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LỜi giới tHiỆU

Các cuốn sách về hành vi tổ chức trước đây thường chủ yếu tập trung vào lợi ích 
của những người quản lý, đặc biệt, mong muốn ở mọi tổ chức là làm sao để cải thiện 
tình hình từ bên dưới. Hành vi tổ chức đã và đang được xem như một lĩnh vực ứng dụng 
trong tâm lý học, có mục đích nâng cao hiệu quả, năng suất của tổ chức. Tính hiệu quả 
thường được đo bằng sự thành công trong việc thay đổi người lao động nhằm sử dụng 
lao động hiệu suất hơn và tăng lợi nhuận. 

Tuy nhiên, một góc nhìn khác cho thấy nơi làm việc là một biến số quan trọng đối 
với trạng thái khỏe mạnh về thể chất và tâm lý của người lao động, vì vậy nó trực tiếp 
quyết định năng suất làm việc. Cuốn sách này tích hợp cả hai cách tiếp cận nói trên, 
giới thiệu các nghiên cứu từ góc độ và lợi ích của quản lý lẫn các biến số của tổ chức có 
tầm quan trọng đối với cuộc sống làm việc tối ưu của người lao động. Công việc có vai 
trò trung tâm đối với cuộc sống của đa số chúng ta. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã cho 
thấy tầm quan trọng của công việc không chỉ ở chỗ đáp ứng các nhu cầu cơ bản của 
con người, nó còn cho phép người lao động được tham gia vào quá trình ra quyết định 
và được làm việc trong một môi trường có cơ hội hiện thực hóa các tiềm năng của họ. 

Như nhan đề của cuốn sách cho thấy, chúng ta đang sống và làm việc trong một thế 
giới không ngừng thay đổi. Các nghiên cứu được coi là quan trọng của ngày hôm qua đối 
với lĩnh vực tổ chức có khi lại ít có giá trị trong việc nâng cao hiệu quả làm việc của ngày 
hôm nay. Cuốn sách này giới thiệu các thành tố cơ bản của hành vi tổ chức và yêu cầu 
bức thiết đối với hiểu biết về các động thái của sự thay đổi. Đồng thời các chủ đề được 
coi là cơ bản, truyền thống trong quá trình hình thành và phát triển của chuyên ngành 
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tâm lý học tổ chức cũng được trình bày, ví dụ như thái độ và liên quan đến nó là động 
cơ làm việc của người lao động. Chúng tôi cũng tập trung vào cả những vấn đề như trạng 
thái sức khỏe thể chất và tâm lý, đặc biệt liên quan đến vấn đề stress và sự thay đổi trong 
thế giới làm việc mà chúng ta đang sống. 

Tâm lý học xã hội đã chứng minh một cách đáng tin cậy rằng các cá nhân –  khi là 
thành viên trong nhóm – ứng xử khác so với khi làm việc đơn lẻ. Nói cách khác, các quá 
trình nhóm có tác động đến kết quả của hành vi tổ chức. Trong thời gian gần đây, làm 
việc nhóm (team work) đã được hình thành như một sự thay thế có hiệu quả đối với hình 
thức tổ chức làm việc theo thứ bậc kiểu truyền thống. 

Khái niệm liên quan đến lãnh đạo cũng được bàn luận, chúng tôi không chỉ đề cập 
đến các phong cách lãnh đạo khác nhau mà còn bàn đến tầm quan trọng của việc người 
lao động tham gia vào quá trình ra quyết định. 

Quyền lực là một khác niệm khác có liên quan đến hành vi tổ chức. Trong cuốn 
sách này chúng tôi bàn luận về các chính sách liên quan đến làm việc cũng như các 
nghiên cứu về giới và văn hóa ở nơi làm việc. 

Các nghiên cứu về quá trình tổ chức liên quan đến cấu trúc của tổ chức cũng được 
đề cập. Chương cuối cùng xem xét các thành tố cơ bản của hành vi tổ chức từ góc độ 
xuyên văn hóa. Hệ giá trị của người sáng lập tổ chức và của môi trường văn hóa xã hội 
rộng lớn hơn chính là những yếu tố quy định các khía cạnh quan trọng của cuộc sống 
trong một tổ chức. Tuy nhiên, dù văn hóa có thế nào thì tất cả các tổ chức đều phải chịu 
những áp lực phải thay đổi. Viễn cảnh đa văn hóa có tầm quan trọng đối với sự thay đổi 
của tổ chức khi chúng ta bước tiếp vào những năm đầu của thế kỷ 21 trong một thế giới 
toàn cầu hóa. 

Cuốn sách này là kết quả của sự hợp tác giữa hai nhà nghiên cứu từ Việt Nam và 
Hoa Kỳ, giới thiệu một quan điểm cân bằng giữa các lợi ích của người quản lý và người 
lao động. Việc tập trung vào hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi cho thấy 
chúng ta cần các quan điểm mới để nâng cao chất lượng cuộc sống làm việc hiện nay và 
trong tương lai. 

                                                                                   Lê Văn Hảo & Knud S. Larsen

chương 1

HànH Vi tổ cHức – LỊcH SỬ Và đỊnH ngHĨa 

Chuyên ngành kép nghiên cứu tâm lý học công nghiệp và tổ chức ban đầu được 
hình thành bởi các nhà tâm lý học nhằm mục đích nâng cao hiệu quả và năng suất 
ở nơi làm việc. Trong những năm đầu phát triển của mình, mục tiêu của tâm lý 
học công nghiệp là phục vụ các công ty để tăng năng suất và lợi nhuận. Các nỗ lực 
nghiên cứu ban đầu đều tìm cách làm sáng tỏ cách thức đào tạo các ứng cử viên (xin 
việc), phân tích yêu cầu cụ thể của công việc và đánh giá hiệu suất của công nhân. 
Một số nhà nghiên cứu gọi tâm lý học công nghiệp là “tâm lý học nhân sự” bởi vì 
nó chủ yếu liên quan đến việc lựa chọn và đào tạo công nhân/nhân viên để giúp các 
công ty có năng suất cao hơn. Tuy nhiên, ở nơi làm việc thường có các lợi ích xung 
đột giữa một bên là tối đa hóa lợi nhuận cho công ty và bên kia là lương và điều kiện 
làm việc tốt cho công nhân. 

Hành vi tổ chức hay hành vi trong tổ chức – như một lĩnh vực nghiên cứu và 
ứng dụng – xuất hiện chậm hơn tâm lý học công nghiệp, dựa trên nhận thức rằng 
một tổ chức có hiệu quả phụ thuộc vào các đặc điểm hay thuộc tính của công nhân 
bao gồm mức độ động lực làm việc, thái độ liên quan đến công việc và sự lãnh đạo/
quản lý trong tổ chức. Ngoài ra, lĩnh vực nghiên cứu hành vi tổ chức cũng thừa 
nhận tầm quan trọng của cấu trúc tổ chức trong việc tạo điều kiện hay hạn chế năng 
suất làm việc. Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng tổ chức 
thường là nơi chuyển giao văn hóa, chuẩn mực và đạo đức làm việc – những yếu tố 
quyết định thành công cuối cùng của doanh nghiệp – tới các nhân viên của mình. 
Mặc dù tâm lý học công nghiệp và hành vi trong tổ chức có các mối quan tâm khác 
nhau nhưng ở một mức độ đáng kể, chúng có những điểm chung. Ví dụ, dù các nhà 
tâm lý học công nghiệp có nỗ lực cải thiện việc phân tích công việc (job analysis) và 
có sự lựa chọn, huấn luyện công nhân/nhân sự thì điều đó vẫn chưa đủ để tạo ra 
thành công của tổ chức. Hiệu quả làm việc còn phụ thuộc vào các yếu tố như động 
cơ và thái độ của công nhân.     
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Hành vi tổ chức – còn gọi là các nghiên cứu về hành vi trong tổ chức – là một 
lĩnh vực chiết trung trong tâm lý học. Nó vay mượn nhiều ý tưởng và lý thuyết từ 
các lĩnh vực có liên quan. Các ngành khoa học xã hội khác nhau đã đóng góp cho sự 
hiểu biết về những yếu tố làm cho một tổ chức vận hành hiệu quả, bao gồm tâm lý 
học, xã hội học, nhân học và khoa học chính trị.

1. đÓng gÓP tỪ tÂm LÝ HỌc

Trong tâm lý học có nhiều chuyên ngành đã đóng góp cho các nghiên cứu về 
hành vi ở nơi làm việc. Những đóng góp ban đầu thuộc về các nhà tâm lý về học 
tập/tập quen, các nhà nghiên cứu về lý thuyết nhân cách và tham vấn. Dần dần, các 
tri thức chung đó hình thành nên lĩnh vực nghiên cứu mới: Hành vi trong tổ chức. 
Ban đầu các nghiên cứu tập trung tìm hiểu những yếu tố như mệt mỏi và buồn chán 
vốn có tác động tiêu cực tới hiệu suất lao động. Từ sự khởi đầu này, chuyên ngành 
nghiên cứu hành vi trong tổ chức mở rộng sang nghiên cứu nhân cách, động cơ, đo 
lường thái độ, sự hài lòng với công việc và căng thẳng liên quan đến nghề nghiệp. 

Tâm lý học xã hội đã bổ sung những đóng góp đặc biệt khi các nhà nghiên cứu 
nhấn mạnh đến hiệu quả tương tác giữa người với người ở nơi làm việc. Vì ban đầu 
chủ nghĩa tư bản được thúc đẩy bởi mối quan tâm hàng đầu là lợi nhuận, cho nên 
những đóng góp của các nhà tâm lý học xã hội đối với việc tăng hiệu suất công nghiệp 
cần được xem xét một cách thận trọng. Liệu các nỗ lực tìm hiểu thái độ liên quan đến 
công việc, thay đổi thái độ và giá trị với công việc, nâng cao vai trò của giao tiếp, nhấn 
mạnh đến lòng tin trong quan hệ con người… có phải do động cơ muốn cải thiện đời 
sống của người lao động hay là các công ty chủ yếu chỉ coi đó là phương tiện để chi 
phối công nhân, bảo đảm lợi nhuận, quyền lực và kiểm soát? Tâm lý học xã hội cũng 
dành nhiều công sức để hiểu và giải quyết xung đột. Liệu có phải tất cả các cuộc xung 
đột đều có hại? Nếu mục đích chỉ là để có một lực lượng lao động dễ bảo và không bao 
giờ đặt câu hỏi về kết quả tiêu cực – như đại đa số công nhân ở các nước phát triển và 
đang phát triển đang trải qua hiện nay – thì giải pháp cho xung đột trong tổ chức trở 
thành một vấn đề đạo đức. Giá trị trung tâm của các nghiên cứu hành vi trong tổ chức 
cần phải bao gồm cả các quyền của người lao động lẫn năng suất lao động. 

2. đÓng gÓP tỪ cÁc ngànH KHoa HỌc XÃ Hội KHÁc 

Xã hội học là ngành nghiên cứu về con người dưới sự tác động của môi trường 
xã hội rộng lớn hơn hoặc của các giá trị văn hóa. Với hành vi trong tổ chức, các nhà 
xã hội học đóng góp cho sự hiểu biết về cấu trúc tổ chức, tính độc đáo văn hóa đối 
với các tổ chức kinh tế nhất định. Các nhà xã hội học cùng với các nhà tâm lý học xã 
hội cũng nghiên cứu về quan hệ quyền lực và đóng góp các tri thức về xung đột và 

giải quyết xung đột. Các chủ đề nổi trội khác liên quan đến tổ chức cũng được xã hội 
học nghiên cứu như lĩnh vực giao tiếp, xung đột, hệ quả của các quan hệ quyền lực. 

Nhân học cũng bổ sung cho các ngành khoa học xã hội khác và góp phần nhấn 
mạnh yếu tố tác động của văn hóa – một vấn đề ngày càng quan trọng trong một thế 
giới đa dạng và toàn cầu hóa. 

Giữa các ngành vừa nêu trên đây không có sự tách biệt tuyệt đối. Ví dụ, cả tâm 
lý học xã hội và xã hội học đều quan tâm đến các quá trình nhóm. Nhân học và tâm 
lý học cùng quan tâm đến văn hóa và tác động của nó tới hành vi của con người. Nói 
tóm lại, hành vi trong tổ chức là một lĩnh vực chiết trung, luôn tìm cách sử dụng tri 
thức từ nhiều chuyên ngành và ứng dụng các tri thức đó để hiểu biết và cải thiện 
hành vi trong tổ chức. 

3. HànH Vi tổ cHức Là gÌ?
Hành vi tổ chức – hay còn gọi là chuyên ngành về hành vi trong tổ chức – là gì? 

Đó là một lĩnh vực ứng dụng tâm lý học, nghiên cứu hành vi của con người – với tư 
cách là những cá nhân và nhóm – trong các tổ chức nhằm mục đích nâng cao hiệu 
quả của tổ chức. 

Các chuyên ngành đóng góp khác nhau như vừa đề cập ở trên cũng hàm ý rằng 
những tham số của hành vi trong tổ chức rất rộng và phức tạp. Biết rằng các cá nhân 
có tầm quan trọng đối với hiệu quả của một tổ chức cho nên chúng ta cần nghiên cứu 
các yếu tố cá nhân bao gồm cả nhân cách và động cơ. Chúng ta cũng biết rằng các cá 
nhân ứng xử khác đi khi họ ở trong một nhóm so với khi họ chỉ có một mình, cho nên 
các biến số về mức độ nhóm cũng được tập trung nghiên cứu và ứng dụng. Ngoài 
ra, các tổ chức cũng không giống nhau. Trong kinh tế thị trường, một số tổ chức xuất 
hiện và rồi thất bại hay phá sản chỉ sau một thời gian ngắn. Ngược lại, một số tổ chức 
khác có lịch sử lâu đời, dựa trên hiệu quả và kết quả hoạt động tích cực. Văn hóa 
doanh nghiệp hay tổ chức thể hiện sự khác biệt về hệ giá trị cũng như thái độ làm 
việc. Chẳng có nhân viên nào bắt đầu làm việc từ nền tảng là số không, tất cả đều 
mang theo mình hành trang từ những thành tựu cá nhân, mối quan hệ gia đình và 
kinh nghiệm làm việc trước đó. Tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi các giá trị văn 
hóa – vốn có tác động trực tiếp đến hành vi trong tổ chức và thành công của tổ chức. 

4. ngHiên cứU Và ứng dỤng Về HànH Vi tổ cHức ngày càng cÓ 
ảnH Hưởng trên tHế giới: Sự KHởi đầU

Chủ nghĩa tư bản phát triển trong đầu thế kỷ XX vì động cơ lợi nhuận nên nó 
đã làm tăng mối quan tâm của các nhà công nghiệp và công ty trong việc làm thế nào 
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để nhân viên và tổ chức của họ trở nên hiệu quả hay đạt hiệu suất cao hơn. Wundt, 
ông tổ của ngành tâm lý học hiện đại có một học trò tên là Walter Dill Scott – người 
xuất bản cuốn sách Lý thuyết quảng cáo (1903) mà nhiều người cho rằng đó là khởi 
điểm của chuyên ngành nghiên cứu về hành vi trong tổ chức. Một học trò khác của 
Wundt là Hugo Munsterberg, cũng xuất bản một tác phẩm khác, có tầm ảnh hưởng 
với tên gọi Tâm lý học và hiệu suất công nghiệp (1913). Các nỗ lực ban đầu này cùng với 
những đóng góp đáng chú ý khác đã bắt đầu thế kỷ đầu tiên của những nghiên cứu 
và ứng dụng về hành vi trong tổ chức (Katzell & Austin, 1992). 

Chiến tranh Thế giới I đã thúc đẩy sự phát triển trong tâm lý học và nhiều 
ngành khoa học khác, dẫn đến các thành tựu nghiên cứu và ứng dụng về hành vi 
trong tổ chức bao gồm cả sự phát triển các test năng lực được quân đội Mỹ sử dụng 
(test Alpha và Beta của Yerkes). Các test năng lực này được quân đội dùng để chọn 
lựa, sắp xếp quân nhân vào các binh chủng khác nhau khi họ phục vụ trong quân 
đội. Sự phát triển các test phân loại, sắp xếp này được tiếp tục cho đến ngày nay vì 
mối quan tâm đến hành vi trong tổ chức. Câu hỏi cơ bản là “Nhân viên này phù hợp 
nhất với dạng công việc nào?” trở thành vấn đề được nghiên cứu từ rất sớm. Câu trả 
lời không hề gây ngạc nhiên: Người công nhân/nhân viên thường cố gắng cao nhất 
trong lĩnh vực mà anh ta hứng thú và (vì thế) có động lực hoạt động (Gilmer, 1981). 
Test đầu tiên là test hứng thú nghề nghiệp của Strong (Strong Vocational Interest Blank) 
(Strong, 1927) mà nhiều học sinh trung học ở Mỹ đã tham gia. Nhiều phòng hướng 
nghiệp ở các trường trung học đã dùng các bảng kiểm tra về hứng thú để giúp học 
sinh phát hiện các loại công việc làm họ thấy hấp dẫn và lý thú (Hansen & Campbell, 
1985). Các test đầu tiên này trở thành nền tảng cho việc đánh giá hàng loạt trong các 
lĩnh vực khác trong giáo dục, ví dụ như test năng khiếu học tập (Scholastic Aptitude 
Test – SAT) mà hầu như tất cả các sinh viên đều thực hiện để được chấp nhận vào các 
trường đại học, cao đẳng ở Mỹ. Một số test khác được phát triển cho các tổ chức công 
nghiệp nhằm giúp phân công công việc cho công nhân/nhân viên hoặc để từ chối 
tuyển lao động. Được biết, dự kiến kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2012, Đại học Quốc 
gia Hà Nội sẽ tổ chức tuyển sinh đại học theo mô hình SAT – một mô hình được áp 
dụng ở nhiều nước trên thế giới, nhất là Mỹ1.

5. năng SUất của công nHÂn Và HiỆU SUất của tổ cHức

Công trình của Winslow Taylor (1911) có ảnh hưởng tới nghiên cứu và ứng 
dụng hành vi trong tổ chức ở những năm đầu phát triển. Taylor đã tìm kiếm cách 
thức nâng cao tính hiệu quả của công nhân thông qua cách “quản lý theo khoa học”. 
Cách tiếp cận của ông đề xuất một sự phân tích kỹ lưỡng công việc để xác định cách 
1  Nguồn: Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội: http://css.vnu.edu.vn/index.

php?option=com_content&view=article&id=434:tuyen-sinh-theo-mo-hinh-sat&catid=44:ky-nang-quan-
ly&Itemid=11

thức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công việc đó một cách tối ưu. Công nhân/
nhân viên cần được lựa chọn dựa trên các đặc điểm cá nhân phù hợp với yêu cầu của 
công việc, được đào tạo cẩn thận và được thưởng xứng đáng cho năng suất làm việc 
của họ. Sự phân tích công việc một cách toàn diện như vậy được thực hiện sau cái gọi 
là “nghiên cứu về thời gian và vận động” – chia công việc ra thành các bộ phận cấu 
thành, rồi đo lường và tính thời gian thực hiện các động tác cần thiết để làm cho hiệu 
suất làm việc cao hơn (Van De Water, 1997). Trong thực tế, nghiên cứu về thời gian 
và vận động là công cụ để đẩy nhanh tốc độ làm việc, đòi hỏi nhiều cố gắng hơn từ 
phía công nhân và không đi đôi với sự bù đắp tương ứng (về lương/thưởng). Tác giả 
thứ hai của cuốn sách này khi còn trẻ đã từng làm việc sản xuất theo băng chuyền 
đúng vào thời kỳ các chuyên gia về “thời gian và vận động” được thuê để nâng cao 
tốc độ làm việc. Bởi vì không ai cảm thấy yên tâm hoàn toàn về công việc ở tốc độ 
thông thường cho nên tất cả công nhân đều thể hiện hiệu năng cao hơn, sản xuất 
thường ở tốc độ “gẫy cổ” (nguy hiểm, có thể xảy ra tai nạn) khi có chuyên gia quan 
sát. Tốc độ này được ghi lại và coi là “chuẩn” đối với công việc, tạo ra năng suất cao 
hơn mà không được trả công tương xứng. 

Các tổ chức thường tìm cách sản xuất với giá thành thấp nhất có thể. Điều này 
đòi hỏi tổ chức phải vừa có hiệu suất vừa hiệu quả. Nói đến hiệu quả là nói đến thành 
công tương đối trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng hay đối tượng mà tổ chức 
phục vụ. Liệu thành viên của một đảng chính trị có hài lòng với đường lối của đảng 
trong cuộc bầu cử gần đây? Liệu giảng viên của một trường đại học có vui với mức 
lương và kinh phí được cấp? Liệu khách hàng của KFC có thấy thực đơn của nhà 
hàng hấp dẫn? Tính hiệu quả là sự đáp ứng nhu cầu của những người mà tổ chức 
này hay tổ chức khác phục vụ. Ngược lại, hiệu suất hay năng suất được mô tả như là 
tỷ lệ thành công giữa đầu vào và đầu ra. Một tổ chức có hiệu suất là tổ chức đạt được 
mục tiêu của mình với chi phí thấp nhất. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính hiệu suất 
là yếu tố thúc đẩy các công ty chuyển sang nước khác để tìm kiếm chi phí nhân công 
rẻ. Tuy nhiên, sự thiển cận của việc chuyển toàn bộ việc làm sang địa điểm khác là ở 
chỗ, các công nhân phải di chuyển chỗ làm cũng thường lại là người cần có lương để 
mua chính sản phẩm đó. Liệu tình thế này có trở thành vấn đề trong dài hạn? 

Nói ngắn gọn, mục đích của các nghiên cứu và ứng dụng về hành vi trong 
tổ chức là để tìm hiểu các yếu tố cá nhân, nhóm và công ty – những yếu tố có thể 
khuyến khích hoặc hạn chế sản xuất, kinh doanh.   

6. cÁc mối qUan tÂm trUyền tHống KHÁc Về HànH Vi tổ cHức 

Bất cứ thứ gì làm tăng chi phí của công ty/tổ chức đều ảnh hưởng sâu sắc tới lợi 
nhuận của công ty đó. Tùy thuộc vào nhiệm vụ của từng công việc, việc huấn luyện, đào 
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tạo nhân sự có thể đòi hỏi chi phí cao. Khi người này thôi việc, người mới vào làm lại 
cần được đào tạo.  Ở Mỹ, chi phí này có thể lên tới hàng chục ngàn đô la (Employee 
turnover costs in the U.S., 2001). Không cần phải hình dung nhiều cũng thấy rằng tốc 
độ thay thế nhân công có thể gây trở ngại cho sự vận hành suôn sẻ của một tổ chức 
và có thể tác động trực tiếp tới năng suất trong thời gian những nhân công mới thay 
thế đang phải học các kỹ năng cơ bản. Một số người thôi việc vì họ không phù hợp 
với công việc. Trong trường hợp này, việc thay thế có thể có lợi cho cả cá nhân người 
đó và tổ chức. Tuy nhiên, thôi việc có thể lại là hệ quả của sự không hài lòng của 
nhân viên. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng thường những người thôi việc/chuyển việc 
lại là những người làm được việc (Industry Week, 1988).

Những nhân viên thụ động nhưng có tính xâm kích, khi không hài lòng thường 
tìm cách thể hiện ngấm ngầm hoặc công khai sự khó chịu của mình thông qua sự 
phản đối, phá hoại hoặc giảm năng suất lao động.  Khi các nhân viên không hài lòng, 
nếu tổ chức không phản ứng lại một cách thích hợp thì nó luôn phải chịu hệ quả. Một 
hệ quả của sự không hài lòng là có thể công nhân nghỉ làm hoặc cáo ốm quá nhiều. 
Vì thế, chi phí mà một tổ chức phải gánh chịu có thể đáng kể (Britt, 2002). Một lần 
nữa, sản xuất tạm thời bị ngắt quãng, ngay cả khi có nhân viên mới được tuyển vào 
thay thế. Tất nhiên, đôi khi sẽ tốt hơn nếu một nhân viên không tới sở làm việc, ví 
dụ như lái xe không đến cơ quan sau một đêm say xỉn. Trong cuộc sống của bạn, đôi 
khi ở nhà lại là một ý tưởng tốt. 

Các nhà nghiên cứu về hành vi trong tổ chức đã quan tâm đến sự cam kết với 
tổ chức và ý thức công dân (LePine, Erez, & Johnson, 2002). Kết quả cho thấy các 
công ty nào có được sự cam kết của nhân viên nói chung thường thành công hơn 
(Podsakoff, MacKenzie, Paine, & Bachrach, 2000). Tất nhiên sự cam kết đối với tổ 
chức thường xuất hiện khi công ty chú ý tới việc đáp ứng các nhu cầu của nhân viên, 
trả lương và đối xử công bằng. 

Một vấn đề trọng tâm chủ yếu của nghiên cứu và ứng dụng về hành vi trong 
tổ chức là phát triển tổ chức. Các nghiên cứu đã xem xét cấu trúc của tổ chức, chuẩn 
mực, giá trị và bầu không khí nói chung của công ty. Đôi khi các chuyên gia đề xuất 
biện pháp can thiệp, thay đổi trong công ty để cải thiện cấu trúc và văn hóa, làm cho 
công ty vận hành hiệu quả và năng suất hơn. 

Một lĩnh vực được quan tâm gần đây hơn là chất lượng của trải nghiệm làm 
việc. Người công nhân cảm thấy đóng góp của mình cho tổ chức được đền đáp đến 
mức nào? Các quyền cơ bản của mình có được tôn trọng không? Có được thăng tiến 
không? Nhiều nước, đặc biệt là Mỹ, trong mấy thập kỷ gần đây đã có nhiều thay đổi 
nhờ việc yêu cầu tuân thủ bộ luật chống phân biệt đối xử liên quan đến giới, tuổi tác, 

tôn giáo và niềm tin chính trị. Một số công ty đã thuê chuyên gia để xây dựng các 
chương trình hành động nhằm bảo đảm tuân thủ vấn đề giới và vấn đề bình đẳng 
thông qua các hình thức tập huấn khác nhau. Ít nhất thì trên cơ sở chuẩn mực, tình 
hình ở nơi làm việc tại nhiều nước đã thay đổi theo hướng tốt hơn, nhưng liệu nó có 
tạo ra sự thay đổi thực sự trong thái độ của những người liên quan hay không thì còn 
là một vấn đề cần nghiên cứu trong tương lai. 

7. Hài Lòng Với công ViỆc Và qUyền của ngưỜi Lao động

Từ những gì vừa bàn luận trên đây, không khó rút ra kết luận rằng các vấn đề 
về thay đổi nhân viên, nhân viên vắng mặt không đến làm việc, thiếu cam kết với tổ 
chức… ít liên quan đến thiếu sót cá nhân của nhân viên mà là hệ quả của sự không 
hài lòng với công việc. Hài lòng với công việc là một thái độ có thể đo lường bằng các 
phương pháp thang đo tiêu chuẩn. Đây là mối quan tâm hàng đầu trong nghiên cứu 
hành vi trong tổ chức vì nó liên quan đến mức độ và chất lượng công việc (Judge, 
Thoresen, Bono, & Patton, 2001; Buckingham & Coffman, 1999). Những công nhân 
hài lòng với phần thưởng cho công việc của mình cũng thường là những người có 
năng suất cao hơn và làm lợi cho hầu hết các công ty. Trừ trường hợp những công 
ty công khai bóc lột ở những nơi có nhân công thừa và rẻ, còn lại thì sự hài lòng với 
công việc ở nhân viên cần phải là một mục tiêu trong bất kỳ tổ chức/công ty nào 
muốn thành công. Từ quan điểm nhân văn có thể tranh luận rằng các tổ chức cần 
phải làm nhiều hơn so với việc chỉ trả cho công nhân một mức lương rẻ mạt nhất có 
thể. Cần phải tạo điều kiện làm việc sao cho người lao động cảm thấy họ được đánh 
giá cao trong doanh nghiệp và được tưởng thưởng một cách xứng đáng. 

Các nghiên cứu và ứng dụng về hành vi trong tổ chức kiểu truyền thống đã bỏ 
qua một vấn đề cơ bản: quyền của người công nhân trong bối cảnh sản xuất tư bản 
chủ nghĩa. Công nhân phải có các quyền cơ bản về tổ chức công đoàn. Họ có quyền 
cơ bản về các điều kiện làm việc an toàn và tử tế. Stress là một phần của cuộc sống, 
nhưng cũng có stress có lợi và có hại. Stress tích cực hay có lợi gây cảm hứng, tạo 
động cơ cho con người hoạt động một cách sáng tạo và đổi mới, đưa ra các ý tưởng 
và sản phẩm mới. Stress tiêu cực hay có hại làm rối loạn chức năng, người công nhân 
làm việc kém đi trong điều kiện như vậy. Các điều kiện gây stress ở nơi làm việc thời 
hiện đại bao gồm sự bấp bênh về công việc, thu nhập không đủ mức cần thiết để duy 
trì cuộc sống, để phát triển và khỏe mạnh (về mặt thể chất và tâm lý). Nhiều công 
nhân ở các nước phát triển và đang phát triển thường phải sống trong tình trạng 
stress thường xuyên (mãn tính), dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe 
của họ và tổn phí cho xã hội. 
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8. yếU tố con ngưỜi Và HiỆU ứng HawtHorne

Một trong những sự kiện có ý nghĩa quyết định lịch sử chuyên ngành nghiên 
cứu hành vi trong tổ chức là nghiên cứu Hawthorne – nhấn mạnh tầm quan trọng 
của yếu tố con người (Austin & Davies, 2000; Roethlisberger & Dickson, 1939). Cho 
đến thời điểm cuối những năm 1930, hầu hết các tư tưởng và nghiên cứu trong tâm 
lý học công nghiệp đều nhấn mạnh đến năng suất của công nhân và hiệu suất của tổ 
chức. Nghiên cứu Hawthorne ban đầu được thực hiện để xem liệu mức độ ánh sáng 
ở nơi làm việc có tạo ra hiệu suất cao nhất trong một nhiệm vụ sản xuất hay không 
(Roethlisberger & Dickson, 1939). Các công nhân được đưa vào một gian phòng sản 
xuất, trong đó ánh sáng được biến đổi theo các mức độ khác nhau để xem liệu biến 
số này có tạo ra sự khác biệt gì về sản xuất hay không. Kết quả cho thấy, hiệu quả 
sản xuất tăng lên bất kể mức độ ánh sáng ra sao. Có vẻ như chỉ cần nhận thức thuần 
túy của những công nhân đang tham gia thực nghiệm và đang được nghiên cứu mà 
thôi là đã có thể tạo ra kết quả cao hơn (không khác các nghiên cứu về hiệu ứng thời 
gian và chuyển động đã mô tả trên đây). Nghiên cứu Hawthorne gây ra nhiều tranh 
luận trong khoa học về hành vi trong tổ chức, dẫn tới kết luận chủ yếu là các yếu tố 
con người (sự chú ý của nghiệm viên) có tầm quan trọng lớn hơn môi trường vật lý 
xung quanh (ánh sáng). 

Nghiên cứu Hawthorne đã chỉ ra tầm quan trọng của các yếu tố con người ở 
nơi làm việc, và thực tế là trong sản xuất, các biến số này thường có ý nghĩa lớn hơn 
các điều kiện vật chất trong sản xuất. Từ các nghiên cứu ban đầu này, các nhà tâm 
lý học tổ chức bắt đầu nghĩ đến các yếu tố con người khác mà họ cho là có thể ảnh 
hưởng đến năng suất làm việc, bao gồm cả các mối quan hệ trong tổ chức, động cơ và 
bản chất, đặc điểm quản lý/lãnh đạo (Gilmer, 1981). Dần dần, tâm lý học ứng dụng 
được chấp nhận. Năm 1944, Hiệp hội Tâm lý học Mỹ (APA) cho phép thành lập bộ 
phận 14 (division 14) là Tâm lý học Công nghiệp và Kinh doanh. Năm 1970, nó được 
đổi tên thành Tâm lý học Công nghiệp và Tổ chức, và ngày nay được gọi là Hội Tâm 
lý học Công nghiệp và Tổ chức (Benjamin, 1997). Trong những năm gần đây, lĩnh 
vực này không chỉ quan tâm đến việc cải thiện tính hiệu quả của tổ chức mà còn chú 
ý đến việc đánh giá mối quan hệ giữa công việc và sức khỏe thể chất và tinh thần của 
người lao động (Ziekar, 2003).

9. công ViỆc của nHà tÂm LÝ HỌc tổ cHức  

Lĩnh vực hành vi trong tổ chức khác biệt với tâm lý học công nghiệp vì sự ra 
đời của nó xuất phát từ các mối quan tâm đến quan hệ người - người trong tổ chức. 
Chủ đề trung tâm của lĩnh vực này là hiểu và cải thiện hành vi ở nơi làm việc cũng 

như tập trung vào sức khỏe tâm lý của người làm việc (công nhân/nhân viên). Dựa 
trên những giá trị cơ bản như vậy, các nghiên cứu nhấn mạnh đến những vấn đề như 
thực hành giám sát, thái độ làm việc và stress liên quan đến công việc. Giống như 
các chuyên ngành khác trong tâm lý học, hành vi trong tổ chức tự coi mình là một 
chuyên ngành khoa học và ứng dụng có mục đích nâng cao hiệu quả và hiệu suất của 
tổ chức. Việc nhấn mạnh đến sức khỏe tâm lý của công nhân vừa là lợi ích của chính 
công ty vừa là lợi ích của nhân viên, vì thế nó đòi hỏi các cách thức thực hành quản lý 
mang tính khai sáng. Các nhà tâm lý học tổ chức làm việc trong các cơ sở khác nhau. 
Ở Bắc Mỹ, khoảng 38% làm việc trong các trường đại học (giảng dạy và nghiên cứu). 
Khoảng 32% làm tư vấn, cung cấp kiến thức và đề xuất giải pháp cho các công ty và 
tổ chức. Khoảng 15% được các công ty tư nhân thuê để cải thiện năng suất và sức 
khỏe của tổ chức, khoảng 7% làm việc trong các cơ quan chính phủ và 8% làm việc 
trong các lĩnh vực khác (Koppes, 2001). 

Các nhà thực hành (hành vi trong tổ chức) thường làm việc trong phòng nhân 
sự để hỗ trợ việc lựa chọn và đào tạo nhân viên, thiết kế công việc, giải quyết các vấn 
đề và xung đột ở nơi làm việc. Một nhà tâm lý học tổ chức cần nhiều năng lực và kỹ 
năng như hiểu các phương pháp nghiên cứu, thang đo thái độ, vấn đề liên quan đến 
stress ở nơi làm việc, yếu tố quan hệ con người trong làm việc, đánh giá các khác biệt 
cá nhân, hiểu các quá trình ra quyết định, yếu tố liên quan đến lãnh đạo, sự phát triển 
tổ chức và lý thuyết về tổ chức, các quá trình nhóm nhỏ và động cơ làm việc (Society 
for Industrial and Organizational Psychology, 2000). Các nhà nghiên cứu và thực hành 
quan tâm đến sự phát triển của tổ chức thường xem xét các vấn đề liên quan đến cấu 
trúc của tổ chức, đặc điểm bầu không khí đã phát triển trong những năm qua, văn 
hóa làm việc trong công ty/tổ chức. Các tri thức về những lĩnh vực vừa nêu có thể góp 
phần tạo ra các kế hoạch can thiệp để nâng cao tính hiệu quả trong tổ chức. 

Ngày nay, chất lượng của đời sống công việc đang trở thành mối quan tâm lớn 
hơn. Trong lĩnh vực này, người làm tâm lý học tổ chức tìm cách phát triển các công 
cụ đo lường thái độ liên quan đến công việc. Các chủ đề có thể là lý do người công 
nhân thích hoặc không thích công việc của họ, cam kết của người công nhân với tổ 
chức/công ty và liên quan với nó là hiệu suất làm việc. Các chương trình can thiệp có 
thể là tìm cách thay đổi thái độ theo đường hướng tích cực hơn bằng cách thay đổi 
bầu không khí ở cơ quan và các giá trị văn hóa được thể hiện công khai hoặc không 
công khai ở nơi làm việc. 

Thường các nghiên cứu được đăng tải trong các tạp chí khoa học. Ngày nay 
có khoảng hơn 20 tạp chí xuất bản các nghiên cứu về hành vi trong tổ chức bao gồm 
Tạp chí Tâm lý học ứng dụng (Journal of Applied Psychology) – một ấn bản của Hiệp 
hội Tâm lý học Mỹ, Tạp chí Tâm lý học Nghề nghiệp và Tổ chức (Journal of Occupational 
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and Organizational Psychology), Tạp chí Tâm lý học Tổ chức (Journal of Organizational 
Psychology), Tạp chí Hành vi trong tổ chức và Quá trình quyết định của con người 
(Organizational Behavior and Human Decision Processes)...

Gần đây hơn (2001) chúng ta còn chứng kiến công trình Sổ tay Tâm lý học Công 
nghiệp, Làm việc và Tổ chức,… và ngày càng có nhiều phần mềm điện toán được thiết 
kế để đánh giá sở thích và giá trị cũng như các năng lực liên quan đến nghề nghiệp. 
Trong bộ Sổ tay Tâm lý học năm 2003, có 12 tập chú trọng vào Tâm lý học Công nghiệp 
và tổ chức. Hiện nay máy tính và Internet ngày càng được sử dụng nhiều hơn để trắc 
nghiệm, đánh giá và tuyển lựa nhân viên. 

10. tHay đổi trong XÃ Hội Và nơi Làm ViỆc 

Các điều kiện ở nơi làm việc phản ánh những biến đổi rộng lớn hơn trong xã 
hội suốt nửa thế kỷ qua. Trong Chiến tranh thế giới I, các lực lượng vũ trang quan 
tâm đến việc phát hiện xem làm sao để mỗi quân nhân phát huy được hiệu quả cao 
nhất và các nhà tâm lý học tổ chức đã giúp phân loại và sắp xếp tân binh vào các 
binh chủng khác nhau. Đến lượt các công ty lớn cũng bắt đầu thuê các nhà tâm lý học 
tổ chức để nâng cao năng suất lao động. Thời điểm đó, Kurt Lewin bắt tay vào việc 
thành lập Trung tâm nghiên cứu Động thái nhóm (Center for Group Dynamics) của 
mình. Các nghiên cứu quan trọng về lãnh đạo của ông đã ảnh hưởng tới các bước 
phát triển tiếp theo của ngành khoa học về hành vi trong tổ chức (Katzell& Austin, 
1992). Các phát triển khác ở lĩnh vực khoa học hành vi trong tổ chức tập trung vào 
các vấn đề như cam kết với tổ chức, thái độ làm việc và sự hài lòng với công việc 
(Sackett, 1994). Với các vai trò mới như vậy, chuyên ngành hành vi trong tổ chức đã 
lớn mạnh tới mức ngày nay riêng Hội Tâm lý học Công nghiệp và Tổ chức (Mỹ) đã 
có tới 6.000 hội viên. 

Rất nhiều thay đổi trong nghiên cứu được thúc đẩy bởi tác động của những 
phát triển xã hội rộng lớn, đặc biệt là quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới. Ông 
chủ của các công ty đa quốc gia không trung thành với một thực thể quốc gia nào, 
thường sẵn sàng dịch chuyển việc kinh doanh tới những nơi có giá thành lao động 
rẻ nhất và lợi nhuận cao nhất. Họ là những người theo chủ nghĩa quốc tế đích thực 
trong một hệ thống toàn cầu mới nổi. Điều này có nghĩa là tình trạng việc làm sẽ bấp 
bênh hơn đối với công nhân và đòi hỏi sự linh hoạt lớn hơn đối với những người 
quản lý. Với công dân của nhiều nước, ngày nay, nghề nghiệp có thể đưa bạn tới bất 
cứ nơi nào trên thế giới vì không có gì bảo đảm là công việc đó không liên quan gì 
đến một nhiệm vụ ở nước ngoài. Ở cấp độ cơ bản nhất, điều đó có nghĩa là trong ngôi 
làng thế giới hiện nay, tất cả chúng ta sẽ làm việc trực tiếp hay gián tiếp với những 
người ở các nền văn hóa khác, hệ giá trị và cách nhìn nhận khác nhau. Tuy nhiên, mô 

hình chủ nghĩa tư bản của Mỹ không thích hợp với tất cả các nền văn hóa vì nhiều 
người, nhiều nơi coi trọng sự an toàn và bình đẳng về cơ hội hơn là lợi nhuận và tích 
tụ tư bản (International Herald Tribune, 2004). 

Nền kinh tế toàn cầu đã tạo ra sự dịch chuyển đối với hàng triệu công nhân bởi 
vì vị trí việc làm được chuyển tới những quốc gia có giá nhân công thấp hơn. Thực tế 
này làm xói mòn mức độ an tâm về việc làm và cơ hội việc làm của công nhân ở các 
nước phát triển. Trong trường hợp nước Mỹ, điều này có nghĩa là sự phá vỡ nhiều 
ngành công nghiệp, ví dụ như dệt may (đã chuyển đến châu Á) và nhiều ngành 
khác. Nhiều công việc trong ngành dịch vụ cũng được xuất khẩu sang các nước có 
mức lương thấp. Ở Mỹ hiện nay, nếu bạn gặp trục trặc về thẻ tín dụng hoặc máy 
tính và gọi đến số điện thoại chăm sóc khách hàng thì có thể bạn sẽ nói chuyện với 
một nhân viên phục vụ từ Ấn Độ hoặc một nước có mức lương thấp nào đó. Người 
ta dự đoán rằng từ năm 2003 đến 2008, 500.000 việc làm ở Mỹ đã được chuyển ra 
nước ngoài và tới năm 2015 sẽ có tới 3,3 triệu việc làm “cổ trắng”2 sẽ bị chuyển sang 
các nước có mức lương thấp (Davis, 2004; Engardio, Bernstein, Kripalani, 2003; Wall 
Street Journal, 2003).

Phụ thêm cho những thay đổi vừa đề cập là quá trình giảm quy mô sản xuất, 
kinh doanh ở các nước đã phát triển. Gần đây, cuộc khủng hoảng dầu lửa đã đẩy 
nhanh việc giảm quy mô kinh doanh, ví dụ như ngành hàng không đang phải giảm 
quy mô vì giá nhiên liệu tăng cao. Giảm quy mô không phải là chuyện mới nhưng 
ngày càng tăng trong mấy thập kỷ gần đây. Công nghệ mới cho phép giảm nhân 
công và hợp lý hóa về mặt công nghệ là vấn đề ưu tiên của các công ty có tính cạnh 
tranh. Trong quá trình này, người ta thường quên rằng ai sẽ mua sản phẩm nếu 
người tiêu dùng không có việc làm và tiền lương.  Trong thời kỳ từ 1987 đến 1992, hơn 
6 triệu công nhân Mỹ đã mất việc làm – một xu hướng đang diễn ra ngày một nhanh 
hơn (Baumohl, 1993). Nếu người bị sa thải mà may mắn tìm lại được việc làm thì 
thường là với mức lương thấp hơn, còn những công nhân được giữ lại trong công ty 
thường được yêu cầu phải làm nhiều hơn với một mức lương thấp hơn (Cascio, 1995).

11. trao qUyền cHo nHÂn Viên Hay Là điềU KHiển  
để đổ Lỗi Và trÁcH nHiỆm?  
Các giảng viên đại học thường được ban quản trị của nhiều trường đối xử 

như các đồng nghiệp, được trao quyền để đưa ra các chính sách trong lĩnh vực học 
thuật. Hoàn cảnh này đã làm nhiều giảng viên nhầm lẫn về quan hệ quyền lực, một 
số người nghĩ rằng mình thuộc nhóm quản lý, điều hành. Tuy nhiên, ở phần lớn các 
trường đại học Mỹ, sự trao quyền còn rất hạn chế, quyết định cuối cùng về việc bổ 
2  Hình ảnh ẩn dụ dùng để chỉ nhân viên văn phòng.
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nhiệm giảng viên và tiền lương đều thuộc về bộ phận quản trị. Ở những công ty như 
Wal-Mart, các nhân viên còn được gọi là cộng sự (associate), chắc là để cho họ có cảm 
giác đồng sở hữu. Ở đây, nhận thức rằng lợi nhuận của công ty có tỷ lệ tương ứng 
trực tiếp với thu nhập của nhân viên được khuyến khích. 

Trong nhiều công ty, tầng lớp quản lý trung gian bị loại bỏ phần lớn khi những 
người quản lý cấp cao nhất giao trách nhiệm sản xuất trực tiếp cho các nhóm làm 
việc. Điều này thu hẹp khoảng cách giữa quản lý và công nhân. Sự dân chủ ở nơi làm 
việc có thể được bổ sung thêm bởi tính không hình thức nói chung của nhiều công ty 
Mỹ, tạo hình ảnh cởi mở và dễ tiếp cận (Greenfield, 2004). Có vẻ như công nhân được 
tham gia nhiều hơn vào các quyết định liên quan đến lịch trình, sử dụng các nhóm tự 
quản. Tuy nhiên, quá trình vừa mô tả trên đây không chỉ làm cho người công nhân 
tham gia vào quá trình ra quyết định, mà còn có cả trách nhiệm đối với sản phẩm. Một 
người hay hoài nghi có thể nói rằng các công ty đang trao quyền cho nhân viên để họ 
không chỉ chịu trách nhiệm nhiều hơn mà còn bị đổ lỗi nhiều hơn khi kết quả không 
tốt. Nói tóm lại, trao quyền chỉ giới hạn chủ yếu trong sản xuất, còn đối với các vấn đề 
liên quan đến sự hài lòng với công việc hoặc sự an toàn, yên tâm về việc làm – vốn có 
tầm quan trọng đối công nhân – thì tiếng nói của họ bị hạn chế hơn nhiều.   

12. qUản LÝ KiểU trUyền tHống
Dù mức độ tham gia ra quyết định có thế nào thì trong nhiều tổ chức, những 

người quản lý vẫn duy trì các chức năng truyền thống của họ và quyết định các vấn 
đề quan trọng. Mỗi tổ chức đều cần có ai đó thực hiện các chức năng quản lý. Điều 
này rất đúng trong hệ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa, kinh tế xã hội chủ nghĩa hoặc 
ngay cả các tổ chức phi lợi nhuận. 

Tất cả các tổ chức đều có những mục tiêu chung, đòi hỏi những chức năng quản 
lý theo cách mô tả của Fayol (1916). Nhà công nghiệp này đã chỉ ra 4 chức năng – 
được phản ánh qua các nghiên cứu về vai trò quản lý –  trong lập kế hoạch, tổ chức, 
lãnh đạo (chỉ huy, điều phối) và kiểm soát. 

Các tổ chức kinh tế hay chính trị được hình thành để đạt được các mục tiêu đã 
xác định. Chức năng lập kế hoạch bao gồm xác định các mục tiêu cụ thể cũng như tầm 
nhìn dài hạn về việc làm thế nào để đạt được các mục tiêu đã định. Các hoạt động lập 
kế hoạch cũng liên quan đến những mối quan tâm về mặt chiến thuật như làm sao 
hoạch định cách thức thực hiện công việc cũng như các hoạt động liên quan đến mục 
tiêu. Để thực hiện chức năng tổ chức, các nhà quản lý phải xác định cấu trúc của một 
tổ chức. Việc tổ chức liên quan đến sự phân định chức năng, ranh giới các hoạt động 
liên quan đến nhiệm vụ, giới hạn thẩm quyền và quá trình ra quyết định. Không có 

sự dẫn dắt, nhiều nhân viên có thể không biết cách triển khai công việc, do đó một 
chức năng chủ yếu của quản lý là chỉ dẫn/chỉ huy và tạo động lực cho người khác, tập 
trung vào giao tiếp hiệu quả. Cuối cùng, bất kỳ một tổ chức thành công nào cũng 
phải tìm cách để đánh giá hoạt động – một chức năng mang tính kiểm soát. Theo dõi 
hoạt động, chất lượng thực hiện nhiệm vụ và so sánh kết quả với các chuẩn mực sản 
xuất hoặc kết quả đã định là một vai trò quan trọng của quản lý. Bằng cách so sánh 
kết quả thực hiện với các chuẩn mực, người ta có thể điều chỉnh các khiếm khuyết 
hoặc thay thế những người hay bộ phận kém cỏi. 

Từ đây ta có thể thấy nhu cầu về tập huấn quản lý hành vi trong tổ chức. Nói 
chung có 3 dạng kỹ năng được xem là cốt yếu (Katz, 1974). Nhiều chức năng quản lý 
đòi hỏi các kỹ năng kỹ thuật đặc biệt. Một nhà quản lý công ty phần mềm sẽ không thể 
dẫn dắt, lãnh đạo được nhóm cũng như công ty nếu anh ta không có kiến thức chuyên 
môn trong lĩnh vực khoa học máy tính và phát triển. Tuy nhiên, chúng ta cũng biết 
rằng, có thể các nhà quản lý có các kỹ năng kỹ thuật tốt, nhưng lại không hề biết làm 
thế nào để tạo động lực làm việc cho người khác. Để thành công trong một thế giới 
đang thay đổi, họ phải có các kỹ năng mềm, kỹ năng con người để truyền tải mục tiêu 
một cách rõ ràng – và giao phó, ủy quyền cho người khác khi có thể – rồi thúc đẩy mọi 
người cùng đạt tới mục tiêu. Cuối cùng, người quản lý phải có kỹ năng, năng lực phân 
tích để có tầm nhìn sâu rộng, có kiến thức về mặt chiến lược để biết rõ tổ chức mình 
đang theo hướng nào. Các nhà quản lý phải có năng lực đánh giá các tình huống phức 
tạp, xử lý và diễn giải các thông tin và đưa ra các quyết định hợp lý. Ba kỹ năng hay 
năng lực về mặt kỹ thuật, tạo động cơ và năng lực phân tích này là các kỹ năng tối 
thiểu cần có để quản lý thành công dù đó là tổ chức ở top 500 công ty hàng đầu trên 
thế giới hay chỉ là một tổ chức cung cấp dịch vụ tham vấn phi chính phủ. 

Quản lý theo phong cách truyền thống thường giữ nhiều vai trò liên quan đến 
nơi làm việc (Mintzberg, 1973). Trong quan hệ liên cá nhân trong tổ chức, người 
quản lý đóng vai trò dẫn dắt, tạo động cơ và hướng dẫn các nỗ lực của nhân viên. 
Người quản lý cũng duy trì mối liên hệ với các mạng lưới bên ngoài công ty vốn có 
thể góp phần vào việc thực hiện mục tiêu hay sứ mệnh của công ty mình. Trong một 
số trường hợp, người quản lý còn có thể đóng vai trò là người đứng đầu có ý nghĩa 
biểu tượng, đặc biệt là nếu người đó mang lại uy tín cho tổ chức. Người quản lý 
cũng đóng vai trò theo dõi, kiểm tra thông tin bên trong và bên ngoài – những thông 
tin sống còn đối với công việc đang thực hiện. Anh ta là người chịu trách nhiệm ủy 
quyền hoặc phổ biến các thông tin đó tới thành viên của tổ chức và có thể là người 
phát ngôn chính với công chúng, xã hội. Ví dụ, CEO của Công ty Exxon được phỏng 
vấn trên truyền hình để giải thích về lợi nhuận của công ty trong bối cảnh giá dầu 
lửa đang tăng cao. Như bạn có thể đoán định, ông ta truyền đạt ý tưởng cho rằng 
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Công ty Exxon không chịu trách nhiệm gì vì giá cả chỉ đơn giản phản ánh quy luật 
thị trường mà thôi. Cuối cùng, người quản lý truyền thống là người ra quyết định, là 
người luôn tìm các cách thức mới để làm cho tổ chức của mình hiệu quả hơn, đề xuất 
các dự án mới để thực hiện các mục tiêu quan trọng. Người quản lý cũng là người 
giải quyết xung đột khi tình huống xảy ra giữa các phòng, ban khác nhau và là người 
thương thuyết mang tính chất quyết định cuối cùng với nhân viên/công nhân. 

Người quản lý truyền thống đóng vai trò dẫn dắt, lãnh đạo bằng cách tạo động 
lực và hướng dẫn, phổ biến thông tin trong tổ chức và đóng vai như một đầu mối 
liên lạc với thế giới bên ngoài và cuối cùng, đó là người quyết định. 

13. Kỹ năng con ngưỜi Và nHà qUản LÝ tHànH công

Liệu có phải người quản lý thành công cũng là người quản lý hiệu quả? Người 
quản lý thành công là người leo lên thang bậc trong công ty một cách nhanh chóng 
vì các nỗ lực của anh ta được công ty tưởng thưởng, đề bạt. Còn người quản lý hiệu 
quả được xác định bởi số lượng và chất lượng công việc của anh ta và sự hài lòng với 
công việc của nhân viên. Liệu các đặc điểm của quản lý thành công và quản lý hiệu 
quả có phải là một? Nhiều nghiên cứu đã đưa ra câu trả lời là “không”, bởi người 
quản lý thành công và người quản lý hiệu quả được mô tả khác nhau (Luthans, 1988; 
Luthans, Hodgetts & Rosenkrantz, 1988). 

Theo nghiên cứu vừa nêu, các nhà quản lý tham gia vào 4 nhiệm vụ chủ yếu. 
Thứ nhất, họ lập kế hoạch cho mục tiêu của công ty, đưa ra các quyết định quan 
trọng và kiểm soát kết quả. Thứ hai, họ tham gia nhiệm vụ giao tiếp để bảo đảm việc 
phân phát và xử lý các thông tin liên quan cần thiết. Thứ ba, quản lý nguồn lực con 
người là vai trò dẫn dắt, lãnh đạo trong việc tạo động cơ cho nhân viên, khen thưởng 
và kỷ luật, giải quyết vấn đề cùng với đào tạo nhân viên. Thứ tư, các nhà quản lý 
tham gia mạng lưới tác động đến các nỗ lực hoặc thúc đẩy bằng cách quan hệ với 
những người khác trong tổ chức, vận động sự ủng hộ, tương tác với những ai có thể 
có lợi cho sự nghiệp của bản thân và công ty. 

Những nghiên cứu trên chia các nhà quản lý ra làm 3 nhóm: các nhà quản lý trung 
bình, các nhà quản lý thành công và các nhà quản lý hiệu quả. Lượng thời gian dành 
cho 4 nhiệm vụ vừa đề cập ở 3 nhóm này là khác nhau. Nhóm quản lý thành công dành 
trung bình là 48% thời gian của họ cho hoạt động mạng lưới (quan hệ) so với chỉ có 11% 
của nhóm quản lý hiệu quả. Nhưng mặt khác, các nhà quản lý hiệu quả lại dành tới 
44% thời gian của họ để giao tiếp so với 28% của nhóm các nhà “leo trèo” thành công. 

Các nghiên cứu khác đã khẳng định độ chính xác của các kết quả vừa trình 
bày bằng gợi ý rằng hoạt động mạng lưới là chìa khóa thành công cho cá nhân ở 

nhiều nước khác nhau (Konrad, Yoshioka, Waryszak & Toren, 2001; Langford, 2000). 
Các nhà quản lý sẵn sàng giao tiếp, truyền thông thông tin – bao gồm cả các nguồn 
tin tiêu cực cần phải điều chỉnh – chính là các những người có hiệu quả nhất (Tsui, 
Ashford, St.Clair & Xin, 1995). Rõ ràng là người hiệu quả có giá trị hơn là người chỉ 
đơn thuần có năng lực quan hệ hay năng lực “quăng lưới” rộng. 

14. tHay đổi XÃ Hội Và Sự đa dạng

Ở Mỹ, phong trào quyền dân sự đã thay đổi điều kiện của các nhóm thiểu số 
về mặt pháp lý, dẫn đến hệ quả là nơi làm việc đã trở nên đa dạng hơn. Đặc biệt, Bộ 
luật Quyền dân sự 1964 đã đặt các hành vi kỳ thị người dân tộc thiểu số và phụ nữ là 
hành vi vi phạm pháp luật, bắt buộc nhiều công ty phải thay đổi cách thức hoạt động 
của họ. Việc thông qua Bộ luật về người khuyết tật ở Mỹ năm 1990 đã mở rộng sự 
bảo vệ đến những người khuyết tật, các công ty được đòi hỏi phải tìm ra những cách 
thức loại bỏ sự kỳ thị. Luật Người khuyết tật ở Việt Nam cũng chính thức có hiệu lực 
từ 1/1/2011, là cơ sở pháp lý bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng và tăng cơ hội cho 
hơn 5,5 triệu người khuyết tật Việt Nam. Nhập cư hợp pháp và bất hợp pháp cũng 
góp phần tạo nên một lực lượng lao động đa dạng hơn ở Mỹ và châu Âu. Chỉ riêng 
Mỹ ước tính đã có tới 12 triệu lao động nhập cư bất hợp pháp và hàng triệu lao động 
nhập cư hợp pháp trong mấy thập kỷ qua. 

Trong bối cảnh đó, các công ty đang trở nên đa dạng hơn về mặc sắc tộc, giới 
tính, tuổi tác – tạo nên các thách thức mới cho những người làm tâm lý tổ chức. Ý 
tưởng “nồi hầm nhừ” đã cho thấy các giá trị văn hóa luôn kháng cự lại sự thay đổi. 
Trong bối cảnh như vậy, đón nhận sự đa dạng trong lực lượng lao động và sử dụng 
nó một cách đúng đắn có thể mang lại lợi ích thực sự cho các tổ chức (Richard, 2000). 
Sự quản lý trong các công ty đang thay đổi, từ đối xử với mọi công nhân đều như 
nhau sang chấp nhận và đón nhận sự khác biệt. Trong một nền văn hóa tổ chức cởi 
mở và khoan dung, sự sáng tạo, cách tân và các viễn cảnh khác nhau đối với các vấn 
đề ở nơi làm việc có thể mang lại lợi ích cho các công ty (Jayne & Dipboye, 2004, 
Smith, 2003).

15. tHay đổi Là Hằng Số

Nhiều tổ chức đã từng thành công trước đây nhưng lại thất bại trước thực tế 
của một thế giới đang thay đổi. Về mặt chính trị, những thay đổi ở Đông Âu đã xảy 
ra vì các thể chế theo kiểu Stalin không thể chấp nhận một sự thật nghiệt ngã rằng hệ 
thống kinh tế và chính trị của họ đã phá sản. Câu chuyện cửa miệng về mối quan hệ 
giữa lực lượng lao động và hệ thống quản lý ở các nước Đông Âu là “Họ giả vờ trả 
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lương cho chúng ta và chúng ta thì giả vờ làm việc”. Trong thế giới tư bản cũng có 
nhiều công ty lớn như Hãng Hàng không TWA, các công ty thép như Bethlehem và 
các nhà bán lẻ như Woolworth… tất cả đều phá sản vì đã không thay đổi trước áp lực 
cạnh tranh. Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á bắt đầu năm 1997 kéo theo khủng 
hoảng về chính trị và xã hội sau đó. Rồi cuộc khủng hoảng tài chính thế giới bắt đầu 
năm 2007, cho đến thời điểm 2012 kinh tế thế giới vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Rõ 
ràng, sự bấp bênh, không an toàn là một trong những đặc điểm cơ bản của các nền 
kinh tế tư bản chủ nghĩa và để thành công cần phải linh hoạt và liên tục cách tân. 

Mấy thập kỷ vừa qua chính là một hình ảnh ẩn dụ về sự thay đổi. Toàn cầu hóa 
và các thay đổi về công nghệ đòi hỏi những phản ứng nhanh nhạy, nếu không thì 
kết quả sẽ là thất bại khi bị các công ty khác vượt qua. Ngày nay công nhân thường 
làm việc trong một thị trường lao động mang tính chất tạm thời và phụ thuộc vào các 
lực lượng thị trường mà họ hầu như không có khả năng kiểm soát. Nếu bạn có một 
chiếc máy tính, bạn sẽ thấy nó được cập nhật liên tục với những cải tiến mới nhất 
mỗi khi bạn khởi động máy. Nền kinh tế cũng đòi hỏi thay đổi thường xuyên, dù đó 
là dây chuyền sản xuất đời xe hơi mới hay là phản ứng trước cơn khủng hoảng dầu 
lửa đòi hỏi một khuôn mẫu mới về giao thông. Ngay cả ở Nhật Bản hiện nay, sự an 
toàn hay bảo đảm về việc làm cũng đã giảm đi nhiều khi những thay đổi về kinh tế 
đang phá vỡ quan hệ truyền thống giữa người lao động và người sử dụng lao động. 
Nhiều trường đại học ở Mỹ đã không còn phụ thuộc vào các giảng viên làm việc theo 
hợp đồng dài hạn nữa. Ngày càng có nhiều giảng viên cao cấp (giáo sư) làm theo hợp 
đồng ngắn hạn, thậm chí theo học kỳ. Trong nền kinh tế hiện nay, theo nghĩa rộng, 
người lao động tạm thời là một hằng số. Sự bấp bênh, và đi kèm với nó là sự bất an, 
được tạo nên bởi những thay đổi như vậy – điều có thể cảm nhận rõ ràng. Điều này 
đúng với cả lực lượng quản lý tổ chức và lực lượng lao động nói chung. 

Tình trạng trên đây vẫn tiếp tục mà không gây ra các biến động xã hội lớn là 
nhờ sự thành công tương đối của cái gọi là “sống rẻ” (cheap living). Ở Mỹ, sống rẻ 
có nghĩa là mặc dù nhiều việc làm tại chỗ đã bị di chuyển sang khu vực dịch vụ bấp 
bênh hơn và lương thấp hơn, thì hàng hóa nhập khẩu từ châu Á (nơi có lao động rẻ 
hơn) thông qua các nhà bán lẻ khổng lồ như Wal-Mart lại có giá bán thấp. Giá quần 
áo, đồ gia dụng thấp như vậy đã bù đắp lại phần mất mát của thu nhập. Tuy nhiên, 
khi khuôn mẫu “sống rẻ” không còn phù hợp nữa thì rất khó dự đoán chuyện gì sẽ 
diễn ra tiếp theo. Có một điều chắc chắn là sự thay đổi sẽ thường xuyên đi cùng với 
chúng ta và những tổ chức nào đón nhận sự thay đổi sẽ có khả năng tồn tại và thành 
công cao hơn. Điều này cũng đúng đối với các tổ chức chính trị cũng như các đơn vị 
kinh tế trong xã hội. Xã hội hiện đại đòi hỏi con người phải linh hoạt và chuẩn bị cho 

những điều bất định (không chắc chắn, không rõ ràng) trong cuộc sống. Về cơ bản, 
cuộc sống là khó dự đoán, ngày nay điều đó càng trở nên rõ ràng hơn bất cứ thời 
điểm nào trong lịch sử. 

16. StreSS Và Sức KHỏe của ngưỜi Lao động

 Các đòi hỏi xuất phát từ những thay đổi về kinh tế, xã hội kết hợp với sự bấp 
bênh về việc làm tạo ra sự căng thẳng (stress) đáng kể đối với lực lượng lao động. 
Đến lượt mình, những căng thẳng này lại có tác động lâu dài đối với sức khỏe của 
người lao động. Tương tự, stress cũng có thể tác động tới kết quả lao động, làm công 
nhân bị phân tán, khó hoặc kém tập trung vào nhiệm vụ của họ. Với lực lượng lao 
động nữ, ngoài công việc còn có thêm các nhu cầu, đòi hỏi của gia đình, con cái, quan 
hệ hôn nhân. Nhiều công ty đang cho phép nhân viên làm việc tại nhà qua máy tính, 
ranh giới giữa gia đình và công việc ngày càng mờ nhạt, có thể góp phần tạo thêm 
stress liên quan đến công việc. Không ngạc nhiên khi nhiều người lao động cảm 
thấy xung đột và căng thẳng ngày càng tăng (Major, Klein, &Ehrhart, 2002; Judge & 
Colquitt, 2004).

Làm việc tăng ca, thêm giờ thường xuyên đang là điều phổ biến ở nhiều quốc 
gia, trong đó có cả Việt Nam (Actionaid, 2009; Phan Mai Hương, Lê Văn Hảo, Đỗ 
Lệ Hằng, Tô Thúy Hạnh, 2010). Thực tế này dẫn đến căng thẳng ngày càng tăng cho 
người lao động. Công nhân ở nơi nào cũng muốn ngoài công việc ra còn có một cuộc 
sống ổn định, cân bằng giữa việc làm và cuộc sống gia đình, xã hội. 

17. mối qUan tÂm đến HànH Vi tổ cHức PHản ÁnH  
cÁc giÁ trỊ KinH tế Và XÃ Hội cơ bản

Như đã đề cập, lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng hành vi tổ chức được bắt đầu ở 
Mỹ. Quyền và phúc lợi của công nhân không phải là mối quan tâm hàng đầu của tâm 
lý học nhân sự trong thời kỳ đầu. Tăng năng suất và hiệu suất của công ty/tổ chức mới 
là ưu tiên số một. Các thành tựu này đã được thúc đẩy bởi mong muốn tăng lợi nhuận 
và tính cạnh tranh của công ty. Tuy nhiên, ở những nơi khác trên thế giới, phong trào 
công đoàn và truyền thống đoàn kết của công nhân lại mạnh hơn và chuyên ngành 
nghiên cứu và ứng dụng hành vi tổ chức chính là sự phản ánh mối quan tâm này. 
Những người lao động có quyền và mối quan tâm hợp pháp về phúc lợi của họ là vấn 
đề nổi trội ở các nước như Canada và châu Âu. Các nhà nghiên cứu từ khu vực này 
chính là những người đóng góp chủ yếu cho các nghiên cứu về những vấn đề như thái 
độ, sức khỏe, trạng thái khỏe mạnh, hài lòng… liên quan đến làm việc. 
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Sự khác biệt giữa các quốc gia như vừa nêu cũng tạo ra những khác biệt trong 
cách thức tuyển chọn người lao động ở các quốc gia khác nhau (Clark, 1993). Các 
nghiên cứu tập trung vào hành vi trong tổ chức đã phản ánh những giá trị và mối 
quan tâm xã hội rộng lớn hơn. Eres (1994) đã tính toán tần suất xuất hiện của các chủ 
đề nghiên cứu ở các nước khác nhau và phát hiện ra rằng ở các nước Bắc Âu, 53% các 
nghiên cứu có liên quan đến stress và hệ quả về mặt sức khỏe của nó đối với người 
lao động, rất nhiều trong số nghiên cứu còn bàn về cách ứng phó đối với các vấn đề 
liên quan. Như vậy có thể nói, ở các quốc gia này, chuyên ngành hành vi trong tổ 
chức có trọng tâm là “quyền và lợi ích của người lao động”. Ngược lại, ở Mỹ chỉ có 
5% số nghiên cứu trong lĩnh vực này liên quan đến vấn đề sức khỏe và stress, trong 
khi một tỷ lệ rất lớn các nghiên cứu tập trung vào việc tuyển chọn nhân công – nói 
cách khác – là dựa trên nhu cầu của công ty. 

Hệ giá trị của các nước Bắc Âu đặt phúc lợi của người lao động lên cao hơn, 
trong khi ở Mỹ, người ta lại bận tâm nhiều hơn đến năng suất với cái nhìn lạc hậu về 
nhu cầu và lợi ích của người lao động. Mối quan tâm đến stress liên quan đến công 
việc là mối quan tâm xuyên quốc gia, nhưng việc có chú trọng nó hay không lại phụ 
thuộc vào hệ giá trị của mỗi nước. Nhiều kết quả nghiên cứu về stress và sức khỏe 
của người lao động được ra đời ở các quốc gia khác chứ không phải ở Mỹ và tạp 
chí hàng đầu trong lĩnh vực này, Làm việc và Stress, được xuất bản ở Anh. Rất có thể 
nhiều kết quả nghiên cứu và ứng dụng về hành vi trong tổ chức được chứng minh 
là mang tính chất xuyên văn hóa nhưng vẫn phải chờ xem các nghiên cứu ở phương 
Tây được tái tạo ở các nền văn hóa khác ra sao. 

18. đạo đức HànH ngHề ngHiên cứU Và ứng dỤng HànH Vi tổ cHức 
Nếu lĩnh vực hành vi tổ chức chỉ phục vụ người sử dụng lao động để điều 

khiển công nhân nhằm tăng năng suất và lợi nhuận thì về mặt đạo đức, nó rất đáng 
ngờ và mang tính chất lợi dụng, bóc lột. Không có gì ngạc nhiên khi mối quan tâm 
về mặt đạo đức ở các công ty Mỹ chủ yếu tập trung vào người lao động. Các nghiên 
cứu về đạo đức tìm cách xác định những gì là đúng đắn hay sai trái trong một công 
ty, hoặc đánh giá đường hướng hành động phù hợp khi công nhân và giới chủ được 
đề nghị ứng xử theo cách thức vi phạm pháp luật. Xã hội đang lan tràn những hành 
vi phi đạo đức, từ việc các quan chức, công chức ăn hối lộ cho đến việc né tránh sự 
minh bạch và trách nhiệm giải trình. Để đáp lại các mối quan tâm này, các công ty 
đã đưa ra những bộ quy tắc đạo đức và tổ chức các buổi hội thảo về quy tắc ứng xử 
(Weaver, Trevino & Cochran, 1999). 

Tuy nhiên, trong hệ thống thông tin chuyên ngành, không có báo cáo nào về 
việc các nghiên cứu và ứng dụng hành vi trong tổ chức có thể gặp vấn đề đạo đức 
của chính mình. 

Không có nghiên cứu nào giúp làm sáng tỏ xem liệu chúng – được ngụy trang 
dưới lớp vỏ “giúp đỡ” công ty – có giúp những người sử dụng lao động điều khiển, 
thao túng công nhân để tăng tốc độ sản xuất, vắt kiệt sức công nhân và tạo ra điều 
kiện gây lo lắng, căng thẳng cho họ hay không. Nhìn chung người ta đã nhất trí rằng 
các nhà tâm lý cần sử dụng kiến thức chuyên môn của mình để giúp đỡ người khác 
hoặc ít nhất cũng là không làm hại người khác. Mục tiêu của bất kỳ can thiệp tâm 
lý nào cũng là nhằm để cải thiện điều kiện sống, làm việc của con người. Tuy nhiên, 
trong một số trường hợp, các mối quan tâm nghiên cứu của chuyên ngành hành vi 
trong tổ chức dường như lại là thiết kế để giúp đỡ các công ty vắt được nhiều sức lao 
động hơn và vì vậy làm tăng stress cho người lao động. Nghiên cứu “thời gian và 
chuyển động” chủ yếu nhằm động cơ nâng cao năng suất, ngay cả khi nó tạo ra tốc 
độ làm việc cao hơn, nhiều stress hơn và không được trả công tương xứng. Các nhà 
tâm lý học được đòi hỏi phải tuân thủ bộ quy tắc ứng xử bao gồm các giá trị về trung 
thực, liêm chính và trách nhiệm. Nếu không đánh giá tiêu chuẩn đạo đức nghiên cứu 
của mình xét từ hệ quả của nó đối với người lao động thì có nghĩa là chúng ta không 
tuân theo các giá trị cơ bản đó. Mối quan tâm về năng suất phải đi liền với mối quan 
tâm về quyền và phúc lợi của người lao động, nếu không chúng ta sẽ sống trong một 
xã hội giống như thời kỳ nô lệ với tất cả quyền lực đều nằm trong tay những người 
sử dụng lao động. 

19. cấP độ PHÂn tícH

Vì có nhiều chuyên ngành khác nhau đóng góp cho nghiên cứu và ứng dụng 
hành vi tổ chức nên các cấp độ phân tích tương ứng của lĩnh vực này sẽ được thể 
hiện rõ ở chương sau. Công việc trong tổ chức được thực hiện bởi các cá nhân và 
nhóm. Nhiều chuyên ngành đóng góp cho lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng hành 
vi tổ chức tạo nên sự phức hợp ở mức độ cao. Ví dụ, mối quan hệ giữa lãnh đạo và 
kết quả làm việc có thể phụ thuộc vào nhiều biến số như phong cách lãnh đạo (ví dụ 
dân chủ ngay độc đoán) và văn hóa trong tổ chức cũng như trong xã hội nói chung. 

Tập trung vào cá nhân

Người lao động vào làm việc ở một công ty không đến đó như một tờ giấy 
trắng. Tất cả chúng ta điều có lịch sử cuộc sống khác nhau, có các đặc điểm sinh 
học và xã hội độc đáo góp thêm hay làm giảm bớt đi những công việc đang diễn ra. 
Chúng ta đều phát triển các nét tính cách nhất quán – kết quả của yếu tố sinh học 
và trải nghiệm trong môi trường sống. Các đặc điểm này có xu hướng phản kháng 
lại sự thay đổi. Yếu tố sinh học cũng góp phần tạo ra các khác biệt cá nhân và khác 
biệt giới thể hiện qua cảm xúc. Bộ não đã được mã hóa ngay từ đầu nhưng việc nó 
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được sử dụng và không sử dụng ra sao trong các trải nghiệm của chúng ta sẽ đóng 
góp cho các năng lực nhận thức. Một số cá nhân có ưu thế được nuôi dạy trong môi 
trường phong phú, mang tính khuyến khích, trong khi sự phát triển của những 
người khác lại bị hạn chế bởi sự nghèo khổ hoặc thậm chí còn chịu tác động từ trước 
lúc ra đời vì cha mẹ nghiện ngập.

Từ các trải nghiệm của mình, chúng ta phát triển các giá trị cá nhân. Đối với 
người này kiếm tiền là giá trị nổi trội. Với người khác, sống và để lại một di sản nào 
đó cho thế hệ sau thông qua những đóng góp của mình lại là điều quan trọng hơn. 
Hệ giá trị cung cấp phương hướng cho cuộc sống của chúng ta và cả chiều hướng 
thái độ – tích cực hay tiêu cực – đối với các đối tượng trong môi trường bao gồm cả 
việc làm và nơi làm việc. Thái độ quan trọng bởi vì chúng liên quan đến hành vi, bao 
gồm cả số lượng và chất lượng làm việc của con người. Ở cấp độ cá nhân, người ta 
quan tâm tới động cơ như một yếu tố thúc đẩy con người làm việc. Liệu lương cao 
hơn có phải là động cơ thúc đẩy chủ yếu đối với người lao động? Hay sự an toàn, ổn 
định về mặt kinh tế có tác động thúc đẩy nhiều hơn so với tiền lương? Động cơ cũng 
là một yếu tố trong lựa chọn nghề nghiệp, trong việc quyết định xem người ta sẽ 
làm việc ở đâu và làm việc như thế nào. Với tư cách các cá nhân, chúng ta cũng nhìn 
nhận sự việc khác nhau. Vì thế, tri giác hay nhận thức cũng là mối quan tâm của lĩnh 
vực nghiên cứu và ứng dụng hành vi trong tổ chức. Ví dụ, khi một công nhân được 
gọi là “đồng nghiệp” hay “cộng sự”, một vài công nhân sẽ thấy đó là sự khẳng định 
nhân phẩm cá nhân, một số người hay chỉ trích khác lại có thể cho đó là ý đồ nâng 
cao sự cam kết gắn bó của công nhân với công ty với mục đích bóc lột. Cuối cùng, 
các cá nhân đưa ra những lựa chọn của mình trong tổ chức. Việc quyết định đó được 
thực hiện ra sao là vấn đề quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng hành vi 
trong tổ chức bởi vì tất cả các cá nhân, quản lý hay nhân viên, đều đưa ra các quyết 
định có lợi hay có hại cho quá trình sản xuất đang diễn ra. Việc ra quyết định cũng 
phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm cả thông tin, mức độ quyền lực và các phương 
án lựa chọn của người ra quyết định. 

Tập trung vào nhóm

Một phát hiện quan trọng của tâm lý học xã hội là khi bị ảnh hưởng của những 
người khác trong nhóm, con người thường ứng xử khác so với khi anh ta chỉ hành 
động một mình. Hiện tượng hành vi đám đông cho thấy con người thường tham gia 
vào các hành vi chống đối xã hội khi họ là một phần của đám đông – một hành vi mà 
họ sẽ không thực hiện nếu chỉ chịu ảnh hưởng của các cân nhắc đạo đức cá nhân (tức 
là khi chỉ có một mình). Con người bị chi phối bởi những gì họ nhận thức là đang 
được mong đợi hoặc là hành vi quy chuẩn hay chuẩn mực. Chuẩn mực là các cách 
ứng xử được chấp nhận và thường vận hành ở cấp độ vô thức hay tiềm thức nhưng 
vẫn rất có sức mạnh trong việc lôi kéo sự a dua. 

Cấp độ hấp dẫn liên cá nhân cũng là một biến số mạnh mẽ trong hành vi tổ 
chức. Lý do các nhà quản lý thành công được thăng tiến nhanh chóng trong bậc 
thang của công ty so với các nhà quản lý hiệu quả có lẽ liên quan rất nhiều tới sự 
hấp dẫn liên cá nhân thông qua mạng lưới quan hệ của họ. Tương tự, quyền lực và 
quan hệ chính trị là các biến số chủ yếu tập trung vào nhóm cũng tác động tới năng 
suất và hiệu quả của tổ chức. Cuối cùng, một yếu tố liên quan đến nhóm nữa là văn 
hóa – văn hóa bên trong tổ chức đó. Một số công ty tiến hành kinh doanh bằng cách 
sử dụng mô hình ra quyết định theo kiểu độc đoán, trong khi một số công ty khác 
lại thúc đẩy văn hóa cởi mở để ai cũng có thể đóng góp và tưởng thưởng cho những 
cách tân, sáng tạo. Các giá trị văn hóa của một công ty là yếu tố nhóm rất có ảnh 
hưởng trong tất cả các hoạt động liên quan tới công việc. Đây là những chủ đề sẽ 
được bàn luận trong các chương tiếp theo. 

tÓm tẮt

Lĩnh vực kép của tâm lý học công nghiệp và hành vi trong tổ chức được hình thành 
từ đầu thế kỷ 20 để đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa và nhu cầu về phương pháp quản lý 
công nhân/nhân viên. Ban đầu chuyên ngành này chủ yếu đáp ứng mong muốn tăng năng 
suất và hiệu suất của các công ty. Đến lượt mình, chuyên ngành nghiên cứu hành vi trong tổ 
chức tranh luận rằng hiệu quả và hiệu suất của các tổ chức phụ thuộc vào những thuộc tính 
của nhân viên, bao gồm cả động cơ và thái độ làm việc của họ. Chuyên ngành hành vi trong 
tổ chức là một lĩnh vực chiết trung, dựa trên đóng góp từ nhiều ngành khoa học xã hội khác 
nhau, bao gồm tâm lý học, tâm lý học xã hội, xã hội học, chính trị học và nhân học. Mối quan 
tâm nghiên cứu trong giai đoạn phát triển ban đầu là các yếu tố gây buồn chán và mệt mỏi ở 
công nhân. Sau đó vấn đề động cơ và sự hài lòng với công việc hoặc stress liên quan đến làm 
việc trở thành các vấn đề quan trọng. 

Các nhà tâm lý tổ chức/hành vi tổ chức làm gì? Liệu họ có góp phần nâng cao hiệu suất 
của tổ chức bằng cách điều khiển công nhân/nhân viên hay không? Quan điểm tiến bộ hơn 
đòi hỏi người làm tâm lý tổ chức – cùng với việc nâng cao năng suất – còn phải đóng góp cho 
việc nâng cao quyền và lợi ích của người lao động. Hành vi tổ chức là một lĩnh vực ứng dụng 
nghiên cứu hành vi trong tổ chức để cải thiện hiệu quả hoạt động, nhưng liệu các tổ chức 
có thể làm được điều đó hay không nếu không cải thiện hệ thống phúc lợi cho công nhân/
nhân viên? Các vấn đề thuộc hành vi trong tổ chức được nghiên cứu trên cả cấp độ cá nhân 
(bao gồm cả tác động của động cơ và đặc điểm nhân cách) lẫn cấp độ nhóm bằng cách xem 
xét các chuẩn mực kỳ vọng và văn hóa công ty/văn hóa của tổ chức. Như một chuyên ngành, 
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hành vi tổ chức đã có ảnh hưởng ngày càng lớn trong thế kỷ qua và sự phát triển của nó chịu 
tác động của những biến đổi xã hội sâu rộng bao gồm cả hai cuộc chiến tranh thế giới, các 
bộ luật lao động và lực lượng lao động đa dạng. 

Mối quan tâm truyền thống của chuyên ngành hành vi tổ chức bao gồm sự đóng góp 
cho hiệu quả và hiệu suất của các công ty. Các yếu tố tác động trực tiếp tới vấn đề này là sự 
thay thế, luân chuyển nhân công, sự vắng mặt (không có lý do chính đáng), sự hài lòng với 
công việc, cam kết với tổ chức… Trong thời gian gần đây hơn, chuyên ngành hành vi tổ chức 
bắt đầu giải quyết các mối quan tâm như chất lượng kinh nghiệm làm việc, sự hài lòng với 
công việc, quyền và phúc lợi của công nhân/nhân viên. Nghiên cứu Hawthorne đã chỉ rõ rằng 
yếu tố con người đóng vai trò quan trọng trong sản xuất và thậm chí chỉ cần sự chú ý không 
thôi cũng đã đủ để cải thiện năng suất. 

Các nhà tâm lý học tổ chức ngày càng ý thức rõ hơn về yếu tố con người và họ đã bắt 
đầu đánh giá các cách thực hành giám sát, xem xét thái độ làm việc và trạng thái hài lòng, 
khỏe mạnh (về mặt tâm lý) của công nhân/nhân viên. Những biến đổi xã hội sâu rộng đã thúc 
đẩy việc nghiên cứu thêm nhiều chủ đề khác nữa. Toàn cầu hóa và những thay đổi công nghệ 
trong những năm qua đã tạo nên nhiều thách thức không chỉ cho các nhà quản lý mà còn cho 
cả toàn bộ lực lượng lao động. Đã có một số phản ứng bao gồm những nỗ lực trao quyền hay 
sức mạnh cho nhân viên. Tuy nhiên, điều này cũng gây hoài nghi vì việc trao quyền thường 
bị hạn chế nghiêm ngặt và không cải thiện được mức độ dân chủ ở nơi làm việc bao nhiêu. 
Dù sao thì mỗi tổ chức đều cần phải có ai đó thực hiện các chức năng và vai trò quản lý. Phải 
có ai đó làm rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch làm việc của tổ chức, có tầm nhìn chiến 
lược để đạt được mục tiêu, xác định cơ cấu tổ chức, hướng dẫn, tạo động cơ cho nhân viên 
và cuối cùng là đánh giá kết quả để cải thiện công việc. Trong quá trình này, người ta đã xác 
định được 3 dạng kỹ năng quản lý. Các nhà quản lý cần có: (1) kiến thức và kỹ năng về mặt 
kỹ thuật liên quan đến chuyên ngành mà tổ chức họ đang hoạt động, (2) kỹ năng mềm (kỹ 
năng con người) để tạo động lực và giao tiếp và (3) năng lực hay kỹ năng phân tích để đưa ra 
các quyết định tốt về mặt chiến lược và chiến thuật.

Vai trò quản trị tổ chức bao gồm lãnh đạo, phổ biến thông tin quan trọng, đưa ra các 
quyết định và khởi xướng sự thay đổi. Kết quả nghiên cứu đưa ra sự khác biệt giữa các nhà 
quản lý thành công (được xác định bằng sự thăng tiến nhanh trong tổ chức) và các nhà quản 
lý hiệu quả (trong việc đáp ứng các nhu cầu của khách hàng/thân chủ). Dạng quản lý thứ nhất 
dành phần lớn thời gian của họ cho mạng lưới, quan hệ trong khi dạng thứ hai dùng phần lớn 
thời gian cho giao tiếp, truyền thông. 

Thay đổi xã hội và sự đa dạng trong lực lượng lao động đã đòi hỏi các cách thức thực 
hành quản lý mới. Ngày nay trên thị trường lao động, càng ngày càng có nhiều tổ chức đa 
dạng về dân tộc, giới tính và văn hóa (hay tiểu văn hóa) đòi hỏi cách thức quản lý chấp nhận 
sự đa dạng hơn là cố gắng đồng nhất các khác biệt. Đa dạng có thể là ưu thế, là nguồn cách 
tân trong một nền kinh tế đang toàn cầu hóa. Trong thế giới này, thay đổi là hằng số. Toàn cầu 
hóa và tác động của công nghệ có thể tạo thêm việc làm ở một số nước nhưng cũng tạo nên 
sự bất an về công việc và stress cho lực lượng lao động ở nhiều nước có cơ sở công nghiệp. 

Hệ quy chiếu mới cần phải bao gồm một tỷ lệ ngày một tăng các công nhân không có việc 
làm lâu dài, ổn định (công nhân tạm thời/thời vụ). Đòi hỏi này xuất phát từ những thay đổi về 
mặt kinh tế, xã hội tạo nên stress và tác động tới sức khỏe của người lao động. 

Một đánh giá về sự phát triển chuyên ngành hành vi tổ chức cho biết rằng lĩnh vực 
này phản ánh các giá trị kinh tế và xã hội rộng lớn hơn. Phúc lợi của người lao động không 
phải là mối quan tâm của chuyên ngành này trong thời kỳ phát triển ban đầu. Chỉ khi lĩnh 
vực này được mở rộng tới các khu vực khác nhau trên thế giới với các truyền thống và phong 
trào đoàn kết công nhân và công đoàn thì quyền của người lao động mới trở thành mối quan 
tâm của chuyên ngành hành vi tổ chức. Các mối quan tâm ban đầu về mặt đạo đức cũng tập 
trung vào những vấn đề như trộm cắp và cam kết với tổ chức từ phía người lao động. Tuy 
nhiên, vấn đề đạo đức cần phải đủ rộng để bao gồm cả các mối quan tâm về tham nhũng và 
lạm quyền ở những người quản lý tổ chức. Câu hỏi là liệu chúng ta có cải thiện được hiệu 
suất của tổ chức thông qua việc điều khiển, thao túng lực lượng lao động hay không. Với tư 
cách là người làm tâm lý tổ chức, các giá trị của chúng ta về sự trung thực, chính trực và trách 
nhiệm đòi hỏi chúng ta phải luôn xem xét quyền và phúc lợi của người lao động cùng với 
việc nâng cao hiệu quả của tổ chức. 

Hành vi tổ chức là một lĩnh vực phức hợp. Nó bị chi phối bởi nhiều biến số can thiệp 
khác nhau xảy ra ở cả cấp độ cá nhân lẫn cấp độ nhóm. Chỉ có bằng cách tiến hành nghiên 
cứu trong các môi trường văn hóa khác nhau chúng ta mới có thể bảo đảm về độ hiệu lực 
của các kết quả đã phát hiện được. Chương tiếp theo sẽ xem xét sự phức hợp này – được 
xác định bởi các yếu tố cá nhân và nhóm trong hành vi tổ chức. 
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một vai trò tâm lý và xã hội quan trọng đối với nhiều người. Nhưng liệu con người 
có thực sự hạnh phúc với công việc của họ? Mức độ hài lòng ở các nước khác nhau 
cũng khác nhau (Spector, Cooper, Sanchez, O’Driscoll & Sparks, 2001). Ví dụ, một 
nghiên cứu cho thấy các nhà quản lý ở Canada, Thụy Điển và Israel xếp hạng mức 
độ hài lòng với công việc của mình khá cao, trong khi mức độ này ở các nhà quản lý 
châu Á lại thấp. Những người làm tâm lý tổ chức đã tìm hiểu sự hài lòng với công 
việc từ kết quả khảo sát toàn cầu và tìm kiếm các khía cạnh, vấn đề khác nhau liên 
quan đến sự hài lòng. Họ khảo sát câu trả lời cho các câu hỏi chung về mức độ hài 
lòng cũng như nguyên nhân và hệ quả của sự hài lòng và không hài lòng. Các yếu tố 
tác động đến sự hài lòng bao gồm cả sự gắn bó, cam kết với tổ chức. Đến lượt mình, 
cam kết lại có liên hệ với đánh giá về sự công bằng trong tổ chức, với vai trò cơ bản 
của công việc như một sự thể hiện hệ giá trị của người lao động, với sự hỗ trợ của tổ 
chức với người lao động…

2. tHÁi độ trong cÁc môi trưỜng Làm ViỆc 

Chúng ta thường nghe người khác nhận xét về công việc của họ như: “Tôi ghét 
công việc này” hoặc “Tôi không thể chịu được ông/bà sếp của tôi” hoặc “Đây là công 
việc mà tôi thích nhất”… Về mặt lôgíc, ta có thể giả định về một mối liên hệ giữa các 
thái độ tiêu cực hay tích cực thể hiện trên đây và trải nghiệm của họ ở nơi làm việc. 
Thái độ là sự đánh giá của chúng ta về người khác, về sự vật, hiện tượng trong môi 
trường của mình. Tất cả chúng ta đều có thái độ đối với công việc hay nghề nghiệp 
của mình. Thái độ được xác định bởi sự đánh giá tích cực hay tiêu cực đối với đối 
tượng của thái độ (Eagly & Chaiken, 1998; Fazio, 2000) thể hiện qua 3 thành tố. Thành 
tố xúc cảm là việc ta thích hay không thích công việc của mình. Thành tố nhận thức là 
tri giác, niềm tin của chúng ta về nơi làm việc, ví dụ như suy nghĩ rằng phần thưởng 
cho kết quả lao động của mình là công bằng hay bất công. Cuối cùng, thành tố hành vi 
là phản ứng ngấm ngầm hoặc công khai đối với tổ chức (nơi làm việc) thể hiện qua 
việc lao động tích cực hơn hoặc tìm công việc khác thay thế. Tất nhiên, cuộc sống 
không phải bao giờ cũng đơn giản như vậy bởi vì còn có nhiều biến số trung gian 
quan trọng khác tác động đến thái độ và hành vi của người lao động. 

Các nhà tâm lý học tổ chức tin rằng thái độ làm việc được hình thành và phát 
triển từ trải nghiệm của chúng ta trước hoặc trong khi làm một công việc nào đó. Một 
số thái độ có nền tảng nhận thức, tức là thái độ dựa trên những gì chúng ta tin là đúng. 
Ví dụ, ta có thể có thái độ tiêu cực đối với cấp trên bởi vì ta tin rằng anh ta không 
công bằng trong đánh giá và trả công. Theo thời gian, ta ghi nhận các ứng xử của anh 
ta theo tiêu chí công việc bao gồm các quyết định về thăng tiến/trả lương, phân công 
công việc và các điều kiện khác liên quan đến công việc và cuối cùng ta hình thành 

chương 2

tHÁi độ Làm ViỆc

Thái độ làm việc, bao gồm cả sự hài lòng và sự cam kết với công việc, giúp ta 
hiểu biết về hành vi của con người trong tổ chức. Làm việc là cam kết có giá trị cao 
nhất trong cuộc sống, kết quả của công việc sẽ quyết định phúc lợi cá nhân và gia 
đình. Khi nói chuyện với ai đó về công việc, bạn mô tả nó thế nào? Bạn có những 
bình luận tích cực về nơi làm việc hay thể hiện là mình không thích công việc hay cấp 
trên của mình? Bạn có thấy rằng nghề nghiệp mà bạn đã chọn chính là sự thể hiện 
các giá trị cơ bản mà bạn muốn theo đuổi? Nhiều khi chính công việc mà bạn làm sẽ 
xác định bạn là ai và bạn coi trọng điều gì trong cuộc sống. 

Nhưng cũng có những người khác, không may mắn được như vậy, thường 
cảm thấy ấm ức, khó chịu vì phải làm những công việc không đáp ứng được lòng 
mong mỏi hay chỉ mang lại nguồn thu nhập không đủ sống. Có một số công việc mà 
phần lớn chúng ta đều không thích thú như đi nhặt rác chẳng hạn, nhưng nếu thu 
nhập đủ lớn thì nó có thể bù đắp được cảm giác khó chịu. Nếu bạn căm ghét công 
việc của mình thì khoảng thời gian tách xa khỏi công việc đó có khi lại là điều mang 
lại ý nghĩa cho cuộc sống của bạn. Về mặt lâu dài, sự ấm ức, khó chịu với công việc 
có thể tạo ra stress và các hệ quả nghiêm trọng đối với sức khỏe. Khi thái độ làm việc 
mà khó chịu thì có lẽ người lao động chỉ làm đủ để không bị mất việc và thường tìm 
kiếm việc gì đó tốt hơn để thay thế. Đến lượt mình, mức độ cam kết, gắn bó với tổ 
chức cũng có liên quan đến thái độ và kết quả làm việc. Có nhiều biến số góp phần 
tạo nên sự phức tạp của thái độ lao động bao gồm cả các nhận thức của người lao 
động về sự đúng đắn và công bằng trong công việc. 

1. đa Số mỌi ngưỜi đềU Hài Lòng Với công ViỆc của mÌnH?

Phần lớn người lao động (76%) ở Mỹ tuyên bố rằng họ hài lòng với công việc 
của mình (SHRM, 2003). Đa số người được hỏi còn nói rằng họ sẽ tiếp tục công việc 
ngay cả sau khi trúng xổ số (Gallup, 1997). Kết quả này gợi ý rằng làm việc đóng 
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một đánh giá tổng quát về người đó. Đến lượt mình, các niềm tin mang tính nhận 
thức này lại có liên quan đến cảm giác thích hay không thích, dẫn đến việc gắn bó, 
cam kết với tổ chức hoặc rút lui khỏi tổ chức. 

Thái độ trở thành một thuộc tính lâu dài thông qua điều kiện hóa dạng cổ điển 
(Olson & Fazio, 2001). Điều kiện tạo tác cũng có thể củng cố thái độ khi tình cảm và 
niềm tin được tưởng thưởng hay trừng phạt. Trong nhiều cuộc bầu cử, cử tri có rất 
ít thông tin về các ứng của viên và vì vậy họ chỉ thuần túy đưa ra các lựa chọn của 
mình dựa trên cảm nhận tích cực hay tiêu cực của mình đối với ứng cử viên đó mà 
thôi (Redlawsk, 2002). Nói chung các thái độ dựa trên nền tảng xúc cảm thường không 
phải là hệ quả của các đánh giá về mặt lý tính hay lô gíc. Ngược lại, thái độ thường 
cho ta biết về hệ giá trị cơ bản của con người. Việc coi trọng sự công bằng sẽ dẫn tới 
thái độ về việc con người phải đối xử thế nào trong một tổ chức. Các giá trị nền tảng 
như vậy có thể góp phần tạo ra tình cảm của chúng ta đối với ông sếp và đánh giá 
về sự công bằng của ông ta. Sự nhạy cảm đối với việc đối xử công bằng (fair play) có 
nền tảng tiến hóa. Ví dụ, các con khỉ đều thích thú thực hiện bài tập thực nghiệm đã 
được thiết kế để đổi lấy các lát dưa chuột cho đến khi chúng thấy có con khác nhận 
được phần thưởng lớn hơn có vị ngon hơn là nho (Brosnan & de Waal, 2003). Chính 
thực nghiệm này đã làm rõ cái mà sau này các nhà tâm lý học gọi là ác cảm về sự 
không công bằng xã hội (social inequity aversion). Nói cách khác, không chỉ người 
mà cả khỉ cũng có xu hướng không chấp nhận, chối bỏ hoặc né tránh những tình 
huống không công bằng về mặt xã hội. 

Theo lý thuyết tự tri giác của Bem’s (1972), thái độ cũng có thể được dựa trên quan 
sát về hành vi của chính chúng ta. Trong nhiều trường hợp, con người nhận thức rõ 
về cảm xúc và niềm tin của mình. Tuy nhiên, một số người lại quan sát hành vi của 
bản thân để định hướng và xác định thái độ của mình từ các quan sát đó. Bạn có thể 
hỏi một người xem anh ta yêu thích công việc của mình tới mức nào. Anh ta ngập 
ngừng một chút rồi kết luận: “Tôi làm ở công ty này 20 năm rồi cho nên chắc là tôi 
thích công việc của mình”. Người công nhân quan sát hành vi của mình và quá trình 
làm việc liên tục rồi kết luận rằng lời giải thích có lý nhất cho thực tế đó chính là sự 
hài lòng với công việc của anh ta. 

Mối quan hệ giữa hành vi và thái độ đã bị một số nhà nghiên cứu thách thức và 
nghi ngờ (Wicker, 1969). Một số người cho rằng thái độ không có hoặc ít có liên hệ 
với hành vi. Tuy nhiên, thời gian gần đây, khi các biến số trung gian (giữa thái độ và 
hành vi) được hiểu rõ hơn, chúng ta thấy thái độ có tác động đáng kể đối với hành 
vi. Biến số trung gian mạnh nhất là tầm quan trọng của thái độ đó đối với cá nhân. Ví 
dụ, một sự thăng tiến nào đó có thể rất quan trọng với người này, nhưng lại chẳng có 
khác biệt gì đối với các đồng nghiệp khác của anh ta. Ngoài ra, thái độ càng cụ thể và 

mối quan hệ giữa thái độ và hành vi càng rõ bao nhiêu thì mức độ dự báo của thái độ 
đối với hành vi càng cao bấy nhiêu. Để xác định cam kết với tổ chức, bạn có thể hỏi 
công nhân một câu hỏi cụ thể về ý định ở lại hay rời bỏ công ty (trong thực tế hoặc giả 
định là có cơ hội khác). Câu trả lời đối với câu hỏi này sẽ có ích hơn trong việc dự báo 
việc tiếp tục gắn bó với công ty so với việc hỏi về mức độ hài lòng. Cuối cùng, áp lực 
xã hội ở nơi làm việc có thể làm sai lệch, méo mó mối quan hệ giữa thái độ và hành vi. 
Ví dụ, nếu một người lao động biết rằng để giữ được việc làm, anh ta phải ủng hộ cơ 
quan hay công ty thì khả năng là anh ta sẽ ít thể hiện công khai thái độ ủng hộ đối với 
những người đang đình công hay công đoàn. Tuy nhiên, anh ta có thể vẫn tiếp tục có 
thái độ tích cực với những người đình công hay công đoàn một cách bí mật.  

3. LiỆU tHÁi độ Làm ViỆc cÓ dự bÁo HànH Vi Làm ViỆc?

Công trình nghiên cứu trong tâm lý học xã hội từ những năm 1930 của thế kỷ 
trước (La Pierre, 1934) đã đặt ra sự nghi ngờ về khả năng dự báo của thái độ đối với 
hành vi. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hiệu quả dự báo của thái độ phụ 
thuộc vào việc liệu hành vi (có liên quan) đó mang tính tự phát hay là một hành vi đã 
được lập kế hoạch về mặt lý tính (Fazio, 1990; DeBono & Snyder, 1995). Hành vi tự 
phát thường ít được suy nghĩ, cân nhắc, được dựa trên các quyết định đột xuất, ngắn 
hạn và ít nhiều là sự đánh giá ở cấp độ vô thức. Thái độ về các quyết định tự phát chỉ 
xảy ra khi nó nổi bật và rất dễ tiếp cận đối với trí óc (Fazio, 2000).

 Nói cách khác, trong hành vi tự phát, thái độ xuất hiện trong tâm trí ngay sau 
khi bạn nghĩ về đối tượng của thái độ. Nếu bạn không thích sếp của mình và những 
điều kiện khác là ngang bằng nhau, bạn có thể từ chối (một cách tự phát) làm thêm 
giờ mà không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Một tình huống khác: người tổ chức công 
đoàn đang truyền lá đơn tập thể yêu cầu được thành lập công đoàn trong công ty của 
bạn. Nếu đã có thái độ tích cực đối với công đoàn, bạn có thể tự phát ký ngay lập tức 
mà không phải cân nhắc gì. Tuy nhiên, nếu không chắc chắn về tình cảm của mình 
đối với công đoàn và trong tâm trí chưa có sẵn bất kỳ thái độ nào đối với vấn đề này 
thì có thể bạn sẽ bắt đầu câu hỏi về sự lợi hại của việc thành lập công đoàn. Như thế, 
khi xem xét vấn đề dự báo một hành vi có cân nhắc hay tính toán, chúng ta phải sử 
dụng các qui tắc khác so với dự báo một hành vi tự phát. 

3.1. Ý định là chìa khóa dự báo hành vi dự định

Khi con người đánh giá hệ quả hành vi của mình thì yếu tố quyết định hành 
động của họ chính là ý định (Ajzen & Fishbein, 1980). Ví dụ nếu ta muốn biết xem 
người lao động sẽ ở lại hay nghỉ việc trong một công ty nào đó, thì phương pháp 
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hiệu quả nhất là hỏi về ý định của họ. Một số người nghĩ rằng các khái niệm rộng 
hơn như thỏa mãn với công việc là yếu tố dự báo về tốc độ thay thế công nhân, 
nhưng chính mức độ cụ thể, rõ ràng của ý định mới là yếu tố dự báo hiệu quả hơn. 
Thuyết về hành vi dự định đã mô tả mối quan hệ giữa thái độ, ý định và hành vi 
(Ajzen & Madden, 1986).

Yếu tố dự báo tốt nhất cho quyết định liên quan đến công việc là thái độ đối với 
hành vi cụ thể đang xem xét, chuẩn mực chủ quan của người đó và mức độ kiểm soát của 
cá nhân ở nơi làm việc. Trong ví dụ về người tổ chức công đoàn trên đây, thái độ của 
người công nhân đối với việc tổ chức công đoàn như thế nào? Đó là thái độ ủng hộ 
hay phản đối? Thứ hai, các chuẩn mực chủ quan của người đó về tổ chức công đoàn 
là gì? Có phải đó là chuẩn mực hay thông lệ đang tồn tại và được chấp nhận trong 
công ty hay không? Nói cách khác, các chuẩn mực là nguồn áp lực xã hội từ những 
người có ảnh hưởng mà người công nhân đó đang cảm nhận. Ở đây ta có thể xem 
xét cả những áp lực tiêu cực từ những người quản lý công ty lẫn những áp lực tích 
cực từ những công nhân khác và tổ chức công đoàn. Công ty có sức mạnh trừng phạt 
hay ngăn cản công nhân tới mức nào nếu họ tổ chức công đoàn? Các công nhân khác 
– thay mặt những người định thành lập công đoàn – có áp lực tới mức nào, đặc biệt 
là những công nhân ủng hộ công đoàn có đủ sức mạnh để loại trừ người công nhân 
(đang cân nhắc) này nếu anh ta không theo họ hay không?     

Mối quan hệ giữa ý định và thái độ đã được chỉ rõ trong một nghiên cứu xuyên 
quốc gia ở 10 nước châu Âu. Siegrist, Wahrendorf, Van dem Knesebeck, Jurges và 
Borsch-Supen (2006) đã chứng minh mối liên hệ quan trọng giữa ý định nghỉ hưu 
sớm, trạng thái khỏe mạnh của công nhân (bao gồm sức khỏe tự đánh giá, các dấu 
hiệu trầm cảm, dấu hiệu tổng quát và chất lượng cuộc sống) và chất lượng công việc 
(bao gồm sự mất cân bằng giữa nỗ lực - phần thưởng và mức độ kiểm soát thấp ở nơi 
làm việc). Theo Siegrist và đồng sự (vừa dẫn), sự hài lòng với công việc và trạng thái 
khỏe mạnh/hạnh phúc có liên hệ chặt chẽ với ý định về hưu sớm. 

Cuối cùng, trong hành vi dự định, ý định cũng được xác định bởi sự kiểm soát 
hành vi mà cá nhân đó cảm nhận. Người công nhân vừa nói trên có thể ký vào đơn 
tập thể yêu cầu thành lập công đoàn dễ dàng tới mức nào? Nói tới sự kiểm soát hành 
vi là nói tới niềm tin về mức độ làm chủ hành vi (ủng hộ công đoàn đối với anh ta 
là việc dễ dàng hay khó khăn tới mức nào?). Nếu anh ta đang làm cho một công ty 
ủng hộ việc thành lập công đoàn thì hành động ký đơn có thể được cảm nhận là rất 
dễ dàng. Ngược lại, nếu công ty đó lại cương quyết phản đối công đoàn (giống như 
Wal-Mart ở Mỹ hay Ryan Air ở châu Âu), thì hành động ký đơn có thể được cảm 
nhận là rất khó khăn và mang lại cảm giác đầy bất an về tương lai nghề nghiệp của 
người ký. Thái độ của công nhân có thể là tích cực, chuẩn mực nhóm từ các công 

nhân khác là ủng hộ, tuy nhiên, sự trừng phạt có thể có từ phía công ty làm người 
công nhân cảm thấy mình không thể kiểm soát (không thể ký đơn mà không phải 
chịu hậu quả nghiêm trọng là mất việc). Như vậy, ngay cả khi người công nhân có 
động cơ ủng hộ công đoàn nhưng nếu thái độ đó không đi kèm với sự kiểm soát 
về mặt hành vi thì anh ta không có động cơ tiếp tục ủng hộ. Khi chúng ta hiểu rõ 3 
thành tố của thái độ cùng với chuẩn mực chủ quan và ý định liên quan đến hành vi 
đã được dự định, chúng ta có thể dự báo hành vi ở mức độ cao hơn nhiều. 

3.2. thái độ làm việc có liên quan gì đến kết quả hoạt động của tổ chức?

Các tiếp cận từ góc độ quản lý đối với hành vi trong tổ chức chủ yếu quan tâm 
đến thái độ làm việc bởi nó được cho là có tác động đến hiệu quả (cũng có nghĩa là 
lợi nhuận) của tổ chức. Nếu thái độ đối với công việc tác động tới kết quả lao động 
của công nhân, thì những người quản lý sẽ rất quan tâm đến thái độ làm việc tích 
cực và cách thức thay đổi thái độ tiêu cực (nếu có). Tuy nhiên, cũng có thể tranh luận 
rằng cần phải nghiên cứu thái độ làm việc để xác định những điểm đúng và sai (hay 
mạnh và yếu) ở nơi làm việc từ quan điểm đạo đức. Quan điểm nhân đạo có thể 
tranh luận rằng công nhân có quyền được làm việc trong môi trường có tính khuyến 
khích, không bị căng thẳng và có quyền bảo vệ nhân phẩm cá nhân. 

Sự hài lòng với công việc là một khái niệm được nghiên cứu rất nhiều trong 
chuyên ngành ứng dụng hành vi tổ chức. Sự hài lòng với công việc là một trạng thái 
cảm xúc tích cực, dựa trên đánh giá về mặt nhận thức của người lao động về nơi làm 
việc và vai trò liên quan đến công việc của người đó. Thuật ngữ mãn nguyện (với 
công việc) là nói tới sự thỏa mãn với công việc ở mức độ cao hơn. Lúc này con người 
làm việc với sự đam mê, có quan hệ tích cực với các đồng nghiệp, công việc cho phép 
người đó đạt tới một số mục tiêu cao cả, được quí trọng trong cuộc sống. Các mục 
tiêu quan trọng có thể bao gồm sự thành đạt về kinh tế nhưng cũng có những đóng 
góp đáng kể cho xã hội. Chúng ta hài lòng hay thỏa mãn với công việc khi nó đáp 
ứng được các nhu cầu quan trọng. 

Có hai cách đo lường sự hài lòng với công việc. Cách tiếp cận tổng quát coi sự 
hài lòng với công việc hay mức độ tham gia là một thái độ duy nhất đối với công 
việc. Cách thứ hai – tiếp cận theo khía cạnh – thì lại tìm cách xác định một loạt các 
khía cạnh khác nhau của công việc bao gồm cả tiền lương, điều kiện làm việc như sự 
linh hoạt về thời gian làm việc, đòi hỏi của công việc, sự bảo đảm (việc làm) tương 
đối, mối quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp, cơ hội thăng tiến và các lợi ích khác 
như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xã hội. Cách tiếp cận theo khía cạnh cho phép 
người nghiên cứu tập trung vào một loạt các khía cạnh khác nhau của công việc và 
xác định xem khía cạnh nào liên quan đến sự hài lòng và tham gia, những khía cạnh 
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nào liên quan đến sự không hài lòng, không tham gia và hội chứng burn-out (“cháy 
hết”, cảm thấy kiệt sức, mất hết hứng thú làm việc).  

4. Sự Hài Lòng Với công ViỆc ở cÁc nước KHÁc nHaU 

Ngay cả ở Mỹ, mặc dù phần lớn người lớn đều thể hiện là họ thích công việc 
của mình, nhưng không phải tất cả các khía cạnh của làm việc đều có mức độ quan 
trọng như nhau. Kiểm tra các khía cạnh hài lòng với công việc qua Khảo sát về sự 
hài lòng với công việc (Spector, 1985), kết quả cho thấy lĩnh vực người lao động hài 
lòng nhất là quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên của họ cũng như về bản chất công 
việc. Lĩnh vực họ ít hài lòng nhất là tiền công, cơ hội thăng tiến và điều kiện làm việc. 

Sự khác biệt trong thái độ làm việc giữa người lao động ở các nước khác nhau 
có thể liên quan đến hệ giá trị khác nhau về mặt văn hóa. Các nước châu Á và phương 
Tây khác nhau về các giá trị cộng đồng và cá nhân (Hui, Yee & Eastman, 1995). Hệ 
giá trị mang tính cộng đồng thể hiện ở tầm quan trọng của quan hệ xã hội ở nơi làm 
việc, ở khía cạnh này, công nhân các nước châu Á có sự hài lòng cao hơn. Hệ giá trị 
ở các nước theo xu hướng cộng đồng coi trọng nhóm và lợi ích nhóm hơn thành đạt 
cá nhân. Hofstede (1984) cũng chứng minh trong một nghiên cứu ở 40 quốc gia rằng 
các khách thể nghiên cứu khác nhau một cách đáng kể trong các giá trị liên quan đến 
công việc. Ví dụ, ở các nước phương Tây, chủ nghĩa cá nhân tập trung vào lợi ích cá 
nhân hơn so với nhóm, trong khi chủ nghĩa tập thể lại thể hiện qua tình cảm gắn bó 
và tôn trọng nhóm, tôn trọng người khác. Chủ nghĩa cá nhân thô lậu như một giá trị 
của chủ nghĩa tư bản hiện đại được thể hiện qua văn hóa về thành tích cạnh tranh 
của tổ chức hơn là mối quan tâm về phúc lợi của công nhân và khoảng cách quyền 
lực – nơi nhân viên thường bị ám ảnh bởi sự khác biệt về quyền lực và vị thế. Các 
nước có khoảng cách quyền lực cao có xu hướng độc đoán và đòi hỏi sự tuân phục 
như một điều kiện làm việc. Chỉ có chưa đầy một nửa tổng số người lao động trên 
toàn thế giới được làm việc trong các tổ chức tích cực thúc đẩy sức khỏe và trạng thái 
khỏe mạnh của công nhân (Dornan, Jané-Lopis, Kimoul & Shanas, 2010).

5. đo LưỜng Sự Hài Lòng Với công ViỆc

Sự hài lòng với công việc – tức là đánh giá xem công nhân cảm nhận về việc 
làm của họ như thế nào – có thể thu được từ các cuộc phỏng vấn hoặc khảo sát. Quá 
trình phỏng vấn thường bị lẫn lộn bởi các thiên lệch, ít nhất là công nhân có thể cảm 
thấy e ngại khi đưa ra các câu trả lời trung thực vì họ sợ bị trừng phạt hay trả thù. Vì 
vậy các cuộc phỏng vấn như vậy tối thiểu cũng phải được thực hiện bởi nhà chuyên 
môn có kỹ năng và trong điều kiện bảo đảm sự khuyết danh. 

Việc đề nghị công nhân hoàn thành các bảng khảo sát cũng có những khó khăn 
nhất định. Khảo sát phụ thuộc vào việc thiết kế các thang đo phù hợp hay là các câu 
hỏi phải đáp ứng các kiểm định về độ tin cậy và độ hiệu lực. Các cuộc khảo sát cũng 
phải phù hợp với quần thể dân cư được nghiên cứu bao gồm cả trình độ học vấn 
của người trả lời. Có tính đến các vấn đề này, trong thực tế, nhiều công cụ khảo sát 
đo lường các khía cạnh khác nhau về sự hài lòng với công việc đã được phát triển. 
Bảng  câu hỏi về sự hài lòng Minnesota (Weiss, Dawis, Lofquist & England, 1966) là 
một công cụ thường xuyên được trích dẫn. Cả mẫu ngắn gọn (20 mục) và chi tiết (100 
mục) đều tìm cách đánh giá sự hài lòng theo những khía cạnh bao gồm sự độc lập 
tương đối từ công việc, các thách thức trong công việc, giám sát, sự ổn định của công 
việc, chính sách và thực hành của công ty, sự bù đắp, cơ hội phát triển, điều kiện làm 
việc, quan hệ với đồng nghiệp, sự thừa nhận về những việc đã được thực hiện. Nhiều 
tổ chức kỳ vọng người lao động thể hiện sáng kiến, chủ động, chịu trách nhiệm, 
làm việc có chất lượng. Để đáp ứng các kỳ vọng này của tổ chức thì việc người lao 
động phải say mê, mẫn cán và nghị lực là điều quan trọng (Bakker, Schaufeli, Leiter 
& Taris, 2008). Như đã lưu ý ở Chương 1, thang đo mức độ can dự trong công việc 
của Utrecht đã được thiết kế để đo lường các khía cạnh khác nhau trong động cơ của 
người lao động. 

Một mẫu khác thường được sử dụng là Chỉ số mô tả công việc (Job Descriptive 
Index) (Smith, Kendall & Hulin, 1969; Cook, Hepworth, Wall & Warr, 1981). Thang 
này không chỉ hay được dùng mà còn có hiệu lực cao ngay cả trong thời gian gần đây 
(Kinicki, McKee-Ryen, Scriesheim & Carson, 2002; Stanton, Sinar, Balzere, Julian, 
Thoresen & Aziz, 2002). Thang đo của Smith và đồng sự (vừa dẫn) đo lường 5 khía 
cạnh trong sự hài lòng với công việc bao gồm công việc thực sự đã thực hiện, lương, 
cơ hội thăng tiến, giám sát và quan hệ với đồng nghiệp. Thang này có 72 mục bao 
gồm các tính từ hoặc các mệnh đề ngắn mang tính chất mô tả có thể trả lời theo dạng 
“có”, “không chắc chắn” hoặc “không”. Điểm số của thang đo được cộng lại để thể 
hiện điểm hài lòng tổng quát, mặc dù một trong các tác giả của nó khuyên rằng 
không nên làm như vậy (Ironson, Smith, Brannick, Gibson & Paul, 1989). Một phiên 
bản gần đây của Chỉ số mô tả công việc cũng bao gồm cả công cụ do sự hài lòng với 
công việc (Ironson, Smith, Brannick & Gibson, 1989). Một thang đo khác là Khảo sát 
chẩn đoán công việc (Job Diagnostic Survey) (Hackman & Oldham, 1980) đã được 
thiết kế để đo lường sự thỏa mãn về tiền lương, sự ổn định, quan hệ xã hội, giám sát 
và cơ hội phát triển.

Faces Scale là thang đo thông qua các khuôn mặt (Dunham & Herman, 1975; 
Kunin, 1998). Thang này đưa ra hình vẽ các khuôn mặt thể hiện những khía cạnh xúc 
cảm khác nhau của sự hài lòng trên thang 11, thang 5 hoặc 6 điểm. Người công nhân 
được đề nghị đánh dấu vào khuôn mặt thể hiện cảm giác của mình về công việc nói 
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chung bao gồm tiền lương, giám sát (quản lý), cơ hội thăng tiến và về những người 
làm việc cùng anh ta. 

Những người quản lý có cách thức thực hành mang tính chất khai sáng (trao 
thêm kiến thức, thông tin) thường giả định rằng đạo đức của người lao động là tốt và 
chỉ cần thực sự giám sát khi nào công nhân đề nghị mà thôi (Stack, 1997). Nếu như 
không hỏi người lao động thì không có cách nào biết được cảm giác của họ về cách 
thức thực hành và chính sách ở công ty. Nhưng công nhân sẽ không mạo hiểm với 
công việc của mình. Họ sẽ không phê phán công ty nếu cuộc sống của họ đang phụ 
thuộc vào đó. Đo lường thường xuyên sẽ giúp ta nghe được tiếng nói của công nhân 
và hiểu được quan điểm của họ. Nếu kết quả đo lường đó lại được kết hợp với các 
thực hành về mặt quản lý thì sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên và đóng vai trò quan 
trọng trong việc tạo nên một nơi làm việc tốt hơn cho người lao động. 

Cũng có thể đo lường sự hài lòng với công việc bằng cách đánh giá đơn lẻ qua 
câu hỏi “Xem xét về mọi phương diện, bạn hài lòng với công việc của mình tới mức 
nào?”. Người trả lời có thể trả lời bằng cách đánh dấu trên một thang đo 5 bậc từ 
“rất hài lòng” cho đến “rất không hài lòng”. Có một số bằng chứng cho thấy việc 
đánh giá đơn lẻ như vậy cũng có hiệu lực giống như các thang đo bao gồm một số 
khía cạnh khác nhau của sự hài lòng (Wanous, Reichers & Hudy, (1997). Các khảo 
sát dùng 1 item đơn lẻ trong thực tế có thể cũng tốt như các thang đánh giá dài hơn 
trong việc nắm bắt tâm trạng chung trong một tổ chức hay công ty. Tuy nhiên, các 
item đơn lẻ không thể xác định được những khía cạnh cụ thể tạo nên sự hài lòng hay 
bất mãn và vì vậy không phải là một công cụ chẩn đoán tốt để thiết kế các chương 
trình hay chính sách cải thiện môi trường làm việc.

6. cÁc yếU tố dự bÁo Sự Hài Lòng Với công ViỆc

Sự hài lòng với công việc có tầm quan trọng đối với sức khỏe thể chất và tinh 
thần của người lao động và có liên quan đến sự vận hành hiệu quả của các tổ chức. 
Nhiều công trình đã nghiên cứu xem người lao động thích hoặc không thích công 
việc của họ ra sao. Các nghiên cứu ban đầu tập trung vào các đặc điểm của công việc 
– những đặc điểm tạo ra sự hài lòng. Tuy nhiên, thực tế một số người lao động đã 
duy trì cùng một trạng thái xúc cảm – tích cực hay tiêu cực – xuyên suốt nhiều công 
việc. Điều này đã kích thích các nhà nghiên cứu xem xét những khác biệt cá nhân. 
Công việc cũng cung cấp một môi trường xã hội theo đó người lao động cần phải 
thích ứng, bao gồm cả mối quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp. Cuối cùng, một số 
việc làm mang tính chất “ngõ cụt”, hầu như không có cơ hội cho phát triển và thăng 
tiến, trong khi một số việc khác lại mang tính thách thức hơn, cung cấp sân chơi rộng 
lớn để nhân viên dụng võ và vì vậy cũng tạo sự hài lòng nhiều hơn. 

6.1. đặc điểm của công việc

Hackman và Oldham (1976) đề xuất một lý thuyết về bản chất của nhiệm vụ 
trong công việc và nội dung công việc liên quan đến sự hài lòng nghề nghiệp. Theo 
lý thuyết này, trong 5 biến số chủ yếu thì kỹ năng mà công việc đòi hỏi là một biến số 
quan trọng. Một công việc đòi hỏi nhiều nhiệm vụ khác nhau là một công việc khó 
gây buồn chán, vì thế việc có nhiều kỹ năng để thực hiện sẽ mang tính chất tưởng 
thưởng từ bên trong nhiều hơn đối với người lao động. Nói đến sự đồng nhất với công 
việc là nói đến ý thức về thành quả lao động sau khi hoàn thành công việc. Việc sơn 
xong toàn bộ một ngôi nhà có thể tạo cảm giác rất khác so với việc thao tác vài nhiệm 
vụ giới hạn trong một dây chuyền lắp ráp. Hiện nay ngày càng có nhiều người phải 
làm các công việc chi tiết hay vụn vặt không có bản sắc. Một đặc điểm khác là liệu 
công việc đó có tác động tới những người khác không? Nếu có thì người lao động thu 
được ý nghĩa của nhiệm vụ/công việc. Ví dụ, thành tựu của các nhà nghiên cứu trong 
y học hay các ngành khoa học khác có tiềm năng ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng 
triệu người. Nói tới sự tự chủ, tự quản là nói tới cảm giác tự do mà con người cảm 
nhận được trong khi thực hiện công việc của mình. Liệu người lao động có được tự 
do thực hiện công việc thích hợp với họ hay họ bị giám sát chặt chẽ? Cuối cùng, phản 
hồi về nhiệm vụ/công việc là thông tin thu được từ cấp trên và những người khác rằng 
công việc đã được thực hiện tốt đẹp, đây chính là nguồn nuôi dưỡng và nâng cao 
lòng tự trọng dựa trên cơ sở tổ chức. 

Nhiều công trình phân tích tổng hợp (Fried & Ferris, 1987) đã chứng minh mối 
quan hệ giữa 5 yếu tố trên đây và sự hài lòng với công việc. Mặc dù cả 5 biến số đều 
có liên quan đến sự hài lòng nhưng yếu tố có ý nghĩa nhất chính là tính phức tạp/
phức hợp nói chung do đòi hỏi của công việc, sau đó là yếu tố tự chủ, tự quản mà 
người lao động cảm nhận và số lượng các kỹ năng do nhiệm vụ của công việc đặt ra. 
Các tác giả khác (Spector & Jex, 1991) cũng cho thấy mối quan hệ nhất quán giữa các 
đặc điểm vừa nêu của công việc và sự hài lòng với công việc. Loher, Noe, Moeler và 
Fitzger (1985) chỉ ra tác động ở mức độ vừa phải của đặc điểm công việc đối với thái 
độ, nhưng một lần nữa chứng minh rằng tự chủ, tự quản là yếu tố có ý nghĩa hơn 
đối với sự hài lòng công việc. 

Một phần của cảm giác tích cực xuất phát từ sự tự chủ, tự quản là ở chỗ một 
số công việc có tính chất linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của người lao động đôi khi cần 
vắng mặt. Một nghiên cứu (Holtom, Lee & Tidd, 2002) đã chứng minh rằng khi lịch 
trình làm việc, số giờ làm việc và chính sách của tổ chức phù hợp với người lao động 
thì kết quả có tương quan thuận với sự hài lòng của người lao động. Sự tự chủ, tự 
quản được đánh giá cao và được coi là cơ sở cho nhận thức của người lao động về 
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nơi làm việc hay những điều cần phải được những người sử dụng lao động quan 
tâm để cải thiện thái độ và tinh thần làm việc tích cực. 

Tuy nhiên, mong muốn về tự chủ, tự quản và sự đa dạng có lẽ nhu cầu rất cơ 
bản, cần được coi trọng trong những công ty muốn cải thiện mức độ hài lòng với 
công việc ở người lao động. Tầm quan trọng của sự đa dạng có thể quan sát được 
trong nghiên cứu theo tuyến dọc của Griffin (1991) người đã phát hiện ra rằng sự 
hài lòng với công việc tăng lên khi các tính chất công việc thay đổi. Có lẽ chỉ cần trải 
nghiệm sự thay đổi cũng có thể tạo ra điều mới mẻ trong cuộc sống của người lao 
động, một thực tế quan trọng hơn các điều kiện lao động. Vì sự thay đổi tạo ra sự hài 
lòng cho nên sẽ không ngạc nhiên khi sự hài lòng của người lao động trong nghiên 
cứu của Griffin lại trở về mức độ ban đầu sau quãng thời gian 2 năm. Tầm quan 
trọng của sự đa dạng cũng có thể quan sát được trong nghiên cứu của Melamed, 
Ben-Avi, Luz và Green (1995). Các việc làm được thực hiện theo lề thói cố định, lặp 
đi lặp lại và ít đòi hỏi có liên quan đến sự không hài lòng với công việc. Cho nên, vui 
thích công việc là khía cạnh quan trọng nhất và có tương quan mạnh mẽ với sự hài 
lòng của người lao động. Có một công việc thú vị, đa dạng, có tính chất thách thức và 
kích thích là yếu tố gây hài lòng đối với phần lớn người lao động (Barling, Kelloway 
và Iverson, 2003). Ngược lại, các công việc quá cực nhọc, vất vả sẽ gây căng thẳng và 
không thể tạo ra những người công nhân hứng thú và hạnh phúc. 

Như đã đề cập, trong nhiều năm gần đây, chất lượng của cuộc sống làm việc đã 
trở thành một vấn đề có tầm quan trọng nổi bật ở các nước Bắc Âu. Từ những năm 
1970, người lao động ở Na Uy và Thụy Điển đã có quyền bầu chọn thành viên của 
mình vào hội đồng công ty (Ehn, 1993). So sánh nhận thức của người lao động về các 
nhiệm vụ trong công việc, mức độ tham gia quá trình ra quyết định, sự yên tâm về 
công việc thì người lao động ở Đan Mạch và Thụy Điển có chất lượng công việc cao 
hơn so với các nước khác trong Liên minh châu Âu. Sự khác biệt tích cực này có được 
là nhờ các chương trình cải cách công cộng ở các nước Bắc Âu (Gallie, 2003). Tuy 
nhiên, sự tự chủ, tự quản cũng có mặt “tiêu cực”. Một số người phê phán cho rằng 
cơ hội công nhân tham gia việc ra quyết định là một hình thức bóc lột, nó làm tăng 
cường độ và căng thẳng trong công việc (Kalleberg & Olsen, 2009). Busck, Knudsen 
và Lind (2010) tuyên bố rằng việc tăng sự kiểm soát của người lao động không thể 
bù đắp cho việc tăng khối lượng công việc trong cuộc sống lao động thời hiện đại. 

6.2. Stress như một đặc điểm của công việc

Gần đây hơn, stress trong công việc được coi là một đặc điểm của công việc 
có liên quan đến sự hài lòng của người lao động. Nhiều công việc đòi hỏi người lao 
động phải đối mặt với các rắc rối của những khách hàng khó tính, bất mãn hoặc lịch 

trình lao động đòi hỏi cao và các hình thức stress khác. Những sự căng thẳng kéo dài 
như vậy gây hại cho sức khỏe tinh thần của công nhân và liên quan đến sự không 
hài lòng với công việc (Hart, 1999). Sự bấp bênh của công việc cũng là mối đe dọa 
thường xuyên đối với nhiều công nhân ở các nước phát triển (Quinlan & Bohle, 2009) 
và đang phát triển (Phan Mai Hương và Lê Văn Hảo, 2010). 

Trong một nghiên cứu xuyên quốc gia bao gồm Bỉ và Tây Ban Nha, các tác giả 
Sora, Caballe, Peiro và Witte (2009) đã cho cho thấy tính hiệu lực và ứng dụng của 
“môi trường công việc bấp bênh” trong việc dự báo sự hài lòng với công việc và cam 
kết với tổ chức/công ty của người lao động. Khái niệm “môi trường công việc bấp 
bênh” đo lường một “nhận thức chung về sự bất lực trong việc duy trì công việc 
trong tổ chức” (tr. 129-130). Các tác giả kết luận rằng cảm giác cá nhân về sự bấp 
bênh trong công việc tác động tiêu cực tới mức độ cam kết đối với tổ chức. 

Các nghiên cứu của Burgard (2009) chỉ ra rằng, ở Mỹ, sự bấp bênh cao độ trong 
công việc có liên quan chặt chẽ hơn tới suy giảm sức khỏe so với sự mất việc hay thất 
nghiệp trong thực tế. Trong giai đoạn khủng hoảng toàn cầu, số người trải qua sự bất 
ổn trong công việc một cách thường xuyên có khả năng sẽ cao hơn. Liệu vấn đề sức 
khỏe của người lao động (do tác động của sự bấp bênh trong công việc) ở các nước có 
phúc lợi xã hội tốt (như Na Uy hay Hà Lan) có khác không? Các quốc gia này có hệ 
thống bảo hiểm thất nghiệp tốt hơn so với Mỹ. Ở Mỹ, công nhân trong thời gian giãn 
việc có thể cũng mất luôn bảo hiểm sức khỏe và phúc lợi hưu trí gắn với việc làm. 
Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chứng minh rằng ngay cả khi có phúc lợi thất nghiệp 
tốt như ở Đức thì sự bấp bênh trong công việc vẫn là một yếu tố nguy cơ có tác động 
bất lợi cho sức khỏe của công nhân (Bethge, Radoschewski & Müller-Frarnow (2008). 
Tương lai không rõ ràng, thiếu sự hỗ trợ, thiếu năng lực hành động và kiểm soát tình 
hình là các yếu tố trung gian giữa sự bấp bênh (trong công việc), stress và sức khỏe 
(Burgard, 2009).

Đòi hỏi làm theo giờ giấc linh hoạt (Quinlan & Bohle, 2009), thêm giờ, cạnh 
tranh với những người sẵn sàng làm việc với lương thấp hơn và áp lực thường xuyên 
của quá trình thay đổi công nghệ… đều tạo ra các thách thức mới đối với công nhân 
và là nguồn gốc gây căng thẳng, tác động tới sức khỏe và sự đánh giá của họ về công 
việc của mình. 

6.3. các khác biệt văn hóa và dân tộc

Mối quan hệ giữa các yếu tố đặc điểm công việc vừa đề cập trên đây và sự hài 
lòng với công việc có mang tính phổ quát hay không trong một thế giới toàn cầu hóa 
như hiện nay? Nghiên cứu gần đây chỉ ra sự khác biệt đáng kể giữa các nền văn hóa 



Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi Chương 2: THÁI ĐỘ LÀM VIỆC 4140

theo xu hướng cá nhân (phương Tây) và theo xu hướng cộng đồng (châu Á). Ví dụ 
Pearson và Chong (1997) không phát hiện được mối liên hệ giữa đặc điểm công việc 
và sự hài lòng – vốn đã được báo cáo rộng rãi ở Mỹ và châu Âu – trong các nền văn 
hóa phương Đông. Các tác giả này cho rằng trong các nền văn hóa phương Đông, mối 
quan hệ với cấp trên (những người giám sát) và đồng nghiệp quan trọng hơn so với 
đặc điểm công việc. Nghiên cứu của Wong, Hui và Law (1998) cho thấy mối quan hệ 
giữa đặc điểm công việc và sự hài lòng chỉ ở mức vừa phải, được giảm nhẹ về mặt 
văn hóa. Họ chỉ phát hiện được mối quan hệ giữa đặc điểm công việc và sự hài lòng 
ở Hong Kong – vùng lãnh thổ đã được phương Tây hóa hơn trong thời kỳ là thuộc 
địa của Anh – chứ không phải ở các nước châu Á khác. Điều này không có nghĩa rằng 
đặc điểm hay tính chất công việc không quan trọng ở các nước đang phát triển. Các 
nghiên cứu vừa đề cập trên đây còn rất hạn chế về mặt số lượng và toàn cầu hóa như 
một lực lượng thay đổi văn hóa chưa tạo nên xu thế hướng tới các giá trị phương Tây 
ở các nước đang phát triển. Chỉ khi các nghiên cứu được tái tạo một cách nhất quán ở 
cả hai khu vực (theo xu hướng cá nhân và cộng đồng) thì chúng ta mới có thể khẳng 
định về tính phổ quát hay không phổ quát của các kết quả nghiên cứu. 

6.4. thù lao và sự công bằng

Trả cho công nhân một mức lương xứng đáng có liên quan đến sự hài lòng với 
công việc (Brasher và Chen, 1999, Rice, Phillips & McFarlin, 1990). Cả nam giới và 
phụ nữ đều làm việc để nuôi sống bản thân và gia đình, tiền lương cao hơn cho phép 
họ tham gia nhiều hơn vào văn hóa tiêu dùng. Rõ ràng, lương càng cao thì người lao 
động càng giúp cho các hoạt động kinh tế sôi nổi vì chính họ cũng là người tiêu dùng 
trong xã hội. Toàn cầu hóa cũng tạo ra sự bóc lột nhiều hơn đối với công nhân ở các 
nước đang phát triển – nơi tiền lương rất thấp theo tiêu chuẩn ở các nước phát triển. 
Sau đó sản phẩm được chuyển đến bán ở các nước phương Tây ở mức lợi nhuận rất 
cao. Từ khi việc sản xuất và dịch vụ được thực hiện bởi lực lượng lao động rẻ và chi 
phí nguyên vật liệu rẻ, người tiêu dùng ở phương Tây chuyển sang xu hướng sống 
rẻ (cheap living). 

Mối quan hệ giữa tiền lương và sự hài lòng là mối quan hệ phức tạp. Tiền 
lương có ý nghĩa sống còn đối với người nghèo. Tiền lương có tầm quan trọng đặc 
biệt ở các quốc gia nghèo, nơi nhiều người không thể đáp ứng các nhu cầu cơ bản của 
mình. Tuy nhiên, với những người ở trạng thái thoải mái về kinh tế trong cuộc sống 
thì tiền lương ít quan trọng hơn. Có lẽ sự thoải mái về mặt kinh tế được đo bằng số 
lượng tiền đủ lớn trong tài khoản ngân hàng, bảo hiểm sức khỏe và mức lương cạnh 
tranh. Một khi người lao động đạt tới mức đó thì tiền lương trở nên ít quan trọng so 
với sự đánh giá về công việc.  

Sự hài lòng với tiền lương cũng là một quá trình so sánh, trong đó sự công bằng 
đóng vai trò quan trọng. Cảm giác hài lòng sẽ đạt được khi chúng ta cảm thấy tiền 
lương được trả một cách công bằng so với các đồng nghiệp có cùng kinh nghiệm 
và thời gian làm việc. Trong một nghiên cứu phân tích, người ta đã tìm được mối 
quan hệ giữa công bằng phân chia, công bằng qui trình và sự hài lòng về tiền lương 
(Cohen-Charash & Spector, 2001). Công bằng phân chia là nhận thức cho rằng sự phân 
chia lương đáp ứng tiêu chí công bằng, trong khi đó công bằng qui trình là sự công 
bằng của quá trình dẫn tới phân chia lương. Ví dụ, các công nhân đáp ứng cùng tiêu 
chí cần phải được trả lương ít nhiều như nhau để bảo đảm công bằng phân chia. Khi 
quá trình đó minh bạch, tất cả công nhân đều được trả theo cùng tiêu chí năng lực 
thì người lao động sẽ có cảm giác công bằng về thủ tục hay qui trình. Các mục tiêu 
này có thể dễ đạt được đối với các nghề nghiệp đòi hỏi ít kỹ năng so với những nghề 
yêu cầu nhiều kỹ năng phức tạp. Hai nhà khoa học cùng làm việc để phát triển một 
loại thuốc chữa bệnh có tiềm năng cứu được nhiều người; một người thành công còn 
người kia thất bại. Trong trường hợp này, không thể dùng thất bại để phủ định nhà 
khoa học thứ hai bởi vì sự sẵn sàng đi tới miền chưa xác định là điều cốt yếu cho bất 
cứ tiến bộ nào trong khoa học và có thể sự thất bại đó không liên quan đến sự chuẩn 
bị, nỗ lực và công nghệ của nhà khoa học đó. 

6.5. Sự khác biệt cá nhân trong hài lòng với công việc

Như đã thấy, các đặc điểm công việc có ý nghĩa đối với sự hài lòng của người 
lao động. Một bức tranh đầy đủ hơn cũng cần thừa nhận cả các khác biệt cá nhân – 
những đặc điểm cá nhân có tầm quan trọng đối với sự hài lòng công việc. Chúng ta 
thấy trong các nghiên cứu Hawthorne, những ai được mô tả là “người hay càu nhàu 
mãn tính” luôn không hài lòng dù cố gắng làm họ hài lòng có thế nào đi chăng nữa 
(Roethlisberger, 1941).

6.5.1 Xúc cảm tiêu cực

Tính khí cá nhân có thể tạo nên các thái độ khác nhau đối với việc làm, nơi làm 
việc. Một số công nhân thể hiện cảm giác tích cực một cách nhất quán, một số người 
khác thì ngược lại, luôn có cảm giác tiêu cực. Staw và Ross (1985) đã phát hiện ra sự 
khác biệt ổn định như vậy về mặt nhân cách. Họ khám phá ra rằng sự hài lòng với 
công việc của các cá nhân mang tính nhất quán xuyên suốt trong các công việc khác 
nhau và trong các tổ chức khác nhau. Nói cách khác, đối với những người này, điều 
kiện làm việc không có ý nghĩa mà chính tính khí, thiên hướng tích cực hay tiêu cực 
xuyên suốt một loạt công việc khác nhau mới quan trọng. Một số nghiên cứu khác 
thì chứng minh rằng các khác biệt nhân cách và điều kiện làm việc đều có ý nghĩa 
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đối với sự hài lòng công việc (Newton & Keenan, 1991). Trong phân tích của mình, 
Dorman và Zapf (2001) chỉ ra rằng sự hài lòng sẽ ổn định hơn nếu người đó vẫn 
giữ nguyên cùng một việc. Vì thế điều kiện làm việc là vấn đề nổi bật; tuy nhiên 
nhân cách cũng đóng một vai trò nhất định. Các nhà nghiên cứu tranh luận rằng 
một số công nhân trải nghiệm cảm xúc tiêu cực (bao gồm lo âu và trầm cảm) một 
cách nhất quán trong cuộc đời làm việc của họ. Xúc cảm tiêu cực này “tràn” rộng 
ra, cho nên những người này nhìn nhận nơi làm việc (và nhiều thứ khác trong cuộc 
sống của họ) một cách tiêu cực. Nghiên cứu đã chứng minh được mối tương quan 
nghịch giữa xúc cảm tiêu cực và sự hài lòng với công việc (Cropanzano, James & 
Konovsky, 1993; Judge, 1993; Judge & Hulin, 1993; Judge, Locke, Durham & Kluger, 
1998; Judge, Heller & Mount, 2002).

6.5.2 Nhân cách và sự hài lòng với công việc

Như đã đề cập, vai trò của nhân cách cũng đã được khẳng định trong một 
nghiên cứu về sự hài lòng với công việc xuyên suốt nhiều thập kỷ (Staw & Ross, 
1986). Các nhà nghiên cứu này thấy rằng đánh giá nhân cách của thanh thiếu niên 
có thể dự báo sự hài lòng với công việc tới 50 năm sau đó. Tuy nhiên, họ lại không 
xác định các đặc điểm hay nét nhân cách nào gây ra xúc cảm tiêu cực (Judge, Heller 
& Mount, 2002). Một số nghiên cứu khác chứng minh mối quan hệ giữa cái gọi là 
lý thuyết nhân cách Big Five và sự hài lòng với công việc (Judge, Heller & Mount, 
2002). Những người lao động có điểm cao về tính hướng ngoại, tán thành và tận tâm 
thể hiện mức độ hài lòng cao hơn. Ngược lại, nhìn chung, những người lao động có 
điểm cao về tính dễ bị kích thích thần kinh thường ít hài lòng hơn. Các phát hiện này 
nhất quán với những gì đã tìm được về xúc cảm tiêu cực. Có lẽ xúc cảm tiêu cực đo 
được mức độ dễ bị kích thích thần kinh? 

