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M ỳ i ặ t Ầ i đ ầ Ẵ i .

Quản lý là một trong nhũng hoạt động cơ bản nhất 
của con ngưòi. C.Mác đã từng coi việc xuất hiện của hoạt 
động quản lý như là một dạng hoạt động đặc thù của con 
ngưòi gắn liển vói sự phát triển  của phân công và hiệp tác 
lao động xã hội. Quản lý có vai trò ngày càng quan trọng 
đôl với sự phát triển  của mỗi tổ  chức cũng như sự phát 
triển  kinh tế  xã hội của tấ t cả các quốc gia trên  th ế  giới.

Bước sang th ế  kỷ XXI, với sự phát triển như vũ bào 
của khoa học - công nghệ và xu th ế  toàn cầu hoá đang diễn 
ra  nhanh chóng, khoa học quản lý cũng có những bưóc 
p h á t triển  mới mang tính  thòi đại trên  nhiều lĩnh vực. 
Chưa bao giờ ngưòi quản lý đớng trước nhiều thách thức 
và cơ hội như hiện nay. Cũng chưa bao giò cách thức quản 
lý ảnh  hương đến sự thành  bại của các cộng đồng một cách 
to lón và trực tiếp như hiện nay và cải tiến quản lý trở 
thành  một nhiệm vụ quan trọng. Muôn quản lý có hiệu 
quả, trước hết cần phải nắm bắt và vận dụng những kiến 
thức khoa học quản lý vào thực tiễn để đáp ứng những yêu 
cầu của sự phát triển  kinh tế  xã hội.

Để góp phần phục vụ công tác đào tạo, bồi dưõng cán 
bộ tà i chính - k ế  toán trong giai đoạn phát triển mói của 
đất nước - giai đoạn đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp 
hoá- hiện đại hoá và hội nhập kinh tế  quốc tế, Bộ môn 
Quản lỷ kinh tế, Học viện Tài chính biên soạn cuốh giáo 
trìn h  “Khoa học quẩn  lý” do TS. Nguyễn Đức Lợi chủ biên 
nhám  cung câp cho sinh viên những kiến thức cd bản nhất 
về quản lý và khoa học quản lý.



T h am  g ia  b iê n  so ạn  g iáo  t r ìn h  n ày , gổm :

- TS. Nguyễn Đức Lợi: Chủ biên và biên soạn chương
1,3 , 4, 5.

- Ths. Nguyễn Thị Thu Hương: Giảng viên bộ môn 
quản lý  kinh tếb iên  soạn chương 6, 7.

- Ths. Trần Thị K im  Tuyến: Giảng viên bộ môn quản 
lý  k inh  tế  biên soạn chương 2.

Khoa học quản lý là một môn khoa học ứng dụng và 
mang tính liên ngành, còn nhiều vâ'n đề lý luận và thực 
tiễn chưa được nhận thúc thông nhâ't. Do vậy, mặc dù có 
nhiều cô' gắng nhưng giáo trình  xuất bản lần này khó 
tránh  khỏi thiếu sót. Các tác giả mong nhận đưỢc sự đóng 
góp ý kiến của các đồng nghiệp, sinh viên và bạn đọc, đê 
cuốh giáo trình  được hoàn thiện hơn trong lần xuất bản 
sau.

Học viện Tài chính và tập thể tác giả chân thành  cảm 
ơn các nhà khoa học: PGS. TS. Nguyễn Thị Mùi; PGS. TS. 
Nguyễn Cảnh Hoan; PGS. TS. Lê Ngọc Tòng; Ths. Trần 
Văn Phùng; Ths. Bùi Ngọc Quyết: TS. Phạm Văn Nhật; 
TS. Nguyễn Văn Hiệu, đã có nhiều ý kiến đóng góp quý 
báu trong quá trình  biên soạn, nghiệm thu  và hoàn thiện 
góp phần nâng cao châ't lượng khoa học của giáo trìn h  này.

Hà nội, tháng 03 năm 2008 
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Chương  1

BẢN CHẤT, ĐÕI TƯỢNG 

VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIỀN c ử u  

CỦA KHOA HỌC QUẢN LÝ

1.1. BẢN CHẤT CỦA QUẢN LÝ

1.1.1. V ai trò  c ủ a  q u ả n  lý

Để tồn tại và phát triển, con người không thể  hành 
động riêng lẻ mà cần phôi hợp những nỗ lực cá nhân 
hướng tới mục tiêu  chung. Ngay từ  buổi bình minh của 
lịch sử nhân loại, con người đã sổm biết quy tụ  nhau 
thành bầy, nhóm để tồn tạ i và phát triển. Sự cộng đồng 
sinh tồn này dẫn đến sự hình thành  các tổ chức với nội 
dung liên kết con ngưòi cùng hoạt động theo một định 
hưóng vái những mục tiêu xác định. Quá trình  tạo ra  của 
cải vật châ't, tinh  thần  cũng như đảm bảo cuộc sông an 
toàn cho cộng đồng xă hội ngày càng được thực hiện trên 
quy mô lớn hdn, vối tính phức tạp ngày càng cao hơn, đòi 
hỏi phải có sự phân công và hiệp tác để liên kết những con 
ngưòi trong tổ chức.



Chính từ  sự phân công chuyên môn hoá và hiệp tác 
lao động đã làm xuất hiện một dạng lao động đặc biệt - lao 
động quản lý. C.Mác đã chỉ rõ: “Bất cứ một lao động xã hội 
hay lao động chung nào mà tiến hành trên  một quy mô 
khá lớn đều yêu cầu phải có một sự chỉ đạo để điều hoà các 
hoạt động cá nhân... Một nghệ sĩ độc tấu  tự  điều khiển lấy 
mình, nhưng một dàn nhạc thì cần phải có nhạc trưởng”. 
{C.Mác, Tư bản, quyển 1 tập  2 trang 28 - 30 NXB Sự thậ t 
Hà Nội 1993).

Như vậy, quản lý là một tấ t yếu khách quan của 
mọi quá trình  lao động xã hội, bất kể hình thá i kinh tế- xã 
hội nào. Nếu không thực hiện các •hức năng và nhiệm vụ 
quản lý, không thể thực hiện đưỢc các quá trình  hợp tác 
lao động, sản xuất, không thể  khai thác, sử dụng có hiệu 
quả các yếu tố cù a  lao động sản xuất.

Quản lý cần th iết đốỉ với mọi phạm vi hoạt động 
trong xã hội, từ  mỗi đơn vị sản xuất kinh doanh đến toàn 
bộ nền kinh tế  quốc dân, từ  một gia đình, một đơn vị dân 
cư đến một quốc gia và những hoạt động trên  phạm vi khu 
vực và toàn cầu.

Quản ỉý chính là yếu tố  quyết định n h ấ t cho sự phát 
triển  của quốc gia và các tổ chức. Vai trò của quản lý đôi 
vổi các tổ chức thể  hiên trên  các mát:



■ Quản lý nhăm tạo sự thông nhâ't ý chí và hành 
động giữa các thành viên trong tổ chức, thống nhất giữa 
n ^ ò i  quản lý với ngưòi bị quản lý, giữa những ngưòi bị 
quản lý với nhau. Chỉ có tạo ra  sự thông nhất cao trong đa 
dạng thì tổ chức mới hoạt động có hiệu quả.

• Định hưống sự phát triển  của tổ  chức trên  cơ sỏ 
xác định mục tiêu chung và hưóng mọi nỗ lực của các cá 
nhân, của tổ chức đó vào việc thực hiện mục tiêu chung đó.

- Quản lý phôi hợp tấ t cả các nguồn lực của tổ chức 
(nhân sự, vật lực, tà i chính, thông tin...) để đạt mục tiêu 
của tổ  chức với hiệu quả cao.

Mục đích của quản lý là đạt giá trị tăng cho tổ chức.

• Môi trưòng hoạt động của tổ chức luôn có sự biến 
đổi nhanh chóng. Nhũng biến đổi nhanh chóng của môi 
trường thưòng tạo ra  những cơ hội và nguy cd bất ngờ. 
Quản lý giúp tổ chức thích nghi được với môi trường, nấm 
bắt và tận  dụng tôt hđn các cơ hội và giảm bót ảnh hưởng 
tiêu cực của các nguy cơ từ  môi trưòng, đảm bảo sự phát 
triển  ổn định và bển vững của tổ  chức.

Quá trình  phát triển  kinh tế- xã hội và hội nhập 
kinh tế  quốc tê ỏ Việt Nam hiện nay đang đặt ra  những 
yêu cầu ngày càng cao đối với quản lý. Những yếu tô' sau 
đây làm  tăng vai trò cùa quản lý, đòi hỏi quản lý phải 
thích ứng:



Thứ nhất, Sự phát triển  không ngừng của nền kinih 
tế  cả về quy mô, cơ cấu và trình  độ khoa học - công nghệ 
làm táng tính  phức tạp của quản lý, đòi hỏi trìn h  độ quản  
lý phải được nâng cao tương ứng vói sự phát triển  kinh t ê .

Thứ hai, Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ 
đang diễn ra  vói tốc độ cao và quy mô rộng lớn trên  phạm 
vi toàn cầu khiến cho quản lý có vai trò hết sức quan 
trọng, quyết định sự phát huy tác dụng của khoa học- cônig 
nghệ vài sản xuất và đồi sông. Cuộc cách m ạng khoa học- 
công nghệ phát triển  theo nhiều hướng như vật liệu mối, 
năng lượng mới, điện tử, tin  học, viễn thông, công nghiệ 
sinh học... đã tạo ra  những khả năng to lốn về kỹ thuậ t và 
công nghệ. Tuy nhiên, khoa học • công nghệ không thể tTỊ 
động xâm nhập vào sản xuất vối hiệu quả mong muôn, m.à 
phải thông qua quản lý. Muôn phát triển  khoa học - côn g 
nghệ, kể cả việc tiếp nhận, chuyển giao từ  nước ngoài vàíO 
và ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ vào sản  
xuất và đời sốhg, Nhà nước và các tổ chức phải có chính 
sách và cơ chế quản lý phù hợp.

Thứ ba, Trình độ xă hội và các quan hệ xã hội ngày 
càng cao đòi hỏi quản lý phải thích ứng. Trình độ xă hội vâ 
các quan hệ xã hội thể hiện ỏ các mặt:

- Trình độ giáo dục và đào tạo, trình  độ học vấn vâ 
trình  độ văn hóa nói chung của đội ngũ cán bộ, người lao 
động và của các tầng lỏp dân cư.



• Nhu cầu và đòi hỏi của xã hội vể vật châ't và tính 
th ần  ngày càng cao, càng đa dạng và phong phú hđn.

- Yêu cầu dân chủ hoá đòi sông kinh tê - xã hội, yêu 
cầu  của người lao động được tham  gia ngày càng nhiều 
hơn vào việc quyết định những vấn đê quan trọng trong 
xây đựng và phát triển đất nưốc cũng như công việc của 
mỗi tổ chức.

Thứ tư, Xu th ế  toàn cầu hoá và hội nhập kính tế  
đang diễn ra  nhanh chóng.

Theo xu th ế  này, nền kinh tế  Việt Nam đang hội 
nhập ngày càng sáu vào nền kinh tê thê giới. Sau khi trỏ 
thành  thành  viên thứ 150 của Tổ chức Thưdng mại th ế  
giới (WTO), nền kinh tế  nói chung, các tổ chức nói riêng 
đang đứng trưốc những cơ hội to lốn để phát triển như; mở 
rộng thị trường tiêu thụ  hàng hoá, dịch vụ: thu  hút vốh 
đầu tư; tiếp thu công nghệ tiên tiến... Bên cạnh những cơ 
hội đó là những thách thức lớn do sức ép cạnh tranh ngày 
càng tăng trên  cả thị trường th ế  giới và trong nước. Quá 
trình  hội nhập kinh tế  đòi hỏi Nhà nưốc và các tổ chức 
kinh tế, xã hội phải nâng cao trình  độ quản lý và hình 
thành  một cơ chế quản lý phù hợp để phát triển một cách 
hiệu quả và bển vững.

Ngoài các yếu tô' trên, còn nhiều yếu tô" khác về kinh tế  
và xã hội cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đôi với



quản lý ở Việt Nam như: sự phát triển  dân sô” và nguồn lao 
động cả về quy mô và cơ cấu; yêu cầu bảo vệ, nâng cao 
chất lượng môi trường sinh thá i và môi trường xã hội 
trong phát triển.

1.1.2. K h á i n iệ m  q u ả n  lý

Do vai trò đặc biệt quan trọng của quản lý đốì với sự 
phát triển  kinh tế, từ  nhũng năm  1950 trỏ  lại đây đã xuâ"t 
hiện rấ t nhiều công trình  nghiên cứu về lý thuyết và thực 
hành quàn lý vói nhiêu cách tiếp cận khác nhau. Có thể  
nêu ra  một sô"cách tiếp cận sau:

а. Tiếp cận kiểu kinh  nghiệm

Cách tiếp cận này phân  tích quản lý bằng cách 
nghiên cứu kinh nghiệm, m à thông thường là thông qua 
các trường hợp cụ thể. Những ngưòi theo cách tiếp cận này 
cho rằng, thông qua việc nghiên cứu những thành  công 
hoặc những sai lầm  trong các trường hỢp cá biệt của 
những nhà quản lý, người nghiên cứu sẽ hiểu đưỢc phải 
làm như th ế  nào để quản lý một cách hiệu quả trong 
trưòng hỢp tương tự.

б. Tiếp cận theo hành vi quan hệ cá nhân

Cách tiếp cận theo hành  vi quan hệ cá nhân  dựa trên 
ý tưởng cho rằng  quản lý là làm  cho công việc đưỢc hoàn 
th àn h  thông qua con ngưòi, và do đó, việc nghiên cứu nó 
nên tập  tru n g  vào các mốỉ liên hệ giữa ngưòi vói người.



c. Tiếp cận theo lý thuyết quyết định

Cách tiếp cận theo lý thuyết quyết định trong quản 
lý dựa trên  quan điểm cho rằng, ngưòi quản lý là người 
đưa ra  các quyết định, vì vậy cần phải tập  tru n g  vào việc 
ra  quyết định. Sau đó là việc xây dựng lý luận xung quanh 
việc ra  quyết định của người quản lý.

d. Tiếp cận toán học

Các nhà nghiên cứu theo trường phái này xem xét 
công việc quản lý trước hết như là  một sự sử dụng các quá 
trình, ký hiệu và mô h ình  toán học. Nhóm này cho rằng, 
nếu như việc quản lý như xây dựng tổ  chức, lập k ế  hoạch 
hay ra  quyết định là một quá trìn h  lôgich, th ì nó có thể 
biểu th ị được theo các ký hiệu và các mô hình toán học. Vì 
vậy, việc ứng dụng toán học vào quản lý sẽ giúp ngưòi 
quản lý đưa ra được những quyết định tố t nhất.

e. Tiếp cận theo các vai trò quản lý

Cách tiếp cận theo vai trò  quản lý là một cách tiếp 
cận mối đôì với lý thuyết quản lý thu  h ú t được sự chú ý 
của cả các nhà nghiên cứu lý luận  và các nhà thực hành. 
Về căn bản, cách tiếp cận này nhằm  quan sá t những cái 
mà thực tế  các nhà quản  lý làm  và từ  các quan sá t như th ế  
đi tới những kết luận  xác định hoạt động (hoặc vai trò) 
quản lý là gì...



Từ những cách tiếp cận khác nhau đó, có nhiều khái 
niệm khác nhau về quản lý như:

• Quản lý là nghệ th u ậ t nhằm  đạt mục đích thông 
qua nỗ lực của ngưòi khác.

- Quản lý là hoạt động của các cơ quan quản lý nhằm  
đưa ra  các quyết định.

- Quản lý là công tác phối hợp có hiệu quả các hoạt 
động của những cộng sự trong cùng một tổ chức.

- Quản lý là quá trình  phối hỢp các nguồn lực nhằm  
đạt được những mục đích của tổ chức.

- Hoặc đơn giản hơn nữa, quản lý là sự có trách 
nhiệm vê' một cái gì đó...

Theo cách tiếp cận hệ thông, mọi tổ chức (cơ quan 
quản lý nhà nước, đớn vỊ sự nghiệp, doanh nghiệp...) đều 
có thể đưỢc xem như một hệ thốhg gồm hai phân  hệ: chủ 
thể  quản lý và đôl tượng quản lý. Mỗi hệ thông bao giò 
cũng hoạt động trong môi trường nhâ't định (khách thể 
quản lý).

Từ đó có thể  đưa ra  khái niệm: Q uản  lý là  8ự tác  
đ ộ n g  có tổ  chức, có hư ở ng  đ ic h  củ a  c h ủ  t h ể  q u ả n  lý 
lên  đối tưỢng và  k h á c h  th ể  q u ả n  lý n h ằ m  sử  d ụ n g  có 
h iệu  q u ả  n h ấ t  các n g u ồ n  lực, các thờ i cơ c ủ a  tổ  chức



d ẻ  đ ạ t m ụ c  tiêu  đ ă t ra  tro n g  đ iề u  k iệ n  m ôi trường  
lu ô n  biến động.

Sơ đ ồ  1.1: L ôgích  c ủ a  k h á i n iệm  q u ả n  lý

Với khái niệm trên, quản lý phải bao gồm các yếu tô" 
(điểu kiện) sau:

- Phải có ít nhấ t một chủ thể quản lý là tác nhân tạo 
ra  các tác động và ít nhất một đối tượng quản lý tiếp nhận 
các tác động của chủ thể  quản lý và các khách thể có quan 
hệ gián tiếp với chủ thể  quản lý. Tác động có thể  chỉ là một 
lần  mà cũng có thể  là liên tục nhiều lần.

- Phải có một mục tiêu  và một quỹ đạo đặt ra  cho cả 
đôì tượng quản lý và chủ thể  quản lý. Mục tiêu này là căn 
cứ để chủ thể  quản lý đưa ra  các tác động quản lý.



• Chủ thể phải thực hành việc tác động và phải biết 
tác động. Vì thế, đòi hỏi chủ thể phải biết tác động và điều 
khiển đôi tượng một cách có hiệu quả.

- Chủ thể  quản lý có thể là một cá nhân, hoặc một 
cơ quan quản lý còn đối tượng quản lý có thể  là con người 
(một hoặc nhiều ngưòi) giới vô sinh hoặc sinh vật.

• Khách th ệ  là các yếu tô̂  tạo nên môi trưồng của hệ
thốhg.

1.1.3. N h ữ n g  p h ư ơ n g  d iệ n  cơ b ả n  c ủ a  q u ả n  ỉỷ

Quản lý tổ chức thường được xem xét trên  hai 
phương diện cơ bản: tổ chức - kỹ th u ậ t và kinh tế  - xã hội.

I .I .3 .Ỉ .  X é t v ề  m ặ t tổ  chức- k ỹ  th u ậ t  củ a  hoạ t 
động  q u ả n  lý

Quản lý chính là sự kết hợp được mọi nố lực chung 
của mọi người trong tổ chức và sử dụng tốt n h ấ t các nguồn 
lực của tổ  chức để đạt tới mục tiêu chung của tổ chức và 
mục tiêu riêng của mỗi người một cách khôn khéo và có 
hiệu quả nhất. Quản lý phải trả  lòi các câu hỏi: “Phải đạt 
mục tiêu nào?” “Phải đạt mục tiêu như th ế  nào và bằng 
cách nào?”

Quản lý ra  đòi chính là để tạo ra  hiệu quả hoạt động 
cao hơn hẳn so vối việc làm của từng cá nhân riêng lẻ. Nói 
một cách khác, thực chất của quản lý là quản lý con người



trong tô chức, thông qua đó sử dụng có hiệu quả nhất mọi 
liềm nàng và cơ hội của tổ chức.

Phương diện tổ chức - kỹ th u ậ t của quản lý tổ chức 
cho thấy  có nhiều điểm tương đồng trong hoạt động quản 
lý ở mọi tổ chức và đối với mọi nhà quản lý. Điều này giúp 
ta  thàV quản lý là lĩnh vực hoạt động mang tính khoa học 
cao và có thể  học tập  để trở thành  nhà quản lý.

