao gồm nhiều nhóm, nhiều cá thể, nhiều liên 
minh, phe cánh mà ai nấy đều hoạt động hướng tới việc đạt được 
những mục tiêu của riêng mình. Giả định của mô hình đồng hiệu cho 
rằng cỏ sự thoả thuận về mục tiêu trong tổ chức bị các quan điểm của 
mô hình chính trị thách thức nặng nề, bởi các lý thuyết gia bảo vệ cho 
mô hình này coi sự đồng thuận, nhất trí trong tổ chức là điều không 
thể xảy ra.

Nhà trường - cả phổ thông lẫn đại học - đều có nhiều mục tiêu, 
phản ánh mục tiêu của các nhóm cùng lợi ích. Các nhóm này đều nồ 
lực đẩy mục tiêu của nhóm mình thành mục tiêu của tổ chức. Và tất 
yếu xảy ra sự xung đột giữa các nhỏm vì mục tiêu cùa nhóm này có 
thể làm phương hại đến nhóm khác. Sự xung đột của các mục tiêu 
dường như có tính cổ hữu, và sự xung đột lại càng bùng phát nếu 
chúng động chạm đến những vấn đề về nội dung chương trình hay các 
vấn đề sư phạm. Chẳng hạn, có nhóm sẽ rất tập trung vào mục tiêu
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“kế: quả dạy-học”, còn nhóm khác lại chú tâm đến sự phát triển những 
phẩm chất cá nhân và xã hội cùa học sinh, sinh viên.

Những sự xung đột liên nhóm nói trên khiến cho mục tiêu của tổ 
chúc có khuynh hướng bị mờ ào, khó thấy rồ, không ổn định và gây 
trar.h cãi. Rốt cuộc mục tièu của tỏ chức sẽ “phát lộ*’ qua một quá 
trìni thưong thảo và thoả thuận. Năng lực đàm bảo sự ùng hộ của tổ 
chức đối với mục tiêu nhóm phụ thuộc chủ yếu vào quyền lực của 
nhóm cũng như khả năng của các thành viên trong việc huy động sự 
hỗ trợ của các nhóm khác cũng như của những người lãnh đạo tổ 
chúc. Sỗ diễn ra hàng loạt những cuộc thương thảo nối tiếp nhau cũng 
nhu việc hình thành những liên minh để tập trung gom góp sự ùng hộ 
đủ Jộ đối với mục tiêu chính sách cùa nhóm. Các mục tiêu đó không 
ổn dịnh bời lẽ rồi những liên minh sẽ tan vỡ và nhiều nhân tố mới lại 
sẽ xuất hiện trong quá trình thương thảo thoả thuận. Những mục tiêu 
còn “sống sót” có thể sẽ bị “chiếm dụng” bởi mục đích được đề ra từ 
nhũng liên minh mới cùng lợi ích.

Cuối cùng thì các mục tiêu của tổ chức cũng hình thành, tuỳ 
thuộc vào những nguồn quyền lực được huy động mạnh đến mức nào 
để ing hộ chúng. Nói cách khác, mục đích cùa những nhóm mạnh 
nhấr sẽ trở thành mục tiêu của tổ chức.

Cấu trúc tổ chức

Các mô hình chính trị giả định ràng cấu trúc tổ chức sẽ xuất hiện, 
plháí lộ từ quá trình thương thảo và thoả thuận, và có thể cấu trúc này 
p h ả  thay đổi theo các nhóm cùng lợi ích đang tranh quyền đoạt lợi. 
C ác cách tiếp cận chính quy và đồng thuận coi cấu trúc là một thuộc 
tímh ổn định của tổ chức, trong khi đó các lý thuyết gia của cách tiếp 
cận chính trị lại coi cấu trúc là một trong những yếu tố bất định và 
xung đột của tổ chức. Theo các nhà lý luận này, cấu trúc được hỉnh 
thiàih không nhàm đến tính hiệu nghiệm cùa tổ chức mà nó được xác 
đÌỊnh để phục vụ cho những lợi ích mà tổ chức sẽ tuân thủ. Morgan 
(19Ẳ6) cho rằng: cấu  trúc tổ chức thường được hiểu tốt nhất như là 
sàn phẩm và sự phản ánh của cuộc đấu tranh giành quyền kiểm soát về 
chírh trị. cấu  trúc tổ chức thường được sử dụng như công cụ chính trị.

93



Còn Bolman và Deal (1984) khẳng định: khi các nhóm thoả thuận về 
cách thức phân chia quyền lực và các nguồn lực, thì sự phân chia ấy 
được phản ánh vào thiết kế cấu trúc của tổ chức.

Nhà trường cho chúng ta nhiều thí dụ minh họa về cấu trúc to 
chức được hình thành hay thích nghi với các hoạt động chính trị. Thí 
dụ như một đội/nhóm quản lý do người đứng đầu một khoa trong 
trường đại học hình thành nên như một công cụ để tăng cường quyền 
lực của người đó. Hoặc khi một vị hiệu trưởng trường phổ thông mới 
nhận chức, vị đó sẽ sắp xếp thay đổi vị trí công tác của các giáo viên, 
chi định người đứng đầu các tổ bộ môn trong nhà trường và hình 
thành nên ban này, bộ phận nọ...với những hình thức liên minh khác 
nhau. Người ta còn ví von rằng, chi sau một đêm, vị hiệu trưởng có 
thể phá vỡ những liên minh cũ để hình thành nên những nhóm cùng 
lợi ích khác, phù hợp với ý đồ của họ hơn.

Sở dĩ trường học có xu thế nghiêng về các hoạt động chính trị còn 
vì lẽ đặc trưng cấu trúc của nó có tính liên kết lỏng lẻo hơn các thiết 
chế tổ chức khác. Nguyên nhân sâu xa của tính liên kết lỏng lẻo trong 
cấu trúc tổ chức nhà trường lại chính là đặc trưng của nghề dạy học: 
tính tự trị và sự thông thạo chuyên môn của các nhà giáo cộng với sự 
cộng đồng ích lợi có tính cục bộ của các bộ phận nhỏ trong nhà trường 
như tổ bộ môn, khoa... điều đó sẽ dẫn đến tình trạng phổ biến của cái 
gọi là “chính trị vi mô”. Tính tự trị tương đối của nhà giáo, chuẩn mực 
nghề nghiệp của họ khiến quyền lực của người hiệu trưởng bị hạn chế. 
Người hiệu trường tất sẽ gắng sức sử dụng những nguồn lực chính trị 
vi mô để quản lý nhà trường, nhưng người giáo viên - giảng viên cũ 
không thiếu bao nhiêu nguồn lực đó do đặc trưng nghề nghiệp của họ.

Môi trường bên ngoài

Các mô hình chính trị nhấn mạnh đến ý nghĩa của các ảnh hưởng 
bên ngoài đến quá trình ra quyết định bên trong. Các quá trình chính 
trị bao gồm các nhập lượng/đầu vào từ các thực thể và các cá nhân bên 
ngoài tổ chức - những thực thể/cá nhân thường có tác động hoà giải 
/dàn xếp những vấn đề nảy sinh giữa các bộ phận hay cá nhân trong tổ 
chức. Sergiovanni (1984) giải thích bản chất sự tương tác giữa các
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thiết chế giáo dục với các thực thể bên ngoài như sau: quan điểm 
chính trị quan tâm đến sự ảnh hưởng qua lại lẫn nhau cùa tô chức với 
các tác động thuộc môi trường hên ngoài của nó. Nhà trường - phổ 
thòng và đại học - được coi là những hệ thống mờ chứ không phải là 
hệ thống đóng, như là những bộ phận cấu thành cùa một môi trường 
rọng lớn hơn chứ không phải là nhũng thực thể cô lập, bị phân chia 
ranh giới rành rẽ khỏi môi trường. Nhà trường sẽ tiếp nhận các đầu 
vào từ môi trường, biến đổi chuyển hoá chúng và trả lại các đầu ra cho 
môi trường. Các đầu vào thường được coi là rất đa dạng còn yêu cầu 
về đầu ra thường lại xung đột mâu thuần nhau. Điều đó dẫn đến tương 
tác thường xuyên giữa nhà trường và môi trường cùa nó.

Cách diễn đạt cùa Sergiovanni dường như không khác quan điểm 
hệ thống là bao. Tuy vậy cũng có một sự khác biệt quan trọng, đó là 
cách thức mà các áp lực bên ngoài du nhập, tác động đến việc ra quyết 
định cùa nhà truờng. Trong các mô hình chính quy người ta giả định 
răng các ảnh hưởng bên ngoài được truyền tải thông qua người hiệu 
trưởng, những hiểu biết sâu rộng về môi trường của họ sẽ khiến họ 
tăng cường quyền hạn chính thức của mình. Những lý giải của người 
đứng đầu nhà trường về các áp lực bên ngoài có thể là những yếu tố 
có ý nghĩa trong quá trình ra quyết định. Còn trong các mô hình chính 
trị, người ta cho ràng các nhóm cùng lợi ích hoặc người đứng đầu nhà 
trường có thể “du nhập” các nhân tố bên ngoài vào nhà trường. Lấy 
một thí dụ về giáo dục chuyên nghiệp để minh chứng cho lý lẽ này: 
những cán bộ giảng viên của một khoá đào tạo có số người học có 
nguy cơ bị giảm thiểu so với các khoá trình khác; họ liền tìm cách lấy 
ý kiến đánh giá “tích cực”, “dương tính” từ phía những chủ doanh 
nghiệp có sử dụng lao động do họ đào tạo. Những áp lực bên ngoài 
như vậy hoà trộn với các nhân tố bên trong sẽ làm cho quá trình ra 
quyết định trở nên phức tạp hơn và rơi vào trạng thái “mờ mịt” hơn. 
về  mức độ ý nghĩa của các lợi ích của môi trường bên ngoài, 
Baldridge, ngay từ năm 1978, đã cảnh báo ràng: những nhóm cùng lợi 
ích bên ngoài (nhà trường) áp đặt, tạo nên những ảnh hưởng mạnh mẽ 
đến quá trình ra quyết định. Những áp lực bên ngoài cũng như sự 
kiểm soát chính thức cùa các cơ quan bên ngoài đã ảnh hưởng ghê 
gớm đến quá trình điều hành, quản lý bên trong. Các nhóm khác nhau
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có những lợi ích trên cùng một thực thể giáo dục - đào tạo sẽ có các 
động cơ không như nhau về sự can thiệp hay dính líu của họ đối vơi 
thực thể đỏ. Những cơ quan chính thức sẽ lưu tâm nhiều hon đến 
“chuẩn đào tạo-giáo dục” hoặc quan tâm đến “hiệu quả đầu tư” và 
bằng quyền hạn của mình, họ sẽ tác động đến người đứng dầu nhà 
trường theo những hướng nói trên. Những nhóm không chính thức sẽ 
theo đuổi những lợi ích có tính cục bộ hơn. Chẳng hạn, người chù 
doanh nghiệp kỳ vọng vào nhà trường sẽ mài rũa những kỹ năng cần 
cho doanh nghiệp của họ, còn cha mẹ học sinh lại mong muốn con cái 
có thành tích học tập cao. Những áp lực này thông thường sẽ tác động 
đến nhà trường thông qua các thành viên/giảng viên-cán bộ/ có dính 
dáng hoặc có quan hệ đến các nhóm không chính thức bên ngoài hơn 
là trực tiếp gây tác động lên người hiệu trưởng.