Bổ sung thêm cho xúc cảm, các nhà tâm lý học tổ chức cũng nghiên cứu điểm kiểm 
soát như một yếu tố trong sự hài lòng với công việc. Những ai tin rằng phần lớn họ 
kiểm soát được cuộc sống của mình là người có điểm kiểm soát bên trong. Ngược lại, 
những ai tin rằng các kết quả của cuộc sống chỉ là vấn đề may rủi hay số phận là người 
có điểm kiểm soát bên ngoài. Người lao động nào cảm thấy mình làm chủ (kiểm soát 
bên trong) cũng là người hài lòng hơn (Moyle & Parkes, 1999). Có lẽ những người lao 
động có điểm kiểm soát bên trong chọn lựa công việc một cách cẩn thận hơn để thể 
hiện nhu cầu và khát vọng của mình và vì thế đạt được nhiều kết quả hơn. 

Một số nhà nghiên cứu lại liên hệ mức độ tự trọng với sự hài lòng trong công 
việc (Brockner, 1988; Lopez & Greenhaus, 1978). Kết quả đã chứng minh rằng có mối 
liên hệ vững chắc giữa lòng tự trọng, các đánh giá cơ bản khác (như cái tôi hiệu quả) 
và công việc cũng như sự hài lòng với công việc. Có nghĩa là việc chúng ta đánh giá 
bản thân mình như thế nào cũng có tác động tới việc chúng ta đánh giá về công việc 

và các mối quan hệ quan trọng khác trong cuộc sống ra sao. Một phần trong lòng 
tự trọng của chúng ta liên quan trực tiếp tới sự đánh giá của tổ chức – lòng tự trọng 
liên quan đến công việc. Khi người lao động cảm thấy họ được tổ chức đánh giá và 
coi trọng, họ thường cho biết mức độ hài lòng với công việc của họ cao hơn (Chen, 
Goddard & Casper, 2004; McAllister & Bigley, 2002). Không có gì ngạc nhiên khi 
lòng tự trọng – ở một mức độ nào đó – có liên quan đến việc chúng ta được nhìn 
nhận ra sao ở nơi làm việc, nơi chúng ta dành cho một khoảng thời gian rất lớn trong 
cuộc đời mỗi người. Nhưng đây là một quá trình hai chiều bởi vì cảm giác được 
đánh giá – đến lượt mình – lại tạo ra nhiều sự hài lòng hơn. Rõ ràng vai trò của nhân 
cách là quan trọng, nhưng chúng ta còn chưa biết rõ về việc còn nhiều đặc điểm khác 
cũng có thể liên quan đến sự hài lòng với công việc. 

Cuối cùng, đánh giá về nhân cách cũng cần tính đến vai trò có thể có của gen. 
Có lẽ tính ổn định trong sự hài lòng với công việc cũng có phần đóng góp của gen 
di truyền (Arvey, Bouchard, Segal & Abraham, 1989). Trong một nghiên cứu về anh 
chị em sinh đôi nhưng được nuôi dạy cách xa nhau, các nhà nghiên cứu phát hiện ra 
rằng 30% biến thiên có thể qui cho yếu tố gen (Ilies & Judge, 2003). Mặc dù thành tố 
gen có thể đóng một vai trò nhất định trong sự hài lòng với công việc, vẫn cần thêm 
nhiều nghiên cứu để làm rõ mối tương quan đó. Tìm hiểu xem liệu một môi trường 
làm việc thuận lợi có thể vượt qua được tác động tiêu cực của nhiều biến số cá nhân 
hay không là một vấn đề lý thú cho các nghiên cứu trong tương lai. 

6.5.3 Giới và tuổi

Ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, phụ nữ ngày càng tham gia lực lượng lao 
động nhiều hơn. Tuy nhiên các mẫu hình tham gia lực lượng lao động của nữ giới chỉ 
rõ sự bất bình đẳng trong nghề nghiệp, trong vị trí lãnh đạo và thu nhập (Fassinger, 
2008). Thêm vào đó, phụ nữ thường lại có gánh nặng kép trong việc chăm sóc gia 
đình, con cái và theo đuổi sự nghiệp (Schultheiss, 2006). Vai trò kép này gây thêm 
căng thẳng đối với phụ nữ so với đàn ông và bạn có thể nghĩ rằng điều đó thể hiện 
qua mức độ hài lòng với công việc thấp hơn. Tuy nhiên, các dữ liệu lại không ủng 
hộ điều này. Các nghiên cứu về thái độ trong nhiều mẫu chọn có số lượng lớn đều 
không tìm được bằng chứng ủng hộ cho ảnh hưởng của sự khác biệt giới tới mức độ 
hài lòng với công việc. Mặc dù phụ nữ thường làm các công việc có tay nghề thấp 
hơn hoặc mang tính chất thư ký, được trả lương thấp hơn so với nam giới, nhưng 
sự khác biệt về mức độ hài lòng với công việc giữa hai giới là rất nhỏ (Brush, Moch 
&Pooyan1987; Greenhaus, Parasuraman & Wormly, 1990).

Có lẽ kỳ vọng của phụ nữ thấp hơn và vì vậy họ ít thất vọng hơn. Tương tự, có 
lẽ phần lớn phụ nữ đều so sánh mình với các phụ nữ khác trong hoàn cảnh tương tự 
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và theo tiêu chí này họ cảm thấy công việc của mình là ổn. Tuy nhiên, các nền văn 
hóa đang thay đổi và trong tương lai, tâm lý học tổ chức phải chú ý nhiều hơn tới 
sự tương tác giữa cuộc sống làm việc và cuộc sống gia đình (Barnett & Hyde, 2001). 
Sự tập trung ngày càng tăng vào bình đẳng giới ở các nước châu Âu và nhiều nước 
khác có thể tạo ra sự không hài lòng với tình trạng hiện nay (Kirton và Geene, 2005).

Sự hài lòng có liên quan đến tuổi tác vì nhiều tuổi hơn, người lao động có xu 
hướng hài lòng hơn (Siu, Lu & Cooper, 1999), mặc dù mối tương quan này không 
giải thích nhiều cho sự biến thiên (Brush, Moch & Pooyan, 1987). Trong các nghiên 
cứu quốc tế (Birdi, Warr & Oswald, 1995; Clark, Oswald & Warr, 1996), người ta đã 
tìm ra một mối quan hệ theo đường cong giữa tuổi và sự hài lòng. Cụ thể, sự hài 
lòng với công việc giảm trong những năm đầu từ tuổi 26 - 31, sau đó tăng lên trong 
những năm còn lại của cuộc đời làm việc. Khi nhiều tuổi hơn, bạn cũng thường tiến 
triển hơn trong nghề nghiệp với mức lương và các phần thưởng khác lớn hơn (Birdi, 
Warr & Oswald, 1995).

6.5.4 Dân tộc và văn hóa

Như đã đề cập, quan hệ xã hội ở nơi làm việc có ý nghĩa quan trọng hơn ở các 
nền văn hóa theo xu hướng cộng đồng. Vì vậy, sự hài lòng với công việc ở các nền 
văn hóa này bị ảnh hưởng bởi quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp nhiều hơn so với 
các nền văn hóa theo xu hướng cá nhân. Ưu tiên khác nhau trong hệ giá trị cũng là 
một biến số trung gian quan trọng lý giải những khác biệt trong sự hài lòng với công 
việc ở các nhóm văn hóa khác nhau. Tuy nhiên, trong cùng một xã hội như Mỹ chẳng 
hạn, kết quả cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa nào ở mức độ hài lòng giữa 
người da trắng và da đen (Brush et al.,1987; Somers & Birnbaum, 2001). Vậy có nghĩa 
là không có cơ sở dân tộc và văn hóa cho sự phân biệt, đối xử giữa những người lao 
động khác nhau? Không! Ở Mỹ, người da màu vẫn tiếp tục phải chịu những rào cản 
rõ ràng trong việc bổ nhiệm các chức vụ và thăng tiến. Nhiều nghiên cứu đã dẫn 
chứng các tác nhân gây stress có liên quan đến chủng tộc ở nơi làm việc (Fassinger, 
2008, tr.259). Vẫn  cần có thêm các nghiên cứu để hiểu rõ xem con người ứng phó với 
các thiên lệch như thế nào (ví dụ xem Major & Townsend, 2010) và liên quan tới nó 
là sự hài lòng với công việc.

7. qUan HỆ XÃ Hội Và Sự Hài Lòng

Chất lượng quan hệ ở nơi làm việc ở một mức độ nào đó quyết định sự hài lòng 
với công việc. Một số môi trường làm việc mang tính cạnh tranh rất cao, chỉ có một 
số người được coi là thắng cuộc, số khác có cảm giác bị bỏ lại phía sau. Trong các 
công ty có tính cạnh tranh cao, sự hài lòng với công việc bị ảnh hưởng bởi các mối 

quan hệ với những người giám sát và đồng sự vì chính các mối quan hệ này quyết 
định liệu nhân viên đó sẽ là người thắng cuộc hay thua cuộc trong một giao dịch 
kinh doanh mang tính cạnh tranh. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng sự hài lòng 
với công việc có liên quan đến mức độ ưa thích lẫn nhau giữa những người giám 
sát và nhân viên (Murphy & Ensher, 1999). Một yếu tố trong việc ưa thích giữa nhân 
viên và người giám sát (cấp trên) là sự tương đồng về các chiều cạnh quan trọng như 
nhân khẩu học (ví dụ tuổi tác) và hệ giá trị (Weolowski & Mossholder, 1997). Sự hài 
lòng với công việc cũng có liên quan đến cách thức người giám sát giao việc – theo 
cách được người công nhân coi là công bằng hay không công bằng (Balu, 1999).

Từ chuyên ngành tâm lý học xã hội chúng ta đã biết rằng nhận thức về công 
bằng là một chức năng của quá trình so sánh. Ví dụ, việc bạn có hài lòng hay không 
với công việc của mình chủ yếu là hệ quả của việc so sánh bạn với các đồng sự khác 
và kết quả làm việc của họ (Taylor & Vest, 1992). Ở một mức độ rất lớn, nếu bạn được 
nhận cùng một phần thưởng cho những nỗ lực tương tự như nhau, khả năng là bạn 
sẽ hài lòng. Vai trò của công lý và công bằng ở nơi làm việc đã được nghiên cứu sâu 
rộng. Các thang đo sự công bằng trong tổ chức có tương quan với sự hài lòng trong 
công việc (Donovan, Drasgow & Munson, 1998). Nói chung, sự công bằng ở nơi làm 
việc là một thành tố trung tâm trong nhận thức về sự hỗ trợ trong tổ chức và trong 
các mối quan hệ giữa người giám sát và nhân viên (Rhoades & Eisenberger, 2002).

8. tÌm Sự PHù HợP giữa ViỆc Và ngưỜi

Quan hệ giữa các biến số cá nhân và xã hội đối với sự hài lòng là mối quan hệ 
phức tạp. Một số người phù hợp với công việc chuyên môn hơn, một số khác lại phù 
hợp với công việc sản xuất. Trong một thế giới lý tưởng, có nhiều việc làm, người 
lao động có thể thử làm một số việc khác nhau cho đến khi họ tìm được sự phù hợp 
giữa nhu cầu cá nhân và nghề nghiệp. Tiếc rằng chúng ta không sống trong một thế 
giới hoàn hảo và người lao động thường phải làm những công việc ít hấp dẫn để 
nuôi sống gia đình và bản thân. Tuy nhiên, nơi nào có sự phù hợp cao giữa các phẩm 
chất cá nhân và yêu cầu của công việc thì người lao động thường dễ hài lòng hơn 
(Kristof, 1996). Trong một phân tích tổng hợp các nghiên cứu, người ta thấy rằng sự 
khác biệt giữa những gì người lao động mong muốn từ công việc và những gì anh ta 
nhận được trong thực tế càng nhỏ bao nhiêu thì mức độ hài lòng càng cao bấy nhiêu 
(Verquer, Beehr & Wagner, 2003).

8.1. tầm quan trọng của bất hòa nhận thức đối với lao động cảm xúc
Festinger (1957) đề xuất lý thuyết về bất hòa nhận thức, trong đó ông đưa ra 

mối liên kết giữa thái độ và hành vi. Nói tới bất hòa nhận thức là nói tới sự thiếu 
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nhất quán giữa thái độ và hành vi. Festinger tranh luận rằng khi ý thức được sự 
thiếu nhất quán về mặt nhận thức là nguyên nhân tạo ra sự khó chịu về mặt tâm lý, 
con người sẽ cố gắng giảm thiểu bất hòa đó. Theo Fesinger, nhìn chung, con người 
đều tìm cách sống ở trong trạng thái ổn định về mặt nhận thức và giảm thiểu bất 
hòa. Một số khía cạnh trong cuộc sống có tầm quan trọng không đáng kể. Ví dụ bạn 
thích ăn kem dâu nhưng lại được mời ăn kem vanilla thì việc ăn một que kem như 
vậy có lẽ không tạo ra sự bất hòa nào trong nhận thức của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn 
là một người trung thực và ông sếp lại yêu cầu bạn phải nói dối về sản phẩm mà bạn 
đang giới thiệu với khách hàng thì sự bất hòa đó có thể làm bạn rất khó chịu. Như 
vậy, mong muốn giảm nhẹ sự bất hòa trong một trường hợp nào đó phụ thuộc vào 
tầm quan trọng của yếu tố tạo nên sự bất hòa và khả năng kiểm soát các yếu tố đó 
của cá nhân. Tất nhiên, nếu bạn được trả rất nhiều tiền để giới thiệu sai lệch về một 
sản phẩm thì có thể bạn thấy phần thưởng bên ngoài đó đủ lớn để giảm nhẹ sự bất 
hòa. Nói ngắn gọn, nếu sự bất hòa bị môi trường hay hoàn cảnh áp đặt và vượt quá 
sự kiểm soát của cá nhân hoặc nếu các phần thưởng được coi là đáng kể, có ý nghĩa 
thì cá nhân đó sẽ trải nghiệm sự bất hòa ít hơn.  

Nhiều công ty đào tạo nhân viên và yêu cầu họ có thái độ tích cực một cách 
nhất quán trong quan hệ với khách hàng. Đôi khi nhân viên có thể được yêu cầu 
trình bày quan điểm của công ty – quan điểm trái (bất hòa) với sự thật hoặc hệ giá 
trị cá nhân của mình. Các công ty đều có niềm tin chung rằng sự thể hiện cảm xúc 
của nhân viên có thể tác động tới các vấn đề cốt yếu, tới việc bán hàng và lòng trung 
thành của khách hàng (Grandey, 2000; Koys, 2004). Nhân viên được đề nghị phải 
tươi cười và thể hiện các cảm xúc tích cực đối với khách hàng của công ty dù hoàn 
cảnh cá nhân của nhân viên đó có thế nào đi chăng nữa (Glomb & Tews, 2004). Nỗ 
lực duy trì việc thể hiện các cảm giác tích cực (có thể trái ngược với cảm xúc cá nhân) 
như một phần của công việc được gọi là lao động cảm xúc (emotional labor). Khi nhân 
viên được yêu cầu phải dùng các cố gắng, nỗ lực tâm lý để duy trì kỷ luật về mặt 
cảm xúc như vậy thì kết quả thường là stress và tình trạng kiệt sức (Brotheridge & 
Grandey, 2002). Nói tới lao động cảm xúc là nói tới kỷ luật đòi hỏi phải kiểm soát 
và thể hiện cảm xúc tích cực ở mọi lúc theo yêu cầu của công ty (Morris & Feldman, 
1996). Sự giả mạo cảm xúc có thể phóng đại hoặc làm méo mó các cảm giác vui vẻ và 
đè nén các cảm xúc tiêu cực hay tức giận. Nhiều công ty còn đưa ra một đòi hỏi trong 
tuyển dụng – đặc biệt trong các nghề định hướng dịch vụ – là nhân viên phải thường 
xuyên điều chỉnh cảm xúc của mình (Cote & Morgan, 2002). Không có gì ngạc nhiên 
khi sự đè nén cảm xúc có liên quan đến stress ở nơi làm việc và lạm dụng chất gây 
nghiện (Zapf, 2002; Schaubroeck & Jones, 2000). 

Sự tổn hại đối với sức khỏe người lao động đặc biệt cấp tính khi họ bị yêu 
cầu phải thể hiện những cảm xúc trái ngược với những gì họ đang thực sự trải qua 

(Glomb & Tews, 2004). Sự bất hòa về mặt cảm xúc này sẽ sản sinh ra mức độ stress 
cao (Grandey & Brauburger, 2002). Về mặt lâu dài, sự bất hòa cảm xúc có liên quan 
đến tình trạng “cháy hết” (burnout) và tốc độ thay thế công nhân khi họ có cơ hội 
lựa chọn. Những nhân viên bị yêu cầu phải kìm nén các cảm xúc khó chịu sẽ dần trở 
nên không hài lòng và nuôi dưỡng mong muốn chuyển việc (Cote & Morgan, 2002). 

Tuy nhiên, liệu điều ngược lại có phải là sự thật? Theo tranh luận của thuyết 
tri giác bản thân (Bem, 1972), hành động vui vẻ có thể dẫn đến việc làm tăng mức 
độ hài lòng. Nếu yêu cầu của công việc không trái ngược với cảm xúc và giá trị nền 
tảng của một người thì việc thể hiện các cảm xúc tích cực có thể tạo ra sự hài lòng vì 
anh ta tìm kiếm sự khẳng định cho những thái độ của mình thông qua hành vi. Để cố 
hiểu cảm xúc của bản thân, anh ta quan sát hành vi của mình và thấy rằng bởi vì anh 
ta đang hành động một cách vui vẻ cho nên chắc chắn anh ta phải hài lòng với công 
việc. Trong việc thể hiện các cảm xúc tích cực, có thể người lao động sẽ thực sự chấp 
nhận rằng anh ta sở hữu các cảm xúc đó. Ngược lại, việc phải giả vờ vui vẻ khi đang 
thực sự trải nghiệm các cảm xúc khác tạo ra sự bất hòa về mặt cảm xúc. Tuy nhiên, 
phần thưởng cũng có thể tác động tới sự bất hòa. Nếu nhân viên phục vụ được trả 
một khoản tiền boa lớn, anh ta có thể cảm thấy được đền bù một cách xứng đáng cho 
những trải nghiệm bất hòa về mặt cảm xúc với khách hàng.

Chúng ta đang trong những giai đoạn đầu tiên nghiên cứu về lao động cảm xúc 
và cần phải tìm hiểu thêm rất nhiều để xem nó tác động như thế nào tới sự vận hành 
của một tổ chức và sức khỏe của cá nhân người lao động (Grandey & Brauburger, 
2002). Khi có sự phù hợp giữa công việc và các đặc điểm cá nhân thì sẽ có sự hài lòng 
với công việc. Mặc dù người ta đang bàn rất nhiều đến sự phù hợp giữa tổ chức và 
cá nhân nhưng phần lớn con người đều có thể tự điều chỉnh cho mình thích hợp với 
các yêu cầu đa dạng do công việc đặt ra và trở nên thành công trong nghề nghiệp. 
Gánh nặng lớn được đặt lên khả năng dự báo của các công cụ đánh giá, tuyển chọn 
nhân sự sao cho có sự phù hợp về mặt cảm xúc đối với từng nghề nghiệp. Có một 
điều chắc chắn: không chỉ ở các nước phát triển mà kể cả các nước đang phát triển 
như Việt Nam cũng đang chứng kiến sự phát triển ngày càng lớn của ngành dịch 
vụ. Kết quả của nó là lao động cảm xúc ngày càng được đòi hỏi nhiều hơn đối với 
nhân viên trong các ngành dịch vụ mới. Làm sao để đào tạo được các nhân viên mà 
không cần bóp méo cảm xúc sẽ là một thách thức lớn trong tương lai. Cuối cùng, sự 
thể hiện cảm xúc và yêu cầu của tổ chức có thể khác nhau trong các nền văn hóa khác 
nhau. Chúng ta còn biết chưa nhiều về các yêu cầu chuẩn mực và phép lịch thiệp 
trong các nền văn hóa khác trên thế giới. Các vấn đề này còn phải cần nghiên cứu 
trong tương lai. 



Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi Chương 2: THÁI ĐỘ LÀM VIỆC 4948

8.2. nhu cầu phát triển và sự hài lòng với công việc

Từ công việc hay nghề nghiệp đã lựa chọn, người lao động có các nhu cầu và 
kỳ vọng khác nhau. Một số người thấy hài lòng khi chỉ cần kiếm đủ số tiền cần thiết 
để hỗ trợ gia đình. Một số lại tìm kiếm các công việc nhằm thỏa mãn các nhu cầu cao 
hơn, bao gồm cả mong muốn phát triển và mãn nguyện. Giới có thể đóng vai trò như 
một biến số trung gian vì một số nghề này hấp dẫn hơn đối với phụ nữ, trong khi 
một số nghề khác lại đáp ứng nhu cầu của nam giới tốt hơn. Hackman và Oldham 
(1976) xác định các đặc điểm ở những người có mong muốn tìm những việc làm có 
phạm vi rộng, có nhiều cơ hội phát huy hay dụng võ. Một trong những đặc điểm đó 
là cường độ của nhu cầu phát triển – được xác định bởi mong muốn thỏa mãn những 
nhu cầu bậc cao, bao gồm tính ưa thích sự tự chủ trong công việc và thành đạt trong 
nghề nghiệp. Sự hài lòng với công việc vì thế phụ thuộc vào 2 yếu tố: việc làm vừa 
thỏa mãn nhu cầu kinh tế vừa cho phép phát triển (Loher, Noe, Moeller & Fitzgerald, 
1985). Những người có nhu cầu phát triển cao sẽ hài lòng nhất khi phạm vi, ý nghĩa 
của công việc mang tính thách thức và sẽ ít vui thích hơn khi công việc tầm thường, 
vô vị. Ngược lại, những người có nhu cầu phát triển thấp lại ít coi trọng phạm vi, ý 
nghĩa của công việc vì với họ, làm việc chỉ là để đáp ứng các nhu cầu kinh tế cơ bản. 

Những người đã lớn mạnh bằng cách phát triển các kỹ năng làm việc của mình 
thường ít bị tác động bởi sự bấp bênh của thị trường lao động vì năng lực hành 
nghề của họ cao hơn. Năng lực hành nghề giúp cho người lao động ứng phó với sự 
bấp bênh trong nghề nghiệp bởi vì với năng lực cao, họ có nhiều lựa chọn hơn. Một 
nghiên cứu theo tuyến dọc ở Thụy Sĩ đã chứng minh rằng sự hỗ trợ của tổ chức/công 
ty trong phát triển kỹ năng và nghề nghiệp là yếu tố dự báo quan trọng nhất về năng 
lực hành nghề (Wittekind, Raeder & Grote, 2010).   

Trong tâm lý học tổ chức, người ta thường quên đi tầm quan trọng của các qui 
định ở cấp độ xã hội đối với cuộc sống làm việc. Tuy nhiên, “Đạo luật về môi trường 
làm việc” (“Working environment Act”)  năm 1978 của Na Uy, ở một mức độ rất lớn, 
đã được xây dựng dựa trên các nguyên tắc và nghiên cứu tâm lý học (ví dụ Emerey 
và Thorsrud, 1969; Emery và Thorsrud, 1976). Mục đích của đạo luật này không chỉ 
là bảo đảm môi trường làm việc an toàn và đối xử bình đẳng giữa người lao động 
với nhau mà còn bảo đảm là môi trường làm việc tạo nên một nền tảng nâng cao 
sức khỏe và các hoàn cảnh làm việc có ý nghĩa về mặt tâm lý. Có lẽ đây là lần đầu 
tiên các nghiên cứu và lý thuyết tâm lý học về nhu cầu tâm lý cơ bản của con người 
được chính thức hóa như một yêu cầu pháp lý về cuộc sống làm việc. (http://css.vnu.
edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=434:tuyen-sinh-theo-mo-
hinh-sat&catid=44:ky-nang-quan-ly&Itemid=11). 

Nhưng đồng thời, chúng ta cũng không nên chỉ vẽ một bức tranh toàn màu 
hồng về các bộ luật bởi đó không phải là thuốc chữa bách bệnh. Các bộ luật cần phải 
được con người chấp hành và giám sát, nếu không thì chúng cũng chẳng có ý nghĩa 
gì. Thêm vào đó, các yếu tố cá nhân và nhóm bao gồm cả các thái độ của những 
người chịu trách nhiệm thực thi luật pháp cũng như các chuẩn mực phi chính thức 
trong tổ chức đều có thể đặt ra các vấn đề trong thi hành luật. 

8.3. Sự khuyến khích, thăng tiến và mức độ hài lòng với công việc

Mức độ mà một công việc cung cấp các cơ hội phát triển cá nhân là một yếu tố 
quan trọng trong sự hài lòng với công việc. Mặc dù không có chỗ làm nào lại không 
bao gồm một số yếu tố thiếu rõ ràng, tùy thuộc vào sự xét đoán chủ quan, một số 
công ty có thể có chính sách qui định rõ ràng. Một số nghề nghiệp như bác sĩ phẫu 
thuật đòi hỏi một sự cố gắng và chuẩn bị kỹ lưỡng và sẽ là bình thường nếu người 
ta mong đợi một mức lương phù hợp với cam kết cá nhân cao như vậy. Hài lòng với 
tiền lương và lợi ích/phúc lợi khác vẫn là những yếu tố quan trọng, quyết định sự hài 
lòng với công việc (Huber, Seyboldt & Venemon, 1992). Biến số cá nhân cũng là một 
yếu tố vì thái độ đối với tiền lương có thể là một chỉ số dự báo về sự hài lòng chính 
xác hơn cả số tiền lương (Howard, 1999). Các cơ hội phát triển cũng quan trọng đối 
với nhiều người lao động. Thăng tiến là một sự thừa nhận và là một hình thức ủng 
hộ được đánh giá cao trong bất cứ tổ chức nào, dù đó là trong quân đội hay các tổ 
chức dân sự (Murrell, Frieze & Olson, 1996).

8.4. các yếu tố xã hội mang tính cạnh tranh

Làm việc là hoạt động đòi hỏi sự để tâm, chú ý từ phía người công nhân. Ngoài 
công việc, người lao động còn là thành viên của cộng đồng, có các mối quan hệ gia 
đình và các quan hệ hay trách nhiệm khác. Những người coi trọng cả công việc và 
gia đình thường trải qua cảm giác xung đột và stress vì cả hai nơi đều cần đến thời 
gian và sự chú ý của họ. Gia đình có người ốm đau cần sự chăm sóc và điều này có 
thể ảnh hưởng tới thời gian và nỗ lực dành cho công việc. Làm sao để tạo ra sự cân 
bằng giữa hai lĩnh vực cùng rất quan trọng này là điều cần chú ý. Đến lượt mình, 
chính sự xung đột giữa gia đình và công việc sẽ qui định mức độ hài lòng của người 
lao động (Bruck, Allenvà Spector, 2002).

8.5. Sự công bằng trong tổ chức và sự hài lòng với công việc

Nếu bạn làm việc trong một dây chuyền lắp ráp thì vai trò ở nơi làm việc của 
bạn ít nhiều đã rõ ràng. Bạn biết mình được chờ đợi phải làm gì, các chuẩn mực, 
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thông lệ liên quan đến công việc cũng hiển nhiên. Tuy nhiên, còn có các công việc 
khác mang tính chất phức tạp hơn, đòi hỏi động cơ cá nhân, vai trò của người lao 
động, tùy thuộc vào sáng kiến và sự khéo léo của họ. Trong một số trường hợp, 
những người quản lý lại không đưa ra các phản hồi phù hợp, đúng lúc. Hệ quả là 
người lao động cảm thấy không rõ ràng về vị trí và vai trò của mình trong công ty 
hay tổ chức. Có khi công ty còn đưa ra các thông tin mâu thuẫn về vai trò cho các 
nhân viên của mình. Phần lớn người lao động đều cảm thấy mơ hồ hay nhập nhằng 
trong tình huống như vậy. Điều này có thể dẫn đến cảm giác bấp bênh về công việc 
và sự không hài lòng với công việc. 

Sự công bằng ở nơi làm việc có liên quan đến sự hài lòng (Donovan, Drasgow 
& Munson, 1998). Schappe (1998) đã nghiên cứu xem liệu sự công bằng (do nhân 
viên cảm nhận) về chính sách và qui trình ở nơi làm việc có tác động đến thái độ 
và sự hài lòng với công việc của người lao động hay không. Cảm giác công bằng về 
việc người lao động được đối xử như thế nào chính là một thành tố tích hợp của sự 
hài lòng với công việc trong nhiều môi trường khác nhau (Rhoades & Eisenberger, 
2002). Liệu mức độ hài lòng có quan trọng đối với hoạt động của tổ chức hay không? 
Chất lượng quan hệ liên cá nhân của nhân viên, nhận thức rõ ràng về vai trò, sự ủng 
hộ và công bằng của tổ chức đều là các yếu tố có ý nghĩa đối với chất lượng làm việc, 
tuổi thọ của công ty và mức độ “trốn” làm.    

9. HỆ qUả của Sự Hài Lòng Với công ViỆc

Chúng ta hãy xem xét xem sự hài lòng hay không hài lòng có tác động như thế 
nào đối với người lao động. Đầu tiên là tác động tới sức khỏe của chính người lao 
động. Sau đó, chúng ta sẽ đánh giá mối quan hệ giữa sự hài lòng và hiệu quả hoạt 
động của công ty/tổ chức. Cuối cùng là mối quan hệ giữa sự hài lòng hay không hài 
lòng trong công việc và các hình thức cam kết với tổ chức. 

9.1. Sức khỏe và sự hài lòng với công việc

Mối quan hệ giữa sự hài lòng với công việc và năng suất lao động là mối quan 
tâm chủ yếu của lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng hành vi trong tổ chức. Quan điểm 
này chủ yếu dựa trên một tiên đề đã được chấp nhận rằng những người lao động 
hạnh phúc cũng là những người lao động có năng suất. Điều quan trọng hơn đối với 
cả người lao động và tổ chức là ở chỗ sự không hài lòng với công việc có liên quan đến 
stress và tình trạng không khỏe mạnh – những yếu tố có thể dẫn đến các tổn thương 
nghiêm trọng về mặt thể chất và tinh thần. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng 
người công nhân không hài lòng cho biết họ có nhiều triệu chứng thể chất bao gồm 
cả các vấn đề về ngủ liên quan đến stress và vấn đề dạ dày (Begley & Czajka, 1993). 

Người công nhân không hài lòng cũng trải nghiệm nhiều cảm xúc tiêu cực ở nơi làm 
việc hơn và gặp lo âu, trầm cảm nhiều hơn (Thomas & Ganster, 1995).

Bởi vì việc làm là một thành tố then chốt nhất trong cuộc đời con người nên 
chúng ta dành phần lớn thời gian cho nó, vì thế sẽ không có gì ngạc nhiên khi sự 
mãn nguyện với việc làm cũng liên quan chặt chẽ với sự hài lòng nói chung trong 
cuộc sống. Làm việc không chỉ đáp ứng nhu cầu sống còn về mặt vật chất mà còn là 
sự thể hiện chúng ta là ai cũng như những mong muốn sáng tạo và đóng góp cho xã 
hội. Các nghiên cứu về sự hài lòng với cuộc sống đều phát hiện rằng nó có liên quan 
đến sự hài lòng trong công việc (Adams, King & King, 1996). Có nhiều nguyên nhân 
được đưa ra để lý giải về mối liên quan đó (Rain, Lane & Steiner, 1991). Với tư cách 
là con người, chúng ta đều là những tổng thể hữu cơ, điều gì xảy ra với một khía 
cạnh trong cuộc sống đều có hiệu ứng “tràn” sang các khía cạnh khác. Nếu bạn hài 
lòng với công việc, bạn cũng sẽ hài lòng với cuộc sống nói chung và ngược lại. Một 
lý giải khác là giả thuyết về sự bù trừ  – theo đó sự thiếu hụt trong lĩnh vực này được 
bù trừ bởi những thành đạt trong khía cạnh khác của cuộc sống. Từ quan điểm bù 
trừ, những người không hạnh phúc trong gia đình có thể bù đắp lại bằng cách đạt 
được những thành tích ở cơ quan và có được sự hài lòng với công việc. Rain và đồng 
sự, trong nghiên cứu vừa dẫn trên đây, đề xuất rằng giả thuyết “tràn” là giả thuyết 
đã được kết quả các nghiên cứu gần đây ủng hộ. 

9.2. Kết quả làm việc

Tâm lý học tổ chức trong suốt lịch sử phát triển của mình đều cố tìm cách lý 
giải cho sự tồn tại của nó bằng cách chứng minh mối liên hệ giữa các nghiên cứu và 
việc nâng cao hiệu suất của tổ chức. Một điều có vẻ hiển nhiên là những người lao 
động hạnh phúc thường có những nỗ lực lớn hơn so với những người không hạnh 
phúc, vì vậy họ thường vượt quá yêu cầu tối thiểu của công việc và có kết quả làm 
việc tốt hơn. Nhưng một phân tích tổng hợp hơn 300 nghiên cứu lại cho thấy mối 
tương quan khiêm tốn giữa sự hài lòng với công việc và kết quả làm việc (Judge, 
Thoresen, Bono & Patton, 2001). Một số nghiên cứu khác thì đề xuất là kết quả làm 
việc phụ thuộc vào một vài khía cạnh cụ thể của sự hài lòng. Họ tìm ra rằng tiền 
lương không có liên quan nhiều đến kết quả làm việc trong khi các giá trị bên trong 
của công việc lại là yếu tố có ý nghĩa tác động (Iaffaldano & Muchinsky, 1985).

Một vấn đề lớn của các nghiên cứu này là kết quả làm việc lại được đánh giá 
một cách chủ quan bởi cấp trên hay những người giám sát và có thể bao gồm nhiều 
đánh giá sai lệch. Các đo lường phù hợp hơn có thể cho thấy mối tương quan chặt 
chẽ hơn giữa sự hài lòng với công việc và kết quả làm việc. Không thể phủ nhận tình 
trạng ép buộc công nhân làm việc, đặt ra định mức lao động cao nhưng thù lao lại 
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không xứng đáng. Sự ép buộc như vậy khó có thể tạo ra năng suất cao cũng như sự 
gắn bó, cam kết lâu dài với công ty, tổ chức. Năng suất lao động xét cho cùng phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm kỹ năng làm việc cá nhân, các vấn đề gia đình gây 
mất tập trung cho người lao động; mức độ động cơ do các chính sách của công ty, 
lương thưởng, cấu trúc của tổ chức tạo ra. Sự hài lòng với công việc là yếu tố quan 
trọng – nhưng không phải duy nhất – quyết định kết quả lao động (Schleicher, Watt 
& Greguras, 2004).

Cuối cùng, mối quan hệ của sự hài lòng với kết quả lao động phụ thuộc vào 
kiểu loại và tính phức tạp của công việc. Một công nhân làm các công việc cố định, 
đều đặn hàng ngày cảm thấy không có gì thôi thúc phải nỗ lực để vượt định mức 
hay tiêu chuẩn đã được xác định. Nhưng các công việc đòi hỏi sự sáng tạo và tư 
duy phức tạp lại có thể chứa đựng các thành tố tạo sự hài lòng từ bên trong, làm 
tăng mối tương quan giữa sự hài lòng và kết quả làm việc. Judge, Thoresen, Bono & 
Patton (2001) đã tìm ra mối tương quan cao hơn (tr. 52) giữa sự hài lòng và kết quả 
làm việc trong số những nhân viên ở các vị trí phức tạp hơn. Độ thỏa mãn các giá trị 
cơ bản được thực hiện thông qua công việc là yếu tố trung tâm đối với các thái độ 
tích cực và đối với mối tương quan chặt chẽ hơn giữa sự hài lòng và kết quả làm việc 
(Hochwarter, Perrewe, Ferrisc & Brymer, 1999).

9.3. có lẽ những người lao động năng suất là những người lao động hạnh phúc

Các nghiên cứu vừa dẫn trên đây là các nghiên cứu tương quan cho nên rất khó 
đánh giá yếu tố nhân quả trong mối quan hệ giữa sự hài lòng và kết quả lao động 
bởi vì còn có sự tác động của nhiều biến số trung gian khác. Có lẽ những người lao 
động năng suất vui thích với công việc của mình và làm chủ môi trường lao động 
nên họ trở nên hài lòng hơn (Petty, McGee & Cavender, 1984). Vì người lao động làm 
tốt công việc nên điều đó tạo ra cảm giác tốt đẹp về bản thân. Trong quá trình nâng 
cao kết quả làm việc đó anh ta có thể cũng nhận được sự thừa nhận dưới nhiều hình 
thức khác nhau như tiền lương tăng, được thăng tiến, được tuyên dương… Sự thừa 
nhận về mặt xã hội là một công cụ kích thích quan trọng, thúc đẩy lòng tự trọng và 
trạng thái khỏe mạnh về thể chất và tâm lý nói chung. Như vậy quan hệ nhân quả có 
thể diễn ra theo cả 2 chiều. Người công nhân hài lòng trong thực tế có thể làm việc 
với kết quả cao hơn, đặc biệt ở các công việc phức tạp hơn. Đồng thời những người 
lao động có năng suất cũng có thể là những người hài lòng hơn với công việc của 
mình bởi vì họ nhận được các phần thưởng và sự thừa nhận về mặt xã hội. Sự hài 
lòng với công việc trong một số trường hợp dẫn đến những nỗ lực lớn hơn và kết 
quả làm việc tốt hơn. Trong một số trường hợp khác, kết quả làm việc tốt hơn lại dẫn 
đến nhiều phần thưởng và sự hài lòng cao hơn. 

9.4. Sự hài lòng và tốc độ thay thế công nhân

Ở các nước nghèo, các vùng kém phát triển về mặt kinh tế hoặc trong thời kỳ 
khủng hoảng kinh tế, ban lãnh đạo của tổ chức/công ty có ưu thế hơn bởi vì người 
lao động sẵn sàng làm bất cứ việc gì để kiếm đủ sống. Tuy nhiên ở những nước phát 
triển, tốc độ thay thế công nhân hoặc mức độ trốn việc là vấn đề nghiêm trọng gây 
thiệt hại lớn cho công ty và làm sản xuất đình trệ. Một nghiên cứu đã tính toán rằng 
số tiền thiệt hại từ tình trạng vắng mặt ở công ty/nhà máy ở Mỹ ước tính lên tới 12 tỷ 
đô la mỗi năm (Bisio, 1999). Việc bồi thường cho công nhân bị thương tích, tai nạn lao 
động mỗi năm mất thêm 60 tỷ đô la (Tyler, 1998). Như đã nói đến trong Chương 1, khi 
các nhân viên hay công nhân có tay nghề nghỉ việc, công ty phải bỏ ra một khoản 
chi phí đáng kể để đào tạo những người mới, chưa nói đến sự đình trệ của quá trình 
sản xuất trong khi người mới đang được đào tạo. Vì thế, các công ty đều có lợi ích 
trong việc tránh thay thế công nhân và giữ cho tình trạng vắng mặt công nhân ở mức 
thấp nhất có thể. Có nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những công nhân không hài 
lòng thường bỏ việc nhiều hơn so với những người hài lòng (Crampton & Wagner, 
1994). Một lần nữa, có nhiều yếu tố tác động tới việc thay thế công nhân, bao gồm cả 
mức độ thất nghiệp trong vùng hay quốc gia, các lựa chọn nghề nghiệp hiện có đối 
với người lao động, thâm niên làm việc trong công ty (Carsten & Spector, 1987). Một 
nhân viên không hài lòng nhưng chỉ còn vài năm nữa là nghỉ hưu có thể quyết định 
tiếp tục làm việc để lấy chế độ hưu và các lợi ích khác. Tương tự, nếu không có lựa 
chọn thực tế nào khác thì lợi ích sống còn cũng sẽ giữ nhân viên ở lại trong điều kiện 
làm việc chẳng hấp dẫn gì lắm và hy vọng tình hình sẽ khá hơn. 

Mức độ thực hiện công việc đóng một vai trò nhất định trong tốc độ thay thế 
công nhân vì công ty có những nỗ lực giữ những nhân viên năng suất cao (Spencer 
& Steers, 1981). Ngay cả khi công việc trở nên không lý thú và không hài lòng, công 
nhân vẫn tiếp tục ở lại khi họ nhận được các phần thưởng từ bên ngoài (như lương, 
thưởng và các hình thức thừa nhận khác). Xét cho cùng, việc có hay không các lựa 
chọn công việc khác mới là yếu tố thúc đẩy mạnh mẽ nhất quyết định nghỉ việc của 
người lao động. Anh ta có dễ dàng tìm được việc mới hay không? Việc chuyển đến 
nơi làm việc mới được mong muốn tới mức nào? Câu hỏi chủ yếu được trả lời bởi 
mức độ hài lòng với công việc hiện tại (Griffeth, Hom, Gaertner, 2000). Cuộc khủng 
hoảng kinh tế hiện nay làm cho sự hài lòng với công việc ở nhiều nơi trở thành một 
yếu tố xa xỉ bởi khi nhiều người mất việc, những người còn lại sẽ tìm kiếm sự ổn 
định để vượt qua thời điểm khó khăn.  

Nhiều người nghĩ rằng sự vắng mặt của người lao động cũng là một chỉ báo 
về trạng thái không hài lòng với công việc. Nói cách khác, những người không 
thích công việc của mình thường vắng mặt nhiều hơn so với những người ưa thích.  
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Tuy nhiên, các phân tích tổng hợp cho thấy mối tương quan giữa sự hài lòng và sự 
vắng mặt ở nơi làm việc là khá nhỏ và không nhất quán (Farrell & Stamm, 1988; 
Tharenou, 1993). Một số nghiên cứu chứng minh rằng chính tính chất của công việc 
mới có mối tương quan chặt chẽ hơn với sự có mặt (đi làm) (Hackett & Guion, 1985). 
Khi một công nhân ở vị trí mà nhiều người khác phụ thuộc vào sự cố gắng của anh 
ta thì điều đó tạo động cơ giảm sự vắng mặt. 

Tuy nhiên, mối tương quan giữa sự hài lòng và vắng mặt khá yếu bởi vì người 
lao động vắng mặt ở nơi làm việc có nhiều lý do (Kohler & Mathieu, 1993, Scott & 
Taylor, 1985). Tuy ốm đau là một yếu tố chủ yếu nhưng nó chỉ lý giải 28% sự vắng 
mặt bất ngờ (Reisenwitz, 1997). Con cái ốm đau và thiếu sự giúp đỡ, hỗ trợ từ mạng 
lưới xã hội cũng có thể tạo ra sự vắng mặt ngoài ý muốn. Tất cả các yếu tố này đều 
không liên quan đến sự hài lòng của người lao động vì chính họ cũng phải thực hiện 
các trách nhiệm lớn hơn bao gồm cả những gì xảy ra trong cuộc sống gia đình và 
cộng đồng. 

Khi tất cả các yếu tố không liên quan được loại bỏ, người ta thấy có mối tương 
quan ở mức vừa phải giữa sự hài lòng và sự vắng mặt cố ý (Sagie, 1998), mặc dù một 
số nhà nghiên cứu khác lại phát hiện ra là mối tương quan đó khá yếu (Goldberg & 
Waldman, 2000). Steers & Rhode (1978) ủng hộ mô hình cho rằng động cơ có mặt ở 
nơi làm việc là yếu tố trung gian của sự hài lòng. Động cơ có mặt – đến lượt mình 
– phụ thuộc vào điều kiện kinh tế và thị trường lao động, vào yếu tố kích thích của 
công việc, chuẩn mực và áp lực từ nhóm làm việc và đạo đức làm việc của người lao 
động. Tất cả các yếu tố này được giảm nhẹ bởi năng lực có mặt – được xác định qua 
yếu tố ốm đau, trách nhiệm gia đình và các vấn đề liên quan đến giao thông. Ví dụ, 
một số nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ giữa số lượng con cái dưới 6 tuổi, thời điểm 
gia đình gặp nhiều vấn đề đặc biệt trong chăm sóc con nhỏ, với tần suất vắng mặt ở 
nơi làm việc (Erickson, Nichols & Ritter, 2000).  

10. cam Kết Và trÁcH nHiỆm công dÂn Với tổ cHức

Các tổ chức, dù là kinh tế hay chính trị đều muốn các thành viên của mình 
có cam kết, gắn bó với những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Mặc dù có liên quan 
chặt chẽ với sự hài lòng trong công việc nhưng khái niệm cam kết lại khác biệt một 
cách rõ ràng. Theo Mowday, Steers & Porter (1979) cam kết với tổ chức thường thấy ở 
những người lao động chấp nhận các mục tiêu của tổ chức và sẵn sàng cố gắng, nỗ 
lực vì tổ chức, mong muốn tiếp tục làm việc với tổ chức đó trong tương lai. Các tác 
giả khác (Meyer, Allen & Smith, 1993) lại chủ trương một lý thuyết có 3 chiều cạnh 
về cam kết. Cam kết xúc cảm là mong muốn ở lại với tổ chức vì có sự gắn bó về cảm 
xúc. Cảm giác này thường xảy ra vì công việc đáp ứng được hy vọng và kỳ vọng của 

thành viên và khi cấu trúc lương thưởng có vẻ công bằng và đáng mong muốn đối 
với người lao động. Cam kết lâu dài được nuôi dưỡng bởi vì các lợi ích hay phúc lợi 
được tích lũy do kết quả làm việc và khi các lựa chọn công việc khác không hứa hẹn 
lắm. Cuối cùng, cam kết chuẩn mực phát triển khi các giá trị của cá nhân được công 
việc đáp ứng và người lao động có ý thức cá nhân về bổn phận phải đóng góp vì 
phúc lợi của tổ chức. Ví dụ, những người làm trong các tổ chức từ thiện có thể không 
được bù đắp về mặt kinh tế, nhưng vì có các giá trị và ý thức cá nhân về bổn phận 
nên họ vẫn sẵn sàng phục vụ trong các điều kiện khó khăn, nguy hiểm. 

Cam kết với tổ chức được đo lường bằng các thang đo tự khai. Trong số này 
có thang do Mowday, Steers và Porter (1979) thiết kế để đo 3 thành tố: sự chấp nhận 
mục tiêu của tổ chức, sự sẵn sàng làm việc chăm chỉ và mong muốn tiếp tục làm việc 
trong tổ chức. Thang đo của Mowday và đồng sự vừa nêu chủ yếu đánh giá cam kết 
về mặt cảm xúc đối với tổ chức và nó có tương quan chặt chẽ với thành tố xúc cảm 
của thang đo Meyer (Hackett, Bycio & Hausdorf, 1994). Thang đo do Meyer, Allen và 
Smith (1993) thiết kế đưa ra các điểm số riêng biệt cho 3 thành tố nêu trên đây. Các 
nghiên cứu bổ sung đưa ra các kết quả ủng hộ cho ý tưởng về (i) sự chấp nhận mục 
tiêu, (ii) đạo đức làm việc và (iii) mong muốn tiếp tục làm việc là 3 biến số riêng biệt 
(Dunham, Grube & Castaneda, 1994; Meyer, Bobocel & Allen, 1991).

Sự cam kết với tổ chức có tương quan với các biến số khác – những biến số 
quan trọng đối với hành vi trong tổ chức. Những người cảm thấy ít cam kết cũng 
thường là những người dễ xin nghỉ và chuyển việc. Các nghiên cứu (Hackett, Bycio 
& Hausdorf, 1994; Eisenberger, Armeli, Rexwinkel, Lynch & Rhoades, 2001) có xu 
hướng ủng hộ mối tương quan giữa cam kết với tổ chức và tốc độ thay thế nhân 
viên thấp hơn. Trong một phân tích tổng hợp trên 200 nghiên cứu, Mathieu và Zajac 
(1990) phát hiện mối liên quan chặt chẽ giữa mức độ cam kết với tổ chức và mức độ 
hài lòng với công việc nói chung. Cam kết với tổ chức cũng có tương quan vừa phải 
với phạm vi công việc. Nói cách khác, các công việc phức tạp hơn đòi hỏi cam kết, 
gắn bó cao hơn từ phía người lao động. Meyer, Stanley, Herscovitch và Topolnytsky 
(2002) phát hiện ra rằng cam kết xúc cảm và chuẩn mực có tương quan thuận với 
mức độ hài lòng với công việc nhưng cam kết lâu dài lại có tương quan nghịch. Kết 
quả này gợi ý rằng những người bị mắc kẹt trong công việc của mình ít hài lòng hơn 
so với những người cảm thấy họ có khả năng chuyển sang một công việc mới. 

Nói đến trách nhiệm công dân đối với tổ chức là nói đến sự sẵn sàng ủng hộ, đóng 
góp thêm cho tổ chức. Những người lao động hài lòng với công việc có thể – như 
dự báo của thuyết công bằng – muốn đền đáp lại những đối xử tốt của tổ chức bằng 
cách giúp đỡ tổ chức và những nhân viên khác. Kết quả các nghiên cứu gợi ý rằng 
trách nhiệm công dân với tổ chức chịu tác động của các yếu tố trung gian như nhận 



Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi Chương 2: THÁI ĐỘ LÀM VIỆC 5756

thức của nhân viên về sự công bằng của người sử dụng lao động, công ty đã làm 
đúng trong các vấn đề nhân dụng (LePine, Erez & Johnson, 2002; Fahr, Podsakoff 
và Organ, 1990). Khi được đối xử đúng đắn, công bằng, công nhân cảm thấy lợi ích 
của mình được bảo đảm và họ sẵn sàng làm quá mức tối thiểu để giữ được việc làm. 

Có lẽ đối với các công ty/ tổ chức trong lĩnh vực dịch vụ, sự hài lòng với công 
việc tạo ra mối quan hệ tốt hơn với khách hàng (Schneider & Bowen, 1985; Koys, 
2001). Các nhân viên cảm thấy mình được đối xử đúng mực và cảm thấy hài lòng 
thường hạnh phúc hơn và lạc quan hơn. Các cảm xúc này chuyển thành sự đối xử tốt 
hơn với các khách hàng mà họ phục vụ và đến lượt mình, khi được đối xử như vậy, 
các khách hàng thường đáp lại bằng sự trung thành và tiếp tục ủng hộ doanh nghiệp. 
Khách hàng cảm nhận việc họ được đối xử tốt và mong được những nhân viên, quen 
thuộc phục vụ lâu dài. Đối với nhiều doanh nghiệp, sự hài lòng của khách hàng có 
liên quan đến sự sống còn và tương lai phát triển của doanh nghiệp. 

11. cam Kết ngHề ngHiỆP

Người lao động còn có nhiều cam kết khác ngoài cam kết với công việc. Nhiều 
người cũng có cam kết với tổ chức công đoàn vì họ coi đó là tổ chức của người lao 
động, bảo vệ lợi ích của công nhân ở nơi làm việc (Barling, Wade & Fullagar, 1990). 
Vì công đoàn tìm cách cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân, bảo vệ quyền cơ 
bản của họ cho nên những người sử dụng lao động hiểu biết thường nhìn nhận sự 
cam kết, gắn bó của công nhân với công đoàn là nguồn hỗ trợ chứ không hề cạnh 
tranh, mâu thuẫn với cam kết của công nhân dành cho công ty. Tương tự, cam kết 
với gia đình và cộng đồng rộng lớn hơn cần phải được xem là các yếu tố tích cực 
trong chuẩn mực chung về trách nhiệm xã hội và công dân. 

Đối với các nhân viên làm những công việc phức tạp còn có thêm sự cam kết 
với nghề nghiệp. Một số người làm chuyên môn rất cam kết, gắn bó với nghề mà 
mình đã chọn. Vì vậy, thái độ của người lao động đối với ban quản lý được quyết 
định bởi mức độ đáp ứng các nhu cầu về phát triển nghề nghiệp. Keller (1997) phát 
hiện ra rằng sự cam kết nghề nghiệp có tương quan tới số lượng bài báo khoa học của 
những người làm khoa học kỹ thuật. Thành công trong các hoạt động khoa học được 
xuất bản là một hình thức thừa nhận từ đồng nghiệp. Ngược lại, nghe có vẻ nghịch 
lý là sự cam kết nghề nghiệp lại ít liên quan đến sự cam kết với tổ chức. Trong phân 
tích tổng hợp các nghiên cứu về lĩnh vực này, Lee, Carswell và Allen (2001) chứng 
minh rằng sự cam kết nghề nghiệp có tương quan yếu với sự hài lòng trong công việc. 
Một số tổ chức như các trường đại học cũng coi trọng và tưởng thưởng cho năng suất 
trong nghề nghiệp. Trong các trường đại học trên thế giới, sự thăng tiến thường được 
gắn với số lượng và chất lượng các bài báo khoa học của ứng cử viên. 

12. StreSS do công ViỆc Và Kết qUả Làm ViỆc 

Người lao động là một phần trong môi trường làm việc. Đôi khi môi trường đó 
gây ra căng thẳng. Căng thẳng do làm việc hay liên quan đến công việc có tác động 
đến tâm trạng tiêu cực và cảm giác khỏe mạnh của người lao động (Fuller, Stanton, 
Fisher, Spitzmuller, Russell & Smith, 2003). Ngược lại, các tâm trạng tích cực có liên 
quan đến sự hài lòng cao hơn trong công việc và đến lượt mình, nó tạo ra kết quả làm 
việc tốt hơn. Môi trường làm việc mang tính ép buộc và trừng phạt sản sinh ra stress 
và các cảm xúc tiêu cực (Brief & Weiss, 2002). Một loạt các tình huống khác liên quan 
đến công việc bao gồm xung đột giữa yêu cầu của công việc và gia đình, áp lực thời 
gian, sự phân biệt, thiếu công bằng trong đối xử cũng có thể tạo ra stress. Ngược lại, 
các cảm xúc tích cực có thể được kích thích bởi những tưởng thưởng về vật chất và 
tinh thần. Các cảm xúc tích cực có liên quan thuận với kết quả làm việc của người 
lao động (Ashkanasy, Hartel & Daus, 2002), với mức độ hài lòng, mức độ sáng tạo 
và liên quan nghịch với tốc độ thay thế nhân viên. 

Như đã từng đề cập trước đây, một nguồn gây stress chủ yếu trong các công 
ty liên quan đến dịch vụ là yêu cầu bắt buộc họ phải luôn thể hiện cảm xúc tích cực 
ở nơi làm việc. Người ta tin rằng việc thể hiện cảm xúc tích cực ở những nhân viên 
dịch vụ có tác động tới doanh số bán hàng (Grandey, 2000), và lợi nhuận của công ty 
(Koys, 2001). Điều có vẻ hiển nhiên là lao động cảm xúc theo phương thức bắt buộc 
có thể gây ra stress và nó có thể dẫn tới tình trạng kiệt sức và các triệu chứng thực 
thể liên quan đến stress (Brotheridge & Grandey, 2002; Schaubroeck & Jones, 2000). 
Khi các nhân viên bị ép buộc phải giả vờ là mình vui vẻ, hạnh phúc trong khi không 
cảm thấy như vậy thì họ thường trải nghiệm sự bất hòa về mặt nhận thức và cảm 
xúc do căng thẳng gây ra. Tất nhiên công chúng không ai muốn liên hệ với các nhân 
viên thô lỗ cũng như các nhân viên không muốn đối mặt với các khách hàng thô lỗ. 
Để giảm thiểu tác động như vậy, người sử dụng lao động có thể trao cho nhân viên 
một số cách thức xử lý và kiểm soát tình huống. Phần thưởng cho nhân viên cũng 
có thể giúp giảm nhẹ tác động của tình trạng lao động cảm xúc và sự bất hòa về mặt 
cảm xúc. Trong các nền kinh tế chuyển dần từ sản xuất sang dịch vụ thì hệ quả của 
tâm trạng tiêu cực ở nơi làm việc sẽ càng được chú ý nhiều hơn. Các công ty phải bắt 
đầu hiểu về những căng thẳng do lao động cảm xúc tạo nên và hệ quả của các bất 
hòa về mặt cảm xúc. 

Khi cảm xúc của người lao động bị bỏ qua thì có thể xảy ra một số hệ quả tiêu 
cực ở nơi làm việc. Thay đổi các cách thực hành thiếu công bằng trong tổ chức là điều 
cần làm. Sự bất công rất tai hại và có thể dẫn tới hệ quả tiêu cực đối với sản xuất hoặc 
sự thu mình, không tham gia của nhân viên. Các công ty thành công rất cần tinh thần 



Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi Chương 2: THÁI ĐỘ LÀM VIỆC 5958

trách nhiệm công dân – sự sẵn sàng đóng góp thêm sức mình để làm cho công ty 
trở nên thành công – của nhân viên. Các nhân viên không hài lòng thường dễ tham 
gia vào các hành vi phản tác dụng, có hại cho sản xuất, kinh doanh (Lau, Au & Ho, 
2003). Sự ấm ức ở nơi làm việc là yếu tố tác động chủ yếu đối với một loạt các hành vi 
tiêu cực (Spector, 1997). Sự hài lòng với điều kiện lao động là một yếu tố quan trọng 
không chỉ đối với tình trạng khỏe mạnh của cá nhân người lao động mà còn đối với 
cả hiệu suất của tổ chức. 

tÓm tẮt

Chương này đề cập đến các nghiên cứu chủ yếu về thái độ làm việc, về các yếu tố tạo 
ra sự hài lòng với công việc và hệ quả của việc người lao động hài lòng hoặc không hài lòng 
trong công việc. 

Đa số người lao động ở Mỹ và nhiều nơi khác tuyên bố rằng họ hài lòng với công việc, 
đó là một hoạt động đóng vai trò quan trọng về mặt kinh tế, xã hội, tâm lý đối với họ. Thái độ 
được hiểu là sự đánh giá mà chúng ta đưa ra về các hiện tượng, sự vật, ý tưởng, môi trường 
và những người khác. Sự phát triển thái độ làm việc – xem xét từ qui luật học tập cơ bản – 
được hình thành thông qua điều kiện hóa cổ điển, điều kiện tạo tác hoặc học tập xã hội. 
Thái độ làm việc của chúng ta cũng được hình thành bởi các giá trị cá nhân bao gồm cả các 
ý niệm về công bằng trong đối xử. Khi không có sẵn thái độ, chúng ta quan sát hành vi của 
mình để tìm đầu mối của nó. Thái độ có thể mang tính tự phát, tạo ra các phản ứng tức thì 
đối với các tình huống làm việc. Tuy nhiên khi không có các phản ứng tự phát thì tính cụ thể 
của ý định chính là chìa khóa để hiểu rõ hành vi đã định có cân nhắc và chủ ý. Các chuẩn 
mực chủ quan được qui định bởi áp lực xã hội của các đồng nghiệp và sự kiểm soát về mặt 
hành vi cũng quyết định thái độ làm việc. 

Liệu thái độ làm việc có liên quan gì tới kết quả hoạt động của tổ chức? Các tài liệu 
nghiên cứu đã chỉ ra 2 cách thức đo lường sự hài lòng với công việc: Đo lường sự hài lòng 
nói chung dựa trên bảng hỏi chỉ có 1 item và đo lường một số các khía cạnh của công việc 
để đánh giá mức độ hài lòng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mức độ hài lòng với công việc ở 
các nước khác nhau có biến thiên, có lẽ là hệ quả của các khác biệt trong hệ giá trị văn hóa. 
Các khảo sát thường dùng nhất để đo lường sự hài lòng với công việc bao gồm khảo sát về 
tiền lương, mối quan hệ ở nơi làm việc và cơ hội phát triển. 

Đặc điểm công việc, bao gồm sự phức tạp của công việc, tính tự chủ trong công việc, 
số lượng kỹ năng cần có, ý thức về thành quả lao động…, có thể dự báo sự hài lòng. Trong số 

những đặc điểm trên thì sự phức tạp của công việc và mức độ tự do thực hiện nó là 2 biến 
số có tương quan mạnh nhất với sự hài lòng trong công việc. 

Stress do các ưu phiền thường xuyên, hàng ngày gây ra có liên quan đến sự hài lòng. 
Các tài liệu nghiên cứu đã chỉ ra những khác biệt văn hóa và dân tộc, trong đó quan hệ xã 
hội ở nơi làm việc có ý nghĩa lớn hơn đối với sự hài lòng ở các nước châu Á so với các nền 
văn hóa phương Tây. Thù lao và sự công bằng cũng quan trọng. Tiền lương rất quan trọng đối 
với những người lao động đang phải vật lộn với cuộc sống, nhưng nó ít có ý nghĩa hơn khi 
con người đã đạt được mức tiêu dùng thoải mái. Tuy nhiên, nhận thức của người lao động 
về công bằng trong phân chia lương/thưởng là yếu tố cốt yếu, tức là tiền lương như nhau cho 
những công việc như nhau. 

Sự khác biệt cá nhân cũng được xem như các yếu tố qui định sự hài lòng với công việc. 
Một số người có xúc cảm tiêu cực lan tỏa và có xu hướng không hài lòng với tất cả các khía 
cạnh trong cuộc sống của họ. Tương tự, nhân cách cũng đóng một vai trò nhất định vì như 
các nghiên cứu đã chứng minh, những đánh giá ở giai đoạn thanh thiếu niên có thể dự báo 
thái độ làm việc nửa thế kỷ sau đó. Các nét nhân cách bao gồm tính dễ bị kích thích thần 
kinh, điểm kiểm soát, lòng tự trọng và các yếu tố gen cũng có tác động đến sự hài lòng với 
công việc. Người ta không tìm được sự khác biệt có ý nghĩa theo biến số giới. Nhìn chung các 
mối quan hệ có tầm quan trọng đối với thái độ, đặc biệt là quan hệ giữa người giám sát và 
nhân viên. Điểm cốt yếu trong mối quan hệ đó là nhận thức của nhân viên về sự công bằng 
trong đối xử. Sẽ là lý tưởng nếu có thể tìm được sự phù hợp hoàn toàn giữa các biến số cá 
nhân và việc làm hay nghề nghiệp. Tuy nhiên, rất khó để thực hiện điều đó trong một thế giới 
cạnh tranh và người lao động thường phải nhận cả những công việc không phù hợp – và gây 
căng thẳng – với họ. 

Lao động cảm xúc là hệ quả của việc thể hiện một cách cưỡng ép các cảm xúc tích cực 
bất kể trạng thái bên trong của người lao động có thể tạo ra các bất hòa về mặt nhận thức và 
cảm xúc. Điều này thường dẫn đến stress và những căng thẳng kéo dài, vừa làm cho họ không 
hài lòng với công việc, vừa để lại những hệ quả tiêu cực về mặt sức khỏe.

Đối với một số người, sự hài lòng có liên quan đến nhu cầu phát triển. Một số công 
nhân hài lòng với những việc đáp ứng được nhu cầu kinh tế cơ bản của họ. Tuy nhiên, nhiều 
người khác lại cần các cơ hội để phát triển và thành đạt. Mức độ mà công việc tạo cơ hội để 
các cá nhân phát triển hết tiềm năng của mình (đạt được sự mãn nguyện) là một yếu tố trong 
hài lòng với công việc. Đại đa số người lao động đều có gia đình và các trách nhiệm khác. 
Mức độ xung đột giữa các trách nhiệm gia đình và trách nhiệm công việc cũng là một yếu tố 
khác trong hài lòng với công việc. Cuối cùng, sự công bằng trong tổ chức là nền tảng của sự 
hài lòng. Theo nghĩa rộng điều đó cũng bao gồm cả việc xác định rõ ràng vai trò và kỳ vọng 
từ người lao động. 

Lý do lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng hành vi trong tổ chức quan tâm đến sự hài lòng 
trong công việc là vì người ta đều tin rằng sự hài lòng – ở một mức độ nào đó – quyết định 
kết quả hay năng suất lao động. Các nghiên cứu cho thấy người lao động hài lòng là những 
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người khỏe mạnh hơn. Bởi vì con người là một tổng thể hữu cơ cho nên những gì xảy ra ở 
một khía cạnh trong cuộc sống sẽ “tràn” sang và tác động tới cả những khía cạnh khác. Sự 
hài lòng với công việc và sức khỏe có hệ quả tích cực đối với sự vận hành của tổ chức hay 
công ty. Liệu sự hài lòng có liên quan trực tiếp tới kết quả làm việc? Câu trả lời khá phức tạp 
bởi vì có nhiều yếu tố quyết định mối quan hệ đó bao gồm cả sự đánh giá chính xác kết quả 
làm việc, các kỹ năng cá nhân, sự mất tập trung vì gia đình, động cơ làm việc, tiền lương và 
lợi ích khác. Khi các biến số này được kiểm soát thì thấy có mối tương quan vừa phải giữa sự 
hài lòng và kết quả làm việc. 

Cũng có thể xem xét vấn đề từ hướng ngược lại. Kết quả làm việc cao đem lại các phần 
thưởng (vật chất và tinh thần) lớn hơn và đến lượt mình, nó có thể tạo ra mức độ hài lòng cao 
hơn. Tốc độ thay thế nhân viên và tình trạng vắng mặt ở nơi làm việc mỗi năm làm thiệt hại 
cho nền kinh tế rất lớn. Tuy nhiên, sự thay thế nhân viên (người đi, người đến) – bên cạnh yếu 
tố hài lòng – phụ thuộc vào nhiều biến số, bao gồm sự so sánh các khả năng, cơ hội việc làm, 
số thời gian còn lại cho đến lúc nghỉ hưu, các phần thưởng bên ngoài (lương, phúc lợi khác). 
Nhiều yếu tố khác cũng ảnh hưởng tới tình trạng vắng mặt ở nơi làm việc như ốm đau, vấn 
đề gia đình, vấn đề giao thông, các vấn đề liên quan đến nuôi dạy con nhỏ… Sau khi loại bỏ 
những yếu tố vừa nêu, các nhà nghiên cứu phát hiện được mối tương quan ở mức độ trung 
bình giữa sự hài lòng với công việc và tình trạng vắng mặt ở nơi làm việc. 

Các tổ chức thường mong muốn nhân viên của mình thể hiện nhiều hơn so với mức nỗ 
lực tối thiểu vốn chỉ đủ để khỏi mất việc. Nhiều công ty cho rằng cam kết với tổ chức là yếu 
tố quan trọng. Cam kết được xác định thông qua các chỉ báo như sự chấp nhận mục tiêu của 
tổ chức, sự sẵn sàng làm việc chăm chỉ, gắn bó lâu dài với tổ chức. Có 3 dạng cam kết với tổ 
chức đã được xác định. Đó là cam kết về mặt cảm xúc (gắn bó cảm xúc), cam kết lâu dài và 
cam kết chuẩn mực. Các cam kết cảm xúc và chuẩn mực có tương quan chặt chẽ với sự hài 
lòng nói chung. Trách nhiệm công dân đối với tổ chức được định nghĩa là sự sẵn sàng hỗ trợ, 
đóng góp thêm cho tổ chức, cho người sử dụng lao động. Về cơ bản, đó là một chức năng 
công bằng ở nơi làm việc. Cuối cùng, cam kết nghề nghiệp là sự tận tâm đối với công việc 
hay nghề nghiệp của một người, sự sẵn sàng vượt quá những yêu cầu tối thiểu ở nơi làm việc. 

Stress liên quan đến làm việc là một đặc điểm của các nền kinh tế hiện đại. Công nhân 
phải có cơ hội và khả năng kiểm soát và xử lý các tình huống khó khăn, thách thức để giảm 
stress liên quan đến công việc. 

chương 3

cÁc LÝ tHUyết Về động cơ Làm ViỆc 

Tâm lý học tổ chức ngay từ đầu đã quan tâm đến động cơ. Mối quan tâm này 
dựa trên giả thuyết về mối tương quan giữa động cơ của người lao động và kết quả 
làm việc. Từ quan điểm của người sử dụng lao động, các lý thuyết về động cơ có thể 
giúp tổ chức/công ty kích thích người lao động để tăng số lượng và chất lượng công 
việc. Mối quan tâm về mặt quản lý là bảo đảm lợi nhuận và tương lai của công ty. 
Nhưng mối quan tâm của người lao động về động cơ lại có thể rất khác. Như chúng 
ta sẽ thấy, động cơ của người lao động dựa trên nền tảng là lợi ích của bản thân họ 
và mong muốn thỏa mãn những mục tiêu cá nhân. Vì vây, mối quan tâm của người 
lao động là việc người sử dụng lao động sẽ giúp họ thỏa mãn các nhu cầu sống cơ 
bản và thậm chí là đạt được sự mãn nguyện bản thân ra sao. 

1.  động cơ Là gÌ?

Động cơ là một khái niệm tâm lý học và bởi vì ta không thể quan sát nó một 
cách trực tiếp được cho nên phải suy diễn từ những hành vi và thay đổi hành vi của 
con người. Tất cả chúng ta đều có động cơ trong cuộc sống nhưng lại khác nhau về 
mối quan tâm và mức độ mong muốn theo đuổi các mục tiêu của mình. Một số cảm 
thấy hạnh phúc khi được an toàn và đủ ăn, một số người khác lại tìm kiếm sự hài 
lòng trong những đóng góp cho khoa học hay phát triển xã hội. Trong chương này, 
chúng ta quan tâm đến các mục tiêu của tổ chức/công ty và việc người lao động liên 
quan, đóng góp như thế nào cho các mục tiêu công việc. Hệ quả của động cơ rất thực 
tế nhưng cũng giúp chúng ta hiểu rõ con người hơn từ góc độ khoa học. 

Trong tâm lý học tổ chức, cả người quản lý và nhà khoa học đều quan tâm tới 
các lý thuyết về động cơ (Steers, Mowday & Shapio, 2004). Với tư cách là một khái 
niệm tâm lý học, động cơ khác với năng lực và kỹ năng. Ví dụ, người lao động có thể 
có tay nghề cao nhưng lại không có mong muốn làm việc. Nói một cách đơn giản, 
động cơ là một lực hay sức mạnh lý giải tại sao người lao động lại dành năng lượng, 
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tập trung vào mục đích và duy trì cam kết của họ trong một khoảng thời gian cần 
thiết để đạt được các mục tiêu quan trọng của tổ chức/công ty. Phần lớn các nhà tâm 
lý học tổ chức đều chấp nhận một định nghĩa về động cơ bao gồm 3 đặc tính.  

Thứ nhất, cường độ là số năng lượng mà người lao động sẵn sàng dành cho 
hành vi làm việc. Thứ hai, phương hướng trong động cơ chỉ rõ các nỗ lực có liên quan 
đến mục tiêu cụ thể ra sao. Nói cách khác, người lao động có nhiều sức mạnh, nghị 
lực (năng lượng) sẽ không có giá trị nhiều đối với bản thân và xã hội nếu họ không 
biết sử dụng năng lượng đó ở đâu, như thế nào và hướng tới mục tiêu gì. Muốn có 
thành tích cần phải có phương hướng sử dụng năng lượng của mình. Cuối cùng, 
động cơ làm việc cũng sẽ ít có giá trị trong lực lượng lao động nếu nó mang tính thất 
thường và hạn chế về mặt thời gian. Người lao động có động cơ duy trì công việc đủ 
lâu, phải kiên trì để đạt được các mục tiêu do mình hay tổ chức đặt ra. Nói tóm lại, 
động cơ là một quá trình tâm lý lý giải cho cường độ, phương hướng và sự kiên trì của con 
người hướng tới một số mục tiêu có giá trị. 

Động cơ không giống như kết quả làm việc, mặc dù các nhà quản lý thường 
nhầm lẫn giữa hai khái niệm này (Pinder, 1998). Tuy nhiên, kết quả làm việc mang 
tính phức tạp hơn động cơ vì kết quả làm việc còn chịu tác động của các yếu tố khác 
như năng lực và kỹ năng, có các công cụ phù hợp, được hỗ trợ về mặt tổ chức. 

2. cÁc LÝ tHUyết dựa trên nHÂn cÁcH, nHU cầU Và giÁ trỊ 

Một số lý thuyết về động cơ xem xét bên trong cá nhân để lý giải động cơ. Vai 
trò của nhân cách, thiên hướng của người lao động, các nhu cầu và giá trị cơ bản đều 
hình thành nên cơ sở cho các lý thuyết đó. Ngay từ giai đoạn đầu trong lịch sử tâm 
lý học, Henry Murray đã xác định rằng nhu cầu là lực lượng quan trọng trong việc 
tổ chức tri giác, nhận thức của con người và tạo ra các hành vi hướng tới trạng thái 
cân bằng trong đó các nhu cầu được đáp ứng (Pinder, 1984).

2.1. thang bậc nhu cầu maslow

Có lẽ lý thuyết về động cơ có ảnh hưởng nhất trong tâm lý học tổ chức là thuyết 
về thang bậc nhu cầu của Maslow. Cách tiếp cận động cơ của ông được dựa trên ý 
tưởng cho rằng động cơ của người lao động là một chức năng của các nét tính cách 
bên trong, được thể hiện qua xu hướng, nhu cầu hoặc các giá trị. Giống như động 
cơ, nhu cầu cũng là một khái niệm tâm lý không thể quan sát trực tiếp được cho nên 
phải suy diễn từ hành vi cá nhân. Maslow (1943) tuyên bố rằng sự đáp ứng các nhu 
cầu của con người là điều cốt yếu đối với trạng thái khỏe mạnh và sức khỏe chung 
của chúng ta. Tiếp theo, ông giả thuyết rằng nhu cầu của con người hình thành nên 

một thang gồm 5 bậc, trong đó các nhu cầu sinh học bao gồm các yêu cầu cơ bản (ăn, 
uống, ở) là các nhu cầu thiết yếu mà nếu thiếu chúng, con người sẽ không thể tìm 
kiếm sự thỏa mãn các nhu cầu khác được. Nói cách khác, chúng ta phải đáp ứng các 
nhu cầu sinh tồn trước đã. Người ta sẽ đứng đợi để lấy thức ăn và nước uống ngay cả 
khi nơi đó đang có bom đạn, chiến tranh. Có lẽ phần lớn mọi người đều sẵn sàng đối 
mặt với thương tích hoặc chết chóc để có những thứ thiết yếu về mặt sinh học, bởi vì 
nếu không đáp ứng được các nhu cầu cơ bản này, con người sẽ không thể vươn tới 
các cấp độ động cơ khác được. Cấp độ thứ hai – theo Maslow – là nhu cầu an toàn, con 
người mong muốn được thoát khỏi những hiểm nguy và mối đe dọa. Khi có động cơ 
ở cấp độ này, cá nhân con người sẽ tìm cách để tránh khỏi những cách thức có hại, 
những nguy hiểm về mặt thể chất và cảm xúc. Khi nhu cầu an toàn được đáp ứng, cá 
nhân sẽ tìm cách thỏa mãn nhu cầu về yêu thương và các nhu cầu xã hội khác ví dụ như 
yêu mến, tình bạn, sự chấp nhận… Phần lớn con người đều có mong muốn thuộc về 
một nhóm như bạn bè, gia đình để đáp ứng các nhu cầu xã hội. 

Đáp ứng được các nhu cầu xã hội rồi, khi đó con người có thể đi tiếp lên bậc 
cao hơn để thỏa mãn mong muốn được tôn trọng, thể hiện qua sự thừa nhận trong tổ 
chức. Sự tôn trọng của người khác xây đắp lên cảm giác về giá trị bản thân và cái 
tôi hiệu quả của chúng ta. Từ bên trong, các nhu cầu này được phản ánh qua sự tôn 
trọng bản thân và cảm giác thành đạt, trong khi từ môi trường bên ngoài, nhu cầu 
tôn trọng được đáp ứng bởi sự thừa nhận và vị thế xã hội. Cuối cùng, khi nhu cầu 
tôn trọng được đáp ứng, con người đi tiếp đến bậc cao nhất của động cơ: tìm cách 
hiện thực hóa bản thân và mãn nguyện. Ở đây cá nhân quan tâm đến sự phát triển và 
cố gắng hiện thực hóa các tiềm năng con người bằng cách đưa ra các đóng góp phù 
hợp với bản thân mình. 

Nói tóm lại, lý thuyết của Maslow mang tính chất thang bậc và chỉ khi bậc này 
được đáp ứng thì cá nhân mới có thể tìm cách đáp ứng các thách thức và đòi hỏi của 
bậc tiếp theo. Từ góc độ thực tế, để kích thích ai đó, ta cần biết xem người đó đang 
tìm cách đáp ứng nhu cầu ở bậc nào. Vì rất khó đạt được về mặt phương pháp luận, 
nên lý thuyết của Maslow cũng khó duy trì. Người lao động trong một tổ chức có thể 
đang ở các cấp độ động cơ khác nhau. Vì vậy cần phải có các kích thích khác nhau để 
đáp ứng hay tạo động cơ cho tất cả nhân viên. Một số người không được bảo đảm về 
mặt kinh tế và có thể chỉ mong sao có thu nhập ổn định. Còn một số khác lại muốn 
được thừa nhận đối với những gì họ cho là những đóng góp cho nghề nghiệp. Lý 
thuyết này vẫn còn rất phổ biến trong giới kinh doanh (Payne, 2000; Pinder, 1998), 
dù có khá ít các chứng cứ thực nghiệm ủng hộ nó. Sự thiếu hụt các chứng cứ thực 
nghiệm có lẽ ít liên quan đến tính hiệu lực của các khái niệm do Maslow đưa ra 
mà có thể là do sự thiếu rõ ràng của khái niệm nhu cầu và những khó khăn về mặt 
phương pháp đo lường. 
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Một số nghiên cứu thực nghiệm đã đánh giá lý thuyết của Maslow. Rất khó 
đo lường các khái niệm rộng mang tính giả định như vậy. Như vừa đề cập, kết quả 
các nghiên cứu hiện có cung cấp rất ít các chứng cứ thực nghiệm chứng minh cho lý 
thuyết này (Locke & Henne, 1986). Tuy nhiên, thiếu chứng cứ ủng hộ không có nghĩa 
là thiếu hiệu lực mà có lẽ, vấn đề nằm ở sự khó khăn trong việc thao tác hóa các khái 
niệm của Maslow. Lý thuyết này có tác động tích cực trong tâm lý học và ứng dụng 
hành vi trong tổ chức vì nó chỉ ra tầm quan trọng của việc thỏa mãn các nhu cầu bậc 
thấp trước khi kích thích, tạo khát vọng hướng tới các thành tựu ở cấp độ cao hơn. 
Đến lượt mình, các tổ chức cũng đã ý thức được tầm quan trọng trong việc đáp ứng 
các nhu cầu khác của người lao động chứ không chỉ đơn thuần có tiền lương hay sự 
sống còn. 

2.2. thuyết X và y của mcgregor: hai ý niệm về bản chất con người

Việc các nhà quản lý thúc đẩy người lao động ra sao phụ thuộc vào cách nhìn 
nhận của họ về bản chất con người. Họ tin rằng con người chỉ muốn cố gắng ở mức 
thấp nhất có thể nhưng lại muốn thu được nhiều nhất? Hay họ nghĩ rằng nguồn gốc 
tự nhiên của con người chứa đựng các nhu cầu bậc cao? McGregor (1960) và Summers 
và Chronshaw (1988) đưa ra 2 quan điểm trái ngược dựa trên những nghiên cứu với 
các nhà quản lý. Quan điểm thứ nhất gọi là thuyết X, theo đó người lao động vốn 
không thích làm việc và vì thế cần phải kiểm soát và ép buộc họ thì mới đạt được các 
mục tiêu sản xuất. Thuyết X giả thuyết rằng người công nhân chỉ tìm cách né tránh 
trách nhiệm và muốn có các trình tự chính thức về kết quả làm việc. Nhu cầu cơ bản 
của người lao động (từ quan điểm thuyết X) là sự an toàn, ổn định – điều được coi 
trọng hơn tất cả các mối quan tâm khác.  

Ngược lại, một số nhà quản lý lại nhìn nhận người lao động từ quan điểm của 
thuyết Y, theo đó người lao động thấy làm việc là điều tự nhiên, vui thích, giống như 
chơi hay nghỉ ngơi vậy. Từ quan điểm của thuyết này, công nhân là những người có 
năng lực tự hướng dẫn nếu họ cam kết, gắn bó với mục tiêu của công ty và ở trong 
quá trình sẵn sàng nhận trách nhiệm. Quan điểm thuyết Y lập luận rằng công nhân 
có năng lực đổi mới và sáng tạo – lĩnh vực không chỉ dành riêng cho vị trí quản lý.    

Từ quan điểm lý thuyết của Maslow, thuyết X giả định rằng các nhu cầu bậc 
thấp thúc đẩy và chi phối các mối quan tâm của công nhân. Ngược lại, thuyết Y cho 
rằng người lao động có các nhu cầu bậc cao và vì vậy họ cần các công việc thách thức, 
cần mối quan hệ tốt với cấp trên, đồng nghiệp và phải được tham gia vào quá trình 
ra quyết định. Giá trị cách tiếp cận lý thuyết của McGregor không phải ở chỗ kích 
thích các nghiên cứu mà ở tác động của nó tới những chính sách đối với người lao 
động, tinh thần và kết quả làm việc. 

2.3. thuyết hai yếu tố của Herzberg

 Trong những năm 1950, Herzberg và đồng nghiệp đã phát triển thuyết hai 
yếu tố về động cơ có liên quan đến thuyết của Maslow (Herzberg, 1968). Khi đặt ra 
câu hỏi người lao động mong muốn gì từ công việc của mình, Herzberg tập trung 
vào những yếu tố làm cho họ cảm thấy thoải mái hay khó chịu về công việc mà họ 
đang thực hiện. Herzberg kết luận rằng sự hài lòng với công việc nằm ở chiều cạnh 
khác so với sự không hài lòng với công việc. Trái với niềm tin thông thường, trong 
nghiên cứu của Herzberg cái đối lập với sự hài lòng không phải là sự không hài lòng 
hay bất mãn. Ví dụ, tháo bỏ những gì gây ra sự không hài lòng không nhất thiết sẽ 
tạo ra sự hài lòng. Các biến số tạo ra sự hài lòng khác biệt với các yếu tố tạo ra sự bất 
mãn. Những công nhân không hài lòng chỉ ra các vấn đề liên quan đến làm việc như 
giám sát tồi, lương và điều kiện lao động nghèo nàn. Ngược lại, những công nhân 
hài lòng lại dẫn ra những yếu tố bên trong như tiềm năng phát triển, sự thừa nhận 
và phát triển nghề nghiệp.

Lý thuyết của Herzberg chia động cơ làm việc thành hai loại. Loại thứ nhất ông 
gọi là “hygiene factors” (tạm dịch là các yếu tố vệ sinh), tương ứng với các nhu cầu 
bậc thấp như nhu cầu sinh học và an toàn theo cách hiểu của Maslow. Động cơ được 
xuất phát từ công việc và mức độ mà công việc đáp ứng các nhu cầu cơ bản vừa nêu. 
Các khía cạnh của công việc đáp ứng các nhu cầu bậc thấp này bao gồm tiền lương, 
quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên, sự công bằng trong tổ chức. Khi các nhu cầu 
này không được đáp ứng, người lao động trở nên không hài lòng và có thể bắt đầu 
tìm kiếm công việc ở nơi khác. Tuy nhiên, việc đáp ứng các nhu cầu cơ bản này chưa 
chắc đã tạo ra sự hài lòng bởi vì người lao động còn có các nhu cầu bậc cao khác. 

Loại thứ hai – theo Herzberg là các yếu tố xuất phát từ điều kiện bên trong 
của công việc, quy định các nhu cầu phát triển, ví dụ như sự thừa nhận, thành đạt, 
ý thức trách nhiệm cá nhân… Loại này ông gọi là “motivators” (các yếu tố động cơ, 
thúc đẩy), tương tự như các khái niệm về nhu cầu bậc cao của Maslow (yêu thương, 
tôn trọng, tự thực hiện). Đáp ứng được các nhu cầu này thông qua công việc sẽ làm 
người lao động hài lòng và có động cơ làm việc. Sự thiếu hụt các yếu tố động cơ loại 
hai không nhất thiết tạo ra sự không hài lòng hay bất mãn mà chỉ xuất hiện một trạng 
thái trung tính.

Herzberg cho rằng để tạo động cơ cho người lao động, cần phải tạo cơ hội cho 
phát triển và có các yếu tố thúc đẩy (motivators) đủ mạnh ở trong chính công việc. 
Chỉ có các yếu tố thúc đẩy mới liên quan đến sự hài lòng công việc, trong khi đó sự 
thiếu vắng các yếu tố vệ sinh (hygiene factors) sẽ gây ra sự bất mãn, không hài lòng. 
Lý thuyết Herzberg không coi sự hài lòng với công việc như một thể liên tục với một 
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đầu là hài lòng và đầu kia là bất mãn mà coi chúng là hai loại tách biệt. Các yếu tố vệ 
sinh mà thuận lợi thì công nhân sẽ không bất mãn, nhưng không nhất thiết hài lòng. 
Để hài lòng, người công nhân phải được trải nghiệm các cơ hội phát triển và sự thừa 
nhận. Các chứng cứ thực nghiệm ủng hộ cho lý thuyết này chỉ ở mức rất nhỏ (Locke 
& Henne, 1986). Tuy nhiên, thuyết này đã làm những người sử dụng lao động chú 
ý tới tầm quan trọng của các yếu tố thúc đẩy và sự cần thiết phải có các công việc 
lý thú và có ý nghĩa. Thuyết Herzberg đã trở thành cơ sở để Hackman và Oldham 
(1976) phát triển thành một lý thuyết có tên gọi là thuyết đặc điểm công việc (Job 
Characteristic Theory) sẽ được bàn luận dưới đây.

Thuyết Herzberg bị phê phán vì nhiều lý do (House và Wigdor, 1967; 
Phillipchuk và Whittaker, 1996) bao gồm các vấn đề liên quan đến phương pháp, độ 
tin cậy của các nghiên cứu đo lường, việc bỏ qua các yếu tố hoàn cảnh trong động cơ 
và việc không dùng đo lường sự hài lòng một cách tổng quát. Vì các phê phán chủ 
yếu chỉ tập trung về mặt phương pháp, cho nên chưa có cách nào xác định một cách 
chắc chắn độ hiệu lực của lý thuyết này. 

2.4. nhu cầu đối với sự thành đạt, quyền lực và quan hệ

McClelland (1961) chủ trương một lý thuyết về động cơ tập trung vào 3 nhu 
cầu: nhu cầu thành đạt, nhu cầu quyền lực và nhu cầu quan hệ (affiliation)1. Một số 
người có động cơ mạnh mẽ là phải thành công hay đạt được thành tựu nào đó trong 
các lĩnh vực khác nhau. Theo McClelland, nhu cầu thành đạt có nền tảng cá nhân, 
không nhất thiết phải liên quan đến thành tựu của nhóm mà người đó thuộc về. Đó 
là thành tựu cá nhân mang lại sự hài lòng, thỏa mãn, chứ không phải là các phần 
thưởng xã hội gắn với thành tựu đó. Người có nhu cầu thành đạt cao mong muốn 
vượt trội, muốn thực hiện một điều gì đó và muốn làm tốt hơn người đi trước.  

Những ai có nhu cầu thành đạt thường tìm kiếm các công việc mà họ có thể 
chịu trách nhiệm cá nhân về các giải pháp cho vấn đề đang đặt ra. Họ thường theo 
đuổi sự nghiệp khoa học hay học thuật. Những người khác có thể có nhu cầu thành 
đạt được thỏa mãn bởi các cơ hội trong các công ty/tổ chức kinh tế hay xã hội. Những 
người thành đạt cao cũng có thể là các nhà kinh doanh, quản lý thành công, đang 
điều hành các đơn vị độc lập trong các doanh nghiệp lớn (McClelland & Winter, 
1969). Mong muốn thành đạt là một nhu cầu cá nhân. Vì thế người đạt thành tích cao 
không nhất thiết phải là người quản lý tốt bởi vì có khi người đó chỉ tập trung vào 
các thành tựu của chính mình. 

1    Nhu cầu cảm thấy mình có can dự, tham gia, có tư cách thành viên và “thuộc về” một nhóm xã hội. Gần 
nghĩa với nhu cầu bậc 3 trong thang bậc nhu cầu của Maslow. 

Nhu cầu quyền lực là mong muốn kiểm soát người khác, mong muốn có ảnh 
hưởng trong tổ chức. Người có nhu cầu quyền lực cao mong muốn được phụ trách, 
thích thú trong các tương tác mang tính cạnh tranh khi họ thắng hoặc kiểm soát. 
Những cá nhân có nhu cầu quyền lực cao thường là những người “leo trèo”, bon 
chen trong nghề nghiệp, bị thúc đẩy bởi những cái bẫy của uy danh như văn phòng 
làm việc hoành tráng, huân huy chương và các chức tước. Việc đạt được các mục tiêu 
này quan trọng hơn các kết quả công việc thực sự. Những người có nhu cầu quyền 
lực cao có lẽ nên là những người cuối cùng được trao quyền lực như chúng ta thường 
thấy trong lĩnh vực chính trị và kinh doanh. Một số người cho rằng nhu cầu quyền 
lực chỉ đơn giản là một hệ quả từ chức vụ của một người trong tổ chức (Kipnis, 
1974). Một giáo sư của một trường muốn trở thành trưởng khoa; trưởng khoa thì tìm 
cách trở thành hiệu trưởng và hiệu trưởng thì tìm một vị trí như thứ trưởng trong 
hệ thống giáo dục. Từ quan điểm cấp bậc hay chức vụ, một người càng lên cao bao 
nhiêu trong tổ chức thì nhu cầu quyền lực của anh ta càng mạnh mẽ bấy nhiêu. 

Nhu cầu quan hệ được thể hiện trong mong muốn có bạn hữu hay nói chung là 
có các mối quan hệ liên cá nhân mang tính chất thông cảm, giúp đỡ. Các cá nhân có 
nhu cầu quan hệ cao có lẽ thường tìm những nghề mang tính chất hỗ trợ về mặt xã 
hội như nghề giáo, nghề y hay điều dưỡng. Những người có nhu cầu quan hệ cao có 
lẽ khó trở thành các vị chỉ huy giỏi. Thực tế – như một số nghiên cứu đã cho thấy – 
hiệu quả quản lý có tương quan với nhu cầu quan hệ thấp kết hợp với nhu cầu quyền 
lực cao (Miner, 1965). Có lẽ tác động tiêu cực của quan hệ đối với quản lý chỉ đúng 
với những người lãnh đạo trong các tổ chức thường sử dụng các biện pháp bắt buộc 
vốn phải dựa vào sự đe dọa hay trừng phạt thì nhân viên mới phục tùng. 

2.5. đáp ứng nhu cầu thông qua thuyết đặc điểm công việc

Hackman và Oldham (1980) đề xuất một lý thuyết mới về nhu cầu làm việc. Họ 
cho rằng sự hài lòng với công việc là một chức năng của sự phù hợp giữa người và 
việc. Có một cách là thay đổi tính chất công việc trong tổ chức/công ty để nó phù hợp 
hơn với năng lực, sở thích và giá trị của cá nhân. Giả thuyết cơ bản là, động cơ được 
xác định bởi sự phù hợp giữa những tác động tích lũy của các đặc điểm cá nhân thể 
hiện qua nhân cách và các đặc điểm của bản thân công việc. Công việc tác động tới 
thái độ và hành vi của người lao động theo 5 chiều cạnh: (i) sự đa dạng của kỹ năng 
cần có, (ii) đồng nhất với công việc/nhiệm vụ, (iii) ý nghĩa của nhiệm vụ, (iv) sự tự 
chủ, tự quản một cách tương đối trong công việc và (v) mức độ phản hồi về công 
việc đã làm. 

Sự đa dạng kỹ năng giúp loại trừ sự buồn chán trong công việc. Đối với một 
số người lao động, nếu sau khi hoàn thành một công việc và họ có thể đồng nhất 
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mình với kết quả làm việc thì sẽ tạo ra sự hài lòng rất cao. Một số công việc được 
người thực hiện coi là có ý nghĩa nhưng lại không được xã hội coi trọng. Một số việc 
khác được cho là những đóng quan trọng cho những người khác hay cộng đồng. 
Một số công việc bị giám sát rất chặt chẽ trong khi những người lao động khác lại 
được tự chủ ở mức độ cao. Cuối cùng, một số việc không nhận được bất cứ phản hồi 
nào ngoài quyết định sa thải hoặc là vài đánh giá mơ hồ vào dịp tổng kết cuối năm. 
Nhưng một số công việc khác lại nhận được các phản hồi thường xuyên, giúp người 
lao động điều chỉnh kết quả làm việc của mình. 

Các đặc điểm công việc trên đây, đến lượt mình, lại tác động đến 3 trạng thái 
tâm lý quan trọng. Được làm những công việc có ý nghĩa đối với người lao động sẽ 
tạo ra động cơ thúc đẩy. Đến lượt mình, điều này lại khích lệ cảm giác trách nhiệm 
cá nhân đối với kết quả cuối cùng. Sự có ý nghĩa của công việc là kết quả của 3 đặc 
điểm: đa dạng kỹ năng, cảm giác đồng nhất với công việc, ý nghĩa của công việc. Sự 
tự chủ của người lao động cũng tạo ra cảm giác trách nhiệm với những gì mình làm; 
còn phản hồi thường xuyên cung cấp cho người lao động thông tin cần thiết về kết 
quả làm việc.  

Thuyết của Hackman và Oldham có một gợi ý chủ yếu: Động cơ của người lao 
động là một chức năng trực tiếp của việc thiết kế công việc và vì vậy công việc phải 
được thế sao cho nó phản ánh 5 chiều cạnh cơ bản bao gồm đa dạng kỹ năng, đồng 
nhất công việc, ý nghĩa của công việc, tự chủ và phản hồi. Tiếp theo, Hackman và 
Oldham đã thừa nhận sự khác biệt cá nhân, một số người lao động có thể có nhu cầu 
phát triển cao hơn những người khác. Đối với một số người lao động, ý nghĩa của 
công việc có tầm quan trọng không đáng kể và vì vậy họ ít mong muốn nhận trách 
nhiệm và phản hồi. Với một số người khác, ý nghĩa của công việc tạo một động lực 
lớn và ý thức trách nhiệm cao làm cho họ quan tâm đến chất lượng và sự hài lòng 
với công việc. Các nghiên cứu đã tìm được bằng chứng ủng hộ cho một số phần của 
lý thuyết này (Pollock, Whitbred & Contractor, 2000).

Nhiều nhà tâm lý học tổ chức đồng ý rằng thuyết đặc điểm công việc đã chỉ ra 
động cơ làm việc bên trong và mong muốn kiểm soát và làm chủ của cá nhân. Thuyết 
đánh giá nhận thức của Deci (1975) cũng là một lý thuyết về động cơ bên trong khi 
người lao động có định hướng bên ngoài hoặc bên trong. Vì động cơ bên trong có 
tầm quan trọng đối với nhiều người lao động nên thuyết của Deci cũng quan tâm 
đến những gì xảy ra khi các phần thưởng bên ngoài thay thế động cơ bên trong. 
Công việc trước đây có tính chất tưởng thưởng và vui thích từ bên trong có thể mất 
sức mạnh thúc đẩy khi tiền lương và các khuyến khích bên ngoài được nhấn mạnh. 
Nhận định này đi ngược với giả định trước kia của các nhà lý thuyết về động cơ – 
những người cho rằng phần thưởng, điều kiện làm việc tốt, củng cố sẽ tạo ra mức độ 

động cơ cao hơn. Thuyết đánh giá nhận thức đề xuất rằng động cơ sẽ giảm khi các 
phần thưởng bên ngoài thay thế các phần thưởng bên trong. Việc tập trung vào các 
phần thưởng bên ngoài làm giảm trải nghiệm được kiểm soát hành vi dẫn đến giảm 
động cơ từ bên trong. 

Deci, Koestner & Ryan (2000) tranh luận rằng động cơ bên trong tạo cảm giác 
năng lực và làm chủ. Tuy nhiên lý thuyết về đánh giá nhận thức không ủng hộ chủ 
trương cho rằng phần thưởng là không quan trọng mà nó lập luận rằng các phần 
thưởng bên ngoài là chưa đủ. Người lao động sẽ có động cơ đầy đủ khi các nhu cầu 
cơ bản về sự đa dạng và làm chủ cũng được công việc đáp ứng. Một số phần thưởng 
bên ngoài như khen ngợi hay khích lệ cũng có thể nâng cao động cơ bên trong. Động 
cơ bên trong làm cho người lao động tập trung vào công việc, còn phần thưởng bên 
ngoài làm cho họ nghĩ về phần thưởng. Gần đây người ta nhấn mạnh đến sự phù 
hợp: mục tiêu công việc phù hợp hay nhất quán với các hứng thú và giá trị cơ bản 
của người lao động. Khi các cá nhân theo đuổi những mục tiêu bên trong họ có xu 
hướng hạnh phúc, bởi vì các nỗ lực đó cuốn hút và vui thích đối với họ. Ngược lại, 
những người chạy theo các mục tiêu thuần túy vì lý do bên ngoài thường ít hạnh 
phúc hơn vì các mục tiêu đó ít có nghĩa hơn đối với họ (Sheldon, Elliot và Ryan, 2004; 
Bono và Judge, 2003).

2.6. nhu cầu và thuyết củng cố

 Theo dạng thuần túy nhất, thuyết củng cố bỏ qua thái độ, giá trị và nhu cầu. Lý 
thuyết này lập luận rằng hành vi là hệ quả của quá trình củng cố và vì vậy không cần 
có sự đánh giá hoặc nhận thức của cá nhân. Các sự kiện bên trong bị lảng tránh trong 
thuyết củng cố bởi nó định nghĩa hành vi được tập quen là kết quả của các củng cố 
để nâng xác suất lặp lại của hành vi đó. Tuy nhiên, có lẽ sẽ hợp lý khi tin rằng các sự 
kiện củng cố có ý nghĩa quan trọng bởi vì chúng đáp lại nhu cầu và mong muốn của 
người được củng cố. Ví dụ, kết quả làm việc được nâng cao sau khi được tăng lương 
là sự kiện mang tính củng cố bởi vì người lao động mong muốn và có nhu cầu về việc 
tăng lương. Thuyết củng cố có vị trí trong các lý thuyết tâm lý học bởi động cơ làm 
việc và việc phân bổ các nỗ lực như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ phụ thuộc vào 
những gì diễn ra sau hành vi của người lao động. Nếu một người lao động sáng tạo 
thường xuyên bị khiển trách vì đôi khi mất tập trung vào nhiệm vụ đã được giao thì 
có lẽ anh ta sẽ không mạo hiểm nữa trong tương lai. 

Về mặt cơ bản, thuyết củng cố tuyên bố rằng xác suất lặp lại của một hành vi 
nào đó sẽ tăng nếu nó được thưởng, nói trừu tượng hơn là được củng cố. Ngược lại, 
nếu bị phạt thì xác suất đó sẽ giảm. Sự hình thành các hành vi làm việc diễn ra bởi 
việc ghép cặp đôi của hành vi với củng cố. Ví dụ, việc vượt trội tiêu chuẩn sản xuất 
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dẫn đến kết quả tăng lương, không đạt tiêu chuẩn dẫn đến kết quả trừ lương. Các 
phân tích tổng hợp (Stajkovic và Luthans, 2003) đã chứng minh một cách rõ ràng 
rằng phần thưởng có thể làm nâng cao kết quả làm việc. Phần thưởng có thể hữu 
hình như tiền hoặc có thể vô hình như khen ngợi người lao động vì kết quả vượt trội. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy kích thích bằng tiền có tác động lớn nhất trong việc 
tăng kết quả lao động.

Các phê phán thuyết củng cố cho rằng nó chẳng tạo ra được sự hiểu biết sâu 
sắc nào về các quá trình tạo động cơ (Locke, 1980). Một số nhà tâm lý học tổ chức 
cũng cho rằng việc lôi kéo, điều khiển người lao động trong củng cố hành vi của họ 
có vấn đề về mặt đạo đức vì công nhân trở thành vật mang ra thí nghiệm. Thuyết 
củng cố cũng phá vỡ giá trị bên trong mà công việc có thể mang lại cho người lao 
động bởi vì nó tập trung vào phần thưởng hơn là điều kiện làm việc. Mặc dù thuyết 
củng cố có thể mang lại hiệu quả trong các nhà máy có hạn mức sản xuất, nhưng sẽ 
khó thấy rằng chỉ bằng phần thưởng không thôi mà có thể tạo ra các thành tựu vượt 
trội trong lĩnh vực nghiên cứu hay giáo dục. 

3. tHUyết HợP LÝ Và công bằng  

Dạng lý thuyết này đánh giá các định mức, chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh ở nơi 
làm việc và mức độ mà người lao động cảm nhận là công bằng và hợp lý. Người 
ta thúc đẩy công nhân đạt được sự công bằng trong xử lý quan hệ giữa họ với ban 
quản lý, với đồng nghiệp và tìm cách duy trì trạng thái cân bằng bên trong về sự 
công bằng ở nơi làm việc (Adams, 1965). Thuyết hợp lý – cũng là một lý thuyết về 
công bằng theo nghĩa rộng – được dựa trên công trình của Festinger (1957) về bất hòa 
nhận thức, có nghĩa là con người được thúc đẩy bởi nhu cầu về sự nhất quán giữa 
niềm tin và hành vi. Thuyết hợp lý cho rằng niềm tin của người lao động về sự công 
bằng có hệ quả đối với động cơ làm việc cũng như thái độ và hành vi trong thực tế 
của họ. 

Sự bất hợp lý sẽ xuất hiện khi người lao động so sánh mình với những người 
khác ở cùng vị trí và phát hiện ra rằng mình bị bất lợi. Người lao động so sánh tỷ lệ 
giữa đầu ra và đầu vào của mình với tỉ lệ này của những người khác. Đầu ra là kết 
quả thu được ví dụ như lương, thưởng, thăng tiến, các phúc lợi khác cũng như sự hài 
lòng về mặt tâm lý ở nơi làm việc. Đầu vào là những đóng góp của người lao động 
bao gồm kinh nghiệm, năng lực, nỗ lực, trình độ giáo dục và công việc thực tế mà anh 
ta đã thực hiện. Trong tâm trí của mình, người lao động so sánh họ với những người 
khác để đánh giá mức độ công bằng trong đối xử của công ty. Thuyết hợp lý được 
dựa trên ý tưởng cho rằng con người sẽ phấn đấu cho sự hợp lý, công bằng, và khi 
sự vô lý tồn tại thì người ta sẽ có động cơ giảm nhẹ sự căng thẳng hay mất cân bằng. 

Sự bất hợp lý càng lớn bao nhiêu thì càng tạo ra những động lực lớn tương ứng bấy 
nhiêu để giảm sự căng thẳng. 

Ví dụ, nếu hai người được tuyển dụng cùng một thời điểm có học vấn, kinh 
nghiệm và kỹ năng ngang nhau, một người được trả lương 5 triệu/tháng còn người thứ 
kia là 3,5 triệu/tháng thì người thứ hai sẽ cảm thấy vô lý, thiếu công bằng. Liệu sự khác 
biệt về tiền lương đó có phải do quan hệ của người thứ nhất với người quản lý công ty 
hay còn do các nguyên nhân bên ngoài nào khác? Hay đó là kết quả của sự phân biệt, 
đối xử dựa trên cơ sở giới hay dân tộc? Dù nguyên nhân là gì đi chăng nữa thì người 
công nhân thứ hai cũng có động cơ làm giảm sự căng thẳng do bất hợp lý gây ra. Anh 
ta có thể làm nhiều hơn, cố gắng hơn để xem liệu sếp có ý thức được sự thiếu công bằng 
trong đối xử hay không. Sự thiếu công bằng trong đối xử có hệ quả tiêu cực đối với 
sức khỏe của người lao động, họ có thể phải chịu sự lo âu và trầm cảm (Adams, 1965). 

Người lao động thứ hai nói trên cũng có thể đi tìm việc mới, hoặc theo một cách 
thức tiêu cực, anh ta sẽ ở lại và tìm kiếm sự công bằng bằng cách phá rối hay cản trở 
sản xuất. Nguyên tắc bình thông nhau sẽ làm cho mực nước cân bằng, sự bất công 
luôn phải trả giá. Sự bất công có thể dẫn tới việc người lao động thay đổi đầu vào 
của mình. Anh ta có thể từ chối làm thêm giờ hoặc nếu không thì giảm cố gắng bằng 
cách làm việc ở tốc độ kém năng suất hơn. Người lao động cũng có thể cố gắng kiểm 
soát bằng cách đối đầu với lãnh đạo và yêu cầu trả lương công bằng hơn. Cuối cùng, 
người lao động có thể thay đổi nhận thức của mình về tình huống để nó có vẻ hợp lý 
hơn. Một phụ nữ có thể nói: “Tôi được trả thấp hơn nam giới dù làm cùng một công 
việc nhưng so với các phụ nữ khác thì tôi ổn”. Người lao động cũng có thể thay đổi 
nhận thức của mình về đầu vào và tự thuyết phục rằng kết quả làm việc của mình 
không được như của những người có lương cao hơn. 

Bị trả thấp hơn so với kết quả làm việc sẽ tạo ra sự tức giận ở công nhân vì họ 
cảm thấy bị phân biệt đối xử về lương (Adams, 1965). Mặt khác, thuyết hợp lý cũng 
dự báo rằng, trả lương cao hơn so với kết quả lao động sẽ tạo ra cảm giác tội lỗi, 
đòi hỏi người lao động phải đóng góp và nỗ lực nhiều hơn. Tuy nhiên, trong khi trả 
lương thấp hơn làm giảm nỗ lực, cố gắng thì sự bất hợp lý trong trả lương cao hơn 
lại có xu hướng dễ chấp nhận hơn (Mowday, 1991). Sự bất hợp lý trong trả lương 
thấp hơn sẽ dẫn tới hệ quả tiêu cực, người lao động dần trở nên tức giận, dẫn đến 
nghỉ việc hoặc chuyển việc (Cropanzano & Greenberg, 1997). Có nhiều bằng chứng 
cho thấy trả lương thấp hơn (so với kết quả lao động) sẽ dẫn tới kết quả lao động 
thấp hơn, nhưng trả lương cao hơn chưa chắc đã dẫn tới kết quả lao động cao hơn 
(Locke & Henne, 1986). Một nghiên cứu của Australia (Iverson & Roy, 1994) đã chỉ 
ra rằng sự bất hợp lý trong đối xử có liên quan đến tốc độ thay thế công nhân. Sau 
này một nghiên cứu khác của  Blau (1993) cũng cho ra kết quả tương tự. Tuy nhiên, 
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các nghiên cứu gần đây lại chứng minh rằng sự bất hợp lý trong trả lương theo cả 
hai hướng đều tạo ra các hệ quả tiêu cực ở những người lao động chuyên nghiệp 
và trong tổ chức (van Dierendonck, Schaufeli và Buunk, 2001; Scheer, Kumar và 
Steenkamp, 2003).

Sự nhạy cảm đối với bất công cũng có thể được cho là một nét tính cách vì 
không phải tất cả ai cũng cùng nhạy cảm như nhau đối với việc trả lương thấp hơn 
hay cao hơn so với kết quả lao động (O’Neill & Mone, 1998). Một số người lao động 
“nhân từ” hơn và dễ chấp nhận hơn đối với việc trả lương thấp, một số khác lại cảm 
thấy thoải mái với việc trả cao hơn, trong khi nhóm thứ ba lại nhạy cảm với sự công 
bằng, hợp lý. 

Khái niệm công bằng được phát triển thêm trong những năm gần đây. Ngoài 
việc xem xét sự phân chia kết quả một cách hợp lý, định hướng mới hiện nay là 
người ta phân biệt giữa công bằng về phân chia và công bằng về quy trình. Nói tới công 
bằng về quy trình là nói tới quy trình cởi mở và minh bạch trong phân chia phần 
thưởng, thành quả lao động theo cảm nhận của người lao động (Cropanzano, Byrne, 
Bobocel & Rupp, 2001). Công bằng về quy trình không đòi hỏi một quá trình so sánh 
bởi vì nhận thức về bất công sẽ xuất hiện khi người lao động cảm thấy bị đối xử 
một cách tùy tiện, độc đoán mà không thể khiếu nại hay kiện tụng. Kiểm soát quá 
trình có nghĩa là người lao động có cơ hội trình bày kết quả làm việc của mình với 
những người ra quyết định của công ty. Đồng thời, việc kiểm soát quá trình đòi hỏi 
sự lý giải, người quản lý phải đưa ra các lý do hay cơ sở rõ ràng, không thiên lệch 
về quyết định trả lương, thưởng. Để sự công bằng về quy trình có thể tồn tại được, 
người lao động phải cảm thấy mình có năng lực tác động tới kết quả. Cuối cùng, một 
khía cạnh quan trọng khác của công bằng về quy trình là sự nhất quán trong quản lý 
đối với nhân viên để họ biết rõ mình có thể chờ đợi điều gì. Nhiều công trình nghiên 
cứu đã đánh giá cả hai khái niệm công bằng phân chia và công bằng quy trình. Một 
phân tích tổng hợp (Cohen-Charash & Spector, 2001) phát hiện ra rằng cả hai khía 
cạnh của công bằng vừa nêu đều có tương quan với kết quả lao động, với sự hài lòng 
trong công việc và tốc độ thay thế công nhân. 

Công bằng tương tác là một khái niệm được phát triển gần đây nói đến sự tôn 
trọng của người quản lý đối với nhân phẩm của người lao động qua việc truyền 
đạt thông tin các quy trình và quyết định. Khi người lao động bị đối xử thiếu công 
bằng thì sẽ tạo ra các hệ quả tiêu cực ở nơi làm việc bao gồm cả việc người lao động 
sẽ ít tôn trọng người quản lý hơn (Skarlicki & Folger, 1997). Trong số ba hình thức 
công bằng ở nơi làm việc vừa nêu trên đây, công bằng phân chia dẫn tới sự hài lòng 
với thù lao và thăng tiến; công bằng quy trình có liên quan chặt chẽ với sự hài lòng, 
kết quả lao động và lòng tin; trong khi đó các kết quả nghiên cứu không phát hiện 

được sự tương quan nhất quán nào đối với công bằng tương tác (Colquitt, Conlon, 
Wesson, Porter & Ng, 2001).

Sự khác biệt giới gợi ý rằng phụ nữ quan tâm hơn đến công bằng quy trình 
trong khi đối với đàn ông, công bằng phân chia lại nổi trội hơn (Sweeney & Spector, 
2001). Bởi vì phụ nữ thường bị phân biệt đối xử về tiền lương và thăng tiến nên công 
bằng quy trình được cho là tiền đề cho sự công bằng trong phân chia. Chỉ khi các 
quy trình đánh giá minh bạch thì thành quả lao động mới được phân chia một cách 
hợp lý. Khi so sánh về công bằng cả hai giới đều thích so sánh với những người cùng 
giới. Một lý do hiển nhiên là trung bình phụ nữ được trả thấp hơn nam giới và vì 
vậy phần lớn họ sẽ cảm thấy không hài lòng nếu so sánh mình với những người khác 
giới. Hệ quả là phụ nữ thường có mong đợi được trả thấp hơn so với nam giới mặc 
dù họ cùng làm những việc như nhau. Thêm vào đó, người ta cũng có những niềm 
tin góp phần làm cho sự phân chia không được công bằng ví dụ như định khuôn 
cho rằng phụ nữ ít gắn bó với tổ chức hơn, ít hiệu quả hơn (Ostroff & Atwater, 2003).

Khi đánh giá sự công bằng ở nơi làm việc, điều quan trọng là cần nhớ rằng 
những phần thưởng ngoài lương cũng có ý nghĩa. Ví dụ như “người lao động xuất 
sắc trong tháng” hay năm chẳng hạn. Các công ty lớn thường có các danh hiệu uy tín 
như là một phần thưởng về mặt tâm lý (Greenberg, 1988).

4. tHUyết Kỳ VỌng

Nhận thức đóng một vai trò quan trọng trong các lý thuyết tâm lý học hiện đại. 
Quá trình nhận thức cung cấp sự kết nối giữa nỗ lực, hành động và kết quả (Vroom, 
1964). Mô hình của Vroom được gọi là mô hình Kỳ vọng - Phương tiện - Hóa trị  
(VIE: Valence - Instrumentality - Expectancy). Về mặt cơ bản, thuyết này lý giải rằng 
hành vi của người lao động là kết quả của sự lựa chọn có ý thức giữa các khả năng hay 
phương án khác nhau. Xu hướng hành động theo một cách thức nhất định trong làm 
việc là một chức năng của kỳ vọng, rằng hành vi sẽ được tiếp nối bởi kết quả và rằng 
kết quả sẽ được đánh giá ra sao. Người lao động sẽ có động cơ nỗ lực hơn trong công 
việc khi họ tin rằng hành vi thực hiện công việc của họ được đánh giá cao và sự đánh 
giá tích cực sẽ dẫn đến phần thưởng có giá trị. Thuyết này tìm cách xác định mối liên 
hệ giữa hành vi thực hiện công việc và nỗ lực; mối quan hệ giữa hành vi thực hiện 
công việc và phần thưởng. Trong thuyết VIE, động cơ được coi là một chức năng của 
niềm tin ở người lao động rằng nỗ lực sẽ được thừa nhận thông qua đánh giá, rằng các 
đánh giá tích cực sẽ dẫn đến phần thưởng có giá trị và đáp ứng được nhu cầu cá nhân. 

 Giả sử, một công nhân có quan hệ không tốt với người quản lý. Anh ta có thể 
chọn cách làm việc tích cực hơn và hiệu quả hơn để có sự ủng hộ của người quản lý 
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hoặc anh ta cũng có thể bắt đầu đi tìm một công việc khác. Anh ta chọn phương án 
nào phụ thuộc vào việc 2 phương án lựa chọn đó được đánh giá ra sao, liên quan 
đến những điều mà Vroom gọi là hóa trị, phương tiện và kỳ vọng. Cơ sở căn bản của 
thuyết Kỳ vọng là giả định cho rằng con người là những sinh vật có lý trí, có năng 
lực đưa ra các lựa chọn. Như các bạn đoán định, không phải tất cả mọi người đều 
đồng ý với định đề này. 

Kỳ vọng là nếu một người lao động nỗ lực làm việc thì anh ta có khả năng 
thực hiện tốt công việc. Kỳ vọng là mối liên hệ giữa nỗ lực và hành động thực hiện 
công việc. Trong ví dụ trên đây, nếu nỗ lực làm việc, anh ta sẽ có được sự ủng hộ 
của người quản lý? Kỳ vọng cũng tương tự như sự tự tin hoặc cái tôi hiệu quả mà 
chúng ta sẽ bàn luận trong mục tiếp theo. Người công nhân đánh giá tình huống và 
ước tính xác suất xem liệu việc cố gắng của mình có dẫn tới kết quả mong muốn hay 
không. Hai người cùng đang gặp một tình huống có thể không có cùng cơ hội thành 
công về mặt chủ quan. Một người dựa trên kỳ vọng rằng theo chủ quan anh ta cơ 
hội thành công sẽ cao, nỗ lực sẽ dẫn đến kết quả tốt, còn người kia có thể lại kỳ vọng 
rằng mình sẽ thất bại. 

Phương tiện là khái niệm xác định mối quan hệ giữa hành vi thực hiện công việc 
và kết quả. Nó nói đến mức độ đánh giá hành vi thực hiện công việc bởi người quản 
lý và dẫn đến kết quả lao động được coi trọng hơn ví dụ như tăng lương hay thăng 
tiến. Liệu người công nhân nói trên có tin rằng nỗ lực lớn hơn của mình sẽ dẫn đến 
mức lương mong muốn? Trong trường hợp ở một trường đại học, liệu sinh viên có 
tin rằng nỗ lực chuẩn bị cao hơn cho một kỳ thi quan trọng có dẫn đến điểm thi cao 
hơn? Sự kỳ vọng là niềm tin chủ quan cho rằng có thể thực hiện công việc tốt hơn. 
Phương tiện là niềm tin cho rằng làm tốt sẽ dẫn đến kết quả mong đợi. 

Khái niệm hóa trị là giá trị của kết quả mong đợi hoặc sự hài lòng có được từ 
nỗ lực cao hơn và hành vi thực hiện công việc tốt hơn. Nếu công việc mà quan trọng 
đối với một người lao động và nếu anh ta có khát vọng đạt được các mục tiêu quan 
trọng thì kết quả lao động sẽ có hóa trị cao hơn. Mức độ hóa trị cao hơn sẽ xảy ra khi 
một kết quả tốt dẫn đến các kết quả tích cực khác. Ví dụ, đánh giá tích cực của người 
quản lý có thể được xem là có ý nghĩa đối với sự nghiệp trong công ty hoặc quan 
trọng đối với sự thăng tiến sau này của anh công nhân. Nói cách khác, hóa trị phản 
ánh mức độ quan trọng của phần thưởng đối với người thực hiện công việc. 

Niềm tin cá nhân về các kỳ vọng, phương tiện và hóa trị tương tác với nhau, 
tạo ra động cơ – cái mà Vroom gọi là sức mạnh. Tiếp theo, Vroom lập luận rằng 
chúng ta hành động theo các cách thức làm cho mình hạnh phúc, dễ chịu và chúng 
ta né tránh những tình huống đau khổ, khó nhọc. Động cơ thực sự là chức năng được 
nhân lên bởi 3 thành tố nêu trên. Nếu bất cứ thành tố nào mà có xác suất (theo đánh 

giá chủ quan) bằng 0 thì sẽ không có động cơ. Vẫn trong ví dụ trên đây, nếu người 
công nhân có kỳ vọng cao rằng nỗ lực của mình sẽ dẫn đến kết quả làm việc tốt hơn 
và sau đó là sự đánh giá tích cực của sếp nhưng người công nhân này lại thấy công 
việc đang làm ít có giá trị (hóa trị) thì anh ta cũng không có động cơ. Nếu người công 
nhân tin rằng các nỗ lực sẽ được đánh giá tích cực, nhưng đồng thời anh ta lại chắc 
chắn rằng điều đó cũng chẳng tạo ra sự khác biệt nào trong tiền lương hay sự thăng 
tiến và vì vậy anh ta sẽ nỗ lực ít đi. Được đánh giá tích cực là điều đáng mong muốn 
vì sự ủng hộ được coi trọng. Tuy nhiên, sau một thời gian động cơ có thể mất đi khi 
người lao động nhận thấy nó chẳng dẫn tới kết quả nào cả (như tăng lượng, thăng 
tiến, được tự chủ hơn…).

Một phân tích tổng hợp (Van Eerde & Thierry, 1996) cho thấy nói chung mô 
hình của Vroom được ủng hộ về mặt thực nghiệm, tuy rằng các thành tố (kỳ vọng, 
phương tiện, hóa trị) riêng biệt lại dự báo tốt hơn về hành vi và kết quả làm việc 
so với khi chúng kết hợp với nhau. Các tác giả không chỉ xem xét những yếu tố dự 
báo về hành vi thực hiện công việc mà còn quan tâm đến các nỗ lực và sự ưa thích 
của người lao động. Điểm số về động cơ có liên quan chặt chẽ hơn với điểm số về 
sự nỗ lực và sự ưa thích so với hành vi thực hiện công việc. Ý nghĩa của kết quả này 
không rõ ràng nhưng gợi ý rằng cần phải xem xét lại chức năng của các thành tố. 
Tuy nhiên, thuyết Kỳ vọng có liên quan đến một loạt các hành vi làm việc như chọn 
nghề, quyết định tham gia những chương trình của công ty, bỏ phiếu bầu cử công 
đoàn (Ambrose & Kulik, 1999).

5. cÁc LÝ tHUyết Về cÁi tôi HiỆU qUả

Các lý thuyết nhận thức xã hội nổi lên vào những năm 1960 đã nhấn mạnh đến 
cả các biến số hành vi. Đó là sự chỉnh sửa đối với chủ nghĩa hành vi vì nó đã không 
xem xét các quá trình diễn ra bên trong con người. Chủ nghĩa hành vi bỏ qua các 
quá trình nhận thức trong động cơ và các nhà tâm lý học hiện đại thấy điều đó là 
không thỏa đáng (Kanfer, 1990). Thuyết tự điều chỉnh của Bandura bao gồm 3 thành tố 
(Bandura, 1982; Bandura và Locke, 2003). Tự quan sát nói đến mức độ con người chú 
ý tới hành vi của mình. Tự đánh giá là sự thừa nhận các phản hồi và việc con người 
đánh giá hành vi của mình ra sao. Tự phản ứng bao gồm thành tố xúc cảm như hài 
lòng hay không hài lòng với hành vi thực hiện công việc, nhưng cũng thay đổi về 
mặt hành vi như có nỗ lực hơn. Thuyết cái tôi hiệu quả (Bandura, 1986) nói đến sự tự 
tin của con người. Chúng ta tin rằng mình có hiệu quả như thế nào ở nơi làm việc 
hay trong các khía cạnh khác của cuộc sống? Cái tôi hiệu quả là sự tự nhận thức về 
năng lực đạt được các mục tiêu và hoàn thành nhiệm vụ một cách thành công. Mức 
độ cái tôi hiệu quả càng cao, chúng ta càng tin vào năng lực thành công của mình. 



Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi Chương 3: CÁC LÝ THUYẾT VỀ ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC 7776

Những người lao động có cái tôi hiệu quả thấp thường dễ đầu hàng và thậm 
chí còn không muốn thử các công việc mà họ tin rằng vượt quá năng lực của mình. 
Khi đối mặt với các thách thức khó khăn, người có cái tôi hiệu quả thấp dễ đầu hàng, 
trong khi những người có cái tôi hiệu quả cao lại thường lao động tích cực hơn, kiên 
trì hơn. Người có cái tôi hiệu quả thấp dễ bị chán nản trước những phản hồi tiêu 
cực, ngược lại, những người có cái tôi hiệu quả cao vẫn tiếp tục làm việc và làm chủ 
những nhiệm vụ được giao (Stajkovic & Luthans, 1998; Bandura, 2004; Bandura, 
1997). Khái niệm cái tôi hiệu quả có tính cụ thể đối với từng nhiệm vụ. Một số người 
có cái tôi hiệu quả thấp trong các kỹ năng về máy tính nhưng lại cao trong thuyết 
phục người khác về các quan điểm mới. Một số sinh viên có thể cảm thấy thoải mái 
khi làm bài thi theo hình thức tự luận nhưng lại không có kỹ năng thuyết trình vấn 
đề đó trước lớp học. Nói đến cái tôi hiệu quả là cũng nói đến cảm giác tự tin nói 
chung mà một người tin rằng thành công là điều có thể đạt được trong một lĩnh vực 
mà mình đang theo đuổi. Các bác sĩ y khoa có cái tôi hiệu quả tin rằng chắc với năng 
lực của mình họ có thể cung cấp cho bệnh nhân các hỗ trợ y tế cần thiết và hữu ích. 
Một lần nữa cái tôi hiệu quả lại mang tính cụ thể. Một số bác sĩ có cái tôi hiệu quả 
cao trong phẫu thuật nhưng lại có phong cách giao tiếp nghèo nàn bên giường bệnh 
nhân. Trong khi đó một bác sĩ khác lại có kỹ năng lắng nghe, thấu cảm với người 
bệnh, nhưng trong phòng mổ lại có ít kỹ năng hơn. 

Cái tôi hiệu quả liên quan đến động cơ vì con người thường dễ nhận các nhiệm 
vụ khi họ cảm thấy rằng mình có thể làm tốt. Tin vào bản thân là điều kiện tiên quyết 
cần thiết để thúc đẩy nỗ lực và duy trì làm việc đủ lâu nhằm đạt được mục tiêu 
(Bandura & Locke, 2003).

Lý do cái tôi hiệu quả lại là một khái niệm quan trọng liên quan đến động cơ là 
vì các nghiên cứu đã chứng minh rằng nó có liên quan đến hành vi thực hiện công 
việc trong một loạt các tình huống khác nhau (Bandura & Locke, 2003). Một nghiên 
cứu đã chỉ ra rằng nâng cao cái tôi hiệu quả sẽ làm nó vận hành theo cách thức dự 
báo tự thành và dẫn tới kết quả làm việc cao hơn (Eden & Aviram, 1993). Một nghiên 
cứu khác (Jex, Bliese, Buzzell & Primeau, 2001) phát hiện cái tôi hiệu quả có liên 
quan đến stress ở mức độ thấp hơn và cảm giác mạnh khỏe ở mức độ cao hơn. Trong 
làm việc, động cơ và hành vi thực hiện công việc có thể sẽ tăng nếu tăng hoạt động 
nhằm nâng cao cái tôi hiệu quả. Việc thực hiện công việc thành công sẽ làm tăng cái 
tôi hiệu quả cho thấy rằng thuyết cái tôi hiệu quả cần phải được xem xét cùng với 
với thuyết xác định mục tiêu của động cơ (Davis, Fedor, Parsons & Herold, 2000).

Điều có vẻ hiển nhiên là người sử dụng lao động thường muốn tăng cái tôi 
hiệu quả của người lao động. Bandura (1997) đề xuất 4 yếu tố tác động đến cái tôi 
hiệu quả. Kinh nghiệm làm chủ là thu nhận kinh nghiệm thành công và phù hợp đối 

với công việc hay nhiệm vụ. Nói cách khác, thành công sẽ làm tăng cái tôi hiệu quả 
còn thất bại thì ngược lại. Trước khi thực sự thực hiện, tất cả các nhiệm vụ đều không 
dễ dàng. Tuy nhiên, việc thực hiện thành công sẽ làm tăng sự tự tin của chúng ta. 
Những đồng nghiệp khác cũng có thể hỗ trợ. Thường thì người lao động có thể trở 
nên tự tin hơn bằng cách quan sát những người khác thực hiện nhiệm vụ. Bandura 
gọi đó là kinh nghiệm gián tiếp. Trong việc học lái xe, có lẽ qua nhiều năm bạn đã xây 
dựng được cảm giác về cái tôi hiệu quả (“đúng, tôi có thể làm được”) thông qua việc 
quan sát người thân hay bạn bè thao tác trong lái xe. Nói cách khác, “nếu họ làm 
được thì tôi cũng có thể làm được”. Thuyết phục xã hội cũng có thể giúp xây đắp sự 
tự tin. Một trong hai tác giả của cuốn sách này còn nhớ một sinh viên đã sẵn sàng từ 
bỏ chương trình sau đại học của mình vì anh ta không đủ tự tin rằng mình có đủ kỹ 
năng cần thiết. Tuy nhiên, một giáo sư của khoa đã quan tâm đến sinh viên này và 
thuyết phục anh ta tiếp tục. Sau này anh ta có một sự nghiệp rất thành công. 

Cuối cùng, Bandura cũng nói đến yếu tố sinh học khi những tình huống căng 
thẳng hay kỳ vọng cao cũng có những đặc tính mang tính chất thúc đẩy vì nó giúp 
con người mong muốn hoàn thành công việc ở một mức độ cao hơn. Trong hiệu 
ứng Pygmalion2, cái tôi hiệu quả được tăng lên, thông qua giao tiếp, người quản lý 
truyền tải cho nhân viên của mình rằng anh ta có đủ năng lực hay tài năng để thành 
công. Sau đó người quản lý dành nỗ lực để huấn luyện cho nhân viên dẫn tới cái tôi 
hiệu quả hơn ở anh ta (Eden, 2003). Hiệu ứng Pygmalion phần nào đó giống như dự 
đoán tự thành, trong đó việc tin vào năng lực cao sẽ dần làm cho cá nhân đó có cái tôi 
hiệu quả hơn và thực hiện công việc tốt hơn. Hiệu ứng Galatea diễn ra khi người lao 
động được trực tiếp cho biết là người ta kỳ vọng cao ở anh ta. Trong một nghiên cứu, 
các thủy thủ được làm cho tin rằng họ sẽ không bị say sóng và trong thực tế, điều đó 
đã trở thành sự thật (Eden, 2003). Cái tôi hiệu quả cũng có liên quan đến các yếu tố 
nhân cách bao gồm trí năng tổng quát và sự ổn định về cảm xúc của con người. Một 
số người sinh ra có thiên hướng tự tin và trí thông minh di truyền cao hơn. Về mặt 
tự nhiên, việc có các đặc điểm này làm cho cái tôi hiệu quả hơn. 

Trong một nghiên cứu, các chiêu đãi viên hàng không, những người có mức 
độ kiểm soát môi trường làm việc của mình thấp, được trải qua một cuộc tập huấn 
ngắn về giải quyết vấn đề (Ayres & Malouff, 2007). Kết quả cho thấy, cái tôi hiệu quả 
tăng và tác động tích cực đến mức độ hài lòng với công việc, hài lòng với cuộc sống 
và cảm giác về bản thân. Liệu có thể khái quát hóa các kết quả nghiên cứu này hay 
không là điều vẫn chưa được khẳng định, nhưng kết quả nghiên cứu đó cho thấy 
người sử dụng lao động có thể ảnh hưởng tới cảm giác khỏe mạnh của nhân viên. 

2   Hiệu ứng Pygmalion hay còn gọi là hiệu ứng Rosenthal xảy ra khi kỳ vọng cao hơn được đặt lên đối 
tượng tác động thì con người (trẻ em, học sinh hoặc nhân viên) lại thực hiện nhiệm vụ, công việc tốt hơn. 
Hiệu ứng được gọi là Pygmalon – tên nhà điêu khắc trong thần thoại Hy Lạp. 
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Tuy nhiên, cảm giác cái tôi hiệu quả hơn cũng có thể trở thành ảo tưởng vì nó không 
liên quan đến bất cứ sự kiểm soát thực tế nào của người lao động. 

Tuổi và động cơ làm việc

Mối quan hệ giữa tuổi vào động cơ là mối quan hệ phức tạp, phụ thuộc rất 
nhiều vào khái niệm tuổi tác. Kooij, De Lange, Jansen và Dikkers (2008) có một điểm 
luận rất kỹ càng các tài liệu đã công bố trong đó họ bàn luận 5 khái niệm về tuổi khác 
nhau và các kết luận liên quan. 

Đầu tiên, tuổi đời có tương quan nghịch với động cơ làm việc. Người lao động 
nhiều tuổi hơn thường coi làm việc như một gánh nặng, người sử dụng lao động 
cũng có xu hướng ít đầu tư vào đào tạo và phát triển cho những nhân viên này. 
Những người lao động nhiều tuổi cũng có khi được khuyến khích về mặt tài chính 
để họ nghỉ việc. 

Thứ hai, các tài liệu cung cấp một khái niệm về tuổi dựa trên chức năng. Cách 
khái niệm hóa về tuổi này nói đến sự thay đổi năng lực của những người trải qua 
những biến đổi khác nhau về mặt sinh học và tâm lý. Kanfer và Ackermann (trong 
Kooij et al. 2008) phân biệt “trí tuệ lỏng”  (fluid intelligence) – được sử dụng trong trí 
nhớ làm việc và tốc độ tương tác, sẽ giảm theo thời gian – với năng lực “trí tuệ kết 
tinh” – bao gồm các kiến thức chung và năng lực hiểu lời nói, sẽ tăng theo thời gian. 
Như vậy, có một sự thỏa hiệp được diễn ra giữa 2 thành tố nói trên trong quá trình 
lão hóa về mặt tâm lý. Già về mặt sinh học có phần tác động xấu đến động cơ của 
người lao động vì nó làm con người phải nỗ lực nhiều hơn mới duy trì được việc 
thực hiện công việc. Thực tế này làm cho việc kết luận chính xác về ảnh hưởng của 
sự già nua đối với động cơ trở nên khó khăn. 

 Thứ ba, già về mặt chủ quan – dựa trên tri giác bản thân của cá nhân – có tác 
động tiêu cực đối với động cơ làm việc. Những người lao động tự coi mình là “già” 
thường dễ tham gia vào các công việc như đào tạo và cố vấn. Điều này có lẽ do việc 
tăng sức ép nghỉ hưu, ít có khả năng được thăng tiến, hành vi thực hiện công việc 
được đánh giá nghiêm ngặt hoặc được giao cho cơ hội đào tạo và nâng cao. 

Thứ tư, hiệu ứng của tuổi già về mặt tổ chức theo thâm niên làm việc. Ví dụ 
thâm niên có liên quan đến những đóng góp lớn hơn nhưng lại không chắc được 
thăng tiến dễ dàng hơn. Còn cần phải có thêm các nghiên cứu về lĩnh vực này.

Thứ năm, các tài liệu cũng nói đến những giai đoạn trong cuộc đời như một 
chỉ số về tuổi tác. Chu trình sống quan tâm đến các giai đoạn như thanh niên, trung 
niên, cao tuổi. Chu trình sống trong một số trường hợp được quy định bởi vị thế 

trong gia đình. Không có các chứng cứ khoa học mạnh mẽ ủng hộ quan điểm cho 
rằng khái niệm hóa về tuổi theo cách này có ưu thế hơn theo các cách khác.  

Các khái niệm hóa về tuổi khác nhau đều có lôgic riêng. Vì vậy có rất nhiều 
mối quan hệ nhân quả có thể xảy ra giữa tuổi và động cơ. Tuy nhiên, có ít chứng cứ 
khoa học về tác động đáng kể cũng như sức mạnh và phạm vi của các mối quan hệ 
nhân quả này. Các nghiên cứu được điểm luận bởi Kooij et al. (2008) có xu hướng 
coi tuổi tác có tương quan nghịch đối với động cơ, trừ một vài kết quả nhiên cứu đa 
nghĩa, mơ hồ. Cũng chưa có chứng cứ ủng hộ về mối tương quan thuận giữa tuổi và 
động cơ làm việc. 

6. tHUyết XÁc đỊnH mỤc tiêU

Thuyết về động cơ này đã chứng tỏ nó thu hút được sự quan tâm lớn nhất của 
các nhà tâm lý học tổ chức. Ý tưởng căn bản của nó là ở chỗ việc đặt ra hay xác định 
mục tiêu bên trong và mong muốn đạt được các mục tiêu là yếu tố thúc đẩy người 
lao động. Các mục tiêu có thể rất cụ thể như cố gắng được tăng lương hoặc các mục 
tiêu chung, lâu dài hơn như mục tiêu nghề nghiệp (Locke & Latham, 1990). Các lý 
thuyết về cái tôi hiệu quả và xác định mục tiêu không cạnh tranh với nhau mà bổ 
sung cho nhau. Ví dụ, xác định các mục tiêu cụ thể và khó khăn có thể tạo nên sự tự 
tin ở người lao động, sau đó anh ta sẽ trải nghiệm cái tôi hiệu quả ở mức độ cao hơn 
khi thực hiện mục tiêu đó. Khi người lao động đặt các mục tiêu cá nhân cao hơn, họ 
sẽ thực sự thực hiện nó ở mức độ cao hơn (Locke & Latham, 2002).   

Với động cơ, cả thành tố trí tuệ và ý chí đều có ý nghĩa. Những người hình 
thành các mục tiêu và chiến lược cụ thể để đạt được mục tiêu thường thực hiện 
tốt hơn so với những người không rõ ràng và không có chiến lược (Diefendorff & 
Lord, 2003). Nói gắn gọn, chúng ta là những người có định hướng mục tiêu trong 
cuộc sống và những mục tiêu này phản ánh các giá trị và cảm xúc rộng lớn hơn của 
chúng ta (Diefendorff & Gosserand, 2003). Mục tiêu và ý định chính là các lực đẩy 
mang tính chất động cơ trong sự tồn tại của con người (Carver & Scheier, 1998). 
Thuyết xác định mục tiêu bao gồm sự kiểm soát các phản hồi, trong đó người lao 
động so sánh hành vi của mình với các tiêu chuẩn đã được xác định bởi tổ chức/
công ty hay bởi chính ý định bên trong của anh ta. Phản hồi đóng vai trò duy trì 
động cơ nhằm đạt được mục tiêu (Klein, 1989). Về mặt cơ bản, cá nhân phải chấp 
nhận mục tiêu và tin rằng có thể hoàn thành các công việc cần thiết để đạt được 
mục tiêu đó. Tóm lại, mục tiêu có thể được giao phó hoặc là hệ quả của ý chí cá 
nhân, nhưng để mang tính chất thúc đẩy, nó phải được người lao động đón nhận 
và thấy khả thi. 



Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi Chương 3: CÁC LÝ THUYẾT VỀ ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC 8180

Không phải ai cũng tập trung như nhau vào các mục tiêu và phản hồi, nhưng 
những người tập trung vào bản thân thường sử dụng phản hồi để so sánh khoảng 
cách giữa tiêu chuẩn và kết quả thực hiện công việc của mình. Chúng ta đều đã 
gặp những sinh viên muốn biết “chính xác” xem họ phải làm những gì để đạt được 
điểm cao và vì vậy họ thường xuyên muốn có sự phản hồi về việc học tập của mình. 
Những sinh viên tập trung vào bản thân mình theo cách như vậy cũng thường hành 
động để giảm khoảng cách giữa chất lượng thực hiện công việc của họ và tiêu chuẩn 
thành đạt đã xác định. Để đạt điểm 9, 10 sinh viên cũng được thúc đẩy bởi ý định và 
hệ giá trị của mình, ví dụ như điểm cao sẽ có lợi cho con đường học hành hay nghề 
nghiệp của mình sau này. 

Tất nhiên, ý định tốt nhất cũng có thể không mang lại kết quả mong muốn. 
Có thể người lao động chưa có đủ năng lực cần thiết để trở thành người lập trình 
máy tính hoặc làm tốt lĩnh vực đã chọn khác. Nếu mục tiêu không đạt được thì như 
nghiên cứu của Carver và Scheier (1998) đã cho thấy, người ta sẽ trải qua một quá 
trình thoát ra khỏi mục tiêu đó. Con người có khả năng tự điều chỉnh. Tự điều chỉnh 
đòi hỏi phải có hiện thực về những gì có thể đạt được, nếu không thì cần điều chỉnh 
mục tiêu. Động cơ lý giải sự kiên trì hướng tới mục tiêu cũng như sự thích nghi với 
các phản hồi và điều chỉnh mục tiêu. Cần có phản hồi để động cơ tiếp tục tồn tại và 
để con người thoát ra khỏi mục tiêu khi nó không còn là một mục tiêu thực tế nữa. 

Sự nỗ lực của người lao động hướng tới mục tiêu của tổ chức và kết quả làm 
việc là chức năng trực tiếp của việc xác định mục tiêu. Để cải thiện kết quả làm việc 
cần phải tính đến nhiều biến số khác nhau (Locke, 2000). Các tổ chức có thể đặt ra 
bất cứ mục tiêu nào, nhưng điều đó sẽ chẳng có sức mạnh thúc đẩy bao nhiêu cho 
đến chừng nào người lao động chấp nhận mục tiêu đó là chính đáng và khả thi. Vì 
việc thực hiện hành vi làm việc là hành vi mang tính cá nhân, cho nên chỉ có mục 
tiêu được chấp nhận về mặt cá nhân thì mới có sức mạnh thúc đẩy. Thứ hai, phản hồi 
phải được gắn vào quá trình cụ thể hướng tới mục tiêu. Nói một cách chung chung 
với nhân viên “anh đang làm tốt đấy” chẳng giúp ích bao nhiêu nếu nó không tham 
chiếu vào kết quả làm việc liên quan tới mục tiêu cụ thể. Thứ ba, Locke lập luận rằng 
mục tiêu càng khó khăn thì động cơ càng mạnh mẽ. Phát hiện này có lẽ liên quan đến 
lý thuyết về cái tôi hiệu quả, theo đó việc đặt ra các mục tiêu khó khăn truyền tải sự 
tự tin trong năng lực của người lao động. Ngoài ra, các mục tiêu khó khăn và cụ thể 
tốt hơn các mục tiêu lờ mờ, không rõ ràng. Người lao động sẽ không bị thúc đẩy bởi 
các đề nghị chung chung như “năm tới chúng ta cần nâng cao chất lượng xe hơi của 
mình”. Nhưng các mục tiêu cụ thể như “nâng cao số km chạy được trên một lít xăng 
của chiếc xe” thì có thể tạo động cơ. Cuối cùng, nếu người lao động được cùng tham 
gia xác định mục tiêu thì kết quả thực hiện sẽ cao hơn so với khi mục tiêu đó do chỉ 

do lãnh đạo đặt ra. Điều này, một lần nữa, chỉ ra tầm quan trọng của lý thuyết đặc 
điểm công việc, nhu cầu tự chủ và nhu cầu tham gia vào những việc liên quan đến 
mình của người lao động. 