1.3.1.2. X é t về  m ậ t k in h  tế -  x ã  hộỉ cùa  q u ả n  lý

Quản lý là các hoạt động chủ quan của chủ thể 
quàn lý vì mục tiêu, lợi ích của tổ chức, đảm bảo cho tổ 
chức tồn tại và phát triển  lâu dài. Mục tiêu của tổ chức do 
chủ thể quản lý đề ra, họ là những thủ  lĩnh của tổ chức và 
là người nắm giữ quyền lực của tổ chức. Nói một cách 
khác, bản chất của quản lý tuỳ thuộc vào ý tưởng, nhân 
cách, nghệ thuật của người thủ lĩnh tổ chức nhằm trả  lòi 
câu hỏi “Đ ạt được mục tiêu, kết quả quản lý để làm gì?”. 
Điều đó phụ thuộc râ't lón vào chế độ sỏ hữu vê' tư  liệu sản 
xuất chủ yếu. Điểm khác biệt mang tính bản chất giữa 
quản lý các tổ chức thuộc các chủ sở hữu khác nhau chính 
là ở chỗ này.

Phương diện kinh tế  • xã hội thể  hiện đặc trưng của 
quản lý trong từng tổ  chức. Nó chứng tỏ quản lý vừa mang



tính phô biến vừa mang tính đặc thù  đòi hỏi phải có những 
hình thức và biện pháp quản lý phù hợp vối từng tổ chức.

1.1.4. Đ ặc đ iểm  c ủ a  q u ả n  lý

1.1.4.1. Q uản  lý là  h o ạ t đ ộ n g  d ự a  vào quyền  u y  
của  ch ủ  t h ể  q u ả n  lý

Để có thể tiến hành có hiệu quả hoạt động quản lý, 
chủ thể quản lý (Các tổ chức và cá nhân làm  nhiệm vụ 
quản lý) phải có quyền uy nhất định. Quyền uy của chủ 
thể quản lý bao gồm:

• Quyền uy về tổ chức hành chính.

- Quyển uy về kinh tế.

- Quyền uy vê tr í tuệ.

• Quyền uy về đạo đức.

Một cơ quan quản lý mạnh, một nhà quản lý giỏi 
phải hội đủ cả bôVi yếu tồ" quyền uy nêu trên.

1.1.4.2. Q uản  lý là  h o a t đ ộ n g  c h ủ  q u a n  củ a  chủ  
th ể  q u ả n  lý

Các quyết định quản lý bao giò cũng đưỢc xây dựng 
và ban hành  bỏi những tập  thể  và cá nhân  những người 
quản lý cụ thể. Trong khi đó, đốì tượng quản ỉý (nền kinh 
tế, doanh nghiệp) tồn tại và vận động theo những quy luật



khách quan, vì vậy, hiệu quả của các quyết định quản lý 
tuỳ  thuộc vào năng lực nhận thức và vận dụng các quy 
lu ậ t khách quan vào điều kiện kinh tế  - xã hội cụ thể của 
chủ thể  quản lý. Từ đây đặt ra  yêu cầu phải lựa chọn 
những ngưòi có đủ phẩm chất và năng lực tham  gia quản 
ý ỏ tầm  vĩ mô và tầm  vi mô.

ỉ . 1.4.3. Q uản  lý bao g iờ  c ủ n g  liền  q u a n  đ ến  việc 
tra o  đổ i th ô n g  tin  và đ êu  có m ố i liên  h ệ  ngược

Quản lý được tiến hành nhờ có thông tin. Thông tin 
chính là các tín  hiệu mối được thu  nhận, đưỢc hiểu và được 
đánh giá là có ích cho các hoạt động quản lý (tức là cho cả 
chủ thể  quản lý và đốỉ tưỢng quản lý). Chủ thể quản lý 
muôn tác động lên đối tượng quản lý thì phải đưa ra  các 
thông tin  (mệnh lệnh, chỉ thị, nghị quyết, quyết định...), đó 
chính là thông tin điều khiển. Đôl tượng quản lý muôn 
định hưống hoạt động của mình thì phải tiếp nhận các 
thông tin  điều khiển của chủ thể cùng các đảm bảo vật 
chất khác để tính  toán và tự điều khiển mình (nhằm thực 
thi mệnh lệnh của chủ thể quản lý). Vì vậy, quá trình  
quản lý là một quá trình  thông tin.

Đôi vói chủ thể  quản lý, sau  khi đã đưa ra  các quyết 
định cùng các đảm bảo vật chất cho đốì tượng quản lý thực 
hiện, th ì họ phải thưòng xuyên theo dõi kết quả thực hiện
các quyết định của đốì tương Quản thỏng qiia rár t-.̂ nngr

ĐẠI HỌC QUOC G1A HA NỌI
A  A  __ g  .

TRUNG TÀM THÕNG TIN THƯ VIẸN



tin phản hồi (được gọi là các môl liên hệ ngược) của quản 

lý-

Quá trình  quản lý thường bị đổ vỡ vì các luồng 
Ihông tin  phản hồi bị ách tắc (bị bóp méo, bị cắt xén, bị 
ngăn chặn).

1.1.4.4. Q uản  lý là  m ộ t kh o a  học, m ộ t n g h ệ  th u ậ t,  
m ộ t n g h ề

a. Quản lý là một khoa học

Nói quản lý là một khoa học vì quản lý có đối tượng 
nghiên cứu riêng là các mốì quan hệ quản lý. Quan hệ 
quản lý là quan hệ tác động qua lại giữa chủ thể quản lý 
và đôi tượng quản lý trong toàn bộ nền kinh tế  cũng như 
từng lĩnh vạtc riêng biệt. Các quan hệ quản lý mang tính 
châ"t kinh tế, chính trị, tâm  lý, xã hội, tổ chức, hành 
chính...

Quản lý có phương pháp luận nghiên cứu riêng và 
chung, đó là quan điểm triế t học Mác- Lênin, quan điểm 
hệ thống và các phương pháp cụ thể: phân tích, toán kinh 
tế, xã hội học...

Tính khoa học của quản lỷ thể hiện d quan điểm và 
tư  duy hệ thống, tôn trọng quy luật khách quan, lý luận 
gắn với thực tiễn. Chỉ có nắm  vững khoa học th ì ngưòi 
quản lý mối có đầy đủ bản lĩnh, vững vàng trong mọi tình



huông, nhất là trong điều kiện đầy biến động và phức tạp 
của nền kinh tế  thị trường.

Gọi là một khoa học còn là kết quả của hoạt động 
nhận thức đòi hỏi phải có một quá trình, phải tổng kết rú t 
ra  bài học và không ngừng hoàn thiện. Khoa học quản lý 
là những lý luận quản lý đã được hệ thông hoá. Vì vậy, để 
quản lý có hiệu quả nhà quản lý phải không ngừng học tập 
để nâng cao trình  độ của mình.

6. Quản lý là một nghệ thuật

Hoạt động quản lý là một lĩnh vực thực hành, giông 
như mọi lĩnh vực thực hành khác (dù là y học, soạn nhạc, 
kỷ th u ậ t công trình...) đều là nghệ thuật. Đó là “bí quyết 
hành  nghề”. Nó phụ thuộc vào từng nhà quản lý, vào tài 
nảng, kinh nghiệm của họ. Nghệ thuật quản lý cách giải 
quyết cồng việc trong điều kiện thực tạ i của tình huốhg 
m à lý luận quản lý và sách vở không chĩ ra  hết được. Nghệ 
th u ậ t quản lý bao gồm nghệ th u ậ t sử dụng phương pháp, 
công cụ quản lý, nghệ th u ậ t dùng người, nghệ thuậ t giao 
tiếp ứng xử, nghệ thuậ t sử dụng các mưu kế, kinh nghiệm 
của ngưòi xưa... Nghệ th u ậ t do kinh nghiệm tích luỹ được 
và do sự mẫn cảm, tài năng cùa từng nhà quản lý. Thực 
tiễn  cho thấy, nếu nhà quản lý chỉ đđn thuần  nắm vững lý 
thuyết quản lý mà không nhanh nhạy xử lý các tình huông 
bằng tà i nghệ của mình thì sẽ dẫn đến giáo điều, bảo thủ,



bỏ lỡ thời cơ không đạt được hiệu quả cao trong công việc. 
Ngược lại, nếu chỉ có nghệ thuậ t bằng kinh nghiệm và khả 
năng của mình mà thiếu căn cứ khoa học và cđ sỏ thông 
tin  th ì mậc dù trong một sô tình  huống có thế giải quyết 
nhanh chóng công việc, nhưng về cơ bản và lâu dài kết quả 
sẽ thiếu vững chắc và sẽ bó tay khi có những vấn để cần 
giải quyết vượt ra  khỏi tầm  kinh nghiệm.

■íhư vậy, trong quản lý cũng như các lĩnh vực thực 
hành khác, khoa học và nghệ thuậ t có mốì quan hệ chật 
chẽ với nhau. Khoa học càng tiến bộ thì nghệ th u ậ t càng 
hoàn thiện. Có thể nói rằng, cho tối nay ngành khoa học 
làm  cơ sỏ cho công tác quản lý còn khá sơ sài trong khi 
tình  huông trong thực tế  phải xử lý cực kỳ phức tạp buộc 
người quản lý phải vận dụng nhiều hơn tà i năng, kinh 
nghiệm. Thực trạng  này đòi hỏi các nhà khoa học phải tiếp 
tục đi sâu nghiên cứu những vân đề lý luận quản lý để 
không ngừng nâng cao tính khoa học của quản lý. Mặt 
khác, các nhà quản lý cần học tập và vận dụng kiến thức 
quản lý để hoàn thiện hoạt động quản lý của mình, phải 
chú ý đúc rú t kinh nghiệm từ  những thành cồng và thấ t 
bại, rèn luyện kỹ năng xử lý các tình huống trong quản lý.

c. Quản lý là một nghề (Nghề quản lý)

Đặc điểm này đòi hỏi các nhà quản lý phải có tri 
thửc quản lý qua tự  học, tự  tích luỹ và qua các quá trình



đưỢc đào  tạo  ờ các cấp độ k h á c  n h a u , hoặc í t  n h ấ t  họ p h ả i 
'CÓ các ch u y ên  gia vể q u ả n  lý là m  trợ lý cho họ. Đồng thòi 

n h à  q u ả n  lý p h ả i có n iềm  t in  v à  lương tâ m  n g h ề  nghiệp.

1.2. MỤC TIẺU QUẤN LÝ

1.2.1. K hái n iệm

Tác động có hưóng đích là một trong những đặc 
trưng của quàn lý đôì vói bất kỳ hệ thông nào. Mọi chi phí, 
mọi cô gắng sẽ trỏ nên vò ích khi hệ thôVig đi chệch hưóng, 
không vận động đến mục tiêu.Việc xác định không đúng 
hoặc không nấm vững mục tiêu của hệ thòng sẽ gảy ra 
n h ữ n g  lãng phí, th iệt hại và kìm hãm sự phát triển của hệ 
thống.

M ục tiêu  q u ả n  lý được h iểu  là trạ n g  th á i m ong  
đợi, có th ê  có cù a  đối tư ơ ng  q u ả n  lý (hề thống) ta ỉ  
rnột th ờ i đ iểm  nào  đó tro n g  tư ơ ng  la i hoặc sa u  m ột 
thờ i g ia n  n h ấ t đ ịn h

Mục tiêu quản lý mang tính khách quan. Nó được 
dể ra trên  cơ sở những đòi hỏi của các quy luật khách quan 
đang chi phối sự vận động của hệ thống. Đồng thòi, mục 
tiêu quán lý chịu ảnh hướng của nhãn tố  chú quan vì mục 
tiêu quàn lý do chủ thể quản lý đê ra và được cụ thể hoá 
bằng các chi tiêu cụ thế. Vì vậy đê đè ra mục tiêu đúng, 
chú thế quản lý phải nhận thức và vận dụng đúng đắn hệ



th ô n g  quy  lu ậ t  k h á c h  q u a n  p h ù  hỢp vói các đ iều  k iệ n  cụ 
thể của hệ thống. Với nhà quản lý, mục tiêu quản lý là cái 
đích phải đạt tỏi sau một quá trình phân đấu thực hiện 
hàng loạt các chức nàng, các phưong pháp quản lý.

1.2.2. V ai t rò  c ủ a  m ụ c  t iê u  q u ả n  lý

Mục tiêu quản lý là cái đích phải đạt tới của quá 
trình  quản lý, nó định hướng và chi phôi sự vận động của 
toàn bộ hệ thông quản lý. Mọi quá trình  quản lý (quản lý 
nền kinh tế, quàn lý ngành, quản lý địa phứđng, quản lý 
doanh nghiệp...) đều bắt đầu từ  việc đề ra  mục tiêu quản 
lý dựa trên  sự phân tích tình hình thực tê của đôi tượng 
quản lý, khả năng và xu hưóng phát triển của nó. Vai trò 
của mục tiêu quản lý được thể  hiện trên  các m ặt chủ yếu 
sau:

- Mục tiêu quản lý là điểm xuất phát quyết định 
diền biến của một quá trình quản lý.

- Xác định hệ thống mục tiêu quàn lý là một căn cứ 
quan trọng để hình thành  hệ thông quản lý.

- Mục tiêu quản lý là cd sở của mọi tác động quản lý. 
Từ mục tiêu, ngưòi quản lý sẽ đề ra  hàng loạt các giải 
pháp, các quyết định để thực hiện mục tiêu,

- Mục tiêu quản ỉý qui tụ  lợi ích của hệ thông. Xác 
định đúng và phấn đấu đạt được các mục tiêu quản lý đã



đ ề  r a  sẽ đ ả m  bảo đưỢc các lợi ích  cơ b ả n  c ủ a  cá  n h â n , tậ p  
thể  và xả hội.

1.2.3. P h â n  ỉoạ i m ục t iê u  q u ả n  lý

Hệ thông mục tiêu quản lý trong nền kinh tê rấ t đa 
dạng và phức tạp. Có nhiều cách phán loại mục tiêu quản 
lý tuỳ  thuộc vào ý đồ và điều kiện quản lý của chủ thể 
quản lý.

I.2 .3 .I. Theo nội d u n g  h o a t động  tro n g  l ĩn h  vực  
q u ả n  lý

Có các loại mục tiêu:

- Mục tiêu kinh tế, là những mục tiêu thuộc lình vực 
kinh tế  như lợi ích kinh tế, lợi nhuận, tảng  trưởng kinh 
tế...

• Mục tiêu khoa học - công nghệ, thể hiện ở những 
tiến bộ khoa học - cồng nghệ sẽ đạt được trong ìĩnh vực 
kinh tế  và quản lý.

• Mục tiêu xã hội, thể  hiện ỏ trình  độ thoả mãn các 
nhu cầu của ngưòi iao động về m ặt phát triển  xã hội.

- Mục tiêu bảo vệ môi trường sinh thái nhằm  đảm 
bảo môi trưòng sống cho con người và phát triển  kinh tế, 
xã hội một cách bền vững.



1.2.3.2. Theo thờ i g ia n  th ự c  h iện

Có các mục tiêu trước m ắt, mục tiêu quá độ và mục 
tiêu lâu dài. Các mục tiêu lâu dài là cơ sở, định hưống 
ch iến  lược đ ể  h o ạch  đ ịn h , sắp  xếp  các m ụ c  t iê u  trư ớ c  m ấ t, 

mục tiêu quá độ. Ngược lại, phải trên  cơ sỏ thực hiện tô't 
các m ục t iê u  cụ  th ể  ỏ từ n g  th ò i đ iểm  m ới có th ể  đ ạ t  đưỢc 

các mục tiêu lâu dài.

1.2.3.3. X é t theo  t ín h  c h ấ t củ a  các m ụ c  tiêu
9

Có các mục tiêu chiến lược và mục tiêu sách lược.

Mục tiêu chiến lược là mục tiêu gắn vối một quá 
trình  lầu dài, chi phôi và khẳng định bản chất, trình  độ, 
châ't lượng của hệ thông trong tưdng lai. Trên cở sở mục 
tiêu chiến lược đúng đắn, hđp quy luật và điều kiện thực 
tê của hệ thông và môi trường mà xác định các mục tiêu  
sách lược ỏ từng thòi điểm cụ thể. Nhờ đạt được các mục 
tiêu sách lược mà từng bưốc giúp hệ thống đạt được các 
mục tiêu chiến lược.

♦

1.2.3.4. X é t theo  cấp  q u ả n  lý, có các m ụ c  tiều

• Mục tiêu của toàn bộ nền kinh tế;

- Mục tiêu của ngành, lĩnh vực;

• Mục tiêu của địa phương;

- Mục tiêu của doanh nghiệp.



1.2.4. Q u ản  lý th e o  m ụ c  tiê u

Trong nền kinh tế  th ị trường, quản lý theo mục tiêu 
là một phương thức quản lý hiện đại và có hiệu quả cao. 
Theo mô hình này, với mỗi hệ thông khác nhau, vấn để 
trước hết và quan trọng n h ấ t là phải xác định chính xác 
mục tiêu chung của hệ thông, của từng bộ phận trong hệ 
thông. Sau khi có mục tiêu, phải quán triệt đến ngưòi thực 
hiện giúp họ nắm vững mục tiêu và các vân đê' liên quan 
đến mục tiêu: tiếp đó hướng dẫn cấp dưới vê bước đi và 
phương pháp thực hiện; tạo mọi điều kiện cần th iết cho 
quá trìn h  thực hiện mục tiêu. Các giải pháp cụ thể  để thực 
hiện mục tiêu câ”p trên  có thể  giao cho cấp dưới chủ động 
thực hiện, cấp trên chỉ kiểm tra, đánh giá chất lượng việc 
thực hiện mục tiêu m à không cần can thiệp vào nhừng 
hoạt động mang tính  nghiệp vụ của người thực hiện.

Đôì vối các hệ thông lón có thể  hình thành mô hình 
quản lý **cãy m u c  t iê u ”. “C áy m ụ c  tiê u ” là sự trình  bày 
bằng sơ đồ mốì liên hệ giữa các mục tiêu và phương tiện  để 
đ ạ t mục tiêu của một hệ thông.

Mỗi “cđ^ m ụ c  t iê u ” bao gồm mục tiêu của một sô' 
cấp: mục tiêu chung- mục tiêu  bộ phận cấp 1- mục tiêu bộ 
phận  câ'p 2... Trong đó, mỗi mục tiêu câ'p dưới có vai trò  là 
p h ư d n g  t iệ n  đ ể  đ ạ t  đưỢc m ục  t iê u  cấp t rê n .  Dựa vào mô 
hình  này, các nhà quản lý chủ động phân phối, bô” tr í các



nguồn lực, tổ chức thực hiện để đạt được mục tiêu  chung 
của hệ thốhg.

Sơ đổ 1.2. ̂ Cây mục tiêu*'

Quản lý theo mục tiêu có những lợi ích sau:

a. Quản lý theo mục tiêu đảm bảo cho công tác quản lý 
đạt hiệu quả cao

Việc quản lý theo mục tiêu buộc các nhà  quản lý 
phải xây dựng kê hoạch để đạt mục tiêu, tính  toán phân 
bổ các nguồn lực, tô’ chức bộ máy và con người cần cho việc 
thực hiện mục tiêu. Đó là những yếu tố̂  đảm bảo cho công 
tác quản ỉỷ đạt hiệu quả cao.



b. Quản lý theo mục tiêu đảm  bảo cho tô chức được 
phân định rõ ràng.

Quản lý theo mục tiêu đòi hỏi các nhà quản lý phải 
phân  định rõ các chức vụ và cơ câu tổ chức, phân chia các 
quyền hạn trong tổ chức theo các kết quả mà họ mong đợi, 
nhò đó tổ chức được phân định rõ ràng.

c. Quản lý theo mục tiêu cho phép khai thác được tính  
năng động, sáng tạo uà ý  thức trách nhiệm của mỗi 
cá nhân trong tổ  chức.