Việc quản lý môi trường bên ngoài là một vấn đề rất có ý nghĩa
đối với người lãnh đạo và thành viên trong các tổ chức theo mô hình 
chính trị. Việc kiểm soát “đường ranh giới” giữa nhà trường và môi 
trường bên ngoài là một tiềm lực quan trọng trong việc gây ảnh hường 
đến sự tranh luận, thương thảo về chính sách và nguồn lực cùa nhà 
trường. Việc hiểu biết rõ ràng về dư luận/ý kiến cũng như sở thích của 
“khách hàng”, của các nhóm cùng lợi ích sẽ là nguồn tham chiếu cho
quyền lực của người lãnh đạo nhà trường.

Sự lãnh đạo

Có hai khía cạnh trung tâm của sự lãnh đạo trên “sân khấu chính 
trị”. Trước hết, người hiệu trưởng là nhân vật chủ chốt trong quá trình 
thương thảo thoả thuận. Người lãnh đạo có hệ thống giá trị, lợi ích, 
mục tiêu chính sách của riêng mình mà họ thường trình bày khi thích 
hợp trong các cuộc họp chính thức của các hội đồng, uỷ ban trong nhà 
trường hoặc trong những cuộc gặp gỡ riêng tư. Người lãnh đạo nhà 
trường có những nguồn quyền lực đáng kể mà họ có thể sẵn sàng sừ 
dụng để yểm trợ cho những mục tiêu thể chế cũng như cá nhân. Người 
lãnh đạo cũng có những tác động đáng kể đến thực chất của quá trình 
ra quyết định nội bộ và họ cũng có thể có những ảnh hưởng tới sự 
kiểm soát đối với nghị trình hay báo cáo, kiến nghị của các hội đồng, 
uỷ ban khác nhau. Họ có thể quyết định nghị trình các phiên họp,
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kiểm soát nội dung các tài liệu được đem ra thảo luận, đề bạt khen 
ngợi những giáo viên, giảng viên nào chia sè quan điểm với họ.

Khía cạnh thứ hai cùa sự lãnh đạo có liên quan tới trách nhiệm 
của người đứng đầu trong việc duy trì khả năng tồn tại và phát triển 
cùa tổ chức và xây dựng một khuôn khổ hành dộng trong đó các chính 
sách có thể được kiểm chứng, và cuối cùng là nhận được sự chấp 
thuận của các nhỏm cùng lợi ích. Để đạt được những kết quả khả 
quan, người lãnh đạo phải là người dàn xếp, hòa giải với ý đồ tạo 
dựng các liên minh ủng hộ cho chính sách của mình.

2.3.6. Những hạn chế của mô hình chính trị

Mặc dù giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên cùng các nhà
quản lý của trường học thường nhận thấy dễ dàng việc vận dụng mô
hỉnh chính trị vào thiết chế của mình khi nó nhấn mạnh đến những 
thực tế luôn tồn tại như lợi ích, xung đột, quyền lực, chính sách; 
nhưng nhừng mô hình chính trị cũng có những hạn chế rất đáng kể.

(1) Trước hết, các mô hình chính trị quá nhấn mạnh đến những 
chủ đề như quyền lực, xung đột và điều khiển trong khi không chú ý 
đến các khía cạnh có tính chất tiêu chuẩn của một tổ chức. Chẳng hạn, 
các mô hình này hầu như ít đề cập đến các quá trình quản lý hay sự 
hoạt động hàng ngày của tổ chức thường tuân thủ những quy trinh 
quan liêu v.v. Các mô hình chính trị cũng tập trung nghiên cứu sự 
hình thành chính sách nhưng lại lơ là nghiên cứu việc triển khai thực 
hiện chính sách. Các mô hỉnh này cũng đánh giá thấp ý nghĩa của cấu 
trúc tổ chức như một ràng buộc đối với bản chất của hoạt động chính 
trị. Trong thực tế, các kết quả thương thào thoả thuận được chấp nhận 
bên trong cấu trúc quyền hạn chính thức của nhà trường.

(2) Các mô hình chính trị quá nhấn mạnh đến ảnh hưởng của các 
nhóm cùng lợi ích đối với việc ra quyết định nhưng lại ít chú ý đến 
cấp độ thiết chế, cấp độ toàn bộ tổ chức. Các mô hình chính trị giả 
định rằng một tổ chức bị phân chia thành các nhóm theo đuổi những 
mục tiêu độc lập của riêng mình. Các nhóm - bộ phận đó sẽ cạnh tranh 
nhau để giành ưu thế cho mục tiêu chính sách của mình và kiếm tìm
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sự đảm bảo việc chấp thuận các mục tiêu đó trong nội bộ tổ chức. 
Cách nhấn mạnh này không phải luôn thích hợp với các thiết chế giáo 
dục, chẳng hạn đối với các trường tiểu học, nơi đó không có sự quá 
phân biệt như giữa các khoa trong trường đại học hoặc cao đảng.

(3) Các mô hình chính trị quá nhấn mạnh đến xung đột, mâu 
thuẫn trong khi bỏ qua những khả năng hợp tác chuyên môn, nghề 
nghiệp có thể dẫn đến những kết quả tích cực và đồng thuận. Các mô 
hình chính trị khi giả định rằng các thành viên trong nhà trường 
thường xuyên bị lôi cuốn vào các cuộc tranh giành lợi ích cho nhóm 
mình đã đánh giá thấp khả năng của giáo viên/giảng viên làm việc hài 
hoà thân ái với đồng nghiệp của mình vì quyền lợi của học sinh, sinh 
viên. Việc quá chú trọng đến vấn đề quyền lực như là nhân tố quyết 
định của kết quả, của thành tựu dường như không hoàn toàn thích hợp 
với nghề nghiệp lao động trí óc như nghề dạy học. Các thầy cô giáo có 
thể tranh luận đến tận cùng về những vấn đề liên quan đến kết quả 
giảng dạy - học tập thay vì chi tập trung vào những vấn đề lợi ích 
nhóm hay lợi ích cá nhân.

(4) Các mô hình chính trị trước hết được xem như các lý thuyết 
mô tả hoặc giải thích. Những người ủng hộ các mô hình chính trị 
khẳng định rằng cách tiếp cận chính trị là bức tranh trung thực về quá 
trình ra quyết định trong nhà trường - cả phổ thông lẫn đại học. Không 
như các mô hình đồng hiệu, các lý thuyết về mô hình chính trị không 
có ý định trở thành các thuyết định chuẩn hay có tính lý tưởng. Các 
thuyết này không nêu ra một khuyến cáo nào về người giáo viên cần 
phải theo đuổi những lợi ích riêng cùa chính mình mà chi đơn giản nêu 
lên những nhận xét, đánh giá dựa trên cơ sở của sự quan sát để cho rằng 
hành vi của giáo viên nhất quán với quan điểm của các mô hình chính 
trị. Các mô hình này còn quá thiên về những vấn đề kém tính đạo đức, 
thiếu chuẩn mực giá trị khi miêu tả các xung đột giữa các nhóm cùng 
lợi ích hay các cuộc thương thảo thoả thuận khiến chúng không phản 
ánh được bản chất nhân văn của các cơ sở giáo dục.

(5) Các mô hình chính trị đề xuất những nhận thức hợp lý về sự 
vận hành của nhà trường nhưng lại gặp khó khăn khi phải nhận rõ điều 
gì tạo nên hành vi chính trị và điều gì có thể là hoạt động đồng hiệu

98



lay quan liêu. Nói cách khác, các mô hình này khó nhận biết đâu là 
Ịu á  Ir ìn h  đồng hiệu đ à u  là  quá trìn h  chính trị, nhất là k h i xem xét hoạt 
iộng quản lý, lãnh đạo của người hiệu trưởng.

i.4. Mô hình chủ quan

ĩ.4.1. Cấu trúc của mô hình chủ quan

Các mô hình chù quan liên kết các cách tiếp cận tập trung vào các 
:á nhân/cá thể trong tổ chức thay vì tập trung vào toàn bộ tổ chức hay 
:ác bộ phận của tổ chức. Cá nhân được đặt vào vị trí trung tâm của tổ 
:hức. Quan điểm này đòi hỏi mồi cá nhân thành viên phải có nhận 
hức, hiểu biết có tính chọn lọc và có tính chủ quan riêng của mình về 
ổ chức. Những sự kiện, những tình huống xuất hiện trong tổ chức sẽ 
:ó ý nghĩa riêng đối với mồi thành viên. Các tổ chức được hình dung, 
iược miêu tả như nhừng đơn vị phức hợp phản ánh vô số những ý 
Ìghĩa và nhận thức khác nhau của tất cả mọi người trong tổ chức. Các 
ổ chức được xem là những cấu trúc xã hội theo nghĩa chúng xuất lộ  từ 
;ự tương tác của các thành viên của chúng. Tổ chức khi đó là sự biểu 
hị cùa các giá trị, các niềm tin cùa các cá nhân thành viên hơn là 
ìhững hiện thực, thực tế cụ thể trong các mô hình chính quy. Định 
Ìghĩa nêu ra dưới đây có thể thâu tóm yếu tố chính yếu của cách tiếp 
:ận này:

Các mô hình chủ quan được giả định rằng các tổ chức là vật 
ỉược tạo nên bởi các thành viên bên trong chúng. Các thành viên 
tược coi là sẽ giải thích, nhận biết, thấu hiểu các tình huống theo các 
'ách khác nhau. Sự nhận thức có tính cá nhản này xuất phát từ gốc 
\ảc nền tảng cũng như hệ thong giả trị của họ. Tổ chức có ý  nghĩa 
:hảc nhau đối với mỗi người và nó tòn tại theo kinh nghiệm/trải 
Ighiệm của các thành viên trong tổ chức đó.