Thuyết xác định mục tiêu đã được nhiều công trình nghiên cứu chứng minh  
(Locke và Latham, 1990; Doerr, Mitchell, Klastorin & Brown, 1996). Trong một phân 
tích tổng hợp người ta thấy rằng cam kết với xác định mục tiêu có tương quan thuận 
với kết quả thực hiện công việc (Klein, Wesson, Hollenbeck & Alge, 1999). Tuy nhiên, 
một số vấn đề cũng được ghi nhận. Hầu hết các nghiên cứu về xác định mục tiêu đều 
tập trung vào một mục tiêu đơn lẻ, còn với các công việc khó khăn, phức tạp, đa mục 
tiêu thì việc xác định mục tiêu lại có tương quan nghịch với kết quả thực hiện công 
việc (Yearta, Maitlis & Briner, 1995). Một số tác giả khác (Ambrose & Kulik, 1999) lưu 
ý rằng sự tập trung cao vào mục tiêu đôi khi sẽ làm người lao động bỏ qua các khía 
cạnh quan trọng khác của công việc và đôi khi cũng có sự xung đột giữa các mục tiêu 
trong tổ chức. Trong trường hợp đó, mục tiêu này có thể cản trở việc đạt được mục 
tiêu quan trọng khác của tổ chức. Thêm vào đó, việc đặt ra các mục tiêu khó khăn có 
thể làm nảy sinh stress – yếu tố cản trở hành vi thực hiện mục tiêu. Những thực tế 
vừa nêu gợi ý rằng động cơ xác định mục tiêu được áp dụng tốt nhất trong trường 
hợp có các mục tiêu đơn lẻ và việc thực hiện nó được diễn ra trong môi trường lao 
động không có stress. 

7. cÁc LÝ tHUyết Về động cơ bổ SUng cHo nHaU

  Mặc dù có nhiều điểm khác nhau hay tương tự đan xen, các lý thuyết trình 
bày trên đây không loại trừ lẫn nhau mà mang tính chất trùng khớp và bổ sung cho 
nhau. Rộng nhất có lẽ là thuyết kỳ vọng bởi nó bắt đầu với các nỗ lực cá nhân và kết 
thúc với sự hài lòng của người lao động về các mục tiêu cá nhân. Ở mỗi phần của lý 
thuyết này lại có các khái niệm bổ sung. Ví dụ, thuyết kỳ vọng quan niệm rằng nỗ 
lực cá nhân mạnh mẽ sẽ dẫn đến kết quả thực hiện công việc cao hơn. Đến lượt mình, 
kết quả thực hiện công việc lại không chỉ phụ thuộc vào tính khách quan và phù hợp 
của hệ thống đánh giá kết quả lao động mà còn phụ thuộc cả vào năng lực của người 
lao động. Nếu kết quả làm việc không được đo lường chính xác, mà lại phụ thuộc sự 
ưu ái hay hay thiên lệch của người quản lý thì mối liên hệ thứ nhất trong thuyết kỳ 
vọng sẽ bị phá vỡ. Tương tự, nếu người lao động không có các kỹ năng cần thiết thì 
ngay cả khi có nỗ lực lớn hơn cũng không thể tạo ra kết quả mong muốn. 

Giả định rằng các tiêu chí vừa nêu được đáp ứng thì “kết quả làm việc và phần 
thưởng” sẽ có liên kết mạnh mẽ. Ví dụ, nếu thâm niên cao có tầm quan trọng hơn 
theo đánh giá của cấp trên và nếu việc thực hiện nhiệm vụ không tự động dẫn đến 
phần thưởng của tổ chức thì một lần nữa mối liên hệ về mặt động cơ lại bị phá vỡ. 
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Tương tự, nếu người quản lý có một số nhân viên “ruột” (được ưu ái) thì những 
người khác sẽ tụt lại sau về mặt thăng tiến dù họ có làm việc thế nào đi chăng nữa. 

Lý thuyết về đánh giá nhận thức đặt ra một lưu ý thận trọng khi cho rằng các 
phần thưởng bên ngoài có thể làm giảm động cơ bên trong. Tuy nhiên, dù có vẻ hấp 
dẫn về mặt trực giác, lý thuyết này không thể áp dụng được trong mọi trường hợp 
bởi vì người lao động còn làm việc để được thừa nhận và cải thiện cuộc sống của họ 
nữa. Ngoài ra, liệu hệ thống thưởng có dẫn đến sự thỏa mãn các mục tiêu cá nhân hay 
không còn phụ thuộc và nhu cầu và đặc điểm nhân cách cá nhân. Liệu người nhân 
viên đó chỉ cố gắng đáp ứng nhu cầu về mặt kinh tế và vì thế tăng lương và sự ổn 
định công việc chính là mục tiêu cá nhân anh ta. Hay công việc với người đó còn được 
coi là sự thỏa mãn nhu cầu bậc cao về tự chủ, tự phát triển và vì thế sự giúp đỡ, tạo 
điều kiện của tổ chức để anh ta đạt được mục tiêu của mình sẽ có ý nghĩa không nhỏ. 

Còn nhiều yếu tố khác cần phải xem xét vì động cơ của con người rất khác 
nhau và phức tạp. Tuy nhiên, tất cả các khái niệm nêu trong những lý thuyết về 
động cơ chỉ vẽ lên một phần của bức tranh. Nếu thuyết của McClelland bao gồm 
các khác biệt cá nhân về động cơ thành đạt xứng đáng được ca ngợi thì có nghĩa là 
những người có động cơ thành đạt cao không bị các đánh giá hay hệ thống thưởng 
tác động, thúc đẩy. Những người này được thúc đẩy từ bên trong, họ có tầm nhìn và 
mong muốn đóng góp, tìm kiếm một chỗ làm việc thích hợp để thực hiện công việc 
của đời mình. Nếu thế thì thuyết kỳ vọng ít có ứng dụng đối với những cá nhân này. 

Sự đóng góp của thuyết củng cố là nó thừa nhận mối liên hệ giữa việc thực hiện 
công việc và phần thưởng của tổ chức. Điều này đúng với một số cá nhân. Xét từ góc 
độ của thuyết củng cố, người lao động phải nhận thức mối liên hệ rõ ràng giữa việc 
thực hiện công việc của mình và phần thưởng sau đó. Nếu điều này xảy ra, người lao 
động sẽ được khích lệ để tiếp tục làm việc với kết quả cao. Tuy nhiên, thuyết củng cố 
lại nói rất ít về động cơ bên trong hoặc các nhu cầu bậc cao. 

Các lý thuyết về công bằng trong tổ chức cũng đóng một vai trò nhất định. 
Theo các thuyết này thì người lao động sẽ so sánh phần bù đắp cho lao động của họ 
với những người khác trong điều kiện tương tự để xác định sự công bằng trong chi 
trả thù lao. Tương tự, từ quan điểm công bằng tương tác, tất cả người lao động đều 
quan tâm tới việc được đối xử tôn trọng, có nhân phẩm và sự công bằng nói chung 
trong hệ thống có ý nghĩa thúc đẩy đối nhân viên. 

Cuối cùng, điều quan trọng là cần phải nhớ các lý thuyết về động cơ được bàn 
luận trong chương này đều được phát triển ở Mỹ và Tây Âu (ở một mức độ nhỏ hơn) 
(Hofstede, 1980). Liệu các lý thuyết này có hiệu lực trong các các môi trường văn 
hóa khác hay không vẫn còn cần phải xác định qua các nghiên cứu trong tương lai 

(Adler, 2002). Các xã hội theo xu hướng cộng đồng có thể cung cấp các dạng động 
cơ khác nhau so với các xã hội theo xu hướng cá nhân. Nhiều xã hội trên thế giới còn 
sống trong sự nghèo khổ và nhiều người phải vật lộn hàng ngày để sinh tồn. Trong 
trường hợp này, các mối quan tâm hay nhu cầu bậc cao như tự thực hiện ít được coi 
trọng. Một số nước khác lại được thúc đẩy chủ yếu bởi nhu cầu an toàn hoặc ổn định, 
đặc biệt những nơi vừa trải qua chiến tranh, xung đột; ở những quốc gia khác, mong 
muốn cải thiện quan hệ và cấu trúc xã hội lại được ưu tiên hơn. Nhu cầu thành đạt – 
với tư cách một sản phẩm của các xã hội tư bản hiện đại – như đã được McClelland 
nói rõ, có lẽ áp dụng tốt nhất cho xã hội Mỹ và Tây Âu. 

Ngoài ra chúng ta cũng còn phải nhớ đến hệ quả của quá trình toàn cầu hóa. 
Nhiều nền kinh tế mới nổi cũng có thể nảy sinh các mối quan tâm tương tự như của 
các quốc gia phát triển, nhưng cũng cần hiểu rõ văn hóa truyền thống (Mueller và 
Clarke, 1998). Khi các nền kinh tế trải qua khủng hoảng, những nhu cầu, đòi hỏi sẽ 
tiến lên thang bậc cao hơn hoặc lùi lại. Đôi khi trong những thời điểm thất nghiệp và 
bất ổn tràn lan, đa số người lao động sẽ ở thang bậc nhu cầu thấp nhất. 

Châu Âu và một vài nơi khác có truyền thống quan tâm đến những người dễ 
bị tổn thương và người ta kỳ vọng rằng phần thưởng không chỉ thể hiện kết quả làm 
việc cá nhân mà còn phản ánh cả nhu cầu cá nhân nữa. Điều này đúng ở các quốc gia 
có truyền thống dân chủ xã hội và cả ở các nước Đông Âu xã hội chủ nghĩa trước đây. 
Dù có các khác biệt văn hóa rõ ràng nhưng sự tồn tại của con người có rất nhiều điểm 
chung. Thực tế đó nhấn mạnh một điều rằng chúng ta không nên giả định rằng các lý 
thuyết về động cơ vừa được trình bày trên đây không thể ứng dụng trong các nền văn 
hóa khác ngoài Mỹ và Tây Âu. Ví dụ, người lao động ở tất cả các quốc gia có lẽ đều 
mong muốn được đối xử công bằng, được làm những công việc thú vị và đa dạng. 
Các yếu tố động cơ bên trong cũng có thể thấy ở tất cả các quốc gia và nền văn hóa. 

8. Văn HÓa tÁc động đến động cơ

 Văn hóa thể hiện các giá trị khác nhau và trình độ phát triển khác nhau. Một 
số nền văn hóa phải vật lộn với các nhu cầu cơ bản, một số khác lại được bảo đảm 
tương đối về mặt vật chất và vì vậy người lao động được thúc đẩy bởi các yếu tố 
khác. Theo thuyết nhu cầu của Maslow, những người đang phải làm việc để đáp ứng 
các nhu cầu cơ bản thì khó có thể xử lý các nhu cầu ở bậc cao hơn. Sự tìm kiếm hàng 
ngày của họ là sao cho có đủ tiền để lo ăn cho bản thân và gia đình. Như thế, các nhu 
cầu bậc cao chỉ trở thành có thể và được đáp ứng ở những quốc gia đã giải quyết 
xong các nhu cầu sinh học và an toàn. Có vẻ như tấm bản đồ về nhu cầu an toàn đang 
thay đổi liên tục vì các cuộc khủng hoảng kinh tế của thế kỷ XXI đã cho thấy ngay cả 
các nước phát triển cũng chưa chắc đã có ổn định về mặt kinh tế. 
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Xem xét sự phân chia giữa đặc điểm bên trong và bên ngoài của công việc, các 
tác giả của một nghiên cứu xuyên văn hóa có tầm cỡ (Huang & De Vliert, 2003) đã 
phát hiện ra rằng trong tổng số 49 quốc gia, các đặc điểm bên ngoài của công việc có 
tương quan thuận một cách nhất quán đối với sự hài lòng trong công việc. Các yếu 
tố bên ngoài bao gồm lương cạnh tranh và điều kiện làm việc tốt. Ở các nước thịnh 
vượng hơn, các yếu tố bên trong như cơ hội được phát triển và thừa nhận cũng đóng 
một vai trò quan trọng. Các quốc gia giàu có này cung cấp đủ sự ổn định, an toàn về 
mặt kinh tế cho phép nền văn hóa phát triển theo xu hướng cá nhân và có sự bình 
đẳng lớn hơn, khoảng cách quyền lực nhỏ hơn trong các tổ chức kinh tế. Giả định 
nằm ở chỗ việc sống trong các quốc gia giàu có hơn cho phép người lao động có sự 
ổn định, an toàn về mặt kinh tế và có đủ tự do tập trung vào các khía cạnh bên trong 
của công việc. Văn hóa chính trị nhấn mạnh tính cá nhân và các giá trị dân chủ cũng 
có thể khuyến khích người lao động tìm kiếm các yếu tố bên trong để có sự hài lòng 
với công việc. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay nhắc nhở chúng ta rằng 
sự bấp bênh và bất an về việc làm có thể tác động tới người lao động ở khắp mọi nơi 
trên thế giới. 

9.  ÁP dỤng cÁc LÝ tHUyết Về động cơ đối Với ngưỜi Lao động 
nHư tHế nào?

 Nếu nền kinh tế là một hệ thống hoàn toàn mang tính chất cưỡng bức, ép 
buộc thì người ta không bàn tới động cơ làm việc. Còn trong các hệ thống kinh tế 
khác thì chắc chắn động cơ của người lao động phải là vấn đề đáng quan tâm. Một 
số lý thuyết có các thành tố mang tính chất lôi kéo như thuyết củng cố có thể bị phê 
phán về quan điểm đạo đức. Những đóng góp tốt nhất xuất phát từ các lý thuyết đã 
soi sáng, làm rõ các điều kiện làm việc giúp người lao động đạt được sự công bằng 
trong phân chia thành quả lao động và được tôn trọng nhân phẩm, được tham gia 
vào các quá trình ra quyết định quan trọng và không bị thao túng. Nhưng chúng ta 
chưa được sống trong một xã hội lý tưởng như vậy. Tuy nhiên, các lý thuyết trình 
bày trong chương này đã tạo ra các chương trình ứng dụng với những thành công 
khác nhau ở nơi làm việc.   

9.1. nâng cao chất lượng nơi làm việc

Trong mục 2.5 chương này, chúng ta đã bàn luận về thuyết đặc điểm công việc 
của Hackman và Oldham (1980), trong đó các tác giả mô tả 5 chiều cạnh quan trọng 
đối với động cơ của người lao động. Một số ví dụ về kiểu loại công việc có 5 đặc điểm 
đó ở mức độ cao hay thấy có thể giúp ta áp dụng lý thuyết này vào nơi làm việc.  

Các chiều cạnh đó bao gồm sự đa dạng về kỹ năng giúp người làm việc sử dụng một 
số kỹ năng và năng lực làm việc của mình. Một công việc đòi hỏi sự đa dạng về kỹ 
năng ở mức độ cao là thiết kế phần mềm. Đây là công việc liên tục đòi hỏi phải đáp 
ứng các thách thức và thay đổi nhanh chóng trong ngành công nghiệp truyền thông. 
Một công việc đòi hỏi sự đa dạng về kỹ năng ở mức độ thấp là công nhân vệ sinh, 
những người thực hiện công việc đều đặn, cố định mỗi ngày. Thứ hai, thuyết đặc 
điểm công việc lập luận về tầm quan trọng của sự đồng nhất với công việc – mức độ 
mà công việc có thể tạo ra các sản phẩm mang dấu ấn của người lao động, công việc 
mà người lao động có thể đồng nhất mình. Nếu một tác giả ghi tên mình lên một 
cuốn sách thì người đó đang làm một công việc có sự đồng nhất cao; còn nếu một 
người thợ làm nghề lắp ráp chỉ thực hiện một thành tố nhỏ trong dây chuyền sản 
xuất có mức độ đồng nhất với công việc ở mức độ thấp. Ý nghĩa của công việc là tầm 
quan trọng của nó đối với cộng đồng hay xã hội. Công việc đó có tác động tới những 
người khác ra sao, cuộc sống của họ bị tác động trực tiếp bởi kết quả làm việc của 
bạn như thế nào? Một bác sĩ phẫu thuật thực hiện các cuộc phẫu thuật phức tạp để 
cứu người và vì vậy công việc của anh ta có ý nghĩa cao. Ngược lại, có thể đào tạo và 
thay thế dễ dàng những người làm phục vụ trong ngành ăn uống. Tự chủ là mức độ 
người lao động có đủ tự do để thực hiện công việc theo cách thức mà anh ta cho là 
tốt nhất. Công việc đó cho phép anh ta độc lập tương đối tới mức nào trong khuôn 
khổ ở nơi làm việc? Một công việc có mức độ tự chủ cao là công việc người lao động 
có thể lập kế hoạch, chương trình làm việc và quyết định quy trình tốt nhất cần phải 
thực hiện để đạt mục tiêu. Các nhà nghiên cứu khoa học có mức độ tự chủ cao – điều 
được cho là quan trọng cho quá trình sáng tạo. Ngược lại, người bán hàng tận nhà 
phải tuân theo kịch bản cố định nên ít tự chủ hơn. Cuối cùng phản hồi là yếu tố cốt 
yếu trong thuyết đặc điểm công việc. Công việc đó cung cấp phản hồi rõ ràng và kịp 
thời về kết quả làm việc tới mức nào để người lao động có thể điều đưa ra các điều 
chỉnh cần thiết? Một công việc có phản hồi ở mức độ cao là bán hàng – được trao một 
mục tiêu cụ thể và sau đó nhận được phản hồi tức thì từ người giám sát hay đào tạo. 
Ngược lại, công việc có mức độ phản hồi thấp là công việc trong đó người quản lý 
đưa ra các bình luận chung chung, đa nghĩa về kết quả làm việc nói chung vào dịp 
tổng kết cuối năm. 

Năm chiều cạnh cơ bản trên đây sẽ tạo ra các trạng thái tâm lý quan trọng ở 
người lao động. Sự đa dạng về kỹ năng, đồng nhất với công việc và ý nghĩa của công 
việc giúp người lao động cảm thấy những gì mình làm có ý nghĩa, có giá trị. Sự tự 
chủ ở nơi làm việc tạo ra ý thức trách nhiệm đối với kết quả làm việc bao gồm cả chất 
lượng sản phẩm. Cuối cùng, quá trình phản hồi tạo ra các hiểu biết về kết quả của 
hoạt động làm việc. Thuyết đặc điểm công việc đề xuất rằng đến lượt mình các trạng 
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thái tâm lý quan trọng sẽ tạo ra các kết quả làm việc có động cơ. Đó là động cơ bên 
trong cao, chất lượng công việc cao và sự hài lòng cao, vắng mặt ở nơi làm việc và tốc 
độ thay thế công nhân thấp. Dường như thuyết đặc điểm công việc dự báo một tình 
huống cả hai cùng được (win-win situation) vì người lao động hài lòng hơn và công 
ty thì có kết quả và chất lượng sản phẩm tốt hơn. Mối quan hệ giữa 5 thành tố cơ bản 
và kết quả làm việc của cá nhân – ở một mức độ nào đó – được biến đổi bởi cường 
độ của nhu cầu phát triển, nhu cầu được tôn trọng và tự thực hiện ở người lao động. 

Nâng cao chất lượng nơi làm việc – hay còn gọi là làm phong phú nơi làm việc – 
liên quan đến việc cải thiện các chiều cạnh mà lý thuyết đặc điểm công việc đã xác 
định. Các nỗ lực thiết kế lại công việc đã được ứng dụng trong nhiều môi trường 
khác nhau bao gồm cả lĩnh vực y học (Pedersen & Antoon, 1997) và ngay cả trong 
việc cải thiện giảng dạy các khóa tâm lý học (Bloom, Yorges & Ruhl, 2000). Trong 
trường hợp giảng dạy, sự đa dạng kỹ năng được cải thiện qua việc đòi hỏi sinh viên 
phải thực hiện nhiều hoạt động khác nhau bao gồm cả các bài luận viết và trình bày 
miệng. Bloom và đồng sự đã chứng minh rằng có tới 4 trong 5 chiều cạnh của đặc 
điểm công việc có liên quan đến động cơ của người học, sự hài lòng với khóa học 
và kết quả học tập. Sinh viên – giống như người lao động trong các lĩnh vực khác – 
không cảm thấy buồn chán và mong muốn có các nhiệm vụ học tập có ý nghĩa. Nói 
tới làm phong phú nơi làm việc là nói tới khả năng người làm việc trải nghiệm cả  
5 chiều cạnh cơ bản vừa bàn luận. 

Môi trường làm việc phong phú như vậy sẽ cho phép người lao động hoàn 
thành các phần việc có ý nghĩa với sự tự chủ và trách nhiệm cao hơn, cung cấp các 
phản hồi như một phần quan trọng của quá trình làm việc (Hackman & Oldham, 
1980). Lý thuyết này ban đầu được xây dựng dựa trên thuyết hai yếu tố của Herzberg 
vốn nhấn mạnh tầm quan trọng của các yếu tố bên trong đối với sự hài lòng và động 
cơ làm việc. Nhiệm vụ cơ bản của người quản lý là đánh giá nhiệm vụ làm việc theo 
5 chiều cạnh và thay đổi những điều cần thiết để khắc phục sự nhàm chán mà nhiều 
người lao động phải trải qua khi làm các công việc lắp ráp trên dây chuyền. Ví dụ 
trong một nghiên cứu, ban quản lý của một ngân hàng đã chuyển các nhiệm vụ hạn 
chế và chuyên môn hóa cao sang những nhiệm vụ cho phép nhân viên ngân hàng trở 
thành những chuyên gia về thương mại – tài chính được đào tạo rộng hơn. Những 
người này sau đó được trao nhiệm cho trách nhiệm và sự tự chủ cao hơn trong thiết 
lập và duy trì quan hệ với khách hàng. Ngoài ra, ngân hàng cũng tìm cách để đào 
tạo nhân viên trong tất cả các khía cạnh kinh doanh. Các nhân viên ngân hàng trở 
thành người tư vấn cho khách hàng về tất cả các khía cạnh kinh doanh và chính môi 
trường làm việc phong phú này lại tạo ra năng suất và sự hài lòng cao hơn (Griffin, 
1991; Cotton, 1993).

Một cách khác để làm phong phú nơi làm việc và vượt qua sự nhàm chán là 
luân chuyển các công việc trong công ty. Nói cách khác là cho phép người lao động 
chuyển từ công việc này sang công việc khác một cách định kỳ. Cách làm này có thể 
đa dạng hóa các hoạt động của người lao động trong khi tăng ý nghĩa của công việc 
bởi vì người lao động hiểu rõ hơn phần đóng góp của mình trong toàn bộ sản phẩm. 
Đồng thời luân chuyển công việc cũng mang lại lợi ích rõ ràng cho công ty vì công 
nhân có nhiều kỹ năng hơn, ban quản lý có nhiều linh hoạt hơn trong phân công 
nhiệm vụ làm việc. Tất nhiên đào tạo nghề một cách xuyên suốt cho những người 
lao động này sẽ mất thời gian và nguồn lực, tuy nhiên về mặt dài hạn, điều đó làm 
lợi cho cả người lao động và người sử dụng lao động (Ortega, 2001).

Trong những năm gần đây những người sử dụng lao động đã linh hoạt hơn 
trong việc lập kế hoạch, sắp thời gian làm việc. Mỗi người có khoảng thời gian hiệu 
quả nhất trong ngày. Một số người dậy sớm và hoàn thành công việc sớm trong khi 
những người thức khuya lại hoạt động tốt hơn vào buổi chiều hoặc ban đêm. Thời 
gian linh hoạt cũng là một hình thức làm phong phú nơi làm việc vì nó cho phép 
người lao động tự chủ về thời gian làm việc. Ở Mỹ, điều này đã trở thành phổ biến 
và gần 43% người lao động có sự linh hoạt trong thời gian bắt đầu và kết thúc công 
việc (Manpower Argus, 2000). Thời gian linh hoạt có các hệ quả tích cực đối với năng 
suất, giảm thời gian vắng mặt và tăng mức độ hài lòng nói chung của người lao động 
(Huff, Wright & Neuman, 1999; Dalton & Mesch, 1990).

Cùng với sự linh hoạt về thời gian, người sử dụng lao động cũng thấy có ích 
khi dùng hình thức làm việc từ xa trong một số lĩnh vực. Một số người lao động, 
đặc biệt trong các nghề sử dụng máy tính có thể làm việc tại nhà. Cho phép làm việc 
tại nhà có thể mang lại nhiều lợi ích cho người lao động theo nhiều cách. Làm việc 
trong một bầu không khí thoải mái, ít căng thẳng cho phép họ tập trung các nỗ lực, 
cảm thấy tự chủ. Hiện nay nhiều công ty đã cho phép người lao động có sự linh hoạt 
trong sắp xếp công việc của mình (Kurkland & Bailey, 1999; Huws, 1999). Tất nhiên, 
không phải công việc nào cũng có thể thực hiện được ở nhà, ví dụ như lắp ráp ô 
tô chẳng hạn. Tuy nhiên, trong một nền kinh tế hướng tới dịch vụ hoặc có tỷ trọng 
ngành dịch vụ ngày càng tăng thì nhiều nhiệm vụ hoặc công việc chuyên môn liên 
quan tới thông tin có thể làm từ nhà. Những người làm nghề viết văn, báo chí hay 
các nhà khoa học làm các công việc phân tích dựa trên máy tính có thể làm việc hiệu 
quả từ văn phòng - nhà. Tuy nhiên, không nên bỏ qua sự trở lại của các công việc linh 
hoạt/ngắn hạn và công việc tự làm tạm thời giống như thị trường lao động ở châu 
Âu và Bắc Mỹ trong thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Sự hồi sinh của hình thức làm việc 
“linh hoạt” kiểu này được tạo ra bởi cuộc cạnh tranh để bảo vệ chủ nghĩa tự do mới 
(neo-liberalism), làm xói mòn sự thực hiện luật pháp và quy định. Chủ nghĩa tự do 
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mới rất ghét các chính sách xã hội cho nên nó chắc chắn sẽ có hệ quả tiêu cực về mặt 
sức khỏe nghề nghiệp (Quinlan, 2009). 

Trong một số trương hợp, việc trao cho phụ nữ thời gian linh hoạt cũng có thể 
tạo ra hệ quả không mong muốn bởi nó duy trì tư tưởng truyền thống rằng chỉ có 
phụ nữ mới phải cân bằng giữa công việc và gia đình (Kirton & Geene, 2005). Việc sử 
dụng các nhóm lao động một cách rộng rãi đã tạo ra nhu cầu chú ý tới sự đa dạng của 
người lao động. Tuy nhiên, nhiều lĩnh vực như khoa học, công nghệ, kỹ sư vẫn còn 
do đàn ông chiếm ưu thế. Có một cách thực hiện cân bằng giới tốt hơn và làm việc 
toàn thời gian cho phụ nữ là cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ tại chỗ (Fassinger, 2008). 

9.2. động cơ và quan hệ đối tác với người lao động

Ngày nay tâm lý học tổ chức đã thừa nhận rằng động cơ cũng là một chức 
năng của quyền lợi liên quan đến người lao động trong công ty. Nhiều chương trình 
chia sẻ lợi ích đã được thiết kế để tăng cảm giác về số phận chung và gợi ý về đồng 
sở hữu. Chia sẻ lợi nhuận thường được dựa trên một số công thức tương tự như 
chia lãi của công ty. Gần đây người ta còn thử cách chia cả những khoản lãi tăng 
thêm từ một mùa kinh doanh đến một giai đoạn kinh doanh mới. Chia sẻ số lãi tăng 
được dựa trên công thức tính toán sự cải thiện về năng suất. Mặc dù chia sẻ khoản 
lãi tăng thường tương quan với năng suất tăng, nhưng cũng có thể khoản lãi tăng 
đó là khoản thưởng ngay cả khi lợi nhuận công ty không tăng (http://www.epf.org, 
10/2000). Để tăng cảm giác đồng sở hữu, một số công ty cũng tạo ra các kế hoạch sở 
hữu cổ phiếu cho người lao động. Cổ phiếu có thể phân phối hoặc mua thấp hơn 
giá thị trường như một khoản lợi nhuận liên quan đến làm việc. Các nghiên cứu chỉ 
ra rằng các kế hoạch như vậy làm tăng mức độ hài lòng với công việc của người lao 
động (Rosen & Quarrey, 1987). Không ngạc nhiên khi thấy các công ty có sự chia 
sẻ lợi nhuận nhìn chung hoạt động tốt hơn những công ty không chia sẻ lợi nhuận 
(D’Art & Turner, 2004).

Người lao động tham gia vào việc ra quyết định là một cách khác để thúc đẩy 
ý thức về số phận chung. Một số công ty sử dụng phương pháp quản lý có sự tham 
gia của nhân viên để đưa ra các quyết định chung của hai bên. Nhiều nghiên cứu 
về mối quan hệ giữa ra quyết định và hành vi làm việc của người lao động đã chỉ ra 
mối tương quan vừa phải giữa 2 biến số này (Miller & Monge, 1986; Wagner, Lean, 
Locke & Schweiger, 1997). Tất nhiên, thành công của việc cùng tham gia phụ thuộc 
và cả năng lực của người quản lý và người lao động; cả hai bên đều phải có các kiến 
thức và lợi ích căn bản. 

Tuy nhiên, nhiều chương trình trong số nêu trên có chứa đựng yếu tố lừa dối 
tạo nên sự mất lòng tin ở người lao động. Ví dụ, không tư vấn với người lao động 

theo tư cách là người tham gia ra quyết định một cách thực sự vì thế nỗ lực bề ngoài 
theo kiểu này có thể bị công nhân cho là một hình thức thao túng, điều khiển người 
lao động. Ở Tây Âu, luật pháp quy định người lao động phải được tham gia vào 
một số quyết định, trong đó hội đồng công nhân – đại diện cho người lao động – là 
thành viên của các ban điều hành công ty (Gilman & Marginson, 2002). Tiếc rằng, 
bằng chứng về sự thành công của hình thức tham gia này của công nhân lại không 
nhất quán. Có lẽ đôi khi đại diện của công nhân bị những người quản lý điều khiển 
và sự tham gia không liên quan đến việc ra quyết định thực sự nên người lao động 
không có mối quan tâm thực sự. 

Các lý thuyết chúng ta đã bàn luận đều khẳng định giá trị của việc người lao 
động tham gia quá trình ra quyết định. Từ quan điểm của thuyết thang bậc nhu cầu 
của Maslow, sự tham gia có thể được sử dụng như đòn bẩy để đạt tới trạng thái tự 
thực hiện (self-actualization). Thuyết hai yếu tố của Herzberg lập luận về tầm quan 
trọng của động cơ bên trong và cho rằng động cơ bên trong sẽ được khuyến khích 
bởi các cơ hội được nhận trách nhiệm và các cơ hội phát triển. Thuyết đặc điểm công 
việc cũng lập luận rằng sự tham gia của người lao động sẽ làm phong phú nơi làm 
việc và làm cho công việc lý thú và mang tính chất thúc đẩy hơn. Được tham gia vào 
quản lý tổ chức có thể làm người lao động cảm thấy thỏa mãn, đáng làm. Thuyết 
công bằng có thể lập luận rằng tổ chức/công ty có sự tham gia của người lao động 
sẽ được nhìn nhận là nơi làm việc công bằng hơn, hợp lý hơn và điều đó có thể làm 
tăng mức độ hài lòng của công nhân khi họ so sánh mình với các công nhân không 
có cơ hội như vậy. Thuyết kỳ vọng có thể dự báo rằng sự tham gia của người lao 
động sẽ làm tăng kỳ vọng và kết quả làm việc. Cái tôi hiệu quả cũng được nâng cao 
thông qua sự tham gia. Truyền tải thái độ “đúng, tôi có thể làm được” sẽ làm tăng 
mức độ tự tin của người lao động và đi cùng với nó là chất lượng làm việc. Sở hữu 
các mục tiêu được coi như yếu tố căn bản của thuyết xác định mục tiêu, sự tham gia 
của người lao động vào việc đặt mục tiêu sẽ tạo ra động cơ cao hơn một cách đáng 
kể. Tóm lại, tất cả các thuyết về động cơ đều ủng hộ sự tham gia của người lao động 
vào tất cả các hình thức can dự thực sự của nhân viên. 



Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi Chương 3: CÁC LÝ THUYẾT VỀ ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC 9190

tÓm tẮt

Tâm lý học tổ chức quan tâm đến động cơ từ những ngày đầu thành lập. Một phần của 
mối quan tâm xuất hiện từ mối quan hệ giả định giữa động cơ và hành vi thực hiện công việc, 
mặc dù hành vi thực hiện mang tính phức tạp hơn. Người lao động cũng quan tâm tới động 
cơ nhưng từ góc độ lợi ích cá nhân và sự hài lòng của bản thân. Động cơ là một khái niệm 
tâm lý học mà chúng ta không thể quan sát trực tiếp được, nhưng có thể suy luận từ hành vi 
làm việc và các hành vi khác. Với tư cách là một khái niệm kiến tạo, nó giúp ta lý giải tại sao 
con người lại dành năng lượng cho hành vi hướng đến mục tiêu và năng lực duy trì các nỗ 
lực trong một thời gian dài. 

Một số lý thuyết động cơ có nền tảng rộng, dựa trên nhân cách, các nhu cầu hoặc giá 
trị. Thuyết thang bậc nhu cầu của Maslow mô tả 5 cấp độ nhu cầu từ duy trì sự tồn tại về mặt 
sinh học cho đến tự thực hiện. Maslow lập luận rằng sự thỏa mãn các nhu cầu là yếu tố căn 
bản đối với trạng thái khỏe mạnh và sức khỏe nói chung của con người. Công việc đáp ứng 
được các nhu cầu cá nhân ở một mức độ nào đó. Những người chủ yếu quan tâm đến sự 
sống còn sẽ hành động ở cấp độ căn bản nhất của động cơ và chỉ khi các nhu cầu bậc thấp 
hơn được đáp ứng thì cá nhân mới chuyển sang thách thức về mặt động cơ ở bậc cao hơn. 
Maslow cho rằng có thể sử dụng công việc như một cỗ xe – hay một phương tiện – để đạt 
được sự mãn nguyện. Việc đo lường khái niệm thiếu sắc nét như khái  niệm “nhu cầu” làm 
cho ta khó kiểm chứng độ hiệu lực của lý thuyết này. Một kết luận có thể đưa ra là chúng ta 
cần hiểu biết về tất cả các cấp độ nhu cầu của người lao động để thúc đẩy họ và người lao 
động trong cùng một tổ chức có thể làm việc để thỏa mãn nhu cầu ở các cấp độ khác nhau. 

Việc các nhà quản lý thúc đẩy người lao động như thế nào còn phụ thuộc vào giả 
thuyết trực cảm của họ về bản chất con người. McGregor bàn luận thuyết X – một quan niệm 
về bản chất con người, cho rằng họ không sẵn sàng làm việc. Theo quan điểm của thuyết X, 
con người không thích làm việc và né tránh trách nhiệm. Ngược lại, thuyết Y nhìn nhận con 
người một cách tích cực hơn, họ coi làm việc là một hình thức chơi và vui thích với công 
việc. Từ quan điểm này, công việc có thể như một phương tiện đáp ứng các nhu cầu bậc cao. 

 Thuyết hai yếu tố của Herzberg lưu ý rằng hài lòng với công việc là một chiều cạnh rất 
khác với không hài lòng hay bất mãn với công việc. Bất mãn với công việc có liên quan đến 
các yếu tố như tiền lương hoặc quan hệ với những người giám sát. Tuy nhiên, sự thỏa mãn với 
công việc xuất phát từ các biến số bên trong bao gồm cơ hội phát triển và được thừa nhận. 

Thuyết của McClelland tranh luận về tầm quan trọng của nhu cầu thành đạt, nhu cầu 
quyền lực và nhu cầu quan hệ. Một số người lao động có nhu cầu thúc ép phải thành đạt 
và có sự hài lòng cá nhân từ những thành tựu hay thành tích của họ. Một số khác lại có nhu 
cầu quyền lực để kiểm soát người khác, họ thường là những “người leo thang” giỏi trên con 
đường tiến thân trong các công ty hay tổ chức. Cuối cùng, một số người lại được thúc đẩy 
bởi nhu cầu bạn hữu và mong muốn có các mối quan hệ liên cá nhân mang tính chất hỗ trợ. 

Hackman và Oldham đề xuất một lý thuyết có ảnh hưởng lớn về động cơ làm việc gọi 
là thuyết đặc điểm công việc. Từ quan điểm này, sự hài lòng với công việc phụ thuộc vào 
mức độ phù hợp giữa con người và công việc hoặc khả năng thay đổi một số đặc điểm công 
việc để đáp ứng nhu cầu cơ bản của người lao động. Lý thuyết này được dựa trên 5 nhu cầu 
cơ bản: sự đa dạng về kỹ năng làm việc, đồng nhất với nhiệm vụ, ý nghĩa của công việc, mức 
độ tự chủ và phản hồi minh bạch. Đến lượt mình, các đặc điểm này lại tác động tới 3 trạng 
thái quan trọng đối với động cơ: người lao động đang làm một công việc có ý nghĩa, sẵn sàng 
nhận trách nhiệm cá nhân và có kiến thức căn bản về công việc. Một số người tranh luận 
rằng thuyết đặc điểm công việc là thuyết về động cơ bên trong. Deci và Ryan cho rằng các 
phần thưởng bên ngoài là chưa đủ đối với người lao động bởi họ còn bị thúc đẩy bởi mong 
muốn có năng lực và làm chủ. 

Thuyết củng cố cũng đóng một vai trò trong động cơ vì các tác nhân củng cố đáp ứng 
được những nhu cầu cơ bản. Tuy nhiên, thuyết này ít để ý đến các thông tin về quá trình 
thúc đẩy và vấp phải những phản đối về mặt đạo đức (thao túng, điều khiển người lao động). 

 Các lý thuyết về hợp lý và công bằng đã chiếm ưu thế trong những năm gần đây. Người 
lao động đánh giá nơi làm việc theo một quá trình liên tục để xem liệu họ có được đối xử 
công bằng hay không. Người ta sẽ phấn đấu để có sự hợp lý và khi họ cho rằng nó không tồn 
tại thì họ sẽ có động cơ làm cho sự mất cân bằng đó giảm xuống. Một số nghiên cứu gần đây 
phân định giữa công bằng phân chia – sự phân chia hợp lý theo nguyên tắc làm nhiều hưởng 
nhiều và ngược lại – và sự công bằng quy trình trong đó người lao động cảm thấy quá trình 
phân chia là minh bạch và hợp lý. Công bằng có tác động đến kết quả làm việc. Công bằng 
quan hệ hay tương tác là yêu cầu cơ bản ở nơi làm việc theo đó người quản lý đối xử với 
nhân viên một cách tôn trọng trong giao tiếp các quyết định ảnh hưởng tới người lao động. 

Nhận thức đóng một vai trò quan trọng trong các lý thuyết về động cơ. Nổi bật nhất 
có lẽ là thuyết kỳ vọng của Vroom, theo đó về mặt cơ bản, hành vi là kết quả của sự lựa 
chọn có ý thức giữa các khả năng. Chính nhận thức đã kết nối nỗ lực làm việc của chúng ta 
với kết quả lao động. Động cơ diễn ra khi hành vi thực hiện công việc được đánh giá và khi 
được đánh giá tích cực nó sẽ dẫn đến các phần thưởng có giá trị. Niềm tin cho rằng nỗ lực 
sẽ được thừa nhận trong các đánh giá sau đó và rằng các đánh giá tích cực, đến lượt mình, sẽ 
mang lại những phần thưởng có giá trị là điểm cốt yếu của thuyết kỳ vọng. Đó chính là niềm 
tin về kỳ vọng rằng nếu nỗ lực thì sẽ đạt được tiêu chuẩn thực hiện. Tiếp theo, thuật ngữ 
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“phương tiện” mô tả mối quan hệ giữa hành vi thực hiện và kết quả trong thuyết của Vroom. 
Tất nhiên, sẽ không có động cơ nếu kết quả làm việc không được đánh giá và chính hóa trị 
về kết quả được kỳ vọng sẽ quyết định động cơ. 

Thuyết cái tôi hiệu quả là thuyết bổ sung cho thuyết kỳ vọng. Về mặt động cơ, nó nói 
đến sự tự tin của người lao động trong việc hoàn thành các mục tiêu hay nhiệm vụ đã xác 
định. Nói chung, những người có cái tôi hiệu quả sẽ kiên trì theo đuổi mục tiêu ngay cả khi 
khó khăn hay đối mặt với sự chán nản. Chúng ta có thể coi cái tôi hiệu quả như điều kiện 
tiên quyết của động cơ nỗ lực. Có thể làm tăng cái tôi hiệu quả thông qua một số kỹ thuật 
khác nhau bao gồm cả kinh nghiệm làm việc và sự hỗ trợ xã hội. 

Thuyết xác định mục tiêu cũng phụ thuộc vào nhận thức ở chỗ động cơ được xem như 
một chức năng của các mục tiêu được trải nghiệm từ bên trong. Vì thế, thuyết này bổ trợ 
cho cái tôi tích cực, nhưng bổ sung thêm tầm quan trọng của việc kiểm soát các phản hồi. 
Ngoài ra, mục tiêu của tổ chức phải được người lao động chấp nhận và chào đón thì nó mới 
có thể duy trì nỗ lực và có sức mạnh thúc đẩy. Trong quá trình động cơ, phản hồi có ý nghĩa 
thiết yếu, các mục tiêu khó khăn lại mang tính thúc đẩy cao hơn và tính cụ thể của mục tiêu 
là rất quan trọng. 

Điều quan trọng là cần phải nhớ rằng các lý thuyết đã bàn luận trong chương này 
không mang tính loại trừ lẫn nhau mà lại bổ sung cho nhau bằng cách nhấn mạnh các khía 
cạnh khác nhau của quá trình động cơ. Động cơ của người lao động là một quá trình phức 
tạp và đòi hỏi một cách tiếp cận chiết trung, sử dụng những phần có ích, hợp lý từ mỗi quan 
điểm. Động cơ luôn luôn phụ thuộc và các yếu tố hoàn cảnh/môi trường ở nơi làm việc và 
các biến số cá nhân người lao động. Thuyết kỳ vọng có phạm vi ứng dụng rộng vì nó bao 
trùm toàn bộ phổ nhận thức từ nỗ lực ban đầu cho đến đánh giá hóa trị của kết quả làm việc. 
Thuyết đánh giá nhận thức cũng quan trọng vì nó lập luận rằng nếu chỉ chú trọng nhấn mạnh 
các yếu tố bên ngoài thì sẽ làm giảm động cơ bên trong. Thuyết của McClelland đã chỉ ra 3 
nhu cầu xã hội cơ bản có ảnh hưởng trực tiếp đến động cơ, đó là nhu cầu thành đạt, nhu 
cầu quyền lực và nhu cầu quan hệ. Thuyết củng cố có giá trị vì những gì có thể củng cố cũng 
chính là các thực thể đáp ứng các nhu cầu cơ bản của cá nhân. Các lý thuyết về công bằng 
đã lưu ý rằng: xét cho cùng, người lao động mong muốn được đối xử công bằng, có nhân 
phẩm hoặc nếu không sẽ có các hệ quả đối với động cơ làm việc của họ. 

Kết thúc phần bàn luận này, chúng ta cần đề cập tới yếu tố văn hóa. Chúng ta còn có 
quá ít các nghiên cứu có tính chất xuyên văn hóa. Rõ ràng cần phải hiểu các giá trị văn hóa 
và phát triển trong đánh giá hiệu lực và hiệu quả của các lý thuyết này trong thế giới toàn cầu 
hóa hiện nay. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng các yếu tố bên ngoài như tiền lương và điều 
kiện làm việc tốt có ý nghĩa quan trọng trong tất cả các nền văn hóa. Một số hệ thống kinh tế 

mang tính chất bắt buộc hay cưỡng bức và vì vậy động cơ chắc chắn có liên quan trực tiếp 
đến nhu cầu và mong muốn của người lao động. Theo khía cạnh này, công cụ quan trọng là 
sử dụng thuyết đặc điểm công việc. Trao cho người lao động tự chủ nhiều hơn, trách nhiệm 
rộng hơn và quyền lực được tham gia thực sự có thể tạo cho họ ý thức ràng buộc về mặt lợi 
ích và số phận chung. Luân chuyển công việc, sử dụng sự linh hoạt trong lập kế hoạch, sắp 
xếp công việc và sử dụng công nghệ viễn thông để tăng mức độ tự do, chủ động cho người 
lao động… là những phương pháp tốt nhằm thúc đẩy người lao động. Cũng có thể thúc đẩy 
người lao động thông qua quan hệ đối tác thực sự, sử dụng cách thức chia sẻ lợi nhuận một 
cách có ý nghĩa, sở hữu cổ phần và tham gia quản lý thực sự. 

Tất cả các lý thuyết vừa đề cập cùng ủng hộ việc tham gia của người lao động trong 
quá trình ra quyết định và phát triển một nơi làm việc mang tính chất dân chủ, công bằng và 
văn minh hơn./. 
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chương 4

trạng tHÁi KHỏe mạnH của ngưỜi Lao động: 
tHay đổi XÃ Hội, ngHề ngHiỆP Và StreSS

Làm việc là hoạt động trung tâm đối với cảm giác khỏe mạnh của chúng ta và 
có tầm quan trọng trong cân bằng tâm lý và sức khỏe của con người. Nghề nghiệp - ở 
một mức độ rất lớn - quyết định bản sắc của mỗi người: chúng ta là ai, chúng ta coi 
trọng điều gì. Vì thế thông qua công việc chúng ta không chỉ kiếm sống mà còn phát 
huy tiềm năng của mình cho sự phát triển cá nhân. Warr (1999) lập luận rằng, công 
việc đóng vai trò trung tâm đối với sức khỏe tâm thần (hay tinh thần) của chúng ta. 
Trong bất cứ công việc nào, người lao động cũng trải nghiệm một loạt các tác nhân 
gây stress có hại, trong trường hợp này là đáp ứng với các đòi hỏi hiện nay, trong 
trường hợp khác là ứng phó với các thay đổi. Một số stress là một phần tự nhiên của 
cuộc sống và có thể còn có ích trong việc thúc đẩy các thành tựu. Tuy nhiên, trong 
một số trường hợp khác, stress quá mức và sự thay đổi không thể dự báo được có thể 
vượt quá cơ chế ứng phó của người lao động. 

Trong chương này, chúng ta sẽ bàn luận các yếu tố nghề nghiệp quyết định 
trạng thái khỏe mạnh của con người. Đây là một trạng thái mang tính chủ quan bao 
gồm trạng thái vui sướng, hạnh phúc, tôn trọng bản thân và hài lòng với cuộc sống. 
Các tác nhân stress bên trong liên quan đến làm việc cũng như các tác nhân stress 
bên ngoài từ những khía cạnh còn lại của cuộc sống đều tác động đến chúng ta. 
Tuy nhiên, có lẽ không có gì gây căng thẳng hơn là làm những công việc như hàng 
triệu người đang trải qua trong thời kỳ suy thoái hay khủng hoảng kinh tế. Chúng 
ta đang sống trong một thế giới công nghệ. Nó không chỉ thay đổi chỗ làm việc của 
người lao động mà còn đòi hỏi sự thích ứng liên tục và tạo nên sự bất định về nghề 
nghiệp. Người lao động là các cá nhân và một số người ứng phó với các đòi hỏi tốt 
hơn những người khác. Một số trong chúng ta có thiên hướng phù hợp hơn với các 
nghề kỹ thuật, một số khác lại làm tốt hơn trong các nghề như giáo viên hay công tác 
xã hội. Cùng với yếu tố di truyền chúng ta cũng phát triển các đặc điểm nhân cách 
khác nhau (như là kết quả của gia đình và văn hóa). Các yếu tố này đều tác động đến 

các cơ chế ứng phó của mỗi người. Chương này sẽ tập trung vào các khía cạnh của 
trạng thái khỏe mạnh, stress và sự thay đổi. 

1. cÁc nHU cầU được đÁP ứng bởi công ViỆc đÓng Vai trò 
qUan trỌng đối Với trạng tHÁi KHỏe mạnH

Warr (1999) nghiên cứu một số yếu tố quyết định liên quan đến công việc mà 
nếu được đáp ứng thì sẽ dẫn đến trạng thái khỏe mạnh của người lao động. Các nhu 
cầu được bàn luận ở đây - ở một mức độ nào đó - phản ánh văn hóa - chính trị - xã hội 
ở các nước đã phát triển, tuy nhiên một số nhà nghiên cứu cho rằng các nhu cầu này 
phản ánh bản chất phổ quát của con người. Khi các nhu cầu này không được đáp 
ứng bởi công việc, người lao động sẽ trải nghiệm trạng thái đối nghịch với trạng thái 
khỏe mạnh, đó là lo âu, trầm cảm, khó chịu, bất mãn ở nơi làm việc. Warr ghi nhận 
một nhu cầu quan trọng liên quan đến làm việc là cơ hội phát triển cá nhân. Trạng 
thái khỏe mạnh cũng liên quan đến mức độ mà người lao động có thể trải nghiệm 
thông qua sự tự chủ trong làm việc. 

Thuyết đặc điểm công việc đề xuất rằng công việc cần phải được thiết kế để tạo 
cho người lao động có sự kiểm soát tối đa. Thực tế thì thuyết đặc điểm công việc có 
liên quan đến quan niệm về nhu cầu của Warr. Cơ hội sử dụng kỹ năng, trải nghiệm 
sự đa dạng trong công việc và sự rõ ràng về đòi hỏi của công việc, được coi trọng…
tất cả các yếu tố đã được thuyết đặc điểm công việc xác định. Nói chung, không chỉ 
có các yếu tố này mà còn phải kể đến các kết quả tổ chức tốt hơn bao gồm động cơ 
cao hơn, chất lượng làm việc tốt hơn, mức độ hài lòng cao hơn cũng có liên quan đến 
trạng thái khỏe mạnh của người lao động. 

Tuy nhiên, ngoài các nhu cầu tâm lý mà đa số chúng ta làm việc để thỏa mãn 
còn có các nhu cầu cơ bản như kiếm tiền để đáp ứng một mức sống tử tế. Trạng thái 
khỏe mạnh sẽ tăng lên khi người lao động tạo lập được một cuộc sống bền vững đáp 
ứng các nhu cầu vật chất cơ bản của bản thân và gia đình. Động cơ – như thuyết đặc 
điểm công việc đề cập – cũng xuất phát từ bản thân sự làm việc. Liệu yêu cầu của 
công việc có đủ thúc đẩy người lao động? Một số người trong dây chuyền lắp ráp 
thực hiện một loạt các nhiệm vụ lặp đi lặp lại, không thay đổi và nhàm chán. Trạng 
thái khỏe mạnh của người lao động có thể được đáp ứng bằng cách cung cấp cho họ 
các công việc đủ thách thức và hào hứng. 

Điều kiện làm việc cũng có ý nghĩa then chốt đối với trạng thái khỏe mạnh. 
Môi trường xã hội ở nơi làm việc đó mang tính chất hỗ trợ tới mức nào? Liệu những 
người giám sát có được đào tạo để hỗ trợ công nhân hay họ thường áp dụng cách 
thức quản lý độc đoán? Tương tự, các mối quan hệ với đồng nghiệp có mang tính 
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chất thoải mái và giúp đỡ lẫn nhau hay không? Nếu người lao động bị đặt vào một 
cuộc cạnh tranh với nhau thì về mặt dài hạn, điều đó sẽ làm xói mòn sự hấp dẫn ở 
nơi làm việc và tác động tiêu cực tới trạng thái khỏe mạnh của công nhân. Tuy nhiên, 
trạng thái khỏe mạnh cũng đòi hỏi sự cân bằng giữa các thách thức của công việc và 
stress quá mức. Trong khi người lao động mong muốn một số thách thức, đòi hỏi 
quá mức sẽ tạo ra sự quá tải và stress. Có lẽ sự kết hợp tồi tệ nhất – từ góc độ trạng 
thái khỏe mạnh  – là một công việc đòi hỏi cao nhưng đồng thời người lao động lại 
hầu như không kiểm soát được kết quả lao động. 

2. StreSS trong một tHế giới đang tHay đổi nHanH cHÓng 
Chúng ta sống trong một thế giới thay đổi nhanh chóng trong đó sự bất định, 

không chắn chắn đang chi phối thị trường lao động và các tương tác xã hội. Trong 
thế giới mới này, các tổ chức phải ứng phó với các điều chỉnh về mặt văn hóa theo 
nhiều chiều cạnh khác nhau. Ví dụ, toàn cầu hóa trong nhiều trường hợp đã tạo nên 
một lực lượng lao động đa văn hóa ở hầu như mọi nơi trên thế giới. Điều này đòi hỏi 
người lao động phải ý thức và tôn trọng các chuẩn mực hành vi từ các nền văn hóa 
khác nhau. Cũng trong thế giới toàn cầu hóa này, người lao động phải thích nghi với 
những thay đổi công nghệ nhanh chóng. Môi trường làm việc như vậy đòi hỏi người 
lao động phải được đào tạo hay tự đào tạo liên tục trong cuộc đời làm việc của mình 
để hiểu và ứng dụng các công nghệ mới trong quá trình sản xuất. Các thách thức này 
có thể làm phát sinh các vấn đề đối với người lao động khi họ lớn tuổi và năng lực 
thích nghi giảm sút. 

Như chúng ta đã thấy, thế giới trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế với mức 
độ rộng lớn chưa từng thấy. Các nhà quản lý đưa ra những quyết định tồi và hàng 
triệu người trên thế giới bị mất việc. Hàng triệu người ở Mỹ và ở một mức độ nhỏ 
hơn, châu Âu bị mất nhà cửa. Hệ thống kinh tế phương Tây trở nên bất định hơn bao 
giờ hết và một số người cho rằng không thể nào dự báo tương lai được nữa. Trong 
vài năm gần đây, đã có lúc giá xăng dầu cao tới mức làm khuynh đảo nền kinh tế và 
cuộc sống của nhiều người. Cho đến hôm nay vẫn rất khó dự đoán giá xăng dầu. Thế 
giới càng toàn cầu hóa bao nhiều thì tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế 
thế giới càng không loại trừ bất cứ một nước nào. 

Chúng ta đang trải qua một thời kỳ chưa từng xảy ra bao giờ, trong đó sự tham 
lam và đầu cơ đã tạo ra một cuộc cạnh tranh khốc liệt, những công ty mạnh hơn 
đang nuốt dần các đối thủ cạnh tranh nhỏ hơn và yếu hơn. Thu hẹp sản xuất và mất 
việc làm là kết quả thường gặp ở nhiều quốc gia. Nhiều nhà máy chuyển sang những 
nơi có giá nhân công rẻ hơn. Tuy nhiên, ở những nơi này, kể cả Việt Nam, các chủ 
lao động cũng thường chỉ trả cho công nhân một mức lương không đủ sống, không 

tương xứng với sức lao động mà họ bỏ ra trong các điều kiện lao động tồi tàn (Lê 
Văn Hảo, 2011). 

Tương tự, máy tính cũng tác động đến tương tác xã hội. Theo Facebook, thời 
điểm tháng 1/2011 chỉ riêng Hà Lan với dân số 5 triệu dân đã có tới 3,5 triệu người có 
tài khoản trên facebook. Người ta mua bán online, gặp gỡ online, tìm bạn đời online. 
Người thanh niên dùng một phần thời gian rất lớn mỗi ngày để sống với máy tính – 
một công cụ nối dài cánh tay và lời nói. Các thay đổi về mặt chính trị xảy ra liên tục, 
kẻ thù hôm qua lại là bạn hôm nay. Sự đe dọa chiến tranh hạt nhân vẫn còn hiện hữu 
mặc dù việc sử dụng vũ khí này chắc chắn sẽ là một cuộc tự sát. Thực tế này cùng 
với hiện tượng biến đổi khí hậu, các vấn đề về môi trường càng góp phần sản sinh 
sự lo âu và căng thẳng thời hiện đại. 

Có lẽ những thay đổi nhanh chóng vừa nêu cũng đủ tạo ra “chứng loạn thần 
kinh chức năng” trong xã hội và stress ở người lao động. Tiếc rằng, có rất nhiều tác 
nhân gây căng thẳng khác xuất phát từ công việc. 

3. StreSS Liên qUan đến Làm ViỆc

Để hiểu được tác động của stress đến sức khỏe của người lao động chúng ta 
phản phân biệt giữa stress (căng thẳng) và làm việc căng quá. Stress là điều kiện làm 
việc khách quan, đòi hỏi, thúc ép người lao động vượt quá năng lực ứng phó của anh 
ta. Tất cả các công việc đều có thể chứa đựng sự căng thẳng, nhưng một số công việc 
tạo ra điều kiện stress mang tính chất rối loạn chức năng và tác động tiêu cực không 
chỉ tới trạng thái khỏe mạnh của người lao động mà còn tới cả hoạt động của tổ chức. 
Đến lượt mình stress tạo ra sự căng thẳng người lao động khi làm việc (Cartwright & 
Cooper, 1997). Làm việc căng là kết quả không mong muốn đối với người lao động 
vì nó tác động trực tiếp đến sức khỏe và hành vi làm việc. Stress là điều kiện làm việc 
dẫn đến làm việc căng hay có khi kiệt sức ở người lao động (Bhagat, Allie, & Ford, 
1995).  Điều đó có nghĩa là người lao động có thể phải chịu một số bệnh tật, còn đối 
với công ty, căng thẳng có thể phản ánh qua số ngày vắng mặt ở nơi làm việc tăng, 
tốc độ thay thế công nhân tăng và kết quả làm việc giảm. 

3.1. Stress nghề nghiệp
Điểm căn bản của trải nghiệm stress ở người lao động là là sự mất cân bằng 

giữa đòi hỏi của công việc và quyền quyết định hay kiểm soát không tương xứng 
về hậu quả (Karasek, 1990). Các nghiên cứu đã chứng minh một cách nhất quán 
mối quan hệ giữa mức độ kiểm soát thấp của người lao động và hậu quả tâm sinh 
lý không mong muốn. Các hậu quả tiêu cực bao gồm kiệt sức, trầm cảm, bệnh tim 
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mạch gây ra sự bất mãn với công việc và trốn việc. Các nhà nghiên cứu khác gần 
đây cũng chỉ ra rằng sự thiếu kiểm soát là biến số trung tâm trong stress liên quan 
đến công việc (Galinsky, Kim, & Bond, 2001). Những người lao động cảm nhận rằng 
mình thiếu kiểm soát hoặc thiếu quyền quyết định trong công việc thường cảm thấy 
họ làm việc quá sức, trải nghiệm tức giận đối với đồng nghiệp, phải chịu chứng mất 
ngủ và buồn phiền bởi những xung đột giữa công việc và cuộc sống. 

Tác tác nhân stress dẫn tới trạng thái làm việc căng thể hiện qua 3 loại phản 
ứng. Thứ nhất, phản ứng tâm lý đối với tác nhân stress gây ra cảm xúc tiêu cực là lo 
âu và ấm ức với nơi làm việc. Thứ hai, phản ứng sinh lý đối với tác nhân stress có thể 
tạo ra các chứng bệnh về mặt tâm thể bao gồm đau đầu, dạ dày, thậm chí các bệnh 
nghiêm trọng như ung thư hay bệnh tim. Cuối cùng, các phản ứng hành vi có thể khác 
nhau từ bạo lực ở nơi làm việc cho đến dùng thói quen né tránh thực tế bao gồm sử 
dụng chất gây nghiện như thuốc lá hay dùng rượu quá mức. 

Mặc dù phần lớn các mô hình đều giả định một mối quan hệ trực tiếp giữa 
stress liên quan đến làm việc và trải nghiệm trạng thái làm việc căng, trong thực tế 
mối liên hệ này còn có nhân cách đóng vai trò là biến số trung gian. Việc người lao 
động diễn giải tình huống như thế nào có ý nghĩa rất quan trọng. Ví dụ, một người 
lao động đánh giá stress mang tính chất đe dọa đối với bản thân anh ta. Tri giác này 
sẽ tạo ra trạng thái làm việc căng và một số hậu quả tiêu cực. Một số cá nhân có khả 
năng kháng cự stress và ứng phó với khối lượng công việc lớn, một số khác lại có xu 
hướng kháng cự kém và ứng phó kém hơn. Như vậy, nhân cách là yếu tố có ý nghĩa 
đối với việc liệu stress có nổi lên như một trạng thái thái làm việc căng với các hệ quả 
tiêu cực lâu dài hay không (Jex & Beehr, 1991).

3.2. thời gian biểu làm việc và stress

Trong phần lớn các nước đã công nghiệp hóa thì làm việc 8 giờ/ngày là chuẩn 
mực được cả tập tục và luật pháp ủng hộ. Trong một số nước đang phát triển, nhiều 
người sử dụng lao động tin rằng nhân viên hay công nhân không cần phải nghỉ ngơi 
nhiều lắm. Các nhân viên trong ngành dịch vụ (nhà hàng, khách sạn, bán hàng, giao 
thông vận tải…) làm việc nhiều giờ mỗi ngày và có khi 2 tuần hay 1 một tháng họ 
mới thực sự được nghỉ 1 ngày. Tương tự, trong các khu công nghiệp, đặc biệt là các 
doanh nghiệp tư nhân và FDI, công nhân thường xuyên làm việc tăng ca, tăng giờ. 
Ví dụ nghiên cứu về nữ công nhân nhập cư trong các khu công nghiệp ở Hà Nội, Đà 
Nẵng và TP. Hồ Chí Minh của Actionaid (2009) cho thấy thực tế cường độ lao động 
của họ thường ở mức cao, rất căng thẳng: 69% làm việc 48 giờ/tuần, 13% làm việc 49-
56 giờ/tuần, 6% làm việc 57-63 giờ/tuần, 5% làm việc 64-73 giờ/tuần (Actionaid, 2009). 
Về mặt lâu dài, lịch làm việc như vậy sẽ rất có hại cho sức khỏe của người lao động. 

Các nước phát triển có hệ thống luật pháp bảo vệ người lao động khá tốt. Đó là kết 
quả đấu tranh của công đoàn và luật về quyền của người lao động trong nhiều thập 
kỷ. Vậy mà trong các quốc gia này vẫn phát triển các thời gian biểu làm việc kiểu mới 
có tác động tới trạng thái khỏe mạnh của công nhân. Nhiều người lao động làm trong 
các công ty có lịch làm việc 24 giờ/ngày đòi hỏi phải làm ca đêm. Chu kỳ thức/ngủ 
của con người sẽ bị xáo trộn bởi chế độ làm việc không bình thường. Liên quan tới 
chu kỳ thức/ngủ là những thay đổi sinh lý diễn ra trong suốt mỗi ngày. Các nhịp điệu 
sinh học này bao gồm những thay đổi về mức độ hóc môn và nhiệt độ cơ thể dễ bị 
tác động tiêu cực bởi các lịch làm việc bất thường, không đều đặn. Nhiều công nhân 
làm ca đêm bị rối loạn giấc ngủ. Đặc biệt làm ca đêm tạm thời hoặc làm luân phiên 
ca đêm không có phép cơ thể có đủ thời gian để điều chỉnh (Barton & Folkard, 1991).

Các nhịp điệu sinh học cơ bản dường như đã được “cài đặt” trong gien di truyền 
như một sự phản ứng đối với các thay đổi về mặt tiến hóa được tạo ra bởi các chu kỳ 
ánh sáng ban ngày và có lẽ bởi cả lực hấp dẫn của mặt trăng. Phá vỡ sự cài đặt của di 
sản gien này chắc chắn phải tạo ra một số nguy cơ đối với trạng thái khỏe mạnh của 
con người. Một số nhà nghiên cứu đã đưa ra một cách lý giải rõ ràng hơn cho những 
xáo trộn về giấc ngủ ở những người phải ngủ vào ban ngày. Koller, Kundi, Cervinka 
(1978) cho biết các than phiền thường gặp ở những người ngủ ngày là bị xáo trộn bởi 
các tiếng động, xe cộ đi lại trên đường phố, tiếng động của việc thu gom rác hoặc ai đó 
bấm chuông cửa. Các tác giả này cũng hàm ý cả những tác động của việc làm đêm đối 
với hệ thống dịch vị cho thấy rằng những người làm ca đêm phải chịu sự giảm sút về 
kích thích tiết vị hóc môn. Những người làm ca đêm cũng gặp các vấn đề xã hội gây 
ra xung đột và stress. Một người cha hay mẹ làm ca đêm không thể đáp ứng các nhu 
cầu của gia đình như đưa con tới bác sĩ, không thể đáp ứng các hoạt động gia đình có 
thời gian biểu bình thường. Việc bị tách biệt khỏi các hoạt động bình thường như vậy 
cũng gây ra sự không hài lòng với công việc (Bohle & Tilley, 1998).

Mặc dù chuẩn mực ở phần lớn các quốc gia là thời gian biểu làm việc 8 giờ/ngày,  
thành tựu đạt được này vẫn chưa được chấp nhận ở một số nơi. Ở rất nhiều nước 
đang phát triển, quyền của công nhân không được bảo vệ, nhiều người bị bóc lột. Họ 
thường phải làm việc nhiều giờ, không có nguồn sống khác ngoài những đồng tiền 
công rẻ mạt, không tương ứng với công sức lao động bỏ ra. Đây chính là một nguyên 
nhân cơ bản làm cho các cuộc đình công trong khoảng 15 năm (1995 - 2010) ở Việt Nam 
có xu hướng gia tăng về quy mô, thời gian, địa bàn và tính phức tạp (Lê Văn Hảo, 
2011). Các nghiên cứu đã chứng minh rõ ràng rằng thời gian biểu làm việc kéo dài và 
gây kiệt sức như vậy có tác động tiêu cực đối với sức khỏe, thường gây ra bệnh tim 
(Sparks, Cooper, Fried, & Shirom, 1997). Nhiều người lao động ở các nước đang phát 
triển cũng phải làm việc quá mức. Ví dụ tháng 12/2010 các nhân viên kiểm soát không 
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lưu Tây Ban Nha đã đình công đòi được làm việc theo số giờ lao động bình thường, 
ngay cả khi việc làm quá giờ của họ được đền bù rất xứng đáng. Đôi khi trả tiền lương 
cao hơn chưa chắc đã đủ để bảo đảm phúc lợi của người lao động. Giờ đây việc thu 
hẹp sản xuất của các công ty là hiện tượng thường gặp ở nhiều nước phát triển. Người 
lao động cũng phải làm thêm giờ để bù đắp vào chỗ những người bị cắt giảm. Sự bóc 
lột tương tự có khi còn xảy ra với cả các giảng viên đại học. Nhiều trường đại học ở 
phương Tây đã phải thu hẹp trong hàng thập kỷ gần đây vì bị cắt giảm kinh phí. Kết 
quả là các lớp học phải tăng sĩ số sinh viên lên nhiều để đáp ứng nhu cầu nhập học. 
Các nước châu Âu đã xử lý vấn đề sức khỏe của việc làm thêm giờ bằng cách quy định 
không được làm quá 13 giờ/ngày và không làm quá 48 giờ/tuần. Mỹ và các nước phát 
triển khác vẫn chưa có luật quy định tương tự để bảo vệ sức khỏe của người lao động. 

3.3. một mô hình stress ở những công nhân bình thường

  Parker & DeCotis (1983) đề xuất một mô hình liên kết giữa các nguồn gây 
stress tiềm năng với các hệ quả của nó. Các khác biệt cá nhân là những biến số trung 
gian. Các yếu tố xã hội rộng lớn hơn bao gồm sự bất định trong cuộc sống, sự suy 
giảm kinh tế, bất ổn về chính trị, sự thay đổi khắp nơi và liên tục về công nghệ đều 
có thể góp phần tạo ra stress đối với người lao động (Garst, Frese & Molenaar, 2000). 
Chúng ta sống trong một thế giới không ngừng thay đổi và môi trường này đòi hỏi 
sự thích nghi liên tục. Thay đổi công nghệ diễn ra thường xuyên cho nên kỹ năng học 
được ngày hôm qua có thể trở thành lạc hậu vào ngày mai. Tốc độ thay đổi nhanh 
tạo ra stress này không thể tách rời với những gì diễn ra bên trong tổ chức/công ty. 

Các yếu tố tổ chức liên quan đến stress bao gồm cả các đòi hỏi về công việc 
và vai trò. Các đặc điểm về mặt vật lý ở nơi làm việc cũng làm tăng thêm stress nếu 
tiếng ồn và các gián đoạn khác là chuyện “thường ngày” (Evans & Johnson, 2000). 
Một chuyên ngành khá mới đang nổi lên để đánh giá tác động của lao động cảm xúc 
(emotional labor) đối với stress. Ngày nay, nhiều người làm việc thường xuyên và 
mật thiết với khách hàng trong khi chuẩn mực của công ty là “khách hàng luôn luôn 
đúng”. Lao động cảm xúc là đòi hỏi người lao động phải duy trì hình ảnh lịch sự 
thường xuyên dù có bị khách hàng khiêu khích hay đưa ra các đòi hỏi vô lý (Gloomb, 
Kammeyer-Mueller, & Rotundo, 2004). Một nguồn gây ra stress khác trong tổ chức 
là các đòi hỏi phải duy trì quan hệ hiệu quả với đồng nghiệp và cấp trên. Một người 
quản lý độc đoán có thể tạo ra các ức chế và stress nếu đưa ra các đòi hỏi cho nhân 
viên nhưng lại không cung cấp cho họ một mạng lưới hỗ trợ hay hướng dẫn. 

Các yếu tố cá nhân cũng đóng vai trò trong sự phát triển stress vì tất cả chúng 
ta đều là một phần của hệ thống xã hội mang tính chất hỗ trợ hay có vấn đề. Các 
yếu tố cá nhân bao gồm vấn đề gia đình, điều kiện kinh tế của gia đình và nhân cách 

của người lao động. Ví dụ khi trải nghiệm sự tan vỡ trong quan hệ hôn nhân, ít ai 
có thể tách biệt hoàn toàn sang chấn từ những khía cạnh khác trong cuộc sống của 
họ (Major, Klein, & Ehrhart, 2002). Những người có đời sống làm việc căng thẳng có 
thể giảm tác động của nó nếu họ may mắn có hệ thống gia đình, bạn bè hỗ trợ. Tuy 
nhiên, khi trải qua ly hôn, con người gặp nhiều vấn đề gây stress và cần phải điều 
chỉnh. Thường là phải tìm một chỗ sống mới và điều kiện kinh tế có thể gặp khó 
khăn vì vừa phải lo cho gia đình mới vừa phải có trách nhiệm với gia đình cũ, ít nhất 
là con cái. Tất cả các yếu tố này đều tác động tới việc thực hiện công việc và năng lực 
tập trung của người lao động. Điều quan trọng cần phải nhớ là stress – cho dù xuất 
phát từ đâu đi chăng nữa – dần dẫn sẽ tích tụ lại. Làm việc dưới sự quản lý của một 
ông sếp khó chịu bạn có thể điều chỉnh được, nhưng nếu stress đó xảy ra cùng với 
sự thiếu rõ ràng và bấp bênh trong công việc thì tác động tổng hợp có thể đủ để làm 
bạn bỏ việc hoặc gây ra các khó chịu khác.

Đến lượt mình, các tác nhân gây stress như vậy có thể bị tri giác của người lao 
động làm cho trầm trọng thêm. Không chỉ thực tế khách quan mà cả tri giác hay nhận 
thức chủ quan về thực tế đó cũng là các tác nhân. Tất nhiên, mức độ hỗ trợ của tổ chức 
rất có ý nghĩa vì stress sẽ giảm nếu người lao động có một mạng lưới hỗ trợ. Các yếu 
tố cá nhân khác bao gồm nhận thức về cái tôi hiệu quả, mức độ kiểm soát bên trong 
hay bên ngoài cũng đều có vai trò quan trọng. Những người có điểm kiểm soát bên 
trong tin rằng hành vi và quyết định của mình sẽ quyết định kết quả làm việc. Ngược 
lại những ai có điểm kiểm soát bên ngoài tin rằng kết quả làm việc hay thậm chí cuộc 
đời làm việc của họ là cấp trên, số phận hay sự may mắn quyết định. Các khác biệt cá 
nhân này là biến số trung gian tác động đến hệ quả của stress xảy ra theo 3 dạng phản 
ứng. Các triệu chứng sinh học như đau đầu, các phản ứng tâm lý như lo lắng và các 
phản ứng hành vi như năng suất làm việc giảm hay trốn việc, chuyển việc. 

3.4. tác động của sự mơ hồ về vai trò và xung đột vai trò

  Các vai trò ở nơi làm việc có thể là nguồn tạo ra stress đáng kể. Các tác nhân 
stress liên quan đến vai trò có lẽ là lĩnh vực được nghiên cứu tích cực nhất về stress 
trong chuyên ngành hành vi tổ chức. Nói đến sự mơ hồ về vai trò là nói đến sự lo lắng, 
bực dọc ở người lao động khi họ không xác định rõ ràng được nhiệm vụ, chức năng 
và trách nhiệm của mình khi làm việc. Một số năm trước đây tác giả thứ hai của cuốn 
sách này được giao một nhiệm vụ nghiên cứu ở Viện Nghiên cứu Thổ dân Australia. 
Dự án có tên gọi rất rộng là nghiên cứu sự ra quyết định trong các cộng đồng thổ 
dân. Ngoài một vài từ như vậy không có thêm sự hướng dẫn nào khác của Viện 
về bản chất của chủ đề nghiên cứu hay sự hỗ trợ có thể nhận được trong quá trình 
tiến hành nghiên cứu. Tương tự, tác giả thứ nhất của cuốn sách này và nhiều đồng 
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nghiệp khác cũng thường trải qua các lo lắng và phiền toái khi cấp trên giao cho thực 
hiện một đề tài những lại chỉ có vài câu phát biểu miệng rằng cần làm vấn đề này 
hoặc vấn đề kia một cách vĩ mô và rất chung chung. Trong cả 2 trường hợp trên đây, 
sự thiếu rõ ràng và mơ hồ về vai trò, nhiệm vụ diễn ra khi người quản lý hoặc lãnh 
đạo không cung cấp được cho cấp dưới những hướng dẫn, chỉ đạo rõ ràng, làm cho 
người lao động cảm thấy lẫn lộn khi thực hiện công việc. 

Ngược lại, sự xung đột vai trò diễn ra khi trong công việc có các đòi hỏi trái 
ngược nhau. Ví dụ, người lao động được cấp trên yêu cầu làm việc với tốc độ nhanh 
hơn trong khi lại cảnh báo rằng chất lượng là điều quan trọng nhất. Xung đột vai trò 
cũng diễn ra bên ngoài nơi làm việc ví dụ như khi các đòi hỏi của gia đình và công 
việc mâu thuẫn với nhau. Có lẽ một người mẹ có con ốm cần phải chăm sóc con 
ngay lập tức trong khi sức ép của công việc là không được vắng mặt. Những xung 
đột như vậy tạo sẽ ra các stress và có thể cả sự lo âu cùng các tác động tiêu cực khác 
nữa. Xung đột vai trò ở nơi làm việc có liên quan đến lo âu, không hài lòng với công 
việc và ý định tìm công việc khác (Jackson & Shuler (1985). Các tác giả khác (Fried, 
Ben-Davis, Tiegs, Avital, & Yeverechyahu, 1998) cũng phát hiện ra mối tương quan 
ở mức vừa phải giữa xung đột vai trò và sự vắng mặt ở nơi làm việc và chất lượng 
thực hiện công việc thấp hơn. 

3.5. Stress và quan hệ liên cá nhân

Người ta phát hiện một nguồn stress chủ yếu trong các mối quan hệ của người 
lao động và người giám sát, quản lý. Trong một số tổ chức, văn hóa cạnh tranh là 
một đặc điểm làm cho việc thiết lập mối quan hệ chân thành giữa các đồng nghiệp 
với nhau trở nên khó khăn hơn. Trong trường hợp này, người ta coi nhau là đối thủ 
cạnh tranh (chức vụ và lương thưởng) hơn là nguồn thông tin và hỗ trợ nhau. Bầu 
không khí cạnh tranh, không hỗ trợ là bầu không khí độc hại và tạo nên stress đối 
với nhiều người lao động. Có mối quan hệ tồi với người quản lý còn gây stress hơn 
nữa vì nó trực tiếp quyết định không chỉ thành tích của cá nhân mà còn cả tương lai 
của nhân viên này trong tổ chức, công ty. Một số người tin rằng đối với sự hài lòng 
với công việc thì bầu không khí xã hội là yếu tố còn quan trọng hơn cả các đặc trưng 
của chính công việc đó. 

Ước tính về nạn bắt nạt ở nơi làm việc (workplace bullying) ở Na Uy dao động 
từ 2 đến 14,3% mặc dù một con số tin cậy nhất ước lượng là 6,8% số người lao động  
Na Uy bị bắt nạt thường xuyên ở nơi làm việc. Con số này ở các nước châu Âu cũng 
khác nhau đáng kể. Bắt nạt phụ thuộc rất nhiều vào khu vực nhân dụng và nói 
chung còn gây tranh luận. Mặc dù tỷ lệ bắt nạt ở nơi làm việc có giảm ở Na Uy trong 

vòng 15 năm qua, một mẫu nghiên cứu khác cho biết có tới 4,5% số người trả lời vẫn 
cho rằng mình là nạn nhân (Birkeland Nielsen, Skogstad, & Matthiesen, 2009). 

Trong nền kinh tế hiện nay với sự thay đổi thị trường nhanh chóng, nhiều 
người lao động cảm thấy lo ngại (Wexley & Silverman, 1993). Nhiều công việc có 
rất ít cơ hội phát triển, sự suy sụp, khủng hoảng theo chu kỳ của nền kinh tế tư bản 
tạo nên trạng thái bất an thường xuyên về việc làm. Ở thời điểm chúng tôi đang viết 
cuốn sách này, thế giới đã và đang trải qua một trong những cuộc khủng hoảng lớn 
nhất kể từ năm 1920 đến nay. Hàng triệu người lao động trên thế giới đang mất việc 
làm vì các công ty thu hẹp quy mô, hoặc những công nhân già hơn bị sa thải trong 
cuộc cạnh tranh với các công nhân trẻ hơn, có kỹ năng mới hơn. Nhiều người lao 
động phải làm việc theo nhóm đòi hỏi sự điều chỉnh phức tạp cho phù hợp với các 
cá nhân và yêu cầu khác nhau. 

Nhiều công ty quốc tế đòi hỏi người lao động không chỉ biết nền văn hóa của 
mình mà còn phải làm quen với những thay đổi trong công ty. Tất cả các yếu tố này 
cộng lại tạo ra stress và những thách thức đòi hỏi phải thích nghi, điều chỉnh trong một 
thế giới liên tục thay đổi. Việc nhấn mạnh thường xuyên đến chất lượng làm việc và sự 
cần thiết phải không ngừng học thêm các kỹ năng mới cũng góp phần làm tăng stress. 
Toàn cầu hóa trong kinh doanh tạo nên các cuộc sát nhập công ty, tổ chức và đòi hỏi sự 
thích nghi với văn hóa kinh doanh mới với một lực lượng lao động đa dạng hơn. 

Một nghiên cứu về sự sát nhập hai trường đại học ở Anh cho biết mức độ bất 
an về công việc có liên quan đến stress trong giai đoạn trước khi thực sự sát nhập là 
lớn hơn (Cartwright, Tytherleigh & Robertson 2007). Ngoài ra, nhận thức rằng mình 
được tư vấn là yếu tố phòng ngừa stress tốt nhất giúp cải thiện và duy trì sự cam kết 
với tổ chức. Cartwright và đồng sự lập luận rằng khi hai tổ chức sát nhập thì giao 
tiếp có vai trò quan trọng nhất.

3.6 Làm việc quá sức và burnout

Làm việc căng quá tạo ra sự bất mãn với công việc và giảm động cơ tới mức tối 
thiểu chỉ làm ở mức để không mất việc. Thực tế này làm các ngành công nghiệp thiệt 
hại hàng chục tỷ đô la mỗi năm vì tốc độ thay đổi công nhân, trốn việc và năng suất 
thấp (Warr, 1999). Khi người lao động chịu tổn hại kép từ làm việc căng quá và stress 
lâu dài sẽ dẫn đến hiện tượng gọi là burnout - một hội chứng kiệt sức nghề nghiệp khi 
quá tải.  Burnout được ví như một cây nến đã đốt cháy hết hay một ngọn đèn đã cháy 
bóng, sự hao mòn tiêu hủy là hình ảnh của một người không còn năng lượng. Hội 
chứng này được xác định như một sự kiệt quệ về mặt cảm xúc vì phải liên tục ứng 
phó với các đòi hỏi quá mức và trong quá trình phát triển quan điểm hoài nghi, yếm 
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thế đối với các đồng nghiệp và công việc. Cuối cùng, burnout dẫn đến trạng thái thờ 
ơ, tách rời với công việc và khả năng hoàn thành công việc chuyên môn giảm. Mặc 
dù burnout được công nhận đầu tiên trong các ngành nghề mang tính chất giúp đỡ 
người khác như y tế, trị liệu, tham vấn tâm lý, công tác xã hội, giáo dục… (Cordes & 
Doughterty, 1993), hiện nay hội chứng này đã được thừa nhận trong tất cả các nghề 
vì nó xuất phát từ làm việc quá tải, thiếu công bằng về thù lao, quan hệ xã hội khó 
chịu. Xu hướng bên trong của người lao động đóng vài trò nhỏ hơn trong sự kiệt quệ 
về mặt cảm xúc (Maslach, 2003). Người lao động trở nên trầm cảm khi trải nghiệm 
burnout và không thể ứng phó với các yêu cầu. Một lần nữa làm việc căng quá có liên 
quan đến các vấn đề sức khỏe bao gồm cả mệt mỏi và mất ngủ. 

Có nhiều chứng cứ về vai trò của làm việc căng trong các chứng bệnh về thể 
chất. Người ta phát hiện ra rằng stress trong cuộc sống và trong công việc là các yếu 
tố dự báo tần xuất ốm đau. Ví dụ, ở Anh, mỗi ngày có hơn 500 người chết vì bệnh 
tim và stress ở nơi làm việc chính là yếu tố đóng góp chủ yếu (Cartwright & Cooper, 
1997). Những người có công việc đòi hỏi cao và ít kiểm soát được kết quả làm việc 
thường mắc phải chứng cao huyết áp góp phần gây ra bệnh tim mạch (Sleek, 1999). 

Các nhà quản lý cũng không miễn dịch với stress (Cavanaugh, Boswell, 
Roehling, & Boudreau, 2000). Theo nghiên cứu của Cavanaugh và đồng sự, stress 
có thể được trải nghiệm như một đòi hỏi đối với các nhà quản lý và tổ chức phải tạo 
ra những kết quả tốt. Tuy nhiên, dạng stress thứ hai mà các nhà nghiên cứu gọi là 
stress liên quan đến các trở lực bao gồm nạn quan liêu trong tổ chức, lòng tin trong 
văn phòng và cảm giác bất an trong công việc. Kết hợp với nhau các yếu tố này cản 
trở người quản lý trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc.  

Schaufeli, Taris & Van Rhenen (2007) nghiên cứu mối quan hệ giữa hành vi mê, 
“nghiện” làm việc, burnout và sự ràng buộc với công việc. Câu hỏi đặt ra là liệu 3 
yếu tố ở nơi làm việc này có liên hệ chặt chẽ với nhau hay không và có thể quy về 
cùng một chiều cạnh hay là chúng không liên quan với nhau. Kết quả của nghiên 
cứu cho thấy 3 yếu tố đó thể hiện 3 dạng làm việc khác thường. Kết luận chủ yếu của 
Schaufeli và đồng sự là hành vi “nghiện” làm việc có tương quan thuận với burnout, 
cả hai yếu tố burnout và hành vi “nghiện” làm việc đều có tương quan nghịch với 
sự ràng buộc công việc. Cả 3 thành tố trên không cấu thành một thang đo cùng một 
khái niệm. Về mặt thực nghiệm, chúng đánh giá các khía cạnh khác nhau của trạng 
thái khỏe mạnh ở người lao động.    

3.7. Khi công việc xung đột với gia đình
Bởi vì chúng ta sống trong một thế giới mà chuẩn mực chung là cả vợ lẫn chồng 

đều đi làm, cho nên ít có thời gian chăm sóc con cái và đáp ứng các nhu cầu khác của 

gia đình (Baltes, & Heydens-Gahir, 2003). Làm sao để cân bằng các trách nhiệm giữa 
gia đình và công việc là vấn đề số một đối với nhiều người lao động (Gregg, 1998). 
Chỉ có một thiểu số nhỏ (22%) người được khảo sát nghĩ rằng có thể có một cuộc 
sống gia đình tốt đẹp mà vẫn thăng tiến trong công ty. Vì nền kinh tế đã thay đổi nên 
tiềm năng xung đột giữa gia đình và công việc luôn là vấn đề gây tranh luận trong 
xã hội (Allen, Herst, Bruck, & Sutton, 2000). Không có gì ngạc nhiên khi một người 
lao động trải nghiệm xung đột giữa gia đình và công việc ở mức độ cao không chỉ ít 
hài lòng hơn với cuộc sống nói chung mà còn kém hài lòng hơn với cả công việc của 
mình (Kossek & Ozeki, 1998). Sự ảnh hưởng của các biến số này phụ thuộc vào mức 
độ coi trọng gia đình và công việc của người đó ra sao. Nếu gia đình được đánh giá 
cao thì stress liên quan đến công việc (chẳng hạn như đòi hỏi về mặt thời gian) sẽ 
được trải nghiệm gay gắt hơn, tác động tiêu cực đến sự hài lòng với cuộc sống gia 
đình và việc thực hiện công việc. (Wayne, Musisca & Fleeson, 2004). Một số tác giả 
khác báo cáo rằng xung đột gia đình và công việc có liên quan đến lo âu và sử dụng 
chất gây nghiện (Frone, 2000).

Một cuộc khảo sát của Gallup cho thấy 34% người Mỹ trải nghiệm xung đột 
giữa công việc và gia đình (Hugick & Leonard, 1991). Khi được hỏi tình huống gia 
đình/công việc lý tưởng, 39% đàn ông và phụ nữ cảm thấy rằng một người cần làm 
việc còn người kia ở nhà chăm sóc con cái. Đòi hỏi về thời gian cho gia đình/công 
việc là một sự xung đột đối với nhiều người khi chỉ có 14% số người được hỏi nghĩ 
rằng cả 2 người (cha và mẹ) nên làm việc bên ngoài gia đình. 

Sự xung đột giữa công việc và gia đình có thể có nhiều tác động tiêu cực đối 
với người lao động. Một phân tích tổng hợp (Allen, Herst, Bruck, & Sutton, 2000) 
phát hiện ra rằng sự xung đột gia đình/công việc và sự không hài lòng với công việc 
có tương quan với nhau (xem thêm Kossek & Ozeki, 1998). Cả hai giới đều trả lời 
tương tự về xung đột công việc/gia đình và nó thương có liên hệ với stress ở nơi làm 
việc, trầm cảm, các vấn đề sức khỏe và thể chất (Major et al, 2002) và tỷ lệ vắng mặt ở 
nơi làm việc cao hơn (Hammer, Bauer, Grandey, 2003). Xung đột gia đình/công việc 
cũng tác động đến sự hài lòng trong cuộc sống nói chung (Carlson & Kacmar, 2000) 
và sự hài lòng với cuộc sống gia đình nói riêng (Aryee, Fields, & Luk, 1999).

Vì làm việc ngoài gia đình là vấn đề gần đây đối với phụ nữ - những người 
trong truyền thống thường chỉ tập trung vào con cái và gia đình, liệu xung đột gia 
đình/công việc có được họ cảm nhận gay gắt hơn? Thực tế đúng là như vậy, mặc 
dù cả đàn ông cũng thấy xung đột gia đình/công việc là tác nhân gây ra stress và 
lo âu (Martins, Eddleston, & Veiga, 2002). Tuy nhiên, cũng có sự an ủi đối với phụ 
nữ vì công việc có thể giúp họ nâng cao lòng tự trọng/tự tin và sự hỗ trợ về mặt 
xã hội. Điều quan trọng nhất là chất lượng của vai trò kép đó. Những người có  
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cuộc sống gia đình tử tế và một công việc hài lòng thường vui thích, hạnh phúc với 
cả hai (Langan & Fox, 1998).

3.8. chương trình giúp giảm nhẹ xung đột gia đình/công việc

Xung đột gia đình/công việc đặt ra nhiều vấn đề cho tổ chức và gia đình. Các 
nghiên cứu đã chỉ ra rằng các xung đột liên quan đến nhu cầu chăm sóc con cái tác 
động tới sự vắng của họ ở nơi làm việc cũng như năng suất lao động (Erickson, 
Nichols, & Ritter, 2000; Schultheis, 2006). Thường thì vai trò kép vừa là người chăm 
sóc, vừa là người lao động dẫn đến trạng thái khỏe mạnh về mặt tâm lý kém hơn, 
xung đột hôn nhân và tinh thần sút kém. Vì các cuộc xung đột này cũng tác động 
tới cả tổ chức, nên hiện nay nhiều công ty trong các nước phát triển đã rất chú ý tới 
những biện pháp hỗ trợ bao gồm cả các trợ cấp chăm sóc trẻ. Một số công ty trao phần 
thưởng bằng tiền ngay lập tức để chi trả cho việc chăm sóc trẻ. Các công ty khác thiết 
lập các điều kiện, tiện nghi chăm sóc trẻ tại chỗ làm để người lao động có thể dễ dàng 
tiếp cận với con cái mình. Các trung tâm chăm sóc trẻ tại chỗ làm tăng cam kết đối 
với tổ chức của người lao động (Grover & Crooker, 1995). Điều có vẻ hiển nhiên là 
các gia đình có trẻ em sẽ tạo ra sự hỗ trợ rất tích cực đối với những công ty giúp giải 
quyết vấn đề quan trọng này, đặc biệt là các gia đình mà cả bố lẫn mẹ đều làm việc. 

Đôi khi, vấn đề chăm sóc trẻ cũng đòi hỏi cha mẹ phải tạm nghỉ làm một thời 
gian. Trong mấy thập kỷ qua, nhiều nước đã thể chế hóa chính sách nghỉ phép thành 
luật. Ở Mỹ, Bộ luật Nghỉ phép vì lý do y tế và gia đình cho phép người lao động 
được nghỉ không lương tới 12 tuần. Một nghiên cứu báo cáo rằng 74% số người lao 
động cho biết họ nghỉ phép vì lý do sức khỏe cá nhân, nhiều phụ nữ (22%) cũng nghỉ 
phép để giúp chăm sóc thành viên trong gia đình trong khi chỉ có 4% đàn ông nghỉ 
phép vì lý do tương tự. 

Trong những xã hội già hóa hoặc những xã hội mà gia đình mở rộng còn phổ 
biến và hệ thống phúc lợi dành cho người già còn hạn chế, việc chăm sóc người cao 
tuổi cũng là một vấn đề đối với nhiều gia đình. Ví dụ, người ta dự đoán rằng đến năm 
2030, dân số trên 65 tuổi ở Mỹ sẽ vào khoảng 70 triệu người (Seaward, 1999). Tổng 
số thời gian nghỉ làm để chăm sóc người già gây thiệt hại cho các công ty trên toàn 
nước Mỹ (vì phải dừng sản xuất, dịch vụ) tới 29 tỷ đô la mỗi năm (Timmerman, 1999). 
Nhiều tổ chức đang cố gắng đáp ứng nhu cầu này với khoảng trên 50% công ty đưa 
ra một số dịch vụ chăm sóc người già (Gonzales, 2004). Dạng hỗ trợ hay gặp nhất bao 
gồm bảo hiểm dài hạn, dịch vụ thông tin và tham vấn, seminar dành cho những nhân 
viên bị ảnh hưởng. Các dịch vụ này làm giảm các lo lắng của nhiều người lao động 
và giúp họ hài lòng hơn và năng suất hơn trong làm việc. Ở đây, một lần nữa lịch làm 
việc linh hoạt của công ty có tầm quan trọng đặc biệt đối với người lao động. 

Các tổ chức tạo điều kiện cho sự cân bằng giữa trách nhiệm công việc và gia 
đình liệu có góp phần tạo nên một lực lượng lao động lành mạnh và hiệu quả hay 
không? Các nghiên cứu dựa vào việc tự báo cáo của các khách thể ở Hà Lan trong đó 
có một nghiên cứu theo tuyến dọc đã chỉ ra rằng những người lao động trải nghiệm 
xung đột giữa công việc và gia đình ở mức độ thấp là những người khỏe mạnh 
hơn (qua chỉ số khối lượng cơ thể/body mass index và lượng cholesterol thấp hơn). 
Ngoài ra số ngày nghỉ làm của họ xu hướng thấp hơn và họ là những người thực 
hiện công việc tốt hơn (Van Steenenbergen & Ellermers, 2009). 

4. Hỗ trợ của tổ cHức Và cÁc biến Số cÁ nHÂn

Stress liên quan đến làm việc một phần được xác định bởi mức độ hỗ trợ của 
tổ chức ở nơi làm việc cũng như các biến số cá nhân. Với một nơi làm việc mang tính 
chất hỗ trợ (giúp đỡ, khuyến khích, thông cảm), người lao động có thể ứng phó với 
các vấn đề tốt hơn. Trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, một số cá nhân 
có ưu thế hơn những người khác nhờ một số đặc điểm nhân cách nhất định. 

4.1. Hỗ trợ trong các tổ chức/công ty tiến bộ

Kinh doanh hiện đại đã nhận biết mối quan hệ giữa xung đột gia đình/công 
việc và sự hài lòng với công việc hoặc chất lượng làm việc. Một số công ty đang tìm 
các cơ hội để giúp đỡ nhân viên của mình. Khi giới quản lý công ty giải quyết được 
vấn đề này, họ sẽ giữ người lao động gắn kết với công ty (Gregg, 1998). Giảm thiểu 
mức độ xung đột công việc/gia đình cũng mang lại lợi ích cho công ty/tổ chức. Ví dụ, 
các tổ chức/công ty có dịch vụ y tế, chăm sóc trẻ, trung tâm rèn luyện sức khỏe, dịch 
vụ tham vấn, các phúc lợi giáo dục (như trả tiền học phí, cấp học bổng), chương trình 
hỗ trợ nhà ở… Các phúc lợi phi truyền thống này của những công ty/tổ chức tiến bộ 
chính là sự thừa nhận trách nhiệm phải giảm bớt gánh nặng khó khăn của người lao 
động, tạo ra sự hài hòa giữa công việc và gia đình.

Như đã đề cập, gần đây người ta đã thiết kế các thời gian biểu làm việc linh 
hoạt để giúp đỡ các gia đình có cả 2 vợ chồng cùng theo đuổi nghề nghiệp. Con cái 
có thể ốm đau nhưng cha mẹ có lịch làm việc linh hoạt sẽ xoay xở tốt hơn các vấn 
đề gia đình và công việc. Giờ làm việc linh hoạt có tương quan với sự hài lòng trong 
công việc cao hơn ở cả đàn ông và phụ nữ có con ở nhà (Scandura & Lankay, 1997). Ở 
thời điểm 1997, ở Mỹ đã có tới 27,6 % người lao động làm việc theo các lịch trình linh 
hoạt. Các lịch trình làm việc linh hoạt này rất đa dạng, có thể bắt đầu ngày làm việc 
sớm hoặc muộn hoặc làm nhiều giờ hơn trong 4 ngày thay vì 5 năm ngày /tuần. Thời 
gian làm việc linh hoạt cho phép người lao động có nhiều thời gian hơn phù hợp 
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hơn cho các nhu cầu của gia đình. Cùng với lịch trình làm việc từ cơ sở máy tính ở 
nhà, thời gian biểu linh hoạt đã tạo ra những hệ quả tích cực cho các tổ chức (Baltes, 
Briggs, Huff, Wright, & Neuman, 1999). Người ta phát hiện ra rằng các cách thực 
hành thân thiện với phụ nữ như điều kiện chăm sóc trẻ và giờ làm việc linh hoạt có 
tác động tích cực đối với thái độ làm việc của phụ nữ trong một nghiên cứu ở Hong 
Kong (Chiu & Ng, 1999). Tầm quan trọng của sự hỗ trợ từ tổ chức cũng được chứng 
minh trong một nghiên cứu trong đó mối quan hệ thân thiện với đồng nghiệp và 
những người giám sát/quản lý tạo thành một “tầng đệm” (giống như bộ phận giảm 
xóc) để chống lại stress ở nơi làm việc (Stamper & Johlke, 2003).

4.2. các biến số nhân cách trong ứng phó với stress

Từ tâm lý học đại chương chúng ta biết rằng một số người có nhân cách khỏe 
mạnh, chịu đựng và phát triển tốt trong các tình huống stress. Nhưng cũng có một 
số khác mới chỉ trải qua một chút căng thẳng thôi đã cảm thấy không chống đỡ nổi. 
Như đã đề cập trong chương này, không chỉ có điều kiện khách quan không thôi gây 
ra stress mà cả tri giác chủ quan của người lao động về tình huống đó cũng quyết 
định mức độ stress mà người đó trải nghiệm. Sự bất ổn trong công việc có thể là tình 
huống gây lo lắng cao độ cho người này nhưng lại được coi là cơ hội thay đổi hoặc 
thậm chí là cơ họi thăng tiến đối với người khác. Một số người lao động – dựa trên 
các trải nghiệm trong cuộc sống của mình - đã phát triển một định hướng chung 
mang tính chất thù địch trong cuộc sống. Định hướng tiêu cực này lại ảnh hưởng 
đến cách thức nhìn nhận của họ. Sự thù địch này làm họ nghi ngờ động cơ của người 
khác và làm tăng mức độ stress mà họ trải nghiệm (Williams, 1989).

Cái tôi hiệu quả là niềm tin của người lao động vào năng lực của chính mình, 
rằng anh ta có các kỹ năng cơ bản thể thực hiện công việc cần làm. Một số nghiên 
cứu đã chỉ ra rằng người lao động có cái tôi hiệu quả ở mức cao thường chịu đựng 
được stress do làm việc nhiều giờ và làm việc quá tải tốt hơn so với những người có 
cái tôi hiệu quả ở mức thấp. Cái tôi hiệu quả có liên quan đến các trải nghiệm thành 
công trước đây trong việc đáp ứng một loạt nhiệm vụ được giao và những người 
công nhân này thường dễ dàng vượt qua các thách thức hơn (Jex, Bliese, Buzzell, & 
Primeau, 2001; Schaubroeck, Lam, Xie, 2000).

Điểm kiểm soát (locus of control) cũng là một biến số nhân cách quan trọng. 
Có điểm kiểm soát bên trong nghĩa là cá nhân đó tin rằng mình kiểm soát được tình 
hình và có lẽ nó có liên quan đến cái tôi hiệu quả. Người lao động có điểm kiểm soát 
bên ngoài tin rằng những chuyện xảy ra là kết quả của số phận, sự may rủi hoặc 
của những người có quyền lực và vì vậy họ ít luyện tập cách làm chủ cuộc sống của 
mình. Một số nghiên cứu đã chứng minh rằng những công nhân có điểm kiểm soát 

bên trong trải nghiệm ít stress  từ công việc hơn so với những người có điểm kiểm 
soát bên ngoài (Spector, 2002). Những người có điểm kiểm soát bên trong tin rằng 
dù có những ép buộc về mặt môi trường nhưng họ vẫn có thể tác động tới kết quả 
và vì vậy họ ứng xử theo các cách thức đáp ứng được kỳ vọng của mình. Ngược lại 
những người lao động có điểm kiểm soát bên ngoài lại bị động trong khi đối mặt với 
các tình huống gây stress.

Một số người cũng có xu hướng nhìn nhận mọi thứ bằng các cảm xúc tiêu cực. 
Những người có xúc cảm tiêu cực cao cũng cho biết họ có nhiều xung đột giữa công 
việc và gia đình hơn (Bruck & Allen, 2003; Wayne, Musisca, & Fleeson, 2004). Người 
có đặc điểm nhân cách như vậy có xu hướng trải nghiệm stress ở mức độ cao hơn. 

Cuối cùng, tinh thần lạc quan có liên quan đến việc ứng phó với stress. Một số 
người lạc quan hơn những người khác và các nghiên cứu đã cho thấy nhìn chung 
những người lạc quan thường khỏe mạnh hơn những người bi quan. Mặc dù đa số 
người lạc quan đều có phần phi thực tế nhưng những ai nhìn cuộc sống bằng cặp 
mắt màu hồng một chút cũng đều cảm thấy ít căng thẳng hơn. Có lẽ tinh thần lạc 
quan có liên quan với cảm giác kiểm soát cao hơn và cái tôi hiệu quả. Người lạc quan 
sẽ thấy niềm hy vọng hay an ủi trong cơn bĩ cực và tin vào sự kết thúc có hậu (Armor 
& Taylor, 1998). Các chiều cạnh nhân cách vừa bàn luận là những biến số cá nhân tạo 
ra một ưu thế cho người lao động xử lý các môi trường bất lợi. Tất nhiên, hiệu quả 
của các bộ áo giáp bảo vệ này cũng có giới hạn. Ngay cả người lao động kháng cự lại 
stress tốt nhất cuối cùng cũng sẽ bị vượt qua nếu stress kéo dài và gay gắt. 

4.3. ứng phó với thay đổi trong công nghệ và quản lý chất lượng

Ngày nay nhiều tổ chức liên tục tìm cách thức cải tiến công việc và sản phẩm của 
mình. Sự thay đổi nhanh chóng này rất khác với những gì người công nhân công nghiệp 
đã trải qua trước đây. Mặc dù thay đổi có lẽ luôn là một phần của sản xuất trong thời hiện 
đại, nhưng nó chưa bao giờ diễn ra nhanh như thời điểm hiện nay. Người công nhân ít 
được trải nghiệm trạng thái bất biến hay những thành tựu vĩnh cửu vì sự cách tân đòi 
hỏi phải thường xuyên nâng cao chất lượng sản phẩm trong một thế giới cạnh tranh.  
Quản lý chất lượng đòi hỏi một chuỗi các đánh giá và cải tiến không ngừng khi các 
công ty phấn đấu để vượt trội. Cuộc đua tranh công nghệ không bao giờ dừng lại 
cho nên người lao động phải sống chung với những căng thẳng kéo dài hơn trong 
cuộc sống của mình.    

Đôi khi công ty cũng cần trải qua một quá trình tự đánh giá toàn diện trong đó 
tất cả các khía cạnh của sản xuất và quản trị được đánh giá lại. Việc này đòi hỏi sự 
quản lý phải bắt đầu lại từ đầu vì quá trình sản xuất và kinh doanh phải được tư duy 
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và thiết kế lại. Trong quá trình này cần phải đánh giá các đóng góp đặc biệt của công 
ty. Công ty đã đóng góp giá trị gia tăng cho các sản phẩm cạnh tranh theo cách nào? 
Bằng cách nâng cao giá trị sản phẩm hay làm cho sản phẩm có giá rẻ hơn?  Ngoài ra 
ban quản lý cũng cần đánh giá các hoạt động chủ đạo để xác định xem yếu tố nào 
trong thực tế đã bổ sung giá trị và yếu tố nào chỉ đơn thuần là các thủ tục hàng ngày 
vì thói quen. Thiết kế lại quá trình là điều khó khăn đối với người lao động vì thường 
thì một số người phải nhận trách nhiệm lớn hơn. Người lao động không chỉ phải xử 
lý các nhiệm vụ, công việc mới mà họ còn mất đi cả các quy trình làm việc thoải mái 
trước đây và các mối quan hệ đồng nghiệp (Hammer & Champy, 1993).

Dường như stress là hệ quả không thể tránh khỏi của các thay đổi về công nghệ 
và quy trình. Stress ở nơi làm việc tăng tới mức độ người lao động cảm thấy mình chỉ 
là những răng cưa trong cỗ bánh răng chuyển động. Tuy nhiên, stress sẽ giảm nếu sự 
thay đổi được dựa trên các quyết định của cả người sử dụng lao động và người lao 
động trong nỗ lực đạt mục tiêu lợi nhuận cho cả 2 bên. Ngoài ra, cũng có thể giảm 
stress qua nhận thức và thái độ về lợi ích và tương lai chung giữa công ty và công 
nhân. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy chúng ta còn ở rất xa viễn cảnh tưởng 
tượng này. Ví dụ, một nghiên cứu của Phan Mai Hương, Lê Văn Hảo, Đỗ Lệ Hằng 
và Tô Thúy Hạnh (2010) cho thấy mặc dù đa số công nhân đều tin rằng công nhân và 
doanh nghiệp phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế (78,6%), nhưng cứ 10 người lao động 
được hỏi thì có tới 6 người tin rằng công nhân và doanh nghiệp có những lợi ích khác 
nhau, thậm chí là lợi ích mâu thuẫn với nhau.

4.4. Vai trò của hỗ trợ xã hội trong chế ngự stress

Sự hỗ trợ về mặt xã hội là yếu tố thiết yếu trong việc ngăn chặn stress tác động 
tiêu cực đến sức khỏe của người lao động. Trong mọi lĩnh vực của đời sống, những 
người có sự hỗ trợ thân thiện thường ứng phó tốt hơn so với những người sống cô lập 
(Uchino, Cacioppo, & Keicolt-Glaser, 1996). Chỉ cần nhận thức không thôi cũng đã 
tạo ra sự khác biệt. Ví dụ, nhận thức rằng những người khác quan tâm và hỗ trợ cũng 
đã đủ hữu ích khi tiếp xúc với các tình huống gây stress (Ryff & Singer, 2001). Phát 
hiện này có lẽ mang tính phổ quát. Những người sống trong các nền văn hóa phụ 
thuộc lẫn nhau coi trọng cộng đồng thường ít phải chịu các bệnh tật liên quan đến 
stress hơn (Bond, 1991; Cross & Vick, 2001). Trong các xã hội mang xu hướng cá nhân 
như Mỹ chẳng hạn, những người có mức độ hỗ trợ xã hội thấp có tỷ lệ tử vong cao 
hơn một cách đáng kể (House, Robbins, & Metzner, 1982; Stroebe & Stroebe, 1996).

Diễn dịch nghiên cứu này ở nơi làm việc có nghĩa là môi trường thân thiện và 
hỗ trợ chính là môi trường giúp người lao động xử lý các tình huống gây ra stress 
liên quan đến làm việc tốt nhất. Sự hỗ trợ về mặt xã hội có tác dụng như một tác 

nhân bảo vệ, giúp giảm thiểu tác động tiêu cực của stress đối với sức khỏe. Vậy điều 
gì cấu thành một nơi làm việc mang tính chất hỗ trợ? Tối thiểu, nó phải bao gồm sự 
kiểm soát các tình huống làm việc ở một mức độ nào đó. Có nghĩa là một nơi làm 
việc dựa vào quá trình ra quyết định có sự tham gia và coi trọng những đóng góp 
của người lao động. 

5. Sự an toàn Và Sức KHỏe ở nơi Làm ViỆc

Bầu không khí an toàn ở nơi làm việc có ý nghĩa quan trọng đối với số lượng 
và mức độ tai nạn gây ra sức khỏe xấu ở người lao động. Ngày nay nhiều người lao 
động dành nhiều giờ làm việc trên máy tính nhưng vẫn còn nhiều người khác phải 
tiếp xúc với các chất độc hại. Các điều kiện khác nhau này tác động tới cả sức khỏe 
thể chất lẫn trạng thái khỏe mạnh về mặt cảm xúc của người lao động. 

5.1. bầu không khí an toàn, stress và tai nạn

Sự an toàn ở nơi làm việc là một phần quan trọng của sức khỏe nghề nghiệp. 
Hàng ngàn người lao động bị thương và bị chết mỗi năm vì các cách thực hành làm 
việc không an toàn. Một số bị thương vì tai nạn lao động, số khác phải tiếp xúc với các 
chất độc hại với những tác động có thể gây bệnh tật hay chết người được tích tụ theo 
thời gian. Khi một người lao động trở nên ốm yếu do hậu quả của môi trường lao động 
thiếu an toàn, trạng thái khỏe mạnh về mặt cảm xúc của người đó cũng bị tác động 
tiêu cực. Ở Mỹ, mỗi năm có hàng ngàn người chết và hàng triệu người bị thương trong 
khi lao động (U.S. Bureau of Labor Statistics, 2004). Vì lý do đó mà ước tính các công 
ty ở Mỹ bị thiệt hại khoảng $131,2 tỷ đô la vào 2000 (National Safety Council, 2001). 
Ở Việt Nam, mỗi năm xảy ra 5.000 vụ tai nạn lao động làm khoảng 500 người chết và 
hàng ngàn người bị thương, dù con số này có lẽ thấp hơn thực tế hàng chục lần (Hội 
thảo “Tuyên bố Seoul về an toàn lao động và sức khỏe lao động”)1. Trong khu vực 
nông nghiệp, khoảng 30% số người trực tiếp tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật có dấu 
hiệu bị nhiễm độc. Riêng năm 2004, có trên 4.000 vụ bị nhiễm độc làm 10.355 người bị 
nhiễm và 154 người tử vong. Giai đoạn năm 2000 - 2004, Bảo hiểm xã hội đã thực hiện 
việc trợ cấp phát sinh cho 19.894 trường hợp tai nạn lao động với 2.792 trường hợp 
thiệt mạng, 10.102 mất khả năng lao động từ 5 - 30% và 7.000 trường hợp mất khả năng 
lao động từ 30% (Hội thảo “Tai nạn lao động ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp”). 

Stress là một yếu tố đóng góp chủ yếu trong các tai nạn lao động. Ví dụ, 
dùng tiền thưởng có liên quan đến thời gian và chuyển động của người lao động  

1   Hội thảo diễn ra vào ngày 4/12/2007, tại Hà Nội, do Hội An toàn và Vệ sinh Lao động Việt Nam phối hợp 
với Viện Nghiên cứu An toàn Liberty và Công ty Bảo hiểm Liberty Insurance thuộc Tập đoàn Liberty 
Mutual (Hoa Kỳ) tổ chức.
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(khuyến khích họ làm nhanh hơn) với các hệ quả tiêu cực về mặt an toàn lao động 
(Kasminski, 2001; Humphrey, Moon, Conlon, & Hofman, 2004). Hoặc các vụ tai 
nạn giao thông do các lái xe container hoặc xe khách gây ra ở Việt Nam trong thời 
gian gần đây có thể liên quan đến chế độ “khoán” và trả lương thưởng theo số 
lượng chuyến. Stress trong làm việc cũng là một yếu tố trong tỷ lệ tai nạn. Savery & 
Wooden (1994) phát hiện ra rằng các sự kiện gây stress có tương quan thuận với số 
lượng tai nạn lao động. Vì sự hài lòng với công việc cũng liên quan đến stress nên sẽ 
không ngạc nhiên khi sự không hài lòng với công việc có tương quan với các vụ tai 
nạn (Barling, Kelloway, Iverson, 2003).

5.2. các công việc lặp đi lặp lại và thương tích trong lao động

Nhiều công việc trong dây chuyền lắp ráp đòi hỏi các chuyển động thể chất lặp 
đi lặp lại. Vận động viên là những người ý thức được tác động của các chuyển động 
lặp đi lặp lại làm tổn thương khuỷu tay hoặc các thương tích thể chất khác. Nhiều 
người lao động phải đánh máy nhiều giờ trên máy tính thường bị hội chứng ống cổ 
tay, một chấn thương cổ tay (đau, nhức, tê, mất cảm giác) do việc sử dụng tay và các 
ngón tay lặp đi lặp lại theo một cách cố định. Hội chứng kéo dài bao gồm tê, nhức, 
đau và mất cảm giác. Nghỉ ngơi có thể giúp ích nhưng trong một số trường hợp cần 
phải phẫu thuật để giảm đau và khó chịu. Một chiến lược phòng ngừa thương tích 
từ các chuyển động lặp đi lặp lại là thiết kế nơi làm việc và bàn máy tính tốt hơn. 
Các thiết kế mới cho phép người sử dụng giữa cổ tay thẳng để tránh bị tổn hại tồi 
tệ. Giải lao thường xuyên cũng cần thiết để phòng ngừa các thương tích do chuyển 
động lặp đi lặp lại. 

5.3. tiếng ồn lớn và thính giác

Ở nhiều nơi làm việc người lao động phải tiếp xúc với các tiếng ồn lớn, liên tục 
ví dụ sử dụng máy cưa điện hoặc các máy móc cơ khí. Làm việc trong mỏ hay gần 
các thiết bị xây dựng có thể bị mất thính giác thường xuyên. Những người trẻ tuổi 
thường tình nguyện tiếp xúc với các âm thanh có cường độ lớn sử dụng trong âm 
nhạc hiện đại. Nếu tiếp xúc lâu thì thính giác cũng có thể bị mất hoặc tổn hại. Giải 
pháp khá đơn giản nếu như công ty hay tổ chức có một văn hóa an toàn hay xã hội 
đã thiết lập được các quy định phù hợp ở nơi làm việc. Các thiết bị bảo vệ khác nhau 
cũng làm giảm mức độ tiếng ồn xuống phạm vi an toàn và không hề đắt chút nào. 
Gần đây người ta còn phát hiện ra một số chứng cứ cho thấy tiếng ồn có thể tạo ra 
các triệu chứng thể chất bao gồm cả chứng huyết áp cao (Melamed, Fried, & Froom, 
2001), trong một số trường hợp là vấn đề tim mạch (Cohen & Weinstein, 1981).

5.4. chất độc và tác nhân lây nhiễm

Một số người lao động phải tiếp xúc với các chất độc có thể gây tổn thương 
nghiêm trọng và sau đó là ung thư. Công nhân trong các nhà máy hóa chất thường 
xuyên tiếp xúc với chất độc hại, nhưng thường phải mất nhiều năm mới phát hiện 
được triệu chứng. Trong ngành nông nghiệp, người lao động phải trực tiếp tiếp xúc 
với các loại phân hoặc thuốc bảo vệ thực vật với mức độc hại cao, gây ra một loạt các 
chứng bệnh về đường hô hấp và ung thư. Cần tìm ra các giải pháp qua một bộ luật 
khả thi để bảo vệ người lao động tránh tiếp xúc hoặc hạn chế mức độ và thời gian 
tiếp xúc. Thế giới vi khuẩn và vi rút không nhìn thấy được luôn sống cùng với con 
người. Những người lao động làm các công việc phục vụ công chúng có nguy cơ cao 
hơn trong việc bị các bệnh lây nhiễm. Một số nghề nghiệp có nguy bị lây nhiễm cao 
hơn, đặc biệt là các nhân viên bệnh viện, phòng khám. 

Văn hóa sức khỏe ở nơi làm việc có ý nghĩa quan trọng. Các nghiên cứu đã 
chứng minh mối liên quan trực tiếp giữa văn hóa an toàn và mức độ tai nạn cũng 
như các biện pháp bảo vệ sức khỏe khác của người lao động (Zohar, 2002). Điều 
quan trọng nhất đối với bầu không khí an toàn chính là việc các tổ chức phải hiểu 
được mối liên quan giữa những cách thực hành an toàn và sức khỏe của người lao 
động cũng như giữa cách thực hành như vậy và sự hài lòng với công việc cũng như 
kết quả làm việc. 

6. bạo Lực ở nơi Làm ViỆc

Mỹ là một quốc gia bạo lực và các vụ công kích, hành hung ở nơi làm việc 
không hiếm. Vì không có thống kê từ các quốc gia khác nên rất khó đánh giá tính 
phổ quát của vấn đề này. Ở Mỹ, mỗi năm có khoảng gần 1.000 người lao động bị 
giết ở nơi làm việc của họ và hàng triệu người khác bị công kích hay hành hung 
(Sygnatur &Toscano, 2000; Biles, 1999). Những việc có liên quan đến tiếp xúc với 
công chúng là những việc có nguy cơ bị công kích, hành hung cao nhất. Ngay cả khi 
thương tích về thể chất rất nhỏ thì người lao động vẫn có thể bị sang chấn về mặt 
tâm lý (Walsh & Clarke, 2003). Biles (1999) cho rằng ngoài việc tiếp xúc với công 
chúng, các công việc như đổi tiền, lái xe taxi, giao hàng/dịch vụ tận nơi, làm việc 
với những người không ổn định… đều là các yếu tố có nguy cơ bị công kích, hành 
hung. LeBlanc & Kelloway (2002) xác định các yếu tố nguy cơ khác bao gồm những 
nơi làm việc có phục vụ rượu (quán bar, nhà hàng…), công việc đòi hỏi một số quyết 
định ảnh hưởng tới cuộc sống của người khác hoặc phải chăm sóc về thể chất và cảm 
xúc của người khác đều có nguy cơ. Bạo lực thường bị xúi giục bởi người ngoài cuộc 
nhưng cả bạo lực của người ngoài cuộc lẫn trong cuộc đều có thể gây sang chấn cho 
nạn nhân (LeBlanc & Barling, 2004).
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Một nghiên cứu gần đây tập trung vào những yếu tố có thể được gọi tên là 
bạo lực có động cơ từ tổ chức (O’Leary& Kelly, Griffin, & Glew, 1996; Martinko & 
Zellars, 1998). Nghiên cứu này tổng kết cả các biến số tổ chức và các đặc điểm cá 
nhân. Từ ngành tâm lý học xã hội chúng ta biết một số người có xu hướng bạo lực 
hơn người khác (Larsen, 1976). Nhưng có thể chính các tổ chức cũng tạo nên một môi 
trường được người lao động cảm nhận là cứng nhắc, khắt khe, mang tính trừng phạt 
và gây ức chế. Các đặc điểm của tổ chức kiểu này tạo điều kiện cho bạo lực xảy ra. 
Một số văn hóa tổ chức cũng “nuôi dưỡng” bạo lực như một phản ứng đối với các 
sự kiện gây ác cảm trong cuộc sống của người lao động. Người ta phát hiện ra 4 biến 
số có tác động đến bạo lực ở nơi làm việc. Thứ nhất, mức độ ức chế hay ấm ức cao ở 
nơi làm việc có thể làm cho bạo lực hay gây hấn dễ xảy ra. Thứ hai, giống như kẻ bắt 
nạt trong trường học, những người hay dùng bạo lực ở nơi làm việc cảm thấy mình 
“được” (hơn là “mất”) sau khi thực hiện hành vi đó. Thứ ba, những người lao động 
có điểm kiểm soát bên ngoài (tin rằng phần lớn những điều xảy ra với mình là vượt 
quá sự kiểm soát của chính họ) dễ có phản ứng bạo lực hơn trong tình huống đối 
địch. Cuối cùng, đàn ông – giống như trong tất cả các đấu trường của cuộc sống – có 
xu hướng bạo lực hơn phụ nữ ở nơi làm việc. 

Bởi vì các ấm ức hoặc ức chế mang tính chất tích tụ nên các sự kiện nhỏ có thể 
tích lũy lại và gây bùng nổ hành vi gây hấn. Vì người giám sát hay quản lý có quyền 
hành kỷ luật hay sa thải cho nên sự thù địch của nhân viên thường hướng tới đồng 
nghiệp, đặc biệt là những người được coi là hay vâng lời sếp. Những người lao động 
có xúc cảm tiêu cực, phớt đời thường dễ phản ứng thù địch khi có ấm ức trong các 
cuộc suy thoái kinh tế (Tobin, 2001). Gây hấn ở nơi làm việc chủ yếu là các phản ứng 
về mặt cảm xúc đối với những phiền muộn hay bất bình được tích tụ (Martinko & 
Zellars, 1998). Một số cá nhân – xuất phát từ những gì họ đã trải qua trong quá khứ - 
có tâm thế tiêu cực ở mức độ cao và kết quả là họ dễ có phản ứng bạo lực hơn những 
người khác. 

7. KinH tế tHỊ trưỜng trong cÁc cUộc SUy tHoÁi

Khi cuốn sách này sắp hoàn thành vào cuối năm 2011, thế giới đang trải qua 
một cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế ảnh hưởng tới hàng triệu người 
lao động trên khắp thế giới. Từ cuộc khủng hoảng này sẽ xuất hiện các điều chỉnh và 
quy định mới, nhưng điều rõ ràng là tính tham lam trong nền kinh tế thị trường có 
thể đánh bại ngay cả các kế hoạch kinh tế, tài chính nghiêm túc nhất để gây hại cho 
xã hội và toàn thế giới. Đằng sau các cơn sốt đất, sốt vàng, sốt dầu mỏ và nhiều thứ 
khác đã, đang và sẽ còn xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới liệu có phải là cái mà một số 
người gọi là nền “kinh tế thị trường tham lam”?  Ngoài ra, như một hệ quả của toàn 

cầu hóa, các công ty ở nhiều nơi đã cắt giảm lực lượng lao động. Nhiều công ty đã 
sa thải hàng ngàn công nhân và tình hình tương tự sẽ còn diễn ra trong cơn bão kinh 
tế này. Nhiều việc làm ở các nước phát triển được chuyển sang các nước đang phát 
triển. Nhưng khi người dân Âu, Mỹ thất nghiệp thì tiêu dùng sẽ giảm và đến lượt 
các công ty sản xuất ở các nước đang phát triển cũng phải cắt giảm sản xuất và sa 
thải công nhân. Điều chắc chắn là tất cả chúng ta đều có liên hệ với nhau trong thế 
giới toàn cầu hóa này. 

Điều đáng lưu ý là thất nghiệp, đặc biệt là thất nghiệp thường xuyên sẽ làm cho 
người lao động từ bỏ ý định tìm việc, phải tìm cách sống qua ngày hoặc dựa vào sự 
hỗ trợ của gia đình nếu không có hệ thống phúc lợi. Công việc bấp bênh tạo ra tâm lý 
bất an ở nhiều người. Sự lo âu về việc làm hay mất việc làm là một thực tế hiện hữu 
ở rất nhiều người lao động trong nền kinh tế thị trường. Đến lượt mình các lo âu liên 
quan đến công việc như vậy sẽ tạo ra các cảm xúc tiêu cực làm xáo trộn cuộc sống 
gia đình và xã hội cũng như sự hài lòng trong hôn nhân (Grant & Barling, 1994). Về 
lâu dài, các trải nghiệm thất nghiệp gây ra trầm cảm, u uất về mặt tâm lý dẫn đến các 
hành vi tự làm mình thất bại (self-defeating behavior).

Để giữ được việc làm, với tư cách cá nhân, chúng ta có nhiều hạn chế bởi vì 
chính thị trường việc làm lại đặt ra các giới hạn khách quan về số lượng việc làm hiện 
hữu. Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã cho thấy tầm quan trọng của hỗ trợ xã hội 
trong việc ứng phó với tình huống mất việc (Gowan, Riordan, & Gatewood, 1999). 
Những người lao động được sự hỗ trợ về mặt xã hội thường có khả năng tách mình 
ra khỏi tình huống mất việc và chấp nhận rằng điều không may đó đã xảy ra với 
nhiều người khác. Đến lượt mình, những người lao động có sự hỗ trợ xã hội và một 
chút nguồn lực tài chính thường có xu hướng đi tìm việc trở lại. Phản ứng tích cực 
này tạo ra sự tự tin, thể hiện qua các cuộc phỏng vấn xin việc được họ thực hiện tốt 
hơn. Nhận thức về sự công bằng chính là chìa khóa giúp người lao động có phản ứng 
tích cực. Khi cho rằng mình bị mất việc là do sự thiếu công bằng của cấp trên thì lòng 
tự trọng sẽ bị tổn hại. Khi thấy hợp đồng bất thành văn về mặt tâm lý với công ty/
tổ chức của mình bị vi phạm một cách bất công, người lao động thường trải nghiệm 
các hệ quả tiêu cực nghiêm trọng đối lòng tự trọng và tự tin của họ (Edwards, Rust, 
McKinley, & Moon, 2003).

Việc làm là một vấn đề trung tâm trong cuộc sống của chúng ta. Mất việc có 
thể là một sự kiện mang tính chất phá hủy đối với nhiều người. Trong thực tế, mất 
việc được xếp vào một trong mười sự kiện hàng đầu gây nên stress trong cuộc sống 
(Maysent & Spera, 1995). Nếu việc làm chiếm vị trí trọng tâm trong hệ giá trị của 
người đó thì sự đau đớn do mất việc sẽ còn lớn hơn. Công việc đóng vai trò quan 
trọng trong việc xác định bản sắc của mỗi người, thể hiện chúng ta là ai và chúng ta 



Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi Chương 4: TRẠNG THÁI KHỎE MẠNH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG... 117116

coi trọng điều gì. Điều quan trọng nhất là tiền thù lao từ công việc cho phép ta tồn 
tại và đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Khi thất nghiệp, nhiều người lao 
động cảm thấy mất mát, thất bại và khó cấu trúc được thời gian biểu của mình. Xét 
cho cùng, chúng ta đều dành phần lớn thời gian tỉnh táo của mình để làm việc và 
không suy nghĩ nhiều về cấu trúc thời gian vì công việc nói chung đã chiếm hầu hết 
thời gian hữu ích trong ngày.           

Mất việc làm cho nhiều người mất phương hướng và động cơ (Cartwright & 
Cooper, 1997). Công việc đáp ứng nhiều nhu cầu xã hội khác bao gồm cả nhu cầu 
tương tác xã hội và nếu như may mắn thì đó còn là nguồn hỗ trợ về mặt xã hội. Làm 
việc cũng cho ta cơ hội sử dụng năng lực và vì vậy tăng cảm giác về cái tôi hiệu quả. 
Tất cả những điều đạt được này đều bị đe dọa khi việc làm không còn. Thất nghiệp 
lâu dài còn gây ra các hệ quả tiêu cực khác như cảm giác bất lực và phát triển điểm 
kiểm soát bên ngoài. Anh ta tin rằng sự chuẩn bị cho nghề nghiệp không quan trọng 
vì có việc hay không có việc đều phụ thuộc vào số phận hoặc sự may rủi ngớ ngẩn. 

Những người mất việc cũng mất luôn sự kiểm soát quan trọng đối với cuộc 
sống của mình. Mặc dù một số công việc có thể buồn tẻ, phải chịu đựng, nhưng 
stress do các công việc không đáng mong muốn này gây ra cũng không thể so sánh 
được với cú “đau tim” do tình trạng hoàn toàn không có việc tạo nên. Nhiều người 
lao động có được uy tín từ công việc. Ngoài ra, trong xã hội hiện đại dựa trên kinh tế 
thị trường, con người không thể sinh sống mà không có tiền. Sau khi thất nghiệp lâu 
dài nhiều người có khi còn mất luôn cả nhà cửa. Nói tóm lại, khi chúng ta mất việc 
thì chúng ta cũng mất đi hầu hết những gì làm cho cuộc sống của mình có ý nghĩa. 
Xem xét tầm quan trọng hàng đầu của công việc trong đời sống con người dẫn đến 
suy nghĩ về “an ninh” việc làm và cân nhắc xem liệu tiếp cận việc làm có nên là một 
trong những quyền cơ bản của con người hay không. 

8. PHản ứng Với nHững tHay đổi trong một tHế giới LUôn tHay đổi

Chúng ta sống trong một thế giới mà sự bất định đang tăng lên, một thế giới 
đòi hỏi sự thích nghi liên tục để theo kịp sự thay đổi công nghệ và cạnh tranh. Ngày 
nay công nghệ tác động đến hầu hết người lao động và các kỹ năng cũ đã trở nên lạc 
hậu, các công việc mới được tạo ra đòi hỏi các năng lực và kỹ năng mới. Kinh tế thị 
trường hoàn toàn phụ thuộc vào những gì mà người tiêu dùng mua sắm. Sự trồi sụt 
của thị trường và tính tham lam của cá nhân đóng vai trò quan trọng trong quá trình 
tạo việc làm và mất việc làm. Ở thời điểm 2011, giá nhà đất ở Mỹ giảm mạnh, còn thị 
trường bất động sản ở Việt Nam được coi là đóng băng sau khi trải qua cơn sốt vào 
mấy năm cuối thập kỷ vừa qua. Sự trồi sụt theo chu kỳ là điều dễ thấy trong kinh 
tế thị trường mà Việt Nam bắt đầu từ đầu những năm 1990. Cạnh tranh không còn 

là vấn đề trong nước mà ngày càng mang tính chất toàn cầu. Các thay đổi về chính 
trị cũng diễn ra thường xuyên và không ai có thể dự báo chính xác các cuộc khủng 
hoảng trong tương lai trong bối cảnh đối đầu Mỹ - Iran, sự bất ổn ở bán đảo Triều 
Tiên và Biển Đông, khủng hoảng chính trị ở các nước Bắc Phi…Các công ty/tổ chức 
phản ứng như thế nào với các bất ổn này trong khi vẫn phải tiến hành các thay đổi 
cần thiết về mặt tổ chức? 

8.1. tại sao tổ chức và người lao động kháng cự sự thay đổi?

Mặc dù cần phải phản ứng nhanh trong một thế giới luôn thay đổi nhưng 
nhiều tổ chức và người lao động vẫn kháng cự sự thay đổi. Các công ty sản xuất xe 
hơi ở Mỹ đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính thực sự đe dọa sự 
sống còn của họ. Trong một số thời điểm giá dầu mỏ tăng vọt vậy mà họ vẫn tiếp 
tục sản xuất xe tiêu thụ nhiều xăng. Trong thế giới tài chính, nhiều ngân hàng, trung 
tâm chứng khoán hàng đầu – nơi được cho là tuyển lựa được những nhân viên thông 
minh, xuất sắc – mà vẫn sụp đổ. Ở cấp độ cá nhân, nhiều người đã mua bất động sản, 
chứng khoán hoặc tiêu dùng vượt xa khả năng của mình nhưng lại chậm trễ điều 
chỉnh trước các cuộc khủng hoảng. Các tổ chức và cá nhân vẫn thường kháng cự lại 
sự thay đổi cần thiết – những thay đổi do một thế giới luôn thay đổi đặt ra. 

8.2. Kháng cự sự thay đổi và đe dọa

Người lao động kháng cự sự thay đổi bởi vì nó đe dọa sự ổn định và an toàn. 
Thay đổi về cấu trúc tổ chức có nghĩa là một số người sẽ được còn một số khác sẽ 
mất. Thay đổi công nghệ làm cho một số công việc bị lỗi thời và công nhân cảm thấy 
bị đe dọa phải điều chỉnh lại hoặc bị mất thu nhập. Đôi khi, trước sự đe dọa về an 
toàn việc làm, người lao động kháng cự một cách công khai như bãi công, đình công 
hoặc tìm các cách thức bày tỏ tiếng nói của mình. Trong các trường hợp khác, sự 
kháng cự lại mang tính chất ngấm ngầm, sự bất bình, oán giận của người lao động 
thể hiện qua năng suất làm việc thấp hơn, hay vắng mặt hơn và không còn cam kết, 
gắn bó với tổ chức nữa. Sự oán giận và ức chế có thể tích tụ và tới một điểm nào đó, 
người lao động có thể có những hành động gây hấn, tấn công trực tiếp. 

Cuộc sống phức tạp và tất cả chúng ta đều dựa vào các cách ứng xử theo thói 
quen khi phản ứng với sự thay đổi. Sự thay đổi đe dọa nhu cầu về an toàn của con 
người. Đến lượt mình, mong muốn được an toàn làm cho người lao động phản ứng 
một cách tức giận khi bị áp đặt sự thay đổi mà không được trao đổi hay tư vấn. Ví 
dụ khi công ty nghiên cứu để lập kế hoạch nâng cao sản xuất nhưng vì không được 
tư vấn nên công nhân cảm thấy nghi nghờ và để phản ứng lại, họ làm việc chậm hơn, 
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làm giảm năng suất. Tất cả các thay đổi đều hàm chứa một vài sự đe dọa cùng với 
stress tiềm năng và nếu như không được xử lý đúng thì nó sẽ phản tác dụng.  

Cấu trúc của tổ chức cũng có thể kháng cự lại sự thay đổi vì các cá nhân có thể 
nhận thức mối đe dọa từ những thay đổi được đề xuất. Các tổ chức được lập ra để 
đạt được những mục tiêu ổn định. Trì trệ là phản ứng được ưa thích của nhiều tổ 
chức, đặc biệt là những tổ chức dựa vào các cách thức thực hiện công việc trong quá 
khứ để thể hiện tương lai. Trong các tổ chức đều có những thói quen hay thông lệ 
khó bị phá vỡ. Thường thì các chuyên gia trong tổ chức/công ty nhận thức ra sự thay 
đổi quan trọng như một mối đe dọa bởi vì cần phải có các kiến thức chuyên gia khác 
và mới. Các nhóm trong tổ chức cũng có thể cảm nhận những thay đổi lớn như một 
mối đe dọa khi họ được cung cấp các nguồn lực hay điều kiện hạn chế hơn. Cuối 
cùng, các thay đổi về cấu trúc cũng có thể tạo ra sự thay đổi về quan hệ quyền lực 
và một số người phải làm việc ở vị trí ít hấp dẫn hơn, có thù lao thấp hơn. Trong 
một nghiên cứu đầu tiên, Lysgaard (1961; xem thêm Allardt, 1993) đã phát triển 
khái niệm “tính tập thể của người lao động” để lý giải cách thức và nguyên nhân tại 
sao họ lại dựng lên một hệ thống phòng vệ không chính thức để đối phó với những 
người quản lý. Trong một nhà máy gỗ ở Na Uy, Lysgaard phát hiện ra rằng công 
nhân hình thành và phát triển một loạt các thông lệ không chính thức để duy trì sự 
cố kết và đoàn kết trong nhóm nội2. Lysgaard lý luận rằng sự tự đồng nhất này là 
một phản ứng tự nhiên trước những đòi hỏi vô độ về hiệu suất và lợi nhuận từ hệ 
thống công nghệ - kinh tế. Kết quả nghiên cứu này ủng hộ mô hình đối kháng do 
Mác đưa ra, theo đó tư bản và lao động luôn ở trong một cuộc xung đột giữa lợi 
nhuận cao hơn và nền dân chủ trong công nghiệp. Điều ngạc nhiên là công đoàn ở 
các nước Bắc Âu chưa bao giờ tiếp thu mô hình này. Thay vào đó họ muốn thấy mối 
quan hệ giữa chủ và thợ là mối quan hệ hợp tác. Thực tế tranh chấp lao động và đình 
công trong các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam trong giai đoạn 1995 - 2010 (Lê Văn 
Hảo, 2011) cũng cho thấy sự lúng túng của công đoàn các cấp. Điều đáng lưu ý là đại 
đa số các cuộc đình công trong những năm qua đều mang tính chất tự phát nhưng 
lại được tổ chức khá tốt, thu hút nhiều người tham gia và công nhân tỏ ra rất đoàn 
kết. Liệu đó có phải là “tính tập thể của người lao động” mà Lysgaard đề cập từ năm 
1961? Từ quan điểm dân chủ xã hội, lợi ích lao động và tư bản được coi là đồng quy 
và xung đột được coi là sự thất bại trong việc tìm kiếm các điểm chung. Quan hệ lao 
động giữa chủ doanh nghiệp và công nhân thực chất là quan hệ kép: một mặt họ cần 
hợp tác vì lợi ích chung nhưng mặt khác cũng luôn cạnh tranh để giành phần hơn. 
Bài học từ các nước Bắc Âu là điều kiện tiên quyết để tạo ra thái độ “hòa hợp” giữa 
hai bên là pháp luật phải ủng nền dân chủ trong công nghiệp (Ehn, 1993).

2   Nhóm mà một cá nhân là thành viên (gia đình, trường học, bạn bè, đảng phái và đồng nghiệp…), có thái 
độ tích cực, có ảnh hưởng quan trọng đối với thành viên. Đôi khi được gọi là nhóm “chúng ta”, ngược lại 
với nhóm ngoại (nhóm “họ”).   

8.3. Sự tham gia và giảm nhẹ mối đe dọa

Sự tham gia của người lao động trong quá trình ra quyết định là chìa khóa để 
giảm sự kháng cự đối với thay đổi. Khi được tham gia vào quá trình ra quyết định, 
họ cảm thấy mình được sở hữu hay làm chủ quyết định đó và vì vậy sẽ ít gây trở 
ngại hơn. Trong quá trình có sự tham gia này tổ chức cũng thu nhận được sự gắn 
bó, cam kết của người lao động mà nó không thể có được nếu dùng phương pháp 
ra quyết định theo kiểu mệnh lệnh. Xin nhớ rằng sự kháng cự xuất phát từ mối đe 
dọa cho nên cách đơn giản nhất để được ủng hộ là chứng minh một cách thực sự 
rằng các thay đổi sẽ không làm suy giảm lợi ích của người lao động hoặc đe dọa sự 
ổn định về việc làm. Trong các cuộc thương thuyết cũng có thể xác định những thỏa 
hiệp (đổi cái này để lấy cái khác). Nếu sự thay đổi bao gồm cả việc phải chịu trách 
nhiệm nhiều hơn thì có thể khuyến khích người lao động chấp nhận bằng cách tăng 
những bù đắp cho họ một cách tương xứng. Cũng có thể khuyến khích những người 
liên quan chấp nhận thay đổi nếu tổ chức/công ty giải thích rõ mục đích thay đổi và 
những đòi hỏi cấp bách đang thúc đẩy các cách thức làm việc mới (Dutton, Ashford, 
O’Neill, & Lawrence, 2001).