Phương thức quản lý theo mục tiêu giúp cho các cá 
nhân  trong tổ  chức có được những mục tiêu được xác định 
rõ  r à n g .  Họ đưỢc th a m  g ia  vào  việc đ ề  r a  m ục t iê u  cho họ, 

hiểu được quyền hạn, trách nhiệm của họ, những điều 
kiện để thực hiện mục tiêu. Đó là những yếu tố  làm cho 
mọi ngưòi có trách nhiệm cao đối với công việc của mình.

d. Quản lý theo mục tiêu đảm bảo cho công tác kiểm  
tra đạt hiệu quả cao hơn.

Công tác kiểm tra  gắn liển vói việc đo lưòng các kết 
quả và tiến hành  điều chỉnh những sai lệch so với kế 
hoạch để đảm bảo đạt được các mục tiêu. Vì vậy, việc xác 
định chính xác hệ thống mục tiêu của tổ  chức là cơ sỏ quan 
trọng để triển  khai có hiệu quả công tác kiểm tra.



1.3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DƯNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU CỦA KHOA HỌC QUẢN LÝ

1.3.1. Đ ôi tưỢ ng n g h iên  cứu

Khi xác định đốì tượng nghiên cứu của khoa học 
quản lý cần phải xuâ^t phát từ  thực châ't cuả quá trình  
quản lý với tư  cách là một chức năng xã hội. Trong quá 
trình  quản lý, con người hoạt động trong những mốì liên 
hệ nhất định vối nhau.

Đôi tượng nghiên cứu của khoa học quản lý là các 
quan hệ quản lý  trong nền kinh tế  quốc dân. Quan hệ 
quản lý là quan hệ tác động qua lại giữa chủ thể  quản lý 
và đôi tượng quản lý trong toàn bộ nền kinh tế  cũng như ở 
từng cấp và từng lình vực riêng biệt

Là một mật của quan hệ sản xuất, quan hệ quản lý 
trư ốc  h ế t  là  m ộ t d ạ n g  c ủ a  q u a n  hệ k in h  tế, ng o à i r a  quan 
hệ quản lý còn bao hàm  trong nó các quan hệ mang tính 
chất tổ chức, hành chính, công nghệ, tâm  lý, xã hội, pháp 
luật...

Nhiệm vụ nghiên cứu của khoa học quản lý là tìm 
ra  những qui luậ t của hoạt động quản lý, từ  đó xác định 
các nguyên tắc, chính sách, công cụ, phương pháp và các 
hình thức tổ chức quản lý để không ngừng hoàn th iện  và 
nâng cao chất lượng quản lý



1.3.2. Nội d u n g  c ủ a  k h o a  h ọ c  q u ả n  lý

Khoa học quàn lý nghiên cứu những nội dung của 
quản lý. Với phạm vi và thòi lượng cho phép, giáo trình 
giói thiệu những nội dung chủ yếu sau:

1) Cơ sở lỹ luận và phương pháp luận của quản lý:

■ Bản chất quản lý.

• Vận dụng lý thuyết hệ thông trong quản lý.

- Vận dụng qui luậ t và hệ thống nguyên tấc quản lý.

- Các phương pháp quản  lý.

2) Cơ sở tổ  chức của quản lý:

■ Chức năng quản lý.

- Cơ cấu tổ chức quản lý.

• Cán bộ quản lý.

3) Quá trình quản lý:

■ Mục t iê u  q u ả n  lý.

• Thông tin  quản lý.

- Quyết định quàn lý.

1.3.3. P h ư ơ n g  p h á p  n g h iê n  cứ u

Phương pháp nghiên cứu của khoa học quản lý là 
cách thức nghiên cớu các q u a n  h ệ  q u à n  lý  nhằm tìm  ra



n h ữ n g  t ín h  qu y  lu ậ t  của q u ả n  lý, t ừ  đó đ ề  r a  các n g u y ên  

lý, nguyên tắc, phương pháp và công cụ quản lý để ngưòi 
quản lý có thể nâng cao chất lượng và hiệu quả của công 
tác quản lý., Là một môn khoa học xã hội, có tính  chât ứng 
dụng và mang tính  liên ngành, khoa học quản lý sử dụng 
các phương pháp sau nghiên cứu các quan hệ quản lý:

а. Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch
sử.

Nghiên cứu các vấn đề quản lý trong những điêu 
kiện lịch sử cụ thể, trong sự phát sinh, vận động và phát 
triển  không ngừng.

б. Phương pháp hệ thống.

Phương pháp này giữ vai trò rấ t quan trọng vì nền kinh 
tế, các cđ quan, doanh nghiệp... là những hệ thông động và 
phức tạp. Khi nghiên cứu phải tính đến những đặc điểm 
của toàn bộ hệ thông, các bộ phận trong hệ thống và mốì 
ỉiên hệ qua lại giữa chúng.

c. Phương pháp mô hình hoá.

Là phương pháp tá i hiện những đặc trưng của một 
đối tượng nghiên cứu bằng một mô hình để qua nghiên 
cứu mô hình nắm được những điểu cần biết về đc« tượng 
nghiên cứu



Chuong ỉ: Bàn chát, đối ỉuợng và phương pháp nghiền cúu...

d. Phương pháp thực nghiệm.

Làm thử một phương án để xem cái gì sẽ xảy ra, 
nếu đúng thì tiếp tục, nếu sai thì sửa chữa hoặc lựa chọn 
phương án khác.

Ngoài ra khoa học quản lý còn sử dụng các phương 
pháp khác như: phương pháp phân tích, so sánh, toán 
kinh tế, xã hội học, phương pháp tâm  lý...

1.4. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN c á c  t ư  t ư ở n g  q u ẩ n  l ý  

QUẢN LÝ

Quản lý là một trong những hoạt động cơ bản nhất 
của con ngưòi và đă có từ  rế t lâu đời, nhưng khoa học 
quản lý lại là một môn khoa học non trẻ  so vói nhiều môn 
khoa học xã hội khác. Trong lịch sử phát triển  cùa xã hội 
đã tồn tạ i nhiều trưòng phái tư  tưởng và lý thuyết quản lý 
khác nhau. Việc nghiên cứu lịch sử phát triển  các tư  tưồng 
quàn lý cùa nhân loại sẽ giúp chúng ta  nấm  được một cách 
có hệ thông quá trình  phát triển  của các tư  tưỏng quản lý 
cũng như khoa học quản lý, qua đó tiếp thu một cách có 
chọn lọc những cách tiếp cận và các quan điểm quản lý của 
các học giả, các trường phái để nâng cao trình  độ của ngưòi 
nghiên cứu và có thể vận dụng vào thực tế  quản lý Việt 
nam.



1.4.1. T ư  tư ở n g  q u ả n  lý  c ủ a  các th ờ i đ ạ i trư ớ c  c h ủ  
n g h ĩa  tư  b ả n

1.4.1.1, Thời c ổ  H y Lạp

Khái niệm quản lý cơ bản đã được phát hiện cách 
đây hơn 7000 năm. Thời cổ Hy Lạp đã áp dụng quản lý tập  
trung  và dân chủ. Khái niệm vê trách nhiệm và kiểm tra  
đã có từ  thòi Babilon vào khoảng thời gian năm 1750 trước 
Công nguyên. Từ khoảng thòi gian năm 605- 652 trước 
Công nguyên đã có Bộ luật sản xuất, đánh giá, kiểm kê và 
áp dụng lương khoán.

Các tư  tưỏng quản lý sơ khai xuất phát từ  các tư 
tưỏng triế t học cổ Hy Lạp, trong đó sự đóng góp của các 
nhà triế t học tuy còn ít ỏi nhưng rấ t đáng ghi nhận.

Các nhà triế t học cổ Hy Lạp có:

• Xôcrat (469- 399 trước Công nguyên), là nhà triế t 
học cổ Hy Lạp, học thuyết của ồng đánh đấu một bước 
ngoặt từ  chủ nghĩa tự  nhiên duy vật sang chủ nghĩa duy 
tâm. Vế m ặt quản lý, ông đã đưa ra  khái niệm về tính 
toàn năng của quản lý.

- Platôn (427- 347 trước Công nguyên), là nhà triế t 
học duy tâm , học trò của Xôcrat, ngưòi sáng lập ra  chủ 
nghĩa duy tâm  khách quan, đại diện cho tầng lớp quý tộc 
Aten. Trong học thuyết về xã hội, ông đã mô tả  một nhà



nước quý tộc lý tưỏng mà tiển đề là lao động của nỏ lệ; các 
nhà triế t học cai quản quốc gia, những chiến sĩ bảo vệ nó, 
ò địa vỊ thấp  hơn là các “thợ thủ công”.

■ Arixtôt (384- 322 trước công nguyên), là nhà triết 
học và một học giả bách khoa, ngưòi lập ra  môn lôgích học 
và một sô' ngành tri thức chuyên môn. C.Mác đã gọi ông là 
nhà tư  tưởng vĩ đại n h ấ t của thòi cổ đại. Trong học thuyết 
về xã hội, ông cho rằng, hình thức cao nhất của quyên lực 
nhà nước là những hình thức, trong đó loại trừ  được khả 
năng sử dụng quyển lực một cách tư  lợi và quyền lực phải 
phục vụ cho toàn xà hội. Đây chính là những tư  tưỏng về 
vai trò quản lý của nhà nưốc là phải dùng quyền lực phục 
vụ cho toàn xă hội.

1.4.1.2. Thời T ru n g  H oa cô đ a i

Thòi Trung Hoa cổ đại, các nhà hiền triế t của Trung 
Hoa đã có những đóng góp lớn về tư  tưởng quản lý quan 
trọng thuộc phạm vi quản lý vĩ mô, quản lý toàn xã hội 
trên  quan điểm triết học đương thòi. Họ đã vạch ra  lôgích 
của quá trìn h  quản lý xã hội theo ba mức từ  thâ^p đến cao: 
“an dân, tr ị quốc, bình thiên hạ” hoặc “tu  thân, tề  gia, trị 
quốc, bình thiên hạ” là  đạo lý của ngưòi quản lý. Các tư 
tưởng quản lý này hiện vẫn còn đậm nét trong phong cách 
quản lý của nhiều nước Châu Á và đưỢc các học giả 
phương Tây đánh giá cao.



Các nhà tư tưỏng và chính trị lớn của Trung Hoa cổ 
đại đă có những đóng góp đáng kể vào tư  tưởng quản lý.

- Quản Trọng (638- ? trưốc Công nguyên), là ngưòi 
mở đưòng cho phái pháp gia; là người thực hiện chính sách 
pháp tr ị đưa nước Tề trở thành “phú quốc, binh cưòng”. Tư 
tưởng quản lý của ông khá hoàn thiện vể pháp luật:

+ Lập pháp thuộc vê' nhà vua, quy tắc lập pháp phải 
lấy tình ngưòi và phép tròi làm tiêu chuẩn.

+ Hành pháp thì phải công bố luậ t cho rõ ràng, thi 
hành cho nghiêm chỉnh, tránh  thay đổi nhiều, phải “chí 
công vô tư”, “vua tôi, sang hèn đểu phải tuân  theo pháp 
luật”, “thưởng phạt phải nghiêm minh”.

+ Chính sách cai trị phải dựa vào ý dân. ông  tìm 
cách khuếch trương công thương, giảm bớt thuế  má, làm 
cho d â n  giàu.

+ Cách dùng ngưòi chỉ chú trọng tới tà i năng, không 
phụ thuộc vào giai câ'p xuất thân  của họ. Lễ, nghĩa, liêm, 
sỉ là bốh điều côt yếu trong nước, ngưòi cầm quyền phải 
gắng giữ và trị dân.

- Khổng Tủ (551- 478 trước Công nguyên) đã có 
những luận thuyết về quản lý nhà nước và xây dựng hệ 
thống thưởng phạt công trạng để bảo đảm cai trị có hiệu 
quả. Ông đưa ra học thuyết Lễ trị: làm gì muôn thành công



phái có chính danh (lẽ phải), phải biết chọn ngưòi hiền tài, 
phải thu  phục lòng người, phải đúng đạo và phải tiết kiệm.

Tư tưởng quản lý của Khổng Tử có nhiều điểm bảo 
thủ, th iếu  dân chủ và ảo tưởng, nhưng rấ t phù hỢp với 
điều kiện xã hội thời bấy giờ. Nó là một trong những trào 
lưu tư  tưởng chính của Trung Hoa cổ đại, được truyền lại 
cho các th ế  hệ sau và có sức mạnh như là một tôn giáo. 
“Đạo Khổng” có ảnh hưởng rấ t lớn tới tư  tưởng và phong 
cách quản lý phương Đông.

- Mạnh Tủ (372- 289 trước Công nguyên), là ngưòi 

k ế  tục nổi tiếng của Khổng Tử, đã nhấn mạnh vai trò  làm 
chủ của nhân dân và trách nhiệm phục vụ nhân dân của 
ngưòi cầm quyền. Chính sách kinh tế  của nhà nưóc phải 
hướng vào làm giàu cho dân, dân giàu thì nước mạnh, ông  
nói “Dân là đáng quý, sau đến xã tắc và cuôl cùng mới là 
vua”, phải lập ra  một xã hội gồm toàn ngưòi tô"t và con 
ngưòi phải đưỢc bình đẳng với nhau, ô n g  cho rằng, xã hội 
rôl loạn là đo chính quyền tệ hại, tàn  bạo chứ không phải 
do dân, vì theo ông bản chất con ngưòi là thiện, muôn xây 
đựng xã hội phải chăm lo cải thiện đòi sốhg nhân dân.

- Tuân Tử (k h o ản g  313- 238 trước Công nguyên), là  
nhà triế t học duy vật thòi Trung Hoa cổ đại. Lý thuyết của 
ông về những đặc tính  độc ác bẩm sinh của bản tính  con 
ngưòi là cơ sỏ của tư  tưỏng quản lý xã hội, là phải khởi



xưông ra  lễ nghĩa và chê định ra  pháp ỉuật đê uôn náii 
tính xấu của con ngưòi. Tâ't cả cái tốt đẹp nhất ở con người 
đưỢc tạo ra  bỏi quá trình  giáo dục. Theo ông, quản lý xã 
hội vỊ pháp chứ không phải vị đức.

- H àn Phi Tử (280- 238 trưóc Công nguyên), là một 
công tử  của nưóc Hán, học rộng, biết cả Đạo Nho, Đạo Lão 
nhưng thích nhất học thuyết của pháp gia và có tư  tưỏng 
mói về pháp trị. Hàn Phi Tử ủng hộ chế độ chuyên ch ế  
phong kiến, cổ vũ cho sự độc tà i của vua, vua phải nắm  
hết quyển thưởng, phạt; nắm cả lập pháp, hành  pháp và 
cả kỷ cương cho xã hội. Theo Hàn Phi Tử, phương pháp cai 
t r ị  p h ả i  b iến  đổi p h ù  hỢp với th ò i th ế . Quản lý cần  cả đức 
trị vầ pháp trị.

Các nhà tư  tưởng quản lý thời Trung Hoa cổ đại tuy  
chỉ giới hạn trong tư  tưởng triế t học nhưng đã tạo lập đưỢc 
nhiều quan điểm quản lý quan trọng thuộc phạm vi quản 
lý vì mô, đã vạch ra  được lôgích quản lý từ  thấp  đến cao 
“an dân, trị quốc, bình thiên hạ”. Nhũng tư  tưởng quản lý 
này hiện vẫn đang ảnh hưởng lớn đến quan điểm và 
phướng pháp quản lý ỏ các nước phương Đông

1.4.2, Các tư  tư ở n g  q u ả n  lý th ờ i k ỳ  x ã  h ộ i công  
n g h iệ p

Từ cuổl thê kỷ XVIII, cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ nhất bắt đầu với sự ra  đời của máy hơi nước do



fJ.Wat phát minh (1784), đánh dấu một giai đoạn mới sử 
dụng năng lượng cùng vái cách mạng vể máy công tác và 
máy truyền lực. Từ đó đã xuất hiện các công xưởng với quy 
mô ngày càng lớn, đồng thời, tàu hỏa, tàu  thủy, máy phát 
điện ra  đời, sản xuất công nghiệp, thương nghiệp, giao 
thông vận tải phát triển  và mỏ rộng quy mô, và ngày càng 
phức tạp, đòi hỏi những yêu cầu mói về cách thức quản lý. 
ở  Mỹ, từ  th ế  kỷ XIX hệ thông đường sắt phát triển, đòi hỏi 
việc quản lý phải chuyển trọng tâm  sang mục tiêu tâng lợi 
nhuận và hiệu quả, hình th àn h  những nguyên tắc quản lý 
hệ thông bao gồm: tổ chức, liên lạc và thông tin.

Do yêu cầu của phát triển  sản xuất đại công 
nghiệp, dưới tác động của cách mạng kỹ thuật, yêu cầu về 
quản lý không ngừng tăng  lên cả về quản lý vi mô và vì 
mô. Quản lý từng bưốc được tách  khỏi triế t học và dần dần 
trở thành  bộ môn khoa học độc lập, có sự tham  gia và đóng 
góp của nhiều trường phái và nhiều học giả.

I.4 .2 .I. T huyế t q u ả n  lý  theo  kh o a  hoc

Thuyết quản lý theo khoa học dùng để chỉ tư 
tư ở n g  q u ả n  lý c ủ a  m ộ t n h ó m  học g iả  n g h iê n  cứu  q u ả n  lý 
t ro n g  p h ạ m  vi xí n g h iệp , n h à  m á y  n h ằ m  tạ o  r a  m ột cơ cấu  
tổ  chức q u ả n  lý hỢp lý, m ộ t  c h ế  độ đ iều  h à n h  k h o a  học và  
c h ậ t  ch ẽ  để  đ em  lạ i h iệ u  q u ả  cao cho công lá c  q u ả n  lý các



xí nghiệp. Tác giả chủ yếu của Thuyết quản lý theo khoa 
học là Fredrick Winslow Taylor.

Fredrick Winslow Taylor (1856- 1915), được coi là 
cha đẻ của thuyết quản lý khoa học. Các công trìn h  khoa 
học về quản lý của F.Taylor chủ yếu mang hình thức bài 
thuyết trình. Năm 1903, bài thuyết trìn h  “Q u ả n  lý p h â n  
xư ở n g ” trình  bày tổng quát phương pháp quản lý theo 
khoa học và được áp dụng trong nhiều nhà máy ở Mỹ. 
Năm 1906, bài "Hệ th ố n g  đ ịn h  m ứ c  sả n  p h ẩ m  và  nghệ  
th u ậ t  c ắ t k im  loại**; năm 1911, bài “Các n g u yên  tắc  
quản  lý theo khoa học” được in  t h à n h  sách  và  n ả m  1915 

được dịch ra  tám  thứ tiếng Châu Âu và N hật Bản.

Tư tưỏng cơ bản về quản lý của F.Taylor thể  hiện 
qua định nghĩa “Quản lý là biết được chinh xác điều bạn 
muốn người khác làm, và sau đó hiểu được rằng họ đã 
hoàn thành công việc một cách tốt nhất và rè nhất". Đó 
cũng là tư  tưởng cơ bản của ông về quản  lý theo khoa học, 
gồm bôn điểm chính:

1) Bô” tr í lao động một cách khoa học để thay thế  
các thao tác lạc hậu, kém hiệu suất.

2) Lựa chọn công nhân một cách khoa học; đào tạo 
và huấn luyện họ.

3) Gắn cồng nhân với công nghệ sản xuất.



4) Phân công đều công việc giữa người quản lý và 
cóng nhân, phải có “cách mạng tr í tuệ” cả phía ngưòi quản 
lý lẳn phía công nhân nhằm tạo ra  sự gắn bó công việc cả 
hai phía.