Các mô hình chủ quan bao hàm các cách tiếp cận tương tác và 
ũện tượng luận. Trong khi các quan điểm này (thuyết tương tác và 
huyết hiện tượng) chưa được phân biệt thật rạch ròi, các nhà khoa học 
ịuản lý như Iníies -Brown (1993) đã sử dụng chúng theo nghĩa gần sát 
ìhau hoặc có thể thay thế cho nhau. Hoyle vào năm 1986 đã cố gắng
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định nghĩa hiện tượng luận và liên kết thuyết này với thuyết tưcmg tác 
như sau:

Các quan điểm này...chia sẻ những đặc trưng nhất định để hình 
thành nên một con đường khác biệt cơ bản trong việc lĩnh hội hiện 
thực xã hội... cách tiếp cận hiện tượng luận dành ưu tiên cho con 
người và hành động của họ. Thế giới xã hội thực chất bao gồm những 
con người đang tương tác với nhau, đang thương thảo các mẫu hình 
quan hệ và đang tạo nên một quan niệm về thế giới.

2.4.2. Những đặc trưng chủ yếu của mô hình chủ quan

(1) Các mô hình chủ quan có khuynh hướng tập trung sự chú ý, 
sự nghiên cứu vào niềm tin, vào sự lĩnh hội, nhận biết cùa các thành 
viên cá thể của tổ chức hơn là chú ý đến các cấp độ toàn bộ tổ chức 
hay các nhóm cùng lợi ích. Trong khi các mô hình chính quy và mô 
hình đồng hiệu nhấn mạnh đến toàn bộ tổ chức, mô hình chính trị chú 
trọng đến các nhóm, thì cá thể thành viên lại là tâm điểm của các lý 
thuyết chủ quan hay hiện tượng luận.

Trong nhà trường với mô hình chủ quan, mỗi giáo viên, mỗi cán 
bộ công nhân viên và mỗi học sinh có các giá trị, khát vọng khác 
nhau. Họ trải nghiệm trong- nhà trường từ những chồ đứng khác nhau 
cũng như giải thích, nhận biết sự kiện, hiện tượng trong nhà trường 
xuất phát từ gốc gác nền tảng cũng như động cơ của riêng mình. Nhà 
trường không phải là một hiện thực/thực tế giống như nhau đối với 
mỗi giáo viên, cán bộ, học sinh. Chẳng hạn, trong môi trường giáo dục 
như nhau, nhưng lại xuất hiện hiện tượng có học sinh ngày nào cũng 
đánh các bạn xung quanh. Đẩy là hiện tượng cá biệt, nguyên nhân 
nằm ở bên trong con người học sinh đó. Những người quản lý phải 
tìm ra được nguyên nhân để giải quyết được hiện tượng cá biệt này.

(2) Các mô hình chủ quan quan tâm đến ý nghĩa mà mỗi thành 
viên của tổ chức gán cho sự kiện, hiện tượng diễn ra trong tổ chức. 
Trọng tâm đặt vào sự giải thích, nhận biết có tính cá thể đối vói hành 
vi trong tổ chức hơn là đặt vào chính sự kiện hay hiện tượng đang diễn 
ra. Tổ chức cần được hiểu theo những niềm tin của cá nhân về hành vi
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của họ bên trong tô chức đó, hơn là dựa trên cơ sở của những quan sát 
bên ngoài đối với các hành vi đó. Mô hình chủ quan giả định về sự 
khác nhau cùa mỗi cá thể trong việc giải thích, lĩnh hội cùng một sự 
kiện, hiện tượng, thậm chí đối với mỗi con người, ở những thời điểm 
khác nhau cũne có thể có những cách hiểu, cách giải thích không 
giống nhau về cùng một sự kiện, hiện tượng.

(3) Ý nghĩa khác nhau của các tình huống, sự kiện đối với mỗi cá 
the thành viên trong tổ chức là sản phẩm của các giá trị, gốc gác nền 
tảng, kinh nghiệm cùa họ. Như vậy, sự giải thích, nhận biết thấu hiểu 
về mỗi sự kiện, tình huống sẽ phụ thuộc vào niềm tin của mỗi cá thể 
thành viên trong tổ chức. Tuy vậy, một số nhà nghiên cứu về quản lý 
giáo dục cảnh báo về nguy cơ thiếu sự nhất trí, đồng thuận, chia sẻ hệ 
[hống các giá trị trong nhà trường có thể dẫn đến thất bại trong việc 
đạt mục tiêu cùa tổ chức, do chỗ sẽ xuất hiện mâu thuẫn về giá trị giữa 
:ác thành viên. Một khuyến cáo được đưa ra có tính thực tiễn cao, đó 
là sử dụng mô hình chính trị tạo thành các nhóm cùng lợi ích nhằm tập 
lựp các thành viên có hệ thống giá trị khá gần gũi nhau.

(4) Các mô hình khách quan xem xét cấu trúc tổ chức như là sản 
3hẩm của sự tương tác giữa con người với nhau chứ không phải là 
lược sắp đặt cố định từ trước. Các lý thuyết gia của mô hình chủ 
quan phê phán cấu trúc tổ chức của các mô hình chính quy chi là “hư 
;ấu” bởi lẽ chúng không tiên đoán được hành vi của mỗi cá nhân 
hành viên. Họ cũng bác bỏ quan điểm cho rằng con người ta phải 
:uân phục cấu trúc tổ chức. Họ phê phán: Các nhà quản lý thường coi 
•ằng các cấu trúc trong một tổ chức là những cái tồn tại sẵn, cái có 
rước, rằng mọi tổ chức đều có những cấu trúc tiên nghiệm, được quy 
iịnh trước và các thành viên phải thích ứng với các cấu trúc đó. Các 
ý thuyết gia của mô hình chủ quan cho rằng trên thực tế các cấu trúc 
;hi đom giản là sự mô tả cái mà thành viên của tổ chức phải làm và 
:ách thức mà họ quan hệ với nhau như thế nào. Nói cách khác, cấu 
:rúc tổ chức chi là sự mô tả cực kỳ đom giản hoá về công việc và các 
quan hệ. Một cấu trúc không thể được áp đặt lên tổ chức, nó phải 
tuất phát từ cái mà con người ta phải làm. Như vậy, cách tiếp cận 
íhủ quan không nhấn mạnh đến cấu trúc mà nhấn mạnh đến các quá
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trình và hành vi trong tổ chức. Hành vi cá nhân được xem là sự phảr 
ánh các phẩm chất cá nhân và khát vọng, ham muốn của các ihànl 
viên hơn là những vai trò chính thức của họ trong tổ chức. Nhưnị 
điều đó chi là sự “nhấn mạnh” chứ không hoàn toàn là sự phủ địnl 
sự tồn tại của cấu trúc tổ chức như một đòi hỏi tất yếu của sự vậi 
hành, hoạt động của một tổ chức.

(5) Các mô hình chủ quan nhấn mạnh đến ý nghĩa của các mụ< 
tiêu cá nhân hơn là chú trọng đến mục tiêu của tổ chức. Điều này là h< 
quả tất yếu của việc coi cấu trúc tổ chức như là kết quả của sự tươnị 
tác cá nhân, trong đó vai trò của cái chủ quan được đẩy lên đinh điển 
của sự nghiên cứu, quan sát.
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Chương III

C Á C  C Á C H  TIẾP C Ặ N  LÝ LUẬN Q U Á N  LÝ G IÁ O  DỤC

3.1. Cách tiếp cận chức năng

Cũng như bất kỳ một thực thể xã hội nào khác, các thiết chế giáo 
dục là một tổ chức, và vì vậy, có thể và phải được quản lý trên cơ sở 
phân chia hoạt động quản lý nói chung thành những hoạt động có tính 
chuyên biệt hoá, hay thường gọi là các chức năng quản lý.

Có nhiều cách phân chia các chức năng quản lý giáo dục. Cũng cần 
lưu ý rằng - như sau này chúng ta sẽ dẫn giải - các cấp quàn lý giáo dục 
khác nhau sẽ thực hiện những chức năng quản lý giáo dục theo những 
cách thức không hoàn toàn giống như nhau, và tầm quan trọng của mỗi 
chức năng không như nhau ở các cấp quản lý khác nhau.

Bàn về hoạt động quản lý và người quản lý, chúng ta cần tìm hiểu 
người quản lý phải làm gì - cũng chính là tìm hiểu các chức năng quản 
lý; và họ làm công việc ấy như thế nào; nói cách khác, cần xem xét họ 
phải sắm những vai trò quản lý nào.

Khái lược về các chức năng quản lý

Trong phần này, chúng ta bàn định sơ bộ về bốn chức năng quản 
lý chủ yếu, cơ bản: kế hoạch hoá, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra.