Bất cứ sự thay đổi nào về mặt tổ chức cũng liên quan đến đời sống chính trị 
ở nơi làm việc. Thay đổi tạo ra người được, kẻ mất và đó là sự đe dọa đối với hiện 
trạng (Porter, 2002). Những cá nhân ở các vị trí cao có thể đặc biệt cảm thấy một sự 
đe dọa và mất mát tiềm năng về vị thế và uy thế. Nhiều người làm công tác chuyên 
môn đã dành cả sự nghiệp của họ mài giũa những kỹ năng có giá trị với công ty ngày 
hôm qua nhưng sự thay đổi hôm nay có thể làm cho chúng lỗi thời. Chính vì những 
lý do này mà người ta thường đưa những người từ bên ngoài vào để giám sát sự thay 
đổi bởi họ ít sợ hãi về những đề xuất của mình. Tuy nhiên, giả sử là nhiều người làm 
chuyên môn sẽ vẫn có chỗ trong công ty/tổ chức thì cuộc chiến quyền lực giữa họ và 
các nhân tố thay đổi vẫn có tiềm năng làm chậm quá trình biến đổi hiện trạng. Một 
lần nữa, thành công của bất cứ quyết định thay đổi nào cũng phụ thuộc vào mức độ 
tham gia của người lao động trong quá trình ra quyết định đó và mức độ làm chủ 
của họ đối với một số quá trình thay đổi. Một tổ chức khôn ngoan thường coi bất cứ 
rào cản nào đối với sự thay đổi như một thách thức để tìm kiếm sự đồng thuận hoặc 
một cơ hội thương thuyết các phương án thay thế.    

Trong nền kinh tế thị trường, sở hữu chính là trung tâm quyền lực của việc đưa 
ra các quyết định cơ bản. Trừ những khía cạnh mà luật pháp ngăn cấm, chủ sở hữu 
có thể làm những gì tùy ý khi đưa ra những thay đổi trong sản xuất hay quy trình. 
Vì thế giới chủ có thể sử dụng sự chi phối hay thao túng như một công cụ để đạt các 
mục tiêu của công ty/tổ chức. Sự thao túng đòi hỏi ban quản lý phải đưa ra các lý do 
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có lý và thuyết phục hơn là các lý do thực sự cho những thay đổi mong muốn. Chủ 
sở hữu có thể dùng các ảnh hưởng ngầm và xuyên tạc thực tế để thuyết phục công 
nhân về những thay đổi cần thiết. Ví dụ, giới chủ có thể giới thiệu rằng cần phải áp 
dụng công nghệ mới để làm cho công việc của công nhân dễ dàng hơn, trong khi 
thực tế lại là để tăng lợi nhuận và giảm số lượng việc làm. Giới chủ có thể dùng chiến 
lược “chia để trị” trong đó họ mua chuộc sự hợp tác của một số nhân sự chủ chốt 
trong khi đa số công nhân phải trả giá cho sự thay đổi. Giới chủ cũng có thể ép buộc 
bất cứ sự thay đổi nào họ muốn, tới mức đóng cửa một số bộ phận sản xuất, kinh 
doanh. Sự ép buộc này có xu hướng tăng trong những thời điểm kinh tế bất định vì 
người lao động sẽ phải chịu khi việc làm của họ đang ở thế bấp bênh. Tình trạng đổ 
vỡ của nhiều tổ chức công đoàn sau quá trình toàn cầu hóa trong những năm qua (Lê 
Văn Hảo, 2011) làm cho nhiều người lao động không còn tiếng nói hiệu quả trong 
các công việc tổ chức.

9. qUÁ trÌnH tHay đổi trong tổ cHức

Lewin (1951) đưa ra lý thuyết về trường (field theory) – một cách tiếp cận thay 
đổi trong tổ chức. Giai đoạn đầu là giai đoạn tan chảy khi các cá nhân phản kháng 
thay đổi và các thông lệ bảo vệ hiện trạng bị mất tác dụng hay vô hiệu. Sau đó là giai 
đoạn ban hành thay đổi mong muốn với các mục tiêu cụ thể. Lewin gọi giai đoạn cuối 
cùng là tái đông lạnh mà mục tiêu là ổn định hóa sự thay đổi. 

Dựa vào lý thuyết của Lewin, Kotter (1995) đưa ra một kế hoạch có sửa đổi cho 
giai đoạn 2 nói trên. Kotter cho rằng nhiều đề xuất thay đổi bị thất bại bởi vì người 
lao động không hiểu được sự cấp bách của các bước thay đổi. Bước đầu tiên trong 
số này là đưa ra các chứng cứ thuyết phục người lao động rằng thay đổi là cần thiết. 
Bước hai, ông đề xuất hình thành một liên minh mạnh mẽ trong số những người 
lao động có đủ quyền lực để ban hành hay đưa ra chương trình thay đổi. Bước ba, 
các nhân tố thay đổi phải tạo ra và chuyển tải tới mọi người một tầm nhìn mới cho 
tương lai của công ty/tổ chức. Bước bốn, người lao động phải được trao quyền hành 
động phù hợp với tầm nhìn mới, tháo bỏ tất cả các rào cản và khuyến khích tư duy 
sáng tạo, sẵn sàng mạo hiểm. Kế hoạch toàn diện cần phải được phát triển theo các 
bước nhỏ tăng dần, sao cho có cơ hội để trải nghiệm thành công ở các giai đoạn khác 
nhau. Công ty cần củng cố chương trình, đưa ra các điều chỉnh mà thực tế thay đổi 
đã chứng minh là cần thiết. Việc chứng minh mối liên hệ giữa thay đổi và thành công 
trong tổ chức có thể giúp tăng cường thêm cho chương trình mới đó. 

Các thử nghiệm gần đây trong việc khuyến khích thay đổi thành công trong tổ 
chức được dựa trên nghiên cứu định hướng hành động (Eden & Huxham, 1996). Một 
chương trình hành động cũng đòi hỏi một nghiên cứu thực nghiệm có hệ thống về 

các dữ liệu liên quan đến những thay đổi được đề xuất bao gồm 5 bước: chẩn đoán, 
phân tích, phản hồi, hành động/thực hiện và đánh giá thành công của thay đổi. Bước 
thứ nhất chẩn đoán là thu thập thông tin từ người quản lý và công nhân về các vấn đề 
tổ chức – những vấn đề đang thúc đẩy việc tìm kiếm các cách thức mới. Chẩn đoán 
là xác định các khía cạnh cụ thể và nổi bật của vấn đề cần giải quyết. Nói đến phân 
tích là nói đến việc (i) tường trình về các vấn đề chủ yếu do bước chẩn đoán đã đưa 
ra, (ii) xác định các mối quan tâm hàng đầu và thứ cấp và (iii) đề xuất các hành động 
để giải quyết vấn đề. Trong giai đoạn phản hồi, tổ chức/công ty chia sẻ với người lao 
động những gì đã xác định và tìm hiểu được từ 3 giai đoạn đầu và đề nghị họ giúp 
đề xuất các kế hoạch hành động cụ thể. Ở thời điểm này, nhà tư vấn có thể cung cấp 
các dịch vụ hữu ích. Trong quá trình ban hành, đưa ra các kế hoạch (hành động) cụ 
thể, các thành viên của tổ chức thực hiện những thay đổi đã đề xuất và được dựa trên 
việc xác định vấn đề. Cuối cùng, Eden & Huxham cho rằng giai đoạn đánh giá là để 
xác định thành công hoặc thất bại của chương trình. Họ đề xuất rằng thay đổi cần 
phải lấy vấn đề làm trọng tâm. Nói cách khác, vấn đề quyết định thay đổi chứ không 
phải là thực hiện một vài giải pháp ưa thích đã được xác định trước một cách chủ 
quan. Ngoài ra, các tác giả cũng tin rằng ưu thế của nghiên cứu định hướng hành 
động là ở chỗ sự kháng cự đối với thay đổi sẽ thấp hơn vì nhiều nhân viên được 
tham gia vào các giai đoạn khác nhau. 

9.1.  giảm nhẹ sự đe dọa của thay đổi, stress trong tổ chức: các giá trị  
của tổ chức

Một tổ chức có thể làm rất nhiều để giảm sự đe dọa của thay đổi cũng như 
giảm stress liên quan đến làm việc bằng cách hợp nhất các giá trị cơ bản về phát triển 
tổ chức  (Farias & Johnson, 2000). Thay đổi có thể đáp ứng nhu cầu phát triển của tổ 
chức và cá nhân thông qua sự hợp tác và tham gia của người lao động. Về mặt lâu 
dài, các tổ chức nhấn mạnh đến hợp tác cũng sẽ nuôi dưỡng sự sẵn sàng mạo hiểm, 
sự ham hiểu biết của nhân viên và mong muốn đạt được thành công trong công việc. 
Yếu tố cơ bản trong một tổ chức lý tưởng là sự tôn trọng nhân phẩm của người lao 
động. Cần phải coi họ là những người tham gia có lương tâm và có trách nhiệm tạo 
ra các giá trị cho tổ chức/công ty. 

Một số tổ chức có thể tồn tại trong một thời gian nhất định nhờ các biện pháp 
ép buộc, nhưng công nhân sẽ sản xuất tốt hơn khi họ thực hiện công việc trong một 
bầu không khí lành mạnh, có lòng tin, tinh thần cởi mở và hỗ trợ lẫn nhau. Các giá trị 
dân chủ và nhân văn khuyến khích việc để cho người lao động được kiểm soát nhiều 
hơn trong quá trình sản xuất và tạo nên sự bình đẳng hơn giữa các đồng nghiệp. Nói 
cách khác, một tổ chức/công ty lành mạnh sẽ luôn tìm cách giảm bớt bản chất tôn ty, 
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thứ bậc trong việc ra quyết định cũng như giảm bớt việc kiểm soát người lao động 
bằng phương pháp ép buộc. Trong những tổ chức lành mạnh, các vấn đề được trao 
đổi cởi mở hơn là bị cấm đoán hay lấp liếm. Bầu không khí ở một nơi làm việc lành 
mạnh thường khuyến khích người lao động đưa ra bất cứ vấn đề nào mà không sợ 
bị trù úm hay trả đũa. Sự cởi mở như vậy là điều then chốt đối với tinh thần của 
người lao động. Các giá trị dân chủ và nhân văn sẽ không chấp nhận các cách thức 
thực hành kiểu độc đoán; các giá trị đó cũng cho phép người lao động được tham gia 
nhiều hơn ở tất cả các cấp độ (Lines, 2004).

9.2. Hiểu biết các vấn đề tổ chức trên con đường phát triển

Để đạt được mức độ phát triển tổ chức như vừa trình bày trên đây đòi hỏi tổ 
chức/công ty phải hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra ở nơi làm việc và các vấn đề then 
chốt. Một số tổ chức chọn cách tập huấn về nhạy cảm (sensitivity training) để tạo ra 
sự cởi mở và lòng tin trong các nhóm nhỏ (Highhouse, 2002). Người tham gia được 
cùng nhau thảo luận về cảm nhận của chính họ và nghiên cứu quá trình tương tác 
giữa các đồng nghiệp. Mục đích chủ yếu là giúp các nhân viên ý thức hơn về nhận 
thức xã hội của mình (ví dụ như định khuôn xã hội) và nhạy cảm hơn với người 
khác. Ý thức về bản thân mình và hiểu các quá trình nhóm là những kỹ năng then 
chốt trong bất cứ một tổ chức nào dù đó là tổ chức chính trị, kinh tế hay phục vụ các 
mục đích khác trong xã hội. Khi các kỹ năng này phát triển, những người tham gia 
trở nên cởi mở hơn, nâng cao được kỹ năng lắng nghe, kỹ năng giải quyết vấn đề và 
nâng cao mức độ chấp nhận những khác biệt tất yếu trong các nhóm. 

Một công cụ khác là dùng các kỹ thuật khảo sát nhằm vào các vấn đề nổi trội 
trong nhóm (Edwards & Thomas, 1993). Bất cứ một cuộc khảo sát nào cũng bắt đầu 
bằng thử nghiệm tìm hiểu các vấn đề trong tổ chức. Người ta đề nghị một số nhân 
vật chủ chốt trong công ty phát hiện hay xác định các vấn đề quan trọng đang cản 
trở hiệu quả của tổ chức. Các bảng hỏi đã trả lời được nộp lại cho tổ chức để xử lý kết 
quả. Ví dụ, có thể đặt ra câu hỏi về sự hài lòng với công việc, tổ chức, cấp trên, thời 
gian biểu làm việc, đồng nghiệp… của những người được khảo sát. Sau đó, kết quả 
khảo sát có thể dùng để xác định tần suất của các vấn đề và tầm quan trọng của mỗi 
vấn đề. Đến thời điểm này, tổ chức có thể gặp gỡ những nhóm chủ chốt để các thành 
viên thảo luận về nhận thức và sự thích hợp của các kết quả. Trong quá trình này, 
cuộc thảo luận phải tập trung vào những vấn đề gây khó khăn hơn là tập trung vào 
các cá nhân. Từ cuộc thảo luận này, tổ chức có thể tiến hành các bước cụ thể để đưa 
ra những giải pháp tốt hơn cho những vấn đề đã được xác định và làm cho các thành 
viên cam kết theo đuổi đường hướng hành động đó (Edwards & Thomas, 1993).

9.3. Sức khỏe của tổ chức: cách tân các ý tưởng mới

Tổ chức tối ưu là một tổ chức có năng lực tái phát minh ra các sản phẩm và ý 
tưởng. Nói đến cách tân hay đổi mới là nói đến sự phát triển các ý tưởng và sản phẩm 
mới bằng cách tạo ra một bầu không khí văn hóa trong đó nhân viên cảm thấy an toàn 
để mạo hiểm và tư duy sáng tạo. Mạo hiểm một cách sáng tạo và như vậy nó là một 
điều kiện thiết yếu dẫn đến sự nâng cao, cải thiện sản phẩm đang tồn tại hoặc không 
thì làm cho việc sản xuất ra sản phẩm đó dễ hơn, tốt hơn. Để đổi mới các ý tưởng hay 
sản phẩm, thì tổ chức/công ty phải chấp nhận rằng thay đổi là cần thiết và tích cực. 
Ngoài ra tổ chức đó phải tạo sự khích lệ cho những thành công (và cả thất bại). Người 
lao động sẽ không mạo hiểm đưa ra các đề xuất cải tiến làm gì nếu tổ chức/công ty 
trừng phạt các lỗi hay sai sót của họ. Trong thực tế, sai sót hay thất bại là điều không 
thể tránh khỏi trong các tổ chức liên tục vươn lên cải tiến sản xuất, kinh doanh hay 
dịch vụ. Như tất cả chúng ta đều biết từ trải nghiệm của mình, khi xử lý một vấn đề 
hay lĩnh vực chưa từng được biết đến, một số nỗ lực cải tiến sẽ bị thất bại. Trên thực 
tế, chúng ta phải đánh giá những thất bại cùng với thành công vì đó là cách duy nhất 
thúc đẩy nhân viên chấp nhận những mạo hiểm cần thiết để đổi mới.    

Để trở thành một tổ chức đổi mới, công ty đó phải có sự an toàn về việc làm 
ở mức độ cao. Người lao động không phải lo sợ mất việc khi mắc sai sót. Một điều 
cũng đáng lưu ý là chỉ có các công ty luôn thúc đẩy các nhân viên tham gia quá trình 
ra quyết định thì mới thường hay ủng hộ sự tự chủ của họ - một điều kiện cần thiết 
để tạo ra đổi mới, cách tân (Howell & Higgins, 1990). Nói ngắn gọn, một tổ chức lành 
mạnh là một tổ chức khuyến khích sự thử nghiệm. 

9.4. Phản ứng văn hóa đối với thay đổi

Xem xét các nền văn hóa mang tính đại diện trên thế giới có thể thấy một số 
nền văn hóa năng động và luôn thay đổi. Một số xã hội khác mang tính truyền thống 
hơn và thường kháng cự lại sự thay đổi. Trong các xã hội này thay đổi chỉ có thể diễn 
ra ở một phạm vi hạn chế. Một số nền văn hóa có viễn cảnh lâu dài như một số dân 
tộc châu Á, trong khi đó các xã hội như những nước phát triển phương Tây lại chờ 
đợi các kết quả nhanh chóng và thay đổi thường xuyên. Trong một xã hội, quá khứ 
càng quan trong bao nhiêu thì sự kháng cự đối với việc thay đổi hiện trạng càng lớn 
bấy nhiêu. Các nước đã phát triển dễ dàng thay đổi hơn vì sự thay đổi ít tạo ra mối 
đe dọa. Trong các xã hội chuyên quyền, người ta sợ thay đổi vì nó có thể phá vỡ các 
quan hệ quyền lực đang tồn tại. Sự thay đổi trong các xã hội chuyên quyền thường 
là do các quyết định từ trên xuống. Còn trong các xã hội dân chủ, sự đổi mới và thay 
đổi thường hay xuất phát từ những người thấp hơn trong cấu trúc quyền lực – những 
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người được hưởng một số phạm vi ra quyết định trong tổ chức. Một kết luận có thể 
đưa ra là những ai muốn thay đổi thì đều phải làm việc dưới các thúc ép văn hóa. 
Nếu muốn thay đổi ở các quốc gia chuyên quyền thì tốt nhất là làm việc với cấu trúc 
quyền lực bởi vì các hoạt động đổi mới phải được cấu trúc đó chấp thuận trước. Một 
yếu tố thúc đẩy chủ yếu trong các xã hội chuyên quyền là né tránh bất định, đặc biệt 
những điều tác động trực tiếp đến các giá trị văn hóa. Một ngày nào đó có lẽ phụ nữ 
ở Ả Rập Xêút sẽ được phép lái xe nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra nếu hệ thống tôn 
ti trật tự của đàn ông cho là phù hợp. Sự cách tân và thay đổi cần phải vận hành bên 
trong phạm vi quyết định của tổ chức như đã được xác định bởi văn hóa và quan hệ 
quyền lực. 

tÓm tẮt

Trong chương này, chúng ta bàn luận về trạng thái khỏe mạnh và stress ở người lao 
động. Làm việc có vai trò trung tâm đối với cuộc sống của chúng ta, nó đáp ứng các nhu cầu 
quan trọng đối với sự phát triển và tự chủ của bản thân. Thuyết đặc điểm công việc lập luận 
rằng cần phải thiết kế công việc để nó đáp ứng các nhu cầu cơ bản của con người, thể hiện 
qua việc sử dụng các kỹ năng, mong muốn các nhiệm vụ liên quan đến công việc có sự đa 
dạng, rõ ràng và giá trị của người lao động được tôn trọng. Chúng ta cũng làm việc để kiếm 
tiền, một động cơ chủ yếu để bảo đảm sự tồn tại của bản thân và gia đình. Tuy nhiên, công 
việc cũng phải đáp ứng các nhu cầu tối thiểu bằng cách thách thức nhu cầu được khích lệ 
của người lao động. Cuối cùng, trạng thái khỏe mạnh phụ thuộc vào các điều kiện làm việc, 
sự hỗ trợ từ bầu không khí xã hội ở nơi làm việc. 

Ngày nay, tất cả những người lao động đều phải thích nghi với stress trong một thế giới 
đang thay đổi nhanh chóng. Toàn cầu hóa đã tạo ra một lực lượng lao động đa văn hóa đòi 
hỏi người quản lý và nhân viên phải điều chỉnh cho phù hợp với các giá trị văn hóa mới và 
khác biệt. Ngoài ra trong thế giới ngày nay, việc thay đổi, tăng giảm quy mô sản xuất đang là 
điều phổ quát, tạo ra cả cơ hội và sự bất ổn về việc làm. Ngoài các yếu tố xã hội gây stress 
cho người lao động vừa nêu, ở nơi làm việc còn có thêm nhiều căng thẳng khác nữa. Tất cả 
các công việc đều tạo ra stress, một số mang tính chất hữu ích vì nó thúc đẩy sự cố gắng làm 
việc, nhưng khi quá nhiều thì nó lại mang tính chất kinh niên và gây hại cho các chức năng 
của con người. Đến lượt mình, các stress khách quan có thể gây tình trạng căng, quá sức, tác 
động tiêu cực đến sức khỏe của người lao động. Yếu tố trung tâm gây stress ở nơi làm việc là 
các đòi hỏi thực hiện công việc không cân bằng với phạm vi ra quyết định từ phía người lao 
động. Thiếu kiểm soát trong một thời gian dài từ công nhân có thể làm họ kiệt sức và cuối 
cùng là burnout. Không có năng lực kiểm soát kết quả công việc dễ dẫn đến trầm cảm và các 

rối nhiễu tâm thể gây suy nhược. Tuy nhiên, stress ở nơi làm việc cũng bị tác động bởi yếu tố 
trung gian là nhân cách. Rốt cuộc thì chính các thức người lao động diễn dịch tình huống như 
thế nào mới quyết định mức độ stress. 

Người quản lý ở các nước đang phát triển thường đòi hỏi người lao động phải làm việc 
quá mức và điều này có tác động tiêu cực tới sức khỏe của công nhân. Vì nhiều công nhân ở 
các nước phát triển cũng đang trong hoàn cảnh lo sợ mất việc nên họ cũng phải trải nghiệm 
các đòi hỏi quá mức. Ví dụ như làm ca đêm có thể gây xáo trộn chu kỳ thức/ngủ với những 
hệ quả tiêu cực đối với sự cân bằng tâm sinh lý nói chung. Thêm vào đó, nhiều người trong 
số họ còn cảm thấy bị tách biệt khỏi các hoạt động xã hội bình thường. 

Mô hình stress ở nơi làm việc bao gồm các yếu tố xã hội rộng lớn tác động tới tất cả 
mọi người xuất phát từ sự suy sụp của các nền kinh tế và sự thay đổi thường xuyên về công 
nghệ. Có thể nói rằng chúng ta sống trong một thế giới luôn thay đổi. Người lao động phải đối 
mặt với các yêu cầu của công việc và thực hiện các vai trò thích hợp với vị trí của họ trong tổ 
chức. Mối quan hệ liên cá nhân ở nơi làm việc thường liên quan đến sự cạnh tranh về lương 
thưởng hoặc – trong thời điểm khủng hoảng kinh tế - cố gắng làm tốt hơn người khác để 
không bị mất việc. Các yếu tố môi trường vật lý như ồn ào quá mức cũng có thể gây ra stress. 

Các nghiên cứu gần đây về hành vi trong tổ chức đã thừa nhận có loại stress xuất phát 
từ lao động cảm xúc. Ví dụ, yêu cầu cần phải duy trì thường xuyên xu hướng lịch sự với khách 
hàng có thể gây ra stress. Đồng thời, cũng cần duy trì các mối quan hệ phù hợp với cấp trên 
và đồng nghiệp. Các yếu tố cá nhân có thể góp phần bổ sung gây ra stress cho người lao động 
bao gồm các lo phiền về gia đình và các vấn đề kinh tế. Nói đến sự nhập nhằng về vai trò là 
nói đến sự thiếu xác định của các chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của người lao động. 
Xung đột vai trò xuất phát từ việc người quản lý đưa ra các yêu cầu mâu thuẫn và xung đột 
giữa công việc và trách nhiệm gia đình. Người quản lý có mối quan tâm đáng kể đến stress 
ở nơi làm việc vì đó là một nguyên nhân cơ bản tạo ra sự không hài lòng với công việc, giảm 
động cơ làm việc và đau ốm gây tốn kém cho doanh nghiệp. 

Vấn đề số một với phần lớn người lao động là làm sao để cân bằng giữa đòi hỏi của 
công việc và trách nhiệm gia đình khi chúng xung đột với nhau. Xung đột công việc/gia đình 
là nguồn gốc gây nên sự không hài lòng với công việc. Để xử lý vấn đề này, các tổ chức/công 
ty có nhiều chương trình giúp đỡ người lao động. Ví dụ nhiều công ty có trung tâm chăm sóc 
trẻ tại chỗ. Không có gì ngạc nhiên khi việc giúp đỡ công nhân cũng làm cho họ cam kết, gắn 
bó hơn với tổ chức. Các hỗ trợ khác bao gồm chính sách nghỉ phép vì lý do gia đình khi sinh 
con, các chương trình chăm sóc người cao tuổi và thời gian biểu làm việc linh hoạt. Những 
đặc điểm cá nhân giúp người công nhân ứng phó với các đòi hỏi gây ra stress bao gồm sức 
chịu đựng gian khổ, xúc cảm tích cực, cái tôi hiệu quả, điểm kiểm soát bên trong và định 
hướng lạc quan. 

Sự thay đổi công nghệ và đòi hỏi về quản lý chất lượng đặt ra một thách thức chủ yếu 
đối với người lao động ngày nay là phải thích nghi liên tục. Người lao động chịu áp lực thường 
xuyên về nâng cao chất lượng lao động. Hỗ trợ xã hội là yếu tố then chốt trong việc xử lý 
stress. Tỷ lệ tử vong ở những người có mức độ hỗ trợ xã hội thấp nói chung là cao hơn. Cùng 
với phạm vi kiểm soát của người công nhân đối với các quyết định ở nơi làm việc, sự hỗ trợ 
xã hội đóng vai trò như một tác nhân bảo vệ chống lại stress. 
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Sự an toàn ở nơi làm việc là một vấn đề chủ yếu đối với nhiều tổ chức. Hàng ngàn  người 
lao động bị chết mỗi năm vì các cách thức thực hành thiếu an toàn ở nơi làm việc. Nhiều người 
khác bị thương từ các công việc đòi hỏi phải lặp đi lặp lại một số đông tác hoặc từ môi trường 
làm việc quá ồn ào, tiếp xúc với chất độc hại hoặc tác nhân lây nhiễm. Ở một số dạng công việc 
khác, người lao động có nguy cao hơn đối với bạo lực ở nơi làm việc. 

Sự bất an về việc làm có lẽ là tác nhân gây stress chủ yếu nhất trong các thời điểm khủng 
hoảng kinh tế theo chu kỳ. Trong thực tế, kinh tế thị trường đã tạo ra lo lắng liên quan đến công 
việc rồi từ đó tạo ra hiệu ứng “tràn” sang cả cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, mất việc mới thực sự 
là vấn đề mang tính chất phá hủy.  Vì công việc có vai trò trung tâm trong cuộc sống của chúng 
ta nên không có gì ngạc nhiên khi mất việc được coi là một trong những sự kiện hàng đầu gây 
ra stress. Khi mất việc, chúng ta mất luôn một yếu tố quan trọng trong việc cấu trúc thời gian 
của mình, mất luôn các mạng lưới xã hội và thường là cả phương hướng trong cuộc sống. Việc 
làm là yếu tố trung tâm đối với ý nghĩa cuộc sống và cảm giác cái tôi hiệu quả. Khi mất việc, 
chúng ta thường cảm thấy mất kiểm soát. 

Chúng ta phản ứng như thế nào đối với sự thay đổi trong một thế giới luôn thay đổi? 
Các tổ chức và cá nhân thường bị đòi hỏi phải làm việc trong một thế giới bất định ngày càng 
tăng, đòi hỏi phải thích nghi liên tục để đối phó với cạnh tranh và thay đổi công nghệ. Tuy 
nhiên, cả tổ chức lẫn cá nhân đều có xu hướng phản kháng sự thay đổi vì nó được coi là mối 
đe dọa sự ổn định và an toàn. Ngoài ra, một số thói quen và thông lệ của tổ chức thường 
khó thay đổi. Điều chắc chắn là cùng với sự thay đổi, một số người lao động cảm thấy mình 
được, trong khi một số khác lại thấy mình mất (lợi ích, vị thế, quyền lực…). Tuy nhiên, mối 
đe dọa của sự thay đổi có thể giảm khi người lao động được tham gia và vì thế họ cảm thấy 
được sở hữu và làm chủ các quyết định. Điều quan trọng là phải minh bạch để chứng minh 
rằng sự thay đổi không tạo ra mối đe dọa đối với lợi ích của người lao động và chuyển tải 
nhu cầu cần thay đổi. 

Các nỗ lực thay đổi có thể thất bại khi người lao động không hiểu được sự cấp bách 
của các bước đã đề xuất. Lewin, Kotter và lý thuyết hành động đều góp phần làm rõ quá trình 
thay đổi. Nghiên cứu định hướng hành động có ưu thế bổ sung là nhiều người lao động được 
tham gia vào các giai đoạn khác nhau của quá trình thay đổi. Ngoài ra, việc hợp nhất các giá 
trị dân chủ và nhân văn cơ bản vào quá trình ra quyết định cũng có thể làm giảm stress và 
cảm giác bị đe dọa. Các giá trị cơ bản của sự phát triển cá nhân và tổ chức có thể biểu hiện 
qua sự hợp tác và tham gia của người lao động. Bằng cách không chấp nhận các cách thức 
quản lý kiểu độc đoán, người sử dụng lao động và lãnh đạo dễ có sự ủng hộ cần thiết để đưa 
công ty/tổ chức tiến lên phía trước. 

Để tiến lên phía trước, người lao động và ban quản lý phải biết và hiểu các vấn đề tác 
động đến hành vi thực hiện công việc. Một số tổ chức tiến hành các cuộc tập huấn để nâng 
cao nhận thức, sử dụng các kỹ thuật khảo sát để xác định vấn đề. Để phát triển sức khỏe của 
tổ chức tới mức tối đa cần phải chấp nhận hành vi mạo hiểm, chấp nhận một môi trường 
làm việc trong đó các ý tưởng và sản phẩm mới (kết quả của thử nghiệm thành công và cả 
thất bại) phải được đánh giá. Chúng ta luôn phải làm việc dưới sự thúc ép về mặt văn hóa. Ở 
một số xã hội, các đề xuất thay đổi cần phải được chấp thuận trước, nhưng ở các xã hội phi 
truyền thống người lao động có quyền lực và phạm vi ra quyết định lớn hơn trong việc đưa 
ra và thực hiện các thay đổi. 

chương 5

qUÁ trÌnH nHÓm trong tổ cHức  
Và Làm ViỆc nHÓm

Chương này bàn luận về các quá trình nhóm, làm việc nhóm và một số khái 
niệm liên quan đến nhóm. Chuyển sang thế kỷ 21, tâm lý học tổ chức ngày càng 
quan tâm đến việc sử dụng các nhóm làm việc và những gì làm cho nhóm trở nên 
hiệu quả trong bối cảnh tổ chức (Massinger, 2005). Các nhà nghiên cứu cũng phát 
triển những khái niệm làm rõ sự ảnh hưởng của nhóm trong hành vi tổ chức. Vai trò 
của người lao động và chuẩn mực của tổ chức đều có chức năng quan trọng trong 
kết quả tổ chức. Nói đến việc ra quyết định là nói đến các quá trình được sử dụng 
bên trong các nhóm để hiểu và giải quyết vấn đề. Động não và lười biếng xã hội là 
hai quá trình quan trọng cần phải hiểu để đánh giá giá trị các kết quả của nhóm. Một 
số nhóm có mức độ cố kết cao. Các nghiên cứu đã cho thấy lợi ích và bất lợi của các 
nhóm được tổ chức chặt chẽ. Trong những năm gần đây, các tổ chức đã dùng máy 
tính để tổ chức các cuộc họp và các nhóm làm việc ảo. Một trong những sự thay đổi 
chủ yếu trong thời đại toàn cầu hóa là nhu cầu thích ứng với sự đa dạng ngày càng 
tăng trong nhóm. Mấy chục năm vừa qua, nghiên cứu về tổ chức đã đánh giá việc sử 
dụng và tầm quan trọng của các nhóm làm việc tự chủ và tự quản. Làm sao để tạo ra 
các nhóm làm việc hiệu quả trong xu thế mà tính cá nhân ngày càng tăng là một vấn 
đề có tầm quan trọng hiện nay. 

1. cÁc Loại nHÓm KHÁc nHaU trong tổ cHức

Nhóm làm việc (work group) là một tập hợp mang tính chất phụ thuộc lẫn nhau 
của các cá nhân - những người chia sẻ trách nhiệm về kết quả sản xuất trong tổ chức 
(Sundstrom, DeMeuse, Futrell, 1990). Nói cách khác, các nhóm làm việc tương tác 
với nhau ở nơi làm việc và chia sẻ, đóng góp cho mục tiêu chung. Ví dụ, mỗi khoa 
trong trường đại học là một nhóm làm việc; họ cùng nhau quyết định chương trình 
giảng dạy và thảo luận về đào tạo sinh viên. Cá nhân các thành viên của khoa có 
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chuyên môn sâu riêng biệt và dạy các môn phù hợp với năng lực và kỹ năng của 
mình. Thành viên của khoa làm việc với nhau, nhưng họ có thể thực thi trách nhiệm 
của mình mà không cần sự có mặt của những đồng nghiệp khác. Mặt khác, đội làm 
việc (work team) là một nhóm chuyên biệt, nhóm theo dạng này sẽ không thể thực 
hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả nếu các thành viên khác vắng mặt. Đội bay trên 
một chiếc máy bay là một ví dụ. Phi công phụ thuộc vào hoa tiêu, cả hai người này 
lại phụ thuộc vào các thành viên của đội bay. Đội làm việc được xác định bởi họ vừa 
phụ thuộc lẫn nhau lại vừa phải phối hợp với nhau. Các thành viên của đội làm việc 
đóng các vai trò được xác định cụ thể trong quá trình sản xuất để đạt mục tiêu chung 
(West, Borrill, & Unsworth, 1998). Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu không hài lòng 
với cách phân định giữa nhóm làm việc và đội làm việc, họ muốn hai thuật ngữ này 
được dùng theo cách thức thay thế cho nhau. Họ cảm thấy sự phân biệt giữa chúng 
là không cần thiết và không có ích (Sundstrom, McIntire, Halfhill, & Richards, 2000). 
Trong tiếng Việt, cụm từ work group và work team thường được dùng chung là nhóm 
làm việc và để cho tiện, chúng tôi cũng làm như vậy. 

Người ta cũng thường phân biệt nhóm chính thức và nhóm không chính thức. 
Các nhóm/đội trong hai ví dụ trên đây là các nhóm chính thức mà chúng ta sẽ bàn 
luận trong suốt chương này. Tuy nhiên, người lao động cũng tham gia vào các nhóm 
không chính thức có ảnh hưởng lớn tới tổ chức. Các nhóm không chính thức giúp 
thỏa mãn nhiều nhu cầu xã hội về tình bạn và hỗ trợ xã hội. Chúng thường đóng 
vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoặc hạn chế sự hợp tác giữa những người 
lao động với nhau. Các nhóm không chính thức cũng chịu trách nhiệm tạo lập và 
thúc ép sự tuân thủ các chuẩn mực, thông lệ xã hội, ví dụ như những gì được coi là 
những nỗ lực công bằng, đóng góp cho sản xuất/kinh doanh. Như vậy, các nhóm 
chính thức được thành lập bên trong một tổ chức để đáp ứng các nhu cầu và nhiệm 
vụ cụ thể. Còn các nhóm không chính thức phát triển một cách tự phát như là kết quả 
của những tương tác giữa những người lao động để đáp ứng các nhu cầu an toàn và 
quan hệ ở nơi làm việc. Vì người lao động dành phần lớn thời gian tỉnh táo của mình 
ở nơi làm việc, không có gì ngạc nhiên khi đó cũng là nơi họ thường hình thành các 
mối quan hệ bạn hữu lâu bền dựa trên các mối quan tâm chung. Các mối kết giao này 
tạo nhiều cơ hội để đánh giá một tổ chức và sự công bằng trong đối xử của nó với 
người lao động. Đến lượt mình, sự công bằng đó lại tác động đến kết quả sản xuất. 

2. cÁc giai đoạn PHÁt triển trong nHÓm nHỏ

Cách thức các nhóm hình thành và phát triển đã là mối quan tâm của nhiều nhà 
tâm lý học trong một thời gian (Tuckman, 1965). Mô hình của Tuckman đưa ra 5 giai 
đoạn kế tiếp nhau trong quá trình phát triển các nhóm nhỏ (Maples, 1988; Vroman & 
Kovacich, 2002). Đầu tiên là giai đoạn “hình thành” (“forming”), xảy ra khi đầu tiên 

các thành viên cùng với nhau nhưng chưa rõ ràng, chắc chắn về mục tiêu và thủ lĩnh. 
Ở giai đoạn này, các thành viên tìm cách giảm sự không rõ ràng bằng việc đưa ra các 
đề xuất cho những thành viên khác. Họ đang trong quá trình thử xác định ý kiến của 
nhau về các chiều cạnh khác nhau của nhóm. Giai đoạn hai là “bão tố” (“storming”), 
một giai đoạn xung đột bên trong nhóm có đặc điểm là kháng cự lại giới hạn do 
nhóm áp đặt lên các thành viên cá nhân – những người sẽ quyết định nhiều vấn đề. 
Theo thời gian, các thành viên phát triển các mối quan hệ và kỳ vọng. Giai đoạn ba 
được gọi là quy chuẩn (“norming”) khi các thành viên phát triển bản sắc nhóm và các 
giới hạn về hành vi được chấp nhận. Giai đoạn bốn là thực hiện (“performing”) khi 
cấu trúc của nhóm đã được chấp nhận hoàn toàn và năng lực của nhóm tập trung 
vào việc hoàn thành nhiệm vụ đã xác định. Nếu đó là một nhóm được ra đời để 
thực hiện một nhiệm vụ lâu dài thì đây là giai đoạn cuối trong quá trình phát triển. 
Còn đối với các nhóm tạm thời, thành viên nhóm sẽ chuyển sang giai đoạn chuẩn bị 
ngừng tồn tại hay còn gọi là chấm dứt (“adjourning”).  

Một số người phê phán rằng, mô hình này không lý giải được các yếu tố làm 
cho cho nhóm hiệu quả (George & Jessup, 1997). Mô hình của Tuckman cũng bị phê 
phán vì nghiên cứu đã chỉ ra rằng các giai đoạn phát triển của nhóm không phải là 
bất biến, đôi khi các nhóm chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác rồi sau đó 
lại chuyển động ngược lại, không theo một mẫu hình nhất định. Một số nhóm có 
thể phải xử lý cả 5 giai đoạn phát triển trong cùng một lúc. Ngoài ra, mô hình của 
Tuckman đã bỏ qua yếu tố văn hóa trong tổ chức – là biến số quyết định các mối 
quan hệ trước khi các thành viên gặp nhau thực sự. Tổ chức (chứ không phải nhóm 
nhỏ) cũng thường xác định các quy tắc ứng xử, nhiệm vụ phải thực hiện nên nhu cầu 
phát triển các vai trong nhóm là không lớn. Tổ chức còn quyết định phân bổ nguồn 
lực hoặc phát triển các quy chuẩn như đề xuất của mô hình (Ginnett, 1990).

3. cÁc đẶc tínH nHÓm Và ảnH Hưởng XÃ Hội

Nhóm không phải đơn thuần là một tập hợp các cá nhân. Nó ảnh hưởng tới 
hoạt động của các thành viên cũng như tới sản phẩm của nhóm theo những cách 
thức phối hợp. Các nghiên cứu đã xác định được một số đặc tính của nhóm, giúp dự 
báo hành vi trong tổ chức. 

3.1. chuẩn mực: các kỳ vọng bất thành văn về hành vi ứng xử phù hợp

Mỗi tình huống xã hội đều có các quy tắc bất thành văn điều chỉnh hành vi và 
tương tác xã hội. Các quy tắc này có thể bao trùm mọi thứ, từ ăn mặc sao cho phù 
hợp ở nơi làm việc cho đến làm việc thế nào được coi là công bằng, hợp lý. Chúng ta 
xưng hô với nhau như thế nào phụ thuộc vào các chuẩn mực với các kỳ vọng khác 
nhau dành cho công nhân, chủ doanh nghiệp và những người quản lý. Nói cách khác, 
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chuẩn mực tạo nên các kỳ vọng khác nhau về vị thế, ứng xử và các kỳ vọng đó phụ 
thuộc vào cấu trúc và hệ thống thứ bậc trong tổ chức. Các kỳ vọng chung về cách ứng 
xử phù hợp này lại tác động tới hành vi trong tổ chức bằng cách xác định xem ứng 
xử như thế nào là đúng và thế nào là sai. Các chuẩn mực mang tính chất mô tả là những 
hành vi được đại đa số chấp nhận trong một tình huống nhóm. Các chuẩn mực này 
quy định phần lớn người lao động có xu hướng làm gì hay cảm thấy như thế nào trong 
các tình huống liên quan đến công việc. Ví dụ, chuẩn mực mang tính chất mô tả - dựa 
trên lịch sử của công ty, các cuộc đấu tranh của công đoàn – có thể giới hạn mức độ 
nỗ lực thực hiện công việc của một công nhân. Chuẩn mực mang tính chất thông lệ là 
những gì người lào động “cần phải” nghĩ hay cảm nhận ở nơi làm việc. Người công 
nhân đó phải thực hiện công việc thế nào (dựa trên chuẩn mực làm việc đã được mọi 
người cùng hiểu) (Forsyth, 1999)? Người lao động vi phạm chuẩn mực mô tả có thể 
bị coi là người khác lạ hay khác thường trong khi những ai vi phạm chuẩn mực thông 
lệ có thể được coi là có vấn đề hay “rối loạn” chức năng trong mối quan hệ với đồng 
nghiệp và công ty.  

Nhìn chung, việc vi phạm bất cứ chuẩn mực nào cũng thường gặp sự phê bình, 
chỉ trích và phản đối. Đầu tiên, đồng nghiệp có thể nhắc nhở người lao động đó rằng 
hành vi của anh ta là không phù hợp. Nếu vẫn tiếp tục, anh ta có thể phải chịu các hình 
phạt, thậm chí là bạo lực. Khi đa số công nhân đình công, những người đi làm có thể bị 
nhắc nhở rằng họ đã vi phạm chuẩn mực thông lệ và được khuyên hãy sửa chữa. Khi 
các cố gắng để có sự tuân thủ theo cách như vậy thất bại, người vi phạm sẽ bị khai trừ 
và tẩy chay trong nhóm (Jackson & LePine, 2003; Marques, Abrams, & Serodio, 2001).

Người lao động thường thiết lập các chuẩn mực sản xuất không chính thức 
để quy định tốc độ làm việc nhằm thay đổi hành vi của những người làm quá tích 
cực (“người phá tốc độ”). Những nhân viên này nhận được sự chấp nhận và phần 
thưởng từ công ty và người quản lý nhưng hành vi của họ gây khó khăn cho những 
nhân viên khác vì ít người duy trì được tốc độ như vậy trong một thời gian dài. 
Ngược lại, cũng có những nhân viên làm việc với tốc độ chậm hơn chuẩn mực đã 
được thiết lập. Những người này tìm cách làm việc ở mức thấp nhất có thể - đặc biệt 
là những công việc không xác định được do cá nhân nào thực hiện – để duy trì vị trí 
của mình trong công ty. 

Tuy nhiên, có thể các công ty cũng có những chuẩn mực làm việc khác với 
những gì đã được thiết lập bởi các nhân viên. Vì vậy, nếu tổ chức không hài lòng với 
các chuẩn mực sản xuất đã được thiết lập thì họ có thể khuyến khích việc đặt ra các 
mục tiêu (ví dụ định mức sản xuất) mới. Thành tố thiết yếu trong một chương trình 
đặt mục tiêu thành công chính là sự cam kết, gắn bó của người lao động. Ban quản lý 
cũng có thể thương thuyết với công nhân về vấn đề này. Giống như các vấn đề khác 

ở nơi làm việc, sự tham gia của người lao động trong việc quyết định đặt ra chuẩn 
mực là một phương pháp có ảnh hưởng nhất để có được sự cam kết của công nhân 
đối với mục tiêu của tổ chức/công ty (Coch & French, 1948).

Các chuẩn mực phát triển dần theo thời gian khi những nhân viên biết nhau và 
tin tưởng nhau. Những kỳ vọng này cũng có thể được chuyển tiếp từ thế hệ công nhân 
trước – những người đầu tiên đã hình thành các quy tắc bất thành văn này. Trong thực 
tế, bất cứ vấn đề nào liên quan đến công việc cũng có thể được quy định bởi chuẩn 
mực, ví dụ sử dụng thời gian nghỉ ốm, tình nguyện làm thêm giờ, tham gia các hoạt 
động văn hóa xã hội… Có thể các công nhân mới vào tổ chức không đồng ý với các quy 
tắc bất thành văn này và muốn thiết lập các kỳ vọng khác. Thường thì do ảnh hưởng 
xã hội, chuẩn mực hành vi, ứng xử giữa các thế hệ có thể thay đổi. Ngoài ra, trong thế 
giới toàn cầu hóa, có thể người lao động đến chỗ làm việc với các kỳ vọng khác nhau 
và đã từng có các trải nghiệm khác nhau về chuẩn mực. Kết hợp với nhau, sự thiếu 
đồng thuận về cách ứng xử chuẩn mực là nguồn xung đột trong các nhóm làm việc. 

3.2. các dạng chuẩn mực trong nhóm làm việc

Mặc dù mỗi nhóm làm việc đều có lịch sử riêng tác động đến quá trình hình 
thành và phát triển chuẩn mực, nhưng đều có các chuẩn mực chung (Goodman, 
Ravlin, & Schminke, 1987). Ví dụ, chuẩn mực thực hiện công việc trong tất cả các tổ 
chức. Các chuẩn mực này quy định nhân viên phải cố gắng làm việc tới mức nào, chất 
lượng công việc ra sao, số ngày nghỉ tối đa… Một số chuẩn mực kiểu này được tuyên 
bố rõ ràng. Các đồng nghiệp xác định phạm vi nỗ lực phù hợp, được chấp nhận. Cách 
thức ăn mặc hay trang phục khi làm việc cũng có thể được quy định bởi chuẩn mực. 
Một số công ty có tiêu chí khắt khe quy định ăn mặc, râu tóc, trang điểm và các khía 
cạnh khác của hình thức bề ngoài. Nếu chuẩn mực không được tuyên bố rõ ràng thì 
người lao động thường quan sát các đồng nghiệp khác để tìm các gợi ý, mách bảo. 
Chuẩn mực cũng có thể sai khiến các tương tác xã hội ở nơi làm việc: công nhân có thể 
gặp ai trong lúc ăn trưa, không được giao tiếp với ai sau giờ làm việc; phải chúc tết 
những ai trong dịp Tết; các dạng giao tiếp xã hội kiểu như vậy thường được quy định 
bởi chuẩn mực. Một số công ty/ tổ chức có thể khá thoải mái về mối quan hệ luyến ái ở 
văn phòng, trong khi một những công ty/ tổ chức khác lại nghiêm ngặt về vấn đề này 
và trong một số trường hợp có thể là lý do cho thôi việc (Caldwell & O’Reilly, 2003).

3.3. Lười biếng xã hội

Các nhóm nhỏ hơn thường là các nhóm hiệu quả trong việc hoàn thành những 
nhiệm vụ nhất định bởi vì các thành viên cá nhân có cơ hội đóng góp tốt hơn (Seijts 
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& Latham, 2000). Ngược lại, các nhóm lớn hơn thường đa dạng và vì vậy có các quan 
điểm khác nhau, thậm chí tương phản cho dù có được dẫn dắt hay lãnh đạo tốt. 
Trong bất cứ nhóm nào, các thành viên nhóm cũng thực hiện (công việc) ở những 
mức độ năng lực và kỹ năng khác nhau. Một số nhân viên sẽ làm việc theo kiểu láng 
cháng nếu có cơ hội. Kích cỡ nhóm sẽ tác động tới hiện tượng mà sau này được gọi 
là lười biếng xã hội (social loafing) – xu hướng thể hiện nỗ lực/ cố gắng ít hơn khi làm 
việc tập thể so với khi làm việc một mình. Sự thực hiện công việc của một nhóm 
không phải là tổng của các nỗ lực cá nhân riêng lẻ cộng lại (Karau & Williams, 1993). 

Các nhóm lớn hơn có tiềm năng che giấu những nỗ lực cá nhân và vì vậy tạo ra 
nhiều lười biếng xã hội hơn khi so sánh với các nhóm nhỏ hơn, nơi có thể xác định 
rõ nỗ lực cá nhân. Một số chứng cứ cho thấy thành viên của nhóm sẽ ít lười biếng 
hơn (đóng góp ít hơn) nếu việc đó ảnh hưởng tới cá nhân những thành viên khác 
trong nhóm (Pinder, 1998). Một nguyên nhân gây ra lười biếng xã hội là cảm giác 
“các thành viên khác không làm hết phần việc đã được chia một cách công bằng của 
họ, vì vậy mình cũng sẽ điều chỉnh phần đóng góp của mình sao cho tương ứng với 
họ”. Cũng có những thành viên có ý thức hơn, họ có thể tăng kết quả làm việc của 
mình, cố gắng bù đắp lại phần thiếu hụt do sự lười biếng đã được tiên liệu trước của 
các đồng nghiệp gây ra (Kerr & Tindale, 2004). Một số nghiên cứu gần đây cho thấy 
lười biếng xã hội dễ xảy ra hơn trong các nhóm không cố kết và các thành viên nhóm 
thấy nhiệm vụ được giao không cuốn hút họ (Karau & Hart, 1998; Goren, Kurzban, 
& Anit Somech, 2003). Chúng ta sẽ còn trở lại bàn luận về chuẩn mực và lười biếng 
xã hội trong chương 8 khi bàn đến các quá trình nhóm và cấu trúc nhóm. 

3.4. Vị thế xã hội và hành vi nhóm

Không phải tất cả các thành viên nhóm đều bình đẳng. Ngay cả trong những 
nhóm bị chi phối bởi các chuẩn mực về bình đẳng thì vẫn có một số thành viên có cấp 
bậc cao hơn những người khác về năng lực và vì vậy họ có ảnh hưởng lớn hơn trong 
các quá trình nhóm. Nhóm có thể có người lãnh đạo chính thức được bầu chọn hoặc 
được chỉ định. Người này sẽ xác định vị thế của một số thành viên. Có quyền lực tác 
động tới những thành viên trong nhóm có nghĩa là có vị thế và ảnh hưởng. Chúng 
ta có xu hướng tôn trọng những người có năng lực và đóng góp cho các mục tiêu 
của tổ chức/công ty. Những thành viên cách tân, tạo ra các quá trình hay sản phẩm 
có giá trị cũng đạt được vị thế. Tương tự, những cá nhân được các tổ chức bên ngoài 
thừa nhận (ví dụ như được kết nạp làm hội viên của các hiệp hội nghề nghiệp) cũng 
đạt được vị thế. Cuối cùng, nhiều tài liệu nghiên cứu về sự hấp dẫn liên cá nhân đã 
chỉ ra rằng chúng ta cũng thường trao vị thế xã hội cho những người chúng ta yêu 
thích vì nhiều lý do, bao gồm cả sự tương đồng ý kiến và sự hấp dẫn về mặt thể xác. 

Như vậy, vị thế là một khái niệm phức tạp, nó tạo ra quyền lực ảnh hưởng công 
khai hay ngấm ngầm các kết quả trong một tổ chức. Người có vị thế cao sử dụng 
quyền lực của mình thường có xu hướng nói thẳng một cách mạnh mẽ, thuyết phục 
hơn về chương trình nghị sự của nhóm và thể hiện sự quyết đoán trong việc theo 
đuổi các mục tiêu của họ (Twenge, 2001). Trong các nhóm mà vị thế rất quan trọng 
thì sự ưu trội về vị thế có thể ngăn chặn những việc đang diễn ra bởi vì những thành 
viên ở vị thế thấp hơn thường ngại nói thẳng. Trong trường hợp này sẽ có ít ý tưởng 
hơn được trao đổi và xem xét. Bởi vì nhiều ý tưởng sáng tạo, cách tân có thể xuất 
phát từ những người có vị thế thấp, sự khác biệt về vị thế có thể dập tắt cuộc thảo 
luận và ngăn cản việc đưa ra các quyết định tốt.

Sự ưu trội vị thế cũng khác nhau trong các nền văn hóa khác nhau. Ở một số 
nước, vị thế được coi là rất quan trọng và yếu tố này sẽ quyết định phần lớn các 
tương tác trong tổ chức/ công ty. Ở châu Á, vị thế cá nhân có xu hướng dựa trên vị 
trí của gia đình hoặc các vai trò chính thức của người đó trong công ty. Trong xã hội 
phương Tây, thành tựu cá nhân có vai trò quan trọng hơn trong việc quyết định vị 
thế của một con người. Ở Nhật Bản, nhân viên có phòng làm việc lớn nhất ở một góc 
nào đó không nhất thiết là người có vị thế cao nhất, trong khi ở Mỹ điều đó được coi 
là biểu tượng của vị thế. Trong tương tác giữa các nền văn hóa khác nhau, điều quan 
trọng là phải ý thức được các khác biệt văn hóa. 

3.5. toàn cầu hóa và sự đa dạng trong tổ chức

Chúng ta sống trong thời đại toàn cầu hóa trong đó các công ty đa quốc gia 
đã vươn tới khắp nơi trên thế giới. Không có gì ngạc nhiên khi người lao động ngày 
càng trở nên di động hơn và đa dạng hơn về mặt dân tộc, các giá trị văn hóa và nền 
tảng kỹ năng. 

Liệu sự đa dạng văn hóa trong tổ chức có đem lại lợi ích gì hay không vẫn là 
một vấn đề chưa có câu trả lời khẳng định khi các nghiên cứu đưa ra các kết quả 
không nhất quán (Jackson, Joshi, & Ehrhardt, 2003). Mối quan hệ giữa sự hài lòng 
với công việc và sự đa dạng văn hóa phụ thuộc - ở một mức độ nào đó – vào tính 
chất của các mục tiêu nhóm. Ở đâu các đội làm việc có mục đích chung, sự đa dạng 
sẽ góp phần nâng cao mức độ hài lòng. Nhưng khi các mục tiêu mang tính chất cá 
nhân thì các thành viên của đội làm việc thấy ít hài lòng hơn. Cùng với sự toàn cầu 
hóa, chắc chắn đây sẽ là một lĩnh vực nghiên cứu trong tương lai.  

Toàn cầu hóa đã tạo ra các phương pháp mới trong làm việc theo đội/ nhóm. 
Các cuộc họp kiểu cũ trong đó tất cả thành viên đều tề tựu trong một căn phòng có 
thể được thay thế bằng các cuộc họp ảo (từ xa) qua mạng Internet nhờ công nghệ 
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thông tin. Các phát triển này tạo ra những cơ hội mới để thành lập những đội/ nhóm 
định hướng nhiệm vụ và phân bổ các vị trí trong một tổ chức đơn lẻ. Hertel, Konradt 
& Voss (2006) nghiên cứu các tiêu chí lựa chọn cá nhân trong các đội/ nhóm ảo hiệu 
quả. Sự trung thành và hợp tác được xem như các yếu tố dự báo chủ yếu về thành 
viên nhóm hiệu quả. Các tiêu chí này rất tương đồng với những gì được cho là quan 
trọng trong việc thực hiện của các nhóm làm việc theo phong cách truyền thống. Sự 
bám chặt lấy quy tắc cứng nhắc lại được xem như có hại cho công việc của các nhóm 
ảo. Tuy nhiên, các tác giả phát hiện ra rằng lòng tin và kỹ năng giao tiếp cá nhân 
trong nhóm ảo ít quan trọng hơn so với làm việc trong các nhóm truyền thống. 

4. cHức năng của Vai trò đối Với HànH Vi nHÓm

Là một người tiên phong trong nghiên cứu về nhóm Lewin (1951) cho rằng 
hành vi là một chức năng của môi trường (hoàn cảnh xảy ra hành vi) và các đặc điểm 
cá nhân. Tất nhiên, các yêu cầu của công việc là một sức mạnh lớn quyết định vai trò 
của người lao động. Chính vai trò đã cụ thể hóa việc người lao động – giữ những vị 
trí nhất định trong tổ chức – phải ứng xử thế nào. Vai trò rất có ích trong quá trình 
vận hành của tổ chức vì những hiểu biết chung của mọi người về các vai trò đó cho 
phép họ có thể tiên liệu hay dự báo sự tương tác của một người với người khác. 
Chính vì thế vai trò hỗ trợ cho tổ chức vận hành một cách suôn sẻ. Chuẩn mực quy 
định cụ thể các thành viên trong tổ chức phải ứng xử như thế nào, trong khi nói tới 
vai trò là nói tới hành vi được kỳ vọng đối với những người nắm giữ các vị trí cụ thể. 
Người lao động đóng các vai trò khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu của công việc. Một 
số vai trò mang tính chất rõ ràng, được quy định trong văn bản của công ty hoặc đôi 
khi là trong các hướng dẫn trực tiếp của người quản lý. Các vai trò khác lại mang 
tính chất không chính thức và phụ thuộc vào các mối quan hệ và cấu trúc chuẩn mực 
đã được chấp nhận. Trong một số công ty, người quản lý có thể đóng một vai mang 
tính chất độc đoán trực tiếp bằng cách thể hiện kỳ vọng dứt khoát, không cần trao 
đổi với nhân viên. Tuy nhiên, như chúng ta sẽ thấy, nhiều công ty/ tổ chức lại thiết 
lập các nhóm/ đội làm việc tự chủ, trong đó người giám sát có rất ít hoặc hầu như 
chẳng có việc gì phải can dự, cùng lắm là một vai trò hạn chế trong sản xuất. 

Vai trò là một tập hợp những hành vi được kỳ vọng từ những người nắm giữ 
các vị trí cụ thể bên trong cấu trúc tổ chức. Tập hợp các hành vi này có thể được 
chuyển tải một cách chính thức qua bản mô tả công việc và trong nhiệm vụ cần phải 
thực hiện. Tuy nhiên, cấu trúc chuẩn mực cũng có thể chuyển tải một số hạn chế 
hoặc đề cao đối với các vai trò nhất định. Một số công ty khuyến khích nhân viên 
tham gia nhiều hơn vào quá trình ra quyết định, trong khi một số tổ chức khác lại 
cứng nhắc hơn và không chấp nhận các đóng góp của nhân viên. Dù thế nào thì các 

kỳ vọng từ vai trò cũng có xu hướng giảm bớt các bất định và khi những thành viên 
trong nhóm có các kỳ vọng vai trò được xác định rõ ràng thì chúng giúp nâng cao 
chất lượng thực hiện công việc và sự hài lòng của người lao động (Bettencourt & 
Sheldon, 2001).

4.1. Xung đột vai trò

Trong cấu trúc tổ chức, xung đột vai trò có thể xảy ra khi đưa ra các đòi hỏi 
mâu thuẫn nhau. Ví dụ người lao động được đòi hỏi phải tăng tốc độ sản xuất, đồng 
thời tăng chất lượng sản phẩm. Làm việc ở tốc độ nhanh hơn có nghĩa là cái gì đó sẽ 
thấp hơn, thường xảy ra nhất là chất lượng của sản phẩm cuối cùng. Xung đột vai 
trò xảy ra khi sự tuân thủ một loạt các chỉ dẫn này lại đồng thời mâu thuẫn với việc 
thực hiện các yêu cầu khác (Settles, Sellers, & Damas, 2002). 

Vai trò có thể có tác động tiêu cực nếu người ta mất bản sắc và giá trị cá nhân 
khi đáp ứng các kỳ vọng của tổ chức. Nghiên cứu nổi tiếng của Zimbardo và đồng sự  
(Haney, Banks & Zimbardo, 1973) đã chứng minh rằng các vai mà nghiệm thể thực 
hiện trong nghiên cứu mạnh đến mức nó vượt qua được cả những cân nhắc cá nhân 
về hành vi đạo đức. Trong một loạt thí nghiệm của tác giả, các nghiệm thể đã chấp 
nhận định khuôn xã hội về các vai mà họ được đề nghị thực hiện – các vai cho phép 
họ ứng xử ngược lại với những xu hướng vốn có của mình. 

Rõ ràng, con người có năng lực chuyển vai một cách nhanh chóng và chấp 
nhận làm theo các hành vi phù hợp với mỗi vai. Khi những cán bộ công đoàn được 
lên chức giám sát hay quản lý, các nghiên cứu cho thấy họ thường nhanh chóng chấp 
nhận vị trí ủng hộ ban quản lý hay giới chủ. Khi các thăng tiến này bị gỡ bỏ vì những 
khó khăn kinh tế, những người đã từng là giám sát hay quản lý này lại nhanh chóng 
trở về vị trí ủng hộ công đoàn của họ (Lieberman, 1956). Tất nhiên là khi hành động 
đi ngược lại với kỳ vọng vai trò, họ phải trả giá về mặt cá nhân. Ví dụ, khi một nhân 
viên hành động vượt ra ngoài vai trò của mình, anh ta sẽ gặp áp lực tuân thủ từ phía 
đồng nghiệp hoặc người quản lý. 

4.2. Vai trò giới và nơi làm việc

Trong các nước phát triển và ngày càng thấy nhiều hơn ở cả các nước đang 
phát triển, vai trò liên quan đến công việc và gia đình của phụ nữ đang thay đổi. Ở 
một số nơi trên thế giới, phụ nữ vẫn bị đè nén và đàn ông vẫn ngăn cản họ đóng vai 
trò có ý nghĩa bên ngoài gia đình. Ở Afghanistan, ngay cả khi ở nhà, phụ nữ vẫn chỉ 
đóng một vai trò phụ thuộc và luật pháp còn biện minh cho các cuộc hãm hiếp trong 
hôn nhân. Ngay cả khi phụ nữ đạt được quyền bình đẳng lớn hơn ở nơi làm việc thì 
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vẫn tồn tại các bất công  vì sau ngày làm việc bình thường họ còn phải chăm sóc con 
cái và gia đình. Sự xung đột vai trò này thường thấy trong các xã hội mà phụ nữ làm 
việc bên ngoài gia đình (Rudman, 1998).

Như đã thấy trong nghiên cứu của Zimbardo (Haney et.al, 1973), con người 
thường trở thành những vai mà họ đóng. Nói cách khác, chúng ta trở nên tin rằng 
chúng ta chính là người mà mình đóng vai. Các vai như vậy tạo ra những đóng góp 
quan trọng cho các đặc điểm nhân cách của chúng ta. Đến lượt mình, chúng quyết 
định tham vọng và thành đạt trong công việc. Ví dụ, tính quyết đoán của phụ nữ có 
tương quan với vị thế xã hội của họ và sự tiếp cận tới thị trường việc làm. Vị thế của 
phụ nữ Mỹ được cải thiện trong thời kỳ 1931-1945 khi sức lao động của họ rất cần 
thiết cho ngành công nghiệp. Từ 1946-1967, phần lớn phụ nữ Mỹ ở nhà, ít học ở bậc 
đại học và ít tham gia lực lượng lao động. Tuy nhiên, thời kỳ 1968-1993 vị thế của họ 
lại được cải thiện nhờ những thay đổi xã hội rộng lớn và phong trào nữ quyền. Các 
nghiên cứu thực hiện trong những quãng thời gian nói trên cho thấy mức độ quyết 
đoán (do phụ nữ tự đánh giá) tăng và giảm cùng với vị thế xã hội của họ (Eagly & 
Steffen, 2000; Wood, Christensen, Hebl, & Rothgerber, 1997).

Các thay đổi xã hội này vừa tạo ra các cuộc xung đột vai trò trong gia đình vừa 
tạo ra các cơ hội mới cho phụ nữ. Ở các nước Bắc Âu và nhiều nước châu Âu khác, 
ngày nay đàn ông đã được “nghỉ phép bố” (daddy leave) được hưởng nguyên lương 
trong một khoảng thời gian nhất định để thực hiện nhiều trách nhiệm trong gia đình 
hơn và có nhiều tiếp xúc hơn với con cái. 

Nơi làm việc là một tâm điểm của các xung đột vai trò giới vì khi phụ nữ thể 
hiện sự quyết đoán nhiều hơn, đàn ông lại cảm thấy không bằng lòng, tin rằng mình 
đang bị mất các vai trò truyền thống và quyền lực. Kết quả là đôi khi phụ nữ trải 
nghiệm một bầu không khí khá “chua chát” ở nơi làm việc - một bầu không khí có 
thể thiếu thân thiện và phân biệt, đối xử (Fassinger, 2005). Vì vai trò sinh sản của phụ 
nữ nên các cuộc xung đột như vừa nêu sẽ không có hồi kết nhưng hy vọng rằng con 
người sẽ xây dựng một xã hội không đặt các yêu cầu ưu tiên giới cho các vị trí làm 
việc. Tất nhiên, con người khó có thể đạt được sự bình đẳng hoàn toàn và các phát 
triển về mặt xã hội trong tương lai có thể tác động tới vị thế của phụ nữ theo những 
cách thức mà chúng ta chưa thấy hoặc chưa hiểu hết được. 

5. Sự cố Kết trong nHÓm

Thuật ngữ cố kết nhóm mô tả những nhóm trong đó các thành viên có sức hút 
mạnh mẽ đối với nhau và có động cơ ở lại cùng với nhau. Một số nhà nghiên cứu định 
nghĩa cố kết là sự ràng buộc, gắn bó giữa các thành viên – những người có cùng một 

mục đích hoặc cho rằng họ có cùng số phận. Các thành viên cảm thấy mình có cùng 
cảm giác thuộc về (nhóm cố kết) và sức hút đặc biệt dựa trên các mục đích và giá trị 
chung. Ở nơi làm việc, người ta thấy sự cố kết nhóm như một sản phẩm của làm việc 
nhóm/ đội bởi chính từ đó cảm giác bạn hữu được hình thành (Forsyth, 1999; Cota, 
Evans, Dion, Kilik, & Longman, 1995). Tóm lại, một nhóm sẽ được coi là cố kết cao 
nếu nó tạo ra ở các thành viên một động cơ mạnh mẽ tiếp tục ở lại trong nhóm.  

5.1. a dua xảy ra trong các nhóm cố kết

Một kết quả của cố kết nhóm là mức độ a dua cao hơn. Mọi nhóm đều cần sự 
hợp tác để làm việc tốt, nhưng a dua là một hiện tượng mang tính chất tiêu cực, tác 
động đến sự xét đoán và thái độ con người. Tài liệu nghiên cứu cho thấy một cách rõ 
ràng rằng các nhóm có thể tạo áp lực lên các cá nhân, ép họ tuân theo những chuẩn 
mực đã được thiết lập. Không phải nhóm nào cũng gợi ra sự a dua nhưng những 
mối quan hệ được coi trọng sẽ có nhiều sức mạnh thay đổi thái độ và hành vi của 
con người hơn (Kiesler & Kiesler, 1996). Nhóm tham chiếu là một liên kết được coi 
là quan trọng đối với cá nhân và dễ có tác động lớn nhất đối với hành vi. Tổ chức 
nghề nghiệp cũng là một ví dụ khác về nhóm tham chiếu vì nó có sức mạnh thúc ép 
sự a dua và tuân thủ. Ngược lai, một tổ chức thuê người tạm thời thường ít tạo ra 
sự a dua. 

Một vấn đề chủ yếu đối với áp lực a dua là nó hạn chế quá trình sáng tạo. Khi 
bị áp lực a dua, người lao động có xu hướng thực hiện công việc ở mức tối thiểu cần 
thiết để không bị mất việc hoặc chờ chuyện gì đó tốt hơn xảy ra. Hợp tác đòi hỏi sự 
phối hợp thông minh trong sản xuất, trong khi a dua lại chỉ dựa vào yếu tố bên ngoài 
và thường bị thúc đẩy bởi mối đe dọa hoặc nỗi sợ bị mất việc.   

5.2. mất mát quá trình 

Nhiều nỗ lực được thực hiện để duy trì những quá trình nhóm mặc dù các cá 
nhân đảm nhiệm phần lớn hoạt động sản xuất. Thời gian dùng để duy trì chức năng 
của nhóm bao gồm cả việc củng cố các chuẩn mực hoặc giải quyết xung đột… không 
đóng góp cho những nỗ lực sản xuất hiệu quả và được gọi là mất mát quá trình 
(nhóm). Trong một số công ty, thời gian cũng được tiêu tốn vào các hoạt động xã hội 
bên ngoài với hy vọng sự cố kết và hài lòng sẽ được cải thiện. Tuy nhiên, các hoạt 
động như vậy vẫn mất thời gian và năng lượng tách khỏi quá trình sản xuất hoặc thực 
hiện nhiệm vụ. Các nhóm khác nhau đòi hỏi mức độ duy trì (nhóm) khác nhau. Một 
số nhóm làm việc chỉ bận bịu, mải mê với các xung đột liên cá nhân, trong khi các 
nhóm khác lại hoạt động trôi chảy. Nói đến mất quá trình là nói đến sự không hiệu 
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quả do bị phân tán năng lượng dành cho nhiệm vụ sản xuất hiệu quả. Có lẽ cần có 
sự hy sinh về mặt thời gian và năng lượng để tìm kiếm các nhóm cố kết và sáng tạo. 

5.3. Kết quả tích cực: sự hài lòng và hành vi thực hiện công việc

Một số nghiên cứu đã cho thấy những người lao động trong các nhóm cố kết 
thường hài lòng hơn với nơi làm việc của họ (Forsyth, 1999). Có lẽ trong nhóm cố kết, 
xung đột, căng thẳng, lo âu ít xảy ra hơn vì nó tạo ra được một bầu không khí làm 
việc mang tính chất hỗ trợ hơn. Cố kết nhóm cũng đã được xác định là một yếu tố 
trong hành vi thực hiện công việc (Kerr & Tindale, 2004). Kết quả của các nghiên cứu 
tổng hợp đều nhất quán ủng hộ mối quan hệ giữa cố kết và hành vi thực hiện công 
việc (Evans & Dion, 1991; Mullen & Cooper, 1994). Điều đáng quan tâm là trong các 
nhóm này có mối quan hệ tương hỗ rõ ràng và hành vi thực hiện công việc như thế 
nào cũng tác động tới mức độ cố kết. Các nghiên cứu cũng chứng minh rằng sự cố 
kết có ảnh hưởng tới tinh thần công dân trong tổ chức: nhân viên trong các nhóm cố 
kết có cam kết và gắn bó với tổ chức ở mức độ cao hơn. Tất nhiên, không phải tất cả 
các nhóm làm việc đều mang tính cố kết. Một nhân viên có thể vẫn cố gắng hết sức 
bởi vì anh ta có động cơ khác nằm ngoài mối quan hệ ở nơi làm việc ví dụ như giữ 
được việc làm và mong muốn phát triển nghề nghiệp. 

6. Làm ViỆc HợP tÁc

Lý do chúng ta làm việc theo nhóm là vì niềm tin về sự hợp lực: với tư cách 
nhóm chúng ta có thể làm được cái gì đó có giá trị hơn, tốt hơn so với làm cá nhân 
riêng lẻ. Trong tương tác hợp lực giữa những người lao động có điều gì đó mang tính 
chất thúc đẩy và sáng tạo dẫn tới kết quả tốt hơn về mặt dài hạn. Một số nhiệm vụ đòi 
hỏi phải có hơn một người mới thực hiện được. Chế tạo xe hơi chẳng hạn là kết quả 
của nhiều nhiệm vụ chuyên biệt, bao gồm cả những việc bắt buộc phải có sự hợp tác. 

6.1. Khích lệ xã hội và sự có mặt của người khác

Phần lớn chúng ta đều nhận ra rằng khi có mặt những người khác và khi một 
mình, chúng ta không hành động như nhau. Khi làm việc một mình, ta có thể thực 
hiện công việc theo một nhịp độ nhất định, nhưng làm việc dưới cặp mắt của một 
người giám sát, chúng ta bị thúc đẩy phải tăng năng suất. Sự tác động của người 
khác đến mức độ thực hiện công việc đã được khám phá từ cuối những năm 1800 
khi một nghiên cứu chứng minh rằng những vận động viên đua xe đạp khi phải đua 
với những người khác đã đạp nhanh hơn so với khi đạp một mình (Triplett, 1897). 
Zajonc (1965) cũng đề xuất rằng, chỉ cần sự có mặt của những người khác một cách 

thuần túy không thôi đã đủ gây ra cho ta các khuấy động về mặt sinh lý và cải thiện 
mức độ thực hiện các nhiệm vụ đơn giản. Mặt khác, sự có mặt của người khác cũng 
có thể gây hạn chế khi ta đang tham gia một nhiệm vụ khó khăn và phức tạp như 
giải quyết các vấn đề khó khăn trong nhiều lĩnh vực. Khi làm nhiệm vụ phức tạp, 
người lao động cần không gian riêng (và không có sự ảnh hưởng, gây phân tán của 
người khác) để tập trung thực hiện công việc ở mức độ cao nhất. Ngược lại, khi làm 
những nhiệm vụ đơn giản như đua xe đạp, sự có mặt của những người khác có thể 
gây khuấy động và dẫn đến kết quả cao hơn. 

Đối với các nhiệm vụ mang tính chất cộng dồn khi kết quả cuối cùng có thể 
tính được bằng cách cộng các kết quả cá nhân lại với nhau thì sự có mặt của người 
khác có thể dẫn tới mức độ thực hiện thấp hơn. Trong thực tế, một số nghiên cứu 
đã chỉ ra rằng các nhóm chỉ tồn tại trên danh nghĩa (“định danh”) – không có tương 
tác – lại thường thực hiện công việc tốt hơn những thành viên trong một tình huống 
nhóm (Davis, 1969). Một lý do tại sao mức độ thực hiện công việc của các nhóm định 
danh lại cao hơn là vì sự mất mát quá trình xảy ra trong tương tác của các nhóm, đặc 
biệt là sự tác động mang tính chất phân tán của việc duy trì nhóm. Tuy nhiên, một lý 
giải khác cho năng suất thấp hơn chính là sự lười biếng xã hội. Khi người lao động 
làm việc trong các nhóm mà nỗ lực của họ không thể quan sát hay tính toán được 
một cách trực tiếp, họ thường thực hiện công việc ở mức độ thấp hơn. Nhóm càng 
lớn, ý thức về trách nhiệm cá nhân càng thấp và nỗ lực, cố gắng làm việc cũng càng 
thấp (Liden, Wayne, Jaworski, & Bennett, 2004).

Có lẽ phát hiện này là hệ quả của văn hóa theo xu hướng cá nhân. Trong các nền 
văn hóa này, người lao động ít quan tâm đến tập thể và thường tập trung vào các kết 
quả làm việc cá nhân. Các nghiên cứu khác nhau phát hiện ra rằng hiện tượng lười 
biếng xã hội hầu như vắng bóng ở xã hội của người Mỹ da đỏ và người Trung Quốc 
– nơi nỗ lực tập thể thường được nhấn mạnh (Wagner, 1995; Earley, 1989, 1993). Lười 
biếng xã hội xuất phát từ niềm tin cho rằng mọi người không làm việc một cách công 
bằng. Thuyết hợp lý dự báo rằng con người có động cơ giảm nỗ lực làm việc cá nhân 
để thiết lập lại sự công bằng. Khi không thể xác định hay quy gán kết quả làm việc 
này là của cá nhân nào, một số người lao động sẽ có xu hướng lười biếng, để người 
khác thực hiện các phần nặng nhọc. Hàm ý đối với tâm lý học tổ chức đã rõ ràng: 
người quản lý phải có một số phương tiện để xác định được nỗ lực (và đi kèm với nó 
là kết quả làm việc) của các cá nhân trong nhóm và trong làm việc nhóm.  

6.2. động não và giải quyết vấn đề trong nhóm

Đôi khi nhóm có ưu thế hơn so với cá nhân trong việc tạo ra các giải pháp cho 
những vấn đề. Người ta cho rằng việc tương tác trong nhóm sẽ sản sinh các quá 
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trình tư duy ở mức độ lớn hơn và vì thế giúp tìm ra những giải pháp mà nếu như 
các thành viên làm việc độc lập thì sẽ không thể có được. Trong động não, các thành 
viên nhóm được khuyến khích đưa ra một loạt các ý tưởng một cách tự do, không bị 
kiểm duyệt hay phê phán. Trong các nhóm cởi mở và không phê phán, các ý tưởng 
ban đầu có vẻ lộn xộn, lung tung, thậm chí là kỳ lạ lại có thể biến thành những giải 
pháp hữu ích sau này thông qua sự gọt giũa hay biến đổi.

Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu lại đưa ra những bằng chứng ủng hộ cho 
sự ưu trội của nhóm trong hoạt động động não khi so sánh với các nhóm định danh 
(khi các cá nhân tự làm việc để tìm ra giải pháp cho riêng mình) (McGlynn, McGurk, 
Effland, Johll, & Harding, 2004). Các thành viên có thể hạn chế lẫn nhau và dành 
quá nhiều thời gian để duy trì nhóm hơn là tạo ra các ý tưởng mới. Một số người có 
bản tính rụt rè và ngại nói thẳng và vì thế có thể bị lấn át, chi phối bởi một số người 
không lo âu trong các tình huống xã hội. 

Gần đây hơn, nhiều công ty đã dùng động não điện tử để kết hợp sự riêng tư 
với các ý tưởng do nhóm tạo ra. Các thành viên được đề nghị dùng máy tính viết ra 
bất cứ ý tưởng nào. Vì nó được thực hiện khuyết danh nên giảm thiểu được lo âu xã 
hội cho nên tổ chức vẫn được lợi từ các ý tưởng đa dạng của tất cả các thành viên, kể 
cả những người nhút nhát. Có lẽ phương pháp này cũng có ích hơn vì các cá nhân 
không phải chờ đợi đến lượt mình mới được nói. Họ có thể viết ra các ý tưởng tại 
ngay thời điểm nó xuất hiện trong đầu họ (Gallupe, Cooper, Grise, Bastianutti, 1994). 

Ưu thế của động não điện tử là các cá nhân có thể đánh máy ý tưởng của mình 
mà không bị tương tác nhóm gây trở ngại. Nó cũng duy trì sự khuyết danh trong khi 
vẫn tiếp cận được các ý tưởng của những thành viên khác ở mọi thời điểm. Sự ưu trội 
của phương pháp này so với nhóm định danh đã được chứng minh trong các nghiên 
cứu gần đây (Nijstad, Stroebe, & Lodewijkx, 2003).  Một số tác giả khác đã đề xuất 
rằng sự kết hợp giữa thảo luận nhóm lúc đầu với làm việc cá nhân sau đó của các 
thành viên sẽ tạo ra kết quả tốt nhất (Paulus, 2000). Sự phức tạp của vấn đề cần giải 
quyết là một yếu tố quan trọng. Nếu có một số hay nhiều giải pháp có thể áp dụng 
thì nhóm thường thực hiện tốt hơn cả thành viên xuất sắc nhất. Điều này gợi ý rằng 
đối với các nhiệm vụ phức tạp, nhóm thường tạo ra nhiều ý tưởng hơn và các ý tưởng 
của nhóm này tốt hơn ý tưởng của cá nhân đơn lẻ (Bonner, Baumann, & Dalal, 2002). 

Ngoài ra, vì các cá nhân mang lại cho nhóm những cách nhìn nhận hay viễn 
cảnh khác nhau cho nên những thông tin được coi là giải pháp thường có xu hướng 
hoàn thiện hơn. Điều quan trọng cũng cần phải nhớ là các giải pháp chỉ là một khía 
cạnh của quá trình giải quyết vấn đề. Điều đáng lưu ý là trong quá trình thực hiện, 
nếu các đề xuất xuất phát từ những cuộc tương tác nhóm- một quá trình ra quyết 

định có sự tham gia thì chúng sẽ dễ được chấp nhận hơn (Swap, 1984). Các ý tưởng 
được biện hộ hay chủ trương của cá nhân có thể gặp sự chống đối và sự phê phán 
thiếu công bằng vì nhiều lý do bao gồm cả thái độ cạnh tranh. 

7. Làm Sao đưa ra cÁc qUyết đỊnH HiỆU qUả

Các nhóm đến với nhau để giải quyết vấn đề. Bước chuẩn bị trong việc ra quyết 
định là chẩn đoán vấn đề cần giải quyết. Nhóm phải bắt đầu bằng việc xác định vấn 
đề và các chiều cạnh của nó. Nhiều nhóm dường như bỏ qua bước đi rất cơ bản này 
(Forsyth, 1999). Một trong những lý do các nhóm không xác định vấn đề một cách 
đúng đắn có lẽ là bởi vì thành viên của nó đã giả định sai lầm rằng mọi người đều 
đồng thuận về vấn đề và giải pháp. Con người thường giả định rằng những người 
khác đã hiểu vấn đề mà trong thực tế họ chưa hiểu. Chính vì vậy, người ta thường 
cẩn thận để không thể hiện rằng mình thiếu hiểu biết vì sợ bị người khác chế nhạo. 
Tuy nhiên, một cuộc thảo luận cởi mở trong đó người lãnh đạo hạn chế thể hiện bất 
cứ một quan điểm mạnh mẽ có trước nào đó sẽ tạo điều kiện cho nhóm xác định vấn 
đề một cách rõ ràng, đầy đủ hơn. 

Mục tiêu của bước tiếp theo (sau khi đã chẩn đoán vấn đề) chính là phát triển 
các giải pháp. Điều này phụ thuộc vào việc có nền tảng kiến thức và hiểu biết về vấn 
đề hay không. Ban đầu, trong khi động não, tất cả các giải pháp đề xuất đều được 
chấp nhận. Trong quá trình thảo luận, các thành viên sẽ đưa ra một số ý tưởng không 
phù hợp cũng như một số ý tưởng hữu ích. Lúc này nhóm đang có các cách tiếp cận 
khác nhau để giải quyết vấn đề và nó phải cân nhắc, đánh giá xem trong số đó, giải 
pháp nào có tiềm năng thành công và giải pháp nào có khả năng thất bại. Trong cuộc 
sống hầu như tất cả các hành vi đều cần phải cân nhắc các yếu tố khác nhau (kể cả 
cái được và mất) để có sự kết hợp tốt nhất. Một hành động mới sẽ có mặt hay và dở, 
trong đó mặt dở thường hay bị bỏ qua hoặc ít được chú ý. Các thành viên nhóm cũng 
thường thể hiện cảm xúc mạnh mẽ của họ một cách sai lệch. Thay vào việc đánh giá 
đề xuất hay sáng kiến của ai đó một cách đúng đắn, người ta lại hay tấn công anh ta 
vì những lý do cá nhân. 

Nếu thành viên nhóm đã trưởng thành thì nhóm có thể đi đến sự thống nhất 
hay thỏa thuận về phương hướng hành động. Có thể đạt được thỏa thuận thông qua 
một loạt các phương pháp quyết định từ đồng thuận cho đến bỏ phiếu lựa chọn 
phương án giải pháp. Như chúng ta sẽ thấy trong phần bàn luận về tư duy nhóm 
(groupthink), nhiều khi nhóm cũng thất bại trong việc đưa ra các quyết định phù 
hợp với thực tế khách quan vì thành viên nhóm mong muốn a dua, giảm thiểu va 
chạm trong nhóm. Nếu trước khi thảo luận nhóm người lãnh đạo lại thể hiện một ý 
kiến mạnh mẽ của mình thì anh ta cũng dễ ngăn cản các quyết định tốt và cố ép một 
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giải pháp chủ quan đã định trước hơn là cho phép nhóm thảo luận cởi mở để tìm ra 
một giải pháp tối ưu. 

Cuối cùng, nhóm phải tìm cách hình thành một kế hoạch hành động để thực hiện 
quyết định. Nói cách khác, cần phải có bước cụ thể như thế nào để đạt được mục tiêu 
đã đặt ra trong quá trình ra quyết định. Ngoài ra, cũng cần phải quyết định xem làm 
thế nào để đo lường được các tiến triển trên con đường hướng tới mục tiêu và ai là 
người theo dõi, báo cáo… Một nguồn hỗ trợ quan trọng trong quá trình ra quyết 
định hiệu quả là cần có sự tham gia của một người hướng dẫn (thảo luận) được đào 
tạo để giảm thiểu các vấn đề hay nguy cơ vừa đề cập trên đây (Kerr & Tindale, 2004).

7.1. các vấn đề của việc ra quyết định trong nhóm 

Tất cả các nhóm phải phối hợp hoạt động, nếu không sẽ có hiệu suất thấp, 
làm giảm kết quả của các nỗ lực trong làm việc. Lý do nhóm được cho là hiệu quả 
hơn xuất phát từ niềm tin thông thường cho rằng nhóm có một kho thông tin lớn 
hơn. Tiếc rằng, nghiên cứu đã chứng minh nhóm sẽ không hiệu quả trong việc thảo 
luận và sử dụng các thông tin không được chia sẻ. Để cải thiện chất lượng ra quyết 
định, cần phải khuyến khích và chia sẻ các thông tin không được chia sẻ (Brodbeck, 
Kerschreiter, Mojzisch, Frey, & Schulz-Hardt, 2002).

Một vấn đề khác của quá trình ra quyết định nhóm là sự phân cực. Khi đưa ra 
quyết định, các nhóm thường trở nên phân cực hơn và trong quá trình này chúng 
đưa ra các quyết định mạo hiểm hơn và thiếu phù hợp hơn. Nói đến phân cực là nói 
đến trạng thái trong đó nhóm đưa ra các quyết định cực đoan hơn so với quyết định 
cá nhân (Lamm & Meyers, 1978). Thông thường, quyết định của nhóm đi theo hướng 
quan điểm của đa số. Nếu đa số thành viên trong nhóm thiên về một quyết định mạo 
hiểm thì quyết định nhóm dễ trở nên mạo hiểm hơn so với trung bình tổng các lựa 
chọn cá nhân. Ngược lại, nếu đa số đều có quan điểm bảo thủ thì quyết định cuối 
cùng của nhóm thường là bảo thủ hơn so với trung bình tổng các lựa chọn cá nhân. 
Sự thay đổi hay chuyển cực này chủ yếu là một chức năng của quá trình a dua và 
mong muốn được chấp nhận của nhóm thiểu số. Hầu hết các tương tác và thảo luận 
nhóm đều hướng đến việc làm cho nhóm thiểu số phải “nhận ra ánh sáng” và a dua 
hay tuân theo quan điểm của đa số. Trong các nhóm có mức độ cố kết cao, quá trình 
a dua có thể tạo ra các quyết định rất không thích hợp. 

7.2. Kết quả tiêu cực từ sự cố kết: tư duy nhóm

Sự cố kết có các hệ quả tích cực và tiêu cực. Một hệ quả tiêu cực là dạng ra 
quyết định kiểu đặc biệt mà người ta gọi là tư duy nhóm (groupthink) (Janis, 1972). 

Trong những nhóm cố kết, mong muốn nhất trí, tán thành, vui vẻ với nhau và được 
chấp nhận thường cao tới mức đôi khi nó bỏ qua các đánh giá thực tế về tình huống. 
Chính những chuẩn mực đòi hỏi sự đồng thuận và áp lực a dua, tuân thủ đã tạo ra 
hiện tượng tâm lý tư duy nhóm. Trong các nhóm thiên về tìm kiếm sự đồng thuận, 
người ta thường dành ít thời gian để đánh giá các ý tưởng khác nhau và những quan 
điểm thiểu số hoặc không được nhiều người ưa thích (dù có hợp lý đi chăng nữa) 
thường bị ngăn chặn hay đàn áp. 

Tư duy nhóm có nhiều dấu hiệu. Đó là (a) niềm tin cho rằng nhóm không thể 
đưa ra các quyết định tồi được (tính không thể bị tổn thương); (b) giả định rằng ý kiến 
đều được tất cả mọi người đồng lòng; (c) áp lực a dua, tuân thủ đối với những người 
có ý kiến, quan điểm khác; (d) cảnh giác kiểm duyệt các thảo luận không chính thống; 
(e) dựa vào hợp lý hóa và những định khuôn không phản ánh thực tế; (f) có ảo tưởng 
về đạo lý. Kết quả của hiện tượng tư duy nhóm là đưa ra quyết định sai lầm vì không 
phản ánh thực tiễn khách quan và thường dẫn đến những hậu quả thảm hại cho cả tổ 
chức và xã hội. Theo nghĩa này tư duy nhóm hàm ý tiêu cực và là tư duy theo số đông. 
Tư duy nhóm là một chủ đề quan trọng sẽ được tiếp tục bàn luận trong chương 8. 

Tư duy nhóm làm giảm giá trị các xét đoán về mặt đạo đức và đánh giá thực 
tế. Janis đã chỉ ra nhiều quyết định tồi – kết quả của hiện tượng tư duy nhóm - trong 
chính sách đối ngoại của Mỹ. Vụ tấn công Cuba ở Vịnh con lợn thường xuyên được 
trích dẫn như một kết quả của tư duy nhóm, trong đó những người ra quyết định 
trong chính phủ Mỹ đã đánh giá thấp năng lực kháng cự của người Cuba và kết quả 
là cuộc tấn công bị thất bại thảm hại. Các thất bại khác trong chính sách đối ngoại 
của Mỹ còn bao gồm cả cuộc chiến tranh Việt Nam và sự thiếu chuẩn bị để cho phía 
Nhật tấn công trận Trân Châu Cảng năm 1941 (Janis & Mann, 1977).

Tư duy  nhóm không phải là hiện tượng ở tất cả các nhóm, mà chủ yếu là xảy ra 
trong các nhóm có sự đồng nhất cao, các thành viên muốn bảo vệ hình ảnh tích cực 
của mình trước những gì được coi là mối đe dọa. Hệ quả là những ai có quan điểm 
khác biệt sẽ bị áp lực chuẩn mực đè nén, ngăn chặn và bị ép buộc thay đổi cảm nhận 
thực sự của họ về vấn đề đang phải giải quyết (Richardson, Ahlfinger & Esser, 2001).

Tất nhiên, các sự kiện lịch sử đặc biệt vừa nêu không có liên hệ trực tiếp tới các 
quyết định ở nơi làm việc. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng 
khái niệm tư duy nhóm rất thích hợp với các quyết định trong công nghiệp (Raven, 
1998). Ví dụ, tư duy nhóm có thể ảnh hưởng đến những quyết định về lương và thăng 
tiến và là một yếu tố trong quá trình phát triển các sản phẩm mới. Tư duy nhóm là 
mối nguy hiểm trong các nhóm cố kết mạnh mẽ và biệt lập, chẳng hạn như các nhóm 
quản lý, lãnh đạo ít có sự tương tác với nhân viên hay xa rời nhân viên. Tư duy nhóm 
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cũng dễ xảy ra trong các nhóm được dẫn dắt bởi những người lãnh đạo mạnh nhưng 
định kiến, trong các điều kiện đòi hỏi phải quyết định nhanh, còn những người tham 
gia đang trải qua căng thẳng vì áp lực phải đưa ra một quyết định cho bằng được. 

Có thể làm gì với tư duy nhóm? Bởi vì sự ra đời các ý tưởng khác biệt chính là 
một yếu tố chính dẫn đến sự phát triển của hiện tượng tư duy nhóm. Chính vì vậy 
ý tưởng ở đây là cần phải ai đó luôn luôn đóng vai trò là người phản biện. Người 
này có nhiệm vụ đưa những ý tưởng không được số đông ưa chuộng vào trong các 
cuộc thảo luận ra quyết định. Kiểu loại lãnh đạo cũng là yếu tố thiết yếu đối với tư 
duy nhóm vì tư duy nhóm thường xảy ra trong các nhóm mà những người lãnh đạo 
mạnh thường chi phối còn các thành viên khác thì sợ nói thẳng các suy nghĩ, quan 
điểm của mình. Vì vậy, người lãnh đạo tốt cần phải tìm kiếm những đóng góp từ tất 
cả các thành viên và bảo đảm rằng các quan điểm thiểu số hoặc không được nhiều 
người ưu thích cũng phải được lắng nghe cẩn thận. Nói cách khác, người lãnh đạo 
phải hành động như một người trung gian hay giám khảo công bằng, vô tư trong quá 
trình ra quyết định hơn là chỉ lo thể hiện quan điểm của mình.    

Khi xem xét những phương hướng hành động khác nhau, các thành viên phải 
đánh giá một cách phê phán tất cả các phương án có thể có của một quyết định. Mục 
tiêu quan trọng là phát triển các nhóm có năng lực cùng nhau đưa ra các đánh giá 
phê bình trước khi quyết định. Quan điểm này đã được kết quả nghiên cứu chứng 
minh một phần, khi có nhiều ý tưởng đa dạng thì cơ hội tìm ra giải pháp phù hợp với 
những giá trị mục tiêu của nhóm bao giờ cũng cao hơn (Aldag & Fuller, 1993). Việc 
đưa ra quyết định hiệu quả đòi hỏi phải xem xét một cách tập trung các giải pháp 
tiềm năng, đánh giá một cách phê phán những giải pháp khác nhau và một kế hoạch 
có cân nhắc cẩn thận để thực hiện quyết định đó. 

8. nHÓm Làm ViỆc: PHản ứng đối Với Sự PHức tạP trong Sản XUất

Trong mấy thập kỷ vừa qua, sự phức tạp trong sản xuất công nghiệp đã tăng 
lên thông qua các đổi mới và sử dụng công nghệ. Để theo kịp thực tế này, các tổ chức 
kinh doanh ngày càng sử dụng những nhóm làm việc nhiều hơn dựa trên một giả 
định cho rằng khi nhiệm vụ đòi hỏi các kỹ năng đa dạng, khi kinh nghiệm và xét 
đoán là các yếu tố quan trọng thì nhóm hay đội làm việc sẽ làm tốt hơn các nhóm 
định danh (MacMillan, 2001). Nhóm làm việc có khả năng linh hoạt hơn, phản ứng 
tốt hơn trước những thay đổi nhanh chóng. Vì thế giới luôn thay đổi, nên nhóm làm 
việc có nguồn lực tốt hơn so với các cấu trúc phòng ban kiểu truyền thống trong các 
tổ chức trước đây. 

Nhóm làm việc là những nhóm thực hiện công việc trong đó các phần việc của 
các cá nhân mang tính chất phụ thuộc lẫn nhau và được phối hợp với tất cả các thành 

viên khác. Trong nhóm làm việc có sự thống nhất về mục tiêu và nhiệm vụ chung, 
mỗi thành viên đóng một vai trò cụ thể. Vì vậy nhóm làm việc nhấn mạnh làm việc 
tập thể cho phép cả nhóm và cá nhân đều chịu trách nhiệm. Có lẽ đây là điều quan 
trọng nhất, bởi vì tính phức tạp trong sản xuất hiện đại, nhóm làm việc là nguồn kỹ 
năng mang tính chất bổ trợ cho nhau. Sự phức tạp của công việc ngày nay đòi hỏi 
phải có sự kết hợp. Mô hình sản xuất lắp ráp đơn giản sẽ dần ít đi. Công việc ngày 
nay đòi hỏi nhiều kiến thức và kỹ năng khác nhau và những người lao động không 
thể thực hiện các mục tiêu một mình (Wheelan, Murphy, Tsumura, & Kline, 1998).

Việc sử dụng các nhóm làm việc đã tăng một cách đột ngột trong mấy thập kỷ 
qua. Trong những năm 1980 chỉ có 5% tổ chức sử dụng các nhóm/đội làm việc, ngày 
nay 72% tổ chức trong số 1.000 công ty lớn nhất ở Mỹ (có tên trong danh sách xếp 
hạng của tạp chí kinh doanh Fortune) có ít nhất 1 nhóm làm việc tự quản (Lawler, 
2001). Khoảng 80% công ty trong Fortune 500 và 68% các nhà sản xuất nhỏ ở Mỹ 
có sử dụng các nhóm làm việc trong sản xuất (Strozniak, 2000). Sự thay đổi nhanh 
chóng này gợi ý rằng các nhóm làm việc cung cấp ưu thế cạnh tranh cho các công ty 
trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. 

Cùng với những ưu thế về thông tin, các nhà nghiên cứu tin rằng nhóm làm 
việc có một số đặc tính về mặt động cơ. Sự can dự của các nhân viên khi họ được 
tham gia vào những quyết định sản xuất là yếu tố tạo động cơ. Một số người cho 
rằng sự can dự của nhân viên giúp dân chủ hóa nơi làm việc và vì thế khuyến khích 
cảm giác làm chủ các kết quả làm việc (Kelly, 1994). Tuy nhiên, nếu người lao động 
không được sở hữu hoặc không có sự phụ thuộc lẫn nhau về mặt tài chính thì liệu 
các nỗ lực mang tính chất thúc đẩy như vậy có phải là sự thao túng? Đúng, nhóm 
làm việc có thể tăng cường phát triển các kỹ năng mới và trong điều kiện phù hợp 
sẽ cải thiện mối quan hệ thân hữu và thúc đẩy sự can dự của nhân viên. Các yếu tố 
này có thể làm tăng động cơ, nhưng nhân viên sẽ nhận ra những nỗ lực dân chủ hóa 
không thực chất đó vì chúng không tạo ra được quyền lực ra quyết định thực sự.          

8.1. các nhóm làm việc tiến triển trong mấy thập kỷ vừa qua
Trong truyền thống, các tổ chức sử dụng cách tiếp cận quản lý mang tính chất 

độc đoán để quản lý lực lượng lao động, để thiết lập trật tự trong sản xuất và tạo 
ra các kết quả được dự báo (Ashmos & Nathan, 2002). Tuy nhiên, thời đại toàn cầu 
hóa tạo ra những thay đổi nhanh chóng, gián đoạn thông qua đổi mới và sử dụng 
công nghệ. Thực tế này tạo ra tính phức tạp trong sản xuất, kinh doanh và vì vậy 
nó đòi hỏi một sự linh hoạt mới từ các tổ chức để duy trì năng lực cạnh tranh trên 
những thị trường thay đổi và biến động chưa từng có (Triandis, 2003; Van Der Vegt 
& Janssen, 2003).
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Ngày nay phần lớn các tổ chức đều sử dụng các nhóm làm việc có liên quan lẫn 
nhau. Để vận hành ở mức độ tối ưu, các cá nhân phải phối hợp hành vi làm việc của 
mình trong nhóm làm việc được phân công và các nhóm này cũng phải phối hợp nỗ 
lực của họ trong tổ chức. Sundstrom, McIntyre, Halfhill, & Richards (2000) đã bàn 
luận về sự đa dạng của các nhóm làm việc đã xuất hiện và tiến triển. Các nhóm sản 
xuất là những nhân viên ở tuyến đầu tạo ra các sản phẩm của công ty ví dụ như xe 
hơi, tủ lạnh và các sản phẩm khác. 

Cũng cần có các nhóm quản lý để hướng dẫn và quản lý công việc tổng thể 
trong một tổ chức. Ban điều hành chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động của tất 
cả các nhóm làm việc, lập kế hoạch mục tiêu, lập ngân sách phù hợp, thuê nhân viên. 
Tất cả các tổ chức đều có các nhóm điều hành, dù đó là tổ chức trong quân đội, bệnh 
viện hay các nhóm liên quan đến những dịch vụ khác. 

Nhóm phục vụ là những nhóm làm việc trực tiếp với khách hàng, làm cho họ 
vừa lòng và trung thành, ví dụ như phòng bán lẻ và chăm sóc khách hàng. Những 
ai đã sử dụng dịch vụ hàng không đều thấy các chiêu đãi viên lịch sự một cách lễ 
nghi, họ chào đón, chăm sóc và cảm ơn hành khách đã sử dụng dịch vụ của họ. Sự 
trung thành của khách hàng là điều đặc biệt quan trọng, nhất là với các tổ chức có 
tính cạnh tranh. 

Sundstrom, McIntyre, Halfhill, & Richards (2000) mô tả việc tạo lập nên các 
nhóm dự án - được tổ chức trong một thời gian nhất định và giải tán sau khi hoàn 
thành dự án. Nhiều công ty đã đầu tư một khoản tiền đáng kể trong nghiên cứu và 
phát triển sản phẩm mới. Một khi sản phẩm đã đạt tới giai đoạn sản xuất thì các 
nhóm dự án được giao những nhiệm vụ khác. Như chúng tôi sẽ bàn luận chi tiết 
hơn, các nhóm dự án có xu hướng xuyên văn hóa về mặt tính chất. 

Cuối cùng, phần lớn các công ty đều thấy nhu cầu đóng góp khách quan, không 
thiên lệch từ những người ngoài cuộc về công việc trong tổ chức. Vì vậy, các nhóm 
tư vấn sẽ được chỉ định hay bầu ra để giúp giải quyết vấn đề và đề xuất giải pháp. 
Ví dụ, các công ty sản xuất xe hơi ở Mỹ gần đây đã chỉ định ra các nhóm tư vấn để 
thúc đẩy mạnh mẽ việc sản xuất ra các loại xe tiết kiệm xăng hơn và có độ tin cậy, độ 
bền cao hơn. Hy vọng của các nhà sản xuất xe hơi Mỹ và châu Âu là các xe đó có thể 
cạnh tranh hiệu quả hơn với xe của Nhật và Hàn Quốc. Trên 90% các công ty tham 
gia vào một cuộc khảo sát của Fortune 1.000 đã sử dụng các nhóm tư vấn (Lawler, 
Mohrman, & Ledford, 1992). Các chuyên gia tư vấn bên ngoài đặc biệt hữu ích trong 
việc khuyến khích tổ chức/công ty nhìn toàn cục và đưa ra các đề xuất cho những 
vấn đề đang cấp bách (Joni, 2004). Các nhóm tư vấn có thể mang tính chất tạm thời 
và nói chung được tạo ra để xử lý các vấn đề cụ thể. Trong một số trường hợp, các 
nhóm tư vấn còn được gọi là nhóm chất lượng như chúng ta sẽ thấy dưới đây. 

8.2. nhóm đa chức năng theo dự án

Các nhóm đa chức năng (hay còn gọi là xuyên chức năng) được lập ra để làm 
việc trong các dự án cụ thể. Thường thì thành viên các nhóm này được lấy từ những 
phòng ban khác nhau, có vị thế gần như nhau trong thang bậc tổ chức. Mỗi thành 
viên đóng góp một năng lực, kỹ năng đặc biệt được cho là thiết yếu đối với dự án. 
Như vậy, trong đó có thể có người từ bộ phận sản xuất, người khác từ bộ phận quan 
hệ khách hàng, có khi có cả thành viên từ bộ phận nghiên cứu và phát triển cùng làm 
việc với nhau để hoàn thành dự án. 

Trong quá khứ, các nhóm đa chức năng như vậy được gọi là các đội hay lực 
lượng đặc nhiệm (task force). Các hội đồng trong trường đại học làm việc về chương 
trình đào tạo là một ví dụ. Họ đến từ các phòng, ban, khoa khác nhau, có vị thế gần 
tương đương nhau cùng nhau thực hiện một mục tiêu chung là xem xét và quyết 
định xem cần phải dạy hay đào tạo cho sinh viên của mình những gì. Lợi ích chủ 
yếu của các nhóm đa chức năng là sự đa dạng thông tin và phát triển các ý tưởng 
mới trong giải pháp cho những vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, các nhóm đa chức năng 
hay xuyên chức năng này cũng rất tốn thời gian và nỗ lực vì thành viên cần phải học 
cách tôn trọng và làm việc với các quan điểm đa dạng, coi trọng các truyền thống và 
chuyên ngành khác nhau. 

8.3. các nhóm “ảo”

Các nhóm vừa được bàn luận trong phần trước đều phụ thuộc vào các cuộc 
họp mặt đối mặt (trực tiếp) để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, toàn cầu hóa hiện 
nay đòi hỏi các nhóm ở cách xa nhau (đôi khi ở 2 đầu trái đất) phải cùng nhau làm 
việc. Ngoài ra, việc đi lại cũng tốn kém, nhất là trong những thời điểm khó khăn, 
khủng hoảng. Máy tính và các các phương tiện truyền thông mới cung cấp giải pháp 
cho các vấn đề vừa nêu, cho phép thành viên của nhóm vẫn có thể “gặp nhau” trong 
cùng một thời gian. Các nhóm “ảo” mang những thành viên bị cách biệt về thời gian 
và không gian lại với nhau để phối hợp thực hiện một nhiệm vụ được giao thông qua 
tương tác điện tử (email, video-conferencing…). 

Các nhóm “ảo” cũng thực hiện cùng nhiệm vụ như các nhóm trực tiếp gặp 
nhau và đánh giá các dự án, chia sẻ thông tin sống còn và đưa ra các quyết định cần 
thiết (Martins, Gilson, & Maynard, 2004). Trong thế giới công nghệ mới, các nhóm 
“ảo” có thể gặp nhau định kỳ, tồn tại có thời hạn để giải quyết các vấn đề cụ thể hoặc 
là những hội đồng hoạt động lâu dài, họp với nhau theo những thời gian đã định. 
Trong thực tế các nhóm “ảo” có thể làm những việc gần như các nhóm gặp nhau trực 
tiếp mặt đối mặt. 
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Tuy nhiên, nhóm “ảo” có một số hạn chế. Một phần rất lớn ý nghĩa trong giao 
tiếp người - người được thể hiện qua các cách thức phi ngôn ngữ như mắt, thể hiện 
nét mặt và ngôn ngữ cơ thể. Rất khó diễn dịch các ám hiệu phi ngôn ngữ này trong 
thế giới “ảo”. Văn cảnh xã hội ở của nhóm “ảo” cũng khác so với ở cùng nhau về mặt 
thời gian và không gian, các thành viên của nhóm “ảo” có thể tương đối ẩn danh đối 
với nhau. Thế giới “ảo” không cho ta một khuôn khổ để xây dựng và củng cố tinh 
thần đoàn kết trong nhóm và vì thế nó chỉ định hướng nhiệm vụ là chủ yếu. Sự thiếu 
gần gũi trong các nhóm “ảo” có nghĩa là những hiểu biết sâu sắc do liên hệ mặt đối 
mặt tạo ra sẽ bị mất. Một số thành viên cũng có thể e ngại nói thẳng ý kiến của mình 
trong các nhóm “ảo” vì không biết rõ tính khí của các thành viên khác. Họ có thể bỏ 
qua nhiều điều trong quá trình trao đổi như vậy so với các cuộc họp mặt đối mặt. 

Trong thế giới “ảo” khả năng xảy ra nhận thức sai, lệch cũng luôn xảy ra, đặc biệt 
là khi các thành viên của nhóm đến từ các nền văn hóa và nhóm ngôn ngữ khác nhau 
(Zakaria, Amelinckx, & Wilemon, 2004). Múi giờ khác nhau trong ngày ở các vùng khác 
nhau trên thế giới cũng tác động tới chất lượng đóng góp nếu cuộc họp trải dài quá thời 
gian bình thường của một số thành viên. Về mặt tích cực, các nhóm “ảo” mang nhiều 
người đến với nhau trong những nhiệm vụ chung (mà nếu như không như vậy họ có 
thể không bao giờ gặp nhau) và cung cấp một công cụ giao tiếp rất có sức mạnh. 

8.4. các nhóm chất lượng

Một số tổ chức cũng phát triển các nhóm cho phép người lao động trực tiếp 
đóng góp cho quá trình sản xuất. Các nhóm này gọi là nhóm chất lượng và bao gồm 
những nhân viên có ít nhiều kiến thức và kinh nghiệm tương tự, họ gặp nhau để 
thảo luận về các vấn đề và giải pháp. Các vấn đề thảo luận thường xoay quanh chất 
lượng sản phẩm và vấn đề hiệu suất. 

Các nhóm này có đặc tính thúc đẩy bởi vì người lao động muốn được tư vấn và 
muốn quan điểm cá nhân của mình được lưu ý. Sự tham gia của nhân viên kích thích 
các ý tưởng mới và nó cũng thú vị từ góc độ xã hội. Tổ chức được lợi từ các cuộc họp 
hay gặp gỡ như vậy vì những người lao động có kiến thức gặp nhau và đưa ra các 
giải pháp. Ở thời điểm hiện nay có rất ít nghiên cứu về các nhóm này. Tuy nhiên, 
Marks, Mirvis, Hackett, & Grady (1986) đã phát hiện ra rằng những người tham gia 
các nhóm này thường là những nhân viên có hiệu quả hơn và tỷ lệ vắng mặt ở nơi 
làm việc thấp hơn so với những người không tham gia. 

8.5. dân chủ trong tổ chức: các nhóm làm việc tự chủ và tự quản

Một cách ứng phó với những thay đổi trong kinh tế thị trường là trao quyền 
cho lực lượng lao động để đưa ra các quyết định liên quan đến công việc và kiểm 

soát kết quả lao động. Mặc dù nhiều nhóm đã bàn luận trên đây có thể cải thiện đáng 
kể hoạt động của tổ chức, nhưng hầu như người lao động trong nhóm vẫn không 
can dự vào việc đưa ra các quyết định. Trong những năm gần đây người ta thấy có 
sự phát triển của các nhóm làm việc tự quản hay tự chủ không chỉ để giải quyết các 
vấn đề đang đặt ra mà còn để thực hiện các giải pháp cần thiết và chịu trách nhiệm 
về kết quả (Cohen, Ledford, & Spreitzer, 1996; Yeats & Hyten, 1998).

Toàn bộ sản phẩm như xe hơi chẳng hạn được sản xuất trong các nhóm làm 
việc tự chủ. Khi các thành viên phối hợp những nỗ lực mang tính chất phụ thuộc lẫn 
nhau, người dẫn dắt sẽ nổi lên từ bên trong nhóm. Các nhiệm vụ được thực hiện bởi 
nhóm tự chủ và tự quản bao gồm lập kế hoạch và thời gian biểu làm việc, đặt ra các 
chuẩn mực thực hiện công việc, giải quyết bất cứ vấn đề nào nảy sinh cũng như xử lý 
vấn đề cung cấp nguyên liệu và khách hàng. Nhóm làm việc tự chủ cũng chịu trách 
nhiệm chọn các nhân viên tham gia và đánh giá việc thực hiện công việc của các 
đồng nghiệp. Ở một mức độ nào đó, các khoa ở trường đại học ở các nước tiên tiến 
cũng mang tính tự chủ vì họ chọn nhân sự và đưa ra các quyết định về thù lao. Tuy 
nhiên, các quyết định này thường ở dạng tư vấn cho cấp quản lý cao hơn - những 
người sẽ đưa ra các quyết định cuối cùng. Tư vấn không phải là đưa ra quyết định, 
vì thế cùng lắm thì các khoa ở trường đại học cũng chỉ mang tính chất bán - tự quản. 

Cần phải lưu ý rằng để trở thành một tổ chức dân chủ thực sự, người lao động - ở 
một mức độ nhất định – phải có quyền kiểm soát lợi nhuận do lao động của họ tạo ra. 
Thù lao công bằng phải được quyết định thông qua các cuộc bàn thảo chung giữa người 
sử dụng lao động và đại diện các nhóm làm việc của người lao động. Chỉ có trong tình 
huống như vậy nhân viên mới cảm thấy hợp lý và công bằng trong trả công lao động. 

Nhìn chung, các tài liệu nghiên cứu đều đưa ra các kết quả hỗ trợ mối quan hệ 
giữa tự chủ và hiệu quả nhóm (Langfred, 2000). Các nhóm tự chủ có xu hướng tạo ra 
năng suất cao hơn, thúc đẩy quan hệ với khách hàng tốt hơn và những người tham 
gia nhóm hài lòng hơn với công việc (Kirkman & Rosen, 1999). Các công ty có thể 
được hưởng lợi nhờ chương trình thúc đẩy các nhóm tự chủ và tưởng thưởng cho 
các dự án thành công. 

9. nHÓm Làm ViỆc HiỆU qUả

Liệu các nhóm có hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề của tổ chức? Đã có 
rất nhiều công trình nghiên cứu vấn đề này và đánh giá sự phát triển mau lẹ của các 
nhóm trong tổ chức. Rõ ràng là có các khía cạnh nhiệm vụ dành cho làm việc nhóm 
cũng như các quá trình nhằm nâng cao hành vi thực hiện công việc dựa trên các giao 
tiếp tốt hơn, phát triển sự cố kết nhóm và cải thiện sự phối hợp giữa các thành viên 
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(Levy & Steelman, 1997). Các nhóm phải có những cá nhân có năng lực kỹ thuật – 
những kỹ năng hoàn thành nhiệm vụ được giao - nhưng cũng cần cả những người 
có trí tuệ xã hội, biết cách làm việc cùng nhau như thế nào. 

Các yếu tố nào làm tăng hiệu quả nhóm? Sundstrom và đồng sự (2000) đã chỉ 
ra 5  biến số tác động đến hiệu quả nhóm: (a) bối cảnh của tổ chức; (b) thành phần 
nhóm; (c) quy mô nhóm; (d) thiết kế công việc; (e) quá trình bên trong và bên ngoài 
đối với nhóm. Hiệu quả nhóm là một vấn đề phức tạp đòi hỏi sự đánh giá các biến 
số từ những góc độ khác nhau như đã được bàn luận ở nhiều phần khác nhau trong 
cuốn sách này. Ví dụ, không có gì ngạc nhiên khi hiệu quả nhóm phụ thuộc vào thành 
phần của nó. Nhóm phải có các năng lực quan trọng bao gồm cả kiến thức chuyên 
môn về kỹ thuật, năng lực xác định vấn đề và đưa ra quyết định. Những người tham 
gia cần có kỹ năng lắng nghe tốt, phải sẵn sàng phản hồi và giải quyết xung đột, có 
kỹ năng giao tiếp liên cá nhân cần thiết (Stevens & Campion, 1999). 

Hiệu quả nhóm làm việc và đổi mới có liên quan chặt chẽ với sự suy ngẫm tập 
thể của các thành viên về mục đích và mục tiêu (Brav, Andersson & Lantz, 2009). 
Suy ngẫm tập thể là yếu tố cần thiết để trở thành nhóm làm việc hiệu quả, sáng tạo 
và thành công. Các suy ngẫm dựa vào nhóm được coi là yếu tố trung gian giữa biến 
số đầu vào như sự tự chủ, một công việc thách thức, đòi hỏi của công việc và những 
biến số đầu ra bao gồm sáng kiến, hiệu quả và mức độ tự tổ chức. 

Nhóm bao gồm các thành viên với sự đa dạng về nhân cách. Nhân cách có thể 
tác động tới hành vi cá nhân cũng như hành vi làm việc nhóm. Một số biến thiên về 
nét nhân cách - thường gọi là Big Five - có tác động đến hiệu quả nhóm (Mohammed, 
Mathieu, & Bartlett, 2002; Porter, Hollenbeck, Ilgen, Ellis, West, & Moon, 2003). Ví dụ, 
tính hướng ngoại có tác động đến hiệu quả lãnh đạo. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những 
người có mức độ hướng ngoại cao dễ nhận được sự hỗ trợ từ người khác dù có thực sự 
cần hay không cần được giúp đỡ. Các nhóm mà thành viên có mức độ hướng ngoại, tán 
thành, tận tâm, cởi mở ở mức độ cao và ổn định cảm xúc thường nhận được đánh giá 
cao từ ban lãnh đạo về hành vi thực hiện công việc của mình (Neuman & Wright, 1999). 

9.1. bối cảnh của tổ chức 

Nhóm làm việc không tách rời khỏi môi trường hỗ trợ bên ngoài của nó. Các 
nguồn lực để hoàn thành dự án là yếu tố quyết định thành công của dự án nhóm. Để 
thành công, tất cả các nhóm làm việc đều phụ thuộc vào nguồn lực từ tổ chức rộng 
lớn hơn của mình. Ngoài nguồn lực vật chất, một trong những biến số quyết định 
quan trọng nhất đối với nhóm làm việc hiệu quả là sự hỗ trợ của tổ chức dưới các 
hình thức như thông tin, trang thiết bị thiết yếu, nhân viên và các hình thức khuyến 
khích lệ động viên khác (Hyatt & Ruddy, 1997). 

Môi trường xã hội cũng bao gồm cả vấn đề lãnh đạo. Các tổ chức truyền thống 
có người lãnh đạo được phân công, nhưng các nhóm tự quản sẽ làm việc tốt hơn so 
với các nhóm trong đó người lãnh đạo được chỉ định (Beekun, 1989). Trong nhóm tự 
quản phải có một số nhất trí về yêu cầu kỹ năng và sự phù hợp của cá nhân với kế 
hoạch chung. Người lãnh đạo (kiểu truyền thống) có thể cản trở sự vận hành của các 
nhóm làm việc hiệu suất cao – những nhóm sẵn sàng phát triển sự lãnh đạo, quản lý 
của chính họ (Druskat & Wheeler, 2003). 

Để cho các nhóm vận hành một cách tối ưu, phải tạo được bầu không khí tin 
tưởng. Lòng tin liên cá nhân sẽ khuyến khích hợp tác và giảm thời gian giám sát 
hoặc giảm lười biếng xã hội nếu có. Trong các tình huống mà đổi mới đòi hỏi phải 
mạo hiểm, nếu các thành viên tin tưởng lẫn nhau thì họ thường có xu hướng dễ chấp 
nhận các mạo hiểm như vậy hơn (Williams, 2001). Lòng tin sẽ vững chắc hơn khi các 
thành viên cảm thấy hệ thống đánh giá là công bằng, các đóng góp của cả cá nhân 
lẫn nhóm đều được đánh giá. 

9.2. thành phần nhóm: Sự đa dạng của thành viên
Nhóm có ích vì nó thường bao gồm nhiều thành viên với sự đa dạng về kỹ năng. 

Trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng về công nghệ và đổi mới, sẽ có lý khi nghĩ rằng 
các nhóm phức hợp thường có hiệu quả hơn các nhóm đồng nhất (gồm các cá nhân có 
tư duy như nhau). Sự đa dạng về kỹ năng lại càng đặc biệt thích hợp cho các nhiệm vụ 
đòi hỏi có nhận thức chính xác và sáng tạo (van Knippenberg, Dreu, & Homan, 2004). 

Lưu ý rằng không phải tất cả các xung đột đều có hại; sự đa dạng kích thích 
tranh luận và đến lượt mình, nó thúc đẩy sáng tạo và ra quyết định. Vậy các khác 
biệt về dân tộc và quốc gia tác động thế nào đến hiệu quả nhóm trong thời đại toàn 
cầu hóa? Trong những thử nghiệm để thu lợi ích từ sự đa dạng trong tổ chức, một số 
công ty đã phát triển văn hóa nhấn mạnh sự tôn trọng đồng nghiệp. 

Làm sao phát triển một văn hóa tổ chức có kết hợp sự tôn trọng cá nhân với 
giao tiếp cởi mở để nâng cao chất lượng làm việc nhóm là một thách thức (Randel & 
Early, 2009). Các nghiên cứu đã chứng minh rằng ban đầu các nhóm đa dạng về văn 
hóa thường thấy khó làm việc với nhau, tuy nhiên ảnh hưởng này sẽ mất đi nhanh 
chóng khi các thành viên biết nhau (Mohammed, & Angell, 2004; Watson, Kumar, & 
Michaelsen, 1993).

9.3. quy mô nhóm và sự linh hoạt

Nghiên cứu đã chứng minh rằng nhóm nhỏ hơn thường có hiệu quả hơn. 
Nhóm càng lớn thì đóng góp của cá nhân càng ít hơn hoặc xác suất quá trình nhóm 
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bị chi phối bởi một một vài người lãnh đạo hướng ngoại càng cao hơn. Các nhóm 
hiệu quả nhất thường có ít hơn 10 người (Wayne & Jaworski, 2004). Tất nhiên cũng 
cần một quy mô tối thiểu để có sự đa dạng về quan điểm và kỹ năng. Tuy nhiên, khi 
quy mô, kích cỡ của nhóm tăng thì vấn đề giao tiếp và phối hợp cũng tăng. 

Linh hoạt cũng là một đòi hỏi quan trọng từ thành phần nhóm. Các nhóm làm 
việc thường phải đối mặt với những vấn đề phức tạp đòi hỏi các giải pháp nhanh. 
Thành viên của nhóm linh hoạt sẽ sẵn sàng phát triển các kỹ năng khác nhau và 
nhóm sẽ được hưởng lợi vì sẽ ít phải phụ thuộc vào một số cá nhân thành viên nào 
đó (Sundstrom, DeMeuse, & Futrell, 1990). Cuối cùng, điều quan trọng là cần phải 
nhớ rằng một số người lao động ưa thích làm việc một mình hơn. Ép buộc những 
người này vào làm việc nhóm là phản tác dụng. Cần phải lưu ý đến cả sự ưa thích 
của nhân viên khi chọn lựa các thành viên tham gia. 

9.4. thiết kế công việc

Nhiều biến số tạo động cơ cho cá nhân người lao động cũng tạo điều kiện thúc 
đẩy động cơ nhóm. Các biến số này bao gồm bầu không khí tự do và tự chủ - những 
điều kiện thiết yếu cho cam kết của nhân viên. Thuyết đặc điểm công việc ủng hộ ý 
tưởng cho rằng việc sử dụng các kỹ năng khác nhau sẽ dễ duy trì mối quan tâm của 
người lao động hơn so với những công việc lặp đi lặp lại và không thách thức. Trong 
làm việc nhóm cũng có cơ hội để đào tạo thêm kỹ năng nhằm giảm sự phụ thuộc của 
nhóm vào một cá nhân - thành viên nào đó và cung cấp sự đa dạng kỹ năng. Chúng 
ta cũng biết rằng đồng nhất nhiệm vụ - năng lực đồng nhất mình với dự án đã hoàn 
thành là một yếu tố thúc đẩy quan trọng. Tương tự, ý nghĩa của nhiệm vụ hay công 
việc -  ảnh hưởng của nó đối với người khác – sẽ nâng cao cảm giác đồng nhất và 
cảm giác sở hữu, làm chủ là những yếu tố quan trọng đối với động cơ ở mức độ cao 
(Campion, Papper, & Medsker, 1996).

9.5. định hướng mục tiêu và hiệu quả nhóm

Kết quả nghiên cứu về lười biếng xã hội cho thấy không phải tất cả các thành 
viên đều đóng góp như nhau cho mục tiêu chung. Các nhóm hiệu quả vượt quá hiện 
tượng lười biếng xã hội bằng cách tạo cảm hứng từ các công việc có giá trị và có ý 
nghĩa. Bước cơ bản đầu tiên trong việc tạo ra các nhóm hiệu quả là phải đạt được 
mục đích chung. Các mục tiêu chung, rộng lớn cần phải rút xuống thành các mục 
tiêu thực tế và có thể đo lường được. Đạt được thành công trong những bước đi sẽ 
tạo ra những háo hức và nhóm đi đến tin vào hiệu quả của mình và cảm giác “chúng 
ta có thể làm được”. Hiệu quả nhóm hay thành công này sẽ nuôi dưỡng sự tự tin vào 

những thành tựu trong tương lai. Hiệu quả nhóm được xác định không chỉ bởi kỹ 
năng của cá nhân các thành viên mà còn bởi các tập huấn, đào tạo bên trong nhóm và 
việc sử dụng các chuyên gia bên ngoài. Khi chuyên môn tăng lên, sự tự tin vào năng 
lực giải quyết các vấn đề và thách thức trong tương lai cũng sẽ tăng. 

tÓm tẮt

Chương này bàn luận về các quá trình nhóm và các đặc tính nổi bật của nhóm. Ngày 
nay trong một tổ chức có nhiều kiểu loại nhóm hoạt động. Một số nhà nghiên cứu phân biệt 
giữa 2 loại nhóm. Trong loại thứ nhất, các thành viên tương tác với nhau ở nơi làm việc và chia 
sẻ trách nhiệm về kết quả. Loại thứ hai là nhóm chuyên biệt hơn, các thành viên phụ thuộc 
lẫn nhau và không thể thực hiện công việc một cách hiệu quả nếu thiếu sự có mặt của các 
thành viên cùng phụ thuộc đó. Lý thuyết của Tuchman về sự phát triển nhóm đã được bàn 
luận và những đánh giá cũng được điểm luận. Các nghiên cứu cho biết những giai đoạn phát 
triển nhóm không phải là bất biến và thuyết của Tuchman đã không tính đến một thực tế là 
bối cảnh tổ chức rộng lớn hơn chính là yếu tố quyết định hành vi trước khi hình thành nhóm.

Các đặc tính được cho là quan trọng đối với hành vi trong tổ chức bao gồm cả sự ảnh 
hưởng lan tỏa của các chuẩn mực. Chuẩn mực là các kỳ vọng bất thành văn nhưng có sức 
mạnh về các hành vi phù hợp trong bất cứ môi trường tổ chức nào. Các kỳ vọng này quyết 
định hành vi đúng đắn và sai trái, tạo nên sự a dua, tuân thủ ở phần lớn chúng ta. Nói đến 
chuẩn mực mô tả là nói đến hành vi đúng đắn dựa trên lịch sử quá khứ của tổ chức. Chuẩn 
mực thông lệ quy định hành vi đúng đắn là phải như thế nào. Vi phạm chuẩn mực sẽ dẫn 
đến bị chỉ trích và phản đối. Chuẩn mực tác động đến tất cả các khía cạnh của hành vi làm 
việc từ sản xuất, hình thức bề ngoài của cá nhân cho đến các mối quan hệ liên cá nhân. Ví 
dụ, chuẩn mực - ở một mức độ lớn – điều khiển nỗ lực, chất lượng làm việc của người lao 
động và các tương tác xã hội ở nơi làm việc. 

Lười biếng xã hội là xu hướng ít cố gắng hơn khi làm việc tập thể mà trong đó các đóng 
góp cá nhân không thể xác định được. Nguyên nhân của hiện tượng này có thể là do cảm 
giác cho rằng những người khác không đóng góp phần thích đáng, công bằng cho công việc 
chung. Hiện tượng này dễ xảy ra trong các nhóm không cố kết. 

Vị thế xã hội là khái niệm quan trọng dựa trên nền tảng nhóm. Không phải tất cả các 
thành viên nhóm đều bình đẳng, ngay cả trong các tổ chức coi trọng sự bình đẳng trong quan 
hệ. Vị thế là một khái niệm phức tạp, có sức mạnh ảnh hưởng tới kết quả. Sự nổi trội của vị 
thế cũng khác nhau trong các nền văn hóa khác nhau. Ở châu Á, vị trí trong gia đình thường 
là nguồn gốc vị thế trong khi đó ở phương Tây, thành tựu hay thành tích vẫn là yếu tố đóng 
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góp chủ yếu cho vị thế của một cá nhân. Toàn cầu hóa làm tăng sự đa dạng ở nơi làm việc. 
Trong nhóm làm việc mà thành viên đều chấp nhận các mục tiêu chung thì sự đa dạng sẽ góp 
phần làm tăng sự hài lòng của các thành viên. 

Vai trò có chức năng quan trọng trong nhóm. Vai trò cho phép các thành viên biết và 
dự báo trước những gì được mong đợi từ những thành viên khác. Vai trò cũng giúp cho sự vận 
hành trong nhóm được suôn sẻ. Vai trò là một loạt các hành vi được chờ đợi từ những người 
lao động đang giữ một vị trí cụ thể trong tổ chức. Xung đột vai trò xảy ra khi nhân viên gặp 
những đòi hỏi trái ngược ví dụ, khi người quản lý yêu cầu phải làm việc nỗ lực hơn nhưng 
chất lượng sản phẩm cũng phải cao hơn. Vai trò giới đang thay đổi và tác động đến hành vi 
của cả phụ nữ và đàn ông ở nơi làm việc. Nói chung vị thế và sự quyết đoán của phụ nữ đã 
và đang được cải thiện trong mấy thập kỷ qua. 

Cố kết nhóm là một yếu tố chủ đạo trong việc tạo ra sự a dua, tuân phục và đôi khi 
hạn chế quá trình sáng tạo. Cần phải cố gắng mới duy trì được tính cố kết của nhóm và việc 
duy trì có thể gây giảm sút hiệu suất làm việc – hiện tượng được gọi là mất mát quá trình. Tuy 
nhiên, các nhóm cố kết làm cho người lao động cảm thấy hài lòng hơn.  

Hành vi làm việc của con người chịu tác động bởi sự có mặt của những người khác. 
Điều này đã được chứng minh từ thế kỷ 19. Bắt đầu từ công trình của Triplett, các nhà nghiên 
cứu đã cho thấy chỉ cần sự có mặt của người khác không thôi đã đủ để tạo thúc đẩy hành vi 
thực hiện những nhiệm vụ đơn giản. Ngược lại, sự có mặt của người khác cũng có thể cản 
trở tính sáng tạo đối với các nhiệm vụ phức tạp vốn đòi hỏi các hiểu biết chính xác, nghiêm 
ngặt. Trong động não, người ta có thể chia sẻ và lưu ý đến nhiều quan điểm khác nhau. Ưu 
thế chủ yếu của làm việc trong nhóm là nó cho phép tạo ra nhiều ý tưởng mà một số trong 
đó có thể hữu ích. Gần đây, kỹ thuật động não điện tử đã cho phép nhóm đưa ra nhiều đề 
xuất trong cùng một thời điểm. Cách này cũng giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực bởi sự có mặt 
của người khác với những nhân viên rụt rè, nhút nhát. 

Chương này cũng bàn luận về việc làm thế nào để đưa ra các quyết định hiệu quả. Các 
bước bao gồm chuẩn bị cho việc chẩn đoán vấn đề, phát triển giải pháp, đánh giá và chọn ý 
tưởng phù hợp nhất và cuối cùng là thực hiện kế hoạch hành động. Một vấn đề cơ bản trong 
ra quyết định là quá tập trung vào những thông tin chung và bỏ qua các ý tưởng (có thể mới, 
hiệu quả) chưa được chia sẻ. Phân cực nhóm tạo ra a dua trong quá trình ra quyết định và 
những quyết định này có xu hướng ngả theo quan điểm của số đông. Trong các nhóm cố kết, 
hiện tượng tư duy nhóm dễ dẫn đến các quyết định sai lệch. 

Trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng hành vi trong tổ chức những năm gần đây, người 
ta chú ý nhiều đến làm việc nhóm. Sự ra đời của các nhóm làm việc chính là một phản ứng 
của các tổ chức hiện đại trước tính phức tạp ngày càng tăng của quá trình sản xuất trong một 
thế giới luôn thay đổi. Các nhóm làm việc bao gồm những thành viên phụ thuộc lẫn nhau 
và phối hợp với nhau để giải quyết các nhiệm vụ được giao. Trong mấy thập kỷ gần đây các 

nhóm làm việc được sử dụng nhiều hơn một cách đột biến. Các nhóm này làm việc trong tất 
cả các bộ phận của tổ chức bao gồm sản xuất, phục vụ khách hàng, phát triển dự án và các 
vai trò tư vấn. 

Các nhóm đa chức năng bao gồm những thành viên từ các phòng ban khác nhau, đến 
với nhau để làm việc trong các dự án cụ thể. Nhóm kiểu này rất có ích bởi vì người ta mang 
đến đó nhiều ý tưởng khác nhau để xử lý một công việc phức tạp. Bởi vì họ thúc đẩy việc 
đào tạo đa năng cho nên các nhóm này thường phát triển được các năng lực tổng hợp cho 
lực lượng lao động. Một phát triển mới gần đây là việc sử dụng các nhóm “ảo”. Máy tính và 
các trang thiết bị viễn thông mới cho phép thành viên của những nhóm này – dù ở xa nhau 
về mặt địa lý – vẫn có thể tổ chức lại thành các nhóm làm việc. Một vấn đề chủ yếu của các 
nhóm “ảo” là khó khăn trong giao tiếp phi ngôn ngữ và hạn chế này có thể dẫn tới nhận thức 
sai lệch. Nhóm chất lượng cho phép những người lao động cùng nghề đến với nhau và thảo 
luận về chất lượng và hiệu suất. Vì các nhóm này bao gồm những nhân viên khác nhau nhưng 
lại làm các công việc tương tự nên họ có thể chia sẻ kỹ năng và ý tưởng cho nhau. 

Ngày nay nhiều công ty đang khám phá giá trị của các nhóm tự quản, tự chủ. Các 
nhóm này tự chọn lựa, đánh giá thành viên của mình và có thể được xem như một bước tiến 
đáng kể trên con đường dân chủ hóa tổ chức/ công ty. Nhu cầu giám sát từ cấp trên phần lớn 
bị loại bỏ trong các nhóm tự quản. Trong tương lai, khi quyền của người lao động được nâng 
cao hơn nữa, các nhóm này sẽ có quyền lực đáng kể hơn trong việc trả thù lao xuất phát từ 
những nỗ lực đổi mới và hiệu suất làm việc của họ. 

Các nhóm làm việc hiệu quả cần những thành viên có năng lực về kỹ thuật cũng như 
trí tuệ xã hội. Nói cách khác, nhóm hiệu quả bao gồm các cá nhân có năng lực làm việc và cả 
năng lực hợp tác với đồng nghiệp. Nhân cách có tác động đến hiệu quả làm việc nhóm đặc 
biệt là những nét nhân cách được xác định qua Big Five. Hiệu quả cũng có liên quan đến sự 
đa dạng của các thành viên. Các nhóm phức hợp thường hiệu quả hơn trong các công việc 
đòi hỏi sự đa dạng về kỹ năng và nhận thức chính xác, nghiêm ngặt. Quy mô của nhóm làm 
việc cũng có ý nghĩa và các nhóm nhỏ hơn thường hiệu quả hơn. Hiệu quả nhóm cũng là 
một chức năng của môi trường hay bối cảnh của tổ chức bởi vì các nguồn lực và sự hỗ trợ 
xuất phát từ tổ chức/ công ty. Một bầu không khí tin tưởng là điều thiết yếu đối với nhóm và 
tổ chức để phòng ngừa hiện tượng lười biếng xã hội và tốn phí thời gian cho việc giám sát. 
Thiết kế công việc bao gồm sự đòi hỏi kỹ năng đa dạng, đồng nhất với công việc, ý nghĩa xã 
hội của công việc… Cuối cùng, khi các nhóm làm việc trở nên hiệu quả hơn sẽ làm cho thành 
viên tin rằng họ có thể xử lý được các thách thức trong tương lai. 
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chương 6

LÃnH đạo trong tổ cHức

Lãnh đạo là một khái niệm cơ bản trong xã hội và chuyên ngành nghiên cứu 
hành vi trong tổ chức. Khi nhóm gặp gỡ trong những lần đầu, thường một ai đó sẽ 
nổi lên với tư cách là người thủ lĩnh, dẫn dắt nhóm sau một thời gian tương tác. Một 
số cá nhân năng động hơn hoặc có sức cuốn hút hơn sẽ có ảnh hưởng lớn hơn trong 
nhóm. Đây là lãnh đạo không chính thức vì nó diễn ra mà không có sự phê chuẩn 
của nhóm. Lãnh đạo chính thức là kết quả của vị thế liên quan đến các vai trò nhất 
định. Một công ty có thể chỉ định ai đó lên làm lãnh đạo, giám sát dây chuyền sản 
xuất hoặc quản lý bán hàng. Các chỉ định này thường dựa trên các kinh nghiệm tổ 
chức của ứng cử viên. Tổ chức lập luận rằng, nếu người được đề xuất lên làm lãnh 
đạo đã từng thành công ở vị trí kia thì anh ta có thể thành công ở vị trí này. Tuy 
nhiên, kinh nghiệm trong quá khứ lại thường là yếu tố dự báo tồi về những thành 
công trong tương lai bởi vì các biến số phụ thuộc và biến số hoàn cảnh có thể quyết 
định hiệu quả lãnh đạo. 

Thuộc tính chung nhất của lãnh đạo là năng lực ảnh hưởng đến người khác và 
năng lực thay đổi thái độ, tình cảm và hành vi của những người theo mình. Lãnh đạo 
là một quá trình xã hội thông qua đó người lãnh đạo ảnh hưởng đến người khác để 
cấu trúc và tạo sinh lực cho hành vi và quan hệ của những người theo mình. Thêm 
vào đó, lãnh đạo là năng lực ảnh hưởng tới một tổ chức theo hướng đạt tới mục tiêu 
nhóm và tầm nhìn rộng lớn hơn của tổ chức. 

Một số người tìm cách phân biệt giữa quản lý và lãnh đạo (Kotter, 1990). Quản lý 
là mang lại trật tự và sự tin cậy cho cấu trúc của tổ chức và giám sát các công việc đang 
thực hiện. Còn lãnh đạo lại là năng lực thúc đẩy một tổ chức tiến tới một tầm nhìn trong 
tương lai và thôi thúc các thành viên làm việc để đạt được các mục tiêu. Người quản 
lý ở mức tối thiểu phải có năng lực thực hiện các giám sát thường lệ do một tổ chức 
yêu cầu. Tuy nhiên, không phải tất cả những người quản lý đều là lãnh đạo hoặc cũng 
không phải tất cả những người lãnh đạo đều là người quản lý. Trong một số trường 

hợp những người lãnh đạo không chính thức nổi lên sau những tương tác trong nhóm 
còn có ảnh hưởng lớn hơn cả những người quản lý được chỉ định. Không có người lãnh 
đạo, nhóm chỉ là một tập hợp các cá nhân không có tầm nhìn chung. Một tổ chức phải 
có lãnh đạo để đạt được các mục tiêu quan trọng và hiệu quả tối ưu trong công việc. 

Ở Mỹ và nhiều nơi khác người ta thấy bị lôi cuốn bởi những người lãnh đạo có 
sức cuốn hút. Một số người tranh luận rằng, tất cả các nước đều cần lãnh đạo có sức 
cuốn hút – những người sở hữu cái mà người Hy Lạp cổ xưa kia gọi là một “món quà 
đặc ân”. Tuy nhiên, ở các nước khác, sức cuốn hút lại ít quan trọng. Elliott (2009) đề 
xuất rằng lãnh đạo cuốn hút không quan trọng nếu người lãnh đạo tập trung thực 
hiện những việc thiết yếu hơn là tập trung vào vẻ bề ngoài hay diện mạo của mình. 
Lãnh đạo ai cũng là điều quan trọng cần phải chú ý. Người lãnh đạo không thể lãnh 
đạo theo cùng một cách trong các tình huống khác nhau hoặc đối với những người 
cấp dưới khác nhau. Elliot quả quyết rằng dấu hiệu đặc biệt của lãnh đạo là sự kiên 
trì và không bao giờ nhường bước trước thất bại mà phải luôn cố gắng. Cuối cùng, 
khi có chuyện sai lầm xảy ra người lãnh đạo chân chính sẽ chịu trách nhiệm cá nhân 
và không đổ lỗi cho những người không may mắn khác. 

1. tHUyết Về đẶc điểm cÁ nHÂn Và LÃnH đạo 

Các nhà nghiên cứu ban đầu đã điểm lại cuộc đời của những nhân vật lãnh đạo 
trong lịch sử và cho rằng chính các đặc điểm nhân cách của những người thay đổi 
lịch sử này là chìa khóa để hiểu về sự lãnh đạo của họ. Từ góc độ đặc điểm nhân cách 
thì cho dù các biến động lịch sử và bối cảnh cấu trúc xã hội ở châu Âu những năm 
1930 có thế nào thì Hiller vẫn sẽ lên làm lãnh đạo. Có lẽ bạn sẽ khó tin Hitler có thể 
lãnh đạo một hội đoàn tôn giáo hay một tổ chức chính trị khoan dung? Tuy nhiên, 
trong các thuyết về đặc điểm con người, người ta đã xác định được các nét cá nhân 
nào làm nên những người lãnh đạo giỏi. 

 Các nghiên cứu ban đầu này phần lớn là mang tính suy đoán, dựa trên các định 
khuôn và lý lẽ thông thường (House & Adita, 1997). Sau đó người ta thấy có một 
số minh chứng cho mối quan hệ giữa các đặc điểm tính cách và lãnh đạo (Stogdill, 
1948). Gần đây hơn, mối quan hệ giữa hai biến số đó lại được nghiên cứu một lần 
nữa. Smith & Foti (1998) phát hiện ra rằng ưu thế ảnh hưởng, cái tôi hiệu quả và trí 
tuệ cảm xúc là các đặc điểm quan trọng ở những người nổi lên làm lãnh đạo trong 
các tổ chức. Một số tác giả khác nghiên cứu đặc điểm của các nhà quản lý (Hogan, 
Curphy, & Hogan, 1994) và phát hiện ra rằng thành công của họ phụ thuộc vào năng 
lực nhận thức. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ rõ tầm quan trọng của trí tuệ cảm xúc 
như một yếu tố then chốt trong lãnh đạo (Goleman, 1998; David & Zaccaro, 2004). 
Thấu cảm là một thành tố nổi trội trong trí tuệ cảm xúc. Đó là năng lực đọc được ý 
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nghĩa cơ bản, sâu xa trong những gì người khác nói, trong hành vi phi ngôn ngữ, 
nhu cầu của họ và có năng lực lắng nghe. Thấu cảm với người khác là yếu tố then 
chốt để có được lòng trung thành của cấp dưới cũng như sự sẵn sàng trải qua những 
thăng trầm cùng với người lãnh đạo của họ. 