Tư tưởng quản lý cốt lõi của F.Taylor là đối vối mỗi 
loại công việc dù nhỏ nhặt nhấ t đều có một “khoa học” để 
thực hiện nó. ống  đã liên kết các mặt kỹ thuậ t và con 
ngưji trong tổ chức. M ặt hạn chế của tư  tưởng quản lý của 
F.Taylor là sự hiểu biết phiến điện và máy móc về con 
ngưđi. bị chi phối bởi tư  tưởng triế t học “con người kinh tê'’ 
mà ông tiếp nhận ỏ thời đại đó và thuyết quản lý theo 
khoa học của ông còn bị giới hạn ỏ cảp tác nghiệp. Tuy 
nhiẻn, thuyết quản lý theo khoa học của F.Taylor vẫn được 
đánh giá cao vì nó đáp ứng được yêu cầu quản lý xí nghiệp 
vào thời điểm đó và phục vụ cho sự phát triển của đại công 
nghiệp của chủ nghĩa tư  bản.

I.4.2.2. T huyết q u ả n  lý h à n h  ch in h

Thuyết quản lý hành chính là tên được đặt cho một 
nhóm các tư  tưởng quản lý của một số các tác giả ỏ Mỹ, 
Phép, Đức vào những thập kỷ đầu của th ế  kỷ XX. Nếu 
thuyết quản lý theo khoa học tập  trung  vào việc nâng cao 
năng suất lao động ở cấp phân xưởng, thì thuyết quản lý 
hành chính tập trung sự chú ý vào nhũng nguyên tắc quản 
lỷ lởn áp dụng cho các cấp bậc tổ chức cao hdn. Tác giả chủ 
yếu của thuyết quản lý hành chính là Henry Fayol.



Henry Fayol (1841* 1925). Năm 1908 ông viết luận 
vàn có nhan để: “T hảo  lu ậ n  v ề  các n g u yền  tắ c  q u ả n  lý 
h à n h  c h ín h  c h u n g ”, đến năm 1915 phát triển  thành 
cuô'n sách “Q u ả n  ỉỷ h à n h  c h in h  c h u n g  và  tro n g  công  
nghiệp". H. Fayol định nghĩa: Quản lý là dự đoán và lập 
kế hoạch, tổ chức, điều khiển, phôi hỢp và kiểm tra. Đó 
chính là năm chức năng cơ bản của nhà quản lý.

H. Fayol cho rằng, có những nguyên tắc quản lý 
hành chính chung cho các loại hình tổ  chức khác nhau. 
Các nguyên tắc này không cứng nhắc mà đòi hỏi người 
q u ả n  lý p h ả i  v ận  d ụ n g  nó có c ă n  cứ vào  h o à n  c ả n h  cụ  thể , 
linh hoạt như một nghệ thuật. Các nguyên tắc đó là:

1) Phân công lao động và chuyên môn hoá, nhằm  tạo 
ra  nàng suất lao động cao. Phân công phải phù hợp rõ 
ràng và tạo sự liên kết.

2) Quyền hạn: Ngưòi quản lý phải có quyển hạn chính 
thức để ra quyết định, đồng thòi phải có uy tín  cá nhân  (có 
được từ  năng lực, kinh nghiệm và phong cách). Quyền hạn 
phải đi đôi vối trách nhiệm.

3) Kỷ luật: Ngưòi lao động phải tự nguyện tuân  thù 
nội quy của tổ chức. Kỷ luậ t tốt là nhò tổ chức quản lý, 
điều hành có hiệu lực, nhò công bằng hợp lý trong đãi ngộ, 
nhò thưởng phạt công minh.



4) Chỉ huy thốníỊ nhất; Mồi cấp dưới chỉ nhận mệnh 
lệnh từ  một cấp trên.

5) Chỉ đạo nhất quán: Lập một cơ quan quản lý chỉ 
đạo duy nhâ't, có năng lực, hoạt động mạnh, có khả nàng 
đưa ra  được những quyết định dứt khoát, rõ ràng chính 
xác.

6) Hài hoà lợi ích: Cá nhân phục tùng lợi ích chung, 
bộ phận phục tùng lợi ích toàn tổ chức. Quản lý phải xử lý 
hài hoà khi cỏ mâu thuẫn, xung đột lợi ích.

7) Thù lao hợp lý, trả  công thoả đáng và sòng 
phẳng.

8) Tập trung quyền lực quản lý; Có hệ thốhg quyền 
lực thông suốt từ  cấp cao nhất đến thấp nhất. Việc ra 
quyết định phải tập trung vào cấp có quyền cao nhất.

9) T rậ t tự: Vật nào vào chỗ ấy.

10) Sự hỢp tình, hợp lý; Những người lao động cần 
được đối xử một cách hỢp tình hợp lý.

11) Ổn định chức trách: Hạn chế việc thuyên 
ch u y ển , đổi việc; tạ o  đ iều  k iệ n  học tậ p  v à  tích  luỹ  k in h  
nghiệm.

12) Kiểm tra  tấ t cả mọi cồng việc.

13) Sáng tạo: Trao đủ quyền chủ động cho cấp dưới, 
thúc đẩy óc sáng tạo và sự hứng thú  trong công việc.



14) Tinh thần  đồng đội: Tăng cưòng ý thức tập thể, 
sự thống nhất và đoàn kết hồ trỢ giữa những người lao 
động trong một tổ chức.

H. Fayol cũng quan tâm  nghiên cứu vấn đề con 
ngưòi và đào tạo trong quản lý. về phía người lao động, 
ông yêu cầu các nhà quản lý phải đốì xử tôt với họ, ký kết 
được các thỏa thuận lao động, ông  còn chú ý tối các nhà 
quản lý cao cấp, đòi hỏi họ phải có đủ tài, đủ đức, nhân 
mạnh vai trò của giáo dục và đào tạo, trước hết là đào tạo 
cán bộ quản lý một cách chính quy và có hệ thông.

Hạn chế chủ yếu của H. Fayol là chưa chú ý đầy đủ 
các mặt tâm  lý và môi trưồng xã hội của người lao động, 
chưa chỉ rõ môi quan hệ giữa xí nghiệp và khách hàng, thị 
trường, các đốì thủ  cạnh tranh  và các ràng  buộc nhà nưốc. 
Tuy vậy, sự đóng góp của ông cho khoa học quản lý của 
loài ngưòi vẫn râ't độc đáo và có giá trị, được đánh giá là 
một “F. Taylor Châu Âu”.

Ngoài H. Fayol, còn phải kể đến Luther Gulick và 
Lyndai Urwick. Căn cứ vào kinh nghiệm quản lý công 
nghiệp và chính quyền, họ đã đưa ra  thuậ t ngữ 
“POSDCORB" nổi tiếng tóm tắ t  các chức năng cơ bản của 
một nhà quản lý:

+ P: Planning- lập kế hoạch.

+ 0 : Organising - tổ chức.



+ S: Staffing - cán bộ.

+ D: Directing - chỉ huy.

+ CO: Cordinatinh - phối hợp,

+ R: Reviewing - kiểm tra.

+ B: Budgeting - lập ngàn sách.

I.4.2.3. Trường p h á i  q u a n  h ệ  con người tro n g  
q u ả n  lý

Đây là trường phái quan tâm  thỏa đáng đến yếu tố 
tâm  lý con ngưòi, tâm  lý tập  thể và bầu không khí trong xí 
nghiệp, phân tích yếu tô” tác động qua lại giữa con người 
với nhau  trong hoạt động của xí nghiệp. Đại diện cho 
trường phái này có Mary Parker Follet và Elton Mayo.

M ary Parker Follet (1868- 1933), quan tâm  đến 
khía cạnh tâm  lý và xă hội trong quản lý. Bà cường quyết 
phản đốl việc thi hành quyển tuyệt đối vì công nhân sẽ 
p h ả n  ứ n g  v à  do đó k h ó  hỢp tá c  t ro n g  làm  ăn . Bà đ ư a  ra  
quy lu ậ t tình  thế, mệnh lệnh do tình  th ế  đưa ra. Bà cho 
rằng, trong quản lý cần quan tâm  tới ngưòi lao động về 
toàn bộ đời sông kinh tế, tinh  thần  và tình  cồm của họ. 
Trong quan hệ quản lý, bà đề cao sự hỢp tác, thcíng nhất 
giừa những ngưòi lao động và ngưòi quản lý, giữa các nhà 
lãnh đạo và quản lý nhằm  phát triển  các quan hệ con



người tốt đẹp, coi đó là nguồn lực để tăng náng su ấ t và 
hiệu quả lao động.

Elton Mayo (1880- 1949), ngưòi Òxtrâylia. Tư tưởng 
quản lý của Mayo là kết quả của các cuộc nghiên cứu thực 
nghiệm về hành vi con ngưòi và môl quan hệ của họ với 
hoạt động quản lý. ô n g  đã nghiên cứu thực nghiệm ở 
phòng thử nghiệm nhóm lắp ráp. Kết quả của việc nghiên 
cứu này là đưa ra  một phương pháp quản lý hiệu quả hơn 
phương pháp kỳ luậ t và giám sát chặt chẽ. Kết quả này 
cũng cho thây rằng, việc tạo lập và duy trì mốì quan hệ tô't 
đẹp giữa các thành viên trong nhóm, giữa người quản lý • 
giám sát và người lao động là một nhân tố̂  quan trọng 
nhất để tăng năng suât lao động.

Đóng góp nổi bật của E. Mayo cho khoa học quản lý 
là chủ đề nhóm xã hội và việc xem xét hành vi của cá nhân 
t ro n g  mốì tá c  động  c ủ a  m ột n h ó m  nhâ 't  đ ịn h , t ro n g  đó sự 
hiểu biết về nhóm xã hội sẽ giúp cho các nhà quản lý nâng 
cao hiệu suất lao động.

Hạn chế của E. Mayo là các cuộc điều tra  đều dừng 
lại bên trong xí nghiệp mà không khám  phá nền tảng xà 
hội rộng lớn bên ngoài. Hơn nữa, tấ t cả các nghiên cứu đó 
đểu phục vụ lợi ích của Hội đồng quản trị. Thiếu sót của E. 
Mayo là đã bò qua lý thuyết và để cao phương pháp thực 
nghiệm. Tuy vậy, các nghiên cửu của ông đã mỏ ra  “môn



học quan hệ con người’’, đánh dâ”u bước ngoặt trong lịch sử 
tư  tưởng quàn lý.

1.4.2.4. T huyế t tổ  chức tro n g  q u ả n  lý

Hai tác giả chủ yếu của thuyết tố chức là Max 
Weber và Chester Barnard.

Max Weber (1864- 1920) đề ra mô hình tổ chức để 
quản lý các doanh nghiệp lớn. Nhũng yếu tô" chủ yếu trong 
mô hình tổ chức là sự phân công lao động rõ ràng, sắp xếp 
vị tr í từng người trong tổ chức, quy định nội quy và thủ  
tục quấn lý, lựa chọn người một cách nghiêm ngặt cùng với 
chế độ lương, thưỏng, để bạt... hợp lý.

Chester Barnard (1886- 1961), sáng lập ra thuyết 
vể tổ chức, dựa trên  chủ nghĩa nhân đạo, mong muôn thúc 
đẩy sự phát triển toàn điện, hoàn hảo cá nhân và lý thuyết 
hệ thống. Quan niệm tổ chức như là một hệ thống của 
c.Barnard mang tính cách mạng, trong đó:

• Nó vạch ra  mối liên hệ hữu cd giữa các bộ phận hợp 
thành với hệ thống và giữa hệ thôVig này với hệ thông khác.

- Coi trọng nguyên tắc “tính  trội” của hệ thông, theo 
đó một tổ  chức sẽ tạo ra  sức m ạnh lớn hơn của tổng sồ̂  các 
bộ phận của nó.

c. Banard cũng đă nghiên cứu, phân tích ba yếu tô' 
hỢp th à n h  của  m ột tổ  chức, đó là  sự  s ẵ n  sà n g  hợp tác , có



mục đích chung và có thông tin, đồng thời nghiên cứu 
những vấn đề khoa học quản lý trong tổ chức như ra  quyết 
định, lãnh đạo, đạo đức...

I.4.2.5. T h uyế t h à n h  vỉ tro n g  q u ả n  lý

Cũng như thuyết quan hệ con ngưòi trong quản lý, 
thuyết hành  vi vận dụng khoa học tâm  lý vào quản lý, 
nhưng nó quy những hiện tượng tâm  lý vào phản ứng của 
con ngưòi được biểu hiện ra  ngoài bằng hành vi, chú trọng 
tới môi quan hệ kích thích - phản ứng m à không cần tính 
đến các trạng thái ý thức và động cơ của con ngưòi.

Thuyết hành vi là một học thuyết tâm  lý học tư  sản 
hiện đại gắn liền với chủ nghĩa thực dụng và chủ nghĩa 
thực chứng, do G.B.Wattson (1875* 1958) đề xưỏng vào 
năm  1913 tạ i trưòng Đại học Chicago. Từ những nám 
1950, thuyết này đã phát triển  thành  Trường phái hành vi 
trong quản lý, với đại diện tiêu biểu là Heberb Simon, ông 
đ ã  có n h iề u  công t r ìn h  vê' k h o a  học q u ả n  lý đưỢc x u ấ t  b ản  
thành  sách như Q uản  lý công  cộng  (đồng tác giả 1960), 
Các m ô h ỉn h  k h á m  p h á  (1977), Các m ô h ìn h  v ề  hỢp lý 
có g ỉớ ỉ h ạ n  (1982), L è p h ả i  tro n g  các công  việc  của  
con người (1983)... Đặc biệt, cuốn  H oa t đ ô n g  q u ả n  lý 
(1947) đã làm  ông nổi tiếng.

Nội dung thuyết hành vi của Simon chủ yếu là lý 
thuyết lựa chọn và ra  quyết định, trong đó nhân  mạnh



quyết định hơn là hành động, ô n g  chia quyết định trong 
một tổ chức thành hai nhóm: những quyết định về mục 
tiêu  cuối cùng của tổ chức và nhũng quyết định liên quan 
tối việc thực hiện các mục tiêu. Sự hỢp nhất hai loại quyết 
định này là trọng tâm của công việc quản lý. Simon đã đi 
sâu  vào phân tích cơ sở khoa học của việc ra  quyết định và 
thực hiện quyết định cả về m ặt kỹ th u ậ t - công nghệ 
(thông tin) và cả về m ặt tâm  lý, tinh thần.

Một tác già khác của thuyết hành vi là Douglas Mc. 
Gregor (1906- 1964). ô n g  là một nhà nghiên cứu khoa học 
nhân văn, luôn quan tâm  và đặt tình thương vô hạn đôi 
với cuộc sôVig tô't đẹp của con người, tin  tưởng khả năng 
sáng tạo của con người. Thuyết hành vi nổi tiếng của 
Grego là thuyết X và thuyết Y.

- Thuyết X cho rằng, một người bình thường có mốì 
ác cảm vối cồng việc và sẽ tìm  mọi cách lẩn tránh nó, do đó 
phải ép buộc, điều khiển, hướng dẫn và đe dọa bằng các 
hình phạt, buộc họ phải hết sức cố gắng để đạt được những 
mục tiêu của tổ chức. Thuyết X tán  thành cách tiếp cận 
nghiêm khắc và ủng hộ cách quản lý bằng lãnh đạo và 
kiểm tra.

- Thuyết Y. Mặc dầu đưa ra  giả thuyết X nhưng 
Grego cho rằng, bản chất vốh có của con ngưòi không phải 
là  lưòi n h á c  v à  k h ô n g  th ể  t in  cậy  được m à  họ t iềm  ẩ n



những khả năng râ't lốn để tự  phát triển  và sáng tạo. Do 
đó, Grego đưa ra  quan niệm nhân  bản và lạc quan về hành 
vi chung của ngưòi lao động, từ  đó quản lý thông qua tự  
giác và tự  chủ, sử dụng biện pháp tự  chủ thay  cho lành 
đạo và điểu khiển bằng kỷ lu ậ t như thuyết X. Thuyết Y 
cho rằng, chỉ khi quan tâm  đến m ặt nhân văn của xí 
nghiệp, mọi người mối co" gắng đ ạ t được được kết quả.

Đưa ra  thuyết X và thuyết Y, Grego đã xem xét 
hành  vi con ngưòi một cách toàn diện, đi từ  cái riêng đến 
cái chung, từ  bắt buộc đến tự  giác. Trong đó, điều quan 
tám  của ông là thuyết Y và áp dụng nó trong quản lý 
doanh nghiệp, quản lý xã hội.

I.4 .2 .6 . T rư ờ n g  p h á i  đ ịn h  lư ợ ng  v ề  q u ả n  lý

Sau chiến tran h  thê  giới thứ  hai, nhân loại bước 
sang ngưỡng cửa của cuộc cách mạng khoa học và công 
nghệ hiện đại, với sự ra  đòi của môn điểu khiển học do 
W iner sáng lập, sự p h á t triển  của máy tính  điện tử và tin 
học cùng với việc vận dụng toán học, các học thuyết về hệ 
thống và thông tin  vào quản lý. Sự phát triển của khoa học
- công nghệ làm khoa học quản  lý vừa có cơ sỏ lý thuyết 
vửng chắc, vừa có cơ sd kỷ th ụ â t hiện đại như máy tính 
điện tử  và phương tiện  thông tin  hiện đại và cũng dẫn tới 
sự ra  đòi của trưòng phái định luợng vê' quản lý. Trường 
phái này gồm một sô' các lý thuyết về quản lý: lý thuyết



định liíỢng về quán lý. lý thuyết hệ thông, lý thuyết 
nghiên cứu tác nghiệp hay “vận trù  học”. Trường phái 
định lưựng được xây dựng trên  nhận  thức cơ bản rằng; 
quán lý là ra quyết định và muốn quản lý hiệu quả, các 
quyết định phải đúng đắn và chính xác. Để có th ể  làm 
đưỢc cỉiếu đó, nhà quản lý phải có quan điểm hệ thông khi 
xem xét sự việc, thu  th ập  và xử lý thông tin , phải sử dụng 
các mô hình toán trong việc ra  quyết định quản lý.

Trường phái định lượng về quản lý quan tâm  đến 
các yếu tô’ kinh tế  và kỹ th u ậ t trong quản lý hơn là các yếu 
tô' kinh tế  xã hội, và nhân  m ạnh đến các phương pháp 
khoa học trong việc giải quyết các vấn đề quản lý, đặc biệt 
là lượng hoá các yếu tô" liên quan đến việc ra  quyết định 
quản lý bằng cách áp dụng phương pháp toán học và thông 
kê. Có thể tóm tắ t nội dung cơ bản của trường phái này 
như sau:

- Vận dụng Lý thuyế t hệ thống vào quản lý (sẽ giới 
thiệu kỹ ỏ chương 2).

■ Sử dụng các mô h ình  toán học, mô h ình  thông kê 
để giải quyết các bài toán  quản lý:

+ Lý thuyết trò chơi, áp dụng cho việc dự tính  thòi 
gian và giá cả.

+ Lý thuyết dự trữ , áp dụng vào lĩnh vực quản lý dự 
trữ  và tính toán khối lượng dự trữ  một cách kinh tế.



+ Lý thuyết xác suất, được áp dụng trong nhiều lĩnh 
vực quản lý.

+ Lý thuyết xếp hàng, áp dụng vào lĩnh vực quản lý 
dự trữ, quản lý giao thông, hệ thống trực điện thoại...

+ Lý thuyết chọn mẫu, áp dụng vào việc kiểm tra  
chất lượng, quan sá t người tiêu  dùng và ưu tiên sản  phẩm 
trong nghiên cứu và tiếp thị.

+ Lý thuyết mô phỏng, áp dụng vào việc đánh giá độ 
tin  cậy của hệ thống, kế hoạch hoá lợi nhuận...

+ Lý thuyết thông kê, áp dụng vào việc ước lượng 
các thông sô" trong những mô h ình  xác suất.

+ v.v...

- Sử dụng máy tính  làm công cụ trong quản lý.

• Lý thuyết quyết định áp dụng cho việc xác định 
mục tiêu của doanh nghiệp, đánh giá những xung đột và 
tác động qua lại của các nhóm, dự tính  khả năng hoàn 
thành nhiệm vụ, phân tích tổ  chức.