(1) Kế hoạch hoá

Kế hoạch hoá là một chức năng quản lý. Kế hoạch hoá có nghĩa là 
xác định mục tiêu, mục đích đối với thành tựu tương lai của tổ chức và 
các con đường, biện pháp, cách thức để đạt được mục tiêu, mục đích 
đó. Có ba nội dung chủ yếu của chức năng kế hoạch hoá: (a) xác định, 
hình thành mục tiêu (phương hướng) đối với tổ chức; (b) xác định và 
đảm bảo (có tính chắc chắn, có tính cam kết) về các nguồn lực của tổ
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chức để đạt được các mục tiêu này và; (c) quyết định xem những hoạt 
động nào là cần thiết để đạt được các mục tiêu đó.

(2) Tổ chức

Khi người quản lý đã lập xong kế hoạch, họ cần phải chuyển hoá 
những ý tưởng khá trừu tượng ấy thành hiện thực. Một tổ chức lành 
mạnh sẽ có ý nghĩa quyết định đối với sự chuyển hoá như thế. Xét về 
mặt chức năng quản lý, tổ chức là quá trình hình thành nên cấu trúc 
các quan hệ giữa các thành viên, giữa các bộ phận trong một tổ chức 
nhằm làm cho họ thực hiện thành công các kế hoạch và đạt được mục 
tiêu tổng thể của tổ chức. Nhờ việc tổ chức có hiệu quả, người quản lý 
có thể phối hợp, điều phối tốt hơn các nguồn vật lực và nhân lực. 
Thành tựu của một tổ chức phụ thuộc rất nhiều vào năng lực của 
người quản lý sử dụng các nguồn lực này sao cho có hiệu quả và có 
kết quả.

Quá trình tổ chức sẽ lôi cuốn việc hình thành, xây dựng các bộ 
phận, các phòng ban cùng các công việc của chúng. Và sau đó là vấn 
đề nhân sự, cán bộ sẽ tiếp nối ngay sau các chức năng kế hoạch hoá và 
tổ chức.

(3) Lãnh đạo

Sau khi kế hoạch đã được lập, cơ cấu bộ máy đã hình thành, nhân 
sự đã được tuyển dụng thì phải có người đứng ra lãnh đạo, dẫn dắt tổ 
chức. Một số học giả gọi đó là quá trình chỉ đạo hay tác động.

Dù tên gọi khác nhau nhưng quá trình lãnh đạo bao hàm việc liên 
kết, liên hệ với người khác và động viên họ hoàn thành những nhiệm 
vụ nhất định để đạt được mục tiêu của tổ chức. Hiển nhiên việc lãnh 
đạo không chỉ bắt đầu sau khi việc lập kế hoạch và thiết kế bộ máy đã 
hoàn tất, mà nó thấm vào, ảnh hưởng quyết định tới hai chức năng kia.

(4) Kiểm tra

Kiểm tra là một chức năng quản lý, thông qua đó một cá nhân, 
một nhóm hoặc một tổ chức theo dõi giám sát các thành quả hoạt động 
và tiến hành những hoạt động sửa chữa, uốn nắn nếu cần thiết. Một 
kết quả hoạt động phải phù hợp với những chi phí bỏ ra, nếu không
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tương ứng thì phải tiến hành những hành động điều chỉnh, uốn nấn. 
Đó cũng là quá trình tự - điều chinh, diễn ra có tính chu kỳ như sau:

* Người quản lý đặt ra nhĩmg chuẩn mực thành đạt cùa hoạt động

* Người quản lý đối chiếu, đo lường kết quà, sự thành đạt so với
chuẩn mực dã đặt ra

* Người quản lý tiến hành những điều chinh những sai lệch

* Người quản lý hiệu chỉnh, sửa lại chuẩn mực nếu cần.

3.2. Cách tiếp cận khách thể/đổi tưựng quản lý giáo dục

ÍChi xem xét quản lý giáo dục như một khoa học, không những 
phải xem chủ thể quản lý phải làm những gì, mà còn phải xem xét 
những tác động từ các chủ thể đó hướng vào đâu. Nói cách khác, 
chúng ta phải nghiên cứu các khách thể/đối tượng của các hoạt động 
quản lý giáo dục.

3.2.1. Khách thể của quản lý giáo dục

Khách thể của quản lý giáo dục bao gồm các thành tố:

1. Nhà trường

2. Giáo viên

3. Cơ sở vật chất

4. Học sinh

5. Tài chính

6. Quá trình sư phạm

3.2.2. Xu hướng quản lý giảo dục trên cơ sở quản lý nhà trường

Quản lý giáo dục trên cơ sở quản lý nhà trường là một phương 
hướng thực hiện đổi mới quản lý giáo dục nhằm mục đích nâng hiệu 
lực và hiệu quả quản lý giáo dục. Các nội dung chù yếu của xu hướng 
quản lý giáo dục trên cơ sờ quản lý nhà trường bao gồm: Đảm bảo
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tính thống nhất của hệ thống bộ máy quản lý giáo dục các cấp; Thực 
hiện dân chủ hóa trong quản lý nhà trường và Tăng cường phân cấp 
quản lý nhà trường cho các chủ thể quản lý bên trong nhà trườnị.. Các 
vấn đề này được thực hiện cụ thể như sau:

- Đảm bảo tỉnh thống nhất của hệ thống bộ máy quàn lý giáo dục 
các cấp.

Theo xu hướng này, chủ thể quản lý nhà trường được xác định cụ 
thể bao gồm hai loại chủ thể quản lý: chủ thể quản lý bên trong nhà 
trường và các chủ thể quản lý bên trên và bên ngoài nhà trường. Các 
loại chủ thể này đều tập trung vào quản lý quá trình giáo dục i Iihà 
trường, sao cho các hoạt động diễn ra được bình thường và dần Cạt tới 
mục tiêu giáo dục đã xác định. Với ý nghĩa đó, chù thể quản 1\ giáo 
dục các cấp sẽ thực hiện đầy đủ những bổn phận đặc trưng của tìmg 
cấp và đảm bảo tính hệ thống giữa các cấp quản lý. Chẳng hạa, đối 
với cơ quan quản lý cấp cao tập trung vào ba bổn phận chủ yếu u định 
hướng phát triển của hệ thống với những chiến lược và mục tiêi phát 
triển trong từng giai đoạn; xác định những điều kiện cần thiết bảo đảm 
cho việc thực hiện các mục tiêu và tổ chức, duy trì hệ thống hoạt động 
giám sát, kiểm tra và thanh tra các hoạt động giáo dục. Đối với cơ 
quan quản lý giáo dục cấp trung gian, tập trung vào ba bổn phận: 
Truyền đạt và hướng dẫn kế hoạch thực hiện các hoạt động giá) dục 
theo định hướng phát triển của cơ quan quản lý giáo dục cấp cao Phối 
họp các lực lượng giáo dục để đảm bảo các điều kiện thực hiệt giáo 
dục tương ứng với các mục tiêu đã xác định; Thực hiện các hoại động 
giám sát, kiểm tra và thanh tra giáo dục; Đối với chủ thể quản b giáo 
dục cấp cơ sở nơi trực tiếp thực hiện các hoạt động giáo dục tập trung 
thực hiện ba bổn phận với trách nhiệm: thực hiện đúng kế hoạch các 
hoạt động giáo dục; phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài cơ 
sở giáo dục nhằm thực hiện được mục tiêu đã đề ra; Chịu trách ihiệm 
về kết quả các hoạt động giáo dục phù hợp với mục tiêu đã xác định. 
Trong quá trình thực hiện hệ thống những tác động trên, nếu co quan 
quản lý cấp cao có định hướng đúng, phù hợp; cơ quan quản 1/ cấp 
trung gian đảm bảo đúng các điều kiện cần thiết thì cấp cơ sở cing sẽ 
cung cấp được kết quả các hoạt động giáo dục phù hợp với mụ; tiêu 
và đáp ứng được theo yêu cầu.
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- Thực hiện dãn chù hóa trung quàn lý nhe) trường theo xu hướn 
quản lý từ dưới lên (xem sơ đồ hình 3.1).

Hình 3.1. Sơ đồ mô quản lý lặt ngưực trong QLGD /trường học

/ C B Q | \
/  Cấp cao \

Chìa khoá dẫn đến thành công là mối quan hệ giữa học sinh - đ( 
ngũ giáo viên và các cấp quản lý bên trong, bên trên và bên ngoài nh 
trường. Trước kia thường theo cách quản lý từ bên trên (quản lý ca 
cao bên trong nhà trường) quyết định xuống cấp dưới và người thụ 
hiện, do đó không phát huy được sự chù động, sáng tạo và tự chị 
trách nhiệm của từng thành viên. Theo xu hướng đổi mới, vai trò ctì 
cán bộ quản lý cấp cao và cấp trung gian trong văn hoá quản lý s 
thay đổi là ủng hộ và trao quyền cho giảng viên, giáo viên, nhân viê 
phục vụ và người học, thay vì cho việc ban hành mệnh lệnh hoặc điề 
khiển họ. Điều này được minh họa bằng sự quản lý đảo ngược tron 
một tổ chức (một tổ chức lật ngược, theo sơ đồ quản lý lật ngư«; 
trong nhà trường/giáo dục).

Mô hình quản lý lật ngược sẽ làm thay đổi một loạt các mối qua 
hệ bình thường theo truyền thống thành mối quan hệ tập trung và
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gười học. Mục tiêu của mô hình tổ chức lật ngược trong giáo dục là 
iảng viên, giáo viên cần phải có năng lực hiểu tình hình học tập cùa 
gười học sinh, đối với cán bộ quản lý nhà trường cần phát triển năng 
JC quản lý tạo môi trường tích cực cho người dạy và người học, đối 
ới các cấp quàn lý cần phát triển năng lực hỗ trợ cải tiến lề lối làm 
iệc (cơ chế quản lý nhà trường theo xu hướng dân chủ hóa quản lý 
irờng học).