 Điều đã trở nên rõ ràng từ các nghiên cứu về đặc điểm của người lãnh đạo là 
nhiều đặc điểm trong số đó có thể nghiên cứu dưới cái ô của Big Five. Các đặc điểm 
này trở thành chỉ số dự báo về lãnh đạo. Một phân tích tổng hợp (Judge, Bono, Ilies, 
& Gerhardt, 2002) đã phát hiện ra rằng những người lãnh đạo hiệu quả thường có 
điểm số cao về ổn định cảm xúc, hướng ngoại, sẵn sàng trải nghiệm và tận tâm. 
Trong đó, hướng ngoại được phát hiện là đặc điểm quan trọng nhất, sau đó là tận 
tâm và sẵn sàng trải nghiệm. Phân tích tổng hợp 70 nghiên cứu trong lĩnh vực này, 
các tác giả phát hiện ra rằng các đặc điểm trong Big Five giải thích được 53% biến 
thiên về sự nổi lên của lãnh đạo trong nhóm và 39% hiệu quả cuối cùng của người 
lãnh đạo. Big Five giải thích một phần đáng kể biến thiên S nếu xem xét sự phức tạp 
của khái niệm lãnh đạo và hành vi trong tổ chức. Hướng ngoại và tận tâm dường 
như là các yếu tố nhất quán và nổi trội nhất trong dự báo về lãnh đạo. 

2. HànH Vi của ngưỜi LÃnH đạo

Nghiên cứu về đặc điểm của các nhà lãnh đạo hiệu quả đã tìm kiếm câu trả lời 
cho câu hỏi: kiểu loại người nào sẽ là người lãnh đạo tốt? Như thế những nghiên cứu 
về đặc điểm cá nhân có thể giúp lựa chọn người lãnh đạo trong các tổ chức. Ngược lại, 
các nghiên cứu về hành vi lại tập trung vào kiểu loại hành vi lãnh đạo đã được chứng 
minh là hiệu quả. Trong khi thuyết đặc điểm cá nhân mặc định rằng người lãnh đạo 
được sinh ra cùng với một số nét hoặc phát triển được một số đặc điểm nhân cách 
nổi trội thì thuyết hành vi lại tranh luận rằng chúng ta có thể xác định được một số 
hành vi phù hợp và có thể đào tạo lãnh đạo để họ làm việc hiệu quả. Các nghiên cứu 
đầu tiên do Lewin (1935) thực hiện đã phát hiện ra chứng cứ về 3 kiểu loại lãnh đạo 
có tên là độc đoán, dân chủ và tự do. Một kết luận chủ yếu và không gây ngạc nhiên 
mà người ta đã tìm ra là phong cách lãnh đạo dân chủ là phong cách được cấp dưới 
ưa thích vì nó cho phép họ tham gia vào việc ra quyết định. Phong cách hay kiểu loại 
lãnh đạo là một loạt các hành vi gắn kết với nhau được sử dụng để thúc đẩy cấp dưới. 

2.1. quan tâm so với xây dựng cấu trúc

Các nghiên cứu ở tiểu bang Ohio (Fleishman & Harris, 1962) bắt đầu bằng việc 
thu thập một bảng kê rất lớn các ví dụ về hành vi giám sát tốt và tồi. Các ví dụ này tạo 
thành một kho các mệnh đề để từ đó tác giả nghiên cứu, thiết kế một bảng hỏi gồm 150 
item. Sau đó cuộc khảo sát được tiến hành trên các nhân viên. Họ được đề nghị mô tả 

hành vi của người giám sát mình. Phép phân tích yếu tố các câu trả lời của khách thể 
nghiên cứu cho ra 2 yếu tố chủ yếu mà tác giả đặt tên là “consideration” (quan tâm) 
và “initiating structure” (xây dựng cấu trúc). Độ hiệu lực bề mặt của 2 khái niệm kiến 
tạo này một phần được xác định bởi sự phân chia tương tự về hành vi lãnh đạo trong 
các nghiên cứu khác. Quan tâm là mức độ người lãnh đạo thể hiện sự tôn trọng cấp 
dưới, quan tâm đến tình cảm và kết quả. Một người lãnh đạo chu đáo thường nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc cấp dưới cùng tham gia ra quyết định, bảo đảm cho 
các cuộc giao tiếp đều cởi mở theo cả hai chiều, cố gắng tạo lập quan hệ tốt. Người 
lãnh đạo chu đáo phấn đấu để phát triển một bầu không khí xã hội thân thiện và hỗ 
trợ ở nơi làm việc và quan tâm đến trạng thái khỏe mạnh của người lao động. 

Ngược lại, xây dựng cấu trúc hay cơ cấu là mức độ mà người lãnh đạo chủ yếu 
quan tâm đến vai trò và kỳ vọng của mình về hành vi của nhân viên. Người lãnh đạo 
có điểm cao về xây dựng cơ cấu thường phân công nhiệm vụ cụ thể và kế hoạch làm 
việc cho nhân viên. Kiểu loại lãnh đạo này quan tâm đến công việc tổ chức, cấu trúc 
quan hệ công việc, mục tiêu phải đạt được. Fleishman & Harris (1962) phát hiện ra 
rằng  những người giám sát có điểm thấp về “quan tâm” trong khi duy trì “xây dựng 
cấu trúc” ở mức độ cao đã tác động tiêu cực tới nhân viên. Những người giám sát 
này phải chịu tỷ lệ thay thế nhân công cao nhất và nhiều phàn nàn hay bất bình hơn 
so với những người giám sát có điểm cao về quan tâm và thấp về xây dựng cấu trúc. 

Đóng góp mới của các nghiên cứu ở Ohio là sự phát hiện ra 2 kiểu loại hành vi 
lãnh đạo tồn tại trong cuộc sống của tổ chức. Mối quan hệ giữa các phong cách lãnh 
đạo đối với hiệu quả làm việc có phần không nhất quán. Sự thiếu tin cậy có thể là 
do các đánh giá về hành vi lãnh đạo của khách thể nghiên cứu bị ảnh hưởng bởi các 
định khuôn và thiên lệch của người lao động. Thêm vào đó là thực tế các nghiên cứu 
đều là nghiên cứu tương quan nên không cho phép kết luận về nguyên nhân - kết quả 
một cách trực tiếp. Có lẽ mức độ bất bình cao và tỷ lệ thay thế công nhân có thể gây 
ra đánh giá về sự thiếu vắng hành vi quan tâm ở người giám sát. Nguyên nhân có thể 
nằm ở cả hai phía. Phong cách giám sát ảnh hưởng tới hành vi cấp dưới và hành vi 
cấp dưới cũng ảnh hưởng tới phong cách giám sát được lựa chọn (Yukl, 2002). 

Một số tác giả khác (Hutchison, Valentino, & Kirkner, 1998) đề xuất rằng lãnh 
đạo hiệu quả nhất xuất phát từ phong cách kết hợp sự quan tâm liên cá nhân với 
định hướng nhiệm vụ rõ ràng. Trong một phân tích tổng hợp đồ sộ (Judge, Piccolo, 
& Ilies, 2004) quan tâm và xây dựng cấu trúc đều có liên quan với một loạt các hành 
vi lãnh đạo hiệu quả. Các tác giả này phát hiện ra rằng quan tâm và xây dựng cấu 
trúc có tương quan đáng kể (từ .22 đến .78) với hiệu quả công việc của cấp dưới và 
sự hài lòng với công việc của họ. Tuy nhiên, các vấn đề về mặt phương pháp đã làm 
cho việc đánh giá nghiên cứu rất khó khăn bởi vì các nghiên cứu này sử dụng những 
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công cụ khác nhau để đo lường hành vi lãnh đạo và chúng chủ yếu tập trung vào các 
nhà quản lý cấp thấp hơn (Screisheim, House, & Kerr, 1976; House & Aditya, 1997). 
Các biến thiên trong kết quả có thể là hệ quả của các tình huống khác nhau bởi vì 
biến số tình huống tác động tới cả người lãnh đạo lẫn cấp dưới. 

2.2. định hướng người lao động so với định hướng sản xuất
Một dự án nghiên cứu độc lập ở trường đại học Michigan đã đưa ra các khái 

niệm trùng hợp với khái niệm của nghiên cứu ở tiểu bang Ohio. Trong nghiên cứu 
này người ta cũng cố gắng xác định các mẫu hình hành vi của người lãnh đạo được 
đánh giá là thành công (Kahn & Katz, 1960). Hai chiều cạnh được xác định là “định 
hướng nhân viên” (“employee-oriented”) và “định hướng sản xuất” (“production-
oriented”). Người lãnh đạo có định hướng nhân viên quan tâm đến công nhân và thể 
hiện sự quan tâm đến nhu cầu của họ. Ngược lại, người lãnh đạo định hướng sản xuất 
bị thúc đẩy bởi công việc. Họ tập trung chủ yếu vào hoàn thành công việc và các 
đóng góp của công nhân được đánh giá là phương tiện để đạt được mục tiêu. Rõ 
ràng là người lãnh đạo định hướng nhân viên trong nghiên cứu ở Michigan tương 
tự như người lãnh đạo quan tâm trong nghiên cứu ở Ohio. Còn người lãnh đạo định 
hướng sản xuất ở Michigan cũng tương tự như người lãnh đạo được gọi là xây dựng 
cấu trúc ở Ohio. Các phát hiện độc lập này dẫn đến việc phân ra 2 loại hành vi lãnh 
đạo có độ tin cậy hơn. Kết quả của dự án ở Michigan cũng ủng hộ kết luận cho rằng 
những người lãnh đạo định hướng nhân viên có liên hệ với năng suất nhóm và sự 
hài lòng với công việc ở mức độ cao hơn. 

3. cÁc LÝ tHUyết tÌnH HUống 

Một số nhà nghiên cứu không hài lòng với việc khái niệm lãnh đạo chỉ bao gồm 
các đặc điểm và hành vi. Họ bắt đầu xem xét tác động của hoàn cảnh. Khác với các 
thuyết về đặc điểm và hành vi, các lý thuyết hình huống có tính đến môi trường lãnh 
đạo, các yếu tố tình huống tạm thời đòi hỏi những đặc điểm và hành vi đơn nhất hoặc 
bối cảnh môi trường cố định hơn tạo khuôn khổ cho sự lãnh đạo trong các tổ chức. 

3.1. thuyết tình huống của Fiedler

Fiedler (1967) tranh luận rằng, lãnh đạo là chức năng chung của các đặc điểm 
của người lãnh đạo và bối cảnh môi trường. Một số phong cách và đặc điểm lãnh đạo 
được coi là hiệu quả trong một số tình huống nhưng lại không hiệu quả trong những 
điều kiện khác. Thuyết này thử kết nối các đặc điểm của người lãnh đạo với hiệu quả 
trong các điều kiện xác định. Trong thuyết của Fiedler tình huống hoàn cảnh được 
định nghĩa là nhận thức về sự kiểm soát của người lãnh đạo. Một hoàn cảnh thuận 

lợi cho kiểm soát là một mối quan hệ tích cực với cấp dưới thể hiện qua lòng tin vào 
người lãnh đạo. Hoàn cảnh thuận lợi thứ hai là mức độ cấu trúc của nhiệm vụ. Cấu 
trúc nhiệm vụ là mức độ mục tiêu nhiệm vụ được làm rõ như thế nào và mức độ quy 
định được xác định rõ ra sao. Cuối cùng, hoàn cảnh thuận lợi thứ ba là vị trí quyền 
lực của người lãnh đạo để đưa ra các quyết định quan trọng và cần thiết. Như vậy, 
sự thuận lợi mang tính hoàn cảnh là một mối quan hệ tích cực với công nhân, nhiệm 
vụ được cấu trúc rõ ràng, trong đó người lãnh đạo có quyền lực đưa ra các quyết 
định có ý nghĩa. Đến lượt mình, các mức độ thuận lợi tình huống này phù hợp với 
phong cách lãnh đạo. Theo Fiedler, người lãnh đạo định hướng nhiệm vụ (hay công 
việc) làm tốt nhất trong các tình huống kiểm soát có mức độ cao và thấp. Trong khi 
đó người lãnh đạo định hướng quan hệ lại thường làm tốt nhất trong những tình 
huống có mức kiểm soát vừa phải (House & Aditya, 1997).

 Tuy nhiên, thuyết của Fiedler có nhiều vấn đề về mặt lô gic và phương pháp. 
Ví dụ, phong cách lãnh đạo, trong nghiên cứu của ông được xác định bởi công cụ 
ông gọi là thang đo đồng nghiệp ít được ưa thích nhất (least preferred co-worker 
scale/LPC). Khách thể được đề nghị mô tả người đồng nghiệp ít ưa thích nhất hoặc 
tồi tệ nhất mà anh ta đã từng gặp trong lịch sử làm việc. “Người đồng nghiệp ít ưa 
thích nhất” càng được đánh giá thuận lợi bao nhiêu (trên thang đo phân biệt ngữ 
nghĩa) thì phong cách lãnh đạo của người đó càng được xếp là định hướng quan hệ 
bấy nhiêu. Có lẽ việc tin rằng một điểm số đánh giá thuận lợi trên thang đo gián tiếp 
như LPC có thể cho ta biết điều gì đó về phong cách lãnh đạo là một giả định quá 
phóng đại (xem thêm Hosking & Schriesheim, 1978).  

Không ai biết LPC thể hiện điều gì. Có người cho rằng nó đo lường một điều 
gì đó về động cơ lãnh đạo. Người lãnh đạo có điểm LCP thấp được coi là người định 
hướng công việc và dành ít nỗ lực để duy trì các quan hệ tốt. Người có điểm số LPC 
cao thì ngược lại, họ quan tâm hơn đến cấp dưới. LCP đo lường điều gì đó nhưng nó  
được khái niệm hóa quá tồi. Tuy nhiên, 2 phân tích tổng hợp đã kết luận rằng hiệu 
quả lãnh đạo là một chức năng chung của LPC và sự kiểm soát tình huống, mặc dù 
các kết quả mang tính chất lẫn lộn chứ không nhất quán. 

Các khía cạnh chủ yếu trong áp dụng thuyết của Fiedler vào việc chọn lãnh 
đạo có vẻ như không thể thực hiện được. Ý tưởng là làm cho người lãnh đạo và hoàn 
cảnh phù hợp với nhau bằng cách thay đổi người lãnh đạo cho hợp với hoàn cảnh 
hoặc thay đổi hoàn cảnh cho hợp với người lãnh đạo. Điều này sẽ được thực hiện 
như thế nào? Các nghiên cứu chỉ ra rằng điểm số của LPC không ổn định theo thời 
gian (Kennedy, Houston, Korgaard, Gallo, 1987) và rất khó chắc chắn xem mối quan 
hệ lãnh đạo - nhân viên tốt đến mức nào, mức độ cấu trúc của nhiệm vụ và vị trí 
quyền lực của người giám sát ra sao (Kabanoff, 1981). Một điều chắc chắn về công 
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lao hay đóng góp của lý thuyết này là ở chỗ nó chỉ ra tầm quan trọng của sự tương 
tác giữa người lãnh đạo với hoàn cảnh. 

Sau này Fiedler (1995) phát triển một lý thuyết về nguồn nhận thức, theo đó, 
trí tuệ là điểm trung tâm đối với khái niệm lãnh đạo. Ông quả quyết rằng nhất quán 
với thuyết tình huống – tác động của trí tuệ lãnh đạo đối với hiệu quả lãnh đạo phụ 
thuộc vào yếu tố tình huống. Một phân tích tổng hợp đã phát hiện ra rằng trí tuệ có 
tác động tích cực ở mức trung bình đối với hiệu quả lãnh đạo khi người lãnh đạo làm 
việc trong điều kiện có một chút căng thẳng, nhưng trong điều kiện căng thẳng cao 
thì không có tác động gì. Tất nhiên stress làm cá nhân phân tán, mất tập trung và làm 
cho việc trí tuệ có tác động đến hiệu quả lãnh đạo khó xảy ra hơn (Judge, Colbert, & 
Ilies, 2004).

3.2. thuyết lãnh đạo theo tình huống

Thuyết do Hersey, Blanchard & Johnson (2001) phát triển này tập trung vào 
những người bị lãnh đạo. Các tác giả lập luận rằng lãnh đạo hiệu quả phụ thuộc vào 
sự sẵn sàng hoàn thành công việc được giao của cấp dưới. Sự sẵn sàng của nhân viên 
bao gồm các năng lực cần thiết và cả các động cơ, mong muốn hoàn thành nhiệm 
vụ. Sẽ không có người lãnh đạo nếu nhân viên không chấp thuận hoặc loại bỏ lãnh 
đạo. Cho nên hiệu quả lãnh đạo phụ thuộc vào sự sẵn sàng của cấp dưới. Lý thuyết 
này đã được chuyển đổi sang các chương trình thực tế trong nhiều công ty thuộc tốp 
Fortune 500, huấn luyện hàng triệu nhà quản lý (Fernandez & Vecchio, 1997).

Các tác giả xác định ra 4 dạng hành vi lãnh đạo:  

(a) Chỉ thị: có đặc điểm là giao tiếp một chiều trong đó người lãnh đạo xác định vai 
trò của cá nhân hay nhóm và cho biết nhiệm vụ phải làm gì, như thế nào, tại 
sao, khi nào và ở đâu.

(b) Thuyết phục: người lãnh đạo vẫn đưa ra chỉ thị nhưng sử dụng giao tiếp hai 
chiều, thể hiện sự hỗ trợ về tâm lý, xã hội, thuyết phục nhân viên thực hiện

(c) Tham gia: lãnh đạo và nhân viên ra quyết định chung về việc nhiệm vụ phải 
hoàn thành ra sao, lãnh đạo duy trì hành vi quan hệ ở mức cao. 

(d) Ủy quyền: người lãnh đạo vẫn can dự vào các quyết định, tuy nhiên quá trình 
và trách nhiệm được chuyển cho cá nhân hoặc nhóm. Người lãnh đạo vẫn tiếp 
tục can dự vào quá trình theo dõi. 

Trong số 4 phong cách trên đây không có một phong cách nào được coi là tối 
ưu cho tất cả các nhà lãnh đạo sử dụng trong mọi thời điểm. Việc dùng phong cách 
lãnh đạo nào sẽ phụ thuộc vào cá nhân hay nhóm người bị lãnh đạo. Hersey và đồng 
sự đề xuất rằng lãnh đạo nên từ bỏ sự kiểm soát khi những người bị lãnh đạo trở nên 

trưởng thành, chín chắn hơn và có năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Còn nếu họ không 
sẵn sàng hoặc không có năng lực thì người lãnh đạo phải đưa ra các chỉ thị hướng 
dẫn rõ ràng, cụ thể. Ngược lại, nếu những người bị lãnh đạo có năng lực nhưng 
lại không sẵn sàng thì người lãnh đạo cần sử dụng phong cách hỗ trợ, tạo động cơ 
thông qua việc cùng tham gia vào quá trình ra quyết định. Thuyết này có một số hấp 
dẫn về mặt trực giác, nhưng phần lớn lại chưa được kiểm chứng. Những gì có trong 
các tài liệu nghiên cứu đã được xuất bản còn ở dưới mức ủng hộ (Graeff, 1997).

3.3. thuyết con đường - mục tiêu

  Thuyết con đường - mục tiêu kết hợp các yếu tố từ nghiên cứu ở tiểu bang 
Ohio về xây dựng cấu trúc và quan tâm với thuyết kỳ vọng của Vroom (1964). Thuyết 
kỳ vọng lập luận rằng con người có động cơ hành động theo những cách thức nhất 
định bởi kỳ vọng về kết quả tích cực xuất phát từ hành vi như vậy và bởi mức độ họ 
coi trọng kết quả. Từ quan điểm của thuyết con đường - mục tiêu, người lãnh đạo 
cần khẳng định rằng cấp dưới có thể kỳ vọng đạt các mục tiêu làm việc và từ đó 
sẽ trải nghiệm sự hài lòng từ bên trong và các tưởng thưởng (House, 1996). Trong 
thuyết con đường - mục tiêu, sự hài lòng với công việc của cá nhân và hiệu quả làm 
việc của người lao động là kết quả của quá trình tương tác giữa các đặc điểm tình 
huống, đặc điểm của nhân viên và phong cách của người giám sát. Người lãnh đạo 
có thể nâng cao động cơ bằng cách làm cho con đường của người lao động đi đến 
mục tiêu công việc của họ bằng phẳng và bằng cách tăng phần thưởng cho hiệu quả 
làm việc tốt của họ. 

Thuyết con đường - mục tiêu phác thảo một vài biến số tình huống đóng vai 
trò trung gian trong mối quan hệ giữa hành vi lãnh đạo và hiệu quả lãnh đạo. Có thể 
chọn 1 trong 4 phong cách giám sát. Phong cách chỉ thị tương tự như kiểu lãnh đạo 
xây dựng cấu trúc trong nghiên cứu ở tiểu bang Ohio, trong đó người lãnh đạo chú ý 
tới nhiệm vụ/ công việc. Phong cách hỗ trợ ít nhiều giống như kiểu lãnh đạo quan tâm 
trong nghiên cứu Ohio, trong đó người lãnh đạo thể hiện sự quan tâm đối với nhân 
viên. Trong phong cách tham gia, người lãnh đạo tìm kiếm những đóng góp từ cấp 
dưới và sử dụng các đóng góp đó trong quá trình ra quyết định. Cuối cùng, trong 
phong cách thành đạt, người lãnh đạo nhấn mạnh đến hiệu quả hoạt động cao và các 
mục tiêu thách thức đã đặt ra. 

Đặc điểm nhân cách của nhân viên – nổi bật nhất là điểm kiểm soát và cái tôi 
hiệu quả - cũng ảnh hưởng tới hiệu quả làm việc và sự hài lòng với công việc. Điểm 
kiểm soát là một đặc điểm nhân cách. Đó là niềm tin rằng mình có thể kiểm soát, làm 
chủ được cuộc sống của mình. Những nhân viên có điểm kiểm soát bên ngoài tin 
rằng họ phụ thuộc vào số phận, may rủi hay quyền lực của ai đó, còn người có điểm 
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kiểm soát bên trong tin rằng chính hành vi của họ sẽ tạo ra các kết quả khác biệt. Đó 
là sự tự tin của người lao động vào năng lực hoàn thành công việc của mình. Nó rất 
gần với cái mà ta gọi là cái tôi hiệu quả. 

Quan hệ giữa phong cách lãnh đạo và đặc điểm nhân cách cấp dưới là mối 
quan hệ phức tạp và mới chỉ có một vài giả thuyết xuất phát từ thuyết con đường - 
mục tiêu được kiểm tra. Một phân tích tổng hợp đã đưa ra kết quả ủng hộ cho mối 
quan hệ giữa phong cách chỉ thị, đặc điểm công việc và sự hài lòng với công việc 
(Schreisheim & Neider, 1996; Podsakoff, MacKenzie, Ahearne, & Bommer, 1995). 
Vấn đề chủ yếu còn lại thuộc về mặt phương pháp, đặc biệt là khó khăn trong việc 
thao tác hóa các tương tác phức tạp (giữa đặc điểm tình huống, đặc điểm cấp dưới, 
phong cách giám sát…) do thuyết con đường - mục tiêu đề xuất. 

Cần lưu ý rằng không phải tất cả các kiểu loại công việc hoặc tất cả nhân viên 
trong một tổ chức đều được hưởng lợi từ cấu trúc. Những người làm khoa học hay 
các dự án sáng tạo có lẽ sẽ làm việc hiệu quả hơn nếu không có cơ cấu tổ chức theo 
kiểu truyền thống. Họ cũng sẽ phản ứng tiêu cực đối với phong cách lãnh đạo kiểu 
chỉ thị. Theo Keller (1989), một trong những sai lầm của thuyết con đường - mục tiêu 
là nó mặc định rằng tất cả người lao động đều thấy khó chịu nếu không có cấu trúc 
(tổ chức). Công nhân có nhu cầu về sự rõ ràng trong công việc và vì vậy cần phải xây 
dựng cấu trúc (tổ chức). Tuy nhiên, những người làm việc trí óc lại cảm thấy hài lòng 
hơn trong môi trường có cơ cấu tổ chức mở và linh hoạt. Có những người dù hoạt 
động trí óc – đặc biệt là những ai phản ứng tích cực với phong cách lãnh đạo kiểu chỉ 
thị -  rất cần môi trường làm việc có cấu trúc (Keller, 1989). Ví dụ, một số sinh viên 
đôi khi hỏi chúng tôi rằng “thế chính xác thì em phải chuẩn bị thế nào để có điểm cao 
nhất”. Họ cần được chỉ rõ chương nào, trang nào… theo phong cách chỉ thị, hướng 
dẫn của thuyết con đường - mục tiêu. 

Mặc dù thuyết con đường - mục tiêu cũng là một lý thuyết tình huống, nhưng 
có một điểm quan trọng cần lưu ý, trái ngược với thuyết của Fiedler, tác giả của 
thuyết con đường - mục tiêu (House) cho rằng người lãnh đạo là linh hoạt và một 
người lãnh đạo có thể thể hiện nhiều phong cách làm việc. Điều đó phụ thuộc vào 
tình huống mà phong cách đó chứng minh là có hiệu quả. Ngoài cấu trúc của công 
việc, các yếu tố phụ thuộc vào môi trường cũng bao gồm cả yếu tố quyền lực của 
người lãnh đạo và các tham số của nhóm làm việc. Nếu phong cách lãnh đạo phù 
hợp với các yếu tố đặc điểm cá nhân và môi trường thì hiệu quả làm việc và sự hài 
lòng với công việc sẽ cao. 

Một số giả thuyết bổ sung còn cho rằng, có mối quan hệ tích cực giữa phong 
cách lãnh đạo kiểu hỗ trợ với hiệu quả làm việc và mức độ hài lòng. Những người 
lao động có điểm kiểm soát cao cho biết họ hài lòng hơn nếu được tham gia vào việc 

ra quyết định nhóm hay tổ chức. Cuối cùng, như đã đề cập trên đây, những người có 
cái tôi hiệu quả và kinh nghiệm làm việc sẽ cảm thấy phong cách lãnh đạo kiểu chỉ 
thị vừa khó chịu vừa gây ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của họ. 

4. nHÓm nội Và nHÓm ngoại:  
tHUyết trao đổi LÃnH đạo - tHànH Viên

Các lý thuyết về lãnh đạo vừa bàn luận ở các phần trên đều dựa trên một giả 
thuyết cho rằng các nhóm làm việc, ở mức độ ít hay nhiều đều mang tính thuần 
nhất và vì vậy có thể dự báo được. Thêm vào đó, người lãnh đạo được cho là cũng 
sử dụng cùng một phong cách đối với tất cả cấp dưới. Tuy nhiên, khả năng là một 
số thành viên được lãnh đạo ưa thích hơn những người khác. Thuyết trao đổi lãnh 
đạo - thành viên (Leader-member exchange/LMX) (Dansereau, Graen & Haga, 1975) 
tập trung vào nhóm đôi lãnh đạo - cấp dưới hơn là mối quan hệ lãnh đạo - nhóm làm 
việc. Thuyết này lập luận rằng những người giám sát không đối xử với tất cả nhân 
viên như nhau. Hệ quả là trong mỗi nhóm làm việc có 2 kiểu loại quan hệ được hình 
thành và phát triển. Nhóm nội bao gồm những người được tin cậy nhất và được đối 
xử một cách quan tâm. Trong một số trường hợp, thậm chí người lãnh đạo còn đóng 
vai là cố vấn, chỉ bảo, nâng đỡ sự nghiệp cho thành viên của nhóm nội. Các thành 
viên nhóm nội tham gia vào việc ra quyết định và thường được tư vấn về các vấn đề 
liên quan đến công việc. 

Phần còn lại của nhóm làm việc tạo thành nhóm ngoại – là những người làm việc 
chủ yếu như những nhân viên được thuê và không tham gia vào việc ra quyết định 
và cũng không được tham khảo hay tư vấn. Thành viên của nhóm nội đạt được vị thế 
của mình bằng cách làm việc tích cực và là người đáng tin cậy. Tinh thần công dân tốt 
của họ trong tổ chức được nhìn nhận tích cực trong con mắt của cấp trên. Không có gì 
ngạc nhiên khi thành viên của nhóm nội có quan hệ tốt hơn với lãnh đạo, thường dựa 
trên sự tôn trọng, lòng tin của đôi bên và ở một mức độ nào đó là cả sự chia sẻ trách 
nhiệm. Những người trong nhóm ngoại thường phải chịu một cơ cấu chặt chẽ hơn 
với người giám sát, họ hầu như chỉ tập trung vào nhiệm vụ (Yukl, 2002).

Theo thuyết trao đổi lãnh đạo - thành viên, chất lượng của quan hệ nhóm đôi 
này tác động nhiều tới cá nhân, nhóm và tổ chức.  Một phân tích tổng hợp cho thấy 
quan hệ LMX có tương quan thuận với các đánh giá hiệu quả lao động, sự hài lòng 
với công việc và cam kết với tổ chức của nhân viên, nhưng lại tương quan nghịch với 
xung đột vai trò (Gerstner & Day, 1997). Kết quả các nghiên cứu về quan hệ ưa thích 
hay ưa mến có thể lý giải điều này. Nếu người giám sát ưa thích cấp dưới thì việc 
anh ta nhận được sự đánh giá có lợi từ cấp trên có gì làm lạ. Tương tự, nếu cấp dưới 
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nhận được đánh giá ủng hộ, có lợi từ cấp trên thì anh ta cũng sẽ có cam kết lâu dài 
hơn với tổ chức. Các nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng các yếu tố quan hệ tích 
cực giữa lãnh đạo - thành viên như vậy có tương quan thuận với hiệu quả làm việc 
và đánh giá hiệu quả (Hoffman, Morgeson, & Gerras, 2003; Kacmar, Witt, Zivnuska 
& Gully, 2003). Tần suất giao tiếp trong nhóm đôi có vẻ như là yếu tố quan trọng dự 
báo các kết quả lãnh đạo đánh giá, xếp hạng cấp dưới.  

Từ các nghiên cứu về quan hệ ưa thích giữa con người với con người, ta biết 
rằng sự tương đồng là một yếu tố chủ yếu. Trong một nghiên cứu riêng biệt, sự 
tương đồng giữa người giám sát và nhân viên dẫn đến chất lượng quan hệ LMX tốt 
hơn (Murphy & Ensher, 1999). Sự tương đồng được nhận biết từ phía người giám sát 
hay nhân viên như tương đồng về thái độ, cách tiếp cận giải quyết vấn đề và những 
cách nhìn nhận khác có ý nghĩa quan trọng đối với các hệ quả của mối quan hệ lãnh 
đạo - thành viên. 

Chất lượng của mối quan hệ LMX một phần bị quy định bởi yếu tố giới tính. 
Trong một nghiên cứu, các cặp đôi không tương đồng về giới tạo ra các mối quan hệ 
có chất lượng thấp hơn so với các nhóm đôi bao gồm những cặp cùng giới (Green, 
Anderson, & Shivers, 1996).  Liệu đây có phải là một ví dụ nữa về sự khó khăn tạo 
lòng tin giữa những người khác giới? Và liệu các yếu tố ít liên quan đến giới như  lực 
hút - lực đẩy có tác động gì chăng? Có thể các nhóm đôi cùng giới cũng có các trải 
nghiệm chung dẫn đến các mối quan hệ ưa thích? Chúng ta biết rằng sự tương đồng/
giống nhau là yếu tố trung tâm trong các mối quan hệ ưa mến nhau đã được biểu đạt 
trong thành ngữ “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” (Byrne, 1997). Có lẽ sự tương đồng 
phản ánh cảm giác an toàn hơn và trong các mối quan hệ làm việc cùng giới ta hay 
thấy có nhiều người tương tự hay quen thuộc. 

Nghiên cứu của Green và đồng sự trên đây cũng phát hiện ra rằng chất lượng 
mối quan hệ LMX bị ảnh hưởng bởi cả khối lượng công việc lẫn số lượng nhân viên 
được người lãnh đạo này giám sát. Các biến số này phản ánh stress từ khối lượng 
công việc đối với cả người giám sát và nhân viên. Cuối cùng, chất lượng các mối 
quan hệ lãnh đạo - nhân viên có liên quan đến số lượng nguồn lực dành cho những 
người giám sát và nhân viên. Trong các tổ chức tối ưu có nhiều hỗ trợ khác nhau bao 
gồm cả các nguồn lực cần thiết để làm tốt công việc thì quan hệ lãnh đạo - nhân viên 
sẽ thuận lợi hơn. 

Một số tác giả khác (Eden & Zuk, 1995) lập luận rằng các kết quả trình bày trên 
đây về quan hệ lãnh đạo - nhân viên là không đáng ngạc nhiên bởi vì kỳ vọng đóng 
vai trò như các dự báo tự thành (self-fulfilling prophecies). Người giám sát đầu tư 
năng lượng của họ vào thành viên nhóm nội và những nhân viên này nổi trội lên và 

đáp ứng những kỳ vọng của người lãnh đạo. Những người giám sát đã làm nhân 
viên tin rằng mình là những người có năng lực nhất và đối xử với họ một cách nâng 
đỡ, tạo điều kiên về các nguồn lực. Liệu có gì làm lạ khi các thành viên nhóm nội có 
hiệu quả làm việc cao hơn và hài lòng hơn với công việc? 

Liệu việc phân chia nhóm làm việc ra thành nhóm nội và nhóm ngoại có tốt 
ngay không? Có thể đó là điều tốt cho những ai đang vui thích mối quan hệ kiểu đó, 
nhưng sự ưu ái, biệt đãi như vậy không thể bền vững lâu dài. Đối xử với nhân viên 
theo một cách thức thiên lệch như vậy sớm muộn sẽ dẫn đến các vấn đề về tinh thần, 
đạo đức làm việc và sự oán giận của những người không được ưu ái (Yukl, 2002). 
Từ thuyết công bằng chúng ta biết rằng người lao động thường so sánh kết quả của 
mình với của đồng nghiệp và nếu như bị đối xử không công bằng, họ sẽ tìm cách 
khôi phục lại sự mất cân bằng đó bằng cách làm việc ít đi hoặc tìm cách thức bù trừ 
khác. Ví dụ, trong nghiên cứu của đã dẫn của Dansereau và đồng sự thì nhóm ngoại 
có tốc độ thay thế công nhân cao hơn và mức độ hài lòng với công việc thấp hơn. 
Liệu tốc độ thay thế nhân viên cao và mức độ hài lòng thấp của nhân viên có phản 
ánh các mối quan hệ tồi giữa lãnh đạo - thành viên và sự đối xử thiếu công bằng? Các 
phát hiện vừa trình bày ủng hộ cho một cách đối xử công bằng hơn cho tất cả những 
người lao động, biến cả nhóm làm việc thành một nhóm nội. 

5.  nHẬn tHức Về HànH Vi của ngưỜi LÃnH đạo:  
tHUyết LÃnH đạo Ẩn 

Các lý thuyết vừa được bàn luận trên đây đã nhấn mạnh đến tác động của 
người lãnh đạo trong việc tạo ra những thay đổi về hiệu quả làm việc của các nhân 
viên. Thuyết lãnh đạo ẩn (implicit leadership theory) tập trung vào các tri giác hay 
nhận thức của cấp dưới về người lãnh đạo. Hiệu ứng lãnh đạo là một kết quả của quá 
trình tri giác này (Lord, Foti, & DeVader, 1984; Lord & Maher, 1991). Từ góc độ đó 
lãnh đạo là một người được những người khác nhận thức rằng anh ta là người lãnh 
đạo qua việc thể hiện các phẩm chất và đặc điểm cần thiết. Thử hình dung ra người 
mà ta nghĩ là lãnh đạo xem. Các hình dung hay nguyên mẫu này bao gồm những đặc 
điểm lãnh đạo như là người thông minh, hiệu quả, có các phẩm chất thúc đẩy, cam 
kết, gắn bó với cấp dưới và tổ chức. Sau đó các hình dung về người lãnh đạo trong 
tâm trí này được so sánh với những gì ta thấy ở người giám sát hay lãnh đạo trong tổ 
chức. Nếu họ có các đặc điểm cốt yếu đó thì chúng ta kết luận rằng họ là người lãnh 
đạo. Các nguyên mẫu xuất phát từ trải nghiệm và theo thời gian, vì vậy chúng có xu 
hướng ít thay đổi. Khi ai đó đang trong một vị trí lãnh đạo mà ứng xử nhất quán với 
các hình dung hay nguyên mẫu như vậy, nhân viên sẽ kết luận rằng anh ta là một 



Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi Chương 6: LÃNH ĐẠO TRONG TỔ CHỨC 169168

người lãnh đạo hiệu quả. Chính các tri giác hay nhận thức của cấp dưới mới coi người 
kia là lãnh đạo và xem liệu người lãnh đạo đó có thành công trong tổ chức hay không. 

Trong các nghiên cứu gần đây (Lord & Brown, 2004) một số tác giả đã phát 
hiện ra rằng ý niệm về bản thân của người bị lãnh đạo tương tác với các nguyên 
mẫu (hình dung) gây tác động đến thái độ và hành vi của họ. Cấp dưới có các hình 
dung tổng quát về lãnh đạo và điều này thường dẫn đến những sai lệch trong việc 
đánh giá về những người giám sát họ. Ban đầu, các nhân viên có thể thấy hành vi 
của người giám sát trùng hợp với nguyên mẫu và họ đi đến một kết luận tích cực về 
anh ta. Giả sử như lúc này chúng ta đề nghị các nhân viên này đánh giá về những 
hành vi khác hoàn toàn ở người giám sát đó thì kết quả sẽ ra sao? Bởi vì đã có nguyên 
mẫu tích cực nên khả năng là các đánh giá đó cũng sẽ tương tự cho dù là đánh giá về 
những đặc điểm chẳng có liên quan gì (Phillips & Lord, 1981). 

Những ấn tượng chung của chúng ta truyền sang các hành vi khác và tác động 
đến sự đánh giá về cả những hành vi chưa được quan sát. Không thể chắc chắn về 
độ hiệu lực của các đánh giá này vì các đánh giá của nhân viên đều dựa trên những 
nguyên mẫu hình dung của họ. Nếu một trưởng khoa không tương hợp với các 
nguyên mẫu của khoa (về thế nào là một trưởng khoa thành công), thì anh ta rất 
khó được cho là thành công và sự lãnh đạo của anh ta có thể rất mong manh. Các 
nguyên mẫu hay hình dung tổng quát cũng có thể diễn ra theo chiều ngược lại. Nếu 
một nhân viên không tương hợp với ấn tượng chung của người quản lý (về thế nào 
là một nhân viên tốt) thì có lẽ nhân viên này sẽ bị chuyển sang nhóm ngoại. Dự đoán 
tự thành sẽ là một yếu tố dẫn đến những trải nghiệm khốn khổ hoặc không vui cho 
những nhân viên bị ảnh hưởng. 

Thuyết lãnh đạo ẩn đã được ứng dụng vào các vấn đề liên quan đến giới. Ngày 
càng có nhiều phụ nữ đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo trong công ty/ tổ chức hơn cũng 
có thể đó là do họ đã thành công hơn trong việc tương hợp với các nguyên mẫu nam 
giới. Những người lãnh đạo thành công chủ yếu vẫn được cho rằng phải là nam giới 
và nam giới được đánh giá cao hơn một cách nhất quán trên các thang đo về lãnh đạo 
(Powell, Butterfield, & Parent, 2002; Hall, Workman, & Machioro, 1998). Sự khác biệt 
giữa nam và nữ ở những công việc được cho là của nam giới rất lớn với 70% lãnh đạo 
là đàn ông. Từ góc độ của thuyết lãnh đạo ẩn, cả hai giới nam và nữ đều mang theo 
mình các nguyên mẫu (hình dung) thế nào là lãnh đạo hiệu quả mà chủ yếu được 
dựa trên những trải nghiệm trong quá khứ vốn hầu như hoàn toàn là dành cho nam 
giới. Phụ nữ cũng tìm cách để thích ứng đối với các kỳ vọng chung đã thành định 
khuôn. Chắc chắn phải mất nhiều thế hệ mới thay đổi được các nguyên mẫu đó và 
cho phép thịnh hành một phong cách lãnh đạo nữ tính độc đáo bởi vì nó cần phải 
được cả hai giới chấp nhận.  

6. LÃnH đạo trUyền cảm Hứng:  
ngưỜi LÃnH đạo cÓ Sức Lôi cUốn Và biến đổi

Trong phần lớn các tài liệu, lãnh đạo có sức lôi cuốn và biến đổi đều truyền tải  
các ý tưởng giống nhau. Lãnh đạo có sức lôi cuốn và biến đổi được cho là một tài 
năng độc đáo cho phép một cá nhân thôi thúc những người khác đi theo mình. Có 
những nhà lãnh đạo đã gánh vác các sứ mệnh to lớn khác thường như Kennedy của 
nước Mỹ, Churchill của nước Anh và Hồ Chí Minh của nước Việt. Nhưng cũng có 
những  người lãnh đạo có sức lôi cuốn vì  mục đích đen tối như Hitler – kẻ có sức ảnh  
hưởng gần như thôi miên đối với những ai đi theo sự lãnh đạo của ông ta. 

 Về mặt lịch sử, các thuyết về “Lãnh đạo mới” trở thành nổi tiếng trong những 
năm 1970 (House & Aditya, 1997). Đó là mối quan tâm đến những người lãnh đạo 
có sức ảnh hưởng to lớn và khác thường đối với những ai theo họ. Theo một mức 
độ nào đó, đây là sự quay trở lại với cách tiếp cận đặc điểm nhân cách đã được bàn 
luận ở mục 1 trong chương này. Tuy nhiên, khác với các lý thuyết về đặc điểm nhân 
cách, thuyết biến đổi gắn kết sự lãnh đạo với hiệu quả lãnh đạo và xác định cách thức 
những người lãnh đạo này ảnh hưởng đến những ai ủng hộ họ. Khi bản thảo cuốn 
sách này sắp được hoàn thành thì thế giới đang nói lời tiễn biệt với Michael Jackson 
với sự tuôn trào cảm xúc vượt quá một cơn hysteria đại chúng. Trong thế giới âm 
nhạc, Michael Jackson đã truyền tải rõ ràng một sức nhìn, một giấc mơ liên quan đến 
các chiều cạnh có ý nghĩa mà cá nhân có thể cảm nhận được. Jackson được những 
người hâm mộ nhìn nhận một cách không phê phán và trở thành một huyền thoại. 
Các phản ứng của công chúng trên toàn thế giới cho thấy sự hấp dẫn có sức lôi cuốn 
của “ông hoàng nhạc Pop” này. 

Trong các tổ chức, những lãnh đạo có sức lôi cuốn có thể truyền cảm hứng cho 
những người cấp dưới để họ vượt qua những điều bình thường, đổi mới và sáng 
chế ra những sản phẩm siêu đẳng. Người lãnh đạo có sức lôi cuốn có thể thúc đẩy 
nhân viên để cung cấp những dịch vụ quan trọng mà thế giới đang cần như khuyến 
khích các nhà khoa học tìm ra phương thức chữa trị bệnh AIDS hay ung thư. Theo  
House & Aditya (1997) người lãnh đạo có sức tạo ra sự biến đổi đã thay đổi tổ chức 
bằng cách thúc đẩy các thành viên tiến lên những tầm cao mới. Những người lãnh 
đạo này có một năng lực phi thường thôi thúc và có được sự cam kết, gắn bó của mọi 
người. Họ có tính thuyết phục, họ giao tiếp theo những cách thức rất lôi cuốn về mặt 
cảm xúc và họ trao sức mạnh cho nhân viên để phát triển một tầm nhìn về tương lai. 
Người lãnh đạo biến đổi là các hình mẫu cho người khác bằng sự thể hiện lòng dũng 
cảm, cách tân và sự cống hiến cho công việc. Cuối cùng, các nghiên cứu cho thấy 
những người lãnh đạo biến đổi đã tạo ra những thay đổi về mặt tâm lý ở nhân viên 
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bao gồm mức độ tự trọng cao hơn, hài lòng hơn với công việc, có cảm giác chia sẻ, 
đồng nhất với các giá trị cơ bản và tầm nhìn tương lai của người lãnh đạo. 

Bass & Steidlmeier (1999) báo cáo rằng những người lãnh đạo biến đổi thường 
cung cấp các kích thích trí năng để khuyến khích tư duy phê phán, giải quyết vấn 
đề từ các viễn cảnh khác nhau và thúc đẩy tư duy sáng tạo. Cuối cùng, những người 
lãnh đạo biến đổi thường củng cố nền tảng hỗ trợ bằng cách thể hiện sự quan tâm đối 
với nhân viên, khích lệ và đẩy mạnh các mục tiêu dài hạn. Sự nhiệt tình của họ tạo 
động cơ cho cấp dưới thông qua sự thể hiện rõ ràng tầm nhìn tích cực về tương lai. 

Khi một người lãnh đạo có một tài năng khác thường như vậy, anh ta có thể 
biến đổi nhiều khía cạnh nhận thức, thái độ và hành vi của nhân viên. Người lãnh 
đạo biến đổi đưa ra một tầm nhìn về những điều quan trọng, đáng làm và có thể đạt 
được. Trong thực tế, đại đa số những người lãnh đạo biến đổi cũng là những người 
thương thuyết, giao dịch tốt. Thu hút sự ủng hộ của nhân viên và khuyến khích 
họ đồng nhất với tầm nhìn của người lãnh đạo được gắn với sự phát triển và phần 
thưởng cho nhân viên trong tổ chức. Bởi vì trong thế giới nhân dụng, người lãnh 
đạo biến đổi cũng phải thể hiện rất rõ các giá trị liên quan đến thành đạt. Một số tác 
giả khác cho rằng giữa người lãnh đạo có sức lôi cuốn và nhân viên có sự tương tác 
mang tính hợp lực. Chính điều này đã khuyến khích cả hai bên vươn lên một động 
lực và lòng vị tha ở một cấp độ mới, phi thường (Bass, 1985). Người lãnh đạo biến 
đổi khuyến khích nhân viên có cái nhìn rộng hơn, vượt quá lợi ích của bản thân và 
đạt được những mục tiêu tưởng như không thể. Trong bàn luận của mình, Bass phân 
biệt người lãnh đạo mang tính giao dịch với người lãnh đạo mang tính biến đổi (Bass 
& Steidlmeier, 1999). Người lãnh đạo giao dịch dùng phương pháp củng cố bằng 
cách làm rõ xem nhân viên phải làm gì và nếu tuân theo sẽ nhận được phần thưởng 
ra sao. Người lãnh đạo giao dịch làm cho nhân viên thấy rõ họ có thể phát triển thế 
nào và đạt mục đích của tổ chức ra sao. Ngược lại, người lãnh đạo biến đổi tạo ra một 
sự ảnh hưởng đã được lý tưởng hóa, gợi ra một khát vọng mạnh mẽ ở nhân viên để 
họ đồng nhất với các giá trị của người lãnh đạo và thi đua với người lãnh đạo. Người 
lãnh đạo biến đổi thúc đẩy nhân viên bằng cách kêu gọi những gì tốt đẹp nhất trong 
con người bao gồm cả mong muốn về sự hài hòa và lòng nhân đức. Động lực cảm 
hứng này tạo nên các thách thức phải đạt tới những bước phát triển cao hơn nữa. 

Từ kết quả các nghiên cứu có thể thấy những người lãnh đạo biến đổi có tác 
động sâu sắc tới nhân viên. Những người lao động có hiệu quả làm việc cao thường 
được dẫn dắt bởi những người lãnh đạo được xem là có sức tạo ra sự biến đổi (Bass, 
Avolio, Jung, & Berson, 2003). Lãnh đạo biến đổi có liên quan đến hành vi của nhân 
viên - những hành vi được coi là cốt yếu cho hoạt động của tổ chức. Ví dụ người 
lãnh đạo biến đổi thường có nhân viên có hành vi và tinh thần công dân cao hơn 

trong tổ chức – những người vì sự phát triển của tổ chức mà sẵn sàng làm việc vượt 
quá mức trung bình. Người lao động được dẫn dắt bởi người lãnh đạo biến đổi tin 
vào sự công bằng trong tổ chức, gắn bó với tổ chức và đánh giá mức độ hài lòng với 
công việc cao hơn (Pillai, Schriesheim, & Williams, 1999). Các kết quả này gợi ý rằng 
người lãnh đạo biến đổi phát triển được cảm giác tin tưởng sâu sắc ở nhân viên vì họ 
được cho là người công tâm về quy trình làm việc và đánh giá. Các yếu tố liên quan 
đến tính chính trực này khuyến khích nhân viên làm việc vượt quá mức tối thiểu, cố 
gắng hơn và thành đạt hơn. 

Có lẽ bạn nghĩ rằng người lãnh đạo biến đổi đã sinh ra cùng với các đặc điểm cần 
thiết như vậy? Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy việc đào tạo những người lãnh 
đạo biến đổi là có thể. Trong một nghiên cứu, các sinh viên ngành kinh doanh được 
đào tạo về các kỹ năng tạo sự biến đổi rồi họ được so sánh với nhóm đối chứng. Các 
sinh viên được đề nghị đóng vai trình bày một bài diễn thuyết phản ánh chương trình 
đào tạo về biến đổi của họ. Kết quả là sinh viên trong nhóm thực nghiệm được xếp 
hạng cao hơn về các đặc điểm liên quan đến việc tạo ra sự biến đổi so với nhóm đối 
chứng (Towler, 2003). Trong một nghiên cứu khác, cuộc tập huấn cho các nhà quản lý 
ngân hàng đã chứng minh là có thể tạo ra tác động tích cực về hiệu quả hoạt động tài 
chính của các bộ phận tài chính (Barling, Weber, & Kelloway, 1996). Nhưng lãnh đạo 
biến đổi cũng có thể tạo ra một hiệu ứng không mong muốn. Mặc dù sự đồng nhất với 
tổ chức và đồng nghiệp làm tăng cái tôi hiệu quả và mức độ tự trọng nhưng khi quá 
đồng nhất với lãnh đạo sẽ tạo ra sự phụ thuộc (Kark, Shamir & Chen, 2003).

6.1. Lôi cuốn và điều khiển

Người lãnh đạo có năng lực lôi cuốn thường dễ vươn lên vị trí cao trong tổ 
chức. Một vài người trong số này có vẻ bề ngoài là cam kết, gắn bó với tổ chức  
nhưng trong thực tế chỉ quan tâm đến cái danh và cái lợi cho bản thân. Chúng ta có 
nhiều ví dụ về các công ty được dẫn dắt bởi những người lãnh đạo ích kỷ và có vẻ lôi 
cuốn. Họ đã phá hoại tổ chức qua các hành vi coi thường và liều lĩnh của mình. Mục 
đích chính của những người dẫn dắt sai lạc này là bòn rút công ty vì lợi ích và lòng 
tham cá nhân. Nhiều người lãnh đạo sai lạc này đã phải trả giá đắt (Công ty Enron, 
WorldCom, Tyco ở Mỹ và một số công ty ở Việt Nam). Hành vi phi đạo đức của họ 
đã lãng phí rất nhiều tiền bạc và tài sản của công ty, dẫn đến sự sụp đổ của tổ chức. 
Điều đó cho thấy, sức lôi cuốn cũng có mặt tối của nó.  

Ngược lại, một nghiên cứu về các công ty không do người lãnh đạo có sức lôi 
cuốn nhưng lại có tính ích kỷ dẫn dắt cho thấy trong vòng 15 năm chúng thực sự 
hoạt động tốt hơn nhiều so với mức trung bình của thị trường chứng khoán (Collins, 
2001; Tosi, Misangyi, Fanelli, Waldman, & Yammarino, 2004). Những người lãnh đạo 
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của các công ty này cũng tham vọng nhưng cam kết của họ không phải vì cá nhân 
mà vì tổ chức. Lãnh đạo của các công ty thành công này có các đặc điểm đáng khâm 
phục và có xu hướng khiêm tốn, sẵn sàng nhận trách nhiệm khi sai lầm, đồng thời 
đánh giá thỏa đáng hiệu quả hoạt động của người khác. Một số người được gọi là 
lãnh đạo cấp độ 5 bởi vì họ kết hợp được sự khiêm tốn với ý chí và có (i) năng lực 
cá nhân, (ii) kỹ năng làm việc nhóm, (iii) năng lực quản lý, (iv) năng lực thúc đẩy 
hay tạo động cơ cho nhân viên làm việc hiệu quả hơn và (v) năng lực quản trị cấp 
cao (đưa tổ chức từ mức tốt lên mức tuyệt vời). Các nhà lãnh đạo chính trực này tập 
trung vào việc xây dựng các tổ chức quan trọng và tuyệt vời hơn là tập trung vào các 
nhu cầu cá nhân mình hoặc chỉ lo điều khiển, thao túng người khác. 

Điều quan trọng cần phải nhớ là mặt tối của sự cuốn hút dựa trên tham vọng 
ích kỷ có thể vươn rất xa trong xã hội và gây ra nhiều đau khổ trong quá khứ. Lịch 
sử cho ta thấy không ít người lãnh đạo đã gây ra thảm họa cho đất nước mình và cho 
thế giới. Chắc chắn trong số đó có Hitler – một người có tài hùng biện và sức cuốn 
hút cao đến mức hàng triệu người đã bị mê hoặc và kết quả là 50 triệu người chết 
trong chiến tranh thế giới thứ II. Xem xét bất kỳ giai đoạn lịch sử nào ta cũng thấy 
sự tàn phá của những người lãnh đạo có sức lôi cuốn nhưng dựa trên sự ích kỷ và 
những tác động tiêu cực mà họ gây ra cho xã hội. Reverend Jones3 trong thảm họa 
Jonestown cũng có sức lôi cuốn lớn tới mức gần 1.000 người đã tự sát tập thể theo 
hiệu lệnh của ông ta. Như thế lãnh đạo có sức cuốn hút có thể sử dụng cho mục đích 
tốt đẹp hay xấu xa ở nhiều cấp độ hoạt động nhóm và tổ chức. 

6.2. đạo đức và lòng tin 

Chúng ta đang trải qua một trong những cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính 
tồi tệ nhất kể từ những năm 1930 tới nay. Nhiều nhà quan sát có thể quy gán cuộc 
khủng hoảng này cho ảnh hưởng mang tính chất phá ủy của sự tham lam và ích kỷ 
(xem Kasser, Cohn, Kanner, & Ryan 2007). Ở Mỹ và nhiều nơi khác, những kẻ thao 
túng hệ thống kinh tế đã không tuân theo quy tắc cần thiết, luôn tìm kiếm lợi nhuận 
tức thì và không đếm xỉa đến tương lai lâu dài của hàng triệu người. Các bản tin báo 
cáo về nhiều trường hợp bất hợp pháp, lạm dụng lòng tin của thể chế và người đầu 
tư (Chung, 2009; Martinez, 2009), điển hình và gây chấn động nhất là vụ lừa đảo thế 
kỷ của Bernard  Madoff, người đã tẩu tán 50 tỷ USD của các nhà đầu tư, người dân 
Mỹ và châu Âu. Bài học về sự tham lam ích kỷ trong mấy năm gần đây là: không nên 
tin các thể chế tài chính vì nó có thể dẫn đến các thảm họa cá nhân và xã hội. Những 
người lãnh đạo có sức biến đổi cũng có thể sử dụng sự lôi cuốn của họ để gian lận và 
lạm dụng người khác vì tư lợi. 

3   Thủ lĩnh một giáo phái ở Mỹ có tên Peoples Temple (thánh đường nhân dân), gây ra vụ tự sát tập thể của 
các tín đồ gây chấn động thế giới ngày 18/11/1979 ở Jonestown, Guyana.

Các sự kiện tồi tệ như vậy nói lên tầm quan trọng của vấn đề đạo đức và lòng 
tin trong đánh giá lãnh đạo. Đạo đức cần phải được xem như một phần không thể 
thiếu của lãnh đạo bởi vì nếu thiếu nền tảng đạo đức cơ bản thì một cá nhân sẽ là 
người lãnh đạo lầm lạc. Không thể đánh giá lãnh đạo một cách tách rời với các giá 
trị (values) của  người lãnh đạo, mục tiêu mà người đó theo đuổi và phương tiện mà 
người đó sử dụng để đạt được mục tiêu. Prilleltensky (2000) giới thiệu mô hình lãnh 
đạo dựa trên giá trị và đạo lý. Để hiểu được việc đưa lãnh đạo có nền tảng dựa trên 
giá trị vào hoạt động tổ chức ra sao thì cần phải nhận thức rằng điều đó được dựa trên 
các xung đột tiềm năng giữa các giá trị, lợi ích và quyền lực với các yếu tố trung gian 
là người lao động, người lao động và người dân. Mô hình trên mô tả các lực lượng 
tham gia khi giới thiệu cách thức lãnh đạo dựa trên các giá trị. Năng lực sử dụng mô 
hình đạo đức được điều tiết bởi quyền lực và các lợi ích cá nhân. Người lãnh đạo dựa 
trên giá trị phải tìm cách vượt qua xung đột lợi ích giữa các bên có quyền lợi, làm rõ 
các giá trị, thúc đẩy sự hài hòa cá nhân và nâng cao sự tương hợp giữa các bên liên 
quan. Đồng thời người lãnh đạo cũng  phải sẵn sàng đối mặt với những ai phá vỡ các 
giá trị tổ chức dựa trên nền tảng đạo đức và lạm dụng quyền lực. 

Người lãnh đạo đặt ra kim chỉ nam về mặt đạo đức của công ty và thể hiện nó 
không chỉ trong các mục tiêu/ mục đích mà cả hành động thực tế. Hitler đặt ra các 
mục tiêu cho dân tộc Đức trong cuốn Mein Kampf (Cuộc đấu tranh của tôi). Các mục 
tiêu này sử dụng những giá trị phi đạo đức, dẫn tới chiến tranh và diệt chủng. Có thể 
mô tả đạo đức của Hitler là “mục đích biện minh cho phương tiện, thậm chí cả diệt 
chủng”. Một kết luận rút ra từ điều này là mục tiêu/ mục đích cần phải được đánh giá 
từ quan điểm đạo đức và phương tiện sử dụng. Mục đích của các công ty thuốc lá là 
tăng lợi nhuận và vẫn giữ được tình trạng hợp pháp của họ. Để đạt được mục đích 
đó họ đầu tư một khoản tiền lớn để vận động hành lang và quảng cáo. Nhưng chúng 
ta có thể nói gì về đạo đức lãnh đạo của một ngành công nghiệp mà mỗi năm gây ra 
500.000 người chết do các bệnh có liên quan đến thuốc lá ở Mỹ và hàng triệu người 
ở khắp nơi trên thế giới? Liệu lợi nhuận cao có biện minh được cho sự hủy hoại kinh 
khủng đối với xã hội và cá nhân? Khi chỉ tập trung vào lợi nhuận không thôi thì các 
công ty/ tổ chức thường hoạt động theo những tiêu chuẩn đạo đức thấp. Trong đánh 
giá về thành công của lãnh đạo, điều cốt yếu là phải đánh giá các hệ quả dài hạn đối 
với tổ chức cũng như đối với phúc lợi của cá nhân, người lao động và xã hội. 

6.3. Xây dựng lòng tin vào lãnh đạo

Lòng tin vào lãnh đạo dẫn đến sự sẵn sàng tham gia của nhân viên. Cả hai yếu 
tố này đều có quan hệ mật thiết với tầm nhìn chung của người lãnh đạo. Các nghiên 
cứu đã chứng minh rằng thiếu lòng tin có thể gây ra các hệ quả nghiêm trọng đối với 
hiệu quả hoạt động và khả năng sống còn của tổ chức (Dirks, & Ferrin, 2002; Jung, & 
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Aviolo, 2000). Khi có lòng tin vào lãnh đạo và khi các nhân viên tin rằng lòng tin của 
họ sẽ không bị lợi dụng, họ sẽ sẵn sàng hơn với khó khăn, nguy hiểm và đổi mới. 
Khi nhân viên tin tưởng lãnh đạo của mình, họ cũng sẽ tự tin rằng các quyền và lợi 
ích của họ sẽ được bảo vệ. Thực tế cho thấy trung thực là trung tâm của hành vi có 
đạo đức và là đặc điểm quan trọng nhất, được nhân viên khâm phục nhất ở người 
lãnh đạo (Kouzes, & Posner, 1993). Lòng tin vào sự chính trực của lãnh đạo rất cần 
thiết để các nhân viên vượt qua mức làm việc tối thiểu (cần phải có để không bị đuổi 
việc) và cảm thấy an tâm về người lãnh đạo của họ trong tổ chức. Một khi đã mất tín 
nhiệm thì rất khó khôi phục lại. Lòng tin là kết quả của các tương tác lâu dài trong 
tổ chức và dựa trên tính dự báo về lãnh đạo. Những người lãnh đạo có hành vi nhất 
quán với ý định và mục tiêu đã được tuyên bố của mình thường dễ được cấp dưới tin 
tưởng. Còn nếu người lãnh đạo chỉ tỏ ra “nhất quán” khi nào có lợi thì lòng tin sẽ bị 
giảm sút vì anh ta thiếu chính trực. Các mối quan hệ thường xuyên dựa trên những 
giao tiếp cởi mở và trung thực là thành tố thiết yếu trong xây dựng lòng tin. 

Đôi khi, lịch sử quan hệ lãnh đạo - nhân viên rất lâu dài và được chấp nhận 
tới mức cấp dưới đồng nhất họ với lãnh đạo. Trong tình huống này, các nhân viên 
không chỉ hiểu và chấp nhận mục tiêu lãnh đạo mà họ còn cảm nhận mục đích lâu 
dài của người lãnh đạo. Các nhân viên này thể hiện sự linh hoạt về mặt hành vi khi 
mục tiêu chính thức có vẻ không khả thi hay không đạt được. Nhiều công ty đã xây 
dựng được lòng tin lâu bền ở nhân viên của mình. Nhân viên cố gắng hết sức để đạt 
được mục tiêu của tổ chức, còn tổ chức thì chăm sóc các nhu cầu cơ bản và phúc lợi 
bao gồm cả hưu trí khi nghỉ hưu. 

Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trường và quá trình toàn cầu hóa, sự gắn bó 
tin tưởng như vừa nêu trên phần lớn đã bị phá vỡ. Các công ty/ tổ chức làm những 
gì có thể để thu được lợi nhuận nhiều nhất, nhanh nhất dù điều đó gây nhiều bất lợi 
cho công nhân. Khủng hoảng kinh tế làm cho nhiều công ty cắt giảm sản xuất, kinh 
doanh, công nhân mất việc hoặc phải ở vào vị trí làm việc bấp bênh, hợp đồng ngắn 
hạn, lương không đủ sống, chế độ bảo hiểm nghèo nàn hoặc không có... Lòng tin của 
người lao động vào lãnh đạo bị xói mòn. Ngay cả những người còn giữ được việc 
làm cũng cảm thấy nghi ngờ vì họ cũng đang phải vật lộn hàng ngày để đáp ứng các 
nhu cầu cơ bản, nhu cầu bậc thấp của bản thân và gia đình. Mặc dù người lao động 
sẽ làm những gì cần thiết để giữ được việc làm nhưng sự nghi ngờ, thiếu lòng tin của 
họ vào lãnh đạo trong tổ chức sẽ làm họ khó có thể chia sẻ với các mục tiêu của công 
ty/ tổ chức (xem thêm Lê Văn Hảo, 2010). 

7. LÃnH đạo Và ra qUyết đỊnH 

Những người giám sát thường phải tham gia vào nhiều kiểu loại hành vi lãnh 
đạo để giúp nhân viên tìm giải pháp cho những vấn đề sản xuất, chỉ dẫn công nhân 

thực hiện công việc và thúc đẩy hiệu quả làm việc. Các lý thuyết thảo luận trên đây 
chú trọng xem người lãnh đạo làm việc thế nào nhưng còn một câu hỏi quan trọng 
khác chưa được bàn luận. Phong cách lãnh đạo nào có hiệu quả nhất trong việc ra 
quyết định? Mô hình của Vroom & Yetton (1973) xác định 5 cách tiếp cận trong ra 
quyết định, về mặt cơ bản là theo trục với hai đầu mút là độc đoán và dân chủ. Người 
ra quyết định có thể (i) đưa ra quyết định một cách độc đoán hay chuyên quyền, (ii) 
thu thập thông tin từ người khác trước khi quyết định, (iii) thảo luận vấn đề với cấp 
dưới sau đó mới quyết định, (iv) tập hợp nhân viên trong cuộc họp để thảo luận vấn 
đề trước khi quyết định và (v) trình bày vấn đề trong một cuộc họp với nhân viên và 
để cho tất cả cùng đưa ra quyết định. 

Mô hình Vroom & Yetton đã khái quát 7 tình huống ra quyết định:

a) Chất lượng về mặt kỹ thuật của quyết định quan trọng tới mức nào?
b) Với tư cách là người lãnh đạo, bạn có đủ thông tin của mình để đưa ra một 

quyết định tốt chưa?
c) Vấn đề đã được xác định một cách rõ, có tổ chức và giải pháp cần phải như thế 

nào? 
d) Các thành viên của nhóm phải chấp nhận quyết định ở mức độ nào thì mới có 

hiệu quả?
e) Nếu bạn tự đưa ra quyết định này, bạn có chắc là nhóm sẽ chấp nhận nó hay 

không?
f) Các thành viên nhóm có cam kết giải quyết vấn đề này như vậy hay không? (họ 

liên kết với mục đích mà bạn đang muốn đạt được)
g) Khả năng bất đồng giữa các thành viên nhóm trong việc ra được quyết định 

như thế nào? (đánh giá xung đột thực tế hoặc tiềm năng về các giải pháp có thể) 

Từng đặc điểm trong 7 tình huống trên đây được đặt theo dạng câu hỏi với câu 
trả lời có và không. Chính mẫu hình của các câu trả lời đối với 7 tình huống này sẽ 
quyết định phong cách thực hành lãnh đạo tốt nhất theo mô hình Vroom & Yetton. 
Ví dụ nếu sự chấp nhận của nhân viên mà quan trọng thì cách tiếp cận tốt nhất có 
thể là trình bày vấn đề và cho phép nhân viên đưa ra quyết định. 

Cách tiếp cận được chọn cũng phụ thuộc vào giới hạn thời gian. Khi thời gian 
bị hạn chế, thì ra quyết định kiểu độc đoán là cách nhanh nhất. Ngược lại, nếu rất cần 
các thành viên chấp nhận quyết định, thì việc tham gia và ra quyết định của nhóm 
sẽ tối đa hóa sự chấp nhận. 

Một số nghiên cứu đã kiểm tra mô hình này. Vroom & Jago (1988) báo cáo kết 
quả 6 nghiên cứu trong đó các tác giả so sánh hiệu quả của những quyết định tuân 
theo mô hình này với các quyết định được đưa ra theo cách khác. Một số tác giả khác 
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(Field & House, 1990) chỉ phát hiện ra các bằng chứng ủng hộ hạn chế và gợi ý rằng 
cần phải nghiên cứu nhiều hơn nữa để kiểm định độ hiệu lực của mô hình này. Mô 
hình Vroom & Yetton có thể hấp dẫn về mặt ứng dụng đối với những người đang 
cố gắng tính toán xem làm thế nào để đưa ra các quyết định tốt nhất. Các lý thuyết 
khác đã bàn luận trong chương này chỉ cung cấp ý tưởng hay nguyên tắc chung mà  
người quản lý thực tiễn phải tìm hiểu và tính toán xem áp dụng thế nào cho phù hợp.

8. ngưỜi cố Vấn Và ngưỜi được bảo trợ 

Lãnh đạo hay dẫn dắt cũng hoạt động trong cả các mối quan hệ gần gũi hơn, 
thường được gọi là cố vấn. Người cố vấn là một người lãnh đạo nhiều tuổi, có thâm 
niên làm việc trong một tổ chức; người này nhận một nhân viên trẻ để hướng dẫn 
phát triển nghề nghiệp và hỗ trợ trợ anh ta. Người cố vấn có thể thay mặt người được 
bảo trợ vận động để có vị trí hay kinh nghiệm tốt hơn trong công ty. Trong trường 
hợp khác người cố vấn hành động như một huấn luyện viên để giúp đỡ người được 
bảo trợ phát triển các kỹ năng cốt yếu hay lắng nghe để hỗ trợ các ý tưởng và kế 
hoạch của anh ta. Trong mối quan hệ người - người, người cố vấn có thể tư vấn cho 
cấp dưới cách phòng tránh các quan hệ liên cá nhân có hại, tìm cách giúp anh ta khắc 
phục các vấn đề làm tổn hại đến khát vọng nghề nghiệp của mình. Theo một cách 
thức tích cực, người cố vấn có thể giới thiệu hay đề xuất người được bảo trợ với các 
cá nhân có ảnh hưởng trong tổ chức. Tất nhiên người được bảo trợ hay hướng dẫn là 
người may mắn nhận được nhiều trao tặng miễn phí, trong khi đó người cố vấn có 
thể nhận được các tưởng thưởng về mặt tâm lý – xã hội khi thấy sự ảnh hưởng tích 
cực của mình đối với nghề nghiệp và cuộc sống của người được bảo trợ. Về mặt hỗ 
trợ cảm xúc, người cố vấn có thể củng cố cái tôi hiệu quả của người được bảo trợ. Ví 
dụ, một người được bảo trợ đôi khi không chắc là mình có đủ những kỹ năng cần 
thiết để tiếp tục nghề nghiệp hay không. Họ đến với người cố vấn (một tác giả cuốn 
sách này) để đề nghị giúp đỡ. Anh ta vượt qua được sự dè dặt, thiếu tự tin và sau đó 
rất thành công trong nghề nghiệp. Trong mối quan hệ hỗ trợ này, người cố vấn có 
thể trở thành một người bạn và là một vai mẫu cho những người được bảo trợ mới 
bước vào nghề (Zachary, 2000; Noe, 1988).

Một số tổ chức có hệ thống cố vấn một cách chính thức trong đó các nhân viên 
lâu năm, nhiều kinh nghiệm được phân công hướng dẫn những người mới vào. 
Hướng dẫn tập sự ở Việt Nam là một dạng như vậy. Tuy nhiên, quan hệ chính thức 
kiểu này lại bao gồm những căng thẳng, lo ngại mang tính chất đánh giá. Theo định 
kỳ, đặc biệt là cuối kỳ, người hướng dẫn phải đưa ra các đánh giá, nhận xét bằng văn 
bản về người được hướng dẫn để báo cáo cho bộ phận tổ chức hay nhân sự. Điều 
này không cho phép người cố vấn/ hướng dẫn và người được hướng dẫn có một mối 
quan hệ thực sự hỗ trợ, an toàn và thân thiện, khó xây dựng được lòng tin cần thiết 

để quá trình hướng dẫn diễn ra một cách tối ưu. Cố vấn hay hướng dẫn không chính 
thức như vừa mô tả ở phần trên, xét về mặt lâu dài là cách thức hiệu quả nhất để giúp 
các nhân viên trẻ hiểu được tình huống làm việc và giúp họ đưa ra các kế hoạch cho 
vai trò tương lai của họ trong tổ chức. 

9. LÃnH đạo nHÓm Và LÃnH đạo bản tHÂn 

Như đã thấy ở các chương trước, nhóm làm việc (workgroup) đang ngày càng 
được sử dụng nhiều hơn theo nghĩa là nhóm hay đội làm việc (workteam). Quá trình 
này đang tăng tốc bởi vì cuộc sống làm việc ngày càng trở nên phức tạp hơn. Trong 
làm việc nhóm, người lãnh đạo thường trở thành người hướng dẫn, tạo điều kiện hơn 
là đóng vai như người lãnh đạo theo kiểu truyền thống. Phong cách lãnh đạo kiểu 
chỉ thị hay ra lệnh đang dần chuyển sang nhóm tổ chức và tự quản. Người lãnh đạo 
nhóm hiệu quả phải học cách “nhượng lại” uy quyền của mình và biết khi nào thì cần 
làm như vậy. Điều này đòi hỏi phải có lòng tin vào năng lực tự nhiên của nhân viên 
– những người có thể tự lãnh đạo hay quản lý bản thân. Người lãnh đạo phải biết khi 
nào cần lùi lại, khi nào cần can thiệp để khuyến khích các giải pháp cho vấn đề đang 
đặt ra. Hành động cân bằng này không dễ dàng chút nào và cần phải học điều đó để 
trở thành người lãnh đạo nhóm hiệu quả (Steckler & Fondas, 1995).

9.1. Lãnh đạo nhóm

Lãnh đạo nhóm phải xử lý những vấn đề đánh giá cá nhân và nhóm. Vì tất cả 
các tổ chức đều gồm những con người chưa hoàn hảo cho nên kỷ luật lao động sẽ là 
vấn đề không thể tránh khỏi, tương tự như trong các tổ chức truyền thống (Wellins, 
Byham, & Dixon, 1994). Hai vấn đề cơ bản mà Wellins và đồng sự bàn luận là quản 
lý quan hệ của nhóm với môi trường bên ngoài và dẫn dắt làm việc nhóm và các quá 
trình nhóm. Tất cả các nhóm đều hoạt động bên trong một tổ chức lớn hơn cung cấp 
các nguồn lực cho nhóm. Và nhóm phải báo cáo cho tổ chức và chịu trách nhiệm 
trước tổ chức. Nhóm cũng có trách nhiệm với khác hàng và nhiều người khác. Lãnh 
đạo nhóm đóng vai người trung gian và phải truyền tải tới thành viên nhóm các kỳ 
vọng của cấp trên. Lãnh đạo nhóm phải thu thập các thông tin cần thiết, giao tiếp với 
nhân viên, đạt được các nguồn lực cần thiết hoàn thành mục tiêu đề ra. 

Đôi khi trong nhóm cũng nảy sinh các xung đột và lãnh đạo nhóm phải tìm 
cách giải quyết. Điều này đòi hỏi một cái đầu lạnh để có thể chịu được các áp lực cảm 
xúc – yếu tố có thể làm sai lệch nguồn gốc gây ra cuộc xung đột. Xung đột có tính 
chất phá vỡ và lãnh đạo nhóm phải làm tất cả những gì có thể để hiểu rõ nguồn gốc 
xung đột, đặc điểm của nó và các giải pháp có thể áp dụng. Lãnh đạo nhóm cũng 
đóng vai trò thúc đẩy, luôn cố gắng hỗ trợ và khích lệ để đạt được mục tiêu. 
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Gần như tất cả nghiên cứu đã thực hiện đều có kết quả ủng hộ cho hiệu quả 
tự quản và hệ quả tích cực của nó ở nơi làm việc – những yếu tố dẫn đến quá trình 
lãnh đạo dân chủ. Mặc dù phải có một số điều kiện cần và đủ, nhưng đã có nhiều 
chứng cứ mạnh mẽ cho thấy người lao động có thể tự lãnh đạo hay dẫn dắt bản thân 
(Dolbier, Soderstrom, & Steinhardt, 2001; Houghton, Bonham, Neck, & Singh, 2004). 

9.2. Lãnh đạo bản thân

Nhân viên có thể dẫn dắt bản thân như đã được chứng minh bởi nhiều nghiên 
cứu (ví dụ Houghton và đồng sự, 2004). Phần lớn chúng ta đều có năng lực tự trị 
nếu được đào tạo và khuyến khích. Manz & Sims (1991) đã chứng minh rằng, những 
người được gọi là “siêu” lãnh đạo có thể đào tạo nhân viên trở thành người lãnh đạo 
bản thân qua các hành vi làm mẫu phù hợp. Nhiệm vụ của các “siêu” lãnh đạo trong 
các tình huống lãnh đạo bản thân là khích lệ người khác thực hành hành vi tương tự 
bằng cách đặt ra các mục tiêu cá nhân, hướng dẫn người khác đạt được các mục tiêu 
đó và củng cố (tưởng thưởng) cho các bước đi phù hợp.  

Xác định mục tiêu cá nhân được coi như bước đi đầu tiên, thiết yếu cho quá 
trình tự lãnh đạo. Cần khích lệ nhân viên tư duy tích cực, tự nhủ bản thân để nỗ lực 
đánh giá các tiến bộ, tạo động cơ cố gắng. Tự đánh giá cũng trở thành một phần cần 
thiết của lãnh đạo bản thân trong đó nhân viên được đề nghị xem xét một cách phê 
phán hiệu quả làm việc của mình để nâng cao chất lượng. Tuy nhiên, các nhân viên 
tự quản còn có những liên hệ với tổ chức rộng lớn hơn. Để thành công, chương trình 
tự lãnh đạo phải được thực hiện trong khuôn khổ hỗ trợ của tổ chức – nơi coi trọng 
sáng kiến và có thể tạo môi trường làm việc phù hợp. Động cơ cao hơn và kỹ năng 
tự chỉ dẫn bản thân sẽ kích thích người lao động làm việc và phát triển tốt hơn. Nếu 
có thể thì công việc cũng nên được thiết kế theo cách thức thúc đẩy tinh thần tự quản 
hay tự lãnh đạo. 

Lập luận cơ bản nằm sau tự lãnh đạo là ở chỗ con người đủ năng lực và trách 
nhiệm trong quá trình phát triển ý tưởng, sáng kiến. Họ cũng có thể tự đánh giá bản 
thân mình trong quá trình đó. Với môi trường khích lệ, để làm việc hiệu quả, các 
nhân viên không cần những quy chế cứng nhắc hoặc chỉ dẫn theo kiểu độc đoán của 
các sếp. Kiểu loại quản lý lấy sếp làm trọng tâm tạo ra sự phụ thuộc ở nhân viên, cản 
trở sáng kiến và tự quản. Trong thế giới mới mà ở đó nhóm là yếu tố trung tâm đối 
với tổ chức thì tự quản và tự lãnh đạo ngày càng có tầm quan trọng lớn hơn. 

9.3. quản lý nhóm từ xa

Chúng ta cũng đang sống trong một nền kinh tế ngày càng có nhiều công việc 
được thực hiện từ các văn phòng tại nhà hoặc từ xa. Nói chung, việc sử dụng công 

nghệ và máy tính đòi hỏi nhân viên phải là người tự khởi động và tự hướng dẫn.  
Những người quản lý phải kết nối với nhân viên qua các mạng lưới hơn là trực tiếp 
có mặt. Giao tiếp kiểu loại này có một số khó khăn vì thiếu ngôn ngữ cơ thể và biểu 
hiện nét mặt. Một từ xem ra có vẻ nặng nề với nhân viên có thể được mềm hóa bởi 
một nụ cười của người giám sát, hoặc bởi một cái gật đầu... Điều này khó thực hiện 
qua Internet hơn so với giao tiếp mặt đối mặt. 

Trong giao tiếp thông qua các phương tiện kỹ thuật chúng ta phải chú ý để 
chuyển tải chính xác cả vấn đề cốt lõi của thông điệp lẫn sắc thái cảm xúc của mình. 
Một vấn đề đối mặt với người lãnh đạo trực tuyến là lòng tin. Giao tiếp bằng lời trên 
Internet không cho phép họ dễ dàng phát triển hay duy trì lòng tin vì sự gần gũi và 
tự tin nói chung đều xuất phát từ tiếp xúc mặt đối mặt (Zaccaro & Bader, 2003). Vì 
thế thương thuyết online khó khăn hơn do kết quả của nó phụ thuộc vào mức độ sẵn 
sàng tin tưởng lẫn nhau của các đối tác. Trong tương lai, cần chú ý sử dụng văn bản 
viết trong giao tiếp và quản lý từ xa. Tuy nhiên, điều chắc chắn là các thành viên phải 
ngày càng dựa vào tự quản, tự lãnh đạo nhiều hơn. 

10.  LÃnH đạo LUôn Là ngưỜi nổi bẬt  
trong Hoạt động của tổ cHức?

Cuối cùng, trong chương này chúng tôi xin bàn đến câu hỏi: “Liệu lãnh đạo có 
phải là người thiết yếu đối với hoạt động của tổ chức hay không?”. Chúng ta sống 
trong một thế giới trong đó người ta thường quy gán những sự kiện đáng kể cho các 
ngôi sao, cho ông trời. Nếu mùa màng thất bát, đó là do ông trời; nếu chiến tranh và 
bệnh dịch reo rắc thì chắc chắn là hậu quả của sự vi phạm quy luật của thượng đế. 
Tương tự nếu một tổ chức trải qua các sự kiện cực đoan thì kết quả của nó thường 
bị quy gán cho lãnh đạo, cho dù người lãnh đạo có khi chỉ là một trong nhiều yếu 
tố gây ra hậu quả đó mà thôi. Sự sụp đổ của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu 
thường bị quy gán cho phong cách quản lý theo kiểu Stalin (mệnh lệnh cứng nhắc, 
tập quyền). Nhưng còn rất nhiều yếu tố khác góp phần gây ra sự sụp đổ đó bao 
gồm cả cuộc chiến ở Afghanistan, tinh thần nản chí của người dân, sự mất uy tín của 
Đảng, những người lãnh đạo cơ hội. Thường thì những lý giải về cái hay và cái dở 
trong một tổ chức thường bị quy gán cho lãnh đạo trong khi họ chỉ gây ảnh hưởng 
không đáng kể so với các biến số tình huống có tác động lớn khác. 

Trong thuyết quy gán, các đặc điểm như thông minh, quyết đoán, động cơ cao 
được quy gán cho người lãnh đạo. Trong quy gán, những tri giác về lãnh đạo có ý 
nghĩa quan trọng bởi vì chính vẻ bề ngoài đó lại được tính đến chứ không phải là các 
thành tích cụ thể của người lãnh đạo. Nếu người lãnh đạo tỏ ra phù hợp, làm việc 
tích cực, quảng giao thì mọi người trong tổ chức sẽ nhìn nhận anh ta như một lãnh 
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đạo ngay nguồn lãnh đạo. Khi đó sự lãnh đạo được dùng để lý giải các hiệu quả hoạt 
động của tổ chức. Nếu máy tính Apple chiếm lại được thị trường thì chắc là phải do 
người sáng lập đã quay trở lại dẫn dắt công ty. Sự phá sản của ngân hàng Wachovia 
(Mỹ) được quy gán cho lãnh đạo tồi. Tuy nhiên, như ta sẽ thấy, chính sự tương tác 
giữa lãnh đạo và tình huống/ hoàn cảnh mới lý giải được phần lớn kết quả hoạt động 
của tổ chức (Lord, DeVader, Aliger, 1986).

Các yếu tố tình huống có khi còn mạnh mẽ hơn bất kỳ hành động nào mà 
người lãnh đạo đã thực hiện. Trong một số tình huống, hành vi của người lãnh đạo 
có thể là không phù hợp. Thái độ của nhân viên hay người lao động cũng có thể làm 
trung hòa hay làm mất hiệu quả lãnh đạo (Kerr & Jermier, 1978). Một sự thờ ơ của 
nhân viên đối với những phần thưởng của tổ chức cũng có thể vô hiệu hóa tác động 
của lãnh đạo. Một số cá nhân chẳng vui thích gì với các vị trí thang bậc hay thăng 
tiến trong cơ quan, họ chỉ làm tới mức tối thiểu đủ để không bị đuổi việc là được. 
Nếu thế thì chắc lãnh đạo cũng chẳng thể làm gì nhiều để tạo động cơ phấn đấu cho 
họ được. Các công việc thường nhật, lặp đi lặp lại không đòi hỏi phải dẫn dắt. Tương 
tự, khi các mục tiêu của tổ chức đã được hình thành và công bố rõ ràng, sử dụng các 
quy chế và quy trình cứng nhắc rồi thì cũng không cần lãnh đạo, dẫn dắt gì nhiều. 
Cuối cùng, như ta đã thấy ở mục trước, các nhóm làm việc thường tự phát triển lãnh 
đạo của riêng họ, một số nhân viên trở thành người tự lãnh đạo. 

tÓm tẮt

Chương này tóm tắt các nghiên cứu về khái niệm lãnh đạo. Có thể định nghĩa lãnh đạo 
là năng lực ảnh hưởng đến người khác và trong quá trình đó thay đổi nhận thức, thái độ và 
hành vi của họ. Lãnh đạo làm việc để tạo cấu trúc và năng lượng cho các  hành vi và mối quan 
hệ, trong nỗ lực chung nhằm đạt được tầm nhìn và mục tiêu của tổ chức. Nghiên cứu về lãnh 
đạo bắt đầu bằng khái niệm “những người vĩ đại”, rằng lãnh đạo là một chức năng của các đặc 
điểm nhân cách của người lãnh đạo. Các nghiên cứu ban đầu đã chỉ ra một loạt các đặc điểm 
nổi bật như sự chi phối, cái tôi hiệu quả, trí tuệ cảm xúc. Các đặc điểm khác được cho là trung 
tâm đối với lãnh đạo bao gồm năng lực nhận thức và thấu cảm. Trong những năm gần đây, các 
nghiên cứu được gộp vào nhóm “Big Five” cho thấy sự ổn định về cảm xúc, tính hướng ngoại, 
sẵn sàng trải nghiệm là các đặc điểm quan trọng để lãnh đạo thành công. 

Ngược lại, các lý thuyết về hành vi lại tìm hiểu xem các kiểu loại hành vi nào tạo nên 
một người lãnh đạo tốt. Nếu có thể xác định được các hành vi như vậy thì có thể đào tạo ra 

những người nắm giữ các vị trí lãnh đạo cụ thể. Các nghiên cứu ở tiểu bang Ohio phát hiện ra 
2 kiểu loại lãnh đạo chủ yếu. Kiểu quan tâm là kiểu người lãnh đạo thể hiện sự tôn trọng và 
quan tâm đến tình cảm và kết quả hoạt động của nhân viên. Kiểu xây dựng cấu trúc là những 
lãnh đạo định hướng nhiệm vụ/ công việc, họ quan tâm đến vai trò và kỳ vọng trong tổ chức. 
Các nghiên cứu của Đại học Michigan sau đó cũng cho ra các kết quả tương tự. Lãnh đạo 
định hướng nhân viên trong nghiên cứu ở Michigan quan tâm đến công nhân, lo cho nhu cầu 
của họ, trong khi lãnh đạo định hướng sản xuất có động cơ tập trung vào công việc và kết quả 
đạt được. 

Cả thuyết đặc điểm và hành vi đều không lý giải được ảnh hưởng của tình huống đối 
với hành vi lãnh đạo. Thuyết tình huống của Fiedler tìm cách phát hiện xem các yếu tố môi 
trường và tình huống tạm thời ảnh hưởng đến kết quả lãnh đạo ra sao. Lãnh đạo, từ viễn cảnh 
tình huống, được coi là một chức năng của các đặc điểm nhân cách và tình huống. Bối cảnh 
tình huống là sự kiểm soát của người lãnh đạo, được xác định bởi quan hệ tích cực của anh 
ta với nhân viên cấp dưới, cấu trúc công việc rõ ràng, vị trí quyền lực để ảnh hưởng tới kết 
quả. Trong công trình sau này, Fiedler thừa nhận tầm quan trọng của trí tuệ, đặc biệt là trong 
các tình huống có mức độ stress thấp. 

Trong lý thuyết lãnh đạo tình huống của Hersey và đồng sự, hoạt động lãnh đạo phụ 
thuộc vào sự sẵn sàng hay chấp nhận “bị lãnh đạo” của nhân viên. Các biến số nổi trội trong 
thuyết này đánh giá xem liệu nhân viên có năng lực và động cơ cần thiết để làm việc hay 
không. Nếu nhân viên chưa sẵn sàng hoặc không chấp nhận người lãnh đạo thì lãnh đạo 
chẳng có ý nghĩa gì. Hersey và đồng sự xác định 4 phong cách lãnh đạo theo một thể liên tục 
với hai đầu mút là lãnh đạo chuyên quyền và lãnh đạo dân chủ. 

Trong thuyết con đường - mục tiêu, House đã kết hợp các kiểu loại lãnh đạo phát 
hiện được trong nghiên cứu ở Ohio (quan tâm và xây dựng cấu trúc) với thuyết kỳ vọng của 
Vroom. Chức năng của lãnh đạo là khuyến khích niềm tin rằng nhân viên có thể đạt được 
mục tiêu của tổ chức và sẽ nhận được các phần thưởng liên quan. Thuyết này tính đến cả 
sự tương tác của các đặc điểm tình huống, đặc điểm của nhân viên và phong cách giám sát 
để lý giải sự hài lòng với công việc và hiệu quả làm việc. House giả thuyết rằng - tương phản 
với thuyết tình huống – người lãnh đạo thường linh hoạt và sử dụng nhiều phong cách giám 
sát đa dạng. 

Thuyết trao đổi lãnh đạo - thành viên được dựa trên quan sát chung cho thấy người 
lãnh đạo thường ưu ái một số thành viên trong các nhóm làm việc. Thuyết này giả thuyết 
rằng lãnh đạo thường chia nhân viên ra làm 2 nhóm: nhóm nội và nhóm ngoại và tập trung 
vào quan hệ nhóm đôi người lãnh đạo - cấp dưới. Thành viên nhóm nội được tin tưởng và 
đánh giá, thành viên nhóm ngoại thì chỉ là các bánh răng cưa của một bánh xe và là phương 
tiện cho mục đích sản xuất. Quan hệ lãnh đạo - thành viên này quyết định các đánh giá hoạt 
động, sự hài lòng với công việc và cam kết với tổ chức. Có thể tìm tìm sự lý giải cho quan 
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hệ lãnh đạo - thành viên từ các nghiên cứu về sự ưa thích giữa người với người và dự báo tự 
thành. Sự tương đồng dẫn đến quan hệ ưa thích và sự ưa thích, ưu ái trong nhóm nội. 

Lý thuyết lãnh đạo ẩn tập trung vào tầm quan trọng trong tri giác của nhân viên về 
người lãnh đạo. Một người lãnh đạo là một người sở hữu các đặc điểm trùng hợp với hình 
dung chung mà ta gọi là các nguyên mẫu. Các nguyên mẫu của chúng ta tác động đến thái 
độ và hành vi và tràn sang cả các vấn đề và tình huống không liên quan. Lý thuyết này cũng 
lý giải cả vấn đề lãnh đạo liên quan đến giới. Nguyên mẫu truyền thống về lãnh đạo chiếm 
ưu thế trong lịch sử là phải đàn ông, nam tính và phụ nữ cũng phải tìm cách tuân theo các 
nguyên mẫu và kỳ vọng chung về lãnh đạo theo kiểu như vậy . 

Các nhà nghiên cứu về lãnh đạo cũng quan tâm đến các sức mạnh mang tính chất thúc 
đẩy, tạo cảm hứng một cách đặc biệt của những nhà lãnh đạo có sức cuốn hút và biến đổi. 
Lãnh đạo biến đổi có năng lực phi thường trong việc thúc đẩy và có được sự gắn bó, cam kết 
của những người đi theo họ. Tuy nhiên, cảm hứng là chưa đủ vì người lãnh đạo biến đổi còn 
phải là người thương thuyết, giao dịch trong thực tế, cho cấp dưới thấy họ có thể phát triển 
trong công ty ra sao và được thưởng cho những nỗ lực của mình như thế nào. Lãnh đạo biến 
đổi có liên quan đến hành vi và tinh thần công dân trong tổ chức. Nghiên cứu cũng cho thấy 
có thể đào tạo người lãnh đạo có sức truyền cảm để họ thể hiện các hành vi biến đổi. 

Tiếc rằng sức lôi cuốn của người lãnh đạo cũng có mặt tối của nó. Một số người lãnh 
đạo đã lạm dụng năng lực thuyết phục của mình để thao túng cấp dưới và  thực hiện các 
hành vi phi đạo đức. Ngược lại, những người lãnh đạo cấp 5 là những người biết kết hợp sự 
khiêm tốn với ý chí, thể hiện qua các năng lực và kỹ năng nhóm để xây dựng nên các công ty/ 
tổ chức tuyệt vời. Ngoài ra chúng ta cũng biết rằng các những người lãnh đạo có sức lôi cuốn 
nhưng ích kỷ đã gây ra nhiều thảm họa cho tổ chức và xã hội. Trong thực tế, nhiều người quy 
gán cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính hiện nay cho tính tham lam và ích kỷ. Truyền thông 
hàng ngày cho ta biết  trường hợp các cựu tổng giám đốc/ giám đốc hay lãnh đạo bị pháp luật 
trừng trị vì đã vi phạm luật pháp và các tiêu chuẩn đạo đức cơ bản. Các sự kiện gây lo lắng 
này khuyến khích sự đánh giá lãnh đạo từ phương diện đạo đức và lòng tin. Cần phải đánh 
giá thành công của lãnh đạo theo các hệ quả hay tác động lâu dài đối với các nhân, tổ chức 
và xã hội. Xây dựng lòng tin trong lãnh đạo là một vấn đề cơ bản trong bất cứ tổ chức nào vì 
thiếu lòng tin sẽ gây ra các hệ quả nghiêm trọng cho hoạt động và sự sống còn của tổ chức. 
Tin tưởng vào sự chính trực của lãnh đạo là yếu tố cốt yếu cho hoạt động tối ưu của tổ chức. 
Tiếc rằng trên thế giới hôm nay, những biến động của kinh tế thị trường, khủng hoảng kinh 
tế, tài chính, các cuộc pháp sản, các cơn sốt trên thị trường và lãnh đạo tham nhũng đã hủy 
hoại lòng tin của nhiều người lao động. 

Vroom & Yetton đã phát triển một mô hình lãnh đạo liên quan đến ra quyết định. Mô 
hình này đã xác định 5 cách tiếp cận lãnh đạo theo một thể liên tục từ chuyên quyền đến dân 
chủ. Ngoài ra các tác giả còn đưa ra 7 tình huống cần phải đánh giá xem chúng quan trọng 

tới mức nào đối với việc ra quyết định. Cách tiếp cận giám sát cũng phụ thuộc vào giới hạn 
thời gian hoặc mức độ chấp nhận kết quả của quyết định. 

Lãnh đạo, dẫn dắt cũng tồn tại trong các mối quan hệ nhóm đôi gần gũi. Người cố vấn 
có thể cũng cấp sự chỉ dẫn quan trọng cho người được bảo trợ. Có lẽ người cố vấn cảm thấy 
hài lòng từ việc giúp đỡ các đồng nghiệp trẻ, mới vào nghề. Mặc dù một số tổ chức có các 
chương trình chính thức (như hướng dẫn tập sự) nhưng hình thức cố vấn không chính thức 
tạo các mối quan hệ và kết quả tốt hơn nhiều. 

Trong thời đại hiện nay, khái niệm lãnh đạo nhóm ngày càng trở nên nổi trội hơn. Lãnh 
đạo cần phải học cách hướng dẫn, tạo điều kiện hơn là hành động theo cách thức của một 
người giám sát theo phong cách ra lệnh kiểu truyền thống. Hướng dẫn, tạo điều kiện có liên 
quan đến việc cân bằng giữa khi nào thì  “nhượng” quyền và kh nào thì can thiệp. Người lãnh 
đạo nhóm cũng cần phải quản lý mối quan hệ trong môi trường rộng lớn hơn với bên ngoài 
(như liên hệ với khách hàng). Đồng thời, vì nhóm bao gồm những con người không hoàn hảo 
cho nên người hướng dẫn cũng phải giải quyết các vấn đề về kỷ luật làm việc và đánh giá 
hiệu quả làm việc của các nhân và nhóm. Thật may mắn, nhiều nghiên cứu đã chứng minh 
các lợi ích có được từ tự quản, tự chủ của người lao động và lãnh đạo dân chủ. Người lao 
động cũng có thể tự lãnh đạo bản thân và trong thực tế điều này ngày càng quan trọng hơn 
trong thế giới làm việc tự quản từ xa.

Lãnh đạo là một khái niệm không phải lúc nào cũng nổi bật ở trong hành vi tổ chức. 
Chúng ta thường quy gán cho lãnh đạo các kết quả mà thực sự là do các yếu tố tình huống 
rất có uy lực tạo nên. Đôi khi, trong một số trường hợp tự quản hay tự lãnh đạo thì lãnh đạo 
theo nghĩa truyền thống là không thích hợp. 
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chương 7

qUyền Lực trong tổ cHức:  
cHínH trỊ, giới Và Văn HÓa

Chương này sẽ tiếp tục các cuộc bàn luận trước đây bằng cách xem xét các khái 
niệm liên quan đến quyền lực, việc sử dụng chính trị, vai trò của giới và văn hóa 
trong lãnh đạo và ra quyết định. Quyền lực là khái niệm trung tâm trong chính trị 
tổ chức. Bất cứ khi nào nhóm được thành lập, người ta đều sử dụng quyền lực để 
đạt được các mục đính cá nhân và mục tiêu nhóm. Những người tham gia vào xây 
dựng sự nghiệp hoặc mong muốn các công việc đáng làm và có tưởng thưởng cũng 
sử dụng quyền lực để đạt được các mục đích đó. Quyền lực được sử dụng trong 
quá trình chính trị của tổ chức để tác động đến việc ra quyết định. Chính trị trong 
tâm lý học tổ chức được định nghĩa như những hành vi để đạt mục đích nhóm và 
cá nhân. Chính trị tổ chức không nhất thiết phải mang lại lợi ích cho tổ chức. Nó 
thường tưởng thưởng cho các cá nhân hoặc thúc đẩy lợi ích liên kết bên trong một tổ 
chức lớn hơn (Bacharach & Lawler, 1998; Ferris, Treadway, Kolokinsky, Hochwarter, 
Kacmar, & Frink, 2005). 

Chính trị tổ chức được sử dụng để chiếm lợi thế trong việc phân bổ các phần 
thưởng và nguồn lực. Hành vi chính trị bên trong một tổ chức không được xác định 
bởi cách đòi hỏi chính thức của công việc. Nó tìm cách hướng tổ chức theo một 
hướng thuận lợi. Chính trị tổ chức bao gồm việc hình thành các mục đích tổ chức 
mới hoặc tìm cách xác định lại cách thức ra quyết định. Hành vi chính trị - với tư cách 
như một hình thức vận động, điều khiển có thể bao gồm cả việc sử dụng các thông 
tin sai lệch hoặc giấu giếm các thông tin quan trọng cần thiết để đưa ra một quyết 
định hợp lý. Vận động chính trị thường liên quan đến việc tham gia một liên minh 
của những người cùng tư tưởng để thu thập sự ủng hộ cần thiết nhằm đạt được các 
mục đích quan trọng và được dựa trên sự sẵn sàng trao đổi các ưu đãi. Hành vi chính 
trị là sự tìm kiếm sự ủng hộ của người khác và thực hành quyền lực để đạt được các 
mục đích thuận lợi bao gồm cả thăng tiến về nghề nghiệp hay sự nghiệp. 

Phần lớn hành vi chính trị đều hợp pháp và bao gồm các khiếu nại gửi tới 
ban quản lý, bỏ qua những người giám sát để cầu cứu cấp có thẩm quyền cao hơn; 
lãn công; không làm việc để ngăn cản quyết định và chính sách hiện thời (Farrell & 
Petersen, 1982). Các hành vi chính trị bình thường này diễn ra ở một loạt các môi 
trường khác nhau. Các nỗ lực chính trị bất hợp pháp diễn ra khi ban quản lý hoặc 
các quyết định thuận lợi bị cản trở bởi sức ỳ của tổ chức. Các hoạt động bất hợp pháp 
bao gồm một loạt hình thức phản đối (cáo ốm trong khi đang tranh chấp hợp đồng; 
phá hoại sản xuất…). Hoạt động bất hợp pháp là các hoạt động mạo hiểm và thường 
được sử dụng khi các cánh cửa cho sự thay đổi đều đóng chặt. 

1. cơ Sở qUyền Lực trong tổ cHức

French & Raven (1959) mô tả 5 cơ sở hay nền tảng quyền lực được sử dụng để 
gây ảnh hưởng và quyền lực trong các mối quan hệ. Một người giám sát có nhiều 
nguồn quyền lực trong việc chỉ đạo công nhân, nhưng những người lao động cũng 
có nguồn tác động, ảnh hưởng. Sự thay đổi (nơi làm việc) của một nhân viên có 
năng lực cao cũng là một nguồn sức mạnh trong phần lớn các công ty, bởi tổ chức 
nào cũng muốn giữ họ làm việc cho mình. Các đặc điểm của cá nhân cũng có thể là 
nguồn sức mạnh. Với một số người khác, vị thế cá nhân trong tổ chức lại là cơ sở 
quyền lực.  Quyền lực là một chức năng của sự phụ thuộc. Nếu một người quản lý 
có quyền lực với công nhân thì đó là vì họ phụ thuộc vào anh ta. Người công nhân 
muốn có việc để nuôi sống gia đình và người quản lý có quyền lực vì anh ta có thể 
cung cấp hay phủ định cơ hội làm việc đó của người công nhân. Cơ hội hay sự lựa 
chọn của một người càng hạn chế bao nhiêu thì sự phụ thuộc của anh ta vào người 
có quyền lực càng lớn bấy nhiêu. Trong các thời điểm khủng hoảng kinh tế, các lựa 
chọn bị giới hạn rõ ràng và sự phụ thuộc của người lao động vào ban quản lý hay 
chủ doanh nghiệp tăng lên một cách đột ngột. 

Ở một mức độ nào đó, quá trình trưởng thành của con người là một một quá 
trình làm giảm sự phụ thuộc, tăng quyền lực/sức mạnh và sự độc lập cá nhân. Ban 
đầu, cha mẹ có gần như toàn bộ quyền lực đối với cuộc sống của chúng ta với xã hội 
và luật pháp là các biến số trung gian. Sau đó mỗi cá nhân tăng dần các trách nhiệm 
đối với hành vi và cuộc sống của mình thì quyền lực của cha mẹ lùi dần để nhường 
chỗ cho sự độc lập của đứa trẻ. Trớ trêu thay là hệ thống kinh tế của chúng ta lại ít 
khi tạo cơ hội cho ta hoàn thành cuộc đấu tranh giành độc lập trong quá trình trưởng 
thành đó. Theo nghĩa rộng, phần lớn chúng ta đều cảm thấy bị phụ thuộc về mặt 
kinh tế vào một tổ chức hay hệ thống kinh tế, trừ một số người ở vị trí làm việc có 
giá trị kinh tế rất cao. 
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1.1. quyền lực cá nhân

Một số người trong chúng ta có quyền lực bởi vì các đặc điểm cá nhân của họ. 
Một số có năng lực đặc biệt được những người khác coi trọng. Một số người khác có 
nhân cách lôi cuốn, được ngưỡng mộ và rất hấp dẫn về mặt liên cá nhân. Dưới đây 
xin bàn đến 5 nền tảng quyền lực. 

1.1.1 Quyền lực chuyên gia (Expert power)

Một số cá nhân có quyền lực bởi vì họ có những kiến thức đặc biệt hoặc mức 
độ kỹ năng cao. Einstein sử dụng một quyền lực đáng kể xuất phát từ thiên tài được 
công nhận của ông. Có lẽ ông có thể yêu cầu một vị trí uy tín, đặt ra mức lương cho 
mình ở bất kỳ một trường đại học nào ngày nay. Phần lớn chúng ta sẽ không bao giờ 
có được đặc ân bởi quyền lực hay sức mạnh của một bộ óc như vậy, nhưng chúng ta 
cũng có thể ghi dấu của mình theo các cách thức khác nhau. Những người làm việc 
trong ngành y cũng có một quyền lực đáng kể bởi vì chỉ có kẻ ngốc mới từ chối lời 
khuyên hay y lệnh của bác sĩ. Những kỹ năng ở mức độ cao, tinh thông cho phép bác 
sĩ giỏi có mức độ di động (lựa chọn nơi làm việc) cao và vì vậy họ ít phụ thuộc vào 
một cơ sở y tế nào. Họ có quyền lực cá nhân nhiều hơn trong việc lựa chọn nơi làm 
việc và lịch làm việc. Các nhà vật lý trong ngành công nghệ vũ trụ hoặc các chuyên 
gia máy tính cao cấp cũng có sức mạnh đòi hỏi sự chú ý của các tổ chức quan trọng 
và năng lực đạt được các vị trí uy tín và lương cao. Như đã đề cập, quyền lực cá nhân 
nằm ở chỗ họ giảm được sự phụ thuộc của mình vào người khác. Chúng ta càng sở 
hữu các đặc điểm hay năng lực có thể bán được cao bao nhiêu, sự độc lập và quyền 
lực của chúng ta càng cao bấy nhiêu. Tiếc rằng xã hội lại không tưởng thưởng cho 
lòng vị tha hoặc các ý định tốt. Vì có nhiều người tốt nghiệp các ngành khoa học xã 
hội phải cạnh tranh một số ít các vị trí làm việc nên để thành công trong nghề nghiệp, 
bạn phải vừa có kỹ năng tốt vừa phải gặp may mắn. 

1.1.2 Quyền lực tham chiếu (Referent power) 

Một số người có quyền lực với chúng ta bởi vì ta khâm phục họ và đồng nhất 
mình với những giá trị và khát vọng của họ. Vì thế một số người còn gọi đây là quyền 
lực nhân cách. Chúng ta muốn theo những người mà mình khâm phục để làm hài 
lòng họ vì chúng ta coi trọng và cảm thấy có sự đồng nhất cá nhân. Giáo hoàng và các 
lãnh đạo tôn giáo khác có quyền lực bởi vì những người theo họ đồng nhất mình với 
niềm tin của giáo hoàng và những người lãnh đạo đó. Họ cũng mong muốn những 
lời hứa mà giáo hoàng hay các lãnh đạo tôn giáo đã đưa ra đối với các tín đồ trung 
thành. Ở cấp độ trần tục hơn, quyền lực tham chiếu có ở những người nổi tiếng như 
Michael Jackson. Rõ ràng là anh ta được hàng triệu người mến mộ và vì vậy được 

nhiều công ty theo đuổi để xác nhận các sản phẩm. Khi chúng ta khâm phục người 
khác và muốn được giống như họ thì những cá nhân đó quyền lực tham chiếu. 

1.2. quyền lực cá nhân dựa trên cơ sở tổ chức 

Một nguồn quyền lực chủ yếu được xác định bởi vị thế hoặc vị trí mà cá nhân 
chiếm giữ trong tổ chức. Quyền lực chính thức này vốn có trong vị trí của người 
giám sát – dường như là quyền lực hợp pháp đối với nhân viên -  hoặc quyền lực  
được xuất phát từ năng lực thưởng và phạt/ép buộc của người quản lý đối cấp dưới. 

1.2.1 Quyền lực hợp pháp4 (Legitimate power)

Quyền lực hợp pháp là cơ sở ra quyết định trong phần lớn các tổ chức. Loại 
quyền lực này xuất phát từ vị trí của một người trong thang bậc tổ chức. Quyền lực 
hợp pháp được dựa trên cơ sở uy quyền đã được chấp nhận và năng lực điều khiển 
hành vi. Quyền lực hợp pháp của một người giám sát là uy quyền chính thức để 
phân bổ và kiểm soát các nguồn lực của tổ chức. Quyền lực hợp pháp được sự chấp 
nhận chung của những người cấp dưới. Các CEO hoặc hiệu trưởng/chủ tịch trường 
đại học - xuất phát từ vị trí cơ cấu của họ - có quyền chỉ đạo cấp dưới trong một loạt 
các hoạt động. Bất cứ quyền lực nào đối với những người cấp dưới cũng phụ thuộc 
vào sự chấp nhận của họ về uy quyền hợp pháp. 

1.2.2 Quyền lực tặng thưởng (Reward power)

Nói đến quyền lực tặng thưởng là nói đến năng lực của người lãnh đạo khen 
thưởng nhân viên bằng một loạt các phần thưởng có giá trị. Trong các tổ chức, phần 
thưởng có thể bao gồm tăng lương, thưởng hoặc thăng tiến. Nếu nhân viên cấp dưới 
đang trong một mối quan hệ trao đổi với người lãnh đạo hay giám sát thì phần lớn 
họ sẽ tuân theo hay thực hiện các mong muốn của lãnh đạo. Trong bầu không khí 
tổ chức tích cực, quyền lực tặng thưởng được sử dụng để thúc đẩy sự quan tâm của 
cấp dưới, tạo ra sự hài lòng với công việc. Khuyến khích cụ thể được nhân viên coi 
là phần thưởng là một chức năng của sự phụ thuộc. Một nhân viên có tay nghề là 
người có nhiều lựa chọn trong công việc nên có thể sẽ không hài lòng với công việc 
cố định – với tư cách là một phần thưởng cho thành tích của anh ta. Có thể anh ta 
muốn một sự công nhận về vị thế và các lợi ích như tăng lương hay được độc lập, tự 
chủ hơn trong công việc.    

1.2.3 Quyền lực cưỡng bức (Coercive power) 

Quyền lực cưỡng bức được dựa trên các mối đe dọa và nỗi sợ mà những người 
cấp dưới trải nghiệm khi không tuân thủ. Người lao động thường bị cưỡng ép phải 

4     Có người dùng là “quyền lực pháp lý”.
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làm nhiều giờ hơn vì sợ mất việc làm hoặc các hành động trừng phạt khác. Trong 
nhân dụng, nói đến quyền lực cưỡng bức là nói đến các đe dọa (thực tế hoặc bóng 
gió) cắt giảm các phúc lợi/lợi ích hoặc các đe dọa thay đổi trạng thái hiện tại. Ví dụ, 
một nhân viên đi làm muộn, người giám sát yêu cầu anh ta làm bù với đe dọa là sẽ 
trừ lương hoặc bị cho xuống làm công việc thấp kém hơn nếu không tuân thủ. Người 
giám sát có quyền lực cưỡng bức khi anh ta có thể đình chỉ, hạ cấp hoặc cho thôi việc 
ngay lập tức một người cấp dưới. Rất may là một số quốc gia đã có bộ luật lao động 
để chống lại các hình thức lạm dụng tồi tệ xuất phát từ việc sử dụng sự cưỡng bức.    

1.3. Lãnh đạo và quyền lực

Đến lúc này bạn có thể thấy một số trùng khớp giữa khái niệm lãnh đạo được 
bàn luận trong Chương 6 và khái niệm quyền lực. Thực tế là hai thuật ngữ đó đề cập 
đến các khía cạnh khác nhau của năng lực gây ảnh hưởng và trong cả hai trường 
hợp, điểm mấu chốt đối với cả lãnh đạo và quyền lực chính là sự phụ thuộc của những 
người cấp dưới. Người lãnh đạo phải dựa vào một hoặc một số cơ sở quyền lực để 
thúc đẩy cấp dưới đạt tới các mục tiêu của tổ chức. Tuy nhiên, quyền lực không phụ 
thuộc vào mục tiêu vì một cá nhân có thể thực hành quyền lực một cách tùy tiện. Một 
sự khác biệt quan trọng giữa quyền lực và lãnh đạo là ở chỗ quyền lực không đòi hỏi 
những người cấp dưới phải đồng ý với mục tiêu tổ chức vì quyền lực dựa trên sự phụ 
thuộc. Tất nhiên, nếu lãnh đạo tìm cách cưỡng ép nhân viên thì có thể gây ra một số 
nguy cơ về mặt tổ chức. Ngược lại, lãnh đạo đòi hỏi những người cấp dưới phải đồng 
ý về cơ bản với những mục tiêu của tổ chức đã trình bày rõ ràng bởi người lãnh đạo. 

Lãnh đạo là một khái niệm cấu trúc ở chỗ chiều hướng gây ảnh hưởng được 
thực hiện từ trên xuống. Ngược lại, quyền lực có thể được thể hiện từ cấp trên xuống 
cấp dưới hoặc từ dưới lên ban lãnh đạo khi công nhân hợp lực lại xử lý tình huống 
làm cho họ bất bình (như đình công). Tổ chức sẽ gặp rủi ro khi nó bỏ qua sự ảnh 
hưởng của quyền lực từ bên dưới lên vì theo thuyết công bằng, sự thực hành không 
công bằng sẽ dẫn tới các phản ứng chống đối. Quyền lực cũng có thể được thể hiện 
theo chiều ngang tới các đồng nghiệp bằng cách xây dựng các liên minh hay liên 
hiệp hoặc bằng cách ủng hộ sự thăng tiến hay theo đuổi các mục tiêu cá nhân. Như 
thế quyền lực là một khái niệm rộng hơn khái niệm lãnh đạo. Ví dụ cá nhân và nhóm 
đều có thể thực hành quyền lực. Nhóm có thể dùng sự thừa nhận hay ủng hộ của nó 
để củng cố chuẩn mực hay quy tắc ứng xử.   

1.4. quyền lực bên trong tổ chức

Những bàn luận trên đây về cơ sở quyền lực đã khái quát các nguồn gốc năng 
lực cá nhân có thể tác động tới người khác. Yukl (1989) đưa ra 3 xuất phát điểm của 

quyền lực chính trị trong các tổ chức. Theo Yukl, người ta tham gia vào hành động 
chính trị để đạt được quyền lực hoặc để bảo vệ quyền lực mà họ đã sở hữu. Quyền 
lực chính trị là kết quả của 3 quá trình nhóm chủ yếu dưới đây.

1.4.1 Hình thành liên minh

Trong các liên minh hay liên kết người ta đạt được quyền lực chính trị bằng 
cách đi đến sự nhất trí với những người khác để hỗ trợ lẫn nhau. Đối với nhiều người 
lao động, sự ổn định về công việc là một mục tiêu chủ yếu, trong khi đối với người 
quản lý thì chất lượng sản xuất lại có tầm quan trọng hàng đầu. Người lao động và 
ban quản lý hay lãnh đạo có thể hình thành một liên minh (hay liên hiệp) để đạt 
được một hoặc cả hai mục tiêu. Trong quốc hội Mỹ hay nghị viện châu Âu, sự hình 
thành liên minh diễn ra thường xuyên khi bên này hay bên kia tìm kiếm đủ số phiếu 
để thông qua một đạo luật nào đó. 

Điều quan trọng cần phải nhớ là bên trong một tổ chức, số lượng những người 
ủng hộ liên minh có ý nghĩa quan trọng. Các liên minh được thành lập để đưa ra và 
thực hiện các quyết định. Việc thực hiện hiệu quả và thành công của một liên minh 
sẽ cao hơn nếu có số lượng người ủng hộ lớn hơn. Vì vậy liên minh cần phải có một 
khuôn khổ rộng và bao gồm nhiều lợi ích tương hợp để có sức mạnh cần thiết tạo ra 
sự thay đổi. 

Bản chất của công việc cũng ảnh hưởng tới sự thành lập liên minh. Các công 
đoàn được thành lập với tư cách là tổ chức bảo vệ công nhân và cân bằng quyền lực 
trong công ty. Vì vậy công việc của người lao động càng mang tính chất cố định, lặp 
đi lặp lại hàng ngày bao nhiêu thì họ càng có ít sự linh hoạt và sức mạnh bấy nhiêu. 
Càng ít có sức mạnh bao nhiêu họ càng dễ tham gia vào các liên minh bấy nhiêu. 
Các tổ chức của công nhân được thành lập để họ cố gắng tăng ảnh hưởng của mình 
đối với các kết quả (làm việc, phân chia lợi ích…) ở nơi làm việc. Nếu công việc mà 
nhiều người có thể làm được thì nó cũng tạo sự lựa chọn và quyền lực hạn chế cho 
cá nhân người lao động. Tuy nhiên, thông qua công đoàn, người công nhân trong 
lịch sử đã có thể gây ảnh hưởng để đạt được sự ổn định hơn về công việc và một 
mức lương tử tế hơn. Các nước Tây Âu như Hà Lan, Đức, Anh có truyền thống phát 
triển và sử dụng quyền lực của công đoàn (vì lợi ích của công nhân) mạnh mẽ hơn 
so với Mỹ. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, kể cả về mặt thể chế, nhưng ở các nước 
đang phát triển như Việt Nam, công đoàn cũng đang nỗ lực để có sức mạnh lớn hơn 
nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động tốt hơn. Cá nhân người 
công nhân làm công việc đơn giản, lặp đi lặp lại thường ít có quyền lực, nhưng khi 
vào công đoàn, họ có thể tham gia các hành động tạo ra các kết quả tích cực cho cả 
công nhân và công ty. Các kết quả tích cực của liên minh công nhân - công ty đối với 
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ban quản lý là mức độ hài lòng với công việc cao hơn và sự cam kết gắn bó với công 
ty chặt chẽ hơn – điều mà các hợp đồng lao động công bằng thường khuyến khích 
(Pfeffer, 1981). 

1.4.2 Kết nạp “phe” đối lập

Kết nạp là một cách thức duy trì quyền lực bằng cách đưa “phe” đối lập hay 
những người phản đối đến bàn thương lượng. Lời mời này có liên quan đến việc đề 
nghị chia sẻ quyền lực bằng cách cho phép họ tham gia vào kết quả ra quyết định. 
Khi có xung đột giữa các nhóm đa số và thiểu số thì phương pháp kết nạp là đề nghị 
đại diện nhóm thiểu số tham gia vào việc quyết định xem các nguồn lực của quốc 
gia (hay tổ chức) cần phải được sử dụng ở khu vực thiểu số ra sao. Trong kết nạp 
công nhân (“phe” phản đối một thay đổi nào đó của công ty, ví dụ như cổ phần hóa), 
người ta có thể đề nghị đại diện của người lao động tham gia vào ban đổi mới doanh 
nghiệp, tham gia vào việc xác định mục tiêu tổ chức, bỏ phiếu quyết định phân bổ 
các nguồn lực…

1.4.3 Kiểm soát việc ra quyết định

Kiểm soát việc ra quyết định là vấn đề mấu chốt trong duy trì quyền lực chính 
trị. Kiểm soát việc ra quyết định có thể được thực hiện bằng cách tham vào các ủy 
ban/ban quan trọng để kiểm soát việc phân bổ nguồn lực và tham gia vào ban ra 
quyết định về ngân sách/tài chính. Ảnh hưởng của các cơ quan đại diện như nghị 
viện châu Âu và quốc hội Mỹ thường phụ thuộc vào thâm niên phục vụ ở các tiểu 
ban có ảnh hưởng. Trong quốc hội Mỹ, hệ thống thâm niên đóng vai trò nhất định: 
thành viên nào phục vụ trong một tiểu ban nào đó của quốc hội càng lâu, vị trí quyền 
lực của ông ta càng lớn. Không thể thay thế sự kiểm soát việc ra quyết định trực tiếp 
trong thực hành quyền lực chính trị trong tổ chức. 

1.5. Sử dụng quyền lực: lợi ích và hiệu quả về mặt tổ chức 

Sử dụng quyền lực cưỡng bức có thể tạo ra các hệ quả tiêu cực và sự không 
hài lòng, giảm cam kết với tổ chức (Carson, Carson, Roe, 1993). Các nghiên cứu đã 
chứng minh rằng quyền lực dựa trên cơ sở cá nhân có hiệu quả nhất trong việc tạo 
ra các kết quả mong muốn. Ví dụ, quyền lực chuyên gia hay tham chiếu có liên quan 
đến sự hài lòng với công việc, hiệu quả làm việc tốt hơn và sự gắn bó cao hơn với tổ 
chức. Ngược lại, quyền lực khen thưởng hay hợp pháp dường như không có tương 
quan với kết quả tích cực của người lao động hoặc sự cam kết với tổ chức. 

Chẳng có người lao động nào thích bị người quản lý điều khiển, sai khiến bằng 
cách đe dọa nếu không chấp hành. Ngược lại, phần lớn người lao động đều tôn trọng 

những ai được thừa nhận là chuyên gia và sẽ lắng nghe chỉ dẫn của người này một 
cách cẩn thận. Tương tự, nhờ năng lực tạo nên các mối quan hệ tương hợp, người 
lãnh đạo tham chiếu cũng có ảnh hưởng đối với thái độ và hiệu quả làm việc của 
người lao động. Thiếu công bằng hay hợp lý về quyền lực – thể hiện qua các dấu 
hiệu cưỡng ép – sẽ tạo ra các hệ quả tiêu cực về mặt dài hạn đối với tổ chức. 

1.6. quyền lực dựa trên sự phụ thuộc vào các mục tiêu có giá trị

Quyền lực được tăng lên khi cá nhân hay tổ chức kiểm soát được các nguồn lực 
có giá trị mà người khác phải phụ thuộc vào đó và vì các nguồn lực đó mà họ phải 
từ bỏ một số độc lập cá nhân. Những người có độc quyền đối với các nguồn lực cũng 
thường là người có tất cả quyền lực. Rất nên ghi nhớ lời cảnh báo của Lord Acton – 
nhà sử học, nhà văn và nhà chính trị Anh, thế kỷ 19 -  “Power corrupts and absolute 
power corrupts absolutely” (xin tạm dịch là “Quyền lực thường làm hư con người và 
quyền lực tuyệt đối làm hư hỏng tuyệt đối”). Bằng cách duy trì việc làm cho những 
người nghèo, nhiều công ty đã có quyền lực thao túng và điều khiển họ. Giữa quyền 
lực, sự kiểm soát các nguồn lực có giá trị và sự phụ thuộc của những người muốn 
tiếp cận các nguồn lực đó có một mối tương quan rõ ràng. Muốn trao quyền cho công 
nhân thì phải làm giảm sự phụ thuộc của họ thông qua các hợp đồng lao động với 
người sử dụng lao động. Quyền lực cưỡng bức của chủ lao động sẽ bị kiềm chế khi 
người lao động thành lập công đoàn và tăng sức mạnh của họ thông qua sự mặc cả 
tập thể (ví dụ ký thỏa ước lao động tập thể với chủ lao động) hoặc đình công (Lê Văn 
Hảo, 2011). Khi nền kinh tế ốm yếu, hàng triệu người lao động cần và muốn có việc 
làm để tồn tại sẽ có thể phải thỏa hiệp quyền lực tập thể đó. Sự độc lập và quyền lực 
của người lao động sẽ tăng ở những thời điểm kinh tế phát triển tốt khi khan hiếm 
lao động hoặc khó tìm lao động thay thế (Mintzberg, 1983). 

Ngày nay chúng ta phụ thuộc vào Internet và sự truy cập vào xa lộ thông tin 
mà nó cung cấp. Khi các tổ chức và chính phủ kiểm soát được sự truy cập thì họ có 
thể thực thi một quyền lực đáng kể đối với người sử dụng. Nhưng nếu các thành 
viên được truy cập không hạn chế thì xã hội hay các tổ chức sẽ có ít quyền lực hơn. 
Hãng Microsoft – thông qua sự độc quyền của các chương trình Window – đã có một 
quyền lực đáng kể trong những năm trước đây cho đến khi bị đưa ra tòa vì bị buộc 
tội độc quyền. Luật pháp làm như vậy để các nhà cạnh tranh khác có một sân chơi 
bình đẳng hơn. Mặc dù vẫn còn sức mạnh thông qua các chương trình Internet mới 
nhưng hiện nay các nhà cung cấp khác đã làm cho Microsoft ít có quyền lực hơn so 
với trước đây. 

Lý do tại sao quyền lực chuyên gia lại là một lực lượng trong tổ chức là bởi vì 
các chuyên gia thường cung cấp những kiến thức và kỹ năng có tính chất khan hiếm 
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trên thị trường. Một chuyên gia trong tổ chức có quyền lực đáng kể đối với những 
người quản lý. Người làm trong những nghề đang có nhu cầu cao nhưng việc cung 
cấp thợ lành nghề lại hạn chế cũng có sự lựa chọn và quyền lực đáng kể trong mối 
quan hệ với tổ chức/công ty. Ngược lại, với những nghề nhu cầu còn thấp nhưng lại 
có quá nhiều người được đào tạo thì kết quả là cơ hội việc làm sẽ thấp và cạnh tranh 
việc làm sẽ cao. Khi người sử dụng lao động có nhiều ứng viên tiềm năng thì những 
người đang tìm việc làm sẽ có ít quyền lực hơn và đôi khi không có sự lựa chọn. Nếu 
tiền lương và các phúc lợi khác không đáp ứng được một số tiêu chuẩn chủ quan tối 
thiểu thì người lao động sẽ đi tìm sự công bằng và hợp lý bằng cách thôi việc, giảm 
hiệu quả làm việc hoặc đi đào tạo lại để làm việc trong lĩnh vực khác. 

1.7. các chiến thuật quyền lực tổ chức

Các thành viên của một tổ chức có nhiều sự lựa chọn trong sử dụng quyền lực. 
Các chiến thuật quyền lực dưới đây có liên quan đến những cơ sở quyền lực đã bàn 
luận ở phần đầu chương này. Tính hợp pháp sẽ được sử dụng khi một cá nhân làm 
rõ vị thế, thẩm quyền của mình và đưa ra các quyết định của anh ta – phù hợp với 
chính sách và cơ cấu của tổ chức – vì thế được dựa trên quyền lực hợp pháp. Lời 
kêu gọi mang tính chất cuốn hút có liên quan đến quyền lực tham chiếu và sẽ thành 
công hơn nếu được đưa ra bởi các cá nhân có sức hấp dẫn và tương hợp. Các lời kêu 
gọi khẩn khoản mang tính cuốn hút cá nhân này được dựa trên tình bạn và/hoặc sự 
trung thành vì những hành động hấp dẫn mà anh ta đã làm trước đây. Những người 
thuyết phục sử dụng chiến thuật quyền lực trao đổi: khi sự khen thưởng từ cấp trên 
mà một nhân viên mong muốn được trao đổi với sự ủng hộ của anh ta dành cho cấp 
trên. Lấy lòng là một chiến thuật quyền lực có sử dụng sự điều khiển bằng cách tìm 
kiếm sự ủng hộ thông qua khen ngợi hoặc tâng bốc, xu nịnh. Quyền lực cưỡng bức 
cũng có thể được dùng như một chiến thuật quyền lực. Ví dụ người giữ quyền lực 
có thể tạo sức ép bằng cách yêu cầu phải tuân phục và đe dọa trừng phạt nếu không 
làm theo yêu cầu. Như đã đề cập, các thành viên của một tổ chức có thể chống lại 
chiến thuật này bằng cách thành lập các liên minh và tìm kiếm sự hỗ trợ của các đồng 
nghiệp khác. 

Cuối cùng, sự thuyết phục có lý lẽ cũng có thể là một chiến thuật có sức mạnh 
trong thuyết phục. Các lý lẽ và thực tế hợp lôgic có thể thuyết phục được những 
người nghe chín chắn, đặc biệt khi họ tin rằng lời đề nghị là hợp lý. Tương tự, tư 
vấn cũng có hiệu quả trong việc thúc đẩy những người khác tham gia và chịu trách 
nhiệm về các quyết định và thực hiện quyết định. Đề nghị có lý lẽ, tư vấn và những 
lời khẩn khoản dựa trên nỗ lực lôi cuốn là các chiến thuật quyền lực thành công nhất; 
còn dùng áp lực để ép phải tuân theo là chiến thuật kém hiệu quả nhất (Yukl, 2002). 

Có thể sử dụng các chiến thuật quyền lực vừa đề cập trên đây theo các cách thức kết 
hợp khác nhau. Ví dụ kết hợp giữa thu hút cảm tình (lấy lòng) với tính hợp pháp có 
thể thuyết phục được những nhân viên đang còn lưỡng lự để hạn chế sử dụng yêu 
cầu trực tiếp hay quyền lực cưỡng bức. 

Ảnh hưởng lãnh đạo được thể hiện từ trên xuống, nhưng quyền lực có thể 
được thể hiện từ dưới lên thông qua các liên minh như tổ chức công đoàn hoặc từ 
trên xuống thông qua việc sử dụng quyền lực hợp pháp và cưỡng bức. Các nghiên 
cứu đã chứng minh rằng dường như chỉ có các đề nghị khẩn khoản hợp lý lẽ mới có 
hiệu quả theo cả hai hướng (từ dưới lên hoặc từ trên xuống) cũng như có tính thuyết 
phục theo chiều ngang (với đồng nghiệp). Các đề nghị khẩn khoản có sức lôi cuốn 
cũng tác động tới nhân viên cấp dưới, thúc đẩy họ thực hiện công việc hiệu quả hơn. 
Còn đối với đồng nghiệp và những người cùng lứa tuổi, thì các đề nghị khẩn khoản 
mang tính chất cá nhân lại có hiệu quả nhất. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng không 
phải chỉ là chiến thuật quyền lực mà còn có nhiều yếu tố khác như kỹ năng nói của 
người thuyết phục và các yếu tố văn hóa cũng đóng vai trò nhất định. Kết quả các 
nghiên cứu cũng ủng hộ quan điểm cho rằng các chiến thuật “mềm” bao gồm ảnh 
hưởng cá nhân, tư vấn, đưa đối tượng thuyết phục tham gia vào quá trình ra quyết 
định, thuyết phục có lý lẽ… là các chiến thuật có sức mạnh nhất trong thuyết phục. 
Dùng chiến thuật cưỡng bức hoặc ép buộc dễ dẫn đến sự oán giận. Chiến thuật 
quyền lực dễ được chấp nhận nếu nó được coi là hợp pháp, được thực thi bởi một 
người có vị thế và quyền lực được mọi người chấp nhận và nếu lời yêu cầu nằm 
trong khuôn khổ nhu cầu, niềm tin và hệ giá trị của nhân viên (Yukl, 2002).

1.8. bất bình đẳng về quyền lực và sự lạm dụng người lao động

Lưu ý rằng các chiến thuật quyền lực thường hay được những người giám sát 
hay quản lý nhũng nhiễu sử dụng để ngược đãi người lao động, để ép buộc họ thực 
hiện những công việc quá đáng, tạo ra sự bất an và phụ thuộc. Lạm dụng quyền lực 
là vô đạo đức cũng như không có hiệu quả về mặt dài hạn. Lạm dụng người lao động 
thường được bao biện bởi văn hóa tổ chức cũng như bởi các cá nhân ham muốn 
quyền lực. Người ta nói rằng những người ham “leo trèo” trên thang quyền lực của 
tổ chức cũng chính là những người ít đáng tin cậy nhất để trao cho quyền lực cưỡng 
bức. Một số người lãnh đạo công ty/tổ chức tin rằng chỉ có dùng áp lực và cưỡng bức 
mới tạo ra kết quả tích cực vì họ cho rằng công nhân có bản tính lười nhác và có xu 
hướng chỉ làm ở mức tối thiểu để không bị mất việc làm mà thôi. Không có kết quả 
nghiên cứu nào ủng hộ quan điểm này bởi vì chất lượng thực hiện công việc phụ 
thuộc vào nhiều biến số phức tạp. Cũng có một số người quản lý và lãnh đạo có tính 
tàn bạo. Họ thích ra lệnh cho người khác một cách tùy tiện và cảm thấy thích thú khi 
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sử dụng quyền lực cưỡng bức. Những kẻ tìm kiếm quyền lực có thể che giấu ý đồ 
của họ đằng sau những chiến thuật lấy lòng và phải mất khá lâu chúng ta mới biết 
được bản chất thực sự của họ. 

Cũng có một số người giám sát hay quản lý có phong cách khắc nghiệt, cố chấp 
và đạt được cách mà họ muốn thông qua việc hạ thấp, coi thường cấp dưới. Những 
người tìm kiếm quyền lực khác dùng cách điều khiển hay thao túng cấp dưới  bằng 
cách đưa ra các hứa hẹn phi thực tế hoặc nếu không thì đe dọa. Sự bất bình đẳng 
về quyền lực làm cho cấp dưới khó phản ứng hiệu quả đối với những người giám 
sát hay quản lý có tính lạm dụng. Phương cách tốt nhất có lẽ là công đoàn hay các 
tổ chức khác bảo vệ những người lao động. Một số người lao động có thể làm giảm 
sự bất bình đẳng về quyền lực bằng cách nâng cao trình độ kỹ năng và vì vậy họ có 
nhiều lựa chọn việc làm hơn. Cuối cùng, ở nhiều nước đã có bộ luật phòng ngừa sự 
lạm dụng quyền lực trong nhiều lĩnh vực (ngành nghề, giới tính, sắc tộc). 

2. HànH Vi cHínH trỊ bên trong cÁc tổ cHức

Thực tế của cuộc sống là hành vi chính trị tồn tại trong tất cả các kiểu loại tổ 
chức. Hành vi chính trị trong một tổ chức là điều không tránh khỏi khi tổ chức bao 
gồm những cá nhân có quan điểm, giá trị và mục tiêu khác nhau. Các thành viên 
của tổ chức cũng trải qua các xung đột về phân bổ nguồn lực vì chúng ta đang sống 
trong một thế giới khan hiếm hoặc hạn chế các nguồn lực. Ngoài ra trong cuộc sống 
của các tổ chức cũng thường có những bất đồng về việc ai nên là người có quyền 
lực lãnh đạo, bất đồng về việc bù đắp công lao động và nhiều vấn đề đa dạng khác 
(Pfeffer, 1981). Các yếu tố này kết hợp với nhau, khuyến khích sự hình thành các liên 
minh, liên kết và sử dụng các chiến thuật quyền lực. Thế giới thiếu hụt các nguồn 
lực đã biến các khác biệt tiềm năng về lợi ích trở thành những xung đột thực sự. Khi 
các khác biệt được thể hiện qua hệ giá trị hay hệ tư tưởng thì sẽ ngày càng khó giải 
quyết vấn đề thông qua thương lượng. Nhiều thành viên khác nhau trong tổ chức 
không thể thỏa mãn tham vọng hay đạt được mục tiêu của mình và cuộc cạnh tranh 
vì những nguồn lực khan hiếm sẽ chắc chắn dẫn đến xung đột. 

Chúng ta cũng biết rằng những người quản lý có các lợi ích - ý thức hoặc vô 
thức – cá nhân trong kết quả phân bổ nguồn lực. Trong hành vi chính trị của tổ chức 
thường có các chương trình nghị sự bị che khuất. Chính các chương trình nghị sự 
này quyết định chính sách phân bổ nguồn lực và nếu hoạt động của tổ chức mà thiếu 
minh bạch thì thế nào cũng trở thành mảnh đất màu mỡ cho các hành vi chính trị. 
Lãnh đạo thường sử dụng các giá trị chủ quan để đánh giá những đề nghị hoặc ý đồ 
khác nhau. Vì không có giải pháp thẳng thắn, minh bạch nên các quyết định thường 
phụ thuộc vào các giá trị, ưu tiên chủ quan của lãnh đạo. Khi thực tế không minh 

bạch thì hành vi chính trị sẽ choán hết những chỗ trống và lái tổ chức đi theo hướng 
mà người lãnh đạo mong muốn. 

2.1. quyền lực chính trị trong tổ chức

Hành động chính trị được sử dụng để đạt được quyền lực và thay đổi kết quả 
có lợi cho cá nhân hoặc kết quả mà tổ chức mong muốn (Yukl, 1989). Một cá nhân có 
thể sử dụng nhiều cách để đạt được và duy trì quyền lực. Một trong số các phương 
pháp - như đã bàn luận trên đây – là thành lập các liên minh với những người cùng 
chí hướng. Thành viên của các liên minh ở bên trong tổ chức đồng ý ủng hộ lẫn nhau 
để đạt được mục tiêu của họ vì lợi ích chung. Một cá nhân có thể đồng ý ủng hộ cho 
việc thăng tiến về nghề nghiệp của một đồng sự; đổi lại, anh ta sẽ được người kia 
hỗ trợ về một dự án. Các liên minh tồn tại trong chính trị ở mọi thời đại. Trong cuộc 
chiến tranh Việt Nam, các nhóm chính trị và tôn giáo ở châu Âu và Mỹ– với các quan 
điểm rất khác nhau – đã đến với nhau vì một mục tiêu chung là đạt được hòa bình và 
thay đổi chính sách của chính phủ Mỹ. Các liên minh chính trị được dựa trên nguyên 
tắc trao đổi, trong đó hai bên đồng ý ủng hộ lẫn nhau để đổi lại bằng sự ảnh hưởng 
hay hỗ trợ. 

Nếu ban lãnh đạo công ty đang đối mặt với sự phản đối liên tục từ phía công 
nhân về một vài vấn đề tổ chức nào đó, họ có thể mời lãnh đạo công đoàn tham gia 
vào quá trình ra quyết định và tham gia vào ban quản trị của tổ chức. Động cơ sâu 
xa của việc kết nạp này là hy vọng bên phản đối (công nhân) sẽ nhận thức rằng công 
ty và công nhân cùng có một số phận chung và vì vậy họ sẽ hành động vì lợi ích của 
công ty. Đa số các tổ chức đều có cấu trúc không chỉ theo thang bậc trên - dưới mà 
còn có cả cấu trúc tạo cơ hội ảnh hưởng theo chiều ngang. Để đóng góp cho công việc 
và kết quả hoạt động của tổ chức, thành viên của tổ chức đó phải sẵn sàng tham gia 
vào một số hành động mang tính chất chính trị. 

2.2. Hành động chính trị vì mục đích cá nhân và nhóm

Có thể sử dụng hành động chính trị như vừa bàn luận trên đây vì mục đích tốt 
đẹp trong một tổ chức. Để hoàn thành được bất cứ điều gì trong bối cảnh của tổ chức 
cũng cần phải sử dụng một số hình thức quyền lực. Một cá nhân muốn cải thiện hoạt 
động của tổ chức bắt buộc phải có sự hợp tác của người khác và vì thế phải có kiến 
thức về các cơ sở quyền lực tổ chức. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng chính trị 
trong tổ chức là nhằm phục vụ cho mục đích cá nhân của bản thân họ. Những người 
tham gia vào các hành vi như vậy được coi là đặt lợi ích của bản thân cao hơn lợi ích 
của tổ chức và đôi khi còn gây hại cho lợi ích chung. Có nhiều giám đốc điều hành đã 
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phải chịu ảnh tù tội vì lợi ích cá nhân ích kỷ mà làm hại đến lợi ích của công ty hay 
tổ chức. Một số lãnh đạo công ty hay tổng công ty đã đạt được quyền lực chính trị 
trong tổ chức và sau đó sử dụng nó để làm giàu cá nhân và nâng cao vị thế của mình. 