I.4.2.7. Các trư ờ n g  p h á i  q u ả n  lý v ĩ  mô

Các học thuyết và trưòng phái quản lý đã nêu trên 
đây chủ yếu nghiên cứu quản lý xí nghiệp, quản lý sản 
x u ấ t  • k in h  doan h , tá c  động  v ào  con người lao động  tro n g  
các xí nghiệp. Các học thuyết theo trường phái quản lý vĩ



mô có phạm vi nghiên cứu rộng hơn, trong đó phải kể đến 
vấn đê quản lý nhà nước vể kinh tế, về môì quan hệ giữa 
N hà nước với thị trường. Đó là các học thuyết kinh tế  mà 
chúng ta  có thể khai thác phục vụ cho khoa học quản lý như:

- Học thuyết k inh  tế  cổ điển, đại diện là Adam 
Sm ith (1723-1790), đã đưa ra  thuyết “6 à «  tay  vô h ìn h ’’ 
và nguyên lý “n h à  nư ớc k h ô n g  can  th iêp  vào hoat 
đ ộ n g  c ủ a  n ền  k in h  tế*\

■ Học thuyết John M aynard Keynes (1883-1946) chủ 
trướng nhà  nước can th iệp  vào nền kinh tế  cả ỏ tầm  vĩ mô 
và vi mô.

• Học thuyết k inh  t ế  hỗn hỢp do Paul Sammuelson 
chủ xướng, chủ trương kết hỢp bàn tay vô hình (cơ chế thị 
trưòng) với bàn tay hữu h ình  (quản lý N hà nước).

1.4.3. T ư  tư ở n g  q u ả n  lý  c ủ a  x ã  h ộ i đư ơ ng  đ ạ i (từ  1960 
đ ế n  nay)

Trên cơ sở kế thừa các tư  tưởng quản lý trưốc đây, các 
học thuyết quản lý trong xâ hội đương đại phát triển trong 
những điều kiện mới của cuộc cách mạng khoa học • công 
nghệ hiện đại và cách mạng xă hội, vừa mang tm h văn hoá, 
tính nhân đạo, vừa mang tính  hiện đại. Trong các trưòng 
p h á i  q u ả n  lý  của  x ã  hộ i đ ư ơ n g  đại, 2 t rư ò n g  p h á i  q u a n  trọ n g  
và có ảnh hưỏng lón nhất là: “C ác th u yế t ván  hoá quản  
lý ” và ''Thuyết q u ả n  lý  tổ n g  hỢp và  th ic h  n g h i”



1.4.3.1. C ác th u y ế t  v ă n  h o á  q u ả n  lý

Từ những năm  70 của th ế  kỷ XX, ở một sô' nước 
phương đông như N hật Bản, Hàn Quốc, Singapore xuất 
hịên các lý thuyết quản lý riêng của mình, trong đó tiêu 
biểu là: Thuyết z  và những kỷ th u ậ t quản lý N hật Bảti 
của William Ouchi và Lý t h u y ế t  Kaizen - c h ìa  k h o á  của sự 
thành  công về quản lý ở N hật Bản của M assaakiimai.

o. Thuyết z  và những kỹ thuậ t quản lý của N hật Bản  
của W iilliam  Ouchi

w . Ouchi đã đưa ra  thuyết z  để trả  lòi cho thuyết X 
và thuyết Y của Gregor, ô n g  cho rằng trên thực tế, một 
cách tự  nhiên, không có con ngưòi nào thuộc dạng X và Y. 
Ouchi không đi sâu  nghiên cứu bản châ't con ngưòi mà 
quan tâm  đến th á i độ lao động của con ngưòi và cho rằng 
thá i độ đó phụ thuộc vào cách họ được đối xử trên  thực tế. 
Xuất phát từ  truyền  thốhg văn hoá và tập  quán N hật Bản, 
thuyết z  cho rằng  cần thay  đổi mô hình quản lý doanh 
nghiệp dựa trên  m ộ t n ề n  văn h o á  Kiểu z  cho cho môi 
trưòng bên trong của doanh nghiệp vối những nội dung cô't 
lõi sau:

• Chủ trương duy tr ì  việc làm  suốt đòi cho công nhân, 
xây dựng lòng tru n g  thành  của thợ đốì với chủ, trách 
nhiệm  cùa cả hai bên đối với nhau để cùng phân đấu đạt 
mục tiêu chung.



- Tập hợp tấ t cả mọi thành  viên trong doanh nghiệp 
thành một gia đinh, một cộng đồng sinh tồn có liên hệ 
khàng khít với nhau về tổ chức,

- Trong doanh nghiệp theo thuyết z, không có sự áp 
đặt từ  trên xuông, các nhân  viên tự  xử sự cho phù hỢp với 
từng tình huòng. Mọi ngưòi được tham  ra  vào việc ra 
quyết định chung.

- Thuyết z cho rằng  việc ra  quyết định tập  th ể  hiệu 
quả hơn quyết định của cá nhân  vì tập  thể  có nhiều kinh 
nghiệm hơn cá nhân.

Từ đó Ouchi đưa ra  sự so sánh giữa doanh nghiệp 
N hật Bản và doanh nghiệp phương Tây như sau:

D o an h  n g h iệ p  N h ậ t B ản  
(k iêu  Z)

D o a n h  n g h iệ p  
p h ư ơ n g  T ây

• Làm việc suô”t đòi

■ Đ ánh giá và đề bạt chậm

• Công nhân đa năng

■ Cơ chế kiểm tra  gián tiếp

• Quyết định và trách nhiệm 
tập thể

• Quyền lợi toàn cục

- Làm việc trong từng thòi 
gian

• Đ ánh giá và đề bạt nhanh

- Công nhân  chuyên môn hoá

- Cđ chế kiểm tra  trực tiếp

- Quyết định và trách  nhiệm 
cá nhân

• Quyển lợi riêng có giới hạn



Nhìn chung, lý thuyết z hướng nhân viên chú trọng 
vào tập  thể  và sự hợp tác để nâng cao hiệu quả hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp trên  cd sỏ quan tâm  đến đòi 
sông của nhân  viên. Tuy nhiên, lý thuyết z cũng có những 
hạn chế, vì vậy không th ể  áp dụng cho tấ t cả các doanh 
nghiệp và tổ  chức nói chung.

b. L ý thuyết Kaizen  - chia khoá sự thành công trong 
quản lý ở N hậ t Bản của M assaakiimai

M assaakiim ai, tác giả của ìý thuyết này là Chủ 
tịch Công ty  Cambridge -  một hãng tư  vấn vê' quản lý 
thành  lập năm  1962. Lý thuyết Kaizen của ông được chia 
thành  7 chương, tóm lược như sau:

Kaizen trong tiếng N hật Bản là “cải tiến, cải 
th iện”. Tác giả M assaakiim ai, sau quá trình  nghiên cứu 
nhiều công ty  của N hật Bản và của Mỹ đã thấy rõ sự khác 
biệt giữa cách quản lý N hật Bản và cách quản lý của Mỹ. 
Ông nhận  thây, ỏ Mỹ sự thay  đổi diễn ra  một cách mạnh 
mẽ, nhà máy cũ được thay  th ế  hoàn toàn bằng một nhà 
máy mối, râ't tổh kém. Trong khi đó, tạ i N hật Bản, cồng 
việc được cải tiến từng  ngày thông qua những cải tiến nho 
nhỏ, cải tiến  từng bưốc (Kaizen). Ngưòi N hật thường tận 
dụng những tà i nguyên sẵn  có như nhân iực, vật tư, thiết 
bị m à không tốh kém tiển  của. Tuy nhiên, trong trường 
hợp cần th iế t họ sẵn  sàng đầu tư  lớn cho việc cải tiến.



Kaizen chú trọng tói quá trình  thực hiện công việc, cải tiến 
quá trình  thực hiện để có kết quả tôt hơn. Hơn nữa, 
Kaizen hướng về con người và những nỗ lực của con người, 
nhấn m ạnh đến vai trò của người quản lý trong việc ủng 
hộ và khuyến khích các nỗ lực của công nhân  để cải tiến 
quy trình  làm việc.

Một doanh nghiệp áp dụng Kaizen thường chú trọng
đến:

1) Kỷ luật;

2) Quản lý thời gian;

3) Phát triển  tay nghề;

4) Tham gia các hoạt động trong công ty;

5) Tinh thần  lao động;

6) Sự cảm thông.

Tóm lại: Lý thuyết Kaizen hướng về công nghệ phù 
hỢp, do đó luồn phải cải tiến, đào tạo lại con người để phù 
hợp vối công nghệ. Lý thuyết Kaizen đề cao chiến lược con 
người, tuy  nhiên nó vẫn hướng vể công nghệ mối để không 
ngừng đổi mới các th ế  hệ sản  phẩm .

I.4.3.2. Thuyết quản lý tổng hợp và thích nghi

Từ cuối những năm  1970, sự phát triển  nhanh 
chóng của của cuộc cách m ạng khoa học và công nghệ hiện



đại trên thê giới, đặc biệt là trong lình vực công nghệ 
thông tin và viễn thông đã mở ra một xă hội “hậu công 
nghiệp” gọi là xã hội thông tin. Từ đó bắt đầu xuất hiện 
những thuyết quản lý mới, trong đó nổi bật !à Thuyết 
Tổng hợp và thích nghi của P e te r Drucker (người Anh) vói 
nhiều công trình  nghiên cứu nổi tiếng như: "Thực hành  
quản lý", “Các giới hạn của xã hội mới” và đặc biệt là cuôn 
"Quản lý trong thời đại bão táp

Thực châ't của thuyết này là sự tổng hỢp các quan 
điểm của những nhà tư  tưởng trước đáy vận dụng vào bối 
cảnh mới để hình thành một học thuyết quản lý riêng cho 
xã hội thông tin. Theo thuyết này, quản lý bao gồm: Quân 
ý một doanh nghiệp; quản lý các nhà quản lý; quản lý 

công nhân và công việc.

a. Quản lý một doanh nghiệp

Quản lý một doanh nghiệp là tập trung vào nhiệm 
vụ kinh doanh vối hai chức năng chủ yếu là m arketing và 
cải tiến (hoặc phát triển). M arketing là tìm  cách thông qua 
các hoạt động nghiên cứu thị trưòng và phát triển sản 
xuất đế cung cấp hàng hoá vối giá cả mà khách hàng chấp 
nhận. Cải tiến là làm cho các hàng hoá dịch vụ ngày càng 
tốt hdn, rẻ hơn hay tạo ra nhũng nhu cầu mới trong tương 
lai.

6. Quản lý các nhà quản lý



Điếm xuất phát của vâ'n để này là quan điếm coi các 
nhà quán ]ý là Iiguồn lực cơ bản và quý giá nhất trong các 
tổ chức kinh doanh. Vì vậy, trong quản lý phíìi quan tâm 
đến việc xây dựng và phát triển  đội ngũ các nhà quản lý 
bằng việc quan tâm đến việc động viên, khuyên khích cả 
vê' vật chất và tinh thần , đồng thòi tạo cho họ cơ hội phát 
huy tài năng để thành đạt trong sự nghiệp.

c. Quản lỹ cõng nhân  L>à công việc

Drucker nhân m ạnh yếu tố  con người và sự cần 
th iế t phải tôn trọng và phát huy tiếm năng con ngưòi. 
Theo ông, trong cóng việc cần đật cá nhân ngưòi công 
nhân trong quan hệ với nhóm lao động, tạo sự ăn ý với 
nhau để cùng đạt tới mục đích chung.

Thuyết tổng hỢp và thích nghi cũng nghiên cứu khá 
sâu vấn để ra  quyết định và khẳng định “quản lý là một 
quá trình  ra  quyết định”. Trong đó, quan trọng nhất là 
đưa ra  các quyết định chiến Iược - quyết định đường lối 
phát triển  chủ yếu của tổ  chức trong một thời gian dài.

Thuyết tổng hợp và th ích nghi trong quản lý ra  đòi 
nhằm thích ứng vối xu th ế  toàn  cầu hoá, với các vấn đề cd 
bản cần tập trung  giải quyết là:

Thứ nhất, Quản lý sự thích nghi vói lạm phát.

Thứ hai, Duy tr ì khả năng thanh  toán và sức mạnh 
tài chính.



Thứ ba, Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 
dựa vào tiến bộ của công nghệ và quản lý. Đây là nhiệm  vụ 
chủ yếu của các nhà quản lý.

Thứ tư, Chú trọng hiệu quả của lao động tr í óc. 
Trong nền sản xuâ't hiện đại, nhân  tố̂  quyết định là con 
người với kiến thức và kỹ năng chứ không phải là máy 
móc.

Tóm lại, quản lý theo Thuyết tổng hợp và thích nghi 
là chính sách quản lý hướng về tương lai bằng cách phát 
triển tri thức và trách nhiệm của con người.

1.4.4. T ư  tư ở n g  q u ả n  lý c ủ a  c ác  n h à  k in h  đ iể n  c ủ a  
c h ủ  n g h ĩa  M ác - Lê N in

Chủ nghĩa Mác - Lênin phát triển  trên cd sở phân 
tích mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư  bản và dự đoán sự 
diệt vong tấ t yếu của chủ nghĩa tư  bản và thay thê bằng 
một chê độ xã hội mới, chủ nghĩa cộng sản và giai đoạn 
đầu của nó là chủ nghĩa xà hội vói một hệ thốhg tể  chức và 
quản lý kinh tế  ■ xã hội khác cơ bản về  nguyên tắc. Các 
nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin không để lại 
những tác phẩm chuyên nghiên cứu về quản lý, nhưng qua 
tác phẩm về kinh tế  và chính trị - xã hội của các ông, 
chúng ta cũng có thể rú t ra  được những tư  tưởng quản lý.



Trorif? tấ t cả các tác phẩm của mình, c . Mác đã tập 
trung  phân tích ba môi quan hệ cơ bản của phương thức 
sản  xuất tư  bản chủ nghĩa, đó là quan hệ trao đổi hàng 
hoá, quan hệ lăm thuê và các hình thức tổ chức lao động 
của chủ nghĩa tư  bản. c . Mác đã kết hợp chặt chẽ mối 
quan hệ giữa kinh tế  vói chính trị, xã hội, trong đó ẩn dấu 
các quan hệ quản lý. Tuy nhiên, có những tác phẩm, có 
những chương, ông đã đề cập một cách trực tiếp đến lý 
luận  quản lý. Trong bộ T ư  bàn , c. Mác đã phân tích sự 
chỉ huy của tư  bản là cần th iế t khách quan và là điều kiện 
thực sự của sản xuất có sự hợp tác với quy mô tương đôl 
ớn, giông như vai trò của nhạc trưởng trong dàn nhạc. 

C.Mác đã phân tích tín h  chất hai m ặt của quản lý sản 
xuất, đó là chức năng sản  xuất và chức năng thõhg trị giai 
cấp. c. Mác cũng đã phân  tích quá trình  phân công lao 
động trong quản lý dưối chế độ tư  bản, lúc đầu nhà tư  bản 
trực tiếp giám sát, điều hành  sản xuất, khi tư bản đạt đến 
một đại lượng nhất định th ì nó bàn giao cồng việc quản lý 
cho sĩ quan và hạ sĩ quan công nghiệp, là những ngưòi 
quản lý chuyên nghiệp, nhân  danh nhà tư  bản để chỉ huy 
quá trình  lao động. Như vậy, lao động quản lý đã trở 
thành  một nghề chuyên môn và là lao động làm thuê cho 
tư  bản. Sang Quyển III, Bộ T ư  bản, tập 3, chường XXIII, 
c. Mác đã phân tích và để cao vai trò của giám sát và điểu 
khiển (quản lý) trong các quá trình  sản xuất kết hỢp có



tính xã hội, phân tích rõ hơn và sâu hơn tính chất hai m ặt 
của lao động quản lý là lao động sản xuâ't và lao động phục 
vụ chê độ bóc lột của giai cấp tư  bản và do đó chính đội 
ngũ lao động quản lý cũng là đổi tượng bị bóc lột của chế 
độ tư  bản.

Fredrick Engels (1820-1895), ngưòi thầy  vì đại của 
giai câ"p vô sản, người bạn chiến đấu gần nhất của Mác. 
Cùng với c. Mác, F. Engels đã xây dựng lý luận chủ nghĩa 
cộng sản khoa học và đấu tranh  cho sự nghiệp giải phóng 
giai cap công nhân. Không những là nhà cách mạng vĩ đại, 
F. Engels còn là nhà triế t học, nhà kinh tế  học, nhà sử học, 
nhà chuyên môn về khoa học tự nhiên và khoa học quân 
sự, nhà văn, nhà ngôn ngữ học. Vê' m ật quản lý, F. Engels 
đã nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm của R. Owen vể xây 
dựng chủ nghĩa xã hội không tưởng để xây dựng chủ nghĩa 
xã hội khoa học theo quan điểm duy vật lịch sử. Từ những 
kết quả nghiên cứu khảo sát thực tế  và nghiên cứu lý 
luận, F. Engels đã đóng góp vào kho tàng tư  tưởng quản 
lý, từ  nghiên cứu quản lý một chu kỳ sản xuâ't và tài chính 
đến vai trò quản lý của Nhà nước trong xã hội tương lai. 
F.Engels đã phân tích tính tấ t yếu khách quan của quyền 
uy trong tự nhiên, trong kỹ th u ậ t và trong xã hội, ông viết: 
“Như thế, chúng ta  vừa thấy đưỢc rằng một mặt, một 
quyền uy nhất định, không kể quyền uy đó đã được tạo 
bằng cách nào, và m ặt khác, một sự phục tùng  nha't định



đéu là nliửng điều mà trong bất cứ một tổ chức xã hội nào, 
cùng đều do những điều kiện vật chất trong đó tiến hành 
san xuất và lưu thông sán phẩm, làm cho trỏ thành tấ t 
y tu  đôl với chúng ta”. Phải chàng đó là một nguyên tắc cơ 
ban của quán lý.

V.I.Lênin (1870-1824), ngưòi kế tục sự nghiệp của 
C.Mác và F.Angels, lãnh  tụ  thiên tà i của giai cấp vô sản 
và nhân  dân lao động toàn th ế  giối, người sáng lập Đảng 
Cộng sản  Liên Xô và N hà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên 
trong lịch sử loài ngưòi, sáng lập ra  Quôc tế  Cộng sản, là 
một nhà khoa học. Công hiến vĩ đại của V.I.Lênin là ỏ chỗ 
ông đã nghiên cứu một cách sáng tạo học thuyết Mácxít áp 
dụng cho nhũng điều kiện lịch sử mối, đã cụ thể hoá nó 
dựa trên  kinh nghiệm của cách mạng Nga và phong trào 
cách mạng th ế  giới sau  khi C.Mác và F.Angels qua đòi. 
V.I.Lênin còn là một nhà lý luận  và nhà tổ chức thực tiễn 
về quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Sau cách mạng Tháng 
Mười Nga (1917) ông đề xuâ't luận điểm nổi tiếng, coi 
nhiệm vụ tổ chức quản lý là nhiệm vụ chủ yếu và trung 
tâm của giai cấp công nhân  và nhân dân lao động, òng  
viết: “Ngày nay, nhiệm vụ quản lý đã trở thành nhiệm vụ 
chủ yếu và trung tâm . Chúng ta, Đảng bôn - sê - vích, 
chúng ta đã thuyết phục được nưốc Nga. Chúng ta  đã 
giành được nước Nga từ  trong tay  bọn nhà giầu để giao lại 
cho những n ^ ò i  nghèo, từ  trong tay bọn bóc lột để giao lại



cho những ngưòi lao động. Bây giờ, chúng ta phải quản lý 
nước Nga”.