- Tăng cường phân cấp quản lý nhà trường cho các chù thể quản 
; bên trong nhà trường với những quyền hạn và trách nhiệm rộng rãi 
ơn để thực hiện nguyên tắc giải quyết van đề tại cho. Xu hướng này 
ược thực hiện theo các định hướng sau:

(i) Nhà trường là thực thể trung tâm của bất kỳ sự biến đổi nào 
ong hệ thống giáo dục.

(ii) Nhà trường tự chủ giải quyết những vấn đề sư phạm-kinh tế- 
ã hội của mình với sự tham gia tích cực và có trách nhiệm của những 
lực thể hữu quan ngoài nhà trường.

(iii) Nâng cao trách nhiệm và tính tự quản của mỗi giáo viên.

(iv) Hình thành các cơ cấu cần thiết và thiết thực để các thực thể 
ữu quan ngoài nhà trường có thể thực sự tham gia vào việc điều phối 
ông việc nhà trường. Đồng thời tăng cường trách nhiệm và quyền hạn 
ủa giáo viên tham gia quá trình ra quyết định quản lý trong nhà trường.

(v) Hình thành các thiết chế hỗ trợ về tài chính và các nguồn lực 
ần thiết khác để giáo viên thực sự tham gia công việc quản lý nhà 
•ường. Hình thành cơ chế phân cấp quản lý tài chính, nhân sự, thực 
iện, thậm chí cải tiến thích hợp nội dung và phương pháp giảng dạy 
hù hợp với đặc điểm cụ thể của nhà trường.

(vi) Hình thành và hoàn thiện hệ thống thông tin giữa các thực thể 
ong và ngoài nhà trường tham gia trực tiếp vào các hoạt động quản 
'ị nhà trường.

(vii) Xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường và xây dựng 
hà trường thành một hệ thống mở nhằm công khai hoá các hoạt động 
ùa nhà trường.
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(viii) Hình thành thiết chế đánh giá kết quả hoạt động sư phạm 
của nhà trường dựa trên những thực thể trực tiếp tham gia quá trình su 
phạm và quá trình quản lý nhà trường.

Đe kết luận, xin nhẳc lại vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản 
lý giáo dục (theo Điều 16 của Luật Giáo dục): “Cán bộ quàn lý giáo 
dục giữ vai trò quan trọng trong việc tô chức, quản lý, điêu hành các 
hoạt động giáo dục.

Cán bộ quản lý giáo dục phải không ngừng học tập, rèn luyện, 
nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý 
và trách nhiệm cá nhãn.

Nhà nước có kế hoạch xây dựng và năng cao chất lượng đội ngủ 
cán bộ quản lý giáo dục nhằm phát huy vai trò và trách nhiệm cùa 
cán bộ quản lý giáo dục, bảo đảm phát triển sự nghiệp giáo dục

Cán bộ quản lý giáo dục khi thực hiện đổi mới các hoạt động 
quản lý sẽ thực sự phát huy đầy đủ những vai trò quan trọng cho hiệu 
lực và hiệu quả quản lý.

3.3. Cách tiếp cận hành vi/quan hệ con người trong quản lý giáo dục

Bản chất của hoạt động giáo dục là quá trình xã hội hoá con 
người cá thể trở thành con người xã hội. Vì vậy trong giáo dục, mối 
quan hệ qua lại giữa con người - con người là mối quan hệ chủ đạo, có 
tính chất quyết định thành tựu của hoạt động giáo dục. Những mối 
quan hệ con người được biểu hiện tập trung ở những vấn đề: nhân 
cách của người đứng đầu một cơ sở giáo dục (hiệu trưởng) và cách 
thức hành xử của người đó với tập thể giáo giới và học sinh; vấn đề 
văn hoá và bầu không khí tâm lý trong nhà trường; vấn đề phong cách 
lãnh đạo quản lý của người hiệu trưởng...

Các khía cạnh của quan hệ con người trong quản lý giáo dục 
bao gồm:

1. Nghề hiệu trường

2. Văn hoá tổ chức của nhà trường
3. Không khí (tâm lý) của nhà trường

4. Phong cách lãnh đạo của người hiệu trường.
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Giáo dục học hiện đại đã khẳng định nơi chủ yếu để thực hiện quá 
rình sư phạm là nhà trường, một thiết chế nhà nước - xã hội hiểu theo 
ghĩa đầy đù nhất. Vì vậy, việc quản lý giáo dục - thực chất là quản lý 
ế bào cơ bản nhất của hệ thống giáo dục, nhà trường - không thể 
hông tính đến quan hệ quản lý nhà nước về giáo dục.

Một mặt, nhà trường nói riêng hay toàn bộ hệ thống giáo dục nói 
hung (rộng hơn là toàn bộ các hoạt động giáo dục) phải được nhà nước 
hống nhất quản lý bằng việc thực thi công quyền; mặt khác, hệ thống 
;iáo dục (càng hơn thế, nếu nói đến toàn bộ các hoạt động giáo dục) 
;ắn bó chặt chẽ với xã hội nói chung và mỗi cộng đồng dân cư, thậm 
hí mỗi công dân, mỗi thành viên xã hội nói riêng, sự tham gia cùa xã 
lội/cộng đồng/công dân vào công việc nhà trường, vào việc quản lý 
;iáo dục là một tất yếu. Mối quan hệ tương hỗ này sẽ tạo thành nội 
[ung của cách tiếp cận nhà nước - xã hội trong quản lý giáo dục.

'.4.1. Quản lý nhà nước về giảo dục

Quản lý nhà nước về giáo dục là việc nhà nước thực hiện quyền 
ực công để điều hành, điều chinh toàn bộ các hoạt động giáo dục trong 
ìhạm vi toàn xã hội nhằm thực hiện mục tiêu giảo dục của nhà nước.

Quản lý nhà nước về giáo dục là sự tác động có tổ chức và điều 
:hinh bằng quyền lực nhà nước đối với các hoạt động giáo dục do các 
:ơ quan quản lý có trách nhiệm về giáo dục của nhà nước từ trung 
rơng đến cơ sở tiến hành để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy 
lịnh của nhà nước nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục, duy tri kỷ 
:ưcmg, thoả mãn nhu cầu GD của nhân dân, thực hiện mục tiêu giáo 
[ục của nhà nước.

Quản lý nhà nước thực thi ba quyền: lập pháp - hành pháp - tư 
>háp để điều chinh mọi quan hệ xã hội và hành vi của công dân. Còn 
juản lý nhà nước về giáo dục thực chất là thực thi quyền hành pháp 
lể tổ chức, điều hành và điều chinh mọi hoạt động giáo dục trong 
>hạm vi toàn xã hội. Tuy nhiên, để quàn lý có hiệu lực và hiệu quả, 
ảệc sử dụng quyền hành pháp phải kết hợp với quyền lập pháp,

.4. Cách tiếp cận quan hệ nhà nước trong quản lý giáo dục
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lập quy và hoạt động thanh tra, kiểm tra trong các hoạt động của toàn 
bộ hệ thống.

+ Một sô đặc điêm của quản lý nhà nước vê giáo dục

Đặc điếm kết hợp quản lý hành chinh và quản lý chuyên môn 
trong các hoạt động quản /ý giáo dục (đặc điếm hành chính - giáo 
dục). Đặc điểm này vừa theo nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước 
đối với hoạt động cùa quản lý giáo dục, vừa theo nguyên tắc hành 
chính giáo dục đối với một cơ sở giáo dục. Hành chính - giáo dục thực 
chất là triển khai chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do nhà nước quy 
định (phân cấp, phân công hoặc uỷ quyền), các cơ quan, tổ chức thay 
mặt nhà nước triển khai sự nghiệp GD và điều hành, điều chinh các 
hoạt động GD. Quản lý hành chính thực chất là việc xây dựng các văn 
bản pháp quy và chấp hành các văn bản, kết hợp với quản lý giáo dục 
là đưa việc xây dựng các văn bản cho các hoạt động chuyên môn của 
giáo dục và làm cho mọi người hiểu, biết được các quy định của văn 
bản để thực hiện cho đúng.

Đặc điểm hành chỉnh - giáo dục là đặc điểm quan trọng nhất 
trong hoạt động quản lý nhà nước về GD nhàm bảo đảm môi trường 
sư phạm thuận lợi cho việc thực hiện được mục tiêu giáo dục mà nhà 
nước quy định.

Đặc điểm về tính quyền lực nhà nước trong hoạt động quản lý

Đặc điểm thứ hai của quản lý nhà nước về GD cũng là đặc điểm 
nổi bật cùa quản lý nhà nước và quản lý hành chính nhà nước nói 
chung ở mọi lĩnh vực, đó là tỉnh quyền lực nhà nước trong các hoạt 
động quản lý. Đặc điểm này biểu hiện ở ba vấn đề cơ bản sau:

Điều kiện để triển khai quản lý nhà nước là phải có tư cách pháp 
nhân và yêu cầu về tính hợp pháp trong quản lý là yêu cầu trước hết. 
Muốn có tư cách pháp nhân để quản lý phải được bổ nhiệm và khi đã 
được bổ nhiệm cần phải thực hiện đúng, đủ chức năng, thẩm quyền. 
Không lạm quyền cũng không đùn đẩy trách nhiệm; thực hiện đủng chế 
độ thủ trưởng trong việc ra quyết định và trong việc chịu trách nhiệm về 
các quyết định quản lý trước tập thể và cấp trên. Trong quản lý nhà 
nước sẽ không có tư cách pháp nhân để ‘Vứ quyển” khi chưa được bổ
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nhiệm. Tuy nhiên, mỗi tư cách pháp nhân đều có trách nhiệm và qu u) 
hạn tương ứng, việc hiểu cho đúng, làm cho đù “thẩm quyển" là thhu 
đo khả năng “sử dụng quyển lực nhà nước" của một tư cách pháp nhh; 
Trong thực tế, những quan niệm “phép vua thua lệ làng”, “thủ kháo 
hơn thủ trưởng' đều phát sinh do không nhận thức đúng “tính quuy 
lực nhà nước trong các hoạt động quản lý". “Thoải quyển" và ““/< 
quyền'’ là hai thái cực của sự vi phạm “thẩm quyền", mặt khác kkỉ 
niệm “thầm quyền” cũng gắn với sự phân cấp và tuân thủ thứ bậc ( cl 
chẽ trong quản lý nhà nước.