Trong thực tế, chính trị tổ chức phục vụ cá nhân là một nhận thức gây tổn hại 
rất lớn cho tinh thần làm việc của công ty và công nhân. Khi phúc lợi được xem là 
kết quả của sự biệt đãi hoặc là trả công cho những ưu ái về mặt chính trị hơn là dựa 
trên những công lao xứng đáng thì hệ quả (đối với công ty và công nhân) sẽ rất tiêu 
cực (Kacmar & Carlson, 1997). Một số tác giả đã phát hiện ra rằng các hành động 
chính trị nhằm mục đích phục vụ cá nhân trong tổ chức có thể dẫn tới stress trong 
công việc, mức độ gắn bó với tổ chức thấp hơn và mức độ hài lòng với công việc 
thấp hơn. Những ai đã từng làm việc trong môi trường mà người lãnh đạo thực hiện 
hành vi chính trị chỉ vì mục đích cá nhân thì đều biết rằng trải nghiệm đó rất căng 
thẳng. Nhận thức về sự tồn tại hành vi chính trị vì mục đích cá nhân trong tổ chức có 
tương quan với căng thẳng về mặt thể chất và tâm lý (Hochwarter, Kacmar, Perrewe, 
& Johnson, 2003). Giống như tất cả mọi điều trong cuộc sống, có thể sử dụng hành 
vi chính trị vì mục đích tốt đẹp cho tập thể cũng như vì mục đích ích kỷ của cá nhân, 
bỏ qua lợi ích của công nhân và công ty/tổ chức. 

Hành động chính trị vì mục đích cá nhân tạo nên sự đau khổ cho nhân viên bởi 
vì bản chất tùy tiện và ích kỷ trong hành vi của người lãnh đạo và hệ quả của nó đối 
với người lao động. Nhân viên mất cảm giác tự chủ hay kiểm soát quá trình làm việc 
vì bị quản lý tùy tiện. Mất kiểm soát có liên quan đến tỷ lệ trốn việc, mong muốn bỏ 
việc, cảm giác lo âu và nhiều triệu chứng sức khỏe tiêu cực. Ngược lại, khi người lao 
động cảm thấy mức độ kiểm soát kết quả làm việc của mình cao hơn thì họ thường 
hài lòng hơn, hiệu quả làm việc cao hơn và gắn bó hơn với tổ chức (Spector, 1986).

2.3. Hành vi chính trị và cách nhìn nhận từ người quản lý

Hành vi chính trị vì mục đích cá nhân có thể gây nhiễu loạn cho những người 
có ít quyền lực, nhưng lại được nhìn nhận khác nhau, phụ thuộc vào người quản lý. 
Một cách đổ lỗi cho đồng nghiệp về sự khiếm khuyết của họ là lấy lòng cấp trên bằng 
cách “báo cáo tình hình”. Tuy nhiên, người quản lý có thể nhìn nhận hành vi này 
một cách tích cực hơn, xem đó là hành vi “có trách nhiệm” “thông tin cho lãnh đạo”. 
Người lao động lại coi những đồng nghiệp tìm cách lấy lòng cấp trên như vậy là “bợ 
đỡ”, trong khi người quản lý lại coi đó là sự phát triển “quan hệ làm việc”. Những 
người bị quy gán tiêu cực như “xun xoe” “nịnh hót” lại có thể được người quản lý 
coi là thể hiện sự trung thành và “hợp cạ”. Cá nhân đó có thể bị quy kết là “đổ trách 
nhiệm cho người khác” hoặc có khi là “gây mất đoàn kết nội bộ”, nhưng hành vi đó 
cũng có thể được xem là “sự thay đổi và đổi mới”. 

Thành viên của một tổ chức có thể bị “buộc tội” chia rẽ nếu họ hình thành các 
“liên minh”, trong khi những người tham gia liên minh lại cảm thấy là họ đang “làm 
việc theo nhóm”. Khi một nhân viên báo cáo cấp trên về lỗi của các đồng nghiệp của 
mình, anh ta được lãnh đạo gọi là “người thổi còi”, là người tìm cách “nâng cao hiệu 
suất” lao động. “Kẻ chủ mưu” là những người “lập kế hoạch trước”. Người quản lý 
coi những nhân viên có thành tích làm việc rất tốt là “có năng lực và kỹ năng” hay 
“để tâm đến nghề nghiệp”. Còn những đồng nghiệp ghen tức có thể gọi người đó 
là “tham vọng”. Một người “khôn vặt”, “láu cá” được coi là người “thực tế”; các cá 
nhân “kiêu căng” thể hiện “hành vi tự tin”; một người “cầu toàn” hấp dẫn lãnh đạo 
vì họ “chú ý tới từng chi tiết” của công việc (Krell, Mendelhall & Sendry, 1987). Như 
vậy, sự đánh giá hành vi chính trị tùy thuộc vào việc nó được nhìn nhận như thế nào 
từ phía các thành viên trong tổ chức và từ phía những người lãnh đạo.  

2.4. điều khiển ấn tượng 

Mong muốn thành công trong tổ chức đòi hỏi những người đang muốn vươn 
lên phải điều khiển được ấn tượng của họ đối với đồng nghiệp và những người có 
thế lực khác. Vì thế, hành vi chính trị trong tổ chức có liên quan đến việc “xoay sở” 
ra sao để tạo được hình ảnh gây ấn tượng cho người khác, ngay cả khi điều đó không 
thể hiện con người thực chất của họ. Ở chính trường Mỹ, các nhà chính trị luôn phải 
tỏ ra trẻ trung, mạnh mẽ, đầy sinh lực. Ngay cả với Tổng thống Roosevelt – người 
bị bệnh bại liệt và không thể đứng dậy nếu không có sự trợ giúp của người khác thì 
các trợ lý của ông vẫn xoay sở để tạo một hình ảnh mạnh mẽ, tràn đầy sức sống đối 
với các cử tri. Tương tự, Kennedy cũng bị chứng đau lưng mãn tính, nhưng hình ảnh 
của ông trước công chúng thường thể hiện sức mạnh trẻ trung bao gồm cả các hoạt 
động chơi cùng con cái hoặc đi thuyền buồm (Dalleck, 2002). 

2.4.1 Để được chấp nhận trong phỏng vấn và việc làm

Chúng ta đều quan tâm đến việc làm sao để người khác nhìn nhận ta một cách 
tích cực. Trong xã hội tiêu dùng đầy lãng phí của chúng ta, đàn ông và phụ nữ tiêu 
tốn không biết bao nhiêu tiền chỉ để trông sao cho hấp dẫn người khác. Khi đi phỏng 
vấn để xin việc hoặc thăng tiến có lẽ bạn sẽ ăn mặc thế nào để cố gây ấn tượng đầu 
tiên tốt đẹp. Lần trình diễn ban đầu này có thể tạo ra sự khác biệt giữa được nhận và 
không được nhận. Có lẽ việc điều khiển ấn tượng sẽ góp phần khá lớn cho những 
đánh giá thuận lợi và kết quả của nó là mức lương cao hơn và thăng tiến nhanh hơn. 
Điều khiển ấn tượng là phương tiện mà chúng ta dùng để kiểm soát tri giác của 
người khác bằng cách chuyển tải - thông qua ăn mặc và hành vi - kiểu loại người mà 
ta muốn người khác thấy ở chúng ta, ngay cả khi đó chỉ là ấn tượng sai lệch. Khái 
niệm điều khiển ấn tượng ngày càng được chú ý trong nghiên cứu hành vi trong tổ 
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chức những năm gần đây (Zivnuska, Kacmar, Witt, Carlson, & Bratton, 2004; Tsai, 
Chen & Chiu, 2005).

Các nghiên cứu đã cho thấy rằng phần lớn các ứng viên xin việc đều sử dụng 
điều khiển ấn tượng để cố gắng được chấp nhận. Kỹ thuật này có hiệu quả vì người sử 
dụng nó thường dễ được tuyển dụng hơn. Khi xem xét chứng nhận thực tế của người 
xin việc thì thấy rõ chính kỹ thuật quản lý ấn tượng đã tạo ra sự khác biệt. Trong nhiều 
nghiên cứu, tay nghề thực tế lại là yếu tố thứ hai, còn việc điều khiển ấn tượng mới là 
yếu tố thứ nhất (Gilmore & Ferris, 1989; McFarland, Ryan, & Kriska, 2003). 

Trong phỏng vấn xin việc, người ứng viên có thể điều khiển ấn tượng bằng cách 
tự đề cao – nhấn mạnh kỹ năng và thành tích của mình. Ngược lại, ứng viên (người 
được phỏng vấn) cũng có thể cố làm vừa lòng hay dành ưu ái của người phỏng vấn 
bằng cách sử dụng lời khen, ca tụng hay định vị những lĩnh vực hai bên cùng đồng 
ý. Phần lớn các ứng viên đều sử dụng kỹ thuật tự đề cao mặc dù kỹ thuật dành ưu 
ái hay làm vừa lòng cũng có hiệu quả. Điều khiển ấn tượng có hiệu quả lâu dài, sau 
khi phỏng vấn xin việc thành công. Tuy nhiên, tự đề cao có thể phản tác dụng trong 
qua trình sau phỏng vấn; còn kỹ thuật làm vừa lòng sẽ tạo ra các đánh giá cao hơn 
về công việc của người ứng viên mới được nhận làm việc (Higgins, Judge, & Ferris, 
2003). Biến số cơ bản trong kỹ thuật làm vừa lòng (dành ưu ái) là mối quan hệ ưa thích 
bởi vì trong trong thực tế chúng ta thấy khó mà không bằng lòng với những người mà 
ta tin là có cảm tình với chúng ta. Như vậy, việc làm vừa lòng hay dành ưu ái có thể 
biến thành sự thiên vị với người thân, quen khi sự ưa thích lẫn nhau làm ảnh hưởng 
đến các quyết định quản lý như tăng lương hay cất nhắc. Dù thích hay không thích 
thì điều khiển ấn tượng có lẽ vẫn là một thực tế tồn tại trong đại đa số các tổ chức. 

2.4.2 Sự khác biệt cá nhân trong điều khiển ấn tượng

Không phải mọi người đều, có nhu cầu như nhau về việc điều khiển ấn tượng 
của mình với người khác. Những người có nhu cầu giám sát bản thân cao thường 
có xu hướng nhạy cảm hơn với môi trường xã hội của họ và có mong muốn thể hiện 
các hành vi được chấp nhận và a dua lớn hơn. Hệ quả là người giám sát bản thân cao 
thường xuyên cố gắng ứng xử phù hợp bằng cách đánh giá hành vi của mình dựa 
trên các ám hiệu hay ám chỉ xã hội mà họ thu nhận được từ người khác trong các tình 
huống xã hội. Người giám sát bản thân cao biết khi nào thì dành được sự ưu ái của 
sếp đối với mình và khi nào thì sự lấy lòng đó có thể bị coi là thiếu thành thật. Khi 
thực hành trong một thời gian dài, người giám sát bản thân cao sẽ tin vào sự điều 
khiển ấn tượng của họ. 

Lấy lòng hay giành sự ưu ái là một kỹ thuật chủ yếu được sử dụng để điều 
khiển ấn tượng. Một cá nhân dùng lời nói và hành động tâng bốc để khuyến khích 

người khác ưa thích anh ta. Khi kỹ thuật lấy lòng được sử dụng đối với người có 
quyền lực cao hơn thì anh này có thể cảm thấy hàm ơn và đáp lại tình cảm đó bằng 
cách ưu ái phân cho công việc thuận lợi hơn hay cất nhắc sớm hơn (Vonk, 2002). Đó 
là một kỹ thuật có hiệu quả vì tất cả chúng ta đều muốn được người khác ưa thích và 
muốn được quảng cáo hay nổi tiếng. Tuy nhiên, một số người lại đi quá xa khi thiếu 
thành thật. Nếu đối tượng lấy lòng ý thức được rằng những cố gắng gây ảnh hưởng 
đó chỉ là sự lấy lòng và tâng bốc thiếu thành thật thì sẽ gây phản tác dụng (Kauffman 
& Steiner, 1968).

Hành vi của một số thành viên trong tổ chức có thể mang tính chất chính trị 
hơn những hành vi của người khác. Các hoàn cảnh, gia đình và bối cảnh văn hóa mà 
ta sinh ra và lớn lên đã hình thành nhân cách chính trị của chúng ta. Ngoài kiểu loại 
người có tính cách giám sát bản thân cao, các nhà nghiên cứu còn tìm ra các đặc điểm 
nhân cách khác đóng vai trò quan trọng trong hành vi chính trị. Ví dụ những người 
có nhu cầu cao về quyền lực thường dễ tham gia vào các hành vi chính trị phục vụ 
mục đích bản thân. Điểm kiểm soát bên trong cũng là một đặc điểm khác được phát 
hiện trong nhân cách của những người làm thay đổi và rung chuyển tổ chức. Người 
có điểm kiểm soát bên trong là người tin rằng họ có thể kiểm soát được môi trường 
của mình và vì vậy cũng hay điều khiển tổ chức theo hướng có lợi cho họ. Những cá 
nhân có đặc điểm mưu mô, thao túng tổ chức cũng cho rằng việc sử dụng hành vi 
chính trị phục vụ mục đích cá nhân là điều tự nhiên. Như vậy, có người hành động 
vì lợi ích của bản thân nhưng cũng có những người hành động vì theo đuổi các mục 
tiêu chung của tập thể. 

Có lẽ tất cả chúng ta đều cố gắng thông qua hành vi và hình thức bên ngoài 
để tạo nên những ấn tượng tốt về bản thân mình. Ngày càng có nhiều tài liệu bàn 
về cách điều khiển ấn tượng để tạo được hình ảnh mình muốn có trong con mắt của 
người khác nhưng không nhất thiết là hình ảnh chân thực về bản thân họ (Spencer, 
Fein, Zanna, & Olson, 2003). Các nỗ lực trên đều phần lớn mang tính chất phục vụ 
cho mục đích của bản thân để chiếm ưu thế, để được thăng tiến và có quyền lực 
trong đấu trường cuộc sống. 

3. Vai trò giới trong LÃnH đạo Và qUan HỆ qUyền Lực

Về mặt truyền thống, nam giới thường đóng vai trò lãnh đạo và quyền lực trong 
phần lớn các tổ chức. Lý do là vì những khác biệt về sinh học, chuẩn mực văn hóa 
và áp lực a dua. Vai trò giới đã thay đổi mạnh mẽ trong mấy thập kỷ gần đây. Ví dụ, 
năm 1953, có 75% nam giới và 57% phụ nữ ở Mỹ nói rằng họ muốn sếp của họ là nam 
giới. Nhưng vào năm 2000, số người chấp nhận lãnh đạo là phụ nữ đã tăng lên tới 
45% ở nam giới và chỉ còn 50% phụ nữ muốn sếp của họ là nam giới (Eagly & Karau, 
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2002). Tuy nhiên, mặc dù phụ nữ chiếm tới 46% lực lượng lao động ở Mỹ và giữ tới 
51% số bằng cấp cao đẳng/đại học, nhưng chỉ có 1% phụ nữ ở vị trí giám đốc điều 
hành trong 500 công ty hàng đầu theo danh sách Fortune 500 và chỉ có 4% nhà quản 
lý cấp cao nhất là phụ nữ. Khảo sát 1.500 công ty của Fortune cho thấy 95 - 97% số 
nhà quản lý cao cấp từ phó chủ tịch công ty trở lên là nam giới (U.S. Department of 
Labor, 1997). 

Xem xét chức vụ trong các cơ quan nhà nước cũng cho ra một bức tranh 
tương tự: chỉ có 14% dân biểu hạ viện và nghị sĩ thượng viện Mỹ là phụ nữ (U.S. 
Government, 2004). Tuy số lượng đại biểu quốc hội là nữ trong một số khóa ở Việt 
Nam gần gấp đôi so với Mỹ (ví dụ Khóa XI là 27,31%)5 - thuộc hàng cao ở các nước 
châu Á, Thái Bình Dương - nhưng họ vẫn luôn luôn là thiểu số. Tất nhiên phụ nữ 
đóng vai trò quan trọng hơn trong một số ngành nghề như giáo dục hay y tế. Việc 
phụ nữ khó vươn tới đỉnh cao về vai trò có lẽ liên quan đến các định khuôn nam tính 
về hành vi lãnh đạo được cả hai giới chấp nhận. Rõ ràng là nam giới và phụ nữ được 
đánh giá khác nhau và theo một cách trói buộc phụ nữ. Nếu  một phụ nữ hành động 
theo các cách thức nam tính thì họ bị coi là hách dịch và chuyên quyền. Trong khi 
một người đàn ông hành động tương tự lại không bị định khuôn tiêu cực như vậy 
(Eagly, Makhijani, & Klonsky, 1992).

Tuy nhiên, ở cấp độ quản lý thấp hơn, phụ nữ đạt được những tiến bộ đáng 
kể và nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo. Ở một số nơi trên nước Mỹ, phụ nữ kiếm được 
nhiều tiền hơn nam giới có cùng bằng cấp đại học tương đương. Đến năm 1999, gần 
46% tất cả các công việc quản lý ở Mỹ là do phụ nữ nắm giữ (Powell, Butterfield, & 
Parent, 2002). Mặc dù mức lương còn thấp hơn so với các đồng nghiệp nam trong 
tốp Fortune 500 công ty (Stroh, Brett, & Reilly, 1992), nhưng sự khác biệt về lương ở 
các giám đốc cấp cao nam và nữ trong các công ty dịch vụ tài chính là không đáng 
kể (Lyness & Thompson, 1997). Phong trào bình đẳng mới đã tạo ra áp lực tuân thủ 
mạnh mẽ ở Mỹ và một số nước châu Âu. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng việc đặt 
phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và quyền lực vẫn chưa được chấp nhận ở nhiều nơi 
trên thế giới. Cơ hội bình đẳng cho cả hai giới là chính sách mà chính phủ và các tổ 
chức/công ty cần thực hiện để thúc đẩy các thực hành nhân dụng công bằng hơn. 

3.1. Liệu rào cản vô hình có phải chỉ vì sự thiên lệch? 

Thường thì thiên lệch giới hay được coi là nguyên nhân lý giải cho rào cản 
vô hình phía trên (glass ceiling) và khó khăn của phụ nữ trong việc đạt tới cấp độ 
quản lý đỉnh cao. Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng phụ nữ có mối quan tâm bền vững 

5     Nguyễn Văn An (không đề năm). Nữ đại biểu quốc hội Việt Nam: Truyền thống vẻ vang, công lao to lớn. Truy 
cập ngày 30/8/2011 tại http://www.na.gov.vn/NhomNNSVN/60namQHVN/1.htm

hơn và sâu sắc hơn đối với gia đình và  nuôi dưỡng gia đình, chính vì vậy nên họ 
trải nghiệm xung đột công việc/gia đình nhiều hơn đàn ông. Một nghiên cứu (van 
Vianen & Fischer, 2002) đã phát hiện ra rằng phụ nữ là những người có ít tham vọng 
hơn, ít quan tâm tới lương cạnh tranh và vị thế trong tổ chức hơn. Kết quả này cùng 
với những xung đột gia đình/công việc đã giúp lý giải tại sao có ít phụ nữ hơn nam 
giới tìm kiếm các vị trí cao, nhưng tất nhiên không giải thích được tại sao những 
người phụ nữ cố gắng (tìm kiếm các vị trí cao) lại không vượt qua được rào cản để 
tới những vị thế cao hơn. 

Nghiên cứu về định khuôn vai trò giới gợi ý rằng phụ nữ không có các thuộc 
tính lãnh đạo. Thuật ngữ “opposite sex” (khác giới, ngược giới) cho thấy những khác 
biệt đã vượt quá ý nghĩa sinh học. Trong truyền thống, nam giới được định khuôn là 
người có năng lực, trong khi phụ nữ lại được coi là diễn cảm và thiên về cảm xúc. Từ 
các định khuôn này xuất hiện ý tưởng cho rằng nam giới là quan trọng (trong quản 
lý, lãnh đạo) còn phụ nữ thì không có những đặc điểm cần thiết để thành công. Một 
số người còn nghĩ rằng phụ nữ ít tự tin hơn, thiếu tham vọng, ít định hướng công việc 
trong các quá trình nhóm (Lockheed & Hall, 1976). Quan điểm này vẫn còn rất phổ 
biến ở Mỹ và nhiều nước khác (Schein, Mueller, Lituchy, & Liu, 1996). Thông thường 
những khác biệt trên đây được quy gán cho quá trình nuôi dạy, trong đó các em nữ 
được làm cho tin rằng lãnh đạo là lĩnh vực thuộc về đàn ông và không phù hợp với 
phụ nữ. 

Thiên lệch cũng đóng một vai trò nhất định. Các định khuôn tinh vi về nam giới 
và phụ nữ đã tạo ra những bất lợi cho người lãnh đạo nữ. Trong một nghiên cứu khách 
thể được đề nghị mô tả các đặc điểm của những người quản lý. Các khách thể thuộc cả 
hai giới nam và nữ đều mô tả những người quản lý với các đặc điểm thường được coi 
là nam tính chứ không phải nữ tính (Schein, Mueller, Lituchy, & Liu, 1996).  Sẽ rất khó 
để được thăng tiến nếu một phụ nữ được xem là không có các đặc điểm cần thiết để 
quản lý thành công. Hệ quả là đàn ông được những người đang ở trên vị trí quyền lực 
coi là phù hợp với vai trò quản lý hơn so với phụ nữ. Nghiên cứu của Schein và đồng 
sự vừa dẫn cũng phát hiện được những bằng chứng ủng hộ cho thiên lệch giới tương 
tự như vậy ở một số quốc gia khác bao gồm cả Nhật Bản và Trung Quốc. 

Người ta cũng thường tuyên bố rằng chính các mối liên hệ của “bọn con trai 
thời còn trẻ” đã quyết định tiến bộ và thành công trong tổ chức. Trong một nghiên 
cứu có các mẫu chọn tương thích giữa những người quản lý bậc trung và cao cấp 
là nam giới và phụ nữ thì phụ nữ thường hay cho biết là họ cảm thấy không thoải 
mái với các đồng nghiệp của mình (Lynes & Thompson, 2000). Không rõ là tại sao 
phụ nữ lại cảm thấy như vậy. Liệu cảm giác xa lánh này có liên quan đến mức độ 
chấp nhận thấp hoặc không chấp nhận khi các đồng nghiệp nam và nhân viên nam 

http://www.na.gov.vn/NhomNNSVN/60namQHVN/1.htm
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cấp dưới có thái độ tiêu cực đối với lãnh đạo nữ? Kết quả nghiên cứu của Lynes và 
Thompson vừa nêu cũng có thể quy gán cho cảm giác khó thấy: lãnh đạo nữ cảm 
thấy mình khó hòa hợp được với mạng lưới xã hội trong tổ chức và vì thế sự tự tin 
và tự trọng bị ảnh hưởng tiêu cực. Sự thiếu tự tin có thể làm mất đi mong muốn phá 
vỡ cái mà người ta rào cản vô hình. 

3.2. giới và phong cách lãnh đạo

Liệu đàn ông và phụ nữ có khác nhau về phong cách lãnh đạo? Nghiên cứu về 
định khuôn giới gợi ý rằng phụ nữ nhạy cảm hơn, chu đáo hơn với cấp dưới và quan 
tâm đến trạng thái sức khỏe của họ. Liệu phụ nữ có thể hiện sự chú ý hơn với những 
gì được gọi là “quan tâm” đã trình bày ở mục 2.1 trong Chương 6? Định khuôn về 
nam giới mô tả họ là những người có phong cách lãnh đạo định hướng công việc 
nhiều hơn, quan tâm tới việc đạt được mục tiêu hoặc là “xây dựng cấu trúc/cơ cấu” 
(xem Chương 6). Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu về giới và phong cách lãnh đạo 
cho ta một bức tranh phức tạp hơn. 

Giới đóng một vai trò nhỏ nhưng đáng tin cậy trong sự khác biệt về phong 
cách lãnh đạo. Nam giới thường có phong cách xây dựng cấu trúc, còn phụ nữ có xu 
hướng lãnh đạo quan tâm hơn. Phụ nữ cũng thường hay định hướng tham gia và 
mang tính chất liên cá nhân hơn Liệu điều này có liên quan gì đến con số 45% đàn 
ông (ít nhất là ở Mỹ) ưa thích phụ nữ đóng vai trò lãnh đạo? Trong một nghiên cứu 
phân tích tổng hợp (Eagly & Johnson, 1990) các tác giả đã chứng minh được sự khác 
biệt vừa nêu trên. Nhưng họ cũng phát hiện thêm rằng sự khác biệt đó thường diễn 
ra trong các nghiên cứu ở phòng thí nghiệm hơn là trong các nghiên cứu dựa trên 
các tổ chức thực tế. Nguyên nhân đã có vẻ rõ ràng. Về mặt tự nhiên và xã hội, phụ nữ 
thiên về phong cách có sự tham gia và định hướng liên cá nhân, nhưng lại phải kìm 
nén xu hướng này trong tổ chức vốn được xây dựng trên mô hình lãnh đạo nam tính. 
Khi phụ nữ được lựa chọn làm lãnh đạo trong các tổ chức này, họ được rèn luyện 
theo các mô hình lãnh đạo nam tính và không cho cơ hội dẫn dắt tổ chức theo một 
phong cách đặc thù nữ tính. Ngược lại, khi là các khách thể nghiên cứu - chỉ có riêng 
họ với các trang thiết bị - trong phòng thí nghiệm, họ đã hành động khác so với nam 
giới và các khác biệt định khuôn giữa hai giới bắt đầu nổi lên. 

Phụ nữ có thể hành động theo phong cách định hướng công việc mà không 
phải chạm trán với sự phản đối hay thiếu thân thiện nào nếu vai trò lãnh đạo của 
họ tương thích với nữ giới, ví dụ như y tá trưởng trong một bệnh viện. Tuy nhiên, 
khi phụ nữ hành động bên ngoài vai trò tương thích với giới của họ và sử dụng 
phong các lãnh đạo nữ tính (định hướng liên cá nhân, có sự tham gia) trong các tổ 
chức thường chỉ do nam giới chi phối thì họ có xu hướng bị mất tính hợp pháp và 

uy quyền. Điều này tạo ra sự trói buộc kép vì phong cách nam tính là phong cách 
đã được chấp nhận rộng rãi trong tổ chức. Tuy nhiên, nếu phụ nữ sử dụng phương 
pháp nam tính y như các đồng nghiệp nam của mình thì họ lại bị cho là không có 
nữ tính. Ngược lại, nếu phụ nữ tuân theo các định khuôn về nữ tính và thể hiện cảm 
giác ấm áp, cộng đồng thì họ sẽ bị coi là thiếu tiềm năng lãnh đạo. Khi phụ nữ thành 
công trong việc đạt được một vị trí lãnh đạo và sau đó hành động theo phong cách 
mạnh mẽ và quyết đoán kiểu nam tính, họ sẽ bị nhìn nhận tiêu cực là không hành 
động như phụ nữ. 

Trong một nghiên cứu (Butler & Geis, 1990), các tác giả đề nghị những người 
cộng tác nam và nữ đóng vai trò lãnh đạo. Cả hai giới đều được cho biết là phải tỏ 
ra quyết đoán nhưng vẫn thân thiện trong việc chỉ đạo một cuộc thảo luận nhóm. 
Kết quả đã tạo ra các khác biệt giới rất rõ ràng. Khi một người lãnh đạo nam hành 
động quyết đoán thì các thành viên của nhóm đều có ấn tượng thuận lợi đối với 
người lãnh đạo. Tuy nhiên, khi các cộng tác viên nữ hành động tương tự như vậy, 
họ lại phải chịu các phản ứng tiêu cực, đặc biệt là từ các thành viên nam trong nhóm. 
Dường như nhiều đàn ông không cảm thấy thoải mái với những phụ nữ hành động 
giống như những người lãnh đạo theo phong cách nam tính. 

Scott & Brown (2006) phát hiện ra rằng phụ nữ thường liên quan đến lãnh đạo 
mang tính chất cộng đồng nhiều hơn, trong khi nam giới lại liên quan đến lãnh đạo 
mang tính chất kiểm soát nhiều hơn. Định khuôn lãnh đạo mang tính chất cộng đồng 
là một định hướng nhạy cảm liên cá nhân, tập trung vào chất lượng các mối quan 
hệ liên cá nhân và phúc lợi của người khác. Định khuôn lãnh đạo kiểu kiểm soát 
của đàn ông được định nghĩa là phong cách lãnh đạo quan tâm đến bản thân, định 
hướng nhiệm vụ và mang tính chất chi phối – vừa có tính phương tiện vừa có tính 
cạnh tranh hơn. 

3.3. Lãnh đạo và vai trò giới

Nam giới và phụ nữ lên làm lãnh đạo cũng phụ thuộc vào các tình huống phù 
hợp về giới. Từ thuyết vai trò giới, Eagly & Karau (1991) dự báo rằng đàn ông sẽ nổi 
lên làm lãnh đạo trong các tình huống phù hợp với các vai nam tính đã được chấp 
nhận rộng rãi, còn phụ nữ sẽ dễ lên làm lãnh đạo khi tình huống phù hợp với vai trò 
nữ tính. Một phân tích tổng hợp các nghiên cứu rộng rãi đã phát hiện những bằng 
chứng ủng hộ cho dự báo của Eagly & Karau rằng đàn ông dễ lên làm lãnh đạo hơn 
trong các tình huống định hướng công việc, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo mạnh mẽ, 
trong khi đó phụ nữ dễ lên làm lãnh đạo hơn trong các tình huống mà tác giả mô tả 
là “các bối cảnh định hướng xã hội”. Kết luận là nhận thức về tính chất liên quan đến 
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giới của nhiệm vụ lãnh đạo và môi trường phù hợp với giới đóng vai trò quan trọng 
trong việc dự đoán ai sẽ là người nổi lên làm lãnh đạo trong quá trình nhóm. 

Liệu giới này có hiệu quả hơn giới kia trong các vai trò lãnh đạo? Tiếp theo, 
liệu bối cảnh tình huống có là yếu tố quan trọng nhất quyết định hiệu quả lãnh đạo? 
Eagly, Karau & Makhijani (1995) đã tiến hành một phân tích tổng hợp khác để trả lời 
các câu hỏi này. Kết quả cho thấy nam giới và phụ nữ không khác nhau trong hiệu 
quả lãnh đạo (theo nhận thức của khách thể nghiên cứu). Tuy nhiên, tình huống phù 
hợp giới lại có ý nghĩa vì cả hai giới đều được cho là hiệu quả hơn trong những vai 
trò lãnh đạo phù hợp với giới của họ. Một phụ nữ phụ trách công việc xây dựng hay 
một đàn ông làm y tá trưởng đều phải vượt qua rất nhiều định khuôn truyền thống. 
Vấn đề của cách khái niệm hóa theo đặc thù giới là ở chỗ lãnh đạo – xét về mặt tổng 
thể   – thường được xác định theo nam tính. Khi đáp ứng với yêu cầu lãnh đạo kiểu 
nam tính, người phụ nữ phải hành động ngược lại với vai trò mang tính chất chăm 
sóc và hỗ trợ của họ trong xã hội và thường bị chỉ trích là thiếu nữ tính. Các xung 
đột này vẫn còn nguyên trong gốc rễ của xung đột trong vai trò lãnh đạo của phụ nữ.

3.4. ưu thế của lãnh đạo nữ tính

Vì phụ nữ nhạy cảm hơn trong các quan hệ liên cá nhân, họ tìm kiếm cách thức 
để hỗ trợ và không loại trừ, cho nên họ có thể là những người lãnh đạo tốt hơn (Yukl, 
2002). Nghiên cứu phân tích tổng hợp của Eagly, Johannesen-Schmidt & van Engen 
(2003) cung cấp một số bằng chứng ủng hộ ý tưởng cho rằng phụ nữ thể hiện mức 
độ cao hơn trong lãnh đạo mang phong cách biến đổi và họ dễ truyền cảm hứng  cho 
cấp dưới hơn. Cũng có một số khác biệt nhỏ trong hiệu quả nghiêng về phía lãnh 
đạo nữ. Một nghiên cứu phân tích tổng hợp khác gợi ý rằng trong lãnh đạo, phụ nữ 
ít nhất cũng hiệu quả như nam giới (Eagley, Karau & Makhijani, 1995). Nếu lãnh đạo 
dựa trên các đặc điểm nam tính thì có lẽ phụ nữ cũng đã học được cách thích ứng 
và học cách hành động như đàn ông trong quản lý. Ngược lại, Vechio (2002) không 
tìm được bằng chứng nào ủng hộ ưu thế của phụ nữ. Có vẻ như các khác biệt về giới 
trong lãnh đạo - xét về mặt ý nghĩa thống kê – đã lý giải cho một số biến thiên nhỏ. 
Đến thời điểm này, những gì có trong các tài liệu nghiên cứu là chưa đủ tin cậy và 
chưa thể khẳng định chắc chắn về các ưu thế của lãnh đạo nữ. 

Một số tác giả khác cho rằng lãnh đạo tốt nhất là lãnh đạo có cả các đặc điểm 
nam tính (như cái tôi mạnh mẽ) và đặc điểm nữ tính (như sự nhạy cảm). Tuy nhiên, 
phần lớn các kết quả nghiên cứu lại ủng hộ cho các thuộc tính của nam giới trong vai 
trò lãnh đạo. Trong cả hai giới, người quản lý nào thể hiện các đặc điểm nam tính 
đều dễ nổi lên làm lãnh đạo hơn (Kent & Moss, 1994). Người lãnh đạo nữ đã học 
cách ứng xử giống như đàn ông và người quản lý nữ đã chấp nhận nhu cầu tuân 

theo vai trò nam tính nếu những người quản lý là nữ giới này muốn tồn tại và phát 
triển trong bất cứ tổ chức nào (Powell & Butterfield, 1989). Tuy nhiên, việc thể hiện 
các đặc điểm nam tính như chi phối hay “thống trị” cũng có thể gây phản tác dụng 
đối với phụ nữ. Nhân viên cấp dưới có thể chấp nhận những hành vi như vậy từ đàn 
ông nhưng sẽ không thích những hành vi tương tự như vậy ở phụ nữ (Watson, 1988). 
Nói chung, cả nam và nữ đều được đánh giá là hiệu quả khi họ hành động phù hợp 
với vai trò giới của họ và ít hiệu quả hơn khi họ tìm cách ứng xử giống như người 
khác giới (Eagly, et. al., 1995).

3.5. Hành động theo định khuôn nam tính

Để thành công, khi ở trong vai trò lãnh đạo, phụ nữ thường phải chấp nhận 
cách thức ứng xử của đàn ông. Như ta đã thấy, điều này có thể tạo ra các phản ứng 
tiêu cực, đặc biệt là ở các thành viên nam giới trong tổ chức. Một yếu tố có thể làm 
giảm sự tiêu cực này là sự chân thực của người lãnh đạo nữ. Trong một nghiên cứu 
(Kawakami, White & Langer, 2000), các tác giả đã hướng dẫn những người phụ nữ 
đưa ra các bài phát biểu của lãnh đạo theo một cách thức chân thực và nhạy cảm. 
Mục đích của nghiên cứu là xem sự chân thực có vượt qua được rào cản kép hay 
không (phụ nữ hành động theo cách thức nam tính không phù hợp với bản chất nữ 
tính của họ). Khi phụ nữ có cơ hội phát biểu theo cách của mình hơn là theo một kịch 
bản nghiêm ngặt sử dụng các quả quyết theo kiểu nam tính, họ được những người 
nghe (cũng là khách thể nghiên cứu) chấp nhận hơn. Như vậy, sự chân thành có vẻ 
như là một biến số trong sự chấp nhận lãnh đạo nữ. 

Cũng có một số bằng chứng cho thấy con người đang dần chấp nhận nhiều hơn 
những lãnh đạo nữ hành động theo định khuôn nam tính (Twenge, 1997). Sự chấp 
nhận này có thể là kết quả của những thay đổi nhanh chóng trong vai trò giới. Tuy 
nhiên cũng khó biết chính xác sự chấp nhận đó chân thành tới mức nào. Các nghiên 
cứu gần đây chỉ ra rằng chúng ta ngày càng nhận nhiều hơn những người lãnh đạo 
sử dụng những yếu tố tích cực trong định khuôn giới và hành động theo cách thức 
kiểm soát mạnh mẽ của đàn ông nhưng cũng có cả phong cách cộng đồng và nhạy 
cảm khi tình huống yêu cầu (Eagly & Karau, 2002).

3.6. Lạm dụng quyền lực: lạm dụng tình dục

Người quản lý có quyền lực trong tổ chức có thể sử dụng quyền lực để kiểm 
soát nhân viên và đưa ra những yêu cầu vi phạm đạo đức và pháp luật. Quấy rối 
tình dục có lẽ là một hình thức lạm dụng quyền lực được biết đến nhiều nhất. Nói về 
quấy rối tình dục là thường nói về quyền lực. Đó là khi một người kiểm soát và đe 
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dọa người khác. Quấy rối tình dục tạo nên một môi trường làm việc thù địch, căng 
thẳng đối với người lao động, làm một số người phải đi tìm việc ở nơi khác. Quấy rối 
tình dục có thể xảy ra trong các mối quan hệ khác giới, đồng giới, cấp trên - cấp dưới 
hoặc giữa đồng nghiệp cùng cấp với nhau. Nạn nhân của quấy rối tình dục có thể là 
đàn ông, nhưng tỷ lệ xảy ra với phụ nữ thường lớn hơn nhiều lần.  

Các hành vi như đụng chạm về mặt thể chất không được mong muốn; các gợi 
ý, yêu cầu về tình dục hay bất cứ hành động mang tính chất tình dục không được 
chào đón khác. Hình thức quấy rối nghiêm trọng nhất là ép buộc hay cưỡng bức 
tình dục, trong đó thủ phạm đe dọa trừng phạt nạn nhân nếu không tuân theo. Một 
số hình thức quấy rối hay gặp khác ở nơi làm việc bao gồm: sử dụng những lời nói, 
câu bình luận, chuyện cười liên quan đến giới mà không được mong muốn, gây 
khó chịu; nhắc đi nhắc lại đề nghị hẹn hò, ve vãn, tán tỉnh khi người kia đã nói rõ là 
không quan tâm. Chúng ta có thể giao tiếp phi ngôn ngữ bằng cách nhìn hay dùng 
một số cử chỉ, điệu bộ cơ thể theo những cách thức nhất định. Vấn đề là ở chỗ xác 
định giới hạn giữa một bên là lời đề nghị thân mật và một bên là sự quấy rối. 

Đánh giá từ các cuộc khảo sát, một số lượng lớn phụ nữ đã bắt gặp các lời bình 
luận, đùa cợt thô thiển mang tính chất tình dục. Trong một nghiên cứu phân tích 
tổng hợp (Ilies, Hauserman, Schwochau & Stibal, 2003), 58% khách thể nữ nói rằng 
họ đã tiếp xúc với hành vi như vậy. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng chỉ khi đó là hành 
vi không được đối tượng giao tiếp mong muốn thì nó mới mang tính chất thù địch 
và hành động đó phải lặp lại nhiều lần mới được coi là quấy rối tình dục. Gần một 
nửa trong số những phụ nữ đã tiếp xúc với các hành vi đề cập trên đây cảm thấy họ 
đã bị quấy rối (Fitzgerald, Drasgow, Hulin, Gelfand & Magley, 1997). Kết quả khảo 
sát của tổ chức Women’s Watch-China - một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Bắc 
Kinh, Trung Quốc – trên mẫu chọn 1.837 phụ nữ từ hơn 10 công ty khác nhau tại 
Bắc Kinh, Quảng Đông, Giang Tô và Hà Bắc cho thấy có 19,8% phụ nữ từng bị quấy 
rối tình dục tại nơi làm việc (Vietnamnet, 5/5/2011). Dù có nhiều chứng cứ đơn lẻ, 
thậm chí có cả hội thảo về quấy rối tình dục nơi công sở (xem Vietnamnet, ngày 
11/11/2003), nhưng hình như chưa có một nghiên cứu mang tính chất hệ thống nào 
về vấn đề này được thực hiện ở Việt Nam. 

Trong mối quan hệ giữa người giám sát/quản lý và nhân viên có sự mất cân 
bằng về quyền lực và người ta có thể sử dụng nó vì mục đích cá nhân. Người quản 
lý có quyền quyết định về lương, thưởng, cất nhắc và thậm chí cho nhân viên thôi 
việc. Tất cả các quyền lực này làm cho những lời đề nghị, yêu cầu mang sắc thái tình 
dục của anh ta đối với nhân viên chứa đầy các dấu hiệu nguy hiểm.  

Dù quấy rối tình dục là một vấn đề vi phạm pháp luật và đạo đức, nhưng nó 
vẫn diễn ra một cách phổ biến ở nhiều tổ chức (Ilies, Hauserman, Schwochau, & 

Stibal, 2003; Roberts & Mann, 2006). Quấy rối tình dục có tác động tiêu cực đến sự hài 
lòng với công việc, mức độ stress và sức khỏe tâm lý của nạn nhân. Nạn nhân của quấy 
rối tình dục thường né tránh nơi làm việc bằng cách đi muộn, vắng mặt, tránh một số 
nhiệm vụ/công việc nhất định, năng suất làm việc giảm sút. Họ cũng có thái độ tiêu 
cực, giảm lòng tin đối với người giám sát/quản lý và đồng nghiệp (Schneider, Swan, & 
Fitzgerald, 1997). Quấy rối tình dục cũng có thể gây tác hại cho tổ chức bao gồm giảm 
năng suất lao động, tăng va chạm, xung đột trong nhóm, giảm mức độ hài lòng với 
công việc của các nhân viên, mất nhân sự, tăng chi phí chăm sóc sức khỏe, nghỉ ốm 
vì hậu quả của quấy rối đối với sức khỏe nhân viên (Lightle J. & Doucet E. H., 2007).

Nhiều tổ chức đã và đang tìm cách chế ngự hiện tượng quấy rối tình dục, bao 
gồm: (i) đưa ra các chính sách không tha thứ cho hành vi quấy rối tình dục; (ii) phổ 
biến chính sách đó cho đông đảo nhân viên; (iii) tạo điều kiện để nhân viên dễ dàng 
khiếu nại về quấy rối tình dục; (iv) xem xét, điều tra kịp thời và khách quan các khiếu 
nại; và (v) có hành động phù hợp để phòng ngừa tái diễn (Lunenburg, F. C., 2010). 

4. Văn HÓa XÃ Hội Và tổ cHức: LÃnH đạo Và HànH Vi cHínH trỊ 

Sẽ là ấu trĩ nếu mặc định rằng tất cả các quốc gia hay nền văn hóa đều xem xét 
quyền lực, lãnh đạo và hành vi chính trị theo một cách thức như nhau. Mặc dù có 
nhiều biến số đã bàn luận trên đây có thể ứng dụng trong nhiều xã hội khác nhau, 
nhưng bản thân chúng cũng có tầm quan trọng tương đối. Việc người lãnh đạo được 
nhìn nhận ra sao, phong cách lãnh đạo nào hiệu quả nhất phụ thuộc vào các giá trị 
văn hóa và giá trị trong tổ chức/công ty. Một nghiên cứu lớn trên 62 quốc gia về lãnh 
đạo toàn cầu và hiệu quả tổ chức (House, Hanges, Ruiz-Quintanilla, Dorfman, & 
Javidan, 1999) phát hiện ra rằng có một số thuộc tính lãnh đạo mang tính chất phổ 
quát, nhưng một số yếu tố khác lại biến thiên theo từng quốc gia. Các đặc điểm lãnh 
đạo như thông minh, đáng tin cậy được xem là đặc điểm tích cực ở mọi quốc gia. Đặc 
điểm là người có xu hướng cá nhân hay là người mạo hiểm được coi là tích cực ở nước này 
nhưng lại được coi là tiêu cực ở nước khác. Trong một nghiên cứu về lãnh đạo mang 
tính chất biến đổi, các sinh viên Thổ Nhĩ Kỳ có ấn tượng nhất với kết quả và hiệu quả 
lãnh đạo, trong khi các khách thể nghiên cứu người Mỹ lại bị ảnh hưởng nhiều hơn 
bởi các hành vi được sử dụng để dẫn dắt/lãnh đạo (Ensari & Murphy, 2003).

Ở các nước khác nhau, phản ứng đối với phong cách quản lý có sự tham gia 
cũng khác nhau. Ở Hà Lan, người lao động hài lòng hơn với phong cách lãnh đạo có 
sự tham gia (Koopman, 1981). Ở Nigeria, phong cách đó lại dường như không quan 
trọng đối với công nhân (Ejiogu, 1983). Tất nhiên, các nghiên cứu này đều được thực 
hiện trước khi quá trình toàn cầu hóa đạt tới mức độ như hôm nay và trong bầu 
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không khí toàn cầu hóa đang diễn ra khắp thế giới, người lao động có thể thấy lãnh 
đạo có sự tham gia là phục vụ cho lợi ích của họ và họ có thể làm việc hiệu quả hơn 
dưới sự lãnh đạo theo hình thức dân chủ hơn. 

Các nền văn hóa khác nhau đặt tầm quan trọng khác nhau lên giá trị dân chủ 
và chuyên quyền. Cũng không có gì ngạc nhiên khi các nền văn hóa khác nhau có 
thể coi trọng các phong cách lãnh đạo khác nhau. Ví dụ phong cách quan tâm có 
liên hệ với hiệu quả lãnh đạo ở Mỹ, trong khi ở Trung Đông, người ta coi xây dựng 
cấu trúc là một đặc điểm quan trọng hơn đối với lãnh đạo (Scandura, Von Glinow, 
& Lowe, 1999). Khi người lao động kỳ vọng rằng lãnh đạo phải xây dựng được một 
cơ cấu công ty thì họ sẽ thấy mình bị “trôi nổi” trong các tình huống thiếu rõ ràng 
của phong cách lãnh đạo có sự tham gia. Tất nhiên, điều này lại càng đúng đối với 
các công việc có tính đều đặn, ngày nào cũng như ngày nào. Thực tế này gợi ý rằng 
ngay cả trong Ngôi làng Thế giới hiện nay, con người vẫn có nhu cầu xem xét các giá 
trị văn hóa đặc thù. 

Một nghiên cứu khác về sự ưa thích cách quản lý kiểu ra lệnh so với cách 
quản lý có sự tham gia được tiến hành ở các nhân viên văn phòng ở Ấn Độ và Mỹ 
(Narayanan, Menon, & Spector, 1999). Khách thể nghiên cứu được đề nghị mô tả các 
sự việc gây căng thẳng nhất đã diễn ra đối với họ trong vòng 4 tuần trước vừa qua. 
Với người Mỹ, thiếu kiểm soát là sự việc được nhắc tới nhiều nhất, trong khi với người 
Ấn Độ, thiếu cấu trúc được xem là sự việc gây căng thẳng nhất. Không có ai trong số 
các khách thể người Mỹ nhắc tới thiếu cấu trúc như một nguyên nhân gây lo ngại và 
không có ai trong số các khách thể Ấn Độ bị tình huống thiếu kiểm soát cá nhân làm 
phiền lòng. Dường như để lãnh đạo hiệu quả, người ta phải tính đến bối cảnh văn 
hóa. Cần phải hiểu rằng các phát hiện vừa nêu trên đây chỉ có tầm quan trọng tương 
đối. Người lao động ở Trung Đông có ít kỳ vọng về lãnh đạo “quan tâm” nhưng 
không có nghĩa là nó không quan trọng đối với họ. Các kết quả nghiên cứu cho thấy 
sự khác biệt tương đối giữa các mẫu chọn quốc gia. Ví dụ, nghiên cứu của Scandura 
và đồng sự vừa dẫn trên đây cũng cho thấy một mối tương quan đáng kể giữa hình 
thành cấu trúc, sự hài lòng với công việc và hiệu quả lãnh đạo đối với khách thể 
người Mỹ. Còn đối với các khách thể người Trung Đông thì có mối tương quan giữa 
sự quan tâm, hài lòng với công việc và hiệu quả lãnh đạo. Vì vậy những khác biệt 
văn hóa chỉ mang tính chất tương đối chứ không phải tuyệt đối. 

4.1. Văn hóa và chiến thuật quyền lực

Các chiến thuật quyền lực do lãnh đạo sử dụng cũng có thể ít nhiều hiệu quả, 
phụ thuộc vào yếu tố văn hóa của xã hội và tổ chức. Nhìn chung, chiến thuật quyền 

lực chỉ có hiệu quả nếu tác động của nó được chấp nhận về mặt xã hội và phù hợp 
với các giá trị và thái độ của đối tượng lãnh đạo (Yukl, 2002). Con người ở các nước 
khác nhau ưa thích các chiến thuật quyền lực khác nhau (Fu, Peng, Kennedy, & Yukl, 
2004). Trong một nghiên cứu (Fu & Yukl, 2000), các tác giả so sánh hành vi của người 
quản lý ở Trung Quốc và Mỹ. Kết quả cho thấy với người Mỹ, việc dùng lý lẽ (để 
tranh luận hay thuyết phục) là chiến thuật hiệu quả nhất. Còn những người quản lý 
Trung Quốc lại ưa dùng chiến thuật hình thành liên minh, liên kết. Chúng ta thử suy 
xét xem tại sao lại có sự khác biệt như vậy. Có lẽ các giá trị văn hóa Mỹ ủng hộ cách 
tiếp cận trực tiếp để thuyết phục và nhấn mạnh đến lý lẽ để giải quyết xung đột. Xã 
hội Trung Quốc quan tâm nhiều hơn về việc giữ thể diện và sử dụng nhiều cách thức 
gián tiếp hơn là đối mặt trực tiếp. Vì vậy người Trung Quốc ưa thích cách thu thập 
đủ sự ủng hộ thông qua liên minh, liên hiệp. 

4.2. Văn hóa tổ chức và hành vi chính trị

Giống như ở cấp quốc gia, các tổ chức cũng có văn hóa và các giá trị khác nhau. 
Một số văn hóa tổ chức khuyến khích những quan hệ ấm áp, thoải mái giữa các nhân 
viên; một số tổ chức khác lại mang tính chất chính thức và chuyên quyền. Một số văn 
hóa tổ chức khích lệ nhân viên bằng cách đề nghị họ tham gia vào việc ra quyết định 
và tư vấn với tổ chức về các vấn đề quan trọng của cơ quan. Với một số văn hóa tổ 
chức, việc sử dụng lý lẽ để tranh luận, thuyết phục là một chiến thuật quyền lực hiển 
nhiên, trong khi đối với một số tổ chức khác, áp lực và ép buộc lại là nhân tố quan 
trọng của quá trình quyết định  

Hành vi chính trị là một kết quả của văn hóa tổ chức và của hoàn cảnh. Nếu 
văn hóa tổ chức thể hiện mức độ lòng tin thấp, sử dụng quy trình có tổng bằng 0 để 
thưởng cho nhân viên (cái được của nhân viên này là cái mất của nhân viên khác) 
thì nó sẽ thúc đẩy hành vi chính trị phục vụ mục đích cá nhân. Khi một tổ chức đang 
suy giảm, việc làm bị đe dọa hoặc khi cơ hội thăng tiến xuất hiện thì các tình huống 
này tạo cơ hội cho các hành vi vận động chính trị. Nếu văn hóa tổ chức thể hiện lòng 
tin ở mức độ thấp, quá trình ra quyết định ít minh bạch thì nó sẽ khuyến khích hành 
vi chính trị. Nhân viên thường luôn tìm kiếm cách thức đối đa hóa kết quả lao động 
của họ, nhưng các quy trình đánh giá lao động lại mang tính chủ quan và tạo điều 
kiện cho các quyết định tùy tiện về mặt nhân sự. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả làm 
việc chủ quan sẽ tạo nên sự nhập nhằng, thiếu rõ ràng và khuyến khích nhân viên 
cố gắng tìm cách tác động đến các đánh giá đó (Ferris & Kacmar, 1992; Poon, 2003).

Nhiều công ty hiện đang trải qua giai đoạn cắt giảm đau đớn (ít nhất là đối với 
nhân viên). Một số người may mắn hơn vẫn có việc, trong khi những người khác 
thường bị cắt bớt một cách tùy tiện. Làm sao để vượt qua được bầu không khí như 
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vậy đòi hỏi phải có một chiến lược chính trị vì các quyết định không nhất thiết là chỉ 
dựa trên thành tích hay công lao xứng đáng. Tương tự, các thăng tiến cũng thường 
hạn chế và có thể tạo ra cuộc chạy đua để thành công. Khi cạnh tranh tăng lên thì sự 
ngờ vực và thiếu lòng tin cũng tăng lên. Khi người lao động không tin rằng kết quả 
dành cho họ là công bằng thì họ sẽ cố gắng tìm giải pháp chính trị. 

Nhiều tổ chức nhấn mạnh cách phân chia lợi ích theo kiểu một cuộc chơi có 
tổng bằng 0. Một dự án nghiên cứu với một số tiền đáng kể được trao cho một 
trường đại học hay một viện nghiên cứu và để tùy họ phân chia kinh phí. Sẽ là ngây 
thơ khi mặc định rằng sự thân quen hay ưu ái cá nhân, bè cánh hay quan hệ mang 
tính chất trao đổi sẽ không phải là yếu tố tác động đến quyết định phân chia nguồn 
lực của dự án. Khi nguồn lực khan hiếm, quy trình phân bổ theo kiểu có tổng bằng 
0 và thiếu minh bạch thì hành vi chính trị phục vụ lợi ích cá nhân hoặc lợi ích nhóm 
sẽ trỗi dậy. 

Hành vi vận động chính trị chỉ phục vụ một nhóm thiểu số người trong tổ chức 
phải được coi là một hiện tượng tiêu cực. Kết quả của một số nghiên cứu ít ỏi về vấn 
đề này cho thấy hành vi vận động chính trị phục vụ mục đích bản thân có liên quan 
đến sự không hài lòng với công việc và tốc độ thay thế nhân viên tăng lên (Aryee, 
Chen, & Budhwar, 2004). Tuy nhiên, đối với phần lớn người lao động thì hành vi 
chính trị là một phản ứng đối với sự bấp bênh về việc làm và sự thiếu công bằng 
trong phân chia lợi ích của tổ chức/công ty. 

tÓm tẮt

Chương này bàn luận về các nghiên cứu liên quan đến hành vi chính trị trong tổ chức, 
quyền lực, giới và văn hóa. Quyền lực được sử dụng trong tất cả các tổ chức để đạt được 
mục đích nhóm và cá nhân. Đối với nhiều nhân viên, vận động chính trị là hành vi phục vụ 
mục đích của mình, nhắm đến việc đạt được các lợi thế trong phân chia lợi ích và nguồn lực. 
Trong hành vi chính trị, các cá nhân sử dụng nhiều cơ sở quyền lực. Quyền lực dựa trên nền 
tảng cá nhân bao gồm quyền lực chuyên gia – trong đó các tổ chức coi trọng những năng lực, 
kiến thức và kỹ năng bậc cao. Quyền lực tham chiếu, diễn ra khi một người lãnh đạo mà ta 
đồng nhất và khâm phục có ảnh hưởng tới chúng ta. Khi đáp lại quyền lực tham chiếu chúng 
ta có mong muốn thúc đẩy các khát vọng của người lãnh đạo. Quyền lực dựa trên nền tảng tổ 
chức bao gồm quyền lực hợp pháp, xuất phát từ vị trí của một người trong tổ chức. Người có 
vị trí lãnh đạo này có thẩm quyền chính thức trong việc phân bổ và kiểm soát các nguồn lực. 

Quyền lực tặng thưởng là năng lực cung cấp các nguồn lực có giá trị cho những người dưới 
quyền đi theo mình. Quyền lực cưỡng bức ngược lại với quyền lực tặng thưởng và dựa trên 
các đe dọa đáng tin khi không tuân thủ. 

Mối quan hệ giữa lãnh đạo và quyền lực đã được bàn luận trong chương này. Người 
lãnh đạo sử dụng các cơ sở quyền lực để làm cho tổ chức đạt tới được những mục tiêu mong 
muốn. Quyền lực là một khái niệm tồn tại ở khắp nơi vì người ta có thể sử dụng quyền lực 
một cách tùy tiện và không theo mục tiêu của tổ chức. Còn lãnh đạo lại là một khái niệm 
mang tính chất cấu trúc trong đó ảnh hưởng xuất phát từ người lãnh đạo đối với cấp dưới là 
theo chiều từ trên xuống. Ngược lại, quyền lực có thể được thực hiện theo chiều từ người 
lãnh đạo xuống dưới, từ cấp dưới lên trên (khi công nhân thành lập công đoàn) và theo chiều 
ngang khi người ta liên kết với đồng nghiệp. Khi xử lý vấn đề quyền lực trong một tổ chức, 
người tìm kiếm quyền lực sẽ hình thành các liên minh với đồng nghiệp cùng chí hướng để hỗ 
trợ lẫn nhau. Điều quan trọng là các liên minh phải rộng rãi vì nó không chỉ cần đưa ra các 
quyết định tốt mà còn phải thực hiện các quyết định đó trong đời sống của tổ chức. Đôi khi 
quyền lực được thực hành bằng cách kết nạp những người ở phía phản đối hay đối lập. Điều 
này có thể đạt được bằng cách cho phép bên đối lập chia sẻ việc ra quyết định. Quyền lực, 
suy ra cho cùng, phụ thuộc vào việc kiểm soát quá trình ra quyết định trong tổ chức. 

Quyền lực phải được sử dụng vì lợi ích của tổ chức. Kiểu loại chiến thuật quyền lực 
nào có hiệu quả? Quyền lực cưỡng bức phần lớn không hiệu quả và gây ra các hệ quả tiêu 
cực cho cá nhân và tổ chức. Quyền lực dựa trên nền tảng cá nhân (chuyên gia và tham chiếu) 
có vẻ như hiệu quả nhất và có liên quan đến sự hài lòng trong công việc và hiệu quả làm việc 
cao hơn. Để hiểu rõ về quyền lực, chúng ta phải thừa nhận rằng nó được dựa trên sự phụ 
thuộc hay lệ thuộc. Người có quyền lực thực thi quyền lực nhờ có sự phụ thuộc của người 
khác vào anh ta. Họ phụ thuộc vào anh ta để có được các nguồn lực có giá trị. Có mối quan 
hệ giữa quyền lực, sự phụ thuộc và sự kiểm soát các nguồn lực đáng mong muốn. Sự phụ 
thuộc sẽ tăng khi các nguồn lực có ý nghĩa quan trọng, tương đối khan hiếm và khi cá nhân 
người bị phụ thuộc có ít lựa chọn về nguồn lực thay thế. 

Các chiến thuật quyền lực trong tổ chức có liên quan đến cơ sở quyền lực đã trình bày. Sự 
đề nghị hay kêu gọi có lý lẽ, tham khảo/tư vấn, đề nghị có tính chất truyền cảm hứng… là các 
chiến thuật quyền lực hiệu quả. Sử dụng áp lực là chiến lược kém hiệu quả theo nhiều phương 
diện. Các chiến thuật mềm, dựa trên cố gắng gây ảnh hưởng cá nhân, tư vấn, đề nghị tham gia 
vào việc ra quyết định là các cách thức thuyết phục rất có sức mạnh. 

Hành vi chính trị là một thực tế tồn tại trong phần lớn các tổ chức. Bởi vì các tổ chức 
đều bao gồm các cá nhân khác nhau, có các giá trị, quan điểm và mục tiêu khác nhau nên 
sự xung đột và hành vi chính trị là điều khó tránh khỏi. Trong nhiều tổ chức cũng tồn tại các 
khác biệt về việc phân bổ những nguồn lực khan hiếm, ai nên là người lãnh đạo, thỏa hiệp ra 
sao và nhiều yếu tố khác nữa. Quyền lực chính trị trong tổ chức được thể hiện qua sự phát 
triển các liên minh – dựa trên nguyên tắc trao đổi sự ủng hộ lẫn nhau. Kết nạp cũng là một 
phương pháp hiệu quả để làm giảm sự phản đối bằng cách mời những người có ý kiến trái 
chiều cùng tham gia quá trình ra quyết định. 
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Hành vi chính trị trong tổ chức thường được coi là để phục vụ mục đích cá nhân hay 
nhóm. Nhưng người thực hiện hành vi chính trị được cho là đặt lợi ích của họ lên cao hơn 
lợi ích của nhóm và thường gây tác động tiêu cực cho lợi ích của cộng đồng. Tuy nhiên, một 
hành vi chính trị cũng có thể được đánh giá khác nhau phụ thuộc vào các khung tham chiếu 
khác nhau. Cùng một hành vi nhưng người lao động và người sử dụng lao động thường sử 
dụng các khung tham chiếu khác nhau để xem xét, đánh giá. 

Để thành công trong tổ chức, người lao động phải đầu tư công sức để tạo ấn tượng tốt 
cho mình. Việc điều khiển ấn tượng đối với người khác như vậy giúp duy trì hành vi chính 
trị. Hành vi được chấp nhận trong phỏng vấn xin việc và trong lúc làm việc liên quan đến 
sự thể hiện một hình ảnh tích cực đối với người có quyền lực. Điều khiển ấn tượng là yếu 
tố dẫn đến các sắp xếp việc làm, đánh giá thuận lợi, lương tốt hơn và thăng tiến nhanh hơn. 
Những người giám sát bản thân cao, có nhu cầu quyền lực cao, có điểm kiểm soát bên trong 
và có đặc điểm mưu mô, thao túng đều là những người hay sử dụng các kỹ thuật điều khiển 
ấn tượng. 

Một chủ đề được quan tâm rất lớn là vai trò giới trong lãnh đạo và sử dụng quyền lực. 
Vai trò giới đã thay đổi nhanh chóng trong mấy thập kỷ qua. Trong những năm gần đây chúng 
ta thấy có sự chấp nhận nhiều hơn đối với lãnh đạo nữ. Nhưng phụ nữ vẫn chỉ chiếm một 
tỷ lệ nhỏ trong số những người lãnh đạo cao cấp. Thiên lệch giới đóng một vai trò nhất định. 
Rồi thực tế là phụ nữ có mối quan tâm sâu sắc hơn đối với lợi ích của gia đình và vì vậy có 
trải nghiệm nhiều xung đột giữa gia đình và công việc hơn so với nam giới. Một số nghiên cứu 
cho rằng phụ nữ ít tham vọng hơn, và các khác biệt dựa trên cơ sở sinh học đã góp phần tạo 
ra nhận thức về năng lực và đặc điểm lãnh đạo. 

Giới có liên quan đến phong cách lãnh đạo được chọn lựa. Nam giới có mức độ sử 
dụng phong cách xây dựng cấu trúc cao hơn, còn phụ nữ thể hiện phong cách quan hệ nhiều 
hơn. Các khác biệt giới này thường dễ xảy ra ở các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm - nơi 
phụ nữ có thể sử dụng các thiên hướng của họ. Còn trong các nghiên cứu tại thực địa (trong 
các tổ chức tồn tại thực tế), sự khác biệt giới là rất nhỏ vì phụ nữ đã được rèn luyện để sử 
dụng mô hình lãnh đạo nam tính chứ không phải nữ tính. Nếu vai trò lãnh đạo được thực 
hiện trong các môi trường nghề nghiệp đặc thù nữ giới (như y tá trưởng trong bệnh viện) 
thì phụ nữ cũng hành động theo phong cách định hướng công việc mà không gặp phải sự 
trở ngại nào. Tuy nhiên, trong môi trường nghề nghiệp đặc thù nam giới (như phụ trách xây 
dựng) mà họ sử dụng phong cách nam tính thì họ thường gặp các phản ứng tiêu cực. Nam 
giới thường nổi lên làm lãnh đạo nhiều hơn trong các tình huống liên quan đến công việc, 
còn phụ nữ - trong các vai trò phù hợp nữ tính. Vai trò phù hợp giới tính có ý nghĩa quan 
trọng đối với cách nhìn nhận về hiệu quả của người lãnh đạo nam và nữ. 

Liệu lãnh đạo nữ có ưu thế nào không? Vì phụ nữ nhạy cảm hơn và ít loại trừ (các thành 
viên trong tổ chức) hơn nên có lẽ họ là những người lãnh đạo tốt. Có một số bằng chứng rất 
nhỏ cho thấy phụ nữ là những nhà lãnh đạo mang phong cách biến đổi tốt hơn, nhưng khác 
biệt này không đáng kể. Các nghiên cứu gần đây cho thấy phụ nữ cũng là những người lãnh 
đạo tốt như nam giới bởi vì phụ nữ đã học được cách thích ứng và hành động giống như nam 

giới trong các vai trò lãnh đạo. Tuy nhiên, hành động theo kiểu nam tính trong một số trường 
hợp cũng gây ra các phản ứng tiêu cực cho phụ nữ, đặt họ vào tình trạng bị trói buộc. Thời 
gian trôi đi và người ta ngày càng chấp nhận những phụ nữ hành động như nam giới khi cần 
quyết đoán nhưng vẫn theo phong cách cộng đồng. 

Quấy rối tình dục là một hình thức lạm dụng quyền lực. Bất kỳ hành vi nào có màu sắc 
tình dục mà không được mong muốn, có tác động tiêu cực tới môi trường làm việc và được 
coi là mang tính chất thù địch, lạm dụng đều là quấy rối tình dục. Trường hợp nghiêm trọng 
nhất là khi dùng sự cưỡng ép để đòi hỏi về tình dục. Một số phụ nữ đã trải qua trường hợp 
quấy rối tình dục và một số ít hơn đã phải chịu sự quấy rối dựa trên cưỡng ép. 

Văn hóa tổ chức và xã hội quyết định nhận thức về lãnh đạo và hành vi chính trị trong 
tổ chức. Người lãnh đạo được nhìn nhận ra sao, phong cách nào được coi là hiệu quả… phụ 
thuộc vào các yếu tố văn hóa. Một số đặc điểm của người lãnh đạo mang tính chất phổ quát 
trong tất cả các xã hội, một số đặc điểm khác chỉ mang tính đặc thù và biến thiên theo các 
nền văn hóa khác nhau. Dân chủ và độc đoán có thể có giá trị cao thấp khác nhau tùy từng 
nơi, vì vậy các nền văn hóa có phản ứng khác nhau đối với phong cách xây dựng cấu trúc 
và phong cách quan tâm. Các phong cách chỉ có hiệu quả nếu lời đề nghị hay kêu gọi của 
người lãnh đạo được chấp nhận về mặt xã hội và xuất phát từ người có vị thế và quyền lực. 
Các phong cách cũng biến thiên tùy từng nơi. Ví dụ, thuyết phục bằng lý lẽ được coi là một 
chiến lược có sức mạnh ở Mỹ trong khi xây dựng quan hệ liên minh/liên hiệp được sử dụng 
nhiều hơn ở Trung Quốc. 

Khi bàn đến văn hóa tổ chức, một số công ty/tổ chức ủng hộ sự minh bạch và thái độ 
hỗ trợ, một số khác lại mang tính chất chính thức và chuyên quyền. Nếu văn hóa tổ chức mà 
thể hiện mức độ tin tưởng (giữa con người với nhau) thấp và sử dụng quy trình phân bổ kết 
quả lao động theo kiểu tổng bằng 0 (cái được của người này là cái mất của người khác) thì 
nó khuyến khích hành vi chính trị phục vụ mục đích của bản thân. Các tổ chức cũng cần có 
một mức độ dân chủ tối thiểu để hành vi chính trị có thể diễn ra, nếu không thì việc cố gắng 
vận động, thuyết phục người khác trong các tổ chức đó sẽ chẳng mang lại kết quả gì. Quy 
trình đánh giá chủ quan trong một tổ chức sẽ dẫn đến các cách diễn dịch kết quả đánh giá 
khác nhau và việc cắt giảm nhân công một cách tùy tiện cũng sẽ khuyến khích các hành vi 
chính trị. Con người sẽ cố gắng cải thiện tình trạng của mình thông qua hành vi chính trị khi 
họ cảm thấy đang sống trong một tổ chức/xã hội hay lợi dụng lẫn nhau và ít quan tâm đến 
lợi ích chung của cộng đồng. 
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chương 8

qUÁ trÌnH tổ cHức Và cấU trÚc tổ cHức

Đây là lúc xem xét quá trình tổ chức và cấu trúc tổ chức trong một cuộc bàn 
luận về các lý thuyết tổ chức. Chính tổ chức là môi trường trong đó các hành vi nhóm 
mà chúng ta đã đề cập trong chương 6 được xếp đặt và có ý nghĩa. Cho nên chúng 
ta cần xem xét định nghĩa về tổ chức cùng với các khái niệm liên quan. Các tổ chức 
cũng khác nhau rất nhiều về mặt thiết kế, thể hiện các chiến lược tổ chức khác nhau 
để đạt được các mục tiêu làm việc. Nhiều yếu tố đóng vai trò trong thiết kế một tổ 
chức bao gồm cả tốc độ thay đổi công nghệ nhanh chóng cũng như môi trường sản 
xuất ngày càng cạnh tranh hơn. 

Có thể định nghĩa cấu trúc bằng các chức năng của những phòng/ ban cũng 
như phong cách thực thi quyền lực. Trước đây các cấu trúc tổ chức ít hay nhiều đều 
mang tính chất quan liêu, nhưng trong các công ty/ tổ chức ngày nay quan hệ người 
– người đóng một vai trò quan trọng. Sự nhấn mạnh đến sáng tạo và đổi mới đã dẫn 
đến việc xem xét mối quan hệ của con người với công nghệ và đánh giá hệ thống mở, 
thậm chí là cả các tổ chức không ranh giới. 

1. ảnH Hưởng XÃ Hội đối Với HànH Vi tổ cHức

Tâm lý học xã hội đã phát triển một số khái niệm giúp hiểu biết các ảnh hưởng 
xã hội đối với hành vi tổ chức. Các khái niệm này bao gồm chuẩn mực và vai trò, 
tính cố kết tổ chức – yếu tố tác động đến tinh thần và mong muốn ở lại với tổ chức 
và tiếp tục công việc – tác động xã hội của những người có mặt xung quanh đối với 
hiệu quả công việc, lười biếng xã hội và các khác biệt giới, văn hóa. 

1.1. chuẩn mực và vai trò trong bối cảnh tổ chức

Trong tổ chức, con người tương tác và phụ thuộc lẫn nhau ở một mức độ nhất 
định trong việc theo đuổi các mục tiêu chung và trong quá trình họ gây ảnh hưởng 
đối với nhau (Cartwright & Zander, 1968). Như đã đề cập trong chương 5, chuẩn 

mực là các mong đợi hay kỳ vọng chung, bất thành văn về hành vi ứng xử phù hợp. 
Chuẩn mực mang tính chất mô tả có chức năng đơn giản là cho ta biết phần lớn mọi 
người sẽ suy nghĩ và cảm nhận như thế nào trong một tình huống nhất định. Ngược 
lại, các chuẩn mực mang tính chất thông lệ cho ta biết những người tham gia cần 
phải suy nghĩ, cảm nhận và ứng xử ra sao trong một cấu trúc tổ chức (Forsyth, 1999). 
Hành vi trong tổ chức được dựa trên các chuẩn mực xã hội có sức mạnh điều chỉnh 
tương tác giữa những người lao động với nhau và giữa nhân viên với lãnh đạo. 
Ví dụ, chuẩn mực sẽ quyết định xem liệu người lao động có thấy thoải mái khi đi 
làm muộn hay thỉnh thoảng nghỉ làm một ngày hay không. Khi nhân viên vi phạm 
chuẩn mực của tổ chức, anh ta sẽ phải chịu hệ quả về mặt tổ chức. Những nhân viên 
vi phạm các chuẩn mực mang tính thông lệ thường được coi là những người không 
thực hiện các chức năng của mình. 

Vi phạm chuẩn mực thường xuyên sẽ dẫn đến sự phản đối của tổ chức. Ví dụ 
những người đi làm muộn thường xuyên có thể bị kỷ luật hoặc thậm chí cho thôi việc.   
Chuẩn mực xã hội có thể chi phối hành vi giữa người lao động với nhau. Ví dụ “tập 
thể người lao động” có thể đặt ra một loạt tiêu chuẩn không chính thức về cường độ 
làm việc để tự bảo vệ mình, chống lại xu hướng đòi hỏi quá mức của người sử dụng 
lao động. Việc vi phạm các quy tắc “đoàn kết” này sẽ được coi là ý định lấy lòng sếp 
và dẫn tới sự trừng phạt từ những nhân viên đồng nghiệp khác (Lysgaard, 1969).

Cấu trúc của tổ chức xác định vai trò của người lao động và quy định xem các 
thành viên khác trong thang bậc của tổ chức phải ứng xử ra sao. Sự phân biệt vai 
trò sẽ diễn ra khi công ty/ tổ chức làm rõ các quy định chính thức, các mô tả công 
việc, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể. Vai trò của người giám sát là truyền tải các mong đợi 
về hành vi vai trò của người lao động. Trong một số nền văn hóa, mối quan hệ giữa 
nhân viên và sếp khá thoải mái. Trong một số xã hội khác, quan hệ đó cứng nhắc 
hơn, mỗi bên được mong đợi phải có các hành vi, ứng xử cụ thể, phụ thuộc vào 
khoảng cách quyền lực và tuyến quyền hành (sẽ được bàn luận chi tiết trong mục 
5.3). Người lao động muốn các vai trò được xác định rõ ràng và thường hài lòng hơn, 
làm việc có hiệu quả hơn khi có sự rõ ràng về vai trò (Bettencourt & Sheldon, 2001). 
Các nghiên cứu cũng chứng minh rằng khi đóng một vai trò nào đó bạn luôn có xu 
hướng thay đổi và trở thành chính người mà vai trò của bạn đã quy định. Chính các 
vai trò mà con người thực hiện trong tổ chức cũng như trong xã hội - ở một mức độ 
rất lớn – sẽ quy định nhân cách cũng như hành vi của một cá nhân (Eagly & Steffen, 
2000). Ví dụ, một người quản lý – do yêu cầu của vai trò mà anh ta đảm nhiệm – phải 
hành động theo phong cách chuyên quyền thì dần dần theo thời gian anh ta sẽ trở 
thành người có tính cách chuyên quyền. 
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1.2. tính cố kết tổ chức và sự ưa thích lẫn nhau

Kết quả một nghiên cứu theo tuyến dọc ở 10 doanh nghiệp nhỏ ở Thụy Điển 
(Vinberg, 2008) đã phát hiện ra rằng lãnh đạo tôn trọng nhân viên thường là lãnh đạo 
thúc đẩy cách làm việc sáng tạo và tinh thần đồng đội. Tính cố kết tổ chức xảy ra khi 
các công ty thúc đẩy sự ưa thích lẫn nhau và khi người lao động gắn kết với nhau 
bởi các mục tiêu chung. Đến lượt mình, tính cố kết lại góp phần làm cho mong muốn 
ở lại công ty/ tổ chức và đóng góp cho các công việc đang được tiến hành (Pickett, 
Silver, & Brewer, 2002). Khi công việc đòi hỏi sự hợp tác, tính cố kết của tổ chức cũng 
góp phần tăng cao hiệu quả làm việc (Gully, Devine, & Whitney, 1995). Đại đa số 
các nhiệm vụ và mục tiêu của tổ chức đều đòi hỏi hợp tác và vì vậy sự ưa thích lẫn 
nhau giữa lãnh đạo và nhân viên có thể phục vụ cho lợi ích của tổ chức. Cố kết được 
đo lường bằng mức độ gắn kết giữa những thành viên trong tổ chức và mức độ họ 
mong muốn duy trì tư cách là thành viên của tổ chức. 

 Cố kết là sức mạnh gắn kết tạo ra cảm giác thống nhất trong tổ chức và sự 
đồng nhất với tổ chức. Các tổ chức mang tính cố kết có đặc điểm là sự hấp dẫn liên cá 
nhân và làm việc nhóm (Forsyth, 1999; Cota, Evans, Dion, Kilik, & Longman, 1995). 
Cố kết tổ chức cũng dẫn tới sự hài lòng cao hơn với công việc. Nhìn chung các tổ 
chức có tính cố kết thường ít xung đột, lo lắng và căng thẳng hơn vì các thành viên 
ưa thích lẫn nhau và cùng nhau theo đuổi các mục tiêu chung. 

Các nghiên cứu phân tích tổng hợp đã chứng minh một cách nhất quán mối 
quan hệ giữa tính cố kết và hiệu quả làm việc cao hơn (Evans & Dion, 1991; Mullen 
& Copper, 1994). Các tổ chức đạt nhiều thành tựu trong nghệ thuật và khoa học cũng 
có xu hướng mang tính cố kết (Bennis & Bierderman, 1997). Điều thú vị là mối quan 
hệ vừa nêu có hiệu quả theo cả hai chiều. Hiệu quả làm việc cao hơn dẫn tới sự gắn 
bó, cố kết cao hơn và cố kết cao hơn lại tạo ra hiệu quả làm việc cao hơn (Mullen & 
Copper, 1994). Làm việc trong các nhóm cố kết mang lại sự hài lòng và khi hài lòng 
họ sẽ có động cơ đóng góp trở lại cho công ty bằng cách làm việc tốt hơn. Hành vi 
công dân tích cực tồn tại một cách nhất quán trong các nhóm mang tính cố kết hơn 
(Kidwell, Mossholder, & Bennett, 1997).

Tính cố kết nhóm được một số nhà nghiên cứu cho là có liên quan đến hiện 
tượng tư duy nhóm (groupthink) đã được bàn luận ở chương 5 và phần dưới đây 
trong cấu trúc chuyên quyền quan liêu (Janis, 1972; 1982). Hành vi tư duy nhóm hay 
tư duy theo số đông phục vụ mục đích duy trì tính cố kết và đoàn kết trong tổ chức 
nhưng thường để lại hậu quả tai hại.  

Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng tính cố kết không phải 
là yếu tố quyết định hiện tượng tư duy nhóm (McCauly, 1989). Tư duy nhóm thường 

dễ xảy khi các tổ chức cố gắng thúc đẩy một hình ảnh xã hội tích cực của mình. Tất cả 
những ai có ý kiến phản biện hay trái chiều đều được cho là mối đe dọa đối với hình 
ảnh đó. Nói cách khác, phải tồn tại yếu tố nguy cơ thì tính cố kết mới góp phần tạo 
ra tư duy nhóm thiếu suy xét (Ahlfinger & Esser, 2001; Turner, Pratkanis, Probasco, 
& Leve, 1992). Một yếu tố hàng đầu là cấu trúc tổ chức mang tính chuyên quyền, ít 
tôn trọng nhân viên và hầu như không có chỗ cho sự tham gia của người lao động. 

1.3. Sự có mặt của người khác có ảnh hưởng tới hiệu quả làm việc?

Các thực nghiệm đầu tiên về hiệu ứng của người khác đối với hiệu quả thực 
hiện công việc đã được hoàn thành bởi Triplett (1887). Triplett quan sát thấy những 
trẻ em – được giao nhiệm vụ cuộn dây bắt cá càng nhanh càng tốt – đã làm tốt hơn 
khi có mặt của những người khác. Rõ ràng tinh thần ganh đua cũng như mong muốn 
thể hiện sức mạnh và kỹ năng đã thúc đẩy trẻ. Zajonc (1965) đã chỉnh sửa khái niệm 
khích lệ xã hội vì các nghiên cứu sau này cho thấy nhiều khi sự có mặt của người 
khác đã tạo điều kiện dễ dàng hơn cho sự thực hiện các nhiệm vụ, nhưng cũng có 
khi điều đó lại hạn chế hành vi. Zajonc cho rằng nếu người lao động thành thạo công 
việc của mình thì sự có mặt của người khác sẽ tạo ra hiệu ứng khích lệ xã hội. Nói 
chung, sự có mặt của người khác tạo ra sự khuấy động và tạo điều kiện, tạo động cơ 
cho những thói quen đã thuần thục, nhưng nó cũng có thể hạn chế hành vi đối với 
các công việc chưa quen và chưa thành thạo. 

Một số tác giả khác (Geen, 1989; Sanna, 1992) đề xuất rằng nói đến khích lệ xã 
hội là nói tới 2 kiểu loại tình huống. Trong tình huống đầu, người lao động thực hiện 
nhiệm vụ cùng với các đồng nghiệp cùng làm một việc như nhau. Tình huống hai là 
người đó thực hiện công việc trước mặt một khán giả chỉ quan sát không thôi (như 
một người giám sát). Nếu nhiệm vụ khá đơn giản thì sự có mặt của người khác sẽ 
giúp cải thiện hiệu quả công việc (Aiello & Douthitt, 2001). Tuy nhiên, khi gặp nhiệm 
vụ khó khăn (ví dụ phát triển một phần mềm mới cho máy tính) thì sự có mặt của 
người khác sẽ tạo ra kết quả tồi hơn (Geen, 1989). Các phát hiện này nói chung là 
đúng khi có thể đánh giá được hiệu quả làm việc của cá nhân từng người lao động, 
nên sự lo lắng khi bị đánh giá có thể là một yếu tố tác động (Schmitt, Gilovich, Goore, 
& Joseph, 1986; Seta & Seta, 1995). 

Có thể quy gán hiệu ứng tiêu cực do sự có mặt của người khác gây ra đối với 
các công việc phức tạp cho sự phân tán hay mất tập trung bởi vì nói chung, trong 
một thời điểm nhất định, con người chỉ có thể tập trung vào một mục tiêu mà thôi 
(Huguet, Galvaing, Monteil, & Dumas, 1999). Khi người khác có mặt, người công 
nhân có thể bị phân tán vì cần phải tạo một hình ảnh tích cực (hình thành ấn tượng) 
trong con mắt của khán giả. Trong các nhiệm vụ đơn giản, sự phân tán không phải 
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là vấn đề vì việc gây ấn tượng tích cực đã được động cơ làm việc cao hơn hỗ trợ và 
sự có mặt của những người khác giúp tạo năng lượng cho người công nhân. Đối với 
các công việc phức tạp hơn, sự có mặt của người khác có thể gây trở ngại cho sự tập 
trung và tác động tiêu cực tới hiệu quả làm việc. Latane, Williams, & Harkins (1979) 
phát hiện ra rằng hiện tượng khuấy động xã hội từ sự có mặt của những người khác 
tạo ra hiệu quả làm việc cao hơn đối với các yêu cầu công việc đơn giản, nhưng sẽ 
làm sút kém hiệu quả làm việc với các đòi hỏi của nhiệm vụ phức tạp. Khi người lao 
động không lo lắng vì bị đánh giá thì môi trường thoải mái đó sẽ có lợi cho các giải 
pháp mới và sáng tạo. Việc khuyến khích đổi mới sẽ khó hơn nhiều trong môi trường 
làm việc thường xuyên bị đánh giá. 

1.4. Ẩn danh làm giảm hiệu quả làm việc ở các xã hội theo xu hướng cá nhân

Nghiên cứu đầu tiên (Kravitz & Martin, 1986) đã chứng minh rằng, khi số 
lượng người lao động tăng lên trong lúc thực hiện một nhiệm vụ nào đó thì sự đóng 
góp cá nhân của họ sẽ giảm xuống. Lười biếng xã hội (xem chương 5) là xu hướng 
người lao động ít cố gắng hơn khi làm việc trong nhóm. Sự ẩn danh (không xác định 
được đóng góp của từng cá nhân) là yếu tố quyết định tạo ra lười biếng xã hội, đặc 
biệt là khi chỉ có kết quả chung của nhóm được đánh giá (Harkins, 1987). Trong các 
nền văn hóa mang tính cá nhân cao người ta có xu hướng giả định rằng, người lao 
động khác sẽ không thực hiện công việc ở mức độ cao. Vì vậy, nỗ lực ít hơn trong 
hiện tượng lười biếng xã hội được lý giải là do ảnh hưởng bởi thuyết về sự công bằng 
(Jackson & Harkins, 1985). Một biện pháp khắc phục hiện tượng lười biếng xã hội là 
thiết lập một hệ thống để có thể đánh giá cá nhân mỗi người lao động cùng với việc 
đo, đếm hiệu quả làm việc chung của cả nhóm (Szymanski & Harkins, 1987). Có thể, 
lười biếng xã hội cũng là một phản ứng đối với sự nhàm chán của các công việc đơn 
giản, lặp đi lặp gây mất hứng thú và người lao động cảm thấy không quan tâm đến 
kết quả lao động. Tạo ra những công việc có ý nghĩa là cách thức lâu dài để tiến tới 
bỏ lười biếng xã hội (Williams & Karau, 1991).

Hiệu ứng khích lệ xã hội xảy ra khi sự có mặt của người khác, ánh mắt của họ 
như “soi” đèn vào cá nhân đang được chú ý và khuấy động, tiếp thêm sinh lực cho 
anh ta thực hiện công việc. Tuy nhiên, trong môi trường nhóm, đặc biệt là khi việc 
đánh giá hiệu quả hoạt động cá nhân không được nhấn mạnh thì một cá nhân có thể 
“hòa tan” vào nhóm và tránh không bị để ý. Việc ít bị để ý có thể làm giảm sút sự 
cố gắng và dẫn đến năng suất làm việc thấp hơn. Ngoài một số biện pháp đã đề cập 
trên đây, công ty/ tổ chức cũng có thể vượt qua hiệu ứng lười biếng xã hội bằng cách 
đối xử với nhân viên một cách tử tế, tôn trọng nhân phẩm con người chứ không coi 
họ chỉ là những bộ phận của một cỗ máy; tạo điều kiện để nhân viên thực sự tham 

gia vào quá trình ra những quyết định liên quan tới họ và công việc của họ; tạo điều 
kiện để họ gắn bó và được hưởng thành quả lao động của mình một cách xứng đáng. 

1.5. Khác biệt văn hóa và giới trong lười biếng xã hội

  Các nghiên cứu trong tâm lý học xã hội đã chứng minh rằng người châu Á 
có ý niệm về cái tôi phụ thuộc lẫn nhau rõ hơn. Trong các nền văn hóa châu Á, cái 
tôi được đặt trong mối quan hệ với những người khác nhiều hơn. Còn trong các xã 
hội phương Tây, khái niệm cái tôi được hình thành như một thực thể mang tính độc 
lập hơn. Các nghiên cứu đã cho thấy – khi làm việc nhóm trong điều kiện ẩn danh 
- người lao động ở các nước phương Tây có xu hướng lười biếng hơn so với một số 
nước châu Á (Karau & Williams, 1993). Mặc dù con người trong tất cả các xã hội đã 
được nghiên cứu (kể cả châu Á) đều có một số lười biếng xã hội, nhưng người lao 
động ở các nền văn hóa phụ thuộc lẫn nhau (châu Á) thể hiện điều đó ít hơn so với 
người lao động ở Mỹ hoặc các nước phương Tây khác (Chang & Chen, 1995).

Giới cũng là một yếu tố trong lười biếng xã hội. Điểm qua hàng trăm nghiên 
cứu có liên quan đến vấn đề này thì thấy phụ nữ có xu hướng lười biếng (xã hội) ít 
hơn đàn ông. Phụ nữ là người có định hướng tới các mối quan hệ nhiều hơn và thể 
hiện mối quan tâm đến người khác lớn hơn. Sự tập trung vào mối quan hệ liên cá 
nhân này làm họ - khi ở trong nhóm - ít thể hiện lười biếng xã hội hơn (Eagly, 1987). 
Cần lưu ý rằng, các khác biệt vừa nêu chỉ mang tính chất tương đối và không có sự 
khác biệt tuyệt đối giữa các nền văn hóa cũng như giữa 2 giới nam và nữ. 

Sự tập trung ngày càng tăng vào vấn đề bình đẳng giới ở các nước châu Âu và 
bắc Mỹ (Kirton & Greene, 2005) cũng như một số quốc gia khác cho phép người lao 
động nữ cảm thấy nghề nghiệp của họ được xã hội coi trọng (ví dụ như trong ngành 
y tế hay giáo dục). Tuy nhiên, xã hội còn đánh giá chưa đúng mức những đóng góp 
của phụ nữ trong các lĩnh vực do đàn ông “thống trị” dẫn đến sự khác biệt về tiền 
lương giữa hai giới cho dù họ có cùng trình độ tương đương. Vì tất cả các nền văn 
hóa đều có hành vi lười biếng xã hội ở một mức độ nhất định, các công ty/ tổ chức – 
vì lợi ích của mình – cần tạo ra môi trường làm việc lý thú và đa dạng cũng như trả 
công lao động một cách công bằng để giảm thiểu hiện tượng lười biếng xã hội. 

2. cấU trÚc tổ cHức

Nói đến cấu trúc tổ chức (“cơ cấu tổ chức” như thường gọi ở Việt Nam) là nói 
đến sự phân chia và phối hợp mang tính chất chính thức các nhiệm vụ làm việc. Cấu 
trúc được quy định bởi các chính sách tổ chức trong việc phân chia lao động, phân 
chia các phòng ban trong tổ chức, tuyến quyền hành, khoảng kiểm soát, tập trung 
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hóa và chính thức hóa (một cách tương đối) đời sống của tổ chức. Tổ chức là một 
nhóm người có cùng mục đích chung, là các thành viên cố định, có các quy trình đã 
được xác định để đạt được mục tiêu của tổ chức. Mục tiêu của tổ chức trên thị trường 
có thể là tăng thị phần, mở rộng kinh doanh, đạt mục tiêu lợi nhuận. Một tổ chức 
được cơ cấu để đạt được các mục tiêu trên bằng cách phân chia lao động, xác định 
khoảng kiểm soát của người quản lý, tuyến mệnh lệnh/ điều khiển và một loạt các 
hình thức thiết kế tổ chức khác. 

2.1. cấu trúc tổ chức là một lời giải cho các chiến lược dài hạn

Tổ chức được cơ cấu theo các cách thức cụ thể bởi vì người ta tin rằng các thiết 
kế đó là cách tốt nhất để đạt mục tiêu của tổ chức. Một loạt các yếu tố cũng được xác 
định như các biến số góp phần chọn lựa một cấu trúc tổ chức phù hợp. Một số doanh 
nghiệp tuyển dụng hàng chục ngàn nhân viên và để phối hợp một mạng lưới làm việc 
phức tạp với nhiều công nhân như vậy họ thường ưa sử dụng một cấu trúc quan liêu 
chuyên quyền. Thường thì cách thiết kế tổ chức theo kiểu quan liêu này có mức độ 
chuyên môn hóa cao cũng như một hệ thống trật tự thứ bậc được xác định chặt chẽ 
với các tuyến quyền hành từ trên xuống. Như vậy quy mô của tổ chức có ảnh hưởng 
tới cấu trúc kinh doanh chiến lược (Gooding & Wagner, 1985; Bluedorn, 1993).

Các tổ chức không hoạt động một cách vô nghĩa. Môi trường hoạt động là yếu 
tố quan trọng trong việc chọn lựa một cấu trúc về mặt dài hạn. Môi trường kinh 
doanh có thể bao gồm một loạt các yếu tố như nguồn cung cấp nguyên liệu thô, quy 
định của chính phủ về an toàn lao động trong khai thác mỏ, cơ cấu và hoạt động của 
các đối thủ cạnh tranh, mối quan tâm đối với khách hàng... Các tổ chức thấy rằng họ 
phải nhiều lần thay đổi mô hình kinh doanh của mình để tồn tại và phát triển trong 
một thế giới toàn cầu hóa và luôn thay đổi. Môi trường kinh doanh không chắc chắn, 
dễ thay đổi đã tạo ra các cấu trúc tổ chức linh hoạt như một phản ứng trước các phát 
triển mới (Yasai & Ardekani, 1986). 

Môi trường kinh doanh cũng tạo ra sự dễ thay đổi về mặt tổ chức (Gerloff, 
Muir, & Bodensteiner, 1991). Nói đến bất ổn định là nói tới môi trường động trong đó 
diễn ra những thay đổi khó dự đoán ở mức độ cao. Môi trường bất ổn định hay có 
mức biến đổi cao như vậy đòi hỏi các cấu trúc linh hoạt và mang tính cách tân. Yếu tố 
thứ hai là khả năng hay sức tăng trưởng của môi trường kinh doanh – là năng lực hỗ 
trợ cho tăng trưởng của môi trường. Trong giai đoạn khủng hoảng tài chính những 
năm gần đây, ở nhiều nước sự tăng trưởng gần như bằng 0. 

Sự đơn giản hay phức tạp của môi trường kinh doanh góp phần tạo ra sự lựa 
chọn về cấu trúc. Các tổ chức đơn giản chỉ sản xuất một hay vài sản phẩm. Tuy nhiên, 

các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ máy tính hoặc dựa vào Internet thì 
phức tạp hơn và phải liên tục thích nghi với các sản phẩm và thay đổi mới. Nhìn 
chung, môi trường càng bất ổn định, càng phức tạp và tiềm năng tăng trưởng càng 
hạn chế thì càng cần hơn các cấu trúc phi tập trung hóa với mức độ chuyên môn hóa 
thấp và ít các quy định, quy tắc hơn.  

Cuối cùng, công nghệ cũng tác động tới thiết kế tổ chức. Công nghệ cho phép 
các công ty/tổ chức chuyển những nguyên liệu đầu vào thành các sản phẩm cuối 
cùng. Các công ty sản xuất xe hơi dùng công nghệ lắp ráp theo dây chuyền và vì vậy 
cấu trúc tổ chức cũng như quy trình điều khiển/ quản lý của họ cũng phải phù hợp với 
điều kiện đó. Khi các nhiệm vụ sản xuất diễn ra theo một chuỗi những hoạt động cố 
định như trong công nghiệp sản xuất xe hơi thì các tổ chức thường có cấu trúc trật tự 
trên dưới hơn, chuyên quyền hơn với mức độ chuyên môn hóa cao, các quy định, quy 
chế được chính thức hóa. Ngược lại, các ngành khác như phát triển phần mềm lại phụ 
thuộc nhiều hơn vào kiến thức của các chuyên gia được đào tạo ở bậc cao và vì thế 
cấu trúc tổ chức sẽ ít mang tính chất chính thức hóa hơn (Roberts & Grabowski, 1999).

2.2.  nghiên cứu khoa học được sử dụng để nâng cao hiệu suất làm việc  
hay biến người lao động thành máy móc? 

Ban đầu các lý thuyết về tổ chức đều cố gắng nâng cao hiệu suất và lợi nhuận 
của các nhà máy sản xuất hàng loạt. Ở thời điểm đó, những người đề xuất phương 
pháp quản lý theo khoa học cho rằng các tổ chức tồn tại chỉ vì các mục đích kinh tế 
là nhằm tăng năng suất và lợi nhuận cho chủ lao động. Vì vậy, các phân tích khoa 
học về lao động được sử dụng để phát triển những quy trình làm việc có hiệu suất 
cao nhất. Nói chung, các nhà tư tưởng trong thời kỳ đầu đều đồng ý rằng phân chia 
lao động và chuyên môn hóa người lao động là phương thức tốt nhất để tối đa hóa 
sản xuất. 

Quan điểm về cách tiếp cận quản lý sản xuất theo khoa học xem người công 
nhân chỉ là các mắt xích trong một cỗ máy. Họ phải làm việc cùng với các máy móc 
để nâng cao năng suất lao động (Shafritz & Ott, 1996). Tổ chức cũng đã được xem như 
một cỗ máy và nhiệm vụ của các chuyên gia tổ chức là tìm ra những cách thức để làm 
cho nó chạy hiệu quả hơn. Để đạt được mục đích đó, những người quản lý nhà máy 
dùng cái gọi là các nghiên cứu về thời gian, di chuyển và đánh giá môi trường làm việc 
để xem xét các hiệu ứng của nó đối với sản xuất và tìm ra cách sản xuất nhanh nhất 
và hiệu quả nhất. Có lẽ các nghiên cứu khoa học về lao động kiểu này đã đóng vai trò 
chủ yếu trong việc đẩy nhanh quá trình làm việc, vượt quá cả nhịp độ bình thường của 
công nhân vì họ bị các chuyên gia về thời gian và di chuyển chú ý, theo dõi. 
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Quản lý theo khoa học được dựa trên các quy trình đã xác định. Ban đầu người 
quản lý thu thập thông tin về hiệu suất lao động của người công nhân. Từ nghiên 
cứu này, các quy trình sản xuất chi tiết được phát triển. Người ta dành nhiều công 
sức để tuyển chọn được các công nhân phù hợp và sau đó đào tạo họ theo các quy 
trình đó. Mục đích tổng thể là làm cho tổ chức vận hành trôi chảy như một cỗ máy 
và người lao động chỉ được coi là một  trong các thành phần (Taylor, 1996).

2.3. cách tiếp cận quan liêu chuyên quyền

Lý thuyết về bộ máy quan liêu chuyên quyền được nhà xã hội học Max Weber 
đưa ra đầu tiên. Ông xác định các cấu trúc của tổ chức bao gồm phân công lao động, 
ủy quyền, khoảng kiểm soát và các vấn đề cán bộ (Weber, 1947). Công trình ban đầu 
này tìm hiểu cả các tổ chức lớn trong lịch sử như quân đội Phổ và Giáo hội Thiên 
chúa. Từ các nghiên cứu kỹ lưỡng này, Weber mô tả cấu trúc và hoạt động của kiểu 
loại hiệu quả tổ chức liên kết với thành công (Wagner & Hollenbeck, 1998). Một số 
tác giả khác tranh luận rằng, cả chủ nghĩa tư bản lẫn bộ máy quan liêu đều ra đời 
từ những phong trào làm sao cho các thực hành kinh doanh mang tính lý trí hơn 
(Meyer, 1982). Đến giữa thế kỷ 20, Fayol (1949) và Follett (1942) tin rằng các vai trò 
của người lao động cần phải được cấu trúc một cách hệ thống để sao cho có lợi nhất. 

2.4. chính thức hóa phân công lao động

Trong các tổ chức quan liêu người lao động được đào tạo để thực hiện các 
nhiệm vụ chuyên môn hóa và những gì liên quan đến công việc. Người ta nghĩ rằng, 
có thể đạt năng suất cao nhất bằng cách hạn chế tính chất của công việc và bằng cách 
chuyên môn hóa lao động của công nhân. Khi các công việc được chính thức hóa ở 
mức độ cao người lao động sẽ phải làm theo đúng như các quy trình đã được chuẩn 
hóa và ít được tùy tiện về các vấn đề liên quan đến công việc. Thường thì các tổ chức 
quan liêu chuyên quyền đều có những mô tả công việc được xác định rất chặt chẽ và 
các quy định rõ ràng mà người lao động phải làm theo. Đồng thời, công việc của một 
người càng chuyên môn hóa bao nhiêu thì sự phối hợp và giám sát các yếu tố khác 
nhau lại càng quan trọng bấy nhiêu vì không có người công nhân nào có đầy đủ một 
bức tranh tổng thể về sản xuất. Việc sản xuất xe hơi liên quan đến rất nhiều bước 
riêng biệt, có nghĩa là công việc sản xuất tổng thể đó được chia ra nhiều bộ phận hợp 
thành. Đó là chưa nói đến các bộ phận thiết kế hay bán xe và phục vụ khách hàng. 

Ưu thế chủ yếu của cách tiếp cận tổ chức kiểu quan liêu là ở chỗ sự phân công 
lao động đã tạo ra những công việc chỉ đòi hỏi một số kỹ năng nhất định. Nhưng 
đồng thời, các công việc chuyên môn hóa cao lại đòi hỏi phải được thực hiện theo 

quy trình đã được chuẩn hóa tới mức độ cao và phải có một kế hoạch hoạt động tổng 
thể. Mức độ chuyên môn hóa cao này cũng có tác động tới quy trình chỉ huy/điều 
khiển trong tổ chức và đòi hỏi có sự kiểm soát từ trên xuống dưới, có nhiều cấp độ 
quyền hành giữa sản xuất và quản lý ở cấp cao hơn. Thẩm quyền được ủy quyền một 
cách hạn chế trong các tổ chức quan liêu, chuyên quyền. Người quản lý ở cấp thấp 
hơn có ít quyền lực tự do làm theo ý mình. 

2.5. quan liêu chuyên quyền đòi hỏi mức độ phòng/ ban hóa cao độ

Như đã bàn luận trên đây, cấu trúc quan liêu đòi hỏi mức độ phòng ban cao. 
Có một cách thức cấu trúc tổ chức là theo chức năng thực hiện. Nhiều công ty hoạt 
động theo nhiều phòng ban như thiết kế, xây dựng, nhân sự, kế toán cũng như các 
đơn vị sản xuất. Lý do chủ yếu để cấu trúc tổ chức theo chức năng là kiểu loại tổ 
chức như vậy tạo ra hiệu quả lớn hơn. Một hình thức tổ chức phòng ban khác là sắp 
xếp nhân viên xoay quanh sản phẩm đang được phát triển. Các công ty ô tô thường 
chế tạo một loạt model hay dòng xe khác nhau và người lao động được tổ chức theo 
sản phẩm cụ thể. Nhiều công ty hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Sự khác biệt văn 
hóa giữa các quốc gia đòi hỏi phải chú ý đặc biệt tới những đặc điểm đặc thù. Tuy 
nhiên, ngày nay ta thấy làm việc theo nhóm đã vượt lên cách tổ chức làm việc theo 
các phòng ban cứng nhắc. 

2.6. tuyến quyền hành

Các tổ chức quan liêu chuyên quyền được tổ chức theo một tuyến quyền hành, 
mệnh lệnh từ trên xuống. Các tổ chức này cũng giống như các tổ chức trong quân 
đội.  Thường là một người đứng đầu với quyền kiểm soát tối cao, một số người 
phụ trách các phòng ban có nhiệm vụ báo cáo trực tiếp cho người quản lý cao nhất. 
Những người quản lý cấp thấp hơn báo cáo cho người giám sát trên họ trong chuỗi 
mệnh lệch điều khiển. Trong tổ chức theo trật tự trên dưới này tất cả đều phải báo 
cáo cấp trên. Bộ máy quan liêu đòi hỏi phải có một mạng lưới giám sát theo thứ bậc 
trong đó mỗi người lao động đều có các trách nhiệm cụ thể. 

Một khía cạnh của cấu trúc chuyên quyền là sự đơn nhất trong điều khiển/
mệnh lệnh. Để tránh lẫn lộn, các nhân viên thường chỉ báo cáo cho một người giám 
sát. Sự đơn nhất này được thiết lập để duy trì tuyến quyền hành thông suốt và tránh 
trường hợp người lao động lẫn lộn khi nhận được các chỉ thị mâu thuẫn với nhau. Ví 
dụ nếu một nhân viên phải báo cáo cho cả  người quản lý sản xuất và người quản lý 
bán hàng thì anh ta có thể nhận được 2 chỉ thị khác nhau mà không biết làm theo cái 
nào. Tuyến quyền hành trong tổ chức quan liêu được cấu trúc theo một chuỗi mệnh 
lệnh hay điều khiển nghiêm ngặt. 
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2.7. Khoảng kiểm soát

Khoảng kiểm soát (span of control) là một khía cạnh của hệ thống mệnh lệnh. 
Nói đến khoảng kiểm soát là nói một cách cụ thể đến số lượng nhân viên báo cáo 
cho mỗi người giám sát. Ý tưởng cơ bản là mỗi người giám sát có thể quản lý một 
cách hiệu quả một số lượng nhân viên nhất định – đó là một số lượng tối ưu. Nếu 
số lượng nhân viên quá lớn thì người quản lý sẽ không thể đưa ra những chỉ dẫn 
cần thiết và chú ý tới từng cá nhân được. Số lượng nhân viên nhận được sự giám sát 
tối ưu phụ thuộc vào phong cách giám sát và kỹ năng của nhân viên. Những người 
giám sát hay dùng phương pháp hướng dẫn cá nhân chắc chắn là cần nhiều thời gian 
hơn cho từng nhân viên. Khi người lao động được tham gia việc ra quyết định, họ có 
thể giải quyết rất nhiều vấn đề mà nếu không thì sẽ đòi hỏi sự chú ý của người giám 
sát. Tương tự, các nhân viên có kỹ năng cần ít thời gian giám sát/ hướng dẫn hơn vì 
họ biết cần phải làm gì, trong khi những mới vào hoặc chưa có kỹ năng lại cần phải 
có giám sát/ hướng dẫn nhiều hơn. 

Quản lý ít người hơn (khoảng kiểm soát hẹp) có một số lợi thế vì người giám 
sát có thể duy trì sự kiểm soát và chỉ đạo sát sao hơn (Gittell, 2001). Tuy nhiên, tổ 
chức có nhiều người giám sát thì lại phải chi phí nhiều hơn. Hơn nữa, có nhiều cấp 
giám sát hay quản lý cũng tạo nên sự phức tạp cho giao tiếp theo chiều dọc bên trong 
tổ chức. Nhưng có lẽ quan trọng hơn là trong các môi trường cạnh tranh, khoảng 
kiểm soát hẹp sẽ hạn chế tính sáng tạo và cảm giác tự quản của người lao động 
(Child & McGrath, 2001).

2.8. ra quyết định kiểu tập trung hay phi tập trung 

Về mặt truyền thống, các tổ chức quan liêu thường mang tính chất tập trung rất 
cao. Một vài người quản lý cấp cao nhất đưa ra tất cả các quyết định và càng xuống 
cấp thấp hơn, sự tự do trong quản lý càng ít. Tập trung hóa cực đoan xảy ra khi mọi 
quyết định của tổ chức đều tập trung vào một cá nhân và các đóng góp từ những 
người khác hầu như chẳng có tác động gì đến việc ra quyết định. Tuy nhiên, các tổ 
chức cũng đã rút ra bài học rằng những cấu trúc ra quyết định kiểu tập trung một 
cách khắt khe, cứng rắn như vậy thường không thể phản ứng kịp thời trong một nền 
kinh tế đang thay đổi nhanh chóng và trong các môi trường cạnh tranh cao. Các tổ 
chức phi tập trung cho phép người quản lý và nhân viên – những người gần nhất với 
công việc – đưa ra các quyết phù hợp khi quyền hành được ủy quyền cho cấp dưới. 
Sự thay đổi kinh tế nhanh chóng đòi hỏi một cấu trúc tổ chức linh hoạt trong đó các 
quyết định đưa ra được dựa trên những đóng góp rộng rãi và các hành động quan 
trọng được thực hiện kịp thời. 

Tóm lại, các tổ chức thực hiện những nhiệm vụ thông thường, cố định ở mức 
độ cao, được tổ chức bởi sự chuyên môn hóa và chia các nhiệm vụ ra thành những 
phòng ban chức năng thường là các tổ chức thuộc kiểu loại quan liêu chuyên quyền. 
Mô hình này được dựa trên quyền hành tập trung trong đó người giám sát có khoảng 
kiểm soát hẹp và sự giám sát mang tính chất khắc nghiệt. Tổ chức được tập trung cao 
với các quy chế, quy định được chính thức hóa, tuyến quyền hành rõ ràng sẽ dẫn tới 
các quyết định chỉ tập trung vào một người ở cấp cao nhất.

2.9. cấu trúc ma trận

Thực tế, bất cứ tổ chức nào cũng có thể sử dụng các phòng ban chức năng cho 
công việc kế toán, bán hàng, nghiên cứu và triển khai, marketing. Người lao động 
cũng có thể được xếp vào phòng sản xuất, chịu trách nhiệm về những sản phẩm 
cụ thể. Các phòng ban được tổ chức xoay quanh sản phẩm (ví dụ như các dòng xe 
của hãng General Motors) sẽ hướng dẫn phối hợp các chuyên gia cùng sản xuất các 
model xe cụ thể. Mỗi phòng ban chịu trách nhiệm về tất cả các quy trình cần thiết để 
chế tạo thành công. 

Việc xếp đặt các chuyên gia vào cả 2 loại phòng ban sẽ cho phép thu được nhiều 
thông tin và chia sẻ các nguồn lực cho những sản phẩm khác nhau. Tuy nhiên, bất 
lợi chủ yếu của các phòng ban chức năng là vấn đề dẫn dắt/ lãnh đạo và phối hợp 
các phòng ban chức năng và sản xuất khác nhau để hướng tới việc đạt các mục tiêu 
của tổ chức. Tổ chức kiểu ma trận được sử dụng để tận dụng ưu thế về sức mạnh 
của cả phòng ban chức năng và phòng ban sản xuất (Knight, 1976; Burns & Wholey, 
1993). Tương phản với các tổ chức quan liêu chuyên quyền vừa bàn luận trên đây, 
cách tiếp cận ma trận không được tổ chức xoay quanh sự đơn nhất của mệnh lệnh vì 
tuyến quyền hành đi theo 2 nhánh: phòng chức năng và phòng sản xuất. Trong hệ 
thống ma trận, tất cả người lao động đều phải trả lời cả hai nhánh quyền hành. Ưu 
thế của cách tiếp cận ma trận là năng lực phối hợp các hoạt động phức tạp và liên 
quan đến nhau của sản xuất hiện đại. Trong quá khứ, khi gặp tình huống phức tạp, 
các tổ chức quan liêu thường phản ứng lại bằng cách tăng mức độ chính thức hóa các 
quy định, quy chế cứng nhắc. Tuy nhiên, trong tổ chức kiểu ma trận thường xuyên 
có sự tương tác giữa các chuyên môn khác nhau và điều này lại tạo điều kiện cho 
giao tiếp tốt hơn. Các tổ chức theo kiểu ma trận cũng cung cấp cho toàn bộ công ty/
tổ chức những kỹ năng chuyên biệt mà trước đẩy chỉ có một phòng ban độc quyền. 
Điểm yếu của cấu trúc ma trận là khâu tổ chức phức tạp và có thể dẫn đến sự không 
rõ ràng về quyền lực và có thể gây xung đột nếu các trách nhiệm không được xác 
định rõ ràng. Tuy nhiên, các cuộc chiến về quyền lực giữa các phòng chức năng và 
sản xuất có xảy ra hay không phụ thuộc nhiều vào văn hóa tổ chức hơn là sự thiếu 
rõ ràng của quan hệ quyền lực. 
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3.  a dUa trong tổ cHức qUan LiêU cHUyên qUyền SẼ tạo ra 
cÁc qUyết đỊnH KHiếm KHUyết

Như đã đề cập, các tổ chức phải linh hoạt và đưa ra các quyết định hữu ích 
trong việc ứng phó với môi trường hoạt động đang thay đổi chưa từng thấy. Một số 
nghiên cứu đã chứng minh rằng thực tế là nhóm thường đưa ra các quyết định tốt 
hơn so với cá nhân nếu nhóm có cơ hội trao đổi ý tưởng và đủ cởi mở để sửa chữa 
các sai sót trong việc ra quyết định. Tổ chức nào luôn nhận thức và lắng nghe nhân 
viên – đặc biệt là các nhân viên có kinh nghiệm - và kích thích các ý tưởng cho những 
giải pháp sáng tạo thì thường đưa ra các quyết định tốt hơn so với các quyết định 
do cá nhân đưa ra. Người ta gọi các tổ chức kiểu này là tổ chức thông thái. Như vậy, 
nhiều cái đầu có thể tốt hơn một cái đầu trong các điều kiện tối ưu (Davis & Harless, 
1996). Tuy nhiên, nhiều tổ chức lại không làm việc theo phong cách khai sáng này và 
đưa ra nhiều quyết định tồi hoặc sai (Steiner, 1972). Những người quyết định trong 
tổ chức thường không lắng nghe các thành viên có năng lực nhất mà có khi lại làm 
cho họ a dua theo số đông và mất khả năng phản biện cho những quyết định sai lầm 
hoặc không tối ưu do lãnh đạo đã đưa ra. Các cá nhân chi phối cuộc thảo luận của 
ban lãnh đạo bằng sự lôi cuốn hoặc quyền lực cá nhân trong tổ chức làm cho những 
người khác rất khó không đồng ý (Sorkin, Hays, & West, 2001).

Thảo luận trong các cuộc họp ra quyết định thường tập trung vào các thông 
tin mà ban lãnh đạo của tổ chức đã biết. Chỉ chú ý tới những thông tin đã biết và 
khó khăn trong việc lý giải các đóng góp mới hoặc khác thường (nhưng có thể áp 
dụng được) làm cho ban lãnh đạo có xu hướng bỏ qua các giải pháp tốt nhất. Trong 
những năm gần đây, để đối phó với những hạn chế của việc chỉ chia sẻ và bàn luận 
những thông tin quen thuộc, người ta hay nói tới giải pháp có tên gọi là “tư duy vượt 
khung” (“thinking out of the box”). Sáng kiến áp dụng khoán hộ trong nông nghiệp 
của ông Kim Ngọc ở tỉnh Vĩnh Phú (cũ) từ những năm 1960 là một ví dụ điển hình 
về “tư duy vượt khung” hoặc có người còn gọi là “tư duy ngược dòng”.  Các nghiên 
cứu đã chỉ ra rằng, có thể vượt qua sự hạn chế thông tin nếu các thành viên của ban 
lãnh đạo được phân công nhiệm vụ thu thập và chia sẻ thông tin về các tham số hay 
khía cạnh khác nhau của vấn đề đang được thảo luận để ra quyết định. Vì các thông 
tin chưa được chia sẻ thường xuyên hay được đưa ra ở giai đoạn sau của cuộc thảo 
luận cho nên các cuộc họp phải có đủ thời gian để đưa những thông tin mới, chưa 
được chia sẻ này vào quá trình ra quyết định (Stasser, 2000).

Chúng ta đã có dịp bàn về thuyết tư duy nhóm (groupthink) của Janis (1972, 
1982). Thuyết này đã giúp lý giải về nhiều quyết định sai lầm trong nền chính trị thế 
giới và các tổ chức kinh doanh theo kiểu quan liêu. Những tổ chức có tính cố kết cao, 

vì vậy mà sự đoàn kết nội bộ lại quan trọng hơn việc xem xét các hệ quả tiêu cực có 
thể xảy ra đối với công ty/ tổ chức thường hay mắc hiện tượng tư duy nhóm. Các tổ 
chức tự cô lập mình với các thông tin đa chiều hay trái chiều với những nhận thức, 
niềm tin đã được chấp nhận cũng dễ để xảy ra hiện tượng tư duy nhóm. Người lãnh 
đạo theo phong cách độc đoán hoặc có ảnh hưởng mà tuyên bố rõ ràng quan điểm 
của mình ngay từ đầu cuộc thảo luận thì sẽ chẳng có mấy ai tham gia tranh luận để 
tìm ra chân lý hay giải pháp tốt nhất nữa làm gì. Janis đã mô tả cấu trúc tổ chức quan 
liêu chuyên quyền. Theo ông, các tổ chức này không có phương pháp làm việc nào 
cho phép xem xét, cân nhắc các phương án giải pháp thay thế khác với quan điểm 
đang thống trị hay chi phối. Cảm giác không thể bị tổn thương thể hiện qua niềm 
tin cho rằng quyết định của tập thể lãnh đạo tổ chức không thể sai được. Cảm giác 
không thể bị tổn thương này có lẽ dựa trên những thành công trong quá khứ. Những 
người lãnh đạo tổ chức lên đến vị trí quản trị cao cấp trong công ty/ tổ chức thường 
phải có một quá trình lịch sử của các quyết định thành công và vì vậy họ tin rằng 
mình không thể sai. Sự kiêu ngạo về thành công và chiến thắng dẫn tới niềm tin cho 
rằng họ đúng về mặt đạo lý ngay cả khi vô lý tới mức cho rằng “tham lam là tốt” 
(“greed is good”)6.

  Vì cả ban lãnh đạo tin rằng, mọi người đều nhất trí cả cho nên cá nhân các 
thành viên khác sẽ rất sợ khi nêu lên ý kiến hay tiếng nói bất đồng. Quá trình tự kiểm 
duyệt này diễn ra để tránh gây bối rối hay phá vỡ sự “đồng thuận”. Những cá nhân 
lên tiếng, bày tỏ sự quan tâm hay vận động ủng hộ cho quan điểm khác biệt sẽ phải 
chịu áp lực của tổ chức, phải xin rút, im lặng hoặc phải a dua theo số đông. Nhiều 
nhóm mà các nhà nghiên cứu gọi là “mindguard” – người có chức năng ngăn chặn 
những thông tin khác biệt, những tiếng nói bất đồng để bảo vệ lãnh đạo. Nhận thức 
được tác hại của môi trường a dua theo đám đông như vậy, ngày nay một số tổ chức 
đã khuyến khích hay giao nhiệm vụ cho một số cá  nhân đóng vai trò phản biện mà 
chức năng chủ yếu là đề xuất các giải pháp lựa chọn khác với tư duy của số đông 
(nhưng chưa chắc đã là chân lý). 

Hệ quả chủ yếu của tư duy nhóm là đưa ra các quyết định sai hoặc tồi. Xem xét 
lịch sử ra quyết định của các tổ chức, bạn không thể không đưa ra một kết luận rằng 
nhiều thảm họa trong kinh doanh được tạo ra bởi tư duy nhóm. Chính tư duy nhóm 
đã đóng vai trò trong sự sụp đổ của thị trường tài chính Mỹ dẫn đến cuộc khủng 
hoảng kinh tế thế giới hiện nay. Các thảm họa kinh doanh từ công ty năng lượng 
Enron cho đến vụ lừa gạt lớn nhất trong lịch sử của Maddoff một phần cũng do tư 
duy nhóm tạo ra. Các sự kiện lịch sử đã xảy ra và các thực nghiệm một cách hệ thống 
6   Câu nói “nổi tiếng” của nhân vật chính trong bộ phim Wall Street công chiếu năm 1987.  Bộ phim nói về 

những phi vụ buôn bán, lọc lừa ở phố Wall (trung tâm tài chính Mỹ và thế giới) cũng như những cái đầu 
đầy tính toán, thủ đoạn của các tay môi giới chứng khoán sẵn sàng làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích.
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trong phòng thí nghiệm đều cung cấp bằng chứng ủng hộ cho mô hình tư duy nhóm 
(Esser, 1998; Hogg & Hains, 1998).

Zimbardo & Andersen (1993) đã đề xuất rằng một số cách thức để tránh tư 
duy a dua (vốn do tư duy nhóm tạo ra). Người lãnh đạo có vị trí chi phối đã có ý 
định sẵn trong đầu trước khi thảo luận tập thể về việc ra quyết định. Anh ta cũng 
là người thường bắt đầu quá trình thảo luận và ý kiến ban đầu này thường được 
coi như ý kiến “định hướng”. Zimbardo & Andersen đề xuất rằng, người lãnh đạo 
trong trường hợp này không nên mang tính chất “chỉ đạo”, hướng dẫn và phải vô 
tư, không thiên vị. Ngoài ra, lãnh đạo cần luôn luôn tìm kiếm ý kiến từ bên ngoài vì 
quá trình a dua trong tổ chức ít ảnh hưởng tới các ý kiến này. Việc hình thành các 
tiểu ban từ số những người tham gia quá trình ra quyết định rồi để cho các tiểu ban 
này thảo luận trước khi thảo luận toàn nhóm lớn hơn cũng giúp tạo ra các ý kiến 
phân kỳ, phản biện. Cuối cùng, người lãnh đạo có thể tìm kiếm các ý kiến thông qua 
những cuộc khảo sát khuyết danh. Con người thường trung thực hơn khi không bị 
trừng phạt. Mô hình ra quyết định nhóm một cách dân chủ, rộng rãi, bao gồm tất cả 
những bên liên quan cũng có tác dụng giảm thiểu tư duy a dua. 

4. ủng Hộ qUan điểm cHi PHối: ra qUyết đỊnH KiểU PHÂn cực

Phân cực nhóm cũng là một quá trình ra quyết định khiếm khuyết, xuất phát từ 
các cấu trúc quan liêu chuyên quyền trong tổ chức. Các nghiên cứu đầu tiên về phân 
cực nhóm trong quá trình ra quyết định đã được Wallach, Kogan, & Bem (1962) tiến 
hành. Kết luận ban đầu là các quyết định do nhóm đưa ra thường mang tính chất 
mạo hiểm hơn so với cá nhân – một hiện tượng sau này được biết đến với tên gọi là 
“risky shift” (thay đổi hay dịch chuyển mạo hiểm/ rủi ro). Đây là một phát hiện quan 
trọng và mang tính chất thức tỉnh bởi vì các quyết định của tổ chức có ảnh hưởng rất 
lớn tới nhiều người. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu sau này cho thấy mặc dù 
một số ban lãnh đạo đưa ra các quyết định mạo hiểm hơn nhưng nhìn chung họ vẫn 
theo xu hướng ban đầu của các thành viên tham gia. Nói cách khác, ban lãnh đạo 
này có thể đưa ra một quyết định mạo hiểm hơn, trong khi ban lãnh đạo kia lại đi 
đến các kết luận mang tính chất bảo thủ hơn. Cả hai kết quả đều phụ thuộc vào quan 
điểm chi phối hay thống trị ban đầu của ban lãnh đạo. Tóm lại, các khách thể trong 
nghiên cứu sẽ sẵn sàng mạo hiểm hơn nếu xu hướng ban đầu ở trong nhóm thiên về 
phía mạo hiểm. Tương tự, các khách thể sẽ đưa ra quan điểm bảo thủ hơn nếu quan 
điểm chi phối ban đầu ở trong nhóm là bảo thủ. Nói đến phân cực nhóm là nói đến 
xu hướng các nhóm đưa ra những quyết định mang tính chất cực đoan hơn so với 
chiều hướng ban đầu của các thành viên (Brown, 1965; Moscovici & Zavalloni, 1969; 
Rodrigo, & Ato, 2002). 

Người ta cho rằng phân cực nhóm xuất hiện từ quá trình thông tin trong đó các 
thành viên nhóm xê dịch quan điểm của mình khi có thông tin mới và khi nghe được 
các lập luận thuyết phục trong quá trình thảo luận (Burnstein & Vinokur, 1973). Một 
lý giải khác là trong quá trình so sánh xã hội, các thành viên biết được nhóm đã có sự 
đồng thuận trong cuộc thảo luận ban đầu nên họ chuyển theo hướng của chuẩn mực 
nhóm (Isenberg, 1986). Tuy nhiên, dường như phân cực là chức năng trực tiếp của 
tổ chức chuyên quyền trong đó áp lực a dua đã khuyến khích các thành viên trong 
nhóm lượng giá sự đồng thuận của nhóm ra quyết định và tuân theo. 

5. Vai trò của Văn HÓa tổ cHức Và Văn HÓa XÃ Hội
Có thể tranh luận rằng, quan điểm đưa ra trước và sau cuộc thảo luận để đưa 

ra quyết định như vừa bàn trên đây phụ thuộc vào các giá trị trong tổ chức. Một số 
công ty khuyến khích mạo hiểm để thu được nhiều hơn trong khi các tổ chức khác 
lại có các giá trị mang tính chất bảo thủ, thận trọng. Thành viên trong quá trình ra 
quyết định ở công ty khuyến khích mạo hiểm để thu được nhiều hơn sẽ được mọi 
người ủng hộ và ưa thích. Nói cách khác, các thành viên không muốn “lệch chuẩn” 
khỏi quan điểm chi phối, “chính thống” của ban giám đốc (nhóm người đang thảo 
luận để ra quyết định), cho nên họ chỉ cố đi xa hơn (cực đoan hơn) một chút theo 
hướng đã được chấp nhận. A dua hay tuân theo các giá trị của tổ chức có xu hướng 
dẫn đến việc ra quyết định có tính chất cực đoan hơn (Brown, 1986; Zuber, Crott, & 
Werner, 1992).

Brown (1965) lưu ý rằng văn hóa của xã hội cũng đóng một vai trò nhất định. 
Văn hóa Mỹ có truyền thống mạo hiểm từ những ngày đầu lập quốc. Có thể tranh 
luận rằng tất cả những ai di cư sang một vùng đất mới lạ, chưa hề biết đều ít nhiều 
có tính cách mạo hiểm. Sẵn sàng mạo hiểm để chiếm được vùng đất mới từ những 
người thổ dân hay kéo đến các vùng đất mới, xa xôi khắc nghiệt để tìm vàng đã trở 
thành một phần của di sản văn hóa Mỹ. Tuy nhiên, nhiều nền văn hóa khác lại đánh 
giá cao sự thận trọng, bảo thủ, truyền thống của quá khứ và trạng thái hiện tại. Các 
giá trị văn hóa mạo hiểm hay bảo thủ vừa nêu là tạo ra xu hướng mạo hiểm hơn hay 
thận trọng hơn trong quá trình ra quyết định trong nhóm hay tổ chức. Một số nghiên 
cứu đã chứng minh rằng chấp nhận mạo hiểm là điều được coi trọng ở xã hội Mỹ, 
trong khi đó sự thận trọng lại được ưa chuộng hơn ở các nước châu Phi (Maderas & 
Bem, 1968; Gologor, 1977).

6. PHê PHÁn cấU trÚc qUan LiêU cHUyên qUyền

Mặc dù đại đa số các công ty/ tập đoàn kinh tế trên thế giới vẫn còn được tổ 
chức theo hướng chuyên quyền nhưng ngày nay dạng cấu trúc tổ chức này đang 
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được nhìn nhận với thái độ hoài nghi vì một số lý do. Nhiều tổ chức đang nhận ra 
giá trị và lợi ích của việc nhân viên tham gia vào quá trình ra quyết định liên quan 
đến công việc của họ. Mặc dù có thể các hoạt động theo quy trình đã được chuẩn hóa 
cao cũng có một số ưu thế cạnh tranh ban đầu nhưng các tổ chức hoạt động trong 
nền kinh tế thị trường hôm nay đang phải đối mặt với nhiều vấn đề đòi hỏi phải có 
sự tham gia của người lao động. 

Khi việc ra quyết định được tập trung cao, nó thường không có nhiều không 
gian cho sáng tạo và đổi mới. Hơn nữa, các cấu trúc chuyên quyền có tác động làm 
giảm sức mạnh của người lao động và những ai liên hệ với tổ chức. Chúng ta đều có 
trải nghiệm với tệ nạn quan liêu trong đó người lao động vì sợ hãi phải tuân theo các 
quy tắc, quy định máy móc. Ngay Weber (Wagner & Hollenbeck, 1998) cũng đã cho 
rằng môi trường chuyên quyền khó chịu và thiếu thách thức ở nơi làm việc có thể 
làm giảm động cơ và gây ra sự không hài lòng ở người lao động. 

Bộ máy tổ chức quan liêu chuyên quyền có lẽ đặc biệt không thích hợp trong 
môi trường công nghệ thay đổi nhanh chóng, tiến bộ không ngừng. Trong điều kiện 
như vậy, các tổ chức có những bộ óc tỉnh táo và hoạt bát sẽ chiếm thế mạnh. Có lẽ 
các bộ máy quan liêu chuyên quyền hoạt động hiệu quả  trong một môi trường có thể 
dự báo được. Nhưng khi công nghệ biến đổi liên tục và các vấn đề kinh tế cũng thay 
đổi cùng với kinh tế toàn cầu thì các quy định (của bộ máy quan liêu chuyên quyền) 
sẽ nhanh chóng lạc hậu (Keck & Tushman, 1993). Vì vậy mặc dù tổ chức quan liêu 
chuyên quyền có thể đã đóng một số vai trò nhất định trong quá khứ, nhưng nó trở 
nên quá cứng nhắc trong việc giải quyết các vấn đề đòi hỏi sự điều chỉnh liên tục. 
Cấu trúc tổ chức quan liêu dường như đi ngược lại các định hướng giá trị công bằng, 
dân chủ, văn minh mà phần lớn các quốc gia trên thế giới đang theo đuổi.

7. cÁc LÝ tHUyết Về qUan HỆ con ngưỜi trong tổ cHức

Lý thuyết kinh điển về tổ chức quan liêu mô tả nó như một hệ thống cứng nhắc, 
vô cảm, không phản ứng (non-responsive system). Các nhà nghiên cứu đặt ra câu hỏi 
về tác động tiêu cực của nó đối với người lao động. Theo thời gian, một phong trào 
quan tâm đến quan hệ người - người trở thành chủ đề chính trong tâm lý học quản 
lý nhằm cải thiện điều kiện ở nơi làm việc. Các nhà nghiên cứu bắt đầu xem xét các 
vấn đề như động cơ và khát vọng của người lao động – được xem là yếu tố nổi trội 
đối với thành công của tổ chức (Katz & Kahn, 1978). Ví dụ, quan hệ giữa người giám 
sát hay quản lý và nhân viên trở thành vấn đề trung tâm đối với thành công của tổ 
chức từ khi nó được xem là yếu tố quyết định động cơ của người lao động. Những 
người phê phán cách tiếp cận chuyên quyền trong tổ chức lưu ý rằng trong hệ thống 
đó nhiều năng lực của người lao động không được sử dụng. Hơn nữa, người ta cũng 

thấy rằng việc người lao không được đối xử tốt trong các cấu trúc tổ chức quan liêu 
sẽ mang lại nhiều hệ quả tiêu cực cho toàn bộ tổ chức. 

7.1. thuyết X và y của mcgregor

Theo McGregor (1960) các nhà quản lý theo kiểu truyền thống được hướng 
dẫn bởi các giả định cơ bản về bản chất con người và một vài giả định trong số đó có 
tác động tiêu cực đối với hoạt động của tổ chức. Giả định của các nhà quản lý theo 
thuyết X cho rằng người lao động vốn lười biếng và thụ động, ít quan tâm đến công 
việc của họ hoặc tổ chức. Người lao động được cho là dốt nát, hoặc ít nhất thì cũng 
thiếu năng lực. Phải bắt buộc họ làm việc vì họ không mong muốn lao động. Từ 
quan điểm của thuyết X, người lao động muốn người khác (ví dụ như người quản 
lý) ra quyết định trong cơ quan vì họ né tránh trách nhiệm. Bởi vì các đặc điểm này 
là một phần trong tâm lý cơ bản của công nhân nên không thể thay đổi được – kể cả 
sự thờ ơ hay thiếu động cơ làm việc cũng vậy. Chỉ có thể quản lý những thói xấu hay 
khiếm khuyết của bản tính con người như vậy bằng cách kiểm soát và điều khiển. 

Công việc của người quản lý là sử dụng bàn tay của công ty để điều khiển các 
nhân viên thụ động để có thể đạt được mục tiêu lợi nhuận của tổ chức. Một số tác giả 
lập luận rằng quan niệm của thuyết X về bản chất con người cũng vận hành như một 
dự báo tự thành (self-fulfilling prophecy) hiện thực. Khi công nhân bị quản lý như 
những người lười nhác và thiếu năng lực, họ thường trở nên tin vào sự chính xác của 
các quan niệm đó. Cuối cùng, họ hành động theo các cách thức phù hợp với quan 
điểm quản lý tiêu cực đó, gây tổn hại cho tổ chức. Những người quản lý tin rằng 
công nhân chỉ đối phó với mệnh lệnh hay chỉ thị của công ty thường hay sử dụng 
các đe dọa hoặc ép buộc và giám sát công nhân của họ rất chặt chẽ. McGregor nghĩ 
rằng, các quan điểm này chủ yếu phổ biến trong các công ty cho đến giữa những 
năm 1950. 

Thuyết Y được dựa trên quan niệm ngược lại về công nhân. Từ quan điểm này, 
người quản lý tin rằng công nhân không chỉ có năng lực mà còn mong muốn nhận 
trách nhiệm và tham gia vào cuộc sống trong tổ chức. Thuyết Y là một cách tiếp cận 
mang tính nhân văn trong đó người lao động được đánh giá đúng, nhân phẩm của 
họ được tôn trọng. Đó cũng là một quan điểm phát triển vì thuyết Y lập luận rằng 
người lao động có động cơ học hỏi và đóng góp tiềm năng của họ. Theo thuyết Y, 
trách nhiệm của người quản lý là nuôi dưỡng và phát triển các phẩm chất tích cực 
vốn có của người lao động để phát triển các mối quan hệ người - người tốt hơn và 
cuối cùng làm một tổ chức tốt hơn. 

McGregor đề xuất rằng, để thay đổi tổ chức theo kiểu X, người quản lý cần bắt 
đầu ủy quyền nhiều hơn cho công nhân. Thích nghi tốt hơn với việc ra quyết định 
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kiểu phi tập trung hóa để đáp ứng các thách thức của một thế giới kinh tế và chính 
trị luôn thay đổi. Bằng cách thả lỏng công việc và giảm dần mức độ chuyên môn hóa 
cao (nơi công nhân chủ yếu chỉ là các bộ phận của một cỗ máy), người lao động sẽ 
phản ứng bằng cách chấp nhận trách nhiệm nhiều hơn vì sức khỏe của tổ chức. Hơn 
nữa, thông qua sự tham gia vào quá trình ra quyết định, người lao động cũng sẽ dễ 
chấp nhận mục tiêu của tổ chức hơn và cảm thấy các nhu cầu liên quan đến công việc 
của họ được đáp ứng. 

Công trình tiên phong đó đã dẫn đường cho các khái niệm về quan hệ người-
người khác bao gồm cả thuyết Z, nhóm làm việc tự quản, hành vi công dân trong 
tổ chức. Ouchi (1981) đề xuất một hình thức quản lý theo mẫu hình đã thành công 
ở Nhật Bản mà ông gọi là thuyết Z. Trong hệ thống này, người lao động được bảo 
đảm về việc làm và mong đợi dành toàn bộ sự nghiệp của mình cho một tổ chức (chế 
độ làm việc suốt đời). Vì lý do này, người lao động có mối quan tâm lâu dài đối với 
sự tồn tại và thành công cho tổ chức của họ; họ sẵn sàng nỗ lực hơn để giúp công ty 
đạt được mục tiêu. Các công việc có xu hướng rộng hơn, đòi hỏi nhiều đóng góp của 
nhân viên, sự tham gia vào các nhóm làm việc để tập trung cải tiến sản phẩm. 

Mặc dù Ouchi không đề xuất nên tiếp nhận trực tiếp phiên bản quản lý kiểu 
Nhật này vì các khác biệt văn hóa (Young, 1992), nhưng thuyết Z đã kết hợp các đặc 
điểm tích cực từ cả hai cách tiếp cận Mỹ và Nhật Bản. Các công ty Mỹ sẽ không mặc 
định rằng họ phải chịu toàn bộ trách nhiệm về nhân viên của mình như các công ty 
truyền thống ở Nhật, nhưng họ có thể đề nghị chế độ nhân dụng dài hạn, ít chuyên 
môn hóa mang tính chất cứng nhắc hơn và nhân viên tham gia vào việc ra quyết 
định. Tuy nhiên, với quá trình toàn cầu hóa ngày càng tăng tốc, ngày nay sự bảo đảm 
về việc làm lâu dài (chưa nói đến suốt đời) là điều hiếm hoi, kể cả ở Nhật Bản. Dù có 
thế nào thì cũng không ai nghi ngờ về các kết quả tích cực mà công ty/ tổ chức có thể 
thu nhận được từ sự cam kết gắn bó lâu dài giữa hai bên (người lao động và người 
sử dụng lao động). 

7.2. cách tiếp cận quan hệ con người từ góc độ điều khiển

Mô hình quan hệ con người được sử dụng trong nhiều tổ chức – những nơi coi 
trọng sự tham gia của người lao động. Các khái niệm như làm giàu/ làm phong phú 
công việc (job enrichment) và sự tham gia của người lao động vào việc ra quyết định 
không phải là điều mới mẻ. Tuy nhiên, trào lưu về quan hệ con người không phải lúc 
lúc nào cũng được các doanh nghiệp tiếp nhận với các động cơ trong sáng. Có thể 
hình thức là “trao quyền” cho công nhân nhưng trong thực tế lại không cho họ một 
vai trò thực sự để tạo ra những thay đổi có ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Nếu 
mục tiêu chủ yếu là tăng năng suất và lợi nhuận thì mối quan tâm về sự tham gia của 

người lao động chỉ là giả tạo hay trò hề. Nhiều tổ chức không hề thực sự quan tâm 
tới phúc lợi của công nhân. Khi người lao động bị lôi kéo hay điều khiển, mối quan 
hệ con người sẽ trở thành một công cụ để vắt thêm sức lao động của công nhân mà 
không đền bù xứng đáng cho công sức làm việc của họ (Ramsey & Calvert, 1994).

8. LÝ tHUyết HỆ tHống Kỹ tHUẬt - XÃ Hội

Thuyết hệ thống kỹ thuật - xã hội xem xét một tổ chức từ các mối quan hệ qua 
lại giữa người lao động và công nghệ. Công nghệ của tổ chức bao gồm tất cả các 
trang thiết bị được sử dụng trong làm việc, các công cụ cụ thể được dùng trong sản 
xuất và các nguyên vật liệu được chuyển thành sản phẩm cuối cùng. Môi trường tổ 
chức được xác định bởi các điều kiện xã hội và điều kiện vật chất của công việc. Nói 
đến sự tương tác giữa máy móc và con người là nói đến việc người lao động tác động 
đến công nghệ ra sao và công nghệ có ảnh hưởng đến người lao động thế nào. Hệ 
thống kỹ thuật-xã hội quan tâm nghiên cứu sự tương tác này để tìm cách thiết kế về 
mặt tổ chức sao cho phù hợp nhất. 

Với vai trò ngày càng tăng của công nghệ trong cuộc sống của tổ chức, các lý 
thuyết mới ra đời để xác định mối quan hệ của người lao động với các phương tiện 
sản xuất hiện đại. Bắt đầu từ đầu những năm 1950, ngày càng có nhiều công nghệ 
được đưa vào sản xuất. Tự động hóa có nhiều bước tiến nhờ niềm tin cho rằng các 
máy móc hiện đại phải làm cho lao động của người công nhân trở nên dễ dàng hơn 
và vì thế tăng được năng suất lao động. Nghiên cứu đầu tiên được thực hiện trong 
ngành công nghiệp khai thác than ở Anh. Trước đây, người công nhân trong ngành 
này làm việc theo các nhóm nhỏ. Khi các trang thiết bị hầm mỏ mới được sử dụng, 
quy trình làm việc đã bị thay đổi và công việc được thực hiện nhanh hơn. Trong 
quá trình này các nhóm làm việc nhỏ không còn nữa và cùng với nó là sự hỗ trợ về 
mặt xã hội cũng như tình bạn hữu thân thiết giữa những người thợ mỏ (trong nhóm 
làm việc) cũng mất dần. Các trang thiết bị tốt hơn đã tạo ra hiệu quả sản xuất bằng 
cách làm đổ vỡ những mối quan hệ xã hội đã được thiết lập (Trist & Bamforth, 1951; 
Trist, Higgin, Murray, & Pollock, 1963). Việc sử dụng máy móc tốt hơn đã thay đổi 
sự tương hỗ lẫn nhau trong mối quan hệ của những người thợ mỏ và người lao động 
cũng không còn khả năng kiểm soát nhịp độ làm việc. Người lao động phản ứng 
trước thực tế này bằng tỷ lệ vắng mặt ở nơi làm việc cao hơn, các than phiền về vấn 
đề sức khỏe nhiều hơn. 

Từ các kinh nghiệm tập thể này, khái niệm tối ưu hóa chung (joint optimization) 
đã ra đời (Cooper & Foster, 1971; Winterton, 1994). Ý tưởng ở đây là phát triển các 
thiết kế về mặt tổ chức để sao cho 2 hệ thống xã hội và công nghệ có thể phù hợp với 
nhau một cách tốt nhất. Ví dụ như cùng với việc sử dụng máy vi tính, nhiều người 
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lao động bị hội chứng đau cổ tay và một bàn phím mới đã được thiết kế để cải thiện 
tình hình. Nói cách khác, các công ty đã nhận ra rằng yếu tố con người cần phải là 
một phần quan trọng trong thiết kế trang thiết bị lao động. Để sử dụng một cách tối 
ưu, các công nghệ hiện hữu cũng đóng một vai trò trong việc đào tạo người lao động. 
Hãng McIntosh đã phát triển các loại máy tính được thiết kế để dễ sử dụng, có tính 
đến những người ít hoặc chưa hề sử dụng. 