V.I.Lênin cho rằng, quản lý là gấn liền với nhiệm  vụ 
chính trị, nhưng “nhiệm vụ quản lý Nhà nước trước hết và 
trên hết được quy lại thành  nhiệm vụ thuần  tuý kinh tế”. 
V.I.Lênin còn phân tích tính chất khó khăn, phức tạp  của 
quản lý trong thòi kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, song lại 
là nhiệm vụ cao cả nhâ't, lý thú  nhâ't vì là điều kiện để xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội, và đề ra  yêu cầu phải 
học tập quản lý, kể cả học tập những nhà tổ chức lớn nhâ't 
của chủ nghĩa tư  bản. V.I.Lênin cũng đưa ra  các nguyCn 
tắc quản lý xã hội chủ nghĩa về mốì quan hệ giữa kinh tế  
và chính trị, về văn hoá và đạo đức xã hội chủ nghĩa... có ý 
nghĩa lớn đồi với công tác quản lý trong xã hội mới. Náiu 
1921, Lênin chủ trương chuyển từ  Chủ nghĩa cộng sản  thòi 
chiến sang Chính sách kinh t ế  mới (NEP), đánh đâu một 
bưóc ngoặt trong tư  duy vể kinh tế, chính trị và quản lý 
phù hợp vối điều kiện kinh tế  - xă hội của nưốc Nga lúc 
bấy giò.

Ngoài các nhà kinh điển và sáng lập chủ nghĩa Mác- 
Lê nin, ở Liên Xô (cũ) trong nhũng năm đầu sau Cách 
mạng Tháng Mưòi còn có những nhà khoa học chuyên 
nghiên cứu vể quản lý. Đó là P.M.Kécgienxép (1881-1940), 
chuyên nghiên cứu quản lý và A.K.Gatchép (1882-1942),



chuyên nghiên cứu về tổ chức lao động một cách khoa học. 
Lý luận về quản lý nền kinh tế  xã hội chủ nghĩa được các 
nhà khoa học, các nhà lý luận  của các nước xã hội chủ 
nghĩa nghiên cứu và phát triển  mạnh từ  sau chiến tranh 
thê giới II tới những nám  cuôì của thập  kỷ 70 th ế  kỷ XX. 
Sang thập kỷ 80 của th ế  kỷ XX, nển kinh tế  và xã hội của 
các nước xà hội chủ nghĩa rơi vào khó khăn và khùng 
hoảng do những nguyên nhân  khách quan và chủ quan. 
Hệ thông xã hội chủ nghĩa ở Liên xô và Đông Âu tan  vỡ và 
các nưóc này phải chuyển sang con đưòng kinh tê thị 
trường theo chủ nghĩa tư  bản. Một sô” nưốc xâ hội chủ 
nghĩa như Trung Quốc, Việt Nam vẫn kiên trì mục tiêu xã 
hội chủ nghĩa nhưng đã đổi mói tư  duy kinh tê và chính 
trị, chủ trương phát triển  nền kinh tế  hàng hoá nhiều 
thành phần vận động theo cơ chế thị trường nhưng vẫn 
theo định hưống xã hội chủ nghĩa. Đây là một khám phá, 
tìm  tòi theo một con đường hoàn toàn mới cả về lý luận và 
thực tiễn và hiện vẫn đang được triển  khai vối những 
thành tựu bước đầu nhưng còn nhiều khó khăn, thách 
thức.



CÂU H Ỏ I Ỏ N  TẬP

1. Vai trò của quản lý đôì với sự tồn tạ i và phát 
triển của một tổ chức? Những nhân tô’ làm tăng vai trò 
quản lý trong quá trình  phát triển  kinh tế  - xã hội và hội 
nhập kinh tế  quốc tế  ở Việt Nam hiện nay?

2. Khái niệm quản lý xét theo quan điểm hệ thông 
và điều khiển học? Cho ví dụ thực tế  để minh họa.

•  •  •  4

3. Vì sao nói quản lý vừa là một khoa học, một nghệ 

thuậ t đồng thòi là một nghề? Ý nghĩa của điều này đôl với 
việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý?

4. Vì sao phải nghiên cứu quản lý tổ chức theo 
những phướng diện khác nhau? Cho ví dụ minh hoạ.

5. Vai trò của mục tiêu  quản lý? Tại sao nói quản lý 
theo mục tiêu là một phương thức quản lý hiệu quả?
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VẬN DỤNG LỶ THUYẾT ■ • 
HỆ THỐNG TRONG Q ưẢN  LÝ

Quản lý các tổ chức (nền kinh tế  quốc dân, doanh 
nghiệp...) thực chất là quá trình  điều khiển những hệ 
thông động và phức tạp  để đạt được nhũng mục tiêu đã 
định. Vì vậy, để quản lý có hiệu quả cao cần phải vận dụng 
Lý thuyết hệ thông vào quản  lý các tổ chức.

Lý thuyết hệ thống ra  đòi vào cuối nhũng năm 1970 
của th ế  kỷ XX và đã nhanh  chóng trở thành  một cồng cụ 
quý giá cho các nhà nghiên cứu và quản lý tổ chức. Trong 
chương này sẽ trình  bày những vấn đề cơ bản nhất của Lý 
thuyết hệ thông nhằm  xây dựng phưdng pháp luận vận 
dụng Lý thuyết hệ thông vào quản lý, tạo cơ sỏ để nghiên 
cứu sâu hơn, đầy đủ hơn khi cần thiết.

2.1. HỆ THỐNG VÀ LÝ THUYẾT HỆ THỐNG

2.1.1. Hệ th ô n g

Hệ thống là tập hạp các phần  từ có quan hệ 
chật chẽ với nhaiÍỊ tác động qua lại nhau theo một



quy luật nào đó đ ề  tqo thành một chỉnh thể, từ  đó 
làm  xuất hiện nhửng thuôc tinh mới gọi là *Hinh 
trồv* của hệ thống mà từng phần  tủ  riêng lẻ không  
có, đảm bảo thực hiện những chức năng nhấ t định.

Vối khái niệm trên, căn cứ để xác định một hệ thông
sẽ ỉà:

- Có nhiểu phần tử  hỢp thành. Những phần tử  đó có 
quan hệ chặt chẽ vối nhau, tác động ảnh hưởng đến nhau 
một cách có quy luật.

- B ất kỳ một sự thay  đổi nào về lượng cũng như  về 
chất của một phần tử  đểu có thể  làm ảnh hưởng đến các 
phần tử  khác của hệ thông và bản  thân  hệ thốhg đó, ngược 
lại mọi thay đổi về lượng cũng như về chất của hệ thông 
đểu có thể  làm  ảnh hưỏng đến các phần tử  của hệ thống.

• Các phần tử  đó phải hỢp thành  một th ể  thông 
nhâ't, có đưỢc các tính chất ưu việt hơn hẳn m à từng phần 
tử  khi tồn tạ i riêng lẻ không có hoặc là có nhưng không 
đáng kể gọi là “tính  trồi” của hệ thốhg nhằm  thực hiện 
được những chức năng hay mục tiêu nhất định.

Như vậy, các tổ chức đều là hệ thống vì bao gồm các 
phần tử  là những con người liên kết với nhau  để tạo nên 
sức mạnh chung nhằm  đạt được những mục đích nhâ't 
định.
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2.1.2. Lý th u y ế t  hệ th ô n g

Lý thuyết hệ thống là một khoa học mang tính tổng 
hợp, sử dụng kết quả nghiên cứu của rấ t nhiều ngành 
khoa học như sinh học, logic học, toán học, tin  học, kinh tế  
học v.v. nhằm nghiên cứu các quy luật về sự ra  đòi, hoạt 
động và biến đổi của các hệ thống để quản lý các hệ thống.

2.1.3. Q u an  đ iểm  to à n  th ể

Quan điểm toàn th ể  là quan điểm nghiên cứu của lý 
thuyết hệ thống. Quan điểm này đòi hỏi khi nghiên cứu 
các sự vật và hiện tượng phải thây được:

а. Vật chất là cái có trước, tinh thần là cái có sau

Điều này là đặc b iệt quan trọng đôi vổi quản lý các 
tổ  chức. Để tồn tại, con ngưòi trưốc tiên phải được bảo đảm 
những yếu tố̂  vật chết n h ấ t định như ăn, mặc, ndi ở và 
quyền sỏ hữu cá nhân... Khi những nhu cầu vật chất đã 
đưỢc thỏa m ãn tới một mức độ nhất định th ì ỏ con người 
những nhu cầu tinh th ần  như được công nhận, được tôn 
trọng, được tự  khẳng đ ịnh ... sẽ phát triển  rấ t mạnh mẽ. 
Các nhà quản lý thành  công là nhũng biết kết hỢp hai yếu 
tố  vật chất và tinh  th ần  một cách có hiệu quả.

б. Các sự  vật luôn tồn tại trong môì liên hệ qua lại 
với nhau, có tác động chi phối khống chếlẫĩị nhau



Các bộ phận, các phần tử  tạo nên hệ thống liên hệ 
vói nhau bằng vô vàn mốì liên hệ khác nhau, trực tiếp 
hoặc gián tiếp. Chính những mốl liên hệ này làm cho sự 
thay đổi trong một bộ phận có thể  gây nên sự thay đổi ỏ 
các bộ phận khác và cả hệ thốhg.

Một hệ thông, đặc biệt là tổ chức không thể  tồn tại 
hoàn toàn độc lập. Nó luôn tồn tạ i trong môi trường- Môi 
tnlờng tác động lên tổ  chức và ngược lại, tổ  chức cũng tác 
động lên môi trưòng, góp phần thay  đổi môi trưòng. Điều 
đó đòi hỏi phải xem xét tổ chức trong tổng thể  các yếu tô" 
tác động lên nó, tức là trong mồi trường.

Trong các môi quan hệ giữa các sự vật và hiện 
tượng, nhà quản lý cần đặc biệt chú ý đến mốì quan hệ 
nhân  quả - “nhân nào quả nấy”. Quy luậ t này đòi hỏi các 
nhà quản lý khi giải quyết vấn đề phải tìm  cách hiểu đưỢc 
nguyên nhân của vấn đề. Đồng thòi, trưốc khi ra  quyết 
định nhà quản lý đã phải lưòng trước được những hậu quả 
có thể của quyết định trong tương lai.

c. Các sự  vật không ngừng biến đổi

Ngày nay chúng ta  đều đã coi sự thay  đổi như là 
một quy luật hiển nhiên. Mọi con ngưòi, tổ chức và cả thế 
giới đều sinh ra, vận động và biến đổi không ngừng. 
Nhiệm vụ của các nhà quản lý là tìm  hiểu logic của nhũng



sự thay đổi, hiểu được và quàn lý đưỢc nhưng sự thay đối 
đó ỏ những cấp độ khác nhau.

d. Động ỉực chủ yếu quyết định sự  phá t triển của hệ 
thông nằm trong hệ thống

Trong thê  giới của xu hướng liên kết, hội nhập và 
toàn cầu hóa, môi trường có vai trò ngày càng quan trọng 
đối với các hệ thống. Tuy nhiên muốn sử dụng đưỢc những 
cơ hội do môi trưòng đem lặi, các nhà quản lý trước tiên 
phải phá t hiện và phát huy được th ế  mạnh của nội lực vì 
động lực chủ yếu quyết định sự phát triển  của mọi tổ chức 
(hệ thông) đều nằm ở bên trong tổ chức.

2.2. CÁC THÀNH PHẦN c ơ  BẢN CỦA HỆ THỐNG

2.2.1. P h ầ n  tử  c ủ a  h ệ  th ô n g

Phần tử  là tế  bào nhỏ nhất của hệ thống, mang  
tinh độc lập tương đối, thực hiện chức năng nhất 
định và không th ể  phân  chia thêm được nửa dưới 
giác độ hoat động của hệ thống.

Trong nền kinh tế  quốc dân, phần tử  chính là các 
đơn vị sản xuất - kinh doanh. Trong một doanh nghiệp, 
phần tử là những con ngưòi cùa doanh nghiệp đó. Vối cùng 
một đoỉ tượng nghiên cứu, khái niệm phần tài.icó thểelà. 
khác nhau tùy thuộc vào từng giác độ nghiên cứu khác 
nhau. Chẳng hạn  trong nền kinh tế  k ế  hoạch hoá, tập



trung trưỏc đây, phần tử  của nền kinh tế  quốc dân ỉà các 
xí nghiệp quốc doanh và các hợp tác xã. Hiện nay, trong 
nền kỉnh tế  hàng hoá nhiều thành  phần, phần tử  của nền 
kinh tế  quốc dân là các doanh nghiệp thuộc mọi thành  
phần kinh tế.

Để hiểu hệ thống, không những cần phải hiểu các 
phần tử  trong hệ thống mà còn phải hiểu các mổỉ liên hệ 
giữa chúng Ợiên hệ cd học, liên hệ năng ỉượng, liên hệ 
thông tin  V.V.).

2.2.2. M ôi trư ờ n g  c ủ a  h ệ  th ố n g

Môi tn íòng của hệ thống là tập hợp các yếu tố  không 
thuộc hệ thống nhưng lại có quan hệ tác động vối hệ thông 
(tác động ỉên hệ thống và chịu sự tác động của hệ thấng).

Không hệ thống nào có thể  hoàn toàn độc lập vổi 
môi trường. Để tồn tại, hệ thống phải thích nghi được vối 
môi trưòng và đáp úng được nhũng đòi của nó. Môi trường 
tạo cho hệ thống những cd hội và cà những thách thức. 
Chính vì vậy, hiểu và dự báo được xu th ế  biến động của 
môi trường là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của quản lý.

Hệ thống chỉ có thể  phát triển  nếu có một môi 
trường thuận  lợi. Điều này đòi hỏi các nhà quản ỉý tổ  chức 
phải dành nhiều thòi gian, công sức cho quan hệ đốì ngoại. 
Đồng thòi, Nhà nước cũng có trách nhiệm tạo ra  môi
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trưòng ổn định, thuận  lợi cho hoạt động của các tổ chức 
(môi trường kinh tế, chính trị, xă hội, luật pháp, công 
nghệ, đồì ngoại...)-

2.2.3. Đầu vào của hệ thòng

Đầu vào của hệ thống là các loại tác động có thể có 
từ  môi trường lên hệ thông và trở thành các nguồn lực của 
hệ thống.

Là hệ thống, các doanh nghiệp có nhũng đầu vào 
như: 1. Nguồn tà i chính, 2. Nguồn nhân lực, 3. Nguồn 
nguyên nhiên vật iiệu, 4. Công nghệ, 5. Thông tin  và thị 
trưòng, 6. Các mốl quan hệ đốì ngoại, 7. Tác động của Nhà 
nưâc, 8. Các cơ hội và thách thức, 9. Các tác động cản phá 
của các hệ thốhg khác v.v...

Nhiệm vụ của nhà quản lý doanh nghiệp là biến 
nhũng đầu vào có lợi thành các nguồn lực của doanh 
nghiệp và hạn chế đến mức thấp nhất những tác động bất 
lợi của môi trường (nhiễu) đến hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp.

2^.4. Đáu ra của hệ thông

Đầu ra  của hệ thống là các phản ứng trỗ lại của hệ 
thấng đốì với môi trưòng.

Sự tác động qua lại giữa hệ thấng và môi tnỉòng 
đưỢc biểu th ị bằng sơ đồ sau:



Sơ đổ 2.1: Sự tác động gỉừa hệ thống và môi 
trường

Là hệ thông, doanh nghiệp có các đầu ra  sau:

1) Những sản phẩm và dịch vụ cung ứng cho thị 
trường.

2) Giải quyết công ăn  việc làm, nâng cao trình  độ 
chuyên môn nghiệp vụ cho ngưòi lao động.

3) Đóng góp nguồn tà i chính cho xả hội.

4) Tạo nên những tác động lên môi trường sinh
thái...

2.2.5. Mục tiêu của hệ thông

Mục tiêu của hệ thông là trạng thái mong đdi, cần 
có và có thể  có của hệ thống sau  một thòi gian nhất định. 
Trạng thái này là cần có vì nó xuất phát từ  đòi hỏi cùa hệ



thông và của môi trưòng, là có thể có vì xuất phát từ 
nguồn lực và tiềm năng có thể huy động của hệ thông.

Không phải hệ thõng nào cũng có mục tiêu (hệ 
thống thời tiết, hệ thống vô sinh)... nhưng có mục tiêu lại 
là đặc trưng quan trọng nhất của các tổ chức. Chẳng hạn, 
một doanh nghiệp luôn có những mục tiêu như: lợi nhuận, 
thị trường và thị phần, phát triển  các nguồn lực, an toàn 
v.v...

Quản lý tồn tại là để xác định cho tổ chức {hệ thống) 
những mục tiêu đúng và dẫn dắt tổ chức đi tói mục tiêu 
một cách có hiệu quả.

Xét mcTi quan hệ của hệ thôVig với mồi trường thì 
mục tiêu  có hai loại:

1) Các đầu ra  cần có (gọi là mục tiêu ngoài).

2) Các đầu vào có thể  sử dụng và cấu trúc bên trong 
hệ thốhg (gọi là mục tiêu trong cùa hệ thống).

Xét theo môi quan hệ bên trong, hệ thống có:

1) Mục tiêu chung là mục tiêu định hưáng của cả hệ
thống

2) Các mục tiêu riêng là mục tiêu cụ thể của từng 
phần tử, từng phân hệ trong hệ thông.

Giữa mục tiêu  chung và các mục tiêu riêng có thể có 
sự thống n h ấ t hoặc không thống nhất.



2.2.6. Chức nâng của hệ thống

Chức năng của hệ thống là những nhiệm  vụ m à  hệ 
thống phải thực hiện, là khả năng của hệ thổhg trong việc 
biến đầu vào thành  đầu ra.

Chức năng của hệ thống th ể  hiện lý do tồn tạii của 
hệ thông. Chẳng hạn, chức náng của các doanh nghiệp là 
thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh; chức n ăn g  của 
các trưòng đại học là thực hiện công tác đào tạo và ngrhiên 
cứu khoa học; chức năng của phòng m arketing là q u ân  lý 
và thực hiện các hoạt động M aketing... Việc phân  địnih rõ 
ràng chức năng cho tổ chức cũng như các bộ phận v à  con 
ngưòi trong tổ  chức là nhiệm vụ quan trọng của quản l ý.

2.2.7. Nguổn lực của hệ thống

Nguồn lực của hệ thông là tập  hỢp các yếu tố  m à  hệ 
thốhg sử dụng được để thực hiện mục tiêu của mình.

Nguồn lực của hệ thông có th ể  rấ t đa dạng. Đốỉ với 
các tổ chức, nguồn lực được phân loại theo một 8ố tiêu  cchí;

- Theo đầu vào cho các hoạt động của tổ  chức có: 
nguồn vốn, nhân lực, đất đai, nguyên nhiên liệu, máy mióc, 
th iế t bị, công nghệ, thông tin ...

• Theo khả năng lượng hóa có; nguồn lực hữu h ình  
(tiền vốn, ỉực ỉượng lao động, đất đai nhà xưồng, nguyên 
nhiên liệu, máy móc th iế t bị...) và nguồn lực vô hình (tiếm



năng của nguồn nhàn lực, uy tín, môl quan hệ, thưdng
hiệu...)-

Mọi hệ thông đều có những điểm mạnh và điểm yếu 
của nguồn lực. Các nhà quản lý phải hiểu rõ các nguồn lực 
nhằm  huy động và sử dụng một cách có hiệu quả các 
nguồn lực vì mục tiêu của tổ  chức.

2.2.8. Cơ cấu của hệ thông

Cơ cấu của hệ thống là một trong những phạm trù  
có ý nghĩa quan trọng bậc nhất cùa hệ thống. Hiểu biết cơ 
cấu của hệ thông tức là hiểu biết quy luậ t sinh ra  của các 
phần tủ  và các mốì quan hệ giữa chúng xét trong không 
gian và thòi gian.

Có r ấ t  nhiểu khái niệm khác nhau vể cơ cấu của hệ 
thông. Tuy nhiên có thể hiểu rằng: Cơ cấu của hệ thống là 
hình thức cấu tạo của hệ thống, phản ánh sự sắp xếp có 
trật tự của các phân hệ, bộ phận và phần tử cũng như các 
quan hệ giữa chúng theo một dấu hiệu nhất định.

Từ khái niệm trên có thể rú t ra:

Thứ nhất, cơ cấu tồn tạ i như một thành  phần bất 
biến tương đôi của hệ thông. Nhò có cơ cấu mà hệ thông có 
được sự Ổn định để đảm bảo trạng  thá i nội cân bằng của 
nó. Tuy nhiên, cơ cấu không phải là không biến đổi. Khi 
mổì liên hệ giũa các phần tử  hoặc sấ  phần tử  của hệ thay



đổi đến một mức độ n h ấ t định nào đó thì cd cấu sẽ thay  
đổi. Để sự thay đổi của cơ cấu không gây khó khăn cho 
việc thực hiện chức năng cần phải tiến  hành quản lý sự 
thay đổi của hệ thổhg.