Phương tiện quản lý nhà nước về giáo dục là các văn bàn pDh 
luật và pháp quy. Phương pháp chủ yếu để quản lý nhà nướơc 
phương pháp hành chính - tổ chức. Pháp luật, pháp quy là sự cụ 1 1 
hoá chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phản ánh lợi i í 
của toàn dân, vì vậy đây chính là hành lang pháp lý cho việc triển kkh 
các hoạt động quản lý giáo dục, bảo đảm tính quyền lực nhà mư< 
trong quản lý. Việc không tuân thủ hành lang pháp lý trong các ího 
động quản lý giáo dục tức là vi phạm trật tự kỷ cương và sẽ bị xiử 
theo quy định của pháp luật.

Trong quản lý nhà nước phải tuân thủ thứ bậc chặt chẽ hoạt đíộr 
quản lý theo sự phân cấp rõ ràng và mệnh lệnh - phục tùng là biểu ttiụ 
rõ nhất của tính quyền lực trong quản lý nhà nước. Tính quyền lực nl 
nước ở đây cũng chính là việc cán bộ quản lý giáo dục cấp phòng cỉ 
nhận thức đầy đủ rằng cấp dưới phải phục tùng cấp trên, địa phưíơr 
phải phục dàng trung ương trong quá trình quản lý giáo dục.

Đặc điểm kết hợp nhà nước - xã hội trong quả trình triển khi 
quản lý nhà nước về giáo dục.

Dân chủ hoá và xã hội hoá công tác giáo dục là một tư tường c 
tính chiến lược và có vai trò rất to lớn trong sự phát triển giáo dục I1( 
chung và quản lý giáo dục nói riêng; rất nhiều bài toán quản lý giá 
dục sẽ rất khó giải quyết nếu không cỏ sự tham gia cùa đông đào lự 
lượng xã hội. Đây cũng là một đặc điểm quan trọng cần nhận thứ 
trong quản lý giáo dục.

Như vậy, quản lý nhà nước về giáo dục là việc thực hiện chứ 
năng - nhiệm vụ - thắm quyền do nhà nước quy định, phản cắp tron• 
các hoạt động quản lý giáo dục. Ở một cơ sở giáo dục, quản lý nhi
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ĩ ước về giảo dục thực chất là quán lý các hoạt động hành chính - 
'iâo dục, vì vậy nó có hai mặt quàn lý thâm nhập vào nhau, đó là 
'uán lý hành chính sự nghiệp giáo dục và quản lý chuyên môn trong 
ác hoạt động giáo dục.

.4.2. Vun đề phân cấp và phì tập trung hóa trong quán ly giảo dục

.4 2.1. Khái niệm tập trung và phi tập trung hóa trong quản lý giáo dục

Phân cấp quản lý nói chung và phân cấp quản lý giáo dục nói 
iêng được hiểu theo nhiều cách khác nhau.

Theo Từ điển tiếng Việt: Phân cấp quản lý là giao bớt một phần 
uàn lý cho cấp dưới, quy định quyền hạn và nhiệm vụ cho mỗi cấp.

Theo Từ điển tiếng Anh của Collins and the University of 
ỉirmingham: Phân cap (decentralization) là dịch chuyển một số đơn 
ị/bộ phận của một tổ chức lớn khỏi cơ quan trung ương, hoặc trao 
lém quyền lực cho các đom vị địa phương.

Trong quản lý giáo dục, các tác giả Fiske, Edward B đã xác định, 
hân cấp là trao các chức năng hoặc thành phần đặc biệt của chức 
ăng từ chính phù trung ương cho chính quyền địa phương theo địa lý, 
oặc trao trách nhiệm hoặc các hoạt động của hệ thống giáo dục từ 
hình phủ trung ương cho các chính quyền cấp dưới (cấp tỉnh/ hoặc 
ấp huyện).

Hoậc cụ thể hơn, phân cấp quản lý giáo dục là chuyển trách 
hiệm lập kế hoạch, quản lý và phân bổ các nguồn lực từ chính phủ 
ung ưưng tới các cơ quan chuyên ngành của chính phủ, các cơ quan 
ấp dưới của chính phủ, các đơn vị công lập tự chủ một phần ....

Theo Thomas Wales, “Phân cấp quản lý là sự thay đổi vị trí của 
íc chủ thể quản lý và là quá trình chuyển giao quyền ra quyết định từ 
uản lý cấp cao tới các cơ quan quản lý thấp hom”, hoặc “Phân cấp 
uản lý là kết quả của quá trình thực hiện dân chủ hóa quản lý”.

Còn Noel F, McGinn lại do phân cấp là một trong những hiện 
rợng quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện chương trình kế 
Dạch phát triển giáo dục trong một giai đoạn từ 10 đến 15 năm. vấn 
ĩ phân cấp và ra quyết định là hai vấn đề liên quan chặt chẽ với nhau
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trong giai đoạn thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục nhàm giảm chi 
tiêu công và tăng hiệu quả trong việc sử dụng các nguồn lực.

Khái niệm phân cấp quản lý trong tiếng Việt được hiểu theo nghĩa 
là quá trình phân bố lại quyền ra quyết định giữa cơ quan cấp trên với 
cơ quan cấp dưới theo hướng giảm quyền lực của cơ quan cấp trên và 
tăng quyền lực của cơ quan cấp dưới.

Phân cấp trong QLGD là sự phân định nhiệm vụ, thẩm quyền, 
trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý hành chính nhà nước cấp trung 
ương và các cơ quan quản lý nhà nước thuộc chính quyền địa phương 
và giữa chính quyền địa phương với các cơ quan quản lý từng lĩnh vực 
chuyên môn trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật sao cho phù hợp 
với năng lực thực tế của mỗi cấp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
quản lý nhà nước về giáo dục.

Phân cấp trong quản lý là sự thay đổi về vai trò giữa các chủ thể 
quản lý. Trong quản lý giáo dục có bốn chủ thể cần được đề cập tới là 
chính phủ trung ương, chính quyền cấp tinh, chính quyền cấp huyện 
và các cơ sở giáo dục (sau đây được gọi chung là nhà trường).

Các định nghĩa trên đã khái quát được một sổ mặt khác nhau của 
phân cấp và phân công, vấn  đề phân cấp có quan hệ chặt chẽ với phân 
công và phân nhiệm. Phân cấp hay phân công đều là phân nhiệm, 
nhưng giữa chúng cỏ sự khác nhau: phân cấp là phân nhiệm giữa các 
cấp quản lý khác nhau, còn phân công ỉà phân nhiệm giữa các cá 
nhân, bộ phận trong cùng một cấp quản lý.

Một cách khái quát, có thể xác định phân cấp quản lý giáo dục là 
một quá trinh thiết kế lại cấu trúc hệ thống bộ máy quản lý cùng với 
hệ thống trách nhiệm, quyền hạn và tính trách nhiệm theo hướng 
chuyển dần từ cơ quan quản lý cấp cao tới các cơ quan quản lý cấp 
dưới, nhà trường và cộng đồng, nhằm huy động và sử dụng tốt nhất 
các nguồn lực đạt tới mục tiêu giáo dục đề ra.

Phi tập trung hóa trong quản lý giáo dục là cách gọi khác của 
dân chủ hóa trong quản lý giáo dục, theo đó chủ thể quản lý giáo dục 
tạo điều kiện để đối tượng quản lý tham gia vào quá trình ra quyết 
định quản lý cũng như được tham gia trực tiếp trong quá trình quản 
lý giáo dục.
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Đẻ hiểu một cách đầy đù và sâu sấc về phân cấp trong quản lý 
giáo dục, cần phân biệt rõ mối quan hệ và các kiểu (mô hình) giữa tập 
trung và phân cấp áp dụng trong quản lý giáo dục.

(l) Mối quan hệ giữa tâp trung và phản cấp
Theo Winkler, tập trung và phân cấp trong quản lý giáo dục có thể 

được xem xét trong quản lý hành chính bất đầu từ chính quyền đơn 
nhất mà ờ đó chính phủ trung ương có hầu hết các quyền lực hoặc 
quyền hạn ra quyết định, cho tới một hệ thống chính quyền mà ở đó 
các chính quyền địa phương hay các tổ chức cộng đồng được thực thi 
một số lượng lớn các quyền hạn.

Như vậy, hệ thống tập trung là hệ thống mà tất cả các quyết định 
được đưa ra từ cơ quan quản lý cao nhất (chẳng hạn như chính quyền 
trung ương), và vì vậy, nhằm đáp ứng các mục tiêu của cấp quản lý 
cấp cao; còn hệ thống phân cấp là hệ thống mà tất cả các quyết định 
được đưa ra bởi các thành viên, các tổ chức, hay đom vị ... và vì vậy 
nhàm đáp ứng các mục tiêu và nhu cầu cùa chính các địa phương hay 
tổ chức hoặc cá nhân.

Trong thực tế các quốc gia, không tồn tại một hệ thống quản lý 
giáo dục nào là tập trung hay phân cấp hoàn toàn. Một hệ thống tập 
trung cao (tập trung trong ra quyết định) vẫn mang các đặc điểm của 
phân cấp và ngược lại, một hệ thống phân cấp mạnh nhưng vẫn tồn tại 
đặc điểm tập trung. Ví dụ, hệ thống giáo dục của New Zealand thực 
hiện phân cấp cao, đề cao vai trò tự chủ của địa phương và nhà 
trường, nhưng giáo viên vẫn do chính quyền địa phương tiếp nhận và 
phân phối, nhà trường không có quyền tuyển dụng và phân công việc 
làm cho giáo viên. Ở Pháp, hệ thống giáo dục là hệ thống tập trung 
cao trong việc thực hiện kế hoạch và chương trình giáo dục, song nhà 
trường có quyền chủ động trong việc tổ chức các hoạt động và lựa 
chọn các phương pháp sư phạm.