Nhiều công ty đã lập ra các nhóm làm việc tự điều chỉnh. Một ví dụ nổi tiếng 
về tổ chức làm việc từ góc độ công nghệ - xã hội là nhà máy lắp ráp xe Volvo của 
Thụy Điển (Sandberg, 1995). Công nhân được tổ chức theo các nhóm nhỏ và được 
trao hoàn toàn trách nhiệm về các phần việc nhất định. Cách tiếp cận nhóm nhỏ đòi 
hỏi công nhân phải phụ thuộc lẫn nhau và có trách nhiệm tập thể về kết quả sản xuất. 
Các nhiệm vụ cũng mang tính chất phụ thuộc lẫn nhau và đòi hỏi phải có tương tác 
xã hội chặt chẽ. Theo thời gian, tất cả các công việc được luân chuyển bên trong nhóm 
làm việc để họ có thể thực hiện được tất cả nhiệm vụ làm việc liên quan. Các nghiên 
cứu đã chỉ ra rằng, cần phải đánh giá sự tương tác giữa người và máy móc để xem có 
đáp ứng được tiêu chí “phù hợp tốt” và tạo ra kết quả sản xuất tối đa (Katz & Kahn, 
1966; Rice, 1963). Một khái niệm khác xuất phát từ thuyết kỹ thuật – xã hội ý tưởng 
về đơn vị kiểm soát. Các vấn đề trong sản xuất cần phải được chính nhân viên đã gặp 
vấn đề đó xử lý. Nếu một chiếc máy bị hỏng thì nên để chính người vận hành nó giải 
quyết hơn là gọi một chuyên gia. Các tiếp cận theo đơn vị kiểm soát thúc đẩy ý thức 
về cái tôi hiệu quả, nâng cao động cơ và phát triển kỹ năng cho người vận hành. Sử 
dụng hệ thống kỹ thuật - xã hội sẽ tạo ra nhiều hành vi tự điều chỉnh hơn ở người lao 
động và các kết quả hợp lý trong các nhóm làm việc tự chủ (Majchrzak & Borys, 1998). 

Một hệ quả của công nghệ đối với quản lý là cắt giảm nhân viên. Vì công việc 
chỉ cần ít nhân viên hơn nên nhu cầu về giám sát cũng giảm đi. Các phân tích tổng 
hợp phát hiện ra rằng, những thiết kế về mặt tổ chức dựa trên lý thuyết về hệ thống 
kỹ thuật – xã hội rất hiệu quả. Pasmore, Francis, Haldeman, & Shani (1982) khi phân 
tích tổng hợp hàng trăm nghiên cứu đã thấy rằng việc sử dụng các khái niệm của 
thuyết công nghệ - xã hội có tác động tích cực đối với một loạt biến số của tổ chức, 
như năng suất, tỷ lệ vắng mặt, thay thế công nhân, thái độ đối với tổ chức và chất 
lượng sản phẩm. Guzzo, Jette, & Katzell, (1985) cũng phát hiện ra các hệ quả tích cực 
của các can thiệp về mặt công nghệ - xã hội đối với cả năng suất lao động lẫn tỷ lệ 
thay thế nhân viên. 

Các nước Bắc Âu đi đầu trong việc phát triển các chính sách nâng cao chất 
lượng môi trường làm việc (Gallie, 2003). Đánh giá cái gọi là Mô hình tổ chức công 
việc kiểu Bắc Âu, Gustavsen (2010) cho rằng, chỉ có một điều kiện cơ bản: người lao 
động có một mức độ tự do nhất định thì tổ chức mới trở nên linh hoạt được. Nhưng 
sự tự quản của người lao động cũng tạo ra một số nguy cơ cho lãnh đạo nếu như 

giữa họ và nhân viên không có lòng tin. Theo Gustavsen (2010) thành công của mô 
hình Bắc Âu là kết quả của một “năng lực cân bằng sự hợp tác chống lại xung đột và 
trong tất cả các hoàn cảnh phải luôn luôn giữa lời hứa” (tr.668).

9. SỬ dỤng nHÓm/ đội

Hiện nay, các nhóm xuyên chức năng đang hoạt động trong nhiều tổ chức. 
Chúng xuất hiện để làm cho các công ty phản ứng kịp thời hơn với những thay đổi 
nhanh chóng về công nghệ, môi trường kinh doanh và nhu cầu trao đổi các thông 
tin mới, phù hợp. Khái niệm nhóm hay đội (team) cũng giúp gỡ bỏ những rào cản 
giữa các phòng ban chức năng cho phép nhân viên có cái nhìn tổng thể hơn về hoạt 
động của tổ chức. Vì các nhóm được đưa ra các quyết định vốn trước kia thuộc về 
trách nhiệm của những người quản lý cho nên cách tiếp cận tổ chức theo nhóm tạo 
ra sự tự chủ hơn, phản ứng nhanh hơn. Làm việc nhóm tự đưa ra quyết định theo 
cách thức phi tập trung sẽ làm loại trừ sự khuếch tán trách nhiệm thường hay gặp 
ở nơi làm việc. Các thành viên nhóm học hỏi được nhiều hơn về các công việc của 
đồng nghiệp trong công ty. Đến lượt mình, họ chuyển từ vị trí chỉ chuyên về một 
lĩnh vực hẹp sang một lĩnh vực rộng hơn, tốt hơn cho hoạt động chung của tổ chức 
(Mohrman, Cohen, & Mohrman, 1995; Forrester & Drexler, 1999).

Một số tổ chức đang khám phá việc sử dụng các nhóm tự quản để bù trừ cho 
cấu trúc quan liêu bình thường khác. Ưu thế của cách tiếp cận “lai ghép” này là nó 
vừa có ưu thế của cấu trúc phòng ban quan liêu vừa có sự linh hoạt để thay đổi thông 
qua sử dụng các nhóm làm việc. Một số nhóm hoạt động bên trong các phòng ban 
của công ty hoặc xuyên phòng ban ví dụ như nhóm “đặc nhiệm” để thiết kế các sản 
phẩm mới. 

Tài liệu về lãnh đạo trong các tổ chức dựa trên nền tảng nhóm (team) đang ở 
bên “ngưỡng của của thời đại mới” (Day, 2006). Điều này được chứng minh qua làn 
sóng nghiên cứu đang tăng nhanh trong những năm gần đây, tập trung vào khái 
niệm “lãnh đạo nhóm” (“team leadership”) và vai trò lãnh đạo trong các tổ chức dựa 
trên nền tảng nhóm. Ví dụ Gladstein Anciona & Caldwell (2007) nhấn mạnh rằng, 
các nhóm thường làm việc với hiệu quả cao hơn để cải thiện vị trí của họ bên trong 
cùng một tổ chức. Các tác giả phân biệt 4 vai trò mà các thành viên khác nhau trong 
nhóm có thể thực hiện. Vai trò của người đại diện là thay mặt cho nhóm và phục vụ 
lợi ích của nhóm. Nhiệm vụ của người điều phối công việc là phối hợp hoạt động 
của các thành viên với các công việc do những nhóm khác trong tổ chức thực hiện. 
Người trinh sát là người tích cực tìm kiếm các thông tin hữu ích từ các bên khác 
nhau. Cuối cùng, vai trò của người bảo vệ là để phòng ngừa thông tin thoát ra ngoài 
tới các nhóm hay phòng ban khác (Gladstein Anciona & Caldwell, 2007).
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Gladstein Anciona & Caldwell kết luận rằng, cần phải tập huấn nhiều hơn 
về công việc của những đại diện, giám sát, bảo vệ và điều phối để giúp cải thiện vị 
trí cạnh tranh của công ty. Điều này phụ thuộc vào việc liệu xu hướng tiến tới các 
tổ chức dựa trên nền tảng nhóm có tiếp tục hay không; các cấu trúc tổ chức truyền 
thống có chỗ cho các cấu trúc mới hình thành  – trong đó phần thưởng đều dựa trên 
các yếu tố đầu vào, sự phối hợp và phương thức làm việc kiểu cũ không còn được 
khuyến khích nữa  co (Gladstein Anciona & Caldwell, 2007).

10. HỆ tHống mở

Mượn ý tưởng từ sinh học, Katz & Kahn (1978) đã phát triển lý thuyết về tổ chức 
gọi là hệ thống mở. Tất cả các sinh vật đều là các hệ thống mở và các tổ chức cũng có 
chung nhiều đặc điểm tương tự. Các tổ chức phải liên tục tương tác với môi trường để 
tránh bị sụp đổ (Rice,1963). Các hệ thống mở như tổ chức kinh doanh phải nhập các 
nguyên liệu, năng lượng thô và chuyển chúng thành một số sản phẩm hay dịch vụ. 

Mỗi năm, các sinh vật đều trải qua những chu kỳ lưu giữ thức ăn và tái sinh/tái 
sản xuất giống như các tổ chức. Tổ chức nào có hiệu quả trong việc biến đổi các nguyên 
liệu đầu vào thành sản phẩm thì sẽ phát triển mạnh. Các công ty không sử dụng các 
yếu tố đầu vào hiệu quả có thể sớm muộn sẽ phá sản. Trong mấy năm gần đây người 
Mỹ đã chứng kiến nhiều ngân hàng phá sản và nếu chính phủ không can thiệp thì còn 
có nhiều ngân hàng khác ở bên bờ vực thẳm. Điều tương tự có thể xảy ra ở bất cứ lĩnh 
vực nào và bất cứ nơi nào. Ví dụ, khi cuốn sách này sắp được xuất bản (đầu năm 2012) 
thì “tái cấu trúc” (nền kinh tế, tập đoàn, thị trường chứng khoán, ngân hàng…) có lẽ là 
một thuật ngữ hay được dùng nhất trên các trang báo ở Việt Nam. 

Các khái niệm cơ bản của hệ thống mở là khái niệm đầu vào (nguyên liệu), 
công suất, đầu ra (sản phẩm). Trong sản xuất máy tính, đầu vào là các phần cứng 
kết hợp với phần mềm được sử dụng trong quá trình sản xuất (năng lực chế tạo hay 
công suất) để cho ra những chiếc máy tính (đầu ra). Các vật liệu đầu vào được biến 
chuyển thành những chiếc máy tính mà sau khi bán đi sẽ lại tạo ra những gì gọi là 
yếu tố đầu vào để giúp công ty phát triển. Khái niệm biến đổi hay biến chuyển này 
là nền tảng của nhiều chuyên ngành như sinh học, kinh tế và các ngành khoa học xã 
hội khác. Tất cả các sinh vật đều là các hệ thống mở, vận hành trong môi trường, giao 
dịch với môi trường. Các tổ chức muốn tồn tại và phát triển cũng phải hoạt động 
theo cách thức tương tự. 

Vì các hệ thống mở phải liên tục giám sát và học hỏi từ môi trường nên các 
tổ chức thường cần có chuyên gia để giám sát sức khỏe về mặt tài chính của mình 
(Kofman & Senge, 1993; McGill & Slocum, 1993). Để thành công, điều thiết yếu là các 

tổ chức cần phải biết cách phát hiện và cải thiện những điểm yếu, các phản hồi, đánh 
giá tiêu cực về tổ chức của mình. Những cuộc khảo sát, điều tra nghiên cứu hoặc 
kiểm toán có thể chỉ ra các khiếm khuyết cụ thể của tổ chức. Có thể yếu tố đầu ra (ví 
dụ như những chiếc máy tính) đã bị bán lỗ nên không có đủ tiền tái đầu tư cho giai 
đoạn sản xuất và phát triển tiếp theo. Các công ty thuê chuyên viên kế toán để kiểm 
tra cân bằng thu chi, thuê các chuyên gia phát triển để đánh giá những thay đổi gần 
đây của các đối thủ cạnh tranh, thuê các luật sư để chèo lái tổ chức vượt qua được 
các thách thức về mặt pháp lý. Khi tổ chức lớn mạnh và trở nên phức tạp hơn bao 
giờ hết, nhiều nhân viên được tuyển dụng để thực hiện các chức năng chuyên biệt 
mới xuất hiện trong các phòng ban. Các hệ thống mở phải tìm cách để phối hợp các 
nhiệm vụ đa dạng và cấu trúc quản lý cũng như tuyến quyền hành. 

Cuối cùng, các hệ thống mở có thể thành công theo nhiều con đường. Nói cách 
khác, để đạt được mục tiêu của tổ chức, không chỉ có một cách “tốt nhất” hay duy 
nhất mà ngược lại có rất nhiều cách, nhiều phương tiện. Các tổ chức luôn luôn ở 
trong quá trình thay đổi trong những hệ thống mở để phản ứng với các đòi hỏi mới 
và môi trường luôn biến đổi. 

11. tổ cHức KHông ranH giới  

Một số người quản lý nhận ra sự cứng nhắc quá mức của các tổ chức quan liêu 
và đi kèm với nó là những tổn hại về con người cũng như các phí tổn khác. Thuật 
ngữ tổ chức không ranh giới được đưa ra từ mong muốn loại bỏ chuỗi mệnh lệnh 
mang tính độc đoán trong công ty/ tổ chức. Trong tổ chức không ranh giới, khoảng 
kiểm soát là không có giới hạn và các phòng ban chức năng được thay thế bằng các 
nhóm tự quản (Davis, 1995; Cross, Yan, & Louis, 2000; Ashkenas, Ulrich, Jick, & Kerr, 
2002). Tổ chức không ranh giới sẽ loại bỏ trật tự thang bậc tới mức người lao động 
còn được đề nghị đánh giá, xếp hạng hiệu quả làm việc của cả những người bên 
trên họ trong thang bậc của tổ chức. Bằng cách này người ta phá vỡ các rào cản theo 
chiều dọc. Trong một số công ty, chỉ có các nhóm dự án, hơn là các phòng ban chức 
năng, tồn tại để phối hợp công việc. Các phòng chức năng thường hạn chế dòng chảy 
thông tin và tạo nên các rào cản, còn những tổ chức không ranh giới lại trông cậy vào 
các nhóm/ đội xuyên chức năng và đa lĩnh vực để quản lý công việc. Thậm chí mối 
quan hệ với các tổ chức bên ngoài còn trở thành một bộ phận không tách rời, ví dụ 
như nhiều liên minh hàng không (năm 2010, Vietnam Airlines trở thành thành viên 
của Liên minh hàng không toàn cầu SkyTeam). Toàn cầu hóa và công nghệ thông tin 
trong viễn thông chính là các yếu tố góp phần tạo nên một thế giới mới với các mối 
quan hệ tổ chức không ranh giới.
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12. công ngHỆ Và cÁc tổ cHức ảo

Một số tổ chức tồn tại như các thực thể ảo vì những người quản lý đã thuê các 
công việc bên ngoài (outsourcing) hơn là thực sự điều hành sản xuất. Tổ chức theo 
kiểu này chỉ cần duy trì một số lượng nhỏ nhân viên để điều phối sản xuất thông qua 
các công ty khác – các công ty mang lại những trao đổi và ưu thế kinh tế có lợi cho 
tổ chức (Miles, & Snow, 1995; Cascio, 2000; Hedberg, Dahlgren, Hansson, & Olve, 
2001). Các tổ chức ảo mang tính chất tập trung cao, những quyết định quản lý liên 
quan chủ yếu đến các vấn đề điều hành như thương thuyết hợp đồng và điều phối 
chung các dự án. Người quản lý trong những công ty ảo dành nhiều thời gian cho 
việc thiết lập và duy trì mạng lưới với các nhà sản xuất và cung cấp cũng như điều 
phối các bộ phận khác nhau trong quá trình sản xuất. 

Các công ty đã thành lập cũng sử dụng tổ chức ảo bằng cách thuê khoán bên 
ngoài hầu như tất cả các sản phẩm. Những công ty tạp phẩm lớn sử dụng thương 
hiệu của mình nhưng để cho các công ty khác hợp đồng sản xuất sản phẩm. Trong 
thực tế ngày nay, mọi thứ đều có thể thuê khoán bên ngoài để tìm một lực lượng lao 
động chịu phục tùng hơn và đạt được lợi nhuận cao hơn cho công ty/ tổ chức. Xe hơi 
Mỹ hay Nhật có thể được sản xuất, lắp ráp ở Trung Quốc, Thái Lan hay Việt Nam. 
Các công đoàn ở Mỹ đã không còn sức mạnh để bảo vệ người lao động. Ngược lại, 
một số nhà sản xuất xe hơi châu Á lại thiết lập hoạt động nằm ngoài công đoàn ở 
Mỹ vì sử dụng được nhân lực cho thị trường tại chỗ để cắt giảm chi phí vận chuyển. 

13. yếU tố qUyết đỊnH cấU trÚc tổ cHức

Các tiến bộ về công nghệ đã chiếm ưu thế trong mấy thập kỷ gần đây. Để thành 
công, các tổ chức phải thích nghi với công nghệ mới có trong lĩnh vực sản xuất của 
họ. Mặc dù mối quan hệ giữa công nghệ và cấu trúc tổ chức là một mối quan hệ phức 
tạp, nhưng công nghệ đã góp phần tạo ra sự lặp đi lặp lại, nhàm chán nhiều hơn 
trong lao động (ví dụ trong các ngành lắp ráp xe máy, may mặc, da giày, thủy sản…
nơi các thao tác đã được chính thức hóa và chuẩn hóa theo quy trình); công nghệ 
cũng góp phần tạo ra các cấu trúc tổ chức có tính chất mở hơn (Miller, Glick, Wang, 
& Huber, 1991; Roberts & Grabowski, 1999). Có vẻ như công nghệ “nhàm chán” - ở 
mức độ nào đó – đã tạo ra các cấu trúc quan liêu chuyên quyền mà chúng ta đã bàn 
luận trên đây. Trong các cấu trúc này sản xuất được thực hiện theo quy trình đã định, 
lặp đi lặp lại và đã được chính thức hóa. Công nghệ “nhàm chán” có liên quan đến 
các mô tả công việc cụ thể, các quy định, hướng dẫn thao tác chính thức, xác định 
chi tiết trách nhiệm của người lao động. Tuy nhiên, khi công nghệ đóng góp cho đổi 
mới, nó có thể giúp tạo ra các cấu trúc mở hơn giống như trong các tổ chức ảo. 

Quy mô của một tổ chức cũng đóng vai trò nhất định trong việc lựa chọn cấu 
trúc tổ chức (Gooding, & Wagner, 1985). Những tổ chức lớn thường biểu hiện các 
cấu trúc cứng nhắc và quan liêu hơn, nhiều phòng ban hơn. Có lẽ niềm tin đơn giản 
cho rằng quản lý một lực lượng lao động lớn thì cần phải có những hệ thống kiểm 
soát phức tạp mà các tổ chức nhỏ - nơi có nhiều liên hệ trực tiếp – cho là không quan 
trọng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng quy mô nhỏ giúp tạo ra một số hiệu ứng như 
sự tôn trọng lẫn nhau và hài lòng với công việc ở người lao động. Tuy nhiên, sự gần 
gũi đôi khi cũng dẫn đến va chạm và sự thiếu công bằng có thể gạt bỏ mất ích lợi 
của quy mô nhỏ (Tsai, Sengupta, & Edwards, 2007). Các tổ chức lớn không nhất thiết 
phải là các tổ chức mang tính chất chuyên quyền. Không gì có thể cấm họ cho phép 
người lao động tham gia nhiều hơn và thực hiện quá trình ra quyết định một cách 
dân chủ, trừ trường hợp tự họ muốn như vậy. 

Cuối cùng, chiến lược tổ chức tổng thể sẽ quyết định cấu trúc tổ chức. Vì vậy, 
các chiến lược quyết định sự sống còn và đáp ứng các mục tiêu của tổ chức có liên 
quan đến sự lựa chọn cấu trúc (Harris & Ruefli, 2000). Các tổ chức mang tính chất 
sáng tạo là chủ yếu cần những cấu trúc mở hơn để cho phép người lao động đóng 
góp sáng kiến. Công nghệ máy tính là một lĩnh vực rõ ràng phụ thuộc vào sự sáng 
tạo của nhân viên và vì vậy có cấu trúc mở hơn, mang tính tham gia hơn. Các tổ 
chức khác chỉ phân phối sản phẩm với chi phí thấp theo chiến lược duy trì và tăng 
thị phần thì  có thể hoạt động với cấu trúc tập trung hóa. 

14. ngưỜi Lao động cảm tHấy tHế nào Về cÁc cấU trÚc tổ cHức?

Thái độ của người lao động đối với các cấu trúc tổ chức một phần bị ảnh hưởng 
bởi các khác biệt cá nhân. Trong thực tế, một số người ưa thích các công việc được 
thực hiện theo quy trình đã định, lặp đi lặp lại và muốn ít phải chịu trách nhiệm ra 
quyết định. Tuy nhiên, người lao động nào cũng ưa thích các cấu trúc tổ chức tôn 
trọng nhân phẩm của nhân viên. Chuyên môn hóa và phòng ban hóa được tạo ra 
như một phương tiện tăng năng suất lao động. Cái giá mà người lao động phải trả là 
họ bị mất kiểm soát với công việc và phải chạy theo nhịp độ lao động đã quy định. 
Điều này làm giảm mức độ hài lòng với công việc của họ. Ngoài ra, khi trình độ đào 
tạo của lực lượng lao động được nâng cao, mong muốn được làm những công việc 
lý thú và thách thức cũng tăng lên. Đến lượt mình, điều này sẽ làm tăng động cơ và 
năng suất lao động (James & Jones, 1976).

Các tổ chức phi tập trung thường tạo ra sự hài lòng nhiều hơn ở người lao 
động, mặc dù vẫn luôn có một bộ phận trong lực lượng lao động ưa thích ảo tưởng 
về một trật tự an toàn trong các tổ chức chuyên quyền. Thực chất, đại đa số người lao 
động đều thích thú được tham gia đưa ra các quyết định quan trọng ở cơ quan họ 
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(Snizek & Bullard, 1983; Turban & Keon, 1994). Văn hóa có tác động nhất định vì một 
số xã hội có khoảng cách quyền lực lớn và vì vậy người lao động ở các nước này ưa 
thích cấu trúc chuyên quyền hơn. Nhưng người lao động ở các nước có truyền thống 
dân chủ hơn lại thích sự tham gia trong những cấu trúc cởi mở hơn và ít tập trung 
hơn. Không thể nói rằng, về mặt lâu dài, người lao động trong các xã hội chuyên 
quyền hơn không cảm nhận được mối liên hệ có ý nghĩa đối với các quyết định chi 
phối họ ở nơi làm việc (Harris & Moran, 1999).

tÓm tẮt

Chương này xem xét các quá trình tổ chức và cấu trúc tổ chức. Nói đến quá trình tổ 
chức là nói đến các tác động xã hội ảnh hưởng đến hành vi trong tổ chức. Cấu trúc tổ chức 
được xác định bởi chức năng của các phòng ban. Tâm lý học xã hội đã đóng góp một số khái 
niệm mà giờ đây đang được đánh giá trong bối cảnh tổ chức. Các biến số nổi trội bao gồm 
chuẩn mực và vai trò, tính cố kết tổ chức, sự có mặt của người khác tác động tới hiệu quả 
làm việc của chúng ta ra sao, lười biếng xã hội và các khác biệt đáng kể về giới và văn hóa. 
Hành vi trong tổ chức phần lớn được quy định bởi chuẩn mực xã hội chi phối các tương tác 
theo chiều ngang và theo chiều dọc. Việc vi phạm các chuẩn thông lệ sẽ bị trừng phạt. Tương 
tự, cấu trúc của tổ chức được xác định bởi vai trò của các thành viên trong cuộc sống của tổ 
chức. 

Tính cố kết được tạo nên bởi các chính sách thúc đẩy sự ưa thích lẫn nhau. Đó là một 
lực gắn kết, tạo ra ý thức về sự thống nhất và đồng nhất trong tổ chức. Sự cố kết trong tổ 
chức có thể liên quan đến một số quá trình tiêu cực do hiện tượng tư duy nhóm tạo ra. Tuy 
nhiên, cần phải có thêm các yếu tố khác nữa thì sự cố kết mới góp phần tạo ra quá trình ra 
quyết định thiếu suy xét. 

Nhìn chung, sự có mặt của người khác thường gây tác động tích cực đối với các công 
việc đơn giản, nhưng có thể gây cản trở khi người lao động thực hiện các công việc phức tạp 
vốn đòi hỏi sự sáng tạo và cách tân. Việc ẩn danh (không xác định rõ danh tính) trong quá 
trình nhóm có thể làm giảm hiệu quả hoạt động, đặc biệt là trong các xã hội và nền văn hóa 
theo xu hướng cá nhân. Vì phụ nữ có định hướng liên cá nhân hơn nên họ cũng ít thể hiện 
lười biếng xã hội hơn. 

Các lý thuyết về cấu trúc tổ chức quan tâm đến sự phân chia lao động và phối hợp các 
nhiệm vụ trong công việc, phòng ban hóa, tuyến quyền hành, khoảng kiểm soát và tập trung 
hóa (quyền hành) tương đối. Cấu trúc tổ chức là một câu trả lời cho các chiến lược dài hạn 
và cố gắng tìm cách “tốt” nhất để đạt mục tiêu của tổ chức. Môi trường kinh doanh cơ bản 
cũng góp phần tạo ra các thiết kế về mặt cấu trúc trong tổ chức vì người chủ và người vận 
hành đều tìm cách bảo đảm sự tồn tại và phát triển của tổ chức. 

Các nghiên cứu “khoa học” về lao động đầu tiên đã sử dụng cách thức đo lường  thời 
gian – di chuyển để cố gắng tạo ra năng suất lao động cao hơn. Tuy nhiên, vì sự có mặt của 
người khác có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả thực hiện các công việc đơn giản cho nên 
có lẽ chính việc tiến hành các nghiên cứu này đã làm tăng nhịp độ lao động vượt quá mức 
thông thường. Mục đích của các nghiên cứu khoa học ban đầu là tạo ra các tổ chức hoạt 
động hiệu quả giống như một cỗ máy. 

Cách tiếp cận quan liêu chuyên quyền xác định cấu trúc (tổ chức) qua sự tập trung vào 
phân chia lao động, tuyến quyền hành và khoảng quyền lực. Nó được phát triển từ nỗ lực xây 
dựng một cấu trúc vai trò của người lao động theo cách có lợi nhất. Người lao động được đào 
tạo để thực hiện các nhiệm vụ đã được chuyên môn hóa và làm theo các quy trình đã được 
chuẩn hóa chính xác. Hệ thống trật tự trên dưới trong tổ chức hạn chế việc ủy quyền cho 
cấp dưới. Thực tế, ngoài sức mạnh tập thể của công đoàn, người lao động hầu như không có 
quyền lực gì trong cấu trúc tổ chức này. Cấu trúc quan liêu đòi hỏi mức độ chuyên môn hóa 
cao và sự thống nhất về mặt chỉ huy. Với một khoảng kiểm soát hẹp, người lao động bị giám 
sát chặt chẽ. Cấu trúc quan liêu mang tính chất tập trung hóa cao nhưng các thay đổi nhanh 
chóng về xã hội và công nghệ lại đòi hỏi những cấu trúc tổ chức linh hoạt hơn. Cấu trúc ma 
trận tạo nên sự linh hoạt và sử dụng tối đa các nguồn lực bằng cách tổ chức cho nhân viên vào 
cả phòng ban sản xuất lẫn phòng ban chức năng. 

A dua trong các cấu trúc quan liêu chuyên quyền tạo ra các quyết định khiếm khuyết. 
Ban quản lý mà bị chi phối bởi những người lãnh đạo có quyền lực thường chỉ dành thời 
gian để thảo luận những thông tin thông thường và mọi người đều đã biết. Họ dễ máy móc, 
sáo mòn và không thể suy nghĩ vượt khung. Hiện tượng tư duy nhóm là hệ quả của các cấu 
trúc chuyên quyền và cố kết. Phân cực trong ra quyết định cũng đi theo con đường tương 
tự trong các cấu trúc quan liêu. Lãnh đạo đưa ra các quyết định mạo hiểm nhưng chủ yếu 
dựa trên sự đồng thuận về xu hướng quyết định ban đầu. Văn hóa tổ chức và văn hóa xã 
hội đóng một vai trò quan trọng trong quá trình ra quyết định theo tính chất phân cực. Một 
số công ty khuyến khích mạo hiểm để thu được nhiều hơn; một số công ty khác lại có quan 
điểm thận trọng hơn, bảo thủ hơn. Mạo hiểm -  yếu tố cần thiết để có thành công – được coi 
trọng trong xã hội Mỹ. 

Các cấu trúc quan liêu đã bị phê phán vì nó tạo ra quá trình ra quyết định mang tính chất 
tập trung quá mức, ít có chỗ cho sáng tạo và cách tân. Đặc biệt, cấu trúc chuyên quyền không 
phù hợp trong thế giới toàn cầu hóa do môi trường công nghệ đang thay đổi nhanh chóng. 

Phong trào chú trọng đến quan hệ người – người đã xuất hiện để phản ứng với phương 
pháp quan liêu. Nó đặt mục tiêu cải thiện quan hệ con người ở nơi làm việc ví dụ giữa người 
quản lý và người lao động. Quan hệ con người được cải thiện trong công ty/ tổ chức được cho 
là yếu tố quan trọng đối với động cơ làm việc của công nhân. Thuyết X và Y của McGregor 
thể hiện sự tương phản giữa quan điểm quan liêu và quan điểm nhân văn về bản chất con 
người. Thuyết Z tìm cách khuyến khích các khía cạnh của văn hóa tổ chức kiểu Nhật Bản, 
đặc biệt là vai trò của việc tuyển dụng lâu dài có liên quan đến tinh thần công dân tốt trong 
tổ chức. Các nhóm tự quản nổi lên để khuyến khích sự tự quản và tự chủ của người lao động. 

Lý thuyết về hệ thống kỹ thuật – xã hội xem xét tổ chức từ mối quan hệ qua lại giữa 
người lao động và công nghệ. Ý tưởng về đơn vị kiểm soát đã trao quyền cho người lao động. 



Chương 9: VĂN HÓA XÃ HỘI, VĂN HÓA TỔ CHỨC VÀ SỰ THAY ĐỔI 243Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi242

Họ là những người gần gũi nhất với các vấn đề và nếu được trao cơ hội đưa ra giải pháp, cái 
tôi hiệu quả, động cơ và kỹ năng làm việc của họ sẽ được cải thiện. Các phân tích tổng hợp 
đã chứng minh rằng hệ thống kỹ thuật – xã hội rất có hiệu quả, tác động đến một loạt các 
biến số tổ chức. Những thay đổi nhanh chóng trong thế giới kinh doanh đã dẫn tới sự phát 
triển các nhóm/ đội làm việc xuyên chức năng. Các nhóm này đẩy nhanh thời gian phản ứng 
và xử lý đối với các vấn đề nổi cộm và thúc đẩy quá trình giao tiếp hiệu quả hơn. 

Hệ thống mở được dựa trên các mô hình sinh học – những mô hình cho rằng các tổ 
chức phải tương tác hiệu quả với môi trường để tránh bị phá sản. Khái niệm chủ yếu là khái 
niệm đầu vào (nguyên liệu), công suất và đầu ra (sản phẩm). Trong hệ thống này, các phản 
hồi, đánh giá về tổ chức là là yếu tố cốt tử. Sự linh hoạt về mặt tổ chức có nghĩa là không có 
một cách “tốt nhất” duy nhất; tổ chức có thể đạt tới mục tiêu của mình qua nhiều phương 
cách khác nhau. 

Những mô hình cấu trúc tổ chức kiểu khác xuất hiện gần đây bao gồm các tổ chức 
không ranh giới. Mô hình này tìm cách loại bỏ phong cách chỉ huy theo tuyến quyền hành 
bằng cách thay thế các phòng ban chức năng bằng các nhóm làm việc tự chủ. Tổ chức ảo 
được tạo nên để thuê các công việc sản xuất hay dịch vụ từ những công ty/ tổ chức bên ngoài 
(outsourcing) – một mô hình đang chiếm ưu thế trong nhiều ngành công nghiệp thời gian gần 
đây. Ý tưởng cơ bản và không gây ngạc nhiên là nhiều nhiệm vụ sản xuất và dịch vụ có thể 
thuê khoán bên ngoài vì rẻ hơn và hiệu quả hơn. Thuê khoán bên ngoài được theo đuổi để 
đạt lợi nhuận cao hơn và có được lực lượng lao động phụ thuộc và “dễ bảo” hơn. 

Việc một tổ chức chọn lựa cấu trúc nào cho mình phụ thuộc vào công nghệ mà họ 
đang có. Liệu công nghệ đó có góp phần tạo ra hiệu suất cao hơn đối với các công việc đơn 
giản, thường nhật hay liệu công nghệ có đóng một vai trò nhất định trong các công việc phức 
tạp hơn như trong các tổ chức không ranh giới? Quy mô của tổ chức cũng quan trọng vì tổ 
chức lớn có xu hướng phát triển các cấu trúc quan liêu, phòng ban hóa cứng nhắc. Chiến 
lược của tổ chức có ý nghĩa trong việc tìm kiếm một thiết kế cấu trúc phù hợp nhất cho mình. 

Người lao động không thờ ơ với thiết kế cấu trúc ở công ty/ tổ chức của họ. Sự khác 
biệt cá nhân có thể đóng một vai trò nào đó vì có lẽ một số người ưu thích các công việc có 
cấu trúc và lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, tất cả người lao động đều ưu thích một cấu trúc tổ chức 
tôn trọng họ, tôn trọng nhân phẩm con người. Trình độ đào tạo của lực lượng lao động càng 
cao thì mong muốn được làm những công việc thú vị vào thách thức càng lớn. Phần lớn người 
lao động đều thích thú tham gia vào việc ra các quyết định quan trọng có liên quan đến công 
ty/ tổ chức của họ và nghiên cứu cho thấy các cấu trúc phi tập trung mang lại sự hài lòng với 
công việc nhiều hơn. 

chương 9

Văn HÓa XÃ Hội, Văn HÓa tổ cHức Và Sự tHay đổi 

Tất cả các tổ chức ngày nay đều hoạt động trong thời đại thay đổi nhanh chóng 
về công nghệ và xã hội. Sự thay đổi và thích nghi về mặt tổ chức là một đòi hỏi – đôi 
khi là đòi hỏi sống còn. Tuy nhiên, việc các chủ công ty/ tổ chức đòi hỏi phải có thêm 
lợi nhuận có lẽ mới là yếu tố chủ yếu dẫn đến sự cắt giảm việc làm trên diện rộng ở 
nhiều nơi. Trong một số quốc gia, hệ thống kinh tế thị trường tự do đang chiếm ưu 
thế. Liệu các công ty có thể quan tâm đến nhân viên như quan hệ lao động ở Nhật 
Bản hay không? Chúng ta thấy thực tế các giai đoạn khủng hoảng gần đây là sự cắt 
giảm việc làm một cách không thương tiếc, công nhân mất việc, vật lộn khó khăn với 
cuộc sống. Mặc dù thay đổi là điều hiển nhiên trong xã hội hiện đại, nhưng có nhiều 
điều cho thấy sự thay đổi đang tăng tốc trong những thập kỷ gần đây (Peters, 1995; 
Handy, 1994).

1.  Sự Sống SÓt của Loài tHícH ngHi tốt nHất

Các tổ chức tìm cách thích nghi với những thay đổi trong môi trường kinh tế, 
xã hội. Những thay đổi này đòi hỏi sự thích nghi để các tổ chức hiện đại có thể tồn 
tại và phát triển trong một thế giới ngày càng phức tạp hơn. 

Thị trường cạnh tranh có tầm quan trọng lâu dài trong sự phát triển của văn 
hóa tổ chức. Ở những nước đông Âu như Ru-ma-ni, các công ty/tổ chức kiểu mới 
đã phát triển nhanh chóng và chỉ trong một thời gian ngắn - kể từ khi thay đổi thể 
chế -  đã hình thành nên các yếu tố cần thiết của văn hóa tổ chức (Campeanu-Sonea, 
Borza, Sonea, & Mitra, 2010). Theo các tác giả này, văn hóa tổ chức được phản ánh 
qua mối quan tâm nhiều hơn đến chất lượng làm việc và đồng thời với nó là chất 
lượng nguồn nhân lực. Các tổ chức cũng rất quan tâm đến tinh thần công dân trong 
tổ chức và điều kiện làm việc, bao gồm cả tầm quan trọng của phần thưởng, sức khỏe 
người lao động và phương cách kích thích sáng tạo. 
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 Cách đây đôi ba chục năm, Internet chỉ được một số người dùng để trao đổi 
khoa học. Ngày nay hơn 1 tỷ người đang sử dụng Internet để giao tiếp và làm rất 
nhiều công việc trong kinh doanh. Chúng ta có thể tiếp cận hầu như mọi thông ti trên 
mạng, tìm kiếm hàng hóa có giá tốt nhất và mua bán từ một chiếc máy tính nối mạng 
ở nhà. Hitt (2000) đã chỉ ra 2 thay đổi chủ yếu đòi hỏi phải thích ứng liên tục. Một là 
sự bùng nổ tri thức tiếp theo sau cuộc cách mạng công nghệ. Ngày nay, để duy trì 
năng lực cạnh tranh thì tổ chức phải “tiêu hóa” rất nhiều thông tin so với những gì 
đòi hỏi ở thế hệ trước. Thay đổi thứ hai là sự chuyển dịch sang thị trường toàn cầu 
mang tính chất cạnh tranh ngày càng tăng. Người lao động truyền thống trong các 
nước phát triển thường bị mất việc vào tay những người sẵn sàng làm việc với mức 
lương tối thiểu thấp hơn nhiều ở các nước đang phát triển. Một số người tranh luận 
rằng các công ty không tìm cách tuyển dụng nhân viên ở mức lương tối thiểu sẽ bị 
bất lợi về mặt cạnh tranh. Tuy nhiên, việc có một lực lượng lao động bấp bênh, thiếu 
tự tin sẽ khó tạo ra đổi mới và độ tin cậy ở sản phẩm. 

Một hệ quả của cuộc cách mạng công nghệ là sự lạc hậu nhanh chóng của 
nhiều sản phẩm. Máy tính liên tục được nâng cấp, điện thoại cũng liên tục được phát 
triển để thực hiện nhiều chức năng khác và nhiều công ty phải hiện đại hóa liên tục 
để tồn tại. Một số trong những sản phẩm nêu trên có vẻ rất triển vọng nhưng chỉ sau 
một thời gian ngắn đã không trụ được. Thị trường được cho là thay đổi nhanh chóng 
và liên tục; ai quá tự mãn với thành công trong quá khứ sẽ thất bại. 

 Toàn cầu hóa cũng đòi hỏi sự điều chỉnh đối với sự đa dạng ngày càng tăng 
của lực lượng lao động. Sự đa dạng hóa lực lượng lao động có thể tạo ra hệ quả tích 
cực bằng cách cung cấp các cách nhìn nhận khác nhau về các vấn đề trong công 
nghiệp hay kinh doanh và vì thế kích thích sáng tạo. Thế giới hiện nay đòi hỏi các 
nhà quản lý phải tư duy toàn cầu và vì những thay đổi nhanh chóng họ cũng phải xử 
lý nhiều vấn đề bất định. Những tổ chức thành công là những tổ chức có thể đưa ra 
các ý tưởng mới và học tập liên tục để ứng phó với những cái mới trong công nghệ, 
thị trường và kinh doanh. 

Lý thuyết và thực hành về thay đổi tổ chức là một nhiệm vụ hàng đầu của 
người quản lý và nhân viên trong thế giới hôm nay. Lập kế hoạch thay đổi và thực 
hiện thay đổi như thế nào là điều cốt yếu đối với thành công của tổ chức. Điểm xuất 
phát cần thiết ban đầu là văn hóa tổ chức vì nó cho ta biết về những thay đổi cần thực 
hiện và khả năng thành công. Có thể nghĩ về văn hóa tổ chức như một hệ tư tưởng 
quyết định công việc và sự thay đổi được quản lý ra sao. Nói tới văn hóa là nói tới 
các giá trị, niềm tin, chuẩn mực cơ bản cho các hành vi, ứng xử. Các giá trị, niềm tin 
và chuẩn mực ấy được tất cả nhân viên (trong tổ chức đó) ngầm định. Văn hóa quy 
định nhân viên phải xử lý những sự thực khó chịu về sản phẩm và khách hàng ra 

sao, cũng như quy định xem các hành vi ứng xử trong tổ chức được chấp nhận như 
thế nào. Cummings & Huse (1989) đã tìm cách thiết lập một mô hình văn hóa tổ chức 
cho dù phần lớn các chuyên gia đều cho rằng tìm được một hệ thống các loại hình 
hữu ích trong thế giới luôn thay đổi là điều rất khó. 

2. tHế giới đa Văn HÓa Và Hoạt động của tổ cHức 

Cuộc cách mạng công nghệ kết hợp với các sức mạnh của toàn cầu hóa đã làm 
cho các lý thuyết và thực hành về sự thay đổi trong tổ chức trở thành vấn đề thiết 
yếu, sống còn. Công nghệ tạo ra sự thay đổi điều kiện làm việc và các tổ chức. Lực 
lượng lao động ngày càng đa dạng hơn về mặt văn hóa và dân tộc. Có lẽ thuật ngữ 
“thời đại gián đoạn” (“age of discontinuity”) là thuật ngữ phù hợp với bối cảnh hiện 
nay. Các diễn biến bất thường trên thị trường trong những năm qua làm cho nhiều 
người cảm thấy trò chơi kinh tế dường như là trò dùng thủ đoạn gian lận để làm giá 
trong một thế giới mới của tư bản casino. Thị trường nội địa không được bảo vệ khi 
các nguồn lực nằm trong tay của một nhóm người, bao gồm cả những đối thủ nước 
ngoài. Tất nhiên, Internet là một yếu tố không chỉ để chia sẻ thông tin mà còn là một 
chất xúc tác cho sự thay đổi ở nhiều quốc gia. 

Các nền văn hóa khác nhau theo nhiều chiều cạnh, tác động đến sự vận hành 
hiệu quả của tổ chức. Các nền văn hóa phương Tây có xu hướng nhấn mạnh đến trách 
nhiệm và tự trị cá nhân, trong khi trong các nền văn hóa phương Đông, đơn vị tự trị 
thường là nhóm. Trong các nền văn hóa cộng đồng, cá nhân ý thức về giá trị bản thân 
không chỉ từ những thành tựu của riêng mình mà còn bởi vì anh ta là thành viên của 
nhóm xã hội. Các khác biệt này dẫn đến một số khác biệt về mặt văn hóa, có tác động 
đến cuộc sống của tổ chức. Công nhân ở các nền văn hóa phương Tây thường dùng 
các đặc điểm cá nhân để lý giải hành vi. Trong xã hội này, người ta có thể quy cho 
lãnh đạo, quản lý là người phải chịu trách nhiệm về môi trường làm việc trong khi 
công nhân ở châu Á có thể xem môi trường làm việc là một vấn đề thuộc văn hóa tổ 
chức hơn là trách nhiệm cá nhân. Các xã hội phụ thuộc lẫn nhau thường xã hội hóa 
các thành viên của mình coi trọng nhóm hơn, tuân thủ các chuẩn mực đã được chấp 
nhận của nhóm và thiên về cách dùng hoàn cảnh để lý giải hành vi. Hiểu rõ các khác 
biệt văn hóa này là điều quan trọng trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, 
trong đó các tiếp xúc xuyên văn hóa là một thực tế cuộc sống hàng ngày. 

3. HiểU Sai trong giao tiếP PHi ngôn ngữ 

Toàn cầu hóa đã tạo nên một thực tế mới cho kinh doanh và hoạt động hiệu 
quả của các tổ chức. Ngày nay các công ty thường phải xử lý sự phức tạp của lực 
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lượng sản xuất đa quốc gia. Điều này không chỉ liên quan đến các thách thức trong 
giao tiếp ngôn ngữ mà còn bao gồm cả các vấn đề liên quan đến những khó khăn 
trong diễn dịch các tín hiệu và hành vi phi ngôn ngữ. Trong một thực nghiệm trong 
đó một loạt các hành vi phi ngôn ngữ đã được điều khiển, Leigh & Summers (2002) 
phát hiện ra rằng những người bán hàng thực hiện nhiều tiếp xúc bằng mắt hơn 
thường được khách hàng cho là những người đáng tin cậy hơn. Ở Mỹ và một số nước 
châu Âu, giao tiếp trực tiếp bằng mắt được coi trọng và những ai không nhìn vào mắt 
của người đang tiếp chuyện với mình đều có thể bị coi là người lảng tránh hoặc đang 
có điều gì đó muốn che giấu. Trong khi đó, trong các nền văn hóa khác, bao gồm cả 
Việt Nam, các giao tiếp bằng mắt kiểu như vậy có thể được coi là thiếu tôn trọng. 

 Sự thể hiện cảm xúc qua nét mặt cũng khác nhau, tùy thuộc vào các nền văn 
hóa (Ekman & Davidson, 1994; Matsumoto & Ekman, 1989). Ví dụ, ở Nhật Bản, phụ 
nữ không được phép cười tự do (quá thoải mái) cho nên họ dùng tay để che miệng 
(Ramsey, 1981), trong khi ở các nước phương Tây, phụ nữ được khuyến khích cười 
rộng (La France, Hecht, & Paluck, 2003). Ở châu Á, các cảm xúc tiêu cực cũng có thể 
được ẩn dấu sau tiếng cười huyên náo, làm cho người phương Tây khó hiểu được 
cảm xúc thực của nhân viên hoặc đồng nghiệp (Richmond & McCroskey, 1995).

Điệu bộ bằng tay và đầu ở các nền văn hóa cũng khác nhau (Archer, 1997). Rõ 
ràng, nếu một người từ nước khác đến mà không hiểu ý nghĩa của các hình thức giao 
tiếp này thì anh ta có thể gặp rắc rối ở nước chủ nhà. Ví dụ, một người phương Tây 
có thể tin rằng anh ta đang khích lệ nhân viên của mình thông qua ký hiệu của ngón 
tay, nhưng ở một số nền văn hóa khác, ký hiệu đó lại được diễn dịch như một câu 
chửi thề. Ký hiệu OK có nghĩa là tiền ở Nhật Bản, sex ở Mexico và là một điệu bộ tục 
tĩu ở một số nước châu Mỹ La tinh khác như Brazil. Một số giáo dục cơ bản về giao 
tiếp phi ngôn ngữ trong các nền văn hóa có lẽ là điều cần phải làm trước khi bắt đầu 
làm ăn ở một nước khác. Tương tự, nếu là người quản lý, làm việc với một đội ngũ 
nhân viên đa văn hóa thì điều khá quan trọng là bạn phải biết khi nào người ta đang 
khích lệ bạn và khi nào thì họ đang thể hiện sự khinh thường. 

Nếu đã từng đến nhiều nền văn hóa khác nhau thì có lẽ bạn nhận ra sự khác 
biệt trong cái người ta gọi là khoảng không gian cá nhân. Một số nền văn hóa như Mỹ 
đòi hỏi khoảng không gian cá nhân là khoảng 1 hoặc hơn 1 mét. Nếu trong khoảng 
không gian đó mà không được mời thì bạn sẽ gây sự khó chịu và các phản ứng tiêu 
cực. Trong các xã hội khác, những người lạ có thể đứng rất gần nhau mà không tạo 
bất cứ sự căng thẳng nào. Tương tự, các nền văn hóa cũng khác nhau về hành vi 
đụng chạm. Ở Mỹ và nhiều nước châu Âu, đàn ông không cầm tay nhau đi bộ ngoài 
đường vì điều đó có hàm ý về định hướng tính dục. Trong các nền văn hóa khác, bạn 
cùng giới có thể cầm tay, ôm vai bá cổ nhau khi đi đường mà không có bất cứ hàm 
ý gì về đồng tính luyến ái. 

4. điềU KHiển ấn tượng Và Văn HÓa

Bất kể văn hóa như thế nào thì tất cả chúng ta đều là các sinh vật xã hội và đều 
mong muốn tạo ra những ấn tượng tích cực về mình đối với người khác, đặc biệt là 
với những người có ý nghĩa trong cuộc sống của chúng ta. Trong các nền văn hóa 
theo xu hướng cộng đồng ở châu Á, con người phụ thuộc lẫn nhau và kết nối với xã 
hội xung quanh họ. Chúng ta đều đã nghe về mong muốn của người châu Á là “giữ 
thể diện”. Bị bẽ mặt ở nơi công cộng là nguyên nhân gây ra sự bối rối rất lớn đối với 
những người trong các nền văn hóa theo xu hướng cộng đồng. 

Trong các xã hội ở Đông Á, con người cũng sẵn sàng tự phê phán bản thân 
mình hơn. Ngược lại, trong các nền văn hóa phương Tây, người ta có nhu cầu lớn 
hơn về việc nâng cao bản thân vì họ ít hài lòng hơn với các thành tựu của nhóm. Sinh 
viên đại học ở Nhật xem phê bình như một cách thức giúp họ tiến bộ, trong khi đó 
các sinh viên phương Tây thường bỏ qua các bình luận tiêu cực để duy trì hình ảnh 
tích cực về bản thân họ (Heine, Kitayama & Lehman, 2002). Các khác biệt văn hóa 
thể hiện rõ hơn trong những trắc nghiệm đo lường các khác biệt cá nhân. Trong các 
nền văn hóa châu Á, người ta hay đề cao bản thân ở những hành vi thúc đẩy nhóm 
hoặc xã hội (Sedikes, Gaertner, & Toguchi, 2003).

Các khác biệt văn hóa trên đây có thể ứng dụng vào động cơ làm việc và các 
thực hành tuyển dụng. Động cơ được xuất phát từ các nguồn khác nhau trong các 
nền văn hóa khác nhau, cho nên các tổ chức hiệu quả cần phải phát hiện xem điều gì 
là quan trọng đối với các nhóm làm việc nhất định. Tương tự, các lời khiển trách vì 
nhân viên làm việc kém hiệu quả cũng cần phải xử lý khác nhau. Mặc dù, có lẽ người 
lao động ở bất cứ xã hội nào cũng có thể bực tức vì bị bẽ mặt trước mọi người, nhưng 
những người đến từ các nền văn hóa theo xu hướng phụ thuộc lẫn nhau sẽ cảm thấy 
tiêu cực nhất về hình phạt như vậy. Trong tất cả các nền văn hóa, con người đều có 
mong muốn tạo ra các ấn tượng tốt đẹp về mình, nhưng kiểu loại người mà chúng ta 
muốn người khác thấy ở ta lại phụ thuộc và các yếu tố văn hóa. 

5. trí tUỆ Văn HÓa Và cơ Hội PHÁt triển XUyên Văn HÓa

Một công cụ chính để thích ứng với thế giới toàn cầu hóa là phát triển trí tuệ 
xuyên văn hóa (Gertsen & Soderberg, 2010). Những người sống ở nước ngoài (những 
nền văn hóa khác) học cách thích ứng với các kỳ vọng và mối quan tâm khác nhau 
ở nơi làm việc, tầm quan trọng của các chuẩn mực vị thế để phát triển các mối quan 
hệ hiệu quả ở công ty/ tổ chức. Các câu chuyện tường thuật có thể là cơ sở để hiểu 
rõ sự khác biệt văn hóa và phát triển trí tuệ văn hóa. Trong cách tiếp cận qua các câu 
chuyện, người ta đề nghị những người sống ở nước ngoài kể lại những lần đã gặp 



Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi Chương 9: VĂN HÓA XÃ HỘI, VĂN HÓA TỔ CHỨC VÀ SỰ THAY ĐỔI 249248

hay tiếp xúc có ý nghĩa về mặt văn hóa, đưa ra những hiểu biết sâu sắc trong những 
trường hợp đó và những thực hành trí tuệ văn hóa. 

Trí tuệ văn hóa là một biến số có hai mặt. Một mặt, nó được xem là năng lực thực 
hiện chức năng và xử lý hiệu quả sự đa dạng văn hóa (Ang & Van Dyne, 2008). Mặt 
khác, trí tuệ văn hóa cũng là năng lực thiết lập các mối quan hệ làm việc mang tính 
xây dựng dù có các khác biệt văn hóa (ví dụ, xem Plum, Achen, Draeby, & Jensen, 
2008). Thành công đối với những người làm việc hay quản lý trong môi trường đa 
văn hóa phần nhiều phụ thuộc vào trí tuệ văn hóa. Biến số này hứa hẹn sẽ là một 
chủ đề của các khóa học về quản lý xuyên văn hóa trong thời điểm hiện tại và trong 
tương lai. 

6. Văn HÓa Và LưỜi biếng XÃ Hội

Nhìn chung, khi nói đến lười biếng xã hội là nói đến xu hướng làm việc tồi hơn 
trong các nhiệm vụ đơn giản khi có mặt của các đồng nghiệp và khi các nỗ lực của 
cá nhân không được đánh giá. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, xu hướng này thường 
thể hiện mạnh mẽ hơn trong các nền văn hóa phương Tây so với các nền văn hóa 
mang xu hướng cộng đồng. Người ta cho rằng sự khác biệt này có thể quy gán cho 
các khác biệt về khái niệm cái Tôi (đã được bàn luận ở phần trên): người châu Á xem 
bản thân mình như một phần của một đơn vị xã hội rộng lớn hơn và vì vậy ít “lười 
biếng” hơn khi làm việc trong nhóm (Karau & Williams, 1993).

Liệu sự có mặt của những người khác sẽ làm tăng hay giảm hiệu quả làm việc 
còn phụ thuộc vào một yếu tố khác nữa là hiệu quả làm việc của mỗi cá nhân có được 
đánh giá hay không và nhiệm vụ phải thực hiện đó là nhiệm vụ đơn giản hay phức 
tạp. Nếu công việc của mỗi cá nhân được đánh giá thì sự có mặt của người khác sẽ 
tạo ra sự khuấy động và hiệu quả làm việc cao hơn đối với các nhiệm vụ đơn giản, 
nhưng lại thấp hơn đối với các nhiệm vụ phức tạp. Khi người lao động đóng vai trò 
như một mắt xích trong cỗ máy sản xuất hàng loạt, thì sự có mặt của những người 
khác có thể làm anh ta thư giãn và ít nỗ lực hơn. Tuy nhiên, có chứng cứ cho thấy, 
người lao động trong các xã hội theo xu hướng cộng đồng sẽ ít lười biếng hơn trong 
các nhiệm vụ/công việc đơn giản. Bởi vì các nhiệm vụ phức tạp đòi hỏi mức độ nhận 
thức cao, nên sự có mặt của người khác có thể làm giảm chú ý và ảnh hưởng đến sự 
tập trung vốn rất cần trong các nhiệm vụ ở dạng này. 

Hỗ trợ xã hội có xu hướng cao hơn trong các nền văn hóa phụ thuộc lẫn nhau. 
Một hệ quả tích cực là những người trong các xã hội theo xu hướng cộng đồng ít phải 
chịu các căn bệnh liên quan đến stress hơn – vốn là vấn đề rất phổ biến trong sản 
xuất hiện đại ở các quốc gia phương Tây. Trong các nền văn hóa theo xu hướng cộng 

đồng, nhiệm vụ sản xuất không chỉ được nhiều người chia sẻ, mà mức độ hỗ trợ xã 
hội cũng cao hơn đáng kể (Cross & Vick, 2001).

7. Văn HÓa tổ cHức 

Tất cả các đơn vị xã hội, từ cấu trúc gia đình cho tới các tổ chức kinh doanh đều 
có tiềm năng phát triển văn hóa. Một số gia đình rất lâu đời và duy trì được lịch sử 
và ý thức về bản sắc chung. Cấu trúc gia đình có thể là nguồn tự hào và trách nhiệm 
suốt đời đối với gia đình, gia tộc, có khi còn lớn hơn cả cuộc sống cá nhân. Các câu 
chuyện trong gia đình trở thành những truyền thuyết và làm cho các thành viên có 
ý thức về sự tiếp nối theo thời gian. Một số gia đình có lịch sử phạm tội và hành vi 
chống đối xã hội. Họ có thể xác định chuẩn mực cho những hành vi phù hợp. Các tổ 
chức lớn hơn cũng có những chức năng văn hóa tương tự. Các băng đảng tội phạm 
cũng thường làm cho thành viên của chúng có “bản sắc” riêng và thậm chí còn tự 
hào nữa là khác. Các phong trào tư tưởng hay tôn giáo cũng tạo nên các cam kết, ý 
thức về số phận chung để dẫn dắt các giá trị, thái độ và hành vi của thành viên. 

Văn hóa tổ chức tồn tại trong các giới hạn và sự dẫn dắt của văn hóa xã hội 
(Hofstede, 1990). Mặc dù toàn cầu hóa đang tạo ra sự hội nhập với các hành vi tổ 
chức phù hợp và có thể chấp nhận được, nhưng không thể không nói đến sức mạnh 
của nước chủ nhà. Dù một tổ chức đang hoạt động trong xã hội theo xu hướng cá 
nhân hay cộng đồng thì văn hóa của xã hội rộng lớn hơn đó - ở một mức độ nhất 
định – sẽ quyết định các giá trị và chuẩn mực làm việc. Các chuẩn mực xã hội đã hình 
thành từ lâu đời vẫn có thể vươn tới thời đại hiện nay và bổ sung thêm một chiều 
cạnh phức tạp cho hiểu biết của chúng ta về thay đổi tổ chức. 

Các tổ chức có quyền lực đáng kể đối với nhân viên/ người lao động vì tổ chức 
có thể tạo nên và áp đặt các chuẩn mực của mình. Barratt (1990) đề xuất rằng, các giá 
trị và thái độ được hình thành thông qua quá trình học tập và vì vậy người quản lý 
cũng có thể điều khiển quá trình đó để tạo ra một lực lượng lao động có tính tuân thủ 
cao hơn. Dù có thế nào thì cũng phải nhớ rằng, các công ty/ tổ chức không sở hữu tất 
cả cuộc sống của người lao động và vì thế cần hạn chế khả năng của nó trong việc 
thay đổi thái độ, niềm tin (đã được hình thành qua truyền thống xã hội, trải nghiệm 
chính trị và các chuẩn mực) (Filby & Willmott, 1988). 

Văn hóa có một vai trò quan trọng đối với hành vi trong tổ chức (O’Reilly & 
Chatman, 1996; Deal & Kennedy, 1983). Số lượng rất lớn các nghiên cứu được hoàn 
thành trong những năm gần đây đã phản ánh tầm quan trọng của đề tài này. Tất cả 
các gia đình, nhóm xã hội và tổ chức kinh doanh đều vận hành trong một nền văn 
hóa xã hội rộng lớn hơn. Chính nền văn hóa này quy đinh các thông số của những 
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hành vi phù hợp. Như đã đề cập, các nghiên cứu đã chứng minh rằng văn hóa xã hội 
có tác động rất lớn đến những giá trị và thái độ của con người khi so sánh với văn 
hóa của tổ chức (Adler, 2002). 

Mặc dù lịch sử hay những người sáng lập ra công ty có ảnh hưởng đến sự phát 
triển văn hóa tổ chức và tính độc đáo của nó, nhưng các tổ chức đều hoạt động trong 
môi trường xã hội rộng lớn hơn. Tuy nhiên, văn hóa tổ chức vẫn quan trọng và nó 
vẫn tiếp tục như vậy vì những nhân viên không tuân theo sẽ không tồn tại được lâu. 
Trong thực tế, văn hóa tổ chức còn có vai trò như một tiêu chí cho những người được 
tuyển dụng. Người quản lý sẽ chỉ tuyển chọn những người mà họ cảm thấy đáp ứng 
được các yêu cầu về mặt văn hóa để đưa công ty/ tổ chức tiến về phía trước. 

Nhiều tổ chức tìm cách ép buộc nhân viên phải tiếp nhận các giá trị và chuẩn 
mực nhất định. Quá trình chọn lọc sẽ “loại bỏ” nhiều ứng viên có triển vọng nhưng 
được coi là không phù hợp, những người còn lại sẽ phải trải qua một số hình thức 
huấn luyện để trở thành các nhân viên làm việc lâu dài (Rollag, 2004). Một nhân 
viên mới cần phải làm chủ những kỹ năng cần thiết, học các hành vi vai trò thích 
hợp và điều chỉnh cho phù hợp với văn hóa mới (Feldman, 1981). Sự điều chỉnh 
hiệu quả  - ở một mức độ nào đó – là do yếu tố trung gian, đó là các đặc điểm nhân 
cách (Kammeyer-Mueller & Wanberg, 2003), nhưng mong muốn và sự sẵn sàng tuân 
phục có lẽ là chiến lược hàng đầu để tồn tại. 

7.1. đạo đức của văn hóa tổ chức

Nhiều người đã lưu ý về vấn đề đạo đức, liên quan đến việc tạo ra các văn hóa 
tổ chức và tìm kiếm cách thức thay đổi tổ chức (Watson, 1997).  Bởi vì văn hóa đề cập 
đến các vấn đề cơ bản của tâm lý cá nhân cho nên việc lôi kéo về mặt đạo lý cần phải 
được đánh giá từ quan điểm đạo đức. Nhiều tổ chức rất khó thay đổi văn hóa tổ chức 
vì nó đã ăn sâu vào ý thức của mỗi cá nhân (Brown, 1995).

Trong những năm qua, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều ví dụ về các tổ chức 
vì mục đích kiếm tiền đã bỏ qua tất cả các mối quan tâm về đạo đức. Các thực hành 
kinh doanh phi đạo đức gần như đã làm cho nền kinh tế thế giới suy sụp vào năm 
2008. Khi bản thảo cuốn sách này đang được viết, Goldman-Sachs (Gandel, 2010), 
một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới đang bị chính phủ Mỹ kiện vì những 
hành vi lừa đảo để chiếm đoạt. Các báo cáo cho biết ngân hàng này đã bán cổ phiếu 
cho khách hàng dựa trên các khoản cho vay không còn độ tín nhiệm (nên sẽ bị mất 
tiền). Người ta cũng phát hiện được các hành vi lừa đảo tương tự trong các lĩnh vực 
kinh tế khác. Thực tế này đặt ra một câu hỏi về đạo đức của cái mà nhiều người  gọi 
tên là chủ nghĩa tư bản sòng bạc (casino capitalism). Có thể điều chỉnh để giảm bớt 

những tác động tiêu cực nhất của các thực hành kinh doanh vừa nêu. Tuy nhiên, 
điều quan trọng là phải nhớ rằng không có mấy người hoặc tổ chức tự giác thể hiện 
các mối quan tâm về đạo đức kinh doanh nếu thiếu các chế tài về mặt pháp lý.  

7.2. Văn hóa và sự thay đổi trong tổ chức

Nói đến văn hóa trong tổ chức là nói đến những chuẩn mực, giá trị, niềm tin và 
các hành vi tương ứng mà theo đó các tổ chức thực hiện những hoạt động của mình 
(Eldridge & Crombie, 1974). Các tổ chức truyền tải đến tất cả nhân viên của mình 
cách thức ứng xử phù hợp và bài trừ các hành động được cho là không thể chấp nhận 
được. Văn hóa tổ chức là hệ tư tưởng cơ bản đóng vai trò tham chiếu cho tất cả các 
hành động trong tổ chức. Bởi vì người ta tin rằng văn hóa là điều được học tập thông 
qua hệ thống thưởng của tổ chức, cho nên sẽ là hợp lý khi kết luận rằng các giá trị, 
chuẩn mực đó cũng có thể được học lại và thay đổi (O’Reilly, 1989). 

Qua quá trình chọn lọc, một tổ chức thu hút được những người có các đặc điểm 
và xu hướng nhất định. Thay đổi những người này cũng giống như thay đổi các nét 
nhân cách vậy. Tuy nhiên, Filby & Willmott (1988) đã lập luận rằng các giá trị và 
niềm tin của nhân viên được hình thành chủ yếu bên ngoài nơi làm việc. Phần lớn 
niềm tin của con người là kết quả của việc tiếp xúc với truyền thông, các ý kiến, quan 
điểm của gia đình và bạn bè và các trải nghiệm liên quan đến làm việc trước đó. Văn 
hóa tổ chức đóng một vai trò rõ ràng trong năng lực đáp ứng với các phát triển mới 
và nhu cầu thay đổi ở người lao động. Môi trường kinh doanh luôn thay đổi do toàn 
cầu hóa mang lại và những biến đổi về công nghệ đòi hỏi sự điều chỉnh liên tục của 
các tổ chức. Để thành công trong việc thay đổi tổ chức theo một hướng mới cần phải 
hiểu được văn hóa của tổ chức đó (Clarke, 1994). Nơi nào những thay đổi dự kiến mà 
mâu thuẫn với văn hóa đang tồn tại trong tổ chức thì rất khó đạt được thành công. 
Như Dawson (1994) đã lưu ý, bất cứ chiến lược thay đổi về mặt tổ chức nào cũng 
phải có tính nhạy cảm về mặt văn hóa để phòng ngừa việc khuấy động các kháng cự. 

Văn hóa tổ chức có hệ quả tích cực cho tổ chức bằng cách tạo nên ý thức về 
bản sắc và mục tiêu chung. Nhưng như đã đề cập trên đây, nó cũng có thể là nguồn 
kháng cự sự thay đổi. Ở Nhật Bản, chế độ làm việc suốt đời và sự bảo đảm về mặt 
kinh tế đang dần bị xói mòn vì nó chống lại việc cắt giảm nhân công khi cần phải duy 
trì năng lực cạnh tranh. Một chức năng văn hóa mang lại lợi ích cho người lao động 
như vậy tất nhiên là sẽ được bảo vệ. Nhưng thế giới đổi mới và công nghệ mới lại 
đòi hỏi tổ chức phải có sự điều chỉnh liên tục. Điều này có thể tác động đến vấn đề 
cơ bản của người lao động. Một số giá trị văn hóa của tổ chức lại coi trọng người lao 
động và sinh kế của họ, ngay cả khi phải giảm lợi nhuận. 
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Các giá trị văn hóa đòi hỏi sự tuân thủ có thể làm suy yếu sức mạnh của lực 
lượng lao động đa dạng. Một số công ty tìm cách thuê những người cùng na ná như 
nhau. Nhưng cách tân lại đòi hỏi phải tư duy vượt khung và chấp nhận sự đa dạng. 
Nếu văn hóa tổ chức ủng hộ định kiến thì sẽ khó tuyển dụng được lực lượng nhân 
viên đa dạng và về mặt dài hạn, điều này sẽ làm suy yếu khả năng cạnh tranh của tổ 
chức vốn cần phải đáp ứng các nhu cầu của một thế giới toàn cầu hóa. 

8. cHấP nHẬn tHay đổi trong tổ cHức

Văn hóa xã hội và và tổ chức tồn tại trước đây có thể là nguồn kháng cự lại sự 
thay đổi trong tổ chức. Bất cứ sự thay đổi nào cũng đều có thể gây hao tốn (thời gian, 
năng lượng và có khi là cả tiền bạc) đối với nhân viên – những người phải học các 
quy trình làm việc mới và phải xử lý các thủ tục hành chính mới. Nhiều nỗ lực thay 
đổi ở cấp độ tổ chức bị thất bại vì thiếu cam kết của người lao động và bởi sự kháng 
cự của các tầng lớp quản lý khác nhau. Để cho một chiến lược có thể thành công, rất 
cần sự cam kết của nhân viên đối với thay đổi thiết yếu (Herscovitch & Meyer, 2002).

Các nghiên cứu cũng chỉ rõ rằng chấp nhận là một chức năng của mức độ 
thông tin mà người lao động đã nhận được và có lẽ quan trọng hơn mức độ họ tham 
gia vào những thay đổi đã được đề xuất (Wanberg & Banas, 2000). Các yếu tố thuộc 
nhân cách của nhân viên cũng có thể góp một phần nhỏ, bao gồm niềm tin vào năng 
lực thích ứng và cái tôi hiệu quả (Axtell, Wall, Stride, Pepper & Clegg, 2002). Một số 
người tranh luận rằng, xét về mặt chức năng, kháng cự là điều mang tính chất khác 
thường. Tuy nhiên, trong thực tế, sự phản đối của người lao động có thể lại là một 
phản ứng hợp lý đối với bối cảnh thay đổi. Một nghiên cứu về lĩnh vực điều dưỡng 
ở Na Uy đã đánh giá các phản ứng đối với hệ thống lập kế hoạch mới bằng điện tử 
(Glaever & Helleso, 2010). Trong khi hệ thống tổ chức vốn rất cần này đã tạo ra các 
cảm xúc tiêu cực, chính các cảm xúc này lại được châm ngòi bởi những hành động 
và việc lập kế hoạch của cấp quản lý và những tác động của nó đối với chất lượng 
làm việc chuyên nghiệp. Các cảm xúc tiêu cực không phản ánh sự thiếu sẵn sàng 
hay không muốn thay đổi mà có lẽ chỉ là một phản ứng đối với bối cảnh thay đổi. 
Sự kháng cự của người lao động không nhất thiết là điều gì đó mang tính chất bất 
thường, mà có khi chỉ là dựa trên sự phản đối hợp lý đối với các quy trình không còn 
thiết thực nữa. 

Một số sự kháng cự đối với sự thay đổi lại mang tính chất chức năng. Vì nhiều 
lý do, không phải tất cả các kế hoạch tái tổ chức hay tổ chức lại đều hữu ích. Những 
người kháng cự sự thay đổi có thể đang thực hiện một công việc có giá trị cho công 
ty/tổ chức: đó là khuyến khích một cuộc tranh luận lành mạnh và tìm kiếm các giải 
pháp thay thế. Bất cứ sự thay đổi mang tính chất cưỡng ép người lao động thường 

dễ dẫn tới thất bại trong các khía cạnh như động cơ làm việc, tinh thần công dân đối 
với tổ chức, sự thờ ơ trong sản xuất và vắng mặt ở nơi làm việc. 

Sự thoải mái, dễ chịu của các thói quen là một nguồn kháng cự thay đổi. Thay 
đổi trong tổ chức thường liên quan đến tình trạng mơ hồ ở một mức độ nào đó và 
vì vậy nó đe dọa cảm giác an toàn của người lao động. Người lao động có thể kháng 
cự ở nhiều cấp độ như làm chậm quá trình thay đổi thông qua các chiến thuật trì 
hoãn. Trong nền kinh tế hiện nay, sự thay đổi thường có nghĩa là cắt giảm nhân lực 
và nhiều người lao động thấy mình thuộc diện dư thừa và thiếu việc làm. Văn hóa 
tổ chức đã được hình thành vững chắc và cách xử lý công việc theo những phương 
thức được ưa thích cũng có thể là nguồn kháng cự thay đổi.    

Thay đổi cũng có nghĩa là một sự phá vỡ quan hệ quyền lực và một số phận 
chưa rõ ràng cho một số người quản lý. Một số nhân viên đã dành cả đời mình để 
tích lũy kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn và sự thay đổi đe dọa làm cho họ trở 
thành người lỗi thời, dư thừa. Cuối cùng, kháng cự có thể dựa trên sự phân bổ các 
nguồn lực mới trong đó một số người thì được nhưng một số khác lại mất. Thay 
đổi có thể làm suy giảm nguồn hỗ trợ về mặt tài chính cho những dự án, hoạt động 
không được ưu tiên. Một số người sẽ nhận được ít hơn, trong khi người khác thì 
ngược lại trong một cuộc chơi có tổng bằng 0 (zero-sum game).

9. Làm gÌ Với KHÁng cự: cHínH trỊ Và qUyền Lực

Ban quản lý công ty – nếu không có tổ chức công đoàn hoạt động hiệu quả - 
sẽ là người có quyền lực ép buộc thông qua sự thay đổi. Tuy nhiên, những công ty 
muốn giữ gìn quan hệ lao động và các kỹ năng của nhân viên thường ít muốn sử 
dụng các biện pháp khắc nghiệt. Câu hỏi quan trọng là ở chỗ ai nắm giữ quyền lực 
trong tổ chức và thuyết phục họ như thế nào. Xem xét từ góc độ đó, trong tổ chức 
thường có một số cá nhân và nhóm có ý nghĩa quan trọng. Quan điểm và sự hợp tác 
của họ có ý nghĩa sống còn đối với thành công cuối cùng. Những người này chắc 
chắn bao gồm các nhân viên gánh vác gánh nặng của sự thay đổi. Tất cả các cấp liên 
quan đến sự thay đổi cần phải được tư vấn và điều quan trọng hơn để có kết quả tốt 
nhất là các nhân viên phải tham gia vào quá trình ra quyết định (Dawson, 1994). Sẽ 
là thông thái, nếu các tổ chức xây dựng được những liên minh/ liên kết cho các thay 
đổi sắp xảy ra và tiếp cận được các nguồn quyền lực cũng như các bên liên quan chủ 
yếu trong công ty (Kanter, 1999). 

Tiêu chí đạo đức cơ bản của bất cứ thay đổi nào là liệu nó có mang lại giải pháp 
thắng - thắng (win-win solution) cho quản lý, nhân viên và khách hàng cũng như 
cả xã hội bởi vì tất cả họ liên quan đến kết quả của sự thay đổi (Prilleltensky, 2000). 
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Quá trình thay đổi sẽ dễ thành công khi các nhân viên được thông tin qua quá trình 
giao tiếp phù hợp, có nhấn mạnh đến giá trị, lợi ích của sự thay đổi đang dự định 
tiến hành. Một số kháng cự thay đổi xuất phát từ các giả định sai lệch và thông qua 
các thông tin phù hợp có thể dàn xếp hay giải quyết được (Dutton, Ashford, O’Neill, 
& Lawrence, 2001).

Lưu ý rằng, thay đổi luôn có liên quan đến một số mối đe dọa đối với hiện 
trạng, cho nên không thể tránh khỏi những nỗ lực làm giảm nhẹ tác động của thay 
đổi, tìm cách duy trì một số quyền lực và kết quả nhất định (Porter, 2002). Như đã 
đề cập, có nhiều nhân viên đã dành nhiều năm làm việc để phát triển được các kỹ 
năng hay vị thế nào đó và vì vậy sẽ không thực tế khi cho rằng các rào cản này sẽ có 
thể vượt qua mà không cần đấu tranh. Những ai ủng hộ thay đổi trong tổ chức sẽ 
thường là những người ít đặt cược vào kết quả. 

 Như đã nói đến trong suốt cuốn sách này, sự hợp tác của người lao động sẽ 
cao hơn khi họ tham gia trực tiếp vào quá trình ra quyết định. Người lao động là một 
thành tố trung tâm trong bất cứ liên minh nào được tạo nên vì sự thay đổi. Ở một 
mức độ nào đó, để thay đổi, có thể dùng quy luật bù trừ. Đổi lại một số lợi ích nhất 
định của người lao động (bị mất đi hay bị ảnh hưởng) là một số lợi ích khác có giá 
trị tương đương hay lớn hơn. 

Về mặt tiêu cực, công ty/ tổ chức có thể sàng lọc nhân dụng bằng cách chỉ chọn 
những người sẵn sàng tuân thủ với bất cứ giá nào. Ở cấp độ cá nhân, một số nhân 
viên cảm thấy an tâm với sự thay đổi (Oreg, 2003), nhưng sự an tâm của người lao 
động thường bắt nguồn từ cách thức tổ chức đối xử với nhân viên. Ép buộc luôn là 
biện pháp có thể được sử dụng nếu công nhân không được công đoàn bảo vệ. Người 
lao động có thể bị thay thế nếu họ không chấp nhận thay đổi. 

10. PHÁt triển tổ cHức  

Nói đến phát triển tổ chức là nói đến một loạt các cách thức, kỹ thuật có mục 
đích hỗ trợ tổ chức đạt được các kết quả hoạt động tốt hơn. Phát triển tổ chức nổi 
lên từ các khoa học về hành vi để giúp đỡ những người tham gia nâng cao hiệu quả 
làm việc nói chung. Thông qua các kỹ thuật nhất định, người ta học cách giao tiếp 
và làm việc hiệu quả hơn. Phát triển tổ chức được dựa trên một số giai đoạn. Đầu 
tiên là đánh giá nhu cầu thay đổi, sau đó xem xét sự thay đổi cụ thể được đề xuất 
thông qua sự tham gia của các nhân viên và cuối cùng là thực hiện kế hoạch thay đổi 
(Armenakis & Bedeian, 1999). Hiểu các nguyên tắc và thực hành quản trị thay đổi 
là điều tiên quyết quan trọng đối với sự sống còn của tổ chức/công ty trong thế giới 
luôn thay đổi của chúng ta. 

Phát triển tổ chức là đưa ra các thay đổi hữu ích trong tổ chức. Trong các tổ 
chức kinh doanh, phát triển tổ chức thường dựa trên 3 thành tố. Một tác nhân thay 
đổi – người có năng lực chuyên môn hay phẩm chất thích hợp được ủy quyền đề 
xuất quá trình thay đổi. Bước đầu tiên liên quan đến sự chẩn đoán các vấn đề để đưa 
ra một kế hoạch thay đổi. Tổ chức là yếu tố thứ hai cần phải đưa ra các điều chỉnh do 
kế hoạch thay đổi đòi hỏi. Thành tố thứ ba là chương trình thay đổi – thường được 
gọi là sáng kiến hay can thiệp – có mục tiêu cải thiện tổ chức và văn hóa tổ chức theo 
một cách thức đang kể (Cummings & Worley, 2001).

10.1. các cách tiếp cận thay đổi trong phát triển tổ chức: Kurt Lewin

Thuật ngữ “thay đổi có kế hoạch” được Lewin (1951) dùng đầu tiên để phân 
biệt giữa những thay đổi ngẫu nhiên hoặc là thay đổi hấp tấp, bốc đồng với những 
nỗ lực thay đổi được tính toán cẩn thận. Thay đổi có kế hoạch thường thấy trong các 
thực hành phát triển tổ chức (French & Bell, 1995), và các can thiệp có mục tiêu làm 
cho tổ chức vận hành tốt hơn. Theo Lewin và đồng sự, điều căn bản đối với phát 
triển tổ chức là các giả định mang tính đạo lý ủng hộ ý tưởng cho rằng các thể chế 
nhân văn và dân chủ là các thể chế hoạt động tốt nhất và hiệu quả nhất. Theo Hurley 
(1992), phát triển tổ chức được dựa trên các giá trị khuyến khích nhân viên tham 
gia việc ra quyết định, khuyến khích sự cởi mở trong giao tiếp và thúc đẩy một văn 
hóa hợp tác và học tập không ngừng. Một số mô hình thay đổi chủ yếu đã nổi lên từ  
công trình khởi đầu của Lewin bao gồm cả mô hình thay đổi 3 bước và nghiên cứu 
định hướng hành động. 

10.1.1 Mô hình thay đổi 3 bước

Theo mô hình của Lewin (1958) bất cứ hành vi nào cũng là kết quả của các tác 
động nhằm duy trì sự ổn định và chống lại các tác động hay các lực chuyển động về 
phía thay đổi. Những người tham gia cần phải trải qua một quá trình đánh giá lại 
và trước khi các hành vi mới được chấp nhận thì các cách tiếp cận cũ, các hoạt động 
khác thường về mặt chức năng cần phải bị loại bỏ. 

Mô hình thay đổi 3 bước hay 3 giai đoạn kêu gọi bước đầu tiên là cần làm “tan 
băng” các hành vi kém chức năng bằng cách giảm hoặc loại trừ các lực duy trì trạng 
thái hiện tại. Ví dụ, việc làm tan băng xảy ra khi các hành vi/cách thực hành hiện tại 
(quan niệm, phương pháp, thói quen cũ) đang cản trở cá nhân hay tổ chức đạt tới 
các mục tiêu quan trọng. Quá trình làm tan băng này thường có liên quan đến một 
số sự đối đầu với các hành vi/cách thực hành hiện tại (không còn phù hợp) thông 
qua các cuộc họp hay phân phát thông tin. Mục đích của sự đối đầu này là thuyết 
phục những người tham gia về nhu cầu thay đổi, nhu cầu phát triển của tổ chức.   
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Một báo cáo cuối năm làm nản lòng các nhân viên (vì kết quả hoạt động yếu kém của 
tổ chức), sự thu hẹp sản xuất, cắt giảm nhân viên hoặc một nghiên cứu về thị phần…
đều có thể là tác nhân kích thích sự thay đổi. 

 Khi tổ chức đã sẵn sàng thay đổi thì diễn ra giai đoạn thứ 2 là “chuyển động” 
hay hành động. Sự định hướng lại này liên quan đến việc hình thành các thái độ, giá 
trị mới và tưởng thưởng nhiều hơn cho các hành vi hiệu quả. Trong bước 1, tổ chức 
đã xác định được các khả năng thay đổi khác nhau. Còn trong bước 2, chuyển động, 
người ta chọn lựa đường hướng hành động hợp lý nhất để đạt được các mục tiêu 
mong muốn. Giai đoạn 2 tìm cách phát triển các thái độ và hành vi mới để giúp tổ 
chức  đạt được mục đích cuối mà nó mong muốn. 

Cuối cùng, trong giai đoạn thứ 3 - “tái đông lạnh”, tổ chức tìm kiếm sự ổn định 
vì những thay đổi sẽ tạo ra một trạng thái cân bằng mới. Mục đích chủ yếu của giai 
đoạn tái đông lạnh này là bảo đảm sao cho những thay đổi vừa diễn ra mang tính 
chất ổn định/bền vững và phòng ngừa để tổ chức không quay lại các hành vi kém 
thích nghi trước đây. Có thể thu hút sự ủng hộ cho những thay đổi mang tính chất 
phát triển thông qua văn hóa hiện tại hoặc thông qua việc tạo ra các chính sách và 
thực hành mới (Cummings & Huse, 1989).

Tuy nhiên, vượt qua các thói quen cũ là điều khó khăn. Vì vậy, có lẽ những 
thay đổi nhanh sẽ dễ thành công hơn. Thay đổi chậm cho phép sự trì hoãn diễn ra và 
vì thế nó cản trở, làm cho tổ chức không thể “tan băng” hoàn toàn được. Tất nhiên là 
cần phải thuyết phục được các nhân viên về sự cần thiết phải thay đổi, nếu không sẽ 
xuất hiện nhiều kháng cự hơn.

10.1.2 Mô hình nghiên cứu định hướng hành động

Động cơ của Lewin là kêu gọi các nhà khoa học xã hội giúp cải thiện xã hội 
bằng cách kết hợp việc xây dựng các lý thuyết xã hội với việc tìm ra các giải pháp 
cho những vấn đề thực tiễn. Vì vậy, phải sử dụng các nghiên cứu như một nền tảng 
cho những sự thay đổi tiếp theo. Mô hình nghiên cứu định hướng thay đổi đề xuất 
một quá trình tuần hoàn trong đó nghiên cứu dẫn đến hành động và hành động lại 
cung cấp các đề xuất cho các vấn đề thực tiễn vốn được các nghiên cứu làm sáng tỏ. 
Nghiên cứu trở thành định hướng hành động với mục tiêu chung là cải thiện tổ chức. 
Vì hành vi trong tổ chức là một vấn đề phức tạp nên cách tốt nhất để hiểu các vấn đề 
cơ bản là thông qua những chu trình liên tục của nghiên cứu hành động được tiếp 
nối bằng hành động (Dickens & Watkins, 1999).

Nghiên cứu định hướng hành động là cơ sở khoa học cho sự thay đổi tổ chức 
(Eden & Huxham, 1996). Tổ chức đang đối mặt với các vấn đề cơ bản nào và các 
phương hướng hành động thay thế là gì? Sau chẩn đoán này là một nghiên cứu và 

phân tích định hướng hành động nhằm cung cấp phản hồi cho tổ chức. Nghiên cứu 
định hướng hành động cần kéo tất cả những người có liên quan trong tổ chức vào 
cuộc để xác định phạm vi vấn đề và mở rộng việc tìm kiếm các giải pháp (Bennett, 
1983). Kết quả của nghiên cứu dẫn đến hành động khi tổ chức đó sử dụng các thông 
tin thu thập được để đưa ra các thay đổi cụ thể. Cuối cùng, các hành động cũng cần 
phải được đánh giá. Liệu những thay đổi đó có tạo ra kết quả mong muốn hay cần 
phải có thêm các hành động khác và chu trình cần phải tiếp tục? 

10.2. mô hình tích hợp về thay đổi có kế hoạch

Sau Lewin, một số tác giả đã tìm cách hiểu và mở rộng các giai đoạn khác nhau 
của quá trình thay đổi có kế hoạch. Bullock & Batten (1985) tìm cách tích hợp nhiều 
quan điểm lý thuyết về thay đổi có kế hoạch. Họ đã xác định được 2 chiều cạnh cơ 
bản: thứ nhất là các giải đoạn thay đổi thực sự mà tổ chức trải qua trong thay đổi có kế 
hoạch; thứ hai là các phương pháp hay cách thức sử dụng (hoặc các quá trình thay đổi). 
Bốn giai đoạn được sử dụng bao gồm khám phá, lập kế hoạch, hành động và tích hợp. 

 Trong giai đoạn khám phá, tổ chức sẽ đánh giá và quyết định xem liệu nó có 
muốn đưa ra những thay đổi trong hoạt động của mình hay không và để dành hay 
dự trữ những nguồn lực cần thiết nhằm bảo đảm thành công. Các quá trình thay đổi 
có tương quan với khám phá là ý thức về nhu cầu thay đổi và sự hỗ trợ cần thiết từ 
bên ngoài bao gồm cả các nhà tư vấn. 

Giai đoạn lập kế hoạch bắt đầu từ sự hiểu biết về các vấn đề tổ chức đang tạo ra sự 
quan ngại. Các quá trình lập kế hoạch bao gồm thu thập thông tin và chẩn đoán chính 
xác vấn đề. Tiếp theo, trong các quá trình lập kế hoạch, các mục tiêu thay đổi phải 
được thiết lập và phải đạt được một thỏa thuận về hành động. Trong giai đoạn lập kế 
hoạch, cũng cần tìm được sự nhất trí của những người chủ chốt đưa ra quyết định. 

Trong giai đoạn hành động, tổ chức sẽ thực hiện các quyết định đã được đưa 
ra trong giai đoạn lập kế hoạch. Các quá trình hành động sẽ tìm cách chuyển đổi từ 
trạng thái hiện tại sang trạng thái mong muốn trong tương lai. Trong giai đoạn này tổ 
chức quyết định ai là người quản lý sự thay đổi. Bất cứ kết quả nào cũng được đánh 
giá và sử dụng để phản hồi cho việc điều chỉnh phương hướng hành động cần thiết. 

 Cuối cùng, giai đoạn tích hợp bắt đầu khi những sự thay đổi đã được tích hợp 
vào cấu trúc của tổ chức. Mục tiêu của nó là làm cho những thay đổi vừa đạt được 
trở nên bền vững để không thể quay trở lại văn hóa hay hành vi trước đây. Các quá 
trình của giai đoạn này chủ yếu liên quan đến việc sử dụng hệ thống thưởng của tổ 
chức để củng cố hành vi đã thay đổi và phát triển quá trình giám sát và đưa ra các 
cải tiến theo thời gian. 
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10.3. thay đổi có kế hoạch trong một thế giới luôn thay đổi

Làm sao có thể lập kế hoạch thay đổi trong một thế giới không chỉ biến động 
mà đồng thời còn ngày càng khó dự báo? Thay đổi có kế hoạch đã bị chỉ trích vì đã 
bỏ qua tính phức tạp của quá trình thay đổi và không tính đến những căng thẳng mà 
nó tạo ra đối với nhân viên vì đòi hỏi họ phải liên tục linh hoạt. Trong thay đổi có 
kế hoạch người quản lý và dẫn dắt đưa ra những mục tiêu và cách thức trước cùng 
với những lịch trình cụ thể. Wilson (1992) cho rằng, cách tiếp cận này dựa quá nhiều 
vào những người quản lý và giả định rằng họ hiểu hết tình huống và những thay 
đổi cần thiết. Tuy nhiên, thực tế cuộc sống cho thấy những thay đổi trong tổ chức 
thường không có điểm bắt đầu hay kết thúc rõ ràng đó là một quá trình rất phức tạp 
phải đương đầu với các giá trị văn hóa và đặc quyền chính trị. Việc cố gắng áp đặt 
một mệnh lệnh hay một chuỗi các hoạt động có kế hoạch vào những quá trình mang 
tính chất thử và sai sẽ rất khó thành công (Buchanan & Storey, 1997; Pettigrew, 1987).

Thay vào đó, Dawson (1994) đã đề xuất rằng, những thay đổi được tạo ra bởi 
sự phát triển tổ chức là một chuyển tiếp về chức năng thường dẫn đến sự đứt gãy và 
các sự kiện khó lường trước. Các nhà quản lý ngày càng phải ý thức hơn về sự phức 
tạp của các điều kiện thị trường luôn thay đổi và nhận ra rằng tất cả các mục tiêu đều 
mang tính chất quá độ, chuyển tiếp. Tác động của các xu hướng sản phẩm mới là gì 
và tính lỗi thời của sản phẩm có liên quan ra sao? Các nhà quản lý và dẫn dắt tìm 
kiếm sự thay đổi cần phải ý thức về toàn bộ tình hình/ bối cảnh – tuy là yếu tố bên 
ngoài tổ chức nhưng lại chắc chắn sẽ tác động đến thay đổi trong tổ chức. Các yếu tố 
này bao gồm thị trường sản phẩm, công nghệ mới và khách hàng; xu hướng trong xã 
hội và tất nhiên là nền kinh tế tổng thể. Tất cả các yếu tố thiết yếu này tạo nên những 
tình huống mà đôi khi con đường tiến lên phía trước trở thành vấn đề thử và sai. 
Tính phức tạp của phát triển tổ chức đòi hỏi nhiều cái đầu và cặp mắt giúp tổ chức 
nhận biết các biến số khuyến khích sự thay đổi hay trì trệ mà trách nhiệm không chỉ 
là của ban quản lý mà là nhiệm vụ của cả tổ chức như một thể thống nhất. 

11. cÁc Kỹ tHUẬt PHÁt triển tổ cHức

Một trong những đóng góp chủ yếu của Lewin và đồng sự là mong muốn đưa 
các giá trị nhân văn - dân chủ vào nơi làm việc. Từ góc độ này, hiệu quả của tổ chức 
có tương quan thuận với việc thúc đẩy trạng thái khỏe mạnh của người lao động. Vì 
vậy, sự phát triển tổ chức mang tính chất nhân văn - dân chủ không chỉ coi trọng các 
tiến bộ của tổ chức mà còn coi trọng cả sự phát triển và hoàn thiện của cá nhân. Một 
giá trị cơ bản ủng hộ ý tưởng cho rằng, người lao động cần phải được đối xử một 
cách tôn trọng và đề cao nhân phẩm. Tổ chức tối ưu là một tổ chức có bầu không khí 

hỗ trợ, tin tưởng lẫn nhau và cởi mở. Lewin lập luận rằng để phát triển tổ chức, cần 
phải tìm cách tạo ra các tổ chức mới không bị ám ảnh bởi thang bậc quyền lực mà là 
cho phép và thúc đẩy sự tự chủ, kiểm soát nhiều hơn của nhân viên hay người lao 
động. Trong tổ chức, các vấn đề nảy sinh cần phải được xử lý theo một cách thức 
không mang tính chất đe dọa và những nhân viên liên quan sẽ được đề nghị tham 
gia quá trình ra quyết định. Khi người lao động trở thành người tham gia thì họ sẽ 
sở hữu một phần quyết định và dễ ủng hộ cũng như thực hiện các quyết định đó để 
phát triển tổ chức hơn (Sinangil & Avallone, 2001; Pasmore & Fagans, 1992).

Cummings & Worley (2001) đưa ra một định nghĩa hạn chế và không liên quan 
đến giá trị về phát triển tổ chức. Họ đề xuất rằng, các can thiệp hiệu quả được dựa 
trên những nhu cầu thực tế của tổ chức và các hiểu biết sâu sắc cơ bản đòi hỏi phải 
thấy rõ mối liên hệ giữa những thay đổi đề ra và các kết quả. Mục tiêu phát triển 
tổ chức, theo Cummings & Worley, là chuyển năng lực quản lý thay đổi sang cho 
các thành viên của toàn bộ tổ chức. Mặc dù không trực tiếp thúc đẩy các giá trị của 
Lewin, nhưng Cummings & Worley ghi nhận rằng các thay đổi được đề xuất phải 
phù hợp với niềm tin của những người tham gia và phải được cho là phù hợp để 
thành công trong dài hạn. Một tổ chức có thể cần các nhà tư vấn bên ngoài, nhưng 
các tiêu chí cơ bản của thành công là khi các can thiệp được chấp nhận và trở thành 
một phần của các công việc thường ngày. 

11.1. điều tra/ Khảo sát

Mô hình nghiên cứu định hướng hành động gợi ý tầm quan trọng của nghiên 
cứu trong chẩn đoán vấn đề và nó giống như nguồn phản hồi của người lao động. 
Kỹ thuật khảo sát được dựa trên việc thu thập dữ liệu một cách hệ thống thông qua 
các phương pháp đã được thích nghi và có độ tin cậy. Các kết quả và kết luận của 
cuộc khảo sát có thể thông tin ngược lại cho người lao động và sử dụng như một cơ 
sở để lập kế hoạch cho những thay đổi cần thiết. Điều quan trọng là các cuộc khảo sát 
là phải sử dụng những quy trình khoa học để tránh tạo ra kết quả thiên lệch. Ngoài 
ra nghiên cứu cũng phải được thực hiện một cách khuyết danh để cho phép nhân 
viên thể hiện các quan điểm của mình mà không sợ bị trả đũa. Các cuộc khảo sát là 
phương tiện thúc đẩy mục tiêu tham gia và các giá trị dân chủ, với điều kiện các kết 
quả phải được trình bày một cách trung thực cho những người tham gia khảo sát và 
phải được dùng trong môi trường của tổ chức (Edwards & Thomas, 1993).

11.2. nhóm t 

Nói đến T group (nhóm T/tập huấn) là nói đến một cách tiếp cận phát triển 
nhóm nhằm cải thiện giao tiếp và quan hệ trong tổ chức thông qua các tương tác 
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nhóm không có cấu trúc. Phần lớn các buổi (tập huấn) diễn ra trong bối cảnh trung 
tính, tách xa khỏi nơi làm việc để tạo nên một bầu không khí ít mang tính phán xét 
hơn. Trong quá trình đó, những người tham gia thu được sự hiểu biết sâu sắc về sự 
tác động của họ đối với người khác và việc những người khác tri giác họ như thế nào. 
Các buổi tập luyện này có thể mang lại lợi ích đặc biệt ở chỗ những người tham gia 
có cách nhìn nhận về nhau theo cách thức khác nhau. Người ta tin rằng, kết quả của 
quá trình rèn sự nhạy cảm như vậy sẽ tạo nên ý thức lớn hơn về hành vi của chính 
người tham gia tác động tới người khác như thế nào cũng như sự nhạy cảm hơn đối 
với người khác, hiểu biết hơn về các quá trình nhóm. Khi những người tham gia 
lắng nghe nhau, họ phát triển sự thấu cảm tốt hơn, khoan dung hơn và học cách giải 
quyết các xung đột liên cá nhân. 

11.3. Xây dựng nhóm/ đội 

Các tổ chức ngày càng sử dụng các nhóm/ đội cho nhiều mục đích khác nhau. 
Việc xây dựng nhóm rất hữu ích trong giải quyết các vấn đề như thất bại trong giao 
tiếp và tạo điều kiện để những người tham gia có thể làm việc cùng nhau hiệu quả 
hơn. Có thể sử dụng các quá trình xây dựng nhóm để tạo ra các nhóm mới cũng như 
nâng cao hoạt động của của các nhóm hiện có (Dyer, 1994). Trong xây dựng các nhóm, 
người hướng dẫn thường sử dụng các hoạt động tương tác nhằm thúc đẩy sự cởi mở 
trong giao tiếp và cải thiện lòng tin giữa những người tham gia. Người ta cũng dùng 
các nhóm để điều phối công việc của những thành viên và nâng cao hiệu quả làm việc. 
Thông thường thì các nhóm được thành lập để giúp tổ chức trong việc xác định mục 
tiêu, phân tích vai trò và làm rõ các trách nhiệm. Việc đề nghị các nhóm hơn là các cá 
nhân xác định những mục tiêu và ưu tiên có thể mang lại nhiều quan điểm đa dạng. Ở 
một số thời điểm, các nhóm cũng có thể đánh giá hiệu quả của một nhóm nào đó trong 
việc thực hiện các chính sách và trong việc đạt tới các mục tiêu quan trọng của tổ chức. 

Theo Forsyth (2006), để tối đa hóa hiệu quả làm việc, các thành viên cần phải 
học cách làm rõ vai trò và trách nhiệm của mỗi người. Việc xây dựng nhóm cần tìm 
kiếm cách thức nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề, đưa ra các quyết định tốt và lập 
kế hoạch cho các hoạt động trong tương lai. Vì những người tham gia có thể có các 
quan điểm khác nhau nên xung đột là điều khó tránh khỏi. Giảm xung đột bằng cách 
tạo ra sự thống nhất nhiều hơn là một mục tiêu quan trọng của nhóm. Các nghiên 
cứu đã đưa ra những bằng chứng ủng hộ mạnh mẽ cho hiệu quả của các can thiệp 
xây dựng nhóm đối với hiệu quả làm việc (Svyantek, Goodman, Benz, & Gard, 1999); 
Williams, Graham, & Baker, 2003). Cuối cùng, việc xây dựng nhóm có tác động tích 
cực đối với sự hài lòng trong công việc – một yếu tố quan trọng vì nó liên quan đến 
rất nhiều khía cạnh của hành vi trong tổ chức (Neuman, Edwards, & Raju, 1989).

11.4. quản lý chất lượng tổng thể: sự cải thiện liên tục

Trọng tâm của quản lý chất lượng tổng thể là sự tham gia của người lao động 
vào việc kiểm soát chất lượng sản phẩm. Đây là một ý tưởng mới đối với các tổ chức 
quan liêu nhằm quản lý sản xuất sau Chiến tranh thế giới thứ II. Tuy nhiên, trong số 
các công ty của Nhật Bản, sự tham gia của nhân viên được gắn với sản xuất và kết 
quả là các công ty của họ trở nên rất cạnh tranh (Cummings & Worley, 2001). Cùng 
thời điểm này Toyota gặp rắc rối liên quan đến vấn đề an toàn của người tiêu dùng. 
Xem xét xem các thành công trong quá khứ đã giảm bớt vai trò của nhân viên trong 
kiểm soát chất lượng tổng thể ra sao. Khi bàn đến sự an toàn của sản phẩm, quản lý 
sẽ là vấn đề thiết yếu vì rất ít công ty có thể tồn tại nếu thành tích về an toàn nghèo 
nàn. Cùng với sự thay đổi của sản phẩm và công nghệ, sự cải tiến cũng phải trở 
thành một quá trình liên tục để nâng cao tính đồng đều của các sản phẩm. Tính đồng 
đều không chỉ tạo ra chất lượng cao hơn mà về dài hạn còn giảm chi phí.  

Khi ban quản lý nhận ra nhu cầu phải sử dụng quản lý chất lượng tổng thể, 
nhân viên sẽ được tập huấn về kiểm soát quá trình bằng thống kê để phát hiện vấn 
đề liên quan đến những sản phẩm chất lượng thấp. Trong việc thực hiện quản lý 
chất lượng tổng thể, các nhân viên sẽ phát hiện các khía cạnh được thực hiện với chất 
lượng tuyệt vời cũng như bất cứ sự lệch lạc nào so với tiêu chí chất lượng. Ở một số 
thời điểm, các tổ chức có thể mong muốn so sánh hiệu quả công việc của mình với 
các đối thủ cạnh tranh và cố gắng đạt được các mục tiêu rộng lớn hơn cho ngành 
công nghiệp đó. Việc kiểm soát chất lượng tổng thể có vận hành hiệu quả hay không 
phụ thuộc vào mối quan hệ và lòng tin giữa các đồng nghiệp, vào ý thức công dân 
trong tổ chức và nhu cầu động cơ bậc cao hơn. Dù sao thì đây cũng là một lĩnh vực 
hầu như chưa được khám phá (Coyle-Shapiro, & Morrow, 2003).

Cuối cùng, một điều cũng chưa rõ là tác động của những người lao động chưa 
bao giờ có ý thức cạnh tranh, dù tổ chức của họ có không ngừng tìm kiếm cách thức 
cải thiện hiệu quả hoạt động. Liệu yếu tố stress (được tạo ra bởi yêu cầu nâng cao 
chất lượng của tổ chức) sẽ có tác động tiêu cực đối với cá nhân và nếu như vậy thì 
liệu nó có chuyển thành các vấn đề đối với tổ chức? Một số tác giả khác lập luận rằng 
việc nhấn mạnh đến thống kê và những thay đổi lý tính sẽ tạo nên các vấn đề khác 
theo những chiều cạnh mà chúng ta chưa biết rõ. Ví dụ Knights & McCabe (2002) 
nghĩ rằng quản lý chất lượng tổng thể đã bỏ qua điều kiện chính trị - xã hội quan 
trọng trong tổ chức và các hệ quả tiêu cực có thể xuất hiện từ những thay đổi. 

12. KHUyến KHícH Văn HÓa đổi mới

Trong thế giới đang thay đổi nhanh chóng về công nghệ và về sự lỗi thời của 
các sản phẩm như hiện nay, đổi mới đóng một vai trò trung tâm. Sự phát triển các ý 
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tưởng mới nhằm mục đích cải thiện các sản phẩm hiện có và nâng cao dịch vụ hay 
các quá trình sản xuất hoặc tạo ra các sản phẩm hoàn toàn mới được thúc đẩy bởi 
các thực hành mang tính đổi mới, cách tân (Kanter, 1988). Các cách tân ở mức độ 
cao có liên quan đến những biến số nhất định của tổ chức. Việc đào tạo liên tục cho 
nhân viên, cung cấp cho họ các thông tin mới nhất về phát triển công nghệ sẽ khuyến 
khích đổi mới. Chúng ta cũng biết rằng đổi mới thường dễ xuất hiện ở những nhân 
viên có sự bảo đảm chắc chắn về công việc, không bị phân tán bởi nỗi sợ hãi bị thất 
nghiệp hoặc bị sa thải khi có sai sót trong công việc. 

Các tổ chức có tính đổi mới tin rằng thất bại là mẹ thành công, là một rủi ro tự 
nhiên khi thử nghiệm các ý tưởng mới và họ khuyến khích mạo hiểm. Vì thế họ tưởng 
thưởng cho cả thành công lẫn thất bại. Các vị trí được bảo đảm đóng một vai trò trung 
tâm trong văn hóa sáng tạo của tổ chức và thúc đẩy sự phát triển các ý tưởng mới. Sự 
tham gia của nhân viên vào quá trình ra quyết định là một khía cạnh khác của văn 
hóa đổi mới. Việc có được một mức độ tự chủ nhất định cũng có phép người lao động 
ủng hộ và áp dụng các ý tưởng mới (Howell & Higgins, 1990; Day, 1994).

Cuối cùng, sự thay đổi manh tính cách tân là một chức năng của văn hóa xã 
hội. Một số nền văn hoá khuyến khích các ý tưởng mang tính định mệnh cho rằng, 
con người lệ thuộc vào môi trường và sự thay đổi có diễn ra thì cũng chỉ là kết quả 
của các sự kiện thảm khốc hay ý chí của các đấng siêu nhiên. Trong các xã hội bị ràng 
buộc bởi truyền thống, nếu có sự thay đổi thì nó cũng diễn ra rất chậm chạp. Các xã 
hội cũng khác nhau về mức độ phụ thuộc của người lao động vào cách thức quản trị  
độc đoán. Trong các xã hội được gọi là có khoảng cách quyền lực cao, những thay 
đổi xã hội thường diễn ra theo mô hình từ trên xuống dưới, trừ trường hợp sự thất 
vọng hay ức chế bị dồn nén tạo nên một cuộc cách mạng (tức nước vỡ bờ). Trong các 
xã hội dân chủ hơn thì người lao động có nhiều cơ hội hơn để tham gia và phát triển 
các ý tưởng đổi mới. 

13. cHia SẺ Lợi nHUẬn, Lợi ícH Và động cơ Làm ViỆc của ngưỜi 
Lao động

Năng suất tạo ra các phần thưởng bù đắp xứng đáng sẽ làm tăng cảm giác rằng 
kết quả đầu ra có ý nghĩa quan trọng. Với các phần thưởng bù đắp đó, người lao 
động nhận thức được sự công bằng giữa đầu vào và đầu ra. Có thể đề nghị người 
lao động đưa ra các đề xuất, gợi ý về các vấn đề mà họ nghĩ sẽ giúp cải thiện năng 
suất và chất lượng sản phẩm. Sau đó, tổ chức phải phát triển các cách thức đánh giá 
những đề xuất đó và bù đắp cho các ý tưởng tốt. 

Thiết lập các tiêu chí thưởng không nên chỉ là đặc quyền của ban quản lý bởi 
vì chính nhân viên là những người tham gia tích cực, họ có kiến thức cơ bản về các 
tiêu chuẩn đánh giá thưởng và biết rõ các phần thưởng đó phải được chia sẻ ra sao 
giữa những người lao động (Collins, 1995). Một nghiên cứu phân tích tổng hợp cho 
thấy các chương trình chia sẻ lợi ích sẽ dễ thành công hơn khi người lao động tham 
gia vào phát triển và thực hiện chương trình trong thực tế (Bullock & Tubbs, 1990). 
Chia sẻ lợi nhuận và lợi ích rất có ích cho sự phát triển tổ chức, đặc biệt là khi chúng 
đáp ứng các tiêu chí cơ bản về sự công bằng trong phân chia và công bằng về mặt 
quy trình (Morgan & Zeffane, 2003).

14. PHê PHÁn cÁc LÝ tHUyết PHÁt triển tổ cHức Và Sự tHay đổi 
tHeo Kế HoạcH 

Các cách thức phát triển tổ chức vừa bàn luận trên đây đã chứng minh là có 
hiệu quả trong thay đổi tổ chức theo hướng tốt hơn. Các nghiên cứu tổng hợp đã chỉ 
ra tính hiệu quả của các phương pháp hay kỹ thuật đó (Guzzo, Jette, & Katzell, 1985). 
Tuy nhiên, các nghiên cứu khác lại cho thấy có sự không hài lòng một cách đáng kể 
với những chương trình thay đổi cho dù thay đổi là nhu cầu tự nhiên của thế giới kinh 
doanh ngày nay. Kết quả của các chương trình thay đổi đã làm cho khối lượng công 
việc của những người quản lý tăng lên một cách đáng kể, tạo ra mối quan tâm không 
chỉ vì kết quả mà còn vì sợ quá trình thay đổi (Ezzamel, Green, Lilley, & Wilmott, 1994).

Trong mấy thập kỷ qua, nhiều thay đổi chủ yếu đã được thực hiện bao gồm sự 
phát triển (liên tục) của các công nghệ mới và khái niệm quản lý chất lượng tổng thể 
như đã bàn luận trên đây. Các nhà tâm lý học tổ chức và các chuyên gia khác tin rằng 
các phương pháp đó sẽ cải thiện hiệu quả làm việc. Tuy nhiên, không phải tất cả các 
cải tiến về mặt công nghệ đều được chứng minh là hữu ích khi tỷ lệ thất bại được 
ước tính vào khoảng từ 40% đến 70% (Kearney, 1989 & New, 1989). Về quản lý chất 
lượng tổng thể, kết quả ở Mỹ cũng không đồng đều. Crosby (1979) tuyên bố rằng 
90% các sáng kiến về quản lý chất lượng tổng thể trong các công ty ở Mỹ đã thất bại.  

Thay đổi là một quá trình phức tạp với nhiều vấn đề đặc thù ở một số tổ chức 
và kết quả của các can thiệp thay đổi rất không chắc chắn (Burnes, 2000). Đặc biệt, 
thay đổi có kế hoạch thường nhấn mạnh đến hợp tác mà thành công của nó lại phụ 
thuộc vào sự ủng hộ các giá trị của truyền thống văn hóa dân chủ. Vậy mà các cách 
tiếp cận nhân văn – dân chủ bàn luận trên đây vẫn được áp dụng trong các tổ chức 
mang tính chất cứng nhắc và độc đoán. Các can thiệp thay đổi, xét về mặt bản chất 
là một quá trình mở, khó đưa vào trong khuôn khổ của tổ chức có tính chất rời rạc 
(Wooten & White, 1999). 
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Thay đổi theo kế hoạch đã bỏ qua  ở một mức độ nào đó vai trò của chính trị và 
quyền lực trong tổ chức. Các cá nhân và phòng ban khác nhau có thể có lợi ích mâu 
thuẫn với nhau trong chương trình thay đổi được đề xuất. Ngoài ra, sẽ là ngây thơ 
khi nghĩ rằng một bộ quy trình sẽ có hiệu quả trong tất cả các tổ chức hay trong tất 
cả các tình huống thay đổi (Dunphy & Stace, 1993). Thay đổi có kế hoạch thường khó 
áp dụng trong các tình huống đòi hỏi sự điều chỉnh liên tục đối với những thay đổi 
nhanh chóng – vốn đang là đặc điểm của thế giới kinh doanh ngày nay. 

15. biến đổi tổ cHức 

Nhiều công ty đã trải qua cơn sốc nặng vì sự thay đổi của thị trường và vì 
tự mãn nên không đối phó với tình hình mới. Nói đến thuật ngữ biến đổi tổ chức 
(Porras & Silvers, 1991) là nói đến các cố gắng, thử nghiệm của tổ chức nhằm phản 
ứng với những đứt gãy/gián đoạn ở mức độ cực kỳ cao bằng cách tạo ra một tầm 
nhìn mới cho tổ chức, thể hiện qua thay đổi văn hóa, niềm tin và sứ mệnh (của tổ 
chức). Sự biến đổi sẽ dễ thành công khi các tổ chức trải nghiệm và nhận ra nhu cầu 
cần phải có những thay đổi sâu sắc. Biến đổi một công ty thường là kết quả của các 
điều kiện hay hoàn cảnh mang tính chất sang chấn hay khủng hoảng của thị trường. 
Gần đây, sự thất bại về vấn đề an toàn của Toyota (dẫn tới việc thu hồi và sửa chữa 
hàng triệu xe của hãng này ở Mỹ) đã làm cho tổ chức này phải xem xét một cách sâu 
sắc một vấn đề mà trước đây đã từng là niềm tự hào của công ty. Liệu lợi nhuận và 
thành công ở Toyota đã dẫn đến việc hình thành một văn hóa thờ ơ đối với vấn đề 
an toàn của người tiêu dùng? Biến đổi tổ chức có thể giúp công ty phục hồi lại các 
giá trị cơ bản về “an toàn là số một”. 

Biến đổi thành công được tạo điều kiện bởi một tầm nhìn rõ ràng về những 
việc cần phải làm trong phát triển một chiến lược mới. Đòi hỏi tiếp theo là ban quản 
lý phải hoàn toàn ủng hộ tầm nhìn, phải là một tấm gương cho văn hóa tổ chức mới 
và có năng lực chuyển tải tầm nhìn đó đến các thành viên khác, đến các nhân viên 
của tổ chức. Cũng cần phải cam kết dành các nguồn lực tài chính và nguồn hỗ trợ 
khác cho chiến lược mới, cùng với sự đánh giá về quyền và trách nhiệm của người 
lao động (Cummings & Worley, 2001).

Vì chúng ta đang sống trong một thế giới luôn thay đổi cho nên việc chia sẻ tri 
thức đã trở thành yếu tố quyết định trong biến đổi thành công. Trước đây trong lịch 
sử tổ chức, tri thức được chia sẻ dựa trên cơ sở nhu cầu. Tuy nhiên, biến đổi tổ chức 
đòi hỏi sự chia sẻ rộng lớn hơn các thông tin phù hợp với nơi làm việc và thị trường.  
Để thành công, đòi hỏi phải có sự nỗ lực một cách có ý thức trong chia sẻ các tri thức 
quan trọng với những người phù hợp trong quá trình tìm kiếm cách thức cải thiện tổ 
chức nói chung (Seng, Zannes, & Pace, 2002). Quản lý tri thức sẽ có kết quả tích cực 

nếu tổ chức phát triển một hợp đồng hay thỏa thuận về mặt tâm lý giữa nhân viên 
và công ty nhằm khuyến khích các hành vi mang tinh thần công dân và mong muốn 
chia sẻ các thông tin quan trọng (Hislop, 2003).

tÓm tẮt

Thay đổi và phát triển tổ chức là những yếu tố nổi trội trong thế giới toàn cầu hóa. Toàn 
cầu hóa tạo ra những thay đổi nhanh chóng về công nghệ và xã hội. Điều kiện làm việc và sản 
xuất tạo ra những thay đổi liên tục đòi hỏi phải thích nghi. Thế giới cạnh tranh khốc liệt hôm 
nay dường như chứng kiến sự sống sót của những tổ chức/ công ty thích nghi tốt nhất. Thích 
nghi là đòi hỏi của những gì mà người ta gọi là sự bùng nổ tri thức cũng như cuộc cách mạng 
công nghệ. Hệ quả đối với nơi làm việc là nhu cầu thường xuyên về việc “tiêu hóa” nhiều tri 
thức hơn. Toàn cầu hóa dẫn đến việc làm có thể được tạo thêm ở nơi này nhưng lại trở thành 
thiếu bảo đảm ở nơi khác, sự lạc hậu của các sản phẩm và sự đa dạng ở nơi làm việc. Tất cả 
các yếu tố này đều đòi hỏi phải thích nghi, trước hết là của các nhà quản lý – những người 
phải có tư duy toàn cầu. 

Vì các nguyên nhân vừa nêu trên, sự thay đổi tổ chức đã trở thành một yếu tố nổi trội 
trong thế giới kinh doanh ngày nay. Trong thế giới toàn cầu hóa, các tổ chức/ công ty vận hành 
trong một thế giới đa văn hóa. Vì vậy, việc hiểu rõ lý thuyết và thực hành về thay đổi là điều 
thiết yếu đối với sự tồn tại trong một thế giới luôn thay đổi. 

Văn hóa của các xã hội khác nhau theo nhiều chiều cạnh có ảnh hưởng tới hoạt động 
của tổ chức. Ví dụ, trách nhiệm cá nhân được nhấn mạnh trong các xã hội phương Tây, 
nhưng trong các nền văn hóa theo xu hướng cộng đồng, nhóm và xã hội lại là những yếu tố 
quan trọng hơn. Trong các xã hội phương Tây, thiên hướng hay tính khí cá nhân được xem 
là nguyên nhân của các hành vi và ứng xử, nhưng trong các nước theo xu hướng cộng đồng, 
tình huống/ hoàn cảnh được cho là có sức mạnh hơn đối với hành vi. 

Việc đọc, hiểu các ký hiệu và giao tiếp phi ngôn ngữ một cách sai lệch có thể dẫn tới 
giao tiếp sai lệch và hệ quả đáng tiếc. Sự biểu lộ cảm xúc trên nét mặt cũng khác nhau theo 
các nền văn hóa, tương tự như khoảng không gian cá nhân tối thiểu, tất cả các khác biệt văn 
hóa này đều có thể dẫn đến hiểu lầm. Có lẽ việc trang bị một số kiến thức và kỹ năng cơ 
bản trong giao tiếp phi ngôn ngữ xuyên văn hóa là điều thiết yếu trong thế giới toàn cầu hóa. 

Văn hóa tác động đến sự hình thành ấn tượng. Dù tất cả chúng ta đều mong muốn 
thúc đẩy các ấn tượng tích cực, nhưng các xã hội khác nhau lại sử dụng các cách thức khác 
nhau để nâng cao bản thân. Người lao động ở xã hội phương Tây xem phê bình như là sự đe 
dọa, trong khi đó ở các nước châu Á, nhân viên lại thường xem các bình luận mang tính phê 
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bình như một cách thức để hoàn thiện bản thân. Các khác biệt văn hóa như vậy sẽ tác động 
tới động cơ, cho nên điều quan trọng là phải biết được điều nổi trội trong mỗi nền văn hóa. 

Lười biếng xã hội được xác định bởi xu hướng làm việc tồi hơn trong các nhiệm vụ đơn 
giản khi làm việc theo nhóm. Lười biếng xã hội thể hiện mạnh hơn ở các nước phương Tây, 
đặc biệt là khi những người lao động không được đánh giá dựa trên cơ sở mỗi cá nhân. Trong 
khi đó người châu Á lại thường xem mình là một bộ phận và có trách nhiệm với các nhóm xã 
hội lớn hơn. Vì thế, họ ít lười biếng hơn. 

Tất cả các đơn vị xã hội đều có tiềm năng phát triển văn hóa – được xác định bởi các 
thái độ, giá trị và hành vi chung, được nhiều người chia sẻ. Các tổ chức sản xuất cũng phát 
triển văn hóa, có lẽ chịu ảnh hưởng sâu nặng từ tầm nhìn của những người sáng lập. Đồng 
thời, bất cứ công ty nào cũng phải hoạt động trong một bối cảnh rộng lớn hơn. Chính xã 
hội rộng lớn này cũng quy định các chuẩn mực và giá trị của người lao động. Văn hóa tổ 
chức có thể bị áp đặt hoặc điều khiển bởi người lãnh đạo để có được một lực lượng tuân 
phục nhiều hơn và lợi nhuận lớn hơn. Tuy nhiên, chúng ta cần phải nhớ rằng người lao động 
mang đến nơi làm việc các chuẩn mực và giá trị của xã hội. Gần đây trên thế giới và cả ở 
Việt Nam, người ta đang tranh luận về đạo đức trong các tổ chức kinh tế. Các thực hành 
phi đạo đức trong kinh doanh gần như đã làm sụp đổ kinh tế thế giới vào năm 2008 và cho 
đến nay vẫn chưa thực sự phục hồi. Thế giới kinh doanh có đặc điểm là tồn tại quá nhiều 
gian lận và lừa dối. 

Nói đến văn hóa tổ chức là nói đến các chuẩn mực, giá trị và hành vi tương ứng – 
những gì quyết định hoạt động của tổ chức. Tổ chức chấp nhận một cách công khai hoặc 
ngấm ngầm những hành vi nhất định và cấm đoán những hành vi ứng xử khác thông qua hệ 
thống thưởng và phạt. Thuê nhân công một cách có chọn lọc cũng đề cao văn hóa của tổ 
chức bằng cách loại trừ những người được xem là không thể chấp nhận được để bảo đảm 
một lực lượng lao động tuân thủ và phục tùng.

Văn hóa tổ chức tác động đến năng lực ứng phó của người lao động trong môi trường 
kinh doanh luôn thay đổi. Điều quan trọng là những người tìm kiếm sự thay đổi cần phải lưu 
ý đầu tiên là hiểu rõ văn hóa của tổ chức bị tác động. Bản sắc và mục đích chung có thể là 
kết quả tích cực của văn hóa tổ chức. Tuy nhiên, văn hóa của tổ chức cũng có thể là nguồn 
kháng cự thay đổi. 

Liệu lực lượng lao động có chấp nhận những thay đổi được đề xuất trong tổ chức? Bất 
cứ thay đổi nào cũng đều gây ra những hao tổn nhất định đối với các nhân viên – những 
người phải học những quy trình mới và thích nghi với các cách thức thực hành quản lý mới. 
Những cam kết thay đổi của lực lượng lao động là yếu tố thiết yếu để mang lại thành công. 
Đến lượt mình, sự thành công lại phụ thuộc vào việc các thông tin về thay đổi được chuyển 
tải ra sao và mức độ tham gia vào quá trình ra quyết định của nhân viên như thế nào? Lưu ý 
rằng, một số phản kháng mang tính chức năng (nó tồn tại là có lý nhất định) nên cần khuyến 
khích các cuộc thảo luận lành mạnh và đưa ra phương hướng hành động thay thế. Tuy nhiên, 
kháng cự cũng có thể xuất phát từ những thói quen thoải mái, từ các chiến thuật trì hoãn, từ 

văn hóa đã ăn sâu và từ những thay đổi tiềm năng về phân bổ nguồn lực. 

Việc xử lý sự kháng cự đòi hỏi nhận thức về quyền lực và chính trị tổ chức. Mặc dù ép 
buộc là một lựa chọn mà phần lớn các tổ chức đều muốn sử dụng để duy trì tinh thần của 
lực lượng lao động và tìm kiếm cách thức thuyết phục thông qua kiến thức về chính trị của tổ 
chức. Trong quá trình vượt qua sự kháng cự, điều quan trọng là phải thành lập được các liên 
minh quyền lực và những người có liên quan và lợi ích. Một lần nữa, khi có sự tham gia của 
người lao động và quá trình ra quyết định thì sẽ dễ thành công hơn. 

Sự thay đổi xảy ra qua quá trình phát triển tổ chức. Trong những năm qua nổi nên một 
loạt phương pháp, kỹ thuật xác định ý nghĩa của phát triển tổ chức. Các phương pháp tìm 
cách cải thiện hiệu suất và hiệu quả liên quan đến 3 thành tố: tác nhân thay đổi, tổ chức và 
chương trình thay đổi. 

Thay đổi có kế hoạch hay theo kế hoạch được Kurt Lewin phát triển đầu tiên. Ông mô 
tả một cách cẩn thẩn những thay đổi có tính toán về mặt tổ chức dựa trên các giá trị nhân 
văn – dân chủ  như một định hướng đạo đức cơ bản. Ông tin rằng, các đạo lý chủ đạo này 
sẽ khuyến khích nhân viên tham gia vào việc ra quyết định, tạo ra sự cởi mở trong giao tiếp 
và thúc đẩy một văn hóa hợp tác và học tập liên tục. 

Mô hình 3 bước mô tả sự thay đổi như một quá trình bắt đầu bằng việc làm tan băng 
các hành vi kém chức năng, tiếp theo là chuyển động sang các giá trị và thái độ  mới và cuối 
cùng là tái đông lạnh các thuộc tính đó để ổn định hóa tổ chức. Mô hình nghiên cứu định 
hướng hành động là một quá trình tuần hoàn trong đó nghiên cứu dẫn tới hành động và hành 
động sẽ cung cấp các gợi ý/ đề xuất cho các nghiên cứu khác trong một chu kỳ nghiên cứu 
và hành động liên tục. Mô hình tích hợp đã xác định 2 chiều cạnh cơ bản trong thay đổi có 
kế hoạch. Các giai đoạn thay đổi đã được xác định là khám phá, lập kế hoạch, hành động và 
tích hợp. Các quá trình thay đổi có liên quan đến những giai đoạn được mô tả trong chương 
trình hoặc các phương pháp được sử dụng trong thay đổi.

Tuy nhiên, một số người có thể đặt câu hỏi là liệu có thể lập kế hoạch thay đổi trong 
một thế giới năng động và luôn thay đổi được không? Thay đổi có kế hoạch bị phê phán vì đã 
bỏ qua tính phức tạp của các quá trình thay đổi tổ chức và thờ ơ với những căng thẳng gây 
ra cho những người lao động phải thay đổi thường xuyên. Ngoài ra, trong thực tế cuộc sống, 
sự thay đổi thường không có khởi đầu và kết thúc. Thay đổi có kế hoạch tìm cách áp đặt một 
trật tự theo tuyến tính lên các quá trình mà chủ yếu là thử và sai. 

Một số phương pháp hay kỹ thuật đã được phát triển để xác định sự phát triển của tổ 
chức. Thành công của bất kỳ chương trình nào cũng phụ thuộc vào việc các nhân viên có trở 
thành một phần của quyết định thay đổi hay không. Những công nhân tham gia vào quyết 
định thay đổi cảm thấy họ là người đồng sở hữu tiến trình thay đổi và dễ ủng hộ và thực hiên 
chương trình can thiệp (chương trình thay đổi) hơn. 

Nhiều kỹ thuật được sử dụng để chẩn đoán vấn đề trong tổ chức, cung cấp phản hồi 
cho nhân viên. Các cuộc khảo sát có thể tạo cơ sở cho những thay đổi có kế hoạch và có 
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thể là phương tiện thúc đẩy sự tham gia phong cách làm việc dân chủ. T – group tìm cách 
phát triển nhóm thông qua việc cải thiện giao tiếp và các mối quan hệ trong tổ chức. Bằng 
cách tương tác trong nhóm T, những người tham gia ý thức về hành vi của chính mình nhiều 
hơn và cải thiện sự hiểu biết về các quá trình nhóm. Việc xây dựng các nhóm/ đội về mặt tổ 
chức là rất hữu ích để giải quyết các vấn đề liên cá nhân, nâng cao hoạt động của các nhóm 
hiện có hay thiết lập các nhóm mới. Người ta sử dụng các bài tập tương tác để tạo nên các 
giao tiếp cởi mở và và nâng cao lòng tin. Cuối cùng, quản lý chất lượng tổng thể là tìm cách 
để người lao động tham gia trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm. Kiểm soát chất lượng 
tổng thể là một quá trình liên tục nhằm mục đích nâng cao tính đồng nhất của sản xuất, tạo 
ra chất lượng cao hơn và chi phí thấp hơn. 

Trong một thế giới luôn thay đổi về công nghệ và sản phẩm nhanh bị lỗi thời, đổi mới 
hay cách tân phải đóng một vai trò trung tâm. Đổi mới có thể cải thiện các sản phẩm hiện có 
và giúp tạo ra các sản phẩm hoàn toàn mới. Các tổ chức đề cao sự cách tân là những tổ chức 
liên tục đào tạo, phổ biến thông tin rộng rãi, có sự bảo đảm về công việc và phần thưởng cho 
cả các thành công lẫn thất bại. 

Chia sẻ lợi nhuận và lợi ích là một công cụ khác trong phát triển tổ chức. Các chương 
trình này thành công vì người lao động cảm thấy họ có lợi ích trong kết quả làm việc. Các 
phần thưởng làm tăng cảm giác rằng năng suất của người lao động có ý nghĩa quan trọng 
trong tổ chức. Sự tham gia của người lao động tạo ra sự khác biệt về hiệu quả chia sẻ lợi ích. 

Các lý thuyết và cách tiếp cận về phát triển tổ chức dựa trên thay đổi có kế hoạch đã bị 
phê phán. Một số nghiên cứu ủng hộ hiệu quả của các phương pháp hay kỹ thuật phát triển. 
Tuy nhiên, các nghiên cứu khác lại cung cấp bằng chứng về sự không hài lòng một cách đáng 
kể vì không phải tất cả các chương trình can thiệp (thay đổi) đều chứng minh là hữu ích. Ví 
dụ, thúc đẩy các giá trị dân chủ trong những tổ chức chuyên quyền, độc đoán là điều không 
dễ dàng. Ngoài ra, thay đổi có kế hoạch đã bỏ qua vai trò quyền lực và chính trị cũng như 
các lợi ích xung đột trong tổ chức. 

Đôi khi, các đứt gãy hay khủng hoảng nghiêm trọng xảy ra trong một tổ chức, đòi hỏi 
phải tạo ra một tầm nhìn mới phải hoặc biến đổi tổ chức. Một văn hóa tổ chức mới nổi lên 
phản ánh những niềm tin và sức mệnh mới. Thập  kỷ vừa qua là quãng thời gian sang chấn 
và khủng hoảng của thị trường, một số công ty đã mất cổ phần hoặc thất bại trọng cuộc cạnh 
tranh vì sự tồn tại của tổ chức. Để biến đổi được các tổ chức như vậy đòi hỏi phải có một 
tầm nhìn rõ ràng về những việc cần phải làm và sự chia sẻ một cách hiệu quả các thông tin 
phù hợp. 

chương 10

HànH Vi trong tổ cHức  
tỪ gÓc độ XUyên Văn HÓa

Trong chương 9, chúng ta đã bàn luận về việc các yếu tố văn hóa ảnh hưởng 
đến thay đổi như thế nào. Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét các nghiên cứu 
về hành vi tổ chức từ một đánh giá mang tính chất xuyên văn hóa rộng lớn hơn. 
Văn hóa là một hiện tượng có nhiều chiều cạnh phức tạp. Berry, Poortinga, Segall, 
& Dasen (1992) cho rằng văn hóa có các ý nghĩa theo 6 khía cạnh. Các khái niệm văn 
hóa được sử dụng để mô tả những hành vi xã hội, níu giữ các di sản của con người, để 
tóm tắt các chuẩn mực và quy tắc được chấp nhận, để hiểu các loại hình học tập liên 
quan đến văn hóa, xác định các yếu tố của xã hội cũng như các tổ chức hợp thành và 
để ràng buộc mọi người với tổ tiên chung. Văn hóa phát triển từ nhu cầu sống bằng 
cách cung cấp các ưu thế cạnh tranh cho những ai được tổ chức theo mối tương quan 
với các thách thức sinh thái và môi trường, do đó nâng cao sự thành công tái sản xuất 
của mình (Buss, 2001). 

Có thể phân tích thuật ngữ văn hóa ở góc độ nhân học, xã hội học hay tâm 
lý học. Trong nhiều bối cảnh khác nhau, các thuật ngữ như văn hóa dân tộc, văn 
hóa chính trị, văn hóa tổ chức, văn hóa công ty, văn hóa đại chúng, văn hóa của 
tầng lớp tinh hoa cũng rất hữu ích. Các hiện tượng văn hóa như ngôn ngữ, phong 
tục, truyền thống, lễ nghi đều giúp lý giải các hành vi xã hội quan trọng (Jones, 
Moore, & Snyder, 1988; Trice & Beyer, 1984, 1985). Văn hóa được gắn với các trải 
nghiệm và được truyền qua các thế hệ, được sử dụng để đạt được các mục tiêu của 
nhóm (Henderson & Clark, 1990; Peters & Waterman, 1982). Một số tác giả khác như 
Hofstede (1980) lại liên hệ văn hóa với tính cách dân tộc và khung tham chiếu nhận 
thức và giá trị đang chi phối xã hội. Cái phổ phong phú về văn hóa không phải chỉ vì 
các hiện tượng phức tạp của văn hóa mà còn vì tính toàn diện của nó như Kluckhohn 
(1954) cho rằng văn hóa đối với xã hội giống như ký ức đối với cá nhân.  

Con người trong các nhóm hay thể chế khác nhau của xã hội thấy mình luôn ở 
trong các mối quan hệ về mặt kinh tế, chính trị, đạo đức, pháp luật… Các mối quan 
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hệ này bị chi phối bởi những quy tắc cụ thể - những cái tạo nên một thực thể phức 
tạp gọi là các mẫu hình văn hóa của xã hội. Mỗi mô hình văn hóa cụ thể tạo nên đặc 
điểm của mỗi xã hội trong quá trình phát triển. Mặt khác, sự phân biệt văn hóa lại 
tập trung vào những khác biệt giữa các xã hội và quốc gia. Tuy nhiên, vì tất cả các 
nước - ở một mức độ nào đó - đều cùng tồn tại trong thế giới này và cũng liên tục 
tương tác với nhau cho nên tự tích hợp văn hóa cũng là một đặc trưng của cuộc sống 
hiện đại. Thế giới toàn cầu hóa - nơi sử dụng những quá trình thông tin, trao đổi và 
quan điểm chính trị - bị chi phối bởi sự tích hợp văn hóa và sự áp đặt của mô hình 
văn hóa toàn cầu mới. 

Văn hóa là sản phẩm của quá trình tương tác giữa các nhu cầu sinh học cơ bản 
và các giải pháp có tổ chức, được phát triển để giải quyết các nhu cầu đó. Một khía 
cạnh quan trọng của văn hóa là sự nhất quán về mặt thế hệ và sự bền bỉ của các hành 
vi cũng như các giá trị. Các niềm tin, thái độ và giá trị được truyền từ thế hệ này 
sang thế hệ tiếp theo. Một số đặc điểm văn hóa dễ thấy và rõ ràng như ăn mặc, các 
điệu nhảy hoặc sự khác biệt văn hóa trong không gian riêng tư giữa người này với 
người khác. Các biến số văn hóa khác lại khó thấy và ẩn giấu như các nguyên tắc tổ 
chức tạo ra các hành vi nhất quán (mẫu hình hành vi) trong xã hội. Tất cả các xã hội 
đều bao gồm những cá nhân và vì vậy các hành vi cũng đáp ứng những khác biệt cá 
nhân.  Một số nền văn hóa có thể xem như tương đồng với nền văn hóa tham chiếu, 
còn những nền văn hóa khác lại khác nhau nhiều hơn, thường là do kết quả của địa 
điểm và khoảng cách địa lý. 

Văn hóa không tương tự như chủng tộc, bản sắc dân tộc hay quốc tịch. Thường 
thì những người có cùng quốc tịch có thể gồm nhiều nhóm sắc tộc thiểu số có các 
di sản văn hóa khác nhau, dựa trên tôn giáo, dân tộc, các câu chuyện thần thoại về 
tổ tiên. Các nhóm sắc tộc hay tộc người khác nhau có thể tồn tại trong một quốc gia 
nhưng cũng có khi ở nhiều quốc gia. Các nhóm này có tổ tiên và ngôn ngữ chung, 
vượt quá biên giới một quốc gia. Trong chương trước, ta thấy các biến số văn hóa 
thường xuyên được liên hệ với các nội dung độc lập. Tuy nhiên, các nghiên cứu 
thường được trình bày như thể tâm lý học không mang tính lịch sử và luôn ở trạng 
thái tĩnh. Thực tế, các nền văn hóa có tính chất động và trong bối cảnh thế giới hiện 
đại, chúng liên tục tiến hóa và thay đổi. Bản sắc văn hóa không còn là những gì mà 
nó đã từng có trước đây, mà thường chỉ là một cách nhìn nhận hoài cổ về những gì 
đã đi vào lịch sử. 

Cùng một cá nhân có thể có thể sở hữu nhiều nền tảng và có thể là sản phẩm 
của các nền văn hóa hay trải nghiệm văn hóa khác nhau. Tâm lý học xuyên văn hóa 
phải luôn sẵn sàng xem xét lại các phát hiện hay kết quả nghiên cứu hiện tại khi thế 
giới đang thay đổi nhanh chóng. Các giá trị tâm lý về khoan dung và cởi mở với  

các trải nghiệm khác nhau ngày nay được chia sẻ rộng rãi – kết quả của toàn cầu  
hóa – bởi vì các thái độ đó có hiệu quả, thiết thực đối với sự tiến bộ trong nhiều xã hội 
(Giddens, 2000). Nhiều cá nhân trong số những người di cư ngày càng đông đảo trên 
thế giới hiện nay đã phát triển trong mình bản sắc của hai nền văn hóa (chứ không 
phải chỉ có một). Việc đồng nhất mình với nền văn hóa địa phương, nhưng cũng hòa 
mình với các giá trị toàn cầu đã trở thành điều bình thường. 

Bất cứ định nghĩa nào về văn hóa cũng phải bao gồm khái niệm về ý nghĩa 
chung (shared meaning) (Shweder & LeVine, 1984). Ý nghĩa chung thường mang 
tính tôn giáo, hình thành cơ sở cho những giả định về cuộc sống và xã hội. Văn hóa 
nổi lên bởi vì nó giúp cho các nhóm xã hội thích nghi với môi trường hoặc được hình 
thành trong lịch sử đấu tranh sinh tồn. Như đã đề cập, đặc tính chủ yếu của văn hóa 
là nền tảng mang tính chất xuyên lịch sử của nó khi các giá trị được truyền từ thế hệ 
này sang thế hệ tiếp theo (Triandis, 1994).

1. đỊnH ngHĨa tÂm LÝ HỌc XUyên Văn HÓa 

Về mặt cơ bản, tâm lý học xuyên văn hóa là một ngành khoa học sử dụng các 
phương pháp so sánh giữa các nhóm với nhau để xem hành vi con người bị ảnh hưởng 
bởi những yếu tố văn hóa như thế nào. Mục tiêu chủ yếu của nghiên cứu là xuyên văn 
hóa là mô tả tính phức tạp và biến thiên của hành vi văn hóa trên thế giới. Một mục 
tiêu khác là gắn hành vi với các biến số văn hóa cơ bản. Trong bàn luận về văn hóa 
và hành vi, tâm lý học xuyên văn hóa tìm cách hiểu rõ quan hệ nguyên nhân-kết quả 
trong đó văn hóa được xem là yếu tố có trước. Các nhà tâm lý có thể lập luận rằng có 
rất nhiều mối quan hệ tương tác lẫn nhau giữa văn hóa và hành vi (Berry, 2000). Tâm 
lý học thường tìm hiểu sự khác biệt giữa những con người, ngay cả khi các khác biệt 
đó không lớn hoặc không có ý nghĩa. Ngược lại, tâm lý học xuyên văn hóa lại không 
chỉ quan tâm đến các khác biệt, mà còn cả các đặc điểm chung (Lonner, 1980). Với tư 
cách là con người, chúng ta có nhiều vấn đề nan giải tương đồng với nhau trong tất cả 
các nền văn hóa được tóm lược qua các trải nghiệm thuộc về con người. Di sản sinh 
học của chúng ta là giống nhau trong tất cả các nền văn hóa, trừ những nét thuộc về 
thể chất vốn chỉ quan trọng vì các thiên lệch nhóm nội và các giá trị văn hóa. 

Vì thế, lĩnh vực tâm lý học xuyên văn hóa nghiên cứu những khác biệt khi so 
sánh các nền văn hóa và cả những biến số có cùng chức năng tâm lý tương đồng. 
Tóm lại, đó là một chuyên ngành chủ yếu dùng các phương pháp so sánh để xác định 
các khác biệt và tương đồng giữa các nhóm văn hóa và dân tộc. Trọng tâm của ngành 
này là nghiên cứu các chức năng tâm lý cá nhân và rộng hơn là cả vai trò của sinh 
thái, môi trường văn hóa xã hội, cũng như đi tìm những thay đổi đang diễn ra trong 
môi trường/hoàn cảnh và hành vi. 
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2. cÁc biến Số emic đẶc tHù Hay cÁc giÁ trỊ etic PHổ qUÁt?

Vì có sự tương đồng trong những vấn đề của cuộc sống nên văn hóa đã hình 
thành và phát triển những đặc điểm chung của nhân loại. Các yếu tố văn hóa này có 
ở tất cả các xã hội và được gọi là phổ quát hay là các ý tưởng, hành vi etic. Tuy nhiên, 
văn hóa cũng hình thành và phát triển các phản ứng khác nhau trong các môi trường 
chính trị, xã hội và sinh thái khác nhau và đến lượt mình nó hình thành nên các nét 
văn hóa đặc thù hay còn gọi là emic (Berry, 1969). Toàn cầu hóa đang làm tăng số 
lượng các giá trị mang tính etic hay phổ quát. Một cuộc đấu tranh đang diễn ra giữa 
những lực lượng ủng hộ toàn cầu hóa, mong muốn tăng cường thương mại và giao 
lưu (dù xã hội và nền văn minh có phải trả một cái giá nhất định) và một bên là trào 
lưu chính thống phản đối toàn cầu hóa vì nó làm xói mòn quyền lực truyền thống, 
thay đổi hiện trạng. Chính vì vậy, mối quan hệ giữa các giá trị đặc thù và phổ quát 
đang ở trong trạng thái thay đổi, đòi hỏi phải thận trọng khi đánh giá các kết quả thư 
được từ tâm lý học xuyên văn hóa. Trong các nghiên cứu gần đây, cả các giá trị etic 
và emic đều được xem xét. Người ta đang phát triển các phương pháp phức tạp để 
kết hợp các khía cạnh của những giá trị đặc thù với những nhận thức và lý giải phổ 
quát (Morris, Leung, Ames, & Lickel, 1999).