Thứ hai, một hệ thông thực tế  có râ't nhiều cách cấu 
trúc khác nhau, tùy theo các dấu hiệu quan sát.

Thứ ba, một hệ thống khi đã xác định được cơ cấu 
thì nhiệm vụ nghiên cứu quy về việc lượng hóa đến mức có 
thể  các thông số đặc trưng của các phần tử  và các mốì 
quan hệ của chúng. Khi cơ cấu của hệ thống rấ t khó quan 
sát (hệ thống được gọi là có cơ cấu yếu hoặc khó câ'u trúc) 
th ì việc nghiên cứu cớ cấu hệ thống chỉ có thể  dừng lại ở 
mức độ định tính. Trong thực tế  cần kết hỢp cả hai mức độ 
nghiên cứu định tính  và định lượng.

Trong các hệ thông ta  gặp nhiều loại câu trúc khác 
nhau. Có câ'u trúc chặt chẽ và cấu trúc lông lẻo. Có cấu 
trúc hiện (được hình thức hóa một cách rõ ràng) và cấu 
trúc mò (không được hình thức hóa hoặc hình thức hóa 
không rõ ràng). Có cấu trúc một cấp và cấu trúc phân cấp 
v.v.

2.2.9. Hành vi của hệ thông

H ành vi của hệ thông là tập hỢp các đầu ra  có thể  có 
của hệ thốhg trong một khoảng thòi gian nhất định.



Về thực chất, hành  vi của hệ thống chính là các cách 
xử sự tấ t yếu mà trong mỗi giai đoạn phát triển của mình 
hệ thông sẽ chọn để thực hiện.

Ví dụ, trong hoạt động kinh doanh, một doanh 
nghiệp có thể  có những cách xử sự sau:

- Làm giàu cho doanh nghiệp mình và tôn trọng lợi 
ích của các hệ thông khác.

- Làm giàu cho doanh nghiệp mình mà không cần 
quan tâm  tói các hệ thông khác.

2.2.10. Trạng thái c ù a  hệ thống

Trạng thái của hệ thông là tập hỢp các tính chất cđ 
bản của hệ thông xét ở một thòi điểm nhất định.

Trạng thái của hệ thông còn được gọi là thực trạng 
của hệ thông. Chẳng hạn, thực trạng  của nền kinh tế  Việt 
Nam năm 2007 (nó quy định rõ không gian, thòi gian cụ 
thể của hệ thống được đem ra xem xét)



2.2.11. Quỹ đạo của hệ thống

Sơ đồ 2.2: Môi quan hệ giữa mục tiêu và quỹ 
đạo của tổ chức 

»

Quỹ đạo là chuỗi các trạng  thái nôì hệ thôVig từ 
trạng  thái đầu về trạng thái cuôl (tức mục tiêu) trong một 
khoảng thòi gian nhâ't định.

Như vậy quỹ đạo vạch ra  con đưòng đi của hệ thống 
để đến được mục tiêu. Đốì với các tổ  chức, quỹ đạo cần 
phải được xác định từ  chức năng lập k ế  hoạch. Thực hiện 
k ế  hoạch chính là đưa tổ chức chuyển dịch từ  trạng  thái 
này sang trạng thái khác dọc theo qụỹ đạo định trưỏc để 
đến được mục tiêu (Sơ đồ 2.2).
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2.2.12. Động lực cùa hệ thống

Động lực của hệ thông là những kích thích đủ lớn để 
gây ra  sự biến đổi hành vi của các phần tử hoặc của cả hệ 
thống.

Động lực có hai loại động lực bên trong và động lực 
bên ngoài. Động lực bên trong là động lực do chính các 
phần tử, các phân hệ được câu trúc hợp lý tạo ra  những lực 
hoạt động cừng chiều. Động lực ngoài là lực tác động của 
môi trường bên ngoài vào hệ thốhg. Động lực chủ yếu 
quyết định sự phát triển cùa hệ thông là động lực bên 
trong.

2.2.13. Cớ chế của hệ thông

Cđ c h ế  của  h ệ  th ố h g  là  p h ư ơ n g  th ứ c  h o ạ t  độn g  hỢp 
với q u y  lu ậ t  k h á c h  q u a n  vô'n có c ủ a  h ệ  thống.

Cơ chế tồn tại đồng thdi với cơ câ'u của hệ thống, là 
điểu kiện để cơ cấu phát huy tác dụng.

Trong các hệ thông tự  nhiên, cơ chế hoàn toàn mang 
tính  khách quan và hoạt động một cách tự  phát. Đốì với các 
hệ thống nhân tạo, cơ chế ít nhiều mang tính chủ quan vì có 
hoạt động tự  giác của con ngưồi. Nếu sự can thiệp có ý thức 
của con ngưòi phù hợp với quy luật hoạt động khách quan 
của hệ thốhg thì cơ chế sẽ thúc đẩy sự phát triển của hệ 
thống, ngược lại sẽ kìm hãm sự phát triển của nó.



2.3. PHÂN LOẠI HỆ THỐNG

Tùy thuộc vào các dấu hiệu phân loại khác n h a u  có 
thể phân chia các hệ thông thành  những loại hệ thông 
khác nhau.

2.3.1. H ệ đ ó n g  và h ệ  m ở

Đây là cách phân loại hệ thống theo mức độ quan  hệ 
với môi trưòng. Hệ thốhg đóng là hệ không có quan hệ vói 
môi trường và hệ mỏ là hệ có quan hệ m ật th iế t vói môi 
trưòng. Các tổ chức thưòng là các hệ mỏ.

2.3.2. Hệ đ ơ n  g iản  v à  h ệ  p h ứ c  tạ p

Là hệ có độ đa dạng nhỏ hay lớn. Các tổ chức bao giò 
c ũ n g  là  h ệ  p h ứ c  tạp .

2.3.3. H ệ p h ả n  xạ đ ơ n  h a y  h ệ  p h ả n  xạ phứ c tạ p

Hệ mà cứ mỗi tác động cùa môi trường chỉ có một 
v à i cách  p h ả n  ứ ng  đơn  t r ị ,  n h ấ t  đ ịn h  th e o  quy  lu ậ t  th ì  
được gọi là hệ phản xạ đơn. Hệ phản xạ phức tạp là hệ mà 
trư ớ c  m ỗi tá c  động c ủ a  m ôi trư ò n g , các p h ả n  ứ ng  c ù a  h ệ  là  

k h ô n g  lường  h ế t  đưỢc v à  k h ô n g  th e o  m ộ t quy lu ậ t  n h ấ t  
định.

2.3.4. Hê th ứ  bâc  v à  h ê  p h i th ứ  b ảc
•  •  •  *  •

Là hệ có cơ cấu phân cấp hay không phân cấp.



Cơ cấu của hệ thứ bậc có nhiêu cấp khác nhau- cấp 
trên  và một hay nhiều cấp dưối. Các tổ chức chính thức 
thưòng là nhũng hệ thứ b ậc  vì tồn tạ i người lành đạo và 
các câ’p dưối. Có những tố chức không phân cấp. Ví dụ như 
một nhóm bạn bè. Nguyên tắc hoạt động của các tổ chúc 
p h i th ứ  bậc là  dựa t r ê n  t in h  th ầ n  hỢp tá c  ch ứ  khô n g  dựa 
trên  quyển lực.

2.3.5. Hệ động và hệ tỉnh

Hệ có trạng  thái biến đổi theo thời gian là hệ động, 
ngược lại, hệ có trạng thái không biến đổi theo thòi gian 
đưỢc gọi là  h ệ  tĩn h .

Việc phân chia các hệ thốhg thành động và tĩnh 
hoàn toàn mang tính tương đôl. Trên thực tê việc chuyển 
từ  trạng  thái này sang trạng  thái khác của hệ thông bao 
giò cũng cần một thòi gian nhất định gọi là quá trình  
chuyển đổi. Nếu quá trìn h  này là đáng kể, hệ thông được 
coi là tĩnh. Nêu quá trình  chuyển đổi ngấn, lúc đó có thể 
coi hệ thông thay  đổi trạng  thái một cách tức thời và được 
gọi là hệ động. Ví dụ, cơ cảu tổ chức được coi là hệ tĩnh 
trong khi cơ chế là một hệ động.

2.3.6. Hệ điều khiển đưỢc và không điều khiển được

Hệ điểu khiển được là hệ thông mà trạng thái hoặc 
hành  vi của nó có thể được định hướng tói mục tiêu cho



trưóc. Sự định hưóng này được thực hiện: 1) Do các tác 
động điều khiển có ý thức của con ngưòi hoặc 2) Do có cơ 
chế điều khiển tồn tạ i khách quan bên trong hệ thôVig. 
Trong trường hỢp thứ  hai, hệ thống tự  điều khiển.

Hệ thống không điều khiển được khi không th ể  định 
hưống trạng  thái hoặc hành vỊ của nó tới mục tiêu  cho 
trước.

2.3.7. Hệ tự diều chỉnh và hệ không tự điều chỉnh 
được

Hệ thốhg có cơ chế nội tạ i có khả năng làm  cho nó 
thích nghi được với những biến đổi của môi trường để giữ 
cho trạng  thái cùa nó luôn nằm trong một miền giá tr ị ổn 
định thì được gọi là hệ tự  điểu chỉnh.

Hệ không tự  điểu chỉnh được sẽ thay  đổi trạng  thái 
trước bâ't cứ thay đổi nào của môi trưòng và mâ't đi tính 
độc lập của minh.

2.3.8. Hệ có động lực và hệ thiếu dộng ỉực

Hệ có động lực là hệ có động lực bên trong - yếu tô' 
quan trọng nhất quyết định sự phát triển  của hệ thông. 
Hệ th iếu  động lực bên trong bị coi là hệ th iếu  động lực. 
Khi đó hệ thấng tổn tạ i hoàn toàn phụ thuộc vào bên ngoài 
và không thể  phát triển được.



CtìUơng 2: Vận dụng lý  thuyết hệ thống trong quàn lý

2.4. PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC HỆ THỐNG

Phương thức tổ chức hệ thốhg là cách thức ghép nôl 
và kếp hợp các phần tử trong hệ thông.

2.4,1. G hép  nô i tiếp

Hai phần tử E, và E j được coi là ghép nôi tiếp nếu 
đầu ra  {một phần hay toàn bộ) của E, là đầu vào (một 
phần hoặc toàn bộ) của E j.

S ơ  đ ồ  2.3. G hép n ố i tiếp  

2.4.2. G hép  so n g  song

Hai phần tủ  Ei và E j được gọi là ghép song song nếu 
chúng có chung một phần hoặc toàn bộ đầu vào và đầu ra.

(Toàn bộ) (Một phần)

Sơ đồ  2.4. G h ép  so n g  so n g



2.4.3. G hép  p h ả n  hồ i

• Ej và Ej được gọi là  phản hồi (ghép có mốl liên hệ 
ngược) nếu đầu ra  của Eị là đầu vào của Ej (một phần hoặc 
toàn bộ).

- Ej gọi là tự  phản hồi, nếu một phần đầu ra  của nó 
ại trở thành  một phần đầu vào của chính nó.

Phản hồi Tự phản hồi
Sơ dổ 2.5. Ghép phản hổi

2.5. NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG

2.5.1. Quan điểm nghiên cứu

2.5.1.1. K h á i n iêm

Quan điểm nghiên cứu hệ thốhg là tổng thể  các yếu 
tô" chi phổi quá trình  thông tin  và đánh giá hệ thông. Quan 
điểm nghiên cứu giúp chúng ta  trả  lòi câu hỏi: Trong quá



t r ìn h  n g h iê n  cứu  cần  đ ạ t  đưỢc n h ủ n g  th ô n g  t in  nào? Việc 
đánh giá hệ thông dựa vào những tiêu chí nào?

Nhũng quan điểm khác nhau có thể dẫn nhà nghiên 
cứu đến những cách nhìn nhận hết sức khác nhau về hệ 
thông. Chính vì vậy, xác định quan điểm nghiên cứu là 
việc mà nhà nghiên cứu cần phải làm trước khi bước vào 
nghiên cứu một hệ thôVig.

Nếu lấy cd sở là lượng thông tin  cần có được về hệ 
thông, sẽ có nhừng quan điểm nghiên cứu hệ thông sau
đây:

2.5.I.2. Q uan  đ ỉểm  m acro  (v ĩ mó)

Là quan điểm nghiên cứu của hệ thống nhằm trả  lòi 
các câu hỏi sau vể hệ thống:

- Mục tiêu, chức năng của hệ thống là gi?

• Môi trường của hệ thốhg là gì?

- Đầu ra, đầu vào cùa hệ thông là gì?

Đây là quan điểm nghiên cứu các tổ chức của những 
cơ quan lý Nhà nước. Cũng chính vì vậy quản lý Nhà nước 
được gọi là quản lý vĩ mô.

2.5.1.3. Q uan  đ iểm  m icro  (vỉ mô)

Là quan điểm nghiên cứu nhằm có được đầy đủ 
thông tin  về hệ thống, bao gồm:



■ M ục tiêu , chức n ă n g  c ủ a  h ệ  th ô n g?

- Môi trường của hệ thông? Đầu vào, đầu ra  của hệ 
thõng?

- Cơ cấu của hệ thống?

- Nguồn lực của hệ thốhg?

- Trạng thái của hệ thốhg?

- Cơ chế cùa hệ thông?

- Động lực của hệ thông?

- v.v...

Đôi vối các tổ chức, đây là quan điểm nghiên cứu 
cùa chủ th ể  quản lý bên trong tổ chức đối vối tổ  chức của 
mình (Tổng giám đốc đôl với doanh nghiệp, Hiệu trưởng 
đỐì với nhà trưồng..,). Chính vì vậy quản lý trong các tổ 
chức được gọi là quản lý vi mô.

2.5.I.4 . Q uan  đ iểm  hỗn  hợp (M ezzo)

Là kết hỢp hai quan điểm trên  để có được thông tin 
tùy theo mục đích nghiên cứu. Chẳng hạn, cơ quan thanh 
tra  của ngành thuế  (mặc đù là cơ quan quản lý nhà  nước) 
sẽ không chỉ nghiên cứu một doanh nghiệp có dấu hiệu 
trốn th u ế  theo quan điểm vĩ mô mà sẽ đi sâu xem xét hoạt 
động tà i chính của doanh nghiệp đó. Cũng nên thấy  rằng 
các cd quan quản lý Nhà nước chỉ nên áp dụng quan điểm



này khi th ậ t cần thiết để tránh  can thiệp sâu vào hoạt 
động của các tổ chức cớ sở.

2.5.2. Phương pháp nghiên cứu hệ thông

Căn cứ vào nhừng thông tin  có được về hệ thống, có 
thể chia các phương pháp nghiên cứu hệ thốhg thành ba 
phương pháp sau:

2.5.2.1. P hư ơ ng  p h á p  m ô h ìn h  hóa

Là phương pháp nghiên cứu hệ thông thông qua các 
mô hình về hệ thông.

Mô hình là sự tá i tạo lại hệ thôVig với các đặc trưng 
cơ bản của nó nhờ nhận thức của con người và những công 
cụ nhâ”t  định. Mô hình có thể là một luận đề, một công 
th ứ c  to á n  học, m ộ t sơ đồ v ậ t  lý h o ặc  m ột chưđng  t r ìn h  t r ê n  
máy vi tính v.v.

Trình tự  sử dụng phương pháp mô hình hóa bao 
gồm các bước:

• Xác định vấn để nghiên cứu:

+ Xác định ý đồ và mục tiêu nghiên cứu.

+ Xác định đốì tượng và nội dung nghiên cứu.

• Xây đựng mô hình: th iết lập môì quan hệ ràng 
buộc giữa các yếu tô".

• Phân tích mô hình và tiến hành  dư báo.



- Ra quyết định quản lý hệ thông.

Phương pháp mô hình hóa được sử đụng ngày càng 
rộng rãi trong nghiên cứu các hệ thôVig kinh tế  - xã hội vì 
nó cho phép hình dung hệ thông một cách rõ ràng, tường 
tận hđn thông qua việc giữ lại các mốì liên hệ chủ yếu và 
loại bỏ những môì liên hệ thứ yếu. Tuy vậy, phương pháp 
này chỉ sử dụng có hiệu quả khi biết rõ đầu vào, đầu ra, 
câu trúc, cơ chế của hệ thông... tửc là có đầy đủ thông tin 
vê' tổ chức để có thể  lượng hóa các hoạt động của nó dưới 
dạng các mô hình.

2.S.2.2. P h ư ơ n g  p h á p  “hộp đ e n ”

Là phương pháp nghiên cứu hệ thốhg bằng cách 
quan sát hay tác động lên hệ thông bỏi những hệ đầu vào, 
đo lường những phản ứng của hệ thống ở đầu ra, rồi thông 
qua việc phân tích môi quan hệ giừa đầu vào và đầu ra  mà 
rú t ra  được những kết luận nhất định vế bản chất bên 
trong hệ thống.

"Hộp đ en ” là một hệ thống bà t̂ kỳ mà ngưòi nghiên 
cứu không có thông tin  về cấu trúc và những phép biến đổi 
diễn ra  bên trong hệ thốhg. Phương pháp “hộp đen” được 
áp dụng để nghiên cứu các hệ thông khi biết đầu ra, đầu 
vào của hệ thông nhưng không nắm được cơ cấu của nỏ. 
Nhiệm vụ nghiên cứu phải xác định rõ môl quan hệ giữa 
đầu ra và đầu vào của hệ thông.



Phương pháp “hộp đen” có thể  sủ dụng rấ t hiệu quả 
trong thực tế  vì có nhiều hệ thôVig có cấu trúc rấ t mò hoặc 
rấ t phức tạp  làm cho việc nghiên cứu trở nên rấ t khó 
khản, tô'n kém. Bên cạnh đó, vối quan điểm vĩ mô th ì việc 
nghiên cứu cấu trúc bên trong cũng không cần thiết.

2.S.2.3. P hương  p h á p  tiếp  cậ n  hệ thống

Là phương pháp nghiên cứu hệ thống bằng cách 
phân tích hệ thốhg thành nhừng phân hệ nhỏ hơn mang 
tính độc lập tương đốì trong khi vẫn quan tâm  đến các mốì 
liên hệ ràng buộc giữa chúng.

Việc phân tích hệ thông phải tuân  theo các yêu cầu
sau:

- Việc nghiên cứu từng phân hệ, từng phần tử  không 
được tách ròi một cách tuyệt đốl khỏi hệ thốhg, đồng thời 
p h ả i n g h iê n  cứu  sự  tá c  động  c ủ a  p h â n  h ệ  và  p h ầ n  tử  trỏ 
lại vối hệ thống.

- Hệ thông chỉ phát triển  khi là hệ mở, cho nên khi 
xem xét hệ thông phải đặt nó trong môi trưòng.

■ Các hệ thông phức tạp là những hệ có cơ câu phân 
cấp, bao gồm nhiều phân hệ. Các phân hệ có quan hệ 
tương tác vôi nhau; đồng thòi các phân hệ với tư  cách là 
một hệ độc lập lại bao gồm trong nó các phần tử nhỏ hdn 
với quan hệ ràng buộc nhất định.



■ Các hệ thông phức tạp, nếu quan sá t từ  nhiểu góc 
độ có các cơ cấu khác nhau, nói một cách khác hệ thông là 
sự “chồng chất” các cơ cấu. Vấn đề quan trọng là phải kết 
hỢp các cơ c ấ u  k h á c  n h a u  đó đ ể  t ìm  n é t  đặc  t rư n g ,  đ iển  
hình của hệ thông.

Ngày nay, phường pháp tiếp cận hệ thốhg được sử 
dụng rấ t rộng rãi trong nghiên cứu các hệ thông lớn và 
phức tạp như các hệ thổhg chiến lược, chính sách, các tổ 
chức lớn v.v... và nó thường được kết hợp với hai phương 
pháp ỏ trên.