Do vậy, chủ thể quản lý giáo dục luôn cần lựa chọn các tiêu chí 
cần thiết và đặc trưng cho việc xác định ưu thế của việc thực hiện tập 
trung hay phân cấp trong quản lý và từ đó xác định rõ ràng cấp độ 
quản lý nào là phù hợp nhất đối với từng chức năng quản lý hay từng 
lĩnh vực hoạt động trong quản lý của hệ thống giáo dục.

3.4.2.2. Tập trung và phân cấp trong quản lý giáo dục
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Cơ sở lý luận và thực tiễn để xác định tập trung hay phân cấp 
thường xem xét các thành phần của lĩnh vực hoạt động hoặc các chức 
năng quản lý giáo dục. Trên cơ sở phân tích các thành phần hay thành 
tố cụ thể mà xác định các tiêu chí cần thiết cho việc lựa chọn tập trung 
hay phân cấp của hệ thống. Thông thường có ba tiêu chí cơ bản cho 
việc xác định tập trung hay phân cấp quản lý giáo dục là hiệu quả xã 
hội, hiệu quả kỹ thuật và mức độ công bằng.

(i) Tiêu chỉ hiệu quả xã hội
Hiệu quả xã hội liên quan đến việc sử dụng các nguồn lực xà hội 

để mang lại hiệu quả tối đa phúc lợi xã hội. Trong giáo dục, hiệu quả 
xã hội là sự hòa hợp giữa một bên là mong muốn của người dân về 
hường lợi từ giáo dục mang lại và bên kia là cung cấp các hoạt động 
dịch vụ giáo dục. Vì vậy hiệu quả xã hội cao nhất trong giáo dục đạt 
được khi và chỉ khi các dịch vụ giáo dục đáp ứng tốt nhất các nhu cầu 
giáo dục của người dân về giáo dục. Khi đánh giá hiệu quả xã hội, 
thường phải quan tâm đến lựa chọn của người dân, các yếu tổ ngoại 
sinh và hiệu quả ngoài.

Lựa chọn của người dân. Theo nguyên tắc thị trường, sự hòa hợp 
giữa mong muốn của người dân về giáo dục và chất lượng cung cấp 
dịch vụ giáo dục được coi là tốt nhất khi người dân được trực tiếp hay 
gián tiếp thực hiện các lựa chọn cần thiết. Các lựa chọn này thể hiện 
qua việc người dân tham gia góp ý vào việc xây dựng hoặc lựa chọn 
chương trình giáo dục cho con em họ, hoặc trực tiếp hay gián tiếp bầu 
hoặc nhận xét (qua phiếu tín nhiệm) đối với các cán bộ quản lý giáo 
dục ở địa phương hay quản lý nhà trường; được quyết định mức đóng 
thuế hoặc mức phí cần thiết cho hoạt động giáo dục; hoặc có quyền 
lựa chọn trường, lớp, giáo viên hay chuyển trường (khi có lý do thay 
đổi về địa lý hoặc có lý do cần thiết khác) cho con em của họ trong 
quá trình học tập để có được chất lượng giáo dục mong muốn.

Trong hệ thống phân cấp, quyền hạn ra quyết định liên quan tới 
các dịch vụ giáo dục nêu trên nếu được dịch chuyển xuống hoặc gần 
với cấp thực hiện là tạo điều kiện tốt nhất cho người dân có nhiều cơ 
hội lựa chọn với các dịch vụ giáo dục.

(2) Các tiêu chí xác định tập trung hay phân cấp quản lý giáo dục

116



Các yếu tố ngoại lai liên quan đến sự khác biệt giữa người cung 
cấp dịch vụ và người nhận các lợi ích từ giáo dục. Đặc điểm của giáo 
dục phổ thông là mang lại lợi ích xã hội giúp cho tất cả người dân biết 
chừ, có kỹ năng sổng và được hình thành và phát triển nhân cách (theo 
các chương trình phổ cập giáo dục) Tuy nhiên, trong xã hội, thường 
có hiện tượng di dân giữa các đìa phương hoặc mật độ dản sò không 
đồng đều giữa các địa phương. Do vậy, xuất hiện tình trạng có địa 
phương được hường lợi và ngược lại có địa phương chịu thiệt thòi về 
ngân sách chi cho giáo dục. Sự chồng chéo như vậy thường xảy ra 
trong hệ thống phân cấp và có thế dẫn tới chi tiêu giáo dục ít hiệu quả. 
Vì vậy, chính phù trung ương hay chính quyền cấp tinh cần thực hiện 
các chưưng trình tài trợ xứng đáng đế đàm bảo mức chỉ tiêu đáp ứng 
đuợc yêu cầu giáo dục của địa phương, đồng thời cần có các loại 
chuẩn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập cùa mọi người dân.

Hiệu quả ngoài là sự hòa hợp giữa các kỹ năng của người lao 
động (do hệ thống giáo đục cung cấp) với nhu cầu của thị trường lao 
động. Trong mỗi quốc gia, tùy theo các mức độ khác nhau, mồi vùng 
miền có sự đòi hỏi khác nhau về kỹ năng của người lao động. Vì vậy, 
sẽ đòi hỏi có các hoạt động giáo dục khác nhau tùy theo nhu cầu cùa 
từng nơi để chuẩn bị tốt nhất cho học sinh những nhu cầu kỹ năng cho 
sự phát triển kinh tế -xã hội của địa phương. Tiếp theo, giáo dục khác 
nhau sè đòi hỏi sự đa dạng về các loại trường học, chương trình và 
chất lượng trường học khác nhau ...

(ii) Tiêu chí hiệu quả kỹ thuật
Hiệu quả kỹ thuật liên quan tới hiệu quả phân phối nguồn lực 

trong hệ thống giáo dục hoặc tối thiểu hóa chi phí (hiệu quả trong) và 
thay đổi công nghệ giáo dục.

Hiệu quả trong được hiểu là việc tối đa hóa đầu ra giáo dục với 
một chi phí giáo dục nhất định. Thông thường, hiệu quả trong đòi hòi 
đánh giá tổng hợp các yếu tố đầu vào theo từng địa phương, nếu trong 
quản lý giáo dục thực hiện hệ thống phân cấp hoặc hệ thống tập trung 
sẽ cho ra kết quả và hiệu quả trong khác nhau (hiệu quả trong thường 
cao hơn khi thực hiện hệ thống phân cấp do giá đầu vào giáo dục được 
phép dao động theo thị trường địa phương).

117



Tiếp theo hiệu quả trong chịu ảnh hưởng bởi các chi phí và hiệu 
quả hành chính, bao gồm chi phí hành chính, năng lực quản lý và thời 
gian dành cho công tác quản lý (ra quyết định quản lý). Hệ thống phân 
cấp có đặc điểm linh hoạt và nhanh nhạy, nhưng lại dẫn tới tăng 
nguồn nhân lực hành chính dẫn đến tăng chi phí hành chính; còn 
ngược lại, hệ thống tập trung tiết kiệm chi phí hành chính, nhưng lại 
dẫn tới quan liêu và cứng nhắc.

Thay đổi công nghệ bao hàm việc tăng đầu ra cho giáo dục từ một 
mức độ đầu vào nhất định. Hệ thống giáo dục tập trung thường mang 
tính độc quyền, ít cạnh tranh, và hạn chế tính chịu trách nhiệm với 
người hưởng dịch vụ và vì vậy ít khuyến khích sáng tạo và sản phẩm 
thiếu tính thực tiễn. Ngược lại, hệ thống phân cấp có thể dẫn tới cạnh 
tranh nhiều hơn trong hệ thống các trường, do đó, sáng tạo và thay đổi 
công nghệ nhiều hơn dẫn tới chi phí thấp hơn.

(iii) Tiêu chỉ công bằng trong tập trung và phần cấp quản lý giảo dục

Công bàng bao gồm công bằng ngang và công bằng dọc.

Công bằng ngang là các cá nhân có hoàn cảnh giống nhau được 
đối xử như nhau. Trong hệ thống phân cấp, công bằng ngang thường 
bị vi phạm do khi một phần nguồn thu giáo dục được huy động từ 
ngân sách và tiềm lực kinh tế khác nhau của địa phương (nông thôn, 
thành thị ...), hoặc khả năng chi trả giáo dục khác nhau của các cá 
nhân thì có thể dẫn tới bất bình đẳng ngang.

Công bằng dọc liên quan đến sự công bằng tương đối các cơ hội 
giáo dục, cụ thể là mối quan hệ giữa các chi phí cho giáo dục và thu 
nhập của các gia đình, cộng đồng hay thu nhập của từng địa phương. 
Bất bình đẳng cơ hội giáo dục trong hệ thống tập trung là do chính 
phủ trung ương ra quyết định phân bổ nguồn lực mà còn thiếu thông 
tin thực tiễn; còn trong hệ thống phân cấp, sự bất bình đẳng là do tình 
trạng giàu nghèo khác nhau của các địa phương và khả năng chi trả 
cho giáo dục của người dân.