3. cHủ ngHĨa VỊ cHủng trong tÂm LÝ HỌc XUyên Văn HÓa

Tất cả mọi người đều có xu hướng xem xét và đánh giá các nền văn hóa khác 
dựa trên các giá trị từ nhóm văn hóa của chính họ. Các quá trình đánh giá trên toàn 
thế giới có một điểm chung: nếu các nền văn hóa khác mà tương đồng – càng tương 
đồng càng tốt - với văn hóa của người đánh giá thì chúng được xét đoán theo các 
cách thức tích cực. Ngược lại, nếu được coi là khác biệt thì thường được đánh giá 
theo những cách thức ít thuận lợi hơn. Sự nguy hiểm là ở chỗ đặc điểm cơ bản của 
con người trên đây có thể ảnh hưởng đến các đánh giá trong tâm lý học xuyên văn 
hóa. Tâm lý học phương Tây có tác động chủ yếu đối với các khái niệm được phát 
triển trong tâm lý học xã hội, tâm lý học xuyên văn hóa và dẫn đến sự méo mó về 
hành vi tri giác được cũng như các kết luận nghiên cứu (Larsen, 1993). Tâm lý học 
không hề miễn dịch đối với hệ tư tưởng văn hóa chi phối và cũng thường phản ánh 
các giá trị xã hội đang chiếm ưu thế trong việc chọn những vấn đề nghiên cứu và báo 
cáo các kết luận nghiên cứu. 

4. HànH Vi trong tổ cHức tỪ gÓc độ XUyên Văn HÓa

   Có sự cộng sinh hay kết hợp trong các các thuật ngữ văn hóa ở các chuyên 
ngành khác nhau. Ví dụ văn hóa chính trị (political culture) là một thuật ngữ được 

dùng trong khoa học chính trị nhưng nó cũng là một khái niệm dùng để phân tích 
các vấn đề xã hội học, tâm lý học, sử học, triết học và nhân học. Một số người còn 
định xác định ý nghĩa của văn hóa chính trị như một đặc điểm cơ bản của tính cách 
dân tộc. Nhóm thứ hai coi nó như một nét cụ thể của hành vi chính trị cá nhân. Một 
số người khác nhấn mạnh khía cạnh đạo đức của nó trong hành vi tạo động cơ. Văn 
hóa chính trị biểu hiện một sự phức hợp các niềm tin, giá trị và hành vi tồn tại trong 
xã hội. Sự hiểu biết về văn hóa chính trị có thể cung cấp một mô hình chung để lý 
giải quá trình chính trị, nhưng cũng có thể dùng nó như một công cụ để phân tích 
so sánh và như một công cụ chẩn đoán và dự báo hành vi chính trị (Krumov, 2005). 
Văn hóa chính trị thể hiện thông qua các nét riêng của những tổ chức cụ thể và biến 
đổi thành văn hóa tổ chức. Văn hóa tổ chức cũng có những đặc điểm của nó thể hiện 
qua nhiều cách thức khác nhau trong các nhóm xã hội, các quốc gia hay khu vực.  

Trong thời kỳ đầu phát triển của tâm lý học tổ chức và công nghiệp, các nghiên 
cứu tập trung chủ yếu vào các vấn đề của các nền kinh tế đã phát triển. Ngành khoa 
học này xem xét xem hành vi của con người bị ảnh hưởng bởi môi trường công 
nghiệp ra sao và tìm hiểu các yếu tố có liên quan đến quản lý doanh nghiệp, xem 
xét những gì có thể góp phần nâng cao lợi nhuận của công ty thông qua hiệu suất và 
động lực làm việc. Trong các thập niên gần đây, thế giới đã chứng kiến tốc độ thay 
đổi khó tin trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng hành vi tổ chức trong làn sóng 
công nghệ đột phá và các tiếp xúc liên văn hóa do toàn cầu hóa mang lại. Trong lịch 
sử, lực lượng lao động ở châu Âu và Mỹ ít đa dạng và vì thế những nghiên cứu về 
tổ chức cũng hầu như không xem xét các biến số văn hóa. Tuy nhiên, ngày nay lực 
lượng lao động trong các tổ chức quốc tế hay đa quốc gia hoạt động ở nhiều nơi 
trong một thế giới mà lực lượng lao động đa dạng ngày càng tăng. Các hiệp định 
thương mại được thực hiện trong mấy thập kỷ qua đã đặt ra các thách thức về mối 
quan hệ xuyên văn hóa của nhiều tổ chức. Nhưng thay đổi về mặt công nghệ của 
Internet, hội thảo từ xa và thư điện tử đã tạo ra cái mà nhiều người gọi là ngôi làng 
thế giới. Mặc dù các thành viên của tổ chức đều nỗ lực vì các mục tiêu chung, nhưng 
họ làm như vậy từ nhiều góc độ văn hóa rất khác nhau mà đến lượt mình nó lại tác 
động đến quản lý lực lượng lao động. 

Giống như xã hội rộng lớn hơn ở bên ngoài, các tổ chức công nghiệp cũng phát 
triển văn hóa và các ý nghĩa chung. Những thực hành và chính sách tổ chức cụ thể 
thường tạo ra bầu không khí cảm xúc và tổ chức, tác động tới cảm nhận của mọi 
người lực lượng lao động của họ và - ở một mức độ nào đó – quyết định mức độ động 
cơ của họ (Reichers & Schneider, 1990). Nói đến khái niệm văn hóa tổ chức là nói 
đến là nói đến các hệ thống thông tin và ý nghĩa chung trong một tổ chức. Lực lượng  
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lao động thường là những người mong muốn thịnh vượng, và giống như văn hóa xã 
hội, ít nhất cũng đều trải qua những chia sẻ về mặt văn hóa tổ chức từ thế này sang 
thế hệ tiếp theo. Văn hóa tổ chức là những gì lớn hơn quá các quy trình sản xuất dễ 
thấy hoặc các thái độ của lực lượng lao động. Các tổ chức tìm cách khắc sâu ý nghĩa 
và các giá trị văn hóa cho lực lượng lao động và thường sử dụng những người sáng 
lập công ty như các tấm gương lao động cho các nhân viên (Deal & Kennedy, 1982). 

Các nhà nghiên cứu đã mô tả các khía cạnh khác nhau của văn hóa tổ chức (Van 
Muijen, Koopman, & De Witte, 1996). Các biểu hiện gần nhất của văn hóa như công 
nghệ đang sử dụng cũng như các quy tắc và quy trình ở nơi làm việc và các đặc điểm 
vật chất khác đều góp phần tạo nên văn hóa tổ chức. Các khía cạnh khác của văn hóa 
tổ chức là những giá trị căn bản và các chuẩn mực ngầm ẩn tồn tại và chi phối hành 
vi của người lao động cũng như các mối quan hệ của họ với nhau và với xã hội. Các 
giá trị nền tảng chi phối tổ chức đã có lúc trở thành mối quan tâm nghiên cứu hàng 
đầu trong tâm lý học tổ chức xuyên văn hóa.  

Mối quan tâm đến văn hóa tổ chức xuất phát từ các quan sát cho thấy có một số 
tổ chức hoạt động tốt hơn các tổ chức khác. Ví dụ, mối quan tâm về cách thức thực 
hành quản lý của các tổ chức ở Nhật Bản khi họ đưa ra những cải thiện nhanh chóng 
từ những năm 1950 trở đi. Các thay đổi quyết liệt này được quy gán cho văn hóa Nhật 
và các tổ chức ở Mỹ đã ghi nhận điều này (Ouchi, 1981). Các nghiên cứu tiếp sau đó đã 
tìm cách phân biệt các khía cạnh quan trọng khác nhau về văn hóa tổ chức, đặc biệt là 
sự khác biệt giữa các tổ chức xuất sắc và các tổ chức ít xuất sắc hơn (Reynolds, 1984). 
Một nghiên cứu đã xem xét sự khác biệt giữa các tổ chức kinh doanh ở Đan Mạch và 
Hà Lan (Hofstede, Neuijen, Ohayv, & Sanders, 1990). Những khác biệt chủ yếu về 
những giá trị ở người lao động đã chứng minh tầm quan trọng của các biến số nhân 
khẩu học bao gồm tuổi tác, giáo dục và quốc tịch. Người ta thấy rằng những yếu tố 
nhân khẩu này có ý nghĩa quan trọng hơn đối với hiệu quả làm việc. 

5. cÁc giÁ trỊ Liên qUan đến Làm ViỆc: ngHiên cứU của HoFStede

Giá trị là khái niệm có nền tảng rộng, tạo ra các thái độ cụ thể. Các nghiên cứu 
đã cho thấy các giá trị thường mang tính chất ổn định, ít thay đổi theo thời gian đời 
người. Giá trị mục đích là những mục tiêu cơ bản mà một người đồng nhất mình với 
nó trong cuộc sống và phản ánh các mục tiêu cá nhân cũng như những điều mà anh 
ta coi trọng về mặt xã hội. Cách thức mà cá nhân đạt tới mục tiêu được gọi là giá trị 
phương tiện. Nói cách khác đây là giá trị sử dụng các cách thức và phương pháp cụ 
thể để đạt được mục tiêu cuối cùng. Vấn đề đạo đức và đạo lý quyết định các giá trị 
phương tiện (Rokeach, 1973).

Trong tâm lý học tổ chức, văn hóa, người ta tập trung nghiên cứu sự khác biệt 
về các giá trị làm việc ở các quốc gia khác nhau. Một chuỗi những nghiên cứu có 
ảnh hưởng nhất được thực hiện bởi Hofstede (1980, 1983a, 2001). Trong nghiên cứu 
nguyên bản năm 1980, Hofstede đã thu thập các câu trả lời của người lao động từ  
40 quốc gia. Trong công trình gần đây nhất, Hofstede thu thập các câu trả lời từ hàng 
trăm ngàn nhân viên làm việc ở 72 quốc gia cho một đại công ty đa quốc gia. Từ công 
trình của mình, Hofstede đã xác định 4 dạng giá trị liên quan đến làm việc – những 
giá trị mang tính chất dự báo cho sự khác biệt cụ thể về thái độ, niềm tin và hành vi. 
Các giá trị này cũng cung cấp thông tin về những chuẩn mực xã hội cơ bản, quyết 
định hành vi làm việc và cấu trúc của tổ chức cũng như nền văn hóa của họ. 

Nhân rộng kết quả nghiên cứu này, Hofstede và các đồng nghiệp đã phát triển 
ra 11 cụm quốc gia thể hiện 4 cách thức ứng phó. Trong số các cụm này có các cụm 
quốc gia Bắc Âu, gốc Anh, gốc Đức, Cận Đông, các nước đang phát triển ở châu Á, 
Latin và Nhật Bản (như một nền kinh tế tiên tiến). Bốn cách tiếp cận văn hóa để giải 
quyết các vấn đề của cuộc sống và công việc bao gồm: khoảng cách quyền lực, tính cá 
nhân - cộng đồng, né tránh bất định và nam tính - nữ tính. Ví dụ trong mẫu chọn các 
nước gốc Anh và Bắc Âu, người ta thấy chỉ số thấp về khoảng cách quyền lực (tức là 
các khác biệt quyền lực nhỏ hơn, trật tự thức bậc ít hơn lại được coi trọng hơn) và chỉ 
số cao về tính cá nhân. Ngược lại, các quốc giá phát triển thấp hơn ở châu Á và Đông 
Âu có chỉ số cao về khoảng cách quyền lực và có xu hướng đánh giá tính cá nhân ở 
mức độ thấp hơn. Các giá trị liên quan đến làm việc được bàn luận chi tiết dưới đây. 

5.1 tự trị, bình đẳng và sự hài hòa

Bổ sung cho các giá trị mà Hofstede đã bàn luận, nhiều tác giả khác cũng đã 
phát triển các khái niệm giá trị có ý nghĩa quan trọng đối với hành vi tổ chức xuyên 
văn hóa (Schwartz, Melech, Lehman, Burgess, Harris, & Owens, 2001). Schwartz 
cũng đồng ý rằng các giá trị văn hóa đều phản ánh những cách thức ứng phó đối 
với các vấn đề xã hội, khí hậu, văn hóa cơ bản của một quốc gia. Điều làm cho các 
nhóm văn hóa khác biệt nhau về mặt tổ chức chính là mức độ độc lập hay phụ thuộc 
của con người vào các nhóm xã hội. Các giá trị khác nhau liên quan đến lợi nhuận 
và thịnh vượng cũng như quan điểm về các mối quan hệ với thế giới bên ngoài sẽ 
quyết định các hệ thống văn hóa khác nhau. Schwartz và các đồng nghiệp, trong một 
nghiên cứu từ 40 quốc gia, đã chỉ ra sự khác biệt giữa các xã hội theo những giá trị về 
tính bảo thủ - tự trị, giữa trật tự thứ bậc so với bình đẳng, giữa làm chủ (chinh phục 
thiên nhiên, xã hội) so với hài hòa (với môi trường). Nghiên cứu này cũng phân chia 
thế giới thành cụm các quốc gia. Ví dụ, người Đông Á được phát hiện là có chỉ số cao 
về trật tự/thứ bậc và bảo thủ/thận trọng, trong khi lại có chỉ số thấp về tự trị và bình 
đẳng – một kết quả nhất quán với các phát hiện của Hofstede. 
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Cùng những giá trị như nhau nhưng lại có thể chứa đựng ý nghĩa rất khác 
nhau trong các xã hội khác nhau. Ví dụ, Mosquera, Manstead, & Fischer (2002) phát 
hiện ra rằng người Hà Lan và Tây Ban Nha có ý niệm về danh dự rất khác nhau. Ở 
Hà Lan, danh dự có liên quan đến tự trị, tự lập và các thành tự liên quan đến cá nhân, 
trong khi danh dự ở Tây Ban Nha được phản ánh qua các hành vi, ứng xử trong gia 
đình và sự phụ thuộc lẫn nhau về mặt xã hội. 

5.2 Sự đảo vị của các giá trị phương tây

Trong nhiều năm, các nhà khoa học và triết học đã đặt các giá trị phương 
Tây trái ngược với các giá trị phi phương Tây. Theo quan niệm đã được chấp nhận 
chung, văn mình phương Tây được dựa trên đạo đức thanh giáo về lao động (cần 
cù), thành tựu cá nhân, phát triển xã hội tiêu dùng và tầm quan trọng của việc sử 
dụng thời gian một cách hiệu quả. Ngược lại, các giá trị phi phương Tây thường 
phản ánh tôn sùng truyền thống và tầm quan trọng của quyền uy cũng như sự hài 
hòa. Sự khác biệt giữa các giá trị phương Tây và phi phương Tây thường đặt trọng 
tâm vào vị trí của cá nhân trong xã hội. Ở các nước phương Tây, tính cá nhân được 
đánh giá cao trong khi ở các nước không thuộc phương Tây, tập thể lại quan trọng 
hơn. Trong các nước không thuộc phương Tây, cạnh tranh được coi trọng hơn ở các 
vùng công nghiệp hay đã đô thị hóa so với vùng nông thôn. Sự ích kỷ - nhất quán 
với các giá trị phương Tây – có lẽ không còn mang tính thích nghi nữa bởi vì nó gắn 
sự tiến bộ xã hội với sự tăng trưởng và cạnh tranh trong một thế giới ngày càng phức 
tạp, đông dân hơn cùng với môi trường đang suy thoái (Clark, 1995). Người ta dự 
đoán xung đột sẽ tăng vì các phong trào tư tưởng và cực đoan đang chống lại chủ 
nghĩa tư bản phương Tây (Huntington, 1993).

6. giÁ trỊ Và KHÁc biỆt Văn HÓa tHeo HoFStede

Hofstede (1980) xác định 4 chiều cạnh của các giá trị văn hóa. Các yếu tố này 
được gọi tên là khoảng cách quyền lực, né tránh bất định, cá nhân - cộng đồng và 
nam tính - nữ tính. Các chiều cạnh này – đến lượt mình – có tương quan với 7 biến 
số nhân khẩu, kinh tế và địa lý. Kết quả đã chỉ ra rằng khoảng cách quyền lực có 
tương quan với a dua xã hội và mức độ độc đoán cao hơn. Hofstede phát hiện rằng 
người lao động ở các cấp thấp hơn trong cơ cấu tổ chức có đánh giá tiêu cực hơn 
về sự giám sát chặt chẽ, thay vào đó họ ưa thích một quá trình tư vấn trong việc ra 
quyết định. Hóa ra vĩ độ địa lý lại là yếu tố dự báo mạnh mẽ nhất về biến số khoảng 
cách quyền lực xuyên suốt 40 quốc gia tham gia nghiên cứu này. Địa lý mô tả sự gần 
gũi về mặt vật lý và sự tương đồng về mặt văn hóa. Các nhà nghiên cứu khác thì 

cho rằng về mặt lịch sử, yếu tố khí hậu gắn chặt với địa lý đã khởi xướng một chuỗi 
nguyên nhân - kết quả trong đó sự thích nghi đã tạo ra những ưa thích xuyên văn 
hóa trong cấu trúc xã hội cũng như những tương đồng trong các vùng địa lý (Van de 
Vliert, Kluwer, & Lynn, 2000).

6.1. Khoảng cách quyền lực

Đáp ứng nhu cầu của chủ nghĩa tư bản hiện đại, các tổ chức đã xây dựng và 
phát triển những cấu trúc thang bậc theo chiều dọc dựa trên quyền lực và vị thế. 
Chuỗi mệnh lệnh được xác định trong những cấu trúc này và trật tự theo thang bậc 
được sử dụng để biện minh cho sự bất bình đẳng thiếu công bằng ở nơi làm việc. 
Hofstede (1980, 2001) định nghĩa khoảng cách quyền lực là mức độ mà xã hội chấp 
rằng quyền được phân bố không bình đẳng. Các xã hội độc tài và trật tự thang bậc 
với sự phân bố quyền lực không bình đẳng cũng là những xã hội có khoảng cách 
quyền lực lớn. Trong các xã hội này, bất bình đẳng được cho là hợp pháp và con 
người dễ a dua theo hoặc vâng lời những người quản lý hay những người có quyền 
hành. Trong các nền văn hóa theo xu hướng quân bình, người ta lại coi nhau như 
những người ngang bằng nhau về mặt đạo đức và những nhân viên hay công nhân 
sẽ phản đối các quyết định thiếu công bằng của người quản lý (Schwartz, 1999; Sagiv 
& Schwartz, 2000).

Sự bất bình đẳng trong các khía cạnh quan trọng như tiền công hay lợi ích đã 
tăng nhanh trong mấy thập kỷ qua, vượt xa những gì được biện minh bởi giá trị 
của vai trò hay vị trí quyền lực. Mối quan hệ theo trật tự thứ bậc gần như mang tính 
phổ quát. Tuy nhiên, khoảng cách quyền lực giữa những người tham gia trong một 
tổ chức lại rất khác nhau trong các nền văn hóa khác nhau. Mức độ tương đối mà 
các nền văn hóa chấp nhận hay khuyến khích sự khác biệt về quyền lực hay vị thế 
trong một công ty cũng khác nhau trong các xã hội. Đặc điểm của những tổ chức có 
khoảng cách quyền lực lớn là sự cứng nhắc của các quy định và nghi thức có chức 
năng củng cố các khác biệt về mặt vị thế. Ngược lại, các nền văn hóa có khoảng cách 
quyền lực nhỏ lại không nhấn mạnh các quy định cứng nhắc để tạo ra các mối quan 
hệ mềm dẻo.   

Hofstede lập luận rằng các khác biệt văn hóa về khoảng cách quyền lực tạo ra 
những hệ quả đối với công việc và nỗ lực. Những người quản lý làm việc trong các 
nền văn hóa tổ chức có khoảng cách quyền lực lớn được trao quyền để hành động 
chuyên quyền hay theo các cách thức độc đoán, gia trưởng. Các tổ chức có khoảng 
cách quyền lực lớn thường khuyến khích sự tập trung hóa lớn hơn trong cấu trúc của 
công ty, tạo ra những tháp hình chóp cao hơn về mặt cấu trúc, có tỷ lệ nhận sự làm 
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công việc giám sát lớn hơn và sự khác biệt trong tiền lương cũng lớn hơn. Những 
đặc điểm về khoảng cách quyền lực này trong các tổ chức được coi như là kết quả 
tự nhiên của nền văn hóa xã hội có khoảng cách quyền lực lớn. Đặc biệt, sự ưa thích 
khoảng cách quyền lực cao có liên quan đến giá trị tuân phục, đến sự a dua và thái 
độ độc đoán. Trong các tổ chức có khoảng cách quyền lực lớn, người ta cũng có mức 
độ chấp nhận lớn hơn với những người quản lý theo phong cách độc đoán và họ 
cũng sợ bất đồng ý kiến với sếp. 

Trong các xã hội có khoảng cách quyền lực lớn, người ta thường chấp nhận sự 
bất bình đẳng giữa những người có quyền lực, vị thế cao và thấp. Một ví dụ cực đoan 
trong trường hợp này là hệ thống đẳng cấp ở Ấn Độ vốn vẫn còn tác động đến vị 
thế và vị trí của hàng triệu người. Ngược lại, những quốc gia ở Bắc Âu lại có khoảng 
cách quyền lực nhỏ, người lao động có khả năng tham gia vào việc ra quyết định 
hoặc đạt được các thỏa ước lao động với giới chủ lao động. 

6.2. cá nhân - cộng đồng

Một kết quả chủ yếu mà các nghiên cứu của Hofstede phát hiện ra là những khác 
biệt giữa các nền văn hóa gốc Anh và Bắc Âu so với các quốc gia Trung Cận Đông và 
các quốc gia kém phát triển hơn ở châu Á. Nhóm các nền văn hóa thứ nhất (gốc Anh 
và Bắc Âu) có chỉ số về khoảng cách quyền lực thấp hơn, quân bình hơn, trong khi lại 
có chỉ số về tính cá nhân cao hơn nên được gọi là các nền văn hóa theo xu hướng các 
nhân. Nhóm các quốc gia thứ hai (Trung Cận Đông và kém phát triển hơn ở châu Á lại 
có chỉ số về khoảng cách quyền lực lớn hơn, nhưng chỉ số về tính cá nhân lại thấp hơn 
và được mô tả là các xã hội theo xu hướng cộng đồng. Biến số mang tính chất lưỡng 
cực này có ảnh hưởng tới các nghiên cứu xuyên văn hóa lớn tới mức người ta gọi nó là 
sự ám ảnh (Gelfand, Erez, & Aycan, 2007). Các xã hội theo xu hướng cá nhân coi trọng 
phúc lợi của cá nhân hơn và vì vậy nhấn mạnh tầm quan trọng của khoảng thời gian 
cá nhân ngoài công việc cũng như sự độc lập/không phụ thuộc về mặt cảm xúc vào 
nơi làm việc. Các quyết định cá nhân được coi là ưu tiên hơn so với các quyết định tập 
thể, những khách thể tham gia nghiên cứu ở các nước theo xu hướng cá nhân thường 
đòi hỏi quyền được vui thích cuộc sống và công việc nhiều hơn. 

Cho đến nay tính cá nhân – tính cộng đồng là khái niệm được nghiên cứu 
nhiều nhất trong tâm lý học xuyên văn hóa. Nó cũng ảnh hưởng tới các nghiên 
cứu trong các lĩnh vực khác như tâm lý học chính trị, quản trị tổ chức cũng như các 
chuyên ngành tâm lý hẹp hơn như lý thuyết phát triển, lý thuyết xã hội và nhân cách 
(Kagicibasi, 1997). Tính cá nhân – tính cộng đồng được coi như một biến số quan 
trọng trong tổ chức bởi vì những người sống trong các nền văn hóa cộng đồng dễ a 
dua và tuân theo các yêu cầu của tổ chức hơn. Sự hài hòa được coi trọng trong các 

nền văn hóa theo xu hướng cộng đồng, cá nhân người lao động dễ tuân theo các yêu 
cầu của người quản lý/lãnh đạo hơn để duy trì các mối quan hệ liên cá nhân. Trong 
các nghiên cứu của Hofstede, Mỹ, Australia, Anh và Canada có điểm số cao nhất về 
tính cá nhân, trong khi Peru, Pakistan và Venezuela có điểm cao nhất về tính cộng 
đồng. Nhân viên trong các nền văn hóa theo xu hướng cá nhân – như Hofstede đã 
lưu ý – phân biệt rất rõ thời gian làm việc và thời gian cá nhân, họ coi thời gian riêng 
tư tách khỏi thời gian làm việc là rất quan trọng. Người lao động có xu hướng cá 
nhân cũng lưu tâm hơn đến các thách thức trong công việc cũng như sự tự do và 
sáng kiến ở nơi làm việc. 

Quan tâm nhiều hơn đến bản thân hơn là nhóm là một thuộc tính cơ bản của 
định hướng cá nhân. Một số nhà nghiên cứu khác đã bổ sung thêm một chiều cạnh 
nữa cho khái niệm này – đó là tính cá nhân - cộng đồng theo chiều dọc (Triandis & 
Gelfand, 1998). Khi chúng ta học được từ cha mẹ hay những người chăm sóc, giáo 
dục khác những thái độ hay niềm tin về thực tế cuộc sống chúng ta cũng trải nghiệm 
sự chuyển giao các giá trị văn hóa theo chiều dọc (giữa các thế hệ). Tất nhiên, các giá 
trị văn hóa cũng được truyền tải theo chiều ngang thông qua sự tương tác với bạn 
bè cũng thế hệ hay trang lứa. Sự truyền tải theo chiều ngang thường là một phương 
thức học tập kéo dài từ tuổi thơ ấu cho đến lúc chết. Chúng ta cũng học tập các giá 
trị văn hóa từ những người lớn khác trong cuộc sống của mình và từ các thể chế xã 
hội khác như hệ thống giáo dục của quốc gia. 

Triandis (1995) đã mô tả các thuộc tính chủ yếu của tính cá nhân và tính cộng 
đồng. Cái tôi được hiểu khác nhau trong hai kiểu loại văn hóa này. Cái tôi cá nhân 
được hình dung như một ý niệm về bản thân một cách độc lập trong nền văn hóa theo 
xu hướng cá nhân. Nhưng trong nền văn hóa cộng đồng nó lại được hình dung là một 
phần của nhóm, xã hội và mang tính chất phụ thuộc lẫn nhau. Nhất quán với các ý 
niệm khác nhau vừa mô tả, các nền văn hóa độc lập nhấn mạnh hay ưu tiên các mục 
tiêu cá nhân trong khi trong các nền văn hóa cộng đồng hay phụ thuộc lẫn nhau, mục 
tiêu của nhóm lại nổi trội hơn. Các xã hội nhấn mạnh sự độc lập thường dựa trên nền 
kinh tế tư bản vốn ủng hộ sự trao đổi trong tương tác xã hội hơn là ủng hộ các mối 
quan hệ mang tính cộng đồng. Các thái độ cá nhân chi phối hành vi con người nhiều 
hơn trong các xã hội theo xu hướng cá nhân. Còn trong các xã hội theo xu hướng cộng 
đồng thì các chuẩn mực xã hội có tác động nhiều hơn. Triandis cũng chú ý tới một số 
thuộc tính các của các nền văn hóa cá nhân bao gồm tính tự lực (tự trông cậy vào bản 
thân mình), cạnh tranh, hưởng lạc, khoảng cách cảm xúc từ các nhóm nội. Ngược lại, 
trong các nền văn hóa cộng đồng các giá trị cơ bản lại bao gồm những yếu tố như sự 
phụ thuộc lẫn nhau, tầm quan trọng của gia đình và tính hòa đồng. 
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Như đã đề cập trên đây, tính cá nhân – tính cộng đồng đã được nghiên cứu 
rộng và có liên quan đến một loạt biến số. Hofstede (1980) đã nghiên cứu mối quan 
hệ giữa tính cá nhân và khoảng cách quyền lực và phát hiện ra sự tương quan nghịch 
(r = -.67), dự báo mức độ của các mối quan hệ theo thứ bậc trong xã hội. Nói cách 
khác, trong xã hội mà mức độ khoảng cách quyền lực càng cao thì mức độ của tính cá 
nhân càng thấp. Các phân tích khác cũng chứng minh rằng tính cá nhân và khoảng 
cách quyền lực cùng chứa đựng một yếu tố. Điều này gợi ý rằng chúng nằm ở hai 
cực trái ngược nhau trong cùng một phổ cơ bản. Các khám phá trên đây cho ta biết 
rằng tính cá nhân và sự tuân phục uy quyền cũng như thứ bậc là không tương hợp 
với nhau. Bởi vì Hofstede (1980) coi tính cộng đồng là đối ngược với tính cá nhân, 
các kết quả nghiên cứu của ông cũng hàm ý rằng khoảng cách quyền lực và thứ bậc 
có  gắn với tính cộng đồng. 

Tiếp sau các khám phá của Hofstede (1980) – theo đó tính cá nhân và tính trật 
tự, thứ bậc trong xã hội là không tương hợp - người ta đã tiến hành một nghiên 
cứu với mẫu chọn đại diện cho 7 quốc gia để xem xét mối quan hệ giữa tính cá  
nhân – cộng đồng và định hướng đối với quyền lực ở cấp độ cá nhân (Kemmelmeier, 
Burnstein, Krumov, Genkova, Kanagawa, Hirshberg, Erb, Wieczorkowska & Noels, 
2003). Nghiên cứu này được thực hiện ở Bulgaria, Nhật Bản, New Zealand, Đức, Ba 
Lan, Canada và Mỹ. Kết quả tự đánh giá về tính cá nhân, cộng đồng và tính chuyên 
quyền không giống với mẫu hình phát hiện được ở cấp độ quốc gia (Hofstede, 1980) 
hoặc mẫu hình phát hiện được từ nhận thức giản đơn về sự tương đồng hay khác 
biệt giữa 3 khái niệm (Gelfand, Triandis & Chan, 1996). Thực tế này nhấn mạnh rằng 
không thể tự động khái quát hóa những kết quả thu được từ một cấp độ phân tích 
(cá nhân hay xã hội/quốc gia) cho các cấp độ phân tích khác được. 

6.3. né tránh bất định

Chỉ có một điều chắc chắn trong cuộc sống là sự bất định tồn tại ở khắp nơi. Để 
tránh bất định, con người tìm kiếm sự an toàn, sự bảo đảm bằng nhiều cách thông 
qua tôn giáo hoặc hệ tư tưởng. Sớm hay muộn, các mô hình giáo điều sẽ bị thất bại 
trong việc đối mặt với thực tế và một lần nữa sự bất định lại ngự trị. Tương lai của 
các tổ chức công nghiệp là điều rất khó xác định trong thời đại hiện nay vì công nghệ 
đang liên tục thay đổi. Các sản phẩm mới được tung ra thị trường, để rồi chỉ ít tháng 
sau đã trở thành lỗi thời. Những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự tái cấu trúc 
cơ bản của nhiều công ty/tổ chức để phản ứng với cuộc khủng hoảng kinh tế. Hàng 
triệu người lao động mất việc làm và ít ai có đủ phép thần thông để dự báo chính xác 
được tương lai. Không cần phải nói rằng sự bất định tạo nên lo âu và lúng túng cho 
cả người lao động lẫn người sử dụng lao động. 

 Các nền văn hóa đã phát triển những cách khác nhau để đối phó với sự bất 
định. Trong nhiều xã hội, các lễ nghi được hình thành để cho phép con người biết 
là điều gì được chờ đợi và làm giảm sự bất định. Một cái bắt tay, một động tác cúi 
chào, một cái hôn vào má trong bối cảnh văn hóa phù hợp sẽ giúp an ủi con người 
về những mong đợi bình thường trong tương tác với người khác. Một số công ty đã 
đáp lại mong muốn né tránh sự bất định bằng cách chấp nhận các quy tắc nghiêm 
ngặt về ứng xử, để có thể dự đoán được hành vi trong tổ chức. Tương tự, các quy tắc 
thành văn và bất thành văn tồn tại để dễ xác định các ứng xử phù hợp với thành viên 
của các tổ chức khác trong một nền văn hóa. 

Giá trị của né tránh bất định được khám phá trong các nghiên cứu của Hofstede 
đã mô tả mức độ mà các xã hội khác nhau cố gắng ứng phó với sự lo âu do cái không 
biết, cái không xác định được tạo nên. Mức độ mà con người cảm thấy không thoải 
mái với sự bất định rất khác nhau trong các nền văn hóa. Nhưng ai sống trong các 
nền văn hóa né tránh (avoidant culture) thường tìm cách khôi phục lại sự chắc chắn 
và trong cuộc tìm kiếm đó họ ủng hộ sự a dua, tuân phục các thể chế chính trị và 
tôn giáo. Tuân thủ các lễ nghi và thông lệ là một sự bảo đảm rằng mọi sự trong cuộc 
sống vẫn mang tính dự báo và chắc chắn. Từ góc độ tiêu cực, tuân thủ có thể cản trở 
mong muốn đổi mới. Để phát triển văn hóa và tổ chức, cần phải nuôi dưỡng sáng tạo 
– những gì được nảy sinh trong quá trình tìm kiếm giải pháp cho sự bất định, giống 
như người ta thường nói “cái khó làm ló cái khôn”. Các quốc gia có điểm số thấp 
về né tránh bất định trong nghiên cứu của Hofstede bao gồm Thụy Điển, Đan Mạch 
và Singapore. Ngược lại, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Bỉ và Nhật Bản có điểm số cao nhất. 

Thành tựu lớn trong bất cứ xã hội nào cũng phụ thuộc vào đổi mới. Một nghiên 
cứu ở 9 quốc gia (McGrath, Yang, & Tsai 1992) đã cho thấy tinh thần doanh nhân có 
liên quan đến tính cá nhân ở mức độ cao và né tránh bất định ở mức độ thấp. Xã hội 
Nhật Bản đã ở trong trạng thái thay đổi liên tục nhanh chóng trong mấy thập kỷ qua. 
Mặc dù có điểm số cao về né tránh bất định, nhưng Nhật Bản đã thích nghi rất tốt 
với các thách thức của cạnh tranh hiện đại. Có thể còn có những yếu tố văn hóa độc 
đáo khác ở Nhật Bản vì trong các nghiên cứu khác (Frager, 1970) né tránh bất định 
có liên quan đến a dua. Gudykunst, Nishida & Morisaki (1992) chứng minh rằng ở 
Mỹ - trái với Nhật Bản – có rất ít các quy tắc chuẩn mực quy định tương tác trong các 
tình huống xã hội. Tuy nhiên, trong nhiều nền văn hóa, động cơ né tránh bất định có 
tác động đáng kể đến tương tác xã hội (Hofstede, 1980). Nhìn chung, những người 
sống trong các nền văn hóa có điểm số cao về né tránh bất định thường ít chấp nhận 
tình trạng đa nghĩa, không xác định. Tương tự, những người này cũng ít chấp nhận 
hơn các ý tưởng hay những ai khác biệt và họ có nhu cầu lớn hơn về sự đồng thuận 
nhóm, về các quy tắc ứng xử khắt khe. 
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6.4 nam tính – nữ tính

Trong đại đa số các nền văn hóa, đàn ông được mong đợi phải thể hiện sự chi 
phối và quyết đoán nhiều hơn. Trong truyền thống, đàn ông cũng là trụ cột nuôi 
cả gia đình, trong khi phụ nữ được chờ đợi là phải mang tính chăm sóc nhiều hơn, 
đóng các vai trò có ý nghĩa quan trọng bên trong gia đình. Sự khác biệt về mặt sinh 
học dẫn đến các vai trò phổ biến này là điều hiển nhiên. Câu hỏi quan trọng đặt ra là 
liệu các khác biệt về mặt sinh học này có tạo ra các vai trò xã hội liên quan đến giới 
hay không. Các khác biệt sinh học có thể hiện ở nơi làm việc? Vai trò giới tính đang 
thay đổi nhanh chóng ở phần lớn các quốc gia trên thế giới. Nó cũng là yếu tố dẫn 
đến xung đột khi cả hai giới điều chỉnh cho phù hợp với các kỳ vọng đang thay đổi. 
Công bằng giới còn một chặng đường rất xa, bình đẳng giới là một cuộc đấu tranh 
đang diễn ra, được xác định bởi cả những thay đổi về mặt chuẩn mực lẫn luật pháp. 

Trong công trình của Hofstede, chiều cạnh thứ tư của các giá trị liên quan đến 
làm việc được đặt tên là nam tính – nữ tính. Nó phản ánh mức độ mà các nền văn 
hóa tìm cách nhấn mạnh và duy trì những khác biệt truyền thống giữa hai giới tính 
trong cuộc sống xã hội và ở nơi làm việc. Các nước có điểm số cao về nam tính và 
nuôi dưỡng những khác biệt giới trong các giá trị liên quan đến công việc bao gồm 
Nhật Bản, Áo, Venezuela và Italia. Các quốc gia khác thể hiện ít các khác biệt giới 
hơn và cởi mở hơn đối với việc cả nam và nữ đều có thể làm việc trong một loạt nghề 
nghiệp mà truyền thống vốn chỉ dành cho giới này hay giới kia mà thôi. Các quốc 
gia trong đó sự khác biệt giới ít đóng vai trò hơn hơn bao gồm Đan Mạch, Hà Lan, 
Na Uy và Thụy Điển. 

Các nền văn hóa có điểm số cao về chiều cạnh nam tính - nữ tính coi trọng sự 
lãnh đạo, độc lập và cơ hội tự thể hiện thông qua sự thừa nhận và tiến bộ. Đối với các 
phụ nữ sống trong các xã hội có điểm số nam tính cao thì kết quả là họ ít tham gia vào 
các công việc được trả lương tốt hơn hoặc các công việc đòi hỏi tay nghề cao hơn. Có 
một vài biến số khác liên quan đến điểm số cao (về nam tính) bao gồm động cơ thành 
đạt lớn hơn, căng thẳng công việc cao hơn, ít rộng lượng hơn và đặt sự khác biệt lớn 
hơn trong đánh giá về hai giới cùng làm một việc như nhau (phụ nữ bị thua thiệt). 
Các quốc gia có điểm số này cao bao gồm Nhật Bản, Đức, Anh, Mexico và Philipines. 

 6.5 quan điểm dài hạn so với ngắn hạn

Gần đây hơn, dựa trên nghiên cứu của mình ở châu Á, Hofstede đưa thêm 
chiều cạnh văn hóa thứ năm của các giá trị liên quan đến việc làm (Hofstede & Bond, 
1988). Chiều cạnh này khám phá sự khác biệt giữa các nền văn hóa trong việc sẵn 
sàng trì hoãn hưởng thụ các nhu cầu xã hội khác nhau. Ở Tây Âu và Mỹ, con người 

ham muốn được thỏa mãn ngay lập tức – thể hiện qua tốc độ thay thế và lỗi thời rất 
nhanh của các sản phẩm hàng hóa. Các nước được phát hiện là có quan điểm ngắn 
hạn – theo nghĩa chúng ta đang bàn – bao gồm Ba Lan, các nước ở Tây Phi và Tây 
Ban Nha. Các quốc gia và vùng lãnh thổ có xu hướng nhìn dài hạn (trì hoãn hưởng 
thụ trước mắt vì mục tiêu lâu dài hơn) bao gồm Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan 
và các xã hội khác ở châu Á. Đặc điểm của các xã hội có quan điểm dài hạn là có 
các mối quan hệ tuy không bình đẳng về mặt xã hội, nhưng lại ổn định, trong đó 
gia đình là hình mẫu cho các tổ chức xã hội. Các nền văn hóa này cũng tập trung 
xây dựng các mối quan hệ và vị thế trên thị trường hơn là chỉ chủ yếu theo đuổi lợi 
nhuận; họ cũng tìm cách tích hợp cuộc sống làm việc (trong tổ chức/công ty) với cuộc 
sống gia đình (Hofstede, 2001).

6.6. một lời chú giải hoài nghi

Công trình nguyên bản do Hofstede hoàn thành được xuất phát từ mẫu chọn 
là một công ty đa quốc gia đơn lẻ. Điều này tạo nên một số hoài nghi: kết quả của 
công trình đại diện đến mức nào cho các nền văn hóa? Điều lo lắng hơn là các vấn 
đề liên quan đến các nghiên cứu lặp lại (replication). Ví dụ, Ellis (1988) đã không thể 
lặp lại được mẫu hình các giá trị của Hofstede khi so sánh kết quả nghiên cứu trên 
các khách thể người Mỹ và Đức. Không ngạc nhiên vì trong bối cảnh kinh tế - xã hội 
có nhiều thay đổi sâu sắc trong mấy thập kỷ qua, các giá trị hay hệ giá trị cũng có 
những chuyển đổi (nội dung hay vị trí, thứ bậc) cơ bản (Fernandez, Carlson, Stepina 
& Nicholson, 1997). Các nghiên cứu lặp lại một phần cũng được một số tác giả khác 
báo cáo (Hoppe,1990); Merritt, 2000).

7. Văn HÓa mang tínH động Và tHay đổi

Những gì chúng ta hiểu về tâm lý từ góc độ văn hóa hay xuyên văn hóa được 
dựa trên hành vi và hoạt động của con người (Vygotsky, 1932). Chúng ta tìm sự 
tương đồng và khác biệt bằng cách so sánh các hoạt động nổi trội của các nhóm văn 
hóa. Đến lượt mình, các hoạt động lại chịu ảnh hưởng của môi trường kinh tế - xã 
hội của một quốc gia. Môi trường vật lý và tự nhiên cũng luôn động, như một dòng 
chảy và tạo ra nhiều biến đổi xã hội đi cùng với toàn cầu hóa. Những thay đổi đáng 
kể trong thời gian gần đây bao gồm cả sự di cư lan rộng vẫn tiếp tục không giảm trên 
toàn thế giới. Ngoài ra, thế giới mang tính gián đoạn, không liên tục hiện đang trải 
qua khủng hoảng kinh tế mà một số người gọi là Đại khủng hoảng. Chất lượng cuộc 
sống và nghèo khổ tăng đã tác động đến nhiều khía cạnh của văn hóa. Chủ nghĩa cực 
đoan đang tăng vì những người dễ bị tổn thương dễ nghe theo các giải pháp xã hội 
và tôn giáo cực đoan trong một cuộc sống ít cơ hội và nhiều sự bất mãn hơn. 
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Đặc biệt, nghèo khổ và kỳ thị tác động tới cuộc sống của các nhóm thiểu số về 
mặt văn hóa. Sự bất bình đẳng và bị chèn ép đã hình thành nên các khác biệt cơ bản 
giữa các nhóm thiểu số và đa số trong cùng một nền văn hóa (Fowers, 1996; Larsen, 
1977b; 1978; 1981). Yếu tố chủ yếu dẫn đến cảm giảm tự ti trong con người là sự phân 
bố không bình đẳng và công bằng các nguồn lực trong một nền văn hóa (Fowers & 
Richardson, 1996). Việc hạn chế tiếp cận các nguồn lực không chỉ tạo nên sự khác biệt 
trong tiêu chuẩn và chất lượng sống mà còn gây ra các hệ quả tâm lý tiêu cực làm cho 
các nhóm thiểu số hay yếu thế không thoát ra được vòng luẩn quẩn của đói nghèo. 

Văn hóa mang tính động, nhưng các giá trị liên quan đến làm việc vẫn tác động 
đến sự phát triển. Trong các xã hội theo xu hướng cộng đồng, phúc lợi của gia đình 
và của nhóm là các giá trị cơ bản như chúng ta đã thấy. Một yếu tố quan trọng để 
hiểu rõ những thay đổi kinh tế cơ bản diễn ra trong mấy thập kỷ qua ở Trung Quốc 
các giá trị liên quan đến sự phụ thuộc lẫn nhau (Ho, 1998). Tuy thế cả Trung Quốc và 
các xã hội khác ở châu Á đều đang trong quá trình thay đổi khi các nỗ lực cạnh tranh 
đang đi ngược lại hệ tư tưởng coi trọng sự hài hòa, hợp tác trong các xã hội theo xu 
hướng cộng đồng. Để đưa ra các suy luận có hiệu lực từ các nghiên cứu xuyên văn 
hóa, điều cốt yếu là phải hiểu được các quá trình kinh tế và tư tưởng cơ bản của một 
xã hội. Thái độ đối với sự công bằng cũng không phải là tĩnh hay bất biến mà thay 
đổi cùng với toàn cầu hóa và sự phát triển của xã hội (Matsumoto, 2002). Các nghiên 
cứu đã cho thấy ngay cả nhận thức về sức mạnh cá nhân cũng thay đổi theo thời gian 
(Larsen, 1972) và những ai cho rằng họ có ít sức mạnh trong tương lai có thể sẽ tạo 
ra hiệu ứng dự báo tự thành.  

Những thay đổi chính trị trên toàn thế giới đã tạo ra các trở ngại cho việc phác 
thảo ra một cách nhìn gắn kết về những tác động phức tạp và luôn thay đổi giữa văn 
hóa và các quan hệ trong công việc. Người nghiên cứu phải chú ý đến cả những yếu 
tố khác ngoài văn hóa để lý giải cho các kết quả nghiên cứu của mình. Mức độ phát 
triển xã hội và kinh tế của quốc gia, điều kiện sinh thái có thể lý giải cho nhiều cái 
mà ta gọi là khác biệt văn hóa (Drenth, 1983). Các lý thuyết về tổ chức trong tâm lý 
học tổ chức ở phương Tây cũng bị hạn chế bởi văn hóa và sự hữu ích của chúng đối 
với các xã hội khác cũng cần phải được thẩm định. Các mô hình phương Tây không 
phải lúc nào cũng áp dụng được ở các nước châu Á. Tương tự, giá trị hay được ca 
ngợi của các “chu kỳ kiểm soát chất lượng” kiểu Nhật Bản đã không áp dụng được 
trong các xã hội phương Tây (Erez & Earley, 1993).

7.1. nhận thức về công bằng mang tính đặc thù, phổ quát hay đang thay đổi?

Nghiên cứu về công bằng chứng minh rằng các khách thể trong mẫu chọn 
ở Mỹ thường xem xét công bằng từ phương diện đánh giá hiệu quả làm việc.  

Người Đông Á, như người Hàn Quốc chẳng hạn lại coi công bằng trong trả công, 
phân chia tiền thưởng là phải tính đến quy mô gia đình, thâm niên và học vấn 
(Hundley & Kim, 1997). Khi đánh giá sự công bằng trong trả lương, so với người Mỹ, 
người Trung Quốc thường cân nhắc các mối quan hệ và nhu cầu nhiều hơn trong các 
quyết định tiền bạc (Zhou & Martocchio (2001). Các khác biệt văn hóa không phải 
là bất biến khi các nhận thức về công bằng thay đổi theo thời gian (Morris & Leung, 
2000). Khi có gì ngạc nhiên, so với trước đây, ở Nhật Bản hôm nay người ta đánh 
giá cao hơn công lao đóng góp khi phân chia phần thưởng (Matsumoto, 2002). Phát 
triển công nghiệp và toàn cầu hóa là các lực lượng đang trong quá trình tạo nên các 
giá trị phổ quát về công bằng dựa trên hiệu quả làm việc chứ không phải các yếu tố 
xa lạ khác.  Theo thời gian, các động thái văn hóa có thể có độ trễ so với quan hệ lao 
động, nhưng dần dần, ngay cả các giá trị sâu sắc cũng có thể thay đổi về mặt mức độ. 

Tuy nhiên cũng có chứng cứ đánh giá mang tính đặc thù văn hóa về sự công 
bằng. Ở những quốc gia có điểm số cao về khoảng cách quyền lực, những người được 
coi là có quyền lực hợp pháp có thể đối xử ngược đãi hay thiên vị với nhân viên nhiều 
hơn. Một phân tích tổng hợp 14 nền văn hóa do Fischer & Smith (2003) thực hiện đã 
cho thấy các đặc điểm của xã hội mang tính thứ bậc là những yếu tố quan trọng quyết 
định sự những gì được coi là công bằng trong phân chia lợi ích hay phần thưởng. Kết 
quả chứng minh rằng các xã hội quân bình và ít thứ bậc thường ưa thích sự bình quân  
trong phân chia thành quả. Các xã hội thứ bậc ưa thích sử dụng sự công bằng và công 
lao dựa trên hiệu quả làm việc để phân chia thành quả trong khi với các xã hội quân 
bình thì bình quân/bình đẳng lại là quy tắc. Một lần nữa, các nghiên cứu khác cung 
cấp một số kết quả ủng hộ nhận định cho rằng các nền văn hóa có khoảng cách quyền 
lực lớn cùng với các đặc điểm thứ bậc đáng kể thường ưa thích sự công bằng còn các 
xã hội quân bình lại ưa chuộng sự bình quân như một phương pháp phân chia kết 
quả lao động (Chen, Meindl, Hunt, 1997). Trong một phân tích tổng hợp khác, người 
ta thấy sự phân chia thành quả trên cơ sở công bằng được ưa chuộng ở các nền văn 
hóa cá nhân, trong khi sự bình đẳng/bình quân lại được ưu chuộng ở các nền văn 
hóa cộng đồng (Sama & Papamarcos, 2003). Các nghiên cứu này chứng minh rằng sự 
công bằng trong xét đoán phân chia phụ thuộc và các giá trị văn hóa. 

 Tuy nhiên, các yếu tố hoàn cảnh cũng có tác động. Các nền văn hóa cộng đồng 
ưa thích bình quân nhưng chỉ giữa các thành viên nhóm nội. Còn khi không phải là 
nhóm nội thì công bằng (chứ không phải là bình quân) lại là quy tắc được ưa dùng ở 
cả các nền văn hóa cộng đồng lẫn cá nhân (Fischer & Smith, 2003). Tồn tại một niềm 
tin sâu sắc xuyên suốt các nền văn hóa là khi các quyết định được dựa trên sự công 
bằng thì cá nhân sẽ nhận được phần công bằng hay ít thiên vị hơn nếu người phân 
chia không tham gia vào quá trình phân chia. 
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Nhận thức về sự công bằng trong quy trình (phân chia thành quả) phụ thuộc 
vào khoảng cách quyền lực trong nhiều nền văn hóa (Pearce, Bigley, & Branyiczki, 
1998), và nó tác động đến sự hài lòng với công việc cũng như hiệu quả làm việc 
(Lam, Schaubroeck, & Aryee, 2002). Công bằng trong quy trình có thể giảm nhẹ mức 
độ thấp của công bằng trong phân chia ở các nền văn hóa cộng đồng và cả hai khởi 
nguồn của công bằng (phân chia và quy trình) đều phụ thuộc vào các biến số văn hóa   
(Fischer & Smith, 2006; Brockner, Chen, Mannix, Leung, & Skarlicki, 2000). 

7.2. thay đổi xã hội và thay đổi chính trị

Đặc điểm của mấy thập kỷ vừa qua là có những thay đổi lớn chính trị và xã hội. 
Những thay đổi này đã tạo ra một thực tế mới ở các các nước xã hội chủ nghĩa cũ và 
các nước phương Tây. Những thay đổi này cũng góp phần tạo ra toàn cầu hóa và các 
hiệu ứng chung ở nơi làm việc. Bản sắc văn hóa ngày càng mang tính năng động và hay 
thay đổi. Để bảo đảm độ hiệu lực của các phát hiện của mình, tâm lý học xuyên văn hóa 
phải phản ánh được những thay đổi này và tích cực xem xét lại những tri thức đã biết 
để chúng có giá trị trong bối cảnh thay đổi. Đề tài của tâm lý học xuyên văn hóa và tâm 
lý học tổ chức cần phải thay đổi cùng với thế giới mới năng toàn cầu hóa. Ví dụ, toàn 
cầu hóa đã tạo ra sự phân chia thành quả lao động không đồng đều cho những người 
nghèo, trong khi lại mang lại lợi nhuận cho tầng lớp trên của thế giới. Những thay đổi 
chính trị cơ bản ở Đông Âu đã thay đổi các xã hội này và mối quan hệ của họ với phần 
còn lại của thế giới. Tâm lý học tổ chức xuyên văn hóa đã thay đổi các nghiên cứu và 
trọng tâm của nó - ở một mức độ nào đó – để đáp ứng các sự kiện to lớn đó (Roe, 1995). 

7.3. nghiên cứu về lười biếng xã hội không còn mang tính đặc thù văn hóa 
trong thế giới toàn cầu hóa?

Nghiên cứu về lười biếng xã hội đã thảo luận ở chương 5 và 9 cũng cần phải 
được đánh giá với sự hoài nghi vì toàn cầu hóa đang tạo ra sự xâm nhập vào các động 
thái xã hội của những nền văn hóa theo xu hướng cá nhân và xu hướng cộng đồng. 
Ngoài một vài nền văn hóa theo chủ nghĩa truyền thống, phần lớn các xã hội định 
hướng cộng cộng đồng hiện nay đều có các công ty lớn đã tiếp nhận những thành tố 
động lực theo xu hướng cá nhân. Mặc dù các nét văn hóa có tính chất bền vững, người 
lao động trong các nền văn hóa cộng đồng làm việc cho những công ty lớn – bao gồm 
cả các công ty nhà nước hay tư bản nước ngoài – đều thể hiện lười biếng xã hội, đặc 
biệt là khi ý thức về sự công bằng bị vi phạm. Lười biếng xã hội dù cho là mang etic 
hay emic thì cũng đều có một số hệ quả đối với động cơ và năng suất lao động. Tuy 
nhiên, với tư cách là một hiện tượng ở nơi làm việc, nó phụ thuộc vào các tình huống 
xã hội vốn đang thay đổi nhanh chóng trong quá trình toàn cầu hóa. 

7.4. a dua xã hội và internet

Trong thời đại Internet, khi truy cập được nhiều nguồn thông tin, thì sự a dua 
không còn giống như trong các xã hội được kiểm soát gắt gao trước kia. Giống như 
các biến số liên quan đến cộng việc, sự a dua cũng trở thành một yếu tố động và 
khó dự báo. Rất nhiều nghiên cứu đã xem xét các mẫu hình a dua theo các nền văn 
hóa. Nói chung, người ta thừa nhận rằng những xã hội có điểm số thấp về tính cá 
nhân có tỷ lệ hành vi a dua cao hơn. Vì a dua là một phản ứng đối với sự dễ bị tổn 
thương, nên sẽ là lôgic khi thấy rằng các xã hội có mức độ phát triển kinh tế thấp hơn 
thường có tỷ lệ a dua cao hơn cũng như các xã hội có tính chất thứ bậc thường tưởng 
thưởng cho hành vi a dua nhiều hơn (Shiraev & Bastrykin, 1988). Để tránh bị cô lập, 
con người phải tìm cách hiểu các ý kiến và hành vi phổ biến, đang được ưa chuộng 
để đưa ra các phản ứng sao cho “phải”, sao cho “đúng”. Có thể quan sát được hiệu 
ứng của văn hóa qua các đánh giá xuyên văn hóa về a dua trong các xã hội khác 
nhau. A dua hay tuân thủ được coi trọng hơn trong các xã hội châu Á so với châu Âu 
(Matsumoto, 1994). A dua không phải là một giá trị phổ quát mà tất cả các nền văn 
hóa đều tán thành ở cùng một mức độ, mà nó thường được xác định bởi hoàn cảnh, 
các giá trị và lịch sử. 

Giữa các nền văn hóa tương đồng như Italia và Áo thậm chí cũng có những 
khác biệt về tỷ lệ a dua (Cashmore & Goodnow, 1986). Thực nghiệm nổi tiếng 
của Asch cũng cho kết quả về các mức độ a dua khác nhau, phụ thuộc vào mẫu 
chọn quốc gia (Asch, 1956; 1957). Sau nay Milgram (1961) lặp lại thực nghiệm đó ở  
Na Uy, Pháp và phát hiện ra rằng người Na Uy a dua hơn. Ông lý giải sự khác biệt 
đó bằng cách chỉ ra bản chất cố kết lớn hơn của xã hội Na Uy. Trong một nghiên 
cứu phân tích tổng hợp khác Bond & Smith (1996) phát hiện ra rằng so với các xã hội 
mang xu hướng cá nhân, các xã hội mang xu hướng cộng đồng có mức độ a dua cao 
hơn một cách đáng kể. Tiếp theo Larsen và đồng sự (1974; Larsen, Triplet, Brant, & 
Langenberg, 1979; Larsen, 1982, 1990) cũng chứng minh rằng a dua biến thiên cùng 
với sự thay đổi xã hội. Trong thời kỳ có sự a dua xã hội cao, tỷ lệ a dua (theo mô 
hình thực nghiệm của Asch) được phát hiện cao hơn. Dù a dua tồn tại ở khắp nơi 
nhưng tỷ lệ và sự biểu hiện của nó mang đặc thù văn hóa và mang tính động (chứ 
không phải tĩnh). 

7.5. nghiên cứu về tuân phục quyền lực: liệu kết quả có còn phù hợp với 
ngày hôm nay?

Tuân phục là một hành vi quan trọng liên quan đến làm việc và có hệ quả đối 
với động cơ và đạo đức làm việc. Mặc dù hành vi phi đạo đức xảy ra trong mọi thời 
đại nhưng hệ quả của nó đối với xã hội hiện nay có thể lớn hơn nhiều. Sự sẵn sàng  
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tuân theo những mệnh lệnh phi đạo đức để lại hậu quả đối với tổ chức và cấu trúc của 
nó (Milgram, 1963). Người ta đã chứng minh rằng, một người trung bình (average 
person) sẽ sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh, đòi hỏi của các nhân vật quyền lực ngay 
cả khi việc đó vi phạm tiêu chuẩn và đạo đức của chính cá nhân đó. Thế giới kinh 
doanh hôm nay đang có rất nhiều các ví dụ tương tự như vậy. 

Tuy nhiên, trong nghiên cứu về tuân phục, các kết quả cũng mang tính thay 
đổi. Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm về tuân phục đã chỉ ra rằng gợi ra các 
hành vi rất phi đạo đức là việc không khó (Larsen, Coleman, Forbes, & Johnson, 
1972; Larsen, 1974a; Larsen, 1974b). Những kết quả nghiên cứu về tuân phục thu 
được sau 25 - 40 năm kể từ khi công trình đầu tiên của Milgram được thực hiện đã 
cho thấy tỷ lệ tuân phục giảm (Bond & Smith, 1996). Sự tuân phục mang tính chất 
động và phụ thuộc vào bản chất thứ bậc của xã hội, mức độ học vấn và sự tiếp cận 
thông tin về đạo lý. Kết quả nghiên cứu về tỷ lệ tuân phục chỉ có hiệu lực trong thời 
kỳ nghiên cứu và cùng với sự thay đổi về xã hội và văn hóa, chúng cần phải được tái 
xác nhận bằng các nghiên cứu mới. 

8. qUyền Lực trong qUan HỆ Và tổ cHức: một KHÁi niỆm mang 
tínH Văn HÓa

Quyền lực là một khái niệm trung tâm trong tâm lý học tổ chức. Rất nhiều 
nghiên cứu thực nghiệm về quyền lực trong tổ chức (Cobb, 1980; Frost & Stahelski, 
1988; Rahim, 1989; Rahim, Antonioni, Krumov & Illieva, 2000; Raven & Rubin, 1968) 
đã sử dụng nền tảng lý thuyết là sự phân loại quyền lực do French & Raven (1959) 
đưa ra (xem 5 cơ sở quyền lực chủ yếu trong chương 7).  

Thông thường, những người quản lý đều có một số hoặc tất cả 5 dạng quyền 
lực đó. Để lãnh đạo hiệu quả, người quản lý cần phải có những đặc điểm nhất định 
được cấp dưới ưa chuộng. Các nghiên cứu đã cho thấy có những thuộc tính lãnh đạo 
được chấp nhận một cách phổ quát. Ví dụ, người lãnh đạo xuất sắc được mong đợi 
phải là người có tính khích lệ, tạo động lực và hợp tác (Den Hartog et al., 1999). Lãnh 
đạo hiệu quả cũng phụ thuộc vào bối cảnh văn hóa vì các đặc điểm khác nhau của 
người lãnh đạo chỉ có hiệu quả trong phạm vi của các phong cách quản lý đa dạng ở 
các xã hội khác nhau. Lãnh đạo hiệu quả được dựa trên các đặc điểm nhân cách phổ 
quát cũng như đặc thù. 

 Một thuộc tính văn hóa khác có tác động đến sự thực hành quyền lực là khoảng 
cách quyền lực của xã hội. Các xã hội có khoảng cách quyền lực lớn nhỏ khác nhau 
đòi hỏi các phong cách lãnh đạo khác nhau. Trong một nghiên cứu được thực hiện 
với những người giám sát ở Mỹ và Bulgaria, người ta phát hiện ra rằng việc người 

giám sát sử dụng quyền lực tham chiếu dựa trên sự hấp dẫn liên cá nhân và đồng 
nhất cá nhân có tương quan thuận với hiệu quả làm việc của cấp dưới ở Mỹ - một xã 
hội có khoảng cách quyền lực nhỏ. Đối với Bulgaria, quốc gia có khoảng cách quyền 
lực lớn, việc người giám sát sử dụng quyền lực hợp pháp lại có tương quan thuận 
với hiệu quả làm việc của cấp dưới (Rahim, Antonioni, Krumov & Illieva, 2000).

Những người tri giác rằng họ có quyền lực (cũng có nghĩa là sức mạnh) cá 
nhân và xã hội thấp trong cuộc sống thường dễ bi quan về cuộc sống của chính họ, 
vị thế của đất nước họ và tương lai của thế giới (Larsen 1972). Ý thức về quyền lực 
có thể đóng vai trò như một dự báo tự thành (tự thực hiện) và bị cái tôi hiệu quả làm 
cho lẫn lộn. Con người sẽ hành động thích hợp với những kỳ vọng về bản thân và hy 
vọng về tương lai. Ý thức về quyền lực/sức mạnh cá nhân có thể khuyến khích đổi 
mới trong cuộc sống tổ chức, cảm giác bất lực tràn ngập trong một nền văn hóa có 
thể ngăn cản tiến trình hiện đại hóa và phát triển xã hội. Vì vậy, quyền lực vừa là một 
biến số tạo sự ổn định trong nghiên cứu văn hóa, vừa là một yếu tố động vì quan hệ 
quyền lực sẽ thay đổi cùng với sự phát triển văn hóa. 

Phân chia quyền lực là một vấn đề được quan tâm trong tâm lý học tổ chức. Một 
nghiên cứu xuyên văn hóa (IDE, 1981) đã xem xét mối quan hệ của lập pháp đối với 
cấu trúc tổ chức và sự tham gia của người lao động ở 11 quốc gia châu Âu. Mặc dù 
có các chính phủ dân chủ về mặt hình thức và hệ thống lập pháp tán thành sự tham 
gia của người lao động, nhưng kết quả nghiên cứu cho thấy, những người lao động 
bình thường có tác động rất ít đến những gì xảy ra ở nơi làm việc. Theo nghĩa này, về 
mặt cơ bản, có thể cho rằng đặc điểm của hầu hết tổ chức công nghiệp ở phương Tây 
là không dân chủ. Không tham gia hay can dự vào việc ra quyết định dẫn đến nhiều 
hệ quả tiêu cực cho tổ chức bao gồm cả nhận thức của nhân viên cho rằng  họ không 
đóng góp gì cho kết quả của tổ chức. Đến lượt mình, nhận thức này lại tác động 
đến động lực làm việc của họ. Các kết luận của nghiên cứu này đề xuất rằng sự trao 
quyền/sức mạnh thực sự cho cá nhân không được xác định bởi cấu trúc lập pháp của 
xã hội, mà bởi một yếu tố rộng lớn hơn, đó là sự chấp nhận về mặt văn hóa rộng lớn 
hơn đối với thuộc tính cá nhân – nơi quyền lực hay sức mạnh được cất giữ. 

Quyền lực bị tác động bởi những khác biệt văn hóa giữa xã hội theo xu hướng 
cá nhân và xã hội theo xu hướng cộng đồng. Ở các quốc gia theo xu hướng cá nhân 
như Mỹ, quyền lực cưỡng bức được sử dụng nhiều hơn, còn ở các quốc gia theo xu 
hướng cộng đồng, quyền lực chuyên gia được nhấn mạnh hơn (Rahim & Magner, 
1996). Dường như có sự mâu thuẫn khi các nước coi trọng cá tính, cá nhân lại sử 
dụng các biện pháp cưỡng bức nhiều hơn. Điều này thể hiện sự thiếu nhất quán giữa 
giá trị và hành động. Một kết luận đưa ra là luật pháp có thể thay đổi, nhưng quyền 
lực hay sức mạnh thì ít thay đổi hơn vì nó bị cụ thể hóa bằng sự giàu có, của cải. 
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9. động cơ Làm ViỆc

Một đặc điểm chủ yếu của xã hội hiện đại là động cơ thành đạt. Việc coi trọng 
thành đạt không được coi là một nét, bản chất bên trong (McClelland, 1958) mà là kết 
quả của các chuẩn mực giáo dục từ cha mẹ và chuẩn mực xã hội. Một nghiên cứu trẻ 
em ở Mỹ đã phát hiện ra rằng chúng có tính cạnh tranh hơn và có động lực cá nhân 
hơn so với trẻ em Trung Quốc (Domino, 1992). Trong phân tích các câu chuyện của 
trẻ ở 22 quốc gia, McClelland (1987) phát hiện ra rằng động cơ thành đạt có tương 
quan mạnh với tăng trưởng kinh tế. Trong một nghiên cứu ở quy mô rất lớn, tới hơn 
12.000 người tham gia, Furnham, Kirkcaldy & Lynn (1994) cũng thấy một mối quan 
hệ mạnh mẽ giữa tăng trưởng kinh tế và động cơ thành đạt. 

 Các nghiên cứu vừa dẫn trên đây là các nghiên cứu tương quan, nên không thể 
lý giải các mối quan hệ nhân - quả từ các chuẩn mực xã hội tới động cơ thành đạt cá 
nhân. Liệu có phải động cơ thành đạt do lĩnh hội mà có đã tạo nên các nền kinh tế 
tốt hơn? Hay là chính các cơ hội do nền kinh tế tốt hơn tạo ra đã tiếp thêm hy vọng 
thực hiện mong muốn thành đạt? Có lẽ động cơ cá nhân có tương tác với văn hóa 
và các cơ hội kinh tế. Tình trạng tuyệt vọng do học được hay do huấn luyện mà có 
(learned helplessness) là kết quả của niềm tin cho rằng cả sự chuẩn bị lẫn làm việc 
chăm chỉ đều không giúp ta thành đạt (Ogbu, 1986). Trong một nghiên cứu về các 
giá trị liên quan đến làm việc, Segall, Dasen & Poortinga (1990) đã phát hiện ra rằng 
tinh thần kinh doanh thường có liên quan đến khoảng cách quyền lực lớn, chấp nhận 
tình trạng mơ hồ, điểm số cao về tính cá nhân, điểm số thấp về né tránh bất định và 
điểm số cao về nam tính (McGrawth et al, 1992). 

9.1. động cơ trong nền văn hóa độc lập và phụ thuộc lẫn nhau

Các nghiên cứu về động cơ làm việc nghiêng về phía phân chia giữa các nền 
văn hóa độc lập (theo xu hướng các nhân) và phụ thuộc lẫn nhau (theo xu hướng 
cộng đồng) như Hofstede và đồng sự đã bàn luận. Tính cá nhân nổi trội ở Tây Âu và 
Mỹ đã tạo ra động cơ liên quan đến các mục tiêu cá nhân. Động cơ thành công ở các 
xã hội theo xu hướng cộng đồng lại thường hướng tới lợi ích của gia đình, nhóm và 
xã hội nói chung (Parsons & Goff, 1978). 

Nhu cầu thành đạt được coi như một thuộc tính quan trọng của các xã hội theo 
xu hướng cá nhân. Năng lực và cái tôi hiệu quả là các khái niệm kiến tạo mang tính 
chất phổ quát (Bandura, 2002), nhưng các yếu tố mới lạ khởi xướng những động cơ 
đó lại mang tính đặc thù văn hóa. Các phản hồi cá nhân có ý nghĩa quan trọng đối 
với cái tôi hiệu quả trong các nền văn hóa theo xu hướng cá nhân. Ngược lại, trong 

các nền văn hóa theo xu hướng cộng đồng, yếu tố chủ yếu thúc đẩy cái tôi lại là phản 
hồi của nhóm. Theo hướng tương tự, sự kiểm soát cá nhân đối với các khía cạnh nổi 
trội trong cuộc sống là điều thiết yếu trong xã hội theo xu hướng cá nhân, trong khi 
đó sự kiểm soát tập thể lại nổi trội trong các nền văn hóa theo xu hướng cộng đồng 
hơn. Vấn đề chủ yếu là tìm hiểu ý nghĩa của các khái niệm trên đây trong các nền 
văn hóa khác nhau vì ngôn ngữ khác nhau cũng làm trung hòa hiểu biết của chúng 
ta. Ví dụ, những điều được coi là thành đạt trong các xã hội định hướng cá nhân là 
khuếch đại cái tôi trong các khía cạnh nổi trội. Trong khi đó thành đạt trong các xã 
hội định hướng cộng đồng lại là những đóng góp đáng kể cho nhóm hay xã hội. Như 
vậy, trong khi các động cơ bên trong để hướng tới năng lực và tự chủ dường như tồn 
tại ở mọi nền văn hóa thì những gì tạo nên các yếu tố thúc đẩy này lại khác nhau và 
mang tính đặc thù văn hóa (Ryan & Deci, 2000).

Một số người được thúc đẩy bởi cơ hội nhận phần thưởng, trong khi một số 
khác lại bởi mong muốn né tránh điều bất hạnh. Ví dụ, được thăng tiến là động cơ 
đối với các nhân viên có cái tôi độc lập, trong khi phòng tránh các kết quả tiêu cực 
là động cơ đối với các nhân viên có ý niệm về cái tôi phụ thuộc lẫn nhau (Heine, 
Kitayama, Lehman, Takata, & Ide, 2001; Lockwood, Marshall & Sadler, 2005).

Ở Trung Quốc, thành tựu tập thể được coi là có tầm quan trọng lớn hơn và 
các thành viên trong xã hội thường ý thức nhiều hơn về phản ứng của những người 
khác đối với công việc và thành tựu của họ. Đạo lý ở châu Á xem định hướng tương 
lai (nhìn dài hạn) và quan hệ hài hòa là các trụ cột cơ bản của thành công trong sự 
nghiệp kinh doanh (Cho & Kim, 1993). Tất nhiên, thời cuộc cũng đang thay đổi ở 
Trung Quốc, Việt Nam và nhiều nơi khác ở châu Á. Tác động chi phối của toàn cầu 
hóa có thể đang tạo ra sự thay đổi: từ động cơ hướng tới nhóm chuyển sang động 
cơ hướng tới cá nhân nhiều hơn. Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng giữa học sinh 
tiểu học ở Mỹ và Trung Quốc không có sự khác biệt nào trong định hướng thành đạt 
(Xiang, Lee & Solomon, 1997). Các tác giả lý giải kết quả này như một hệ quả của hệ 
thống giáo dục rất cạnh tranh ở Trung Quốc – một hệ thống tạo ra sự tập trung vào 
cá nhân nhiều hơn. 

Trong một nghiên cứu so sánh sinh viên New Zealand với một mẫu chọn từ 
Trung Quốc cho thấy sinh viên Trung Quốc có động cơ thành đạt về mặt giáo dục 
mạnh mẽ hơn. Vai trò của gia đình cũng được thể hiện vì sự thành đạt có liên quan 
đến kỳ vọng của cha mẹ và sự sợ hãi phản ứng của cha mẹ nếu thất bại (Chi-Ying 
Chung, Walkey, & Bemek, 1997). Như vậy điều quan trọng là cần phải nhớ rằng động 
cơ thành đạt có các ý nghĩa khác nhau phụ thuộc vào văn hóa và sự thành đạt không 
nhất thiết phải mang tính cá nhân xét về mặt bản chất. Theo quan điểm của người 
Đông Á, thành đạt chứa đựng các thành tố mang tính chất cộng đồng mạnh mẽ. 
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9.2. Khía cạnh văn hóa của mục tiêu và phần thưởng
Các giá trị liên quan đến làm việc cũng tác động tới việc đặt mục tiêu cũng như 

phần thưởng được ưa chuộng giúp thúc đẩy hoạt động trong các nền văn hóa khác 
nhau. Người ta phát hiện ra rằng khoảng cách quyền lực tác động tới sự ưa thích 
việc đặt mục tiêu theo kiểu phân công so với đặt mục tiêu theo kiểu có sự tham gia  
(Sue-Chan & Ong, 2002). Các khách thể nghiên cứu trong các nền văn hóa có khoảng 
cách quyền lực lớn thích các mục tiêu được phân công hơn. Các mục tiêu này tạo 
ra sự cam kết và kết quả hoạt động cao hơn. Nhìn chung, những người sống trong 
các nền văn hóa cộng đồng và có khoảng cách quyền lực lớn cũng ưa thích những 
mục tiêu vừa phải và có thể đạt được hơn so với những mục tiêu có vẻ ít khả thi hơn 
(Kurman, 2001). Các khác biệt này có ý nghĩa quan trọng về mặt thực tiễn đối với các 
thương thuyết và hợp tác xuyên văn hóa. 

Liên quan đến sự ưa thích về phần thưởng của tổ chức cũng có những khác 
biệt văn hóa. Ví dụ, trong khi sinh viên ở Trung Quốc và Chile ưa thích tăng lương 
và tiền thưởng thì sinh viên Mỹ lại thích các thách thức lý thú và cơ hội thăng tiến. 
Trong các nền kinh tế đang phát triển, phần thưởng vật chất được nổi trội hơn cùng 
với nhu cầu lớn hơn và cần phải mất một thời gian trước khi các kết quả về mặt kinh 
tế (vật chất) được thay đổi hoặc thay thế bằng động cơ vươn tới sự thừa nhận cá 
nhân (King & Bu, 2005). Nhất quán với các khác biệt giữa những nền văn hóa theo 
xu hướng cộng đồng và cá nhân, các công ty ở Nhật Bản sử dụng thâm niên như một 
tiêu chí để trả phần thưởng về lương và sự tôn trọng, trong khi các công ty Mỹ lại 
sử dụng hệ thống lương dựa trên kết quả và tác động (Brown & Reich, 1997). Dù có 
những khác biệt như vậy nhưng trong tất cả các xã hội, ý nghĩa của công việc/làm 
việc đều vượt quá giới hạn của những phần thưởng bằng tiền bạc. 

9.3. Ý nghĩa của công việc

Những gì được coi là công việc có ý nghĩa cũng khác nhau trong các nền văn 
hóa nhưng tìm kiếm được một công việc như vậy là điều rất quan trọng. Người ta đã 
chứng minh rằng một công việc hay việc làm có ý nghĩa sẽ vừa nâng cao được động 
cơ làm việc, vừa nâng cao được hiệu quả làm việc (Roberson, 1990). Đến lượt mình, 
ý nghĩa của công việc được bắt rễ từ hai thành tố chủ yếu là lĩnh hội và mục đích  
(King, Hicks, Krull, & Del Gaiso, 2006; Steger, 2009). Khái niệm lĩnh hội phản ánh 
các năng lực và hứng thú phù hợp với yêu cầu và hệ thống phần thưởng của tổ chức 
(Dawis & Lofquist, 1984). Ý thức về bản sắc của người làm việc và vai trò của anh ta 
trong tổ chức cũng góp phần tạo nên công việc có ý nghĩa. Sự lĩnh hội về tình huống 
công việc phụ thuộc vào các yếu tố quan hệ, mức độ công việc phù hợp với bản sắc 
cá nhân, vai trò thực hiện trong tổ chức, vị thế và giá trị của công việc. 

Ngược lại, nói tới mục đích là nói tới mục tiêu chung hoặc sứ mệnh tổ chức. 
Mức độ mà công việc hài hòa với nhiều hoạt động thứ yếu cần thiết khác để đạt tới 
mục tiêu tổng thể sẽ xác định mục đích. Người lao động có thể vướng bận vào các 
hoạt động thứ yếu và mất đi tầm nhìn của mục tiêu, cho nên tinh thần của họ phụ 
thuộc vào sự chấp nhận một mục đích chung đối với cả tổ chức và cá nhân (Steger 
& Dik, 2010).

 Công việc có ý nghĩa mang lại các lợi ích cho tổ chức và cá nhân. Mục đích 
và ý nghĩa tìm được qua công việc tạo ra sự hài lòng và hạnh phúc và làm cho con 
người ít gặp phải các vấn đề tâm lý hơn (Steger, Kashdan, Sullivan, Lorentz, 2008; 
Steger, Frazier, Oishi, & Kaler, 2006; Steger, Kawabata, Shimai, & Otake, 2008).  Làm 
việc là nguồn quan trọng tạo ra ý nghĩa và đối với nhiều người, đó là nguồn chủ yếu 
(Baum & Stewart, 1990). Một số người cảm thấy có một thiên hướng (chọn nghề) nào 
đó và công việc của họ phản ánh ý nghĩa sâu sắc hơn về sự đồng nhất cá nhân. Thiên 
hướng như vậy có liên quan đến sự tự tin trong quản lý và hoạt động chức năng của 
nhóm nói chung (Wrzesniewski, 2003). Người lao động trở thành một người tham 
gia có giá trị trong tổ chức bởi vì thiên hướng cũng liên quan đến cái tôi hiệu quả 
trong nghề nghiệp và động cơ bên trong (Duffy & Sedlacek, 2007). Những yếu tố này 
mang tính chất thiết yếu đối với các đặc điểm của công việc như sự hài lòng với công 
việc và ý nghĩa cuộc sống nói chung. 

Văn hóa - ở một mức độ nào đó – xác định ý nghĩa của công việc. Trong các 
nền văn hóa phụ thuộc lẫn nhau, những đồng nghiệp khác làm cùng tổ chức trở 
thành một phần của cái tôi. Mối quan hệ giữa những người trong các tổ chức theo xu 
hướng cộng đồng rất khác về mặt chất lượng và được dựa trên các mối quan hệ liên 
cá nhân mạnh mẽ hơn. Trong các nền văn hóa theo xu hướng cá nhân, người ta tìm ý 
nghĩa không chỉ trong công việc mà còn ở ngoài nơi làm việc. Tương tự, khi thương 
thuyết hay liên hệ với các đối tác kinh doanh từ các nền văn hóa theo xu hướng cá 
nhân, cần phải lưu ý phân biệt rõ hơn giữa công việc và các hoạt động cá nhân. Ở 
Nhật Bản, có thể chờ đợi các đồng nghiệp hòa nhập và cùng uống sau giờ làm, trong 
khi các đồng nghiệp ở các nước theo xu hướng cá nhân có thể coi yêu cầu này như 
một sự áp đặt. Bản chất của công việc cũng có thể được nhận thức khác nhau. Với 
nhiều người ở các nước phương Tây, làm việc chỉ đơn giản là một cách thức hỗ trợ 
gia đình, tích cóp tiền bạc như một hình thức (thể hiện) uy thế hoặc bảo đảm an toàn. 
Còn trong các nước theo xu hướng cộng đồng, làm việc có thể bao gồm cảm giác bổn 
phận đối với tổ chức hoặc xã hội. Vì vậy người lao động trọng theo xu hướng cộng 
đồng có thể cảm thấy có mối ràng buộc chặt chẽ hơn với tổ chức của mình và ít cho 
phép sự luân chuyển hay thay thế nhân viên hơn. 
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10. Vai trò của qUản LÝ

Quản lý hay quản trị tổ chức là một chủ đề phức tạp. Tuy nhiên chủ yếu các 
nghiên cứu đã tập trung vào hai nhiệm vụ chính: lãnh đạo và ra quyết định. Một 
người lãnh đạo có các chức năng kép: trước hết là làm rõ và đặt ra các mục tiêu, 
thứ hai là nâng cao bầu không khí tổ chức cho nhân viên. Một người lãnh đạo tốt là 
người truyền cảm hứng cho người khác để làm theo mình. Năng lực đạt tới các mục 
tiêu của người lãnh đạo được xác định bởi các mối quan hệ. Những người lãnh đạo 
hiệu quả thường hình thành các mối quan hệ bằng cách truyền tải tầm quan trọng 
của công việc đối với tổ chức và các thành viên của tổ chức (Goffee & Jones, 2006).

10.1. Phong cách lãnh đạo trong bối cảnh xuyên văn hóa

Như đã đề cập ở trên, các tài liệu về tổ chức ở Mỹ đã xác định hai phong cách 
lãnh đạo – bắt nguồn từ các nghiên cứu ở bang Ohio – được đặt tên là phong cách 
quan tâm và phong cách xây dựng cấu trúc. Nói đến các phong cách này này là nói đến 
các vai trò chủ yếu của người lãnh đạo trong việc (i) hỗ trợ về mặt cảm xúc cho nhân 
viên và (ii) tập trung vào các nhiệm vụ của tổ chức. Mặc dù các phong cách này – 
theo các nghiên cứu trước đây – được thực hiện bởi những người khác nhau, nhưng 
có lẽ cả hai vai trò này đều rất cần thiết cho một người lãnh đạo thành công trong các 
tổ chức hiện đại. Một người lãnh đạo tích hợp sẽ hỗ trợ và thể hiện mối quan tâm tới 
nhân viên cấp dưới trong khi vẫn xây dựng các vai trò và nhiệm vụ cần thiết (Wexley 
& Yukl, 1984). Các phong cách này cũng đã được xác định trong các nền văn hoá 
khác bao gồm cả Nhật Bản (Misumi, 1985) và Ấn Độ (Sinha, 1984). 

Sinha – trong nghiên cứu của mình – đã bàn luận một phong cách lãnh đạo 
mang tính chất tích hợp và đưa ra một quan niệm manh tính chất phân biệt hơn mà 
ông gọi là “người lãnh đạo có nhiệm vụ nuôi dưỡng” (cũng có nghĩa khuyến khích, 
ủng hộ). Người lãnh đạo này chủ động, tích cực tạo nên định hướng mục tiêu kết 
hợp với năng suất cao. Đồng thời người lãnh đạo cũng thể hiện sự quan tâm, chăm 
sóc đối với cấp dưới và muốn thúc đẩy sự phát triển cá nhân của họ. Một đặc điểm 
chủ yếu của người lãnh đạo tốt là có thể linh hoạt và chuyển từ một khía cạnh này 
sang khía cạnh khác khi tình huống đòi hỏi. Người lãnh đạo có thể sử dụng vai trò 
quản lý mang tính chất chi phối, hướng dẫn trong trường hợp này nhưng nếu cần 
thì cũng có thể khuyến khích sự tham gia nhiều hơn của mọi người trong tình huống 
khác. Cấp dưới rất tôn trọng người lãnh đạo mang phong cách tích hợp như vậy vì 
nó phản ánh uy quyền mà không cần phải là người độc đoán. Sinha đã phát hiện các 
bằng chứng ủng hội cho người lãnh đạo mang phong cách nuôi dưỡng. Tuy nhiên, 
Khandwalla (1988) lại đưa ra các kết quả tích cực hơn cho người lãnh đạo theo phong 
cách có sự tham gia. 

Một nghiên cứu chủ yếu về lãnh đạo được thực hiện bởi House, Hanges, 
Javidan, Dorfman, & Gupla (2004) có tên gọi là Dự án toàn cầu về hiệu quả của hành 
vi (Global Behavior Effectiveness Project). Nghiên cứu có phạm vi rộng lớn này xem 
xét mối quan hệ giữa nguyên mẫu lãnh đạo và văn hóa tổ chức, xã hội ở 62 quốc gia. 
Có hai phong cách lãnh đạo mang tính phổ quát: lãnh đạo có sức lôi cuốn và lãnh đạo 
nhóm. Các nền văn hóa được cho là có khoảng cách quyền lực lớn thường thể hiện 
sự lãnh đạo mang tính chất tự phòng vệ và có tương quan nghịch với lãnh đạo mang 
tích chất lôi cuốn và lãnh đạo có sự tham gia. Nghiên cứu trên đây đã khám phá ra 
các biến thể quan trọng của những phong cách lãnh đạo giữa các nền văn hóa, trong 
cùng một nền văn hóa cũng như sự khác biệt trong phong cách giữa quản lý ở cấp cao 
hơn và thấp hơn (Den Hartog, House, Hanges, Ruiz-Quintanilla, & Dorfman, 1999).

Một khía cạnh quan trọng của lãnh đạo xuyên văn hóa là sự tách biệt giữa cuộc 
sống cá nhân và cuộc sống làm việc nhân viên tại công ty/tổ chức.  Ở Tây Âu và Mỹ, 
sự tách biệt này là rất rõ, nhưng trong các nền văn hóa khác, ranh giới giữa làm việc 
và cuộc sống cá nhân lại linh hoạt, mềm dẻo hơn nên người lãnh đạo có thể đưa ra 
các yêu cầu xen vào thời gian trước và sau công việc của nhân viên. Các nhà quản lý 
ở Nhật Bản và nhiều nước châu Á khác thường thể hiện mối quan tâm đến cuộc sống 
riêng của cấp dưới, nhưng trong các nền văn hóa phương Tây, điều đó có thể được 
xem là nằm ngoài yêu cầu về mặt năng lực của một người quản lý. 

Các nền văn hóa theo xu hướng cộng đồng cũng đòi hỏi người lãnh đạo phải 
chỉ đạo rõ ràng việc sử dụng các hướng dẫn và dẫn dắt thường xuyên. Nhu cầu cần 
phải làm mọi thứ rõ ràng này có liên quan đến né tránh bất định (Smith, Peterson, & 
Misumi, 1994).

10.2. các giá trị văn hóa và lãnh đạo

Các nghiên cứu đã phát hiện ra những khác biệt xuyên văn hóa quan trọng 
trong phong cách lãnh đạo. Một nghiên cứu (Howell, Dorfman, Hibino, Lee, & Tale 
(1995) xem xét khác biệt văn hóa giữa Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Mexico. 
Vai trò của các giá trị văn hóa đã được khẳng định trong nghiên cứu của Gerstner và 
Day (1994). Họ phát hiện ra rằng những đặc điểm của người lãnh đạo kinh doanh 
ở 8 quốc gia có tương quan với giá trị văn hóa về tính cá nhân, khoảng cách quyền 
lực và né tránh bất định mà Hoftede đã khái quát. Một số nghiên cứu chứng minh 
những tương đồng trong phong cách quản lý từ các nền văn hóa khác nhau (ví dụ, 
xem Bond & Smith, 1996). Rõ ràng có một số khía cạnh phổ quát mà lãnh đạo ở tất cả 
các xã hội cần phải có, nhưng cũng có một số đặc điểm mang tính chất đặc thù văn 
hóa. Ví dụ, Misumi (1985) cho rằng người lãnh đạo trong mọi xã hội đều cần phải 
chú ý đến việc duy trì tổ chức cũng như hiệu quả thực hiện  nhiệm vụ liên quan đến 
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những mục tiêu quản lý. Tuy nhiên, đạt được các mục tiêu này như thế nào lại có thể 
mang tính chất đặc thù văn hóa. Lập luận này gợi ý rằng chúng ta cần xem xét hiệu 
ứng tác động của văn hóa ở hơn một cấp độ, liên quan đến cả các khía cạnh phổ quát 
lẫn những hành vi mang tính chất phương tiện và có đặc thù văn hóa. 

Sự ảnh hưởng của các giá trị văn hóa cũng đã được chứng minh trong những 
nghiên cứu về lãnh đạo (Smith, Peterson & Schwartz, 2002). Đặc biệt, tính cộng đồng 
cao, khoảng cách quyền lực và bảo thủ cao có tương quan thuận với sự phụ thuộc vào 
những chỉ dẫn từ theo chiều dọc, nhấn mạnh việc sử dụng các quy định và chỉ đạo 
chính thức từ cấp trên. Các giá trị văn hóa cũng quyết định những xem xét về mặt chiến 
lược. Trong một nghiên cứu các thành viên ban quản trị (công ty/tổ chức) ở 20 quốc gia, 
Geletkanycz (1997) đã phát hiện ra rằng tính cá nhân, khoảng cách quyền lực nhỏ, định 
hướng ngắn hạn có liên quan đến việc ưa thích gắn bó với hiện trạng. Trong các nền 
văn hóa theo xu hướng cá nhân, lãnh đạo có sức lôi cuốn phụ thuộc vào việc liệu anh ta 
có phù hợp với những đặc điểm được coi là tốt và hiệu quả hay không. Ngược lại, trong 
các xã hội định hướng cộng đồng, sự đánh giá đó lại ít mang tính cá nhân và hiệu quả 
lãnh đạo được đánh giá từ kết quả thực hiện trong tổ chức (Ensari & Murphy, 2003).

Việc người lãnh đạo sử dụng quyền lực ra sao cũng được quyết định - ở một 
mức độ nhất định – bởi các giá trị văn hóa (Rahim & Magner, 1996). Các quốc gia 
theo xu hướng cá nhân như Mỹ (trái lại với những quảng cáo về dân chủ của họ) 
thường sử dụng quyền lực cưỡng bức nhiều hơn trong quản lý, trong khi các quốc 
gia theo xu hướng cộng đồng lại tôn trọng hơn quyền lực của các chuyên gia. Trong 
các nước theo xu hướng cá nhân, dân chủ được giới hạn trong việc bầu cử và pháp 
luật, nhưng lại ít ảnh hưởng đến nơi làm việc trừ khi được xác định trong thỏa ước 
với công đoàn. Lãnh đạo theo phong cách tham gia ít có ý nghĩa trong các nền dân 
chủ nghị viện tự do với các tác động tiêu cực đối với tự do của công nhân. Các cuộc 
suy thoái lặp đi lặp lại của các nền kinh tế phương Tây và sự chuyển dịch việc làm 
ra nước ngoài đã phá hủy chút quyền lực mà người lao động đã có trong quá khứ. 
Trong hơn 30 năm qua, số lượng thành viên công đoàn ở Mỹ đã giảm đi 2/3 và theo 
nhà quan sát độc lập Freedom House thì thậm chí Mỹ còn không có tên trong danh 
sách 41 quốc gia trong đó người lao động đáp ứng đủ tiêu chuẩn để được gọi là tự 
do (trong quan hệ lao động) (Luce, 2010).

Người ta thấy rằng các xã hội theo xu hướng cộng đồng thường làm tăng hiệu 
quả của lãnh đạo theo phong cách biến đổi. Kết quả là tỷ lệ luân chuyển/thay thế 
công nhân thấp hơn và mức độ hài lòng với công việc cao hơn (Walumbwa & Lawler, 
2003; Spreitzer, Perttula & Xin, 2005). Ngược lại, các thực hành lãnh đạo có sự tham 
gia trong các quốc gia có khoảng cách quyền lực nhỏ lại dẫn đến kết quả tốt hơn. 
Trong các xã hội thể hiện tính cộng đồng, có khoảng cách quyền lực lớn, lãnh đạo 

kiểu gia trưởng có tác động tích cực đối với thái độ liên quan đến công việc. Trong 
lãnh đạo kiểu gia trưởng, người lãnh đạo chỉ bảo công việc và nghề nghiệp của cấp 
dưới theo cách thức giống như người cha. Đáp lại, họ có được lòng trung thành và 
sự tôn trọng từ cấp dưới. Tác động của lãnh đạo và cách sử dụng tốt nhất phong cách 
lãnh đạo cần phải được đánh giá trong bối cảnh văn hóa. 

Tóm lại, việc giảm xung đột tiềm tàng bằng cách chọn phong cách lãnh đạo 
phù hợp, sử dụng hợp tác trong giải quyết xung đột tổ chức, đề ra các mục tiêu mang 
tính chất hợp tác, bằng sự phù hợp giữa người lãnh đạo và cấp dưới về mặt sắc tộc sẽ 
tạo ra các kết quả tích cực hơn trong những bối cảnh xuyên văn hóa (Chen, Goddard 
& Casper, 2004). Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu đã bắt đầu xem bầu 
không khí (trong tổ chức) như một yếu tố trung gian của phong cách lãnh đạo (Van 
de Vliert, 2006). Trong nghiên cứu đánh giá 61 nền văn hóa này, Van de Vliert phát 
hiện ra rằng lãnh đạo theo kiểu độc đoán ít có hiệu quả hơn trong các quốc gia giàu 
có, nhưng lại có hiệu quả hơn trong các nước nghèo – nơi bầu không khí đặt ra nhiều 
thách thức khác nhau. 

10.3. toàn cầu hóa và lãnh đạo trong các môi trường văn hóa khác nhau

Toàn cầu hóa đã tạo ra một thế hệ các nhà quản lý sống bên ngoài nước mình, 
làm quản lý ở nước ngoài. Những người làm quản trị đến Mỹ từ Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Hồng Kông và tham gia vào quản lý các công ty con đặt tại đây. Các công dân 
Mỹ cũng chuyển đến các nước khác sự nghiệp quản lý của họ. Tương tự, các nhà 
quản lý từ các nước khác cũng đến Việt Nam và người Việt Nam sang làm quản lý 
ở các nước khác trong khu vực hay châu Phi xa xôi. Mặc dù, việc sống trong các nền 
văn hóa nước ngoài không thay đổi nhân cách hay các giá trị cơ bản của con người, 
nhưng một số thích nghi đối với nền văn hóa địa phương sẽ tạo ra kết quả tốt hơn 
cho các công ty con của các hãng nước ngoài đặt tại Mỹ (Thomas & Toyne, 1995).

Theo một phân tích tổng hợp của Bhaskar-Shrinivas, Harrison, Luk, & Shaffer, 
(2005) sự thích nghi với các nền văn hóa nước ngoài phụ thuộc vào ba thành tố cơ 
bản. Đó là sự điều chỉnh về mặt văn hóa, điều chỉnh tình huống làm việc và điều 
chỉnh tương tác với đồng nghiệp và dân cư địa phương. Quá trình điều chỉnh tốt 
thường là kết quả của sự sẵn sàng học hỏi những khía cạnh quan trọng của các giá 
trị văn hóa cũng như cái tôi hiệu quả (Palthe, 2004). Các yếu tố tổ chức cũng đóng vai 
trò quan trọng đặc biệt là sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và từ ban quản lý cấp cao hơn. 
Hoàn cảnh gia đình cũng tác động đến kết quả điều chỉnh, đặc biệt là sự hỗ trợ của 
bạn đời trước các yêu cầu về công việc của cá nhân người quản lý. Các yếu tố được 
phát hiện là quan trọng đối với quá trình điều chỉnh bao gồm sự thiếu rõ ràng về vai 
trò và xung đột về vai trò ở mức độ thấp (Takeuchi, Teslak, & Yun, 2002).
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Các đặc điểm cá nhân có tầm quan trọng rất lớn. Ví du, Huang, Chi, & Lawler, 
(2005) lưu ý vai trò của sự cởi mở, sẵn sàng tiếp nhận các trải nghiệm mới. Các cá 
nhân khác nhau về mức độ sẵn sàng thoát khỏi lề thói hàng ngày của vùng an toàn. 
Huang và đồng sự cũng đề cập tầm quan trọng của các nét nhân cách như hướng 
ngoại và tính hòa đồng trong việc hỗ trợ quá trình thích nghi. Về mặt dài lâu, sức 
khỏe tinh thần của những người làm việc bên ngoài quốc gia mình là một yếu tố 
quyết định đối với quá trình điều chỉnh thành công. Wang & Kanungo (2004) phát 
hiện ra rằng, sức khỏe tinh thần phụ thuộc vào mạng lưới xã hội của người sống và 
làm việc ở nước ngoài bao gồm cả quy mô cũng như sự đa dạng văn hóa của mạng 
lưới đó. Một cách tiếp cận trong đó những người quản lý ở nước ngoài tìm cách giải 
quyết các vấn đề phù hợp là tìm đến cấp trên (Stahl & Caligiuri, 2005). Tầm quan 
trọng của công việc, sự tự chủ và thẩm quyền của người quản lý cũng giúp làm tăng 
mức độ hài lòng với công việc ở nước ngoài. Sự tương đồng với công việc đã từng 
làm trước kia cũng là một yếu tố thuận lợi (Gregersen & Black, 1996).

10.4 ra quyết định trong bối cảnh đa văn hóa

Nhiều quyết định quan trọng được đưa ra trong bối cảnh tổ chức gây tác động 
đến kết quả sản xuất và cùng với nó là các phần thưởng đối với nhân viên. Như 
đã đề cập, trừ các nước Bắc Âu, những người nhân viên bình thường ở các nước 
phương Tây khác ít có ảnh hưởng đến việc ra quyết định về mặt tổ chức. Tuy nhiên, 
ở Nhật Bản, quá trình xây dựng sự đồng thuận lại liên quan đến tất cả các cấp độ 
của tổ chức. Ngay cả những nhân viên ở cấp thấp hơn cũng tác động đến kết quả 
quyết định dù họ không có quyền lực phủ quyết. Hầu hết các tổ chức công nghiệp 
không phải là các tổ chức dân chủ, mà có lẽ tốt nhất nên gọi là các tập đoàn do một 
số người nắm hết quyền hành (oligarchy) (Ferrante, 1992). Đó là các quyết định của 
một thiểu số nhỏ ở trên đỉnh của cơ cấu tổ chức. Họ đưa ra phương hướng chiến 
lược, còn cấp quản lý thấp hơn sẽ có ít nhiều ý kiến liên quan đến việc thực hiện các 
quyết định đó. Những người công nhân sản xuất thì có rất ít hoặc không có quyền 
lực gì về các quyết định này. Đến đây đặt ra một câu đố lịch sử là làm sao các xã hội 
theo xu hướng cá nhân vốn coi con người là các thực thể độc lập, tự trị lại có thể tiến 
triển thành những cấu trúc kinh tế theo mô hình từ trên xuống như vậy được? Năng 
lực áp đặt các quyết định quản lý sẽ rất cao trong các nước được mô tả là dân chủ. 
Quá trình áp đặt này hiện lại được tăng lên bởi cuộc khủng hoảng toàn cầu và nạn 
thất nghiệp đang phổ biến ở khắp nơi. 

Nhật Bản đã và đang là đối tượng của nhiều nghiên cứu về việc ra quyết định, 
không phải chỉ bởi vì những thành công ban đầu của nhiều tập đoàn Nhật Bản 
(Wright, 1985). Ý tưởng quản trị chủ yếu ở Nhật Bản là phải đạt được sự đồng thuận 

hơn là khuyến khích một tranh cãi giữa các ý kiến trái chiều của các nhóm thiểu, tạo  
ra xung đột.Các kế hoạch tổ chức ở Nhật Bản thường được dự thảo ở cấp thấp hơn 
trong tổ chức, lúc đó những người tham gia được khuyến khích bổ sung ý tưởng 
và mối quan tâm của mình khi bản kế hoạch được lan truyền. Vì nó được bàn luận 
nên bản kế hoạch chuyển dần lên các cấp quản lý trong khi tận dụng được ưu thế 
về kinh nghiệm và kiến thức của nhóm những người tham gia rộng rãi. Người ta 
tin rằng, thông qua quá trình này tổ chức có thể không chỉ đưa ra được các quyết 
định tốt hơn mà còn có nhiều nhân viên được tham gia, được thúc đẩy và cam kết/có 
trách nhiệm với việc thực hiện. Mặt yếu của quá trình lập kế hoạch kiểu này là tốn 
thời gian, nhưng một khi quyết định đã được đưa ra thì nó sẽ được thực hiện nhanh 
chóng (Misumi, 1984). Chịu ảnh hưởng bởi các ý tưởng quản trị như vậy nên các nhà 
quản lý Nhật Bản có những nhìn nhận dài hạn và cố gắng xây dựng các mối quan 
hệ, thường là thông qua việc kéo dài các cuộc thảo luận, vượt quá những gì được chờ 
đợi trong các xã hội phương Tây. Có lẽ quá trình đánh giá kéo dài này chính là một 
lý do tại sao con người trong các nền văn hóa cộng đồng ở Đông Á lại tự tin hơn về 
các quyết định của họ (Yates, Lee, & Shinotsuka, 1996). 

Các nền văn hóa khác cũng là trọng tâm của các nghiên cứu về việc ra quyết 
định (Berry, Poortinga, Segall, & Dasen, 1992). Một nghiên cứu về ra quyết định quản 
lý ở Tây Âu và Mỹ đã chỉ ra một phổ (continuum) chia sẻ quyền lực từ những quyết 
định đơn phương ở trên đỉnh cho đến các quyết định có sự tham gia ở cấp độ trung 
gian, thực hành quyền lực để đưa ra tất cả các quyết định ở cấp độ thấp hơn (Heller 
& Wilpert, 1981). Kết luận chủ yếu của nghiên cứu này là: sự khác biệt trong việc ra 
quyết định giữa các mẫu chọn quốc gia lại nhỏ hơn rất nhiều so với những quyết 
định được đưa ra do yêu cầu của các tình huống cụ thể. Ví dụ, sử dụng một khảo 
sát về việc ra quyết định, Mann, Radford, Burnett, Fiord, Bond, Leung, Nakamura, 
Vaughn, & Yang, (1998) đã phát hiện ra rằng sinh viên từ các nước theo xu hướng cá 
nhân thể hiện tự tin hơn về ra quyết định so với sinh viên từ các nước theo xu hướng 
cộng đồng – một kết quả ngược lại so với của Yates, Lee & Shinotsuka. Có thể tìm 
một lý giải từ tác động của sự khiêm tốn/khiêm nhường - vốn được hệ thống giáo 
dục nuôi dưỡng trong các xã hội theo xu hướng cộng đồng – chứ không phải là sự tự 
tin thực tế trong quá trình ra quyết định. 

Văn hóa tổ chức cũng là một yếu tố ảnh hưởng. Weatherly & Beach (1998) đã 
xem xét mối quan hệ giữa văn hóa tổ chức và ra quyết định. Họ phát hiện ra rằng 
các lựa chọn được xem xét nói chung đều là những lựa chọn nhất quán với văn hóa 
của tổ chức. Văn hóa tổ chức cũng tác động đến sự tán thành và ủng hộ của các 
nhân viên. Rõ ràng có nhiều cấp độ văn hóa cần xem xét để hiểu rõ việc ra quyết 
định tổ chức. 
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10.5 Sự thay đổi mạo hiểm và tư duy nhóm: các vấn đề khi ra quyết định

Một xu hướng quan trọng trong việc ra quyết định ở nhóm nội là sự thay đổi 
mạo hiểm (risky shift). Gọi tên như thế bởi vì các quyết định được đưa ra trong nhóm 
này có xu hướng mạo hiểm hơn so với quyết định khi các cá nhân hành động một 
mình. Có lẽ một nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi mạo hiểm là việc coi trọng hành 
động mạo hiểm trong văn hóa phương Tây (Brown, 1965). Tuy nhiên các nền văn 
hóa khác lại có thể đánh giá sự thận trọng. Gologor (1977) không phát hiện được 
xu hướng của sự thay đổi mạo hiểm ở Liberia. Ông phát hiện thấy sự phân cực đối 
với sự thận trọng cũng như đối với sự mạo hiểm cũng nhiều như nhau. Việc tự tin 
trong các quyết định có liên quan đến sự thay đổi mạo hiểm vì những người đưa ra 
quyết định mong đợi rằng xác suất xảy ra kết quả tích cực sẽ cao hơn so với thực tế. 
Sự khác biệt văn hóa trong tư duy xác suất này đã được các tác giả Wright, Phillips 
& Wisudha (1983) báo cáo. Trong nghiên cứu của mình, họ so sánh các mẫu chọn 
phương Tây với mẫu chọn người Đông Á và phát hiện ra rằng người châu Á quá cả 
tin các khách thể phương Tây. Wright & Phillips (1980) đã mô tả kết quả này là do 
xu hướng người châu Á dựa vào nhận thức phi xác suất hơn là nhận thức xác suất. 
So sánh khách thể phương Tây với Trung Quốc, Weber & Hsee (2000) cũng phát hiện 
thấy các khách thể Trung Quốc sẵn sàng đưa ra các quyết định đầu tư mạo hiểm hơn. 
Các tác giả lý giải rằng kết quả đó là hệ quả của việc sở hữu một mạng lưới xã hội an 
toàn mà người Trung Quốc có thể trông cậy trong trường hợp gặp rủi ro, thảm họa. 
Nhìn chung, có ít bằng chứng nghiên cứu ủng hộ luận điểm của Brown và các kết 
quả cũng rất biến thiên, ít nhất quán.  

Tư duy nhóm (group think) là một mẫu hình ra quyết định có nhiều khiếm 
khuyết, được tạo ra bởi áp lực từ những người khác, bởi sự nhất trí rõ ràng trong ý 
kiến của nhóm và những ảo tưởng về việc mình không thể bị tổn thương, kiểm soát 
tư duy và định khuôn chung (Janis, 1983). Tư duy nhóm có tiềm năng tạo ra các 
quyết định tồi, không chỉ trong chính phủ, mà cả ở cấp độ tổ chức, công ty. Mặc dù 
một số người đã đưa ra ý tưởng giúp tránh được hậu quả xấu, nhưng cũng có một 
đề xuất là biến đổi các mẫu hình tư duy mang tính chất phá hủy này và thay chúng 
bằng các ý tưởng mang tính chất xây dựng của “tư duy đội/tổ” (“team think”) (Neck 
& Manz, 1994). Tư duy đội/tổ có thể chuyển, lật ngược mẫu hình tư duy tiêu cực 
bằng cách khuyến khích các quan điểm khác nhau, trái chiều (phân kỳ), bằng cách 
bảo đảm là sẽ có cuộc thảo luận cởi mở, tự do về các ý tưởng trong nhóm, bằng cách 
thừa nhận những đóng góp độc đáo của cá nhân các thành viên nhóm và bằng cách 
chào đón sự hoài nghi về các kết quả hay tác động của quyết định. 

11. cấU trÚc tổ cHức Và Làm ViỆc nHÓm

Tất cả các tổ chức - dù trong nền văn hóa nào đi chăng nữa – cũng đều tham 
gia vào việc xác định và cấu trúc nhiều nhiệm vụ khác nhau. Những tổ chức lớn hơn 
các công ty do các gia đình nhỏ quản lý thường có cấu trúc phức tạp liên quan đến 
phát triển, sản xuất và khuyến mại. Các đồ thị tổ chức cho phép ta thấy các mối quan 
hệ giữa những tiểu cấu trúc từ CEO cho đến những người quản lý ở hàng đầu. Một 
câu hỏi quan trọng mà chương này quan tâm là tác động của văn hóa đối với cấu 
trúc tổ chức. 

11.1 Văn hóa và cấu trúc tổ chức

Lammers & Hickson (1979) đánh giá các biến thể văn hóa và phát hiện ra bằng 
chứng của 3 dạng cấu trúc tổ chức. Họ gọi tên chúng là dạng Latin, dạng Anglo-
Saxon và dạng Thế giới Thứ ba. Các dạng này phản ánh các cấp độ thứ bậc khác 
nhau và mức độ tập trung hóa. Ví dụ, dạng Latin là một dạng quan liêu cổ điển, sử 
dụng một hệ thống cấu trúc tập trung hóa rất cao bao gồm nhiều cấp trung gian. Cấu 
trúc kiểu dạng Thế giới Thứ ba mang tính độc đoán, chủ yếu có ở Đông Âu, biểu 
hiện bằng việc ra quyết định ở cấp trung tâm, cao nhất, lãnh đạo kiểu gia trưởng và 
không có nhiều quy tắc chính thức. Theo Lammers & Hickson, dạng Thế giới Thứ ba 
cũng tồn tại trong các hãng/công ty nhỏ ở các nước Tây Âu, trong đó người sáng lập 
hay quản lý cũng chính là người chịu trách nhiệm điều khiển tổ chức. Dạng Anglo-
Saxon là một dạng phi tập trung và linh hoạt về mặt cấu trúc và so với dạng Latin thì 
có ít cấp độ thứ bậc hơn. Dạng cấu trúc tổ chức  này có năng lực điều chỉnh cho phù 
hợp với những thay đổi nhanh chóng thường – một đặc điểm của phát triển thời hiện 
đại. Dạng Anglo-Saxon chủ yếu tồn tại ở Bắc và Tây Âu cũng như Bắc Mỹ. 

11.2 Văn hóa và làm việc nhóm

Giá trị của tính cộng đồng so với tính cá nhân cũng liên quan đến thái độ đối 
với làm việc nhóm. Ví dụ, ở nơi nào người lao động đánh giá khoảng cách quyền lực 
lớn thì họ thường kháng cự lại tự quản – vốn là một phần của các nỗ lực làm việc 
theo nhóm/ đội (Kirkman & Shapiro, 1997). Các khách thể nghiên cứu ở Mỹ cho biết 
họ không thích là một phần của các nhóm khi họ là các cá nhân có năng lực trong khi 
nhóm của họ kém năng lực hoặc làm việc tồi, trong khi các khách thể Trung Quốc lại 
ưa thích các nhóm trong điều kiện như vậy (Chen, Brockner, & Katz, 1998). Văn hóa 
tác động đến ý niệm về làm việc nhóm, sử dụng các phép ẩn dụ và sơ cấu nhận thức 
khác nhau. Các sơ cấu (còn dùng là các lược đồ) nhận thức cũng khác nhau trong các 
nền văn hóa khác nhau. Ví dụ, các khách thể nghiên cứu từ các xã hội theo xu hướng 
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cộng đồng như Mexico tin rằng hành vi cảm xúc - xã hội là hành vi cơ bản để thành 
công, trong khi những cá nhân trong nền văn hóa theo xu hướng cá nhân như Mỹ lại 
tin rằng định hướng công việc mới là yếu tố trung gian dẫn tới thành công của nhóm 
(Sanchez-Burks, Nisbett & Ybarra, 2000).

Trong các nghiên cứu gần đây hơn, người ta đã chú ý đánh giá tính hiệu quả của 
các nhóm/đội. Tính phức tạp của công việc có tác động đến cấu trúc của tổ chức. Cấu 
trúc kết hợp với sự chủ/tự trị tương đối vốn quan trọng hơn đối với tính cố kết của các 
nhóm làm việc ở Mỹ so với ở Đài Loan (Man & Lam, 2003). Ngược lại, điều dường như 
hiển nhiên đối với tinh thần làm việc cao trong nhóm như sự phong phú của công việc 
- trên thực tế - đã được phát hiện là lại gây tác động tiêu cực đối với sự hỗ trợ nhóm 
trong những tổ chức có khoảng cách quyền lực lớn (Drach-Zahavy, 2004). 

Văn hóa cũng tác động đến lòng tin – yếu tố quan trọng đối với làm việc nhóm 
vốn phải dựa trên các mối quan hệ khác nhau. Ví dụ lòng tin ở Nhật Bản có liên quan 
đến các mối rằng buộc gián tiếp với các thành viên khác của tổ chức. Trong khi đó, 
ở Mỹ, lòng tin lại được dựa trên một số lịch sử chung như cùng tốt nghiệp từ một 
trường đại học. Ưu thế của nhóm/đội trong nền văn hóa theo xu hướng cộng đồng 
là nó có mức độ hợp tác cao hơn nên thường tạo ra hiệu quả làm việc cao hơn (Eby 
& Dobbins, 1997). Chen và đồng sự - trong công trình vừa dẫn trên đây – đã chứng 
minh rằng bối cảnh tình huống khác nhau cũng tạo ra lòng tin trong các nền văn 
hóa khác nhau. Trong các xã hội theo xu hướng cộng đồng, lòng tin được xây dựng 
chủ yếu thông qua các yếu tố cảm xúc - xã hội bao gồm cả việc chia sẻ các mục tiêu 
chung và những hoạt động cải thiện bản sắc nhóm cũng như những xúc cảm tích 
cực. Trong các nền văn hóa theo xu hướng cá nhân, lòng tin được nâng cao thông 
qua các yếu tố mang tính chất phương tiện, thúc đẩy sự phụ thuộc lẫn nhau về mục 
tiêu và các hoạt động nâng cao bản sắc cá nhân. 

Vì toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ hơn, các tổ chức vận hành ở nhiều nước 
đã phát hiện ra rằng cần phải tổ chức các nhóm/ đội đa văn hóa. Các nhóm/đội đa 
văn hóa bao gồm những cá nhân có các giá trị và thái độ khác nhau dựa trên nền tảng 
quốc gia và văn hóa của họ. Để làm việc cùng nhau, họ phải đoàn kết xung quanh 
mục tiêu chung. Các thành viên chấp nhận rằng việc đạt được mục tiêu là điều quan 
trọng và hữu ích cho các cá nhân cũng như cho cả nhóm – với tư cách là một tổng 
thể. Tính hiệu quả của các nhóm/ đội đa văn hóa được xuất phát từ năng lực quản lý 
sự đồng thuận và sự đa dạng của họ (Argote & McGrath, 1993). 

Việc các thành viên nhóm từ các nền văn hóa khác nhau làm việc cùng nhau 
chắc chắn sẽ phát sinh những vấn đề về điều chỉnh/thích nghi và hiểu lầm. Một số 
người tranh luận rằng các nhóm/ đội đa văn hóa không chỉ mang đến những khác 

biệt về giá trị văn hóa mà còn thường xuyên bị cản trở bởi vì sự dụng giao tiếp điện 
tử và khó khăn trong giám sát sự phát triển của nhóm. Tác động chung là sự đồng 
nhất nhóm thường thấp và dẫn đến sự ngăn cản các nỗ lực (Shapiro, Von Glinow 
& Cheng, 2005). Vì các nhóm/ độ đa văn hóa làm cho các khác biệt văn hóa nổi trội 
hơn, nên không có gì ngạc nhiên là các nhóm như vậy thường biểu hiện chủ nghĩa 
vị chủng, thiên lệch nhóm đội và xung đột ở mức độ cao hơn (Cramton & Hinds, 
2005). Vấn đề chủ yếu ở đây là giao tiếp và khi người lãnh đạo tìm cách phòng ngừa 
những giao tiếp sai lệch thì các nhóm/đội đa văn hóa cũng hoạt động hiệu quả như 
các nhóm thuần nhất về mặt văn hóa khác (Ayoko, Hartel, & Callan, 2002). Shapiro 
và đồng sự vừa dẫn trên đây lập luận rằng nếu vấn đề giao tiếp được chú ý đúng 
mức thì các nhóm đa văn hóa cũng có thể có các ưu thế về mặt chiến lược đối với các 
công việc của tổ chức. 

12. KHế ước tÂm LÝ trong HànH Vi tổ cHức XUyên Văn HÓa

Dù người lao động có được tuyển dụng ở đâu thì họ vẫn có những kỳ vọng về 
thành quả lao động và các phần thưởng từ phía người sử dụng lao động. Ta đã biết 
đến khế ước xã hội (xem Jean-Jacques Rousseau, 1762). Khế ước tâm lý hay hợp đồng 
tâm lý thể hiện niềm tin, nhận thức chung và các bổn phận không chính thức giữa 
người sử dụng lao động và người lao động. Nhận thức về bổn phận của hai bên 
(người sử dụng lao động và người lao động) không được ghi chép theo ngôn ngữ 
hợp đồng hay giao kèo, nhưng nó vẫn là một yếu tố quan trọng với tinh thần và kết 
quả làm việc của người lao động. Các khế ước hay hợp đồng ngầm ẩn dạng này đã 
được xác định là tồn tại ở nhiều nền văn hóa (Rousseau, 1989; Hui, 2004). Khái niệm 
này có liên hệ chặt chẽ với ý tưởng về sự công bằng (hay “chơi đẹp”) bao gồm cả sự 
công bằng về phân chia và công bằng trong quy trình. Người ta cũng phát hiện một 
sự khác biệt chủ yếu giữa các nền văn hóa theo xu hướng cá nhân và cộng đồng. Ví 
dụ, các nhân viên ở Mỹ coi sự vi phạm các khía cạnh bên trong của hợp đồng như 
giảm mức độ tự chủ/tự trị ngấm ngầm là việc nghiêm trọng, trong khi đó, người 
lao động ở Hồng Kông lại phẫn nộ hay không bằng lòng nhiều hơn với các vi phạm 
những khía cạnh bên ngoài như giảm lương. Các khác biệt này có liên quan đến sự 
phát triển kinh tế - xã hội trong đó các phần thưởng vật chất thường có tầm quan 
trọng lớn hơn trong các nền kinh tế đang phát triển. Người ta cũng phát hiện ra một 
khía cạnh quan trọng của các giá trị văn hóa trong ý niệm về cái tôi. Những nhân 
viên trong các xã hội theo xu hướng cộng đồng có những khế ước (hợp đồng) tâm lý 
nhằm mục đích thúc đẩy cái tôi phụ thuộc lẫn nhau, trong khi các nhân viên trong 
những nền văn hóa theo xu hướng cá nhân lại quan tâm nhiều hơn đến việc cải thiện 
cái tôi độc lập (Thomas, Au, & Tavlin, 2003). 
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Các kết quả trên đây nhất quán với mức độ cam kết chuẩn mực tổ chức. Một 
phân tích tổng hợp (Meyer, Stanley, Herscovitch, & Topolnytsky, 2002) đã cho thấy 
nếu các tổ chức thực hiện đầy đủ khế ước hay hợp đồng tâm lý và hỗ trợ người lao 
động mạnh mẽ hơn, thì sẽ tạo nên sự cam kết/ trách nhiệm của người lao động đối 
với tổ chức. Các nhân viên theo xu hướng cá nhân quan tâm nhiều hơn đến hợp 
đồng tâm lý liên quan đến sự hài lòng với công việc và thăng tiến. Còn đối với những 
người theo xu hướng cộng đồng thì mối quan hệ với cấp trên được xem là một yếu 
tố cơ bản. Khía cạnh quan hệ này trong các nền văn hóa cộng đồng có liên quan 
chặt chẽ đối với sự công bằng được cảm nhận. Ví dụ, tri giác về sự công bằng ở Mỹ 
thường được ràng buộc với mức độ hiệu quả làm việc và công lao, trong khi đó đối 
với các nhân viên theo xu hướng cộng đồng thì sự thỏa mãn nhu cầu của gia đình là 
một xem xét quan trọng (Morris & Leung, 2000).

Vì vậy, trong thương thuyết xuyên văn hóa, có nhiều yếu tố tác động ở cấp độ 
tiềm thức. Ví dụ, trong văn hóa phương Tây, thương thuyết, đàm phán là để đạt 
được một thỏa thuận trực tiếp, phần nào đó dựa trên việc giải quyết vấn đề và việc 
mặc cả. Các nhà thương thuyết, đàm phán từ các nước phương Tây có xu hướng sử 
dụng ngôn ngữ trực tiếp, họ ít dùng các gợi ý, ám chỉ phi ngôn ngữ. Các nền văn hóa 
theo xu hướng phụ thuộc lẫn nhau lại có thể mang một loạt các vấn đề đến bàn đàm 
phán bao gồm các phong tục, luật lệ và kỳ vọng của các hợp đồng tâm lý. Vì mục tiêu 
của những người thương thuyết mang tính cộng đồng là đạt được các lợi ích lâu dài 
và thiết lập các mối quan hệ, cho nên cuộc đàm phán của họ bao gồm cả kỳ vọng về 
sự nuôi dưỡng hay ấp ủ (mối quan hệ, lợi ích). Có thể các bên thương thuyết không 
ý thức được nhưng những khế ước, hợp đồng tâm lý không phần nào tác động đến 
kết quả cuối cùng mà bản thân nó cũng là một phần của quá trình đàm phán (xem 
thêm  Okamotoo, 1993; Gelfand, Major, Raver, Nishii, & O’Brien, 2006). Ý thức về các 
giả định này và các yếu tố tâm lý ở cấp độ tiềm thức là điều quan trọng để tạo nên 
các mối quan hệ xuyên văn hóa tồn tại và phát triển. 

tÓm tẮt

Trong chương cuối cùng này, chúng ta xem xét vai trò của văn hóa trong cuộc sống của 
tổ chức. Văn hóa phát triển từ nhu cầu tồn tại của con người và chứa đựng nhiều sự phức 
tạp về mặt khái niệm. Văn hóa cũng được sử dụng như một khái niệm mang tính chất lý giải 
trong nhiều chuyên ngành (có sự trùng khớp về mặt ý nghĩa) và tiếp tục tồn tại như các giá trị 
văn hóa được truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Tuy nhiên, sự tương tác giữa các nền văn 

hóa trong thế giới hiện đại đã tạo nhiều tích hợp văn hóa hơn cũng như sự áp đặt của một 
mô hình văn hóa toàn cầu. Tâm lý học văn hóa – xét về mặt cơ bản – là một phương pháp 
so sánh giữa các nhóm dưới sự tác động của yếu tố văn hóa. Tâm lý học xuyên văn hóa mô 
tả sự phức tạp của hành vi ở các vùng, miền khác nhau trên thế giới nhưng nó cũng xem xét 
văn hóa như một yếu tố có trước trong mối quan hệ nhân quả. Nói ngắn gọn, chúng ta vừa 
quan tâm đến những cái chung vừa quan tâm tới những cái riêng, cái khác biệt biệt giữa các 
nhóm văn hóa. 

Các nghiên cứu xuyên văn hóa đã cung cấp bằng chứng ủng hộ cho cả các đặc điểm 
văn hóa đặc thù lẫn các giá trị phổ quát. Tuy nhiên, toàn cầu hóa đã làm suy giảm uy quyền 
của truyền thống. Điều này đưa ra lý giải cơ bản cho sự trỗi dậy của trào lưu chính thống như 
một phản ứng trước một thế giới đang toàn cầu hóa ngày càng mạnh hơn. Cần phải ý thức 
về khả năng ảnh hưởng của chủ nghĩa vị chủng tộc trong tâm lý học xuyên văn hóa vì tất cả 
chúng ta đều đánh giá những người khác từ quan điểm giá trị của nhóm mình. Các nhà tâm 
lý học được đào tạo ở phương Tây đã chi phối tâm lý học văn hóa từ thời kỳ đầu trong quá 
trình phát triển của nó. 

Mấy thấy kỷ vừa qua đã chứng kiến sự phát triển sâu sắc lĩnh vực nghiên cứu và ứng 
dụng hành vi tổ chức trong các nền văn hóa khác nhau. Nguyên nhân chủ yếu của sự phát 
triển này xuất phát từ những đột phá về công nghệ và các tiếp xúc văn hóa do toàn cầu hóa 
mang lại. Các tổ chức quốc tế và đa quốc gia đã phản ứng lại bằng cách tuyển dụng ngày 
càng nhiều lực lượng lao động đa dạng. Đến lượt mình, sự đa dạng lại đặt ra những thách 
thức về quan hệ xuyên văn hóa. Internet, hội thảo trực tuyến và thư điện tử (email) đã tạo 
nên một ngôi làng toàn cầu trong các mối quan hệ về mặt tổ chức. 

Các tổ chức cũng phát triển những văn hóa độc đáo, tạo ra các ý nghĩa chung và bầu 
không khí cảm xúc cho các nhân viên. Bầu không khí cảm xúc của một tổ chức sẽ tác động 
đến tinh thần năng suất lao động của nhân viên. Văn hóa tổ chức được quy định bởi công 
nghệ, máy móc thiết bị mà nó sử dụng và những giá trị cơ bản, những chuẩn mực ngầm ẩn 
của tổ chức. Mối quan tâm nguyên bản đối với so sánh xuyên văn hóa phát triển từ những 
quan sát cho thấy một số tổ chức hoạt động có hiệu quả hơn một số khác. Có ý nghĩa trung 
tâm đối với các nghiên cứu dạng này là công trình về các giá trị liên quan đến công việc của 
Hofstede, trong đó ông xem xét khoảng cách quyền lực, tính cá nhân – tính cộng đồng, né 
tránh bất định, nam tính-nữ tính và định hướng dài hạn so với định hướng ngắn hạn. Sự khác 
biệt giữa các quốc gia phương Tây và các quốc gia còn lại thường đặt trọng tâm vào vai trò 
của cá nhân trong xã hội, ví dụ, liệu thành đạt cá nhân có được coi trọng hay là truyền thống 
và quyền uy mới được tôn kính. 

Khái niệm khoảng cách quyền lực mô tả mức độ không công bằng trong quan hệ 
quyền lực mà xã hội chấp nhận. Trong mấy thập niên vừa qua, sự thiếu công bằng đã tăng 
lên một cách đột ngột, nổi rõ ở các khía cạnh như tiền lương và các lợi ích. Một tác động 
thực tế là những người quản lý trong các nền văn hóa có khoảng cách quyền lực lớn có thể 
hành động theo các cách thức tùy tiện, độc đoán và gia trưởng hơn, ít gặp kháng cự hơn so 
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với các nhà quản lý trong các xã hội có khoảng cách quyền lực nhỏ. Cho đến nay, giá trị văn 
hóa được nghiên cứu nhiều nhất chính là khái niệm tính cá nhân – tính cộng đồng. Người lao 
động trong các xã hội theo xu hướng cộng đồng thường dễ a dua hay tuân thủ các yêu cầu, 
đòi hỏi ở nơi làm việc hơn. Một thuộc tính chủ yếu của các xã hội theo xu hướng cá nhân là 
coi trọng hơn cái tôi cá nhân (cái tôi độc lập) so với các tôi phụ thuộc lẫn nhau trong các xã 
hội định hướng cộng đồng. Nói chung, khoảng cách quyền lực trong xã hội càng lớn thì mức 
độ thể hiện của tính cá nhân càng thấp. 

Chúng ta sống trong những thời điểm bất định về kinh tế khi các cuộc khủng hoảng 
kinh tế, những thay đổi nhanh chóng và những công cuộc tái cấu trúc lớn đang tạo thành đặc 
điểm của xã hội hiện đại. Các nền văn hóa cũng khác nhau theo mức độ chấp nhận sự bất 
định. Những xã hội mang tính chất né tránh thường tìm cách tạo nên một thế giới có thể dự 
đoán được bằng cách sử dụng các lễ nghi, chuẩn mực và thúc đẩy sự phục tùng. Né tránh bất 
định có tác động tiêu cực đến sáng tạo, cách tân và có thể ứng phó kém với những thay đổi. 
Kết quả nghiên cứu đã ủng hộ ý tưởng cho rằng thành tựu, thành công được dựa trên những 
cách tân và phụ thuộc vào đổi mới.

Khái niệm nam tính so với nữ tính cũng được sử dụng như một giá trị liên quan đến 
công việc. Nói cách khác, sự khác biệt giới có vai trò như thế nào trong các tổ chức/công ty? 
Các nền văn hóa tìm cách duy trì (theo truyền thống) sự chi phối của đàn ông trong tổ chức/
công ty và trong cuộc sống xã hội tới mức nào? Thế giới vẫn có những xã hội chưa cho phép 
phụ nữ lái xe hoặc rời khỏi nhà mà không có người hộ tống. Các quốc gia nam tính đặc biệt 
coi trọng lãnh đạo, sự độc lập và cơ hội tự thực hiện và nhấn mạnh hơn đến các khác biệt 
giữa hai giới. Định hướng dài hạn so với ngắn hạn được phát triển từ những quan sát về các 
xã hội ở châu Á. Người châu Âu và Mỹ đòi hỏi sự đáp ứng, hài lòng ngay lập tức như ta thấy 
trong sự lỗi thời nhanh chóng của các sản phẩm. Các nền văn hóa có thế giới quan dài hạn 
thường kiên trì hơn và tập trung vào xây dựng các mối quan hệ. Tuy nhiên, cần phải lưu ý 
cẩn thẩn vì các giá trị cũng thay đổi nhiều trong những năm gần đây. Ngoài ra, nghiên cứu 
về các giá trị liên quan đến công việc của Hofstede cũng gặp một số vấn đề trong các nghiên 
cứu lặp lại (replication).

Văn hóa cũng mang tính động và thay đổi là điều có thể thấy qua các động thái nghiên 
cứu tương tác xã hội. Các sự kiện gần đây tác động đến văn hóa bao gồm dòng di cư ở châu 
Âu và Mỹ, các cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Đói nghèo và sự phân biệt đối xử đã tác 
động đến các nhóm thiểu số vì họ khó tiếp cận được các nguồn lực. 

Nhận thức về công bằng hay công lý cũng được đánh giá khác nhau ở các nền văn 
hóa phương Tây và châu Á, nhưng các khác biệt này cũng thay đổi liên tục. Có một số bằng 
chứng về tính phổ quát của các giá trị công bằng xã hội, nhưng cũng có những đánh giá về 
công bằng mang tính đặc thù văn hóa. 

Những thay đổi về chính trị và xã hội đã tạo ra những biến đổi khó lường trong các biến 
số đã từng được cho là ổn định như bản sắc văn hóa. Một hệ quả quan trọng của tâm lý học 
tổ chức xuyên văn hóa là phải liên tục cảnh giác và xem xét lại độ hiệu lực của những tri thức 
hiện có trong chuyên ngành này trước những tác động của những thay đổi vừa đề cập trên 
đây. Một biến số đã được xác định rõ ràng trong tâm lý học xã hội là hiện tượng “lười nhác 
xã hội” – đã từng được cho là ổn định. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chứng minh rằng nó là 
một khái niệm mang đặc thù văn hóa nhiều hơn người ta tưởng trước đây. Lười nhác xã hội 
cũng phụ thuộc vào tình huống – vốn là yếu tố có thể thay đổi bởi toàn cầu hóa. A dua xã 
hội được đánh giá nhiều hơn trong các xã hội châu Á so với các nước phương Tây. Tuy nhiên, 
các nghiên cứu về thực nghiệm nổi tiếng của Asch đã chứng minh rằng mức độ a dua cũng 
thay đổi theo lịch sử. Tương tự, các nghiên cứu về phục tùng cũng cho thấy có những thay 
đổi tương ứng với các động thái xã hội. Ngay cả quyền lực trong các mối quan hệ cũng thay 
đổi khi quá trình toàn cầu hóa – ở một mức độ nào đó - đang đặt ra những thách thức đối 
với các xã hội truyền thống. 

Một vấn đề quan tâm chủ yếu của tâm lý học tổ chức xuyên văn hóa là động cơ làm 
việc. Ví dụ, động cơ thành đạt là kết quả của các chuẩn mực xã hội và của cha mẹ - vốn 
chịu ảnh hưởng của văn hóa và có liên quan đến tăng trưởng kinh tế cũng như cơ hội mà nó 
tạo ra. Động cơ thành đạt - chủ yếu - là yếu tố tác động của các xã hội định hướng cá nhân. 
Trong các xã hội định hướng cộng đồng, yếu tố thúc đẩy cái tôi hiệu quả lại là phản hồi của 
nhóm. Đạo lý ở châu Á được xác định bởi tầm nhìn dài hạn, nhấn mạnh sự hài hòa, nhưng 
như chúng ta đã đề cập, điều này cũng có thể đang thay đổi. 

Các giá trị văn hóa liên quan đến công việc có tác động đến việc xác định mục tiêu và 
thúc đẩy hoạt động. Nhân viên trong các nền văn hóa có khoảng cách quyền lực lớn thích 
được giao phó, phân công các mục tiêu, trong khi người lao động ở các nền văn hóa phương 
Tây thích cách xác định mục tiêu có sự tham gia. Văn hóa cũng ảnh hưởng đến sự ưa chuộng 
các phần thưởng trong tổ chức. Ý nghĩa của công việc cũng biến thiên theo các nền văn hóa. 
Ý nghĩa là một biến số nổi trội, giúp nâng cao hiệu quả và động cơ làm việc. Đối với nhiều 
người, làm việc là nguồn chủ yếu tạo ra ý nghĩa cuộc sống. Tính ý nghĩa của công việc trong 
các nền văn hóa phụ thuộc lẫn nhau bị ảnh hưởng nhiều bởi các mối quan hệ qua lại, còn 
trong các xã hội có xu hướng cá nhân, người ta tìm ý nghĩa ở cả nơi làm việc lẫn trong thời 
gian cá nhân ngoài công việc. Với nhiều nhân viên trong các xã hội định hướng cá nhân, làm 
việc chỉ đơn thuần là phương tiện để tồn tại, còn trong các nền văn hóa theo xu hướng cộng 
đồng, làm việc còn được coi là bổn phận đối với cộng đồng. 

Lãnh đạo và ra quyết định là trong tâm của các nghiên cứu về vai trò quản lý. Trong 
các nghiên cứu nổi bật ở Mỹ, người ta xác định hai phong cách lãnh đạo: kiểu “quan tâm” và 
kiểu “xây dựng cấu trúc”. Chúng ta có thể lập luận rằng người lãnh đạo mang tính chất tích 
hợp sẽ thể hiện sự lãnh đạo của mình trong cả việc tổ chức nhiệm vụ lẫn quan tâm đến nhân 
viên. Một khái niệm có liên quan ở Ấn Độ là “người lãnh đạo nuôi dưỡng”.  Một nghiên cứu 
xuyên văn hóa ở phạm vi rộng lớn khác cũng đã xác định hai phong cách lãnh đạo có tên là 
“lãnh đạo có sức lôi cuốn” và “lãnh đạo nhóm/đội”. Các phong cách này cũng biến thiên giữa 
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các nền văn hóa và trong cùng một nền văn hóa. Giữa các nền văn hóa cũng có sự khác biệt 
đáng kể về phong cách lãnh đạo có liên quan đến các giá trị văn hóa. Mặc dù nhiều nghiên 
cứu đã chứng minh sự tương đồng trong phong cách  lãnh đạo giữa các nền văn hóa nhưng 
các phong cách này được biểu hiện ra sao lại mang tính chất đặc thù văn hóa. 

Toàn cầu hóa đã tạo nên các thách thức cho những người đảm nhiệm vị trí lãnh đạo 
làm việc ở nước ngoài. Kết quả của toàn cầu hóa là hiện có một thế hệ các nhà lãnh đạo phục 
vụ trong các nền văn hóa nước ngoài. Những ai thích nghi với văn hóa địa phương sẽ tạo ra 
các tác động tốt hơn cho các chi nhánh công ty ở nước ngoài. Làm việc ở nước ngoài cũng 
tạo nên những thách thức do những nhạy cảm văn hóa quy định. Làm việc ở nước ngoài đòi 
hỏi nhiều sự điều chỉnh ở nơi làm việc, trong tương tác với đồng nghiệp và người dân địa 
phương. Những người điều chỉnh thành công thường có đặc điểm là cởi mở, sẵn sàng tiếp 
nhận các trải nghiệm mới và có các nét nhân cách như hướng ngoại, có một mạng lưới hỗ 
trợ tích cực. 

Trong các nền dân chủ phương Tây, người lao động cũng ít có tác động tới những quyết 
định ở nơi làm việc và trong các nền văn hóa có khoảng cách quyền lực lớn thì tác động của 
họ còn ít hơn nữa. Ở Nhật Bản, người ta cho rằng chìa khóa dẫn tới thành công trong kinh 
tế chính là sự nhấn mạnh đến việc xây dựng sự đồng thuận, cho phép các cấp độ quản lý 
thấp hơn đưa ra các đóng góp hữu ích. Các tổ chức công nghiệp không phải là các tổ chức 
dân chủ, mà là những dạng tổ chức chuyên biệt do một nhóm người nắm tất cả các quyền 
hành. Ở Mỹ, đại đa số các tổ chức có đặc điểm là phổ (continuum) chia sẻ quyền lực từ 
những quyết định đơn phương ở trên đỉnh cho đến các quyết định có sự tham gia ở cấp độ 
trung gian.

Các phát hiện về “thay đổi mạo hiểm” và “tư duy nhóm” là các phát hiện liên quan đến 
việc ra quyết định nhóm. Nghiên cứu đã chứng minh rằng các quyết định được đưa ra trong 
bối cảnh nhóm có xu hướng mạo hiểm hơn so với các quyết định do các cá nhân đưa ra. Một 
số người tranh luận rằng, nguyên nhân là do sự coi trọng hành vi chấp nhận mạo hiểm trong 
các xã hội phương Tây. Tuy nhiên, ít có bằng chứng ủng hộ cho sự khác biệt văn hóa này. Tư 
duy nhóm là việc ra quyết định có nhiều khiếm khuyết, được tạo ra bởi sự nhất trí rõ ràng và 
bởi những ảo tưởng về việc mình không thể bị tổn thương cũng như các yếu tố khác. Một liều 
thuốc giải độc cho tư duy nhóm là “tư duy đội/tổ” khuyến khích các quan điểm trái chiều. 

Làm việc nhóm/đội và cấu trúc nhóm đã nhận được sự chú ý của các nhà nghiên cứu 
trong những năm gần đây. Có 3 dạng cấu trúc tổ chức đã được xác định bao gồm dạng Latin, 
dạng Anglo-Saxon và dạng Thế giới Thứ ba. Các giá trị (liên quan đến công việc) về tính cá 
nhân, tính cộng đồng có tác động đáng kể đến thái độ làm việc nhóm. Ở mà khoảng cách 
quyền lực lớn được coi trọng thì người lao động có xu hướng phản kháng lại việc tự quản lý/
quản trị và làm việc nhóm/đội. Văn hóa cũng tác động đến nhận thức về làm việc nhóm. Hiệu 
quả của làm việc nhóm phụ thuộc vào những phức tạp về mặt văn hóa và năng lực quản lý 
của nhóm trong xây dựng sự đồng thuận và xử lý các vấn đề đa dạng. 

Cuối cùng, chương này xem xét tầm quan trọng của các khế ước/hợp đồng tâm lý – các 

kỳ vọng của đôi bên (người sử dụng lao động và người lao động) về kết quả và phần thưởng 
làm việc. Khái niệm này có ràng buộc chặt chẽ với quan niệm về công bằng bao gồm cả công 
bằng về phân chia (thành quả) và công bằng về quy trình (phân chia). Tồn tại sự khác biệt 
giữa các nền văn hóa theo xu hướng cộng đồng và xu hướng cá nhân. Nhân viên trong các 
nền văn hóa định hướng cá nhân thường phẫn nộ với sự vi phạm các khía cạnh bên trong 
của công việc như mức độ tự chủ/tự trị được mong đợi. Còn công nhân trong các xã hội định 
hướng cộng đồng thường phản đối nhiều hơn đối với sự vi phạm về phần thưởng như giảm 
lương. Khi các tổ chức thực hiện các khế ước tâm lý, người lao động sẽ thể hiện sự cam kết, 
trách nhiệm nhiều hơn đối với tổ chức. Về mặt tổng thể, các nhân viên trong nền văn hóa 
theo xu hướng cá nhân quan tâm nhiều hơn đến sự hài lòng với công việc, trong khi người 
lao động trong các nền văn hóa cộng đồng lại bị tác động nhiều bởi các quan hệ liên cá nhân. 
Các kỳ vọng về khế ước tâm lý cũng ảnh hưởng đến những cuộc thương thuyết, đàm phán 
quốc tế. 
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