2.6. ĐIỂU KHIỂN HỆ THỐNG

2.6.1. Đ iều  k h iể n  v à  h ệ  đ iề u  k h iể n

Norbert Wiener, nhà toán học thuộc Học viện công 
nghệ M assachusetts (MIT), trong những năm  1940 đă đưa 
ra  thuậ t ngữ điều khiển, mà ông cho là có nguồn gỗc từ  
tiếng Hy Lạp “kubem etes” nghĩa là “lái”. W iener đ â  dùng 
hình tượng này để đặc trưng cho quá trình  trao đổi thông 
tin, qua đó máy móe và các tổ chức đi vào hoạt động tự 
điểu chỉnh, cho phép duy trì trạng  thá i ổn định. Theo ông, 
điều khiển hệ thống là quá trình  tác động liên tục lên hệ 
thống để hướng hành vi của nó tới mục tiêu đã định trong 
điểu kiện môi trưòng luôn luôn biến động.

Hệ thống điều khiển được (hệ điểu khiển) phải thỏa 
măn các điều kiện sau đây:



• Hệ thông phải có cơ câu rõ ràng với hai phân hệ là 
chủ th ể  điều khiển và đôi tượng điều khiển.

- Hệ thông phải có mục tiêu và trong tập hỢp các 
trạng  thái cho phép của hệ thổhg phải có trạng thái đạt 
đưỢc mục tiêu đó. Hành vi có hướng đích là vấn đề quan 
trọng n h ấ t của điều khiển, nó vừa là mục tiêu, vừa là kết 
quả của điểu khiển.

- Quá trình  điếu khiển là quá trình  thông tin  vói 4 
nguyên tắc cơ bản. Trứờc hết, hệ thông phải có khả năng 
cảm nhận, theo dõi và khảo sá t tỉ mỉ các khía cạnh quan 
trọng của môi trưòng.

Thứ hai, hệ thông phẳi gắn thông tin  nhận đưỢc với 
các tiêu  chuẩn hoạt động chỉ hướng cho hành vi của hệ.

Thứ ba, hệ phải có khả năng phát hiện những lệch 
lạc đôì với các tiêu chuẩn này.

Thứ tư, phải đế ra  được các biện pháp sửa đổi khi 
xuất hiện các chênh lệch.

Nếu như có đầy đủ nhũng điều kiện trên  thì sẽ hình 
thành  một quá trình  trao đổi thông tin  liên tục giữa hệ và 
môi trường, do đó cho phép hệ bám sá t những thay đổi và 
có b iệ n  p h á p  th íc h  hđp. N h ư  vậy  h ệ  sẽ  h o ạ t  độn g  m ộ t cách  

thông minh và tiến hành tự điều chỉnh.



2.6.2. Quá trình diều khiển hệ thông

Quá trình  điều khiển bao gồm các bưóc (sơ đồ 2.6)

Tác động điều 
khiển (d)

Đầu vào rvi

Đốì tượng
đ iều  k h iển  
---- z-----

Thông tin  
phản hồi (f)

Đầu ra ÍR

Nhiễu (N)

Sơ đ ổ  2.6. Q uá t r ìn h  đ iề u  k h iể n

- Bước 1: Chủ thể điều khiển xác định mục tiêu điều 
khiển: Nếu hệ thông phân cấp thì phải xác định mục tiêu 
chung của hệ thống, rồi cụ thể  hóa thành  mục tiêu cho các 
phân hệ và phần tử  bên dưới. Lúc đó, mục tiêu của cấp 
dưới chính là phương tiện để thực hiện mục tiêu của cấp 
trên. Lựa chọn các tiêu chuẩn đánh giá hành  vi của các đôì 
tượng điều khiển.

- Bước 2: Thu thập và xử lý thông tin  về môi trường 
v à  đối tư ợ ng  đ iều  k h iể n  th ô n g  q u a  các m ôl l iê n  h ệ  ngưỢc.

- Bước 3: Xây dựng các phương án  tác động và quyết 
định phưdng án tác động tối ưu, sau đó truyền đạt cho đốì



tượng thực hiện (đóng vai trò một trong những đầu vào 
của đỏì tượng).

• Bước 4: Đõi tượng thực hiện điểu chỉnh hành vi 
theo tác động chỉ dẫn của chủ thể.

Như vậy, quá trình  điêu khiển là quá trình  thu 
thập, xử lý, bảo quản, truyền đạt thông tin  và ra  quyết 
định điêu khiển.

2.6.3. C ác n g u y ên  lý đ iể u  k h iể n

Để làm bất cứ việc gì, muốn thành công cũng phải 
hiểu và tuân  th ủ  đúng các đòi hỏi của các quy luật có liên 
quan, được thể hiện thông qua các nguyên lý (hoậc nguyên 
tắc) hoạt động của việc làm đó. Đó là các quy tắc chủ đạo, 
những tiêu chuẩn hành vi mà chủ thể  bắt buộc phải tuân 
th ủ  theo trong quá trình  điều khiển.

2.6.3.1. N guyên  lý liên  hệ ngược (feedback)

Là nguyên lý điều khiển đòi hỏi chủ thể trong quá 
trình  điều khiển phải nắm chắc được hành vi của đốì 
tượng thông qua thông tin  phản hồi về các hành vi đó 
(thông tin  ngược - feedback).

Nếu chủ thể  nắm chắc được hành vi của đốì tưỢng 

thì chỉ cần tác động d= (p (V,N). Vì chưa rõ hành  vi của đôi 
tưỢ ng n ê n  cần  tổ  chức th ô n g  t in  ngược v ề  R đ ể  đ iểu  k h iể n  
cho chuẩn xác d= ọ (V,N,0- Mốì liên hệ ngược được N.



Wiener gọi là linh hồn của điều khiển học. Còn I. Nikolov 
th ì cho rằng: “Không có liên hệ ngược cũng không có quá 
trình  quản lý. MÕI liên hệ ngược đặc trưng cho khả náng 
của hệ thốhg duy trì trạng thá i nội cân bằng của mình”. 
Môi liên hệ ngược có hai loại. Môi liên hệ ngược dương, 
biểu thị ở chỗ phản ứng ở đầu ra  làm  tăng  tác động đến 
đầu vào, và đến lượt mình, đầu vào lại tăng  thêm  tác động 
đỐì với đầu ra  hơn nữa v.v... Mối liên hệ ngược dương bao 
giò cũng dẫn đến sự thay  đổi căn bản trong hệ thống, phá 
hủy trạng  thá i nội cân bằng của hệ để th iế t lập trạng  thái 
nội cân bằng mới. Đây là chữ “tín” trong quản lý, là sự ổn 
định tương đm của chính sách. Mối liên hệ âm th ì trái lại, 
đầu ra  tăng  sẽ tác động trở lại kìm hãm  đầu vào, hệ thông 
có mỐì liên hệ ngược âm  là hệ thốhg ổn định.

c
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Sử đồ 2.7. Mối lièn hệ ngược



2.6.S.2. N guyên  lý b ổ  su n g  ngoà i

Đôi với những hệ thống phức tạp không thể mô tả 
đầy đủ được ngay từ  lần đầu bằng một ngôn ngừ nào đó, 
cho dù ngôn ngữ đó có phong phú đến đâu. Để mô tả đầy 
đủ hệ thông, (thông qua thông tin  phản ánh các tính chất 
đậc trưng của hệ thông), phải bổ sung việc mô tả  hệ thống 
bằng các ngôn ngữ khác lấy từ  ngoài hệ thống. Chẳng hạn 
để nghiên cứu hệ thống H, người nghiên cứu mô tả  H bằng 
mô hình M, và hộp đen Hj. Sau đó ngưòi quan sá t xây 
dựng mô hình Mj phản ánh đầy đủ H hơn và thông qua 
hộp đen H 2  để tìm hiểu những điều chưa rõ vê H. Tức là đã 
“bổ sung" cặp (Mị.Hí) cho cặp (Mi,Hi) v,v...

Trong quản lý, nguyên lý bổ sung ngoài rấ t hay 
được sừ dụng (dưới tên nguyên lý thử ■ sai - sủa). Điểu đó 
đòi hỏ i c h ủ  th ể  q u ả n  lý  m u ố n  n ắ m  b ắ t  đưỢc đối tưỢng 
quản lý thì phải có đủ thòi gian và phải thông qua nhiều 
lần, nhiều tác động khác nhau, tránh  chủ quan duy ý chí.

Sơ đổ 2.8. Nguyên ỉý bổ sung ngoài



2.5.3.3. N guyên  lý độ  đ a  d ạ n g  c ầ n  th iế t

Đòi hỏi khi hành vi của đối tượng rấ t đa dạng và 
ngẫu nhiên, để điểu khiển phải có một hệ thòng các tác 
động điều khiển với độ đa dạng tương ứng để hạn chế độ 
bâ”t định trong hành vi của đôi tượng điếu khiển.

2.6.3.4. N guyên  lý p h â n  cấp  ( tậ p  tr u n g  d â n  chù)

Một hệ thông phức tạp, chủ thể nếu độc quyển quản 
lý, tự mình đề ra  các quyết định, thì thưòng phải xử lý một 
khôi lượng thông tin  rấ t lớn, và sẽ gặp phải hai kết quả; 1/ 
Không có khả năng xử lý hết thông tin  và quyết định sẽ 
kém chính xác, và 2/ xử lý được thông tin  cũ th ì lại nảy 
sinh thêm  các thông tin  mói - tức là các quyết định đề ra 
do cần phải có nhiều thời gian xử lý thông tin  nên đã trở 
t h à n h  lạc  h ậ u .

Muốn điểu khiển được, chủ thể  phải phân cấp việc 
điều khiển cho các phân hệ, mỗi phân hệ lại cần phải có 
một chủ thể  điểu khiển với những quyền hạn, nhiệm vụ 
nhâ't định. Việc phân chia quyền hạn, nhiệm vụ xử lý 
thông tin  và ra  quyết định tấ t yếu tạo thêm  cấp bậc trong 
hệ, và có thể tạo ra  sự không thổhg nhât giữa các cấp về 
quyền hạn, nhiệm vụ và lợi ích.

2.6,3.5, N guyên lý k h á u  x u n g  yểu

Trong quá trình  điểu khiển hệ thống thưòng xuất 
h iệ n  sự  độ t b iến  ỏ m ột v à i đôl tưỢng n ào  đó - n h ừ n g  k h â u



x u n g  yếu , với n h ữ n g  môi liên  h ệ  ngưỢc dương  hoặc â m  d ẫn  
đến  sự  h o à n  th iệ n  hoặc p h á  vỡ cơ cấu  của  đôi tưỢng đó. Sự 
phá vđ hoặc hoàn thiện này kéo theo, lan truyền sang các 
đôi iượng khác và cà hệ thôVig. Vì nguồn lực của hộ thông 
luôn bị hạn  chê nên chủ thể phải biết tập trung nguồn lực 
vào nhủng khâu xung yếu để tăng cường độ hoàn thiện và 
hạn chế khả năng đó vỡ cho hệ thông.

2.S.3.6. N guyên  lý th íc h  n g h ỉ với m ô ỉ trường

Là nguyên lý điều khiển đòi hỏi hệ thống phải biết 
tận  dụng tiềm  năng c ủ a  môi trường để biến thành nội lực 
của mình.

2.6.4. C ác p h ư ơ n g  p h á p  đ iề u  k h iể n

Biết phải làm gì đã cần, nhưng làm cái đó như thế  
nào lại còn quan trọng hdn, đó là nội dung của các phương 
pháp điều khiển. Phụ thuộc vào lượng thông tin có được về 
hệ thông, có thể  sử dụng các phướng pháp điểu khiển sau:

2.6.4.1. P hư ơ ng  p h á p  d ù n g  k ế  hoạch

Là phương pháp điều khiển bằng cách cho đồì 
tưỢng một hệ đầu vào (V), quy định cho đôì tưỢng một 
phép biến đổi f(V) để biến đầu vào thành  một hệ đầu ra
(R)-

Ta có: R = f(V).



ỉ- Phép b iến  đổi qu y  đ ịn h  cho đôl tưỢng đưỢc gọi là  
k ê  h o ạch  h a y  chương t r ìn h  h à n h  độn g  đ ể  b iế n  đ ầ u  vào 

thành  đầu ra.

Phương pháp dùng k ế  hoạch có 2 loại; a/ Loại kê 
hoạch chặt (kê hoạch điểm) tương ứng vối V là mức đặt ra 
cho R chuẩn xác và đơn trị; b/ Loại kế hoạch lồng (kế 
hoạch diện) tưđng ứng vối V là các mức đặt ra  cho R được 
lựa chọn có tính đa trị.

Chảng hạn trong kinh tế, kế hoạch điểm là giao 
theo cách “buộc doanh nghiệp làm  ra  1.500 tân  sản phẩm 
A”. Kế hoạch diện là giao theo cách cho doanh nghiệp được 
chọn làm: hoặc 1.500 tấn  sản phẩm A, hoặc 2.000 tấn  sản 
phẩm B, hoặc 2.500 tấn  sản phẩm  c. v.v...

Phương pháp điểu khiển bằng kê hoạch có thể sủ 
dụng một cách có hiệu quả khi chủ thể  có đầy đủ thông tin 
về đỐì tượng quản lý và có đủ nguồn lực dể tác động.

2.6.4.2. P hương  p h á p  d ù n g  h à m  k ic h  th íc h

Là phương pháp điều khiển được sử đụng khi chủ 
thể  không có đầy đủ thông tin  về của đôi tượng và các lực 
lượng của môi trường. Lúc đó điều khiển được thực hiện 
gián tiếp bằng cách cho đầu vào của đốì tượng là một hàm 
của kết quả đầu ra  của đốì tượng:

I “■ í^(I^hoệct+1)



Chuơng 2: Vặn dụng lý thuyết hệ thống trong quán Ịỷ

Trong đó hàm của lợi ích thỏa măn các điều kiện:

f(0) = 0. Biểu thị R, 1 1 -  0 thì Vt + 1 = 0 (không 
làm khônịí hưởng).

f  > 0. Biểu thị R mà lớn, thì V cũng lỏn (Làm nhiều 
hư ơ n g  n h iề u  và  ngưỢc lại).

r  < 0. Biểu thị tốc độ tăng trưởng của V phải nhỏ 
hơn tốc độ tăng trưỏng của R (có tích lũy).

Trong kinh tế, phương pháp dùng hàm kích thích 
chính là phương pháp sử dụng đòn bẩy và khuyến khích 
kinh tế. Là phương pháp điều khiển có hiệu quả trong 
trưòng hợp không đầy đủ thông tin, phương pháp dùng 
hàm  kích thích được sử dụng rấ t rộng rãi trong cơ chế thị 
trường.

2.6.Ỗ. Các phương pháp điều chỉnh

Quá trình  điều khiển thường gặp phải các tác động 
đột biến, làm cho đôì tượng đi chệch quỹ đạo đự kiến và 
chủ thể phải tác động thêm để san bằng các sai lệch đó. 
Việc thực hiện những tác động thêm  này được gọi là điểu 
khiển chỉnh (theo nghĩa hẹp). Có các phương pháp điểu 
chỉnh như sau:



2.6.5.1. P hương  p h á p  k h ử  n h iễ u  (P h ò n g  n g ừ a , 
m a i rùa, bao cap)

Là phưdng thức điều chỉnh bằng cách bao bọc đôi 
tượng (hoặc cả hệ thông) bằng một “vỏ cách ly” so vổi môi 
trường để ngăn chặn không cho nhiễu xâm nhập vào.

Phương pháp điều chỉnh này rõ ràng sẻ dẫn đến 
tình trạng tiêu tôVi nhiều nguồn lực nên khó có thtể sử 
dụng trong một thời gian dài và trên  một diện rộng. Điều 
đó giải thích tạ i sao chế độ bao cấp của cơ chế k ế  h(0 ạch 
hóa tập trung  trước kia trước sau cũng đã phải chấm dứt. 
Điều đó không có nghĩa là có thể xóa bỏ bao câ'p đôi với 
mọi đốỉ tượng. Chẩng hạn như chê độ bao câ”p sẽ là cần 
th iế t đôì với những đôl tượng dễ bị tổn thướng trong xã hội 
như trẻ  em, người tàn  tật.

2.6.5.2. P hương  p h á p  bồi th ư ờ n g  n h iễ u

Trong phương pháp này tác động cúa nhiễu 'được 
đền bù bằng tác động điêu chỉnh do đó hành  vi cù.a hệ 
thôVig vẫn duy trì ở quy định. Theo phương pháp này 
ngưồi ta tác động trực tiếp lên đầu vào của hệ thông mà 
không cần sử dụng thông tin liên hệ ngưỢc về phản ứtng ỏ 
đầu ra của hệ thống (so đồ 1.9).



Đế thực hiện điều chỉnh theo phương pháp bồi 
thưòng nhiễu cần: (1) thông tin  về nguồn gôc và mức độ 
của nhiễu: (2) xác định giá trị của tác động bồi thường, và 
(3) phvíơng pháp thực hiện bồi thường một cách có hiệu 
qua.

Phương pháp bồi thường nhiễu được sử dụng rấ t 
rộng rãi trong quản lý tác nghiệp nhằm đảm bảo đầu vào 
cho các quá trình  sản xuâ't. Các loại hình bảo hiểm nhân 
thọ, bảo hiểm thấ t nghiệp cũng hoạt động theo phướng 
thức điều chỉnh này.

2.6.Ổ.3. P hương  p h á p  sa n  b ằ n g  s a i lệch

San bằng sai lệch là phương pháp điều chỉnh dựa 
vào thông tin phản hồi về mức sai lệch giữa giá trị thực tê



Rt v à  giá t r ị  m ong m uôn  R*tCủa đ ạ i lượng  p h ả i  đ iề u  ch ỉn h

Căn cứ vào thông tin  phản hồi về giá tr ị thực tế  Rt, 
chủ thể  điều chỉnh sẽ thực hiện tác động điều chỉnh nhằm 
xóa bỏ sai lệch, sao cho Rj = Rt*= 0. Trong trường hợp này, 
thông tin  phản hồi giữa đầu ra  và đầu vào của Đ là mổi 
liên hệ ngược âm, nó đã làm yếu đi tác động của đầu vào 
và tác động điều chỉnh cần phải tạo nên sự thay  đổi ngược 
dấu để san bằng sai lệch. Như vậy, mốì quan hệ giữa c và 
Đ là môi quan hệ khép kín.

San bằng sai lệch là phương pháp điều chỉnh phổ 
biến nhất trong thực tế. Ví đụ về việc sử dụng phương 
pháp này trong quản lý kinh tế  là việc xây dựng các quỹ 
dự trữ  quốc gia. Bảo hiểm y tế  cũng vận hành  theo phương 
pháp này.



2.6.S.4. P hương  p h á p  ch ấ p  n h ậ n  sa i lệch

Là cách điểu chỉnh trong đó chủ thể thừa nhận sai 
lệch bằníỉ cách tự điều chỉnh lại mục tiêu và các tác động 
của mình cho phù hợp vói sai lệch do các đôi tượng tạo ra. 
Phưdng pháp này sử dụng trong trưòng hợp khả năng lập 
kê hoạch và kiểm soát đôi tượng của chủ thể còn yếu.



CÂU H Ỏ I Ô N  TẬP

1. Hệ thông là gì? ý nghĩa của khái niệm này trong 
quản lý tổ  chức?

2. Hãy cho ví dụ vê' một hệ thôVig và chỉ ra  những 
thành  phần cơ bản của hệ thốhg đó?

3. Nguyên lý điểu khiển là gì? Lấy ví dụ m inh hoạ 
đốì với các tổ  chức?

4. Điều khiển hệ thông là gì? Có những phương 
pháp điều khiển nào? Lây ví dụ minh hoạ đốì với các tố’ 
chức?

5. Điều chỉnh hệ thông là gì? Có những phưdng 
pháp điều chỉnh nào? Lây ví dụ minh hoạ đối với các tố 
chức?