Để tạo lại công bằng ngang và dọc, đòi hỏi chính phủ trung ương 
cần xây dựng các mức chi phí giáo dục tối thiểu theo đầu học sinh và 
dựa vào đó để có các tài trợ bổ sung cho các địa phương và nhà trường.
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( 1) Phân loại các kiểu tập trung và phân cấp

Trên cư sở lý luận và thực tiễn, ngoài kiểu tập trung, còn có bôn 
kiểu điển hình về phân cấp quản lý giáo dục, theo thứ tự phân cấp tăng 
dần là phi tập trung hóa, ủy quyền, trao quyền và tư nhân hóa. Tùy 
thuộc vào cấp độ chủ thể quản lý có quyền hạn ra quyết định và việc 
thực hiện từng chức năng của các quyết định quản lý mà có việc thực 
hiện các kiểu tập trung hay phân cấp quàn lý giáo dục. Các kiểu điển 
hình về tập trung và phân cấp giáo dục như sau:

Kiểu 1: Tập trung ra quyết định (Centralized Decision Making) 
giáo dục là mọi quyết định quan trọng đều do trung ương (cấp cao) 
ban hành. Đây là cấu trúc tập trung do chính phủ trung ương quản lý 
và cấp ngân sách cho giáo dục, cơ quan đại diện của Bộ Giáo dục có ở 
các cấp chính quyền địa phương, nhưng các cơ quan chuyên môn này 
có rất ít quyền hạn về tài chính và ra quyết định về nhân sự.

Kiểu 2: Phi tập trung hóa ra quyết định (Deconcentrated Decision 
Making) giáo dục liên quan đến việc chuyển quyền ra quyết định xuống 
các cấp thấp hơn trong phạm vi ngành, nhưng vẫn chịu sự kiểm soát 
của chính phủ trung ương. Vì vậy, phi tập trung hóa thường dẫn đến 
việc tạo ra hoặc mở rộng quyền lực của các nhà quản lý địa phương, 
như tăng quyền tự chủ trong tuyển dụng, đánh giá và đề bạt nhân sự, 
cũng như trong phân bổ và phân phối lại ngân sách cho giáo dục.

Kiểu 3: ủ y  quyền ra quyết định (Delegated Decision Making) 
giáo dục là việc chuyển các quyền ra quyết định hay chức năng hoặc 
thành phần chức năng của chính quyền địa phương cho hiệu trưởng 
hoặc hội đồng trường, với thỏa thuận, các quyền đó có thể bị rút lại 
khi cần thiết. Những quyền lực này của các trường rất khác nhau ở 
mồi địa phương hoặc mồi quốc gia, có nơi cỏ rất nhiều quyền lực và 
trong một số trường hợp, lại chi có quyền duy trì bảo dưỡng những 
thiết bị hoặc giúp chuẩn bị và phê duyệt các kế hoạch phát triển 
trường hay phê duyệt các kế hoạch chi tiêu.

Kiểu 4: Trao quyền ra quyết định (Devolved Decision Making) 
giáo dục là chuyển quyền quyết định từ chính phủ trung ương tới các

3.4 2 3. Các kiêu tập trung và phân câp quân lý giáo dục
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chính quyền cấp dưới do dân bầu lên. Các quyết định quản lý chính, 
bao gồm bổ nhiệm hiệu trưởng và phân bổ ngân sách giáo dục là 
quyền của người đứng đầu hay hội đồng vùng / tinh / địa phương. Vì 
vậy, quyền tự chủ và chịu trách nhiệm tài chính cao hơn do các chính 
quyền này phải tăng thêm phần đóng góp từ các thu nhập của mình.

Việc quản lý các trường THPT, ở nhiều quốc gia, có thể được 
thực hiện bằng cách trao cho các chính quyền địa phương cấp bang, 
vùng hay cấp tinh, tuy nhiên, chính phủ trung ương vẫn còn đóng vai 
trò quan trọng trong việc quy định mức ngân sách giáo dục cho các 
bang /vùng / tinh.

Ngoài bốn kiểu tập trung và phân cấp quản lý giáo dục chủ yếu 
nêu trên, một số quốc gia còn thực hiện phân cấp quản lý giáo dục với 
mức độ cao hom bàng cách thực hiện chuyển giao quyền lực cho khu 
vực tư nhân (tư nhân hóa - Privatization) nhưng vẫn dưới sự định 
hướng của nhà nước. Hình thức này có khả năng tăng cơ hội tiếp cận 
cho người dân và cạnh tranh trong giáo dục.

Nhìn chung, ưu điểm của các kiểu phân cấp (phi tập trung, ủy 
quyền, trao quyền và tư nhân hóa) là đưa quá trình ra quyết định đến 
gần với cấp thực hiện (nơi dịch vụ giáo dục đang được diễn ra) hơn, 
do đó, tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của các nhà lãnh đạo 
địa phương, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng vào 
quá trình ra quyết định, vì vậy, được coi là các giải pháp dễ đáp ứng 
tốt các nhu cầu của địa phương hom so với cấp trung ương.

(2) Các mô hình phân cấp quản lý giáo dục

Mặc dù cấu trúc hệ thống quản lý giáo dục của mỗi quốc gia có 
sự khác nhau, nhưng về logic các mô hình phân cấp quản lý giáo dục 
có thể xác định cụ thể như sau:

•  Mô hình phân cấp quản lý cho cấp dưới của chính phủ trung 
ương; và

•  Mô hình phân cấp quản lý cho nhà trường.

Mô hình phân cấp quản lý cho cấp dưới của chính phủ trung ương 
có thể chia thành hai kiểu: Mô hình phân cấp cho một chính quyền
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hay phân cấp cho hai chính quyền. Dưới đây là ba mô hình phân cấp 
quảr lý giáo dục:

Mô hình phân cấp quản lý giáo dục cho một chính quyền cấp dưới 
(gọi tất là mỏ hình một chính quyền). Theo mô hình này, chính phủ 
trung ương trao quvền cho một chính quyền cấp dưới của chính phủ và 
trong tâm của phân cấp là phân cấp mạnh cho chính quyền này. Trong 
mò lình này, tồn tại hai mối quan hệ chịu trách nhiệm chính: "Hợp 
đồng" giữa cấp trung ương (cấp cao) với cấp trung gian và "tiếng nói" 
giữa người dân với các nhà quàn lý/chù thể quàn lv giáo dục.

Trong thực tế hiệu quả của phân cấp quản lý giáo dục phụ thuộc 
vào ;hất lượng các mối quan hệ này: nếu thiếu hợp đồng rõ ràng giữa 
Bộ Giáo dục với chính quyền cấp tỉnh sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả của 
các loạt động quản lý và công bàng giáo dục giữa các đơn vị địa 
phưmg hoặc người dân. vấn đề này phụ thuộc chủ yếu vào năng lực 
quảr lý của chính quyền cấp trung gian, tuy nhiên nếu phát huy hiệu 
quả sử dụng "tiếng nói" và các biện pháp hỗ trợ cạnh tranh khác sẽ 
nâng cao được hiệu quả phân cấp trong quản lý giáo dục.

Mô hình hai chính quvền (phân cấp quản lý giáo dục cho hai 
chím quyền cấp dưới của chính phủ trung ương). Theo mô hình này, 
việc trao quyền được thực hiện cho hai cấp chính quyền (cấp vùng và 
cấp iưới vùng - cấp tinh hoặc cấp tinh và cấp dưới cấp tỉnh là cấp 
huyện) thực hiện các dịch vụ giáo dục. Như vậy, sẽ có ba cấp được 
thực hiện theo thứ bậc trên - dưới điều hành dịch vụ giáo dục với 
mong muốn kết hợp được điểm mạnh của từng cấp. Mô hình này, hiệu 
lực 'à  hiệu quả của phân cấp quản lý phụ thuộc chù yếu vào "hợp 
đồng" giữa các cặp quản lý tương úng: một mặt giữa chính quyền 
trung ương và cấp tinh và mặt khác giữa cấp tỉnh với cấp huyện; cũng 
như 'tiếng nói" giữa người dân với các cấp quản lý tương ứng.

Vlô hình hai chính quyền thường khó đạt được các kết quả như 
mon' muốn, do đó có hai xu hướng hoặc quay trờ về mô hình một 
chíni quyền do việc thực hiện các mối quan hệ "hợp đồng" và chia sẻ 
tráct nhiệm giữa các cấp thiếu rõ ràng hay tập trung vào trách nhiệm 
"tiếng nói" giữa người dân và chính quyền địa phương để tăng cường 
tính 'iám sát cùa người dân.
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Mô hình nhà trường tự chủ. Đặc điểm chính của loại hình này là 
nhà trường được coi là trung tâm của quá trình phân cấp, và vì vậy, 
vận hành theo hai quan hệ trách nhiệm chính: quan hệ "hợp đồng" 
giữa trung ương (hoặc cấp tinh khi được trao quyền quản lý) với nhà 
trường và "quyền lực người hưởng dịch vụ" giữa người sử dụng dịch 
vụ hay cộng đồng với nhà trường. Mô hình này đã nhấn mạnh tới việc 
đề cao vai trò tự chủ của nhà trường. Cách phân cấp này đáp ứng tốt 
hơn nhu cầu của cá nhân và địa phương.

Hiệu quả của quản lý giáo dục theo mô hình phân cấp này sẽ 
được đảm bảo và nâng cao nếu có sự tổ chức và hoạt động chặt chẽ 
của Hội đồng trường (bao gồm đại diện của cha mẹ học sinh, giáo 
viên, cộng đồng và hiệu trưởng trường...). Như vậy, một mặt "quyền 
lực người hưởng dịch vụ" được thực hiện thông qua hoạt động tham 
dự tích cực của các thành viên trong Hội đồng trường, mặt khác, quan 
hệ "hợp đồng" giữa cơ quan quản lý cấp trên với nhà trường được thực 
hiện theo cách nâng cao quyền tự chủ của nhà trường, dưới sự giám 
sát của các cấp quản lý, đi đôi với việc tăng cường chức năng kiểm 
tra, thanh tra cùa cấp trên.

Qua phân tích các mặt ưu điểm của các kiểu tập trung và phân cấp 
quản lý giáó dục và các mô hình phân cấp quản lý giáo dục cho thấy, 
mô hình phân cấp quản lý trường THPT có hiệu quả, nếu có sự kết hợp 
giữa mô hình một chính quyền với việc đề cao quyền tự chủ cho trường 
THPT theo cách ủy quyền ra quyết định sử dụng các nguồn lực hiện có 
để đáp ứng tốt nhất nhu cầu địa phương và học sinh.
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